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 یقَلِّلُکُم و نماید حقیر را خصمان انایش نظر در گرداند هالك را لشکري خواهد تعالی حق چون را، صالح ۀناق صالح خصمان دیدن حقیر. 128
هِم فی ینع ولًا کانَ أَمراً اهللا لیقْضی أَ فْع 145 ................................................................................................................م 

ینِ مرَج کریمه آیه تفسیر. 129 حرَ یانِ الْب تَق ما یلْ ه ینَ خٌ برْزیانِ ال ب غ 147 ................................................................................. یب 
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 دارد زیان را مریض و ندارد زیان را طبیب حلوا که کردن، فعل همان و کردن گستاخی نشاید را مرید کند، کامل ولی آنچه آنکه بیان در. 130
فرَ که نارسیده، و ستراه در که دارد، زیان را غوره اما ندارد زیان را رسیده انگور برف و سرما و م ما اهللا لَک لیغْ قَد نْ تَ م ک بِ خَّرَ ما و ذَنْ  148 ...تَأَ

 149 .......................................................................................... شکایت و فقر در او جفت و عرب ماجراي مخلص. 131

 150 .................................. نیست امتحانی و حیلتی مرا تسلیم این در که خوردن سوگند و خویش بر دل التماس بر عرب نهادن دل. 132

 151 .................................................................................. او قبول و را خود شوي روزي طلب طریق زن کردن تعیین. 133

 152 ..................... است آب قحط هم جا آن که پنداشتن و خلیفه نزد بغداد سوي بادیه میان از باران آب سبوي اعرابی آن بردن هدیه. 134

هر و را آب سبوي زن دوختن نمد در. 135 153 ............................................................................... اعتقاد از ننهاد وي بر م 

 صبر را کریم اگر و آید او در بر کریم بود بیش صبر را گدا اگر. گداست عاشق هم کریم است، کریم عاشق گدا چنانکه آنکه بیان در. 136
 154 ............................................................................ است ریمک نقص و گدا کمال گدا صبر اما آید او در بر گدا بود بیش

 154 ............................. او غیر به است تشنه و خدا از است درویش که آن و خداست ۀتشن و خدا به است درویش که آن میان فرق. 137

 155 ................................................................ را او ۀهدی پذیرفتن و اعرابی اکرام بهر از خلیفه دربانان و یباننق آمدن پیش. 138

 بآفتا از نیست دیوار از تاب آن که کند فهم تا نکرد جهد و تافته آفتاب او بر که است دیواري عاشق مثال بر دنیا عاشق آنکه بیان در. 139
یلَ و ابدا ماند محروم او پیوست آفتاب به آفتاب پرتو چون نهاد دیوار بر دل کلی الجرم چهارم آسمان از است ح مه ینَ ب ینَ و ونَ ما ب ه تَ  156 .... یشْ

 157 ........................................................................................... هخلیف غالمان به را سبو یعنی را هدیه عرب سپردن. 140

 157 ................................................................................................. کشتیبان با کشتی در نحوي ماجراي حکایت. 141

 158 ............................................................ هدیه آن از نیازي بی کمال با فرمودن بسیار عطاي و را هدیه خلیفه کردن قبول. 142

 161 ........................................................................................................... او با کردن مطاوعت و پیر صفت در. 143

 ةبند و عاقل بصحبت جوي تقرب تو جوید، بحق تقرب طاعتی نوع به کسی هر چون که را) ع( علی مر) ص( خدا رسول کردن وصیت. 144
، بانواع خالقهم الی الناس تقرب اذا النبی قال. باشی قدم پیش همه ایشان از تا خاص  بالدرحات تستبقهم والسر بالعقل ربک الی فتقرب البرّ
 162 ................................................................................................... االخره فی اهللا عند و الدنیا فی الناس عند والزلفی

 163 ................................................................ سوزن زخم سبب به او شدن پشیمان و گاه شانه بر قزوینی مرد زدن کبودي. 145

 164 .................................................................................................. شکار به شیر خدمت در روباه و گرگ رفتن. 146

 165 ........................................................................... کن قسمت را صیدها این که گفتن و را گرگ شیر کردن امتحان. 147

 نشناسم را یاران از کسی که گشایم نمی در تویی تو چون گفت منم، گفت کیست؟ گفت درون از بکوفت، یاري در که کس آن ۀقص. 148
 166 ........................................................................................................................................... باشد من که

 167 ............................................................................................... یافتن بربیت از پس را خود یار یار، آن خواندن. 149

 167 .....................................................................................................مستمعان ماللت از سخن کشیدن در روي. 150

 168 .................................................................................................... او ادبی بی بجهۀ را گرگ شیر کردن ادب. 151

 168 .....مخذوالن اي پیچید می خداي با حقیقت به پس میان در پوشم رو من که مپیچید من با که را قوم مر السالم علیه نوح کردن تهدید. 152

 169 .................................................... شود روشن بدیشان چشمشان تا خویش روي پیش را عارف صوفیان پادشاهان نشاندن. 153

 170 .......................................................... ارمغان و تحفه او از یوسف کردن تقاضا و السالم یهعل یوسف پیش مهمان آمدن. 154
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 170 ............................................................................................. میهمان از ارمغان السالم علیه یوسف کردن طلب. 155

 171 .................................. آوري یاد مرا نگري آن در چون تا ام آورده آئینه تو بهر ارمغان که را السالم هعلی یوسف مهمان گفتن. 156

 172 .................وحیم محل هم من گفت  و خواند پیغمبر از پیش را آیه آن و زد وي بر وحی پرتو آنکه بسبب وحی کاتب شدن مرتد. 157

 175 ......................... شدن مستجاب و  گردان باز مراد بی اند داده حصار که شهر این از را قومش و موسی که باعور بلعم کردن دعا. 158

 176 ............................................................................اي فتنه هر در خویش عصمت بر ماروت و هاروت کردن اعتماد. 159

 177 .......................................................................................... ایشان عقوبت و نکال و ماروت و هاروت ۀقص باقی. 160

 177 ................................................................................................. خویش رنجور ۀهمسای بر کر رفتن عیادت به. 161

 179 .........................................................بود اللعنه علیه ابلیس آورد قیاس صریح نص  مقابله در که کسی اول آنکه بیان در. 162

 180 ..................................................................................... داشت باید پنهان خود مستی و خود حال که آن بیان در. 163

 181 ........................................................................................... نقاشی صفت در چینیان و رومیان کردن مري ۀقص. 164

 182 ........"حقا مومنا اصبحت" که او جواب و برخاستی خواب از چگونه و چونی روزام که را زید مر وآله علیه اهللا صلی پیغمبر پرسیدن. 165

 183 .......................... میشناسم را همه و نیست پوشیده من بر خلق احوال که را آله و علیه اهللا صلی خدا رسول زید گفتن جواب بقیه. 166

 185 ................................. است خورده او آوردیم می که ترونده هاي میوه آن که را لقمان مر تاشان خواجه و غالمان کردن متهم. 167

 186 .................................................................... آنحضرت به او جواب و آله و علیه اهللا صلی پیغمبر با زید حکایت  بقیه. 168

 187 .........................................................................سلیمانست گیر ماهی که او گمان و جوان مرد و گیر ماهی حکایت. 169

 188 .................................................................. مکن این از تر فاش را سرّ این که را زید مر اله علیه اهللا صلی پیغمبر گفتن. 170

 190 ............................................................................................................... عمر ایام به شهر در افتادن آتش. 171

 191 .................................... دست از را شمشیر حضرت آن انداختن و السالم علیه علی ینالمؤمن امیر روي بر خصم انداختن خدو. 172

 192 ........................... نکشتی؟ مرا و فرمودي اعراض من قتل از چرا یافتی ظفر من بر چون که حضرت آن از کافر آن کردن سؤال. 173

 193 .................................................................. حالت آن در بود چه شمشیر افکندن سبب که المؤمنین امیر گفتن جواب. 174

 195 ....................................... بود خواهد تو بدست علی کشتن آینه هر که) ع( علی المؤمنین امیر رکابدار گوش به پیغمبر گفتن. 175

 197 ................................................................................ کردن توبه و  آوردن عذر و ابلیس فعل از آدم کردن تعجب. 176

 198 ...................................................خویش خونی با او ردنک اغماض و مسامحت و السالم علیه علی المؤمنین امیر قصه بقیه. 177

 198 ............................................ برهان بلیه این از و بکش مرا امیر اي که السالم علیه علی المومنین امیر پاي در رکابدار افتادن. 178

 199"کالب طالبها و جیفۀ الدنیا" فرمود چونکه نبود دنیا ملک دوستی جهت غیرها و مکه در آله و علیه اهللا صلی پیغمبر طلبیدن فتح آنکه بیان .179

 آن تو کشتن مانع. نماند عمل اخالص و جنبید من نفس من روي در نداختیا خدو چون که خود قرین با السالم علیه المؤمنین امیر گفتن. 180
 200 .................................................................................................................................................... .شد

 200 .......................................................................................................... مولوي معنوي مثنوي اول دفتر ۀخاتم. 181

 201 ......................................................................................................................................... لاو دفتر پایان

 203 .................................................................................................................................. مثنوي دوم دفتر
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 203 .................................................................................................................................... دوم دفتر مقدمه. 1

الل. 2 206 ............................................................................. را او نمودن تنبیه و عمر عهد در را خیال شخص آن پنداشتن ه 

 207 .....................................................................................او کشتن و گزیدن و مارگیري از را ماري شخصی دزدیدن. 3

 208 ........................................................................... را استخوان کردن زنده او از السالم علیه یسیع همراه کردن التماس. 4

 208 ....................................................................... خادم گفتن الحول و بهیمه داشت تیمار در را خادم صوفی کردن اندرز. 5

 209 .......................................................................................... خلق ایجاد در فرشتگان با تعالی خداي نکرد مشورت. 6

 210 ........................................................................... ظاهر استماع به مستمعان میل سبب به حکایت معنی تقریر شدن بسته. 7

 210 ................................................................................................ نمودن تخلف و را بهیمه تیمار خادم کردن التزام. 8

 212 ........................................................................................است رنجور صوفی بهیمه مگذ که کاروانیان بردن گمان. 9

 214 .........................................................................................شدن مبتال و رکمپی ۀخان در را خویش باز پادشاه یافتن. 10

 216 ..............................................................................حقتعالی الهام به غریمان بجهۀ خضرویه احمد شیخ خریدن حلوا. 11

 219 ......................................................................................شوين کور تا گري کم که را، زاهدي شخصی ترسانیدن. 12

 219 .................................................................................. السالم علیه عیسی دعاي به استخوانها شدن زنده ۀقص تمامی. 13

 221 .................................................................................. سماع و سفره بجهت را مسافر صوفی ۀبهیم صوفیان فروختن. 15

 224 ....................................................................................... فغان در ازو زندانیان و بود زندان در که مفلس آن قصه. 16

 225 .............................................................................. مفلس آن دست از قاضی وکیل پیش زندان اهل کردن شکایت. 17

 226 ................................................................................................................ قاضی با زندانی مفلس ۀقص ۀتتم. 18

 227 ..................................................................................................................................... المناجات فی. 19

 229 ...................................................................................................آن کشف بر اطالع و سخن تحقیق بر تمثیل. 20

 230 ................................................................................. بکشت تهمت به را مادر که را شخصی مردمان کردن مالمت. 21

 233 .......................................................................................... بود خریده نو که را غالم دو آن پادشاه کردن امتحان. 22

 233 ............................................... است وي در آنچه او گفتن باز و پرسیدن دیگري از و را غالم دو آن از یکی شاه کردن براه. 23

 235 ...................................................................................... خود ظن طهارت از خود یار فايو و صدق در غالم قسم. 24

 239 .............................................................................................................. دیگر غالم از حال شاه پرسیدن باز. 25

 240 .............................................................................................................. خاص بنده آن بر حشم بردن حسد. 26

 243 ........................................................................................................... ویرانه به جغدان میان باز شدن گرفتار. 27

 245 ................................................................................................. آب جوي در دیوار سر از تشنه انداختن کلوخ. 28

ن خار آن که را مرد آن والی فرمودن. 29 247 .................................................................... کن بر  راه سر بر اي نشانده که را ب 

 248 ................................................................................................................... آفات التاخیر فی معنی بیان در. 30

 252 .................................................................................................. رابپاکی آلودگان آب، خواندن بیان در ثیلتم. 31
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 252 ..................................................................................... مصري النون ذو پرسش جهت بیمارستان بهآ دوستان مدن. 32

 254 ............................................................................کرده چنین قصد به و نیست دیوانه ونالن ذو که مریدان کردن فهم. 33

 254 .....................................................................................................مریدان با النون ذو حکایت به کردن رجوع. 34

 255 ................................................................................................... را لقمان زیرکی لقمان ۀخواج کردن امتحان. 35

 257 ....................................................................................... کنندگان امتحان پیش لقمان زیرکی و فضل شدن ظاهر. 36

 259 ........................................................................................ آن حقیقت و سلطان خاص غالم بر حاسدان ۀقص ۀتتم. 37

 260 ......................................................................... هدهد حقیر صورت از بلقیس دل در) ع( سلیمان پیغام تعظیم عکس. 38

وراً ماؤُکُم أَصبح إِنْ آیه در فلسفی انکار. 39  261 ...................................................................................................... غَ

 264 .................................................................................. السالم علیه موسی عهد در تعالی حق با شبان کردن مناجات. 40

 265 ................................................................................... شبان آن بهر از السالم علیه موسی با تعالی حق کردن عتاب. 41

 266 ........................................................................................... شبان آن عذر بهر از السالم علیه بموسی آمدن وحی. 42

 268 ................................................................................................... ظالمان ۀغلب سرّ در تعالی حق از موسی سوال. 43

 270 ........................................................................................بود رفته دهانش در مار که را اي خفته امیري رنجانیدن. 44

 272 .............................................................................................. خرس تملق بر بود مغرور که ابله مرد آن حکایت. 45

 274 .................................................................................... کنید رحم مرا دارم، کوري دو من، که سائل نابیناي نگفت. 46

 275 ................................................................................. بود کرده اعتماد او وفاي به که ابله آن و خرس حکایت ۀتتم. 47

 276 ............................................................. کجاست از تو اندیشی خیال این که را، پرست گوساله السالم علیه یموس گفتن. 48

 277 .............................................................................. را خرس مغرور آن پند مبالغه، از بعد ناصح مرد آن کردن ترك. 49

 278 ............................................................................................ جالینوس ترسیدن و را جالینوس دیوانه کردن تملّق. 50

 278 ................................................................................... نبود او جنس که دیگر مرغ با مرغی چریدن و پریدن سبب. 51

ه. 52 279 ............................................................................................ او هالکت و خرس وفاي بر مغرور نمردآ قصه تتم 

 279 .................................................................................. عیادت فائده بیان و رنجور صحابی بعیادت خدا رسول رفتن. 53

 280 ................................................................................ نیامدي من عیادت به چرا که یموس به حقتعالی از آمدن وحی. 54

 280 ........................................................................................همدیگر از را علوي و فقیه و صوفی باغبان، کردن جدا. 55

 282 .................................................................................... آله و علیه اهللا یصل پیغامبر عیادت و مریض قصه به رجعت. 56

 282 ........................... کن طواف مرا منم کعبه که بزرگ آن گفتن و رسیدن بزرگی خدمت به راه در و کعبه به بسطامی بایزید رفتن. 57

 283 ............................................................................................................................... مرید و پیر حکایت .58

 284 .................................................................. دعا در است بوده گستاخی از شخص آن رنجوري سبب که پیغمبر دانستن. 59

 287 ................................................................................ کرد؟ نکاح به فاحشه چرا گفت، که سید با دلقک گفتن عذر. 60

 287 ........................................................................ نمود دیوانه را خود که را بهلول شیخ سائل آوردن سخن در حیلت به. 61
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 287 .................................................................................................................... گدا کور بر سگ بردن حمله. 62

 288 .......................................................................................... او گفتن جواب و زندان به را مستی محتسب خواندن. 63

 289 ..............................................................................کند معلوم او حال تا را بزرگ آن سایل آوردن سخن به بار دوم. 64

 291 ...................................................................................................... را بیمار آن مر رسول کردن نصیحت ۀتتم. 65

 292 .......................................................................................................آن سختی و آخرت عذاب دشواري دکر. 66

 292 ................................................................................................... ایشان پشیمانی و السالم علیه موسی قوم ذکر. 67

 294 ..................................................................................................... شره و خیره بالقدر یؤمن معنی بیان در مثال. 68

 295 ......................................................................................... را بیمار آله و علیه اهللا صلی لرسو آموختن توبه و دعا. 69

 296 ........................................................................................... شد بیگاه نماز وقت که را معاویه ابلیس کردن بیدار. 70

 297 .................................................................................................................... را معاویه ابلیس گفتن جواب. 71

 298 ....................................................................................................... را او مکر ابلیس با معاویه کردن تقریر باز. 72

 299 ................................................................................................................ را معاویه ابلیس گفتن جواب باز. 73

 300 ..................................................................................................................... ابلیس با معاویه کردن عنف. 74

 300 ....................................................................................خواستن نصرت و ابلیس مکر از تعالی حق به معاویه نالیدن. 75

 300 ..................................................................................................معاویه با را خود تلبیس ابلیس کردن تقریر باز. 76

 301 ................................................................................................................ را ابلیس معاویه کردن الحاح باز. 77

 302 .............................................................................. را او مر قاضی نایب گفتن جواب و قضا آفت از قاضی شکایت. 78
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 302 ....................................................................................................... معاویه با را خود مکر ابلیس گفتن راست. 80

 303 ..................................................................................... جماعت نماز فوت بر شخص آن خوردن حسرت فضیلت. 81

 303 ................................................................................................. را خود فریب و مکر معاویه با ابلیس اقرار ۀتتم. 82

 303 ...................................................................................................... قول آن در را ابلیس معاویه کردن تصدیق. 83

 304 ..................................................................................... دیگر شخص آواز به خانه صاحب دست از دزد گریختن. 84

 305 .......................................................................................................ایشان ساختن ارضر مسجد و منافقان ۀقص. 85

 307 ................................................................................. نمیکند ستاري خدا رسول چرا که اصحاب از یکی اندیشیدن. 86

 308 ..................................................................................... میپرسید و میجست را خود ۀضال اشتر که شخص آن ۀقص. 87

 308 ............................................................................ یافتن مخلص و شدن بیرون و مختلفه مذاهب میان در شدن متردد. 88

 309 ................................................................................... است وي در که شري و خیر شود ظاهر تا چیزي هر امتحان. 89

 310 .................................................................................................... جوینده شتر شخص آن حکایت ةفاید شرح. 90

 311 ............................................................................................ هست ضرار مسجد ۀفتن نفسی هر در که آن بیان در. 91
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 312 ................................................................ بودند بیخبر خود عیب از و میکردند جنگ هم با که هندو چهار آن حکایت. 92

 312 .................................................................................... بترسد دیگر آن تا مردي یک کشتن به غزانُ  ِ کردن قصد. 93

 313 .................................................................................. اولیا و انبیا وجود نعمت در ناشکران و پرستان خود حال بیان. 94

 314 ........................................................................................... خود رنجوري از طبیب پیش به پیري گفتن شکایت. 95

 315 ............................................................................ جوحی سخن و مینالید خود پدر تابوت پیش در که کودکی ۀقص. 96

 316 .......................................................................... را کودك آن او تسکین و جثه صاحب شخص از کودکی ترسیدن. 97

 317 .................................................................................... میرفت بیشه در که سواري از او ترسیدن و اندازي تیر ۀقص. 98

 317 .......... آید عدل بار که نما حصه دو را جوال گندم که را او کردن تعلیم و دانشمند مالمت و کردن جوال در ریگ و اعرابی حکایت. 99

 319 ......................................................................................... مرید امیر تعجب و دریا لب بر ادهم ابراهیم کرامات. 100

 320 .................................................................................................... غیب نور به عارف حواس شدن منور آغاز. 101

 322 .......................................................................... را او شیخ مرید گفتن جواب و شیخی شان در اي بیگانه زدن طعنه. 102

 323 .............................................................................................مرید امیر آن و دریا لب بر ادهم ابراهیم ۀقص ۀبقی. 103

 324 ...................................................... را او شعیب جواب و گناه به گیرد نمی مرا تعالی خداي که شخص آن کردن دعوي. 104

 325 .................................................................................................... شیخ در بیگانه مرد آن زدن طعنه ۀقص ۀبقی. 105

 326 ...................................... میگذاري نماز جا همه که است چون مصال بی تو که را سلم و اله علیه اهللا صلی پیغمبر عایشه گفتن. 106

 327 .................................................................................... خود در موش شدن متعجب و را شتر مهار موش کشیدن. 107

 328 ................................................................................... کردند متهمش بدزدي کشتی در که درویش آن کرامات. 108

 329 .............................................................................. میگوید بسیار که صوفی آن بر شیخ پیش صوفیان کردن تشنیع. 109

 330 .................................................................................................................. خانقاه شیخ با فقیر گفتن عذر. 110

 331 ................................................................................. است خویش صدق گواه دعوي آن عین که دعوي آن بیان. 111

 332 ........................................................................ را یکدیگر مادر شکم در السالم علیهما یحیی و مسیح کردن سجده. 112

 333 .................................................................................... را ایشان دادن جواب و قصه این بر نادانان آوردن اشکال. 113

 333 ..................................................................................................... آن کردن فهم و حال زبان به گفتن سخن. 114

 334 ......................................................................................................... باطالن دل در باطل سخن آمدن پذیرا. 115

 334 ............................................................................................ نمیرد خورد آن ةمیو که هر که درخت آن جستن. 116

 335 ......................................................................................... مقلد طالب آن با را درخت آن سرّ شیخ کردن شرح. 117

 336 .................................................... نمیدانستند را یکدیگر زبان آنکه بعلت همدگر با انگور جهت کس چهار منازعت بیان. 118

 337 ................................................ السالم علیه خدا پیغمبر مبارك وجود برکت به انصار میان از عداوت و مخالفت برخاستن. 119

 339 .................................................................................................. میپروردشان خانگی مرغ که انبچگ بط ۀقص. 120

 339 ................................................... بود نشسته صحرا گرم ریگ روي بر که زاهد شیخ آن کرامات در حاجیان شدن حیران. 121
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 340 ........................................................................................................................................ دوم دفتر پایان

 342 ................................................................................................................................. مثنوي سوم دفتر

 342 ....................................................................................................................................سوم دفتر مقدمه. 1

 344 ......................................................................................ناصح نصیحت ترك و حرص از بچه پیل خورندگان ۀقص. 2

 346 .................................................................................................................... بچگان پیل متعرضان ۀقص ۀبقی. 3

 347 ............................................................................................................................. پیل بحکایت بازگشتن. 4

 348 ......................................................................................... است بیگانگان صواب از بهتر محبان خطاي که آن بیان. 5

 348 .......................................................... باشی نکرده گناه دهان بدان که خوان دهانی به مرا که السالم علیه موسی به حق امر. 6

 349 ..................................................................................... است حق گفتن لبیک عین نیازمند، گفتن اهللا آنکه، بیان در. 7

 350 ..................................................................... بسیار الحاح و البه به را او خواندن دعوت به و را شهري روستائی، فریفتن. 8

 352 ..................................................................................................... را ایشان نعمت، کردن طاغی و سبا اهل ۀقص. 9

 353 .............................................. او دعاي به شفا طلب جهت السالم علیه عیسی ۀصومع در بر صباحی هر آفت اهل آمدن جمع. 10

 355 ................................................................................................................................ سبا اهل ۀقص باقی. 11

 357 ......................................................................................... ده بسوي روستائی دعوت به خواجه رفتن داستان باقی. 12

 357 .............................................................................................................. صحرا به آب از را بطان باز دعوت. 13

 358 ............................................................................................................ روستائی و خواجه حکایت به رجوع. 14

 359 ........................................................... کنند قطاف را باغها درویشان زحمت بی تا ایشان کردن حیله و ضروان اهل ۀقص. 15

 360 ................................................................................................................... ده سوي به خواجه شدن روان. 16

 361 ............................................................................................................... ده سوي به قومش و خواجه رفتن. 17

 362 ............................................................................................ بود لیلی کوي مقیم که را سگی آن مجنون نواختن. 18

 363 ................................................................. را ایشان روستایی آوردن ناشناخت و نادیده و ده به قومش و خواجه رسیدن. 19

 367 ................................................................شغاالن میان کردن طاوسی دعوي و شدن رنگین و رنگ خم در شغال افتادن. 20

 368 .......... چنان و ام خورده چنین من که نحریفا میان آمدن بیرون و دنبه پوست به بامداد هر را خود سبلت و لب الفی مرد کردن چرب. 21

 368 ............................................................... آمد سپید روي آنها از و را او حضرت کرد امتحانها که باعور بلعم بودن ایمن. 22

 369 .......................................................................................................... پهلوان شدن رسوا و را بهدن گربه بردن. 23

 369 .......................................................................................... افتاد صباغ خم در که شغال آن کردن طاوسی دعوي. 24

 370 ...................................................................... کرد می طاوسی ويدع که شغال بدان او الوهیت دعوي و فرعون تشبیه. 25

هم و تفسیر. 26 عرِفَنَّ تَ نِ فی لَ ح ولِ لَ قَ  370 ................................................................................................................. الْ

 370 ...................................................................................... یحقتعال امتحان بر ایشان دلیري و ماروت و هاروت ۀقص. 27

 371 ................................................................................................. مقابل بکوه او جستن و مهده دیدن از بز مستی. 28
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 372 .................................................................................................... را بزمین آمدن ماروت و هاروت کردن تمنا. 29

 372 ................................................................... اندیشیدن تدارك و را السالم علیه موسی آمدن فرعون، دیدن خواب ۀقص. 30

 373 ................................................................. السالم علیه موسی والدت منع حیلۀ براي از را اسرائیل بنی خواندن میدان به. 31

 373 ................................................................................................................................ تمثیل در حکایت. 32

 373 ....................................................... حمل شب در زنانشان از اسرائیل بنی تفریق به شاد شهر، به میدان از فرعون گشتن باز. 33
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 374 .....................................................................................................غوغا و غریو و بانگ آن از فرعون ترسیدن. 36

 375 .................................................................................... میدان در منجمان غریو و آسمان بر موسی ةستار شدن پیدا. 37

 376 ..................................................................................... مکر جهت هم میدان سوي را نوزاده زنان فرعون خواندن. 38

 376 ..................... انداز آتش در را وي که موسی مادر به آمدن وحی و عمران ۀخان به عوانان آمدن و السالم علیه موسی آمدن بوجود. 39

 377 ...................................................................................... افکن آبش در که السالم علیه موسی مادر به آمدن وحی. 40

 378 ...................................................... آورد بغداد به پیچیده رسنها در و پنداشت مرده را افسرده اژدهاي که مارگیر حکایت. 41

 381 ...................................................................................................را السالم علیه را موسی فرعون، کردن تهدید. 42

 381 ............................................................................................ کردش می که تهدیدي در را فرعون موسی جواب. 43

 382 .............................................................................................................. السالم علیه را موسی فرعون پاسخ. 44
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 382 .................................................................... مداین از کند جمع را ساحران تا را فرعون السالم علیه موسی دادن مهلت. 46

 384 ..................................................................................................... ساحران طلب در مداین به فرعون فرستادن. 47

 385 ................................................... را السالم علیه موسی حقیقت پدر روان از رسیدنپ و گور از را پدر ساحر دو آن خواندن. 48

 385 ....................................................................................................... خود فرزندان با مرده ساحر گفتن جواب. 49

 دو آن به را قرآن تغییر قاصدان و موسی خواب به نمودن تشبیه را السالم علیه مصطفی وفات و یموس بعصاي را مجید قرآن کردن تشبیه. 50
 386 ..................................................................... یافتند خفته را السالم علیه موسی چون کردند عصا بردن قصد که بچه ساحر

 387 .................................................................................................................. السالم علیه موسی حکایت ۀبقی. 51

 388 ...................... نویس ما بر این که او خصم قهر در زدن سینه بر دست و یافتن تشریفها و فرعون پیش مدائن از ساحران آمدن جمع. 52

 388 ....................................................................................................... پیل شکل و چگونگی رد کردن اختالف. 53

 390 ..................................... نکشم تو منت و کنم چاره و روم کوه سر بر که او سرکشیدن و را پسر السالم علیه نوح کردن دعوت. 54

 392 ........سوائی رباً فلیطلب بالئی علی یصبر لم و بقضائی یرض لم من که دیگر حدیث و کفر بالکفر الرضا که حدیث دو این میان توفیق. 55

 392 ............................................................................................. فکرتوست و بحث مانع حیرت که آن بیان در مثل. 56

 393 ..................................................................................................نبود کسی حافظ صحابه میان در آنکه بیان در. 57
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 که اشتند ناپسند را آن معشوق و خویش معشوق حضور در نامه عشق کردن مطالعه و خواندن نامه عشق به عاشق شدن مشغول داستان. 58
 394 ......................................................... مذموم المعلوم الی الوصول بعد بالعلم االشتغال و قبیح المدلول حضور عند الدلیل طلب

 395 ..................................... رنج بی ده حالل روزي مرا که کرد می دعا روز و شب السالم علیه داود عهد در که مرد آن حکایت. 59

بی قال الحاح، به کننده دعا آن ۀخان در گاو دویدن. 60  حقتعالی از خواست همین زیرا الدعاء فی الملحین یحب اهللا إن سلم و علیه اهللا صلی النَّ
 397 ..................................... او خواستن مدد و مولوي یعنی اظمن گفتن عذر و وي از آنرا میخواهد آنچه از بهست را خواهنده الحاح و

 398 ................................................................... علم در یقین و ظنّ مثال و است پر یک را گمان و پر دو را علم آنکه بیان. 61

 398 .............................................. کودکان و معلم حکایت و وي به مشتریان رغبت و خلق تعظیم وهم به آدم نشد رنجور مثال. 62

 399 ................... است علم تحصیل از عقول تفاوت و است متساوي معتزله نزد و فطرت اصل در است متفاوت خلق عقول آنکه بیان در. 63

 399 .............................................................................................................. را استاد کودکان، افکندن وهم در. 64

 399 .................................................................................................. خلقان تعظیم از وهم به هم فرعون شدن بیمار. 65

 400 ........................................................................................................................ وهم به استاد شدن رنجور. 66

 400 ...................................................................................... رنجوري وهم از او نالیدن و استاد افتادن خواب ۀجام در. 67

 401 ........................................................ افزاید سر درد ما خواندن قرآن از را او که را استاد دکانکو افکندن وهم در بار دوم. 68

 401 ..................................................................................................... مکر بدین مکتب از کودکان یافتن خالص. 69

 401 ......................................................................................................... اوستاد عیادت به کودکان مادران رفتن. 70

 402 ........................... است روح پاي ةموز پاي این و است روح دست آستین دست این و است لباسی چون را روح تن آنکه بیان در. 71

 و ذکرنی من جلیس أنا که منقبت این در شدن داخل و خلوت و انقطاع حالوت بیان و بود کرده خلوت کوه در که درویش نآ حکایت. 72
 402 ................................................................................................................................. بی استأنس من أنیس

 402 .................................................................................................................. اي همه با منی با چو اي همه بی ور

 402 .......................................................................ترازو مستعیر با گفتن عاقبت وفق بر سخن و را کار عاقبت زرگر دیدن. 73

 که کنایت و صریح به نگویم را کسی و انمنیفش درخت و نگیرم باز درخت از کوهی ةمیو که بود کرده نذر که کوهی زاهد آن ۀقص ۀبقی. 74
 403 ................................................................................................درخت از باشد افکنده باد که خورم آن مگر بیفشان

 404 .................................................................................................. پیدا اثر به پنهان، صورت به قضا دام بند تشبیه. 75

 404 ......................................................مهلت بی رسیدن حق گوشمال و درخت از امرود کندن به کرده نذر فقیر شدن مضطر. 76

 405 ............................................................................................... را دستش بریدن و دزدان با شیخ آن کردن متهم. 77

 406 ................................................................................................ دست دو به او بافتن زنبیل و اقطع شیخ کرامات. 78

 407 ................................................................................................. پا و دست قطع بر فرعون ساحران جرأت سبب. 79

 408 ............................................ آن گفتن جواب و نادر به اال افتی نمی تو و افتم می رو در بسیار من که شتر شپی استر شکایت. 80

 408 .........................................السالم علیه عزیر چشم پیش شدن مرکب هم در و اهللا باذن پوسیدن از بعد عزیر خر اجزاي اجتماع. 81

 409 .................................................................................................. خویش فرزندان مرگ بر شیخی ناکردن جزع. 82

 410 .......................................................................................... خود فرزندان مرگ بر ناگریستن بهر شیخ گفتن عذر. 83
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 411 ........................................................................... قرائت وقت شدن بینا و رو در را مصحف ضریر شیخ خواندن ۀقص. 84

 411 .......باشد فرج موجب سؤال از صبر که نیت این با کردن سؤال از ساخت می ها حلقه السالم علیه داود که دید چون لقمان کردن صبر. 85

 412 ........................................................................................................ او خواندن مصحف و نابینا حکایت ۀبقی. 86

 412 ................................................. ردانبگ را حکم این که نکنند البه و الهی قضاي احکام به راضیند که اولیا از بعضی صفت. 87

 413 ............................................................................................................... را درویش آن بهلول کردن سؤال. 88

 414 ..........................................................................................................................کراماتش و دقوقی ۀقص. 89

 415 ......................................................................................................................... دقوقی ۀقص به گشتن باز. 90

 416 ......................................................................................... قربت و نبوت کمال با را خضر موسی کردن طلب سرّ. 91

 416 ......................................................................................................................... دقوقی ۀقص به گشتن باز. 92

 416 ............................................................................................................. ساحل سوي شمع هفت مثال نمودن. 93

 417 .......................................................................................................... شمع یک مثال بر شمع هفت آن شدن. 94

 417 .................................................................................................... مرد هفت شیخ آن نظر در شمعها آن نمودن. 95

 417 .......................................................................................................... درخت هفت مرد، هفت آن نمودن باز. 96

 417 .......................................................................................................... خلق چشم از درختان آن بودن مخفی. 97

 419 ............................................................................................................. درخت هفت آن شدن درخت یک. 98

 419 ................................................................................................................ درخت هفت آن شدن مرد هفت. 99

 420 ..................................................................................................................... امامت به دقوقی رفتن پیش. 100

 421 ............................................................................................................ قوم آن امامت به دقوقی رفتن پیش. 101

 422 ................................................................................................................. دقوقی پس از قوم کردن اقتدا. 102

 423 ............................... خواستن شفاعت و استعانت انبیا از و حق ۀمحاسب هیبت از قیامت در راست دست سوي سالم اشارت بیان. 103

 424 ................................................................................ شدن غرق در را کشتی اهل افغان نماز میان در دقوقی شنیدن. 104

 424 ............................................................................................................................. حازم مرد تصورات. 105

 425 ....................................................................................................... کشتی خالص در دقوقی شفاعت و دعا. 106

 بر یا رفتند هوا بر که دقوقی شدن حیران و غیب ةپرد در شدن ناپیدا و ایشان پریدن و دقوقی شفاعت و دعا بر جماعت آن کردن انکار. 107
 427 ...................................................................................................................................................زمین

 428 .................... او دعاي شدن مستجاب و السالم علیه داود عهد در رنج و کسب بی حالل روزي طالب آن حکایت کردن شرح باز. 108

 428 ................................................................................................ السالم علیه پیغامبر داود نزد خصم دو هر رفتن. 109

 430 .................................................................... علیه مدعی از کردن سؤال و را خصم دو هر سخن داود ضرتح شنیدن. 110

 431 .................................................................................................. گاو ةکشند بر السالم علیه داود کردن حکم. 111

 431 ................................................................................................. السالم علیه داود داوري از شخص آن تضرع. 112

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



17 

 

 432 ................................................................................ شود پیدا است حق آنچه تا خلوت در السالم علیه داود رفتن. 113

 432 .............................. السالم علیه داود بر گاو صاحب تشنیع و برخیز گاو سر از که گاو صاحب بر السالم علیه داود کردن حکم. 114

 433 ............................................................................ ده وي به را خود مال ۀجمل که گاو صاحب بر داود کردن حکم. 115

 433 ..................................... کند قطع همه حجتها و کند آشکارا راز که صحرا بدان خلق خواندن به السالم علیه داود کردن عزم. 116

 434 ........................................................................................ دنیا در هم ظالم سر بر زبان و پا و دست دادن گواهی. 117

 434 ........................................................................................................ درخت آن سوي به خالیق رفتن بیرون. 118

 435 .......................................................................... او بر حجت الزام از بعد را خونی السالم علیه داود فرمودن قصاص. 119

 نایب که شیخ یا است حق داود و است عقل کشنده گاو آن و بود گشته گاو مدعی که است خونی آن جاي به آدمی نفس که آن بیان. 120
 436 ........................................... حساب بی و کسب بی روزي به شدن توانگر و کشتن را ظالم تواند او یاري و قوت به که است حق

 436 ............................................................................................................................................. مثال. 121

 438 ............................................................................................ احمقان از کوه فراز بر السالم علیه عیسی گریختن. 122

 439 ........................................................................ احمقان در انبیا نصیحت نناکرد اثر و ایشان حماقت و سبا اهل ۀقص. 123

 440 .............................................................................. دامن دراز ۀبرهن آن و شنو تیز کر آن و بین دور کور آن شرح. 124

 441 ..................................................................................................... آن اهل ناشکري و سبا شهر خرّمی صفت. 125

 442 .................................................................................................. سبا شهر اهل نصیحت به پیغمبر سیزده آمدن. 126

 443 ................................................................................................................ پیغمبران از قوم خواستن معجزه. 127

 444 ...........................................................................................................السالم علیهم را انبیا قوم داشتن متهم. 128

. نک حذر آب ۀچشم این از که تو، پیش آسمانم ماه رسول من: بگو که فرستادند فیل پیش رسالت به را خرگوشی که خرگوشان حکایت. 129
 444 ................................................................................................................. آمده دمنه و کلیله کتاب در چنانکه

 445 .......................................................................................... را ایشان زدن مثل و را ایشان طعن انبیا گفتن جواب. 130

 446 .................................................................................. الهی کار در خاصه آوردن لمث نرسد را کس هر آنکه بیان. 131

 447 ............................................................................. ساختن کشتی زمان در استهزا به السالم علیه نوح قوم زدن مثلها. 132

ن در شب نیم کنی می چه: پرسیدندش که دزد آن حکایت. 133 ل: گفت دیوار؟ این ب ه 447 ............................................. زنم می د 

 447 ............................................................ آسمان ماه از را پیل پیغام خرگوش رسالت از گفتند منکران که مثل آن جواب. 134

 448 .................................................................................................................... حازم مرد مثال و حزم معنی. 135

 449 ....................................................................................هوا و حرص از کرد حزم ترك که مرغ آن حال وخامت. 136

 450 ......................................................زمستان بهر از سازیم خانه آید تابستان چون که نزمستا هر سگان کردن نذر حکایت. 137

 451 ........................................................ جبریانه آوردن حجت و کردن نصیحت از را السالم علیهم انبیا منکران، کردن منع. 138

 451 ............................................................................................................ را جبریان السالم علیهم انبیا جواب. 139

 452 ................................................................................................. را خود جبریانه حجتهاي کافران کردن مکرر. 140
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 452 .......................................................................................................... را ایشان السالم علیهم انبیا جواب باز. 141

 453 ......................................................................................... السالم علیهم انبیا بر ترجیه اعتراض قوم کردن مکرر. 142

 453 .................................................................................................................... السالم علیهم انبیا جواب باز. 143

یا که گردد منکران معبد تا جهان این زندان و جهان آن دوزخ آفریدن در حکمت. 144 ت عاً ائْ طَو و هاً أَ  454 ...................................... کَرْ

 باب السالم علیه موسی که چنان است ساخته نباشند حق مسخر که جباران کردن مسخر سبب را ملوك صورت تعالی حق که آن بیان. 145
خُلُوا که آمدن در وقت اسرائیل بنی جباران رکوع جهت قدس ربض بر ساخت صغیر اد باب جداً الْ س ولُوا و  455 .................. لکم نغفر حطَّۀ قُ

 455 ..................................................................................................... خورش از تهی ةسفر بر صوفی عشق ۀقص. 146

 از غیرهم و برادران حرمان و یوسف بوي از حق بوي کشیدن و یوسف روي از حق جام چشیدن به السالم علیه یعقوب بودن مخصوص. 147
 456 ............................................................................................................................................. دو هر این

 457 ..................................................... حق با مناجات و نماز در داشت عظیم انس و بود باره نماز که غالمش و امیر حکایت. 148

تَّی ولهق منکران پذیرایی و قبول از السالم علیهم انبیا شدن نومید. 149 ا ح س إِذَ یأَ لُ استَ س  458 .................................................. الخ الرُّ

 459 ..................................................................................................... رجا و است خوف مقلد ایمان که آن بیان. 150

 459 ................................................................. أخفیاء أولیاء تعالی هللا ان: فرمود سلم و لها و علیه اهللا صلی رسول آنکه بیان. 151

 459 .................................................................................. ناسوختن و مالک بن انس انداختن تنور در مندیل حکایت. 152

 خلق و شتران و نهاده مرگ بر دل و بودند درمانده آبی بی و تشنگی از که را عرب کاروان آله و علیه اهللا صلی سولر رسیدن فریاد ۀقص. 153
 460 .................................................................................................................................... انداخته بیرون زبان

 461 ..........................................تعالی اهللا باذن کردن رو پیدس را سیاه غالم آن و معجزه به کردن آب پر غیب از غالم آن مشک. 154

 من دست به را تو خدا و گرفته را تو او خون اي کشته تو مرا غالم که گفتن و اوست که ناشناختن و سپید را خود غالم خواجه دیدن. 155
 462 ............................................................................................................................................... انداخت

 چیزي محتاج را خود آفرید، حاجت استدعاي به همه اعراض، و اعیان و ارض و سماوات از آفرید و داد چه هر تعالی حق که آن بیان. 156
نْ أَ که بدهد تا کردن باید م یب مضْطَرَّ یجِ ، إِذا الْ عاه 463 ............................................................... است استحقاق گواه اضطرار د 

 464 ............. خدا رسول معجزات به وار عیسی طفل شدن ناطق و السالم علیه مصطفی نزدیک به خواره شیر طفل با کافره زن آن آمدن. 157

 464 .................................. افتادن فرو سیاه ماري موزه از و کردن نگون و هوا بر بردن و را السالم علیه مصطفی ةموز عقاب ربودن. 158

عسرِ مع إِنَّ دانستن یقین و حکایت این از گرفتن عبرت وجه. 159  465 ......................................................................... یسراً الْ

 465 ........................................................................................... طیور با بهایم زبان موسی از مرد آن نمودن استدعا. 160

 466 ................................................. آن از بعضی یا کند می استدعا که چیزي بیاموزش که موسی به تعالی حق از آمدن وحی. 161

 467 ....................................................... السالم علیه موسی اجابت و سگ و خانگی مرغ زبان بتعلیم طالب مرد آن شدن قانع. 162

 467 .........................................................................................................................را سگ خروس جواب. 163

 468 ....................................................................... وعده سه آن در شدن دروغ سبب به سگ پیش خروس گشتن خجل. 164

 468 ........................................................................................................... خواجه مرگ از خروس کردن خبر. 165

 469 .......................................................... شنید خود مرگ خبر خروس از چون زنهار به موسی سوي به شخص آن یدندو. 166
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 470 ......................................................................................... دنیا از رود ایمان به تا را شخص آن موسی دعاکردن. 167

 470 .......................................................................................... السالم علیه را موسی دعاي تعالی حق کردن ابتاج. 168

 470 ......... را تو است مجاهدان جهاد جاي به و توست ریاضت عوض این که آمد جواب بنالید زیست نمی فرزندش که زن آن حکایت. 169

 471 ............................................................................................... زره بی حرب در عنه اهللا رضی حمزه آمدن در. 170

 471 ........................................................................................................................ را خلق مر حمزه جواب. 171

 473 ...........................................................................................................شري و بیع در دنش مغبون دفع ۀحیل. 172

 474 ...................................................................................................................... شادي با بالل یافتن وفات. 173

 475 .............................................................................................................. مرگ به تن شدن ویران حکمت. 174

 475 ....................................... است تنگی از خالص که رابموت خواب تشبیه و تنگ معنی به و است فراخ ظاهر به که دنیا تشبیه. 175

 476 ............................................. سفلی و است ارضی که است تن از همه تاریکیست و کاهلی و غم و غفلت چه هر آنکه بیان. 176

 477 .............................................................................................................................. قیاس با نص تشبیه. 177

 477 ............................................................................. الشیخ لسان من الحکمۀ فیض عند المریدین و المستمعین آداب. 178

 فرار و نیست ممکن حذر او از که بود کسی عدوي که آنکس خسارت و بطالت و کردن حذر و را خود عدوي بوي حیوانی هر شناختن. 179
 478 ........................................................................................................................... نه ممکن مقابله و نه ممکن

 479 ............................................................ تحقیق به چیز آن ماهیت دانستن میان و تقلید و مثال به چیزي دانستن میان فرق. 180

 480 .................................................................. جهت اختالف و نسبت روي از چیز یک اثبات و نفی میان تفریق و جمع. 181

 480 ................................................................................................................ کامل درویش بقاي و فنا مسئله. 182

 481 ....را عاشقان باشد سهل جان کار که روکشان، کشید عشقش باز جان، بیم از گریخت بخارا از و شد متهم که جهان صدر وکیل ۀقص. 183

 481 ........................................ تعالی حق به گرفتن پناه و برهنگی و غسل بوقت مریم بر آدمی صورت به القدس روح شدن پیدا. 184

 483 ....................................... است این فرمان که مشو من از پنهان و آشفته تو، به حقم رسول من که را مریم القدس روح گفتن. 185

 484 ........................................................................... وار الابالی بخارا، به کند رجوع که عشق از وکیل آن کردن عزم. 186

 485 ....... گشاتر دل و تر نعمت پر و تر محتشم و تر انبوه و یافتی خوشتر را شهر کدام شهرها از که خود غریب اشقع از معشوقی پرسیدن. 187

 485 ......................................................... او گفتن الابالی و کردن تهدید و بخارا به کردن رجوع از را او دوستان کردن منع. 188

 486 ............................................................................................. عشق سر از را عاذل و ناصح عاشق، گفتن الابالی. 189

 487 ........................................................................................................... بخارا سوي عاشق ةبند آن نهادن رو. 190

 487 .............................................................. شدن پیدا از را او دوستان کردن تحذیر و بخارا در الابالی عاشق آن آمدن در. 191

 488 ..............................................................................................را کنندگان تهدید و عاذالن عاشق گفتن جواب. 192

 489 ..............................................................................بشست جان از دست چون خویش معشوق به عاشق آن رسیدن. 193

 489 ........................................ شد مهمان مسجد آن در که الابالی جوي مرگ عاشق آن و بود کش مهمان که مسجد آن صفت. 194

 490 ..................................................................................................................... مسجد آن در آمدن مهمان. 195
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 490 .................................................. را او مر کردن تهدید و آنجا در خفتن شب از را عاشق مهمان مسجد اهل کردن مالمت. 196

 490 .................................................................................................................. را عاذالن عاشق گفتن جواب. 197

 جا آن آید کار به بازار آن در که است نورزیده هنري آید می کار به جا همین او هنر که بود دنیا حیات این بر جالینوس عشق آنکه بیان. 198
 491 .......................................................................................................................بیند می یکسان عوام به را خود

 492 ............................................................................. مسجد آن در خفتن شب از را مهمان مسجد اهل کردن مالمت. 199

 493 ..... او گریختن صفین مالقات وقت و خوانم یاري به را خود ۀقبیل و کنم یاریها من که آئید احمد جنگ به که را قریش شیطان گفتن. 200

 495 ..............................................................................کش مهمان مسجد آن مهمان آن بر را پند عاذالن کردن مکرر. 201

 او پشت بر محمودي کوس که را شتري کشت از دف بانگ به کشت حارس کردن دفع به آوردن مثل و را ایشان مهمان گفتن جواب. 202
 496 ................................................................................................................................................ زدندي

 498 ................. کدبانو منع و جهد بیرون تا دیگ در بجوش نخود قراري بی و اضطراب به بال در او صبري بی و مومن گریختن تمثیل. 203

 499 ................................................................................. شود واقف بال منفعت و سرّ بر چون مومن شدن صابر تمثیل. 204

 500 ...................................................................... را نخود کدبانو داشتن جوش در حکمت و نخود با کدبانو گفتن عذر. 205

 500 .................................................................................. او صدق و ثبات و کش مهمان مسجد آن مهمان ۀقص باقی. 206

 501 ........................................................................................................... فهمان قاصر اندیشیدن بد الخی ذکر. 207

 502 .............................................. "أبطن سبعۀ إلی بطن لبطنه و بطنٌ و ظهرٌ للقرآن انّ" که السالم علیه مصطفی خبر این تفسیر. 208

 بلکه نیست خلق تشویش و خوف جهت و نیست خویش کردن پنهان جهت غارها و کوهها به السالم علیهم اولیا و انبیا رفتن آنکه بیان. 209
 502 .................................................................................. ممکن قدر به دنیا از انقطاع بر تحریض و است خلق ارشاد جهت

 502 .................................. السالم علیهم عیسی ِ افسون صورت و موسی عصاي صورت به اولیا کالم صورت و اولیا رتصو تشبیه. 210

بالُ یا تفسیر. 211 بِی جِ أَو ه ع م یرَ و  503 ................................................................................................................ الطَّ

 503 .................................................................................................. خود فهم قصور از مثنوي ةزنند طعنه جواب. 212

 504 .................................................................... سایسان شخولیدن سبب و آب خوردن از اسب ةکرّ رمیدن در زدن مثل. 213

 505 ....................................................................................................... کش مهمان مسجد ِ مهمان آن ذکر ۀقیب. 214

جلب و آیه تفسیر. 215 یهِم أَ ک علَ یل خَ جِلک و بِ 505 .................................................................................................. ر 

 505 ................................................................................................. را مسجد مهمان شب نیم طلسم بانگ رسیدن. 216

 507 ............................................................................................................... جهان صدر با عاشق آن مالقات. 217

 508 .................................................... جنس غیر به است شده محتبس آدمی ترکیب در که را خود جنس عنصري هر جذب. 218

 509 .......... اند روح ِ باز پاي ةکندُ  که اجسام اجزاي از شدن منقطع و خود مقر به او میل و تقاضا و ارواح عالم به نیز جان شدن منجذب. 219

 طمع، تا داشتن نافذ و ناکردن فسخ را او ِ عزم گاه گاه و اوست قاهر و مالک که آن از را آدمی کردن خبر با جهت نقضها و عزایم فسخ. 220
 510 ............................................................................... بود تنبیه بر تنبیه تا بشکند، را عزمش باز تا دارد، کردن عزم بر را او

 510 ...... األغالل و بالسالسل الجنۀ إلی یجرون قوم من عجبت: که گفتن و کردن تبسم و اسیران به السالم و الصالة علیه پیغامبر کردن نظر. 221

حوا إِنْ که آیۀ این تفسیر. 222 ت تَفْ تَس قَد  و بده نصرتش و فتح است حق که آن) ص( محمد و ما از که گفتید می طاعنان اآلیۀ، فَتْحالْ جاءکُم فَ
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 511 ..................................... شد منصور) ص( محمد اکنون بیغرض حق طالب و حقید بر خود که داشتند گمان که گفتید می بدان این

نَّا که کرد فتح آن لقب تعالی حق حدیبیه از السالم علیه رسول گشتن باز دبیمرا آنکه سر. 223 نا إِ ح  به و بود غلق صورت به مبینا فتحاً لک فَتَ
 511 ........................ اوست فواید تکمیل و را او مشکی است کردن درست بمعنی و است شکستن بظاهر مشک شکستن چنانکه فتح معنی

 512 .............................................................. متی بن یونس علی تفضلونی ال فرمود السالم علیه مصطفی که خبر این تفسیر. 224

 512 .......................................................................................... او شماتت بر ایشان طعن از) ص( پیغامبر شدن آگاه. 225

 513 .................................................................................................را اسیران ضمیر السالم علیه رسول کردن فهم. 226

 513 ................................................................... مأسور منصوري عین در و است مقهور قاهري عین در طاغی که آن بیان. 227

 الخوف إال العاشق فی أثر الجذب ذلک من یظهر ال و بباله یخطر ال و یرجوه ال و العاشق یعلمه ال حیث من را عاشق معشوق جذب. 228
 515 ...................................................................................................................... الطلب دوام مع بالیأس الممزوج

 515 .................................................................................................. جهان صدر بندگی در قعاش بخاري رسیدن. 229

 516 ........................................................................................ السالم علیه سلیمان حضرت به باد از پشه خواستن داد. 230

 517 ................................................................. حکم دیوان به خصم احضار به را متظلم ۀپش السالم علیه سلیمان کردن امر. 231

 517 ............................................................................................. آید باز بهوش تا را بیهوش عاشق معشوق نواختن. 232

 518 ........................................................................ معشوق شکر و ناث به آوردن روي و هوش بی عاشق آمدن خویش با. 233

 520 ................................................................................................. امتحانی بسیار هجران دراز عاشق آن حکایت. 234

نْفَ که بود یابنده جوینده: که آن بیان و را معشوق عاشق یافتن. 235 لْ م م قالَ یع یراً ذَرةٍ مثْ  521 ................................................. یرَه خَ

523 ............................................................................................................... المعنوي المثنوي من الثالث المجلّد تم 

 523 ........................................................................................................................................ سوم دفتر پایان

 524 ............................................................................................................................... مثنوي چهارم دفتر

 524 ................................................................................................................................. چهارم دفتر مقدمه. 1

 می و کرد می خیر دعاي شادي از را عسس و یافت باغ در را معشوق خود مجهول باغی در گریخت عسس از که عاشق آن حکایت تمامی. 2
هوا أَنْ  عسی: که گفت و و شَیئاً تَکْرَ یرٌ ه  525 ..................................................................................................... لَکُم خَ

 526 ...................................................... کردي اعتقادان بی و دالن سخت و ظالمان دعاي تذکیر آغاز هر که واعظ آن حکایت. 3

 528 ............................................................... چیست؟ تر صعب صعبها ۀهم از وجود در که السالم علیه عیسی از کردن سؤال. 4

 528 ........................................................................................ وي بر معشوق زدن بر انگب و عاشق کردن خیانت قصد. 5

 529 ........................................................................................................ بگرفت بیگانه با را زن که صوفی آن ۀقص. 6

 530 ........................................................................................... نکند رسوا اول گناه به را بنده تعالی حق آنکه بیان در. 7

نَّ إِنَّ که زن گفتن بهانه و تلبیس جهت کردن پنهان چادر زیر را معشوق. 8 یدکُ یم کَ ظ530 ......................................................... ع 

 531 ..................................... پوشیده سر را این صوفی گفتن جواب و است صالح و ستر او ادمر نیست جهاز بند در او که زن گفتن. 9

 532 ............................................................................................................ را خدا گفتن بصیر و سمیع از غرض. 10
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 532 ....................................................................................................... حمام چون تقوي و گلخن چون دنیا مثال. 11

 533 ............................................................... شد رنجور و هوش بی مشک و عطر بوي از عطاران بازار در که دباغ آن ۀقص. 12

 534 ..................................................................................... سرگین بوي به یه،خف به را دباغ دباغ، برادر کردن معالجه. 13

 535 ...............................................نیز را آن معشوق کردن فهم و پوش روي و تلبیس به خویش گناه از عاشق آن خواستن عذر. 14

 536 ..............................................................................مالیدن او روي در را او تلبیس و را عاشق عذر معشوق کردن رد. 15

 537 . را او حضرت آن جواب و انداز، در را خود کوشک این سر از خدا، حافظی بر داري اعتماد اگر که را السالم علیه علی جهودي گفتن. 16

 538 .................................. مسجد آن بناي بر السالم علیه سلیمان از پیش السالم علیه داود کردن عزم و خروب و اقصی مسجد ۀقص. 17

ما شرح. 18 نَّ ونَ إِ وةٌ الْمؤْمنُ  منکر را ایشان از یکی اگر که السالم علیهم انبیاء سایر و سلیمان و داود اتحاد خاصه واحده، فسکن العلماء و إِخْ
 قایم دیوار یک و شود ویران همه آن کنی، ویران خانه هزار آن از خانه یک که است اتحاد عالمت این و نباشد درست نبی هیچ به ایمان شوي
فَرِّقُ ال که نماند ینَ نُ ب دح ه أَ نْ م539 ............................................................. گذشت اشارت از خود این االشاره، یکفیه العاقل و م 

 را دریاها و کوهها و بیابانها و سرایها و خانها تمامت که آفتات بنوز خدایتعالی دوستان و اولیاء و انبیا جانهاي اتحاد بیان در آوردن مثل. 19
 مردم جانهاي اختالف و باشد روشنی و یکنور همه و دهد دیگر روشنائی صحرا و دشت هر و سراي و خانه هر در و کند روشن خود شبتاب

 خورشید چون حشر روز چنانکه نمانند انوار این کند طلوع آفتاب چون و است دیگر نور کدام هر که چراغ نور و ستارگان و ماه بنور دیگر
 539 ............................................................................... گردد محو عاریتی انوار شود طالع ازل شرقم از حق جالل و جمال

 541 ...................................................................................... السالم علیه سلیمان دست در اقصی مسجد بناي ۀقص ۀبقی. 20

 542 .............................................. قول به قوال ناصح از به فعل به فعال ناصح آنکه بیان در وي ۀخطب و عثمان خالفت آغاز ۀقص. 21

 صورت بر حکما علم آن که زیرا است کبري عالم آدمی: گویند الهی حکماي و است صغري عالم آدمی: گویند حکما که آن بیان در. 22
 543 ........................................................................ بود موصول آدمی حقیقت حقیقت در حکما این علم و بود مقصور آدمی

 544 ................................................. غرق عنها تخلف من و نجا بها تمسک من نوح سفینۀ کمثل امتی مثل که حدیث این تفسیر. 23

 545 ............................................................................... السالم علیه سلیمان سوي سبا شهر از بلقیس فرستادن هدیه ۀقص. 24

 546 ................................................................................................... سره قدس مغربی اهللا عبد شیخ نور و کرامات. 25

 و ایمان به را بلقیس سلیمان کردن دعوت و بلقیس سوي بودند آورده که ها هدیه آن با را بلقیس رسوالن السالم علیه سلیمان گردانیدن ازب. 26
 547 .................................................................................................................................. پرستی آفتاب ترك

ل او ترازوي سنگ که عطاري ۀقص. 27 لخوار، مشتري دزدیدن و بود شوي سر گنادیده و عطار دیدن و شکر سنجیدن هنگام گل آن از گ 
 547 .......................................................................................................................................... ورا مر کردن

 با کردن شرح هدیه دنناکر قبول عذر و ایشان دل از آزار و وحشت دفع و را رسوالن آن مر السالم علیه سلیمان نواختن و کردن داري دل. 28
 548 .................................................................................................................................................. ایشان

 ایشان ارشاد و ماندن، عبادت از و کسب به شدن مشغول بی حالل، روزي کردن خواست در و خواب در را مشایخ جماعت درویشی دیدن. 29
 549 ........................................................................ مشایخ آن داد به شدن شیرین وي بر کوهی ترش و تلخ هاي میوه به را او

 550 .....او نیت و ضمیر از کش هیزم آن رنجیدن و مشایخ کرامات به یافتم روزي من چون کش هیزم بدان بدهم زر این که او، کردن نیت. 30

 551 .............................................................................. ایمان بهر بلقیس بهجرت بتعجیل را رسوالن مر سلیمان تحریض. 31

 551 .............................................................................................. خراسان ملک ترك و ادهم ابراهیم هجرت سبب. 32
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 و بشنود آب بانگ جوز افتادن به تا رسید نمی آب به و بود گو در که میریخت آب جوي در جوز بن جوز سر از که تشنه مرد آن حکایت. 33
 552 ............................................................................................ آورد می طرب اندر آب بانگ خوش سماع چون را او

 553 .................................................. مکن تاخیر و شرك بر میندیش اصرار که بلقیس پیش السالم علیه نسلیما فرستادن تهدید. 34

 در نه و تو حسن در نه و تو نفس در نه مرا نیست غرضی ذره یک تو، ایمان در است جهد اهللا المر خالصا مرا که سلیمان گردانیدن ظاهر. 35
 554 ............................................................................................... اهللا بنور شود باز جان چشم چون بینی خود تو، کمل

 555 ............................................................................................................سرّه اهللا قدس ادهم ابراهیم ۀقص باقی. 36

 هر کردن صید و او دل و دین مشکالت و خود اندر را یکی هر را بلقیس آل السالم علیه سلیمان دارشا و نصیحت و سبا اهل ۀقص ۀبقی. 37
 555 ........................................................................................... او ۀطعم و مرغ جنس آن صفیر به را ضمیري مرغ جنس

 556 ........ تخت از اال هجرت، وقت شدن منقطع ملک همه از او همت التفات و ایمان شوق از او شدن مست و ملک، از بلقیس شدن آزاد. 38

 557 ................................................................................ سبا از بلقیس تخت احضار در السالم علیه سلیمان کردن چاره. 39

 عظمت بر ایشان دادن گواهی و بتان ةسجد و لرزیدن و کرد گم السالم علیه مصطفی فطام عقیب چون بتان از حلیمه خواستن یاري ۀصق. 40
 558 ............................................................................................................. سلم و آله و علیه اهللا صلی مصطفی کار

 559 ................................................................................ بتان استعانت به را یمهحل کرد داللت که عرب پیر آن حکایت. 41

 حق از و کعبه در بر نالیدن و شهر گرد او شدن طالب و را السالم علیه مصطفی حلیمه کردن گم از المطلب عبد مصطفی جد یافتن خبر. 42
 560 .......................................................................................................... را السالم علیه محمد او یافتن و درخواستن

 562 .................... یافتن نشان و آمدن کعبه اندرون از جواب و یابم، کجاش که السالم علیه محمد موضع از المطلب عبد خواستن نشان. 43

 562 ............................................................................................................... را بلقیس سلیمان دعوت ۀقص ۀبقی. 44

ومی لَیت یا که زنان نعره و اند وي جنس ابناي که روحانیان دولت از او غفلت و طلب در او حرص و دنیا به آدمی شدن قانع مثل. 45 ونَ قَ لَم563یع 

 564 ......................................................................................... است غنیمت فرصت که را بلقیس سلیمان دعوت ۀبقی. 46

 پري و دیو و مالئکه معاونت و داند او که حکمتها جهت خدا وحی و تعلیم به را، اقصی مسجد السالم علیه سلیمان کردن عمارت ۀقص ۀبقی. 47
 565 ....................................................................................................................................... آشکارا آدمی و

 567 ......................................................................... نام الحسن بو وزیر آن کردن مضاعف و شاه دادن صله  و شاعر ۀقص. 48

 این: که را شاه نام، حسن هم نو، وزیر گفتن و خویش ةقاعد بر شاه فرمودن دینار هزار و صله همان امید به سال چند بعد شاعر آن آمدن باز. 49
 567 ............................................ کنم خشنود زر این یک ده به را او من و است خالی خزینه و خرجهاست را ما و است بسیار سخت

 568 ................................................................................................... وزیر خسارت و شاه سوي را شعر شاعر بردن. 50

 570 ...................................... فرعون قابلیت افساد در هامان یعنی فرعون وزیر به شاه مروت افساد در دون وزیر این رائی بد مانستن. 51

 را خویشتن دیو و سلیمان دو هر میان ظاهر فرق و السالم علیه سلیمان کارهاي به او کردن تشبه و السالم علیه سلیمان مقام بر دیو نشستن. 52
 570 ............................................................................................................................ کردن نام داود بن سلیمان

 571مسجد در عقاقیر رستن و معتکفان و عابدان ارشاد و عبادت جهت شدن تمام از بعد اقصی مسجد در روز هر السالم علیه سلیمان نآمد در. 53

 572 ........................................................بود گور و گورکنی حرفه عالم در آنکه از پیش زاغ از قابیل گورکنی ۀپیش آموختن. 54

 اهللا رحمه آثار و مرغان و ریاحین و گلستان بر کن تفرج آور بر سر: گفتند یارانش. بود مراقب زانو بر سر گلستان میان در که صوفی ۀقص. 55
 574 ..................................................................................................................اهللا رحمۀ آثار الی فانظروا که تعالی
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ستن ۀقص. 56 574بگفت خود نام و خاصیت و او، با آمد سخن به چون آن از السالم علیه سلیمان شدن غمگین و اقصی مسجد ۀگوش در خروب ر 

 576 ............................. زن راه دست به افتاده است شمشیر چون و اوست فضیحت را گوهر بد مر جاه و مال و لمع حصول آنکه بیان. 57

یها یا شریفه آیه تفسیر بیان. 58  577 ............................................................................................................. الْمزَّملُ أَ

 578 .. آید می گفته که است قصه این در دو هر این شرح ،"سکوت االحمق جواب" که سخن این مقرر جواب الجواب ترك آنکه بیان در. 59

 و آدم بنی خلق و الشهوة فیها رکب و البهائم خلق و العقل یهمف رکب و المالئکۀ خلق تعالی اهللا ان" که) ص( نبوي حدیث این تفسیر در. 60
 579 ........................ "البهائم من ادنی فهو عقله شهوته غلب من و المالئکۀ من اعلی فهو شهوته عقله غلب فمن الشهوة و العقل فیهم رکب

ینَ أَما و" که آیه این تفسیر در. 61 ی الَّذف هِم ض قُلُوبِ هم مرَ تْ و فَزاد جساً لُّ قوله رِ یض ه یراً بِ ث ه یهدي و کَ یراً بِ ث  580 ................................. " کَ

ه سوي مجنون میل ناقه، با مجنون تنازع همچون نفس، با عقل چالیش. 62  و خلفی ناقتی هوي: گفته مجنون که چنان کرّه، سوي ناقه میل حرّ
امی 580 ................................................................................................................. لمختلفان ایاها و انی و الهوي قد 

 581 .................................... )الثقلین عبادة من خیر الحق جذبات من جذبۀ( پادشاه سوي اجري نقصان شکایت ۀقص غالم آن نبشتن. 63

 582 .......................... ببر آنگاه میبري چه که ببین و کن باز: که زد می بانگ. بربود دستارش آنکه و بزرگ دستار با فقیه آن حکایت. 64

 582 ................................................. او از دارندگان طمع وفا به نمودن را خود وفایی بی و حال زبان به را دنیا اهل دنیا نصیحت. 65

 ابدان به یحیی اهللا طعام الجوع آله و علیه اهللا صلی قوله و یسقینی و یطعمنی ربی عند ابیت" که حق نور از است غذائی را عارف آنکه بیان. 66
 584 ............................................................................................................. "الجوع فی اهللا طعام یصل اي الصدیقین

 584 .................................................................................................. اماره نفس گرفتاران و دنیا مغروران با خطاب. 67

جس آیه تفسیر. 68 و ه فی فَأَ فْس ۀً نَ یفَ وسی خ نا  م خَف ال قُلْ ک تَ نْت إِنَّ علی أَ  585 ...................................................................... األَ

 586 .................................................................................. اولیا و انبیا متابعت به را او کردن امر و دعوي از مدعی زجر. 69

 587 ............................................................................................. خود اجري طلب به رقعه غالم آن نوشتن ۀقص ۀبقی. 70

 الف شکرها آن که مینمود او ظاهر دلق خالقت و او اندرون غم و اندوه بوي و میکرد ممدوح شکر ناموس جهت از که مداح آن حکایت. 71
 588 ......................................................................................................................................... دروغ و است

 انهم که دل، راه از نیز همه این بی و او چشم و رنگ و او گفتار لحن و بیگانه و مرید سیماي در را دل و دین امراض الهی طبیبان دریافتن. 72
 590 ................................................................................................................ بالصدق فجالسوهم القلوب جواسیس

 نویسان تاریخ نوشتن و یک به یک او سیرت و صورت نشان و سالها از پیش روحها اهللا قدس خرقانی الحسن ابو زادن از بایزید دادن مژده. 73
 590 .................................................................................................................................... رصد جهت را آن

 591 ............................................................. الیمن قبل من الرحمن نفس الجد انی که سلم و آله و علیه اهللا صلی رسول قول. 74

س بایزید وفات از بعد خرقانی ابوالحسن زآدن. 75 592 ..................................................................................... سره اهللا قد 

 592 .............................................................................................. تعالی اهللا طعام از صوفی جان و دل اجراي نقصان. 76

 592 ................................................. شاه التفاتی بی و او اجري کمی جهت شاه سوي نوشت رقعه که غالم حکایت به بازگشتن. 77

 593 ........................................................................................ پادشاه قبلِ  از رقعه جواب نارسیدن از غالم آن آشفتن. 78

 593 ...........................................................................................او زلت سبب به السالم علیه سلیمان بر باد وزیدن کژ. 79

 594 ...................................................................... او احوال و او بود از را بایزید دادن خبر خرقانی الحسن ابو شیخ شنیدن. 80
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 595 ......................................................................... نیافت اول ۀرقع آن جواب چون شاه پیش غالم آن نوشتن دیگر ۀرقع. 81

 595 ........................................................................................ را احمق نکوهیدن و را عاقل السالم علیه پیغمبر ستودن. 82

 596 ............................................ توام عدوي من که کن دیگري با مشورت: گفتش کرد، می مشورت یکی با که کسی آن ۀقص. 83

 597 .................................... بودند آزمودگان جنگ و پیران آن در که اي سریه بر را هذیلی جوان آله و علیه رسول گردانیدن امیر. 84

 598 ............................................................. هذیلی آن کردن امیر بر السالم و الصالة علیه رسول بر معترضی کردن اعتراض. 85

 600 ..................................................................................... را کننده اعتراض آله و علیه اهللا صلی پیغمبر گفتن جواب. 86

 601 ................ عیان راه از بلکه زبان گفت بطریق نه را ایشان مر او جواب و مریدان ضاعترا و یزید ابا گفتن شانی اعظم ما سبحانی ۀقص. 87

 603 ............................................................................. اهللا رسول خدمت به فضول آن گوئی بسیار و فصاحت سبب بیان. 88

 603 ..... گان دیده کار و پیران بر لشکري سر و امیري به را هذیلی آن او کردن اختیار و تفضیل سبب آله و علیه اهللا صلی رسول کردن بیان. 89

 604 ......................................................... الشی مغرور شقی متعال و مرد، نیم و تمام، مرد و عاقل، نیم و تمام، عاقل عالمت. 90

 604 .......... ماهی سه هر آن عاقبت و الشی مغفل ابله و مغرور دیگر آن و عاقل نیم یکی و عاقل یکی ماهی سه آن و صیادان و آبگیر ۀقص. 91

 605 .......................................................................................................... را وضو اوراد کننده وضو خواندن سر. 92

 و استنجاست، ورد که المتطهرین من اجعلنی و التوابین من اجعلنی اللهم بجاي الجنۀ، رایحه ارحنی اللهم: گفت می استنجا وقت به شخصی. 93
 605 ...................................................................نداشت طاقت را این و بشنید عزیزي. گفت می استنشاق وقت به را استنجا ورد

 606 ........................ پشیمانی در مبر روزگار و اندیش، وقت تدارك مخور پشیمانی گذشته بر که کرد وصیت که گرفته مرغ آن ۀقص. 94

 607 ..................................................................................... کردن مرده را خود و عاقل، نیم ِ ماهی آن اندیشیدن چاره. 95

و و که ندارد وفایی هیچ ندم و گرفتاري وقت احمق کردن عهد آنکه بیان. 96 وا لَ دوا ر عاد ما لَ وا له ه نُ نْ ع و مه نَّ ونَ، إِ ب وفا کاذب صبح چون لَکاذ 
 608 .................................................................................................................................................. ندارد

 608 ...................................................................... نیست او و ماند بدو اوست، ةستیز و است، عقل قلبِ وهم آنکه بیان در. 97

 609 ............................................................ بود وهم صاحب که فرعون با بود عقل صاحب که السالم علیه موسی مجاوبات.  98

 بقیه هذا علی و عدم در وجود و بیمرادي در مراد و شکستگیست در درستی و پراکندگی در جمعیت و ویرانیست در عمارت آنکه بیان. 99
 610 .................................................................................................................................... االزواج و االضداد

 610 ..................................................................................................... را فرعون السالم علیه موسی دادن جواب. 100

 611 ............................................................................................. خود از را جادوئی السالم علیه موسی کردن نفی. 101

 استاد ور پیشه هر چنانکه. است خبر بی دیگر حس آن مدرکات از که است دیگر مدرکاتی نیز آدمی از را مدرك حس هر آنکه بیان. 102
 منکر حال حکم به چه اگر نیست، مدرکات آن که نکند دلیل نیست او ۀوظیف آنکه از او خبري بی و است ور پیشه دیگر استاد آن کار اعجمی
 611 ................................................................................. مقام این در نمیخواهیم بیخبري جز اینجا او منکري از اما آنرا بود

 به غازي چون که کمین از ایشان غفلت و است غیب حد سر که سلن و ذر سینور تا بردن تاخت و جهانیان آن بر جهانیان این بردن حمله. 103
 613 ........................................................................................................................... آورد تاختن کافر نرود غزا

 آن غیر و یامتق و دوزخ و بهشت دنیا، در هم او، در تا است، شدن آیینه قابل جوهر، نیکو آهن همچون آدمی، خاکی تن آنکه بیان. 104
 614 ........................................................................................................................ خیال طریق بر نه بنماید معاینه
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 615 ...................... برد گمان یا آورد ایمان حق خبیري به تا الغیب، ظهر را او واقعات و را، فرعون اسرار السالم، علیه موسی گفتن باز. 105

 616 .................................................................................................................... است باز توبه ِ در: آنکه بیان. 106

 616 ............................................ بستان عوض فضیلت، چهار و کن قبول پند یک من از: که را فرعون السالم علیه موسی گفتن. 107

 617 ............................................................. فرعون ایمان پایمزد جهت را فضیلت چهار آن السالم علیه موسی کردن شرح. 108

 618 ................................................................................................... اعرف ان فاحببت ً مخفیا کنزا  ُکنت  تفسیر. 109

ه. 110  618 .......................... است السالم علیهم انبیا علم که غیب علم ِ ناکردن طلب و خویش طبع تصویرات و ذکاوت به آدمی شدن غرّ

 619 .................................... "رسوله و اهللا یکذب ال حتی عقولکم، قدر لیع ال عقولهم، قدر علی الناس، کلموا" که خبر این بیان. 111

 619 ................................................................................... "بالجنۀ بشرته الصفر، بخروج بشرنی من" السالم علیه قوله. 112

 620 ........................................................................ السالم علیه موسی به آوردن ایمان در آسیه با نفرعو کردن مشورت. 113

 621 .................................................................................................................... زن کمپیر و پادشاه باز ۀقص. 114

 622 ............................................. جست چاره مرتضی علی از و بود افتادن خطر و خزید ناودان سر بر آن طفل که زن آن ۀقص. 115

 624 ........................................................................... دوزخ زبان از "ناري اطفا نورك فان مؤمن جریا" حدیث بیان در. 116

 625 .............................................................. السالم علیه موسی به آوردن ایمان در هامان وزیرش با عونفر کردن مشورت. 117

 625 ............................................................................................................................. هامان سخن تزییف. 118

 626 .......................................................فرعون دل در هامان سخن یافتن جا و نفرعو ایمان از السالم علیه موسی شدن نومید. 119

 من که آله و علیه اهللا صلی مصطفی جواب و نباشد نزاعی تا کن مقاسمه را ملک که السالم علیه خدا رسول با عرب امیران کردن منازعت. 120
 627 ....................................................................................................... طرفین از یشانا بحث و امارت این در مأمورم

 628 .................................................................................... فرعون توبیخ و تقریع و السالم علیه موسی حدیث تمامی. 121

 628 ...................................................... کجاست؟ دوزخ و کجاست تبهش: که نپرسد حقتعالی قدرت شناساي آنکه بیان در. 122

 629 .............................................................................. گوید می قدیم را عالم و است الوهیت منکر که دهري جواب. 123

نَا ما" که کریمه آیه تفسیر. 124 ض و مواتالس خَلَقْ الْأَر ما ما و ه قِ إِلَّا بینَ ح  حکمت و معنی بهر بلکه بینید می شما که همین بهر نیافریدمشان "بِالْ
 631 ......................................................................................................................... را آن بینید نمی شما که باقیه

 632 ............................................. میدارم دوست را تو خالقم که من موسی، اي: که السالم علیه موسی به حقتعالی کردن وحی. 125

 رنجیدن و کردن، قبول او شفاعت پادشاه و درخواستن، پادشاه از و را علیه مغضوب آن شفیع کردن شفاعت و ندیم بر پادشاه کردن خشم. 126
 633 .............................................................................................................. کردي؟ عتشفا چرا: که شفیع از ندیم

 634 ............................... "فال الیک اما" که داد جوابش "حاجۀ؟ لک هل" که را السالم علیه خلیل مر السالم علیهما جبرئیل گفتن. 127

 635 ................... عزت حضرت از آمدن جواب و "اهلکتهم؟ و خلقا خلقت لم" که عزت حضرت از السالم علیه موسی کردن مطالبه. 128

 636 . است پنهان روغن وهمچ دوغ این در است باقی که وحیی روح و دوغند مثال بر خیال و وهم و جزوي عقل و حیوانی روح آنکه بیان. 129

 637 .................................................................................................................... معنی این در هم دیگر مثال. 130

م نمود، روي وي به حقیقی پادشاهی که زاده پادشاه آن حکایت. 131 رُّ یوا یفء مرْ نْ لْ م یه خ ه و أَ أُم و یه بِ  خاك این پادشاهی شد، او وقت نقد أَ
 بر دیگر کودکان مراست قلعه که زند الف و آید بر توده خاك سر بر آید چیره که کودك آن کنند، نام گیري قلعه که طبعان کودك ةتود
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 زر میگویم دون خاك همان را رنگین خاکهاي این من: گفت برست رنگها قید از چو زاده پادشاه آن الصبیان، ربیع التراب که برند رشک وي
حکْم آتَیناه و جستم، سون یک به و رستم اکسون این از من. گویم نمی اکسون و اطلس و یا الْ بِ در نیست حاجت سالها مرور را حق ارشاد ص 

نْ قدرت ونُ کُ یکُ  638 ................................................................................................... نگوید قابلیت سخن کس هیچ فَ

 639 ................................................................................... نسل انقطاع خوف از را خود فرزند پادشاه آوردن عروس. 132

 640 ......... درویش پیوندي از ایشان شتندا ننگ و پرده اهل کردن اعتراض و پسر جهت از را زاهدي درویش دختر پادشاه کردن اختیار. 133

 641 ............................................................................ کابلی جادوي از پسرش خالص در پادشاه دعاي شدن مستجاب. 134

 که دنیاست کابلی کمپیر آن و مالیک، مسجود حق ۀخلیف صفی آدم پدرش، خداست ۀخلیف و است بچه آدمی شهزاده، آنکه بیان در. 135
 642 ..................................................................... اند کننده تدارك طبیب آن اولیا و انبیا و سحر، به ببرید پدر از را بچه آدمی

 شادي هنگام چه: گفتندش گرسنگی از مردند می خلق و عیال بسیاري و مفلسی با بود شاد و نخندا قحط سال در که زاهد آن حکایت. 136
 644 ......................................................................................... نیست باري مرا: گفت. است تعزیت صد هنگام که است؟

 احوال، اغلب فزاید غم را تو عالم صورت و کردي جفا روي کژ به کل عقل با چون است، کل عقل صورت عالم مجموع آنکه بیان. 137
 644 ...... جان راحت و باشد بوده دیده نور آن از پیش چه اگر دیدن را رویش نتوانی و فزاید غم را تو پدر صورت کردي بد پدر با دل چنانکه

عزیر  انفرزند ۀقص. 138  شدند بیهوش شناختندش که بعضی. میآید من عقب از آري: گفت پرسیدند، می پدر احوال پدر از که السالم علیه ُ
 645 .....................................................................................چیست؟ بیهوش این داد مژده خود: گفتند می نشناختند بعضی

 646 ....................................................................... "ً مرة سبعین ٍ یوم کلّ فی ربی اهللا الستغفر انی" که حدیث این تفسیر. 139

 646 .................................................................. اولیاست و انبیا مقلد باقی در و نبیند بیش گور به تا جزوي عقل آنکه بیان. 140

یها یا" کریمه آیه بیان. 141 ینَ أَ وا، الَّذ نُ وا ال آممقَد ه و اهللا یدي بینَ تُ ول س648 ................................................... آله و علیه اهللا صلی ر 

 648 ............................................................................. باش رعیت اي، نه سلطان که چون         باش امت ز نیستی، نبی چون

 648 ............................................................................ متراش زحمتی راي خودي از و            باش خامش خاموشان رو پس

 شتر ِ گفتن جواب و چیست؟، این حکمت آئی، می روي در مک تو و رفتن راه در افتم می رو در بسیار من: که شتر با استر شکایت ۀقص. 142
 649 ................................................................................................................................................... را او

 شتر نواختن و صدق، به گرفتن پناه بدو و خواستن استعانت او از و خود، بر او فضل به آوردن اقرار و را، اشتر جواب استر کردن تصدیق. 143
 650 .................................................................................................... شاهانه و پدرانه دادن یاري و نمودن راه و را، او

 شما که سبوئی برادري، و دوستی حقّ به بخورم تا نه، من لب بر و کن پر نیل از خویش نیت به سبو یک که را سبطی قبطی ِ کردن البه. 144
 651 ........................................ است صاف خون کنیم می پر قبطیان ما که سبو و است صاف آب نیل، از کنید می پر خود بهر سبطیان

 653 ......... االکرمین اکرم از دعا آن شدن مستجاب و خیر به را قبطی سبطی کردن دعا و سبطی از هدایت و خیر دعاي قبطی درخواستن. 145

ن امرود سر از خیاالت آن: گفت را شوهر که کار پلید زن آن حکایت. 146 سر از بن، امرود سر از را چشم نماید چنین که را تو نماید می ب 
 مثال در مثل، نه است مثال این که است آن جواب نبود، یالخ میدید مرد آن آنچه: که گوید کسی اگر و برود، خیاالت آن تا آ فرود درخت
 655 ............................. است کافی همین و حقیقت خواه خیال، خواه ندیدي آنها هرگز نرفتی بن امرود سر بر اگر که بود بس قدر همین

 656 ................................................................................................................... السالم علیه موسی ۀقص باقی. 147

 656 ........................................................................................... فرعون کردن شفاعت و قبطیان بر کار شدن سخت. 148

 657 ............................................................................................. کشتِ  شدن سبز و السالم علیه موسی کردن دعا. 149
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 658 ............................................................................................................ ابتدا از آدمی خلقت منازل و اطوار. 150

 659نماند صبر را ما که برسان ما به زاد زود و گردان فربه را ما روزیهاي که خواهان حق از و ناالنند و گرسنگانند دوزخ خلق آنکه بیان در. 151

 صفت: که قاف کوه گفتن و بگو، را ما تعالی حق صفت عظمت از قاف کوه اي: که کردن درخواست و قاف کوه به القرنین ذو رفتن. 152
 آسانتر آن گفتن تو بر و داري خاطر در که صنایعش از که القرنین ذو کردن البه و شود، فنا ادراکها آن پیش که نیاید در تقریر به حق عظمت
 660 ............................................................................................................................................. بگوي بود

 این که کن را نانگشتا ستایش: گفت بود تیزتر چشم که دیگر موري گرفت، ستودن را قلم دید، قلم نوشتن رفت، می کاغذي بر موري. 153
 661 ............... آخره الی اند، وي فرع انگشتان که کن بازو ستایش: گفت بود تر روشن چشم دو هر از که دیگر موري بینم، می ایشان از هنر

 661 .............................................................. کند حقتعالی عصنای از صنعی بیان تا قاف کوه از ذوالقرنین کردن التماس باز. 154

 و شد ظاهر پر یک چون او پر صد هفت از و خویش بصورت سلم و آله و علیه اهللا صلی مصطفی به را خود السالم علیه جبرئیل نمودن. 155
 662 ................................................................................................ شعاعش همه با شد محجوب آفتاب بگرفت، را افق

 666 ...................................................................................................................................... چهارم دفتر پایان

 667 ................................................................................................................................ مثنوي پنجم دفتر

 667 ................................................................................................................................... پنجم دفتر مقدمه. 1

خُذْ کریمه آیه تفسیر. 2 ۀً فَ عب نَ أَر یرِ م نَّ الطَّ ه  668 ........................................................................................ الَخ إِلَیک فَصرْ

ه صلوات مصطفی حدیث این ورود سبب در. 3  669 .......................... واحد معاء فی یاکل المؤمن و امعاء سبعه فی یاکل فرالکا که علیه اللَّ

 670 .............................................. نشود خجل تا کردن پنهان را خود و مهمان بر السالم و الصالة علیه مصطفی گشادن حجرهِ  در. 4

 و شست می خود دست به را او ملوث بالین مصطفی که ساعت آن در آله و علیه اهللا صلی مصطفی ۀخان به کافر آن کردن رجوع سبب در. 5
 671 ............................................................................. خود حال بر و خود بر او ۀنوح و کردن چاك جامه و او، شدن خجل

 673 ................................ ندامت  و اضطراب آن از را او دادن تسکین و شدن مسلمان و را مهمان آله و علیه اهللا صلی مصطفی نواختن. 6

 673 ...................................................... اندرونی نور بر گواهیهاست برونی چیزهاي ۀهم و حج و روزه و نماز اعمال آنکه، بیان. 7

 674 ............................. تعالی حق آمد قدوس الجرم پلیدي، از را آب تعالی خداي کردن پاك باز و را، پلیدیها ۀهم آب کردن پاك. 8

9 .674 ............................................................................................ شدن تیره از بعد تعالی و هسبحان حق از آب استعانت 

 675 ............................................................................................. اندرونی نور و ضمیر بر بیرونی قول و فعل گواهی. 10

 شود، ظاهر او فعل و بقول آنکه از افزون عارف،ِ  قول و فعل بی خلقان، بر کند ظاهر ورمن شخص اندرون از را خود نور، آنکه بیان در. 11
 676 .................... او نور بر دهد گواهی کند بیان فعلی و قولی آنکه بی نیاید، حاجت مؤذن اعالم و خروس بانگ و شود بلند آفتاب چنانکه

 676 ............................................................................ خویش مهمان آن بر را شهادت السالم علیه مصطفی کردن عرضه. 12

 677 ........ "یدي علی شیطانی اسلم" که را، جان شود یار هم جسم آنکه تا شود، می اولیا جسم غذاي است، جان غذاي که نور آنکه، بیان. 13

 678 ................................................................................. خسیس غذاي بر ایشان لرزیدن و را روح غذاي تن اهل انکار. 14

 678 ........................................................................................................................................... مناجات. 15

 السالم، علیه جبرئیل ادراك همچون است وي ةروز هر مقدور و قسمت و امر آنکه لوح آن از کسی هر عقل ادراك و محفوظ لوح تمثیل. 16
 678 ............................................................................................................................... اعظم لوح از روزي هر
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یان تحرّي الفاخت به گوناگون همتهاي و مختلف روشهاي تمثیل. 17  679بحر قعر در غواصان تحرّي و تاریکی وقت به را قبله نماز وقت در متحرّ

باد علَی حسرَةً یا هدایت وافی آیت معنی در. 18 679 ................................................................................................ الْع 

جیَ  نام را فرجی آنکه سبب. 19  680 ............................................................................................... اول از نهادند نام فرَ

 680 ..................................................................................................................................... المناجات فی. 20

 681 .......................................................................... را او السالم علیه خلیل مابراهی کشتن سبب و او طبع و طاوس صفت. 21

 تعالی حق اما آویزان، در حق لطف به و گریزانند، حق قهر از همه و داند، کس همه را حق قهر و داند، کس همه را حق لطف آنکه بیان در. 22
 ظاهر و بینان حالی از اهللا بنور ینظر و تمییز اهل تا بود اهللا مکر و تلبیس و باژگونه نعل کرد، پنهان قهر در را لطفها و کرد پنهان لطف در را قهرها
وکُم که شوند جدا بینان یبلُ ل یکُم نُ أَ سح  682 ....................................................................................................... عملًا أَ

 و ریاضت و است تعلم از تفاوت و فزونی این برابرند جزوي عقول اصل در گویند ایشان که معتزله خالف فطرت اصل در عقول تفاوت. 23
 684 .................................................................................................................................................. تجربه

 رو و سر بر و میگریست و میگفت شعر و کرد می نوحه سگ بر و بود نان پر او انبان و میمرد گرسنگی از او سگ که اعرابی آن حکایت. 24
 684 .............................................................................................. دادن سگ به انبان از اي لقمه آمد می دریغش و میزد

 بی و یسمع بی که قح نور به باشد شده مبدل او چشم که مگر خویشتن پسند چشم که ندارد زیان چنان را آدمی بد چشم هیچ آنکه بیان در. 25
 685 ......................................................... الخ کفروا الذین یکاد ان و کریمه آیه معنی در باشد شده بیخویشتن خویشتن از و یبصر

 پرسید تعجب از کرد، می زشت و کل ار خود تن و انداخت، می و منقار به کند می را خود زیباي پرّ که را طاوسی دید که حکیم آن ۀقص. 26
 687 ........................................ است من جان عدوي این و است عزیزتر پر از جان من، پیش اما آید، می: گفت آید؟ نمی دریغت: که

 کنی، پاك چه اگر کنی، نقش یا نویسی چیزي آیینه روي بر نکهچنا میشود مشوش ها فکرت از مطمئنه،ِ  نفس سادگی و صفا آنکه بیان در. 27
 687 ................................................................................................................................. نقصانی و بماند داغی

 688 ....................................................................................................... "االسالم فی رهبانیۀ ال" حدیث معنی در. 28

 688 ....................................................................................... "است حق هم حق، از عاشق عمل ثواب" آنکه بیان در .29

 ان و اعجل البر وصول الی لیکون برا کان ان مات ما قبل یموت ان تمنی و اال مات من مات ما" آله و علیه اهللا صلی رسول قول تفسیر در. 30
 689 .............................................................................................................................. "فجوره للیق فاجرا کان

 690 ...................................................................................... طاوس ۀگری جهۀ به سوال آن از حکیم آن شدن پشیمان. 31

ل و آب در روح و عقل آنکه بیان در. 32 690 .................................................. بابل چاه در ماروت و هاروت همچو اند محبوس گ 

 691 ................................................................................................................ را سائل آن طاوس گفتن جواب. 33

 691 ................................................................. است جان عدو طاوس پرهاي همچون دنیا مال و زیرکیها و هنرها آنکه بیان. 34

 و آفتاب در روز اند فانی که ستارگان همچون حق، بقاي در اند فانی که اند شده ایمن خود هنر و خود شرّ از که بیخودان آن صفت در. 35
 692 .................................................................................................................... نباشد خطر و آفت خوف را فانی

ه سوي ما" آنکه بیان در. 36  میبود مشغول ملخ صید به و کرد می ملخ صید قصد که مرغی آن همچون است، مأکول و آکل همه چیزي هر "اللَّ
 به بینیش نمی چه اگر مباش، منای خود آکل صیاد از آکل صیاد آدمی اي اکنون داشت، او صید قصد او، قفاي از که گرسنه باز از بود غافل و
 693 ....................................................................................... شدن باز سر چشم تا بین می عبرتشِ  دلیل نظر به چشم، نظر

هلکه مذموم صفات از بود صفت کدام قمع به اشاره آن که را زاغ السالم علیه خلیل کشتن سبب. 37 695 ................................مرید در م 
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 696 ........................................................................................................................................... مناجات. 38

 697 .................... "الجهال به یلعب عالما و افتقر قوم غنی و ذل قوم عزیزً ثالثا ارحموا" سلّم و آله و علیه اهللا صلی نبوي حدیث بیان در. 39

 خشک کاه به او گشتن مبتال و تسخر به گاه و جنگ به گاه غریب، آن بر خران آن ۀطعن و خران آخور در بچه آهو آن شدن محبوس ۀقص. 40
 698 "للغرباء فطوبی غریبا سیعود و غریبا بدا االسالم" که شهوت و هوا اهل و دنیا اهل میان خداست خاص ةبند صفت این و نیست، او غذاي که

 هدیه به من پیش شهر این از که دهم امان آنگه: گفت خواستند، جان امان بگرفت، جنگ به را سبزوار شهر که خوارزمشاه محمد حکایت. 41
 698 ................................................................................................................................... بیاورید امین ابوبکر

 700 ..................................................................................................................... خران آخور و آهو ۀقص ۀبقی. 42

نِّی" آیه معنی در. 43 بع  أَري إِ س قَرات مانٍ بنَّ س ه بع یأْکُلُ س جاف فربه گاو هفت آن تا بود آفریده گرسنه شیران صفت به خدا را الغر گاوان ،"ع 
 701 ................................... بنگر شیر معنی به تو اما بنمودند خواب ۀآین در گاوان صورت خیاالتست آن چه اگر میخوردند، اشتها به را

 702مرید باطن در مهلکات مذمومات صفات از بود صفت کدام قهر و قمع به اشارت او مذمت و را خروس السالم علیه راهیماب کشتن آنکه بیان. 44

نَا آیه معنی در. 45 قْ نْسانَ خَلَ نِ فی الْإِ سح یمٍ أَ وِ نْ و آیه و آخرها الی تَقْ م ه مرْ نُع ه نَکِّس قِ فی نُ خَلْ  703 ..................................... یعقلون افال الْ

ینَ إِال آیه تفسیر. 46 نُوا الَّذ آم وا و ملُ ع حات الالص مه جرٌ فَلَ یرُ أَ ونٍ غَ نُ م703 ............................................................................ م 

 705 ....................................................................................... نماي نیست هست عالم و نما هست نیستِ  عالم مثال در. 47

 اسلمک، لئیما کان ان و اکرمک کریما کان ان میت، أنت و معه تدفن و حی هو و معک یدفن قرین من بد ال شریف حدیث معنی بیان در. 48
ه رسول صدق استطعت، ما فاصلحه عملک القرین ذلک و  706 ................................................................ آله و علیه اهللا صلی اللَّ

و و آیه معنی در. 49 ه کُمع 707 ..............................................................................................................کنتم اینما م 

 707 ..... "هلکه منها واد اي فی اهللا یبالی ال الهموم به تفرقت من و همومه سائر اهللا کفاه واحدا هما الهموم جعل من" شریف حدیث معنی در. 50

 708 ...............................................................................................................................رباعی این معنی در. 51

 708 .........................................................................بگرایند هستیت به شوي، نیست ور           بگشایند برت راه روي، راه گر

 708 ..........................................................................بنمایند تو به تو بی را تو وانگاه             عالم اندر نگنجی شوي پست ور

 گیج نه خوردمی، که یافتمی چیزي اگر: گفت اي؟ شده گیج که اي خورده چه: گفتندش کرد، می پیغمبري دعوي که شخص آن ۀقص. 52
 708 ................... باشند مأمور گفتن یاوه نآ بر چه اگر باشد، گفته یاوه گویند، اهلش غیر با که نیکِ  سخن هر که گفتمی، یاوه نه و شدمی

 710 ................................... میکشانند ابدي حیات آب به و خوانند می حقشان به که اولیا به ایشان زیستن بیگانه و عام عداوت سبب. 53

 همچون حسد از گردد خیر مانع و شود شیطان ببیند، کاران نیکو دولت اثر و شود کاري بد در متمکن چون  کار بد مرد آنکه بیان در. 54
یت أَ" خواهد سوخته خرمن را همه سوخته خرمن که شیطان، هی الَّذي رأَ  710 ..................................................... "صلَّی إِذا عبداً ینْ

 711 ........................................................................................................................................... مناجات. 55

 712 ................................................................................. آمده؟ تو به وحی چه: که پیغمبري مدعی از شاه کردن سوال. 56

جافی" دراز شبهاي و میشمرد را خود وفاهاي و خدمتها معشوق با که عاشق آن داستان. 57 تَ هم  تَ وب نُ نِ ج ضاجِعِ عم  جگر و نوایی بی و را "الْ
 منقادم، فرمائی چه هر که کن، ارشاد مرا هست دیگر خدمت اگر ندانم خدمت این جز من: که میگفت و میداد شرح را دراز روزهاي تشنگی
 شدن کشته بار هفتاد اگر و السالم، علیه یونس چون است فتادن دریا نهنگ دهان در اگر و السالم علیه لیلخ چون است رفتن آتش در اگر
 و نیست، شمار السالم علیه را انبیا بازي جان و وفا و السالم، علیه یعقوب چون است شدن نابینا گریه از اگر و السالم، علیه جرجیس چون است
 713 ............................................................................................................................ را او معشوق گفتن جواب
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 "دیده آبِ" آنِ  نام: که گفت جواب شود؟ باطل نمازش کند نوحه و کند آه و آواز به بگرید نماز در کسی اگر که پرسید عالمی از یکی. 58
 بحضور اال صالة ال" که یابد کمال بلکه نشود، تباه نمازش گرید، گناه پشیمانی از یا یافته خداِ  شوق اگر است؟ دیده چه گرینده آن تا است،
 را فرزند که وار ابراهیم فرزند، ترك و است تن ترك نمازِ  اصل که، شود تباه نمازش گرید، فرزند فراق یا تن، رنجوري از اگر و ،"القلب
ۀَ فاتبع" که خصال بدین السالم علیه را مصطفی آمد امر و میسپرد، نمرود آتش به را تن و نماز تکمیل بهر از میکرد قربان یم ملَ راهب  کانَت قَد و إِ
ةٌ لَکُمو س ۀٌ أُ نَ سی حف یم راهب  714 ......................................................................................................................... "إِ

 است یحیی و گهواره، در است عیسی چه اگر معرفت، و عقلِ رپی بلکه خواهم نمی سن در پیر شیخ این از و شیخ خدمت به آمد در مریدي. 59
 تر واقف شیخ حال از که دیگر، مریدي آمد، در به و شد فارغ چون. بگریست موافقت به نیز او. دید گریان را شیخ مرید و کودکان، مکتبِ در
 نیز من و میگریست شیخ: که نگوئی و نیندیشی تا اهللا اهللا ،باشم گفته را تو من برادر، اي: گفتش. آمد بیرون تیز او عقبِ در غیرت سر از بود،

 ۀگری بدان تا گذشت میباید پلنگ و شیر پر بلند کوههاي و نهنگ پر دریاهاي و عقبات از و کرد باید ریا بی ریاضت سال سی که گریستم،
 715 ............................................................................... بسیار گوئی االرض لی زویتِ ُ شکر رسی، اگر. نرسی یا رسی شیخ

 716 .................................................................................................................... گریه در مقلد مرید حال بقیه. 60

 خر قضیب در کدوئی و آدمیانه، راندن شهوت بود آموخته خرس و بز چون را او و میراند شهوت خاتون خر با که کنیزك آن داستان. 61
 بی شد جمع خر با و دور جائی کرد راه به اي بهانه به را کنیزك. ندید را کدو ۀدقیق لکن یافت وقوف آن بر خاتون نگذرد، اندازه از تا میکرد
 دگر آن دیدي ذکر ندیدي، کدو دیدي کیر روشنم، چشم اي و جانم، اي: که کرد نوحه و آمد باز بیگاه کنیزك. شد هالك بفضیحت و کدو

یس خوان بر ملعون، نه مرحومند، ظاهرِ ناقصان نه اگر و ملعون ناقصٍ  فهم وٍ  نظر کل یعنی "ملعون ناقص کل" ندیدي، می علَی لَ ع ،  الْأَ رَجح 
 717 ...................................................................................................کرد غضب و عتاب نفی و لعنت نفی و حرج نفی

 آدمی صورت با طوطی چنانکه گرفت نتوانند الفت حق با و ندارند حق تلقین طاقت ایشان که را امت پیغمبر و را مریدان  شیخ تلقین لتمثی. 62
 ال کند می تلقین آینه پس از و دارد طوطی همچون مرید پیش آینه چون را شیخ تعالی و سبحانه حق گرفت تواند تلقین او از که ندارد الفت

ك حرِّ ک هبِ تُ و إِنْ لسانَ ی إِلَّا هح بی میخوانی خیالش که آینه اندرون طوطی جنبانیدن منقار چنانکه منتهی بی ۀمسئل ابتداي است این ، یوحی و 
 تصرف برونی طوطی خواندن لیکن و است آینه پس که معلم آن عکس نه است متعلم که برونی طوطی خواندن عکس اوست تصرف و اختیار
 721 ............................................................................................................. مثل نه آمد مثال این پس تاس معلم آن

ه در دلی صاحب. 63  سگ بانگ حکمت که ماند تعجب در کردند، می بانگ بچگان سگ آن شکمش در حامله، دید سگی خواب به چلّ
 این از هیچ اینجا و غیره، و باشد خواستن شیر و خواستن یاري جهت بانگ نیز و نیست، پاسبانی مادرِ  شکم اندرون در بانگ است، پاسبانی
ه یعلَم ما و کرد مناجات حضرت با و آمد خویش به چون. نیست ها فایده یلَ وِ ه إِلَّا تَأْ  حجاب از است قومی حال صورت آن که آمد، جواب اللَّ
 و هدایتی را مستمعان نه و رسد یاریی و قوتی را ایشان نه آن از گویند، مقاالت و کنند بصیرت دعوي ناشده باز دل و چشم و نیامده بیرون
 721 ................................................................................................................................................. رشدي

 و پالوده و حلوا و یزمو و انگور از میداد مسکینان به را باغ دخل اغلب سلیمی از ما پدر که درویشان بر ایشان حسد و ضروان اهل ۀقص. 64
. نبود کس محتاج او و بدند او محتاج همه که نهاد برکتی او کشت و باغ در خدایتعالی الجرم دادي، عشر همه نان و آرد و دانه و دوشاب
 723 ........................................................ندید کدو و دید خر آلت که زن آن همچون. نه برکت و میدیدند عشر و خرج  فرزندان

 و است قدیم حق عطاي که زیرا باید، قابلیت را آن که خلقان، داد همچون نیست قابلیت بر موقوف او قدرت و حق عطاي  آنکه بیان. 65
 725 ....................... باشد محال حدوث نه اگر و نباشد حادث موقوف قدیم و مخلوق، صفت قابلیت و است حق صفت عطا. حادث قابلیت

 هر از روایتی به و برگیر خاك مشتی زمین این از برو که کرد اشارت را السالم علیه جبرئیل که السالم علیه آدم جسم خلقت ابتداي در. 66
 725 ............................................................................................................................ برگیر مشت مشت نواحی

 و الملک مسجود الحق خلیفه البشر ابو مبارك جسم ترتیب و ترکیب جهت بردار خاك ۀقبض زمین روي از که میکائیل به آمدن فرمان. 67
 726 .............................................................................................................................. السالم علیه آدم معلمهم
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 تعظیم و تضرع پس. است مختار فاعل تعالی حق و آسمانیست، بالي دفع زاري و تضرع که آنست برهان و بیان مالسال علیه یونس قوم ۀقص. 68
 727 ......................................... نگرداند را طبع تضرع پس مختار، نه  علت به و است طبع به فاعل: گویند فالسفه و باشد، مفید او پیش

 728 ................................... السالم علیه آدم جسم ترکیب بهر خاك از برگیر اي حفنه که خاك به السالم علیه را اسرافیل فرستادن. 69

 729 ................................ تعالی اهللا باذن عزرائیل برداشتن و ناشنودن و خاك کردن تضرع و خاك برداشتن به بعزرائیل آمدن فرمان. 70

 اگر و آلت، به نه کند رجوع حق به که بود آن عارف است، آلتی همچون او حقیقت به رسد، ظلمی او از را تو که مخلوقی آنکه بیان در. 71
 مخلوق با من که است سال چندین: که گفت سرّه اهللا قدس بایزید چنانکه. تیمصلح براي بلکه. کند جهل از نه ظاهر، به کند، رجوع آلت به

 اکبر مخاطب ایشان زیرا شنوم، می ایشان از و گویم می سخن ایشان با که پندارند چنین خلق لیکن ام، نشنیده سخن مخلوق از و ام نگفته سخن
 لم للوتد الجدار قال: معروف است مثلی که چنان نباشد صدا به عاقلِ مستمع تالتفا. من حال به نسبت را او صدایند چون ایشان که بینند نمی را

 730 ................................................................................................................. یدقنی من الی انظر الوتد قال تشقنی

 آن از تري مخفی چه اگر سببی، هم تو که نیاید، مه عزرائیلِ تو کار بر نیاید، تیغ زخم و مرض و اسباب بر او نظر آنکه: که آمدن جواب. 72
یه أَقْرَب هو و که نباشد مخفی رنجور آن بر که بود و سببها، نْکُم إِلَ م نْ و ونَ ال لک بصرُ  732 .......................................................... تُ

 طعام الجوع فی اي الصدیقین ابدان به یحیی اهللا طعام الجوع فرمود چنانکه. اهللا طعام از او شدن مانع و دنیا شیرین و چرب وخامتِ  بیان در. 73
ونَ قوله و یسقینی و یطعمنی ربی عند ابیت قوله و اهللا حینَ یرْزقُ  733 .................................................................................. فَرِ

 733 ..........................................نبودي زوال را جهان این و نبودي جهان در مرگ که بودي شخو چه:گفت که مغفل آن جواب. 74

و و استحقاقها قبل النعم معطی تعالی اهللا رحمۀ من یرجی فیما. 75 ي هیثَ ینَزِّلُ الَّذ غَ نْ الْ م دع نَطُوا، ما ب  معصیۀ رب وً  اقرب یورث بعد رب و قَ
ه ان لیعلم النقم یرجی حیث من تأتی سعادة رب و میمونۀ  734 ............................................................... حسنات سیئاتهم یبدل اللَّ

 و در محکمی سبب به ایست فینهد حجره آن در را او که تاشانش خواجه آمدن گمان و پوستین، و چارق جهت او داشتن حجره و ایاز ۀقص. 76
 737 ............................................................................................................................................ قفل گرانی

 حقیقت قدوسی از و ایشان تصویر ۀآین خور در و است گران صورت خور در که است قصه صورت میشود کرده بیان آنچه آنکه بیان در. 77
 738 .......................................................... االشاره یکفیه العاقل و میکند گم ریش و سر قلم خجالت از و آید می شرم را نطق آن

نْسانُ فَْلینْظُرِ که پوستین و چارق در کردن نظر حکمت. 78  739 ............................................................................ خُلقَ مم الْإِ

قَ. 79 جانَّ خَلَ نْ الْ نْ مارِجٍ م و م نَ کانَ انه ابلیس حق فی تعالی قوله نارٍ نِّ م فَسقَ الْجِ  739 .............................................................. فَ

 از          نگري می بد ةدید از تو که هر در" بیت این معنی و "یقینا ازددت ما الغطاء کشف لو" بیان و "هی کما االشیاء ارنا" معنی در. 80
 741 ........................................................................................................................ "نگري می خود وجود ةچنبر

 741 ............................................................................................................................. سایه افکند کژ کژ ۀپای و

 و است ساده و صورت بی آینه چنانکه  و نیازیست بی ضد نیاز، آنکه جهت متضادند، چه اگر حقیقت روي زا معشوق و عاشق اتحاد بیان. 81
 742 .....................االشاره یکفیه العاقل و نیاید، نطق به آن شرح که حقیقت در اتحادیست ایشان میان لیکن است، صورت ضد صورتی، بی

 ام شده نیست خود صفات و خود از ام، زنده تو به و ام مرده خود از من: گفت مرا، یا داري تر دوست را خود: که پرسید عاشق از معشوقی. 82
 خود اگر. ام دهش قادر تو قدرت از و ام داده یاد از را خود قدرت ام، شده عالم تو علم از و ام کرده فراموش را خود علم ام، شده هست تو به و
 742 ................................................. .باشم داشته دوست را خود دارم، دوست را تو اگر و باشم، داشته دوست را تو دارم، دوست را

 743 ...............................................................................باشد بین خداي بین، خود چه گر               باشد یقین ۀآین را که هر

 743 ...................................................................... هذا علی و قصدنی قصدك من و رآنی رآك من خلقی الی بصفاتی اخرج

 رو و است مکر این که بردن گمان و آویخته تینپوس و چارق دیدن و ایاز ةحجر گشادن به سرهنگان با نیمشب غماز نمام امیران آن آمدن. 83
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 نومید و خجل و نایافتن چیزي و کردن، سوراخ را دیوارها و آوردن کنان چاه و آمد، گمان که اي گوشه هر به کردن حفره را خانه و پوش
 تفحص از بعد میجویند، تصدر و اند اختهس خویشتن و ساحرند: که گفتند می که اولیا و انبیا کار در اندیشان خیال و گمانان بد چنانکه شدن،
 744 ............................................................................................................................. ندارد سود و شوند خجل

 پاکی و برائت ظهور، وقت در السالم علیهم انبیاء حق در گمانان بد همچون خجل و تهی، توبره شاه سوي به ایاز ةحجر از نمامان گشتن باز. 84
م که یشانا یو یض تَب وهج و و دو تَس وهج ینَ تَرَي قوله و و وا الَّذ ب ه علَی کَذَ هم اللَّ وه جةٌ ودو س745 ..................................................... م 

 745 ............... است رفته او عرض بر خیانت این یعنی که ایاز به یشانا دادن سزا و گشایان حجره و نمامان ۀتوب قبول پادشاه کردن حواله. 85

 در که مصلحتهاست یکی هر در و است صواب اینجا کنی چه هر لطف و عدل از که مکافات و عفو از کن اختیار که را ایاز شاه فرمودن. 86
قصاصِ فی لَکُم و است، درج لطف هزار عدل یاةٌ الْ صد در و میکند نظر قاتل حیات یک این در را قصاص دارد می کراهت که کس آن. ح 
 746 .................................................................. نگرد نمی سیاست بیم حصن در شدن خواهند محقون و معصوم که حیات هزار

 ایاز گفتن جواب و االحمر، موت االنتظار که مگو بیننا ایام و مدار منتظر و رسان فیصل را حکم این زود که را ایاز ادشاهپ فرمودن تعجیل. 87
 747 ................................................................................................................................................. را شاه

 748 ................................... بیازمائیم را خاموشی و برص مدتی آزمودیم، را گو و گفت  گاه چندین که سخن این تقریر در حکایت. 88

هم َلئنْ و کفره، چنانکه نباشد دعوي آن و سخن آن مناسب او حال که گوید سخنی که کسی بیان در. 89 نْ سأَْلتَ قَ م موات خَلَ الس و ض الْأَر 
ولُنَّ یقُ ، لَ  الهیست خالیق و ارضین و سماوات خالق که داند که جانی با باشد مناسب چه نمودن او نثار زر و جان و کردن سنگین بت خدمت اهللاُ
 748 .............................................................................................................. غیور و مراقب و حاضر و بصیر و سمیع

 750 ................................................................................................ کنیزك از زاهد شدن جدا و خانه به زن رسیدن. 90

 رغبت، طریق به نکند یاد گناه آن از هرگز کرد نصوح ۀتوب آنکه و نرود، پستان به باز آید بیرون پستان از شیر چنانکه که نصوح بیان در. 91
 او بجاي قبولش و توبه لذت این شد، لذت بی اول شهوت آن و یافت قبول لذت که بود آن دلیل نفرت آن و باشد، افزون نفرتش دم هر بلکه

 751 ........................................................................................................................... :اند فرموده چنانکه نشست

برد  751 ..................................................................................... نکوتر، زو نگیري یاري چرا --- دیگر عشق جز را عشق نَ

ه است، ننشسته گناه لذت آن جاي به قبول لذت و است نیافته قبول لذت که آنست عالمت میکند رغبت گناه بدان باز دلش آنکه و یسرُ نُ فَس 
یسري ه لذت است نشده للْ یسرُ نُ ري فَسسع  751 .......................................................................................... وي بر باقیست  للْ

 یدا، و لسانا و بصرا و سمعا له کنت که خویشتن، از است حق درخواست همچو حق از او درخواست و واصل عارف دعاي آنکه بیان در. 92
یت ما و تعالی قوله مإِذْ ر یت مر نَّ و لک ه  به گرفته گوش را مجرم تا حق سازي ببس شرح و است، بسیار این در آثار و اخبار و آیات و ، رمی اللَّ
 751 ......................................................................................................................................آورد نصوح ۀتوب

93 .ستن نوبتبعد کار شدن گشاده و هیبت آن از نصوح شدن بیهوش و بجوئید، را نصوح جستیم را همه که آمدن آواز و نصوح به رسیدن ج 
 752 ..................................... تنفرجی أزمۀ اشتدي هم او مرض اصابه إذا سلم و آله و علیه اهللا صلی اهللا رسول قال ماک بستگی نهایت از

 753 .................................................................... نصوح از شاهزاده کنیزکان و حاجبان خواستن حاللی و گوهر شدن یافته. 94

 754 ....................... نرفتن و گفتن دفع و او کردن بهانه و توبه قبول و توبه استحکام از بعد دالکی بهر از را نصوح زاده شاه خواندن باز. 95

 جرّب من که افتد، ابد خسارت در بیازماید را آزموده و کند فراموش را پشیمانی آن زبا و شود پشیمان و کند توبه کسی آنکه بیان در. 96
 تر خشک و زردتر روز هر بیخ بی درخت چون نرسد، حق از مدد قبولی و حالوتی و قوتی و ثباتی را او ۀتوب چون الندامۀ به حلت المجرّب

 754 ......................................................................................................................................... باهللا نعوذ بود،

 اجري تمثیل و دهد الهام حقش که مراتبی بر مغفرت و رحمت قوت از خلق دادن اجري در است واصل عارف که قطب، کردن تشبیه. 97
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 755 ..... الهادي اهللا و ت،اس بسیار این تفاصیل و صفتی، قربُ  بلکه مکانی قربُ  نه شیر، به ایشان قربِ مراتب بر ویند خوار باقیِ  ددان که خوار

 اگر که عنایت و مغفرت اال بردن نباید تمنا آنکه ۀموعظ در را، دولت آن بردن تمنا و خاصِ  آخُر بر را تازي بانواي اسبان سقائی خر دیدن. 98
 آن که است قرین رنجی آن با بري، می تمنا ناآزموده را آن که دولتی هر باقی شود، شیرین ههم بود، مغفرت لذت چون رنجی، گونه صد در
 که پنداري رفتمی، ها دانه آن با کاشکی که میبري تمنی اي مانده دام یک این در تو پنهان، فخ و بود پیدا دانه دامی هر از چنانکه بینی، نمی را
 756 ............................................................................................................................... است دام بی ها دانه آن

 757 ......................................................................................................................... را خر روباه دادن جواب. 99

 757 ..................................................... نیست کسب ترك قسمت به رضا و اکتساب به است امر که را روباه خر دادن جواب. 100

 758 ....................................................................................................................... را خر روباه گفتن جواب. 101

 758 .......................................................................................................................... را روباه خر جواب باز. 102

ن در و دور شوارع از و آمد بیرون شهر از و شد منقطع اسباب از و میکرد امتحان را توکل که زاهد آن حکایت توکل، معنی تقریر در. 103 ب  ِ
 758 ........ را توکل سببیت ببینم تا شدم منقطع اسباب از و تو رزاقی و سازي سبب بر کردم توکل گفت و نهاد سنگی سر بر سر مهجور، کوهی

 759 .......................................................................................... کسب به کردن تحریض و را، خر روباه، جواب باز. 104

 دعا و دار راست مرا کار این خدا اي که توکل، به محتاجست کسی هر که کسبهاستِ  بهترین توکل که را روباه خر گفتن جواب. 105
 759 ...................................................... آخره الی نیست محتاج دیگر کسبی هیچ به که است کسبی توکل و است، توکل منمتض

خبر در آنکهِ  بیان در اشتر آوردن مثل. 106 760 ................... آن در است مقلد او که باشد داشتن متهم جاي نبینی چون آن اثر و فر دولتی م 

 761 .......................................... بسته خود بر تحصیلیِ  فضلِ  فاضلِ  ناقصان سخنِ  میان و واصل،ِ  کامل شیخ دعوت میانِ  فرق. 107

 762 ................................................................................................ علف حرص از روباه دست در خر شدن زبون. 108

 اندیشد، بد من با کسی اگر آنکه بهر از گفت چیست؟ بهر از خنجر این که: لواطه حالت در او از لوطی پرسیدن و مخنث آن حکایت. 109
 هزل --- است اقلیم نیست بیت من بیت. اندیشم نمی بد تو با من که هللا الحمد: گفت می و میکرد شد و آمد او سر بر لوطی. بشکافم شکمش

ه إِنَّ.  است تعلیم نیست هزل من یی ال اللَّ تَح أَنْ یس ثَلًا یضْرِب ۀً ما م وضَ ع ما ب ها، فَ وقَ ه أَراد ذا ما باالنکار، النفوس تغییر فی فوقها فما اي فَ هذا اللَّ ثَلًا، بِ م 
لُّ" خواستم این که دفرمای جواب آنگه و یض ه یراً بِ کَث ي ودیه ه یرا بِ ث  بی بسیار و شوند رو سرخ او از بسیار میزانست همچون فتنه هر که ،ً" کَ

 762 .......................................... السالم و الملهم واهللا فهم من فهم کثیرا الشریفۀ نتایجه من وجدتً  قلیال فیه ملتً  تا لو و گردند، مراد

 763 .................................................... بیشه به شیر سوي را خر روبه کشیدن و خر تعفف و استعصام بر روباه مکر شدن غالب. 110

 برگ چون لرزان دست نیل، چون کبود لبها ان،زعفر چون زرد روي افکند، اي خانه به را خویش ترس، از که شخص آن حکایت. 111
 می چه نیستی خر تو میگیرند، خر مبارك: گفت بسخره، میگیرند خر بیرون: گفت است؟ واقعه چه است، خیر: که پرسید خانه خداوند درخت،
 764 ....................................................... .گیرند خر مرا که ترسم امروز است، برخاسته تمییز میگیرند، جد به سخت: گفت ترسی؟

 البه و گفتن عذر و کردي، شتاب بود دور خر هنوز که شیر با روباهِ  کردن عتاب و شیر، از خرِ  جستن و شیرِ  پیش را خر روباهِ  بردن. 112
 765 ...................................................................................................... بفریب اش دگرباره برو که را روبه شیر کردن

 که عیسی ةمائد اصحاب حق در و سبت اصحابِ  حق در چنانکه است، مسخ باعث بلکه بود، بال موجب توبه و عهدِ نقض که آن بیان در. 113
لَ و ع ج مه نْ ةَ مرَدق ، و الْ یرَ نازِ  766 ............................................... دهند دل صورت را تن قیامت به و باشد دل مسخ امت این اندر و الْخَ

م. 114 766 ....................................................................................... بفریبدش باز تا گریخته خر آنِ  بر روباه آمدن بار دو 

 767 ...................................................................................................................... را روباه خرِ  گفتن جواب. 115
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 768 ............................................................................................................... بار دیگر را خر روباه دادن پاسخ. 116

ه اهللا قدس غزنوي رزي سر محمد شیخ حکایت. 117  769 ............... خود نفس ذلّ جهت میکرد رز ببرگ افطار شب هر که او ریاضت و سرّ

 769 ....... .فقرا بر آید جمع آنچه کردن تفرقه و غیبی اشارت به او گردانیدن زنبیل و غزنین شهر به بیابان از سال چندین از بعد شیخ آمدن. 118

 769 ............................................................................. .است پیک بر پیک نامه، بر نامه        است لبیک عز ز جان را که ره

 769 ................................................................... نباشد منقطع غیره و نامه و باران و ماهتاب و آفتاب باشد باز خانه روزن چنانکه

 771 .......................................................................................................... االفالك خلقت لما لوالك معنی در. 119

 شیخ آوردن عذر و وقاحت، بدان را او امیر کردن عتاب و غیبی، اشارت به زنبیل با بار چهار روزي کدیه بهر امیري ۀخان به شیخ آن رفتن. 120
 772 ................................................................................................................................................. را امیر

 و ناکردن قبول و شیخ استعصام و گستاخی از بعد مخزن کردن ایثار و زدن وي بر اوِ  صدقِ  عکس و شیخ نصیحت از امیر شدن گریان. 121
 772 ........................................................................................................ کردن تصرف نیارم اشارتی بی من که گفتن

 را آن که میکن حصیر زیر در دست. مستان و بده این از بعد دادي، و بستدي ما فرمان به سال دو این که شیخ، به غیب از آمدن اشارت. 122
 مرده شود، زر بگیري کف به خاك که است یعالم  این وراي که شود یقین را عالمیان بیابی خواهی چه هر که گردانیم، هریره ابو انبان چون
 نه و فوق نه خارج، نه است عالم این داخل نه گردد، تریاق زهر شود، ایمان کفر شود، اکبر سعد آید، آن در اکبر نحس شود، زنده آید، آن در

 و چشم با چشم ةغمز و دست،  با دست صنعت چنانکه نمونه، و اثر هزار را او لحظه هر و چگونه، و چون بی منفصل، نه متصل نه تحت،
 773 ................................................ االشاره یکفیه العاقل و منفصل، نه و متصل نه و خارج، نه و است داخل نه زبان، با زبان فصاحت

 فمن خلقی الی بصفاتی اخرجُ که باشد ایشان نشان که گفتن، بی داران وامِ  وام قدرِ  دانستن و گفتن بی را سائالن ضمیر شیخ دانستن. 123
 774 ...................................................................................................................................... رآنی فقد یراك

 774 ................................................................................................................... خلق ضمیرهاي دانستن سبب. 124

 774 ............................................................................................ حرص از خر شدن زبون و اهروب مکر شدن غالب. 125

 775 ....................................................................................................................... احتما و جوع فضیلت در. 126

 775 ......................................................................................................................... قناعت و صبر در تمثیل. 127

 امر به بخشیدش، توکل قوت نصیحت ضمن در و زبان بر کرد نصیحت را او و شد آگاه او ضمیر و حرص از شیخ که مریدي حکایت. 128
 775 .................................................................................................................................................... حق

 او که سالهاست و گردد، الغر روزي غم از فردا تا و شود، فربه تا بچرد و بیند علف رپ را صحرا روزه هر که حریص گاو آن حکایت. 129
 776 .................................................................................................................. کند نمی اعتماد و بیند می همچنین

 از نیافت، جگر و دل و جگربند شیر آمدن باز ات خورد، آب تا چشمه به رفت کوشش، از شیر شدن تشنه و را، خر آن شیر کردن صید. 130
 تو بر کی برده، جان حیله هزار به و روز، آن بود دیده سیاستی آنچنان بودي جگر و دل را او اگر: گفت روبه جگر؟ و دل کو: که پرسید روبه
و آمدي؟ باز نَّا لَ و نَسمع کُ لُ أَ ق ع نَّا ما نَ حابِ فی کُ یرِ أَص ع 777 ......................................................................................... الس 

 777 .......................................................................... میگشت آدمی طلب در شمع با روشن بروز که راهب آن حکایت. 131

غی مسلمانی کردن دعوت. 132 778 .............................................................................. او گفتن جواب و اسالم دین به را م 

 779 ........................................................................................................... رحمان درگاه بر شیطان مثل بیان در. 133

 یمین بر و السالم علیهم انبیا اقدام ۀکوفت است راهی سنت: که گفتن دلیل و بنده اختیار اثبات در را جبري کافر سنی، مومن گفتن جواب. 134
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 که دوزخ و بهشت انکار آید الزم نهی و امر شدن منکر از کند، تاویل و شود منکر را نهی و امر و نبیند اختیار را خود که جبر بیابان به راه آن
 که است قدر بیابان راه آن یسار بر و الشاره،ا یکفیه العاقلُ که انجامد چه به نگویم دیگر و مخالفان، جزاي دوزخ و است مطیعان جزاي بهشت
مغلوبِ را خالق قدرت 780 ......................................................... شمرد بر جبري مغ آن که زاید فسادها آن از و داند خلق قدرت 

 کنند، فرق بدان سرخ از زرد که است حس جاي به ناهار و سیري و اصطبار و خشم و اضطرار و اختیار چون وجدانی درك آنکه بیان در. 135
 و خشک، از تر و گرم، شیر از سوزان و گرم، از سرد و مس، حس به نرم، از درشت و سرگین، از مشک و شیرین، از تلخ و بزرگ از خُرد و

از دیوارِ  مس منکر  وجدان منکر پس کند، معلوم درختِ  مس از وجدان که زیاده و باشد حس توان را حس که زیرا است، تر ظاهر حس 
 782 .....................................االشاره یکفیه العاقل و بود، نخواهد ممکن را وجدانیات مدخل و راه بستن و احساس از کردن منع و بستن

 784 ................................................ نیست اختیار ةکنند سلب قضا و تقدیر آنکهِ  بیان و خلق اختیار تقریرِ  بیان در هم حکایت. 136

 و نیست مقبول دینی هیچ در و ملتی هیچ در جبري عذر آنکه بیان و نهی و امر صحت و خلق اختیار اثبات و جبري جوابِ در هم حکایت. 137
ما که گفت که بدان جبريِ  ابلیس نیافت خالص چنانکه است، کرده که کار آن سزاي از نیست خالص موجب نی، بِ ویتَ غْ  علی یدل القلیل و أَ
 784 .................................................................................................................................................. الکثیر

 چه اگر کان مباشید، دل تنگ دیگران رد و شمخ از و اوست، رضاي  رضا و اوست، خواست  خواست یعنی کان، اهللا شاء ما معنی در. 138
 785 ................................................. "مساء ال و صباح اهللا عند لیس" که نباشد مستقبل و ماضی خداِ  فعل در لیکن است ماضی لفظ

 و الشکر یستوي ال ان القلم جف السرقۀ، و االمانۀ یستوي ال المعصیۀ و الطاعۀ یستوي ال کتب و القلم جف یعنی القلم جف معنی بیان در. 139
ه إِنَّ القلم جف الکفران، یع ال اللَّ رَ یضج ینَ أَ نسح م  786 ................................................................................................. الْ

 آن، غیر و مغرق کالههاي و زربفت قباهاي و تازي اسبان بر و دید راستهآ را خراسانی عمیدِ غالمان  هري در که درویش آن حکایت. 140
 خدا اي: که کرد آسمان به روي خراسانند، عمید غالمان اینها نیستند امیران اینها: که را او گفتند شاهانند؟ چه و امیرانند کدام اینها: که پرسید
 787 ............................................................................... گویند دعمی را مستوفی آنجا بیاموز، خراسان عمید از پروردن غالم

 ةماد که طرفین، از مناظره شدن دراز و میکرد دعوت جبرش اعتقاد ترك به و اسالم به که را سنی مومن جبريِ  کافرِ  گفتن جواب باز. 141
ه فضل ذلک  نماند، آن پرواي را او که حقیقیِ  عشق اال نبرّد را جواب و اشکال  789 .............................................. یشاء من یؤتیه اللَّ

 790 ............ آورد سخن در را ایاز تا  چراست؟ است جماد که پوستین و چارق با شادي و غم چندین که، را ایازً  قاصدا پادشاه پرسیدن. 142

 792 ........................................................................................ لیلی عشق از را مجنون خویشان کردن تسلی حکایت. 143

 793 ... کشید اي نعره و است مرد که بشناخت را او زنی که کرد حرکتی و نشسته زنانِ  میان  وعظ در و پوشیده چادر که جوحی حکایت. 144

 794 ...... نصیحۀ الدین که گیرند پند اشارت آن از تاشانت خواجه تا بگو آشکارا پوستین و چارقِ  شرح که را ایاز باره دیگر شاه فرمودن. 145

 794 .................................................. را ایشان او گفتن جواب و شو، مسلمان که ابایزید عهد در گفتندش که کافري حکایت. 146

 795 ........................................ داد هدیها را او کافر مرد و نماز براي از زد بانگ کافرستان در که آواز زشتِ  مؤذن آن حکایت. 147

 زن، اي: گفت آمد، بر من نیم گربه کشید، بر ترازو به را گربه شوهر خورد، گربه را گوشت: که را شوهر گفت که زن آن حکایت. 148
 796 ............................................. کو؟ گوشت ت،اس گربه این اگر و کو؟ گربه است، گوشت این اگر افزون، و بود من نیم گوشت

 و زد سنگی میکرد، معروف امر که بود زاهدي راه در آورد،  می سبوي و رفت غالم بیار، می: که گفت را غالم که امیر آن حکایت. 149
 زاهد لیکن بود نشده حرام  می هنوز که بود السالم علیه عیسی عهد در قضیه این کرد، زاهد گوشمال قصد بشنید، امیر بشکست، را او سبوي
 798 .............................................................................................................................. میکرد تنعم و ّت لذ منع

 799 ........................................................................ ضیاء گفتن لطیفه و بلخ تاج اسالم شیخ و بلخ ضیاء حکایت بیان در. 150

 800 ........................................................................................زاهد سر بر رفتن آلوده خشم و امیر یافتن خبر بیان در. 151
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 800 .................................................................................................. را ترمد شاه سید دلقک کردن مات حکایت. 152

 800 .............................................................................................. خلق اجتماع و زاهد و امیر حکایت به رجوع باز. 153

ا کوه از را خود افکندن السالم علیه مصطفی حضرت کردن قصد و گشاد از پیش سالکان طاقتی بی بیان در. 154  و حجاب وحشت از حرّ
 801 ............................................................................. دادن بشادت و کردن منع و وي به را خود السالم علیه رئیلجب نمودن

 802 ............................ شکسته را سبو و است کرده که گستاخی جهت به شفاعت نکردن قبول و را شفیعان آن مر امیر گفتن جواب. 155

م و بوسیدن امیر پاي و دست. 156 802 ................................................................... زاهد همسایگان و شفیعان کردن البه بار دو 

 803 ..................................................................................................... را شفیعان مر امیرِ  گفتن دفع و جواب باز. 157

ار إِنَّ و" که آیه این تفسیر. 158 رَةَ الدهِی اْلآخ حیوانُ لَ و الْ ونَ کانُوا لَ لَمهمه درخت و میوه و کوزه و آب و عالم آن ۀعرص و دیوار و در که ،"یع 
 آخرت اگر و ،"کالب طالبها و جیفه الدنیا" لمس و وآله علیه اهللا صلی مصطفی حضرت فرموده آن جهت و شنو سخن و گو سخن و اند زنده
 804 .............................. خوانند جیفه مردگیش براي بل زشت بوي براي از نه را جیفه بودي، جیفه دنیا چون هم آخرت نبودي، حیات را

 کردن رها التباس آن در را ایشان که کن بحل را طاعنان و بگو را منکرانِ  مشکل و بگو خود کار تاویل که را ایاز شاه خطاب باره دیگر. 159
 805 .......................................................................................................................................... نیست مروت

 806 ........ دوست مهمان مرد چون ها اندیشه آن در صابر عارف و مهمانان به مختلف هاي اندیشه تمثیل و خانه مهمان به آدمی تنِ  تمثیل. 160

 806 .................................................................................... مهمانداري فضیلت بیان و زن و کدخدا و مهمان حکایت. 161

 ناز و مهمانداري فضیلت و کند خوئی بد و تحکم و آید فرود خانه در روز اول از که نو مهمان هب آید دل در که روزینه هرِ  فکرِ  تمثیل. 162
 807 ........................................................................................................................................ کشیدن مهمان

 808 ............................................................................................... را ایاز او نواختن و ایاز با شاهِ  خطاب بار دیگر. 163

 808 .............................................نشوي حامله تا نگاهدار را خود راست تو که شوهر این از که را دختر  پدر آن کردن وصیت. 164

عشق داغ ةناکرد مجاهده ةپرورد سایه صوفی آن سستی و دل ضعیف وصف. 165  نظر حرمت به و عام بوس دست و سجده به و کشیدهنا ِ
ه. اوست صوفی زمانه در امروز که ایشان نمودن انگشت به و کردن هم به و شدن غرّ من که وهم آن با و شدن رنجور کودکان معلم چون و 
 چه اصغر جهاد مستثناام، اکبر جهاد در چه اگر ،را جهاد بنمایم هنر نیز ظاهر به که رفته غزا به غازیان با میدانند پهلوان راه این در مرا مجاهدم
 809 ............................................................................................................................................دارد؟ محل

هره و دل این با که را او مبارزان نصیحت. 166 از دشنه و شوي بیهوش بسته دست اسیري ِ کافر ِ چشم شدن کالپیسه از که داري تو که ز 
 810 ............................................................... نشوي رسوا تا مرو پیکار سوي و باش خانقاه ِ مطبخ مالزم که زینهار د،بیفت دستت

 و شتافت اکبر جهاد به اصغر جهاد از چون شدن، شهید بامید کرده غزاها و بود رفته غزو به بار هفتاد که تعالی اهللا رحمه عیاضی، حکایت. 167
 811 ...................... مینمود متهم دعوت این در را نفس او و کردن غزا جهت داشتی رنجه را او نفس. شنید غازیان طبل آواز گزید، خلوت

 812 ............................................................................................... غزا در او بازي جان و دیگر مجاهدي حکایت. 168

 که نفسِ  سرزنش و ورز حرصِ  نفس با ستیزه بهر از تفاریق به افکندي خندق در درم یک روز هر سیم همیان از که مجاهد آن حکایت. 169
 812 .............................................. او جواب و ،"الراحتین احدي الیاس که یابم خالصی ماجرا این از تا انداز بار یک اندازي، چون"

 813 .......................................................................................................... قتال در مجاهد آن حکایت به رجوع. 170

 813 .................... بستن کاغذ بر او نقس و غمازان کردن صفت و کنیزك طلب به لشگر فرستادن و موصل شاه و مصر خلیفه حکایت. 171

 814 ...................................................... نشود زیاد مسلمانان ریزي خون تا خلیفه به را کنیزك آن موصل صاحب کردن ایثار. 172
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 816 .................... رفت آنچه از نگوید باز خلیفه به که را کنیزك آن او ِ دادن سوگند و کرد که خیانتی از لشکر سر آن شدن پشیمان. 173

 816 ........................................................................................ را باطل و حّقِ  میانِ  فرق بزرگی، از شخصی پرسیدن. 174

 817 .............................................................................................................. بعث منکران عقل ضعف بیان در. 175

 817 ........................................................................................ جماع و رانی شهوت جهت کنیز آن نزد خلیفه آمدن. 176

 818 ................. پرسیدن و را او حال خلیفه کردن فهم و پهلوان آن شهوت قوت و خلیفه شهوت عفض از را کنیزك آن گرفتن خنده. 177

 818 ........... بکشمت نه گر و را خنده این سبب گو راست: که خلیفه اکراه و شمشیر زخم ِ بیم از خلیفه با را راز کنیزك آن کردن فاش. 178

 بر او ظلم و بود او قصد جزاي فتنه آن که دانست و دهد وي به را او و کند عفو و بپوشد که خیانت آن بر شد واقف چون شاه کردن عزم. 179
نْ و" که موصل صاحبِ م ساء یهاو أَ علَ ک إِنَّ فَ ببِالْ ر  بر طمع و ظلم این چنانکه آید او سر بر هم انتقام آن کشد، انتقام اگر که ترسیدن و "مرْصادلَ
 819 ............................................................................................................................................ آمد سرش

 820 ....................................................................................... کردن عقد او به را کنیزك و را پهلوان خلیفه خواندن. 180

نُ" بیان در.  181 نا نَح م و صفا را یکی و دهد خران شهوت و قوت را یکی که ،"قَس ت821 .......................................... فرشتگان صفو 

ودَ  شهوتی که تخمهائی دنَ  قیامتی جز اوِ  بر                  نبو 821 ....................................................................................... ب 

 821 ................................................................................. پیغمبریست قوت هوا ترك             سروریست از تافتن هوا ز سر

 و بشکن را این که را وزیر شاه ِ فرمودن و قیمت در وزیر کردن مبالغه و ارزد بچند این که وزیر دست به بزم را گوهر محمود شاه دادن. 182
 821 ................................................................................................... بشکنم چگونه را نفیس گوهر این که وزیر گفتن

 افزون جامگی و خلعت و مال به او ناشدن مغرور و را، یشانا او ناشدن مقلد و ایاز کیاست و ایاز دست به دور آخر گوهر آن رسیدن. 183
 آن از مقلد و اعتقاد آن بر کند ثبات مقلد که باشد نادر و باشد، مسلمان اگر دانستن مسلمان را مقلد نشاید که کردن، ایشان عقل ِ مدح و کردن،
 822 ................................................................................................ ندارد بینایان ثبات که آید بیرون سالمت به امتحانها

 823 ........................................................................... او جواب و شکستی؟ را گوهر چنین چرا: که را ایاز امیران ِ تشنیع. 184

 823 ................................................................... اولی العفو که را آنها ایاز کردن شفاعت و امیران قتل به شاه کردن قصد. 185

یرَ ال که سیاست وقت در را فرعون ساحران گفتن تفسیر. 186 نَّا ضَ نا  إِلی إِ بونَ ر بقَل نْ 824 ............................................................ م 

 از شکستگی این و دانستن، مجرم را خود خواهی عذر آن در و خواستن جرم این عذر و گري شفاعت این در را خود ایاز دانستن مجرم. 187
ما اهللا من اخشاکم باهللا أعلمکم که خیزد شاه عظمت نَّ ه یخْشَی إِ نْ اللَّ م ه باد ع ماء  825 ............................................................... الْعلَ

 829 ....................................................................................................................................... پنجم دفتر پایان

 830 ................................................................................................................................. مثنوي ششم دفتر

 830 ................................................................................................................................... ششم دفتر مقدمه. 1

م و سر از نشست، باروِ  سر بر مرغی: که واعظی از سائلی کردن سؤال. 2 834 ........... را سائل  واعظ دادن جواب و است؟ تر فاضل کدام او د 

 836 ....................................... نادان ابله هزاران دص زن راه و صدقند ضعفِ  دلیل و ایمان ذوق مانع که پوسیده ناموسهاي نکوهیدن. 3

 837 ................................. اختیار از زمین و آسمان ترسیدن و شکوهیدن بیان و آن اسباب و اختیار ۀفتن از حق به جستن پناه و مناجات. 4

. میگداخت و شده رنجور غالم کردند عقد اي زاده مهتر با را دختر چون داشت، هوس پنهان خود ةزاد خواجه به که هندو غالم حکایت. 5
 839 ...................................................................................................... نداشت گفتن ةزهر او و ندانست او علت کس
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 840 ....... ماند خام کباب نه سوزد سیخ نه که آورم باز طمع این از زجر بی را او من مکن زجر را غالم که را دختر مادر خواجه فرمودن صبر. 6

 841 .......................................................................... است مبتال هندو آن همچو نفسی هر آنکه بیان و حکایت حقیقت در. 7

وا کَُلما آیه عموم بیان در. 8 قَدو حرْبِ ناراً  أَ  842 ............................................................................................. اهللا اطفاه للْ

 842 ........................................................................................ مرد آن غفلت و را آن دزدِ  کشتن و شب در زدن آتش. 9

 843 ........................................................................................... "المفتون افتاك لو و قلبک استفت" حدیث بیان در. 10

 844 ......................................................................................... را او کیاست سلطان نمودن و ایاز بر امیران بردن حسد. 11

 844 ......................................................................... را ایشان شاه دادن جواب و جبریانه ۀشبه به را حجت آن امرا ۀمدافع. 12

 زیرك مرغ آن دانستن و د،پندارن گیاه مرغان تا نهاده سر به وار کاللهُ  الله و گل ۀدست و بود پیچیده گیاه در را خود که صیاد آن حکایت. 13
 846 .................................................................................................................................................. را آن

 847 ............................. دزدیدند هم را هاش جامه حیله به نکردند قناعت آن بر و بدزدیدند را او قوچ دزدان که شخص آن حکایت. 14

 847 "االسالم فی رهبانیۀ ال" که را خود امت آن از کرد نهی آله و علیه اله صلی مصطفی که ترهبی معنی در و ترهب در صیاد با مرغ ةمناظر. 15

 850 ............................................................................... را وانکار اسباب دزدان بردن از بعد پاسبان کردن هوي و هاي. 16

 851 .......................................................................... حرص به  صیاد و صیاد،ِ  مکر به را خود گرفتاري مرغ کردن حواله. 17

. ربود خوابش تا بود منتظر را شب از بعضی و بود کرده اشارت که وثاق بدان بیامد معشوق ةوعد امید بر شب که عاشق آن حکایت. 18
 852 ..................................................................................................... رفت و نمود گردکان پر را جیبش آمد معشوق

 طابوا، سکروا إذا و سکروا شربوا إذا الولیائه اعده شرابا تعالی هللا ان" حدیث معنی و صبوح وقت به را مطرب مخمور ترك امیر استدعاي. 19
ونَ االبرار إِنَّ تعالی قوله و  الخ ب  854 ................................................................................ً  کافورا مزاجها کانٍ  کاس من یشْرَ

 854 ......................................................................... نوشد می آن از است مجرد که هر تا       میجوشد بدان اسرار خم در می

 854 .................................................................................. حاللی جز نخوریم می ما        حرامست میخوري تو که می این

 854 ............................................................................... شوي مست خداي شراب وز        شوي هست نیست ز تا کن جهد

 855 ..........................................................................شدن پنهان و عایشه گریختن و السالم علیه پیغمبر ۀبخان ضریر آمدن. 20

 855 ...................................... بیند نمی را تو او که میشوي هانپن چرا که را عایشه آله و علیه اهللا صلی رسول حضرت کردن امتحان. 21

 856 ............................................................................................. تُركِ  امیرِ  بزم در را غزل این مطرب کردن آغاز. 22

 856 .................................................... دانم نمی خواهی؟ می چه دل بی ۀآشفت این از      دانم نمی ماهی؟ یا سرو یا سوسنی یا گلی

 856 ............................................................................. را امیر مطرب جواب و بخوان میدانی آنچه که ترك کردن خطاب و

 857 ............................................................................ سنائی حکیم بیت تفسیر و "تموتوا ان قبل موتوا" حدیث معنی در. 23

 857 ............................................................................................. خواهی زندگی می اگر مرگ از پیش دوست اي بمیر

 857 .................................................................................................. ما از پیش گشت بهشتی مردن چنین از ادریس که

 859 ........................................................................ حلب اهل ماتم به شود بیدار نزع در و کند ضایع عمر که مغفلی تشبیه. 24

 859 ...................................................... کردن حال بیان و گفتن نکته و نمودن ممعلو حال و عاشورا روز حلب به شاعر رسیدن. 25
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 859 .................................................................................................... حلب ۀشیع طعن جهت شاعر آن گفتن نکته. 26

اق نابیننده موري به دنیا بر حریص تمثیل. 27 860 . بیند نمی خرمن آن سعت و کوشد می خرمنی از اي دانه به که را او رحمت خزاین و حق یرز 

 861 .................................................. را او دادن جواب و معترض اعتراض و شب نیمه خالی سراي در بر شخصی زدن سحوري. 28

 863 ....................................................... را او حال صدیق کردن معلوم و را، او خواجه رنجانیدن و او شوق و حبشی بالل ۀقص. 29

 865 ......................................................... سلم و آله و علیه اهللا صلی رسول حضرت نزد را بالل حال صورت صدیق گفتن باز. 30

 این در مرا را، او بهاي فزود خواهند بر ستیز از ایشان آینه هر شوي می مشتري را بالل چون که را صدیق السالم علیه مصطفی کردن وصیت. 31
 866 ..................................................................................... بستان من از بها نیم و باش من وکیل کن خود شریک فضیلت

 868 .................................................................... را بالل بهاي ندانستن و است مغبون صدیق که پنداشتن و جهود خندیدن. 32

 869 ......................................... عنه اهللا رضی صدیق گفتن عذرو صدیق با سلم و آله و علیه اهللا صلی رسول حضرت کردن معاتبه. 33

 چنانکه عجز، از نه مصلحت، جهت مخلوقان بندگی در شده پنهان تقلید، بی بصیرت صاحب را، خداي بود مخلص ةبند که هالل ۀقص. 34
 871 ......................................... کور اما بود مسلمان امیر آن و را امیري بود سایس اي بنده ایشان، غیر و ظاهر روي از یوسف و لقمان

 871 .......................................................................................... درنارد وهم به چونی لیک      دارد مادري که اعمی داند

 871 ......... الغیب بهما لیبصره قلبه عینی فتح خیرا بعبد اهللا اراد إذا که یابد، خالص عمی از که بود ممکن کند، مادر این متعظی دانش این با اگر

 871 ........................................................................ است حیوان صفت تن زندگی کاین      کند حاصل دل زندگی ز راه این

 و سلم، و وآله علیه اهللا صلی مصطفی حضرت شدن واقف و ناشناخت، و تحقیر از او رنجوري از او ۀخواج بیخبري و هالل شدن رنجور. 36
 872 ......................................................................................................................... او عیادت به آنحضرت رفتن

 علی لمشیَ  یقینه ازداد لو: فرمود رفت آب روي بر السالم علیه عیسی که شنید چون السلم و الصلواة آله علی و علیه مصطفی آنکه بیان در. 37
 873 .................................................................................................................................................. الهواء

 875 ................................................ آمد نمی پذیرا و اندود می گلگونه را ودخ زشت ِ روي که ساله نود کمپیر حکایت بیان در. 38

 875 ...................................................... رساند باز مان و خان به سالمت به را تو خدا: که را گیالنی ۀخواج درویش کردن دعا. 39

 875 ....................................................................................................... او حکایت به رجوع و عجوزه آن صفت. 40

 876 ................................................................................ طنز سبیل بر را او جواب و خانه صاحب از سائل سوال بیان در. 41

 877 ....................................................................................................................... یرکمپ آن داستان به رجوع. 42

 877 ............................................................ کن خواهی چه هر: گفت ندید، صحت امید وي در طبیب که رنجوري حکایت. 43

 878 ............................................................................................................................ رنجور ۀقص به رجوع. 44

 880 ................................................................................................................ هندو غالم و محمود سلطان ۀقص. 45

 883 .............................................................................. الفوت حسره لهم انما الموت هم للماضین لیس: السلم علیه قوله. 46

 884 ................................................................................................ قاضی و جو لب بر صوفی حکایت به گشتن باز. 47

 885 ......................................................................................... قاضی به را او بردن و زن سیلی آن سوي صوفی رفتن. 48

 886 ............................................................................................................... صوفی و قاضی قصه ریرتق در هم. 49

 887 ................................................................................. را قاضی صوفی کردن سرزنش و را قاضی رنجور زدن سیلی. 50
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 887 ................................................................................................. ماجرا این در را صوفی قاضی صوابِ با جواب. 51

 888 .......................................................................................... را او مر قاضی جواب و قاضی از صوفی کردن سؤال. 52

 890 ............................................................................ آوردن مثل را درزي و ترك ۀقص و را صوفی قاضی دادن جواب. 53

 890 ................................................................. "المستمعین همم بقدر الواعظین لسان علی الحکمۀ یلقن اهللا ان" حدیث بیان. 54

 890 .................................................. بردن نتواند یزيچ من از درزي: که بستن گرو و را، درزیان دزدي حکایت تركُ  شنیدن. 55

ترك و درزي ِ گفتن مضاحک. 56  891 ................................................. درزي یافتن فرصت و چشم دو شدن بسته خنده قوت از را ُ

 892 ................................................................................................... مبتالست بال این ثلبم که نفسی هر با خطاب. 57

 892 ......................................................................شود تنگ قبایت گویم،  الغ دیگر یکبار اگر که را تركُ  درزي گفتن. 58

 893 ................................................................................................ حکایت و روزگار بجور فقیران تسکین در مثل. 59

 893 ................................................................................................ قاضی جواب و را سؤال صوفی کردن مکرّر باز. 60

 894 .................................................................................................................... را صوفی قاضی دادن جواب. 61

 894 ........................................................................................................... ایشان ماجراي و شوهر با زن حکایت. 62

 895 .................................................................................. ریش به یا بزرگتري سال به تو که کشیش از عارفی پرسیدن. 63

 896 ................................................................................................... کسب ۀواسط بی طلب روزي ِ فقیر ۀقص باقی. 64

 899 ........................................................................................ نامه گنج به را او هاتف دادن نشان و فقیر دیدن خواب. 65

 900 ...................................................................................................... گنج آن جاي نشان و فقیر آن ۀقص تمامی. 66

 900 ............................................................................................. پادشاه گوش به رسیدن و گنج این خبر شدن فاش. 67

 901 ...................................................................... برخاستیم این سر از ما بگیر، که فقیر آن به را نامه گنج پادشاه دادن باز. 68

 904 ............................................................................................... شیخ بزیارت خرقانی ابوالحسن شیخ مرید آمدن. 69

 904 ..........................................................................او محر از شنیدن نافرجام جواب و کجاست؟ شیخ که مرید پرسیدن. 70

 905 ................................................................................ گوئی بیهوده و ُکفر  از را طعانه آن کردن زجر و مرید جواب. 71

 906 .......................................... است رفته بیشه فالن به شیخ که ایشان دندا نشان و مردم از پرسیدن و شیخ وثاق از مرید واگشتن. 72

 907 .................................................................................................... شیري سوار بیشه نزدیک را شیخ مرید یافتن. 73

نِّی" آیه در حکمت. 74 لٌ إِ ی جاعضِالْ ف ۀً أَر  908 ................................................................................................ " خَلیفَ

 909 ......................................................................... باد نزول وقت به امت مومنان تخلص در السالم علیه هود ةمعجز بیان. 75

 911 ................................................................................................................... طلب گنج فقیر قصه به رجوع. 76

 912 .......................................................................................... صبري بی و تعجیل از او پشیمانی و گنج طالبِ انابت. 77

 914 .............................................................................................. او بر مشکل آن شدن کشف و را فقیر آمدن الهام. 78

 915 ..................... صائم مسلمانان و بودند سیر جهود و ترسا یافتند لقمه و رفتند منزلی به که ترسا و جهود و مسلم مسافر سه آن داستان. 79

 918 ....................................................................................... جستند راه در گیاه بندي که قوچ و گاو و اشتر حکایت. 80
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 918 ......................................................................................... خیر لباس در ایشان شرّ و پرستان صورت باب در مثل. 81

 919 .............................................................................................................قوچ و اشتر و گاو ۀقص به گشتن باز. 82

 919 ................................................................................................. مسلمان به رسیدن نوبت و ترسا تقریر به رجوع. 83

ه از و دلقک شنیدن و دهم، زر خلعت چندین رود سمرقند به روز چهار یا روز سه در که هر: که ترمد ملک سید کردن منادي. 84 به تاختن د 
 920 ................................................................................................ رفتن نمیتوانم باري من که شاه نزدیک به ترمد شهر

غز با موش تعلق حکایت. 85 924 ............................................................را ایشان زاغ کردن صید و او پاي بر خود پاي بستن و چ 

 925 ............................................ گفتن سخن و آمدن نمیتوانم توِ  بر حاجت بوقت که باید وسیلتی ما میان که چغز با موش تدبیر. 86

 926 ............................................................................... آبی چغز از جستن وصلت و زاري و البه در موش کردن مبالغه. 87

 927 .................................. تمثیل و "آفات التاخیر وفی " که مینداز تأخیر من امر در و میندیش بهانه که را چغز مر موش کردن البه. 88
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  يدفتر اول مثنو
 

          
      
        ی   

  ی      ی 

  
 
 
 

 نامه ین. 1

 کندیت می، چون حکایبشنو از ن

 ده اندیستان تا مرا ببریکز ن

 ز فراقنه خواهم شرحه شرحه ایس

 شیکاو دور ماند از اصل ِ خو یهر کس

 ناالن شدم یتیمن به هر جمع

 ار منیاز ظنّ خود، شد  یهر کس

 ستیسرّ من از نالۀ من دور ن

 ستیتن ز جان و، جان ز تن مستور ن

 ست، بادیو، ن ين بانگ نایآتش است ا

عشق است کاندر ن  فتاد یآتش ِ

 دیبر ياریف هر که از یحر ین

 ؟دیکه د یاقیو تر يرزه یهمچو ن

 کندیث راه پر خون میحد ین

 یا همچو نیم گویدو دهان دار

 شما يکدهان ناالن شده سوی

 ک داند، هر که او را منظر استیل

 اوست ياز دمها ين نایدمدمه ا

 ستیهوش ن ین هوش، جز بیمحرم ا

 را ثمر یناله ن يگر نبود

 گاه شدیدر غم ما روزها ب

 ستیباك نروزها گر رفت، گو رو، 

 ر شدی، ز آبش سیهر که جز ماه

 کندیت میها شکا یواز جدائ  

 ده اندیرم مرد و زن نالیاز نف

 اق یم شرح درد اشتیتا بگو

 ش ید روزگار وصل ِ خویباز جو

 جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم 

جست اسرار   من از درون من نَ

 ست یک چشم و گوش را آن نور نیل

 ست ید جان دستور نیک کس را دیل

 ست بادین آتش ندارد، نیهر که ا

 فتاد   یجوشش عشق است کاندر م

 دیما در يش پرده هایپرده ها

 ؟دیکه د یدمساز و مشتاق یهمچو ن

 کندیعشق ِ مجنون م يقصه ها

  يو يک دهان پنهانست در لبهای

 در سما  در فکنده یو هوئ يها

 هم، زآن سر است  ين سرین دهان ایکا

 اوست  يهایروح از ه يو هو يها

 ست ی، جز گوش نيمر زبان را مشتر

 از شکر  يجهانرا پر نکرد ین

 روزها با سوزها همراه شد

 ست یآنکه چون تو، پاك ن يتو بمان، ا

 ر شدیست، روزش دیروز یهر که ب
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 چ خامیابد حال پخته، هیدرن

 جوش ِ ماست يباده در جوشش گدا

 ما از او یباده از ما مست شد، ن

 ستیر نیبر سماع راست هر تن چ

 پسر يبند بگسل، باش آزاد، ا

 يبحر را در کوزه ا يزیگر بر

 صان پر نشدیکوزة چشم حر

 چاك شد یهر که را جامه ز عشق

 ما يعشق ِ خوش سودا يشاد باش ا

 نخوت و ناموس ما يدوا يا

 جسم ِ خاك از عشق بر افالك شد

 عشق، جان طور آمد عاشقا

سر، پنهان است اندر ز  ر و بمیِ

 ن دو بابید اندر ایگویم یآنچه ن

 یبا لب دمساز خود گر جفتم

 شد جدا یهر که او از همزبان

گل رفت و گلستان در گذشت  چون که  ُ

گل رفت و گلستان شد خرابچون  که  ُ

 يجمله معشوق است و، عاشق پرده ا

 او يچون نباشد عشق را پروا

 پر و بال ِ ما کمند عشق اوست

 ؟ش و پسیمن چگونه هوش دارم پ

 سر و تحت و فوقیمن و ینور او در 

 رون بودین سخن بیعشق خواهد کا

 ؟ستیچرا غماز ن ینه ات دانیآ

 ستش جداینه کز زنگ آالیآ

خ او پاك کن رو تو زنگار از ر 

 قت را شنو از گوش ِ دلین حقیا

  دید، جان را ره دهیفهم اگر دار
 

 د، والسالم یپس سخن کوتاه با  

 ر هوش ِ ماست یردش اسچرخ در گ

 ما از او  یقالب از ما هست شد، ن

 ست یر نیانج یطعمه هر مرغک

 م و بند زریبند س یچند باش

گنجد؟ قسمت    يک روزه ایچند  ُ

 تا صدف قانع نشد، پر در نشد

 پاك شد یب کلـّیاو ز حرص و ع

 ما يب جمله علتهایطب يا

 نوس مایتو افالطون و جال يا

 و چاالك شد کوه در رقص آمد

 صاعقا یطور مست و، خَرّ موس

 م جهان بر هم زنم یفاش اگر گو

 م من، جهان گردد خراب یگر بگو

  یها گفتمیمن گفتن یهمچو ن

 نوا شد، گر چه دارد صد نوایب

 زآن پس ز بلبل سر گذشت  ينشنو

گل را از که جوئ  يبو گالب یُ  م؟ از  ُ

  يزنده معشوق است و، عاشق مرده ا

 ، اويپر، وا یماند ب یرغاو چو م

 دوست  يکشد تا کویمو کشانش م

 ش و پس یارم پیچون نباشد نور 

 بر سر و بر گردنم چون تاج و طوق 

 ؟نه غماز نبود، چون بودیآ

 ستیزآنکه زنگار از رخش ممتاز ن

 د خداست یپر شعاع نور خورش

 بعد از آن، آن نور را ادراك کن 

  ، زآب و گلیبه کل یتا برون آئ

  د یبعد از آن، از شوق، پا در ره نه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر در صحت اویزك و تدبیمار شدن کنیزك و بیت عاشق شدن پادشاه بر کنیحکا. 2

 قت نقد حال ماست آن یخود حق   ن داستانیدوستان ا يد ایبشنو
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 میبر یش را گر پینقد حال خو

 نیش از ایپ یدر زمان یبود شاه

 شد سوار ياتفاقا شاه روز

 شد او بر کوه و دشتیم يدیبهر ص

 د شه بر شاه راهیزك دیک کنی

 دیطپ یمرغ جانش در قفس چون م

 د او را و برخوردار شدیچون خر

 خر داشت، پاالنش نبود یکیآن 

 نامد به دست یکوزه بودش، آب م

 بان جمع کرد از چپ و راستیشه طب

 جان من سهل است، جان جانم اوست

 هر که درمان کرد مر  جان مرا

 میکن يکه جانباز: جمله گفتندش

 است یح عالمیاز ما مس یکیهر 

 نگفتند از بطر "گر خدا خواهد"

 است یترك استثنا، مرادم قسوت

 بسا ناورده استثنا، به  گفت يا

 هر چه کردند از عالج و از دوا

 شد يزك از مرض چون مویآن کن

 ب ابله شودید، طبیچون قضا آ

 ن صفرا فزودیاز قضا سرکنگب

 له قبض شد، اطالق رفتیاز هل

 فزون و خواب کمدل شد  یسست

 ه و اسباب اویشربت و ادو

  

 م ی، بر خوریا، هم ز عقبیهم زدن  

 ن یا بودش و، هم ملک دیملک دن

 ش از بهر شکاریبا خواص خو

 د گشت یناگهان در دام ِ عشق او ص

 زك جان ِ شاه یشد غالم آن کن

 دیزك را خریداد مال و آن کن

 مار شدیا بزك از قضیآن کن

 افت پاالن، گرگ، خر را در ربودی

 افت، خود کوزه شکست یآب را چون 

 جان هر دو در دست شماست : گفت

 دردمند و خسته ام، درمانم اوست 

 برد گنج و در و مرجان مرا

 م یکن يم و انبازیفهم گرد آر

 است  یهر الم را در کف ما مرهم

 پس خدا بنمودشان عجز بشر

 است  یکه عارض حالتن گفتن، یهم ین

 جان او با جان استثناست جفت 

 گشت رنج افزون و حاجت ناروا

 شد يچشم شاه از اشک خون چون جو

 آن دوا در نفع خود گمره شود 

 نمودیم یروغن بادام خشک

 آب آتش را مدد شد همچو نفت 

 سوزش چشم و دل پر درد و غم 

 کسر آب رو یخت یبان ریاز طب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 یقیزك بر پادشاه و رو آوردن بدرگاه پادشاه حقیبان از معالجۀ کنیظاهر شدن عجز طب. 3

 دیبان را بدیشه چو عجز آن طب

 محراب شد يرفت در مسجد، سو

 آمد ز غرقاب فناش یچون به خو

 نه بخششت ملک جهانیکم يکا

 بان، سر بسرین طبیحال ما و ا

 شه حاجت ما را پناهیهم يا

 دیپا برهنه جانب مسجد دو  

 اشک شه پر آب شد سجده گاه از

 خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا

 نهان  یدانیم؟ چون تو میمن چه گو

 ش لطف عام ِ تو باشد هدر یپ

 م راه یگر ما غلط کردیبار د

  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



49 

 

تیگر چه م: یک گفتیل  دانم سرَ

 ان جان خروشیچون بر آورد از م

 ه خوابش در ربودیان گریدر م

 شه مژده، حاجاتت رواست يا: گفت

 م ِ حاذق استید، او حکیچونکه آ

 نیرا بب در عالجش سحر مطلق

 د، آگاه شدیخفته بود، آن خواب د

 د آن وعده گاه و روز شدیچون رس

 بود اندر منظره شه منتظر

 يه ای، پر مای، کاملید شخصید

 د از دور مانند هاللیرسیم

 ال اندر جهانیست وش باشد خین

 صلحشان و جنگشان یالیبر خ

 استیکه دام اول یاالتیآن خ

 دیرا که شه در خواب د یالیآن خ

 ینور حق ظاهر بود اندر ول

 دا شد ز دوریحق چو پ یآن ول

 ش رفتیان واپیحاج يشه به جا

 را چو استقبال کرد یبیف غیض

 آشنا آموخته يهر دو بحر

 گر چو آبیچون تشنه، وآند یکیآن 

 نه آن یمعشوقم تو بودست: گفت

 ، من چون عمریمرا تو مصطف يا

  

 دا کنش بر ظاهرت یزود هم پ  

 ش به جوش یاندر آمد بحر بخشا

 رو نمود يرید در خواب او، که پید

 دت فردا ز ماست یآ یبیگر غر

 ن و صادق است یکاو امصادقش دان، 

 ن یدر مزاجش قدرت حق را بب

 زك، شاه شد یگشته مملوك کن

 آفتاب از شرق، اختر سوز شد

 ند آنچه بنمودند سریتا بب

  يه ایان سایدر م یآفتاب

 ال یست بود و هست، بر شکل خین

 ن روان یب یالیبر خ یتو جهان

 فخرشان و ننگشان  یالیواز خ

 ت ان بستان خداسیعکس مه رو

خ مهمان هم دیآمد پد یدر ر 

  ی، اگر اهل دلین باشیک بین

 تافت نور یم یش همیاز سر و پا

 ش رفت یب خویش آن مهمان غیپ

 وست او بورد یکه پ یچون شکر گوئ

 دوختن بر دوخته  یهر دو جان، ب

 گر شراب یمخمور و، آن د یکیآن 

 زد در جهان یک کار از کار خیل

 خدمتت بندم کمر ياز برا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 یادب یت ادب و وخامت بیق رعایدر خواستن توف. 4

 ق ادبیم توفیاز خدا جوئ

 ادب تنها نه خود را داشت بد یب

 دیرسیسمان در ممائده از آ

 چند کس یان قوم موسیدر م

 منقطع شد خوان و نان از آسمان

 چون شفاعت کرد، حق یسیباز ع

 مائده از آسمان شد عائده

 ادب محروم ماند از لطف رب  یب  

 بلکه آتش در همه آفاق زد

 دیگفت و شن یو ب عیو ب يشر یب

 ر و عدس؟ یکو س: ادب گفتند یب

 ل و داسمان یماند رنج زرع و ب

 مت بر طبق یخوان فرستاد و غن

 نا مائده یانزل عل: چونکه گفت
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 باز گستاخان ادب بگذاشتند

 نیشان را که ایالبه ا یسیکرد ع

 يکردن و حرص آور یبد گمان

 ده ز آزیان نادیزآن گدا رو

 نان و خوان از آسمان شد منقطع

 منع زکات ید پیر برنااب

 د از ظلمات و غمیهر چه بر تو آ

 کند در راه دوست یباک یهر که ب

 ن فلکیاز ادب پر نور گشتست ا

 کسوف آفتاب یبد ز گستاخ

 قیکند اندر طر یهر که گستاخ

 همان برگو تمامیحال شاه و م

  

 ان زله ها برداشتندیچون گدا  

 ن یدائم است و کم نگردد از زم

  يکفر باشد نزد خوان مهتر

 شان شد فرازیآن در رحمت بر ا

 وان نشد کس منتفع بعد از آن زآن خ

 وز زنا افتد وبا اندر جهات 

 ست هم یو گستاخ یباک یآن ز ب

 ره زن مردان شد و، نامرد اوست 

 وز ادب معصوم و پاك آمد ملک 

 ز جرات رد باب یلیشد عزاز

 ق یرت غریح يگردد اندر واد

 ن کالم یندارد ا یانیزآنکه پا

  

  
  
  
  
  
  
  

  

 که در خوابش بشارت بمالقات او داده بودند یب الهیمالقات پادشاه با آن طب. 5

 ش رفتیهمان خویش میشه چو پ

 دست بگشاد و کنارانش گرفت

 دن گرفتیش بوسیشانیدست و پ

 دش تا به صدریکش یپرس پرسان م

 تکن عاقبیصبر تلخ آمد، ول

 نور حق و دفع حرج يا: گفت

 تو جواب هر سؤال يلقا يا

 هر چه ما را در دل است یترجمان

 یا مرتضی یا مجتبیمرحبا 

 یشتهیالقوم من ال  یأنت مول

  

 ش رفت یک بس درویشاه بود او، ل  

 همچو عشق اندر دل و جانش گرفت 

 دن گرفت یاز مقام و راه پرس

 افتم آخر به صبری یگنج: گفت

 ن دهد، پر منفعت یریوة شیم

  "الصبر مفتاح الفرج" یمعن

 ل و قال یق یمشکل از تو حل شود ب

 ش در گل است یهر که پا يریدست گ

 "إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا"

لَّا لَئنْ لَم  يقد رد  نته یکَ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ندیمار تا حال او را ببیب را بر سر بیبردن پادشاه طب. 6

 چون گذشت آن مجلس و خوان ِ کرم

 بخواند يقصۀ رنجور و رنجور

 دیرنگ رو و نبض و قاروره بد

 شان کرده اندیهر دارو که ا: گفت

 خبر بودند از حال درون یب

 نهفت يد رنج و، کشف شد بر وید

 دست او بگرفت و برد اندر حرم   

 رش نشاندش رنجویبعد از آن در پ

 دیهم عالماتش، هم اسبابش شن

 ران کرده اندیست ویآن عمارت ن

 فترون یذ اهللا مما یأستع

 ک پنهان کرد و، با سلطان نگفت یل
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 رنجش از صفرا و از سودا نبود

 ش، کاو زار دل استید از زارید

 دل يداست از زاریپ یعاشق

 علت عاشق ز علتها جداست

 ن سر و، گر زان سر استیگر ز یعاشق

 انیم عشق را شرح و بیهر چه گو

 ر زبان روشنگر استیگر چه تفس

 شتافت یچون قلم اندر نوشتن م

 دین حالت رسیچون سخن در وصف ا

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 ل آفتابیآفتاب آمد دل

 دهدیم یه نشانیار سا ياز و

 ه خواب آرد تو را همچون سمریسا

 ستیدر جهان چون شمس ن یبیخود غر

 شمس در خارج اگر چه هست فرد

 ریکه از او شد هست اث یک شمسیل

گنج کو  ؟در تصور، ذات او را،  ُ

 که نور مطلق است يزیشمس تبر

 دین رسیشمس الد يث رویچون حد

 واجب آمد چونکه بردم نام او

 م بر تافتستن نفس جان، دامنیا

 حق صحبت سالها يکز برا

 ن و آسمان خندان شودیتا زم

 بیدور اوفتاده از حب يا: گفتم

 الفنا یف یفإن یال تکلفن

 قیر المفیقاله غ یئیکل ش

 د موافق چون نبودیگویهر چه م

 ستیار نیک رگم هشیم؟ یمن چه گو

 خود ثنا گفتن ز من، ترك ثناست

 ن خون جگرین هجران و ایشرح ا

 جائع یفإن یأطعمنقال 

 قیرف يابن الوقت باشد ا یصوف

 د ز دودید آیزم پدیهر ه يبو  

 تن خوش است و، او گرفتار دل است 

 دل  يماریچو ب يماریست بین

 عشق اصطرالب اسرار خداست 

 است عاقبت ما را بدان شه رهبر 

 م خجل گردم از آن یچون به عشق آ

 زبان روشنتر است  یک عشق بیل

 چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافت 

 د یهم قلم بشکست و هم کاغذ در

 هم عشق گفت  یشرح عشق و عاشق

 رو متاب  يد، از ویلت بایگر دل

 دهدیم یشمس هر دم نور جان

 د شمس انْشَقَّ القمریچون بر آ

 ست یکش امس ن ییشمس ِ جان باق

 ر کردیتوان تصویمثل آن هم م

 رینبودش در ذهن و در خارج نظ

 د در تصور مثل اویتا در آ

 آفتاب است و ز انوار حق است 

 دیشمس چارم آسمان سر در کش

 از انعام او يشرح کردن رمز

 افتست یوسف یراهان یپ يبو

 از آن خوش حالها يباز گو رمز

 ده صد چندان شودیعقل و روح و د

 ب یکه دور است از طب يماریهمچو ب

 ثنا یفال أحص یکلت أفهام

 ق یلیإن تکلف أو تصلف ال 

 ق نبود یک ناالیچون تکلف ن

 ست یار نیکه او را  ياریشرح آن 

 خطاست  یو هست یل هستین دلیکا

 ن زمان بگذار تا وقت دگریا

 ف قاطع یو اعتجل فالوقت س

 ق یست فردا گفتن از شرط طرین
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 ابن الحال باشد در مثال یصوف

 ؟یستین یتو مگر خود مرد صوف

 اریده خوشتر سرّ یگفتمش پوش

 خوشتر آن باشد که سرّ دلبران

 غلول یمکشوف و برهنه ب: گفت

 نیباز گو اسرار و رمز مرسل

 پرده بردار و برهنه گو که من

 انیو در عان شود ایار عر: گفتم

 ک اندازه خواهیخواه، لیآرزو م

 ن عالم فروختیا يکز و یآفتاب

 يمجو يزیفتنه و آشوب و خون ر

 ين ندارد آخر، از آغاز گویا

 تا نگردد خون دل و جان جهان

 مجو يزیفتنه و آشوب و خون ر

 ن ندارد آخر از آغاز گویا

  

 فارقند از ماه و سال  گرچه هر دو

  یستیزد نیه خیهست را از نس

 ت گوش داریخود تو در ضمن حکا

 گران یث دید در حدیگفته آ

 بوالفضول يباز گو زجرم مده ا

 ن یآشکارا به که پنهان ذکر د

 رهن ینگنجم با صنم در پ یم

 ان یم یکنارت، ن ی، نیتو مان ین

 ک برگ کاه یبر نتابد کوه را 

 تابد، جمله سوخت  شیگر ب یاندک

  يمگو يزین از شمس تبریش از ایب

  يت باز گوین حکایرو تمام ا

 ن زمان یده بر بند ایلب بدوز و د

 مگو  يزین از شمس تبریش از ایب

 ت باز گویرو تمام آن حکا

  
  زكیافتن رنج کنیاز پادشاه جهت در یدن آن ولیخلوت طلب. 7

 دن سخن آگاه شیم از ایچون حک

 کن خانه را یشه، خلوت يا: گفت

 زهایکس ندارد گوش در دهل

 کرد شاه و شد برون یخانه خال

 یار نیک دیماند و،  یخانه خال

 شهر تو کجاست؟: نرم نرمک گفت

 ستت؟یواندر آن شهر از قرابت ک

 کیک به یدست بر نبضش نهاد و 

 ش خلدیرا خار در پا یچون کس

 د سرشیجو یوز سر سوزن، هم

 ابین دشوار یپا شد چنخار در 

 یهر خس يدیخار دل را گر بد

 نهد ير دم خر، خاریکس به ز

 خر ز بهر دفع خار، از سوز و درد

 دفع خار او کند؟ یآن لگد، ک

 همداستان شاه شد وز درون   

 گانه رایش و هم بیدور کن هم خو

 زهایزك چیتا بپرسم از کن

 زك او فسون یتا بپرسد از کن

  یمار، نیب و جز همان بیجز طب

 جداست  يکه عالج اهل هر شهر

 ستت؟ یبا چ یوستگیو پ یشیخو

 د از جور فلک یپرسیباز م

 خود را بر سر زانو نهد يپا

 کند با لب ترش یابد میور ن

 خار در دل چون بود؟ واده جواب 

  یغمان را بر کس يبود یدست ک

 جهدیخر نداند دفع آن، بر م

 انداخت، صد جا زخم کرد یجفته م

 د که بر مرکز تند یبا یحاذق
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 بر جهد آن خار محکمتر زند

 ن استاد بودیم خارچیآن حک

 ق داستانیزك بر طریزآن کن

 گفت فاشیم او رازها میبا حک

 شداشت گویقصه گفتنش م يسو

 گردد جهان یتا که نبض از نام ک

 دوستان شهر او را بر شمرد

 شیاز شهر خو يرون شدیچون ب: گفت

 گفت و زآن هم در گذشت ينام شهر

 کیک به یخواجگان و شهرها را 

 شهر شهر و خانه خانه قصه کرد

 گزند ینبض او بر حال خود بد ب

 يد آن ماه رویبرکش يآه سرد

 دیبازرگانم آنجا آور: گفت

 ر بر خود داشت ششماه و فروختد

 سرخ و زرد شد ينبض جست و رو

 افتین راز یم ایچون ز رنجور آن حک

 او کدام است در گذر يکو: گفت

 م با صوابیگفت آنگه، آن حک

 ست، زودیدانستم که رنجت چ: گفت

 من، که منیشاد باش و فارغ و ا

 خورم، تو غم مخَریمن غم تو م

 مگون راز را با کس یهان و هان ا

 راز يش کس مگشایپ یتا توان

 چون که اسرارت نهان در دل شود

 هر آنکو سر نهفت: غمبریگفت پ

 ن پنهان شودیدانه چون اندر زم

 نهان يزر و نقره گر نبودند

 میآن حک يوعده ها و لطفها

 ریدل پذ یقیوعده ها باشد حق

 وعدة اهل کرم گنج روان

 د وفا کردن تمامیوعده را با

 بر کند يد که خاریبا یعاقل  

 آزمود یزد، جا به جا میدست م

 د حال دوستان یپرس یباز م

 از مقام و خواجگان و شهر تاش 

 داشت هوش یض و جستنش منب يسو

 او بود مقصود جانش در جهان 

 بعد از آن شهر دگر را نام برد

 ش؟ یتو ب يبودین شهر میدر کدام

 گر نگشت یو نبض او د يرنگ رو

 و از نان و نمک  يباز گفت از جا

 رخ گشت زرد ید و، نیرگش جنب ین

 د از سمرقند چو قندیتا بپرس

  يآب از چشمش روان شد همچو جو

 د یزرگر در آن شهرم خر يجه اخوا

 ن، زآتش غم برفروخت یچون بگفت ا

 ، زرگر فرد شديکز سمرقند

 افت یاصل آن درد و بال را باز 

 غاتفر ياو سر پل گفت و کو

 از عذاب  یزك را، که رستیآن کن

 در عالجت سحرها خواهم نمود

 آن کنم با تو، که باران با چمن 

 بر تو من مشفق ترم از صد پدر

 چه شاه از تو کند بس جستجوگر 

 ن در مکن زنهار باز یا یبر کس

 آن مرادت زودتر حاصل شود

 ش جفت یزود گردد با مراد خو

 بستان شود يسرّ آن، سر سبز

  ؟ر کانیز يافتندی یپرورش ک

 م یمن ز بیکرد آن رنجور را ا

 ریتاسه گ يوعده ها باشد مجاز

 وعدة نااهل شد رنج روان 

 سرد و خام  یاشکرد، ب یور نخواه
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  زك را و بشاه وانمودنیرنج کن یب الهیافتن آن طبیدر. 8

 افتیم مهربان چون راز یآن حک

 بعد از آن برخاست، عزم شاه کرد

 ست؟یر چیاکنون بگو تدب: شاه گفت

 ر آن بود، کان مرد رایتدب: گفت

 تا شود محبوب تو خوشدل، بدو

 بفرست کاخبارش کنند يقاصد

 مرد زرگر را بخوان زآن شهر دور

 نوایم و زر، آن بیند سیببچون 

 دا کندیزر خرد را واله و ش

 کیآرد، ولیزر اگر چه عقل م

  

 افت یزك باز یصورت رنج کن  

 آگاه کرد يشاه را زآن شمه ا

 ست؟ یر چین غم، موجب تأخیدر چن

 ن درد رایا یم از پیحاضر آر

 ن همه مشکل، بدو یگردد آسان ا

 ثارش کنند ین فضل و ایطالب ا

 لعت بده او را غروربا زر و خ

 بهر زر، گردد ز خان و مان جدا 

 خاصه مفلس را که خوش رسوا کند 

 ک یک نیابد او را نیمرد عاقل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرستادن پادشاه رسوالن به سمرقند در طلب آن مرد زرگر. 9

 دیم آنرا شنیچونکه سلطان از حک

 ن تو را، فرمان کنمفرما: گفت

 ک دو رسولیپس فرستاد آن طرف 

 ریتا سمرقند آمدند آن دو ام

 ف استاد کامل معرفتیلط يکا

 يزرگر ينک فالن شه، از برا

 میر و زر و سین خلعت بگینک ایا

 دیار دیمرد، مال و خلعت بس

 اندر آمد شادمان در راه مرد

 بر نشست و شاد تاخت ياسب تاز

 صد رضاشده اندر سفر با  يا

 يالش ملک و عز و مهتریدر خ

 بید از راه آن مرد غریچون رس

 شاهنشاه بردش خوش به ناز يسو

 م کردید او را و بس تعظیشاه د

 پس بفرمودش که بر سازد ز زر

 عدد یب یهم ز انواع اوان

 زر گرفت آنمرد و شد مشغول کار

 د یپند او را از دل و از جان شن  

 آنچنان کن، آن کنم  یهر چه گوئ

 ان بس عدول یحاذقان و کاف

 ریش آن زرگر ز شاهنشه بشیپ

 از تو صفت فاش اندر شهرها 

  يرا مهتریارت کرد، زیاخت

 م یو ند یخاص باش ییایچون ب

 دیغره شد، از شهر و فرزندان بر

 خبر کان شاه، قصد جانش کرد یب

 ش را خلعت شناخت یخو يخونبها

 ش تا سوء القضایخو يخود به پا

  يبر يرو آر: لیگفت عزرائ

 ب یش شه طبیاندر آوردش به پ

 تا بسوزد بر سر شمع طراز

 م کردیمخزن زر را بدو تسل

 از سوار و طوق و خلخال و کمر 

 کانچنان در بزم شاهنشه سزد 

 ن کار زار ینحالت و ایخبر زایب
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 سلطان مه يکا: مش گفتیپس حک

 زك در وصالش خوش شودیتا کن

 را يد آن مه رویو بخششه بد

 راندند کامیمدت شش ماه م

 بعد از آن از بهر او شربت بساخت

 جمال او نماند يچون ز رنجور

 چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد

 بود یرنگ یکز پ ییعشقها

 يک سری يکاش کان هم ننگ بود

 او يد از چشم همچون جویخون دو

 دشمن طاوس آمد، پرّ او

 حال شدچونکه زرگر از مرض بد 

 م کز ناف منیمن آن آهو: گفت

 نیمن آن روباه صحرا، کز کم يا

 ل بانیکه زخم پ یلیمن آن پ يا

 مادون من یآن که کشتستم پ

 است يبر من است امروز و فردا بر و

 ۀ درازیوار افکند سایگر چه د

 ن جهان کوه است و فعل ما ندایا

 ر خاكین بگفت و رفت در دم زیا

 ستینده نیازآنکه عشق مردگان پ

 عشق زنده در روان و در بصر

 است ین کاو باقیعشق آن زنده گز

 این که جمله انبیعشق آن بگز

 ستیما را بدان شه بار ن: تو مگو

  

 ن خواجه بده یزك را بدیآن کن  

 ن آتش شودیزآب وصلش، دفع ا

 را يجفت کرد آن هر دو صحبت جو

 تا به صحت آمد آن دختر تمام 

 گداخت یش دختر میتا بخورد و پ

 ختر در وبال او نماندجان د

 اندك اندك در دل او سرد شد

 بود یعشق نبود، عاقبت ننگ

  يآن بد داور يبر و یتا نرفت

 او يآمد، رو يدشمن جان و

 بسا شه را بکشته، فرّ او يا

 وز گدازش شخص او چون نال شد 

 اد خون صاف من یخت آن صیر

 ن یپوست يدندم برایسر بر

 استخوان  يخت خونم از برایر

 نداند که نخسبد خون من یم

 است؟  یع کین ضایخون چون من کس، چن

 ه بازیاو آن سا يباز گردد سو

 د نداها را صدایما آ يسو

 زك شد ز عشق و رنج پاك یآن کن

 ست ینده نیما آ يزآنکه مرده سو

 باشد ز غنچه تازه تر یهر دم

 است  یت ساقیواز شراب جان فزا

 ایافتند از عشق او کار و کی

 ست یمان کارها دشوار نیربا ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نفس يبود نه بهوا یکشتن مرد زرگر به اشاره اله ان آن کهیب. 10

 میکشتن آن مرد بر دست حک

 طبع شاه ياو نکشتش از برا

 د حلقیآن پسر را کش خضر، ببر

 و خطاب یابد او وحیآنکه از حق 

 آنکه جان بخشد، اگر بکشد رواست

 م یز ب ید بود و نیاوم یپ ین  

 امد امر و الهام از اله یتا ن

 ابد عام خلق یسرّ آن را درن

 ن صواب ید، بود عیهر چه فرما

 ب است و دست او دست خداست ینا
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 شش سر بنهیل پیهمچو اسماع

 تا بماند جانت خندان تا ابد

 کشندعاشقان جام فرح آنگه 

 شهوت نکرد یشاه، آن خون از پ

 یکه کرد آلودگ يتو گمان برد

 بدگمان يبگذر از ظن خطا، ا

 ن جفایاضت وین ریبهر آن است ا

 ک و بدیبهر آن است امتحان ن

 کارش الهام اله يگر نبود

 پاك بود از شهوت و حرص و هوا

ضر در بحر کشت را شکست یگر خ 

هم موس با همه نور و هنر یو 

گ  ل سرخ است، تو خونش مخوانآن  ُ

 خون مسلمان کام او يگر بد

 یبلرزد عرش از مدح شق یم

 شاه بود و شاه بس آگاه بود

 ُکشد  ین شاهیرا کش چن یآن کس

 لطف عام ي، از برایقهر خاص

 م جان بستاند و، صد جان دهدین

 سود او در قهر او يدیگر ند

 ش احتجامیترسد ز نیطفل م

 کی، وليریگیش میاس از خویتو ق

 يم قصه ایشتر آ تا بگویپ

  

 غش جان بده یش تیشاد و خندان پ  

 همچو جان پاك احمد با احد

 ُکشند  ش خوبانشانیکه به دست خو

 و نبرد یتو رها کن بد گمان

  یهلد پالودگ یدر صفا، غش ک

 انّ بعض الظنّ اتم آخر بخوان 

 تا بر آرد کوره از نقره جفا

 تا بجوشد، بر سر آرد زر ز بد

 دراننده، نه شاه  يبود یاو سگ

 ک بد نمایک نیک کرد او، لین

 در شکست خضر هست  یصد درست

 پر مپر یشد از آن محجوب، تو ب

 مست عقل است او، تو مجنونش مدان 

 من نام او یکافرم گر بردم

  یبد گمان گردد ز مدحش متق

 خاص بود و خاصۀ اهللا بود

 ِکشد  ین جاهیتخت و بهتر يسو

 دارد روا، بگذار کام یشرع م

 د، آن دهد یایآنچه در وهمت ن

 آن لطف مطلق قهر جو؟ يشد یک

 مادر مشفق در آن غم شاد کام 

 کی، بنگر تو نيفتاده ادور دور ا

  يانم حصه ایاز ب یابیبو که 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در دکان  یختن طوطیو روغن ر یت مرد بقال و طوطیحکا. 11

 ییو او را طوط یبود بقال

 نگهبان دکان يبر دکان بود

 يناطق بد یدر خطاب آدم

 خانه رفته بود يسو يخواجه روز

 بر جست ناگه از دکان يگربه ا

 ختیگر ییجست از صدر دکان، سو

 امد خواجه اشیخانه ب ياز سو

  ییا طوطیخوش نوا و سبز و گو  

 با همه سوداگران  ینکته گفت

  يان حاذق بدیطوط يدر نوا

 نمود  ینگهبان یبر دکان طوط

  م جانیک از بی، طوطیبهر موش

گل را بر يشه هایش  خت یروغن  ُ

 بر دکان بنشست فارغ خواجه وش 
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 د پر روغن دکان و جاش چربید

 سخن کوتاه کرد يچند یروزک

 غیدر يا: گفتیکند و میش بر میر

 آن زمان يدست من بشکسته بود

 ش رایداد هر درویه ها میهد

 ران و زاریبعد سه روز و سه شب ح

 با هزاران غصه و غم گشته جفت

 نمود آن مرغ را هر گون شگفتیم

 گفت از هر در سخنیدمبدم م

 د بگفت ید آنکه مرغ آیبر ام

 گذشت یسر برهنه م ییجولق

 اندر گفت آمد در زمان یطوط

 ؟یختیبا کالن آم کل ياز چه ا

 اسش خنده آمد خلق رایاز ق

 ریاس از خود مگیکار پاکان را ق

 ن سبب گمراه شدیجمله عالم، ز

 نا نبودیده بیا را دیاشق

 ا برداشتندیبا انب يهمسر

 شان بشریما بشر ا: نکیگفته ا

 یشان از عمین ندانستند ایا

 هر دو گون زنبور خوردند از محل

 و آب ا خوردندیهر دو گون آهو گ

 ک آب خَریخوردند از  یهر دو ن

 نین اشباه بین چنیصد هزاران ا

 زو جدا يدین خورد، گردد پلیا

 د همه بخل و حسدین خورد، زایا

 ن پاك و، آن شورست و بدین زمیا

 هر دو صورت گر بهم ماند رواست

 اب؟یجز که صاحب ذوق، که شناسد ب

 جز که صاحب ذوق، که شناسد طعوم؟

 اسیه کرده قسحر را با معجز

 کل ز ضرب  یبر سرش زد، گشت طوط  

 مرد بقال از ندامت آه کرد

 غ یر میکافتاب نعمتم شد ز

 که زدم من بر سر آن خوش زبان 

 ش رایابد نطق مرغ خویتا ب

 دواریبر دکان بنشسته بد نوم

  ؟د بگفتیآ ین مرغ کیعجب، ا يکا

 گرفت یتعجب، لب بدندان م واز

 د او سخن یتا که باشد کاندر آ

 کرد جفت یچشم او را با صور م

 مو، چو پشت طاس و طشت  یبا سر ب

 فالن یکا: ش بر زدیبانگ بر درو

 ؟ یختیشه روغن ریتو مگر از ش

 کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

 ریر و، شیگر چه ماند در نوشتن ش

 ز ابدال حق آگاه شد یکم کس

 کسان نمود یدشان یک و بد در دین

 ا را همچو خود پنداشتندیاول

 م و خَوریشان بستۀ خوابیما و ا

 منتها یان بیدر م یهست فرق

 گر عسل ین دیش و، زیک شد زآن نیل

 ن شد و، زآن مشک ناب یسرگ یکین یز

 و، آن پر از شکر یخال یکین یا

 ن یفرقشان، هفتاد ساله راه ب

 ور خداآن خورد، گردد همه ن

 د همه نور احدیو آن خورد، زا

 و است و ددین فرشتۀ پاك و، آن دیا

 ن را صفاست یریآبِ تلخ و آبِ ش

 او شناسد آب خوش از شوره آب 

 داند ز موم؟  یشهد را ناخورده، ک

 هر دو را بر مکر پندارد اساس 
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 زه رایاز است یساحران با موس

 ست ژرفین عصا، تا آن عصا فرقیز

 ن عمل را در قفایلعنۀ اهللا، ا

 نه طبعیبوز يکافران اندر مر

 نه همیکند بوزیهر چه مردم م

 او گمان برده که من کردم چو او

 زین کند از امر و، آن بهر ستیا

 آن منافق با موافق در نماز

 حج و زکاتدر نماز و روزه و 

 مومنان را برد باشد عاقبت

 ندیک بازیگر چه هر دو بر سر 

 مقام خود رود يسو یکیهر 

 ند جانش خوش شودیمومنش گو

 است ينام آن محبوب، از ذات و

 ستیف نیم و نون تشریم و واو و میم

 ن نام دونیش، ایگر منافق خوان

 ن نام اشتقاق دوزخ استیگرنه ا

 ستین نام بد، از حرف نیا یزشت

 چو آب یحرف، ظرف آمد، در او معن

 ن در جهانیریبحر تلخ و بحر ش

 روان یک اصلین هر دو، ز یوانگه ا

 اریکو در عیزر قلب و زر ن

 هر که را در جان خدا بنهد محک

 یاستفت قلبک مصطف: آنچه گفت

 در دهان ِ زنده خاشاك ار جهد

 ک خاشاك خُردیدر هزاران لقمه 

 انن جهیا، نردبان ایحس دن

 بید از طبین حس، بجوئیصحت ا

 تن ين حس ز معموریصحت ا

 ران کندیشاه جان، مر جسم را و

 که بهر عشق و حال یخنک جان يا

 ران خانه بهر گنج زریکرد و

 او عصا يبر گرفته چون عصا  

 شگرف  ین عمل تا آن عمل، راهیز

 عمل را در وفارحمۀ اهللا، آن 

 نه طبع یآمد درون س یآفت

 ند دم به دم یآن کند کز مرد ب

 زه خو؟یداند آن است یفرق را ک

 زیان خاك ریزه رویبر سر است

 ازین ید، نیزه آیاست یاز پ

 با منافق مومنان در برد و مات 

 بر منافق، مات اندر آخرت 

 ندیو راز يک با هم مروزیل

 بر وفق نام خود رود یکیهر 

 ر منافق تند و پر آتش شودو

 است  ين مبغوض، ز آفات وینام ا

 ست یف نیتعر یلفظ مومن جز پ

 خلد در اندرون  یهمچو کژدم م

 مذاق دوزخ است؟  يپس چرا در و

 ست یآن آب بحر، از ظرف ن یتلخ

ه أُم الکتاب  یبحر معن نْدع 

خٌ ال یدر م رْزان یبغیانشان ب 

 آن  ن هر دو رو تا اصلیدرگذر ز

 ز اعتبار یمحک هرگز ندان یب

 ن را باز داند او ز شک یقیهر 

 داند، که پر بود از وفا  یآن کس

 رونش نهدیآنگه آرامد که ب

 ببرد یچون در آمد، حس زنده پ

 حس عقبا، نردبان آسمان 

 ب ید از حبیصحت آن حس بجوئ

 ب بدن یصحت آن حس ز تخر

 ش آبادان کندیرانیبعد و

 و مان و ملک و مالبذل کرد او خان 

 وز همان گنجش کند معمورتر
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 د و جو را پاك کردیآب را ببر

 دیکان را کشیپوست را بشکافت، پ

 ران کرد و از کافر ستدیقلعه و

 ت نهد؟یفیچون را که کیکار ب

 نید و، گه ضد این بنمایچن گه

 ق آگهندیکامالن کز سرّ تحق

 اوست يران که پشتش سوین حینه چن

 دوست ياو شد سو يرا رو یکیآن 

 دار پاسینگر میک میهر  يرو

 ن بودیدن دانا عبادت، اید

 هست يس آدم رویابل یچون بس

 ریاد آورد بانگ صفیزانکه ص

 شیبشنود آن مرغ بانگ جنس خو

 بدزدد مرد دونشان یحرف درو

 است یو گرم یکار مردان روشن

 کد کنند ين از برایر پشمیش

 لم را لقب کذاب ماندیبو مس

 آن شراب حق ختامش مشک ناب

  

 بعد از آن در جو روان کرد آب خَورد

 دیپوست تازه بعد از آتش بردم

 بعد از آن بر ساختش صد برج و سد

 دهدین که گفتم هم ضرورت میا

 ن ینباشد کار د یرانیجز که ح

 ران و مست و واله اند یخود و حیب

  ران که غرق و مست دوستیبل چنان ح

 دوست  ياو خود رو يرا رو یکین یو

 تو ز خدمت رو شناس  يبو که گرد

 ن بود یفقح ابواب سعادت، ا

 د داد دست ینشا یپس به هر دست

 ریبد مرغ را، آن مرغ گیتا فر

 ش یابد دام و نید بیاز هوا آ

 زان فسون  یمیتا بخواند بر سل

 است  یشرم یله و بیکار دونان ح

 نندلم را لقب احمد کیبو مس

 مر محمد را اولو االلباب ماند

 باده را ختمش بود، گند و عذاب 

  
ت آن یکشت از بهر تعصب ملت خود و حکا یان را میستان پادشاه جهودان که نصراندا. 12

 استاد و شاگرد

 در جهودان ظلم ساز یبود شاه

 بود و نوبت آن او یسیعهد ع

 شاه احول کرد در راه خدا

 را، کاندرآ یگفت استاد احول

 چون درون خانه احول رفت زود

 شه من کدامیزان دو ش: گفت احول

 ست، رویشه نیآن دو ش: ادگفت است

 استا مرا طعنه مزن يا: گفت

 بشکست هر دو شد ز چشم یکیچون 

 ک بود و به چشمش دو نمودیشه یش

 خشم و شهوت، مرد را احول کند

 گداز یو نصران یسیدشمن ع  

 جان او یاو و، موس یجان موس

 را جدا یآن دو دمساز خدائ

 شه رایرو برون آر از وثاق آن ش

 نمود یش چشم او دو میشه پیش

 ش تو آرم؟ بکن شرح تمام یپ

 ن مشویبگذار و افزون ب یاحول

 ک را بر شکن یزان دو : گفت استا

 الن و خشم یمرد احول گردد از م

 گر نبودیرا، د شهیچون شکست آن ش

 ز استقامت روح را مبدل کند
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 ده شدیچون غرض آمد، هنر پوش

 به دل رشوت قرار یچون دهد قاض

 شاه از حقد جهودانه چنان

 صد هزاران مومن و مظلوم کشت

  

 ده شدید يصد حجاب از دل به سو

 شناسد ظالم از مظلوم زار؟ یک

 ا رب امان یگشت احول، کاالمان 

 را و پشت  ین موسیکه پناهم د

  
 انیق ترسایو مکر او در تفرر پادشاه یت وزیحکا. 13

 داشت رهزن عشوه ده يریشه وز

 ان پناه جان کنندیترسا: گفت

 شه اسرار جو يا: با ملک گفت

 ستیشان را که کشتن سود نیکم کش ا

 سر، پنهان است اندر صد غالف

 ست؟یر چیپس بگو تدب: شاه گفتش

 یتا نماند در جهان نصرانئ

  

 کره  یکاو بر آب از مکر بر بست  

 ن خود را از ملک پنهان کنندید

 شان را و دست از خون بشو یکم  ُکش ا

 ست ی، مشک و عود نين ندارد بوید

 ظاهرش با توست و باطن بر خالف 

 ست؟ یر چیچارة آن مکر و آن تزو

  یپنهانئ ین و، نیدا دیهو ین

  

  
  
  
  
  
  
  

 مکر او و ير با نصاریدن وزیشیس اندیتلب. 14

 شه گوش و دستم را ببر يا: گفت

 ر دار آور مرایبعد از آن، در ز

 ن کار تویگاه کن، ایبر مناد

 آنگهم از خود بران تا شهر دور

 رین پذیچون شوند آنقوم از من د

 انشان فتنه و شور افکنمیدر م

 انیآنچه خواهم کرد با نصران

 ن و رازدانیچون شمارندم ام

 را همهشان یبم ایل بفریواز ح

 شتنیش، خون خویتا بدست خو

 میمن پسر ِ نصران: میپس بگو

 مان منیشاه واقف گشت از ا

 ن ز شه پنهان کنمیخواستم تا د

 برد از اسرار من یشاه بوئ

 گفت تو چو در نان سوزن است: گفت

 دم حال تویمن از آن روزن بد

 چاره ام یسیجان ع يگر نبود

 ام بشکاف و لب، از حکم مر ینیب  

 ک شفاعتگر مرایتا بخواهد 

 که باشد چار سو یبر سر راه

 شان صد فتوریتا در اندازم بر ا

 ر یده گیشان، سر بسر شوریکار ا

 ره شوند اندر فنم یکاهنان، خ

 ان ید کنون اندر بیآیآن نم

 ششان یگر گون نهم در پیدام د

 شان افکنم، صد دمدمه یواندر ا

 زند، کوته شد سخن ین ریبر زم

 ام  یدانیراز دان، م ي، ايخدا يا

 وز تعصب کرد قصد جان من 

 ن اوست، ظاهر آن کنم یآنچه د

 ش شه گفتار من یمتهم شد پ

 از دل من، تا دل تو روزن است 

 وشم قال تو؟ین یدم، کیحال د

 پاره ام  ياو جهودانه بکرد
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 جان سپارم، سر دهم یسیبهر ع

 کی، ولیسیست از عیغم نیجان در

 ن پاكید مرا، کان دیآیف میح

 را، که ما یسیزدان را و عیشکر 

 می، واز جهودان، رسته ايواز جهود

 مردمان ياست، ا یسیدور، دور ع

 ن و مقتدایچون شمارندم ام

 ر آن مکر را بر شه شمردیچون وز

 که گفت يشاه، آن کار يکرد با و

 ان انجمنیش میکرد رسوا

 انیا جانب نصرانراند او ر

 انش، زاریدند ترساین دیچون چن

 پسر ين است، این چنیحال عالم ا

  

 صد هزاران منتش بر جان نهم   

 ک یک نینش، نیواقفم بر علم د

 ان جاهالن گردد هالك یدر م

 ن حق را رهنماین دیم ایگشته ا

نّار ا م یان را بسته این میتا به ز 

 ش او به جان ید اسرار کیبشنو

 ند اهتدا یسر نهندم، جمله جو

 ببرد یکلشه را یاز دلش اند

 ران مانده زان راز نهفت یخلق ح

 تا که واقف شد ز حالش مرد و زن 

 کرد در دعوت شروع، او بعد از آن

 شدند اندر غم او اشکبار یم

 نها سر بسر یزد ایخیاز حسد م

  

  
  
  
  

 شان یر و راز گفتن او با ایبا وز يجمع آمدن نصار. 15

 او يصد هزاران مرد ترسا سو

 شان به رازیکرد با ایان میاو ب

 حیشان فصیکرد با ایان میاو ب

 او به ظاهر واعظ احکام بود

 صحابه از رسول ین بعضیبهر ا

 اغراض نهان؟زد ز یکاو چه آم

 از او يفضل ظاهر را نجستند

 مو به مو و ذره ذره مکر نفس

 فه با حسنیحذ یگفت زان فصل

 موشکافان صحابه جمله شان

 ان تمامیدل بدو دادند ترسا

هرش کاشتندیدر درون س نه م 

 نیک چشم لعیاو به سر دجال 

 خدا يصد هزاران دام و دانست، ا

 میدمبدم پا بستۀ دام نو

 ما را و باز یدم هر یرهانیم

 میکنین انبار گندم میما در ا

 او ياندك اندك جمع شد در کو  

نّار و نمازیسرّ انکل ون و، ز 

 ح یز افعال و اقوال مس دائما

 ر و دام بودیک در باطن، صفیل

 ملتمس بودند مکر نفس غول 

 در عبادتها و در اخالص جان 

 ، که کو؟يب باطن را بجستندیع

 دند چون گل از کرفس یشناس یم

 رش حسن یتا بدان شد وعظ تذک

 ان یدر آن وعظ و ب يره گشتندیخ

 ؟د عامیخود چه باشد قوت تقل

 پنداشتند یش میسیب عینا

 ن یاد رس، نعم المعیخدا فر يا

 نوا یص بیما چو مرغان حر

 م یشو یمرغیگر باز و س یکیهر 

 ازین یب يم ایرویم یدام يسو

 م یکنیگندم جمع آمده گم م
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 م آخر ما به هوشیشیندین یم

 موش تا انبار ما حفره زدست

 جان، دفع شرّ موش کن ياول ا

 بشنو از اخبار آن صدر الصدور

 گر نه موش دزد در انبار ماست

 زه صدق هر روزه، چرایزه ریر

 دیبس ستارة آتش از آهن جه

 ننها يدزد یکیک در ظلمت یل

 کیک به یُکشد استارگان را  یم

 میاتت شود با ما مقیچون عنا

 گر هزاران دام باشد هر قدم

 از دام تن، ارواح را یهر شب

 ن قفسیرهند ارواح هر شب زیم

 انیخبر زندان یشب ز زندان ب

 انیشۀ سود و زیغم و اند ین

  

 ن خلل در گندم است از مکر موش یک  

 ران شدست یوز فنش انبار ما و

 وانگه اندر جمع گندم جوش کن 

 ال صالة تم اال بالحضور

 ؟گندم اعمال چل ساله کجاست

 ؟ن انبار ماید در اینا یجمع م

 دیده پذرفت و کشیوآن دل سوز

 نهد انگشت بر استارگان  یم

 از فلک  یتا که نفروزد چراغ

 ؟میاز آن دزد لئ یمیبود ب یک

 چ غم ینباشد ه ییچون تو با ما

 الواح را یَکن ی، میرهانیم

 فارغان، نه حاکم و محکوم کس 

 ان یخبر سلطان یبشب ز دولت 

 ن فالن و آن فالن یال ایخ ین

  

  
  
  
  
  
  
  

 موتها الخ نیاالنفس ح یتوفیر اهللا یل مرد عارف و تفسیتمث. 16

 خواب هم ین بود بیحال عارف ا

 ا روز و شبیخفته از احوال دن

 ند در رقمیآن که او پنجه نب

 ن حال، عارف وانمودیز يشمه ا

 چون جانشانیب يرفته در صحرا

 ن سپریُترك روز آخر چو بازر

 تن بود يبسو یل هر جانیم

 ی، باز دام اندر کشيریاز صف

 چونکه نور صبحدم سر بر زند

 ل واریالقُ الْإِصباح، اسرافف

 منبسط را تن کند يروحها

 نیز ز ياسب جانها را کند عار

 ند بازیک بهر آن که روز آیل

 تا که روزش واکشد زان مرغزار

 کاش چون اصحاب کهف آن روح را

، زیگفت ا   قُودر من مرم یزد ه 

 ب رب یچون قلم در پنجۀ تقل

 فعل پندارد به جنبش از قلم 

 در ربود یخلق را هم خواب حس

 روحشان آسوده و ابدانشان 

 غ افکند سر یشب را به ت يهندو

 از روح آبستن بود  یهر تن

  یجمله را در داد و در داور کش

 ن گردون پر زند یکرکس زر

 اریجمله را در صورت آرد زان د

 را باز آبستن کند یهر تن

 ن یاست ا "النوم اخ الموت"سر 

 شان بند درازیبر نهد بر پا

 ر باریو از چراگاه آردش در ز

 نوح را یا چو کشتی، يحفظ کرد
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 و هوش يدارین طوفان بیتا از ا

 بسا اصحاب کهف اندر جهان يا

 ار با تو در سرودیغار با تو، 

 ن روپوشها؟یست ای، کز چباز دان

  

 ر و چشم و گوش ین ضمیا يدیواره

 ن زمان یش تو هست ایتو، پ يپهلو

هر بر چشم است و، بر گوشت، چه سود؟ م 

 ختم حق بر چشم ها و گوشها 

  
 او را یلیو جواب دادن ل یلیفه از لیسوال کردن خل. 17

 ؟یکان توئ: فهیرا خل یلیگفت ل

 یستیاز دگر خوبان تو افزون ن

 تو را يدة مجنون اگر بودید

 خود استیک مجنون بیتو، ل يباخود

 دار است او در خواب تریهر که ب

 ش بهیداریهر که در خواب است، ب

 دار نبود جان مایچون به حق ب

 الیجان همه روز از لگدکوب خ

 لطف و فر یماندش، نیصفا م ین

 الیخفته آن باشد که او از هر خ

 د بحالیال آیچنانکه از خ ین

 ند او به خوابیو را چون حور بید

 ختیچون که تخم نسل را در شوره ر

 دیند از آن و، تن پلیضعف سر ب

 ه اشیمرغ بر باال پران و سا

 ه شودیاد آن سایص یابله

 خبر کان عکس آن مرغ هواست یب

 ه اویسا ير اندازد به سویت

 شد، عمر رفت یترکش عمرش ته

 ه اشیزدان چو باشد دایۀ یسا

 ن بود بندة خدازدایۀ یسا

  

 ؟يشان و غویکز تو مجنون شد پر  

  یستیخامش، چون تو مجنون ن: گفت

 تو را  يخطر بود یهر دو عالم ب

 بد است  يداریق عشق بیدر طر

 ش از خوابش بتریداریهست ب

 ش به یارین هشیمست غفلت، ع

 چو دربندان ما يداریهست ب

 ان و، سود و، از خوف زوال یواز ز

 سمان راه سفرآ يبه سو ین

 د و، کند با او مقال یدارد اوم

 الش گردد او را صد وبال یآنخ

 و آب یزد او با دیپس ز شهوت ر

 خت یگر يال از ویش آمد، خیاو به خو

 دید ناپدیآه از آن نقش پد

 دود بر خاك، پران مرغ  وش یم

 ه شودیما یدود چندان که بیم

 ه کجاست یخبر که اصل آن سا یب

 د در جست و جوشو یترکشش خال

 ه، تفت یدن در شکار سایاز دو

 ه اش یال و سایوارهاند از خ

 ن عالم و، زندة خدایمردة ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرشد یص متابعت ولیدر تحر. 18

 نگما یر زوتر بیدامن او گ

، نقش اولیکَ  استیف مد الظِّلَّ

 لین دلیا یمرو ب ين وادیاندر ا

 از آفت آخر زمان  یتا ره  

 د خداست یل نور خورشیکو دل

ب االفل ح  ل ین گو چون خلیال أُ
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 ابیرا ب یه، آفتابیرو  ز سا

 ن سور و عرسیجانب ا یره ندان

 رد ترا در ره گلویور حسد گ

 کاو ز آدم ننگ دارد از حسد

 ستین صعبتر در راه نیز يعقبه ا

 ن جسد خانۀ حسد آمد بدانیا

 ابخان و مانها از حسد گردد خر

 کیگر جسد خانۀ حسد باشد، ول

 ایاز جناب کبر یافت پاکی

را به  است یان پاکی، بیتیطَ

 حسد مکر و حسد یبر ب یچون کن

 ر پایخاك شو مردان حق را ز

  

 بتاب  يزیدامن شه شمس تبر  

 ن بپرس یالحق حسام الد اءیاز ض

 س را باشد غلویدر حسد ابل

 با سعادت جنگ دارد از حسد

 ستیخنک آنکش، حسد همراه ن يا

 از حسد آلوده گردد خاندان 

 از حسد گردد غراب  یباز ِ شاه

 ک یآن جسد را پاك کرد اهللا، ن

 ا یجسم ِ پر از کبر و پر حقد و ر

 است  یگنج نور است، ار طلسمش خاک

 ها رسدیاهیحسد دل را سز آن 

 خاك بر سر کن حسد را، همچو ما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر جهودیان حسد کردن وزیدر ب. 19

 رك از حسد بودش نژادیآن وز

 ش حسدید آنکه از نیبر ام

 کند ینیکاو از حسد، ب یهر کس

 برد یو بوئآن باشد که ا ینیب

 بود ینیب یست بیش نیهر که بو

 برد و، شکر آن نکرد یچون که بوئ

 شکر کن، مر شاکران را بنده باش

 ه مسازیما یر از ره زنیچون وز

  

 باد داد ینیتا به باطل گوش و ب  

 نان رسدیزهر او در جان مسک

 کند ینیب یگوش و ب یشتن بیخو

 برد یاو را جانب کوئ يبو

 بود ینیکان د است، يآن بو يبو

 ش خَوردینیکفر نعمت آمد و ب

 نده باش یشان مرده شو، پایش ایپ

 اور از نمازیخلق را تو بر م

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ر رای، مکر وزيفهم کردن حاذقان نصار. 20

 رین گشته آن کافر وزیناصح د

 هر که صاحب ذوق بود، از گفت او

 ختهیآمگفت او ینکته ها م

 هان مشو مغرور زان گفت نکو

 او چو باشد زشت، گفتش زشت دان

 زانسان بود يگفت انسان، پاره ا

 فرمود نَقل جاهالن یزان عل

 بر چنان سبزه هر آن کو برنشست

 رینه سیکرده او از مکر در لوز  

 جفت او ید و، تلخیدیم یلذت

 خته یر يدر جالب قند زهر

 ر او یدر ز يزانکه دارد صد بد

 ست جان ید مرده، آنرا نیهر چه گو

 ن که نان بود یقیاز نان  ياره اپ

 فالن یبر مزابل همچو سبزه است، ا

 بنشسته است  یشکیبر نجاست ب
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 دش خود را بشستن از حدثیبا

 در ره چست شو: گفتیظاهرش م

 د است و نویظاهر نقره، گر اسپ

 رراست از ش يآتش ار چه سرخ رو

 د در نظریبرق اگر چه نور آ

 هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود

 مدت شش سال در هجران شاه

 ن و دل را کل بدو بسپرد خلقید

  

 تا نماز فرض او نبود عبس   

 جان را سست شو: گفتیوز اثر م

 ه گردد ازویس یدست و جامه، م

 نگر يه کاریتو ز فعل او س

 ت، دزد بصریک هست از خاصیل

 گفت او در گردن او طوق بود

 را پناه  یسیاتباع عر یشد وز

 مرد خلق یش امر و حکم او میپ

  

  
  
  
  

 ریر پر تزویوز يبسو یغام شاه پنهانیپ. 21

 غامهایان شاه و او پیدر م

 آن مراد يآخر االمر، از برا

 مقبلم يکا: ش او بنوشت شهیپ

 ده و دل بر رهستیارم دزانتظ

 نک اندر آن کارم شهایا: گفت

 ریرا بد اندر دار و گ یسیقوم ع

 را تبع يریمر ام یقیهر فر

 ر و قومشانین دو امین ده و ایا

 اعتماد جمله بر گفتار او

 ریش او در وقت و ساعت هر امیپ

 چون زبون کرد آن جهودك جمله را

 یکیبه نام هر  يساخت طومار

  

 نهان بدو آرامهاشاه را پ  

 شان را بباد یتا دهد چون خاك، ا

 وقت آمد، زود فارغ کن دلم 

 ن غمم آزاد کن، گر وقت هست یز

 فتنه ها یسین عیکافکنم در د

 ریر و دو امیحاکمانشان ده ام

 ر خود را از طمع یبنده گشته م

 ر بد نشان یگشته بند آن وز

 جمله بر رفتار او ياقتدا

 ریکه م یفت، گر بدو گيجان بداد

 خت از مکر و دها یانگ يفتنه ا

  یگر مسلکینقش هر طومار، د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ل  و مکر آنیر در احکام انجیط وزیتخل. 22

 نوع دگر یکیهر  يحکم ها

 اضت را و جوعیراه ر یکیدر 

 ستیاضت سود نیر: گفته یکیدر 

 جوع و جود تو: ته کهگف یکیدر 

 م تمامیجز توکل جز که تسل

 واجب خدمت است: گفته که یکیدر 

 هاستیامر و نه: گفته که یکیدر 

 م اندر آنینیتا که عجز خود بب

 ان تا به سریآن، ز پان خالف یا  

 رکن توبه کرده و، شرط رجوع 

 ست یجز جود ن ین ره، مخلصیاندر ا

 شرك باشد از تو با معبود تو

 در غم و راحت همه مکر است و دام 

 شۀ توکل تهمت است یورنه اند

 ست، شرح عجز ماست یبهر کردن ن

 م آن زمان یقدرت حق را بدان
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 نیعجز خود مب: گفته که یکیدر 

 ن قدرت از اوستین که ایقدرت خود ب

 ن دو بر گذریکز ا: گفته یکیدر 

 ن شمع رایمکش ا: گفته یکیدر 

 یش در هر ملتیخو يهوا از

 الیو از خ ياز نظر چون بگذر

 مدار یبکش، باک: گفته یکیدر 

 که ز کشتن، شمع جان افزون شود

 شیا، هر که کرد از زهد خویترك دن

 آنچت داد حق: گفته که یکیدر 

 ریبر تو آسان کرد و خوش آن را بگ

 بگذار آن ِ خَود: گفته که یکیدر 

 مختلف آسان شدست يراهها

 يسر کردن حق ره بدیمگر 

 سر آن بودیم: گفته یکیدر 

 هر چه ذوق طبع باشد چون گذشت

 ع اوینباشد ر یمانیجز پش

 سر نبود اندر عاقبتیآن م

 سر باز دانیتو معسر، از م

 طلب  ياستاد: گفته که یکیدر 

 تالفیچشم بر سر و ندارد ا

 یدند هر گون امتیعاقبت د

 دن نباشد دست بافیعاقبت د

 ییاستا هم تو: گفته که یکیدر 

 مرد باش و، سخرة مردان مشو

 ین جمله توئیا: گفته که یکیدر 

 ستیکینهمه آغاز ما، آخر یا

 ک چون بود؟یصد : گفته که یکیدر 

 است، ضد همدگر یقول یکیهر 

 اختالف و در صور یدر معان

 يتا ز زهر و، از شکر در نگذر

 ين مثنویوحدت اندر وحدت است ا

 ن یکفر نعمت کردن است آن عجز، ه  

 ت خود نعمت او دان که هوست قدر

 بت بود هر چه بگنجد در نظر

 ن نظر چون شمع آمد جمع رایک

  یر ذلتیاس یگشته هر قوم

 م شب شمع وصال ین یُکشته باش

 را صد هزار یکی ینیتا عوض ب

 ات از صبر چون مجنون شود یلیل

 ش یا و بیش او دنید پیش آیپ

 جاد حق ین کرد در ایریبر تو ش

 ریفگن در زحیم شتن را دریخو

 کان قبول طبع تو، رد است و بد

 چون جان شدست  یرا ملت یکیهر 

  يهر جهود و گبر از او آگه شد

 جان بود يات دل، غذایکه ح

 ع و کشت یارد همچو شوره ریبر ن

 ع اویش نارد، بیجز خسارت پ

 نام او باشد معسر عاقبت 

 ن و آن یعاقبت بنگر جمال ا

 ب در حس یابین ینیعاقبت ب

 از حق ائتالف  یابیدور شو تا 

  یر زلتیالجرم گشتند اس

 نها اختالف؟ یز د يبود یور نه، ک

  ییزانکه استا را شناسا هم تو

 ر و سر گردان مشویرو سر خود گ

  یان ما دوئینگنجد در م یم

 ست یند احول مردکیهر که او دو ب

 شد؟ مگر مجنون بودین که اندیا

 شکرباشد؟ بگو، زهر و  یکیچون 

گل، سنگ و گهر یروز و شب ب  ن خار و ُ

 ؟يتو از گلزار وحدت بو بر یک

  يمعنو ياز سمک رو تا سماك، ا
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  قتیان آنکه اختالف در صورت و روش است نه در حقیدر ب. 23

 ن نوع، ده طومار و دوین نمط ویز

 بو نداشت یسیع یک رنگیاو ز 

 جامۀ صد رنگ، زآن خم صفا

 زد ماللیکز او خ یکرنگیست ین

 هزاران رنگهاست یگر چه در خشک

 ا در مثل؟یست دری؟ چیست ماهیک

 در وجود یصد هزاران بحر و ماه

 چند باران عطا باران شده

 د کرم افروختهیچند خورش

 د کرم تابان بدهیچند خورش

 نیپرتو ذاتش، زده بر ماء و ط

 یکاشت ين و، هر چه در ویخاك ام

 افتستیت ین امانت، ز آن عنایا

 ارد نو بهاریتا نشان حق ن

 را بداد يکه، جماد يآن جواد

 شودیاد از لطف، چون جان مآن جم

 فیگشت از فضلش لط يآن جماد

 ریرا کند فضلش خب يهر جماد

 ستین جوش نیجان و دل را طاقت ا

 چشم گشت يبد، از و یهر کجا گوش

 ا؟یمیا ساز است، چبود کیمیک

 ن ثنا گفتن ز من، ترك ثناستیا

 ست بودید، نیببا يش هست ویپ

 یکور، از او بگداخت يگر نبود

 تیاو کبود از تعز يور نبود

  

 را عدو یسین عیبر نوشت آن د  

 ، خو نداشت یسیوز مزاج خم ع

 ای، چون ضیک رنگ گشتیساده و 

 و آب زالل  یبل مثال ماه

 بوست جنگهاست یان را با یماه

 تا بدان ماند خدا عز و جل 

 جود يایش آن دریسجده آرد پ

 تا بدان، آن بحر در افشان شده 

 ر جود آموخته تا که ابر و بح

 تا بدان، آن ذره سر گردان شده 

 ن یرندة زمیتا شده دانه، پذ

  یانت جنس آن برداشتیخ یب

 تافتست  يکافتاب عدل بر و

 خاك سرها را نسازد آشکار

 ن سدادین امانت، وین هنرها، ویا

 شود یر، از قهر پنهان میزمهر

 ف یف هو ظریئ من ظریکل ش

 ریغافالن را کرده قهر او ضر

 ست یک گوش نیم؟ در جهان یا که گوب

 شم گشت ی يبد، از و یهر کجا سنگ

 ا؟یمیمعجزه بخش است، چبود س

 خطاست  یو، هست یل هستین دلیکا

 ؟ش او کور و کبودیپ یست هستیچ

  ید را بشناختیخورش یگرم

 ؟تین ناحیخ ایهمچو  يفسرد یک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن خدعه و مکریر در ایان خسارت وزیب. 24

 ریهمچو شه نادان و غافل بد وز

 ریقد یر جمله، کان حیناگز

 کز عدم یبا چنان قادر خدائ

 ریم ناگزیزد با قدیپنجه م  

 ر یزل، فرد بصیزال و لم یال

 صد چو عالم هست گرداند به دم 
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 دا کندیصد چو عالم در نظر پ

 ستیبن یشت بزرگ و بیگر جهان پ

 شماست يان خود حبس جانهان جهیا

 حد است ین جهان محدود و آن خود بیا

 زة فرعون رایصد هزاران ن

 نوس بودیصد هزاران طب جال

 صد هزاران دفتر اشعار بود

 ی، کسين غالب خداوندیبا چن

 خت اویبس دل چون کوه را، انگ

 ست راهیز کردن نیفهم و خاطر ت

،  ُکنج کاو يا  بسا گنج آکنان ِ

 ؟يش او شویتا تو رگاو که بود 

 ؟يست تا مفتون شویزر و نقره چ

 ن سرا و باغ تو، زندان توستیا

 زد مسخ کردیآنجماعت را که ا

 زرد ياز کار بد شد رو یچون زن

هره کردن، مسخ بود یعورت را ز 

 نیچرخ بر يبردت سویروح م

 ن سفولیز يشتن را مسخ کردیخو

 ن مسخ کردن چون بود؟یپس بتر ز

 یختر تاختا ياسب همت سو

 ناخلف يا يآخر آدم زاده ا

 ؟یرم عالمیمن بگ: ییچند گو

 گر جهان پر برف گردد سربه سر

وزر ِ چون او، صد هزار وزر ِ او و، ِ ِ 

 ل را، حکمت کندیین آن تخیع

 ، گنجها پنهان کندیدر خراب

 نیقیز را سازد یآن گمان انگ

 م رایپرورد در آتش ابراه

 میش، من سودائیاز سبب ساز

 ش، سرگردان شدمیسبب سازدر 

  

 نا کندیچونکه چشمت را به خود ب  

 ست یدان، که ن یم يش قدرت، ذره ایپ

 شماست  يد آن سو، که صحراین دویه

 ، سد است یش آن معنینقش صورت پ

 ک عصای، با یدر شکست از موسئ

 و دمش، افسوس بود یسیش عیپ

 اش، عار بود یئیش حرف امیپ

  یرد؟ گر نباشد او خسیچون نم

 خت اویرك با دو پا، آویمرغ ز

 رد فضل شاه ینگ یجز شکسته، م

 ش گاویش را، شد ریال اندیکان خ

 ؟ يش او شویخاك چه بود تا حش

 ؟ين مجنون شویست صورت تا چنیچ

  جان توست يملک و مال تو، بال

 رشان را نسخ کرد یت تصویآ

هره کرد مسخ کرد او را خدا و، ز 

 عنود؟ يخاك و گل گشتن، چه باشد ا

 ن یدر اسفل يآب و گل شد يسو

 که، بد آن رشک عقول  يزآن وجود

 ت دون بودین به غایش آن مسخ، ایپ

  یآدم مسجود را نشناخت

 ؟را شرف یتو پست يچند پندار

  یهمن جهان را پر کنم از خود یا

 ک نظریتاب خور بگذاردش از 

 ک شراریست گرداند خدا، از ین

هرآب را، شربت کندیع ن آن ز 

گل، جسمها را جان کند   خار را  ُ

هرها انگ ن یزد از اسباب کیم 

 م رایروح سازد، ب یمنیا

 م یش، سوفسطائیوز سبب سوز

 ران شدم یش هم، حیوز سبب سوز
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 ر و در خلوت نشستن و شور افکندن در قوم  یمکر کردن وز. 25

 ر ماکر بد اعتقادیچون وز

 ر از خود ببستیگر آن وزیمکر د

 ن در فکند از شوق سوزدایدر مر

 وانه شدند از شوق اویخلق د

 کردند و، او یهم يالبه و زار

 ست نوریتو ما را ن یب: شانیگفته ا

 از سر اکرام و، از بهر خدا

 ه تویم و، ما را دایما چو طفالن

 ستیجانم از محبان دور ن: گفت

 ران در شفاعت آمدندیآن ام

 میکر يست ما را؟ این چه بد بختیکا

 و، ما ز درد یکنیانه متو به

 میما به گفتار خوشت خو کرده ا

 ن جفا با ما مکنیاهللا اهللا، ا

 دالنین بیدهد دل مر ترا؟ کایم

 طپندیم یچو ماه یجمله در خشک

 ست کسیکه چون تو در زمانه ن يا

  

 را بدل کرد، از فساد  یسین عید  

 وعظ را بگذاشت، در خلوت نشست 

 وزبود در خلوت، چهل، پنجاه ر

 از فراق حال و، قال و، ذوق او

 اضت گشته در خلوت، دو تویاز ر

 عصا کش، چون بود احوال کور؟ یب

 ن ما را مدار از خود جدایش از ایب

 ه تویبر سر ما گستران آن سا

 ست یرون آمدن دستور نیک بیل

 دان در ضراعت آمدندیوآن مر

 م یتیتو  ین مانده ما بیاز دل و د

 سرد يمهام از سوز دل، دیزنیم

 م یر حکمت تو خورده ایما ز ش

 لطف کن، امروز را فردا مکن 

 حاصالن  یتو گردند آخر از ب یب

 آب را بگشا، ز جو بر دار بند

 اد رس یاهللا اهللا، خلق را فر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دان رایمرر یدفع کردن وز. 26

 سخرگان گفت وگو يهان ا: گفت

 دیپنبه اندر گوش حس دون کن

 پنبۀ آن گوش سر، گوش سر است

 دیفکرت شو یگوش و ب یحس و ب یب

 يِ پندار اندر يتا به گفت و گو

 رونست، فعل و قول مایر بیس

 بزاد ید، کز خشکید یحس، خشک

 گذشت یچونکه عمر اندر ره خشک

 دفتا یر جسم خشک، بر خشکیس

 افت؟یتو  یوان، از کجا خواهیآب ح

 ، فهم و وهم و فکر ماستیموج خاک

کرين فکریتا در ا تو دور ي، از آن س 

 وعظ و گفتار زبان و گوش جو  

 دیرون کنیبند حس، از چشم خود ب

 ن کر، آن باطن کر است یتا نگردد ا

ع جِ دیرا بشنو یتا خطاب ار 

  ؟يبر یبوئ یت خواب کتو ز گف

 سما ير باطن هست باالیس

 ا نهادیدر در يجان، پا یموس

 گاه کوه و، گاه صحرا، گاه دشت

 ا نهادیر جان، پا در دل دریس

 شکافت؟  یا را، کجا خواهیموج در

کر است و فناست  یموج آب صحو و س 

 نفور ی، از آن جامین مستیتا از ا
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 ظاهر آمد چون غبار يگفت و گو

  

 خاموش خو کن، هوش دار یمدت

  
 دان که خلوت را بشکن یمکرر کردن مر. 27

 م رخنه جویحک يا: جمله گفتند

 ب؟ین فریز یم، تا کیرانیما اس

 تو ما را زابتدا یرفتیچون پذ

 يضعف و عجز و فقر ما دانسته ا

 چار پا را، قدر طاقت بار نه

 است يدازة ودانۀ هر مرغ، ان

 ریش ي، بر جایطفل را گر نان ده

 چونکه دندانها بر آرد، بعد از آن

 مرغ پر نارسته، چون پران شود

 چون بر آرد پر، بپرد او به خَود

 کندیو را، نطق تو، خامش مید

 یا توئیگوش ما هوش است، چون گو

 با تو، ما را خاك بهتر از فلک

 است یکیتو، ما را بر فلک تار یب

 است؟ ی، کيتو شب تار يرو با مه

 م دستیبا تو، بر خاك از فلک برد

 صورت رفعت بود، افالك را

 جسمهاست يصورت رفعت، برا

 ک نظر بر ما فکنیاهللا اهللا 

  

 ن جفا با ما مگویب و، این فریا  

 ب؟ ین عتین ایم، چندیدل و جانیب

 ن تا انتها یمرحمت کن همچن

  يدرد ما را هم دوا دانسته ا

ت کار نه یبر ضع فان، قدر قو 

 است؟  یک يریطعمۀ هر مرغ، انج

 رین را از آن نان مرده گیطفل مسک

 نان  يایهم بخود گردد دلش جو

 لقمۀ هر گربۀ دران شود

 ک و بدیر نیصف یتکلف، ب یب

ش م کندیگوش ما را، گفت تو، ه 

  یا توئیخشک ما بحر است، چون در

 سماك از تو منور تا سمک  يا

 ؟است ی، کين تارین زمیه، ام يبا تو ا

 ست یکینور تو، تار یروز را ب

 م پستیتو، چون خاک یبر سما ما ب

 رفعت، روان پاك را یمعن

 ، اسم هاست یش معنیجسمها در پ

 ال تقنطنا فقد ظال الحزن 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شکنم  یر که خلوت را نمیجواب گفتن وز. 28

 دیخود کوته کن يحجتها: گفت

 نینم، متهم نبود امیگر ام

 ست؟یگر کمالم، با کمال انکار چ

 ن خلوت برونیمن نخواهم شد از ا

  

 دیپند را در جان و در دل، ره کن  

 ن یم آسمان را من زمیگر بگو

 ست؟ ین زحمت و آزار چیم، ایور ن

 مشغولم به احوال درون زآن که 

  

  
  
  
  

 گریر بار دیدان بر خلوت وزیاعتراض کردن مر. 29

 ستیر، انکار نیوز يا: جمله گفتند

ست از فراق تو روانیاشک د د 

 ست ینار یگفت ما، چون گفتۀ اغ  

 ان جان دوان یآه آه است، از م
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 کیزد، ولیه نه استیطفل با دا

 یزنیم و، تو زخمه میما چو چنگ

 م و، نوا در ما ز توستیما چو نائ

 ندر برد و ماتم، ایما چو شطرنج

 تو ما را جان ِ جان يم؟ ایما که باش

 ها نمایم و، هستیما عدمهائ

 ر علمیش یران، ولیما همه ش

 داست بادیدا و، ناپیحمله مان پ

 باد ما و، بود ما، از داد توست

 ست رای، نينمود یلذت هست

 ریلذت انعام خود را، وامگ

 ت جستجو کند؟ی، کيریور بگ

 ما نظر منگر اندر ما، مکن در

 م و تقاضامان نبودیما نبود

 ش نقاش و قلمینقش باشد پ

 ش قدرت، خلق ِ جمله بارگهیپ

 و و، گه آدم کندیگاه نقش د

 ، تا دست جنباند به دفعیدست ن

 تیر بیتو ز قرآن باز خوان تفس

 ز ماست یر، آن نیم تیگر بپران

 است يجبار ین معنین نه جبر، ایا

 ل اضطراریما شد، دل يزار

 ست؟ین شرم چیار، ایاخت ينبودگر 

 زجر استادان، به شاگردان چراست؟

 غافل است از جبر او: ییور تو گو

 ين را خوش جواب ار بشنویهست ا

 است يماری، گه بيحسرت و زار

 مار تویب يشویآن زمان که م

 گنه ید بر تو زشتینمایم

 نیبعد از ا: که یکنیمان میعهد و پ

 راتو  يمارین گشت آن که بیقیپس 

 ک ید او، گرچه، نه بد داند، نه نیگر  

  یکنیم ي، تو زاریاز ما ن يزار

 م و، صدا در ما ز توست یما چو کوه

 خوش صفات  يبرد و مات ما ز توست، ا

 ان یم، با تو در میتا که ما باش

 نما ی، فانیتو وجود مطلق

 حمله مان از باد باشد، دمبدم 

 داست بادیآنکه ناپ يفداجان 

 جاد توست یما جمله از ا یهست

 ست راین يعاشق خود کرده بود

 رینقل و باده،  جام خود را، وامگ

 رو کند؟ینقش با نقاش، چون ن

 خود نگر ياندر اکرام و سخا

 شنودیلطف تو، ناگفتۀ ما م

 عاجز و بسته، چو کودك در شکم 

 ش سوزن کارگه یعاجزان، چون پ

 و، گه غم کند يگاه نقش شاد

 ، تا دم زند از ضرّ و نفع ینطق ن

میما رم: زدیگفت ا ذ را ت یت 

 ر اندازش خداست یما کمان و، ت

 است  يزار ي، برايذکر جبار

 اریل اختیخجلت ما شد، دل

 ؟ستیغ و خجلت و آزرم چین دریو

 رها، گردان چراست؟ یخاطر از تدب

 ماه حق، پنهان شد اندر ابر او

  ين بگرویکفر و، بر د از يبگذر

 است  يداری، همه بيماریوقت ب

 از جرم استغفار تو یکنیم

 م به ره یکه باز آ: تین یکنیم

 ن یگز يجز که طاعت نبودم کار

 تو را يداریببخشد هوش و ب یم
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 اصل جو ين اصل را، ایپس بدان ا

 دارتر، پر دردتریهر که او ب

 ت کو؟ی، زاریگر ز جبرش آگه

 چون کند؟ ير، شادیبسته در زنج

 کند؟ ير حبس، آزادیاس یک

 ت بسته اندیکه پا ینیب یور تو م

 مکن با عاجزان یپس تو سرهنگ

 ، مگوینیب یچون تو جبر او نم

 ل استت بدانیکه م يدر هر آن کار

 ست و خواستیلت نیکه م يدر هر آن کار

 ندیا جبریا، در کار دنیانب

 اریاخت یا را کار عقبیانب

 شیجنس خو يبه سو یزآنکه هر مرغ

ن آمدندیکافران، چون جنس سج 

 ن بدندییا، چون جنس علیانب

 خدا، بنما تو جان را آن مقامیا

 ک مایان ندارد لین سخن پایا

  

 هر که را درد است، او بردست بو  

 هر که او آگاه تر، رخ زردتر

 ت کو؟یر جباریجنبش زنج

 چون کند؟  يچوب اشکسته، عماد

 کند؟  يگرفتار بال، شاد یک

 بر تو سرهنگان شه، بنشسته اند

 عاجز، آن  يزآنکه نبود، طبع و خو

 د کو؟ی، نشان دینیب یور هم

 ان یع ینیب یقدرت خود را هم

 ن از خداست ی، کايشو ياندر آن جبر

 ندیجبر یکافران، در کار عقب

 اریا اختیکافران را کار دن

 ش یش پین پپرد او در پس و، جایم

 ن آمدندییا را، خوش آیسجن دن

 ن بجان و دل شدندییعل يسو

 د کالم یرویحرف میکه اندرو ب

 قصه را یم آن تمامیباز گوئ

  
 دان را از نقض خلوت خود یر، مرید کردن وزینوم. 30

 ر از اندرون آواز دادیآن وز

 غام کردین پیچن یسیکه مرا ع

 نیوار کن، تنها نشیدر د يرو

 ستیگفتار ن يدستور ن،یبعد از ا

 دوستان، من مرده ام يالوداع ا

 چون حطب ير چرخ ناریتا به ز

 نینم بعد از اینش یسیع يپهلو

  

 ن معلوم بادیدان، از من ایمر يکا  

 شان باش فردیاران و خویکز همه 

 ن یش هم خلوت گزیوز وجود خو

 ست یم کار نین، با گفت و گویبعد از ا

 ام رخت بر چارم فلک در برده 

 من نسوزم، در عنا و در عطب 

 ن یبر فراز آسمان چارم

  

  
  
  
  
  
  
  

 یقیو طر یک بنوعیران را هر یر امیفتن وزیفر. 31

 ران را بخواندی، آن امیوآنگهان

 يسوین عیبه د: ک رایگفت هر 

 ران دگر اتباع تویو آن ام

 ریکو کشد گردن، بگ يریهر ام

 ک حرف راندیه هر ک تنها، بیک به ی  

  يفۀ من تویب حق و، خلینا

 اع تویجمله را، اش یسیکرد ع

 ریدارش اس یا خود همیا بکش، ی
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 ينرا مگویزنده ام ا ک تا منیل

 دا مکنین پیرم من، تو ایتا نم

 حین طومار و احکام مسینک ایا

 ن گفت او جدایرا چن يریهر ام

 زیرا کرد اندر سرّ عز یکیهر 

 طومار داد یکیرا، او  یکیهر 

 ان تا بسریگر ز پایضد همد

 طومارها بد مختلف یجملگ

 ن طومار، ضد حکم آنیحکم ا

  

 ياست را مجوین ریرم، ایتا نم  

 ال مکن یو است یشاه يدعو

 ح یک بر خوان تو بر امت، فصیک به ی

 ن خدایب جز تو، در دیست ناین

 زین را گفت نیهر چه آن را گفت، ا

 ر بد المرادضد دگ یکیهر 

 پسر ين را، ایشرح دادستم من ا

 ا تا الف یهمچو شکل حرفها، 

 ان ین ضد را بیم این کردیش از ایپ

  

  
  
  
  
  
  

 دان یر خود را در خلوت از مریکشتن وز. 32

 گر در ببستیبعد از آن، چل روز ِ د

 ز مرگ او آگاه شدچون که خلق ا

 خلق چندان جمع شد بر گور او

 کان عدد را هم، خدا داند شمرد

 شیخو يخاك او کردند بر سرها

 یق بر سر گورش، مهیآن خال

 جمله از درد فراغش در فغان

 مهان يا: ، خلق گفتندیبعد ماه

 مش امامیاو شناس يتا به جا

 م یار او نهیسر همه بر اخت

 ا کرد داغد و، ما ریچونکه شد خورش

 اری يده، رویش دیچونکه شد از پ

 چونکه گل بگذشت و، گلشن شد خراب

 انید در عیایچون خدا اندر ن

 ب با منوبیغلط گفتم، که نا ین

 صورت پرست ییدو باشد، تا تو ین

 ، چشمت دو استيچون به صورت بنگر

 افتد بصر یکیالجرم، چون بر 

 نور هر دو چشم نتوان فرق کرد

  

 و، از وجود خود برست ش کشت یخو  

 امتگاه شدیبر سر گورش ق

 موکنان، جامه دران، در شور او

 و کرد یاز عرب، وز ترك و، از روم

 شیخو يدند درمانهایدرد او د

 یکرده خون را از دو چشم خود ره

 هم شهان و هم کهان و هم مهان

 ش نشان؟ یست بر جایران کیاز ام

 تا که کار ما، از او گردد تمام

 م یدامان و دست او ده دست بر

 چاره نبود بر مقامش از چراغ 

 ادگارید از او مان یبا یبینا

 م؟ از گالب یگل را، از که جوئ يبو

 غمبران ین پیب حقند، اینا

 د، نه خوب یح آی، قبيگر دو پندار

 ک گشت، کز صورت برست یش او یپ

 کتو است یتو به نورش درنگر، کان 

  د در نظریباشد، دو نا یکیآن 

 چونکه در نورش، نظر انداخت مرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ن احد من رسلهیغمبران حقند که ال نفرق بیان آنکه جمله پیدر ب. 33

 ر آن یباشد به صورت، غ یکیهر    در مکان يده چراغ ار حاضر آر
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 یکیفرق نتوان کرد نور هر 

 من الفرقان و قل یناطلب المع

 يبشمر یب و، صد آبیگر تو صد س

 ستیقسمت و اعداد ن یدر معان

 اران خوش استیار، با یاتحاد 

 صورت سرکش، گدازان کن، ز رنج

 او يتهای، عنايور تو نگداز

 ش راید، هم به دلها خویاو نما

 ک گوهر همهیم و یمنبسط بود

 م، همچون آفتابیک گهر بودی

 نور سره چون به صورت آمد آن

 قید، از منجنیران کنیکنگره و

  

  یشک ی، بيآر يچون به نورش رو  

ل یال نفرق ب س  ن آحاد الرُ

  يک شود چون بفشریصد نماند، 

 ست یه و افراد نیتجز یدر معان

 ر، صورت سرکش است یگ یمعن يپا

 ر آن، وحدت چو گنج یز ینیتا بب

 او يم موالدل يخود گدازد ا

 ش رایاو بدوزد، خرقۀ درو

 م، آن سر همه یپا بد یسر و ب یب

 ، همچو آب یم و صافیگره بود یب

 کنگره  يه هایشد عدد، چون سا

 قین فریان ایتا رود فرق از م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را آنچه ندانند، یز. قدر عقولهم یکلموا الناس عل: م را گفتندهم السالیاء علیان آنکه انبیدر ب. 34
 آخر یامرنا ان تنزل الناس منازلهم، ال: ه السالم یقال عل. ان داردیشان را زیانکار کنند و ا

 يمن از مر ین را گفتمیشرح ا

 زیغ پوالد است، تینکته ها، چون ت

 ایاسپر م ین الماس، بیش ایپ

 غالفغ کردم در ین سبب من تیز

  

  يک ترسم، تا نلغزد خاطریل  

 زیتو سپر، واپس گر يگر ندار

 ایغ را نبود حیدن تیکز بر

 ، نخواند بر خالف یتا که کج خوان

  

  
  
  
  

 يعهدیگر در ولیکدیمنازعت کردن امرا با . 35

 داستان یم اندر تمامیآمد

 شوا برخاستندین پیکز پس ا

 ش رفتیپران، یز آن ام يریک امی

 ب آن مرد، منینک نایا: گفت

 ن طومار، برهان من استینک ایا

 نیگر آمد از کمیر دیآن ام

 نمود يز طوماریاز بغل او ن

 ک قطاریک یران دگر یآن ام

 به دست يغ و طوماریرا ت یکیهر 

 کرانیل بیداشت خ يریهر ام

 صد هزاران مرد ترسا کشته شد

 جمع راستان  يوز وفادار  

 خواستندیم یبیبر مقامش نا

 ش رفت یش آن قوم وفا اندیپ

 منم اندر زمن  یسیب عینا

 ابت بعد از او آن ِ من است ین نیکا

 ن یاو در خالفت بد هم يدعو

 تا بر آمد هر دو را خشم و جحود

 آب دار يغهایده تیبر کش

 الن ِ مست یدرهم افتادند، چون پ

 دند آن زمان یغها را برکشیت

 ته شدده پشیبر يتا ز سرها
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 ل از چپ و راستیخون روان شد همچو س

 فتنه ها کاو کشته بود يتخمها

 جوزها بشکست و، آن کان مغز داشت

 کشتن و مردن، که بر نقش تن است

 ار ِ دانگین است، آن شد یریآنچه ش

 آنچه پر مغز است، چون مشک است پاك

 دا شودیاست، خوش پ یآن چه با معن

 صورت پرست يکوش، ا یرو به معن

 باش، تا ین اهل معنیهمنش

 خالف ین تن، بیا در یمعن یجان ب

 مت استیتا غالف اندر بود با ق

 ن را مبر در کارزاریغ چوبیت

 گر طلبین، برو دیگر بود چوب

 استیغ در زرادخانۀ اولیت

 نین گفته، همیان همیجمله دانا

 ، خندان بخريخریم يگر انار

 مبارك خنده اش، کاو از دهان يا

 نار ِ خندان، باغ را خندان کند

 آن الله بودنامبارك، خندة 

 ایبا اول ی، صحبتیک زمانی

 يگر تو سنگ صخره و مرمر بو

 ان جان نشانیمهر پاکان در م

 دهاستیمرو، ام يدینوم يکو

 اهل دل کشد يدل ترا، در کو

 یدل طلب از هم دل ين غذایه

 یل صاحب دولتیدست زن در ذ

 صحبت صالح تو را، صالح کند

  

 ن گرد خاست یکوه کوه، اندر هوا ز  

 شان گشته بودیا يآفت سرها

 بعد کشتن، روح پاك نغز داشت 

 ب را بشکستن است یچون انار و س

 ر بانگ یدست، نبود غیوآنچه پوس

 ر خاك یده است، نبود غیوانچه پوس

 ست، خود رسوا شودیمعن یوآنچه ب

 بر تن صورت پر است  یزآنکه معن

 فتا یو هم باش یابیهم عطا 

 ن در غالف یغ چوبیهست همچون ت

 چون برون شد، سوختن را آلت است 

 بنگر اول، تا نگردد کار، زار

 ش آ با طرب یور بود الماس، پ

 است یمیشان شما را کیدن اید

ۀً للعالم مح ن یهست دانا ر 

 تا دهد خنده ز دانۀ او خبر

 د دل چو در، از درج جان ینمایم

 چون مردان کندصحبت مردانت، 

 کز دهان او، سواد دل، نمود

 ا یر یبهتر از صد ساله طاعت ب

  ي، گوهر شویچون به صاحب دل رس

 دل مده اال، به مهر دل خوشان 

 دهاست یمرو، خورش یکیتار يسو

 تن ترا، در حبس آب و گل کشد

  یرو بجو اقبال را از مقبل

  یرفعت یابیتا ز افضالش ب

 کند صحبت طالح تو را، طالح 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ل بود یکه در انج یم حضرت مصطفینعت تعظ. 36

 یم مصطفل نایبود در انج

 ه ها و شکل اویبود ذکر حل

 ان بهر ثوابیفۀ نصرانیطا

 غمبران، بحر صفایآن سر پ  

 بود ذکر غزو و صوم و اکل او

 بدان نام و خطاب  يدندیچون رس
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 فیبدان نام شر يبوسه دادند

 ن فتنه که گفتم، آن گروهیاندر ا

 ریران و وزیمن از شرّ امیا

 ار شدیز هم بسیشان نینسل ا

 انیگر از نصرانیوآن گروه د

 مستهان و خوار گشتند از فتن

 قیمستهان و خوار گشتند آن فر

 نشان و حکمشانیهم مخبط د

 کند يارین ینام احمد، چون چن

 نیشد، حص ينام احمد چون حصار

 ریز ِ درمان ناپذین، خون ریبعد از ا

  

 ف یبدان وصف لط يرو نهادند  

 من از فتنه بدند و، از شکوه یا

 ریام احمد مستجدر پناه ن

 ار شدینور احمد ناصر آمد، 

 مستهان  ينام احمد داشتند

 شوم فن  ير شوم رایاز وز

 ق یگشته محروم از خود و، شرط طر

 ان یکج ب يطومارها یاز پ

 کند؟ يتا که نورش چون مددکار

 ن؟ یتا چه باشد ذات آن روح االم

 ریآن وز يکاندر افتاد از بال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جهد کرد یسین عیگر که در هالك دیت پادشاه جهود دیان حکایدر ب. 37

 گر ز نسل آن جهودیک شه دی

 گر خروجین دیاز ا یگر خبر خواه

 سنت بد، کز شه اول بزاد

 یهر که او بنهاد ناخوش سنت

 ن کند، زانگون ستمیزانکه هر چه ا

 رفتند و سنتها بماند کوانین

 امت، هر که جنس آن بدانیتا ق

 ن، و آب شوریرین آبِ شیرگ رگ است ا

 راث از خوش آبیکوان را هست مین

 يشد نثار طالبان، ار بنگر

 شعله ها، با گوهران گردان بود

 دودینور روزن گرد خانه م

 ستیوستگیپ يهر که را با اختر

 طالعش گر زهره باشد در طرب

 ز خویخون ر یخیور بود مر

 اختران ياخترانند، از ورا

 دگر يران در آسمانهایسا

 راسخان در تاب انوار خدا

 هر که باشد طالع او، زآن نجوم

 رو نمود یسیدر هالك قوم ع  

 سوره بر خوان، و السما ذات البروج 

 نهاد يگر، قدم بر وین شه دیا

  ین رود هر ساعتینفر او يسو

 ش و کم یب ید خدا، بین جویزاول

 مان، ظلم و لعنتها بماندیوز لئ

بدان ید، بود رویدر وجود آ  ش  ِ

 رود تا نفخ صوریق میدر خال

ورثْنَا الکتاب یآن چه م  راث است أَ

  يغمبریشعله ها از گوهر پ

 شعله آن جانب رود، هم کان بود

 رودیم یبه برج یزآنکه خور، برج

 است  یمر ورا، با اختر خود هم تک

 دارد و، عشق و طلب  یل  ُکلیم

 د اویجنگ و بهتان و خصومت جو

 که احتراق و نحس نبود اندر آن 

 ن هفت آسمان مشتهریر ایغ

 از هم جدا یوسته، نیبهم پ ین

 نفس او کفار سوزد در رجوم 
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 نباشد خشم او یخیخشم مر

 من از کسف و غسقینور غالب، ا

 حق فشاند آن نور را بر جانها

 افتهیوآن نثار نور، هر کس 

 ، نابدهیهر که را دامان عشق

 ُکل است يها سوی، روجزوها را

 گاو را رنگ از برون و، مرد را

 ک، از خُم صفاستین يرنگها

ۀَ اهللا، نام آن رنگ لط غَ بفیص 

 رودیا میا به دریآنچه از در

 ز رویت يلهایاز سر کُه، س

  

 منقلب رو، غالب مغلوب خو  

 ن نور حق یان اصبعیدر م

 شته دامانهامقبالن بردا

 ر خدا برتافته یاز غ يرو

 بهره شده  یزآن نثار نور، ب

 گل است  يبلبالن را عشق، با رو

 از درون جو، رنگ سرخ و زرد را

 اه آبِ جفاست یرنگ زشتان، از س

ۀُ اهللا، بو  عنَ  ف ین رنگ کثیا يلَ

 رودیاز همانجا کامد، آنجا م

 ز رویوز تن ما، جان عشق آم

  

  
  

ن بت سجده کند، از یآتش نهادن، که هر که ا يآتش افروختن پادشاه و بت را در پهلو. 38
 آتش برهد 

 کرد ين چه رایآن جهود سگ بب

ستینکه اکا  ن بت را سجود آرد، برَ

 ن بت نفس، او ندادیا يچون سزا

 مادر بتها، بت نفس شماست

 آهن و سنگ است نفس و، بت شرار

 ساکن شود؟ یسنگ و آهن زآب، ک

 سنگ و آهن در درون دارند نار

 زآب، چون نار برون کشته شود

 آهن و سنگ است، اصل نار و دود

 اه آبست در کوزه نهانیبت، س

 اهیل سیمنحوت، چون س آن بت

 بت درون کوزه چون آب گذر

 ک پاره سنگیصد سبو را بشکند، 

 شود یآب خُم و کوزه گر، فان

 ک سهلیبت شکستن سهل باشد، ن

 پسر ي، ایصورت نفس ار بجوئ

 و، در هر مکر از آن يهر نفس مکر

 زیگر یو، موس یموس يدر خدا

 کرد يبر پا یآتش، بت يپهلو  

 ارد، در دل آتش نشست یور ن

 گر بزادید یاز بت نفسش، بت

 ن بت اژدهاست یزآنکه آن بت مار و، ا

 رد قراریگیآن شرار از آب م

 من بود؟یا ین دو، کیبا ا یآدم

 آب را، بر نارشان نبود گذار

 رود؟ یدر درون سنگ و آهن، ک

 فرع هر دو، کفر ِ ترسا و جهود

 چشمه دان ه را، ینفس، مر آب س

 بر شاهراه  ينفس بتگر، چشمه ا

 مصر  ينفس شومت چشمۀ آن، ا

 درنگ  یزهاند بیو آب چشمه م

 بود یآب چشمه تازه و، باق

 دن نفس را، جهل است، جهل یسهل د

 قصۀ دوزخ بخوان، با هفت در

 ان یغرقه صد فرعون، با فرعون

 زیمر یمان را ز فرعونیآب ا
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 دست را اندر احد و احمد بزن

  

  برادر، واره از بوجهل ِ تن يا

  
را با طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسخن آمدن طفل در  یآوردن پادشاه جهود زن. 39

 ان آتش یم

 با طفل آورد آن جهود یک زنی

 ن بت سجده کنیش ایزن پ يا: گفت

 ن و مؤمنهیزن پاکد بود آن

 طفل از او بستد، در آتش در فکند

 ش بتیخواست تا او سجده آرد پ

 نجا خوشمیاندرآ مادر که من ا

 بیچشم بند است آتش، از بهر حج

 ن برهان حقیاندرآ مادر، بب

 ن، آتش مثالیاندرآ و آب ب

 نیم بیاندرآ اسرار ابراه

 دم گه زادن ز تویدیمرگ م

ستم از زن دان تنگچون بزادم، ر 

 دم کنونین جهان را چون رحم دیا

 یدم عالمین آتش بدیاندر ا

 ست شکل ِ هست ذاتینک، جهان ِ ن

 ياندرآ مادر به حق مادر

 اندرآ مادر که اقبال آمدست

 ، اندرآيدیقدرت آن سگ بد

 تو يم پایگشایمن ز رحمت م

 گران را هم بخوانیاندرآ و د

 همه، پروانه وار يد ایاندر آئ

 مسلمانان همه ي، ادیاندر آئ

 نین چنید اینید و ببیاندر آئ

 همه مست و خراب يد، ایاندر آئ

 قین بحر عمید، اندر ایاندر آئ

 مادرش انداخت خود را اندر او

 اندر آمد مادر آن طفل خُرد

 مادرش هم زآن نسق، گفتن گرفت

 و آتش اندر شعله بودش آن بت، یپ  

 سخُن  یب يورنه در آتش بسوز

 سجدة آن بت نکرد، آن موقنه 

 مان بکندید و، دل از ایزن بترس

 لم أمت  یکإن: بانگ زد آن طفل

 ان آتشم یگر چه در صورت م

 ب ین، سر بر آورده ز جیرحمت است ا

 عشرت خاصان حق  ینیتا بب

 کاتش است آبش مثال  یاز جهان

 ن یاسمیفت ورد و ایکاو در آتش 

 سخت خوفم بود افتادن ز تو

 ، خوب رنگ ی، خوش هوائیدر جهان

 ن سکون یدم این آتش بدیچون در ا

  یدم یسیذره ذره، اندر او ع

 ثبات  یو آن جهانتان هست شکل ِ ب

  ين آذر ندارد آذرین که ایب

 اندرآ مادر، مده دولت ز دست 

 قدرت و فضل خدا ینیتا بب

 تو يم پرواستیکز طرب خود ن

 کاندر آتش، شاه بنهادست خوان 

 ن آتش که دارد صد بهاریاندر ا

 ن، عذاب است آن همه یر عذب دیغ

 ن یسرد گشته آتش گرم مه

 ن عتاب یهمه ع يد، ایاندر آئ

 ق یو رق یتا که گردد روح، صاف

 دست او بگرفت، طفل مهر خو 

 دولت را ببرد  ياندر آتش، گو

 رفت در وصف لطف حق، سفتن گ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



79 

 

 ان آن گروهیزد در میبانگ م

 مردمان يکا: زد خلق راینعره م

  

 شد جان خلقان از شکوه یپر هم

 ن بوستان ید ایاندر آتش بنگر

  
 ز سر ذوقانداختن مردمان خود را بارادت در آتش ا. 40

 شتنیخو یخلق خود را بعد از آن ب

 کشش از عشق دوست یموکل ب یب

 تا چنان شد، کان عوانان خلق را

 ه رو و خجلیشد س يهودیآن 

 مان، خلق عاشق تر شدندیکاندر ا

کریچیطان هم در او پیمکر ش  د، شُ

 کسان يمالند بر رویآنچه م

 د جامۀ خلق، چستیدریآنکه م

  

 تش مرد و زن فکندند اندر آ یم  

 ن کردن هر تلخ، از اوست یریزآنکه ش

 ایکردند، کاتش در میمنع م

 مار دل ین سبب، بیمان زیشد پش

 جسم، صادق تر شدند يدر فنا

کریه رو دیو خود را هم سید  د، شُ

 جمع شد در چهرة آن ناکس، آن 

 شان درست یده آن ِ او، زایشد در

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 غمبر بتمسخر بردیکژ ماندن دهان آن شخص گستاخ که نام پ. 41

 آن دهان کژ کرد و، از تسخر بخواند

 محمد عفو کن يباز آمد، کا

 کردم ز جهلیمن تو را افسوس م

 چون خدا خواهد که پردة کس درد

 ب کسیور خدا خواهد که پوشد ع

 کند ياریچون خدا خواهد که مان 

 ان اوستی، که او گریخنک چشم يا

 ستیه آخر خنده ایهر گر یاز پ

 هر کجا آب روان، سبزه بود

 باش چون دوالب ناالن، چشم تر

 د، عفو کردیمرحمت فرمود س

 ، رحم کن بر اشک باریرحم خواه

  

 نام احمد را، دهانش کژ بماند  

 ترا الطاف و علم من لدن  يا

 من بدم افسوس را، منسوب و اهل 

 دلش اندر طعنۀ پاکان بریم

 وبان نفس یب معیکم زند در ع

 کند يل ما را جانب زاریم

 ان اوست یون دل، که او بریهما يا

 است  ين، مبارك بنده ایمرد آخر ب

 هر کجا اشک روان، رحمت شود

 د خضریتا ز صحن جانت، بر رو

 زرد  يچون ز جرأت توبه کرد از رو

 فان رحم آری، بر ضعیرحم خواه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و جواب او يسوزیعتاب کردن جهود آتش را که چرا نم. 42

 تند خو يکا: رو به آتش کرد شه

 تت؟ی، چه شد خاصيسوزیچون نم

 تو بر آتش پرست یینبخشا یم

 یستیآتش تو صابر ن يهرگز ا

 خوت کو؟ یعیآن جهان سوز طب  

 تت یا ز بخت ما دگر شد نی

  ؟آن که نپرستد ترا، او چون برست

 ؟ یستیست؟ قادر نی؟ چيچون نسوز
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 ا هوش بندیعجب،  يچشم بند است، ا

 استیمیا سی، یکردت کس یجادوئ

 من همانم آتشم: گفت آتش

 گر نگشت و عنصرمیطبع من د

 بر در خرگه، سگان ترکمان

 گانه رویور به خرگه بگذرد ب

 یستم در بندگیمن ز سگ کم ن

 ن کندیآتش طبعت اگر غمگ

 دهد يآتش طبعت اگر شاد

 ، تو استغفار کنینیچون که غم ب

 شود ين غم شادیچون بخواهد، ع

 ندباد و خاك و آب و آتش بنده ا

 امیشه در قیش حق آتش همیپ

 ، آتش جهدیسنگ بر آهن زن

 آهن و سنگ ستم، بر هم مزن

 کیسنگ و آهن خود سبب آمد و ل

 شین سبب را آن سبب آورد پیکا

 ن سبب را آن سبب عامل کندیا

 ا را رهبر استیو آن سببها، که انب

 ن سبب را محرم آمد عقل مایا

سن ين سبب چه بود؟ به تازیا گو ر 

 ن رسن را علت استیدش چرخ، اگر

 سببها در جهان ين رسنهایا

 صفر و سر گردان چو چرخ یتا نمان

 شود از امر حقیباد، آتش م

 پسر يآبِ حلم و آتش خشم ا

 واقف از حق جان باد يگر نبود

  

 ؟ن شعلۀ بلندیچون نسوزاند چن  

 ا خالف طبع تو، از بخت ماست ی

 تابشم  ینیاندرآ تا تو بب

 برم  يغ حقم، هم به دستوریت

 همان یش میکرده پ یچاپلوس

 رانه اویند از سگان، شیحمله ب

  یست حق، در زندگین یکم ز ترک

 ن کندیک دیسوزش از امر مل

 ن نهدیک دیمل ياندر او شاد

 غم به امر خالق آمد، کار کن 

 شود ي، آزادين بند پایع

 با من و تو مرده، با حق زنده اند

 چان مدام یهمچو عاشق، روز و شب پ

 رون نهدیهم به امر حق، قدم ب

 ند، همچون مرد و زن یزاین دو میکا

 ک یمرد ن يتو به باالتر نگر، ا

 ؟شیشد سبب هرگز بخو یسبب، ک یب

 پر و عاطل کند یب یباز گاه

 ن سببها برتر است یآن سببها، ز

 ایو آن سببها راست محرم، انب

ه، ایاندر ا ن رسن آمد به فن ین چ 

 دن زلت است یچرخ گردان را ند

 ن چرخ سرگردان مدان یهان و هان، ز

 چو مرخ  يمغز یتو، ز ب يتا نسوز

 هر دو سر مست آمدند از خَمر حق 

 رنظ یی، چو بگشاینیهم ز حق ب

 ؟ان قوم عادیم يکرد یفرق ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه السالم قوم عاد رایقصۀ هالك کردن باد در عهد هود عل. 43

 دیکش ین خطهود گرد مومنا

 رون بود ز آن خط، جمله رایهر که ب

 دیکشیم یبان راعین شیهمچن

 دیرسیشد باد، کانجا مینرم م  

 گسست اندر هوا یپاره پاره م

 دیپد یبر گرد رمه، خطگرد 
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 شد او وقت نماز یچون به جمعه م

 اندر آن یدر نرفت یچ گرگیه

 باد حرص گرگ و، حرص گوسفند

 ن باد اجل با عارفانیهمچن

 م را دندان نزدیآتش ابراه

 نیآتش شهوت نسوزد اهل د

 ا چون به امر حق بتاختیموج در

 دیك، قارون را، چو فرمان در رسخا

 دیچر یسیآب و گل چون از دم ع

 از دهانت چون برآمد حمد حق

 آب و گل يحت، بجایهست تسب

 شد به رقص یکوه طور از نور موس

 ز؟یشد عز یچه عجب گر کوه صوف

 د آن شاه جهودیب دین عجایا

  

 ارد گرگ آنجا ترکتازیتا ن  

 زآن نشان  یهم نگشت يگوسپند

 دائره مرد خدا را بود بند

 م بوستان ینرم و خوش همچون نس

گز د؟یچون  ُ گزَ  دة حق بود، چونش َ

 ن یان را برده تا قعر زمیباق

 واشناخت  یرا ز قبط یاهل موس

 دیبا زر و تختش به قعر خود کش

 دیشد پر یاد و، مرغبال و پر بگش

 مرغ جنت سازدش رب الفلق 

 مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل 

 کامل شد و رست او ز نقص  یصوفئ

 زیبود ن یاز کلوخ یجسم موس

 جز که طنز و جز که انکارش نبود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حت ناصحان او رایر کردن پادشاه جهود و نصطنز و انکا. 44

 از حد مگذران: ناصحان گفتند

 ن فعل بدیبگذر از کشتن، مکن ا

 ناصحان را دست بست و بند کرد

 دینجا رسیکار چون ا: بانگ آمد

 بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت

 شان بود آتش ابتدایاصل ا

 قیهم ز آتش زاده بودند آن فر

 آن خسانهم ز آتش زاده بودند 

 بودند، مومن سوز و بس یآتش

 هیآن که بوده است امه الهاو

 است يان ویمادر فرزند، جو

 است یآب اندر حوض اگر زندان

 برد تا معدنشیرهاند، میم

 ما را همچنان ين نفس، جانهایو

 اب الکلمیصعد أطیه یتا إل

 یأنفاسنا بالمنتق یترتق

 ن مران یزه را چندیمرکب است  

 ن، آتش مزن در جان خَود یبعد از ا

 وند کردیوند در پیظلم را پ

 دیسگ، که قهر ما رس يدار ا يپا

 و آن جهودان را بسوخت  حلقه گشت

 ش رفتند انتهایاصل خو يسو

 ق یکل باشد طر يجزوها را سو

 راندند از نار و دخان یحرف م

 شان، چو خس یسوخت خود را آتش ا

 ه یه آمد مر او را زاویهاو

 است  یاصلها مر فرعها را در پ

 است  یکند، که ارکان یباد نشفش م

 بردنش  ینیاندك اندك، تا نب

 دزدد از حبس جهان  اندك اندك

 ث علم یح یصاعدا منا إل

 دار البقا یمتحفا منا إل
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 نا مکافات المقالیثم تأت

 الهاامث ینا الیلجیثم 

 هکذا تعرج و تنزل دائما

 ن کششیا یعنیم، یگوئ یپارس

 مانده است یبه سوئ یچشم هر قوم

 نیقیذوق جنس، از جنس خود باشد 

 بود یا مگر آن قابل جنسی

 همچو آب و نان، که جنس ما نبود

 ت ندارد آب و نانینقش جنس

 ر جنس باشد ذوق مایور ز غ

 تیآنکه مانند است، باشد عار

 رید از صفیوق آمرغ را گر ذ

 د از سرابیتشنه را گر ذوق آ

 مفلسان، گر خوش شوند، از زر قلب

 ت، از ره نفکندیتا زراندود

 ن قصه رایله باز خوان ایاز کل

  

 الجالل  يضعف ذاك رحمۀ من ذ  

 نال العبد مما نالهای یک

 ه قائمایذا فال زلت عل

 د، که آمد آن چشش یز آن طرف آ

 رانده است  یک روز ذوقیکان طرف 

 ن یذوق جزو، از کل خود باشد بب

 وست جنس او شودیچون بدو پ

 ت جنس ما و، اندر ما فزودگش

 ز اعتبار آخر، آن را جنس دان 

 آن مگر مانند باشد جنس را

 نماند عاقبت  یت باقیعار

 ریابد شد نفیچونکه جنس خود ن

 د آب یزد، جوی، گريچون رسد در و

 ک آن رسوا شود، در دار ضرب یل

ه نفکندیتا خ ال کژ تو را چ 

 و اندر آن قصه طلب کن حصه را

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ان توکل و ترك جهد کردنیران و بیقصه نخج. 45

 خوش ير در وادیفۀ نخجیطا

 ربودین درمیر از کمیبسکه آن ش

 ریشان به شیردند آمدند اله کیح

 ایم يدیص یفه، در پیجز وظ

  

کش یر، دایبودشان با ش   ش مم ک 

 آن چرا، بر جمله ناخوش گشته بود

 ریم سیفه، ما تو را داریکز وظ

 این گیتا نگردد تلخ بر ما ا

  

  
  
  
  

  ت جهدیان خاصیران را و بیر نخجیجواب ش. 46

 م، نه مکرنی، گر وفا بيآر: گفت

 من هالك فعل و مکر مردمم

 نیمردم نفس از درونم در کم

 دیلدغ المؤمن شنیگوش من ال 

  

 د و بکریده ام از زیمکرها بس د  

گز  دة زخم مار و کژدمم یمن  َ

 ن یاز همه مردم بتر، در مکر و ک

گزیقول پ  دیغمبر به جان و دل  ُ

  

  
  
  
  

 ران توکل را بر جهد یح نهادن نخجیباز ترج. 47

 م با خبریحک يا: جمله گفتند

 دن، شور و شر استیدر حذر شور

 عن قدر یغنیس یالحذر دع ل  

 رو توکل کن، توکل بهتر است 
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 زیتند و ت يبا قضا پنجه مزن، ا

 ش حکم حقید بود پیمرده با

  

 زیرد هم قضا با تو ستیتا نگ  

 د زخمت، از رب الفلق یایتا ن

  
 م یر جهد را بر توکل و تسلیح نهادن شیباز ترج. 48

 ، گر توکل رهبر استيآر: گفت

 غمبر به آواز بلندیگفت پ

 شنو "ب اهللایالکاسب حب"رمز 

 عمو يرو توکل کن تو با کسب، ا

 ینما، تا واره يجهد کن، جد

  

 غمبر است ین سبب هم سنت پیا  

 اشتر ببند يبا توکل زانو

 در سبب کاهل مشو از توکل،

 کن، مو بمو یکن، کسب میجهد م

  ی، ابلهیور تو از جهدش بمان

  

  
  
  
  
  

 ران توکل را بر جهد و کسبیح نخجیباز ترج. 49

 کسب، از ضعف خلق: قوم گفتندش که

 پس بدان که کسبها از ضعف خاست

 از توکل خوبتر یست کسبین

 بال يزند از بال، سویبس گر

 له اش، دام بودیله کرد انسان و، حیح

 در ببست و، دشمن اندر خانه بود

 نه کشیصد هزاران طفل کشت آن ک

 علت در اوست یدة ما چون بسید

 د او، نعم العوضید ما را، دید

 ا نبودیرا و، تا پویطفل، تا گ

 کرد و، دست و پا نمود یچون فضول

 ش از دست و پایخلق، پ يجانها

طُ  شدند يوا، بندچون به امر، اهبِ

 ر خواهیم و شیال حضرتیما ع

 آنکه او از آسمان باران دهد

  

 ر دان، بر قدر حلق یلقمۀ تزو  

 خطاست  يریه بر غیدر توکل، تک

 م خود محبوبتر؟یست از تسلیچ

 اژدها يبس جهند از مار، سو

 آنکه جان پنداشت، خون آشام بود

 ن افسانه بودیلۀ فرعون زیح

 ندر خانه اش جست، ایو آنکه او م

 د دوست ید خود، در دیرو فنا کن د

 د او کل غرض یاندر د یابی

 مرکبش جز شانۀ بابا نبود

 در عنا افتاد و، در کور و کبود

 صفا يدند از وفا سویپریم

 شدند يحبس خشم و حرص و خرسند

 ال لإلله یگفت الخلقُ ع

 هم تواند کاو ز رحمت نان دهد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ح جهد بر توکل یر ترجیان کردن شیگر بار بید. 50

 رب العباد یول يآر: ریگفت ش

 بام يد سویه رفت بایه پایپا

 خود را تو لنگ؟ ی، چون کنيدار يپا

 به دست بنده داد یلیخواجه چون ب

 ما نهاد يش پایپ ینردبان  

 نجا طمع خام یبودن ا يهست جبر

 پنهان تو چنگ؟  ی، چون کنيدست دار

 زبان معلوم شد او را مراد یب
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 اوست يل، اشارتهایدست همچون ب

 یرا بر جان نه چون اشارتهاش

 پس اشارتهاش اسرارت دهد

 ، محمول گرداند تو رایحامل

 ي، قابل شوییقابل امر و

 شکر نعمتش قدرت بود یسع

 شکر نعمت، نعمتت افزون کند

 جبر تو خفتن بود، در ره مخسب

 اعتبار یب يجبر يهان مخسب، ا

 تا که شاخ افشان کند، هر لحظه باد

 ان ره زنانیجبر خفتن، در م

 یزن ینیارتهاش را بور اش

 ، گم شوديکه دار ین قدر عقلیا

 بود، شوم و شنار يشکر یزآنکه ب

 ، در کار کنیکنیگر توکل م

 یه بر جبار کن، تا وارهیتک

  

 اوست  ي، عبارتهایشیآخر اند  

  یآن اشارت جان ده يدر وفا

 بار بر دارد ز تو، کارت دهد

 ، مقبول گرداند تو رایقابل

  ي، بعد از آن واصل شوییوصل جو

 جبر تو، انکار آن نعمت بود

 رون کندیکفر، نعمت از کفت ب

 آن در و درگه، مخسب  ینیتا نب

 وه داریر آن درخت میجز به ز

 ل و زادزد، نقیبر سر خفته بر

 ابد امان؟ ی یهنگام، ک یمرغ ب

  ی، زنینیو چون ب يمرد پندار

 بپرد، دم شود يسر، که عقل از و

 شکر را، تا قعر نار یبرد بیم

 ه بر جبار کن یکسب کن، پس تک

  یگمره يدر بال یورنه افت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ران مر توکل را بر جهدیح نهادن نخجیباز ترج. 51

 بانگها برداشتند يجمله با و

 صد هزار اندر هزاران، مرد و زن

 صد هزاران قرن از آغاز جهان

 مکرها کردند، آن دانا گروه

 ثیله، آن قوم خبیکرده مکر و ح

 کرد وصف مکرهاشان ذو الجالل

 رفت اندر ازلجز که آن قسمت، که 

 ر و کاریجمله افتادند از تدب

 نامدار يمدان، ا یکسب، جز نام

  

 ن سببها کاشتندیصان کایکان حر  

 پس چرا محروم ماندند از زمن؟ 

 همچو اژدرها، گشاده صد دهان 

 که ز بن بر کنده شد، زآن مکر، کوه

 ث ین حدیا يور زما باور ندار

 لتزول منه اقالل الجبال 

 از سگال و از عمل ننمود  يرو

 کردگار يمانده کار و حکم ها

 اریع يمپندار، ا یجهد، جز وهم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ح یر ترجیمان و تقریحضرت سل يختن آن مرد در سرایو گر يل بر مردییستن عزراینگر. 52
 توکل بر جهد و کوشش

 دیدر رس ی، چاشتگاهيساده مرد

 غم زرد و، هر دو لب کبودش از یرو

 دیمان، در دویرا عدل سلدر س  

 خواجه چه بود؟ يا: مان گفتیپس سل
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 نین چنیل در من ایعزرائ: گفت

 ؟ بخواهیخواهین اکنون، چه میه: گفت

 نجا، به هندستان بردیتا مرا ز

 زانند خلقیگر یشینک ز درو

 ، مثال آن هراسیشیترس درو

 باد را فرمود تا او را شتاب

 وان و لقایگر، وقت دیروز د

 کان مسلمان را بخشم، از چه سبب

 بهر آن ین کرده باشیاعجب،  يا

 زوال یشاه جهان ب يا: گفتش

 کردم نظر؟ یمن ورا از خشم ک

 که امروز هان: که مرا فرمود حق

 ران شدمینجا و، بس حیدمش اید

 گر او را صد پر است: از عجب گفتم

 چون بامر حق بهندوستان شدم

 نیتو همه کار جهان را همچن

 محال يم؟ از خود، ایزیاز که بگر

  

 ن یک نظر انداخت، پر از خشم و کی  

 جان پناه  يفرما باد را، ا: گفت

 بو که، بنده کان طرف شد، جان برد

 لقمۀ حرص و امل زآنند خلق 

 حرص و کوشش را تو هندستان شناس 

 خاك هندستان بر آب  يبرد سو

 را لیمان گفت عزرائیشه سل

 ک ربیپ ي؟ بازگو، ايدیبنگر

 تا شود آواره او از خان و مان 

 ال یفهم کژ کرد و، نمود او را خ

 دمش در رهگذریاز تعجب د

 جان او را تو به هندستان ستان 

 در تفکر رفته، سرگردان شدم 

 زو به هندوستان شدن، دور اندر است 

 دمش آنجا و، جانش بستدم ید

 ن یاس و، چشم بگشا و، ببیکن ق

 ن وبال یم؟ از حق، ایاز که برتاب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان کردن یر جهد را بر توکل و فوائد جهد را بیح  دادن شیان ترجیب. 53

 نیکن هم ببیول يآر: ر گفتیش

 ابرار و جهاد مؤمنان یسع

 ، جهدشان را راست کردیعالحق ت

 فیله هاشان جمله حال آمد لطیح

 گرفت یدامهاشان، مرغ گردون

 ایک ي، ایکن تا توانیجهد م

 با قضا پنجه زدن نبود جهاد

 ان کردست کسیکافرم من، گر ز

 ن سر را مبندیست، ایسر شکسته ن

 ا بجستیجست، کاو دن یبد محال

 ا بارد استیمکرها، در کسب دن

 اشد، که زندان حفره کردمکر آن ب

 انین جهان زندان و ما زندانیا

 ن یاء و مومنیانب يجهدها  

 ن ساعت، ز آغاز جهان یتا بد

 دند، از جفا و، گرم و سردیآنچه د

 ف یف هو ظرین ظرم یئیکل ش

 گرفت  ینقصهاشان، جمله افزون

 ایا و اولیق انبیدر طر

 ن را هم قضا بر ما نهادیزآنکه ا

 ک نفس یمان و، طاعت یدر ره ا

 بخند یجهد کن، باق يک دو روزی

 بجست  یجست، کاو عقب یک حالین

 ا وارد است یمکرها، در ترك دن

 ست سردیآن که حفره بست، آن مکر

 ان و، خود را وارهان حفره کُن زند
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 ا؟ از خدا غافل بدنیست دنیچ

 حمول ین باشیمال را گر بهر د

 است ی، هالك کشتیآب در کشت

 چونکه مال و ملک را از دل براند

 کوزة سر بسته، اندر آب زفت

 چو در باطن بود یشیباد درو

 آب نتواند مر او را غوطه داد

 است يملۀ جهان ملک ون جیگر چه ا

 پس دهان دل ببند و مهر کن

 جهد حق است و، دوا حق است و، درد

 نما و جهد کن ییکسب کن، سع

 ن جهان بر جهد شدیگرچه جمله ا

 ریار برهان گفت شین نمط بسیز

  

 قماش و نقره و فرزند و زن  ین  

 نعم مال صالح خواندش رسول 

 است  ی، پشتیر کشتیآب اندر ز

 ن نخواندیش، جز مسکیمان خویزآن سل

 از دل پر باد فوق آب رفت 

 بر سر آب جهان ساکن بود

 گشت شاد  یکش دل از نفخۀ اله

 است  یملک، در چشم دل او، ال ش

 د کبر ِ من لدن پر کنش از با

 جهدش، جهد کرد یمنکر اندر نف

 سرّ علم من لدن  یتا بدان

 ؟در کام جاهل شهد شد یجهد ک

 ریان، گشتند سیکز جواب، آن جبر

  

  
  
  
  
  
  
  

 ح جهد بر توکل یمقرر شدن ترج. 54

 روبه و آهو و خرگوش و شغال

 انیر ژیعهدها کردند با ش

 ضرر ید بیایقسم هر روزش ب

 عهد چون بستند و رفتند آن زمان

 کجا آن وحوشیجمع بنشستند 

 يزدیم یر و رائیتدب یهر کس

 عاقبت شد اتفاق جمله شان

 قرعه بر هر کاو ِفتد، او طعمه است

 ن کردند آن جمله قراریاهم بر 

 روز روز يقرعه بر هرك اوفتاد

 ن ساغر، به دوریچون به خرگوش آمد ا

  

 ل و قال یجبر را بگذاشتند و ق  

 ان یفتد در زیعت نین بیکاندر ا

 دگر يحاجتش نبود تقاضا

 ان یر ژیمن از شیا یمرع يسو

 ان جمله جوش یاوفتاده در م

  يشدیک میدر خون هر  یهر کس

 ان یاندر م يد قرعه ایایتا ب

 ان را لقمه است یر ژیسخن ش یب

 ار یقرعه آمد سر بسر را اخت

 وزی، همچو يدیر او دویآن ش يسو

 کاخر چند جور: بانگ زد خرگوش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شان رایران و جواب خرگوش مر ایانکار کردن نخج. 55

 ن گاه مایچند: هقوم گفتندش ک

 عنود يما، ا یتو مجو بد نام

  

 م در عهد و وفایجان فدا کرد  

 ر، رو رو، زود زودیتا نرنجد ش

  

  
  

 ران رایمهلت خواستن خرگوش نخج. 56

 دیرون جهیتا به مکرم از بال ب   دیاران، مرا مهلت دهی يا: گفت
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 ابد به مکرم جانتانیتا امان 

 مبر، امتان را در جهانیهر پ

 ده بودیکز فلک، راه برون شو، د

 دند خردیمردمش، چون مردمک د

  

 راث فرزندانتان ین میماند ا  

 خواندشان یم ین، تا مخلصیهمچن

 ده بودیچیدر نظر چون مردمک پ

 مردمک، کس ره نبرد یدر بزرگ

  

  
  
  
  

 شان رایش اران بر خرگوش و جواب دادن خرگویاعتراض کردن نخج. 57

 خر،  گوش دار يکه ا: قوم گفتندش

 ن؟ که از تو مهترانین چه الف است ایه

 است یا خود قضامان در پی یمعجب

 اران، حقم الهام دادی يا: گفت

 آنچه حق آموخت مر زنبور را

 تر يخانه ها سازد پر از حلوا

 له رایآنچه حق آموخت کرم پ

 ز حق آموخت علم یآدم خاک

 ک را درشکستنام و ناموس مل

 زاهد ششصد هزاران ساله را

 دین کشیر علم دیتا نتاند ش

 اهل حس شد پوزبند يعلمها

 گوهر فتاد یکیقطرة دل را 

 صورت پرست يچند صورت؟ آخر ا

 يانسان بد یگر به صورت، آدم

 احمد و بوجهل در بتخانه رفت

 د، سر نهند آنرا بتانین در آیا

 وار مثل آدم استینقش بر د

 تاب را یاست آن صورت بجان کم 

 ران عالم جمله پستیشد سر ش

 ان استش از آن نقش نفوریچه ز

 ست اندر خامه هایوصف صورت ن

 ست و بسیعالم و عادل همه معن

 المکان يزند بر تن ز سویم

 ان ندارد هوش دارین سخن پایا

  

 ش را اندازة خرگوش داریخو  

 اوردند اندر خاطر آن یدر ن

 است؟  یق چون تو کین دم، الیور نه ا

 فتاد یرائ يرا قو یفیمر ضع

 ر را و گور رایآن نباشد ش

 حق بر او آن علم را بگشاد در

 ؟له رایداند آن گون ح یلیچ پیه

 تا به هفتم آسمان افروخت علم 

 آن کس که با حق درشکست  يکور

 ساخت، آن گوساله را يپوز بند

 دیتا نگردد گرد آن قصر مش

 علم بلند ر، ز آنیرد شیتا نگ

 اها ندادیکان به گردونها و در

  ؟ت از صورت نرستیمعن یجان ب

  يکسان بدیاحمد و بو جهل، خود 

 ست زفت ین شدن، تا آن شدن فرقیز

 د، سر نهد چون امتان یوآن در آ

 ز او کم است یبنگر از صورت، چه چ

 اب رایرو بجو آن گوهر کم

 چون سگ اصحاب را دادند دست 

 ق شد در بحر نورچونکه جانش غر

 عالم و عادل بود در نامه ها

 ش و پس یدر مکان و پ یابیکش ن

 د جان ینگنجد در فلک خورش یم

 قصۀ خرگوش دار يگوش سو
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 لت و منافع دانستن یان فضیکر دانش خرگوش و بذ. 58

 گر گوش، خریگوش ِ خر بفروش و، د

 نیخرگوش ب يرو تو روبه باز

 مان است علمیخاتم ملک سل

 چاره گشت ین هنر بیرا ز یآدم

 ر ترسان همچو موشیزو پلنگ و ش

 و ساحلها گرفتیو د يزو پر

 ستیرا دشمن پنهان بس یآدم

 نخلق پنهان زشتشان و خوبشا

 باری، در جويبهر غسل، ار در رو

 گر چه پنهان خار در آب است پست

 له ها و وسوسهیخار خار ح

 تو مبدل شود يباش تا حسها

 يان رد کرده ایک يتا سخنها

  

 ابد گوش خرین سخن را در نیکا  

 ن یخرگوش ب ير اندازیمکر و ش

 جمله عالم صورت و، جان است علم 

  اها و، خلق کوه و، دشتیخلق در

 زو شده پنهان، به دشت و ُکه، وحوش 

 پنهان جا گرفت  يدر جا یکیهر 

 ست یبا حذر، عاقل کس ییآدم

 زند بر دل بهر دم کوبشان یم

 زند، در آب خار یبیبر تو آس

 که هست  یخلد، دانیچونکه در تو م

 ک کسه ی یاز هزاران کس بود، ن

 شان و مشکل حل شود ینیتا بب

 ؟ يده اان را، سرور خود کریتا ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شۀ خرگوش رایران سر و اندیباز جستن نخج. 59

 خرگوش چست يکا: بعد از آن گفتند

 يده ایچیتو در پ يریکه با ش يا

 دهد ياریمشورت ادراك و هش

 زن يرا يبکن ا: غمبریگفت پ

  

 ادراك توست ان نه آنچه در یدر م  

  يده ایشیکه اند یباز گو رائ

 دهد ياریعقلها مر عقل را 

 مشورت کالمستشار مؤتمن 

  

  
  
  
  

 ان یریمنع کردن خرگوش راز را از نخج. 60

 د شنودیغمبر بجان بایقول پ

 د باز گفتینشا يهر راز: گفت

 نهیبا آ یاز صفا گر دم زن

 ن سه کم جنبان لبتیان ایدر ب

 ار و عدوین سه را خصم است بسیک

 گو الوداع یکیبا  ییور بگو

 به هم يگر دو سه پرنده را بند

 ده خوبیمشورت دارند سرپوش

 مبر، بسته سریپ يمشورت کرد

 را يرا یبسته گفت یدر مثال

 از او یش بگرفتیاو جواب خو

 ست مقصود تو زود یباز گو تا چ  

 ، گه طاق جفت ید گهیق آجفت طا

 نه یره گردد زود با ما آیت

 از ذهاب و از ذهب وز مذهبت 

 ستد چون داند اوینت ایدر کم

 ن شاع یکلُ سر جاوز االثن

 ن مانند محبوس از الم یبر زم

 ت با غلط افکن مشوب یدر کنا

 خبر یشانش جواب و بیگفته ا

 را يتا نداند خصم، از سر پا

 ر بویغ ينبرد یوز سؤالش م
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 ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

 خرگوش دالور، تا چه کرد  يسو

  
 ر و بسر بردنیقصۀ مکر کردن خرگوش  با ش. 61

 خود نگفت يحاصل آن خرگوش، را

 ک و بد، نگشاد رازیبا وحوش از ن

 ر کرد اندر شدنیتاخ یساعت

 ریزآن سبب، کاندر شدن او ماند د

 من گفتم که عهد آن خسان: فتگ

 شان مرا از خر فکندیدمدمۀ ا

 شیر سست ریسخت درماند، ام

 رش دامهایراه هموار است و، ز

 لفظها و نامها، چون دامهاست

 عمر چون آب است، وقت او را، چو جو

 که جوشد آب از او یگیر یکیآن 

 منبع حکمت شود، حکمت طلب

 پسر، مرد خدا يگ ایهست آن ر

 جوشد از او ین همیآب عذب د

 گ خشک دانیر مرد حق، چو ریغ

 میطالب حکمت شو از مرد حک

 شود یلوح حافظ، لوح محفوظ

 چون معلم بود عقلش ز ابتدا

 د احمدایل گویعقل، چون جبر

 ش رانین پس پیتو مرا بگذار، ز

 شکر و صبر یب یهر که ماند از کاهل

 هر که جبر آورد، خود رنجور کرد

 به الغ يرغمبر که رنجویگفت پ

 جبر چه بود؟ بستن اشکسته را

 يخود نشکسته ا ين ره پایچون در ا

 ش در ره کوشش شکستیو آنکه پا

 ن بود، او محمول شدیحامل د

 ز شاه یرفتیتا کنون فرمان پذ

 در او يتا کنون اختر اثر کرد

 د با خود طاق و جفت یشیمکر اند  

 راند باز یسرّ خود با جان خود م

 ر پنجه زن یش شیبعد از آن شد پ

 رید شیغر یکند و م یخاك را م

 خام باشد، خام و سست و نارسان 

 ن دهر؟ چند؟یبد مرا ایچند بفر

 ش یش، از احمقینه پ ند،یچون نه پس ب

 ان نامهایدر م یقحط معن

 گ آبِ عمر ماست ین، ریریلفظ ش

لق باطن، ر  عمر تو  يگ جویخَ

 اب است، رو آن را بجویسخت کم

 ل و سبب ید او ز تحصیفارغ آ

 وست و، از خود شد جدایکو به حق پ

 اتست و نمویطالبان را زآن ح

 کاب عمرت را خورد او هر زمان

 مینا و علیتو ب يتا از او گرد

 شود یعقل او از روح، محظوظ

 و را ين شد عقل، شاگردیبعد از ا

 نهم سوزد مرا یگام یکیگر 

 سلطان جان  ين بود، ایحد من ا

 جبر يرد پاین داند که گیاو هم

 اش در گور کرد يتا همان رنجور

 رد چون چراغ یرنج آرد تا بم

 وستن رگ بگسسته رایا بپی

 ؟ يپا را بسته ا؟ چه يخند یبر که م

 د او را براق و بر نشست یدر رس

 قابل فرمان بد او، مقبول شد

 ن فرمان رساند بر سپاه یبعد از ا

 ر اختر اوین باشد امیبعد از ا
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شکال آ د در نظریگر ترا ا 

 مان، نه از گفت زبانیتازه کن ا

 ستیتازه نمان یتا هوا تازه ست، ا

 ل حرف بکر رایتأو يکرده ا

 یکنیل قرآن میبر هوا تأو

  

 در انْشَقَّ القمر يپس تو شک دار

 هوا را تازه کرده در نهان  يا

 ست ین هوا جز قفل آن دروازه نیکا

 ذکر را یل کن، نیش را تأویخو

  یسن یپست و کژ شد از تو معن

  
 ک مگس یل رکیافت تاویز. 62

 مانَد احوالت بدان طرفه مگس

 شراب یسرمست گشته ب يز خودا

 ده در زمانیوصف بازان را شن

 آن مگس بر برگ کاه و بول خر

 خوانده ام یا و کشتیمن در: گفت

 و من ین کشتیا و، این درینک ایا

 راند او عمد یا همیبر سر در

 ن نسبت بدویحد آن چم یبود ب

 نش استیعالمش چندان بود کش ب

 ل باطل چون مگسیصاحب تأو

 يل بگذارد به رایوگر مگس تأ

 ن عبرت بودیآن مگس نبود، کش ا

 ر زدیهمچو آن خرگوش کاو بر ش

  

 پنداشت خود را هست کس یکو هم  

 ذرة خود را شمرده آفتاب

 گمانیوقتم ب يمن عنقا: گفته

 افراشت سر یبان، هم یهمچو کشت

 مانده ام یدر فکر آن م یمدت

 و فن  يبان و اهل و رایمرد کشت

 رون ز حدیر، بنمودش آن قدیم

 ند آن را راست، کو؟یآن نظر، کاو ب

 نش است ین بحر هم، چندیچشم چند

 ر خس یوهم او، بول خر و، تصو

  يآن مگس را، بخت گرداند هما

 در خور صورت بود یروح او، ن

 ؟بود اندر خورد قد یروح او، ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر آمدن خرگوش یر از دیدن شیرنج. 63

 و خشم يزیگفت، از سر تیر میش

 انم بسته کردیجبر يمکرها

 ن سپس من نشنوم آن دمدمهیز

 ستیشان را، مایدل تو ا يبردران، ا

 رنگ رنگ يپوست چه بود؟ گفتها

 مغز دان ین سخن چون پوست و، معنیا

 ب پوشیپوست باشد مغز بد را ع

د، دفتر ز آبچون قلم از باد ب 

 از آن یینقش آب است ار وفا جو

 باد در مردم هوا و آرزوست

 چشم  کز ره گوشم، عدو بر بست  

 نشان تنم را خسته کردیغ چوبیت

 وان است و غوالن، آن همه یبانگ د

 ست یپوستشان بر کن، کشان جز پوست ن

 چون زره  بر آب، کش نبود درنگ 

 همچو جان  ین سخن چون نقش و، معنیا

 ب پوش یرت، غیکو را، ز غیمغز ن

 فنا گردد شتاب  یسیهر چه بنو

 خود گزان  ي، دستهايباز گرد

 غام هوست ی، پیا بگذاشتچون هو
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 کردگار يغامهایخوش بود پ

 ایخطبۀ شاهان بگردد، و آن ک

 ز آن که بوش پادشاهان، از هواست

 از درمها نام شاهان بر کنند

 استینام احمد، نام جمله انب

 پسر يان ندارد این سخن پایا

  

 داریباشد پا يکاو ز سر تا پا  

 ایانب يا و خطبه هایجز ک

 است یا، از کبریبار نامۀ انب

 امت برزنندینام احمد تا ق

 ش ماست یچون که صد آمد، نود هم پ

 ر نر یو ش يقصه خرگوش گو

  

  

  ر آن در رفتنیان مکر خرگوش و تأخیهم در ب. 64

 ر کردیدر شدن، خرگوش بس تاخ

 ر درازیدر ره آمد بعد تاخ

 عقل يتا چه عالمهاست، در سودا

 ان بود عقل بشریپا یبحر ب

 ن بحر عذابیصورت ما اندر ا

 ا چو طشتیتا نشد پر، بر سر در

 یعقل پنهان است و ظاهر عالم

 لت سازدشیوس یم هر چه صورت

 ند دل دهندة راز رایتا نب

 زیاوه داند، وز ستیاسب خود را، 

 اوه داند آن جوادیاسب خود را، 

 ره  سریدر فغان و جستجو، آن خ

 ست؟ید اسب ما را، کو و کیکان که دزد

 ک آن اسب کو؟ین اسب است، لیا يآر

 د به رازیوصفها را مستمع گو

 ست گمیکیو نزد ییدایجان ز پ

 فزا درد رایرون خود بدر د

 ؟سبز و سرخ و بور را ینیبب یک

 ک، چون در رنگ گم شد هوش تویل

 چونکه شب آن رنگها مستور بود

 نور برون ید رنگ، بیست دین

 ن برون از آفتاب و از سهاستیا

 نور ِ نور ِ چشم خود، نور دل است

 باز نور نور دل، نور خداست

 ر کردیشتن تقریمکر را با خو  

 ک دو رازید، یر گویتا به گوش ش

 عقل ياین دریتا چه با پهناست، ا

 پسر  يد، ایبحر را غواص با

 آب  يرو دود چون کاسه ها بریم

 غرق گشت  يچون که پر شد، طشت در و

  ینم يا از ویصورت ما موج، 

 لت، بحر دور اندازدش یز آن وس

 ر دور انداز رایند تیتا نب

 زیدواند اسب خود در راه تیم

 و اسب، خود او را کشان کرده، چو باد

 ان، دربدریهر طرف پرسان و جو

 ست؟ یخواجه چ ير ران توست، این که زیا

 شهسوار اسب جو يود آ، ابا خ

 ش باز یتا شناسد مرد، اسب خو

 ، چو خم یچون شکم پر آب و، لب خشک

 سرخ و سبز و زرد را  ینیتا بب

 ن سه، نور رایش از ایپ ینیتا نب

 شد ز نور آن رنگها، رو پوش تو

 د رنگ از نور بودی، ديدیپس بد

 ال اندرون ین، رنگ خیهمچن

 ت و آن درون از عکس انوار عالس

 نور چشم، از نور دلها حاصل است 

 کاو ز نور عقل و حس، پاك و جداست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



92 

 

 رنگ را يدیشب نبد نور و، ند

 نور بود یرنگ، کان ب يدیشب ند

 گه نظر بر نور بود، آنگه برنگ

 د رنگیدن نور است آنگه دید

 تو نور یپس به ضد نور دانست

 دیآن آفر یرنج و غم را حق پ

 دا شودیها به ضد پیپس نهان

 در وجود يست ضدینور حق را ن

 الجرم أبصارنا ال تدرکه

 شه دانیر از بی، چو شیصورت از معن

 شه خاستیاز اندن سخن و آواز، یا

 فیلط يدیک، چون موج سخن دیل

 شه بتاختیچون ز دانش موج اند

 از سخن صورت بزاد و باز مرد

 آمد برون یصورت یصورت از ب

 ستیپس ترا هر لحظه مرگ و رجعت

 است، از هو در هوا يریفکر ما ت

 ا و، مایشود دن یهر نفس نو م

 رسدی، نو نو ميعمر همچون جو

 شکل آمدست، مستمر يزیآن ز ت

 به ساز یشاخ آتش را بجنبان

 صنع يزیمدت از ت ين درازیا

 ستین سرّ، اگر عالمه ایطالب ا

 بود یوصف او، از شرح مستغن

  

 دا شد تو رایپس به ضد، آن نور پ  

 رنگ چبود؟ مهرة کور و کبود 

 دا شود، چون روم و زنگیضد به ضد پ

 درنگ ی، بین به ضد نور دانیو

 د در صدورینمایضد، ضد را م

 دید پدیآ ین ضد، خوش دلیتا بد

 ست ضد، پنهان بودیچون که حق را ن

 دا نمودیتا به ضد او را توان پ

 و که  ین، تو از موسیدرك بیوهو 

 شه دان یا چو آواز و سخن، ز اندی

 شه کجاست یبحر اند یتو ندان

 ف یکه هم باشد شر یبحر آن دان

 از سخن و آواز او صورت بساخت 

 موج خود را باز اندر بحر برد

نَّا إِلَ  ه راجعون یباز شد که إِ

 ست یا ساعتیدن: فرمود یمصطف

 ؟د ندایدار آیپا یدر هوا ک

 خبر از نو شدن، اندر بقا یب

 د در جسدینمایم يمستمر

 به دست  یز جنبانیچون شرر، کش ت

 د بس درازیدر نظر آتش نما

 صنع  يزید سرعت انگینمایم

 ست ینامه ا ین، که سامینک حسام الد

 شود یگه میت کن، که بیرو حکا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ير بر ویو خشم شر یدن خرگوش به شیرس. 65

 ر اندر آتش و در خشم و شوریش

 دهشت و گستاخ او یدود ب یم

 کز شکسته آمدن تهمت بود

 ک صفیشتر نزدید او پیچون رس

 ده امیمن که گاوان را ز هم بدر

 نیکه باشد کو چن یم خرگوشین

 د ز دوریآ ید کان خرگوش مید  

 ش روز و ترین و تند و تیخشمگ

 بت بودیدفع هر ر يریوز دل

 ناخلف  ير هان ایبانگ بر زد ش

 ده ام یر نر مالیمن که گوش ش

 ن یامر ما را افکند اندر زم
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 ترك خواب غفلت خرگوش کن

  

 خر  گوش کن   ير این شیغرة ا

  
 ر و البه کردنیر از تأخیعذر گفتن خرگوش به ش. 66

 م هستیگفت خرگوش االمان عذر

 یده يم چون تو دستوریاز گوب

 قصور ابلهان يگفت چه عذر ا

 دید بریسرت با یوقت یمرغ ب

 عذر احمق بدتر از جرمش بود

 یخرگوش از دانش ته يعذرت ا

 را کس شمار یشه ناکس يگفت ا

 خاص از بهر زکات جاه خود

 دهد یبه هر جو م یبحر، کاو آب

 ن کرمیا زیکم نخواهد گشت در

 او يجاگفت دارم من کرم بر 

 لطف يگفت بشنو گر نباشم جا

 من به وقت چاشت در راه آمدم

 دگر یبا من از بهر تو خرگوش

 اندر راه قصد بنده کرد يریش

 میگفتمش ما بندة شاهنشه ا

 گفت شاهنشه که باشد؟ شرم دار

 هم ترا و هم شهت را بر درم

 گفتمش بگذار تا بار دگر

 ش منیگفت همره را گرو نه پ

 نکرد يسود یمش بسیالبه کرد

 ش اویمانده آن همره گرو در پ

 سه چندان بد که من یارم از زفتی

 ن ره بسته شدیر این ز آن شیبعد از ا

 د برین امیفه بعد از ایاز وظ

 دت ره پاك کنیفه بایگر وظ

  

 ت دست یگر دهد عفو خداوند  

  ی، من رهیو شاه يتو خداوند

 ؟ش شهانیند در پین زمان آیا

 دید شنیبا ینمعذر احمق را 

 عذر نادان زهر هر دانش بود

  یمن چه خرگوشم که در گوشم نه

 را گوش دار يده ایعذر استم د

 را تو مران از راه خود یگمره

 نهد یرا بر سر و رو م یهر خس

 ش و کم یا نگردد بیاز کرم در

 او يجامۀ هر کس برم باال

 عنف  يش اژدرهایسر نهادم پ

 شاه آمدم  يق خود سویبا رف

 جفت و همره کرده بودند آن نفر

 نده کردیقصد هر دو همره آ

 م یخواجه تاشان که آن درگه ا

 اریش من تو نام هر ناکس میپ

 د از برم یارت بگردیگر تو با 

 نم برم از تو خبریشه ب يرو

 ش من یتو اندر ک یور نه قربان

 ار من بستد مرا بگذاشت فردی

 ش او یخویخون روان شد از دل ب

 هم به تن  یلطف و هم به خوبهم به 

 ن بود کت دانسته شدیحال ما ا

ریگو یحق هم م ترا و الحق م 

 باك کن  یا و دفع آن بین بیه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر خرگوش را و روان شدن با اویش جواب گفتن. 67

 تو راست  ییگو یش رو شو گر همیپ   ا تا او کجاستیگفت بسم اهللا ب
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 او و صد چون او دهم يتا سزا

 شیبه پ ياندر آمد چون قالوز

 کاو نشانش کرده بود یچاه يسو

 ک چاهین هر دو تا نزدیشدند ا یم

 برد یرا ز هامون م یآب کاه

 ر بودیدام مکر او کمند ش

 لیفرعون را تا رود ن یموسئ

 م پرینمرود را با ن يپشه ا

 حال آن کو قول دشمن را شنُود

 که هامان را شنود یحال فرعون

 دتیدشمن ار چه دوستانه گو

 دهد آن زهر دان يگر ترا قند

 ر پوستیغ ینید نبیچون قضا آ

 ن شد ابتهال آغاز کنیچون چن

 وبیتو عالم الغ يکن کا یناله م

 وبیم العفو ستار العیا کری

 ا وآنچه هستیآنچه در کونست زاش

 نیر آفریش يم ایکرد یگر سگ

 آب خوش را صورت آتش مده

 یده یاز شراب قهر چون مست

 حسها مبدل شدن یست مستیچ

 د چشمیبند چشم از د یست مستیچ

  

 تو دهم  ين سزایور دروغ است ا  

 ش یدام خو يتا برد او را به سو

 ه بودچاه مغ را دام جانش کرد

 ر کاه یچو آب ز ینت خرگوشیا

 برد یرا عجب چون م یآب کوه

 را  ربود يریکه ش یطرفه خرگوش

 ل یکشد با لشکر و جمع ثق یم

 محابا مغز سر یشکافد ب یم

 ار حسودیآن که شد  ين جزایب

 طان را ستودیکه ش يحال نمرود

 دت یدام دان گر چه ز دانه گو

 کند آن قهر دان  یگر به تو لطف

 ز دوست  ینان را باز نشناسدشم

 ح و روزه ساز کن یناله و تسب

 ر سنگ مکر بد، ما را مکوبیز

 انتقام از ما مکش اندر ذنوب

 وانما جان را بهر حالت که هست 

 ن ین کمیر را مگمار بر ما زیش

 منه  یاندر آتش صورت آب

  یده یستها را صورت هستین

 چوب گز اندر نظر صندل شدن 

 شم یهر پشم د سنگ گویتا نما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شودید چشمها بسته میان آنکه چون قضا آیمان و هدهد و بیقصۀ سل. 68

 مان را سراپرده زدندیچون سل

 افتندیهم زبان و محرم خود 

 کیک جین ترك کرده ججمله مرغا

 است يوندیو پ یشیخو یهم زبان

 بسا هندو و ترك هم زبان يا

 گر استیخود د یپس زبان محرم

 ماء و سجلیر ایر نطق و غیغ

 اسرار خود یکیجمله مرغان هر 

 جمله مرغانش به خدمت آمدند  

 ک به جان بشتافتندیک یش او یپ

 ک یمان گشته افصح من اخیبا سل

 است  يمرد با نامحرمان چون بند

 گانگان یبسا دو ترك چون ب يا

 بهتر است  یاز هم زبان یهم دل

 زد ز دل یزاران ترجمان خصد ه

 از هنر وز دانش و از کار خود
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 نمود یک وامیک به یمان یبا سل

 شیخو یو از هست یاز تکبر ن

 يرا خواجه ا يد برده ایچون ببا

 ش ننگیداریچون که دارد از خر

 شه اشید و پینوبت هدهد رس

 ک هنر کان کهتر استیشه  يگفت ا

 گفت بر گو تا کدام است آن هنر

 نیقیبنگرم از اوج با چشم 

 ست و چه عمق استش چه رنگیتا کجا

 مان بهر لشکرگاه رایسل يا

 قیمان گفت شو ما را رفیپس سل

 شوایو هم پ یهمره ما باش

 بهر لشکر آب را یابیتا ب

 همراه من اندر روز و شبباش 

 بعد از آن هدهد بدو همراه بود

 زاغ چون بشنود آمد از حسد

  

 ستود یعرضه خود را م ياز برا  

 ش یبهر آن تا ره دهد او را به پ

  يباچه ایعرضه سازد از هنر د

 مار و شل و کور و لنگ یخود کند ب

 شه اش یان صنعت و اندیو آن ب

 م، گفت کوته بهتر است یباز گو

 گفت من آن گه که باشم اوج پر

 ن ینم آب در قعر زمیمن بب

 ا ز سنگ ی یجوشد ز خاک یاز چه م

 ن آگاه رایدار ا یدر سفر م

 ق یآب شف یب يابانهایدر ب

 دا بهر ما یتو آب پ یتا کن

 اصحاب را  يدر سفر سقا شو

 ند از عطش لشکر تعبیتا نب

 زآنکه از آب نهان آگاه بود

 مان گفت کاو کژ گفت و بدیبا سل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هدهد يطعنه زدن زاغ در دعو. 69

 ش شه مقالیاز ادب نبود به پ

 مدام ين نظر بودیگر مر او را ا

 در دام او يچون گرفتار آمد

 هدهد رواست يمان گفت ایپس سل

 تو خورده دوغ يا یمست ییچون نما

  

 ن و محال یخاصه خود الف دروغ  

 خاك، دام  یر مشتیز يدیچون ند

 اندر قفس ناکام او يچون شد

 ن درد خاست یکز تو در اول قدح ا

 آنگه دروغ  یزن یش من الفیپ

  

  
  
  
  
  

 جواب گفتن هدهد طعنۀ زاغ را. 70

 يشه بر من عور گدا يگفت ا

 کردنم يبه بطالن است دعوگر 

 زاغ کو حکم قضا را منکر است

 بود از کافران یدر تو تا کاف

 نم دام را اندر هوایمن بب

 د شود دانش به خوابیچون قضا آ

 نادر است یه کین تعبیاز قضا ا

  

  يقول دشمن مشنو از بهر خدا  

 نک نهادم سر ببر از گردنم 

 گر هزاران عقل دارد کافر است 

 چون کاف ران  یو شهوتگند  يجا

 گر نپوشد چشم عقلم را قضا

 رد آفتاب یه گردد بگیمه س

 از قضا دان کاو قضا را منکر است 
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  لیو تأو یو ترك نه یح نهیه السالم و بستن قضا نظر او را از مراعات صریقصۀ آدم عل. 71

 بو البشر کاو علم االسما بگ است

 ز هستیچنان کان چ يزیاسم هر چ

 هر لقب کاو داد آن مبدل نشد

 هر که را او مقبل و آزاد خواند

 دیهر که آخر مومن است اول بد

 ن بود او مؤمن استیهر که آخر ب

 تو از دانا شنو يزیاسم هر چ

 بر ما ظاهرش يزیاسم هر چ

 نام چوبش بد عصا ینزد موس

 نجا بت پرستیبد عمر را نام ا

 یک ما نامش منیبد نزد آن که

 اندر عدم ین منیبود ا یصورت

 قت نام مایحاصل آن، آمد حق

 نهند یمرد را بر عاقبت نام

 دیچشم آدم کو به نور پاك د

 افتیب يچون ملک انوار حق از و

 برم ین آدم که نامش میمدح ا

 ن همه دانست و چون آمد قضایا

 م بودیتحر یاز پ یعجب نه يکا

 افتیح ین ترجل چویدر دلش تأو

 رفت يباغبان را خار چون در پا

 رت رست و باز آمد به راهیچون ز ح

 ربنا إنا ظلمنا گفت و آه

 د پوشیبود خورش ين قضا ابریا

 نم گاه حکمینب یمن اگر دام

 گرفت يخنک آن کاو نکو کار يا

 ه همچون شبتیگر قضا پوشد س

 گر قضا صد بار قصد جان کند

 زندن قضا صد بار اگر راهت یا

 ترساندت یاز کرم دان آن که م

 يچون بترساند ترا آگه شو

 صد هزاران علمش اندر هر رگ است   

 ان جان او را داد دست یتا به پا

 آن که چستش خواند او کاهل نشد

 ز و خرم و دلشاد ماند یاو عز

 دیهر که آخر کافر، او را شد پد

 دنست یاو بن بود یهر که آخُر ب

لم االسما شنو رمز سرّ ع 

 بر خالق سرش  يزیاسم هر چ

 نزد خالق بود نامش اژدها

 ک مومن بود نامش در الست یل

  ین نقش بد که با منیش حق ایپ

 ش و نه کم یش حق موجود، نه بیپ

 ش حضرت، کان بود انجام مایپ

 نهند یت نامیبر آن کاو عار ین

 دیجان و سر نامها گشتش پد

 سجود افتاد و در خدمت شتافت در 

 امت قاصرم یم تا قیگر ستا

 غطا يشد بر و یک نهیدانش 

 م بودیبد و توه یلیا به تأوی

 گندم شتافت  يرت سویطبع در ح

 افت، کاال برد تفت یدزد فرصت 

 د برده دزد رخت از کارگاه ید

 آمد ظلمت و گم گشت راه  یعنی

 ر و اژدرها شود زو همچو موش یش

 نها جاهلم در راه حکم من نه ت

 گرفت  يزور را بگذاشت و زار

 رد عاقبت یهم قضا دستت بگ

 هم قضا جانت دهد درمان کند

 بر فراز چرخ خرگاهت زند

 بنشاندت  یمنیتا به ملک ا

  يور نترساند ترا گمره شو
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 ریان ندارد گشت دین سخن پایا

  

 ریگوش کن تو قصۀ خرگوش و ش

  
 دیک چاه رسیر چون نزدیدن خرگوش از شیواپس کش يپا. 72

 ر با خرگوش چون همراه شدیش

 ریش خرگوش دلیشاپیبود پ

 دیر دیچونکه نزد چاه آمد، ش

 چرا؟تو  يدیپا واپس کش: گفت

 رفت يم؟ که دست و پایکو پا: گفت

 چو زر؟ ینیب یم را نمیرنگ رو

 ما را معرف خوانده استیحق چو س

 رنگ و بو غماز آمد چون جرس

 رساند زو خبر يزیبانگ هر چ

 ز کسانییغمبر به تمیگفت پ

 رنگ رو از حال دل دارد نشان

 سرخ دارد بانگ شکر يرنگ رو

 گشت مات يدر من آمد آنچه در و

 من آمد آن که دست و پا برددر 

 د بشکندیآن که در هر چه در آ

 ات از اویند کلین خود اجزایا

 تا جهان گه صابر است و گه شکور

 د نارگونیکاو بر آ یآفتاب

 تافته بر چار طاق یاختران

 ماه کاو افزود ز اختر در جمال

 ن با سکون با ادبین زمیا

 گیمرده ر ين بالیبسا که ز يا

 ح آمد مقترنن هوا با رویا

 ره شدیآب خوش کاو روح را همش

 کاو باد دارد در بروت یآتش

 ه گل در بهاریخاك کو شد ما

 ا ز اضطراب و جوش اویحال در

 چرخ سر گردان که اندر جستجوست

 نه و بدخواه شدیپر غضب، پر ک  

 ر یش شید از پیناگهان پا واکش

 دیکز ره آن خرگوش ماند و، پا کش

 ش اندر آیرا واپس مکش، پ يپا

 رفت  يد و، دل از جایجان من لرز

 دهد رنگم خبریم ز اندرون، خود

 ما مانده است یس يچشم عارف سو

 از فرس آگه کند بانگ فرس 

 بانگ خر از بانگ در یتا بدان

 اللسان  یط يلد یمرء مخف

 رحمتم کن مهر من در دل نشان 

 زرد دارد صبر و نکر يرنگ رو

 و جانور جامد نبات  یآدم

 ما بردیرنگ رو و قوت س

 خ و از بن بر کندیهر درخت از ب

 د کرده رنگ و فاسد کرده بوزر

 بوستان گه حله پوشد گاه عور

 گر شود او سر نگون ید یساعت

 احتراق  يلحظه لحظه مبتال

 ال یشد ز رنج دق او همچون خ

 اندر آرد زلزله اش در لرز تب 

 گ یگشته است اندر جهان او خرده ر

 د وبا گشت و عفن یچون قضا آ

 ره شدیزرد و تلخ و ت يریدر غد

 موت یبر او خواند  يباد یکیهم 

 بر آرد زو دمار يناگهان باد

 هوش او يلهایفهم کن تبد

 حال او چون حال فرزندان اوست 
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 انه گاه اوجیض و گه میگه حض

 صعود و گه فرح یگه شرف گاه

 ز کلها مختلط يجزو ياز خود ا

 جب مهتران در دست و رنیچون نص

 ات را رنج است و دردیچون که کل

 کاو ز اضداد است جمع يخاصه جزو

 ش از گرگ جستین عجب نبود که میا

 ضدهاست یآشت یزندگان

 ن عمر جهانیصلح اضداد است ا

 دشمنان یآشت یزندگان

 تیصلح دشمن دار باشد عار

 مصلحت يچند از برا یروزک

 ک بجوهر باز گشتیعاقبت هر 

 گ ران پلنگ و رنیا يلطف بار

 ر را و گور راین شیلطف حق ا

 بود یچون جهان رنجور و زندان

 ن رو پندهایر او از ایخواند بر ش

  

 فوج فوج  یاندر او از سعد و نحس  

 گه وبال و گه هبوط و گه ترح 

 کن حالت هر منبسط یفهم م

 تواند بود گنج  یکهتران را ک

 زرد يشان چون نباشد رویجزو ا

 ش و باد است جمع ز آب و خاك و آت

 ش دل در گرگ بست ین عجب که میا

 انشان جنگ خاست یمرگ آن کاندر م

 جنگ اضداد است عمر جاودان 

 ش دان یمرگ وارفتن به اصل خو

 جنگ دارد عاقبت  يدل بسو

 باهمند اندر وفا و مرحمت 

 با جنس خود انباز گشت  یکیهر 

 شان جنگ را یالف داد و برد از ا

 دو ضد دور را نیالف داده ست ا

 بود یچه عجب رنجور اگر فان

 ن بندهایگفت من پس مانده ام ز

  

  
  
  

   دن خرگوش رایواپس کش ير از سبب پایدن شیپرس. 73

 ر گفتش تو ز اسباب مرضیش

 تو چرا يدیرا واپس کش يپا

 ن چه ساکن استیر، اندر ایگفت آن ش

 ار من بستد ز من در چاه بردی

 د هر کو عاقل استیقعر چه بگز

 خلق يظلمت چه به که ظلمتها

 ش آ زخمم او را قاهر استیت پگف

 یده ام ز آن آتشیگفت من سوز

 کان کرم يتو ا یتا بپشت

 تو تانم آمدن یمن به پشت

 دیشش کشیر اندر بر خویچون که ش

 دند اندر آبیچون که در چه بنگر

 د از آب تفتیش دیر عکس خویش

 ن استم غرضین سبب گو خاص که ایا  

 مرا  یچه واهیباز یدهیم

 من است ین قلعه ز آفات ایاندر ا

 راه بردیبرگرفتش از ره و ب

 دل است  يز آن که در خلوت صفاها

 خلق  يرد پایسر نبرد آن کس که گ

 ر در چه حاضر است ین کان شیتو بب

  یشم کشیتو مگر اندر بر خو

 م به چه در بنگرمیچشم بگشا

 رسن  یتو نگه دارم در آن چه ب

 دیدو یر تا چه میر پناه شد

 ر و او در تافت تاب یاندر آب از ش

 در برش خرگوش زفت  يریشکل ش
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 دیش را در آب دیچون که خصم خو

 کاو کنده بود یدر فتاد اندر چه

 گشت ظلم ظالمان چاه مظلم

 هر که ظالمتر چهش با هول تر

 یکن یم یکه تو از ظلم چاه يا

 یکنیم یفان گر تو ظلمیبر ضع

 له بر متنیگرد خود چون کرم، پ

 مدان یخصم یفان را تو بیمر ضع

 دیخصم تو از تو رم یلیگر تو پ

 ن خواهد امانیدر زم یفیگر ضع

 یپر خون کن يگر به دندانش گز

 در چه وز غلود یر خود را دیش

 دیش دیخو يعکس خود را او عدو

 در کسان ینیکه ب یبسا ظلم يا

 تو یشان تافته هستیاندر ا

 یزن یو آن زخم بر خود م ییآن تو

 انیع ینیب یدر خود آن بد را نم

 ساده مرد يا یکن یحمله بر خود م

 یخود اندر رس يچون به قعر خو

 دا شد که بودیر را در قعر پیش

 کند یم یفیضعهر که دندان 

 عم يده خال بد بر رویبد يا

 گرندیکدینۀ ییمومنان آ

 شۀ کبودیش یش چشمت داشتیپ

 شیدان ز خو ين کبودیا يگر نه کور

 نظر بنور اهللا نبودیمومن ار 

 ينظر بنار اهللا بدیچون که تو 

 اندك اندك نور را بر نار زن

 ا ربنا آب طهوریتو بزن 

 ا جمله در فرمان توستیآب در

 آتش آب خوش شود یو خواهگر ت

 ين طلب مان داده ایطلب تو ا یب

 دیمر و را بگذاشت واندر چه جه  

 نده بودیز آن که ظلمش بر سرش آ

 ن گفتند جمله عالمان ین چنیا

 عدل فرموده ست بدتر را بتر

  یتن یم یش دامیخو ياز برا

  یبن یدان که اندر قعر چاه ب

 ، اندازه کن یکن یخود چه م بهر

 اذ جاء نصر اهللا بخوان  یاز نب

 دیلت رسیراً ابابینک جزا ط

 غلغل افتد در سپاه آسمان 

  یرد چون کنیدرد دندانت بگ

 ش را نشناخت آن دم از عدویخو

 دیکش يریش شمشیال جرم بر خو

 فالن  يشان ایتو باشد در ا يخو

 تو یاز نفاق و ظلم و بد مست

  یتن ین دم تار لعنت مبر خود آ

 خود را به جان  يور نه دشمن بوده ا

 که بر خود حمله کرد يریهمچو آن ش

  یکز تو بود آن ناکس یپس بدان

 نمود ینقش او آن کش دگر کس م

 کند ین میر غلط بیکار آن ش

م   عکس خال توست آن از عم مرَ

 مبر آورندیاز پ ین خبر میا

 نمود یز آن سبب عالم کبودت م

 ش یش را بد گو، مگو کس را تو بیخو

 ب، مومن را برهنه چون نمود؟یع

  ياز بد يدیرا وا ند یکوئین

 بو الحزن  يتا شود نار تو نور ا

 ن نار عالم جمله نوریتا شود ا

 خداوند، آن ِ توست  يآب و آتش ا

 آب هم آتش شود یور نخواه

  يشمار و حد عطا بنهاده ا یب
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 ودود یح ي؟ ایبا طلب چون نده

 ؟بود ما را خود طلب یدر عدم ک

 و عمر جاودان يجان و نان داد

 جاد توستین طلب در ما هم از ایا

 گنج نهان  یدهیطلب هم م یب

 دار السالم یهکذا انعم ال

  

  جود و وجود یکز تو آمد جملگ

 عجب  يعطاها يسبب کرد یب

 ان ید در بیر نعمت که نایسا

 ا رب، داد توست یداد یرستن از ب

 جان جهان  يده ایگان بخشیرا

 ر االنام یخ یالمصطف یبالنب

  
 ر در چاه افتادیران که شینخج يمژده بردن خرگوش سو. 74

 شاد گشت ییچون که خرگوش از رها

 شید محو ظلم خویر را چون دیش

 د کشته ظلم خَودیا چون در ریش

 د در چه کشته زاریر را چون دیش

 د از دست مرگیزد چون ره یدست م

 شاخ و برگ از حبس خاك آزاد شد

 برگها چون شاخ را بشکافتند

ه  شکر خدا  با زبان شطأ َ

 زبان هر بار و برگ و شاخها یب

 که بپرورد اصل ما را ذو العطا

 بسته اندر آب و گل يجانها

 شق حق رقصان شوندع يدر هوا

 جسمشان در رقص و جانها خود مپرس

 ر را خرگوش در زندان نشاندیش

 ن عجبیو آن گه ا ین ننگیدر چن

 ن چاه دهریدر تک ا يریتو ش يا

 نفس خرگوشت به صحرا در چرا

 ریر گید آن شیران دوینخج يسو

 ش سازیگروه ع يمژده مژده ا

 جانها يمژده مژده کان عدو

 ظالم بچاهمژده مژده کز قضا 

 سرها بکوفت یآن که از پنجه بس

 نبود يآن که جز ظلمش دگر کار

 دیگردنش بشکست و مغزش بر در

 ران دوان شد تا به دشت ینخج يسو  

 ش یش پید او پیقوم خود دو يسو

شد یدویم د او شادمان و با ر 

 زد شادمان تا مرغزار یچرخ م

 وا چون شاخ و برگ سبز و رقصان در ه

 ف باد شدیسر بر آورد و حر

 درخت اشتافتند يتا به باال

 جدا ید هر بر و برگیسرا یم

 ح خدا ید ذکر و تسبیسرایم

  يتا درخت استغلظ آمد فاستو

 چون رهند از آب و گلها شاد دل 

 نقصان شوند یهمچو قرص بدر ب

 و آن که گردد جان از آنها خود مپرس 

 بماند یگوش، کو ز خريریننگ ش

 ندش لقب ین خواهد که گویفخر د

 نفس چون خرگوش تو،کشتت به قهر

 ن چه چون و چرایتو به قعر ا

 ریا قوم إذ جاء البشیکابشروا 

 کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز

 کند قهر خالقش دندانها

 اوفتاد از عدل و لطف پادشاه 

 همچو خس جاروب مرگش هم بروفت

  آه مظلومش گرفت و کوفت زود

 دید محنت وارهیجان ما از ق
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 گم شد و نابود شد از فضل حق

  

 بر مهم دشمن شما را شد سبق 

  
 ران گرد خرگوش و ثنا گفتن او رایجمع شدن نخج. 75

 وشجمع گشتند آن زمان جمله وح

 انیدر م یحلقه کردند او چو شمع

 يا پری یتو فرشتۀ آسمان

 جان ما قربان توست یهر چه هست

 تو ين آب را در جویراند حق ا

 باز گو تا قصه درمانها شود

 به مکر يدیباز گو تا چون سگال

 باز گو کز ظلم آن استم نما

 فزاست يباز گو آن قصه کان شاد

 مهان يد خدا بود ایگفت تائ

 د و دل را نور دادیشقوتم بخ

 لهایرسد تفض یاز بر حق م

 د رایین تایحق به دور و نوبت ا

  

 شاد و خندان وز طرب در ذوق و جوش   

 ان یسجده کردندش همه صحرائ

  يران نریل شییتو عزرا ین

 ت درست یدست و بازو يدست برد

 تو ين بر دست و بر بازویآفر

 باز گو تا مرهم جانها شود

 به مکر يدیبمال آن عوان را چون

 صد هزاران زخم دارد جان ما

 روح ما را قوت و دلرا دواست

 که باشد در جهان  یور نه خرگوش

 نور دل مر دست و پا را زور داد

 لهایباز هم از حق رسد تبد

 د راید اهل ظن و دینما یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دیران را که از مردن خصم شاد مشویادن خرگوش نخجپند د. 76

 مکن يشاد ین به ملک نوبتیه

 آن که ملکش برتر از نوبت تنند

 اند یبرتر از نوبت ملوك باق

 ن دولتتیدهند ایچون به نوبت م

 ک دو روزی ین شرب ار بگوئیترك ا

 ستیا ساعتیک دو روزه چه؟ که دنی

 الترك راحت گوش کن یمعن

 ن مردار رایا با سگان بگذار

  

 مکن  يتو بستۀ نوبت آزاد يا  

 برتر از هفت انجمش نوبت زنند

 اند یم روحها را ساقیدور دا

  ؟از چه شد بر باد آخر بسلتت

 اندر شراب خلد پوز یدر کن

 ست یهر که ترکش کرد اندر راحت

 بعد از آن جام بقا را نوش کن 

 شه پندار را یخورد بشکن ش

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 الجهاد االکبر یر رجعنا من الجهاد االصغر الیتفس. 77

 م ما خصم برونیشهان  ُکشت يا

 ستین، کار ِ عقل و هوش نیکشتن ا

 ن نفس و، دوزخ اژدهاستیدوزخ است ا

 ا را در آشامد هنوزیهفت در

 زو بتر در اندرون  یماند خصم  

 ست یر باطن سخرة خرگوش نیش

 اها نگردد کم ّ و کاست یکاو به در

 کم نگردد سوزش آن خلق سوز
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 سنگها و کافران ِ سنگ دل

 ن غذایهم نگردد ساکن از چند

 هنوز ین: دی؟ گوریس یر گشتیس

 دیرا لقمه کرد و در کش یعالم

 نهد از ال مکان يحق قدم بر و

 ن نفس مایچون که جزو دوزخ است ا

 ن قدم حق را بود کاو را  ُکشدیا

 ر راستیدر کمان ننهند، اال ت

 ر و واره از کمانیراست شو چون ت

 کار برونیچونکه واگشتم ز پ

 میقد رجعنا من جهاد االصغر

 ا شکافیز حق درخواهم  یقوت

 دان که صفها بشکند يریسهل ش

 ر خدا از عون اویتا شود ش

 يک قصه این شنو یان ایدر ب

  

 ند، اندر او، زار و خجل یاندر آ  

 ن ندایو را اد مر ایتا ز حق آ

 نت سوزینت تابش اینت آتش ایا

 دیمعده اش نعره زنان، هلْ منْ مز

 آنگه او ساکن شود از کن فکان 

 شه  جزوهایطبع ِ  ُکلّ دارد هم

 ؟کمان او کشد یر حق، خود کیغ

 رهاست ین کمان را باژگون  کژ تیا

 گمان یکز کمان، هر راست بجهد  ب

 کار درون یآوردم به پ يرو

 م یاندر جهاد اکبر یبا نب

 ن کوه قافیتا به ناخن برکنم ا

 ر آن است آن که خود را بشکندیش

 وارهد از نفس و از فرعون او 

  ياز سرّ گفتم حصه ا يتا بر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به نزد عمر برسالتصر روم یآمدن رسول ق. 78

 ک رسولیصر یبر عمر آمد ز ق

 ؟حشم يفه ایکو قصر خل: گفت

 ستیاو را قصر ن: قوم گفتندش که

 ستیورا آوازه ا يریگر چه از م

 قصر او؟ ینیبرادر چون بب يا

 علت پاك آر يچشم دل از مو

 هر که را هست از هوسها جان پاك

 چون محمد پاك شد از نار و دود

 بد خواه را وسوسۀ یقیچون رف

 نه فتح بابیهر که را باشد ز س

 گرانیان دید است از میحق پد

 دو سر انگشت بر دو چشم نه

 ستین جهان معدوم نیا ینیور نب

 نیتو ز چشم انگشت را بردار ه

 ؟کو ثواب: نوح را گفتند امت

 ابان نغول ینه از بیدر مد  

 تا من اسب و رخت را آن جا کشم 

 است  یمر عمر را قصر، جان روشن

 ست یشان مر او را کازه ایهمچو درو

سته است موچون که در چشم دلت  ر 

 دار قصرش چشم داریو آنگهان د

 وان پاك یند حضرت و ایزود ب

 هر کجا رو کرد وجه اهللا بود

  ؟ثم وجه اهللا را یبدان یک

 ند آفتاب یاو ز هر ذره بب

 ان اختران یهمچو ماه اندر م

 از جهان؟ انصاف ده  ینیچ بیه

 ست یب جز ز انگشت نفس شوم نیع

 ن یبب یخواهیهر چه م یو آنگهان

 اب یاستغشوا ث يز آن سو: گفت او
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 دیده ایچیرو و سر در جامه ها پ

 پوست است ید است و باقید یآدم

 کور بهد دوست نبود یچونکه د

 ن الفاظ تریچون رسول روم ا

 ده را بر جستن عمر گماشتید

 آن مرد کار یهر طرف اندر پ

 بود اندر جهان؟ ين مردین چنیکا

  

 دیده ایده و نادیال جرم با د  

 د دوست است ید آن است، آنکه دید

 نباشد دور به  یدوست کاو باق

 در سماع آورد شد مشتاق تر

 ع گذاشت یرخت را و اسب را ضا

 وانه واریپرسان او د يشد یم

 وز جهان مانند جان باشد نهان 

  
نیصر عمر را خفته در زیافتن رسول قی. 79 ر خرما ب 

 جست او را تا زجان بنده شود

 لیاو را دخ یزن ید اعرابید

 ر خرما بن ز خلقان او جدایز

 ستادیآمد آن جا و از او دور ا

 آن خفته آمد بر رسولز  یبتیه

 کدگریبت هست ضد یمهر و ه

 ده امیمن شهان را د: گفت با خود

 نبود یبت و ترسیاز شهانم ه

 ر و پلنگیشۀ شیرفته ام در ب

 بس شدستم در مصاف و کارزار

 بس که خوردم بس زدم زخم گران

 نین مرد خفته بر زمیسالح ا یب

 ستین از خلق نیبت حق است ایه

 دیگز يو تقو د از حقیهر که ترس

 ن فکرت به حرمت دست بستیاندر ا

 کرد خدمت مر عمر را و سالم

 ش خواندیکش گفت و او را پیپس عل

 من کنندیهر که ترسد مر ورا ا

 ال تخافوا هست نُزل خائفان

 ؟مترس یست، چون گوئیآن که خوفش ن

  

 ابنده بودینده یال جرم جو  

 ل یر آن نخینک خفته است ز: گفت

 ۀ خداین سایته به خفیر سایز

 د و در لرزه فتادیمر عمر را د

 خوش کرد بر جانش نزول  یحالت

 د جمع اندر جگرین دو ضد را دیا

 ده ام یش سلطانان مه بگزیپ

 ن مرد هوشم در ربودیبت ایه

 د رنگ یشان نگردانیمن ز  يرو

 ر آن دم که باشد، کار  زاریهمچو ش

 گران یتر بوده ام از د يدل قو

 ن؟ یست ایاندام لرزان، چ من به هفت

 ست ین مرد صاحب دلق نیبت ایه

 دیجن و انس و هر که د يترسد از و

 ک ساعت عمر از خواب جست یبعد 

 سالم آنگه کالم : غمبریگفت پ

 منش کرد و به نزد خود نشاندیا

 مر دل ترسنده را ساکن کنند

 خائف آن  يهست در خور از برا

 ست او محتاج درسی؟ نیدرس چه ده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يصر و مکالمات ویسخن گفتن عمر با رسول ق. 80

 رانش را آباد کردیخاطر و   آن دل از جا رفته را دل شاد کرد
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 قیدق يبعد از آن گفتش سخنها

 حق ابدال را يوز نوازشها

 روسبا عیحال چون جلوه است ز آن ز

 زیر شاه نیند شاه و غیجلوه ب

 جلوه کرده خاص و عامان را عروس

 انیار اهل حال از صوفیهست بس

 اد دادیجانش  ياز منازلها

 بدست یکز زمان خال یوز زمان

 مرغ روحیکاندر او س ییوز هوا

 شیپروازش از آفاق ب یکیهر 

 افتیار یار رو را یچون عمر اغ

 یخ کامل بود و طالب مشتهیش

 آن مرشد که او ارشاد داشتد ید

  

 ق یوز صفات پاك حق نعم الرف  

 تا بداند او مقام و حال را

 ن مقام آن خلوت آمد با عروس یو

 زیست جز شاه عزیوقت خلوت ن

 خلوت اندر شاه باشد با عروس 

 ان ینادر است اهل مقام اندر م

 اد دادیروانش  يوز سفرها

 بدست  یه اجاللوز مقام قدس ک

 ده است پرواز و فتوح ین دیش از ایپ

 ش ید و نهمت مشتاق بیوز ام

 افت یجان او را طالب اسرار 

  یمرد چابک بود و مرکب درگه

 ن پاك کاشت یتخم پاك اندر زم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عمر سؤال کردن رسول روم از. 81

 نیر المؤمنیام يکا: مرد گفتش

 اندازه چون شد در قفس یمرغ ب

 بر عدمها کان ندارد چشم و گوش

 از فسون او عدمها زود زود

 چو خواند یباز بر موجود افسون

 تا جان شد او یتیگفت با جسم آ

 باز در گوشش دمد نکتۀ مخوف

کر گشت او یگفت با ن تا که ش 

گل و خندانش کرد  گفت در گوش  ُ

 ؟تا به گوش خاك حق چه خوانده است

 ؟ا چه خواندیتا به گوش ابر آن گو

 در تردد هر که او آشفته است

 تا کند محبوسش اندر دو گمان

 ک طرفیابد یح یهم ز حق ترج

 در تردد هوش جان یگر نخواه

 رون کن ز گوشیپنبه وسواس ب

 فهم آن معماهاش را یتا کن

 ؟نیجان ز باال چون در آمد در زم  

 حق بر جان فسون خواند و قصص : گفت

 د به جوش یآ یچون فسون خواند، هم

 وجود يزند سویخوش معلق م

 زود او را در عدم دو اسبه راند

 د تا رخشان شد اویگفت با خورش

 افتد صد کسوف  دیدر رخ خورش

 و گوهر گشت او  یگفت با آب

 ق کانش کردیگفت با سنگ و عق

 کاو مراقب گشت و خامش مانده است 

 دة خود اشک راندیکاو چو مشک از د

 حق به گوش او معما گفته است 

 ا خود ضد آن یآن کنم کاو گفت 

 ند ز آن کنف یک را بر گزیز آن دو 

 ن پنبه اندر گوش جان یکم فشار ا

 د از گردون خروش یبگوشت آتا 

 ادراك رمز و فاش را یتا کن
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 گردد گوش جان یپس محل وح

 ن حس استیچشم جان جز اگوش جان و 

 صبر کرد یلفظ جبرم عشق را ب

 ستیت با حق است و جبر نین معیا

 ستین جبر، جبر عامه نیور بود ا

 پسر يشان شناسند ایجبر را ا

 شان گشت فاشینده بر ایب و آیغ

 گر استیشان دیار و جبر ایاخت

 رون قطرة خرد و بزرگیهست ب

 طبع ناف آهو است آن قوم را

 رون خون بودینافه ب نیتو مگو کا

 ن مس برون بد محتقریتو مگو کا

 الیار و جبر در تو بد خیاخت

 نان چو در سفره ست او باشد جماد

 لیدر دل سفره نگردد مستح

ت جان است ا راست خوان ين، ایقو 

 کن درنگرینانت قوت تن ول

 با عقل و جان یگوشت پارة آدم

 زور جان کوه کن، شق الحجر

 بان رازد دل سر انیگر گشا

 د ز اسرار نهانیگر زبان گو

 نیفعل حق و فعل ما هر دو بب

  

 چه بود؟ گفتن از حس نهان  یوح  

 ن مفلس است یگوش عقل و چشم ظن ز

 ست حبس جبر کردیو آنکه عاشق ن

 ست ین ابر نیمه است، ا ین تجلیا

 ست یجبر آن اماره  خودکامه ن

 که خدا بگشادشان در دل بصر

 شان گشت الش یش ایپ یذکر ماض

 ه ها اندر صدفها گوهر است قطر

، خرد است و سترگ  ردر صدف آن د 

 از برون خون و از درونشان مشکها

 چون شود یچون رود در ناف مشک

 ر چون گشتست زریدر دل اکس

 شان رفت شد نور جالل یچون در ا

 در تن مردم شود او روح شاد

 ل یلش جان کند از سلسبیمستح

ت آن جان جان تا چه باشد قو 

 ه قوت جان چه باشد سربسر تا ک

 شکافد کوه را با بحر و کان  یم

 زور جان جان در انْشَقَّ القمر

 عرش سازد ترك تاز يجان به سو

 ن جهانیآتش افروزد بسوزد ا

 نیداست ایفعل ما را هست دان، پ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ناو اضافت کردن ابلیزلت خود را به خو)  ع(اضافت کردن آدم . 82 م لَ نا ظَ بس گناه یش که ر
ما أَغْو یخود را به حق تعال نیکه رب بِ  یتَ

 انیق اندر مگر نباشد فعل خل

 خلق حق، افعال ما را موجد است

 ک هست آن فعل ما مختار مایل

 ا غرضیند یزانکه ناطق حرف ب

 رفت شد غافل ز حرف یگر به معن

 آن زمان ینیش بیآن زمان که پ

 ست جانین یط حرف و معنیچون مح

 چنان  يپس مگو کس را چرا کرد  

 زد است یفعل ما آثار خلق ا

 ار ما ینار ما، گه زو جزا، گه 

 ط دو عرض یک دم محیشود  یک

 چ طرف یند هیک دم نبیش و پس یپ

 ن بدان یا ینیبب یتو پس خود ک

 ن هر دو آن یچون بود جان خالق ا
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 پسر يط جمله آمد ایحق مح

 زد جان ما را مست کردیگفت ا

 ینتیطان که بِما أغویگفت ش

 گفت آدم که ظلمنا نفسنا

 در گنه او از ادب پنهانش کرد

 آدم نه من يبعد توبه گفتش ا

 من بد آن؟ ير و قضایکه تقد ین

 دم، ادب بگذاشتمیگفت ترس

 هر که آرد حرمت او، حرمت برد

 نیبیبات از بهر که؟ للطیط

  

 وا ندارد کارش از کار دگر  

 چون نداند آنکه را خود هست کرد؟ 

  یو دنیکرد فعل خود نهان، د

 او ز فعل حق نبد غافل چو ما

 ر خود زدن، او بر بخوردز آن گنه ب

 ؟دم در تو آن جرم و محنیآفر

 آن نهان؟  يچون به وقت عذر کرد

 گفت هم من پاس آنت داشتم 

 نه خوردیهر که آرد قند، لوز

 نیار را خوش کن، مرنجان و ببی

  

  
  
  
  
  
  

 لیتمث. 83

 اریب یفرق یدل پ يک مثل ای

 دست کان لرزان بود از ارتعاش

 دة حق شناسیهر دو جنبش آفر

 اش يدیکه لرزان یمانین پشیز

 يده ایمان دیپش یمرتعش را ک

 له گرین چه عقل آن حیبحث عقل است ا

 گر در و مرجان بود یبحث عقل

 گر استید یبحث جان اندر مقام

 ساز بود یآن زمان که بحث عقل

 جان يون عمر از عقل آمد سوچ

 حس او کامل است يعقل و سو يسو

 ا سببیبحث عقل و حس اثر دان 

 یمستض يضوء جان آمد نماند ا

 که نورش بازغ است یینایز آن که ب

  

 اریجبر را از اخت یتا بدان  

 ز جاش  یرا تو لرزان یو آن که دست

 اس ین با آن قیک نتوان کرد ایل

 رتعش ست مرد میمان نیچون پش

  يده ایتو برچسب ين جبریبر چن

 ره برد آن جا مگر یفیتا ضع

 آن دگر باشد که بحث جان بود

 گر است ید یبادة جان را قوام

 ن عمر با بو الحکم هم راز بودیا

 بو الحکم بو جهل شد در بحث آن 

 گر چه خود نسبت به جان او جاهل است 

 ا بوالعجب یا عجب ی یبحث جان

  یمقتض یافالزم و ملزوم و ن

 ل چون عصا بس فارغ است یاز دل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کُم أَیر آیتفس. 84 ع م وه و بیه و تُم  ان آنینَ ما کُنْ

 میگر ما به قصه آمدیبار د

 م، آن زندان اوستییگر به جهل آ

 میا يم، مستان وییور به خواب آ

 میا يم ابر پر زرق وییور بگر

 م یشد ین قصه برون خود کیما از ا  

 وان اوست یم، آن اییور به علم آ

 م یا ي، به دستان ويداریور به ب

 م یا يق وم آن زمان بریور بخند
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 ور به خشم و جنگ، عکس قهر اوست

 چیچ پیم اندر جهان پیما که ا

 يشویچون الف گر تو مجرد م

 یر حق کنیجهد کن تا ترك غ

  

 ور به صلح و عذر، عکس مهر اوست   

 چ یچ هیچون الف، او خود چه دارد؟ ه

 يشوین ره مرد مفرد میاندر ا

 یبرکن یفان ياین دنیدل از ا

  

  

 ن آب و گل اجسادیارواح با ا يسؤال کردن رسول روم از عمر از سبب ابتال. 85

 پسر يان ایست پاین سخن را نیا

 دین را شنیاز عمر چون آن رسول ا

 شش سوال و هم جوابیمحو شد پ

 افت بگذشت از فروعیاصل را در

 ا عمر چه حکمت بود و سرّیگفت 

 پنهان شده یدر گل یآب صاف

 ن حکمت چه بودیفائده فرما که ا

 یکن یم یشگرف یگفت تو بحث

 آزاد را یمعن يحبس کرد

 يا ن کردهیفائده ا ياز برا

 ده شدیفائده زائ يآن که از و

 یکیصد هزاران فائده ست و هر 

 آن دم لطفش که جان جانهاست

 آن دم نطقت که جزو جزوهاست

 ، کار تو با فائده ستيتو که جزو

 گفت را گر فائده نبود مگو

 زدان طوق هر گردن بودیشکر 

 گر ترش رو بودن آمد شکر و بس

 د در جگریسرکه را گر راه با

  

 رسول روم بر گو وز عمراز   

 دیدر دلش آمد پد ییروشن

 گشت فارغ از خطاء و از صواب

 بهر حکمت کرد در پرسش شروع

 کدر ين جایدر ا یحبس آن صاف

 بستۀ ابدان شده  یجان صاف

 مرغ را اندر قفس کردن چه سود 

  یکن یم یرا بند حرف ییمعن

 تو باد را يکرده ا یبند حرف

  يده اتو که خود از فائده در پر

 ده شدیند آن چه ما را دیچون نب

  یک اندکیش آن یصد هزاران پ

 راست  يگو یز معن یچون بود خال

 چراست یفائده شد کلّ کل خال

 تو دست  يپس چرا در طعن کل آر

 ور بود هل اعتراض و شکر جو

 جدال و رو ترش کردن بود ین

 ست کس ین ییهمچو سرکه شکر گو

 ن شو از شکریگو برو سرکنگب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جلس مع أهل التصوفیجلس مع اهللا فلیث من أراد أن یان حدیدر ب. 86

 ستیاندر شعر جز با خبط ن یمعن

 د و شاه شدینجا رسیآن رسول ا

 ک دو جامین یآن رسول از خود بشد ز

 ا بحر گشتیچون آمد به درل یس

 افت نان با بوالبشریچون تعلق 

 ست یرا ضبط نچون قالسنگ است آن  

 واله اندر قدرت اهللا شد

 ام یپ یاد ماندش نیرسالت  ین

 دانه چون آمد به مزرع کشت گشت 

 نان مرده زنده گشت و با خبر
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 نار شد يزم چون فدایموم و ه

 ده گانیسنگ سرمه چون که شد در د

 خنک آن مرده کز خود رسته شد يا

 آن زنده که با مرده نشست يوا

 یختیچون تو در قرآن حق بگر

 ایانب يهست قرآن حالها

 ریقرآن پذ يو نه ا یور بخوان

 قصص یچو بر خوان ییرایور پذ

 است یمرغ کاو اندر قفس زندان

 کز قفسها رسته اند ییروحها

 نید بدیاز برون آوازشان آ

 ن قفسین تنگیم زین رستیما به د

 ش را رنجور ساز و زار زاریخو

 محکم است يکه اشتهار خلق بند

 قیبا رفیز يت بشنو ایک حکای

 در مثال یبشنو اکنون داستان

  

 او انوار شد یذات ظلمان  

 دبان یشد آن جا د یینایگشت ب

 وسته شدیپ يدر وجود زنده ا

 بجست  ياز و یمرده گشت و زندگ

  یختیا آمیبا روان انب

 ایبحر پاك کبران یماه

 ریده گیا را دیا و اولیانب

 د در قفس یمرغ جانت تنگ آ

 است  ید رستن از نادانینجو یم

 سته اندیا و رهبر شایانب

ستن ترا ا ر ه ن ین است ایکه ر 

 ن قفس یست چارة این ره نیر ایغ

 رون کنند از اشتهاریتا ترا ب

 کم است  ین از بند آهن کیدر ره ا

 ق یبحر عمن یشرط ا یتا بدان

 واقف بر اسرار مقال يتا شو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان یمحبوس بطوط یغام دادن طوطیرفت و پیقصۀ آن بازرگان که به هندوستان به تجارت م. 87
 هندوستان 

 ییوطاو را ط یبود بازرگان

 چون که بازرگان سفر را ساز کرد

 را ز جود يزیهر غالم و هر کن

 خواست کرد يمراد ياز و یکیهر 

 ارمغان یرا چه خواه یگفت طوط

 انیکه آنجا طوط یگفتش آن طوط

 که مشتاق شماست یکان فالن طوط

 بر شما کرد او سالم و داد خواست

 اقید که من در اشتیشا یگفت م

 ر بند سختن روا باشد که من دیا

 دوستان ين باشد وفاین چنیا

 ن مرغ زاریمهان ز يد ایاد آری

 مون بودیار را میاران یاد ی

  ییبا طوطیدر قفس محبوس ز  

 هندستان شدن آغاز کرد يسو

 زود يگفت بهر تو چه آرم گو

 ک مردیجمله را وعده بداد آن ن

 کارمت از خطۀ هندوستان 

 ان یکن ز حال من ب ینیچون بب

 ت آسمان در حبس ماس ياز قضا

 واز شما چاره و ره ارشاد خواست 

 رم در فراق ینجا بمیجان دهم ا

 بر درخت  یگه شما بر سبزه گاه

 ن حبس و شما در بوستان یمن در ا

 ان مرغزاریدر م یک صبوحی

 ن مجنون بودیو ا یلیخاصه کان ل
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 فان بابت موزون خودیحر يا

 اد منینوش کن بر  یک قدح می

 زین فتادة خاك بیاد ایا به ی

 عجب آن عهد و آن سوگند کو يا

 است یگر فراق بنده از بد بندگ

 نگدر خشم و ج یکه تو کن يبد يا

 تو ز دولت خوبتر يجفا يا

 ن است نورت چون بودینار تو ا

 از حالوتها که دارد جور تو

 ما ياد آور از محبتهای

 نالم و ترسم که او باور کند

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد 

 ن خار در بستان شومیو اهللا ار ز

 د دهانین عجب بلبل که بگشایا

 است ین نهنگ آتشین نه بلبل ایا

 است و خود کل است او عاشق کل

 ن سان بودیجان ز یقصۀ طوط

 گناه یب یفیضع یمرغ یکیکو 

  

 خورم پر خون خود یمن قدحها م  

 داد من  یکه بده یخواه یگر هم

 زیر خاك رب يجرعه ا يچون که خورد

 آن لب چون قند کو يوعده ها

 ست یپس فرق چ یچون تو با بد بد کن

 با طرب تر از سماع و بانگ چنگ 

 و انتقام تو ز جان محبوبتر

 ن تا خود که سورت چون بودیماتم ا

 ابد غور تویوز لطافت کس ن

 ما  يحق مجلسها و صحبتها

 وز ترحم جور را کمتر کند

 ن هر دو ضدیعجب من عاشق ایا

 ن سبب ناالن شوم یهمچو بلبل ز

 تا خورد او خار را با گلستان 

 است  یعشق او را خوش يجمله ناخوشها

 ش جویش است و عشق خویعاشق خو

 کو محرم مرغان بود یکو کس

 مان با سپاه یو اندرون او سل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یور عقول الهیصفت اجنحۀ ط. 88

 شکر و گله یچون بنالد زار ب

 ک از خدایهر دمش صد نامه صد پ

 ش حقیزلت او به ز طاعت پ

 معراج خاص یکیاو را  یهر دم

 صورتش بر خاك و جان بر المکان

 دتیدر فهم آ که ین یالمکان

 بل مکان و المکان در حکم او

 ن بتابین کوته کن و رخ زیشرح ا

  

 افتد اندر هفت گردون غلغله   

 ک از خدایزو شصت لب یا ربی

 مانها خلق ینزد کفرش جمله ا

 بر سر تاجش نهد صد تاج خاص 

 فوق وهم سالکان  یالمکان

 دت یزا یالیخ يدر و یهر دم

 چارجو یهمچو در حکم بهشت

 م مزن و اهللا اعلم بالصواب د

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  یدن از آن طوطیغام رسانیان هندوستان را در دشت و پیدن خواجه طوطید. 89

 دوستان ين ایم از ایگرد یباز م

 امیرفت آن پیمرد بازرگان پذ

 مرغ و تاجر و هندوستان  يسو  

 سالم  يجنس از و يکاو رساند سو
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 دیهندوستان رس يچون که تا اقصا

 د و پس آواز دادیمرکب استان

 د و پسیان لرزیز آن طوط ییططو

 مان خواجه از گفت خبریشد پش

 کیش است با آن طوطین مگر خویا

 امین چرا کردم چرا دادم پیا

 ن زبان چون سنگ و هم آهن وش استیا

 سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف

 ک است و هر سو پنبه زاریز آنکه تار

 که چشمان دوختند یظالم آن قوم

 کندران یک سخن ویرا  یعالم

 دمند یسیجانها در اصل خود ع

 یگر حجاب از جانها برخاست

 چون شکر ییکه گو یگر سخن خواه

 رکانیز يصبر باشد مشتها

 هر که صبر آورد گردون بر رود

 انیصاحب دل را ندارد آن ز

 ز رستیافت از پرهیز آنکه صحت 

  

 دیبد يچند یابان طوطیدر ب  

 آن سالم و آن امانت باز داد

 اوفتاد و مرد و بگسستش نفس 

 گفت رفتم در هالك جانور

 ک ین مگر دو جسم بود و روح یا

 ن گفت خام یچاره را ز یسوختم ب

 و آنچه بجهد از زبان چون آتش است 

 الف  ينقل و گه از رو يگه ز رو

 ان پنبه چون باشد شراریدر م

 را سوختند یالموز سخنها ع

 ران کندیروبهان مرده را ش

 مرهمند یک زمان زخمند و گاهی

  یح آساستیمس یگفت هر جان

 ن حلوا مخوریصبر کن از حرص و ا

 کودکان  يهست حلوا آرزو

 هر که حلوا خورد واپس تر رود

 ان یگر خورد او زهر قاتل را ع

 ان تب در است ین میطالب مسک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ن عطار قدس اهللا روحهید الدیر قول فریتفس. 90

  خور یان خاك خون میغافل م يا یتو صاحب نفس
 ن باشدیخورد آن انگب يکه صاحب دل اگر زهر

جر يغمبر که ایگفت پ  يطالب  ِ

 مرو است آتش در يدر تو نمرود

 یییایسباح و نه در يچون نه ا

 او ز قعر بحر گوهر آورد

 رد زر شودیگر خاك گ یکامل

 چون قبول حق بود آن مرد راست

 ویطان است و دیدست ناقص دست ش

 ش او دانش شودید پیجهل آ

 ، علت شودیرد علتیهر چه گ

 اده با سواریکرده پ يمر يا

  

  يِمر  یچ مطلوبیهان مکن با ه  

 م شویاول ابراه یرفت خواه

  یییش از خود رایفکن خویدر م

 انها سود بر سر آوردیاز ز

 ناقص ار زر برد خاکستر شود

 دست او در کارها دست خداست 

 ویس است و ریز آن که اندر دام تلب

 که در ناقص رود یجهل شد علم

 ، ملت شودیرد کاملیکفر گ

 دار يبرد اکنون پا یسر نخواه
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 ا مایعصا  ياول تو انداز ییه السالم که چه فرمایرا عل یم ساحران مر موسیتعظ. 91

 نیساحران در عهد فرعون لع

 را مقدم داشتند یک موسیل

 فرمان آن توست: ز آن که گفتندش که

 ساحران ياول شما ا یگفت ن

 دیشان را خریم این قدر تعظیا

 ر او نشناختندساحران چون قد

 لقمه و نکته ست کامل را حالل

 جنس تو یاو زبان ن یتو چو گوش

 ر نوشید شیکودك اول چون بزا

 دش لب دوختنیبا یم یمدت

 یکید صد یاموزد نگویتا ن

 کند یم یت یور نباشد گوش، ت

 کش نبود آغاز گوش یکرّ اصل

 د نطق رایز آن که اول سمع با

 ات من أبوابهایادخلوا األب

 ستیکان موقوف راه سمع ننطق 

 یمبدع است او تابع استاد ن

 ان هم در حرف هم در مقالیباق

 يگانه ایب یستین سخن گر نیز

 ز آن که آدم ز آن عتاب از اشک رست

 نیه آمد آدم بر زمیبهر گر

 هفت يآدم از فردوس و از باال

لب او یگر ز پشت آدم وز ص 

 شه دلیش يذوق آب ا یتو چه دان

 ده نقل سازیب دز آتش دل و آ

 ده گانیذوق آب د یتو چه دان

 یکن ین انبان ز نان خالیگر تو ا

 طان باز کنیر شیطفل جان از ش

 يره ایک و ملول و تیتا تو تار

 کان نور افزود و کمال يلقمه ا

 د چراغ ما کشدیکا یروغن

 ن یبه ک یکردند با موس يچون مر  

 ساحران او را مکرم داشتند

 عصا بفکن نخست  یخواه یگر تو م

 ان ید آن مکرها را در میافکن

 دیپاهاشان بر آن دست و يکز مر

 دست و پا در جرم آن درباختند

 باش الل  یکامل مخور م يتو نه ا

صتُوا نْ  گوشها را حق بفرمود أَ

 خامش بود او جمله گوش  یمدت

 ان سخن آموختن یاز سخنگو

  یشک ید بید حشو گویور بگو

 کند یم یتیشتن را گنگ گیخو

 کند در نطق جوش  یالل باشد ک

 ر آمنطق از ره سمع اند يسو

 و اطلبوا االرزاق من أسبابها

 ست یطمع ن یجز که نطق خالق ب

  یمسند جمله و را اسناد ن

 تابع استاد و محتاج مثال 

  يرانه ایر و جو ویگ یدلق و اشک

 اشک تر باشد، دم توبه پرست 

 ن یان و ناالن و حزیتا بود گر

 عذر رفت  يماچان از برا يپا

 باش هم در ُطلب او یدر طلب م

 تو پا به گل  يکه همچو خر شدزان

 د است تازیبوستان از ابر و خورش

 دگان یتو چون ناد یعاشق نان

  یکن یاجالل يپر ز گوهرها

 بعد از آنش با ملک انباز کن 

  يره این همشیو لعیدان که با د

 آن بود آورده از کسب حالل 

 را کشد یآب خوانش چون چراغ
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 د از لقمۀ حاللیعلم و حکمت زا

 و دام ینیچون ز لقمه تو حسد ب

 جو بر دهد؟و  يچ گندم کاریه

 شه هایلقمه تخم است و برش اند

 د از لقمۀ حالل اندر دهانیزا

 مه حضور يد از لقمه حالل ایزا

 ایک يان ندارد این سخن پایا

  

 د از لقمۀ حالل یعشق و رقت آ

 د، آن را دان حرام یفلت زاجهل و غ

 ، که کرة خر دهد؟یاسب يده اید

 شه هایلقمه بحر و گوهرش اند

 آن جهان  يل خدمت عزم سویم

 ده نور یدر دل پاك تو و در د

 ا یکن ب یبحث با زرگان و طوط

  
 ده یآنچه در هندوستان د یباز گفتن بازرگان با طوط. 92

 کرد بازرگان تجارت را تمام

 اورد ارمغانیرا ب یهر غالم

 ارمغان بنده کو یگفت طوط

 نمانم از آیمن خود پش یگفت ن

 از گزاف یغام خامیکه چرا پ

 ستیز چ یمانیخواجه پش يگفت ا

 تو يتهایگفت گفتم آن شکا

 برد يز دردت بو یطوط یکیآن 

 ن گفتن چه بودیمان گشتم ایمن پش

 کان جست ناگه از زبان ينکته ا

 پسر ير ایوا نگردد از ره آن ت

 را گرفت یچون گذشت از سر جهان

 است یب اثرها زادنیفعل را در غ

 جمله مخلوق خداست یکیشر  یب

 عمر يسو يرید تید پرانیز

 د دردییزا یهم یمدت سال

 عمر دائم ماند در درد و وجل

 د وجع چون مرد اویز آن موال

 آن وجعها را بدو منسوب دار

 ن کسب و دم و دام و جماعیهمچن

 د از سببیموال يبسته درها

 ا را هست قدرت از الهیاول

 ح بابگفته ناگفته کند از فت

 منزل شاد کام  يباز آمد سو  

 د او نشان یزك را ببخشیهر کن

 باز گو يدیوآنچه د یآنچه گفت

 ان و انگشتان گزان یدست خود خا

 و از نشاف  یدانش یبردم از ب

 است  یتضن خشم و غم را مقیست آن کایچ

 تو يان همتایطوط یبا گروه

 د و بمردید و لرزیزهره اش بدر

 چه سود یمانیک چون گفتم پشیل

 دان که جست آن از کمان  يریهمچو ت

سیبند با سر یلید کرد ِ  را ز َ

 ران کند نبود شگفت یگر جهان و

 ست یدش به حکم خلق نیو آن موال

 د ار چه نسبتشان به ماست یآن موال

 رش همچو نمریت تعمر را بگرف

 ند حق نه مردیدردها را آفر

 د آن جا تا اجل یزا یدردها م

 د را ز اول سبب قتال گویز

 گر چه هست آن جمله صنع کردگار

 د است حق را مستطاع یآن موال

 ز آن دست رب  یمان شد ولیچون پش

 ر جسته باز آرندش ز راه یت

 کباب  یخ سوزد نیس یتا از آن ن
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 دیاز همه دلها که آن نکته شن

 د و حجت مهایگرت برهان با

نْسوکُم ذکْرِیآ  بخوان يت أَ

 ان قادراندیر و به نسیچون به تذک

 ان بست او راه نظریچون به نس

 ه اهل السمویخذتموا سخر

ه پادشاه جسمهاست صاحب د 

 چ شکیه ید آمد عمل بیفرع د

 دند خُردیمردمش چون مردمک د

 ارم گفت از آنین نیام امن تم

 ادشانیخلق و  یچون فراموش

هیصد هزاران ن یک و بد را آن ب 

 کند یروز دلها را از آن پر م

 شانهایشۀ پیآن همه اند

 د به تویشه و فرهنگ تو آیپ

 شۀ زرگر به آهنگر نشدیپ

 زیشه ها و خلقها همچون جهیپ

 کان برنهادت غالبست یصورت

 شه ها و خلقها از بعد خوابیپ

 شه ها در وقت صبحیشه ها و اندیپ

 ک از شهرهایپ يچون کبوترها

 اصل خود رود يسو ینیهر چه ب

  

 دیو و ناپدآن سخن را کرد مح  

و ننسهایباز خوان منْ آ  ۀٍ أَ

 ان نهادنشان بدان یقدرت نس

 خلقان قاهراند يبر همه دلها

 کار نتوان کرد ور باشد هنر

 د تا أنسوکم یخوان یاز نب

 شماست  يصاحب دل شاه دلها

 پس نباشد مردم اال مردمک 

 نبرد یمردمک کس پ یدر بزرگ

 د ز صاحب مرکزان یآ یمنع م

 ادشان یرسد فری، او ماست يبا و

  یکند هر شب ز دلهاشان ته یم

 کند یآن صدفها را پر از در م

 ت جانهایشناسند از هدا یم

 د به تویتا در اسباب بگشا

 ن خوش خو بدان منکر نشدیا يخو

 زیند روز رستخیخصم آ يسو

 ر حشرت واجبست یهم بران تصو

 د هم به خصم خود شتاب یواپس آ

 آن حسن و قبح هم بدانجا شد که بود 

 ش آرد بهرهایشهر خو يسو

 کلّ خود راجع شود يجزو سو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را و مردن و نوحه  کردن خواجه  یحرکت آن طوط یدن آن طوطیشن. 93

 چه کرد ید آن مرغ کان طوطیچون شن

 نیدش فتاده همچنیخواجه چون د

 دین حالش بدین رنگ و بدیچون بد

 نیخوب خوش حن یطوط يگفت ا

 غا مرغ خوش آواز منیدر يا

 حان منغا مرغ خوش الیدر يا

 يبد ین مرغیمان را چنیگر سل

 افتمیغا مرغ که ارزان یدر يا

 د اوفتاد و گشت سردیپس بلرز  

 ن ید و زد کله را بر زمیبر جه

 دیبان را دریخواجه بر جست و گر

 ن یچن ین چرا گشتین چه بودت ایه

 غا همدم و همراز من یدر يا

 راح روح و روضه رضوان من 

  يدگر مشغول آن مرغان شد یک

  او بر تافتم ياز رو يزود رو
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 يبر ور یانیزبان تو بس ز يا

 یزبان هم آتش و هم خرمن يا

 کند یدر نهان جان از تو افغان م

 ییان تویپا یزبان هم گنج ب يا

 ییر و خدعۀ مرغان تویهم صف

  یاران توئیر و رهبر یهم خف

 امان یب يا یده یچند امانم م

 مرغ مرا يده اینک بپران

 ا داد دهیا جواب من بگو ی

 غا نور ظلمت سوز منیدر يا

 غا مرغ خوش پرواز منیدر يا

 عاشق رنج است نادان تا ابد

 تو ياز کبد فارغ بدم با رو

 دن استیال دیغاها خین دریا

 ستیرت حق بود، با حق چاره نیغ

 ر همه ستیرت آن باشد که آن غیغ

 يبد ایغا اشک من دریدر يا

 رك سار منیمن مرغ ز یطوط

 داد و ناداد آمدم يهر چه روز

 آواز او ید ز وحیکا ییطوط

 نهان یاندرون توست آن طوط

 ت را، تو شاد از اویبرد شاد یم

 یسوختیکه جان از بهر تن م يا

 ؟یسوختم من، سوخته خواهد کس

 سوخته چون قابل آتش بود

 غیدر يغا ایدر يغا ایدر يا

 ز شدیدل ت چون زنم دم کاتش

 ار خود تند است و، مستیآنکه او هوش

 رون بودیکز صفت ب یر مستیش

 شم و دلدار منیه اندیقاف

 ش منیه اندیقاف ين ایخوش نش

 م مر ترایا چه گویگو ییچون تو  

  ین خرمن زنین آتش در ایچند ا

 کند یش آن میگر چه هر چه گوئ

  ییدرمان تو یزبان هم رنج ب يا

 یس و ظلمت کفران توئیهم بل

  ییس وحشت هجران تویهم ان

 ن من کمان یتو زه کرده به ک يا

 در چراگاه ستم، کم کن چرا

 اد ده ی يا مرا اسباب شادی

 غا صبح روز افروز من یدر يا

 ده تا آغاز من یز انتها پر

 کبد یز ال أُقْسم بخوان تا فیخ

 تو يبدم در جو یوز زبد صاف

 دن است یوز وجود نقد خود ببر

 ست؟ یکز حکم حق صد پاره ن یکو دل

 ان و دمدمه ست یآنکه افزون از ب

  يبا شدیتا نثار دلبر ز

 ترجمان فکرت و اسرار من 

 دم یاد آیتا  او ز اول گفت

 ش از آغاز وجود آغاز اویپ

 ن و آن یده تو بر ایعکس او را د

 ظلم را چون داد از او يریپذ یم

  یجان را و تن افروخت یسوخت

  یتا ز من آتش زند اندر خس

 سوخته بستان که آتش کش بود

 غ یر مینهان شد ز یکانچنان ماه

 ز شدیر هجر آشفته و خون ریش

 ؟رد به دستیگچون بود، چون او قدح 

 ط مرغزار افزون بودیاز بس

 دار من یش، جز دیدم مندیگو

 ش من یدر پ ییۀ دولت تویقاف
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 از آن یشیحرف چه بود تا تو اند

 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

 کز آدمش کردم نهان یآن دم

 لیرا که نگفتم با خل یآن دم

 زدحا دم نیمس يکز و یآن دم

 یما چه باشد در لغت اثبات و نف

 افتمیدر یدر ناکس یمن کس

 ش رایجمله شاهان پست، پست خو

 جمله شاهان بندة بندة خودند

 اد، مرغان را شکاریشود ص یم

 دالن را دلبران جسته به جان یب

 اش معشوق دان يدیهر که عاشق د

 ند از جهانیتشنگان گر آب جو

 چونکه عاشق اوست تو خاموش باش

 کند یالنیل سید کن چون سبن

 بود یرانیمن چه غم دارم که و

 غرق حق خواهد که باشد غرق تر

 ا زبرید یا خوشتر آیر دریز

 دال یبس زبون وسوسه باش

 گر مرادت را مذاق شکر است

 صد هالل يهر ستاره اش خونبها

 میافتیما بها و خونبها را 

 یات عاشقان در مردگیح يا

 داللمن دلش جسته به صد ناز و 

 ن عقل و جانیآخر غرق توست ا: گفتم

 يده ایشیمن ندانم آنچه اند

 مرا یدستیگران جان خوار د يا

 هر که او ارزان خرد، ارزان دهد

 نیام که غرق است اندر ا یغرق عشق

 انیمجملش گفتم نکردم من ب

 ا بودیم، لب دریمن چو لب گو

 نشستم رو ترش ینیریمن ز ش

 وار رزان یصوت چه بود؟ خار د  

 ن هر سه با تو دم زنم یا یتا که ب

 تو اسرار جهان  يم ایبا تو گو

 ل یرا که نداند جبرئ یو آن دم

 ما هم نزد یز بیرت نیحق ز غ

  یذات و نف یمن نه اثباتم، منم ب

 دربافتم  یدر ناکس یپس کس

 ش رایجمله خلقان مست، مست خو

 جمله خلقان مردة مردة خودند

 شان را شکاریتا کند ناگاه ا

 جمله معشوقان شکار عاشقان 

 ن و هم آن یکو به نسبت هست هم ا

 د به عالم تشنگان یآب هم جو

 دهد تو گوش باش یاو چو گوشت م

 ندک یرانیو و ییور نه رسوا

 بود یران گنج سلطانیر ویز

 ر و زبریهمچو موج بحر جان ز

 ا سپرید یر او دل کش تر آیت

 از بال یگر طرب را باز دان

 مراد دلبر است  ین يمرادیب

 ختن او را حالل یخون عالم ر

 م یجانب جان باختن بشتافت

  یجز که در دل بردگ یابیدل ن

 او بهانه کرده با من از مالل 

 ن افسون مخوان یمن اگفت رو رو بر 

  يده ایده، دوست را چون دیدو د يا

 مرا ید ستیزانکه بس ارزان خر

 نان دهد یبه قرص یطفل يگوهر

 ن ین و آخریاول يعشقها

 ور نه هم لبها بسوزد هم دهان 

 م، مراد اال بودیمن چو ال گو

 گفتارم خمش  ياریمن ز بس
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 نما از دو جها ینیریتا که ش

 ن سخنید ایتا که در هر گوش نا

  

 در حجاب رو ترش باشد نهان 

 لدن  م ز صد سریگو یک همی

  
 یم سنائیر قول حکیتفس. 94

  مانیچه کفر آن حرف و چه ا یبهرچه از راه وامان
 بایچه زشت آن نقش و چه ز یبهر چه از دوست دور افت

ش یو من غ یر منیر من سعد و اهللا أغیور و أنا أغین سعدا لغإ: یقول النب یمعن یف فَواح رته حرم الْ
نَ طَ ما ب ها و نْ رَ مه  ما ظَ

 ور آمد که حقیجمله عالم ز آن غ

 او چو جان است و جهان چون کالبد

 نیهر که محراب نمازش گشت ع

 هر که شد مر شاه را او جامه دار

 نیهر که با سلطان شود او همنش

 د از پادشاهیبوسش چون رسدست 

 گر چه سر بر پا نهادن خدمت است

 رت بود بر هر که اویشاه را غ

 رت حق بر مثل گندم بودیغ

 د از الهیرتها بدانیاصل غ

 رم گلهین بگذارم و گیشرح ا

 دشیرا ناله ها خوش آینالم ا

 چون ننالم تلخ از دستان او؟

 روز او یچون نباشم همچو شب ب

 در جان منناخوش او خوش بود 

 شیش و درد خویعاشقم بر رنج خو

 خاك غم را سرمه سازم بهر چشم

 اشک کان از بهر او بارند خلق

 کنم یت میمن ز جان جان شکا

 ده امید از او رنجیگو یدل هم

 تو فخر راستان يکن ا یراست

 کجاست یآستان و صدر در معن

 ده جان تو از ما و منیره يا

 ییک تویک شود آن یمرد و زن چون 

 ن عالم سبق یرت بر ایبرد در غ  

 ک و بدیرد نیکالبد از جان پذ

 ن یدان تو شیمان رفتنش میا يسو

 هست خسران بهر شاهش اتجار

شستن بود ح  ن یف و غبیبر درش َ

 ند بوس پا باشد گناه یگر گز

 ش آن خدمت خطا و زلت است یپ

 د رویدند بعد از آن که یبو گز

 رت مردم بودیکاه خرمن غ

 اشتباه  یآن خلقان فرع حق ب

 آن نگار ده دله  ياز جفا

 دش یاز دو عالم ناله و غم با

 م در حلقۀ مستان اویچون ن

 روز افروز او يوصال رو یب

 ار دل رنجان من ی يجان فدا

 ش یشاه فرد خو يبهر خشنود

 تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم 

 دارند خلق گوهر است و اشک پن

 کنم  یت میروا یم شاکیمن ن

 ده ام یخند یوز نفاق سست م

 تو صدر و من درت را آستان  يا

 ار ماست یما و من کو آن طرف کان 

 فۀ روح اندر مرد و زن یلط يا

  ییک ها محو شد آنک تویچون که 
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 ین من و ما بهر آن بر ساختیا

 يک جوهر شویتا تو با ما و تو 

 ک جان شوندیتا من و توها همه 

 امر کُن يا این همه هست و بیا

 دنتیچشم جسمانه تواند د

 دن استیدل که او بستۀ غم و خند

 آن که او بستۀ غم و خنده بود

 منتهاست یباغ سبز عشق کاو ب

 ن هر دو حالت برتر استیز یعاشق

ه زکات رو خوب رو يخوب ا يد 

 يکز کرشمه غمزة غمازه ا

 ختیمن حاللش کردم از خونم بر

 انیز نالۀ خاک یزانیچون گر

 که از مشرق بتافت یکه هر صبح يا

 دات رایش یدهیچون بهانه م

 جهان کهنه را تو جان نو يا

 شرح گل بگذار از بهر خدا

 نباشد جوش ما ياز غم و شاد

 در استگر بود کان نایحالت د

 اس از حالت انسان مکنیتو ق

 حادث است يجور و احسان رنج و شاد

 صبح را پشت و پناه يصبح شد ا

 ییعذر خواه عقل کل و جان تو

 تافت نور صبح و ما از نور تو

 ن دارد مرایدادة تو چون چن

 جوش ماست يباده در جوشش گدا

 ما از او یباده از ما مست شد ن

 موم م و قالبها چویما چو زنبور

 ث خواجه گوین حدیبس دراز است ا

  

  یتا تو با خود نرد خدمت باخت  

  يعاقبت محض چنان دلبر شو

 وندعاقبت مستغرق جانان ش

 ان و از سخن یمنزه از ب يا

 دنت یال آرد غم و خندیدر خ

 دن است یق آن دیتو مگو کاو ال

 ت زنده بودین دو عاریاو بد

 وه هاست یدر او بس م يجز غم و شاد

 خزان سبز و تر است  یبهار و ب یب

 شرح جان شرحه شرحه باز گو

  يبر دلم بنهاد داغ تازه ا

 خت یگر یگفتم حالل او م یمن هم

 ان یبر دل غمناک يزیغم چه ر

 افت یهمچو چشمۀ مشرقت در جوش 

کرّ لبهات را يا بهانه ش 

 جان و دل افغان شنو یاز تن ب

 شرح بلبل گو که شد از گل جدا

 ال و وهم نبود هوش مایبا خ

 تو مشو منکر که حق بس قادر است 

 منزل اندر جور و در احسان مکن 

 رند و حقشان وارث است یحادثان م

 ن بخواه یحسام الد یذر مخدومع

  ییجان جان و تابش مرجان تو

 منصور تو یبا م یدر صبوح

 باده که بود؟ تا طرب آرد مرا

 ر هوش ماست یچرخ در گردش اس

 ما از او یقالب از ما هست شد ن

 خانه خانه کرده قالب را چو موم 

 تا چه شد احوال آن مرد نکو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تاجر ت خواجۀیرجوع به حکا. 95

 ن ین چنیگفت ا یصد پراکنده هم   نیخواجه اندر آتش و درد و حن
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 ازیگه تناقض گاه ناز و گه ن

 کند یم یمرد غرقه گشته جان

 رد در خطریتا کدامش دست گ

 ین آشفتگیار ایدوست دارد 

 ستیکار ن یآن که او شاه است او ب

 پسر ين فرمود رحمان ایبهر ا

 خراش یتراش و م ین ره میاندر ا

 آخر بود یتا دم آخر دم

 کوشد اگر مرد و زن است یهر که م

 عمو يان ندارد این سخن پایا

  

 قت گه مجازیحق يگاه سودا  

 زند یم یاهیدست را در هر گ

 م سریزند از ب یم ییدست و پا

  یهوده به از خفتگیکوشش ب

 ست یمار نیطرفه کاو ب يناله از و

مٍ هو فیکُلَّ   نٍ ا یو  پسر يشَأْ

 فارغ مباش  یا دم آخر دمت

 ت با تو صاحب سر بودیکه عنا

 گوش و چشم شاه جان بر روزن است

 و خواجه بازگو  یقصه طوط

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرده  یدن طوطیرا از قفس و پر یبرون انداختن مرد تاجر طوط. 96

 رون فکندیبعد از آنش از قفس ب

 مرده چنان پرواز کرد یطوط

 ران گشت اندر کار مرغیخواجه ح

 بیعندل يباال کرد و گفت ا يرو

 یاو چه کرد آنجا که تو آموخت

 یو ما را سوخت يمکر یساخت

 کو به فعلم پند داد یگفت طوط

 زانکه آوازت ترا در بند کرد

 مطرب شده با عام و خاص يا یعنی

 مرغکانت بر چنند یدانه باش

 دام شو ین بکلدانه پنهان ک

 هر که داد او حسن خود را در مزاد

 چشمها و خشمها و رشکها

 درند یرت میدشمنان او را ز غ

 آنکه غافل بود از کشت بهار

 ختید گریدر پناه لطف حق با

 آن گه چه پناه یابی یتا پناه

 ار شد؟یا یرا نه در ینوح و موس

 قلعه بود؟ یم را نیآتش ابراه

 ش خواند؟یخو يرا نه سو ییحیکوه 

 د تا شاخ بلندیک پریطوط  

 تاز کرد یکافتاب از چرخ ترک

 د اسرار مرغ یخبر ناگه بد یب

 ب یان حال خودمان ده نصیاز ب

  یچشم ما از مکر خود بردوخت

 یما را و خود افروخت یسوخت

 که رها کن نطق و آواز و گشاد

 ن پند کردیا یش او مرده پیخو

 خالص  یابیرده شو چون من که تا م

 کودکانت بر کنند یغنچه باش

 اه بام شویغنچه پنهان کن گ

 او رو نهاد يبد سو يصد قضا

 زد چو آب از مشکهایبر سرش ر

 برندیدوستان هم روزگارش م

 ن روزگاریمت ایاو چه داند ق

 خت یکاو هزاران لطف بر ارواح ر

 آب و آتش مر ترا گردد سپاه 

 ن قهار شد؟یان به کبر اعداش ین

 تا بر آورد از دل نمرود دود

 قاصدانش را به زخم سنگ راند
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 زیا در من گریب ییحی يگفت ا

  

 زیر تیتا پناهت باشم از شمش

  
 دن یخواجه را و پر یوداع کردن طوط. 97

 نفاق یب یداد طوط ک دو پندشی

 مرحمت يخواجه کرد يالوداع ا

 خواجه رفتم تا وطن يالوداع ا

 أمان اهللا برو یخواجه گفتش ف

 رو نهاد یهندستان اصل يسو

 ن پند من استیخواجه با خود گفت کا

 بود یک یجان من کمتر ز طوط

  

 بعد از آن گفتش سالم الفراق   

 د و مظلمت یآزادم ز ق يکرد

 همچو من  يروزآزاد  يهم شو

 راه نو يمر مرا اکنون نمود

 بعد شدت از فرج دل گشته شاد 

 ن ره روشن است یرم که ایراه او گ

 بود یکو پید که نین بایجان چن

  

  
  
  
  
  
  
  

 م خلق و انگشت نما شدن یان مضرت تعظیدر ب. 98

 تن قفس شکل است، زان شد خار جان

 شوم هم راز تود من ینش گویا

 ست چون تو در وجودید نینش گویا

 هر دو عالم آن توست: دیآنش گو

 یش و خرمیآنش خواند گاه ع

 شیند خلق را سر مست خویاو چو ب

 او نداند که هزاران را چو او

 است يلطف و سالوس جهان خوش لقمه ا

 آتشش پنهان و ذوقش آشکار

 خرم یتو مگو آن مدح را من ک

 د بر مالیمادحت گر هجو گو

 کاو ز حرمان گفت آن یگر چه دان

 ماندت در اندرون یآن اثر م

 بود یآن اثر هم روزها باق

 ن است مدحیرید چو شیک ننمایل

 يهمچو مطبوخ است و حب کان را خور

 یحلوا بود ذوقش دم يور خور

 ماند نهان ید همیپا یچون نم

 ر اویچون شکر ماند نهان تاث

 فیظر يا يور حب و مطبوخ خورد

 ب داخالن و خارجان یدر فر  

 منم انباز تو ید نیو آنش گو

 در کمال و فضل و در احسان و جود

 ل جان توست یجمله جانهامان طف

 ید گاه نوش و مرهمینش گویا

 ش یرود از دست خویاز تکبر م

 و افکند ست اندر آب جوید

 است  يتش لقمه اکمترش خور کان پر آ

 ان کاریدود او ظاهر شود پا

 برم  یم ید او پیگو یاز طمع م

 روزها سوزد دلت ز آن سوزها

 ان یکان طمع که داشت از تو شد ز

 ن حالتت هست آزمون یح ایدر مد

 ۀ کبر و خداع جان شودیما

 د ز آن که تلخ افتد قدح یبد نما

  يشورش و رنج اندر يریتا به د

  ید همیپا ینمن اثر چون آن یا

 را تو به ضد آن بدان  يهر ضد

 ش جویدمل آرد ن يبعد چند

 فیاندرون شد پاك زاخالط کث
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 نفس از بس مدحها فرعون شد

 بنده شو سلطان مباش یتا توان

 ن جمالیور نه چون لطفت نماند و

 ویدادند ر یآن جماعت کت هم

 نندت به دریندت چو بیجمله گو

 همچو امرد که  خدا نامش  کنند

 ش اویبرآمد ر یچون به بد نام

 شد بهر شر یآدم يو سوید

 تیو از پید یآدم يتا تو بود

 استوار يوید يدر خو يچون شد

 خت اویآنکه اندر دامنت آو

  

 لَ النفس هونا ال تسدیکن ذل  

 شو، چوگان مباش  يزخم کش چون گو

 فان را مالل ید آن حریاز تو آ

 ویندت که دینندت بگویچون بب

 از گور خود بر کرد سر يمرده ا

 مش کنندن سالوس در دایتا بد

 ش اوید از تفتیو را ننگ آید

 بتر يوید که از دیتو نا يسو

 ت ید او میچشان ید و میدو یم

 نابکار يو ایزد از تو دیگر یم

 خت اویز تو بگر ین گشتیچون چن

  

  

 کن یشاء لم یه ما شاء اهللا کان و ما لم یر آیان تفسیدر ب. 99

 چیک اندر بسیم لین همه گفتیا

 ات حق و خاصان حقیعنا یب

 چند و چونیقادر ب يخدا ا يا

 فضل تو حاجت روا يخدا ا يا

 يده این قدر ارشاد تو بخشیا

 شیز پ يدیه بخشدانش ک يقطره ا

 علم است اندر جان من يقطره ا

 ن خاکها خسفش کنندیش از آن کایپ

 يگر چه چون نشفش کند تو قادر

 ختیا که ریکان در هوا شد  يقطره ا

 ا صد عدمید در عدم یگر در آ

 کشد یصد هزاران ضد ضد را م

 هر زمان یهست ياز عدمها سو

 خاصه هر شب جمله افکار و عقول

 انین اللهباز وقت صبح آ

 ن صد هزاران شاخ و برگیدر خزان ب

 ه چون نوحه گریده سیزاغ پوش

 د از ساالر دهیباز فرمان آ

 اهیمرگ س يوآده ا يآن چه خورد

 چ یم هیچیات خدا هیعنا یب  

 اه استش ورق یگر ملک باشد س

 نرون و درویبر حال ب یواقف

 چ کس نبود روایاد هیبا تو 

  يده ایب ما پوشین بس عیتا بد

 ش یخو ياهایمتصل گردان به در

 وارهانش از هوا وز خاك تن 

 ش از آن کان بادها نشفش کنندیپ

  يواخر یشان واستانیکش از ا

 خت یگر ینۀ قدرت تو کیاز خز

 ش او کند از سر قدم یچون بخوان

 کشد یرون میبازشان حکم تو ب

 ا رب کاروان در کاروان یهست 

 ست گردد جمله در بحر نغول ین

 ان یبر زنند از بحر سر چون ماه

 مرگ  يایمت رفته در دریاز هز

 در گلستان نوحه کرده بر خضر

 باز ده  يمر عدم را کانچه خورد

 اه یاز نبات و دارو و برگ و گ
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 ک دم از خود دور شویبرادر  يا

 ک دم با خود آریبرادر عقل  يا

 نیباغ دل را سبز و تر و تازه ب

 برگ پنهان گشته شاخ یز انبه

 عقل کل است که از یین سخنهایا

 که آن جا گل نبود يدیگل د يبو

 بو قالووز است و رهبر مر ترا

 چشم باشد نور ساز يبو دوا

 کند يده را تاریبد مر د يبو

 عقوب باشی یستیوسف نیتو که 

  فرهاد باش یستین نیریچون تو ش
 

 و غرق بحر نور شو  يبا خود آ  

 دم به دم در تو خزان است و بهار

 ن یاسمیر ز غنچۀ ورد و سرو و پ

 گل نهان صحرا و کاخ  یز انبه

 آن گلزار و سرو و سنبل است  يبو

 که آن جا مل نبود يدیجوش مل د

 برد تا خلد و کوثر مر ترا یم

 عقوب بازیدة ید ییشد ز بو

 کند ياریده را یوسف دی يبو

 ه و آشوب باش یهمچو او با گر

  چو مجنون گرد فاش یلیل يچون نه ا
 

  

 اتین ابیقدس سره در ا یم سنائیر قول حکیان تفسیدر ب. 100

  د همچو وردیببا یناز را روئ
 مگرد یگرد بدخوئ يچون ندار

  با و نازیناز يشت باشد روز
 نا و دردید چشم نابیسخت آ

 يم غزنوین پند از حکیبشنو ا

 را شنو از جان و دل ین رباعیا

 پند او را از دل و جان گوش کن

 ریخ کبیش يم غزنویآن حک

 مکن یوسف نازش و خوبیش یپ

 ازیبد ن یمردن ز طوط یمعن

 ترا زنده کند یسیتا دم ع

 سنگ شود سر سبز یاز بهاران ک

 دل خراش يسالها تو سنگ بود

  

  يدر تن کهنه نو یابیتا ب  

 از آب و گل  يرون شویتا بکل ب

 هوش را جان ساز و جان را گوش کن 

 ر یاد گیکو ین پند، نیگفته است ا

 مکن  یعقوبیاز و آه یجز ن

 از و فقر خود را مرده سازیدر ن

 شت خوب و فرخنده کندیهمچو خو

 نگ رنگ ر یخاك شو تا گل بروئ

 خاك باش  یک زمانیآزمون را 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان گورستانیچنگ زد م یینوا یکه در عهد عمر از بهر خدا روز ب یر چنگیداستان پ. 101

 ک داستانین شنو یان ایدر ب

 که در عهد عمر ید ستیآن شن

 يخود شدیبلبل از آواز او ب

 یآراست مجلس و مجمع دمش

 اعتقاد راستان  یتا بدان  

 با کر و فر یمطرب یبود چنگ

  يخوبش صد شدک طرب ز آواز ی

  یامت خاستیاو ق يوز نوا

  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



122 

 

 ل کاوازش به فنیهمچو اسراف

 ل رایل بود اسرافیارسای

 نغمها یا چو داود از خوشی

 ناله را يل روزیسازد اسراف

 ا را در درون هم نغمه هاستیاول

 نشنود آن نغمه ها را گوش حس

 یرا آدم ينشنود نغمۀ پر

 ن عالم استیز يگر چه هم نغمۀ پر

 اند یزندان یو آدم يکه پر

 ورة رحمان بخوانمعشر الجن، س

 يمبتد يسورة الرحمن بخوان ا

 يپر يشانست زآن سویکار ا

 ایاندرون اول ينغمه ها

 دیسرها بر زن ینف ين ز الیه

 ده در کون و فسادیهمه پوس يا

 ز آن زخمه ها يم شمه ایگر بگو

 ستیک کن کان دور نیگوش را نزد

 ایل وقت اند اولین که اسرافیه

 مرده اندر گور تن يجانها

 ن آواز ز آواها جداستید ایوگ

 ا آگه شوندیچون بصورت اول

 میکاست یم و بکلیما بمرد

 بیحج یبانگ حق اندر حجاب و ب

 ر پوستیست کرده زیفناتان ن يا

 مطلق آن آواز خود از شه بود

 گفته او را من زبان و چشم تو

  

 مردگان را جان در آرد در بدن   

ست  ل رایف یاز سماعش پر برُ

 بستان خدا  يسو يجان پراند

 دة صد ساله رایجان دهد پوس

 بهاست  یات بیطالبان را ز آن ح

 کز سخنها گوش حس باشد نجس 

  یان اعجمیکاو بود ز اسرار پر

 ت نغمۀ دل برتر از هر دو دم اس

 اند ین نادانیهر دو در زندان ا

 عوا تنفذوا را باز دان یتستط

  يان مهتدیبر سرّ پر يتا شو

  يرهبر یگرددت روشن چو جوئ

 ال ياجزا يد که ایاوال گو

 دیک سو افکنیال و وهم ین خیو

 د و نزادیتان نروئیجان باق

 جانها سر بر زنند از دخمه ها

 ست یک نقل آن به تو دستور نیل

 ات است و نمایشان حیا ز مرده ر

 بر جهد ز آوازشان اندر کفن 

 زنده کردن کار آواز خداست 

 ند چون با ره شوند یاز طرب گو

 م یبانگ حق آمد همه برخاست

 ب یم را ز جیآن دهد کو داد مر

 د از عدم ز آواز دوست یباز گرد

 گر چه از حلقوم عبد اهللا بود

 من حواس و من رضا و خشم تو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان آنیر من کان هللا کان اهللا له و بیان تفسیدر ب. 102

 ییبصر توی یسمع و بی یرو که ب

 من کان هللا از وله يچون شد

 منم یم ترا گاهیگو یگه توئ

 یهر کجا تابم ز مشکاتت دم

  ییصاحب سر تو يچه جا ییسر تو  

 حق ترا باشد که کان اهللا له 

 تاب روشنم م آفیهر چه گو

  یحل شد آن جا مشکالت عالم
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 آمد ناسزا یکیهر کجا تار

 را کافتابش بر نداشت یظلمت

 ش اسما نمودیرا او به خو یآدم

 آب خواه از جو بجو خواه از سبو

 ز خور ینور خواه از مه طلب خواه

 نجوم یابیمقتبس شو زود چون 

 ر نورش خواه از اویخواه ز آدم گ

 وسته است سختیم بپن کدو با خیکا

 مصطفا یمن رآن یگفت طوب

 دیرا کش ینور شمع یچون چراغ

 ن تا صد چراغ ار نقل شدیهمچن

 ن بستان تو آنیخواه از نور پس

 ن بستان بجانیخواه نور از اول

 نین نور از چراغ آخریخواه ب

  

 یاز فروغ ما شود شمس الضح  

 از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت 

 گشود یگران را ز آدم اسما مید

 ن سبو را هم مدد باشد زجویکا

 پسر ينور مه هم زآفتابست ا

 نجوم یغمبر که اصحابیگفت پ

 خواه از کدو یر میخواه از خم گ

 ک بخت ین يچو تو، شاد آن کدو ین

  يرأ یبصر لمن وجهی يو الذ

 دین آن شمع دیقید آن را یهر که د

 اصل شد يدن آخر لقاید

 ست خواه از شمع دان ین یچ فرقیه

 مدان  ین فرقیخواه از نور پس

 ن ین نورش ز شمع غابریخواه ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ام دهرکم نفحات أال فتعرضوا لهایأ یث که إن لربکم فین حدیان ایدر ب. 103

 حق يغمبر که نفحتهایگفت پ

 ن اوقات راید ایگوش و هش دار

 د و رفتیآمد شما را د ينفحه ا

 د آگاه باشیگر رسینفحۀ د

 یافت زآن آتش کشیجان آتش 

 انطفا يافت از وی يجان نار

 نیاست ا یو جنبش طوب یتازگ

 ن و آسمانیگر در افتد در زم

 منتها ین دم بیم ایخود ز ب

ها چون بد شْفَقنَ منْ  يور نه خود أَ

 داد دست ین میگرگونه ایدوش د

 گرو یبهر لقمه گشته لقمان

 ن خار خاریلقمۀ ا ياز هوا

 ستیز نیه اش نیدر کف او خار و سا

 يده ایخار دان آن را که خرما د

 خداست جان لقمان که گلستان

 آرد سبق  یام مین ایاندر ا  

 ن نفحات راین چنید ایدر ربائ

 د و رفت یخواست جان بخشیهر که را م

 خواجه تاش  ین هم وانمانیتا از ا

 یجنبش يافت از ویجان مرده 

 او قبا يد از بقایمرده پوش

 ن یست ایخلقان ن يهمچو جنبشها

 زهره هاشان آب گردد در زمان 

ب نْ یباز خوان فَأَ  حملنهاینَ أَ

  يمش دل که خون شدیگرنه از ب

 در آمد ره ببست  يلقمۀ چند

 لقمه برو يوقت لقمان است ا

 د خاریبرون آر از کف لقمان

 ست یز نییکتان از حرص، آن تمیل

  يده ایز آن که بس نان کور و بس ناد

 چراست  يجانش خستۀ خار يپا
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 ن وجود خار خواریاشتر آمد ا

 بر پشت توست یاشترا تنگ گل

 گیالن است و ریمغ يل تو سویم

 ن طلب از کو به کویبگشته ز يا

 یرون کنین خار پا بیش از آن کایپ

 نگنجد در جهان یکاو م یآدم

 یآمد که سازد همدم یمصطف

 را اندر آتش نه تو نعلیحم يا

 نث است و جایراء لفظ تانین حمیا

 ستیث جان را باك نیک از تانیل

 از مونث واز مذکر برتر است

 د ز نانین نه آن جان است کافزایا

 ین خوشیخوش کننده ست و خوش و ع

 بود ین از شکر باشیریچون تو ش

 وفاءیزهر محضست آنکه باشد ب

 ر وفایز تاث يچون شکر گرد

 قیابد رحیعاشق از حق چون غذا 

 عشق را منکر بود يعقل جزو

 ستیست نیرك و داناست اما نیز

 ار ما بودیاو به قول و فعل 

 ستیال بود چون او نشد از هست ن

 او کمال يجان کمال است و ندا

 بالل افراز بانگ سلسلت يا

 گلبنت را جان سپار يبالل ا يا

 کادم از آن مدهوش شد یز آن دم

 ش شد ز آن خوب صوتیخویب یمصطف

 سر از آن خواب مبارك بر نداشت

 ش آن عروسیس پیب تعردر ش

 ریعشق و جان هر دو نهانند و ست

ش کردمیاز مالل  یار خام 

 ستیب نین عید بگو هیگو یک میل

 بیند جز که عیب باشد، کاو نبیع

 ن اشتر سواریبر ا يزاد یمصطف  

 مش در تو صد گلزار رست یکز نس

 گ یز خار مرده  ر ینیتا چه گل چ

 آن گلستان کو و کو ییچند گو

  یک است، جوالن چون کنیچشم تار

 گردد نهان  یهم يخار در سر

  یراء کلمیا حمی ینیکلم

 ن کوه لعل یتا ز نعل تو شود ا

 ان ین تازیث اش نهند اینام تان

 ست یروح را با مرد و زن اشراك ن

 ن نه آن جان است کز خشک و تر است یا

 چنان  ین، گاهیباشد چن یا گهی

  یمرتش ي، اینبود خوش یخوش یب

 ب شودیز تو غا یکان شکر گاه

 ا ربنا نعم الوفاءیلنا  هب

 از شکر باشد جدا یپس شکر ک

 ق یرف يعقل آن جا گم شود، گم ا

 د که صاحب سر بودیگر چه بنما

 است  یمنیتا فرشته ال نشد، اهر

 ، ال بودییچون به حکم حال آ

 است  یچون که طوعاً ال نشد کرهاً بس

 ا بالل یان ارحنا یگو یمصطف

 دم در دلت یکاندر دم یز آن دم

 کن نثار یز و بلبل وار جان میخ

 هوش شد  یهوش اهل آسمان ب

 س فوت یشد نمازش از شب تعر

 تا نماز صبحدم آمد به چاشت 

 شان دستبوس یافت جان پاك ای

 ریمگ یبیگر عروسش خوانده ام ع

  یک دمی يگر همو مهلت بداد

 ست یب نیغ يقضا يجز تقاضا

 ب یند روان پاك غیب یب کیع
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 ب شد نسبت به مخلوق جهولیع

 کفر هم نسبت به خالق حکمت است

 بود با صد صفات یبیع یکیور 

 کسان کشندیدر ترازو هر دو را 

 ن نگفتند از گزافیپس بزرگان ا

 گفتشان و فعلشان و ذکرشان

 ست صرفیجان دشمن دارشان جسم

 آن به خاك اندر شد و کل خاك شد

 محمد املح است يآن نمک کز و

 راث اویاست از م ین نمک باقیا

 ش کویش تو شسته، ترا خود پیپ

 گمان يش و پس کردیگر تو خود را پ

 ش و پس، وصف تن استیر و باال، پیز

 ز نور پاك شه نظربر گشا ا

 و بس يدر غم و شاد ینیکه هم

 ياز وجود و از عدم گر بگذر

 رو تا به شب یروز باران است م

 ن باران بدانیهست بارانها جز ا

 کو نگریچشم جان را پاك کن ن

  

 خداوند قبول به نسبت با  ین

 کفر، آفت است  یچون به ما نسبت کن

 بر مثال چوب باشد در نبات 

 ز آنکه آن هر دو چو جسم و جان خوشند

 جسم پاکان همچو جان افتاد صاف 

 نشان  یجمله جان مطلق آمد ب

 ست صرف یاد از نزد او اسمیچون ز

 ن نمک اندر شد و کل پاك شدیو

 ث با نمک او افصح است یز آن حد

 تواند آن وارثان او، بجوبا 

 ش کویش اندیش هستت جان پیپ

 ز جان  یو محروم یبستۀ جسم

 جهتها زآن ِ جان ِ روشن است  یب

 تو چون کوته نظر يتا نپندار

 ش و پس؟ یعدم کو مر عدم را پ يا

  يبر خور یات جاودانیاز ح

 ن باران از آن باران ربیاز ا ین

 ند ورا جز چشم جان یبیکه نم

 خضر  ینیان بیباران ع تا از آن

  
که باران شد و جامه تو تر نگشت و جواب ) ص(غمبر یاز پ) س(قه یسؤال کردن صد. 104

 آنجناب

 به گورستان برفت يروز یمصطف

 خاك را در گور او آکنده کرد

 انیمچون خاکن درختانند هیا

 کنند یخلقان صد اشارت م يسو

 شان بشنوندیز گوشان راز ایت

 با زبان سبز و با دست دراز

 همچو بطان سر فرو برده به آب

 در زمستانشان اگر محبوس کرد

 در زمستانشان اگر چه داد مرگ

 مین قدیند خود هست ایمنکران گو

 اران برفت یاز  ياریبا جنازة   

 ر خاك آن دانه اش را زنده کردیز

 دستها بر کرده اند از خاکدان 

 کنند یه گوش استش عبارت مو آنک

 شان نشنوند یغافالن آواز ا

 ند رازیگو یر خاك میاز ضم

 گشته طاوسان و بوده چون غراب 

 آن غرابان را خدا طاوس کرد

 زنده  شان کرد از بهار و داد برگ 

 م یم بر رب کرین چرا بندیا
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 ن خود دائم استیجمله پندارند کا

 انشان درون دوستیا يکور

 ا بودیکاندر درون بو یهر گل

 شان رغم انف منکرانیا يبو

 گل يمنکران همچون جعل ز آن بو

 سازند و غرق یشتن مشغول میخو

 یدزدند و آن جا چشم ن یچشم م

 مبر باز گشتیچون ز گورستان پ

 ش فتادیقه چو بر رویچشم صد

 او ياو و مو يبر عمامه و رو

 شتاب ییجو یغمبر چه میگفت پ

 م در طلبیبجو یت میجامه ها

 از ازار يدیگفت چه بر سر کش

ج يگفت بهر آن نمود ا  بیپاك ِ

 ن ابر شمایست آن باران از این

 گر استین باران ز ابر دین چنیا

 در رموز یبشنو از قول سنائ

  

 ن جمله عالم قائم است یواز قدم ا  

 د باغ و بوستان یانیحق برو

 ا بودیاسرار کل گو آن گل از

 رود پرده دران  یگرد عالم م

 ا چو نازك مغز در بانگ دهل ی

 دوزند از لمعان برق یچشم م

  یند مأمنیچشم آن باشد که ب

 قه شد و هم راز گشت یصد يسو

 نهاد یم يش آمد دست بر ویپ

 او يبان و بر و بازویبر گر

 گفت باران آمد امروز از سحاب 

 عجب  ينم ز باران ایب یتر نم

 تو خمار يگفت کردم آن ردا

 ب یچشم پاکت را خدا باران غ

 گر سمایگر و دید يهست ابر

 رحمت حق در فزولش مضمر است

 بر کنوز  یتا واقف آئ یمعنئ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یم سنائیت حکیر بیتفس. 105

 آسمان جهان  يکارفرما         ت جان یآسمانهاست در وال

 اهاست یبلند و در يکوهها         در ره روح پست و باالهاست

 يده ایز باطن د یگر تو بگشائ

 که گفت ين رمزیر دانا اندر ایپ

 گر استید یو آب يب را ابریغ

 دیبر خاصان پدد آن اال که ینا

 یپروردگ یهست باران از پ

 نفع باران بهاران بو العجب

 ، ناز پروردش کنديآن بهار

 ن سرما و باد و آفتابیهمچن

 نیب انواع است این در غیهمچن

 ن دم ابدال باشد ز آن بهاریا

 با درخت يفعل باران بهار

  يده ایسرمه بگز یابیزود   

 بسفت  ين صدف دریقت زیدر حق

 گر است ید یآسمان و آفتاب

لْقٍ جد یان فیباق سٍ منْ خَ دیلَب 

  یپژمردگ یهست باران از پ

 چو تب  يزییباغ را باران پا

 ، ناخوش و زردش کندین خزانیو

 اب یر رشته ببر تفاوت دان و س

 ن یان و سود و در رنج و غبیدر ز

 سبزه زار يد از ویدر دل و جان رو

 ک بخت ید از انفاسشان با نیآ
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 گر درخت خشک باشد در مکان

 دیش کرد و بروزیباد کار خو

 بود خود واقف نشد وانکه جامد

 جان من يغمبر شنو ایقول پ

  

 ب آن از باد جان افزا مدان یع

 دیداشت بر جانش گز یآن که جان

 که او عارف نشد  یآن جان يوا

 شتن انکار و ظن یدور کن از خو

  
 آخره  یع الیث اغتنموا برد الربیحد یدر معن. 106

 بهار يغمبر ز سرمایگفت پ

 کند یز آن که با جان شما آن م

 او يمت باشد آن سرمایپس غن

 دیدر بهاران جامه از تن برکن

 د از برد خزانیزیک بگریل

 ن را به ظاهر برده اندیان ایراو

 ر بودند از سرّ آن گروهخب یب

 آن خزان نزد خدا نفس و هواست

 در نهان يست جزویگر ترا عقل

 شود یجزو تو از کل او کل

 ل آن بود کانفاس پاكیپس به تأو

 ا نرم و درشتیث اولیاز حد

 رید، خوش بگید، سرد گویگرم گو

 است یگرم و سردش نو بهار زندگ

 ز آن که زآن بستان جانها زنده است

 قل هزاران غم بودبر دل عا

  

 نهاریاران زید یتن مپوشان  

 کند یکان بهاران با درختان م

 در جهان بر عارفان وقت جو 

 د یتن برهنه جانب گلشن رو

 کان کند کان کرد با باغ و رزان 

 هم بر آن صورت قناعت کرده اند

 ده کان بکوه یده ندیکوه را د

 ن بهار است و بقاست یعقل و جان ع

 بجو اندر جهان  یکامل العقل

 شود یعقل کل بر نفس چون غل

 ات برگ و تاك یچون بهار است و ح

 نت راست پشت یتن مپوشان ز آنکه د

 ریوز سع یتا ز گرم و سرد بجه

 است  ین و بندگیقیۀ صدق و یما

 زآن جواهر بحر دل آکنده است 

 کم شود یگر ز باغ دل خالل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نه چه بودیکه سر باران امروز) ص(امبر یاز پ) س(قه یدن صدیپرس. 107

 قه ز صدقیپس سوالش کرد صد

 و  زبدة وجود یخالصه هست يکا

 ایرحمت بود  ين ز بارانهایا

 ات بودین از آن لطف بهاریا

 ن غم استین از بهر تسکیگفت ا

 یآدم ياندگر بر آن آتش بم

 اندر زمان يران شدین جهان ویا

ستن ا  جان غفلت است ين عالم ایاُ

 با خشوع و با ادب از جوش عشق  

 دن چه بویحکمت باران امروز

 اید است و عدل کبریبهر تهد

 پر آفات بود يزیا ز پائی

 بت بر نژاد آدم است یکز مص

  یو کم ياوفتاد یبس خراب

 از مردمان  يرون شدیحرصها ب

 ن جهان را آفت است یا ياریهوش
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 ز آن جهان است و چو آن ياریهوش

 خیآفتاب و حرص  ياریهوش

 رسد یز آن جهان اندك ترشح م

 بیشتر گردد ز غیور ترشح ب

 آغاز رو ين ندارد حد سویا

  

 ن جهان ید پست گردد ایغالب آ  

 ن عالم وسخ یآب و ا ياریهوش

 ن جهان حرص و حسدیزد زیتا نخ

 ب ین عالم نه عیاهنر ماند در  ین

 باز رو یقصۀ مرد چنگ يسو

  

  

 ان مخلص آن یدر زمان عمر و ب یر چنگیۀ قصۀ پیبق. 108

 جهان شد پر طرب يکز و یمطرب

 يش مرغ دل پران شدیاز نوا

 ر شدیچون بر آمد روزگار و پ

 گمانیاشد بل بیباز چه؟ گر پ

 پشت او خم گشت همچون پشت خُم

 ف جان فزاشیگشت آواز لط

 آن نوا که رشک زهره آمده

 ن خوش که آن ناخوش نشد؟یخود کدام

 زان در صدوریر آواز عزیغ

 ن درونها مست از اوستیکا یآن درون

 فکر و هر آواز از او يکهربا

 فیرتر گشت و ضعیچون که مطرب پ

 یبس يگفت عمر و مهلتم داد

 ده ام هفتاد سالیت ورزیمعص

 ست کسب امروز مهمان توامین

 چنگ را برداشت، شد اهللا جو

 شم بهایگفت از حق خواهم ابر

 ان سر نهادیار و گریچنگ زد بس

 خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست

 گشت آزاد از تن و رنج جهان

 ان ماجرایجان او آنجا سرا

 ن باغ و بهاریجانم از ا يخوش بد

 یکردم یپا سفر م یپر و ب یب

 فارغ از رنج دماغ يذکر و فکر

 یدمید یم یچشم بسته عالم

 االت عجب یرسته ز آوازش خ  

  يران شدیش هوش جان حیوز صدا

 ر شدیباز جانش از عجز پشه گ

 ف و ناتوان یپشه اش سازد ضع

م  ابروان بر چشم همچون پار د 

 ناخوش و مکروه و زشت و دلخراش 

 شده  يریهمچو آواز خر پ

 ن سقف کان مفرش نشد؟یا کدامی

 که بود از عکس دمشان نفخ صور

 ن هستهامان هست از اوست یکا یستین

 و راز او یلذت الهام و وح

 ف یک رغین یره یکسب یشد ز ب

  یا با خسیخدا يلطفها کرد

 نوال  يز من روز یباز نگرفت

 چنگ بهر تو زنم کآن توام 

 ثرب آه گویتا بگورستان 

 رد قلبهایپذ ییکویکاو به ن

 فتاد ين کرد و بر گوریچنگ بال

 را رها کرد و بجست  یچنگ و چنگ

 جان  يدر جهان ساده و صحرا

 مرا ينجا گر بماندندیکاندر ا

 ب الله زاریغ ين صحرایمست ا

  یخوردم یلب و دندان شکر م یب

 با ساکنان چرخ الغ  یکردم

  یدمیچ یم یکف یحان بیورد و ر
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 عسل يایغرق در یمرغ آب

 وب از پا تا به فرقیکه بدو ا

 ن که هستین چرخ ده چندیگر بود ا

 چو چرخ يدر حجم اگر بود يمثنو

 ن و آسمان بس فراخیکان زم

 ن خوابم نمودیکاندر ا ین جهانیو

 يدا بدیآن جهان و راهش ار پ

 ن طامع مشویآمد که ه یامر م

 زد آن جا جان او یم یمول مول

  

 ل شراب و مغتس یوبین ایع

 پاك شد از رنجها چون نور شرق 

 ست نزد آن جهان جز تنگ و پست ین

 م برخ یدر آن جز ن يدیدرنگنج

 دلم را شاخ شاخ  یکرد از تنگ

 ش پر و بالم را گشودیاز گشا

دیک لحظه  در ای یکم کس ينجا ب  

 رون شد برویت خار بیچون ز پا

 رحمت و احسان او يدر فضا

  
ت المال به آن مرده ده که در ین زر از بیدر خواب گفتن هاتف مر عمر را که چند. 109

 گورستان خفته است 

 گماشت یعمر خواب آن زمان حق بر

 ستین معهود نیدر عجب افتاد کا

 دیسر نهاد و خواب بردش خواب د

 آن ندا که اصل هر بانگ و نواست

 ک و عربیکُرد و ترك و زنگ و تاج

 ک است و زنگیترك و تاج يخود چه جا

تیآ یهم ياز و یهر دم د أَ لَس 

لیآ یگر نم یشان ولیز   ید ب 

 سنگ و چوب یآنچه گفتم زآگه

  

 ش از خواب نتوانست داشت یتا که خو  

 ست یمقصود ن یب افتاد بین ز غیا

 دیکامدش از حق ندا جانش شن

 صداست  ین باقیخود ندا آن است و ا

 گوش و لب  یفهم کرده آن ندا ب

 فهم کرده ست آن ندا را چوب و سنگ 

 گردند مست  یجوهر و اعراض م

  یآمدنشان از عدم باشد بل

 ش دار خوب ه يانش قصه ایدر ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبارك  يه السالم که جماعت انبوه شدند که ما رویغمبر علیدن ستون حنانه از فراغ پینال. 110
ح یناله ستون را بصر) ص(دن رسول خدا یم و منبر ساختند و شنینیب یتو را چون بر آن نشسته نم

  و مکالمات آنحضرت با آن

 استن حنانه از هجر رسول

 ان مجلس وعظ آنچنانیدر م

 ر مانده اصحاب رسولیدر تح

 ستون يا یغمبر چه خواهیگفت پ

 از فراق تو مرا چون سوخت جان

 یمسندت من بودم از من تاخت

 کو درختین يپس رسولش گفت کا

 زد همچو ارباب عقول یناله م  

 ر و جوان یآگه گشت هم پ يکز و

 نالد ستون با عرض و طول یکز چه م

 گفت جانم از فراقت گشت خون 

 جان جهان  يتو ا یچون ننالم ب

  یبر سر منبر تو مسند ساخت

 شده با سرّ تو همراز بخت يا
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 کنند یترا نخل یخواه یگر هم

 کند يا در آن عالم حقت سروی

 شد بقاشم یگفت آن خواهم که دا

 نیآن ستون را دفن کرد اندر زم

 زدان بخواندیهر که را  یتا بدان

 زدان کار و باریهر که را باشد ز 

 وآن که او را نبود از اسرار داد

 نه ز دل بهر وفاق يد آریگو

 واقفان امر کن يندیگر ن

 د و نشانیصد هزاران ز اهل تقل

 د و استداللشانیکه به ظن تقل

 طان دونیزد آن شیانگیشبهه م

 ن بودیان چوبیاستدالل يپا

 ده وریر آن قطب زمان دیغ

 نا عصا باشد عصایناب يپا

 کاو سپه را شد ظفر يآن سوار

 ده اندیبا عصا کوران اگر ره د

 و شهان يان بدندینایگرنه ب

 د نه درودیز کوران کشت آ ین

 رحمت و افضالشان يگر نکرد

 لیاسات و دلین عصا چه بود قیا

 دیش آمدیاد تا پاو عصاتان د

 ریچون عصا شد آلت جنگ و نف

 د؟یحلقۀ کوران به چه کار اندر

 ر کاو دادت عصایدامن او گ

 چون عصا شد مار و استن با خبر

 نیو از استن حن ياز عصا مار

 ن مزهیا يگرنه نامعقول بود

 خورد یهر چه معقول است عقلش م

 نیق بکر نامعقول بین طریا

 دد و ویم آدم، دیآنچنان کز ب

 ایم معجزات انبیهم ز ب

 وه چنندیز تو م یو غرب یشرق  

 تا ابد یتا تر و تازه بمان

 مباش  یغافل کم از چوب يبشنو ا

 ن یوم دیتا چو مردم حشر گردد 

 کار ماندیجهان باز همه کار 

 رون شد ز کاریافت بار آن جا و بی

 ق او نالۀ جمادیکند تصد یک

 ندش که هست اهل نفاق یتا نگو

 ن سخن یا يدر جهان رد گشته بود

 در گمان  یم وهمیافکندشان ن

 قائم است و بسته پر و بالشان 

 ن جمله کوران سر نگون یدر فتند ا

 ن بودیتمک ین سخت بیچوب يپا

 ره سریکوه گردد خکز ثباتش 

 فتد سر نگون او بر حصایتا ن

 ست؟ سلطان بصرین را کیاهل د

 ده اندیدر پناه خلق روشن د

 ان یع يجمله کوران خود بمردند

 نه عمارت نه تجارتها و سود

 چوب استداللشان  یدر شکست

 ل ینا جلیدادشان ب یآن عصا ک

 دیزد يآن عصا از خشم هم بر و

 ریرض يآن عصا را خرد بشکن ا

 دیانه آوریدبانرا در مید

  ید از عصیدر نگر کادم چها د

 و احمد درنگر یمعجزة موس

 ن یزنند از بهر د یپنج نوبت م

 ؟ن معجزهیحاجت به چند يبد یک

 جزر و مد یان معجزه، بیب یب

 ن یمقبول ب یدر دل هر مقبل

 دند از حسدیر در رمیدر جزا

 ایر گیده منکران زیسر کش
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 ندیز یتا به ناموس مسلمان

 همچو قالبان بر آن نقد تباه

 د و شرعیظاهر الفاظشان توح

 تا دم زند یرا زهره ن یفلسف

 او جماد و جان او يدست و پا

 نهند یبا زبان گر چه که تهمت م

  

 ندیکه ک یدر تسلس تا ندان

 مالند و نام پادشاه  ینقره م

 باطن آن همچو در نان تخم ضرع 

 ن حقش بر هم زندیدم زند د

 د آن دو در فرمان اویهر چه گو

 دهند یم یدست و پاهاشان گواه

  
دادن  یزه در دست ابو جهل و گواهیه السالم بسخن آمدن سنگریغمبر علیاظهار معجزه  پ. 111

 برسالت آنحضرت 

 سنگها اندر کف بو جهل بود

 ت در مشتم نهان؟سیچ یگر رسول

 م کان چهاستیبگو یگفت چون خواه

 گفت بو جهل آن دوم نادرتر است

 گفت شش پاره حجر در دست توست

 ان مشت او هر پاره سنگیاز م

 ال إِله گفت و إِال اهللا گفت

 نید از سنگها بو جهل ایچون شن

 گفت نبود مثل تو ساحر دگر

 د آن معجزه بوجهل تفتیچون بد

 ش رسولیز پره گرفت و رفت ا

 د و شد بدبخت زفتیمعجزه او د

 نیخاك بر فرقش که بد کور و لع

 عمو يان ایست پاین سخن را نیا

 باز گرد و حال مطرب گوش دار

  

 ست زودین چیاحمد بگو ا يگفت ا  

 ز راز آسمان؟  يچون خبر دار

 م و راست یند آن که ما حقیا بگوی

 ن قادرتر است یحق از ا يگفت آر

 درست  یحیک تو تسبیر بشنو از ه

 درنگ  یدر شهادت گفتن آمد ب

 گوهر احمد رسول اهللا سفت 

 ن یزد ز خشم آن سنگها را بر زم

 و تاج سر یساحران را سر توئ

 خانه رفت  يگشت در خشم و بسو

ه، آن زشت جهول  اوفتاد اندر چ 

 ز رفت یکفر و زندقه سر ت يسو

 ن یس آمد خاك بیچشم او ابل

 باز گو یر چنگیقصه آن پ

 ز آنکه عاجز گشت مطرب ز انتظار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دن عمر به او آن چه هاتف آواز دادیغام رسانیۀ قصۀ مطرب و پیبق

 عمر يبانگ آمد مر عمر را کا

 م خاص و محترمیدار يبنده ا

 امت المال عیعمر برجه ز ب يا

 اریتو ما را اخت يش او بر، کایپ

 شم بهاین قدر از بهر ابریا

 بت آواز جستیپس عمر ز آن ه

 بندة ما را ز حاجت باز خر  

 تو رنجه کن قدم گورستان  يسو

 نار در کف نه تمام یهفت صد د

 ن قدر بستان کنون معذور داریا

 اینجا بیخرج کن چون خرج شد ا

 ن خدمت ببست یان را بهر ایتا م

  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



132 

 

 گورستان عمر بنهاد رو يسو

 یگرد گورستان دوانه شد بس

 دین نبود دگر باره دویگفت ا

 است يگفت حق فرمود ما را بنده ا

 بود خاص خدا؟ یک یر چنگیپ

 گر گرد گورستان بگشتیبار د

 ستیر نیر پیتش که غن گشیقیچون 

 آمد و با صد ادب آنجا نشست

 د و ماند اندر شگفتیمر عمر را د

 ا از تو دادیگفت در باطن خدا

 ر کردیچون نظر اندر رخ آن پ

 پس عمر گفتش مترس از من مرم

 تو کرد يزدان مدحت خویچند 

 مساز ين و مهجوریش من بنشیپ

 پرسدت یکند م یحق سالمت م

 بهاشم ینک قراضه چند ابر

 دین را شنیر لرزان گشت چون ایپ

 رینظ یب يخدا يزد کایبانگ م

 ست و از حد رفت دردیبگر یچون بس

 بوده حجابم از اله يگفت ا

 بخورده خون من هفتاد سال يا

 با وفا يبا عطا يخدا يا

 از آن يکه هر روز يداد حق عمر

 خرج کردم عمر خود را دمبدم

 اد ره و پردة عراقیآه کز 

 ر افکند خردیز يکز تر يوا

 ست و چهارین بیکز آواز ا يوا

 ادخواهین فریاد زیخدا فر يا

 داد خود چون من ندادم در جهان

 ابم جز مگریداد خود از کس ن

 رسد دم دم مرا ياز و ین منیکا

 همچو آن کاو با تو باشد زر شمر

 ان دوان در جستجویدر بغل هم  

  ید آن جا کسیر او ندیر آن پیغ

 دیر او ندیر آن پیمانده گشت و غ

 است  يسته و فرخنده ایو شا یصاف

 سر پنهان حبذا يحبذا ا

 گرد دشت  ير شکاریهمچو آن ش

 است  یگفت در ظلمت دل روشن بس

 ر جست یبر عمر عطسه فتاد و پ

 دن گرفت یعزم رفتن کرد و لرز

 فتاد یچنگ یرکیمحتسب بر پ

 زرد يد او را شرمسار و روید

ت بشارتها ز حق آورده ام  ک 

 تو کرد يتا عمر را عاشق رو

 ل رازم از اقبایتا به گوشت گو

 حدت یاز رنج و غمان ب یچون

 اینجا بین را و باز ایخرج کن ا

 دیتپ ید و بر خود مییخا یدست م

 ریچاره پیبس که از شرم آب شد ب

 ن و خرد کردیچنگ را زد بر زم

 مرا تو راه زن از شاه راه  يا

 ش کمال یه پیم سیز تو رو يا

 رحم کن بر عمر رفته در جفا

  مت آن در جهانیکس نداند ق

 ر و بم یدم جمله را در زیدر دم

 ادم دم تلخ فراق یرفت از 

 خشک شد کشت دل من دل بمرد

 گه شد نهاریکاروان بگذشت و ب

 ز کس از داد خواه  یداد خواهم ن

 عمر شد هفتاد سال از من جهان 

 کتریزآنکه هست از من به من نزد

 ن شد کم مراینم چو ایپس و را ب

 رخود نظ ينه سو ياو دار يسو
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 ه و در ناله اوین در گریهمچن

  

 ن ساله او یجرم چند يشمردیم

  
 است  یستیاست به مقام استغراق که ن یه که هستیز مقام گردن عمر نظر او را ایگردان. 112

 تو ين زاریپس عمر گفتش که ا

 بعد از آن او را از آن حالت براند

 یاد ما مضیز  ياریهست هش

 یآتش اندر زن به هر دو، تا به ک

 ستیبود هم راز ن یتا گره با ن

 يمرتد یچون به طوف خود به طوف

 خبر یخبرهات از خبر ده ب يا

 گر استید یگشته راه یاه فانر

 تو از حال گذشته توبه جو يا

 یر را قبله کنیگاه بانگ ز

 نۀ اسرار شدیچون که فاروق آ

 خنده شد یه و بیگر یهمچو جان ب

 آمد درونش آن زمان یرتیح

 جستجو يماورا ییجستجو

 حال و قال ياز ورا یحال و قال

 باشدش ینه که خالص يغرقه ا

 یستین رایعقل جزو از کل پذ

 رسد یچون تقاضا بر تقاضا م

 دینجا رسیر ایچون که قصۀ حال پ

 ر دامن را ز گفت و گو فشاندیپ

 ش و عشرت ساختنین عیا یاز پ

 در شکار پشۀ جان، باز باش

 د بلندیجان فشان افتاد خورش

 يآفتاب معنو يجان فشان ا

 جان و روان یدر وجود آدم

 رسدیب نونو میهر زمان از غ

  

 تو ياریآثار هشهست هم   

 استغراق خواند  يزاعتذارش سو

 و مستقبلت پردة خدا یماض

 ؟ ین هر دو چو نیاز ا یپر گره باش

 ست ین آن لب و آواز نیهمنش

  يهم با خود يچون به خانه آمد

 توبه  تو از گناه تو بتر

 گر است ید یگناه ياریز آن که هش

 ن توبه بگویتوبه از ا یکن یک

  یبله زنه  زار را قیگاه گر

 دار شدیر از اندرون بیجان پ

 گر زنده شدیجانش رفت و جان د

 ن و آسمان یکه برون شد از زم

 بگو یدان یدانم تو م یمن نم

 غرق گشته در جمال ذو الجالل 

 بشناسدش  یا کسیا بجز دری

  یستیگر تقاضا بر تقاضا ن

 رسدینجا میا بدیموج آن در

 دیدر پرده کش ير و جانش رویپ

 ته در دهان او بماندم گفین

 د باختن یصد هزاران جان بشا

 د جهان، جانباز باش یهمچو خورش

 کنند ی، پر میشود هر دم ته یم

  يمر جهان کهنه را بنما نو

 ب چون آب روان یرسد از غ یم

 رسد یو از جهان تن برونشو م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کنند که اللهم أعط کل منفق  یم يآن دو فرشته که هر روز بر سر بازار مناد ير دعایتفس. 113
 ان آن که منفق، مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوایخلفا اللهم أعط کل ممسک تلفا، و ب

 کنند یم يدو فرشتۀ خوش مناد   م بهر پندیغمبر که دایگفت پ
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 ر داریا منفقان را سیخدا يکا

 ا ممسکان را در جهانیخدا يا

 ا منفقان را ده خلفیخدایا

 ن به بودیمنفق و ممسک محل ب

 بسا امساك کز انفاق به يا

 کرانیتو مال ب یابیتا عوض 

 کردند تا یکاشتران قربان هم

 یامر حق را باز جو از واصل

 کاو عدل کرد ییاغیچون غالم 

 پنداشت عدل یطرفه تر کان او هم

 و دادش نزد شاه یاغین یعدل ا

 انذار اهل غفلت است یدر نب

  

 هر درمشان را عوض ده صد هزار  

 ان یان اندر زیتو مده اال ز

 ا ممسکان را ده تلف یخدا يا

 شود یچون محل باشد موثر م

 مال حق را جز به امر حق مده 

  از عداد کافران یتا نباش

 غشان بر مصطفایره گردد تیچ

  یابد هر دلیامر حق را در ن

 ان او بذل کردیمال شه بر باغ

 ثار و بذلیکز سخاوت کرده ام ا

 اه یس يو رو يد دوریچه فزا

 کان همه انفاقهاشان حسرت است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 د قبول افتادنیان عرب بامکردن سرور یقربان. 114

 سروران مکه در حرب رسول

 مید ز بیگو ین مؤمن همیبهر ا

 ق استیرا ال یآن درم دادن سخ

 از بهر حق نانت دهند ینان ده

 ن چناریا يزد برگهایگر بر

 گر نماند از جود در دست تو مال

 یهر که کارد گردد انبارش ته

 و آنکه در انبار ماند و صرفه کرد

 است در اثبات جو ینفن جهان یا

 غ بریش تیجان شور تلخ پ

 ن آستانیشدن ز یتانیور نم

  

 د قبول یبودشان قربان به ام  

 م یدر نماز اهد الصراط المستق

 عاشق است  يجان سپردن خود سخا

 از بهر حق جانت دهند یجان ده

 ش بخشد کردگاریبرگ یبرگ ب

 مال یکند فضل الهت پا یک

  یهکش اندر مزرعه باشد بیل

 اشپش و موش و حوادثهاش خورد

 صورتت صفر است در معنات جو

 ن را بخریریش يایجان چون در

 ن داستان یزمن ا يگوش کن بار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گذشته بود  ییفه که در کرم از حاتم طایقصۀ خل. 115

 شیام پیفه بود در ایک خلی

 و جود افراشتهت اکرام یرا

 بحر و کان از بخشش اش صاف آمده

 در جهان خاك، ابر و آب بود

 ش بحر و کان در زلزلهیاز عطا

 ش یکرده حاتم را غالم جود خو  

 ته فقر و حاجت از جهان برداش

 داد او از قاف تا قاف آمده 

 ش وهاب بودیمظهر بخشا

 جودش قافله بر قافله  يسو
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 قبلۀ حاجت در و دروازه اش

 هم عجم هم روم هم ترك و عرب

 کرم يایوان بود و دریآب ح

 ن سلطان دادیام چنیاندر ا

  

 رفته در عالم به جود آوازه اش   

 ش در عجب یمانده از جود و عطا

 زنده گشته هم عرب زو هم عجم 

 با گشاد  یبشنو اکنون داستان

  

  

 ش و ماجرا کردن زن با او از فقر و درد یدرو یقصۀ اعراب. 116

 را يمر شو یزن یک شب اعرابی

 میکش ین همه فقر و جفا ما میکا

 نان خورشمان درد و رشک ینانمان ن

 جامۀ ما روز، تاب آفتاب

 قرص مه را قرص نان پنداشته

 ما یشیشان ز درویننگ درو

 گانه شده از ما رمانیش و بیخو

 ت نسکک مشی یگر بخواهم از کس

 مر عرب را فخر غزو است و عطا

 چ نهیشب بخفتم روز باشد ه

 میغزا خود کشته ا یچه غزا ما ب

 میخطا در آتش یچه خطا ما ب

 میتن یم ییچه عطا ما بر گدا

 مهمان رسد، گر من منم یگر کس

 ن ماجرا و گفتگوین نمط زیز

 م خاریکز عنا و فقر ما گشت

 میکش ين خارین چنیما ا یتا بک

 همانید میدرآ ياز روزناگه 

 ثبوت ید بیک مهمان گر درآیل

 ان به فنین گفتند دانایبهر ا

  

 را يوگو گفت و از حد برد گفت  

 م یما ناخوش یجمله عالم در خوش

 ده اشک یمان نه آبمان از د کوزه

 ن و لحاف از ماهتاب یشب نهال

 آسمان برداشته  يدست سو

 ما یشیاند يروز شب از روز

 از مردمان  يربر مثال سام

 د خمش کن مرگ و جسک یمر مرا گو

 در عرب ما همچو خط اندر خطا

 چ نه یچا پیدر درون جز سوز و پ

 م یسر گشته ا یغ فقر بیما به ت

 م یچه نوا ما درد و غم را مفرش

 م یزن یمر مگس را در هوا رگ م

 شب بخسبد دلقش از تن برکنم 

 ش شو یبرد از حد عبارت پ

 اب و اضطرار م از اضطریسوخت

 م یغرقه اندر بحر ژرف آتش

 بجان  يم از ویها بریشرمسار

 م قوت یهمان سازیدان که کفش م

 د شدن یهمان محسنان بایم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خ واصل پنداشتن و نقد یشان را شیان مزور و ایبه مدع هیدان محتاج و تشبیمغرور شدن مر. 117
 افتن یرا از نقل نادانستن و ن

 یهمان آن کسید و میتو مر

 ره کند؟یره، چون ترا چیست چین

 نبود اندر قران يچون و را نور

  یکاو ستاند حاصلت را از خس  

 ره کندینور ندهد، مر ترا ت

 گران ید يابند از وی ینور ک
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 چشم يهمچو اعمش کو کند دارو

 ن است در فقر و عنایحال ما ا

 در صور يدیقحط ده سال ار ند

 یدرون مدع ظاهر ما چون

 او را نه اثر ییاز خدا نه بو

 شان بدزدد مرد دونیحرف درو

 شیو ننموده و را هم نقش خوید

 یده بسیشان بدزدیحرف درو

 دیزیرد در سخن بر بایخرده گ

 دیزیهر که داند مر ورا چون با

 نوا از نان و خوان آسمان یب

 او ندا کرده که خوان بنهاده ام

 چیچ پیالصال ساده دالن پ

 الها بر وعدة فردا کسانس

 ید تا که سرّ آدمیر باید

 ایست یوار تنش گنجیر دیز

 نبود يزیدا گشت کاو چیچون که پ

  

 شم یچه کشد در چشمها اال که   

 مبا مغرور ما یچ مهمانیه

 ا نگرچشمها بگشا و اندر م

  یدر دلش ظلمت زبانش شعشع

 ث و بو البشریش افزون ز شیدعو

 زآن فسون  یمیتا بخواند بر سل

 ش یم بید ز ابدالیگو یاو هم

  ید که هست او خود کسیتا گمان آ

 دیزیننگ دارد از درون او 

 د یزیروز محشر حشر گردد با 

 ک استخوان یش او ننداخت حق یپ

 فه زاده ام یب حقم خلینا

 چ یچ هید از خوان جودم، هیورتا خ

 گرد آن در گشته، فردا نارسان 

  یش و کمیآشکارا گردد از ب

 خانۀ مار است و مور و اژدها

 چه سود یعمر طالب رفته، آگاه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسد  یمزور اعتقاد کند به صدق و به مقام یدر مدع يدیکه نادر افتد که مر ان آنیدر ب. 118
کن یخش را گزند کند ولیده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش در خواب ندیکه ش

 نادر است

 د کز فروغیک نادر طالب آیل

 رسد ییک خود جایاو به قصد ن

 در دل شب قبله را يچون تحر

 ر سر استرا قحط جان اند یمدع

 میپنهان کن یما چرا چون مدع

 د حالهاینمایمر ورا رو م

  

 د آن دروغ یدر حق او نافع آ  

 گر چه جان پنداشت آن آمد جسد

 و آن نماز او را روا یقبله ن

 ک ما را قحط نان بر ظاهر است یل

 م یبهر ناموس مزور جان َکن

 خش سالها یچ شید آن هیکه ند

  

  
  
  
  
  
  

 زن خود را  یصبر فرمودن اعراب. 119

 دخل و کشت ییگفتش چند جو يشو

 ش و نقصان ننگردیعاقل اندر ب

 ره رویل تیخواه صاف و خواه س

 خود چه ماند از عمر، افزونتر گذشت   

 بگذرد یلیزآنکه هر دو همچو س

 مگو ياز و ید دمیپا یچون نم
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 ن عالم هزاران جانوریاندر ا

 د خدا را فاختهیگو یشکر م

 بید خدا را عندلیگو یحمد م

 دیباز، دست شاه را کرده نو

 لیبفتا  يرین از پشه گیهمچن

 نه هاستین همه غمها که اندر سیا

 خ کن چون داس ماستین غمان بیا

 ستیز مردن پاره ا یدان که هر رنج

 ختیگر یچون ز جزو مرگ نتوان

 ن مر ترایریجزو مرگ ار گشت ش

 د رسولیآ یدردها از مرگ م

 د او تلخ مردیزین میریهر که ش

 کشند یگوسفندان را ز صحرا م

 رقم يشب گذشت و صبح آمد ا

 يو قانع تر بد يتو جوان بود

 ؟يوه، چون کاسد شدیپر م يرز بد

 ن تر شودیرید که شیوه ات بایم

 د هم صفتیجفت با ییجفت ما

 د بر مثال همدگریجفت با

 کفش از دو تنگ آمد بپا یکیگر 

 گر بزرگیک خُرد و آن دین یجفت ا

 د بر شتر جفت جوالیراست نا

 يقناعت دل قو يمن روم سو

 از سر اخالص و سوزمرد قانع 

  

 ر و زبریز یش بید خوش عیز یم  

 بر درخت و برگ شب ناساخته 

 ب یمج يکاعتماد رزق بر توست ا

 دیده امیاز همه مردار ببر

 ل یال اهللا و حق نعم المعیشد ع

 گرد باد و بود ماست  از غبار

 ن شد، وآنچنان، وسواس ماست ین چنیا

 ست یجزو مرگ از خود بران، گر چاره ا

 خت یدان که کلش بر سرت خواهند ر

 کند کل را خدا ین میریدان که ش

 فضول  ياز رسولش رو مگردان ا

 هر که او تن را پرستد جان نبرد

 کشند یآن که فربه تر مر آن را م

 نه  را زسرن فسایا يریچند گ

د یزر طلب گشت يخود اول زر ب  

  يوه پختنت فاسد شدیوقت م

 چون رسن تابان نه واپس تر رود

 د کارها با مصلحت یتا بر آ

 در دو جفت کفش و موزه در نگر

 د مر ترایهر دو جفتش کار نا

 چ گرگ؟ یه يدیشه دیر بیجفت ش

 ک مال مال یو آن  یخال یکیآن 

  يرویشناعت م يتو چرا سو

 گفت با زن تا به روز ین نسق میز

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م تَقُولُونَ ما ال  يحت کردن زن مر شوینص. 120 را که سخن افزون از قدر و مقام خود مگو ل
علُونَ  که اتَ ان دارد و یست و سخن فوق مقام زین مقام ترا نین سخنها اگر چه راست است اما ایفْ

د اهللا باشد نْ تاً ع برَ مقْ  کَ

 شیناموس ک يزن بر او زد بانگ کا

 و دعوت مگو يترهات از دعو

 چند حرف طمطراق و کار و بار

 و کبر و ترهات ينخوت و دعو

 ش یمن فسون تو نخواهم خورد ب  

 رو سخن از کبر و از نخوت مگو

 ن و شرم داریکار و حال خود بب

 نجات  یابیدور کن از دل که تا 
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 تر ان زشتیکبر زشت و، از گدا

 باد و بروت يچند آخر دعو

 ؟یتو جان افروخت یاز قناعت ک

 ست گنجیغمبر قناعت چیگفت پ

 ست جز گنج روانین قناعت نیا

 تو مخوانم جفت و کمتر زن بغل

 یزنیاز چه دم از شاه و از بگ م

 یبا سگان بر استخوان در چالش

 سست سست يمن منگر به خوار يسو

 يده ایعقل خود را از من افزون د

 مچو گرگ غافل اندر ما مجهه

 لۀ مردم استیچون که عقل تو عق

 خصم ظلم و مکر تو اهللا باد

 عجب يهم فسونگر ا يهم تو مار

 یخود بشناخت یزاغ اگر زشت

 مرد افسونگر بخواند چون عدو

 دام او افسون مار يگر نبود

 مرد افسونگر ز حرص کسب و کار

 نین و هیفسونگر ه يد ایمار گو

 مر مرا یبیفرتو به نام حق 

 تو يآن را ینام حقم بست، ن

 نام حق بستاند از تو داد من

 ا به زخم من رگ جانت بردی

 ن گونه خشن گفتارهایزن از ا

 ن طعنها از زن شنفتیمرد چون ا

  

 روز سرد و برف و، آن گه جامه تر  

 ت العنکبوت یترا خانه چو ب يا

 ؟ یاز قناعتها تو نام آموخت

 ز رنج  یدان یگنج را تو وا نم

 غم و رنج روان  يتو مزن الف ا

 م جفت دغل یجفت انصافم ن

  یزنیدر هوا چون پشه را رگ م

  یدر نالش یاشکم ته یچون ن

 توست  يم آن چه در رگهایتا نگو

 ؟يده ایتو من کم عقل را چون د

 عقل به  یز ننگ عقل تو، ب يا

 آن نه عقل است آن که مار و کژدم است 

 دست مکر تو ز ما کوتاه باد

 ننگ عرب  يا ير و ماریمارگ

  یهمچو برف از درد و غم بگداخت

 او فسون بر مار و مار افسون بر او

 شکار یفسون مار را گشت یک

 افسون مار ابد آن زمانیدر ن

 ن ی، فسون من ببيدیآن ِ خود د

 شور و شر مرا يرسوا یتا کن

 تو ي، واينام حق را دام کرد

 من به نام حق سپردم جان و تن  

دی  ا تو را چون من به زندانت برَ

 خود او طومارها يخواند بر شو

 ن تا چه گفت یمستمع شو بعد از آن ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

منگر و در کار حق بگمان کمال نگر و طعنه  يران بخواریحت مرد زن را که در فقر فقینص. 121
 ران و شکوه مکن یمزن بر فقر و فق

 ا بو الحزنی یزن تو زن يگفت ا

 ال و زر سر را بود همچون کالهم

 آن که زلف جعد و رعنا باشدش

 مرد حق باشد به مانند بصر

 فقر فخر آمد، مرا طعنه مزن   

 َکل بود آن کز کله سازد پناه 

 دش یچون کالهش رفت خوشتر آ

 ده نظریپس برهنه به که پوش
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 وقت عرضه کردن آن برده فروش

 کند یبرهنه اش ک یبیور بود ع

 ک و بدین شرمنده است از نید ایگو

 ب است غرقه تا به گوشیخواجه در ع

 یند طامعیبش نبیکز طمع ع

 د سخن چون زر کانیور گدا گو

 فهم توست يورا یشیدروکار 

 کارهاست يورا یشیزآنکه درو

 ملک و مال يشان ورایملک درو

 عادل است و عادالن یحق تعال

 را نعمت و کاال دهند یکیآن 

 ن گمانیآتشش سوزد که دارد ا

 نز گزاف است و مجاز يفقرُ فخر

 ياز غضب بر من لقبها راند

 رم مار دندانش کنم یگر بگ

 جان اوست يز آن که آن دندان عدو

 از طمع هرگز نخوانم من فسون

 ستیحاش هللا طمع من از خلق ن

  

 ب پوش یبر کند از بنده جامۀ ع  

 کند يبا و يبل به جامه خدعه ا

 رمداز برهنه کردن او از تو 

 ب پوش یخواجه را مال است و مالش ع

  یگشت دلها را طمعها جامع

 ابد کالۀ او در دکان یره ن

 شان بمنگر سست سست یدرو يسو

 شان را عطاست یدمبدم از حق مرا

 دارند ژرف از ذو الجالل  ییروز

 دالن  یبر ب يکنند استمگر یک

 ن دگر را بر سر آتش نهندیو

 خالق هر دو جهان  يبر خدا

 هزاران عزّ پنهان است و ناز صد

  يرم خواندیو مار گ يمارخو

 من کنمیتاش از سر کوفتن ا

 ن علم دوست یکنم ز یمن عدو را م

 کنم من سر نگون ین طمع را میا

 است  یاز قناعت در دل من عالم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است هر کس را از چنبرة وجود خود  ياز آن جا که و یدن هر کسیان آن که جنبیدر ب. 122
د شود ید سپیرون آید چون تابه از رنگها بید و سرخ سرخ نمایند، تابۀ کبود آفتاب را کبود نمایب

 گر او راست گوتر باشد و امام باشدید ياز همه تابه ها

 چنان ینی، بن باز سر امرود

 يو سر گشته شو يچون که بر گرد

 د احمد را ابو جهل و بگفتید

 یگفت احمد مر و را که راست

 آفتاب يقش بگفت اید صدید

 زیعز يا یگفت احمد راست گفت

 يصدر الور يحاضران گفتند ا

 نه ام مصقول دستییگفت من آ

 ش روینه باشد پیهر که را آئ

 مرا ینیب یزن، ار طماع م يا

 ز آن فرود آ، تا نماند آن گمان   

  ي، آن توینیخانه را گردنده ب

 هاشم شکفت  یکز بن یزشت نقش

  یگر چه کار افزاست یراست گفت

 ، خوش بتاب یز غرب ی، نیز شرق ین

 زینه چ يایده تو ز دنیره يا

 دو ضد گو را، چرا؟ یراستگو گفت

 ند که هست یترك و هندو در من آن ب

 ند در او یش را بیزشت و خوب خو

 زنانه برترآ ين تحرّیز
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 ن طمع را ماند و، رحمت بودآ

 دو تو يامتحان کن فقر را روز

 ن ماللیصبر کن با فقر و بگذار ا

 نیسرکه مفروش و، هزاران جان بب

 ُکش نگر یصد هزاران جان تلخ

گنجا بدیدر يا  يغا مر ترا  ُ

 ر است در پستان جانین سخن شیا

 نده شدیمستمع چون تشنه و جو

 مالل ید بیمستمع چون تازه آ

 د از درمیکه نامحرم در آچون

 دور از گزند ید محرمیور در آ

 با کنندیهر چه را خوب و کش و ز

 ر و بمیبود آواز چنگ از ز یک

 هده خوش دم نکردیمشک را حق ب

 هده خوش دم نکردیرا حق ب ينا

 ن و آسمان بر ساخته استیحق زم

 انیخاک ين را از براین زمیا

 دشمن باال بود یمرد سفل

 ؟یچ تو برخاستیره، هیست يا

 گر جهان را پر در مکنون کنم

 زن بگو يترك جنگ و سرزنش ا

 ک و بدیجنگ ن يمر مرا چه جا

 شم مزنیشها نین ریبر سر ا

 و گرنه آن کنم يگر خمش کرد

 گشتن به است از کفش تنگ یپا ته

  

 کو طمع آنجا که آن نعمت بود  

 دو تو ینیغنا ب تا به فقر اندر

 زآنکه در فقر است عزّ ذو الجالل 

 ن یاز قناعت غرق بحر انگب

گل شکر گل آغشته اندر ُ  همچو ُ

  يدا شدیتا ز جانم شرح دل پ

 گردد روان  یکشنده خوش نم یب

 نده شدیواعظ ار مرده بود، گو

 صد زبان گردد به گفتن گنگ و الل 

 در پس پرده شوند اهل حرم 

 بند يران رویتند آن سیبر گشا

 نا کنندیدة بید ياز برا

 حس اصم  یگوش ب ياز برا

 اخشم نکرد یبهر شم کرد او پ

 اهرم نکرد  یبهر انس آمد پ

 ان بس نار و نور افراخته است یدر م

 ان یآسمان را مسکن افالک

 دا بودیهر مکان پ يمشتر

 ؟ یشتن را بهر کور آراستیخو

 تو چون نباشد، چون کنم  يروز

 ، به ترك من بگوییوگیور نم

 رمدین دلم از صلحها هم میکا

 شم مزن یخو یزخمها بر جان ب

 ن دم ترك خان و مان کنمیکه هم

 رنج غربت به که اندر خانه جنگ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ش یمراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفتۀ خو. 123

 د او را که تند و توسن استیزن چو د

 ن پنداشتمیچن یگفت از تو ک

 یستیق نیزن در آمد از طر

 جسم و جان و هر چه هستم آن توست

 دلم از صبر جست یشیگر ز درو

 ه خود دام زن است یان، گریگشت گر  

 گر داشتم ید دیاز تو من ام

  یم، نه ستیگفت من خاك شما

 فرمان توست  یحکم و فرمان جملگ

 ست، آن بهر تو است یشم نیبهر خو
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 دوا يو مرا در دردها بودت

 نیست ایشم نیجان تو، کز بهر خو

 ش تویش ِ من و اهللا، که بهر خویخو

 يکاش جانت، کش روان من فد

 به ظن ين بودین چنیچون تو با من ا

 م چونیم و زر کردیخاك را بر س

 یکن یتو که در جان و دلم جا م

 تو تبرا کن که هستت دستگاه

 را که من یکن آن زمانیاد می

 بنده بر وفق تو دل افروخته است

 يمن سپاناخ تو با هر چم پز

 مان آمدمیکفر گفتم، نک به ا

 شاهانۀ ترا نشناختم يخو

 ساختم یچون ز عفو تو چراغ

 ر و کفنیش تو شمشینهم پ یم

ن ییگو یاز فراق تلخ م  سخُ

 هست سر یدر تو از من عذر خواه

لق توست  عذر خواهم در درونت، خُ

 نیخشمگ يخود ارحم کن پنهان ز 

 گفت با لطف و گشاد ین نسق میز

 يها يه چون از حد گذشت و هایگر

 ؟يچون قرارش مانَد و صبرش بجا

 دیپد یبرق یکیشد از آن باران 

 خوبش بود مرد يآنکه بندة رو

 آنکه از کبرش دلت لرزان بود

 آنکه از نازش دل و جان خون بود

 ش دام ماستیآنکه در جور و جفا

 نبود يش کاریزیرآنکه جز خون

 د از اوینا یآنکه جز گردن کش

لنَّاسِ حق آراسته ستیز نَ ل 

 دیهاش آفریسکن الی یچون پ

 شیرستم زال ار بود وز حمزه ب

 نوا یب یخواهم که باش یمن نم  

 ن ین بانگ و حنیتوستم ا ياز برا

 ش تویرد پیهر نفس خواهد که م

  يمن واقف شدر جان یاز ضم

 زار گشتم هم ز تن یهم ز جان ب

 جان را سکون  يبا من، ا ینیتو چن

  یکن ین قدر از من تبرا میز

ا يا  ترا جان عذر خواه  يتبرّ

 چون شمن  يچون صنم بودم تو بود

 د سوخته است یبخت، گو ییهر چه گو

  يسزین میریا که شیا ترش با ی

 ش حکمت از سر جان آمدم یپ

 اخ خود در تاختم ش تو، گستیپ

 توبه کردم اعتراض انداختم 

 ش تو گردن را، بزن یکشم پیم

 ن مکن یکن ایکن، ول یهر چه خواه

 مستمر یعیمن او شف  یبا تو ب

 ز اعتماد او، دل من جرم جست 

لقت به ز صد من انگب يا  ن یکه خُ

 اوفتاد يه، بر رویان گریدر م

  ينش مرد را دل شد زجایاز حن

 يه بد او خود دلربایگر یزانکه ب

 دیدر دل مرد وح يزد شرار

 آغاز کرد؟ یچون بود، چون بندگ

 ان شود؟یش تو گری، چون پيچون شو

 از او، چون بود؟ید در نیچون که آ

 عذر ما چه بود، چو او در عذر خاست؟ 

 سودا و سود  یچون نهد گردن، زه

 د باتو چون باشد، بگو یخوش درآ

 ؟د رستزآنچه حق آراست، چون تانن

 د؟یتواند آدم از حوا بر یک

 ش یر زال خویهست در فرمان اس
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 يآنکه عالم مست گفتش آمد

 بیآب غالب شد بر آتش از نه

 د هر دو رایل آیحا یگیچون که د

 یظاهراً بر زن چو آب ار غالب

 است یمدر آد یتین خاصین چنیا

  

  يزد یراء میا حمی ینیکلم

 ب یزآتش او جوشد چو باشد در حج

 ست کرد آن آب را، کردش هواین

  یباطناً مغلوب و زن را طالب

 است  یوان را کم است، آن از کمیمهر ح

  
 غلبهن الجاهل یغلبن العاقل و ین خبر که انهن یان ایدر ب. 124

 غمبر که زن بر عاقالنیگفت پ

 بر زن جاهالن غالب شوندباز 

 کم بودشان رقت و لطف و وداد

هر و رقت وصف انسان بود یم 

 ستیپرتو حق است آن معشوق ن

  

 د سخت و بر صاحب دالن یغالب آ  

 ره روندیشان تند و بس خیزآنکه ا

 است غالب بر نهاد یوانیزآنکه ح

 بود یوانیخشم و شهوت وصف ح

 ست یا مخلوق نیخالق است آن گوئ

  

  
  
  
  
  

ن و یریدر ش ینظام. م کردن مرد خود را به امر زن و اعتراض او را اشاره حق دانستنیتسل. 125
 : خسرو فرموده

 هست  يکه با گردنده گرداننده ا             هست  يبنزد عقل هر داننده ا

 ریگ یاس چرخ کردونرا همیق               ر یاز آن چرخه که گرداند زن پ

 مان شد چنانیمرد ز آن گفتن پش

 گفت خصم جان جان چون آمدم؟

 يد نماند فهم و رایچون قضا آ

 د فرو پوشد بصریچون قضا آ

 ن خبرین داد ایزان امام المتق

 خوردیچون قضا بگذشت، خود را م

 شوم یمان میزن پش يمرد گفت ا

 بکن یمن گنه کار توام رحم

 شود یمان میر ار پشیکافر پ

 پر رحمت است و پر کرم یحضرت

  

 ساعت مردن عوان  یکز عوان  

 بر سر جان من لگدها چون زدم؟ 

  يداند قضا را جز خدایکس نم

 تا نداند عقل ما پا را ز سر

 البصر  یگفت اذا جاء القضا عم

 دردیبان میده، گریپرده بدر

 شوم  یگر بدم کافر مسلمان م

ن یر و بشنو ایعذر من بپذ  ن سخُ

 شود یر آرد مسلمان مچون که عذ

 عاشق او، هم وجود و هم عدم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت اند چنانکه زهر و پادزهر و یه السالم و فرعون هر دو مسخر مشیعل یان آن که موسیدر ب. 126
 یظلمات و نور و مناجات کردن فرعون با حق تعال

 ایمان عاشق آن کبریکفر و ا

 یرا ره یو فرعون معن یموس

 ش حق ناالن شدهیپ یروز موس

 ایمیمس و نقره بندة آن ک  

  یرهین ره دارد و آن بیظاهر ا

 ان آمده یم شب فرعون گرین
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 خدا بر گردنم ين چه غل است ایکا

 يرا منور کرده ا یزآنکه موس

 يرا تو مه رو کرده ا یزآنکه موس

 نمود استاره ام یبهتر از ماه

 زنند ینوبتم گر رب و سلطان م

 کنند یزنند آن طاس و غوغا میم

 من يمن که فرعونم ز شهرت وا

 شه اتیم اما تیجه تاشانخوا

 یکن یرا موصل م یباز شاخ

 یهست؟ ن یشه دستیشاخ را بر ت

 شه توراستیحق آن قدرت که در ت

 عجب يباز با خود گفته فرعون ا

 شوم یو موزون م یدر نهان خاک

ه تو م شود یرنگ زر قلب د 

 که قلب و قالبم در حکم اوست ین

 اهیک دم سیماهم کند،  یکدمی

 د کشت باشیکه گوسبز گردم چون 

 حکم کن فکان يش چوگانهایپ

 ر رنگ شدیاس یرنگیچون که ب

 یکان داشت یرس یرنگیچون به ب

 ن گفته سؤالید بر ایگر ترا آ

 رنگ خاستین رنگ از بین عجب کایا

 شودیاصل روغن زآب افزون م

 چون که روغن را زآب اسرشته اند

 چون گل از خار است و خار از گل چرا

 حکمت است ين برایت اا نه جنگ اسی

 است یرانین است و نه آن، حیا نه ای

 یکنیآنچه تو گنجش توهم م

 هایچون عمارت دان تو وهم و را

 بود یو جنگ یدر عمارت هست

 اد کرد؟یفر یستیکه هست از ن ین

 ستیزانم ز نیتو مگو که من گر

 د من منم؟ یور نه غل باشد، که گو  

  يمر مرا هم ز آن مکدر کرده ا

  يه رو کرده ایماه جانم را س

 ؟چون خسوف آمد، چه باشد چاره ام

 زنندیمه گرفت و خلق پنگان م

 کنند یخمه رسوا مماه را از ز

 من  ياالعال یزخم طاس آن رب

 شه ات یشکافد شاخ را در ب یم

 یکن یگر را معطل میشاخ د

ست؟ نیچ شاخ از دست تیه یشه ر  

 ها را تو راست  ین کجیاز کرم کن ا

 ا ربناام جمله شب؟ یمن نه در 

 شوم؟  یرسم چون م یم یچون به موس

 شود یه رو میش آتش چون سیپ

 ک لحظه پوست یزم کند، مغ يلحظه ا

 ن کار اله یر ایخود چه باشد غ

 د زشت باش یزرد گردم چون که گو

 م اندر مکان و المکان یدویم

 در جنگ شد ییبا موس ییموس

  یو فرعون دارند آشت یموس

 ل و قال؟ یبود از ق یخال یرنگ ک

 رنگ چون در جنگ خاست؟  یرنگ با ب

 شود؟یعاقبت با آب ضد چون م

 ن چرا ضد گشته اند؟آب با روغ

 هر دو در جنگند و اندر ماجرا

 همچو جنگ خر فروشان صنعت است 

 است  یرانین وید جست، ایگنج با

  یکن یزآن توهم گنج را گم م

 هایگنج نبود در عمارت جا

 بود یست را از هستها ننگین

 ست آن هست را واداد کردیبلکه ن

 ست یزان است، ایبلکه او از تو گر
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 خَود يخواندت او سو یظاهرا م

 اندر آتش سوزان چو ورد یقوم

 میسل يگونه ست اباژ ينعلها

  

 اندت با چوب ردریوز درون م

 اندر گلستان با رنج و درد یقوم

 م ینفرت فرعون را  دان از کل

  
سرَ الدنْیسبب حرمان اشق. 127  ا و الْآخَرةَیا از دو جهان که خَ

 کرده است يمک اعتقادیچون حک

 ن خاکدانیگفت سائل چون بماند ا

 معلق در هوا یلیهمچو قند

 مش گفت کز جذب سمایآن حک

 ختهیس قبه ریچون ز مغناط

 آن دگر گفت آسمان با صفا

 کند از شش جهاتیبلکه دفعش م

 پس ز دفع خاطر اهل کمال

 ن جهان و آن جهانیپس ز دفع ا

 از بندگان ذو الجالل یسرکش

 دا کنندیکهربا دارند چون پ

 ش چون پنهان کنندیخو يکهربا

 است یوانیآن چنانکه مرتبۀ ح

 ایمرتبۀ انسان به دست اول

 بندة خود خواند احمد در رشاد

 عقل تو همچون شتربان، تو شتر

 عقلها ا ویعقل عقلند اول

 شان بنگر آخر ز اعتباریاندر ا

 ابیچه قالوز و چه اشتربان؟ ب

 خ دوزینک جهان در شب بمانده م

 ينهان در ذره ا يدینت خورشیا

 ر کاهینهان در ز یائینت دریا

 در درون یو گمان یاشتباه

 مبر فرد آمد در جهانیهر پ

 به قدرت سخره کرد يعالم کبر

 فیدند و ضعیابلهانش فرد د

 ستیش نیب يگفتند مرد ابلهان

 ن چون زرده است یضه، زمیکاسمان ب  

 ط آسمان؟ ین محیان ِ ایدر م

  یبر عل یرود، نیبر اسفل م ین

 از جهات شش بماند اندر هوا

 خته یآو یان ماند آهنیدر م

 ره راین تیکشد در خود زم یک

 ان عاصفات یتا بماند در م

 ند اندر ضالل جان فرعونان بما

 ن و آن یا یرهان ب ین بیمانده اند ا

 زانکه دارند از وجود تو مالل 

 دا کنندیترا ش یکاه هست

 ان کنندیم ترا طغیزود تسل

 است  یر و سغبۀ انسانیکاو اس

 ایک يوان شناسش ایسغبه چون ح

 ا عبادیجمله عالم را بخوان قلْ 

 کشاند هر طرف در حکم مریم

 انتها بر مثال اشتران تا

 ک قالوز است جان صد هزاری

 ند آفتاب یده بی، کان ديده اید

 د است و روزیمنتظر موقوف خورش

  ين بره ایر نر در پوستیش

 ن منه با اشتباه ین که هیپا بر ا

 رحمت حق است بهر رهنمون 

 فرد بود و صد جهانش در نهان 

 نورد ین نقشیکرد خود را در که

 ف؟ یحرف است آن که با شه شد یضع یک

 ست یش نیآن کاو عاقبت اند يوا
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 یدن بود از کاملیعاقبت د

  

  یدور بودن هر نفس از جاهل

  
را هالك گرداند  يخواهد لشکر یدن خصمان صالح ناقۀ صالح را، چون حق تعالیر دیحق. 128

م لیأَع یقَلِّلُکُم فید و یر نمایشان خصمان را حقیدر نظر ا هِ ینولًا یقْضع مراً کانَ مفْ  اهللا أَ

 بشنو اکنون قصه صالح روان

 ند عاقبتین نبیزانکه صورت ب

 ناقۀ صالح به صورت بد شتر

 آبِ جو خصمش شدند ياز برا

 غیم يجو ناقۀ اهللا آب خورد از

 ناقۀ صالح چو جسم صالحان

 تا بر آن امت ز حکم مرگ و درد

 شان بجستیشحنۀ قهر خدا ز 

 ستیروح صالح بر مثال اشتر

 روح همچون صالح و تن ناقه است

 ستیروح صالح قابل آفات ن

 ستیروح صالح قابل آزار ن

 نهان یوست با جسمیحق از آن پ

 ن آزار اوستیخبر کآزار ایب

 با جسمش اله زآن تعلق کرد

 شان ظفریابد بر دل ایکس ن

 را بنده باش یناقۀ جسم ول

 ن حسدید ایگفت صالح چون که کرد

 بعد سه روز دگر از جان ستان

 جمله تان گردد دگر يرنگ رو

 تان چون زعفرانیروز اول رو

 اهیدر سوم گردد همه روها س

 دین وعید از من زیگر نشان خواه

ه ناقه به سو  ت که دوانیکرّ

 دش گرفتن چاره هستیتوان گر

 ن از او جمله بتگیدند ایچون شن

ه رس  دیکس نتانست اندر آن کرّ

 همچو روح پاك کو از تنگ تن

 آن  یبگذر از صورت طلب معن  

 ت یعاف یابی، بینیعاقبت ب

 دندش ز جهل آن قوم مریبر یپ

 شان بدندیآب کور و نان کور ا

 غ یآب حق را داشتند از حق در

 در هالك طالحان  ینیشد کم

ۀَ اهللا و سقْ   اها چه کردیناقَ

ست  يشهر ياشتر يخونبها رد 

 ست یبر ینفس گمره مر ورا چون پ

 روح اندر وصل و تن در فاقه است 

  ستیزخم بر ناقه بود بر ذات ن

 ست یزدان سغبۀ کفار نینور 

 نند امتحان یتاش آزارند و ب

 ن خم متصل با آب جوست یآب ا

 تا که گردد جمله عالم را پناه 

 بر گهر یبر صدف آمد ضرر ن

 با روح صالح خواجه  تاش  يتا شو

 بعد سه روز از خدا نقمت رسد

 د که دارد سه نشان یآ یآفت

 رنگ رنگ مختلف اندر نظر

 خ همچون ارغوان در دوم رو سر

 بعد از آن اندر رسد قهر اله 

 دیکه دو يکرة ناقه به سو

 شد چنانکه باد در وقت خزان؟ 

 د از دام جست یور نه خود مرغ ام

 اشتر چو سگ  یدند از پیدر دو

 دیرفت و در کهسارها شد ناپد

 زد جانب رب المننیگریم
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 ن قضا مبرم شده استید ایدیگفت د

 کرة ناقه چه باشد، خاطرش

 د از آنید دلش رستیگر بجا آ

 د منکدرین وعیدند ایچون شن

 دند زردیخود د يروز اول رو

 روز دوم همه يسرخ شد رو

 همه يه روز سوم رویشد س

 سر زدند يدیچون همه در ناام

 نیل امیآورد جبر یدر نب

 مت کنندیزانو آن دم زن که تعل

 منتظر گشتند زخم قهر را

 شهر رفت يصالح از خلوت به سو

 دیشن یشان میا يناله از اجزا

 يهایه چون از حد گذشت و هایگر

 د او ناله هایز استخوانهاشان شن

 ه ساز کردید و گرین بشنصالح آ

 ستهیقوم بباطل ز يگفت ا

 حق بگفته صبر کن بر جورشان

 من بگفته پند شد بند از جفا

 من يد از جفا بر جایبس که کرد

 دهم یحق مرا گفته ترا لطف

 صاف کرده حق دلم را چون سما

 حت من شده بار دگریدر نص

 ختهیر تازه از شکر انگیش

 ن سخُنیدر شما چون زهر گشته ا

 ن که غم شد سر نگونیچون شوم غمگ

 چ کس بر مرگ غم نوحه کند؟یه

 نوحه گر يرو بخود کرد و بگفت ا

 نیراست خوانندة مب يکژ مخوان ا

 افتیه یباز اندر چشم و دل او گر

 ران گشته بودید و حیبار یقطره م

 ستیه ز چین گریگفتش که ایعقل م

 د را گردن زده است یصورت ام  

بیکه بجا آر ش د ز احسان و ِ  رَ

 د و ساعد ها گزان یدیور نه نوم

 چشم بنهادند آن را منتظر

 آه سرد يدیزدند از ناامیم

 د و توبه گشت گم ینوبت اوم

 ملحمه  یحکم صالح راست شد ب

 همچو اشتر در دو زانو آمدند

 ن ین زانو زدن را جاثمیشرح ا

 مت کنندین زانو زدن بیوز چن

 ست کرد آن شهر رایقهر آمد ن

 ان دود و تفت یدر مد انیشهر د

 دیان ناپدیدا، نوحه گوینوحه پ

  يدلربا يجان فزا يه هایگر

 اشک خون از جانشان چون ژاله ها

 نوحه بر نوحه گران آغاز کرد

 سته یش حق بگریوز شما من پ

 پندشان ده، بس نماند از دورشان 

 ر پند از مهر جوشد وز صفایش

 من  ير پند افسرد در رگهایش

 مرهم نهم  بر سر آن زخمها

 روفته از خاطرم جور شما

 گفته امثال و سخنها چون شکر

 خته یبا سخن آم ير و شهدیش

ن ید از بیزآنکه زهرستان بد خ و ب 

 قوم حرون  يد ایغم شما بود

 مو بر کند؟ یش و سر چون شد، کسیر

 ن نفریرزد این ینوحه ات را م

 ن یف آسا خلف قومٍ آخریک

 ت بتاف يبر و یعلت یب یرحمت

 جود يایعلت از در یقطرة ب

 ست ید گریان شایبر چنان افسوس
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 بگو بر فعلشان ییگر یبر چه م

 گارشانک پر زنیبر دل تار

 بر دم و دندان سگسارانه شان

 ز و تسخر و افسوسشانیبر ست

 شان کژ، چشم کژیدستشان کژ، پا

 ات نقلید و از رایتقل یاز پ

 ر خری، جمله گشته پیر خر نیپ

 زدان بردگانیاز بهشت آورد 

 ن هم دکانیاهل نار و خلد را ب

  

 نه بد نعلشان یبر سپاه ک

 بر زبان زهر همچون مارشان 

 بر دهان و چشم کژدم خانه شان 

 شکر کن چون کرد حق محبوسشان 

 مهرشان کژ، صلح شان کژ، خشم کژ

 ر عقل یپا نهاده بر جمال پ

 از زبان و چشم و گوش همدگر

 ن سقر پروردگان دشایتا نما

خٌ ال یدر م رْزان یبغیانشان ب 

  
زخٌ ال یانِ بیْلتَقینِ یمه مرَج اْلبحرَیه کریر آیتفس. 129 ما برْ ه غینَ انِیب 

 ختهیاهل نار و اهل نور آم

 انیر و نور با هم درماهل نا

 همچو در کان، خاك و زر کرد اختالط

 همچنان که عقد در در و شبه

 صالح و طالح بصورت مشتبه

 ن چون شکریریش شیمیبحر را ن

 گر تلخ همچون زهر ماریم دین

 زنند از تحت و اوج یهر دو بر هم م

 صورت بر هم زدن از چشم تنگ

 زنند یصلح بر هم م يموجها

 ر شکل دگرجنگ ب يموجها

 کشد ین میریمهر تلخان را به ش

 برد یم ین را به تلخیریقهر ش

 دید پدین نظر ناین زیریتلخ و ش

 د راستین تواند دیچشم آخَر ب

 ن که چون شکر بودیریبسا ش يا

 رکتر بود بشناسدشیآن که ز

 وآن دگر بشناسدش چون بو کند

 برد یش رو بوئیوآن دگر در پ

 وش از گلیپس لبش ردش کند پ

 دا کندیو آن دگر را در گلو پ

  خته یانشان کوه قاف انگیدر م  
 ان کریب یانشان بحر ژرفیدر م

 ابان و رباطیانشان صد بیدر م

 ک شبه یهمان یمختلط چون م

 منتبه  يده بگشا که تو گردید

 ن، رنگ روشن چون قمریریطعم ش

 رواریطعم تلخ و رنگ مظلم ق

 ا موج موج یبر مثال آب در

 اختالط جانها در صلح و جنگ 

 کنند ینه ها بر مینه ها از سیک

 ر و زبریکند ز یمهرها را م

دز آن که ا شَ صل مهرها باشد ر 

 ن کجا اندر خُوردیریتلخ با ش

 دیچۀ عاقبت دانند دیاز در

 ن غرور است و خطاست یچشم آخُر ب

 ک زهر اندر شکر مضمر بودیل

 د از دورش اندر کشمکشیچونکه د

 و آن دگر چون بر لب و دندان زند 

 وآن دگر چون دست بنهد کر درد

 طان کلوایزند ش یگر چه نعره م

 را در بدن رسوا کند و آن دگر
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 و آن دگر را در حدث سوزش دهد

 ام و شهوریو آن دگر را بعد ا

 ور دهندش مهلت اندر قعر گور

 را در جهان يهر نبات و شکر

 د که تا از آفتابیسالها با

 د تا درختیپنجسال و هفت با

ه در دو ماه اندر رسد  باز ترّ

 ن فرمود حق عز وجلیبهر ا

 ت گوش بادیبه مومو  يدین شنیا

 ن را سخنیوان خوان مخوان ایآب ح

 قیرف يگر تو بشنو اینکتۀ د

 ن هم زهر ماریهست ا یدر مقام

 دوا ییزهر و در جا یدر مقام

 چو گل یخار  و در جائ یدر مقام

 رجا یخوف و در جائ یدر مقام

 غنا یفقر و در جائ یدر مقام

 وفا یجور و در جائ یدر مقام

 صفا یجائ درد و در یدر مقام

 هنر یب و در جائیع یدر مقام

 شکر یحنظل و جائ یدر مقام

 محض عدل یظلم و جائ یدر مقام

 گر چه آنجا آن گزند جان بود

ش باشد و ل  کیآب در غوره ترُ

 باز در خُم او شود تلخ و حرام

 ن باشد تفاوت در امورینچنیا

  

 خرج آن از دخل آموزش دهد  

 و آن دگر را بعد مرگ از قعر گور

 وم النشوریدا شود یال بد آن پ

 داست از دور زمان یپ یمهلت

 و تاب  یابد رنگ و رخشانیلعل 

 فرّ و بخت  یوه رسانیابد از می

 گل احمر رسد یباز تا سال

 سوره االنعام در ذکر اجل 

 نوش باد يوان است خوردیآب ح

 ن در تن حرف کهن یجان نو ب

 ق یدا و رقیهمچو جان، او سخت پ

 خوش گوار ییف خدایاز تصار

 روا ییکفر و در جا یدر مقام

ل  یسرکه در جائ یدر مقام چو م 

 سخا  یبخل و در جائ یدر مقام

 رضا  یقهر و در جائ یدر مقام

 عطا  یمنع و در جائ یدر مقام

 ا یگ یخاك و در جائ یدر مقام

 گهر  یسنگ و در جائ یدر مقام

 مطر  یو جائ یخشک یدر مقام

 ن عقل یع یجهل و جائ یدر مقام

 نجا در رسد درمان بودیچون بد

 ک ین و نیریرسد، ش يچون به انگور

 نعم االدام یدر مقام سرکگ

 ن شناسد در ظهور یمرد کامل ا

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که کردن و همان فعل کردن،  ید گستاخید را نشایکامل کند، مر یان آنکه آنچه ولیدر ب. 130
ان ندارد اما یده را زیان دارد و سرما و برف انگور رسیض را زیان ندارد و مریب را زیحلوا طب

رَیده، که لیان دارد، که در راهست و نارسیغوره را ز ک و ما تَأَخَّ بِ م منْ ذَنْ د ک اهللا ما تَقَ  غْفرَ لَ

 شود یخورد، نوش يزهر یگر ول

ل ب مان آمده ستیاز سل یرب ه 

 ن لطف و جودیر من ایتو مکن با غ

 شود یه هوشیور خورد طالب، س  

 ن ملک دست یر مرا ایکه مده غ

 ن حسد را مانَد، اما آن نبودیا
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غینکتۀ ال  خوان به جان یم ینْب 

 د او صد خطریبلکه اندر ملک د

 نیم دیا بیم سرّ یا بیم سر یب

 د که اویبا یمان همتیپس سل

 با چنان قوت که او را بود هم

 هیکرس ینا علیخوان که الق

 ن اندوه گردیچون بر او بنشست ز

 ان ملک و لویع و گفت ایشد شف

 آن کرم یو بکن یهر که را بده

 ی، او باشد معياو نباشد بعد

 ک منین فرض است گفتن لیشرح ا

  

  دع نْ بز بخل او مدان  يسر م 

 م سریمو به مو ملک جهان بد ب

 ن یا ست ما را مثلین یامتحان

 ن صد هزاران رنگ و بویبگذرد ز

 بست دم  یموج آن ملکش فروم

  یچون بماند از تخت و ملک خود ته

 بر همه شاهان عالم رحم کرد

 مر مرا يده، که داد یبا کمال

 مان است و آن کس هم منم یاو سل

  یمدع یچه بود؟ منم ب یخود مع

 گردم به قصۀ مرد و زن  یباز م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تیعرب و جفت او در فقر و شکا يمخلص ماجرا. 131

 یمرد و زن را مخلص يماجرا

 مرد و زن افتاد نقل يماجرا

 که نفس است و خرد ين زن و مردیا

 سرا ین خاکین دو پابسته در ایو

 ج خانگاهید هویجو یزن هم

 يرچاره گ ینفس همچون زن پ

 ستین فکرها آگاه نیعقل خود ز

 ن دانه است و دامیگر چه سر قصه ا

 يکامل شد يان معنویگر ب

 یستیگر محبت فکرت و معن

 کدگریدوستان با  يه هایهد

 ه هایداده باشد هد یتا گواه

 ظاهر شاهدند يز آن که احسانها

 شاهدت گه راست باشد گه دروغ

 دا کندیپ یدوغ خورده مستئ

 امیصالة و در صدر  یآن مرائ

 د که او مست والست یتا گمان آ

 رهبر است یحاصل افعال برون

 غلط یراهبر گه حق بود گاه

صیجو یباز م   ید درون مخل  

 دان و عقل ین مثال نفس خود میا

 ک و بدیت است بهر نک پابسین

 روز و شب در جنگ و اندر ماجرا

 آبِ رو و نان و خوان و جاه  یعنی

  يد سروریگاه جو یگاه خاک

 ست یدر دماغش جز غم اهللا ن

 صورت قصه شنو اکنون تمام 

  يخلق عالم عاطل و باطل بد

  یستیصورت صوم و نمازت ن

 اال صور یست اندر دوستین

 مضمر در خفا يبر محبتها

 ارجمند يسرّ ا يمحبتهابر 

 ز دوغ  یو گاه یاز م یمست گاه

 ها کندیو سر گران يو هو يها

 بس تمام يد جد و جهدینمایم

 استیغرق ر يقت بنگریچون حق

 تا نشان باشد بر آن چه مضمر است 

 سقط  یده باشد و گاهیگه گز
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 ز ده ما را به خواستییا رب آن تمی

 چون شود؟ یز دانییحس را تم

 ور اثر نبود سبب هم مظهر است

 نبود آن که نور حقش شد امام

 چونکه نور اهللا درآمد در مشام

 له زندتا محبت در درون شع

 اعالم مهر یحاجتش نبود پ

 الت تا گردد تمامیهست تفص

 دین صورت پدیدر ا یگر چه شد معن

 در داللت همچو آبند و درخت

 ن کز آب و خاك و آفتابیدانه ب

 نظر یت بگردانیور به ماه

 ات گویات و خاصیترك ماه

  

 م آن نشان کژ ز راست یتا شناس  

 نظر بنور اهللا بودیآن که حس 

 کز محبت مخبر است  یشیهمچو خو

 ا سببها را غالم یمر اثرها 

 ا سبب نبود غالم یمر اثر را 

 زفت گردد وز اثر فارغ کند

 چون محبت نور خود زد بر سپهر

 کن بجو تو، و السالم ین سخن لیا

 دیب است و بعیقر یصورت از معن

 ، دورند سخت يت رویچون به ماه

 گشت عالم در شتاب  یچون درخت

 کدگر ین همه از یدور دورند ا

 شرح کن احوال آن دو رزق جو

  

  
  
  
  

و  یلتیم مرا حین تسلیدن که در اش و سوگند خوریدل نهادن عرب بر التماس دل بر خو. 132
 ستین یامتحان

 مرد و زن يباز گو از ماجرا

 مرد گفت اکنون گذشتم از خالف

 مر ترا فرمان برم یهر چه گوئ

 در وجود تو شوم من منعدم

م م برّ  یکن یگفت زن آهنگ ِ

 یگفت و اهللا عالم السرّ الخف

 در سه گز قالب که دادش وانمود

 اد دادش لوح محفوظ وجودی

 شیتا ابد هر چه که از پس بود و پ

لک ب س اویخود شد از تدر یتا م 

 شان که آدم وا نمودیآن گشاد

 عرصۀ آن پاك جان یدر فراخ

 غمبر که حق فرموده استیگفت پ

 زین و آسمان و عرش نیدر زم

 عجب يدر دل مومن بگنجم ا

 یتلتق يعباد یگفت فادخل ف

 ن سخن یندارد ا یزانکه انجام  

 غ بر کش از غالف ی، تيحکم دار

 د آن را ننگرم یک آیور بد و ن

 بیو  یعمیچون محبم، ح صم 

م میا به حی   یکن یلت کشف سرّ

  ید از خاك آدم را صفیکافر

 آنچه در الواح و در ارواح بود

 تا بدانست آنچه در الواح بود 

 ش یدرس کرد از علم االسماء خو

 س اویافت از تقدیگر یقدس د

 در گشاد آسمانهاشان نبود

 تنگ آمد عرصۀ هفت آسمان 

 چ در باال و پست یمن نگنجم ه

 زیعز ين دان ایقین یمن نگنجم ا

 در آن دلها طلب  یگر مرا جوئ

  یا متقی یتیجنۀ من رؤ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



151 

 

 شیخو يعرش با آن نور و با پهنا

 دیعرش باشد بس پد یخود بزرگ

 نیش از ایگفت ما را پ یهر ملک م

 میکاشت ین میتخم خدمت در زم

 ن خاکمانیست با این تعلق چیکا

 ستین انوار با ظلمات چیالف ا

 تو بود يآدما آن الف از بو

 افتندینجا یجسم خاکت را از ا

 افته ستینکه جان ما ز روحت یا

 نیم و غافل از زمین بودیدر زم

 مود ما را ز آن مقامچون سفر فر

 م مایگفت یتا که حجتها هم

 ل راین تهلیح و این تسبینور ا

 حکم حق گسترد بهر ما بساط

 حذر ید بر زبانتان بیهر چه آ

 م خود راز شمایدان یما هم

 ق استین دمها اگر ناالیز آن که ا

 ملک ين سبق، ایاظهار ا یاز پ

 رم بر تو منیو نگ یتا بگوئ

 در حلم ماصد پدر صد مادر، ان

 شان، کف بحر حلم ماستیحلم ا

 ن صدفیش آن در ایم پیخود چه گو

 صاف يایحقّ آن کف، حق آن در

 از سر مهر و صفاء است و خضوع

 ن هوسیشت امتحان است ایگر به پ

مید آیسرّ مپوشان تا پد  د سرّ

 د دلمید آیدل مپوشان تا پد

 چون کنم؟ در دست من چه چاره است؟

  

 ش یخو يد او را برفت از جایچون بد  

 دیرس یست چون معنیک صورت کیل

 ن یزم يبود با رو یم یالفت

 م یداشت یز آن تعلق ما عجب م

 چون سرشت ما بدست از آسمان 

 ست یچون تواند نور با ظلمات ز

 ن بد تار و پودیزآنکه جسمت را زم

 نجا تافتندینور پاکت را در ا

 تافته ست  یش از خاك آن میش پیپ

 ن یدف يکه بد در و یغافل از گنج

 ل کام ین تحویتلخ شد ما را از ا

 خدا يد ایآ ما که يکه بجا

 ل رایبهر قال و ق یفروشیم

 ق انبساطید از طریکه بگوئ

 گانه با پدریهمچو طفالن 

 م آواز شما یخواهیک میل

 رحمت من بر غضب هم سابق است 

 ۀ اشکال و شک یدر تو بنهم داع

 ارد دم زدن یمنکر حلمم ن

 د، در افتد در فنایهر نفس زا

 ا به جاست یدر ید، ولیکف رود آ

 کف کف کف کف  ست االین

 ن گفت و نه الف یست، این یکه امتحان

 حق آن کس که بدو دارم رجوع 

 ک نفس یامتحان را امتحان کن 

 قادرم  يامر کن تو هر چه بر و

 تا قبول آرم هر آن چه قابلم 

 در نگر تا جان من چه کاره است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خود را و قبول او يشو يق طلب روزین کردن زن طرییتع. 133

 تافته است یگفت زن نک آفتاب

 کردگار فۀیب رحمان خلینا

 افته است ی ییزو روشنا یعالم  

 چون بهار يشهر بغداد است از و
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 يبدان شه، شه شو يوندیگر بپ

 استیمیمقبالن چون ک یدوست

 زده يچشم احمد بر ابو بکر

 را چون شوم؟یگفت من شه را پذ

 یلتیا حید مرا یبا ینسبت

 یکید از یکه بشن یهمچو مجنون

 بهانه چون روم؟ یگفت آوه ب

 باً حاذقاًیکنت طب یتنیل

 قل تعالوا گفت حق ما را بدان

 ينظر و آلت بد شب پران را گر

 دان رودیگفت چون شاه کرم م

 است یاست و هست يزآنکه آلت دعو

 سودا کنم؟ یآلت یب یگفت ک

 یدم بر مفلسیبا یپس گواه

 ر گفت و گو و رنگیغ یتو گواه

 که ز گفت و رنگ بد ین گواهیکا

 دمیبایزاندرون م یپس گواه

 د گواه حال اویبایصدق م

 شیگفت زن صدق آن بود کز بود خو

  

  يرو یم یهر ادبار تا ک يسو  

 خود کجاست؟  یائیمیچون نظرشان، ک

 ق آمده یق صدیک تصدیاو ز 

 ؟او من چون روم يبهانه سو یب

 ؟ یآلت یشه راست شد بیچ پیه

  یاندک یلیکه مرض آمد به ل

 ادت چون شوم؟ یور بمانم از ع

 شائقاً یلینحو ل یت أمشکن

 ما را نشان  یتا بود شرم اشکن

  يروزشان جوالن و خوش حالت بد

 آلت شود یآلت ین هر بیع

 است  یو پست یآلت یکار در ب

 دا کنم یپ یآلت یتا نه من ب

  یکند در مفلس یتا شهم رحم

 وانما تا رحم آرد شاه شنگ 

 نزد آن قاض القضاة آن جرح شد

 دم یبایبرون م یگواه ین

 قال او یتا بتابد نور او ب

 ش یتو از مجهود خو يزیپاك برخ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فه و پنداشتن که یبغداد نزد خل يه سویان بادیآب باران از م يسبو یه بردن آن اعرابیهد. 134
 جا هم قحط آب است  آن

 آب باران است ما را در سبو

 آب را بردار و رو ين سبویا

 ستین اسباب نیر از ایگو که ما را غ

 گر خزانه اش پر ز در فاخر است

 ست آن کوزه تن محصور مایچ

 ن خم و کوزة مرایخداوند ا يا

 با پنج لوله  پنج حس يکوزه ا

 بحر ين کوزه منفذ سویتا شود ز

 يش سلطانش بریه پیتا چو هد

 ت گردد آبش بعد از آنینها یب

 ه و اسباب تویماملکت و سر  

 ش شاهنشاه شویه ساز و پیهد

 ست ین آب نیچ به زیدر مفازه ه

 ن آبش نباشد، نادر است ین چنیا

 اندر آن آب حواس شور ما

  ير از فضل اهللا اشتریدر پذ

 ن آب را از هر نجس یپاك دار ا

 بحر يرد کوزة ما خویتا بگ

  يند باشدش شه مشتریپاك ب

 پر شود از کوزة ما صد جهان 
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 لوله ها بر بند و پر دارش ز خم

 ه کراست؟ین هدیش او پر باد، کایر

 دانست کانجا بر گذر یوآن نم

 ا روانیان شهر چون دریدر م

 نیرو بر سلطان و کار و بار ب

 ن حسها و ادراکات ماین چنیا

 ابین و بازیو باز ب يباز جو

  

ضوا عن هوا ابصارکم     گفت غُ

 ن است راست ی، ایق چون آن شهیال

 دجلۀ همچون شکر يهست جار

 ان یها و شست ماهیپر ز کشت

ها األنهار ب يحس تَجرِ  ن یتَحتَ

 باشد در آن بهر صفا يقطره ا

 از که از من عنده ام الکتاب 

  

  
  

هر بر و يدر نمد دوختن زن سبو. 135 نهادن از اعتقاد  يآب را و م 

 سبو را سر ببند يمرد گفت آر

 ن کوزه رایدر نمد در دوز تو ا

 ستین، اندر همه آفاق نین چنیکا

 تلخ و شور يشان ز آبهایزآنکه ا

 مرغ کآب شور باشد مسکنش

 اتکه اندر چشمۀ شور است جیا

 رباط ین فانیتو نارسته از ا يا

 نَقلت از َاب وز جد است یور بدان

 دیابجد و هوز چه؟ فاش است و پد

 پس سبو برداشت آن مرد عرب

 بر سبو لرزان بد از آفات دهر

 ازیزن مصال باز کرده از ن

 که نگه دار آب ما را از خسان

 م آگه است و پر فن استیگر چه شو

 وثر استخود چه باشد گوهر؟ آب ک

 او يزن و زار ياز دعاها

 ب سنگیسالم از دزدان و از آس

 پر از انعامها ید درگاهید

 یصاحب حاجت يدم به دم هر سو

 با و زشتیبهر گبر و مومن و ز

 در نظر آراسته ید قومید

 مان تا به موریخاص و عامه از سل

 اهل صورت چون جواهر بافته

 ه است ما را سودمندین هدیا ن کهیه  

 ه روزه راید شه به هدیتا گشا

 ست یۀ اذواق نیق و مایجز رح

 م کوریدائما پر علت اند و ن

 آب روشنش  ياو چه داند جا

 حون و فرات یشط و ج یتو چه دان

 صحو و سکر و انبساط یتو چه دان

 ن نامها چون ابجد است یش تو ایپ

 دیبس بع یبر همه طفالن و، معن

 دش روز و شب یکش یسفر شد م در

 ابان تا به شهریدش از بیهم کش

ورد کرده در نماز  رب سلم، ِ

 ا رسان ین گوهر بدان دریا رب ای

 ک گوهر را هزاران دشمن است یل

 زآن آب کاصل گوهر است  يقطره ا

 او يوز غم مرد و گرانبار

 درنگ  یبرد تا دار الخالفه ب

 ده دامهایاهل حاجت گستر

  یآن در عطا و خلعتافته ز ی

 د و مطر، بل چون بهشت یهمچو خورش

 گر منتظر برخاسته یقوم د

 زنده گشته چون جهان از نفخ صور

 افته یبحر نادر  یاهل معن
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 همت، چه با همت شده یآن که ب

  

 و آن که با همت، چه با نعمت شده 

  
ش یاگر گدا را صبر ب. م هم عاشق گداستیم است، کریان آنکه چنانکه گدا عاشق کریدر ب. 136

د اما صبر گدا کمال گدا و یش بود گدا بر در او آیم را صبر بید و اگر کریم بر در او آیبود کر
 م است ینقص کر

 ایطالب ب يآمد که ا یبانگ م

 یو خواهد طالبجود محتاج است 

 ان و ضعافید گدایجو یجود م

 با شودینه زیخوبان ز آ يرو

 نۀ جود است، هانیچون گدا آئ

 ین فرمود حق در والضحیپس از ا

 دیجودش گدا آرد پد یکیآن 

 نه جود حق اندیان آیپس گدا

 ن دوست او خود مرده  استیوآنکه جز ا

  

 ان، چون گدایجود محتاج گدا  

  ید تائبهمچنانکه توبه خواه

 ند صاف ینه جویهمچو خوبان کآ

 دا شودیاحسان از گدا پ يرو

 ان ینه زییآ يدم بود بر رو

 محمد بر گدا يبانگ کم زن ا

 دیان را مزین دگر بخشد گدایو

 وآنکه با حقند جود مطلق اند

 ست، نقش پرده  است ین در نیاو بر ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ش است از خدا و یش است به خدا و تشنۀ خداست و آن که درویان آن که درویفرق م .137
 ر او یتشنه است به غ

 که آن تشنه خداست یشیک درویل

 ر شدیکه تشنه غ یشیک درویل

 اهل جان یش است او، نینقش درو

 فقر حق یفقر لقمه دارد او، ن

 ش نانیبود درو یخاک یماه

 ش آب؟یبود دور یک ینقش ماه

 مرغ هوایرغ خانه است او، نه سم

 عاشق حق است او بهر نوال

هم م کند او عشق ذات یگر تو 

 وهم مخلوق است و مولود آمده ست

 شتنیر و وهم خویعاشق تصو

هم اگر صادق بود عاشق آن و 

 ن سخنیان ایخواهد ب یشرح م

 کهنۀ کوته نظر يفهم ها

 ستیر نیبر سماع راست هر کس چ

 ش کار راست یم از خدایهست دا  

 ر شد یخ یر و ابله و بیاو حق

نداز استخوان ینقش سگ را تو م 

 کم نه طبق  يش نقش مرده ایپ

 ا رمان یک از دریل یشکل ماه

 گردد خراب ینم یآب یآن ز ب

 لوت نوشد، او ننوشد از خدا

 ست جانش عاشق حسن و جمال ین

هم اسما و صف ات ذات نبود و 

 ولد است یده ست او لَم ییحق نزا

 بود از عاشقان ذو المنن؟  یک

 رودیقت میآن مجازش تا حق

 ترسم ز افهام کهن  یک میل

 ال بد در آرد در فکریصد خ

 ست یر نیانج یلقمۀ هر مرغک
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 يه ادیخاصه مرغ مردة پوس

 ا و چه خاكیرا چه در ینقش ماه

 بر ورق ين نگارینقش اگر غمگ

 ن و او فارغ از آنیصورتش غمگ

 است یکه اندر دل خف ين غم و شادیو

 صورت خندان ِ نقش از بهر توست

 ن نقش از بهر ماستیصورت غمگ

 ن گرمابهاستیکاندر ا یینقشها

 و بس ینیجامه ها ب یتا برون

 ستیراه ن زآنکه با جامه در آن سو

  

  يده اید ی، بیی، اعمیالیپر خ  

 رنگ هندو را چه صابون و چه زاك 

 سبق  ياو ندارد از غم و شاد

 نشان  یخندان و او زآن ب صورتش

 ست یو غم جز نقش ن يش آن شادیپ

 درست  یتا از آن صورت شود معن

 د راه راست یاد آیتا که ما را 

 از برون جامه کن، چون جامه هاست 

 هم نفس  يرون کن در آ ایجامه ب

 ست یتن ز جان، جامه ز تن آگاه ن

  

  
  

 ۀ او رایرفتن هدیو پذ یفه از بهر اکرام اعرابیبان و دربانان خلیش آمدن نقیپ. 138

 قصه عرب يگردم سویباز م

 دیابان بعیاز ب یآن عراب

 شدند یش اعرابیبان پیپس نق

 مقال یحاجت او فهمشان شد ب

 ا وجه العربیپس بدو گفتند 

 دیده یگفت وجهم گر مرا وجه

 ستیکه در روتان نشان مهتر يا

 دارهایدارتان دیک دیکه  يا

 نظر بنور اهللا شدهیهمه  يا

 نظر ياهایمید آن کیتا زن

 ابان آمدمیبم از بیمن غر

 ابانها گرفتیلطف او ب يبو

 نار آمدمین جا بهر دیتا بد

 دیونانوا د يسو یبهر نان شخص

 تا گلستان یکیبهر فرجه شد 

 دیکه آب از چه کش یهمچو اعراب

 آرد بدست یکاتش یرفت موس

 تا رهد از دشمنان یسیجست ع

 دام آدم دانۀ گندم شده

خور يد سویباز، آ  دام از بهر َ

 ان راز و سرّ بوالعجبیاز ب  

 دیبر در دار الخالفه چون رس

 ش زدندیبس گالب لطف بر رو

 ش از سؤال یشان بد عطا پیکار ا

 از راه و تعب  یچون ییاز کجا

 دیوجوهم چون پس پشتم نه یب

 ست یفرّ تان خوشتر ز زر جعفر

 نارهایده تان دینثار د يا

 از بر حق بهر بخشش آمده 

 راشخاص بش يبر سر مسها

 د لطف سلطان آمدم یبر ام

 گ هم جانها گرفت یر يذره ها

 دار آمدم یدم، مست دیچون رس

 دیداد جان چون حسن نانوا را بد

 فرجۀ او شد جمال باغبان 

 دیوسف چشیوان از رخ یآب ح

 د او که از آتش برست ید یآتش

 بردش آن جستن به چارم آسمان 

 تا وجودش خوشۀ مردم شده 

 بال و فرابد و اقیساعد شه 
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 کسب هنر یطفل شد مکتب پ

 شده يصدر یکیپس ز مکتب آن 

 نیآمده عباس حرب از بهر ک

 پشت و روامت ین را تا قیگشته د

 یآمده عمرّ بحرب مصطف

 نیر المومنیگشته اندر شرع ام

 رانها شدهیو يآن علف کش سو

 آب در يجو يتشنه آمد سو

 ز آمدمین در، طالب چیمن بر ا

 آب آوردم به تحفه بهر نان

 را از بهشت ینان برون برد آدم

 رستم از آب و ز نان همچون ملک

 غرض نبود به گردش در جهان یب

  

 ا لطف پدرید مرغ  و یبر ام  

 شده  يانه داده و بدریماه

 ن یز دیبهر قمع احمد و است

 در خالفت او و فرزندان او

 ثاقها یغ در کف بسته بس میت

 ن یاهل د يشوا و مقتدایپ

 خبر بر گنج ناگه پا زده یب

 خود عکس قمر يد اندر جوید

 ز آمدم یصدر گشتم، چون به دهل

 ا صدر جهان نانم برد ت يبو

 در سرشت  ینان مرا اندر بهشت

 ن در چون فلک یغرض گردم بر ا یب

 ر جان عاشقان یر جسم و غیغ

  

  
  
  
  

است که بر او آفتاب تافته و جهد نکرد تا  يواریا بر مثال عاشق دیان آنکه عاشق دنیدر ب. 139
وار یدل بر د یست از آفتاب است از آسمان چهارم الجرم کلیوار نیفهم کند که آن تاب از د

م و بیلَ بیوست او محروم ماند ابدا و حینهاد چون پرتو آفتاب به آفتاب پ ه هونَینَ ما ینَ تَ  شْ

 ن عشاق جزویعاشقان کل، نه ا

 شود يعاشق جزو يچونکه جزو

 ر آمد اویش گاو بندة غیر

 مار اویست حاکم تا کند تین

 ن شد مثلیا یفازن بالحرّة پ

 خواجه شد، او ماند زار يبنده سو

 همچو آن ابله که تاب آفتاب

 ا استین باضیوار شد کایعاشق د

 ایضوست آنیش پیچون باصل خو

 شیاو بمانده دور از مطلوب خو

 يه ایرد سایکه گ يادیهمچو ص

 گرفته مرد سخت یۀ مرغیسا

 خندد عجب ین مدمغ بر که میکا

 "وستۀ کل استیجزو پ" ییور تو گو

 وسته به کلیست پیکرو نیجزو 

 جزوماند از کل، هر که شد مشتاق   

 زود معشوقش به کل خود رود

 در زد او یفیغرقه شد کف در ضع

 ا کار اویکار خواجۀ خود کند 

 ن شد منتقل یفاسرق الدرة بد

 گل، او ماند خار يگل شد سو يبو

 ران شد شتاب یوار و حید بر دید

 د سماست ین عکس خورشیخبر کایب

 ه مانده بجا یوار سید دید

 ش یر يع رنج باطل پایضا یسع

  يه ایگردد ورا سرما یه کیسا

 ران گشته بر شاخ درخت یمرغ ح

 ده سبب ینت پوسینت باطل ایا

 خور، خار مقرون گل است  یخار م

 بعث رسل  يور نه خود باطل بد
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 وستن اندیپ یچون رسوالن از پ

 غالم يان ندارد این سخن پایا

  

 ک تن اندیوندندشان؟ چون یپس چه پ

 ن کالمیسخت دارد ا يزانکه جرّ

  
 فه یسبو را به غالمان خل یعنیه را یسپردن عرب هد. 140

 با نظام يشرح کن حال عرب ا

 بان حال خود را آن عربیبا نق

 ش داشتیآب را در پ يآن سبو

 دیه بر سلطان برین هدیگفت ا

 سبز و نو ين و سبویریآب ش

 بان را از آنیآمد نق یخنده م

 ف شاه خوب با خبرزآنکه لط

 ت جا کندیشاهان در رع يخو

 دان، حشم چون لوله ها یشه چو حوض

 است پاك یچون که آب جمله از حوض

 دیور در آن حوض آب شور است و پل

 وسته ست هر لوله به حوضیز آن که پ

 وطن یلطف شاهنشاه جان ب

 لطف عقل خوش نهاد خوش نسب

 سکون یقرار ب یعشق شنگ ب

 او چون کوثر استلطف آب بحر ک

ستا بدان معروف شد  هر هنر که اُ

 هم اصول یش استاد اصولیپ

 ه آن فقه خوانیش استاد فقیپ

 بود يکه آن نحو يش استادیپ

 که آن محو ِ ره است يباز استاد

 ن همه انواع دانش روز مرگیز

  

 ت کن تمام یگه شد حکا یروز ب  

 د هنگام طلب یچون بگفت او د

 آن حضرت بکاشت  تخم خدمت را در

 دیسائل شه را ز حاجت واخر

 که جمع آمد به گو یز آب باران

 ک پذرفتند آن را همچو جان یل

 کرده بود اندر همه ارکان اثر

 چرخ اخضر خاك را خضرا کند

 آب از لوله روان در کوله ها

 دهد خوش ذوقناك  یآب یکیهر 

 دیلوله همان آرد پد یکیهر 

 وض ن حرف، خیا یخوض کن در معن

 چون اثر کرده ست اندر کل تن؟ 

 چون همه تن را در آرد در ادب؟ 

 چون در آرد کل تن را در جنون؟ 

 زه اش جمله در و گوهر است یسنگ ر

 جان شاگردش بدان موصوف شد

 خواند آن شاگرد چست با حصول 

 ان یاصول اندر ب یفقه خواند، ن

 شود يجان شاگردش از آن نحو

 و شه است جان شاگردش از آن مح

 دانش فقر است ساز راه و برگ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بان یبا کشت یدر کشت ينحو يت ماجرایحکا. 141

 درنشست یبه کشت ينحو یکیآن 

 ؟ گفت اليچ از نحو خواندیگفت ه

 بان ز تابیکسته گشت کشتدل ش

 فکند یرا به گرداب یباد کشت

 بان نمود آن خود پرست یرو به کشت  

 شد بر فنا م عمر تویگفت ن

 ک آن دم گشت خامش از جواب یل

 بلند يبان بدان نحویگفت کشت
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 آ  شنا کردن؟ بگو یچ دانیه

 فناست ينحو يگفت کلّ عمرت ا

 نجا بدانید نه نحو ایبا یمحو م

 ا مرده را بر سر نهدیآب در

 تو ز اوصاف بشر يچون بمرد

 يخوانده ا یکه خلقان را تو خر م يا

 در جهان یگر تو عالمۀ زمان

 میاز آن در دوخترا  يمرد نحو

 فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف

 ماست يآب دانشها يآن سبو

 میبر یما سبوها پر به دجله م

 بدان معذور بود يآن عرب بار

 چو ما يگر ز دجله با خبر بود

 يبلکه از دجله اگر واقف بد

 تنگ پر ناموس و رنگ يآن سبو

  

 مجو یاز من تو سباح یگفت ن  

 غرق در گردابهاست  یزآنکه کشت

 خطر در آب ران  ی، بيگر تو محو

 رهد؟ یا کیور بود زنده، ز در

 بحر اسرارت نهد بر فرق سر

  يخ مانده این ین زمان چون خر بر ایا

 ن زمان ین این بن جهایا ينک فنا

 م یتا شما را نحو محو آموخت

 ار شگرف ی ي، ایابی "کم آمد"در 

 فه دجلۀ علم خداست یو آن خل

 م یم ما خود را، خریگر نه خر دان

 کو ز دجله غافل و بس دور بود

 آن سبو را جا به جا ياو نبرد

  يزد یآن سبو را بر سر سنگ

 شد حجاب بحر، آنرا زن به سنگ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه یاز آن هد يازین یار فرمودن با کمال بیبس يه را و عطایفه هدیقبول کردن خل. 142

 دید و احوالش شنیفه دیچون خل

 خاص يداد بخششها و خلعتها

 را بفرمود آن قباد یبیپس نق

 پر ز زر ين سبویده ا يکه بو

 از ره خشک آمده است و آن سفر

 ند رنج راهیدر نش یچون به کشت

 همچنان کردند و دادندش سبو

 دیدرنشست و دجله د یچون به کشت

 عجب لطف آن شه وهاب را يکا

 جود يایرفت از من آن دریچون پذ

 پسر يکل عالم را سبو دان ا

 اوست یاز دجلۀ خوب يقطره ا

 چاك کرد يبد ز پرّ یگنج مخف

 جوش کرد يبد ز پرّ یگنج مخف

 قطره از دجلۀ خدا يدیور بد

 دیآن سبو را پر ز زر کرد و مز  

 آن عرب را کرد از فاقه خالص 

 آن جهان ِ بخشش و آن بحر داد

 دجله اش ببر يچون که واگردد سو

 کترینزداز ره دجلش بود 

 گاهیخود فراموشش شود آنجا

 پر زر و بردند تا دجله دو تو 

 دیخم یا و میکرد از ح یسجده م

 ن عجبتر کو ستد آن آب رایو

 آن جنس دغل را زود زود؟

 تا به سر یکان بود از لطف و خوب

 ر پوست یز يگنجد ز پرّ یکان نم

 خاك را تابان تر از افالك کرد

 خاك را سلطان اطلس پوش کرد

 فنا يآن سبو را او فنا کرد
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 خودند یشه بیدندش همیوآنکه د

 زده یرت بر سبو سنگیز غ يا

 ختهیخم شکسته، آب از آن نار

 جزو جزو خم به رقص است و بحال

 ن حالت نه آبیدا در ایسبو پ ین

 ، بازت کنندیزن یچون در معن

 نپرّ فکرت شد گل آلود و گرا

 نینان گل است و گوشت کمتر خور از ا

 در غذا يم عمریخوردیخاك م

 يشو یسگ م يشو یچون گرسنه م

 يشو ير مرداریتو س يچون شد

 یگر دم سگیمردار و د یپس دم

 آلت اشکال خود جز سگ مدان

 ر شد سرکش شودیزآنکه سگ چون س

 دیکش یم یینوا یآن عرب را ب

 م احسان شاهیت گفته ایدر حکا

 عشق يد مرد عاشق، بویگو هر چه

 د همهید فقه، فقر آیگر بگو

 نید يد بوید کفر، آیور بگو

 ید راستید کژ، نمایور بگو

 خاسته است یکف کژ کز بحر صاف

 و محقوق دان یآن کفش را صاف

 ن دشنام نامطلوب اویگشته ا

 يپز یم یاز شکر گر شکل نان

 یابد مومنین بیگر بت زر

 ن وثنیزر یابد مومنیچون ب

 رد اندر آتش افکندیبلکه گ

 تا نماند بر ذهب نقش وثن

 ت استیذات زرش، داد ربان

 را مسوز یمیتو گل یکیبهر ک

 در صور ی، گر بمانیبت پرست

 زنند یخودانه بر سبو سنگ یب  

 آن سبو ز اشکست کاملتر شده 

 خته ین شکست انگیز یصد درست

 ن محال یرا نموده ا يعقل جزو

 ن و اهللا اعلم بالصواب یخوش بب

 پرّ فکرت زن، که شهبازت کنند

 ، ترا گل شد چو نان يز آن که گل خوار

 ن یمهمچو گل اندر ز یتا نمان

 خاك ما را خورد آخر در جزا 

  يشو یوند و بد رگ میتند و بد پ

  يشو يواریخبر چون نقش د یب

  یران هم تگیدر راه ش یچون کن

 کمترك انداز سگ را استخوان 

 خوش رود يد شکاریص يسو یک

 دیتا بدان درگاه و آن دولت رس

 پناه  یب ينوا یدر حق آن ب

 عشق  يجهد در کو یاز دهانش م

 د از آن خوش دمدمه یفقر آ يبو

 ن یقی يد از گفت شکش بویآ

 یکه راست را آراست يکژ يا

 اصل صاف آن فرع را آراسته است 

 همچو دشنام لب معشوق دان 

 خوش ز بهر عارض محبوب او

  يمز ید نه نان، چون میطعم قند آ

  یسجده کن یهلد او را پ یک
 بنگذارد ورا بهر شمن  یم

 شکندتش را بیصورت عار

 چونکه صورت مانع است و راه زن 

 ت است ینقش بت بر نقد زر عار

 وز صداع هر مگس مگذار روز

 نگر یصورتش بگذار و در معن
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طلب ی، همره حاجیمرد حج 

 منگر اندر نقش و اندر رنگ او

 اه است و هم آهنگ تو استیگر س

 ستید است و ورا آهنگ نیور سف

 ر و زبریت گفته شد زین حکایا

 شیسر ندارد کز ازل بوده است پ

 بلکه چون آب است هر قطره از آن

 نیست هیت نین حکایحاش اهللا ا

 که او با فرّ بود یش هر صوفیپ

 چون بود فکرش همه مشغول حال

 هم عرب ما هم سبو ما هم ملک

 عقل را شو دان و زن را نفس و طمع

 بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست

 وها نسبت به کل، جزیجزو کل ن

 لطف سبزه جزو لطف گل بود

 گر شوم مشغول اشکال و جواب

 و حرج یبه کل یور تو اشکال

 شه هایز اند یاحتما کن احتم

 احتماها مر دواها را سر است

 احتماها بر دواها سرور است

 نیقیاحتما اصل دوا آمد 

 ن گفته ها شو گوش واریقابل ا

 يگوشواره چه؟ که کان زر شو

 و که خلق مختلفاوال بشن

 است یدر حروف مختلف شور و شک

 ک رو متحدیرو ضد و  یکیاز 

 امت روز عرض اکبر استیپس ق

 است ییبد، سودا يهر که چون هندو

 همچون آفتاب يچون ندارد رو

 ک گل چون ندارد خار اویبرگ 

 وانکه سر تا پا گل است و سوسن است

 خزان خواهد خزان یمعن یخار ب

 ا عرب یخواه هندو خواه ترك و   

 بنگر اندر عزم و در آهنگ او

 دش دان که هم رنگ تو است یتو سپ

 ست یزو ببر کز دل مر او را رنگ ن

 و سرپا  یهمچو فکر عاشقان ب

 ش یپا ندارد، با ابد بوده است خو

 هر دو آن   یهم سر است و پا و هم ب

 ن ین خوش ببینقد حال ما و توست ا

 ذکر بودیاست ال  یهر چه آن ماض

 د اندر ذهن او فکر مآل ینا

 ؤْفَک عنْه منْ أفک یجمله ما 

 و منکر، عقل شمع  ین دو ظلمانیا

 زآنکه کل را گونه گونه جزوهاست 

 گل که باشد جزو گل  يچو بو ین

 جزو آن بلبل بود يبانگ قمر

 توانم داد آب  یتشنگان را ک

 صبر کن کالصبرُ مفتاح الفرج 

 شه هاین بیرانند در ایزانکه ش

 گر استیهضم دارو علت نو د

 گر است  یدن فزونیز آن که خار

 ن یاحتما کن قوت جانت بب

 تا که از زر سازمت من گوشوار

 يا بر شویثرتا بماه و تا 

 ا تا الف یمختلف جانند از 

 است  یکیک رو، ز سر تا پا یگر چه از 

 جد يک رویرو هزل و از  یکیاز 

 ب و فر است یعرض او خواهد که با ز

 است  یروز عرضش نوبت رسوائ

 او نخواهد جز شب همچون نقاب 

 شد بهاران دشمن اسرار او

 پس بهار او را دو چشم روشن است 

 خود با گلستان  يتا زند پهلو
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 نیو ننگ ا تا بپوشد حسن آن

 اتیپس خزان او را بهار است و ح

 باغبان هم داند آن را در خزان

 ک کس است و او شه استیخود جهان آن 

 انیک کس است و باقیخود جهان آن 

 او جهان کامل است و مفرد است

 ند هر نقش و نگاریگو یپس هم

 تا بود تابان شکوفه چون زره

 وه سر کندیخت میچون شکوفه ر

 شکوفه صورتشو  یوه معنیم

 دیوه شد پدیخت میچون شکوفه ر

 دهد؟ یتا که نان نشکست، قوت ک

 هیله نشکند با ادویتا هل

 رین بگیاء الحق حسام الدیض يا

  

 ن یرنگ آن و ننگ ا ینیتا نب

 اقوت زکات ید سنگ و یک نمای

 د جهان یک به از دید یک دیل

 هر ستاره بر فلک جزو مه است 

 فالن يلند ایجمله اتباع و طف

بدست   نسخه کل وجود او را ِ

 د بهاریآ یمژده مژده نک هم

 دا گره یوه ها پیکنند آن م یک

 سر برکندچون که تن بشکست جان 

 وه نعمتش یآن شکوفه مژده، م

 دین اندر مزیچونکه آن کم شد، شد ا

 دهد؟  یم یناشکسته خوشه ها، ک

 ه یشود خود صحت افزا ادو یک

 ریک دو کاغذ بر فزا در وصف پی

  
 ر و مطاوعت کردن با او یدر صفت پ. 143

 گرچه جسمت نازك است و بس نزار

 ستیگر چه جسم نازکت را زور ن

 يگر چه مصباح و زجاجه گشته ا

 چون سر رشته به دست و کام توست

 ر راه دانیس احوال پیبر نو

 ر ماهیر تابستان و خلقان تیپ

 ریکرده ام بخت جوان را نام پ

 ستیر است کش آغاز نیاو چنان پ

 بود خمر کهن یتر م يخود قو

 میشود خمر قدیتر م يخود قو

 ن سفریر ایپ ین که بیر را بگزیپ

 يکه بارها تو رفته ا یآن ره

 چیتو ه یرا که نرفتست یپس ره

 در راه شد يمرشد یهر که او ب

 فضول ير ایۀ پیگر نباشد سا

 غولت از راه افکند اندر گزند

 تو کار ید جهانرا بیآ یبر نم  

 ست ید ما را نور نیخورش یک بیل

  يل دل و سر رشته ایک سر خیل

ها رعقد دل، ز انعام توست  يد 

 ن راه دان ین و عیر را بگزیپ

 ر ماه یخلق مانند شب اند و پ

 ریام پیر است، نز ایکاو ز حق پ

 رست یم، انباز نیتیبا چنان د 

 که باشد من لدن  يآن خمرخاصه 

 م یخ علیش ين کهن تر بهتر ایا

 هست بس پر آفت و خوف و خطر

  يقالوز اندر آن آشفته ا یب

 چ ین مرو تنها ز رهبر سر مپیه

 او ز غوالن گمره و در چاه شد 

 بس تو را سر گشته دارد بانگ غول 

 ن ره بس بدندیتر در ا یاز تو داه
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 بشنو ضالل رهروان یاز نب

 ساله راه از جاده دور صد هزاران

 شانین و مویاستخوانهاشان بب

 راه کش ير و سویگردن خر گ

 مدار ين مهل خر را، و دست از ویه

 شیدم تو به غفلت واهل یکیگر 

 دشمن راه است خر، مست علف

 ره هر آن چه خر بخواست یگر ندان

 شاوِروهنَّ پس آنگه خالفوا

 با هوا و آرزو کم باش دوست

 کند اندر جهانن هوا را نشیا

  

 س بد روان یکه چسان کرد آن بل  

 بردشان و کردشان زادبار عور

 شان یر و مران خر سویگ یعبرت

 ره بانان و ره دانان خوش  يسو

 سبزه زار يزآنکه عشق اوست سو

 ش یحش ياو رود فرسنگ ها سو

 شد تلف  يبسا خربنده کز و يا

 عکس آنرا کن که هست آن راه راست 

 عصهن تالف یإن من لم 

 ل اهللا اوست یضلک عن سبیچون 

 ۀ همرهان یهمچو سا يزیچ چیه

  

  
  
  

تقرب  یبه نوع طاعت یرا که چون هر کس) ع( یمر عل) ص(ت کردن رسول خدا یوص. 144
قال . یش قدم باشیشان همه پیبت عاقل و بندة خاص تا از ابصح يد، تو تقرب جویبحق جو

، فتقرب ال یاذا تقرب الناس ال یالنب ربک بالعقل والسر تستبقهم بالدرحات  یخالقهم بانواع البرّ
 االخره  یا و عند اهللا فیالدن یعند الناس ف یوالزلف

 یعل يرا کا یغمبر علیگفت پ

 دیمکن هم اعتم يریک بر شیل

 ش آورندیپ یطاعتگر  یهر کس

سر خو  شیتو تقرب جو به عقل و ِ

 یۀ آن عاقلیاندر آ در سا

 اله يپس تقرب جو بدو سو

 زانکه او هر خار را گلشن کند

 ن چون کوه قافیظل او اندر زم

 ر و بنده خاص الهیدستگ

 امت نعت اویم تا قیگر بگو

 آن ِ فلک یآفتاب روح ن

 در بشر رو پوش گشتست آفتاب

 لۀ طاعات راهاز جم یا علی

 ختندیبگر یدر طاعت یهر کس

 زیۀ عاقل گریتر برو در سا

 ق استینت الیاز همه طاعات ا

  یپر دل یپهلوان یر حقیش  

 دیۀ نخل امیاندر آ در سا

 چون و چند یبهر قرب حضرت ب

برّ خویچو ا ین  ش یشان بر کمال و ِ

  یکش نتاند برد از ره ناقل

 چ گاه یچ از طاعت او هیسر مپ

 ده هر کور را روشن کند ید

 طواف  یمرغ بس عالیروح او س

 شگاه یبرد تا پیطالبان را م

 مقطع مجوت و یچ آنرا غایه

 که زنورش زنده اند انس و ملک 

 فهم کن و اهللا اعلم بالصواب 

 ۀ خاص اله ین تو سایبر گز

 ختندیانگ یشتن را مخلصیخو

 زیز آن دشمن پنهان ست یتا ره

 بر هرآنکو سابق است  یابیسبق 
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 م شوین تسلیر هیچون گرفتت پ

 نفاق یب يصبر کن بر کار خضر ا

 بشکند تو دم مزن یگر چه کشت

 ش خواندیدست او را حق چو دست خو

 راندش زنده اش کندیدست حق م

 د راه را تنها مرویار بای

 دین ره بریهر که تنها نادرا ا

 ستیبان کوتاه نیر از غایدست پ

 ن خلعت دهندیبان را چون چنیغا

 دهند یبان را چون نواله میغا

 ش شه بندد کمریکه پ یکو کس

 د در حسابیار است و نایفرق بس

 درون یابی یکن تا رهیجهد م

 ر نازك دل مباشیپ يدیچون گز

 ينه شویتو پر ک یور به هر زخم

  

 ر حکم خضر رویز یهمچو موس  

 د خضر رو هذا فراق یتا نگو

 را کشد تو مو مکن  یگر چه طفل

 هِم براندیدید اهللا فَوقَ أَیپس 

 نده اش کندیزنده چه بود جان پا

 ن صحرا مرو یاز سر خود اندر ا

 دیران رسیهم به عون همت پ

 ست یدست او جز قبضۀ اهللا ن

 بان ال شک بهندیحاضران از غا

 ش مهمان تا چه نعمتها نهندیپ

 رون دریکه هست از ب یتا کس

 ن زاهل حجاب یآن ز اهل کشف و ا

 حلقه وار از در برون یرنه، مانو

 ده چو آب و گل مباش یزیسست و ر

  ينه شوییقل آیص یپس کجا ب

  

  
  
  
  
  
  
  

 مان شدن او به سبب زخم سوزن یبر شانه گاه و پش ینیدن مرد قزوز يکبود. 145

 انیت بشنو از صاحب بین حکایا

 درنگیبر تن و دست و کتفها ب

 گزند یب یاپیبر چنان صورت پ

 یینیبشد قزو یدالک يسو

 پهلوان يگفت چه صورت زنم ا

 ر زنیر است نقش شیطالعم ش

 گفت بر چه موضعت صورت زنم

 در رزم و بزم يتا شود پشتم قو

 چون که او سوزن فرو بردن گرفت

 یسن يپهلوان در ناله آمد کا

 مرا ير فرمودیگفت آخر ش

 ده امیگفت از دمگاه آغاز

م و دمگاه ش م گرفتیاز د رم د 

 ر سازیش يدم باش گو ا یر بیش

 گر گرفت آن شخص زخمیجانب د

 ان ینیق و عادت قزویدر طر  

 ر و پلنگیزدند از صورت شیم

 ها زنندیاز سر سوزن کبود

  یینیریکه کبودم زن بکن ش

 ان یر ژیگفت بر زن صورت ش

 ر زن یس يجهد کن رنگ کبود

 گفت بر شانه گهم زن آن رقم 

 ان در عزم حزم یر ژین شیبا چن

 انگه مسکن گرفت درد آن در ش

  یزن یچه صورت م یمر مرا کشت

 ابتدا يگفت از چه عضو کرد

 ده ام یدو د يگفت دم بگذار ا

 دمگه او دمگهم محکم گرفت 

 گرفت از زخم گاز یکه دلم سست

 و رحم  یمواسائ یمحابا ب یب
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 ن چه اندام است از اویبانگ زد او کا

 همام يگفت تا گوشش نباشد ا

 گر خلش آغاز کردیجانب د

 زیم جانب چه اندام است نین سیکا

 ر رایگفت گو اشکم نباشد ش

 درد افزون گشت کم زن زخمها

 ران بماندیره شد دالك و بس حیخ

 ن زد سوزن آن دم اوستادیبر زم

 دیدم و سر و اشکم که د یر بیش

 طاقت سوزن زدن يچون ندار

 شیبرادر صبر کن بر درد ن يا

 دند از وجودیکه ره یروهکان گ

 هر که مرد اندر تن او نفس گبر

 چون دلش آموخت شمع افروختن

 گفت حق در آفتاب منتجم

 کز خدا بد کارشان یخفتگان

 شود یخار، جمله لطف، چون گل م

 م خدا افراشتن؟یست تعظیچ

 د خدا آموختن؟یست توحیچ

 چو روز يکه بفروز یخواه یگر هم

 وازن یت در هست آن هستیهست

 دو دست یدر من و ما سخت کرده ست

  

 کخوین ين ایگفت او گوش است ا  

 گوش را بگذار و کوته کن کالم 

 از کردفغان را س ینیباز قزو

 زیعز ير این است اشکم شیگفت ا

 ر راین ادبید ایخود چه اشکم با

 ر را بهر خدا یاشکم چه ش

 ر انگشت در دندان بماندیتا به د

 ن فتاد؟یرا ا یگفت در عالم کس

 د؟یآفر یخدا ک يرین شین چنیا

 ان پس دم مزن یر ژین شیاز چن

 ش یش نفس گبر خویاز ن یتا ره

 سجود چرخ و مهر و ماهشان آرد

 د و ابریمر و را فرمان برد خورش

 ارد سوختن یآفتاب او را ن

 ذکر تزاور کذا عن کهفهم 

 آفتاب از غارشان  يل کردیم

 شودیکو بر کلّ م يش جزویپ

 داشتن  یشتن را خوار و خاکیخو

 ش واحد سوختن یشتن را پیخو

 همچون شب خود را بسوز یهست

 ا اندر گدازیمیهمچو مس در ک

  "دو هست"از  یۀ خرابن جملیهست ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر به شکاریرفتن گرگ و روباه در خدمت ش. 146

 بهر شکار یو گرگ و روبهر یش

 ژرف يکان سه با هم اندر آن صحرا

 دهایتا به پشت همدگر از ص

 ر نر را ننگ بودیشان شیگر چه ز 

 ن شه را ز لشکر زحمت استین چنیا

 ن مه را ز اختر ننگهاستیهمچن

هم پ دیمبر را رسیامر شاوِر 

 ق زر شده استیدر ترازو، جو، رف

 رفته بودند از طلب در کوهسار  

 ار و شگرف یرند بسیدها گیص

 دهایسخت بر بندند بار و ق

 نمود یک کرد اکرام و همراهیل

 ک همره شد جماعت رحمت است یل

 ان اختران بهر سخاست یاو م

 دیمز یش را نبد رائیگر چه را

 از آنکه جو، چو زر، گوهر شده است  ین
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 ستروح، قالب را کنون همره شده ا

 کوه يچون که رفتند آن جماعت سو

 و بز و خرگوش زفت یگاو کوه

 ر حرابیش یهر که باشد در پ

ه در ب  شه آوردندشانیچون ز کُ

 گرگ و روبه را طمع بود اندر آن

 ر زدیعکس طمع هر دوشان بر ش

 ریر اسرار و امیهر که باشد ش

 شه خویدل اند ين نگه دار ایه

 راند خموش یداند و خر را هم

 ر چون دانست آن وسواسشانیش

 م سزایک با خود گفت بنمایل

 من يامد رایمر شما را بس ن

 من يتان از رایوجود را يا

 نقش با نقاش چه اسگالد دگر؟

 سانه به منین ظن خسین چنیا

 ن باهللا ظن السوء رایظان

 وارهانم چرخ را از ننگتان

 زد خنده فاش ین فکر میر با ایش

 حق يا شد تبسمهایمال دن

 سند يبه استت ا يفقر و رنجور

  

 سگ حارس درگه شده است  یمدت  

 ر ِ با فرّ و شکوه یدر رکاب ش

 ش رفت یشان پیافتند و کار ای

 د روز و شب او را کباب یایکم ن

 کشته و مجروح و اندر خون کشان 

 که رود قسمت به عدل خسروان 

 ر دانست آن طمعها را سندیش

 ریشد ضمیاو بداند هر چه اند

 ش اویدر پ يشۀ بدیدل ز اند

 پوش  يرو يت خندد برادر رخ

 وانگفت و داشت آن دم پاسشان 

 سان گدایخس يمر شما را ا

 من  ين است در اعطایظنتان ا

 من  يجهان آرا ياز عطاها

 د و نظریچون سگالش اوش بخش

 مر شما را بود، ننگان زمن 

 ن خطایگر نبرم سر بود ع

 ن داستان یتا بماند در جهان ا

 من مباش یر ایش يبر تبسمها

 د ما را مست و مغرور و خلق کر

 کان تبسم دام خود را بر کند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ت کندها را قسمین صیر گرگ را و گفتن که ایامتحان کردن ش. 147

 ن را بخش کنیگرگ ا ير ایگفت ش

 يب من باش در قسمت گرینا

 بخش توست یشه گاو وحش يا: گفت

 انه ست و وسطیبز مرا که بز م

 بگو؟ یگرگ چون گفت ير گفت ایش

 دیش دیگرگ خود چه، سگ بود کو خو

 دیچون تو ند يش آ، کس خریگفت پ

 دیر رشیدش مغز و تدبیچون ند

 گرگ کهن  يمعدلت را نو کن ا  

  يد که تو چه گوهرید آیتا پد

 فت و چست آن بزرگ و تو بزرگ و ز

 غلط یروبها خرگوش بستان ب

 ما و تو؟ ییچون که من باشم، تو گو

 دیمثل و ند یر بیش چون من شیپ

 دیشش آمد پنجه زد او را دریپ

 دیاست پوستش از سر کشیدر س
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 نبردد منت از خود یگفت چون د

 ش منیاندر پ یفان يچون نبود

 گر چه غالب دارم اندر بذل فضل

، جز وجه او یکل ش ء هالک 

 هر که اندر وجه ما باشد فنا

 ز آن که در االست، او از ال گذشت

 زند یهر که بر در او من و ما م

  

 د زار مردین جان را بباین چنیا  

 فضل آمد مر ترا گردن زدن 

 هم کنم از عدل فضل  یگاه گاه

 مجو یستدر وجه او، ه يچون نه ا

ک نبود ورا یکُلُّ شَ  هال ء 

 نگشت  یهر که در االست، او فان

 تند یرد باب است او و بر ال م

  

  
  

 ییست؟ گفت منم، گفت چون تو تویبکوفت، از درون گفت ک ياریقصۀ آن کس که در . 148
 اران را نشناسم که من باشدیاز  یم که کسیگشا ینمدر 

 بزد ياریآمد در  یکیآن 

 ستیگفت من، گفتش برو هنگام ن

 خام را جز آتش هجر و فراق

 تو هنوز از او نرفت یچون توئ

 در سفر ین و سالیرفت آن مسک

 پخته گشت آن سوخته پس باز گشت

 حلقه زد بر در به صد ترس و ادب

 ست آن؟یر در کارش که، بیبانگ زد 

 من درا ي، ایگفت اکنون چون من

 یباشد همه، نبود دوئ یکیچون 

 ست سوزن را سر رشته دو تاین

 رشته را با سوزن آمد ارتباط

 جمل یک هستیشود بار یک

 فالن يد مر آن را ایدست حق با

 هر محال از دست او ممکن شود

 زیاکمه و ابرص چه باشد مرده ن

 ر بودو آن عدم کز مرده، مرده ت

مٍ هو فیکُلَّ  نٍ را بخوان یو  شَأْ

 ن کارش به هر روز آن بودیکمتر

 امهات يز اصالب سو يلشکر

 خاکدان يز ارحام سو يلشکر

 اجل ياز خاك ز آن سو يلشکر

 معتمد يا یستیارش کیگفت   

 ست یمقام خام ن ین خوانیبر چن

 که پزد؟ که وا رهاند از نفاق؟ 

 د تو را در نار تفتیسوختن با

 د از شرریار سوزیدر فراق 

 باز گرد خانۀ انباز گشت 

 ز لب  یادب لفظ یتا بنجهد ب

 دلستان  يا ییگفت بر درهم تو

 ک سرایدو من در  ییست گنجاین

  یزد آنجا، هم توئیرخب یهم من

 ن سوزن درایدر ا ییکتایچون که 

 اطیست در خور با جمل سم الخین

 اضات و عمل یجز به مقراض ر

 کن فکان  یکان بود بر هر محال

 م او ساکن شودیهر حرون از ب

 زیزنده گردد از فسون آن عز

 جاد او مضطر بودیدر کف ا

 مدان  یفعل یکار و ب یمر ورا ب

 کند یا روانه مکاو سه لشکر ر

 د نبات یبهر آن تا در رحم رو

 تا ز نرّ و ماده پر گردد جهان 

 حسن عمل  یند هر کسیتا بب
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 رسدیش از آنها میشک پ یباز ب

 رسدیوانچه از جانها بدلها م

 حد و مریحق ب ينت لشکرهایا

 ن بتازیان ندارد هین سخن پایا

  

 رسد یجانها م يآنچه از حق سو

 رسد یوآنچه از دلها بگلها م

 للبشر  ين گفت، ذکریا یاز پ

 ار پاك پاك بازیآن دو  يسو

  
 افتنیت یار خود را پس از بربیار، یخواندن آن . 149

 جمله من يارش کاندر آ ایگفت 

 کتا شد، غلط کم شد کنونیرشته 

 کاف و نون همچون کمند آمد جذوب

 د کمند اندر صوریپس دو تا با

 ا گر چارپا، ره را بردگر دوپ

 نیآن دو انبازان گازر را بب

 زندیکرباس در جو م یکیآن 

 کند یباز او آن خشک را تر م

 زه نمایک آن دو ضد استیل

 است یرا مسلک یو هر ول یهر نب

 چون که جمع مستمع را خواب برد

  

 مخالف چون گل و خار چمن  ین  

 حروف کاف و نون  ینیگر دو تا ب

 ر عدم را در خطوب تا کشاند م

 کتا باشد آن دو در اثریگر چه 

 کتا بردیهمچو مقراض دو تا 

 ن یهست در ظاهر خالف آن و ا

 کند یو آن دگر انباز خشکش م

 تند یزه، ضد بر میا ز استییگو

 فتا يک کار باشند ایکدل و ی

 است  یکیبرد، جمله  یک تا حق میل

 ا را آب بردیآس يسنگها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 دن سخن از ماللت مستمعانیدر کش يرو. 150

 استین آب فوق آسیرفتن ا

 چون شما را حاجت طاحون نماند

 م راستیدهان، تعل يناطقه سو

 تکرارها یبانگ و ب یرود ب یم

 خدا جان را تو بنما آن مقام يا

 تا که سازد جان پاك از سر قدم

 با گشاد و با فضابس  يعرصه ا

 االت از عدمیتنگتر آمد خ

 الیتنگتر بود از خ یباز هست

 جهان حس و رنگ یباز هست

 ب و عددیاست ترک یعلت تنگ

 د دانیحس عالم توح يز آن سو

 ک فعل بود و نون و کافیامر کن 

 ا بهر شماست یرفتنش در آس  

 باز راند یاصل يآب را در جو

 جداست  ییور نه خود آن آب را جو

هار تا گلزارها  نْ ها الْأَ  تَحتَ

 د کالم یرو یحرف م یکاندر او ب

 عدم  يعرصۀ دور پهنا يسو

 ابد زو نوایال و هست ین خیو

 ال اسباب غم یز آن سبب باشد خ

 قمر همچون هالل  يز آن شود در و

 است تنگ  یتنگتر آمد که زندان

 شدک یب حسها میجانب ترک

 بدان جانب بران  یخواه یکیگر 

 بود صاف  یدر سخن افتاد و معن
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 ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

 تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد

  
 او یادب یر گرگ را بجهۀ بیادب کردن ش. 151

 گرگ را بر کند سر آن سر فراز

 مه  ریگرگ پ ياست افَانْتَقَمنا منْ

 ر با روباه کردیبعد از آن رو ش

 نین گاو سمیسجده کرد و گفت کا

 ان روز راین بز از بهر میو 

 و آن دگر خرگوش بهر شام هم

 یروبه تو عدل افروخت يگفت ا

 بزرگ ين ایا یاز کجا آموخت

 گرو یگفت چون در عشق ما گشت

 يما را شد یروبها چون جملگ

 راما ترا و جمله اشکاران ت

 یعبرت از گرگ دن یچون گرفت

 رد ازیعاقل آن باشد که عبرت گ

 روبه آن دم بر زبان صد شکر راند

 که تو يگر مرا اول بفرمود

 پس سپاس او را که ما را در جهان

 حق ياستهایم آن سیدیتا شن

 شیتا که ما از حال آن گرگان پ

 ن رو خواندمانیامت مرحومه ز

 انیاستخوان و پشم آن گرگان ع

 و باد ین هستیقل از سر بنهد اعا

 گران از حال اویور نه بنهد، د

  

 ازیو امت  يتا نماند دو سر  

 ریش امیمرده در پ يچون نبود

 ن را بخش کن از بهر خوردیگفت ا

 نیشاه مه يچاشت خوردت باشد ا

 روز رایباشد شه پ ییخنی

 شاه با لطف و کرم  يشب چره، ا

  ین قسمت ز که آموختین چنیا

 شاه جهان، از حال گرگ  ياگفت 

 ر و بستان و برویهر سه را برگ

  يم چون تو ما شدیچونت آزار

 بر گردون هفتم نه بر آ يپا

  یر منیش یستیپس تو روبه ن

 محترز ياران در بالیمرگ 

 ر از پس آن گرگ خواندیکه مرا ش

 جان از او؟ ين را، که بردیبخش کن ا

 ان ینیشیدا از پس پیکرد پ

 ه اندر سبق یضبر قرون ما

 ش یم بیهمچو روبه پاس خود دار

 ان یآن رسول حق و صادق در ب

 مهان  يد ایرید و پند گیبنگر

 د انجام فرعونان و عادیچون شن

 رند از اضالل اویگ یعبرت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان پس به ید که من رو پوشم در میچیه السالم مر قوم را که با من مپید کردن نوح علیتهد. 152
 مخذوالن  يد ایچیپ یم يقت با خدایحق

 حت قوم را یگفت نوح اندر نص

 میسرکشان من من ن يد ایبنگر

 چون ز جان مردم بجانان زنده ام

 چون بمردم از حواس بو البشر

 د از خدا آخر عطا یریدر پذ  

 م یزیمن ز جان مردم، به جانان م

 نده امیست مرگم تا ابد پاین

 حق مرا شد سمع و ادراك و بصر

  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



169 

 

 ن دم ز هوستیستم ایچون که من من ن

 رین روباه، شیهست اندر نقش ا

 ؟ينگرو یصورتش م يگر ز رو

 يدینوح را از حق  يگر نبود

 یر بود او در تنیصد هزاران ش

 یاو برون رفته بد از ما و من

 چون که خرمن پاس عشر او نداشت

 ر نهانین شیش ایهر که او در پ

 ر بردراندشیهمچو گرگ آن ش

 ریاز دست ش ابد همچو گرگیزخم 

 يآن زخم بر جسم آمد یکاشک

 دینجا رسیقوتم بگسست چون ا

 م با شمایبگو يک هم رمزیل

 دیهمچو آن روبه، کم اشکم کن

 دیش او نهیجمله ما و من به پ

 د، اندر راه راستییر آیچون فق

 زآنکه او پاك است و سبحان وصف اوست

 که هست یهر شکار و هر کرامات

 بدهس اهللا بکاف عیگفت ال

 کندیهر که او بر حق توکل م

 ست شه را طمع وبهر خلق ساختین

 د و دو سرایآنکه دولت آفر

 د دلیش سبحان بس نگه داریپ

 ند سرّ و فکر و جستجویکاو بب

 نه شدینقش ساده س یآن که او ب

 گمان موقن شود یسرّ ما را ب

 تو با گمان یاو مومن یمومن

 ن نقد ما را بر محکیچون زند ا

 ود جانش محک نقدهاچون ش

  

 ن دم هر که دم زد کافر اوست یش ایپ  

 رید شد دلین روبه نشایا يسو

ش ش  ؟ ينشنو یران از او میغرّ

  يرا چسان بر هم زد یپس جهان

 ید ارزنید یعالم را هم هر دو

  یاو چو آتش بود و عالم خرمن

 او چنان شعله بر آن خرمن گماشت 

 د دهان یادب چون گرگ، بگشا یب

هم بر خواندش    فَانْتَقَمنا منْ

 ریر ابله بود کاو شد دلیش شیپ

  يمان و دل سالم بدیکا يتا بد

 دین سرّ را پدیچون توانم کرد ا

 د آشنا ید و گردیابیبو که در 

 دیکم کن يش او روباه بازیپ

 دیملک ملک اوست، ملک او را ده

 ر، خود آن شماست ید شیر و صیش

 از است او ز مغز و نغز و پوست ین یب

 بندگان آن شه است  ياز برا

 له جو یتا نگردد بنده هر سو ح

 کند یخود تفضل م ياو بجا

 ن همه دولت، خنک آن کاو شناخت یا

 د و را؟یآملک و دولتها چکار 

 د از گمان بد خجل یتا نگرد

 ر خالص تار مویهمچو اندر ش

 نه شدییب را آیغ ينقشها

 نه  مومن بودیز آنکه مومن آ

 کرانیب یان هر دو فرقیدر م

 ن را باز داند او ز شک یقیپس 

 ند نقد را و قلب رایپس بب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شان روشن شودیش تا چشمشان بدیخو يش رویان عارف را پینشاندن پادشاهان صوف. 153

 ادت بودی، ار یده باشین شنیا   پادشاهان را چنان عادت بود
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 ستندیدست چپشان پهلوانان ا

 ستمشرف و اهل قلم بر دست را

 ش رو موضع دهندیان را پیصوف

 پسر يانند این صوفیحاجبان ا

 قل زده در ذکر و فکرینه ها صیس

 هر که او از صلب فطرت خوب زاد

 خوب ينه باشد روییعاشق آ

  

 چپ باشد ببند يز آنکه دل پهلو  

 زآنکه علم ثبت و خط آن دست راست 

 بهند نهیینۀ جان اند و ز آیکا

 ساده و آزاده و افکنده سر 

 نۀ دل نقش بکریرد آیتا پذ

 د نهادیش او باینه در پیآ

قْویص  القلوب  يقل جان آمد از تَ

  

  
  
  
  
  
  

 وسف از او تحفه و ارمغان یه السالم و تقاضا کردن یوسف علیش یآمدن مهمان پ. 154

 ار مهربانیآمد از آفاق 

 یکآشنا بودند وقت کودک

 اد دادش جور اخوان و حسدی

 ر را از سلسلهیعار نبود ش

 ر بودیر را بر گردن ار زنجیش

 تو در زندان و چاه يگفت چون بود

 در محاق ار ماه نو گردد دو تا

 گر چه دردانه به هاون کوفتند

 ر خاك انداختندیرا ز یگندم

 ایگر کوفتندش ز آسیبار د

 ندان کوفتندر دیباز نان را ز

 باز آن جان چونکه محو عشق گشت

 باز آن جان چون بحق او محو شد

 را زان صالح آمد ثمر یعالم

 ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

 همان یق را شد میوسف صدی  

  یمتک یبر وسادة آشنائ

 ر بود و ما اسدیگفت آن زنج

 حق گله  يست ما را از قضاین

 ر بودیر سازان میبر همه زنج

 ت همچون در محاق و کاست ماه گف

 در آخر بدر گردد بر سما ین

 نور چشم و دل شد و دفع گزند

 پس ز خاکش خوشه ها بر ساختند

 متش افزود و نان شد جان فزایق

 گشت عقل و جان و فهم هوشمند

ب الزُّراع آمد بعد کشت ی   عجِ

 صحو شد يباز ماند از سکر و سو

 گر را فالح منتظر یقوم د

 ک مردیوسف چه گفت آن نیه با تا ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 همانیه السالم ارمغان از میوسف علیطلب کردن . 155

 فالن يبعد قصه گفتنش گفت ا

 دست آمدن یاران تهیبر در 

 د به حشریخلق را گو یحق تعال

 نوا یب يجئتمونا و فراد

 ز راید دست آوین چه آوردیه

 د باز گشتنتان نبودیا امی

 تو ما را ارمغان  ين چه آوردیه  

 طاحون شدن يگندم سویهست ب

 روز نشر يارمغان کو از برا

 هم بدان سان که خلقناکم کذا

 ز رایروز رستاخ یارمغان

 وعدة امروز باطلتان نمود
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 ياش را منکر یوعدة مهمان

 ین دست تهیمنکر چن يور نه ا

 صرفه بکن از خواب و خور یاندک

 هجعونیل النوم مما یشو قل

 نیجنبش بکن همچون جن یاندک

 يرون رویوز جهان چون رحم ب

 گفته اند "ارض اهللا واسع"آنکه 

 عرصۀ فراخ دل نگردد تنگ ز آن

 تو مر حواست را کنون یحامل

 نه حامل وقت خواب یچون که محمول

 دان تو حال خواب را ییچاشن

 عنود يا اصحاب کهفند ایاول

 تکلف در فعال یکشدشان ب یم

 ن؟ فعل حسنیمیست آن ذات الیچ

 درون يشان بدشوار ینیگر تو ب

 دین هر دو از مردم پدیرود ایم

 ایبن هر دو کار از انیرود ایم

 ر و شریت بشنواند خیگر صدا

  

  يپس ز مطبخ خاك و خاکستر بر  

  ینه یبر در آن دوست پا چون م

 مالقاتش ببر ارمغان بهر

 ستغفرون یباش در اسحار از 

 ن یتا ببخشندت حواس نور ب

  ين در عرصۀ واسع شویاز زم

 ا در رفته اندیدان کانب يعرصه ا

 نخل تر آن جا نگردد خشک شاخ 

 و سر نگون  يشو یکند و مانده م

 چ و تاب یپ یب يرفت و شد یماندگ

 ایحال اول یش محمولیپ

 ودام و در تقلب هم رقیدر ق

 ن ذات الشمال یمیخبر ذات ال یب

 ست آن ذات الشمال؟ اشغال تن یچ

 حزنونیو ال هم  یستشان خوفین

 د یشان در مزین هر دو ایخبر زیب

 شان چون صداین هر دو ایخبر ز یب

 خبریذات که باشد ز هر دو ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ينه آورده ام تا چون در آن نگریه السالم را که ارمغان بهر تو آئیوسف علیگفتن مهمان . 156
  ياد آوریمرا 

 اور ارمغانین بیوسف هیگفت 

 گفت من چند ارمغان جستم ترا

ه ا را جانب کان چون برم يحب 

 کرمان آورم يره را من سویز

 ستین انبار نی، کاندر ایست تخمین

 ينه اییدم که من آیق آن دیال

 خوب خود در آن يرو ینیتا بب

 یروشن ينه آوردمت ایآ

 د او از بغلیرون کشینه بیآ

 یستیچه باشد؟ ن ینۀ هستیآ

 بتوان نمود یستیاندر ن یهست

 ن تقاضا در فغان یاو ز شرم ا  

 در نظر نامد مرا یارمغان

 چون برم عمان  يرا سو يقطره ا

 ش تو دل و جان آورم یگر به پ

 ست یار نیر حسن تو، که آن را یغ

  ينه ایش تو آرم چو نور سیپ

 د شمع آسمان یتو چون خورش يا

  یادم کنیخود  يرو ینیتا چو ب

 نه باشد مشتغل ییخوب را آ

  یستین گر تو ابله نیبگز یستین

 ر آرند جودیمال داران بر فق
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 نان خود گرسنه ست ینۀ صافیآ

 که خاست ییو نقص هر جا یستین

 ستیلودگپا یستیبهر آنکه ن

 ده بودیچون که جامه چست و دوز

 د جذوعیبا یده همیناتراش

 آن جا رود "اشکسته بند"خواجۀ 

 ست رنجور نزاریشود؟ چون ن یک

 مسها بر مال یو دون يخوار

 نۀ وصف کمالیینقصها آ

 نیقیدا یزآنکه ضد را، ضد کند پ

 د و شناختیش را دیهر که نقص خو

 ذو الجالل يپرد به سو یزآن نم

 بدتر ز پندار کمال یتعل

 ده ات بس خون رودیاز دل و از د

 بدست "ریانا خ"س یعلت ابل

 ند اویگر چه خود را بس شکسته ب

 مر او را ز امتحان یچون بشوران

 یفت ين ایدر تگ جو هست سرگ

 ر راه دان پر فطنیهست پ

 تواند پاك کرد؟ یخود را ک يجو

 ن نتاند پاك کردیآب جو سرگ

 ش رایتۀ خوغ دسیتراشد ت یک

 د مگسیش جمع آیبر سر هر ر

 شه ها و آمال تویوآن مگس، اند

 ریش تو پیور نهد مرهم بر آن ر

 افته  استیکه صحت  يتو نپندار

 شیپشت ر ين ز مرهم سر مکش ایه

 جوان يان ندارد این سخن پایا

  

 ست نۀ آتش زنه یسوخته هم آ  

 جملۀ هست هاست  ینۀ خوبیآ

 است  یهمه آلودگ ین هستیوآنچه ا

 چون شود يمظهر فرهنگ درز

 ا فروع یتا دروگر اصل سازد 

 اشکسته بود يکه در آن جا پا

 آن جمال صنعت طب آشکار

 ایمید کینما یگر نباشد ک

 نۀ عز و جالل یو آن حقارت آ

 ن ید است انگبیز آن که با سرکه پد

 ال خود دو اسبه تاخت اندر استکم

 برد خود را کمال  یم یکاو گمان

 مغرور ضال  يست اندر جانت این

 رون شودیب ین معجبیتا ز تو ا

 ن مرض در نفس هر مخلوق هست یو

 ر جوین زیدان و سرگ یآب صاف

 ن رنگ گردد در زمان یآب سرگ

 د مر تراینما یگر چه جو صاف

 کن  ينفس کل را جو يباغها

 دا شد علم مردنافع از علم خ

 جهل نفسش را نروبد علم مرد 

 ش راین ریسپار ا یرو به جراح

 ش کس یش خویند قبح ریتا نب

 ش تو آن ظلمت احوال تویر

 ریآن زمان ساکن شود درد و نف

 پرتو مرهم بر آن جا تافته است 

 ش یوآن ز پرتو دان، مدان از اصل خو

 در ضمن آن  يبشنو اکنون قصه ا
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 م یو  گفت من هم محل وح

 نمودیم ي، جدیکاو به نسخ وح   نساخ بود یکیش از عثمان، یپ
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 سبق يفرمود یاز وح یچون نب

 یتافت يبر و یپرتو آن وح

 رسول ين آن حکمت بفرمودیع

 رید رسول مستنیگویکانچه م

 شه اش زد بر رسولیپرتو اند

 پرتو آن ناگهش بر دل بتافت

 نیبر آمد هم ز د یهم ز نساخ

 گبر عنود يکا: فرمود یمصطف

 يبوده ا ینبوع الهیگر تو 

 ن سببیسوختش هم زیاندرون م

 ن و آنیش ایتا که ناموسش به پ

 کرد و، نبودش آه سود یآه م

 دیکرده حق ناموس را صد من حد

 کبر و کفر آن سان ببست آن راه را

 گفت اغالال فهم به مقمحون

 ناهمیخلفهم سدا فأغش

که خاست يرنگ صحرا دارد آن سد 

 شاهد است يو، سد روشاهد ت

 نید يبسا کفار را سودا يا

 ک از آهن بتریبند پنهان، ل

 بند آهن را توان کردن جدا

 زند یشیمرد را زنبور اگر ن

 توست یش اما چو از هستیزخم ن

 جهد یرون مینه بین از سیشرح ا

 د و خود را شاد کنیمشو نوم ین

 محب عفو، از ما عفو کن يکا

 ه کرداویرا  یعکس حکمت آن شق

 ه استیبرادر بر تو حکمت، جار يا

 تافته است يگر چه در خود خانه نور

ه مشو، ب  مکن ینیشکر کن، غرّ

 یتین عاریغ و درد کایصد در

 بر ورق  یاو همان را وانوشت  

  یافتیش حکمت یاو درون خو

 ن قدر گمراه شد آن بوالفضول یز

 ریقت در ضمیمر مرا هست آن حق

 قهر حق آورد بر جانش نزول 

 افت ین یشتن حرفیدر درون خو

 ن یک ياز رو یمصطف يشد عدو

 اگر نور از تو بود؟ یه گشتیچون س

  يه نگشوده این آب سینن چیا

 ن عجب یارست، این یتوبه کردن م

 نشکند، بر بست از توبه دهان 

 غ و سر را در ربودیچون در آمد ت

 دیبسا بسته به بند ناپد يا

 ارد کرد ظاهر آه رایکه ن

 ست آن اغالل ما را از برون ین

 ش و پس اویند بند را پینب یم

 داند که آن سد قضاست  یاو نم

 سد گفت مرشد است مرشد تو، 

 ن یبندشان ناموس و کبر و آن و ا

 بند آهن را کند پاره تبر

 را نداند کس دوا یبیبند غ

 تند یطبع او آن لحظه بر دفع

 باشد، نگردد درد سست  يغم قو

 دهد يدیترسم که نوم یک میل

 اد کن یادرس فریش آن فریپ

 ب رنج ناسور کهن یطب يا

 گردارد از تو ین، تا بر نیخود مب

 ه است یآن ز ابدال است و بر تو عار

 افته است یه منور یآن ز همسا

 مکن  ینیچ خود بیگوش دار و ه

  یمعجبان را دور کرد از امت
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 من غالم آن که او در هر رباط

 د ترك کردیکه ببا یبس رباط

 ستیگر چه آهن سرخ شد، او سرخ ن

 ا سرایگر شود پر نور روزن 

 مد روشنیوار گویور در و د

 دینارش يد آفتاب ایپس بگو

 میند ما سبز از خودیسبزه ها گو

 امم يد ایفصل تابستان بگو

 و جمال ینازد به خوب یتن هم

 ؟یستیمزبله تو ک يدش کایگو

 نگنجد در جهان یغنج و نازت م

 کنند يگرم دارانت تو را گور

 ارانت کنندیتا که چون در گور 

 یرد آن کسیاز گند تو گ ینیب

 ست نطق و چشم و گوشپرتو روح ا

 آنچنان که پرتو جان بر تن است

 جان جان چون واکشد پا را ز جان

 نینهم من بر زم یسر از آن رو م

 ن که زلزلت زلزالهایوم دی

 کاو تحدث جهرة أخبارها

 د ز معقوالت دونیگو یفلسف

 منکر شود در فکر و ظن یفلسف

 نطق آب و نطق خاك و نطق گل

 تکاو منکر حنانه اس یفلسف

 خلق يد او که پرتو سودایگو

 بلکه عکس آن، فساد و کفر او

 و را منکر شودیمر د یفلسف

 نیو را، خود را ببید يدیگر ند

 است یچانیهر که را در دل شک و پ

 د اعتقاد او گاه گاهینما یم

 مومنان کان در شماست يالحذر ا

 جمله هفتاد و دو ملت در تو است

 ش را واصل نداند بر سماطیخو  

 ک روز مردیتا به مسکن در رسد 

 است  یت آتش زنیپرتو عار

 د رایتو مدان روشن مگر خورش

 ن منم یندارم ا يریپرتو غ

 دید پدین که من غارب شوم، آچو

 م یبا خدیم و بس زیشاد و خندان

 د چون من بگذرم ینیش را بیخو

 روح پنهان کرده فرّ و پرّ و بال 

  یستیک دو روز از پرتو من زی

 باش تا که من شوم از تو جهان 

 کشکشانت در تک گور افکنند

 طعمۀ موران و مارانت کنند

  یبس يمرد یش تو همیکه به پ

 آتش بود در آب جوش پرتو 

 پرتو ابدال بر جان من است 

 جان تن، بدان  یجان چنان گردد که ب

 ن یوم دیتا گواه من بود در 

 ن باشد گواه حالهاین زمیا

 ن و خاره هاید زمیدر سخن آ

 ماند برونیز میعقل از دهل

 وار زن یگو برو سر را بر آن د

 هست محسوس حواس اهل دل 

 ستگانه ایا بیاز حواس اول

 خلق  ياالت آورد در رایبس خ

 را زد بر او يال منکرین خیا

 بود يویدر همان دم سخرة د

 ن یبر جب يجنون نبود کبود یب

 است  یپنهان یدر جهان او فلسف

 اه یش سیآن رگ فلسف کند رو

 منتهاست  یدر شما بس عالم ب

 بر آرد از تو دست  يوه که آن روز
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 مان بودین ایهر که او را برگ ا

 يده ایو زآن خندیس و دیبر بل

 نیچون کند جان باژگونه پوست

 بر دکان هر زرنما خندان شده است

 ریستار، از ما بر مگ يپرده ا

 زند با زر به شب یقلب پهلو م

 د که باشیبا زبان حال زر گو

 نیس لعیصد هزاران سال ابل

 که داشت يپنجه زد با آدم از ناز

 بوالحوس يپنجه با مردان مزن ا

  

 م، او لرزان بودیهمچو برگ از ب

  يده ایک مردم دیتو خود را ن که

 ن ید ز اهل دیال بر آیچند واو

 ز آنکه سنگ امتحان پنهان شده است 

 ریباش اندر امتحان ما را مج

 دارد ذهب  یانتظار روز م

 د روز فاش یمزور تا بر آ يا

 ن یر المؤمنیبود ز ابدال و ام

 ن وقت چاشت یگشت رسوا همچو سرگ

 فرس یرانیبر تر از سلطان چه م

  
مراد باز  ین شهر که حصار داده اند بیو قومش را از ا یدعا کردن بلعم باعور که موس. 158

 گردان  و مستجاب شدن

 بلعم باعور را خلق جهان

 سجده ناوردند کس را دون او

 از کبر و کمال یپنجه زد با موس

 س و بلعم در جهانیصد هزار ابل

 د الهین دو را مشهور گردانیا

 ون کشندابان چیرهزنان را در ب

 رند پندیننداهل ده گیتا بب

 خت بر دار بلندین دو دزد آویا

 شهر برد ين دو را پرچم به سویا

 شیدر حد خو یتو ول ینینازن

 ن تر از خودتیبر نازن یگر زن

 ست؟یقصۀ عاد و ثمود از بهر چ

 ن نشان خسف و قذف و صاعقهیا

 انسان بکش یوان را پیجمله ح

 هوشمند يهش چه باشد عقل کل ا

 یز آدم یوانات وحشیجمله ح

 لیخون آنها خلق را باشد سب

 شان خلق را باشد روایخون ا

 بدان ساقط شده است یعزت وحش

 زمان  يسایسغبه شد مانند ع  

 صحت رنجور بود افسون او

 تو حال  یدستیآن چنان شد که شن

 دا و نهان ین بوده است پیهمچن

 گواه  ین دو بر باقیتا که باشند ا

 شان کشند یده زا يک دو تن را سوی

 شان بودشان همچو بند یت ایرؤ

 س دزدان بدندور نه اندر شهر ب

 کشتگان قهر را نتوان شمرد

 ش یاهللا اهللا، پا منه زاندازه ب

 ر آردت ین زیدر تگ هفتم زم

 است  یا را نازکیکانب یتا بدان

 ان عز نفس ناطقه یشد ب

 جمله انسان را بکش از بهر هش 

 هش بود، اما نژند يعقل جزو

  یدر کم یوان انسیباشد از ح

 ل یاند از عقل جل یز انکه وحش

 شان سزا یند ایزانکه انسان را ن

 کامر انسان را مخالف آمده است 
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 نادره يپس چه عزت باشدت ا

 د کشت از بهر صالحیخر نشا

 گر چه خر را دانش زاجر نبود

 یشد از آن دم آدم یپس چو وحش

 الجرم کفار را  خون شد مباح

 لیله سبجفت و فرزندانشان جم

 کو رمد از عقل عقل یباز عقل

  

 "حمرٌ مستنفرة"تو  يچون شد

 شود خونش مباح  یچون بود وحش

 دارد ودود یچ معذورش نمیه

  یار سمی يبود معذور، ا یک

 ش نشاب و رماح یپ یهمچو وحش

 ل یعقلند و مطرود و ذل یز آنکه ب

  وانات نقلیبه ح یکرد از عقل

  
  يش در هر فتنه ایاعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خو. 159

 ریهمچو هاروت و چو ماروت شه

 شیبودشان بر قدس خو ياعتماد

 و با شاخ صد چاره کندگر چه ا

 گر شود پر شاخ همچون خار پشت

 کند یباد صرصر کو درختان م

 اه آن باد تندیگ یفیبر ضع

 شاخ درخت یشه را ز انبوهیت

 ش راینکوبد خو یک بر برگیل

 زم چه غم؟یه یشعله را ز انبوه

 ست صورت؟ بس زبونیچ یش معنیپ

 ریبگ یاس از چرخ دوالبیتو ق

 سپرن قالب همچون یگردش ا

 اوست ین باد از معنیگردش ا

 ن نفسیجر و مد و دخل و خرج ا

 کند گه حا و دال یمش میگاه ج

 ساری یبرد گاهینش میمیگه 

 زدان پاكین آب را ین ایهمچن

 زدان ماین باد را ین ایهمچن

 باز هم آن باد را بر مومنان

 نیخ دیهو اهللا ش یگفت المعن

 ن و آسمانیجمله اطباق زم

 خاشاك اندر آب حمله ها و رقص

 چون که ساکن خواهدش کرد از مرا

 ریاز بطر خوردند زهر آلود ت  

 ش؟ یر اعتماد گاومیست بر شیچ

 ر نر پاره کندیشاخ شاخش ش

 ر خواهد گاو را ناچار کشت یش

 کند یاه پست احسان میبا گ

 از قوت ملند دل، تو يرحم کرد، ا

 د؟ ببرد، لخت لخت یهراس آ یک

 ش رایشه نکوبد نیجز که بر ر

 ؟غنم یرمد قصاب زانبوه یک

 دارد نگون  یش میچرخ را معن

 ریست؟ از عقل منیگردشش از ک

 پسر يا "روح مستر"هست از 

 ر آب جوست یکو اس یهمچو چرخ

 از که باشد؟ جز ز جان پر هوس؟ 

 جدال  یکند گاه یگاه صلحش م

 ش خاریکند، گاهیگه گلستان م

 کرد بر فرعون خون سهمناك 

 کرده بد بر عاد همچون اژدها

لح و مراعات و امان  د صکرده ب 

 ن یهاست رب العالمیبحر معن

 بر آن بحر روان  یهمچو خاشاک

 هم ز آب آمد به وقت اضطراب 

 ساحل افکند خاشاك را يسو
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 چون کشد از ساحلش در موج گاه

 ث آخر ندارد باز رانین حدیا

  

 اه یآن کند با او که آتش با گ

 جوان  يو ماروت اجانب هاروت 

  
 شان یقصۀ هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ا یباق. 160

 چون گناه و فسق خلقان جهان

 ز خشم يدن گرفتندییدست خا

 د آن زشت مردینه دیئش در آیخو

 دیبد یجرم یچون از کس "نیش بیخو"

 ن خواند او، آن کبر رایت دیحم

 گر استید ین را نشانیت دیحم

 د؟یگفت حقشان، گر شما روشان گر

 سپاه و چاکران يد ایشکر گوئ

 نهم من بر شما یگر از آن معن

 گر مر شما را در تن است یعصمت

 نین و هید نز خود، هینیآن ز من ب

 رسول یچنان کان کاتب وح آن

 ش را هم لحن مرغان خدایخو

 يلحن مرغان را اگر واصف شو

 یر بلبلیصف ياموزیگر ب

 اس و از گمانیاز ق یور بدان

 ر تو در امتهانیباشد آن تصو

  

 شان آن زمان یروشن به ا يشدیم  

 به چشم  يدندیب خود ندیک عیل

 د از آن و خشم کردیرو بگردان

 دیخ شد پدز دوز يدر و یآتش

 ش، نفس گبر رایننگرد در خو

 اخضر است  یکه از آن آتش جهان

 دیه کاران مغفل منگریدر س

 د از شهوت و از چاك ران یرسته ا

 رد سمایش نپذیمر شما را پ

 آن ز عکس عصمت و حفظ من است 

 ن یو لعیتا نچربد بر شما د

 د در خود حکمت و نور وصول ید

 اچون صد يریشمرد، آن بد صف یم

 ؟ يواقف شو یر مرغ کیبر ضم

 ؟ یکاو چه دارد با گل یتو چه دان

 ناتوان يباشد آن برعکس آن، ا

 کران  يچون ز لب جنبان گمانها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ش یۀ رنجور خویادت رفتن کر بر همسایبه ع. 161

 يه ایرا گفت افزون ما يآن کر

 گفت با خود کر که با گوش گران

 ف آواز شدیخاصه رنجور و ضع

 نم کان لبش جنبان شودیچون بب

 "محنت کشم؟ يا یچون"م یچون بگو

 "ابا يشکر، چه خورد"م یمن بگو

 ست آنیصح نوشت ک"م یمن بگو

 بس مبارك پاست او"م یمن بگو

 م مایاو را آزمودست يپا

  يه ایکه ترا رنجور شد همسا  

 ابم ز گفت آن جوان یمن چه در

 ست بدید رفت آن جا نیک بایل

 رم آن را از خردیگ یاسیمن ق

  "خوشم"ا ی "کمین"او بخواهد گفت 

 "ماشبا"ا ی "یشربت"د یاو بگو

  "فالن"د یگو "ش تو؟یبان پیاز طب

 "چون که او آمد شود کارت نکو

 شود حاجت روا یهر کجا شد م
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 راست کرد یاسین جوابات قیا

 ا رنجور را خاطر ز کریگوئ

 ش رنجور و نشستیکر در آمد پ

 "شکر"گفت  "مردم"گفت  "؟یچون"گفت 

 ما بد است ين عدوین چه شکر است ایک

 "زهر"گفت  "؟يچه خورد"بعدازآن گفتش 

 ست اویبان کیاز طب"بعد از آن گفت 

 "د برویآ یل مییعزرا"گفت 

 م برتین زمان از نزد او آیا

 رون آمد بگفت او شادمانکر ب

 معکوس بود يخود گمانش از کر

 یگفت با خود از عمیرو بره م

 جان ماست ين عدویگفت رنجور ا

 ان صد سقطیخاطر رنجور جو

 که خورده باشد آش بد یچون کس

 مکن ین است آن را قیا "ظیکظم غ"

 د اویچیپ یچون نبودش صبر م

 آن چه گفته بود يزم بر ویتا بر

 است یر دل آرامادت بهیچون ع

 ند دشمن خود را نزاریتا بب

 شان عبادتها کنندیبس کسان کا

 یت باشد خفیقت معصیخود حق

 پنداشته ست یهمچو آن کر، کو هم

 او نشسته خوش که خدمت کرده ام

 افروخته ست یبهر خود او آتش

 أوقدتم یفاتقوا النار الت

 ایک صاحب ریغمبر به یگفت پ

 ن خوفهایچارة ا ياز برا

 خدا يز ایامین نمازم را میکا

 نیکه بکرد آن کر گز یاسیاز ق

 اس حس دونیخواجه ق يخاصه ا

 گوش حس تو به حرف ار در خور است؟

 آزاد مرد يعکس آن واقع شد ا  

 پر هنر  يده بود ایرنج یاندک

 د دست یمال یبر سر او خوش هم

 ن رنجور پر آزار و نکریشد از ا

 ت کرد و آن کژ آمده اس یاسیکر ق

 افزون گشت قهر "نوشت باد"گفت 

 "ش تو؟ید به چاره پیآ یکاو هم

 ش بس مبارك، شاد شویپا"گفت 

 "گفتم او را تا که گردد غمخورت

  "ن زمانیشکر کش کردم مراعات ا"

 ان محض را پنداشت سودین زیا

  "ادت جار رایشکر که کردم ع"

 م کاو کان جفاست یما ندانست

 طغامش کند از هر نمیتا که پ

 کند یبشوراند دلش تا ق یم

 ن سخن یریدر جزا ش یابیتا ب

 ز کویح ین سگ زن روسپیکا

 رم خفته بودیر ضمیکان زمان ش

 است  یست، دشمن کامیادت نین عیا

 رد خاطر زشتش قراریتا بگ

 دل به رضوان و ثواب آن نهند

  یصف يبس کدر، کان را تو پندار

 کرد و آن خود بد بدست  ییکه نکو

 ه به جا آورده ام یمساحق ه

 در دل رنجور و خود را سوخته ست 

 ۀ ازددتم یالمعص یإنکم ف

  یا فتیصل إنک لم تصل 

 "اهدنا" يآمد اندر هر نماز

 این و اهل ریبا نماز ضال

 ن یصحبت ده ساله باطل شد بد

 که شد از حد برون  ییاندر آن وح

 ر تو کر است یب گیدان که گوش غ
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 ه اللعنه بودیس علیاس آورد ابلیح قیکه در مقابله  نص صر یان آنکه اول کسیدر ب. 162

 اسکها نمودین قیاول آن کس کا

 شک بهتر است یگفت نار از خاك ب

 میاس فرع بر اصلش کنیپس ق

 بلکه ال انساب شد یگفت حق ن

 است یراث جهان فانین نه میا

 استیانب يراثهاین میبلکه ا

 انیپور آن بو جهل شد مومن ع

 منور شد چو ماه یزادة خاک

 روز ابر ياسات و تحرّین قیا

 ش روید و کعبه پیک با خورشیل

 ده مکن رو زو متابیکعبه ناد

 از مرغ حق يبشنو يریچون صف

 یکن یاساتیاز خود ق یوانگه

 است مر ابدال را یاصطالحات

 یبه صوت آموخت يریمنطق الط

 همچو آن رنجور دلها از تو خست

 ز آن آواز مرغ یکاتب آن وح

 زد مر او را کور کرد يمرغ پر

 هم شما یبه عکس ای ین به ظنیه

 د و ماروت و فزونیگر چه هاروت

 دیبدان رحمت کن يهایبر بد

 نید از کمیرت آین مبادا غیه

 خدا فرمان تراست يهر دو گفتند ا

 دیطپ یگفتند و دلشان م ین همیا

 خار خار دو فرشته هم نهشت

 انیارکان يگفتند کا یپس هم

 میتن ین گردون تتقها میما بر ا

 ستیرا باك ن هر دوشان گفتند ما

 میم و عبادت آوریعدل ورز

 م اعجوبۀ دور زمانیتا شو

 س بودیش انوار خدا، ابلیپ  

 من ز نار و او ز خاك اکدر است 

 م یاو ز ظلمت ما ز نور روشن

 فضل را محراب شد يزهد و تقو

 است  یجان یاپیکه بر انسابش پ

 است یاتق ين جانهایوارث ا

 از گمرهان  یور آن نوح نبپ

 اه یرو س يا یزادة آتش توئ

 ا به شب، مر قبله را کرده است حبری

 را مجو ين تحرّیاس و این قیا

 اس اهللا أعلم بالصواب یاز ق

 چون سبق  يریاد گیظاهرش را 

  یکن یال محض را ذاتیمر خ

 که نباشد ز آن خبر غفال را

  یاس و صد هوس افروختیصد ق

 اصابت گشته مست کر به پندار 

 که منم انباز مرغ  یبرده ظن

 نک فرو بردش به قعر مرگ و درد

 د از مقامات سمایفتیدر م

 از همه بر بام نحنُ الصافون 

 دیکم تن ینیش بیو خو یبر من

 ن ید در قعر زمیسر نگون افت

 ؟خود کجاست یامان تو امان یب

 دید ز ما، نعم العبیبد کجا آ

 ا نکشت ر ینیش بیتا که تخم خو

 ان یروحان یخبر از پاک یب

 م یم و شادروان زنیین آیبر زم

 ست یکه سرشت ما ز آب و خاك ن

 م یگردون بر پر يباز هر شب سو

 ن امن و امان یم اندر زمیتا نه
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 نیاس حال گردون بر زمین قیا

  

 ن ید فرق دارد در کمیراست نا

  
 د داشتیخود پنهان با یان آن که حال خود و مستیدر ب. 163

 يم برده ایبشنو الفاظ حک

 ضال شد یخانه مستیچون که از م

 یفتد او سو به سو در هر ره یم

 اش ین و کودکان اندر پیاو چن

 اند جز مست خداخلق اطفال 

 ا لعب و لهو است و شمایدن"گفت 

 یکودک یرون نرفتیاز لعب ب

 ین شهوتیچون جماع طفل دان ا

 یآن جماع طفل چه بود بازئ

 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 ن جنگشانیر چوبیجمله با شمش

 ییجمله شان گشته سواره بر ن

 حامل اند و خود ز جهل افراشته

 که محموالن حق يباش تا روز

 ه و الملکیتعرج الروح إل

 همچو طفالن جمله تان دامن سوار

نَّ الظَّنَّ ال   دیرس یغْنیاز حق إِ

 ح ذایترج ین فیاغلب الظن

 يآفتاب حق چو گردد مستو

 شیخو يد مرکبهاینیب یآن گه

 وهم و فکر و حس و ادراکات ما

 اهل دل حمالشان يعلمها

 شود ياریعلم چون بر دل زند 

 اسفارهحمل ی: زدیگفت ا

 واسطهیعلم کان نبود ز هو ب

 یکو کشین بار را نیک چون ایل

ش بهر هوا آن بار علمیه ک ن م 

ش بهر خدا ایه ن بار علمین بک 

  يسر همانجا نه که باده خورده ا  

 چۀ اطفال شدیتسخر و باز

  یخنددش هر ابله یدر گل و م

 اش  یو ذوق م یخبر از مست یب

 ده از هوایست بالغ جز رهین

 د خدایو راست فرما "دیکودک

  یباشد ذک یذکات روح ک یب

  یفت يجا انیرانند ا یکه هم

  یو غازئ یبا جماع رستم

 مغز و مهان  یو ب یمعن یجمله ب

 آهنگشان  ینفعیجمله در ال

  یا دلدل پئین براق ماست یکا

 راکب و محمول ره پنداشته 

 اسب تازان بگذرند از نه طبق 

 هتز الفلک یمن عروج الروح 

 گوشۀ دامن گرفته اسب وار

 د؟یدو یمرکب ظنّ بر فلک ها ک

 حهایتوض یالشمس ف يال تمار

  يد و بر غویامت بر رشیدر ق

 ش یخو يد از پایده ایساز یمرکب

 دان، مرکب کودك هال یهمچو ن

 اهل تن احمالشان  يعلمها

 شود يعلم چون بر تن زند بار

 بار باشد علم کان نبود ز هو

 د، همچو رنگ ماشطه یآن نپا

  یرند و بخشندت خوشیبار بر گ

 ر علمراکب تو بر رهوا يتا شو

 در درون انبار علم  ینیتا بب
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 سوار ییتا که بر رهوار علم آ

 جام هو یب یره یاز هواها ک

 الید؟ خیاز صفت و ز نام چه زا

 چیمدلول؟ ه یدالل ب يده اید

 ؟يده ایقت دیحق یب یچ نامیه

 را بجو ی، رو مسمياسم خواند

 يبگذر یگر ز نام و حرف خواه

 رنگ شویب یهمچو آهن، ز آهن

 شیکن از اوصاف خو یش را صافیخو

 ایاندر دل علوم ِ انب ینیب

 هست از اُمتم: غمبر کهیگفت پ

 ند جانشانیمر مرا زآن نور ب

 ث و رواتین و احادیحیصح یب

 بدان "ا ًینا لکـُردیامس"سر 

 نا و اصبحنا  تو رایمسسرّ ِ ا

 از علم نهان یخواه یور مثال

  

 آنگهان افتد ترا از دوش بار  

 ز هو قانع شده با نام هو يا

 الش هست دالل وصال یو آن خ

 چ یتا نباشد جاده نبود غول ه

گل چی گل،  ُ   ؟يده ایا ز گاف و الم  ُ

ه به باال دان، نه اندر آبِ جو م 

  يک سریپاك کن خود را ز خود هان 

 زنگ شو یبنۀ یاضت آیدر ر

 شیذات پاك صاف خو ینیتا بب

 د و اوستایمع یکتاب و ب یب

 کاو بود هم گوهر و، هم همتم 

 نم بدان یب یشان را همیکه من ا

 ات یبلکه اندر مشرب آب ح

 بخوان  "ا ً یاصبحنا عراب"راز 

 رساند جانب راه خدایم

 ان ینیان و چیقصه گو از روم

  

  
  

 یان در صفت نقاشینیان و چیکردن روم يقصۀ مر. 164

 ا نقاش ترم: ان گفتندینیچ

 نیامتحان خواهم در ا: گفت سلطان

 میخدمتها کن: ان گفتندینیچ

 ن و روم در بحث آمدندیاهل چ

 ک خانه به مای: ان گفتندینیچ

 بود دو خانه مقابل دربدر

 ان صد رنگ از شه خواستندینیچ

 نه رنگهایاز خز یهر صباح

 ان گفتند نه نقش و نه رنگیروم

 زدندیقل میدر فرو بستند و ص

 است یره یرنگ یبه ب یدو صد رنگ از

 و تاب ینیهر چه اندر ابر ضو ب

 ان چون از عمل فارغ شدندینیچ

 د آن جا نقشهایشه در آمد د

 ما را کرّ و فرّ: ان گفتندیروم  

 ن یگز يدعو ست دریکز شما خود ک

 م یدر حکمت تن: ان گفتندیروم

 ان در علم واقف تر بدندیروم

 ک آن شماید و یخاص بسپار

 دگر یستد، روم ینیچ یکیز آن 

 نه باز کرد آن ارجمندیپس خز

 ان را راتبه بود از عطاینیچ

 د کار را، جز دفع زنگ یدر خور آ

 و ساده شدند یهمچو گردون صاف

ه یگرن یرنگ چون ابر است و ب است  یم 

 آن ز اختر دان و ماه و آفتاب 

لها م يشاد یاز پ ه زدند ید 

 ربود آن عقل را و فهم را یم
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 انیروم يبعد از آن آمد به سو

 ر و آن کردارهایعکس آن تصو

 نجا به نمودیهر چه آن جا بود ا

 پدر يانند ایان آن صوفیروم

 نه هایقل کرده اند آن سیک صیل

 قل زده در ذکر و فکریه ها صنیس

 نه وصف دل استیآ يآن صفا

 بیحد غ یصورت ب یصورت ب

 ن صورت نگنجد در فلکیگر چه ا

 ز آن که محدود است و معدود است آن

 ا مضلینجا ساکت آمد یعقل ا

 نتابد تا ابد یعکس هر نقش

 د بر اویتا ابد نو نو صور کا

 و رنگ يقل رسته اند از بویاهل ص

 لم را بگذاشتندنقش و قشر ع

 افتندی ییرفت فکر و روشنا

 جمله اندر وحشت اند يمرگ کز و

 شان ظفریابد بر دل ایکس ن

 گر چه نحو و فقه را بگذاشتند

 تا نقوش هشت جنت تافته است

 و خال یبرترند از عرش و کرس

 صد نشان دارند و محو مطلق اند

  

 ان یدند از میپرده را باال کش  

 وارهایشده د ین صافیزد بر ا

 ربود یده خانه میده را از دید

 هنر یز تکرار و کتاب و ن یب

 نه هایپاك از آز و حرص و بخل و ک

 بکر  یعناظهار آن م یاز پ

 منتها را قابل است  یصورت ب

 ب یز ج ینۀ دل تافت بر موسیز آ

 ا و سمک یبه عرش و فرش و در ین

 نۀ دل را نباشد حد، بدان یآ

 ا خود اوست دل یز آنکه دل با اوست 

 عدد یجز ز دل، هم با عدد، هم ب

 اندر او یحجاب ید بینما یم

 درنگ  یب ینند خوبیب یهر دم

 افراشتندن یقین الیت عیرا

 افتندی ییبرّ و بحر آشنا

 شخندیر يکنند آن قوم بر و یم

 شان پر گهریصدف گشتند ا یب

 ک محو و فقر را برداشتندیل

 افته است یرا یلوح دلشان را پذ

 ساکنان مقعد صدق خدا

 دار حق اندین دیچه نشان؟ بل ع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یو چگونه از خواب برخاست ید را که امروز چونیه وآله مر زیاهللا عل یغمبر صلیدن پیپرس. 165
   "اصبحت مومنا حقا"و جواب او که 

 د رایز یغمبر صباحیگفت پ

 گفت عبدا مومنا، باز اوش گفت

 گفت تشنه بوده ام من روزها

 تا ز روز و شب گذر کردم چنان

 ستیکیکه از آن سو جملۀ ملت 

 هست ازل را و ابد را اتحاد

 اری؟ بين ره کو رهاوردیگفت از ا

 صفا؟ق با یرف يف اصبحت ایک  

 مان گر شگفت؟ یکو نشان از باغ ا

 شب نخفتستم ز عشق و سوزها

سپر بگذرد نوك سنان  که ز ا 

 ست یکیک ساعت یصد هزاران سال و 

 ست آن سو ز افتقادیعقل را ره ن

 ارین دیدر خور فهم و عقول ا
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 نند آسمانیگفت خلقان چون بب

 ش منیهشت جنت هفت دوزخ پ

 شناسم خلق را یک وامیک به ی

 است یگانه کیکه و ب یشتکه به

 روز زادن روم و زنگ و هر گروه

 ن گروهیدا شده بر این زمان پیا

 ب بودین هر چند جان پر عیش از ایپ

 بطن ام یف یمن شق یالشق

 تن چو مادر طفل جان را حامله

 گذشته منتظر يجمله جانها

 ند خود از ماست اویان گویزنگ

 د در جهان جان وجودیچون بزا

 انیبرندش زنگ یگر بود زنگ

 تا نزاد او، مشکالت عالم است

 نظر بنور اهللا بودیاو مگر 

 د است و خوشیاصل آب نطفه اسپ

 م رایدهد رنگ احسن التقویم

 ض و تسود وجوهیوم تبی

 ا که کوهی یفاش گردد که تو کاه

 دا نگردد هند و تركیدر رحم پ

 ان ندارد باز رانین سخن پایا

  

 ان ینم عرش را با عرشیمن بب  

 ش شمن یدا همچو بت پیهست پ

 ایهمچو گندم من ز جو در آس

 است  یدا چو مار و ماهیش من پیپ

 ض و تسود وجوه یوم تبی

 ن گروه یا از چیاز حبش بودند 

 ب بودیدر رحم بود و ز خلقان غ

 عرف حالهم یمن سمات الجسم 

 مرگ درد زادن است و زلزله 

 ن جان بطرید ایتا چگونه زا

 باست اویند بس زیان گویروم

 ض و سودیپس نماند اختالف ب

 ان یشندش رومک یور بود روم

 آن که نازاده شناسد، او کم است 

 کاندرون پوست او را ره بود

 و حبش  یک عکس جان، رومیل

 م راین نیبرد ایتا به اسفل م

 ن گروه یترك و هندو شهره گردد ز

 ش هر گروه یا ترك پی یهندوئ

 ندش خرد و بزرگ ید بیچون که زا

 م از قطار کاروان یتا نمان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ده یه و آله را که احوال خلق بر من پوشیاهللا عل ید رسول خدا صلیه جواب گفتن زیبق. 166
 شناسمیست و همه را مین

 ز منیجمله را چون روز رستاخ

 ا فرو بندم نفسیم ین بگویه

 م سر حشر؟یا رسول اهللا بگوی

 هل مرا تا پرده ها را بر درم

 د راید ز من خورشیتا کسوف آ

 ز رایم راز رستاخیوا نما

 ده اصحاب شمالیدستها ببر

 م هفت سوراخ نفاقیواگشا

 ان از مرد و زن ینم عیب یفاش م  

 که بس  یعنی یدش مصطفیلب گز

 دا کنم امروز نشر؟یدر جهان پ

 بتابد گوهرم  يدیتا چو خورش

 راد یم نخل را و بیتا نما

 ز راینقد را و نقد قلب آم

 م رنگ کفر و رنگ آل یوانما

 خسف و محاق  یماه ب يایدر ض
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الس اشقیوانما ایم من پ 

 انیدوزخ و جنات و برزخ در م

 شم حوض کوثر را به جویوانما

 و آن کسان که تشنه بر گردش دوان

 دوندیوانکه تشنه گرد کوثر م

 ندیزیوانکسان که تشنه گردش م

 د دوششان بر دوش منیبسا یم

 اریش چشمم ز اختیاهل جنت پ

 کنندیارت میگر زیدست همد

 ن گوشم ز بانگ آه آهیکر شد ا

 م از نغولین اشارتهاست گویا

 گفت سر مست و خرابین میهمچن

 در کش که اسبت گرم شدن یگفت ه

 رون از غالفینه تو جست بیآ

 زان کجا بندد نفس؟ینه و میآ

 یسن يزان محکها، اینه و میآ

 یمن بپوشان راست يکز برا

 ش و سبلت بر مخندید ریاوت گو

 آن فراخت يچون خدا ما را برا

 جوان؟ يم این نباشد، ما چه ارزیا

 نه راییک در کش در بغل آیل

 در بغل؟چ گنجد یگفت آخر ه

 هم دغل را، هم بغل را بر درد

 ینه یک اصبع چو بر چشمیگفت 

 ک سر انگشت، پرده  ماه شدی

 يتا بپوشاند جهان را نقطه ا

 نگر ییایلب ببند و غور در

 لیل و سلسبیهمچو چشمۀ زنجب

 جنت اندر حکم ماست يچار جو

 مش روانیم داریهر کجا خواه

 ن دو چشمۀ چشم روانیهمچو ا

 ایبشنوانم طبل و کوس انب  

 ان یش چشم کافران آرم عیپ

 کآب بر روشان زند بانگش به گوش 

 ان یم من عین دم نمایگشته اند، ا

 ند یم که کیک را نام گویک بی

 ند یم که کیک را وانمایک به ی

 رسد در گوش من یهاشان منعره 

 کدگر را در کناریده یدر کش

 کنند یاز لبان هم، بوسه غارت م

 ن و نعره واحسرتاه یاز حن

 ترسم ز آزار رسول  یک میل

 بانش به تاب یغمبر گریداد پ

 زد شرم شد ییستَحیعکس حق ال 

 د خالف؟ یزان کجا گوینه و میآ

 چ کس یه يایبهر آزار و ح

  یخدمتها کنگر دو صد سالش تو 

  یبل فزون بنما و منما کاست

 و و بندیزان و آن گه رینه و میآ

 قت را شناخت یکه به ما بتوان حق

 کوان ین ين روییم آیشو یک

 نه راینا سیکرد س یگر تجل

 د ازل؟ یآفتاب حق و خورش

 خرد یشش نیجنون ماند به پ ین

  ید عالم را تهیاز خورش ینیب

 ، اهللا شدين نشان ساتریو

  يهر گردد منکسف از سقطه ام

 بحر را حق کرد محکوم بشر

 ل یجل یهست در حکم بهشت

 ن نه زور ما، ز فرمان خداست یا

 همچو سحر اندر مراد ساحران 

 هست در حکم دل و فرمان جان 
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 زهر و مار يرفت سوگر بخواهد، 

 محسوسات رفت يگر بخواهد، سو

 ات راندیکل يگر بخواهد، سو

 زهین هر پنج حس چون نایهمچن

 هر طرف که دل اشارت کردشان

 دست و پا در امر دل اندر مال

 د زو به رقصیدل بخواهد، پا در آ

 د در حسابیدل بخواهد، دست آ

 مانده است یدست در دست نهان

 شود يارگر بخواهد، بر عدو م

 یدر خوردن يور بخواهد، کفچه ا

 عجب يشان، اید بدیگو یدل چه م

 افته است؟یمان یدل مگر مهر سل

 از برون مأسور اوست یپنج حس

 ده حس است و هفت اندام و دگر

 يدال در مهتر یمانیچون سل

 ویز ر یباش ين ملکت بریگر در ا

 رد اسم تویبعد از آن عالم بگ

 بردو خاتم را بیور ز دستت د

 شد للعباد "ا حسرتای"بعد از آن 

 يشتن را منکریو خویور تو د

 يمکر خود را گر تو انکار آور

 ان ندارد چون کنم؟ین سخن پایا

  

 اعتبار يور بخواهد، رفت سو  

 ملبوسات رفت  يور بخواهد، سو

 ات ماندیور بخواهد، حبس جزئ

 زه یجا بر مراد امر دل شد

 دود هر پنج حس دامن کشان یم

 آن عصا یهمچو اندر دست موس

 ز نقص  یافزون يزد سویا گری

 سد او کتاب یبا اصابع، تا نو

 او درون تن، برون بنشانده است 

 شود ياری یور بخواهد، بر ول

  یور بخواهد، همچو گرز ده من

 سبب  یطرفه وصلت طرفه پنهان

 که مهار پنج حس بر تافته است 

 از درون مأمور اوست یپنج حس

 شمر ید، میآنچه اندر گفت نا

  يو، زن انگشتریو د يبر پر

 ویخاتم از دست تو نستاند، سه د

 دو جهان محکوم تو، چون جسم تو

 فوت شد، بختت بمرد یپادشاه

 "وم التنادی"بر شما مختوم تا 

  يآنجا تو روشن بنگر يچون رو

 ؟يجان بر ینه کیاز ترازو و آ

 ن بر قصه لقمان تنم یز ابعد ا

  

  
  
  
  

م او یآورد یترونده که م يوه هایمتهم کردن غالمان و خواجه تاشان مر لقمان را که آن م. 167
 خورده است 

 شتنیش خواجه  خویبود لقمان پ

 فرستاد او غالمان را به باغ یم

 لیچون طف بود لقمان در غالمان

 جمع را يوه هایآن غالمان م

 خواجه را گفتند، لقمان خورد آن

 چون تفحص کرد لقمان از سبب

 ان بندگانش خوار تن یدر م  

 دش بهر فراغ یوه آیتا که م

 ل یره صورت، همچو لی، تیپر معان

 ب طمع رایخوش بخوردند از نه

 خواجه بر لقمان ترش گشت و گران 

 در عتاب خواجه اش بگشاد لب 
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 ش خدایدا، پیگفت لقمان س

 ایک يامتحان را کار فرما ا

 میکر يامتحان کن جمله ما را ا

 کالن يبعد از آن ما را به صحرا

 آن گهان بنگر تو بد کردار را

 میاز آب حم یگشت خواجه ساق

 راندشان در دشتهایعد از آن مب

 شان از عنایدر افتادند ا یق

 ز ناف یچون که لقمان را در آمد ق

 ن نمودیحکمت لقمان چو تاند ا

لَی تُب م رُ کلهایورائالس ، 

مح قُوا ماءماً قطعتیچون س 

 نار از آن آمد عذاب کافران

 آن دل چون سنگ را تا چند چند

 گافت ریبد  يش بد را دارویر

 ن حکمت استیثیثات الخبیالخب

 ، برویخواه یکه م یپس تو هر جفت

 ری، مستعد شو، نور گینور خواه

 ن سجن خربیاز یخواه یور ره

 ن سراسر در عذابیسرکشانرا ب

 دیز زیان ندارد، خین سخن پایا

  

 یبنده  خائن نباشد مرتج  

 شربت گرم آب ده بهر نما 

 م یرمان در ده تو از آب حمیس

 اده بر دوان یتو سواره ما پ

 کاشف االسرار را يصنعها

 م یمر غالمان را و خوردند آن ز ب

 ان کشتهایم يدندیدو یم

 وه هایشان میآورد ز  یآب م

 درآمد از درونش آب صاف  یم

 پس چه باشد حکمت رب الوجود؟

  یشتهیبان منکم کامن ال 

 جملۀ األستار مما أفظعت 

 که حجر را نار باشد امتحان 

 پذرفت پند یم و، نمیپند گفت

 مر سر خر را سزد دندان سگ 

 زشت را هم زشت جفت و بابت است 

 نگ صفات جفت شومحو و هم ر

 ریمحو او باش و صفاتش را پذ

 سر مکش از دوست، و اسجد و اقترب 

 سر بنه، واهللا اعلم بالصواب 

 دیبر براق ناطقه بر بند ق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه و آله و جواب او به آنحضرت یاهللا عل یغمبر صلید با پیت زیه  حکایبق. 168

 ب رایناطقه چون فاضح آمد ع

 ب مطلوب حق آمد چند گاهیغ

 تک مران، در کش عنان، مستور به

 دان اویخواهد که نوم یحق هم

 او يهم مشرف در عبادتها

ف م يدیهم به اوم  شوند یمشرّ

 مت بتابد بر همهخواهد آن رح

 ریر و اسیخواهد که هر م یحق هم

 ن رجا و خوف در پرده بودیا

 ب رایغ يدراند پرده هایم  

 ن دهل زن را بران، بربند راه یا

 هر کس از پندار خود مسرور به 

 ن عبادت هم نگردانند رویز

 او  يمشتغل گشته به طاعتها

 دوندیبش مدر رکا يچند روز

 ک از عموم مرحمه یبر بد و ن

 ریبا رجا و خوف باشند و حذ

 ن پرده، پرورده شودیتا پس ِ ا
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 پرده، کو خوف و رجا؟ يدیچون در

  

 بر مال يب را شد کرّ و فرّیغ

  
 مانستیر سلیگ یر و مرد جوان و گمان او که ماهیگ یت ماهیحکا. 169

 فتاک ی یبر لب جو برد ظن

 ست؟ین از چه فرد است و خفیست ایگر و

 بود او دو دل یشه مین اندیاندر ا

 ختیو رفت از تخت و ملک او، گرید

 يکرد در انگشت خود انگشتر

 آمدند از بهر نظاره رجال

 يد انگشتریچون در انگشتش بد

 ده استیوهم آنگاه است، کو پوش

 نه زفتیال غائب اندر سیشد خ

 ست یدنیبار ینور ب يگر سما

 گرچه هست اظهار کردن هم کمال

غَی  د مرایبا یبِ میؤْمنُونَ بِالْ

 بیمان به غیک درصد بود ایک یل

 چون شکافم آسمان را در ظهور؟

 گسترند ين ظلمت تحریتا در ا

 معکوس باشد کارها یمدت

 یهمت یتا که بس سلطان و عال

 د خوب و کشیب آیدر غ یبندگ

 ش اوید پیکو که مدح شاه گو

 کز کنار مملکت يدارقلعه 

 پاس دارد قلعه را از دشمنان

 ب از شه در کنار ثغرهایغا

 گرانینزد شه بهتر بود از د

 م ذره حفظ کاریبت نیپس به غ

 مان کنون محمود شدیطاعت و ا

 ب و رو پوش بهیب و غایچونکه غ

 برادر دست وا دار از سخُن يا

 ش گواهید را رویبس بود خورش

 انیبر بن شد یم چون قرینه بگو

 ر مایگ یمان است ماهیکه سل  

 ست؟ یش چیمانیسل يمایورنه، س

 مان گشت شاه مستقل یتا سل

 خت یطان بریغ بختش خون آن شیت

  يو و پریجمع آمد لشکر د

 ال یانشان آنکه بد صاحب خیدر م

  يک سری يشه و تحرّیرفت اند

 ده است یناد یاز پ يتحرن یا

 ال او برفت یچونکه حاضر شد، خ

 ست یده نیبال ین تار بیهم زم

 الیرهاند جانها را از خیم

 سرا یزآن ببستم روزن فان

 بید و ریک دان و بگذر، از تردین

 ها فطور؟یف يم هل تریچون بگو

 آورند یم یرو جانب یهر کس

 شحنه را دزد آورد بر دارها

  یمدت دیبندة بندة خود آ

 د در استبعاد خوش یب آیحفظ غ

 بت بود او شرم رویتا که در غ

 ه سلطنت یدور از سلطان و سا

 کران  یقلعه نفروشد به مال ب

 همچو حاضر او نگه دارد وفا

 که به خدمت حاضرند و جان فشان 

 زآن صد هزار يبه که اندر حاضر

 ان مردود شدیبعد مرگ اندر ع

 ه پس دهان بربسته، لب خاموش ب

ن یخود خدا پ دا کند علم لد 

 ء أعظم الشاهد إله  یش يأَ

 هم خدا و هم ملک هم عالمان 
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 شهد اهللا و الملک و اهل العلومی

 داد حق، که بود ملک؟ یچون گواه

 زآنکه شعشاع حضور آفتاب

 د رای، کو تف خورشیچون خفاش

 ک را چو ماهان بازدانیپس مال

 میافتی یا ما ز آفتابین ضیکا

 ا که بدریا سه روزه یچون مه نو 

 ز اجنحه  نور ثالث او رباع

 انیعقول انس يهمچو پرها

 ک و بدین هر بشر در نیس قرپ

 چشم اعمش، نور خور، چون بر نتافت

  

 دوم یإنه ال رب إال من 

 مشترك  یتا شود اندر گواه

 خراب  يبر نتابد چشم و دلها

 د رایبر نتابد بگسلد اوم

 د را بر آسمان یجلوه گر خورش

 م یفان تافتیفه بر ضعیچون خل

 در نور قدرک ملک، یمرتبه  هر 

 بر مراتب هر ملک را آن شعاع 

 ان یفرقستشان اندر م یکه بس

 آن ملک باشد که مانندش بود

 افت یاختر او را شمع شد، تا ره ب

  
 ن مکنین سرّ را فاش تر از اید را که ایه اله مر زیاهللا عل یغمبر صلیگفتن پ. 170

 نجوم یاصحاب: غمبر کهیگفت پ

 آن چشم و زور يرا گر بد یهر کس

 ل؟یذل يا یستاره حاجت است یک

 نبودحاجت  يچ ماه و اختریه

 ید به ابر و خاك و فیگو یماه م

 ک بودم از نهادیچون شما تار

 دارم به نسبت با شموس یظلمت

 يآور یفم، تا تو تابیز آن ضع

 همچو شهد و سرکه در هم بافتم

 نیره يا يدیچون ز علت واره

 تخت دل معمور شد پاك از هوا

 واسطه ین بیحکم بر دل بعد از ا

 د کویان ندارد زین سخن پایا

 ن اسرار رایست حکمت گفتن این

 ختی، کو گریابید را اکنون نیز

 افتید هم خود را نیز یتو که باش

 نشان ین یابیب یاز او نقش ین

 ان مایشد حواس و نطق با پا

 حسها و عقلهاشان در درون

 طان را رجوم یرهروان را شمع و، ش  

 ؟ز آفتاب چرخ نور یکه گرفت

 ل یدلد او یکه بود، بر نور خورش

 که بود، بر آفتاب حق شهود

  یال یوحی یمن بشر بودم ول

 بداد ين نوریدم چنیخورش یوح

 نور دارم بهر ظلمات نفوس 

  يکه نه مرد آفتاب انور

 افتم یرنج جگر ره  يتا سو

 ن یخور انگبیسرکه را بگذار و م

لَ يبرو منُ عح شِ استو یالرَّ عرْ   يالْ

 ن رابطه یافت دل ایحق کند، چون 

 مجو ییتا دهم پندش که رسوا

 رسد اظهار رایامت میچون ق

 خت یجست از صف نعال و نعل ر

 د تافت یهمچو اختر، که بر او خورش

 ، نه راه کهکشان یابی یکه ین

 محو نور دانش سلطان ما

د  نا محضرون یموج در موج لَ
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 امد شام و وقت بار شدیچون ب

 هش شوندیب یخلق عالم جملگ

لم برداشت خور صبح چون دم زد، ع 

 ا وادهد حق هوشهاهشان ریب

 کوبان دست افشان در ثنا يپا

 ختهیآن جلود و آن عظام ر

 وجود يحمله آرند از عدم سو

 يده ای؟ کنون نادیچیپ یسر چه م

 شیخو يپا يدر عدم افشرده بود

 ت رایصنع ربان ینینب یم

 ن انواع حالیدت اندر ایتا کش

 آن عدم او را هماره بنده است

 بسازد جِفانٍ کالجوا یو مید

 م؟یز ب يلرز ین، چون همیش را بیخو

 یزنیور تو دست اندر مناصب م

 احسن است يهر چه جز عشق خدا

 مرگ آمدن يست جان کندن؟ سویچ

 ده در خاك و مماتیخلق را دو د

 جهد کن تا صد گمان گردد نود

 ک جو آن روز رایدر شب تار

 بود یکیدر شب بد رنگ، بس ن

 توان برداشتن یسر ز خفتن ک

 ار شدیرده لقمه  مرده خواب م

 ندیکه خصمانت ک یدان یتو نم

 نار خصم آب و فرزندان اوست

 را که اویآب آتش را کشد ز

 ن نار، نار شهوت استیبعد از آن، ا

 بفسرد یبه آب یرونینار ب

 ارامد به آبین ینار شهوت م

 نینار شهوت را چه چاره؟ نور د

 ن نار را؟ نور خدایچه کشد ا

 نمرود توتا ز نار نفس چون 

 انجم پنهان شده بر کار شد  

 پرده ها بر رو کشند و بغنوند 

 بگه برداشت سر از خوا یهر تن

 حلقه حلقه، حلقه ها در گوشها

 تناییناز نازان، ربنا أح

 خته یفارسان گشته غبار انگ

 امت هم شکور و هم کنودیدر ق

 ؟ يده ایچیدر عدم، ز اول نه سرپ

 ش؟ یخو يکه مرا که بر کند از جا

 ت رایشانیپ يد او مویکه کش

 ال یکه نبودت در گمان و در خ

 زنده است مان یوا، سلیکار کن د

هره ن ا جواب ید، ی، تا دفع گویز 

 م ین مقیز لرزان بیمر عدم را ن

  یکن یم یهم ز ترس است آن که جان

 است، آن جان کندن است  يگر شکر خوار

 نازدن  یاتیدست در آب ح

 ات یصد گمان دارند در آب ح

 ، شب رودیشب برو، ور تو بخسب

 ش کن آن عقل ظلمت سوز رایپ

 بود یکیاروان جفت تیآب ح

 ن خشخاش غفلت کاشتن یبا چن

 خواجه خفت و، دزد شب بر کار شد

 اند یان خصم وجود خاکینار

 همچنانکه آب خصم جان اوست 

 خصم فرزندان آب است و عدو

 کاندر او اصل گناه و زلت است 

 برد ینار شهوت تا به دوزخ م

 ز انکه دارد طبع دوزخ در عذاب 

 ن ینورکم اطفاء نار الکافر

 م را ساز اوستایر ابراهنو

 ن جسم همچون عود تویوارهد ا
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 انینار پاکان را ندارد خود ز

 را بخورد یاق خدائیهر که تر

 خود کند رنجور را رنجورتر

 رنجور زار يد ایبت گویگر طب

 میسق ياز جهل ا یگر جوابش گوئ

 م نکته دانیدت در دل حکیگو

 زش شد فزونین ز ریآب چشمه ب

 فروزد همچو ناریدر تو علت م

 ران شودین دو، آتش خانه ات ویز

 ست، هست آن همچو نوریر من ار نارد

 نار صحت چون فروزد در وجود

 ، به راندن کم نشديشهوت نار

 یبر آتش ینه یزم میتا که ه

 ، نار مرديریزم باز گیچون که ه

 خوب يه گردد به آتش رویس یک

  

 ا نهان؟ یشود در یز خاشاک یک

 ش که بمرد یمگو يگر خورد زهر

 وانکه معمور است، از آن معمورتر 

 ن هوشدار یز کن هیاز عسل پره

  "م؟یترس و ب یب يخوریکه چرا تو م"

 چون ابلهان يکرده ا یاسیکج ق

 نن که ز خوردن شد نگویآب خُم ب

 اریزم را تو ین مکن با نار هیه

 جان شود یقالب زنده از آن ب

 د سرور ینار صحت در تن افزا

 زبان زو تن برد صد گونه سود یب

 چ بدیه یاو به ماندن کم شود، ب

 ؟ یزم کشیرد آتش از هیبم یک

 نار برد يآب سو يز انکه تقو

القلوب  يکو نهد گلگونه از تَقْو 

  
 ام عمریآتش افتادن در شهر به ا. 171

 افتاد در عهد عمر یآتش

 در فتاد اندر بنا و خانه ها

 م شهر از شعله ها آتش گرفتین

 زدند یآب و سرکه م يمشگها

 لهب يزه افزودیآتش از است

 يحدید او را مدد از بیرسیم

 خلق آمد جانب عمر شتاب

 ات خداستیگفت آن آتش ز آ

 دید و نان قسمت کنیآب بگذار

 میخلق گفتندش که در بگشوده ا

 دیگفت نان بر رسم و عادت داده ا

 بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز

 مال تخم است و به هر شوره منه

 نین را باز دان از اهل کیاهل د

 ثار کردیبر قوم خود ا یهر کس

 خورد او حجر یهمچو چوب خشک م  

 تا زد اندر پر مرغ و النه ها

 شکفت  یمد از آن و یترس یآب م

 بر سر آتش کسان هوشمند

 د او را مدد از صنع رب یرسیم

 يشدیزه افزون میآتش از است

 چ از آب یرد هینم یکاتش ما م

 از آتش بخل شماست  يشعله ا

 دید اگر آن منیبخل بگذار

 م یو اهل فتوت بوده ا یما سخ

 دینگشاده ا يحق در ياز برا

 ازیو ن يترس و تقو ينه از برا

 دست هر ره زن مده  غ را دریت

 ن ین حق بجو، با او نشیهمنش

 کاغه پندارد که او خود کار کرد
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ر یه السالم و انداختن آن حضرت شمشیعل ین علیر المؤمنیام يخدو انداختن خصم بر رو. 172

 را از دست 

 موز اخالص عملآ یاز عل

 افتیدست  یدر غزا بر پهلوان

 یعل ياو خدو انداخت بر رو

 که ماه یاو خدو انداخت بر روئ

 یر آن علیدر زمان انداخت شمش

 ن عملیران آن مبارز زیگشت ح

 یز افراشتیغ تیگفت بر من ت

 کار من؟یبهتر از پ يدیآن چه د

 ن خشمت نشست؟یکه چن يدیآن چه د

 دیعکس د که مرا زآن يدیآن چه د

 برتر از کون و مکان؟ يدیآن چه د

 یستیر ربانیدر شجاعت ش

 هیبه ت ییدر مروت ابر موسا

 ابرها گندم دهد، کان را به جهد

 پر رحمت بر گشاد یابر موس

 پخته خواران کرم ياز برا

 فه و آن عطایتا چهل سال آن وظ

 خاستند یسیشان از خسیتا هم ا

 ز آز یگفتند با موس یجملگ

 و حرص و آزشان یروئ زآن گدا

 امت احمد که هستند از کرام

 فاش شد یت عند ربیچون اب

 رین را در پذیل ایتأو یچ بیه

 ل است وا داد عطایز آن که تأو

 دن ز ضعف عقل اوستیآن خطا د

 ل کن، نه اخبار رایش را تأویخو

 يده ایکه جمله عقل و د یعل يا

 غ حلمت جان ما را چاك کردیت

 را دان منزه از دغل  ر حقیش  

 بر آورد و شتافت  يریزود شمش

  یو هر ول یافتخار هر نب

 ش او در سجده  گاه یسجده آرد پ

  یش کاهلیکرد او اندر غزا

 محل  یوز نمودن عفو و رحم ب

  یمرا بگذاشت ياز چه افکند

 تو سست در اشکار من؟  يتا شد

 نمود و باز جست  یتا چنان برق

 د؟یآمد پد يدر دل و جان شعله ا

 م جان یدیکه به از جان بود و بخش

  یستیدر مروت خود که داند ک

 ه یشب یخوان و نان ب يکآمد از و

 ن کند مردم چو شهدیریپخته و ش

 زحمت بداد ین بیریپخته و ش

 رحمتش افراشت در عالم علم 

 ک روز از آن اهل رجایکم نشد 

 گندنا و تره و خس خواستند

 از یو پ ریبقل و قثاء و عدس س

 زآسمان  يمنقطع شد منّ و سلو

 امت آن طعام یتا ق یهست باق

 ت زاش شدیکنا یسقیطعم و ی

 رید در گلو چون شهد و شیتا در آ

 قت را خطایند آن حقیچون که ب

 عقل کل مغز است و عقل جزو پوست 

 گلزار را ی، نيمغز را بد گو

  يده ایواگو از آن چه د يشمه ا

 ك کردآب علمت خاك ما را پا
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 ن اسرار هوستیباز گو دانم که ا

 جارحه یآلت و ب یصانع ب

 چشاند روح را یصد هزاران م

 صد هزاران روح بخشد هوش را

 باز عرش خوش شکار يباز گو ا

 ب آموختهیچشم تو ادراك غ

 انیند عیب یهم یماه یکیآن 

 ند به همیب یسه ماه م یکیو آن 

 زیچشم هر سه باز و گوش هر سه ت

 ستین عجب لطف خفین است ایسحر ع

 عالم ار هژده هزار است و فزون

 یمرتض یعل يراز بگشا ا

 افته استیا تو واگو آنچه عقلت ی

 نهان؟ ياز تو بر من تافت، چون دار

 ؟یازتو بر من تافت، پنهان چون کن

 د قرص ماهیک اگر در گفت آیل

 من شوند و از ذهولیاز غلط ا

 گفتن چو باشد رهنما یماه ب

 نه  علم رایآن مد یچون تو باب

 باب يایباب بر جو يباز باش ا

 باب رحمت تا ابد يباز باش ا

 است يخود منظر يهر هوا و ذره ا

 دبانیرا د يد دریتا بنگشا

 ران شودیح يچون گشاده شد در

 افتیران گنج یناگه به و یغافل

 تو گهر یابین یشیتا ز درو

 شیخو يسالها گر ظن دود با پا

 ب بویدت از غینا ینیتا به ب

  

 ر کشتن کار اوست یشمش یز آن که ب  

 حه یرا يه هاین هدیواهب ا

  یفت يکه خبر نبود دهان را ا

 که خبر نبود دو چشم و گوش را

 ن زمان از کردگاریا يدیتا چه د

 حاضران بر دوخته  يچشمها

 ند جهان یب یک میتار یکیو آن 

 ک موضع، نعم ین سه کس بنشسته یا

 زیگر زان و از من دریدر تو آو

 است  یوسفیبر تو نقش گرگ و بر من 

 ن هژده زبون یست ایهر نظر را ن

 پس سوء القضاء حسن القضاء يا

 م آنچه بر من تافته است یا بگوی

 زبان  ینور، چون مه ب یفشان یم

 یزنیزبان چون ماه پرتو میب

 شب روان را زودتر آرد به راه 

 بانگ مه غالب شود بر بانگ غول 

 ایا اندر ضیضد شد یچون بگو

 آفتاب حلم را یچون شعاع

 تا رسد از تو قشور اندر لباب 

ه کُفُواً أحد  بارگاه ما لَ

 است؟  يناگشاده که گود آنجا در

 ن گمان یدر درون هرگز نگنجد ا

د و طمع پرّان شودیمرغ ام 

 شتافت  یرانه زان پس میهر و يسو

 دگر یشیز درو یگهر جوئ یک

 ش یوخ يهاینینگذرد ز اشکاف ب

 ؟ بگوینیب یچ میه ینیر بیغ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چرا از قتل من اعراض  یافتیسؤال کردن آن کافر از آن حضرت که چون بر من ظفر . 173
 ؟  یو مرا نکشت يفرمود

  یو لذت با عل یاز سر مست   یپس بگفت آن نو مسلمان ول
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 نیر المؤمنیا امیکه بفرما 

 ین را مدتیهفت اختر هر جن

 نیرد جنید که جان گیچونکه وقت آ

 ر روین را نوبت تدبیچون جن

 د ز آفتابین در جنبش آین جنیا

 افتین یاز دگر انجم بجز نقش

 افت او؟ین ره تعلق یاز کدام

 از ره پنهان که دور از حس ماست

 ابد قوت از اویکه زر ب یآن ره

 که سرخ سازد لعل را یآن ره

 وه رایکه پخته سازد م یآن ره

 باز پر افروخته يباز گو ا

 ر شاهیباز عنقا گ يباز گو ا

حد و صد هزار یکی، يامت و 

 ست؟ین رحمت ز چیدر محل قهر ا

  

 ن یتا بجنبد جان بتن در چون جن  

  یجان به نوبت خدمت يکنند ا یم

 ن یآفتابش آن زمان گردد مع

 د اوید آیخورش ياز ستاره سو

 بخشد شتاب  یکافتابش جان هم

 ن، تا آفتابش بر نتافت ین جنیا

 در رحم با آفتاب خوب رو

 آفتاب چرخ را بس راههاست 

 اقوت از اویکه سنگ شد  یو آن ره

 که برق بخشد نعل را یو آن ره

 وه رایکه دل دهد کال یو آن ره

 با شه و با ساعدش آموخته 

 با سپاه  یسپاه اشکن به خود، ن يا

 بنده بازت را شکار يباز گو، ا

 ست؟ یدست دادن راه کاژدها را 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر چه بود در آن حالت ین که سبب افکندن شمشیر المؤمنیجواب گفتن ام. 174

 زنم یحق م یغ از پیگفت من ت

 ر هوایستم شیر حقم نیش

 غم وآن زننده آفتابیمن چو ت

 را من ز ره برداشتمرخت خود 

 وصال يغم، پر گهرهایمن چو ت

 م آفتابیه ام من، کدخدایسا

 غ مرایخون نپوشد گوهر ت

 م کوهم، ز حلم و صبر و دادیَکه ن

 است یرود از جا خس يآنکه از باد

 باد خشم و، باد شهوت، باد آز

 باد کبر و باد عجب و باد خلم

 اد اوستیمن بن یکوهم و هست

 ل منیبد مجز به باد او نجن

 خشم بر شاهان، شه و، ما را غالم

 غ حلمم گردن خشمم زده ستیت

 بنده  حقم، نه مأمور تنم   

 ن من باشد گوایفعل من بر د

 ت در حراب یت إذ رمیما رم

 ر حق را من عدم انگاشتم یغ

 زنده گردانم، نه کشته در قتال 

 ستم او را حجاب یحاجبم من، ن

 غ مرا؟یبرد م یباد از جا ک

 د تند باد؟یدر ربا یکوه را ک

 است  یکه باد ناموافق خود بسزآن

 ازیبرد او را که نبود اهل ن

 برد او را که نبود از اهل علم 

 ور شوم چون کاه، بادم باد اوست 

 ل من یست جز عشق احد سر خین

 ر لگام یخشم را من بسته ام ز

 خشم حق بر من چو رحمت آمده ست 
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 غرق نورم، گر چه سقفم شد خراب

 اندر غزا یچون در آمد علت

 د نام منیتا احب هللا آ

 د جود منیتا که اعطا هللا آ

 بخل من هللا، عطا هللا و بس

 ستید نیکنم تقلیو آنچه هللا م

 رسته ام يز اجتهاد و از تحر

 نم مطاریب یپرم، هم یگر هم

 ، بدانم تا کجايور کشم بار

 ستین ين، با خلق گفتن، رویش از ایب

 م به اندازة عقولیگو یپست م

م، گواه  حرّ شنو یاز غرض حرّ

 بنده را یعت مر گواهیدر شر

 گر هزاران بنده باشندت گواه

 ک حقیبندة شهوت بتر نزد

 شود از خواجه حرّ یک لفظین به یکا

 دارد خود خالصبندة شهوت ن

 ستیافتاد کان را غور ن یدر چه

 انداخت او خود را که من یدر چه

 جان چون کنم؟ يچون گناه اوست، ا

 ن سخن افزون شودیبس کنم، گر ا

 است ین جگرها خون نشد از سختیا

 ستیکه خونش سود ن يخون شود روز

 ستیبندگان مقبول ن یچون گواه

 گشت ارسلناك شاهد در نذر

 بندد مرا؟ یم، خشم کچون که حرّ

 اندرآ کازاد کردت لطف حق

 از خطر یاندرآ اکنون که رست

 از کفر و خارستان او يرسته ا

 و من تو، با تو من خوشم یتو من

 یبه از هر طاعت يت کردیمعص

 ت کان مرد کردیبس خجسته معص

 روضه گشتم، گر چه هستم بو تراب   

 ادم نهان کردن سزیغ را دیت

 د کام من یتا که ابغض هللا آ

 د بود من یتا که امسک هللا آ

 م من آن کس یجمله هللا ام ن

 ست ید نیل و گمان جز دییست تخین

 ن بر دامن حق بسته ام یآست

 نم مداریب یگردم، هم یور هم

 شوایشم پید پیماهم و، خورش

 ست ین ياندر جو ییبحر را گنجا

 ن بود کار رسول یب نبود ایع

 بندگان نه ارزد دو جو یکه گواه

 و قضا يوقت دعو يست قدرین

 شان به کاه یرد گواهیشرع نپذ

 از غالم و بندگان مسترق 

 رد سخت مرین و، میرید شیو آن ز

 زد و انعام خاص یجز به فضل ا

 ست یو آن گناه اوست، جبر و جور ن

 ابم رسن ی یدر خور قعرش نم

 رون کنم یکه ورا از قعر چه ب

 بود؟ که خارا خون شودخود جگر چه 

 است  یو بد بخت یغفلت و مشغول

 ست یکه خون مردود ن یخون شو آن وقت

 ست یعدل او باشد، که بندة غول ن

 ز آن که بود از کون او حرّ ابن حرّ

 نجا جز صفات حق، در آیست این

 زآنکه رحمت داشت بر خشمش سبق 

 ا کردت گهریمیک يسنگ بود

 هوبشکفته در بستان  یچون گل

 را چون کشم؟  ی، عليبود یتو عل

  یدر ساعت يموده ایآسمان پ

 بر دمد اوراق ورد؟ يز خار ین
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 گناه عمر و قصد رسول؟ ین

 به سحر ساحران فرعونشان؟ ین

 ودسحرشان و آن جح يگر نبود

 عصا و معجزات؟ يدندیبد یک

 را خدا گردن زده است يدیناام

 ئاتیکند او س یچون مبدل م

 میطان رجین شود مرجوم شیز

 آورد یاو بکوشد تا گناه

 یند کان گنه شد طاعتیچون بب

 اندرآ من در گشادم مر ترا

 دهم ین ها میچون جفاگر را چن

 پس وفاگر را چه بخشم تو بدان

 مشبخش یجاودانه پادشاه

 شیخو یمن چنان مردم که بر خون

  

 دش تا به درگاه قبول؟ یکش یم

 د و گشت دولت عونشان؟ یکش یم

 شان به فرعون عنود؟یدیکش یک

صات  يت طاعت شد ایمعص قوم ع 

 چون گنه مانند طاعت آمده است 

 کند رغم وشئات  ین طاعت میع

 م یز حسد او بطرقد، گردد دو نو 

 آورد یز آن گنه ما را به چاه

  یگردد او را نامبارك ساعت

 و ُتحفه دادم مر ترا يُتف زد

 نهم  یچپ ز جان سر م يش پایپ

 جاودان  يگنجها و ملکها

 د بدهمش یآنچه اندر وهم نا

 ش ینوش لطف من نشد در قهر ن

  
بدست تو  ینه کشتن علیکه هر آ) ع( ین علیر المؤمنیغمبر به گوش رکابدار امیگفتن پ. 175

 خواهد بود 

 غمبر به گوش چاکرمیگفت پ

 دوست یکرد آگه آن رسول از وح

 ن مرایشید بکش پیگو یاو هم

 چو مرگ من ز توست: میگو یمن هم

 میکر يشم کایافتد به پ یاو هم

 ن انجام بدید بر من ایایتا ن

 م برو جف القلمیگو یهم من

 ست در جانم ز توین یچ بغضیه

 تو، فاعل دست حق یآلت حق

 ستیگفت او پس آن قصاص از بهر چ

 گر کند بر فعل خود او اعتراض

 اعتراض او را رسد بر فعل خود

 ر اوستین شهر حوادث میاندر ا

 آلت خود را اگر او بشکند

 ه او ننسهایرمز ننسخ آ

 ن سرم یز گردن ا يکو برد روز  

 که هالکم عاقبت بر دست اوست 

 ن منکر خطاید از من ایایتا ن

 ؟له جستیضا من چون توانم حبا ق

 م یحق دو ن يمر مرا کن از برا

 تا نسوزد جان من بر جان خود

 ز آن قلم بس سر نگون گردد علم 

 دانم ز تو ین را من نمیزآنکه ا

 چون زنم بر آلت حق طعن و دق 

 ست یگفت هم از حق و، آن سرّ خف

 اض یاند ریز اعتراض خود برو

 و احدز آن که در قهر است و در لطف ا

 ر اوست یدر ممالک مالک تدب

 کو کندیآن شکسته گشته را ن

 دان مهایرا در عقب مینأت خ
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 وخ کردعت را که حق منسیهر شر

 شب کند منسوخ شغل روز را

 باز شب منسوخ شد از نور روز

 گر چه ظلمت آمد آن نوم و سبات

 در آن ظلمت خردها تازه شد؟ ین

 دید پدیکه ز ضدها ضدها آ

 غمبر مدار صلح شدیجنگ پ

 د آن دلستانیصد هزاران سر بر

 برد شاخ خضر یباغبان ز آن م

 شیکنَد از باغ دانا آن حش یم

 بیدان بد را آن طبکند دن یم

 ادتها درون نقصهاستیبس ز

 ده گشت حلق رزق خواریچون بر

 ده شد به عدلیوان چون بریحلق ح

 نین ببیحلق انسان چون ببرد ه

 مار اوید و تیحلق ثالث زا

 یده خورد شربت، ولیحلق ببر

 دون همت کوته بنان يبس کن ا

 دیمانند ب يوه ایم يز آن ندار

 ان حسن نان جیگر ندارد صبر ز

 فالن يا یکرد خواه ییجامه شو

 گر چه نان بشکست مر روزة ترا

 چون شکسته بند آمد دست او

 اید بیگو یگر تو آن را بشکن

 پس شکستن حق او باشد که او

 دیآن که داند دوخت او تاند در

 خانه را کند و چو جنت ساخت او

 ر و زبریران کند زیخانه را و

 سر را ببرد از بدن یکیگر 

 بر جناة یقصاص يرمودگر نف

 تا او ز خود يخود که را زهره بد

 زآنکه داند هر که چشمش را گشود

 ا برد و عوض آورد وردیاو گ  

 آن خرد افروز را يدان جماد

 سوخت زآن آتش فروز يتا جماد

 ات؟ یدرون ظلمت است آب ح ین

 ۀ آوازه شد؟یسرما يسکته ا

 دیآفر ییدا روشنایدر سو

 ز آن جنگ بدن آخر زمان یصلح ا

 ابد سر اهل جهان یتا امان 

 ابد نخل قامتها و بریتا ب

 ش یوه خرمید باغ و میتا نما

 ب یحب يماریتا رهد از درد و ب

 ات اندر فناست یدان را حیمر شه

 ن شد خوشگواریرزقون فرحی

 د فضل یحلق انسان رست و افزائ

 ن یاس آن بر اید؟ کن قیتا چه زا

 وشربت حق باشد و انوار ا

  یحلق از ال رسته، مرده در بل

 ات جان به نان؟ یات باشد ح یتا ک

 دینان سپ یپ يکآبرو برد

 ر و زر گردان تو مس یا را گیمیک

 رو مگردان از محلۀ گازران 

 چ و برتر آیدر شکسته بند پ

 ن اشکست اویقیپس رفو باشد 

 دست و پا يتو درستش کن، ندار

 مر شکسته گشته را داند رفو

 دیکوتر خریا بفروخت نهر چه ر

 پست کرد و بر فلک افراخت او 

 ک ساعت کند معمورتریپس به 

 صد هزاران سر بر آرد در زمن 

 ات یالقصاص آمد ح یف یا نگفتی

 زند؟ یغیر حکم حق تیبر اس

 ر بودیکآن ُکشنده سخرة تقد
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 يهر که را آن حکم بر سر آمد

 رو بترس و، طعنه کم زن بر بدان

 ش حکم حق بنه گردن ز جانیپ

  

  يزد یغیبر سر فرزند خود ت

 ش دام حکم، عجز خود بدانیپ

 رهان تسخر و طعنه مزن بر گم

  
 س و عذر آوردن  و توبه کردنیتعجب کردن آدم از فعل ابل. 176

 ست یکو شق یسیآدم بر بل يروز

 نیکرد و آمد خود گز ینیش بیخو

 یصف يرت حق کایبانگ بر زد غ

 ن را باژگونه گر کندیپوست

 پردة صد آدم آن دم بر درد

 ن نظریگفت آدم توبه کردم ز

 ن جرات ز بنده عفو کنیارب ای

 ن، اهدنایثیالمستغ اثیا غی

 ت بالکرمیال تزغ قلبا هد

 بگذران از جان ما سوء القضا

 فضل تو حاجت روا يخدا ایا

 ستیچ نیتلخ تر از فرقت تو ه

 رخت ما هم رخت ما را راه زن

 خورد یما را م يدست ما چون پا

 میعظ ين خطرهایور برد جان ز

 زآنکه جان چون واصل جانان نبود

 ریخود برده گراه، جان  یچون تو نده

 بر بندگان یزن یگر تو طعنه م

 جفا یور تو ماه و مهر را گوئ

 ریحق یور تو چرخ و عرش را گوئ

 آن به نسبت با کمال تو رواست

 یستیاز خطر و ز ن یکه تو پاک

 د تواند سوختنیانیآن که رو

 بسوزد هر خزان مر باغ را یم

 ده، برون آ تازه شویبسوز يکا

 بساخت چشم نرگس کور شد، بازش

 میستیم و صانع نیما چو مصنوع

 ست یرافت بنگیاز حقارت و از ز  

 ن یس لعیخنده زد بر کار ابل

  یز اسرار خف یدان یتو نم

 خ و از بن بر کندیکوه را از ب

 س نو مسلمان آوردیصد بل

 شم دگرین گستاخ نندین چنیا

 ن سخن یرم زینگ یتوبه کردم م

  یال افتخار بالعلوم و الغن

 خط القلم  يو اصرف السوء الذ

 وا مبر ما را ز اخوان صفا

 چ کس نبود روا یاد هیبا تو 

 ست یچ نیچا پیر پیپناهت، غ یب

 جسم ما مر جان ما را جامه کن 

 چون جان برد؟ یامان تو کس یب

 م یۀ ادبار و بیبرده باشد ما

 ش کور است و کبودیتا ابد با خو

 ریتو زنده باشد، مرده گ یجان که ب

 کامران  يرسد ا یمر ترا آن م

 دوتا ییور تو قد سرو را گو

 ریفق ییو بحر را گو ور تو کان

 ؟ملک و اقبال و غناها، مر تو راست

  یستیستان را موجد و مغنین

 ده است، داند دوختن یوآنکه بدر

 اند گل صباغ رایباز رو

 گر خوب و خوب آوازه شویبار د

 د و بازش خود نواخت یببر یحلق ن

 م یستیجز زبون و جز که قانع ن
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 میزن یم یو نفس یما همه نفس

 م مایدستیمن رهیزآن ز اهر

 است یتو عصا کش هر که را که زندگ

 ر تو هر چه خوش است و ناخوش استیغ

 هر که را آتش پناه و پشت شد

 ء ما خال اهللا باطل یکل ش

 اش یو خون یعل يباز رو سو

  

 م یمنیما همه اهر یگر نخوان

  یان ما را از عمج يدیکه خر

 ست؟ یعصا کش کور چ یعصا و ب یب

 ن آتش است یسوز است و ع یآدم

 گشت و هم زردشت شد یهم مجوس

 م هاطل یإن فضل اهللا غ

 اش  یو افزون یو آن کرم با خون

  
 ش یخو یه السالم و مسامحت و اغماض کردن او با خونیعل ین علیر المؤمنیه قصه امیبق. 177

 نم به چشمیب یم یگفت دشمن را هم

 زآنکه مرگم همچو جان خوش آمده ست

 بود ما را حالل یمرگ یمرگ ب

 تو را چون برگ شد یبرگ یبرگ ب

 یظاهرش مرگ و به باطن زندگ

 ن را رفتن استیاز رحم زادن جن

 ش جانش تهلکه استیآنکه مردن پ

 اجل عشق و هواست يچون مرا سو

 ن بودیری، از دانۀ شیز آنکه نه

 کش تلخ باشد مغز و پوست يدانه ا

 ن شده ستیریدانۀ مردن مرا ش

 الئما یا ثقاتی یاقتلون

 یا فتی یاتیح یموت یإن ف

 ذا السکون یلو لم تکن ف یفرقت

 د به شهریراجع آن باشد که باز آ

 ان ندارد، چاکرمین سخن پایا

  

 چ خشم یندارم ه يروز و شب بر و  

 مرگ من در بعث، چنگ اندر زده ست 

 بود ما را نوال  یبرگ یبرگ ب

 و، مرگ شد  یافتی یجان باق

  یندگیظاهرش ابتر نهان پا

 ز نو بشکفتن است در جهان او را 

 رد او بدست یحکم التلقو نگ

لْقُوا بِأَ ینه  کُم مراست یدیال تُ

 شود؟ یحاجت ک یتلخ را خود نه

 اوست  یاش خود نه یو مکروه یتلخ

 من آمده ست  یاء پیبل هم اح

 دائما یاتیح یقتل یإن ف

  یمت یحت یکم أفارق موطن

نَّا إِلَیلم   ه راجعون یقل إِ

 ق دهریز تفرد ایوحدت آ يسو

 د، گشت خمین سرّ ز سید ایچون شن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه ین بلیر مرا بکش و از ایام يه السالم که ایعل ین علیر المومنیام يافتادن رکابدار در پا. 178
 برهان 

 زودم بکش یعل يباز آمد کا

 زیکنم خونم بر یلت ممن حال

 شود یخون يگفتم، ار هر ذره ا

 دیک سر مو از تو نتواند بری

 نم آن دم و وقت ترش یتا نب  

 زیند چشم من آن رستخیتا نب

 خنجر اندر کف به قصد تو بود

 دیکش یچون قلم بر تو چنان خط
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 ع تو منمیغم شو، شف یک بیل

 یمتین تن ندارد قیش من ایپ

 حان منیر شد ریخنجر و شمش

 کند ین سان پیآنکه او تن را بد

 زآن به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم

 يد بهر تن جامه ایارایتا ب

 جان دگررا دهد  يریتا ام

 اندر آن جهان ینیاو ب يریم

بر ایه ذولباب ين گمان بد م 

  

 خواجۀ روحم، نه مملوك تنم   

  یابن الفت یشم، فتیتن خو یب

 مرگ من شد بزم و نرگسدان من 

 کند یو خالفت ک يریرص مح

 د راه و حکم یران را نمایتا ام

  يسد او بهر کس نامه ایتا نو

 تا دهد نخل خالفت را ثمر

 ان یت گردد عیفکرت پنهان

 با خود آ، واهللا اعلم بالصواب 

  

  
  
  
  
  
  

ا یملک دن یرها جهت دوستیه و آله در مکه و غیاهللا عل یمبر صلغیدن پیان آنکه فتح طلبیب. 179
 "فۀ و طالبها کالبیا جیالدن"نبود چونکه فرمود 

 غمبر به فتح مکه همیجهد پ

 آنکه او از مخزن هفت آسمان

 نظاره اش حور جنان یاز پ

 ان افتاده بر خاك رهشیقدس

 شتن آراسته از بهر اویخو

 آنچنان پر گشته از اجالل حق

 مرسل ینا نبیسع فی ال

 یم، همچون زاغ نیگفت ما زاغ

 افالك و عقول يچونکه مخزنها

 پس چه باشد، مکه و شام و عراق

 بد کند يریضم يآن گمان بر و

 نقاب ينۀ زرد چون سازیآبگ

 شۀ کبود و زرد رایبشکن آن ش

 گرد فارس گرد، سر افراشته

 نین فرع طیس و گفت اید ابلیگرد د

 زان را بشریزع ینیب یتا تو م

 دیعن يا یسیگر نه فرزند بل

 ر حقم، حق پرستیم سگ، شیمن ن

 و برگ يد اشکاریا جویر دنیش

 ند صد وجودیچون که اندر مرگ ب

 ؟ا متهمیبود در حب دن یک  

 چشم و دل بر بست روز امتحان 

 ن کرده پر آفاق هر هفت آسما

 وسف اوفتاده در چهش یصد چو 

 ر دوست کو؟یغ يخود ورا پروا

 ابد آل حق یکاندر او هم ره ن

 ضا فاعقلوایو الملک و الروح ا

 یم، مست باغ نیمست صباغ

 آمد بر چشم رسول  یچون خس

 اق؟ ید او نبرد و اشتیکه نما

خود کندیکه ق  اس از جهل و حرص َ

 جمله نور آفتاب  ینیزرد ب

 د را و مرد راگر یتا شناس

 گرد را تو مرد حق پنداشته 

 ن؟ ید بر من آتش جبیچون فزا

 س است آن نظریراث بلیدان که م

 د؟یراث آن سگ چون رسیپس به تو م

 ر حق آن است کز صورت برست یش

 و مرگ  يد آزادیجو یر مولیش

 همچو پروانه بسوزاند وجود
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 مرگ طوق صادقان يشد هوا

 هودیقوم  يفرمود کا یدر نب

 سود هست يهمچنان که آرزو

 جهودان، بهر ناموس کسان يا

 آنقدر زهره نداشت يک جهودی

 ن را بر زبانید ایرانگفت اگر 

 هودان مال بردند و خراجیپس 

 بودند شادیه پذرفتند و میجز

 دیپد یانیست پاین سخن را نیا

 اندرآ در گلستان از مزبله

 توقف زودتر در نه قدم یب

 هم نبردش گفت از بهر خدا

  

 که جهودان را بد آن دم امتحان   

 برگ و سود صادقان را مرگ باشد

 مرگ بردن زآن به است  يآرزو

 ن تمنا بر زبان ید ایبگذران

 ن علم را بر فراشت یچون محمد ا

 خود نماند در جهان  يهودیک ی

 سراج  يکه مکن ما را تو رسوا ا

 همچنان واهللا اعلم بالرشاد 

 دیدست با من ده، چو چشمت دوست د

 مشغله  يدیچونکه در ظلمت بد

ه بیز ن سو ین چباغ ارم  يب 

 رم هال ین را که بپذیشرح کن ا

  

  
  
  

من نفس من  يدر رو ین خدو انداختن خود که چویه السالم با قرین علیر المؤمنیگفتن ام. 180
 .مانع کشتن تو آن شد. د و اخالص عمل نماندیجنب

 ن با آن جوانیر المؤمنیگفت ام

 من يبر رو یچون خدو انداخت

 هوا یمیم بهر حق شد و نین

 یستیدة کف مولیتو نگار

 نقش حق را هم به امر حق شکن

 دیشد پد يد و نورین بشنیگبر ا

 تمکاش یگفت من تخم جفا م

 ياحد خو بوده ا يتو ترازو

 يشم بوده ایتو تبار و اصل و خو

 من غالم آن چراغ شمع خو

 نور يایمن غالم موج آن در

 عرضه کن بر من شهادت را که من

ه کس ز خو ش و قوم اویقرب پنج 

 ن خلق رایغ حلم چندیاو به ت

 زتریغ آهن تیغ حلم از تیت

  

 پهلوان  يکه به هنگام نبرد ا  

 من  يد و تبه شد خوینفس جنب

 شرکت اندر کار حق نبود روا

  یستی، کردة من نیآن ِ حق

 بر زجاجۀ دوست، سنگ دوست زن 

نارش بر دیدر دل او، تا که ز 

 دگر پنداشتم  یمن ترا نوع

  يبل زبانۀ هر ترازو بوده ا

  يشم بوده ایتو فروغ شمع ک

 پذرفت از او یکه چراغت روشن

 هورن گوهر در آرد در ظیکه چن

 دم سرافراز زمن یمر ترا د

 ن کردند روید يعاشقانه سو

 ن حلق رایغ چندید از تیوا خر

 زتریبل ز صد لشکر ظفر انگ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يمولو يمعنو يخاتمۀ دفتر اول مثنو. 181

 جوشش فکرت از آن افسرده شد   دو خورده شد يغا لقمه ایدر يا
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 د آدم را کسوفیخورش یدمگن

 ک مشت گلینت لطف دل که از یا

 بود و خوردش سود بود ینان چو معن

 خورد یهمچو خار سبز کاشتر م

 ش رفت و خشک گشتیچونکه آن سبز

 غیدر يدراند کام و لنجش، ا یم

 بود، بود آن خار سبز ینان چو معن

 نیش از ایتو بدآن عادت که او را پ

 خشک ران یا يخور یبر همان بو م

 ز و خشک و گوشت بریگشت خاك آم

نیآ یسخت خاك آلود م  د سخُ

 ش باز صاف و خوش کندیتا خدا

  شتاب یصبر آرد آرزو را، ن
 

 را خسوف  يچون ذنب شعشاع بدر  

 ن گسل یشود پرو یماه او چون م

 زد جحودیچون که صورت گشت، انگ

 ردب یزآن خورش صد نفع و لذت م

 خورد اشتر ز دشت  یچون همان را م

 غ ی، گشت تیکان چنان ورد مرب

 چونکه صورت شد، کنون خشک است و گبز

 ن یوجود نازن يا يخورده بود

  يبا ثر یخت معنیبعد از آن کام

 شتر يز ایاه اکنون بپرهیز آن گ

 ره شد، سر چه بند کن یآب ت

 ره کرد هم صافش کندیآنکه ت

  بالصواب صبر کن، و اهللا اعلم 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان دفتر اولیپا
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  مثنوي دفتر دوم
  

 .حسین  ُکرد    توسط، "کالله خاور"تایپ و تصحیح از نسخه 

 r.ismfiwww.su  یتساط وست ديبنه صفح
 .لطفا ً اگر اشتباهی یافتید آنرا به سایت زیر گزارش دهید

  :د از سایت زیر کپی کنیدفایلهاي اصلی را میتوانی
www.guidinglights.org 

 
  

  مقدمه دفتر دوم. 1
  مدتی این مثنوي تاخیر شد
  تا نزاید بخت تو فرزند نو

سام الدینچون ضیاء الحق ح، نانع  
  چون به معراج حقایق رفته بود
  چون ز دریا سوي ساحل باز گشت

  ه صیقل ارواح بودمثنوي ک
  مطلع تاریخ این سودا و سود
  بلبلی ز ینجا برفت و باز گشت
  ساعد شه مسکن این باز باد
  آفت این در هوا و شهوت است
  این دهان بر بند تا بینی عیان

  تو خود دهان دوزخی ،اي دهان
  پهلوي دنیاي دون ،باقی نور ِ

  چون در او گامی زنی بی احتیاط
  نفس ق ِیک قدم زد آدم اندر ذو

  همچو دیو از وي فرشته میگریخت
گر چه یک مو بسته بودد گنه کو ج  

  قدیم بود آدم دیدة نور ِ
  بکردي مشورت حالتگر در آن 

  زآنکه با عقلی چو عقلی جفت شد
  با نفس دگر چون یار شد ،نفس

  یدي شوياهچون ز تنهایی تو ن

  مهلتی بایست تا خون شیر شد  
  خوش شنو ،خون نگردد شیر شیرین

  سمان باز گردانید ز اوج آ
  بی بهارش غنچه ها نشکفته بود
  چنگ شعر مثنوي با ساز گشت 
  باز گشتش روز استفتاح بود

  ششصد و شصت و دو بودهجرت سال 
  بهر صید این معانی باز گشت 
  تا ابد بر خلق این در باز باد
  ور نه اینجا شربت اندر شربت است 

  حلق و دهان  ،چشم بند آن جهان
   تو بر مثال برزخی ،وي جهان

  پهلوي جوهاي خون  ،صافی شیر ِ
  تو خون میشود از اختالط شیر ِ

  نفس  صدر جنت طوق ِ شد فراق ِ
   ؟چند آب چشم ریخت ،بهر نانی

  لیک آن مو در دو دیده رسته بود
عظیم  موي در دیده بود کوه  

  در پشیمانی نگفتی معذرت 
مانع بد گفت شدد فعلی و ب  
  عاطل و بی کار شد ،جزوي عقل ِ

  یار خورشیدي شوي  ظلّر زی
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  رو بجو یار خدایی را تو زود
  ر خلوت نظر بر دوختستبآنکه 

  ز یار ین ،خلوت از اغیار باید
  عقل با عقل دگر دو تا شود
  نفس با نفس دگر خندان شود

  شکار اي مرد توستچشم  ،یار
  گردي مکن ،هین به جاروب زبان

  چون که مومن آینۀ مومن بود
  نزَجان را در ح ،ستایار آیینه 

  تا نپوشد روي خود را در دمت
  چونکه خاکی یار یافت ،کم ز خاکی

  تی کاو شود با یار جفتآن درخ
  خالف در خزان چون دید او یار ِ

  بال آشفتن است ،دیار ب :گفت
  باشم از اصحاب کهف ،پس بخسبم

  یقظه شان مصروف دقیانوس بود
  ست چون با دانش استیخواب بیدار

گلشنچون که زاغان خیمه    زدند در  ُ
  زآنکه بی گلزار بلبل خامش است
  آفتابا ترك این گلشن کنی

  معرفت را نقل نیست آفتاب
  خاصه خورشید کمالی کان سریست

  گر اسکندريامطلع شمس آي 
  بعد از آن هر جا روي مشرق شود
  حس خفاشت سوي مغرب دوان

  راه خران است اي سوار ،راه حس
  پنج حسی هست جز این پنج حس

  آن بازار کایشان ماهرند اندر
  ظلمت میخورد قوت ،حس ابدان

اي ببرده رغیب حسها سوي خت  
  اي صفاتت آفتاب معرفت
  گاه خورشید و گهی دریا شوي

  خدا یار تو بود ،چون چنان کردي  
  آخر آن را هم ز یار آموختست 

  بهار ین ،پوستین بهر دي آمد
  نور افزون گشت و ره پیدا شود
  ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود

  او را پاك دار ،از خس و خاشاك
  ره آوردي مکن  ،چشم را از خس

  روي او ز آلودگی ایمن بود
  دم مزن  ،اي جان، ینهر رخ آیب
ردن بباید هر دمت بم فرو د  

  از بهاري صد هزار انوار یافت 
  از هواي خوش ز سر تا پا شکفت 
  در کشید او رو و سر زیر لحاف 

  طریقم خفتن است  ،چون که او آمد
  به ز دقیانوس باشد خواب کهف 
  خوابشان سرمایۀ ناموس بود
  واي بیداري که با نادان نشست 

  نهان شدند و تن زدندبلبالن پ
  کش است غیبت خورشید بیداري ُ

  تا که تحت االرض را روشن کنی 
  مشرق او غیر جان و عقل نیست 
  روز و شب کردار او روشنگریست 
  بعد از آن هر جا روي نیکوفري 

  ت عاشق شودقرششرقها بر م
حس دپاشت سوي مشرق روان  ر  

  شرم دار ،اي خران را تو مزاحم
  و این حسها چو مس  آن چو زر سرخ

  ؟چون حس زر کی خرند ،حس مس را
  از آفتابی میچرد ،حس جان

  برون آور ز جیب  ،چون موسی ،دست
  یک صفت  هو آفتاب چرخ بند
  گه عنقا شوي  ،گاه کوه قاف و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



205 

 

  تو نه این باشی نه آن در ذات خویش
  روح با علمست و با عقلست یار

  ربا چندین صو از تو اي بی نقش ِ
  گه مشبه را موحد می کند

  را گوید ز مستی بوالحسنو گه ت
  گاه نقش خویش ویران می کند
  چشم حس را هست مذهب اعتزال

  اند اهل اعتزال سخرة حس
  او معتزلیست ،هر که در حس ماند
  سنی استاو  ،هر که بیرون شد ز حس

  هر که از حس خدا دید آیتی
  گر بدیدي حس حیوان شاه را
  گر نبودي حس دیگر مر ترا
  ؟پس بنی آدم مکرم کی بدي
  نامصور یا مصور گفتنت
  نامصور یا مصور پیش اوست
  گر تو کوري نیست بر اعمی حرج

  ي دیده را داروي صبرپرده ها
  آینه دل چون شود صافی و پاك
  هم ببینی نقش و هم نقاش را
  چون خلیل آمد خیال یار من

  شد پدیداو شکر یزدان را که چون 
  خاك درگاهت دلم را میفریفت

  ار خوبم پذیرم این از او :گفتم
  چاره آن باشد که خود را بنگرم

  للجمال حبیاو جمیل است و 
   للطیبیناز بهر که طیبات 

  در هر آنچیزي که تو ناظر شوي
  در جهان هر چیز چیزي جذب کرد

  باطالن را می کشد ،قسم باطل
  ناریان مر ناریان را جاذب اند
  صاف را هم صافیان طالب شوند

  اي فزون از وهمها و ز بیش بیش   
  ؟روح را با تازي و ترکی چه کار

  خیره سر ،هم موحد ،هم مشبه
  ره میزند گه موحد را صور

یا رطب البدن و ن یا صغیر الس  
  از پی تنزیه جانان می کند

  دیدة عقل است سنی در وصال 
نی نمایند از ضالل خویش را س  

از جاهلیست  ،نیمگر چه گوید س  
  ست بش یخوِ  حسچشم  ،اهل بینش

 در بر حق داشت بهتر طاعتی 

  پس بدیدي گاو و خر اهللا را
  جز حس حیوان ز بیرون هوا

  حس مشترك محرم شدي ه ی بک
  باطل آمد بی ز صورت رستنت 
  کاو همه مغز است و بیرون شد ز پوست 
  ور نه رو کالصبر مفتاح الفرج 
  هم بسوزد هم بسازد شرح صدر
  نقشها بینی برون از آب و خاك 
  فرش دولت را و هم فراش را

  معنی او بت شکن  ،صورتش بت
  خیال خود بدید ،در خیالش جان

  ي کاو ز خاکت میشکیفت خاك بر و
  ور نه خود خندید بر من زشت رو

   ؟من کی خرم ،ور نه او خندد مرا
  کی جوان نو گزیند پیر زال 

  از یقین خوب خوبی را کند جذب
 میکند با جنس سیر اي معنوي 

  گرم گرمی را کشید و سرد سرد
شدباقیان  شند اهل ررا میک  

  نوریان مر نوریان را طالب اند
 تیرگان جاذب شوند درد را هم 
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  زنگ را هم زنگیان باشند یار
  چشم چون بستی ترا تاسه گرفت
  چشم چون بستی تو را جان کندنیست
  تاسه تو جذب نور چشم بود
  چشم باز ار تاسه گیرد مر ترا
  آن تقاضاي دو چشم دل شناس
  چون فراق آن دو نور بی ثبات
  پس فراق آن دو نور پایدار

  من بنگرم ،او چو می خواند مرا
  گر لطیفی زشت را در پی کند

  اي عجب ؟کی ببینم روي خود را
  نقش جان خویش می جستم بسی

  ؟آخر آینه از بهر چیست :گفتم
  هاستلونآینه آهن براي 

  آینه جان نیست اال روي یار
  بجو را ایدل آینه کلّ :گفتم

  زین طلب بنده به کوي تو رسید
  دیدة تو چون دلم را دیده شد

  بر آوردم ز دودآینه کلی 
  آینه کلی ترا دیدم ابد

  آخر خویش را من یافتم :گفتم
  وهمم کان خیال توست هان :گفت

  نقش من از چشم تو آواز داد
  منیر بی زوال کاندر این چشم

  در دو چشم غیر من تو نقش خود
  آنکه سرمۀ نیستی در میکشد

  خانه خیال است و عدم او چشم
  چشم من چون سرمه دید از ذوالجالل
  تا یکی مو باشد از تو پیش چشم
  یشم را آنگه شناسی از گهر

  

 روم را با رومیان افتاد کار   

   ؟نور چشم از نور روزن کی شکفت
 چشم را از نور روزن صبر نیست 

  تا بپیوندد به نور روز زود
  بر گشا ،دان که چشم دل ببستی
  بی قیاس  ءکو همی جوید ضیا

  تاسه آوردت گشادي چشمهات 
  مر آن را پاس دار ،تاسه می آرد
  بد پیکرم و یا  ،الیق جذبم

  تسخري باشد که او بر وي کند
  یا چو شب  ،همچو روزم ؟تا چه رنگم

  هیچ می ننمود نقشم از کسی 
  کیست  جنس هتا بداند هر کسی ک
  سنگین بهاست  ،آینه سیماي جان

  روي آن یاري که باشد زآن دیار
  جو زکار برناید  ،رو به دریا

ن کشیددرد مریم را به خرما ب  
  دیده شد دل نادیده غرقصد 

  آینه نقش تو بوددیدم اندر 
 دیدم اندر چشم تو من نقش خود

  در دو چشمش راه روشن یافتم 
  ذات خود را از خیال خود بدان 

  تو منی در اتحاد ،که منم تو
  از حقایق راه کی یابد خیال 
  گر ببینی آن خیالی دان و رد
  باده از تصویر شیطان میچشد
  نیستها را هست بیند الجرم 

  خانه خیال  ین ،هستی است خانه
  در خیالت گوهري باشد چو یشم 
  کز خیال خود کنی کلی عبر
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  یک حکایت بشنو اي گوهر شناس
  ماه روزه گشت در عهد عمر
  تا هالل روزه را گیرند فال
  چون عمر بر آسمان مه را ندید
  ور نه من بیناترم افالك را

  تر کن دست و بر ابرو بمال :گفت
  مه ندید ،چون که او تر کرد ابرو

  آري موي ابرو شد کمان :گفت
  چون یکی مو کژ شد از ابروي او

  ودشموي کج چون پردة گردون 
  او را راه زد ،کج شدئی مو هچونک

  راست کن اجزات را از راستان
  ترازو راست کرد ،هم ترازو را

  هر که با ناراستان هم سنگ شد
کُفَّارِ باش لَی الْ ع اءدش   رو أَ
  بر سر اغیار چون شمشیر باش

  غیرت از تو یاران نگسلند تا ز
  آتش اندر زن به گرگان چون سپند

  گویدت ابلیس هین ،جان بابا
  این چنین تلبیس با بابات کرد

ست است این غراببر سر شطرنج چ  
  زآنکه فرزین بندها داند بسی
  در گلو ماند خس او سالها

  بی ثبات آنچو هست  ،مال خس باشد
  گر برد مالت عدوي پر فنی

  

  تو عیان را از قیاس تا بدانی   
  بر سر کوهی دویدند آن نفر

  اینک هالل  ،اي عمر :آن یکی گفت
  کاین مه از خیال تو دمید :گفت

  چون نمی بینم هالل پاك را
  آن گهان تو بر نگر سوي هالل 

  مه شد ناپدید ،اي شه نیست :گفت
  سوي تو افکند تیري از گمان 
 شکل ماه نو نمود آن موي او 

  ؟چون بود ،کج شدچون همه اجزات 
  تا به دعوي الف دید ماه زد

  رو ز آن آستان  ،راست زسر مکش ا
  ترازو کاست کرد ،هم ترازو را

  در کمی افتاد و عقلش دنگ شد
  خاك بر دل داري اغیار پاش 
  هین مکن روباه بازي شیر باش 
  زآنکه آن خاران عدوي این گلند

  گرگان عدوي یوسفند اینزآنکه 
  دیو لعین تا به دم بفریبدت 

  مات کرد ،ن سیه رخآآدمی را 
  تو مبین بازي به چشم نیم خواب 

  بگیرد در گلویت چون خسی  وک
  مهر جاه و مالها ؟چیست آن خس

  در گلویت مانع آب حیات 
  برده باشد ره زنی ،ره زنی را

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شخصی ماري را از مارگیري و گزیدن و کشتن اودزدیدن . 3
  دزدکی از مارگیري مار برد
  وارهید آن مارگیر از زخم مار
  مارگیرش دید پس بشناختش
  در دعا می خواستی جانم از او
  شکر حق را کان دعا مردود شد

  ز ابلهی آن را غنیمت می شمرد  
  را زار زار دوخکشت آن دزد مار ُ
  از جان مار من پرداختش : گفت

  کش بیابم مار بستانم از او
  من زیان پنداشتم آن سود شد
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  بس دعاها کان زیان است و هالك
  مصلح است و مصلحت را داند او
  وان دعا گوینده شاکی میشود
 می نداند کو بالي خویش خواست

  

 وز کرم می نشنود یزدان پاك  

 کان دعا را باز میگرداند او 

 ظن بد و، آن بد بود میبرد 

 وز کرم حق آن بدو ناورد راست 

  

  
  
  
  

  زنده کردن استخوان رااز او التماس کردن همراه عیسی علیه السالم . 4
  گشت با عیسی یکی ابله رفیق

  آن نام سنیروح اهللا، اي  :گفت
  مر مرا آموز تا احسان کنم

  کار تو نیستن ایکه  ،خامش کن: گفت
  کان نفس خواهد ز باران پاك تر

  دم پاك شدکاعمرها بایست 
راست خود گرفتی این عصا در دست  

  اگر من نیستم اسرار خوان: گفت
  ؟یارب این اسرار چیست :گفت عیسی

  ؟چون غم خود نیست این بیمار را
رده خود را رها کردست اوم  

  گر ادبار جوست، ادبار :گفت حق
  کارد در جهان خار آن که تخم ِ

  خاري شود ،گلی گیرد به کفُ گر 
  مار است آن شقی کیمیاي زهر ِ

  هین مکن بر قول و فعلش اعتمید
  

  عمیق  گوراستخوانها دید در   
  کنی مین تو مرده زنده اکه بد

  ن با جان کنم ااستخوانها را بد
  الیق انفاس و گفتار تو نیست 

  کترچاالوز فرشته در روش 
  ك شدتا امین مخزن افال

  موسی از کجاست؟ دست را دستان ِ
  هم تو بر خوان نام را بر استخوان 

   ؟ار چیستگفتمیل این ابله در این 
؟ردار راچون غم جان نیست این م  

  مرده بیگانه را جوید رفو
  اوست  شتیده جزاي کئخار رو

  گلستان ُ هان و هان او را مجو در 
  ماري شود ،ور سوي یاري رود

یاي متقیکیم بر خالف 

  کو ندارد میوه اي ما نند بید 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و الحول گفتن خادم. 5
  صوفیی می گشت در دور افق

  ر ببستیک بهیمه داشت در آخُ
  پس مراقب گشت با یاران خویش

  ی سواد حرف نیستدفتر صوف
آثار قلم ،دانشمند زاد  

  همچو صیادي سوي اشکار شد
  چند گاهش گام آهو در خور است

ریدچون که شکر گام کرد و ره ب  

  قنق تا شبی در خانقاهی شد ُ  
فه با یاران نشست او به صدر ص  

  دفتري باشد حضور یار بیش 
  جز دل اسپید همچون برف نیست 

  قدم  انوار ؟زاد صوفی چیست
  بر آثار شدو گام آهو دید 

  از آن خود ناف آهو رهبر است  بعد
  الجرم زآن گام در کامی رسید
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  رفتن یک منزلی بر بوي ناف
  سیر زاهد هر مهی تا پیشگاه
  آن دلی کو مطلع مهتابهاست
  با تو دیوار است و با ایشان در است
  آنچه تو در آینه بینی عیان

  کاین عالم نبود ،پیر ایشان اند
  عمرها بگذاشتند ،پیش از این تن
  جان پذرفته اند ،پیشتر از نقش

  

  بهتر از صد منزل گام و طواف   
 سیر عارف هر دمی تا تخت شاه 

  بهر عارف فتحت ابوابهاست 
  با تو سنگ و با عزیزان گوهر است 
  پیر اندر خشت بیند بیش از آن 
  جان ایشان بود در دریاي جود

  بر برداشتند ،پیشتر از کشت
  ها سفته اندرد ،از بحر پیشتر

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مشورت کردن خداي تعالی با فرشتگان در ایجاد خلق. 6
  مشورت می رفت در ایجاد خلق
  چون مالیک مانع آن می شدند
  مطلع بر نقش هر که هست شد

  کیوان دیده اند ،پیشتر ز افالك
  پر از فکرت بدند ،و دلبی دماغ 

  آن عیان نسبت به ایشان فکرت است
  فکر چه؟ آنجا همه نور است پاك
  فکرت از ماضی و مستقبل بود
  دیده چون بی کیف هر با کیف را
  پیشتر از خلقت انگورها
  در تموز گرم می بینند دي
  در دل انگور می را دیده اند

  می را دیده است ،روح از انگور
  ن جرعه نوشآسمان در دور ایشا

  چون از ایشان مجتمع بینی دو یار
  بر مثال موجها اعدادشان
  مفترق شد آفتاب جانها

  خود یکیست ،ر قرص داريبچون نظر 
  تفرقه در روح حیوانی بود

چون که حق رش علیهم نوره  
  روح انسانی کنفس واحده است
  عقل جز از رمز این آگاه نیست

  جانشان در بحر قدرت تا به حلق   
  بر مالیک خفیه خنبک می زدند

  پا بست شد ،پیش از آن کاین نفس کل
  پیشتر از دانه ها نان دیده اند
  بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند
  ور نه خود نسبت به دوران رویت است 
 بهر توست این لفظ فکر اي فکرناك 

  چون از این دو رست مشکل حل شود
  دیده پیش از کان صحیح و زیف را
  خورده می ها و نموده شورها
  در شعاع شمس می بینند فی 
  در فناي محض شی را دیده اند

  است  شی را دیده ،روح از معدوم
  پوش زربفت آفتاب از جودشان 

  هم یکی باشند و هم ششصد هزار
  در عدد آورده باشد بادشان 
  اهدر درون روزن ابدان

  آنکه شد محجوب ابدان در شکیست 
  نفس واحد روح انسانی بود
  مفترق هرگز نگردد نور او
 روح حیوانی سفال جامده است 

 واقف این سرّ بجز اهللا نیست 
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  عقل را خود با چنین سودا چه کار؟
  زمان بگذار اي همره ماللیک 

  ال اوخدر بیان ناید جمال 
  چون که من از خال خوبش دم زنم
  همچو موري اندر این خرمن خوشم
  کی گذارد آنکه رشک روشنی است

  

 را سرنا چکار؟ َکرّ مادر زاد   

  تا بگویم وصف خالی زآن جمال 
  عکس خال او ؟هر دو عالم چیست

  نطق می خواهد که بشکافد تنم 
  تا فزون از خویش باري می کشم 
  تا بگویم آنچه فرض و گفتنی است

   

  
  
  
  
  

  به استماع ظاهر انبسته شدن تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمع. 7
  ي کندسد ،کف پیش آرد و ،بحر

  این زمان بشنو چه مانع شد مگر
  خاطرش شد سوي صوفی قنق
  الزم آمد باز رفتن زین مقال
  صوفی صورت مپندار اي عزیز
  جسم ما جوز و مویز است اي پسر

  اکرام حق ،گذريبور تو اندر 
  

  ي کندمد ،ز بعد جر، اجر کند  
  مستمع را رفت دل جاي دگر
نق اندر آن سودا فرو شد تا ع  

  سوي آن افسانه بهر وصف حال 
  ؟تا کی از جوز و مویز ،همچو طفالن
  زین دو چیز اندر گذر ،گر تو مردي

  بگذراند مر ترا از نه طبق
  

  
  
  
  
  
  
  

  دم تیمار بهیمه را و تخلف نمودنالتزام کردن خا. 8
  بشنو اکنون صورت افسانه را
  حلقه آن صوفیان مستفید
  خوان بیاوردند بهر میهمان

  ر برودر آخُ :گفت خادم را که
  ؟این چه افزون گفتن است ،ال حول: گفت
  تر کن آن جوش را از نخست: گفت
  ؟این چه می گویی مها ،الحول: گفت
  پاالنش فرو نه پیش پیش: گفت
  حکمت گزار نالحول آخر ای: گفت

  جمله راضی رفته اند از پیش ما
  آبش ده و لیکن شیر گرم: گفت
  اندر جو تو کمتر کاه کن: گفت
  شکجایش را بروب از سنگ و پ: گفت
  الحول اي پدر الحول کن: گفت
  بستان شانه پشت خر بخار: گفت

  که جدا کن دانه رااز َ ،لیک هین  
  چونکه در وجد و طرب آخر رسید
  از بهیمه یاد آورد آن زمان 

  ر بهیمه کاه و جوراست کن به
  از قدیم این کارها کار من است 

  پیر است و دندانهاش سست  كکان خر
  از من آموزند این ترتیبها
  داروي منبل بنه بر پشت ریش 
  جنس تو مهمانم آمد صد هزار
  هست مهمان جان ما و خویش ما

  الحول از توام بگرفت شرم : گفت
  الحول این سخن کوتاه کن : گفت

  ز بر وي خاك خشک ری ،ور بود تر
  با رسول اهل کمتر گو سخن 

  الحول اي پدر شرمی بدار: گفت
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  دم افسار را کوته ببند: گفت
  لالحول، اي پدر چندین منا: گفت
  بر پشتش فکن جل زودتر: گفت
  الحول، اي پدر چندین مگو: گفت

  من ز تو استاترم در فن خود
  الیق هر میهمان خدمت کنم

  ستربست چبخادم این گفت و میان 
  ر نکرد او هیچ یادرفت و از آخُ

  رفت خادم جانب اوباش چند
  صوفی از ره مانده بود و شد دراز
  کان خرش در چنگ گرگی مانده بود

  الحول این چه مالیخولیاست: گفت
  باز می دید آن خرش در راهرو
  گونگون می دید ناخوش واقعه

  سته اندیاران ج ؟چاره چیست: گفت
  ن خادمککااي عجب : باز می گفت

  ولین ،من نکردم با وي اال لطف
  هر عداوت را سبب باید سند

  آدم با لطف وجود: باز می گفت
  ؟آدمی مر مار و کژدم را چه کرد

  را خود خاصیت بدریدن است گرگ
  این گمان بد خطاست: باز می گفت

  حزم سوء الظن توست: باز گفتی
  و آن خر چنان ،صوفی اندر وسوسه

  آن خر مسکین میان خاك و سنگ
  جمله شب بی علف ،خسته از ره

  اي الهگویان، کخر همه شب ذکر 
  اي شیوخ :با زبان حال می گفت

  آنچه آن خر دید از رنج و عذاب
  به پهلو گشت آن شب تا سحربس 

  ناله میکرد از فراق کاه وجو
  همچنین در محنت و در درد و سوز

 تا ز غلطیدن نیفد او ببند   

 بهر خر چندین مرو اندر جوال 

 زانکه شب سرماست اي کان هنر 

 استخوان در شیر نبود، تو مجو 

 میهمان آید مرا از نیک و بد 

 من ز خدمت چون گل و چون سوسنم 

  و آرم نخست رفتم کاه و ج: گفت
  ادفتخواب خرگوشی بدان صوفی 

  کرد بر اندرز صوفی ریش خند
  خوابها می دید با چشم فراز
  پاره ها از پشت و رانش میربود
  اي عجب آن خادم مشفق کجاست 
  گه به چاهی می فتاد و گه به گو

  ا القارعه بفاتحه میخواند 
  رفته اند و جمله درها بسته اند

   ؟و نمککه با ما گشت هم نان  ین
  کین  ؟او چرا با من کند بر عکس

  ور نه جنسیت وفا تلقین کند
  ؟کی بر آن ابلیس جوري کرده بود

  همی خواهد مر او را مرگ و درد هک
  این حسد در خلق آخر روشن است 
   ؟بر برادر این چنین ظنم چراست

   ؟کی ماند درست ،هر که بد ظن نیست
  بادا جز اي دشمنان  انکه چن

  ن دریده پالهنگ کژ شده پاال
  گه در تلف  ،گاه در جان کندن و

  کم از یک مشت کاه  ،جو رها کردم
  رحمتی که سوختم زین خام شوخ 
  مرغ خاکی بیند اندر سیل آب 
  آن خر بیچاره از جوع البقر

 مستمند از اشتیاق کاه و جو 

 نالها میکرد از شب تا بروز 
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  روز شد خادم بیامد بامداد
  خر فروشانه دو سه زخمش بزد
  خر جهنده گشت از تیزي نیش

  

  زود پاالن جست بر پشتش نهاد  
  سگ می سزد باکرد با خر آنچه 

   ؟کو زبان تا خر بگوید حال خویش
  

  رنجور استمگذ بهیمه صوفی ه گمان بردن کاروانیان ک. 9
  چونکه صوفی بر نشست و شد روان
  هر زمانش خلق بر می داشتند
  آن یکی گوشش همی پیچید سخت
  و آن دگر در نعل او می جست سنگ

  ؟اي شیخ این ز چیست :باز می گفتند
  آن خر کاو به شب الحول خورد: گفت

  چونکه قوت خر به شب الحول بود
  نچون ندارد کس غم تو ممتح
  آدمی خوارند اغلب مردمان
  خانه دیو است دلهاي همه
داز دم دیو آنکه او الحول خور  
  هر که در دنیا خورد تلبیس دیو
  در ره اسالم و بر پول صراط
  عشوه هاي یار بد منیوش هین
  صد هزار ابلیس الحول آر بین
  دم دهد گوید ترا اي جان و دوست
  دم دهد تا پوستت بیرون کشد

  تو قصاب وار سر نهد بر پاي
  کنصید خود را خویش ُ ان،همچو شیر

  همچو خادم دان مراعات خسان
  در زمین مردمان خانه مکن
  کیست بیگانه تن خاکی تو
  تا تو تن را چرب و شیرین میدهی

شک تن را جا شودگر میان م  
  مشک را بر تن مزن بر دل بمال
  آن منافق مشک بر تن می نهد

  در جان او ،بر زبان نام حق و

  رو در افتادن گرفت او هر زمان   
  جمله رنجورش همی پنداشتند

  و آندگر در زیر گامش جست لخت 
  نگ رو آن دگر در چشم او می دید 

   ؟دي نمی گفتی که شکر این خر قویست
  ردبد راه شابجز بدین شیوه ن

  شب مسبح بود و روز اندر سجود
 ساختن  خویش کار خویش باید

  از سالم علیکشان کم جو امان 
  کم پذیر از دیو مردم دمدمه 
  هم چو آن خر در سر آید در نبرد
  و ز عدوي دوست رو تعظیم و ریو

  خباطدر سر آید همچو آن خر از ُ
  ایمن مرو تو بر زمین  ،دام بین

  آدما ابلیس را در مار بین 
  تا چو قصابی کشد از دوست پوست 

  فیون چشدکز دشمنان ا آنواي 
  دم دهد تا خونت ریزد زار زار
  ترك عشوه اجنبی و خویش کن 
  بی کسی بهتر ز عشوه ناکسان 
  کار خود کن کار بیگانه مکن 
  کز بر اي اوست غمناکی تو

  را نبینی فربهی  جانجوهر 
  روز مردن گند او پیدا شود

  نام پاك ذو الجالل  ؟مشک چه بود
  روح را در قعر گلخن می نهد

  فکر بی ایمان او گندها از
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  ذکر با او همچو سبزة گلخن است
  آن نبات آن جا یقین عاریت است

  د به سوي طیبینمطیبات آ
  آنها که از کین گمرهند ،کین مدار

  کین تو ،اصل کینه دوزخ است و
  هوش دار هینچون تو جزو دوزخی 

  ور تو جزو جنتی اي نامدار
  تلخ با تلخان یقین ملحق شود
  اي برادر تو همان اندیشه اي

  ست اندیشۀ تو گلشنیگر گل ا
  گر گالبی، بر سر و جیبت زنند
  طبلها در پیش عطاران ببین
  تو رهائی جو ز ناجنسان بجد
  جنسها با جنسها آمیخته

کرشگر در آمیزند عود و ش  
  طبلها بشکست و جانها ریختند
  حق فرستاد انبیا را بهر این
  حق فرستاد انبیا را با ورق
  مومن و کافر مسلمان وجهود

  ایشان ما همه یکسان بدیم پیش از
  روانبود نقد وقلب در عالم 

  تا بر آمد آفتاب انبیا
  چشم داند فرق کردن رنگ را
  چشم داند گوهر و خاشاك را
  دشمن روزند این قالبکان
  زآنکه روز است آینۀ تعریف او
  حق قیامت را لقب زآن روز کرد

روز پس حقیقت، ر اولیاستس  
  عکس راز مرد حق دانید روز

  و الضحی ،ن سبب فرمود یزدانزآ
  حی را خواست دوستقول دیگر کاین ضُ

  بر فانی قسم گفتن خطاست ،ورنه

  گل است و سوسن است  ،بر سر مبرز  
  جاي آن گل مجلس است و عشرت است 

  خبیثات است هین را خبیثین مر 
  گورشان پهلوي کین داران نهند
  جزو آن کل است و خصم دین تو
  جزو سوي کل خود گیرد قرار

 عیش تو باشد چوجنت پایدار 

  ؟کی دم باطل قرین حق شود
  و ریشه اي ما بقی تو استخوان 

  ور بود خاري تو هیمۀ گلخنی 
  برونت افکنند ،ور تو چون بولی

  جنس را با جنس خود کرده قرین 
 صحبت ناجنس گور است و لحد 

  زین تجانس زینتی انگیخته 
  دیگرش همبرگزیند یک یک از 

  نیک و بد در همدگر آمیختند
 تا جدا گردد از ایشان کفر و دین 

  طبق  تا گزید این دانه ها را بر
 پیش از ایشان جمله یکسان مینمود 

  کس ندانستی که ما نیک و بدیم 
  بود و ما چون شب روان جهان شب چون 
  صافی بیا ،اي غش دور شو: گفت

  چشم داند لعل را و سنگ را
  چشم را زآن می خلد خاشاکها
  عاشق روزند آن زرهاي کان 
  تا ببیند اشرفی تشریف او
  روز بنماید جمال سرخ و زرد

  است هرشان چون سالهوز پیش مر
  شام چشم دوز ،عکس ستاریش

  و الضُّحی  نور ضمیر مصطفی  
  براي آنکه این هم عکس اوست  از

   ؟خود فنا چه الیق گفت خداست
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حب االفلین   از خلیلی ال اُ
لینَ گفت آن خلیل اْلآف ب ح   ال أُ

  ستاري او ،باز و اللَّیلِ است
  آفتابش چون بر آمد زآن فلک
  وصل پیدا گشت از عین بال
  هر عبارت خود نشان حالتیست
  آلت زرگر به دست کفشگر

رزگرو آلت اسکاف پیش ب  
  بود انا الحق در لب منصور نور
  شد عصا اندر کف موسی گوا
  ودزین سبب عیسی بدان همراه خَ

  نقص بر آلت نهد ،کو نداند
  دست و آلت همچو سنگ و آهن است
  آن که بی جفت است و بی آلت یکیست
  آنکه دو گفت و سه گفت و بیش ازین

  یکسان شوند ،فع شدراحولی چون 
  گر یکی گویی تو در میدان او
  گوي آنگه راست و بی نقصان شود
  گوش دار اي احول اینها را به هوش

  س کالم پاك در دلهاي کورب
  و آن فسون دیو در دلهاي کژ
  گر چه حکمت را به تکرار آوري
  ور چه بنویسی نشانش میکنی
  او ز تو رو در کشد اي پر ستیز

  سوز تو ور نخوانی و ببیند
  او نپاید پیش هر نااوستا

  

 پس فنا چون خواست رب العالمین؟  

   ؟کی فنا خواهد از این رب جلیل
  ن تن خاکی زنگاري اویو

  عک هین ما ود :با شب تن گفت
  ت شد عبارت ما قلی زآن حالو

  عبارت آلتیست  ،حال چون دست و
  همچو دانۀ کشت کرده ریگ در

  پیش خر نه ،ه استخواننپیش سگ 
  بود انا اهللا در لب فرعون زور
  شد عصا اندر کف ساحر هبا
  در نیاموزید آن اسم صمد

  ؟آتش کی جهد ،سنگ بر گل زن تو
  جفت باید جفت شرط زادن است 

  ک بی شکیست در عدد شک است و آن ی
  متفق باشند در واحد یقین 

  یکی گویان شوند ،دو سه گویانآن 
  از چوگان او ،گرد برمیگرد

  ز زخم دست شه رقصان شود وک
  داروي دیده بکش از راه گوش 
  می نپاید میرود تا اصل نور
  می رود چون کفش کژ در پاي کژ

  شود از تو بري  ،اهلی چون تو نا
  ور چه میالفی بیانش میکنی 

  گریز بهربندها را بگسلد 
  علم باشد مرغ دست آموز تو

  به خانۀ روستا باز شه،همچو 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و مبتال شدنخانۀ کمپیر  دررا خویش یافتن پادشاه باز . 10
  کو از شه گریخت ،آن باز استعلم 

  تتماجی پزد اوالد راتا که ُ
  کش بست و پرش کوتاه کردپای

  نااهالن نکردندت به ساز: گفت

  سوي آن کمپیر کاو می آرد بیخت   
  خوش زاد راو دید آن باز خوش 

  ناخنش ببرید و قوتش کاه کرد
ر فزود از حد و ناخن شد درازپ  
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  دست هر نااهل بیمارت کند
هر جاهل را چنین دان اي رفیقم  

  جاهل ار با تو نماید همدلی
  روز شه در جستجو بی گاه شد
  دید ناگه باز را در دود و گرد

  هر چند این جزاي کار توست: گفت
  ؟دوزخ فرار درچون کنی از خلد 

  که از شاه خبیراین سزاي آن
  گنده پیر جاهل این دنیا دنیست
  هست دنیا جاهل و جاهل پرست
  هر که با جاهل بود همراز باز
  باز میمالید پر بر دست شاه

  ؟لئیم زاردکجا  نالد؟پس کجا 
  سر کجا بنهد ظلوم شرمسار؟

  جنایتجو کند ،لطف شه جان را
  رو مکن زشتی که نیکیهاي ما
  خدمت خود را سزا پنداشتی

  را ذکر و دعا دستور شدو ون تچ
  هم سخن دیدي تو خود را با خدا
  گر چه با تو شه نشیند بر زمین

  اي شه پشیمان می شوم: باز گفت
  آنکه تو مستش کنی و شیر گیر
  گر چه ناخن رفت چون باشی مرا
  ور چه پرم رفت چون بنوازیم

  که را بر کنمُ ،گر کمر بخشیم
  آخر از پشه نه کم باشد تنم

  فی تو مرا بابیل گیردر ضعی
  ریقخ گردد ،قدر فندق افکنم

  گرچه سنگم هست مقدار نخود
  موسی آمد در وغا با یک عصاش
  هر رسولی یک تنه کان در زده ست
  نوح چون شمشیر در خواهید ازو

  که تیمارت کند ،سوي مادر آ  
  کژ رود جاهل همیشه در طریق 
 عاقبت زخمت زند از جاهلی 

  ه شدسوي آن کمپیر و آن خرگا
  شه بر او بگریست زار و نوحه کرد

  که نباشی در وفاي ما درست 
  اصحاب نار ،غافل از ال یستوي

  خیره بگریزد به خانۀ گنده پیر
 هر که مایل شد بدو خوار و غبیست 

 عاقل آن باشد که زین جاهل برست 

 آن رسد با او که با آن شاهباز 

  من کردم گناه : بی زبان می گفت
  اي کریم  ؟جز نیکگر تو نپذیري ب

 جز بدرگاه تو اي آمرزگار 

  ز آنکه شه هر زشت را نیکو کند
  د پیش آن زیباي مایزشت آ

  تو لواي جرم از آن افراشتی 
  کردن دلت مغرور شد ز آن دعا
  زین گمان افتد جدا ساي بسا ک

  خویشتن بشناس و نیکوتر نشین 
  توبه کردم نو مسلمان می شوم 

  پذیرعذرش  ،رود ژگر ز مستی ک
  بر کنم من پرچم خورشید را

  م کند در بازیم کچرخ بازي 
علمها بشکنم  ،لکیگر دهی ک  

  ملک نمرودي به پر بر هم زنم 
  هر یکی خصم مرا چون پیل گیر

  بندقم در فعل صد چون منجنیق 
 لیک در هیجا نه سر ماند نه خود 

  زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش 
  بر همه آفاق تنها بر زده ست 

  وج طوفان گشت از او شمشیر خوم
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  ؟احمدا خود کیست اسپاه زمین
  تا بداند سعد و نحس بی خبر
  دور توست ایرا که موساي کلیم

  ر تو دیدچون که موسی رونق دو
  ؟رحمت است آن چه دور ِ ،یا رب: گفت

  غوطه ده موساي خود را در بحار
  یا موسی بدان بنمودمت: گفت

  اي کلیم ،که تو زآن دوري درین دور
  من کریمم نان نمایم بنده را
  بینی طفلی بمالد مادري
  کاو گرسنه خفته باشد بی خبر

کنزا رحمۀ مخفیۀ کنت  
  هر کراماتی که می جویی به جان
  چند بت بشکست احمد در جهان

  تو هم ،گر نبودي کوشش احمد
  این سرت وارست از سجدة صنم

  شکر این رستن بگو توانیگر 
  مر سرت را چون رهانید از بتان
  سر ز شکر دین از آن بر تافتی
  ؟مرد میراثی چه داند قدر مال
  چون بگریانم بجوشد رحمتم

  خود ننمایمش ،گر نخواهم داد
  خوش گریه هاسترحمتم موقوف آن 

  تا نگرید ابر کی خندد چمن
  

  ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین   
  دور توست این دور نه دور قمر

  آرزو می برد زین دورت مقیم 
  کاندر او صبح تجلی می دمید

  جا رویت است این ،گذشت از رحمت آن
  دورة احمد بر آر از میان ِ

  راه آن خلوت بدان بگشودمت 
  زیرا دراز است این گلیم  ،پا بکش

  تا بگریاند طمع آن زنده را
  تا شود بیدار واجوید خوري 

  در ،ز مهراو آن دو پستان می خلد 
  فابتعثت أمۀ مهدیۀ
  او نمودت تا طمع کردي در آن 
  تا که یا رب گوي گشتند امتان 
  می پرستیدي چو اجدادت صنم 
  تا بدانی حق او را بر امم 
  کز بت باطن همت برهاند او

  وارهان  هم بدان قوت تو دل را
  یافتی  ارزانکز پدر میراث 

  رستمی جان کند و مجان یافت زال 
  آن خروشنده بنوشد نعمتم 

  بگشایمش  ،چونش کردم بسته دل
 چون گرست از بحر رحمت موج خاست 

  تا نگرید طفل کی جوشد لبن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعالیغریمان به الهام حق ۀجهبحلوا خریدن شیخ احمد خضرویه . 11
  ما او وامدارئبود شیخی دا

  ده هزاران وام کردي از مهان
  به وام او خانقاهی ساختههم 

  احمد خضرویه بودي نام او
  وام او را حق ز هر جا می گزارد

  در بازارها :گفت پیغمبر که

  از جوانمردي که بود آن نامدار  
  خرج کردي بر فقیران جهان 

  و خانقه درباخته  نان و ماخ
 و خدمت عشاق بودي کام ا

  از ریگ آرد ،کرد حق بهر خلیل
  ادائم نددو فرشته می کنند 
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  تو منفقان را ده خلف ،کاي خدا
  خاصه آن منفق که جان انفاق کرد
  حلق پیش آورد اسماعیل وار

  زنده زین رویند و خوش ،پس شهیدان
  چون خلف دادستشان جان بقا

  الها این کار کردس ،شیخ وامی
  تخمها می کاشت تا روز اجل
  چونکه عمر شیخ در آخر رسید

  ان گرد او بنشسته جمعهاخو وام
  ان گشته نومید و ترشهاخو وام

  این بد گمانان را نگر: شیخ گفت
  کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد
  شیخ اشارت کرد خادم را به سر
  تا غریمان چونکه آن حلوا خورند

  در زن آمد در زمان خادم برو
  ؟حلوا به چندکاین همه  :گفت او را

  از صوفیان افزون مجو ی،ن: گفت
  او طبق بنهاد اندر پیش شیخ

  ین نوالاکرد اشارت با غریمان ک
  بهر فرمان جملگی حلقه زدند

  تدآن کودك س ،چون طبق خالی شد
  از کجا آرم درم :شیخ گفتا

  کودك از غم زد طبق را بر زمین
  هاي هايو  ناله میکرد و فغان

رد گلخن گشتمیکاشکی من گ  
  صوفیان طبل خوار لقمه جو
  از غریو کودك آنجا خیر و شر
  پیش شیخ آمد که اي شیخ درشت

ستا ربگر    دست تهیروم  اُ
  جحودو آن غریمان هم به انکار و ُ

  مال ما خوردي مظالم میبري
  تا نماز دیگر آن کودك گریست

  ي خدا تو ممسکان را ده تلف و  
  حلق خود قربانی خالق کرد
  ارگکارد بر حلقش نیارد کرد

  ش و قالب بمنگر گبر ،تو بدان
  از غم و رنج و شقا ،جان ایمن
  همچون پاي مرد ،می داد ،می ستد

  میر اجل  ،تا بود روز اجل
  ود نشان مرگ دیددر وجود خ

  شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع 
  شش درد دلها یار شد با درد ُ

  ؟نیست حق را چار صد دینار زر
  الف حلوا بر امید دانگ زد
  که برو آن جمله حلوا را بخر
  یک زمانی تلخ در من ننگرند

  جمله حلوا زان پسر آنتا خرد 
  و اند است نیم دینار :گفت کودك

  یگر مگونیم دینارت دهم د
ر اندیش شیخ تو ببین اسرار س  

  خوش خورید این را حالل  ،نک تبرك
 خوش همی خوردند حلوا همچو قند 

  دینارم بده اي با خرد: گفت
  میروم سوي عدم  ،وام دارم

  ناله و گریه بر آورد و حنین 
  کاي مرا بشکسته بودي هر دو پاي 
  بر در این خانقه نگذشتمی 

  شوسگ دالن همچو گربه روي 
  گرد آمد گشت بر کودك حشر

  تو یقین دان که مرا استاد کشت 
   ؟اجازت میدهی ،او مرا بکشد
  ؟ي چه بودزکاین با ،رو به شیخ آورده

   ؟از چه بود این ظلم دیگر بر سري
  ر وي ننگریست بشیخ دیده بست و 
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  شیخ فارغ از جفا و از خالف
  شاد کام ،ل خوشزبا ا ،وشخ اجلبا 

  آنکه جان در روي او خندد چو قند
  آنکه جان بوسه دهد بر چشم او
  در شب مهتاب مه را بر سماك
  سگ وظیفۀ خود به جا می آورد

ك خود میگزارد هر کسیکار  
  خس خسانه میرود بر روي آب
  مصطفی مه می شکافد نیم شب
  آن مسیحا مرده زنده می کند

  ؟گوش ماه بانگ سگ هرگز رسد در
  می خورد شه بر لب جو تا سحر
  هم شدي توزیع کودك دانگ چند
  تا کسی ندهد به کودك هیچ چیز
  شد نماز دیگر آمد خادمی
  صاحب مالی و حالی پیش پیر
  چار صد دینار بر گوشۀ طبق
  خادم آمد شیخ را اکرام کرد
  چون طبق را از غطا واکرد رو
  آه و افغان از همه برخاست زود

  ؟است این چه سلطانی است باز این چه سرّ
  ما ندانستیم ما را عفو کن
  ما که کورانه عصاها می زنیم

  ان ناشنیده یک خطابما چو کرّ
  ما ز موسی پند نگرفتیم کاو
  با چنان چشمی که باال می شتافت

  موسیا ،کرده با چشمت تعصب
  آن همه گفتار و قال :شیخ فرمود

  این آن بود کز حق خواستم سرّ
  دینار اگر چه اندك استآن : گفت

  تا نگرید کودك حلوا فروش
  اي برادر طفل طفل چشم توست

  در کشیده روي چون مه در لحاف   
خاص و عام  فارغ از تشنیع و گفت  

  ؟قش چه گزندی خلئاز ترش رو
  ؟کی خورد غم از فلک وز خشم او
   ؟از سگان و عوعو ایشان چه باك
  مه وظیفۀ خود به رخ میگسترد
  آب نگذارد صفا بهر خسی 
  آب صافی میرود بی اضطراب 
  ژاژ میخاید ز کینه بو لهب 
  و آن جهود از خشم سبلت میکند
   ؟خاصه ماهی کاو بود خاص اله
  در سماع از بانگ چغزان بی خبر
  همت شیخ آن سخا را کرد بند

  ن بیش است نیزآقوت پیران از 
  یک طبق بر کف ز پیش حاتمی 
  هدیه بفرستاد کز وي بد خبیر

  نیم دینار دگر اندر ورق 
  و آن طبق بنهاد پیش شیخ فرد
  خلق دیدند آن کرامت را از او
  ؟کاي سر شیخان و شاهان این چه بود

خداوندان راز اي خداوند  
  ه رفت از ما سخن بس پراکنده ک

  الجرم قندیلها را بشکنیم 
  هرزه گویان از قیاس خود جواب 
  گشت از انکار خضري زرد رو
  نور چشمش آسمان را می شکافت 

  آسیا از حماقت چشم موش ِ
  ال جدمن بحل کردم شما را آن 

  الجرم بنمود راه راستم 
  لیک موقوف غریو کودك است 

  نمی آید به جوش  بخشایشبحر 
  ست نخود موقوف زاري دان کام خ
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  کام تو موقوف زاري دل است
  گر همی خواهی که مشکل حل شود
  گر همی خواهی که آن خلعت رسد

  

 بی تضرع کامیابی مشکل است 

 خار محرومی بگل مبدل شود 

  پس بگریان طفل دیده بر جسد
  

  که کم گري تا کور نشوي ،را يترسانیدن شخصی زاهد. 12
  زاهدي را گفت یاري در عمل

  از دو بیرون نیست حال :گفت زاهد
  ؟گر ببیند نور حق خود چه غم است

  نخواهد دید حق را گو بروور 
  عیسی تراست ،انگغم مخور از دیده 

  عیسی روح تو با تو حاضر است
  ر استخوانار تن پکیپلیک 

  همچو آن ابله که اندر داستان
  زندگی تن مجو از عیسی ات
  بر دل خود کم نه اندیشۀ معاش
  این بدن خرگاه آمد روح را
  ترك چون باشد بیابد خرگهی

  

  ناید خلل  کم گري تا چشم را  
  آن جمال  ،یا نبیند ،چشم بیند

  در وصال حق دو دیده چه کم است 
  گو کور شو ،این چنین چشم شقی

  چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست 
  نصرت از وي خواه کاو خوش ناصر است 
  بر دل عیسی منه تو هر زمان 
  ذکر او کردیم بهر راستان 
  کام فرعونی مخواه از موسی ات 

  و بر درگاه باش ت ،عیش کم ناید
  یا مثال کشتیی مر نوح را
  خاصه چون باشد عزیز درگهی

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمامی قصۀ زنده شدن استخوانها به دعاي عیسی علیه السالم. 13
  چونکه عیسی دید کان ابله رفیق
  می نگیرد پند او از ابلهی
  نخواند عیسی نام حق بر استخوا
  حکم یزدان از پی آن خام مرد
  از میان بر جست یک شیر سیاه

  مغزش ریخت زود و کله اش بر کند
اشکستنشز ،ديگر ورا مغزي ب  

  ؟چون شتابش کوفتی :یگفت عیس
  ؟چون نخوردي خون مرد :گفت عیسی

  اي بسا کس همچو آن شیر ژیان
  حرصش چو کوه ،قسمتش کاهی نه و

  جمع کرده مال و رفته سوي گور
  در جهانرا میسر کرده ما  اي

 جز که استیزه نمیداند طریق   

 بخل میپندارد او از گمرهی 

  از براي التماس آن جوان 
  صورت آن استخوان را زنده کرد

  پنجه اي زد کرد نقشش را تباه 
  مغز جوزي کاندر او مغزي نبود

  اال بر تنش  ،خود نبودي نقص
  ز آن رو که تو زو آشوفتی : گفت
  در قسمت نبودم رزق خورد: گفت
  خود ناخورده رفته از جهان  صید

 از هر گروهه ووججسته بی وجهی 

  دشمنان در ماتم او کرده سور 
  ما وارهان پیکار از سخره و 
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  وآن بوده شست ،طعمه بنموده به ما
  اي مسیحا این شکار :گفت آن شیر

دي اندر جهانگر مرا روزي ب  
  این سزاي آنکه یابد آب صاف
  گر بداند قیمت آن جوي خر
  او بیابد آنچنان پیغمبري

  کز امر کن ؟چون نمیرد پیش او
  نفس را زنده مخواهاین هین سگ 

  ستخوانی را که آنخاك بر سر ا
  ؟سگ نه اي بر استخوان چون عاشقی

  آنکه بیناییش نیست ؟آن چه چشم است
  سهو باشد ظنها را گاه گاه

  دیگران نوحه گريکرده اي بر 
  ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود
  هر کجا نوحه کنند آنجا نشین
  زآنکه ایشان در فراق فانی اند
  زآنکه بر دل نقش تقلید است بند

  یستئلید آفت هر نیکوزآنکه تق
  گر ضریري لمترست و تیز خشم
  گر سخن گوید ز مو باریکتر

  ولیک ،مستیی دارد ز گفت خود
  خوردمینه آبی  ،همچو جوي است او

  آب در جو زآن نمی گیرد قرار
  ی نالۀ زاري کندئهمچو نا

  نوحه گر باشد مقلد در حدیث
  نوحه گر گوید حدیث سوزناك
  از محقق تا مقلد فرقهاست

  نبع گفتار این سوزي بودم
  هین مشو غره بدان گفت حزین
  هم مقلد نیست محروم از ثواب

  لیک ،کافر و مومن خدا گویند
  آن گدا گوید خدا از بهر نان

  آن را که هست  ،آنچنان بنما به ما  
  بود خالص از براي اعتبار
   ؟خود چه کاراستی مرا با مردگان

  همچو خر در جو بمیزد از گزاف 
  او بجاي پا نهد در جوي سر

  زندگانی پروري  ،آبی میر
  اي امیر آب ما را زنده کن 
  کاو عدوي جان توست از دیرگاه 
  مانع این سگ بود از صید جان 
   ؟دیوچه وار از چه بر خون عاشقی

  یش نیست ئز امتحانها جز که رسوا
  راه باینکه کور آمد  ؟این چه ظن است

  مدتی بنشین و بر خود میگري 
  شمع از گریه روشن تر شود نور

  تري اندر حنین یزآنکه تو اول
  غافل از لعل بقاي کانی اند

  بندش را برند ،رو به آب چشم
  که بود تقلید اگر کوه قوي است 

ش دان چو او را نیست چشم اپاره  گوشت  
  آن سرش را زآن سخن نبود خبر
  از بر وي تا به می راهیست نیک 
  آب از او بر آب خواران بگذرد

  آب خوار زآنکه آن جو نیست تشنه و
  ار خریداري کندکیپلیک 

  جز طمع نبود مراد آن خبیث 
   ؟لیک کو سوز دل و دامان چاك

  کاین چو داود است و آن دیگر صداست 
  و آن مقلد کهنه آموزي بود
  بار بر گاو است و بر گردون حنین 
  نوحه گر را مزد باشد در حساب 
  در میان هر دو فرقی هست نیک 
  ن متقی گوید خدا از عین جا
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  اهللا اهللا میزنی از بهر نان
  گر بدانستی گدا از گفت خویش
  سالها گوید خدا آن نان خواه
  گر بدل در تافتی گفت لبش

  حرينام دیوي ره برد در سا
  

 بی طمع پیش آي و اهللا را بخوان   

  پیش چشم او نه کم ماندي نه پیش 
شد از بهر کاه همچو خر مصحف ک  

  ذره ذره گشته بودي قالبش 
   ؟تو به نام حق پشیزي می بري

 

  

  که گاو است آن ظنخاریدن روستایی در تاریکی شیر را به . 14
  ر ببستروستایی گاو در آخُ

  ر سوي گاوروستایی شد در آخُ
  دست می مالید بر اعضاي شیر

  ديبار روشنی افزون  :گفت شیر
  زآن میخاردماین چنین گستاخ 

  حق همی گوید که اي مغرور کور
  که لو انزلنا کتابا للجبل
  از من ار کوه احد واقف بدي
  از پدر وز مادر این بشنیده اي

  ن واقف شويآگر تو بی تقلید از 
  

  شیر گاوش خورد و بر جایش نشست   
کنج کاوست شب آن ُگاو را می ج  

  پشت و پهلو گاه باال گاه زیر
  دل خون شدي  زهره اش بدریدي و

  ین شب گاو می پنداردم ا کاو در
  ؟ز نامم پاره پاره گشت طور ین

  النصدع ثم انقطع ثم ارتحل 
  پاره گشتی و دلش پر خون شدي 
  الجرم غافل در این پیچیده اي 

  چون هاتف شوي بی جاي، ،بی نشان
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سماعسفره و جهت بمسافر را  صوفیفروختن صوفیان بهیمۀ . 15
  بشنو این قصه پی تهدید را
  صوفیی در خانقاه از ره رسید
  آبکش داد و علف از دست خویش
  احتیاطش کرد از سهو و خباط

  بودند و فقیر ویشصوفیان در
  سیري هین مخندکه اي توانگر تو 

  از سر تقصیر آن صوفی رمه
  کز ضرورت هست مرداري مباح

  بفروختند هم در آن دم آن خرك
  ولوله افتاد اندر خانقه
  ؟چند از این صبر و از این سه روزه چند
  ما هم از خلقیم و جان داریم ما
  تخم باطل را از آن می کاشتند

  تا بدانی آفت تقلید را  
ر کشیدرد و در آخُمرکب خود ب  

  ن صوفی که ما گفتیم پیش و آچ ین
  ؟احتیاط زچون قضا آید چه سود ا

  کفرا یبیر یکنکاد فقر أن 
  ي آن فقیر دردمندژبر ک

  مه خر فروشی در گرفتند آن ه
  بس فسادي کز ضرورت شد صالح 
  لوت آوردند و شمع افروختند

  ه ولکامشبان لوت و سماع است و 
  ؟چند از این زنبیل و این دریوزه چند
  دولت امشب میهمان داریم ما
  کانکه آن جان نیست جان پنداشتند
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  و آن مسافر نیز از راه دراز
  صوفیانش یک به یک بنواختند
  آن یکی پایش همی مالید و دست
  وآن یکی افشاند گرد از رخت او

  نشان به ويگفت چون میدید میال
  لوت خوردند و سماع آغاز کرد
  دود مطبخ گرد آن پا کوفتن
  گاه دست افشان قدم می کوفتند
  دیر یابد صوفی آز از روزگار
  جز مگر آن صوفیی کز نور حق
  از هزاران اندکی زین صوفیند
  چون سماع آمد ز اول تا کران
  خر برفت و خر برفت آغاز کرد
  زین حراره پاي کوبان تا سحر

  ه تقلید آن صوفی همیناز ر
  نوش و آن سماعجوش و چون گذشت آن 

  خانقه خالی شد و صوفی بماند
  رخت از حجره برون آورد او
  تا رسد در همرهان او می شتافت

  آن خادم به آبش برده است :گفت
  ؟خر کجاست :گفت صوفی ،خادم آمد

  من خر را به تو بسپرده ام: گفت
  بحث با توجیه کن حجت میار

  اهم آنچه من دادم به تواز تو خو
  که دستت هر چه برد :گفت پیغمبر

یناه اي از سرکشی راضی بور ن  
  صوفیان ،من مغلوب بودم: گفت

  تو جگر بندي میان گربگان
  در میان صد گرسنه گرده اي

  گیرم کز تو ظلما بستدند: گفت
  تو نیایی و نگویی مر مرا
  تا خر از هر که بود من واخرم

  خسته بود و دید آن اقبال و ناز  
  خوش می باختند شنرد خدمتها

 نشست  وآن یکی پرسیدش از جاي

 وآن یکی بوسید دستش را و رو 

   ؟کی ،گر طرب امشب نخواهم کرد
  خانقه تا سقف شد پر دود و گرد
  ز اشتیاق و وجد جان آشوفتن 
  گه به سجده صفه را میروفتند
  ز آن سبب صوفی بود بسیار خوار

  فارغ است از ننگ دق  ،سیر خورد او
  باقیان در دولت او میزیند
  ن مطرب آغازید یک ضرب گرا
  زین حراره جمله را انباز کرد

  خر رفت و خر رفت اي پسر ،کف زنان
  خر برفت آغاز کرد اندر حنین 
  روز گشت و جمله گفتند الوداع 
  گرد از رخت آن مسافر میفشاند
  تا به خر بر بندد آن همراه جو

  ر خر خود را نیافت رفت در آخُ
  زانکه خر دوش آب کمتر خورده است 

  جنگی بخاست  ،ریش بین :گفت خادم
  من ترا بر خر موکل کرده ام 

  بسپردم واپس سپارمن آنچه 
  باز ده آنچه فرستادم به تو
  بایدش در عاقبت واپس سپرد

  نک من و تو خانۀ قاضی دین 
  حمله آوردند و بودم بیم جان 

   ؟ی زآن نشانئاندر اندازي و جو
  گربۀ پژمرده اي  ،پیش صد سگ

  من مسکین شدند جانقاصد 
  ؟اي بی نوا ،را میبرند که خرت

  ور نه توزیعی کنند ایشان زرم 
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  دنداضر بصد تدارك بود چون ح
  ؟من که را گیرم که را قاضی برم
  چون نیایی و نگویی اي غریب

  واهللا آمدم من بارها: گفت
  تو همی گفتی که خر رفت اي پسر
  باز می گشتم که او خود واقف است

  آن را جمله می گفتند خوش: گفت
  مر مرا تقلیدشان بر باد داد
  خاصه تقلید چنین بی حاصالن
  عکس ذوق آن جماعت میزدي

  خوشعکس چندان باید از یاران َ
  عکس کاول زد تو آن تقلید دان
رتا نشد تحقیق از یاران مب  
  صاف خواهی چشم عقل و سمع را
  زانکه آن تقلید صوفی از طمع
  زانکه صوفی را طمع بردش زراه
  طمع لوت و طمع آن ذوق و سماع
  گر طمع در آینه برخاستی
  گر ترازو را طمع بودي به مال

  ز طمع قارون شويگیرم ک: گفت
  گفت با قوم از صفای میهر نب

  من دلیلم حق شما را مشتري
  هست مزد کار مر دالل را

  دیدار یار ؟چیست مزد کار من
  چل هزار او نباشد مزد من
  یک حکایت گویمت بشنو به هوش
  هر که را باشد طمع الکن شود
  پیش چشم او خیال جاه و زر
  جز مگر مستی که از حق پر بود

  ز دیدار برخوردار شدهر که ا
  لیک آن صوفی ز مستی دور بود
  صد حکایت بشنود مدهوش حرص

  این زمان هر یک به اقلیمی شدند  
  این قضا خود از تو آمد بر سرم 
  پیش آمد این چنین ظلمی مهیب 
  تا ترا واقف کنم زین کارها
  از همه گویندگان با ذوق تر
  زین قضا راضیست مردي عارف است 
  مر مرا هم ذوق آمد گفتنش 

  ن تقلید بادایلعنت بر که دو صد 
   کاب رو را ریختند از بهر نان

  میشدي  نوین دلم زآن عکس ذوقی
  آب کش  ،که شوي از بحر بی عکس

  شود تحقیق آن  ،چون پیاپی شد
  رقطره د تهنگش ،از صدف مگسل

  بردران تو پرده هاي طمع را
  عقل او بر بست از نور لمع 
 ماند در خسران و کارش شد تباه 

  عقل او را ز اطالع مانع آمد 
  در نفاق آن آینه چون ماستی 
   ؟راست کی گفتی ترازو وصف حال

 آخر االمر اندر این هامون شوي 

  من نخواهم مزد پیغام از شما
 داد حق داللیم هر دو سري

  مزد باید داد تا گوید سزا 
  گر چه خود بو بکر بخشد چل هزار

به َکی بود ش؟ر عدنشبه د   
  د بند گوش تا بدانی که طمع ش

  با طمع کی چشم و دل روشن شود
  همچنان باشد که موي اندر بصر

  بود او حرّ ،گر چه بدهی گنجها
  این جهان در چشم او مردار شد

  بودبی نور حرص او  ازالجرم 
  در نیاید نکته اي در گوش حرص
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  در فغان قصه آن مفلس که در زندان بود و زندانیان ازو. 16

  بود شخصی مفلسی بی خان و مان
  لقمۀ زندانیان خوردي گزاف

  کس را که لقمۀ نان خورد یزهره ن
  ت رحمان بودرحمهر که دور از 

  مر مروت را نهاده زیر پا
  گر گریزي بر امید راحتی
  هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست
  کنج زندان جهان ناگزیر
  و اهللا ار سوراخ موشی در روي

  فربهی هست از خیالآدمی را 
  ور خیاالتش نماید ناخوشی
  در میان مار و کژدم گر ترا

  ودشمار و کژدم مر ترا مونس 
  صبر شیرین از خیال خوش شدست

  آید ز ایمان در ضمیر حآن فر
  کلهصبر از ایمان بیابد سر ُ

  خداش ایمان نداد :گفت پیغمبر
  آن یکی در چشم تو باشد چو مار

  اوستزانکه در چشمت خیال کفر 
  کاندر این یک شخص هر دو فعل هست
  نیم او مومن بود نیمیش گبر

  فمنکم مومنٌ :گفت یزدانت
  سیاه جلدشهمچو گاوي نیمۀ 
  رد کند ،هر که این نیمه ببیند

  وردر نفاخوان  ،یوسفاز جمال 
  از خیال بد مر او را زشت دید
  چشم ظاهر سایۀ آن چشم دان
  سایۀ اصل است فرع، اما کجا

  اصل تو در المکان ،تو مکانی
  شش جهت مگریز زیرا در جهات

  مانده در زندان وبند بی امان   
  بر دل خلق از طمع چون کوه قاف 
ردزانکه آن لقمه ربا کاوش ب  

  او گدا چشم است اگر سلطان بود
  ن نان ربااز ،گشته زندان دوزخی

  ز آن طرف هم پیشت آید آفتی 
  وت گاه حق آرام نیست جز به خل

  نیست بی پا مزد و بی دق الحصیر
  مبتالي گربه چنگالی شوي 
  گر خیاالتش بود صاحب جمال 
  می گدازد همچو موم از آتشی 
  با خیاالت خوشان دارد خدا

  ودشکان خیالت کیمیاي مس 
  پیش آمدست فرح وآن تازگی کان 

  ضعف ایمان ناامیدي و زحیر
  حیث ال صبر فال إیمان له 

  ري در نهادوصبنبود هر که را 
  هم وي اندر چشم آن دیگر نگار
  و آن خیال مومنی در چشم دوست 
  گاه ماهی باشد او و گاه شست 

  نیمیش صبر ،نیم او حرص آوري
  گبر کهن  باز منکم کافرٌ
  همچو ماه  و نیمۀ دیگر سپید

  کد کند ،هر که آن نیمه ببیند
  لیک اندر دیده یعقوب، نور

  م اصلی ناپدیدچشم فرع و چش
  ن ابگردد این بد ،هر چه آن بیند

 سایه با خورشید پا دارد بجا؟ 

  این دکان بر بند و بگشا آن دکان 
 مات است مات ،دره در است و شش شش
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  این سخن را نیست حد، زندانیان
  

  مظطرند از دست آن خرقلتبان
   

  شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس. 17
  با وکیل قاضی ادراك مند
  که سالم ما به قاضی بر کنون
رکاندر این زندان بماند او مستم  

  د لقمه ايبنیا یمرد زندان
  در زمان پیش آید آن دوزخ گلو
  چون مگس حاضر شود در هر طعام

  است لوت شصت کسپیش او هیچ 
داد داد ،سه ساله زین چنین قحط  

  ز زندان تا رود این گاومیش گو
  اي ز تو خوش هم ذکور و هم اناث
  سوي قاضی شد وکیل با نمک
  خواند او را قاضی از زندان به پیش
  گشت ثابت پیش قاضی آن همه

  خیز زین زندان برو :گفت قاضی
  خان و مان من احسان توست: گفت

  برانی تو به ردگر ز زندانم 
  اي سالم: همچو ابلیسی که می گفت

  کاندر این زندان دنیا من خوشم
ایمانی بود هر که او را قوت  

  می ستانم گه به مکر و گه به ریو
  گه به درویشی کنم تهدیدشان
  قوت ایمانی در این زندان کم است
  از نماز و صوم و صد بی چارگی
  أستعیذ اهللا من شیطانه

  هزاران می رودیک سگ است و در 
  هر که سردت کرد میدان کاو در اوست

  آید در خیال ،چون نیابد صورت
  از خیاالت تو می آید بال
  گه خیال فرجه و گاهی دکان

  اهل زندان در شکایت آمدند  
  باز گو آزار ما زین مرد دون 
  یاوه تاز و طبل خوار است و مضر

  ور به صد حیلت گشاید طعمه اي 
  کلوا :هحجتش این که خدا گفت

  از وقاحت بی صال و بی سالم 
  یش بس ئاگر گو ،کر کند خود را

  پاینده باد ابد ،ظل موالنا
  یا وظیفه کن ز وقفی لقمه ایش 
  داد کن المستغاث المستغاث 
  گفت با قاضی شکایت یک به یک 
  پس تفحص کرد از اعیان خویش 
  که نمودند از شکایت آن رمه 
  سوي خانۀ مرده ریگ خویش شو

  همچو کافر جنتم زندان توست 
  و کد درویشیخود بمیرم من ز 

  رب أنظرنی إلی یوم القیام 
  ا که دشمن زادگان را می کشم ت

  وز براي زاد ره نانی بود
  تا بر آرند از پشیمانی غریو
  گه به زلف و خال بندم دیدشان 

  ه هست از قصد این سگ در خم است چنآو
  یک بارگی  وقوت ذوق آید بر

  قد هلکنا آه من طغیانه 
  می شود آناو  ،هر که در وي رفت

  دیو پنهان گشته اندر زیر پوست 
  شاند آن خیالت در وبال تا ک

 چون خیالت فاسد آمد جا به جا 

 گه خیال علم و گاهی خان و مان
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  گه خیال مکسب و سودا گري
  گه خیال نقره و فرزند و زن
  گه خیال کاله و گاهی قماش
  گه خیال آسیا و باغ و راغ
  گه خیال آشتی و جنگها

  از سر این تخییلها هین برون کن
  هان بگو الحولها اندر زمان

  

 گه خیال ماجرا و داوري   

 گه خیال بوالفضول و بوالحزن 

 گه خیال مفرش و گاهی فراش 

 گه خیال میغ و ماغ و لیغ و الغ 

  گه خیال نامها و ننگها 
 هین بروب از دل چنین تبدیلها 

  بل از عین جان  ،از زبان تنها نه
  

  
  
  
  

  زندانی با قاضی تتمۀ قصۀ مفلس. 18
  مفلسی را وانما :گفت قاضی

  چون ،ایشان متهم باشند: گفت
  ا وارهندز تو میخواهند هم تو

  ما :جمله اهل محکمه گفتند
  هر که را پرسید قاضی حال او

  کش بگردانید فاش :گفت قاضی
  کنیدها ي کو به کو او را مناد

  فروشد بدونبهیچ کس نسیه 
  نمهر که دعوي آردش اینجا به 

  پیش من افالس او ثابت شده است
  آدمی در حبس دنیا زآن بود
  مفلسی دیو را یزدان ما

  نلس است و بد سخُکاو دغا و مف
  ور کنی او را بهانه آوري
  حاضر آوردند چون فتنه فروخت
  کرد بی چاره بسی فریاد کرد
  اشترش بردند از هنگام چاشت
  بر شتر بنشست آن قحط گران
  سو به سو و کو به کو می تاختند
  پیش هر حمام و هر بازارگه

  بلند آوازیان ،ده منادي گر
  جملگان آوازها برداشته

  ، بد ادائی، بی وفابی نوائی

  اینک اهل زندانت گوا :گفت  
  می گریزند از تو می گریند خون 
  زین غرض باطل گواهی می دهند
  هم بر ادبار و بر افالسش گوا

  دست ازین مفلس بشو ،موال: گفت
  مفلس است و بس قالش  وگرد شهر ا

  طبل افالسش عیان هر جا زنید
  کس او را تسو قرض ندهد هیچ

  زندانش نخواهم کرد من  هیچ
  نقد و کاال نیستش چیزي به دست 
  تا بود کافالس او ثابت شود
  هم منادي کرد در قرآن ما
  هیچ با او شرکت و سودا مکن 

   ؟رفه از وي کی بريص ،مفلس است او
  کردي که هیزم می فروخت اشتر ُ

  هم موکل را به دانگی شاد کرد
  او سودي نداشت و افغان  ،شببه تا 

  صاحب اشتر پی اشتر دوان 
  تا همه شهرش عیان بشناختند
  کرده مردم جمله در شکلش نگه 

  رومیان و تازیان کرد و ترك و ُ
 کاین همه تخم جفا ها کاشته 

 نان ربائی، نر گدائی، بی حیا 
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  مفلس است این و ندارد هیچ چیز
  ظاهر و باطن ندارد حبه اي
  هان و هان با او حریفی کم کنید
  ور به حکم آرید این پژمرده را
  خوش دم است او و گلویش بس فراخ
  گر بپوشد بهر مکر آن جامه را
  حرف حکمت بر زبان ناحکیم

  اي پوشیده استجامه گر چه دزدي 
  شتر آمد به زیر چون شبانه از

  بر نشستی اشترم را از پگاه
  ؟تا اکنون چه می کردیم پس: گفت

  طبل افالسم به چرخ سابعه
ر بوده است از طمع خامگوش تو پ  

  تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان
  تا به شب گفتند و در صاحب شتر

هر خداهست بر سمع و بصر م  
  آنچه او خواهد رساند آن به چشم

  رساند آن به گوشنچه او خواهد آو
  گر چه تو هستی کنون غافل از آن

  یزدان مجید :گفت پیغمبر که
  گر چه درمان جوئی و گوئی بجان
  لیک زآن درمان نبینی رنگ و بو
  کون پر چاره است و هیچت چاره نی

  در المکان ،چشم را اي چاره جو
  این جهان از بی جهت پیدا شدست
  باز گرد از هست سوي نیستی

  از وي مرم ،این عدمجاي دخل است 
  کارگاه صنع حق چون نیستیست

  

  او را یک پشیزمر قرض ندهد کس   
  دبه اي  ،دغایی ،قلبی ،مفلسی

  زنیدکم گره مح ،دیچونکه او آ
  من نخواهم کرد زندان مرده را
  با شعار نو دثار شاخ شاخ 

  فریبد عامه را آن، تاعاریه است 
هاي عاریت دان اي سلیم ه لح  

   ؟دست تو چون گیرد آن ببریده دست
  منزلم دور است و دیر :کرد گفتش

  کم از اخراج کاه  ،جو رها کردم
   ؟نیست اندر خانه کس ؟هوش تو کو

   ؟واقعه اینیده اي تو نشن ،رفت و
  اي غالم  گوش،پس طمع کر می کند 

  مفلس است و مفلس است این قلتبان 
  کاو از طمع پر بود پر ،بر نزد
در حب بس صورت است و بس صداج  

  از جمال و از کمال و از کرشم 
  از سماع و از بشارت وز خروش 
  وقت حاجت حق کند آن را عیان 
  از پی هر درد درمان آفرید

 خدا، درمان کار من رسان  که اي

  بی فرمان او ،بهر درد خویش
 تا که نگشاید خدایت روزنی 

  چون چشم کشته سوي جان  ،هین بنه
  که ز بی جایی جهان را جا شدست 

   مولیستیطالب گر تو از جان 
بیش و کم  جاي خرج است این وجود  

  جز معطل در جهان هست کیست؟
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فی المناجات. 19
  اي خداي پاك بی انباز و یار

  قیقریاد ده ما را سخنهاي 
 دست گیر و جرم ما را در گذار   

    را رحم آورد آن اي رفیق و که ت
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  هم دعا از تو اجابت هم ز تو
  خطا گفتیم اصالحش تو کنگر 

  کیمیا داري که تبدیلش کنی
  این چنین میناگریها کار توست
  آب را و خاك را بر هم زدي

  جفت و خال و عم بهنسبتش دادي 
  ی داده ايئباز بعضی را رها

  برده اي از خویش و پیوند و سرشت
  هر چه محسوس است او رد می کند
  عشق او پیدا و معشوقش نهان

  هاي صورتیاین رها کن عشق
  آنچه معشوق است صورت نیست آن
  آنچه بر صورت تو عاشق گشته اي

  ؟این سیري ز چیست ،صورتش بر جاست
  آنچه محسوس است اگر معشوقه است
  چون وفا آن عشق افزون می کند
  پرتو خورشید بر دیوار تافت
  ؟بر کلوخی دل چه بندي اي سلیم
  اي که تو هم عاشقی بر عقل خویش

  ن بر حس توپرتو عقل است آ
  زر اندود است خوبی در بشر ،چون

  چون فرشته بود همچون دیو شد
  اندك اندك می ستاند آن جمال
ه بخوان کِّس ه نُنَ عمرْ   رو نُ
  کان جمال دل جمال باقی است

  ساقی و مستاو هم  ،خود هم او آب و
  آن یکی را تو ندانی از قیاس
  معنی تو صورت است و عاریت

  ستاند ترامعنی آن باشد که ب
  معنی آن نبود که کور و کر کند
  کور را قسمت خیال غم فزاست
  حرف قرآن را ضریران معدنند

  ایمنی از تو مهابت هم ز تو  
  ن اي تو سلطان سخُ ،مصلحی تو

  گر چه جوي خون بود نیلش کنی 
  اسرار توست ز ن چنین اکسیرها ای

ل نقش تن آدم زدي ز آب و گ  
  با هزار اندیشه شادي و غم 

  ی داده اي ئزین غم و شادي جدا
  کرده اي در چشم او هر خوب زشت 
  وانچه ناپیداست مسند می کند

  فتنۀ او در جهان  ،یار بیرون
  بر روي ستی  ،صورت نه عشق بر

  خواه عشق این جهان خواه آن جهان 
   ؟چرایش هشته اي ،چون برون شد جان

  که معشوق تو کیست  ،عاشقا واجو
  عاشقستی هر که او را حس هست 
  ؟کی وفا صورت دگرگون می کند

  تابش عاریتی دیوار یافت 
  واطلب اصلی که تابد او مقیم 
  خویش بر صورت پرستان دیده بیش 

تو عاریت میدان ذهب بر مس  
  ؟ور نه چون شد شاهد تو پیر خر

  دو عاریه با ان مالحت اندرک
  اندك اندك خشک می گردد نهال 

  دل منه بر استخوان  ،دل طلب کن
  دولتش از آب حیوان ساقی است 
  هر سه یک شد چون طلسم تو شکست 

  ناشناس  ،بندگی کن ژاژ کم خا
  بر مناسب شادي و بر قافیت 
  بی نیاز از نقش گرداند ترا

  بر نقش عاشق تر کند تو رامر
  شم این خیاالت فناست بهرة چ

  خر نبینند و به پاالن بر زنند
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  ستپی خر رو که ج ،چون تو بینایی
  آید یقین پاالن ترا ،خر چو هست

  خر چو باشد کم نیاید اي عمو
  پشت خر دکان مال و مکسب است
  خر برهنه بر نشین اي بو الفضول
  ریاالنَّبی قد رکب معرو

  بلکه آن شه بس پیاده رفته است
  ندببر میخیش ب ،خر نفس تو ،شد

  او را بردنیست ،بار صبر و شکر
  وزر غیري بر نداشت ،هیچ وازر

  مخور خام اي پسر ،طمع خام است آن
  کان فالنی یافت گنجی ناگهان
  کار بخت است آن و آن هم نادر است
  ؟کسب کردن گنج را مانع کی است

  ر اگرتا نگردي تو گرفتا
  کز اگر گفتن رسول با وفاق
  کان منافق در اگر گفتن بمرد
  اي بسا کس مرده در بوك و مگر
  ور نمی یابی تو نقصان اگر

  

   ؟چند پاالن دوزي اي پاالن پرست  
  چو باشد جان ترا ،کم نگردد نان

 خود به پشتش رو نهد پاالن او 

  صد قالب است جان تو سرمایۀ 
  که راکب شد رسول  ی،خر برهنه ن

  و النَّبی قیل سافر ماشیا
 بار این و آن بسی پذرفته است 

  ؟چند ،گریزد ز کار و بارچند ب
  خواه در صد سال و خواهی سی و بیست 

  تا چیزي نکاشت  ،هیچ کس ندرود
  خام خوردن علت آرد در بشر

  دکان  ، چرا جویمن خواهمآ من هم
  کسب باید کرد تا تن قادر است 

  آن خود در پی است  ،پا مکش از کار
  یا آن دگر ،که اگر این کردمی

  نفاق  منع کرد و گفت آن هست از
 وز اگر گفتن بجز حسرت نبرد

 از جمال عافیت ناخورده بر 

  این سخن بشنو که دریابی مگر 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بر حقیقت سخن و اطالع بر کشف آنل یمثت. 20
  آن غریبی خانه میجست از شتاب

  این را اگر سقفی بدي :گفت او
  هم عیال تو بیاسودي اگر
  ور رسیدي میهمان روزي تو را
  کاشکی معمور بودي این سرا

  آري پهلوي یاران خوش است: گفت
  داین همه عالم طلب کار خوشن

  جمله پیر و خام ،طالب زر گشته
  پرتوي بر قلب زد خالص ببین

  ور نه رو ،گر محک داري گزین کن
  محک باید میان جان خویشپس 

  دوستی بردش سوي خانۀ خراب   
  پهلوي من مر ترا مسکن شدي 
  در میانه داشتی حجرة دگر

 هم بیاسودي اگر بودیت جا 

 خانۀ تو بودي این معمور جا 

  توان نشست در اگر ن ،لیک اي جان
  وز خوش تزویر اندر آتشند
  لیک قلب از زر نداند چشم عام 
  بی محک زر را مکن از ظن گزین 
رونزد دانا خویشتن را کن گ  

  مرو تنها تو پیش  ،ور ندانی ره
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  بانگ غوالن هست بانگ آشنا
  بانگ می دارد که هان اي کاروان

  اي فالن ،نام هر یک میبرد غول
  چون رسد آن جا ببیند گرگ و شیر

  اي نیکخو؟بود آن بانگ غول  هچ
  از درون خویش این آوازها

  بانگ غوالن را بسوز ،ذکر حق کن
  کاذب واشناسصادق را ز صبح 

  تا بود کز دیده گان هفت رنگ
  رنگها بینی بجز این رنگها

  ی شويئبلکه دریا ؟گوهر چه
  در کارگه باشد نهان ،کار کن

  کار چون بر کار کن پرده تنید
  چون جاي باش عامل است ،کارگه

  یعنی عدم ،پس درآ در کارگه
  کارگه چون جاي روشن دیده گیست
  رو به هستی داشت فرعون عنود
  الجرم میخواست تبدیل قدر
  خود قضا بر سبلت آن حیله مند

  بی گناه ،صد هزاران طفل کشت او
  تا که موسی نبی ناید برون
  آن همه خون کرد و موسی زاده شد
  گر بدیدي کارگاه ال یزال
  اندرون خانه اش موسی معاف

  کاو تن پرورد ،صاحب نفس همچو
دشمن استو و آن حسود  کاین عدو  

  او چو موسی و تنش فرعون او
  در خانۀ تن نازنیناو  نفس

  

  کشد سوي فنا وآشنایی ک  
  و نشان  نامنک  ،یدئسوي من آ

  تا کند آن خواجه را از آفالن 
  راه دور و روز دیر ،عمر ضایع
  رو و آب ،جاه خواهم ،مال خواهم

  منع کن تا کشف گردد رازها
  چشم نرگس را از این کرکس بدوز

  از رنگ کاس واشناس رنگ می را 
  دیده اي پیدا کند صبر و درنگ 
  گوهران بینی به جاي سنگها

  ی شوي ئآفتاب چرخ پیما
  تو برو در کارگه بینش عیان 
  خارج آن کار نتوانیش دید

  از وي غافل است  ،ستجآنکه بیرون 
  تا ببینی صنع و صانع را بهم 
  پس برون کارگه پوشیدگیست 
  الجرم از کارگاهش کور بود
  تا قضا را باز گرداند ز در
  زیر لب می کرد هر دم ریشخند

  تا بگردد حکم و تقدیر اله 
  کرد در گردن هزاران ظلم و خون 
  وز براي قهر او آماده شد
   دست و پایش خشک گشتی ز احتیال

  وز برون میکشت طفالن را گزاف 
  حقدي میبرد ظنّ ،بر دگر کس

  خود حسود و دشمن او آن تن است 
  ؟که کو عدو ،او به بیرون میدود

  دست میخاید به کین  ،بر دگر کس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بکشت شخصی را که مادر را به تهمت انمالمت کردن مردم. 21
  آن یکی از خشم مادر را بکشت

  از بد گوهري :آن یکی گفتش که
  هم به زخم خنجر و هم زخم مشت   

    اد ناوردي تو حق مادري ی
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  بگو ؟هی تو مادر را چرا کشتی
  هیچکس کشته است مادر؟ اي عنود

  کاري کرد کان عار وي است: گفت
  شمتهم شد با یکی زآن کشتم

  آن کس را بکش اي محتشم: گفت
  رستم از خونهاي خلق ،کشتم او را

  نفس توست آن مادر بد خاصیت
  بکش او را که بهر آن دنی پس

  ست تنگواز وي این دنیاي خوش بر ت
  باز رستی ز اعتذار ،نفس کشتی

  گر شکال آرد کسی بر گفت ما
  ؟که نفس کشته بود یکانبیا را ن

  تو اي طلب کار صواب نهگوش 
  شمن خود بوده اند آن منکراند

  دشمن آن باشد که قصد جان کند
  نیست خفاشک عدوي آفتاب

  کشدتابش خورشید او را می ُ
  دشمن آن باشد کز او آید عذاب
  مانع خویشند جملۀ کافران
  ؟کی حجاب چشم آن فردند خلق
  چون غالم هندویی کاو کین کشد
  سر نگون می افتد از بام سرا

  طبیب گر شود بیمار دشمن با
  در حقیقت ره زن جان خودند
  گازري گر خشم گیرد ز آفتاب
  تو یکی بنگر که را دارد زیان

  زشت رو هگر ترا حق آفرید
  مرو در سنگالخ ،د کفشترَب ور

  تو حسودي کز فالن من کمترم
  خود حسد نقصان و عیب دیگر است
  آن بلیس از ننگ و عار کمتري
  از حسد میخواست تا باال بود

  اي زشت خو بتو؟او چه کرد آخر   
 می نگوئی کو چه کرد، آخر چه بود؟ 

  کشتمش کان خاك ستار وي است 
 غرق خون در خاك گور آغشتمش 

  پس هر روز مردي را کشم : گفت
رم به است از ناي خلق ناي او ب  

  که فساد اوست در هر ناحیت 
  هر دمی قصد عزیزي می کنی 

  و با حق و با خلق جنگ از پی ا
  کس ترا دشمن نماند در دیار
  از براي انبیا و اولیا
  ؟پس چراشان دشمنان بود و حسود

  بشنو این اشکال و شبهت را جواب 
  زخم بر خود میزدند ایشان چنان 
  دشمن آن نبود که خود جان می کند
  او عدوي خویش آمد در حجاب 

  ؟خورشید هرگز کی کشد ،رنج او
  ل را از آفتاب مانع آید لع

  از شعاع جوهر پیغمبران 
  چشم خود را کور و کژ کردند خلق 

  خود را می کشد ،از ستیزة خواجه
  تا زیانی کرده باشد خواجه را
  ور کند کودك عداوت با ادیب 
  راه عقل و جان خود را خود زدند
  ماهیی گر خشم میگیرد ز آب 
  عاقبت که بود سیاه اختر از آن 

  هم زشت خو ،وهان مشو هم زشت ر
  ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ 
  می فزاید کمتري در اخترم 
  بلکه از جمله کمیها بدتر است 

  افکند در صد ابتري  تنخویش
  بلکه خون پاال بود ،خود چه باال
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  ل از محمد ننگ داشتآن ابو جه
د و بوجهل شدبو الحکم نامش ب  

  من ندیدم در جهان جست و جو
  انبیا را واسطه ز آن کرد حق
  درگذر از فضل و از چستی و فن
  زانکه کس را از خدا عاري نبود
  آن کسی کش مثل خود پنداشتی
  چون مقرر شد بزرگی رسول

  م استئپس به هر دوري ولیی قا
  برست ،هر که را خوي نکو باشد

  م آن ولی استئپس امام حی قا
  مهدي و هادي وي است اي راه جو
  او چو نور است و خرد جبریل اوست

  ماست ةوانکه زین قندیل کم مشکا
  زانکه هفصد پرده دارد نور حق
  از پس هر پرده قومی را مقام
  اهل صف آخرین از ضعف خویش
  وآن صف پیش از ضعیفی بصر
  روشنیی کاو حیات اول است

  یها اندك اندك کم شوداحول
  آتشی کاصالح آهن یا زر است
  سیب و آبی خامیی دارد خفیف

  آن شعله هاست ،لیک آهن را لطیف
  کش جورهست آن آهن فقیر 

  حاجب آتش بود بی واسطه
  آب و فرزندان آب یبی حجاب

  یا تابه اي ،واسطه دیگی بود
  یا مکانی در میان تا آن هوا
  تپس فقیر آن است کاو بی واسطه س

  پس فقیر آن است کو خود را دهد
  پس دل عالم وي است ایرا که تن
  ؟دل نباشد، تن چه داند گفت وگو

  وز حسد خود را به باال می فراشت   
  اي بسا اهل از حسد نااهل شد
  هیچ اهلیت به از خوي نکو

  در قلق تا پدید آید حسدها 
خلق حسن   کار خدمت دارد و ُ

  حاسد حق هیچ دیاري نبود
  زآن سبب با او حسد برداشتی 
  پس حسد ناید کسی را از قبول 

  م است ئتا قیامت آزمایش دا
  هر کسی کاو شیشه دل باشد شکست 
  خواه از نسل عمر خواه از علی است 
  هم نهان و هم نشسته پیش رو

  قندیل اوست  ،کم از او یآن ولی
  ترتیبهاست  بتنور را در مرت

  پرده هاي نور دان چندین طبق 
  صف صف اند این پرده هاشان تا امام 

  یش پچشمشان طاقت ندارد نور 
  بیشتراز شعاعی تاب نارد 

  رنج جان و فتنۀ این احول است 
  او یم شود ،چون ز هفصد بگذرد

   ؟کی صالح آبی و سیب تر است
  تابشی خواهد لطیف  ،چو آهن ین
  و جذوب تابش آن اژدهاست کا

  خوش زیر پتک و آتش است او سرخ و َ
  در دل آتش رود بی رابطه 
  پختگی ز آتش نیابند و خطاب 

  پا تابه اي  ،همچو پا را در روش
  مانمی شود سوزان و می آرد 

  شعله ها را با وجودش رابطه ست 
 آب حیوانی که ماند تا ابد 

  میرسد از واسطۀ این دل به فن 
  ؟جوو  ید، تن چه داند جستدل نجو
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  پس نظرگاه شعاع آن آهن است
  باز این دلهاي جزوي چون تن است
  بس مثال و شرح خواهد این کالم

  ی ما بديئتا نگردد نیکو
  پاي کج را کفش کج بهتر بود

  

  نی تن است  ،پس نظرگاه خدا دل  
  با دل صاحب دلی کاو معدن است 

  م عام فهلیک ترسم تا نلغزد 
  اینکه گفتم هم نبد جز بی خودي 
  مر گدا را دستگه بر در بود

  
  که نو خریده بودرا پادشاه آن دو غالم کردن امتحان . 22

  پادشاهی دو غالم ارزان خرید
  یافتش زیرك دل و شیرین جواب
  آدمی مخفی است در زیر زبان
  چونکه بادي پرده را در هم کشید
  کاندر آن خانه گهر یا گندم است

  کرانیا در او گنج است و ماري بر ِ
  بی تامل او سخن گفتی چنان
  گفتی اندر باطنش دریاستی

  و تابان شديه زنور هر گوهر ک
  نور فرقان فرق کردي بهر ما

  هر نور چشم ما شدينور گو
  دو دیدي قرص ماه ،چشم کژ کردي

  راست گردان چشم را در ماهتاب
  نیکو نگر ،کژ مبین رافکرتت 

  هر جوابی کان ز گوش آید به دل
  ست و چشم اهل وصالا گوش دالل

  در شنود گوش تبدیل صفات
  نز آتش ار علمت یقین شد از سخُ
  تا نسوزي نیست آن عین الیقین

  دیده شود ،گوش چون نافذ بود
  این سخن پایان ندارد باز گرد

  

  سخن گفت و شنید ،با یکی ز آن دو  
  شکرآب  ؟از لب شکر چه زاید

  این زبان پرده است بر درگاه جان 
  صحن خانه شد بر ما پدید سرّ

  یا جمله مار و کژدم است  ،گنج زر
  ز انکه نبود گنج زر بی پاسبان 
  کز پس پانصد تامل دیگران 

  وهر گویاستی گ ،جمله دریا
  حق و باطل را از او فرقان شدي 
  ذره ذره حق و باطل را جدا

دي هم سؤال و هم جواب از ما ب  
  چون سؤال است این نظر در اشتباه 

  جواب  کن ،تا یکی بینی تو مه را
  آن گهر هم نور و شعاعهست 

  از من شنو آن را بهل : چشم گفت
  چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال 

  دها تبدیل ذات در عیان دی
  در یقین منزل مکن  ،پختگی جو

  این یقین خواهی در آتش در نشین 
  ور نه قل در گوش پیچیده شود
  تا که شه با آن غالمانش چه کرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و باز گفتن او آنچه در وي است پرسیدن يدیگر و ازرا براه کردن شاه یکی از آن دو غالم . 23
  آن غالمک را چو دید اهل ذکا

رحمت گفتمش تصغیر نیست کاف  
  آن دگر را کرد اشارت که بیا  

     جد چو گوید طفلکم تحقیر نیست
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  چون بیامد آن دوم در پیش شاه
  ر اودیداگر چه شه ناخوش شد از 

  دهان هبا این شکل و این گند: گفت
  دياهل نامه و رقعه بزکه تو 

  تا عالج آن دهان تو کنیم
  ی سوختنبهر کیکی نو گلیم

  دو سه دستان بگو ،با همه بنشین
  آن ذکی را پس فرستاد او به کار

  زیرکیچه تو : وین دگر را گفت
خود   باز قابل تر بدي زآن یار َ
  آن نه اي که خواجه تاش تو نمود

  او دزد و کژ است و کژنشین: گفت
  دست او راست گوپیوسته ب: گفت

  راستی و نیکخوئی و حیا
  لقت استراست گویی در نهادش خ

  آن نکو اندیش را گویمکژ ن
  باشد او در من ببیند عیبها
  هر کسی گر عیب خود دیدي ز پیش

  بی خبر غافلند این خلق از خود
  من نبینم روي خود را اي شمن
  آن کسی که او ببیند روي خویش

  او باقی بود ، نورگر بمیرد
  نور حسی نبود آن نوري که او

  اکنون عیبهاي او بگو: گفت
  نم که تو غم خوار منیتا بدا
  اي شه من بگویم عیبهاش: گفت

  عیب او مهر و وفا و مردمی
  کمترین عیبش جوانمردي و داد
  صد هزاران جان خدا کرده پدید

  ؟کی به جان بخلش بدي ،ور بدیدي
  بر لب جو بخل آب آن را بود

  از یقینس هر ک :گفت پیغمبر که

  بود او گنده دهان دندان سیاه   
  جویی کرد هم زاسرار اوو  جست

  آن سو تر مران زدور بنشین لیک 
  دي جلیس و یار و هم بقعه ب ین

  ر فنیم و ما طبیب پ مریضتو 
  نیست الیق از تو دیده دوختن 
  تا ببینم صورت عقلت نکو
  سوي حمامی که رو خود را بخار

  یکی  ین ،صد غالمی در حقیقت
 ما آ که تو به زآن یار بد  نزد

  از تو ما را سرد می کرد آن حسود
  حیز و نامرد و چنان است و چنین 
  راست گویی من ندیدستم چو او

 حلم و دینداري و احسان وسخا 

  من نگویم تهمت است  ،هر چه گوید
  متهم دارم وجود خویش را

  شها ،من نبینم در وجود خود
از اصالح خویش  ويدي فارغ کی ب  

  جرم گویند عیب همدگرال
  تو روي من  ،من ببینم روي تو

  نور او از نور خلقان است بیش 
  زانکه دیدش دید خالقی بود
  روي خود محسوس بیند پیش رو
  آنچنان که گفت او از عیب تو
  کدخداي ملکت و کار منی 
  گر چه هست او مر مرا خوش خواجه تاش 
  عیب او صدق و ذکا و همدمی 

  ان را هم بدادآن جوانمردي که ج
  چه جوانمردي بود کان را ندید

   ؟کی چنین غمگین شدي ،بهر یک جان
  کاو ز جوي آب نابینا بود
  داند او پاداش خود در یوم دین 
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  که یکی را ده عوض می آیدش
  دیدن استجود جمله از عوضها 

  بخل نادیدن بود اعواض را
  پس به عالم هیچ کس نبود بخیل

  ز دست ید نیپس سخا از چشم آ
  که خود بین نیست اوآنعیب دیگر 

  دستگوي خود بجوي وعیب عیب 
  جلدي مکن در مدح یار :گفت شه

  زانکه من در امتحان آرم ورا
  

  هر زمان جودي دگرگون زایدش   
  ضد ترسیدن است  ،پس عوض دیدن

  اض رادر خوشاد دارد دید ُ
  زانکه کس چیزي نبازد بی بدیل 

  ینا نرست جز ب ،دید دارد کار
  هست او در هستی خود عیب جو

با همه نیکو و با خود بدست د ب  
  مدح خود در ضمن مدح او میار

  ما ورا ازشرمساري آیدت 
  

  
  
  
  
  
  

  قسم غالم در صدق و وفاي یار خود از طهارت ظن خود. 24
  واهللا باهللا العظیم ین: گفت

  آن خدایی که فرستاد انبیا
  آن خداوندي که از خاك ذلیل
  پاکشان کرد از مزاج خاکیان
  بر گرفت از نار و نور صاف ساخت
  آن سنا برقی که بر ارواح تافت

دست شیث چیدست و آن کز آدم ر  
  دشبرخوردار  چونوح از آن گوهر 

  زفت جان ابراهیم از آن انوار
  چونکه اسماعیل در جویش فتاد
  جان داود از شعاعش گرم شد

  د وصالش را رضیعشچون سلیمان 
  در قضا یعقوب چون بنهاد سر
  یوسف مه رو چو دید آن آفتاب

  وردخَ چون عصا از دست موسی آب
  یافت جان جرجیس از فرش چون راز

  چونکه زکریا ز عشقش دم زدي
  چونکه یونس جرعه اي زآن جام یافت
  چونکه یحیی مست گشت از شوق او
  چون شعیب آگاه شد زین ارتقا
  شکر کرد ایوب صابر هفت سال

ک و به رحمان و رحیم     لْ الْم ک مال  
  به حاجت بل به فضل و کبریا ین

  آفرید او شهسواران جلیل 
  بگذرانید از تک افالکیان 
  وانگه او بر جملۀ انوار تاخت 

  یافت  اهتا که آدم معرفت زآن ر
  پس خلیفه ش کرد آدم کان بدید

  دشربار د ،در هواي بحر جان
  له هاي نار رفت بی حذر در شع

  پیش دشنۀ آبدارش سر نهاد
  فش نرم شد  آهن اندر دست با

  دیو گشتش بنده فرمان و مطیع 
  چشم روشن کرد از بوي پسر

  شد چنان بیدار در تعبیر خواب 
  ملکت فرعون را یک لقمه کرد

 هفت نوبت جان فشاند و باز یافت 

 کرد در جوف درختش جان فدي 

  در درون ماهی او آرام یافت

 سر به طشت زر نهاد از ذوق او 

 چشم را در باخت از بهر لقا 

 در بال چون دید آثار وصال 
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  خضر و الیاس از میش چون دم زدند
  نردبانش عیسی مریم چو یافت
  چون محمد یافت آن ملک و نعیم
  چون ابو بکر آیت توفیق شد
  چون عمر شیداي آن معشوق شد
  چون که عثمان آن عیان را عین گشت

ر فشانچون ز رویش مرتضی شد د  
  روشن از نورش چو سبطین آمدند
  چونکه سبطین از سرش فارغ بدند
  آن یکی از زهر، جان کرده نثار

ند او دید آن مددچون جنید از ج  
  دید چو بایزید اندر مزیدش را

  حرص چون که کرخی کرخ او را شد
  پور ادهم مرکب آن سو راند شاد
  و آن شقیق از شق آن راه شگرف
  شد فضیل از رهزنی ره پیر راه
  بشر حافی را مبشر شد ادب
  چونکه ذوالنون از غمش دیوانه شد
  چون سري بی سر شد اندر راه او
  صد هزاران پادشاهان نهان
  نامشان از رشک حق پنهان بماند
  رحمت و رضوان حق در هر زمان

  روحانیانآن نور و حق  حق
  بحر جان و جان بحر ار گویمش
  حق آن آنی که این و آن از اوست
  که صفات خواجه تاش و یار من
  آنچه می دانم ز وصف آن ندیم

  خود بگو اکنون از آن ِ: شاه گفت
  ؟تو چه داري و چه حاصل کرده اي
  روز مرگ این حس تو باطل شود
  در لحد کاین چشم را خاك آگند

  دست و پایت بر درد اینک آن زمان

 آب حیوان یافتند و کم زدند   

  شتافت برچارم  چرخبر فراز 
  قرص مه را کرد او در دم دو نیم 
  با چنان شه صاحب و صدیق شد
  حق و باطل را چو دل فاروق شد

  النورین گشت ونور فایض بود و ذ
  او شیر خدا درمرج جان گشت 

 عرش را درین و قرطین آمدند 

 گوشوار عرش ربانی شدند 

 وآن سر افکنده براهش مست وار 

  خود مقاماتش فزون شد از عدد
  نام قطب العارفین از حق شنید
  شد خلیفۀ عشق و ربانی نفس 
  گشت او سلطان سلطانان داد

  گشت او خورشید راي و تیز طرف 
 ملحوظ شاه چون به لحظۀ لطف شد 

 سرنهاد اندر بیابان طلب 

 مصر جان را همچو شکر خانه شد 

 بر سریر سروران شد جاه او 

  سر فرازانند ز آن سوي جهان 
  هر گدایی نامشان را بر نخواند
 باد بر جان و روان پاکشان 

  کاندر آن بحرند همچون ماهیان 
  نام نو میجویمش  ،نیست الیق

  د پوست نمغزها نسبت بدو باش
  ست صد چندان که این گفتار من ه

   ؟چه گویم اي کریم ،باورت ناید
  چند گویی آن این و آن او

ر آورده اي از تگ دریا چه د  
  ؟نور جان داري که یار دل شود
  ؟هستت آنچه گور را روشن کند
  ؟پر و بالت هست تا جان بر پرد
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  نور دل از جان بود، اي یار غار
  آن زمان کاین جان حیوانی نماند

  کردن است ین ،شرط من جا بالحسن
  ؟جوهري داري ز انسان یا خري
  این عرضهاي نماز و روزه را
  نقل نتوان کرد مر اعراض را
  تا مبدل گشت جوهر زین عرض
  گشت پرهیز عرض جوهر به جهد

  ها شد سنبلهاز زراعت خاک
شد فنا ،دآن نکاح زن عرض ب  

  جفت کردن اسب و اشتر را عرض
  هست آن بستان نشاندن هم عرض
  هم عرض دان کیمیا بردن بکار
  صیقلی کردن عرض باشد شها
  پس مگو که من عملها کرده ام
  این صفت کردن عرض باشد خمش

  شاها بی قنوط عقل نیست: گفت
  پادشاها جز که یاس بنده نیست

  بودي مر عرض را نقل و حشرگر ن
  این عرضها نقل شد لون دگر
  نقل هر چیزي بود هم الیقش

  محشر هر عرض را صورتیست روز
  ؟نه تو بودي عرض ،بنگر اندر خود

  بنگر اندر خانه و کاشانه ها
  وشن فالن خانه که ما دیدیم خَکا

  از مهندس آن عرض و اندیشه ها
  ؟چیست اصل و مایۀ هر پیشه اي

  ي جهان را بی غرضجمله اجزا
  اول فکر آخر آمد در عمل
  میوه ها در فکر دل اول بود
  چون عمل کردي شجر بنشاندي

  اول استش برگبیخ و گر چه شاخ و 

 مستعار او را مدان، اي مست عار   

  جان باقی بایدت بر جا نشاند
  بردن است  یزدانحسن را سوي  بل

   ؟این عرضها که فنا شد چون بري
  چون که ال یبقی زمانین انتفی 
  لیک از جوهر برند امراض را
  چون ز پرهیزي که زایل شد مرض 

  از پرهیز شهد ،شد دهان تلخ
  مو را سلسله  ،داروي مو کرد

  جوهر فرزند حاصل شد ز ما
  یدن غرض ئه بزاجوهر کرّ

  ک غرض اش، اینمیوه گشت جوهر 
  گر شد بیار ،جوهري ز آن کیمیا

  د صفایابزین عرض جوهر همی 
  مرم  ،دخل آن اعراض را بنما

  سایۀ بز را پی قربان مکش 
  گر تو فرمایی عرض را نقل نیست 

  عرض کان رفت باز آینده نیست هر
  شرقفعل بودي باطل و اقوال 

  حشر هر فانی بود کون دگر
  الیق گله بود هم سایقش 

  رت هر یک عرض را نوبتیست صو
  جنبش جفتی و جفتی با غرض 
  در مهندس بود چون افسانه ها

  بود موزون صفه و سقف و درش 
  از بیشه ها درختآلت آورد و 

  جز خیال و جز عرض و اندیشه اي 
  حاصل نشد جز از عرض  ،درنگر

نیت عالم چنان دان در ازل ب  
  در عمل ظاهر به آخر می شود

  ول خواندي اندر آخر حرف ا
  آن همه از بهر میوه مرسل است 
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  پس سري که مغز آن افالك بود
  نقل اعراض است این بحث و مقال
  جمله عالم خود عرض بودند تا

  از صور ؟این عرضها از چه زاید
  ز عقل کلاین جهان یک فکرت است ا

  عالم اول جهان امتحان
  چاکرت شاها جنایت می کند
  بنده ات چون خدمت شایسته کرد
  این عرض با جوهر آن بیضه است و طیر

  چنین گیر المراد :گفت شاهنشه
  مخفی داشتست آن را خرد :گفت

  زانکه گر پیدا شدي اشکال فکر
  اي شاه این ،پس عیان بودي نه غیب

  ؟يکی درین عالم بت و بتگر بد
  پس قیامت بودي این دنیاي ما

  شه پوشید حق پاداش بد: گفت
  گر به دامی افکنم من یک امیر
  حق به من بنمود پس پاداش کار

  که من دانم تمام ،تو نشانی ده
  ؟از گفت من مقصود چیست ،پس: گفت

  حکمت در اظهار جهان :گفت شه
  آنچه می دانست تا پیدا نکرد
  یک زمان بی کار نتوانی نشست

  تقاضاهاي کار از بهر آن این
  ورنه کی گیرد گالبۀ تن قرار؟

  شد نشانآن کشش را تاسۀ تو 
  ؟البۀ تن کجا ساکن شودگپس 

  تاسۀ تو شد نشان آن کشش
  این جهان و آن جهان زاید ابد

  ید آن هم شد سببئچون اثر زا
  این سببها نسل بر نسل است لیک
  شاه با او در سخن اینجا رسید

  اندر آخر خواجۀ لوالك بود  
  ال غنقل اعراض است این شیر و ش

  اندر این معنی بیامد هلْ أتی 
  از فکر ؟از چه زاید هاوین صور

عقل چون شاه است و صورتها رل س  
  عالم ثانی جزاي این و آن 
  آن عرض زنجیر و زندان می شود

  ؟شد در نبردخلعتی  ین ،آن عرض
  آن از این زاید بسیر ،این از آن و

  ؟یک جوهر نزاد ،این عرضهاي تو
  تا بود غیب این جهان نیک و بد
  کافر و مومن نگفتی جز که ذکر
  نقش دین و کفر بودي بر جبین 
   ؟چون کسی را زهرة تسخر بدي

  ؟کند جرم و خطا هک ،در قیامت
  ودنه از خاصان خُ ،لیک از عامه
  نز وزیر ،یه دارماز امیران خف

  وز صورهاي عملها صد هزار
  ماه را بر من نمی پوشد غمام 

؟چیست ،ودچون تو می دانی که آن چه ب   
  برون آید عیان  ،آنکه دانسته

  بر جهان ننهاد رنج طلق و درد
  ی از تو نجست ئتا بدي یا نیک

  ت عیان رّتا شود س ،شد موکل
 چون ضمیرت میکشد آنرا بکار 

  دن عیان چون جان کن بی کاري هست
  می کشد تچون سر رشتۀ ضمیر

 بر تو بیکاري بود چون جان کنش

  هر سبب مادر اثر از وي ولد
  ید او اثرهاي عجب ئتا بزا

  نیک نیک  ،دیده اي باید منور
  ا بدید از وي نشانی یا ندیدت
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  دور نیست ،یاگر بدید آن شاه جو
  

  لیک ما را ذکر آن دستور نیست
   

 باز پرسیدن شاه حال از غالم دیگر. 25
  چون ز گرمابه بیامد آن غالم
گفت صحا لک نعیم دایم  
  پس سوي کاري فرستاد آن دگر
  پیش بنشاندش بصد لطف و کرم
  ماه روئی جعد موئی مشکبو
  اي دریغا گر نبودي در تو آن

  ياشاد گشتی هر که رویت دیده 
  رمزي ز آن بگو اي پادشاه: گفت
  یت کردئصف دو رواول و: گفت

  خبث یارش را چو از شه گوش کرد
  کف بر آورد آن غالم و سرخ گشت
  کاو ز اول دم که با من یار بود
  چون دمادم کرد هجوش چون جرس

  بدان ،را از ويو دانستم ت: گفت
  پس نشین اي گنده جان از دور تو
  بهر این گفتند اکابر در جهان
  در حدیث آمد که تسبیح از ریا

  نکو  ه صورت خوبِپس بدان ک
  ور بود صورت حقیر و ناپذیر
  ؟چند بازي عشق با نقش سبو
  چند باشی عاشق صورت بگو

  بدان ،صورت ظاهر فنا گردد
  صورتش دیدي ز معنی غافلی
  این صدفهاي قوالب در جهان
  لیک اندر هر صدف نبود گهر

  می گزین ،وین چه دارد ،کان چه دارد
  کلکوهی به شَ بنگريگر به صورت 

  به صورت دست و پا و پشم تو هم
  لیک پوشیده نباشد بر تو این

  سوي خویشش خواند آن شاه همام   
  بس لطیفی و ظریف و خوب رو

 خبر تا از این دیگر شود اوبا 

 اي چو ماه اندر َظلم : بعد از آن گفت

 نیکخوئی نیکخوئی نیکخو 

  که همی گوید براي تو فالن 
  ي ه ادیدنت ملک جهان ارزید

  کز براي من بگفت آن دین تباه 
  خفیه درد ،کاشکارا تو دوایی

  در زمان دریاي خشمش جوش کرد
  تا که موج هجو او از حد گذشت 

  دخوار بوسرگین همچو سگ در قحط 
  دست بر لب زد شهنشاهش که بس 
  از تو جان گندست و از یارت دهان 
  تا امیر او باشد و مأمور تو

 راحۀ االنسان فی حفظ اللسان 

  همچو سبزة گولخن دان اي کیا
  نیرزد یک تسو ،با خصال بد
  در پاش میر ،لقش نکوچون بود خُ

  بگذر از نقش سبو و آب جو
 طالب معنی شو و معنی بجو 

  ی بماند جاودان عالم معن
گر عاقلی  ،گزین را  راز صدف د  

  گر چه جمله زنده اند از بحر جان 
  در دل هر یک نگر ،چشم بگشا

ر ثمین زانکه کمیاب است آن د  
  در بزرگی هست صد چندان که لعل 
  هست صد چندان که نقش چشم تو

  دو چشم آمد گزین  ،کز همه اعضا
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  از یک اندیشه که آید در درون
  جسم سلطان گر به صورت یک بود
  باز شکل و صورت شاه صفی
  خلق بی پایان ز یک اندیشه بین

  ردپیش خلق خُ ،هست آن اندیشه
  خلق عالم چون رمه است وحق شبان
  پس چو می بینی که از اندیشه اي

  ا و قصرها و شهرهاخانه ه
  هم زمین و بحر و هم مهر و فلک
  پس چرا از ابلهی پیش تو کور

  که بزرگمی نماید پیش چشمت ُ
  عالم اندر چشم تو هول و عظیم

  اي کم ز خر ،وز جهان فکرتی
  وز خرد بی بهره اي ،زانکه نقشی

  جهل محضی وز خرد بیگانه اي
  سایه را تو شخص می بینی ز جهل

  د آرایش استنک ز غیبت یک نمو
  تا به جسمی، در نمی پیچد، کثیف
  باز افزونست هنگام اثر
  باش تا روزي که آن فکر و خیال
  کوهها بینی شده چون پشم نرم

  نه وجود ،نه اختر ،نه سما بینی
  یک فسانه راست آمد یا دروغ

  

  صد جهان گردد به یک دم سر نگون   
  ودب تکزاران لشکرش در صد ه

  هست محکوم یکی فکر خفی 
  گشته چون سیلی روانه بر زمین 
  لیک چون سیلی جهان را خورد و برد
 میدواند جمله را روز و شبان 

  م است اندر جهان هر پیشه اي ئقا
  کوهها و دشتها و نهرها

  ز دریا سمک ازنده از وي همچو 
  ؟تن سلیمان است و اندیشه چو مور

  ش و کوه گرگ یه چو مهست اندیش
  لرز و بیم داري رعد بق و ز ابر و 

  بی خبر یچو سنگ ،ایمن و غافل
  ه اي خر کرّ ،آدمی خو نیستی

 بو نداري، وز خدا دیوانه اي 

  شخص از آن شد نزد تو بازي و سهل 
 کز لطافت چون هواي دلکش است 

 آگهی نبود بصر را، زان لطیف 

 از هزاران تیشه و تیغ و تبر 

  پر و بال  ،شاید بی حجابیبر گ
  نیست گشته این زمین سرد و گرم 

جز خداي واحد دودحی و  
  تا دهد مر راستیها را فروغ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن بنده خاصدن حشم بر برحسد . 26
  پادشاهی بنده اي را از کرم
  جامگی او وظیفۀ چل امیر
  از کمال طالع و اقبال و بخت
  روح او با روح شه در اصل خویش

  ستدکه پیش از تن ب ،کار آن دارد
  احولست ین ،وگراست  ،عارفچشم 

  کاشتندش وآنچه جو آنچه گندم

  بر گزیده بود بر جمله حشم   
ندیدي صد وزیر ،قدرش ده یک  

  محمود وقت  او ایازي بود و شه
  هم پیوند و خویش  ،پیش از این تن بود

  بگذر از اینها که نو حادث شدست 
شتهاي اول است چشم او بر ک  

  چشم او آنجاست روز و شب گرو
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  شب جز آن نزاد ،آنچ آبست است
  دل خوش به حیلتهاي گش شودکی 

  دامی می نهد ،او درون دام
  گر بروید ور بریزد صد گیاه

نشت نو کارکشت نخستد بر ک  
  تخم اول کامل و بگزیده است
  افکن این تدبیر خود را پیش دوست

  سته کار آن دارد که حق افراشت
  او بکار هر چه کاري از براي

رد نفس دزد و کار او مپیچگ  
  روز دین پیدا شود تپیش از آن ک

  رخت دزدیده به تدبیر و فنش
  صد هزاران عقل با هم بر جهند
  دام خود را سخت تر یابند و بس
  ور نداري باور از من، رو ببین

  ؟دة هستی چه بودئفا ،گر تو گویی
  دهئگر ندارد این سؤالت فا
  ینور سوالت فائده دارد یق

  یده هاستئر سؤالت را بسی فاگ
  ور جهان از یک جهت بی فایده ست

  دة تو گر مرا فایده نیستئفا
  حسن یوسف عالمی را فایده
  لحن داودي چنان محبوب بود

د فزونآب نیل از آب حیوان ب  
  هست بر مومن شهیدي زندگی

  بگو یک نعمتی ؟چیست در عالم
؟کرگاو و خر را فایده چه در ش  

  قوت بر وي عارضیست گر آنالیک 
  ل داشت دوستگ ،چونکسی کاو از مرض

  قوت اصلی را فرامش کرده است
خورده است نوش را بگذاشته سم  

  قوت اصلی بشر نور خداست

  باد است باد ،حیله ها و مکرها  
  نکه بیند حیلۀ حق بر سرش زآ

  ن جهدزینه  ،جهدزآن نه  ،جان تو
شتۀ اله عاقبت بر روید آن ک  

  آن اول درست  ،فانیست واین دوم 
  تخم ثانی فاسد و پوسیده است 
  گر چه تدبیرت هم از تدبیر اوست 
  آخر آن روید که اول کاشته ست 

  اي دوستدار ،چون اسیر دوستی
  هیچ است هیچ  ،هر چه آن نه کار حق

  نزد مالک دزد شب رسوا شود
  مانده روز داوري بر گردنش 

  یر دام او دامی نهندغتا ب
  خس َ ،با باد ؟قوتیکی نماید 

 در نبی، واهللا خیر الماکرین 

  اي عنود ؟در سؤالت فایده هست
  ده ئبی عا ،عبث ؟چه شنویم این را

 پس جهان بی فایده نبود، ببین 

   ؟پس جهان بی فایده آخر چراست
ر عایده ست از جهتهاي دگر پ  
  ایست از وي م ،مر ترا چون فایدست

  گر چه بر اخوان عبث بد زایده 
  یک بر محروم بانگ چوب بودل

  منکر بود خون  قبطیلیک بر 
  بر منافق مردن است و ژندگی 
  که نه محرومند از وي امتی 

دگر هست هر جان را یکی قوت  
  پس نصیحت کردن او را رایضیست 
  گر چه پندارد که آن خود قوت اوست 
  روي در قوت مرض آورده است 
  قوت علت همچو چوبش کرده است 

  ی مر او را ناسزاست قوت حیوان
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  لیک از علت در این افتاد دل
  روي زرد و پاي سست و دل سبک
  آن غذاي خاصگان دولت است
  شد غذاي آفتاب از نور عرش

  مود حقدر شهیدان یرْزقونَ فر
  ی میخوردئدل ز هر یاري غذا

  صورت هر آدمی چون کاسه اي است
  از لقاي هر کسی چیزي خوري
  چون ستاره با ستاره شد قرین

  ران مرد و زن زاید بشرق از
ران خاك با بارانهاو ز ق  
ران سبزه ها با آدمیو ز ق  

می با جان مارّران خُوز ق  
  قابل خوردن شود اجسام ما

  ران خون بوداز ق ،یئسرخ رو
رخی بودبهترین رنگها س  

  هر زمینی کان قرین شد با زحل
  قوت اندر فعل آید ز اتفاق
  این معانی راست از چرخ نهم

  ستیخلق را طاق و طرم عاریت
  از پی طاق و طرم خواري کشند
  بر امید عز ده روزة خدوك
  ؟چون نمی آیند اینجا که منم

  برج قیرگون ،مشرق خورشید
  ذرات اومشرق او نسبت 

  یمئذرات و هما که واپس ماند
  عجب ،باز گرد شمس می گردم

  شمس باشد بر سببها مطلع
  صد هزاران بار ببریدم امید

  کز آفتاب ،تو مرا باور مکن
  نومیدي من ،ور شوم نومید

از نفس صانع ،نععین ص، ؟ردچون ب  

  ل ز آب و گاکه خورد او روز و شب   
  ذات الحبک  ،والسما ؟کو غذاي

  خوردن آن بی گلو و آلت است 
  مر حسود و دیو را از دود فرش 

نه طبق  ،دآن غذا را نه دهان ب  
  ی میبردئدل ز هر علمی صفا

  چشم از معنی او حساسه اي است 
ران هر قرین چیزي بري و ز ق  
  اثر زاید یقین  ،ر دوالیق ه

شرر همران سنگ و آهن وز ق  
  ریحانها ها،میوه ها و سبز

  رمی دل خوشی و بی غمی و خُ
  می بزاید خوبی و احسان ما

  ج کام ماچون بر آید از تفرّ
  گلگون بود خوش ِ ز خورشید ،خون
  ن ز خورشید است و از وي میرسداو

شت را نبود محل شوره گشت و ک  
ا اهل نفاق ران دیو بچون ق  

  طاق و طرم  ،بی همه طاق و طرم
  امر را طاق و طرم ماهیتست 

در خواري خوشند ،زبر امید ع  
  گردن خود کرده اند از غم چو دوك 

  آفتاب روشنم  ،کاندر این عزّ
  آفتاب ما ز مشرقها برون 

  ذات او ،فرو شد ین ،بر آمد ین
  یم ئدر دو عالم آفتابی بی ف

  سبب  شمس باشد این هم ز فرّ
بل سببها منقطع هم از او ح  

  ؟این شما باور کنید ،از شمس ؟از که
   ؟و یا ماهی ز آب ؟صبر دارم من

نع آفتاب است اي حسن عین ص  
  ؟درَچون چ ،از غیر هستی ،هیچ هست
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  ندجمله هستیها از این روضه چرَ
د   لیک اسب کور، کورانه چرَ

  شها از آن دریا ندیدوانکه گرد
  خورداو ز بحر عذب آب شور َ
  خوربحر می گوید به دست راست َ

  راست هست دست راست اینجا ظنّ
  نیزه گردانی است اي نیزه که تو
  ما ز عشق شمس دین بی ناخنیم

  تو زود ،هان ضیاء الحق حسام الدین
  تیز فعل ،یئتوتیاي کبریا

  ر زندگر بر چشم اعمی ب ،آنکه
  را دوا کن، اي قمر جمله کوران

  جز حسود ،جمله کوران را دوا کن
  اگر چه آن منم ،مر حسودت را

  آنکه او باشد حسود آفتاب
  آه ،اینت درد بی دوا کاو راست

  نفی خورشید ازل بایست او
  آن باشد که باز آید به شاه ،باز
  

  ور خود خرند ،راق و تازیانگر ب  
 می نبیند روضه را، زآن است  رد 

  جدید گردابیهر دم آرد رو به 
  شور او را کور کرد تا که آب

  تا یابی بصر ،ز آب من اي کور
   ؟کز کجاست ،کاو بداند نیک و بد را
  گاهی دو تو و، راست می گردي گه

  ور نه ما آن کور را بینا کنیم 
  کوري چشم حسود ،داروش کن

  استیز فعل و داروي ظلمت کش 
ر کندظلمت صد ساله را زو ب  

 اي نهال میوه دار، افشان ثمر 

  حودبر تو می آرد ج کز حسودي
  کنم یتا همچنین جان م ،جان مده

  ز بود آفتاب  کور میگردد
  اینت افتاده ابد در قعر چاه 

 بگو ؟کی بر آید این مراد او

  باز کور است آنکه شد گم کرده راه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یان جغدان به ویرانهگرفتار شدن باز م. 27
  باز، در ویرانه بر جغدان فتاد

  از نور رضا ،او همه نور است
  خاك در چشمش زد و از راه برد
  بر سري جغدانش بر سر میزنند
  ولوله افتاد در جغدان که ها

  ر خشم و مهیبپ ،چون سگان کوي
  ؟من چه در خوردم به جغد ،باز گوید

  میروم ،من نخواهم بود اینجا
  که من ،کشید اي جغدانخویشتن م
  آباد در چشم شماست ،این خراب
  باز حیلت می کند :جغد گفتا

  خانه هاي ما بگیرد او به مکر

  راه را گم کرد و در ویران فتاد  
  ک کورش کرد سرهنگ قضالی

  در میان جغد و ویرانش سپرد
  و بال نازنینش می کنند پرّ
  آمد تا بگیرد جاي ما ،باز

  اندر افتادند در دلق غریب 
  کردم به جغد رهاصد چنین ویران 

  سوي شاهنشاه راجع میشوم 
  میروم سوي وطن  ،مقیمم ین

  باز جاست  ،ور نه ما را ساعد شه
  بر کندتا ز خان و مان شما را 

  بر کند ما را به سالوسی ز وکر
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  این حیلت پرست ،می نماید سیري
  بسطین را همچو د ،او خورد از حرص

  الف از شه میزند وز دست شاه
  خود چه جنس شاه باشد مرغکی

  و یا جنس وزیر ،جنس شاه است او
  ز مکر و فعل و فن ،گویدآنچه می 

  اینت مالیخولیاي ناپذیر
  از ابلهیست ،هر که این باور کند

  کمترین جغد ار زند بر مغز او
  ار یک پر من بشکند :گفت باز

  خود اگر بازي مرا ؟جغد چبود
  شه کند توده به هر شیب و فراز
  پاسبان من عنایات وي است
  در دل سلطان خیال من مقیم

  ر روشچون بپراند مرا شه د
  همچو ماه و آفتابی می پرم
  روشنی عقلها از فکرتم

  حیران همادر من شود بازم و 
  ز زندان یاد کرد ،شه براي من

  یک دمم با جغدها دمساز کرد
  اي خنک جغدي که در پرواز من

  ازان شویدبتا  ،در من آویزید
  آنکه باشد با چنان شاهی حبیب
  هر که باشد شاه دردش را دوا

  م من طبل خوارنی ،مالک ملکم
  ینداي ارجع ،طبل باز من

  دور از او ،من نیم جنس شهنشه
  نیست جنسیت ز روي شکل و ذات
  باد جنس آتش آمد در قوام
  جنس ما چون نیست جنس شاه ما

  او ماند فرد ،چون فنا شد ماي ما
  نشانیهاي او ،خاك شد جان و

  و اهللا از جملۀ حریصان بدتر است   
  دنبه مسپارید اي یاران به خرس 

  ما سلیمان را ز راه  ،تا برد او
  گر عقل داري اندکی  ،مشنوش

  ؟هیچ باشد الیق لوزینه سیر
  هست سلطان با حشم جویاي من 
  اینت الف خام و دام گول گیر

   ؟شهیستمرغک الغر چه در خورد 
  ؟مر ورا یاري گري از شاه کو
  بیخ جغدستان شهنشه بر کند

  کند با من جفا ،دل برنجاند
  از سرهاي باز ،صد هزاران خرمن
  شه در پی است  ،هر کجا که من روم

  دل سلطان سقیم  ،بی خیال من
  می پرم بر اوج دل چون پرتوش 
  پرده هاي آسمانها می درم 
  انفطار آسمان از فطرتم 

  ما تا بداند سرّ ؟بود جغد که
  صد هزاران بسته را آزاد کرد
  از دم من جغدها را باز کرد

  راز من  ،فهم کرد از نیک بختی
  شهبازان شوید ،گر چه جغدانید

   ؟چرا باشد غریب ،هر کجا افتد
  نباشد بی نوا ،گر چو نی نالد

  طبل بازم میزند شه از کنار
  به رغم مدعی  ،حق گواه من

  نور از او ،لیک دارم در تجلی
  آب جنس خاك آمد در نبات 
  طبع را جنس آمدست آخر مدام 

  فنا ،شد بهر ماي او ،ماي ما
  پیش پاي اسب او گردم چو گرد

  نشان پاي او ،هست بر خاکش
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  براي این نشان ،خاك پایش شو
  تا که نفریبد شما را شکل من

  بسا کس را که صورت راه زد اي
  آخر این جان با بدن پیوسته است
  تاب نور چشم با پیه است جفت

  غم در جگر ،گرده وشادي اندر ُ
  رایحه در انف و منطق در لسان
  این تعلقها نه بی کیف است و چون

  کل با جان جزو آسیب کردجان ُ
  جان از آن آسیب جیب ،همچو مریم

  است که بر خشک و تر ،آن مسیحی نه
  چو حامل گشت جان ،پس ز جان جان

  پس جهان زاید جهان دیگري
  تا قیامت گر بگویم بشمرم
  تا قیامت این قیامت را اگر

  یاربی است ،این سخنها خود به معنی
  ؟چون تن زند ،پس ؟چون کند تقصیر

  هست لبیکی که نتوانی شنید
  یک مثل آوردمت تا پی بري

  

  تا شوي تاج سر گردن کشان   
  قل من نقل من نوشید پیش از نَ

صورت کرد و بر اهللا زد قصد  
   ؟هست ستههیچ این جان با بدن مان

  در قطرة خونی نهفت  ،ور دلن
  عقل چون شمعی درون مغز سر
 لهو در نفس و شجاعت در جنان 

  زبون  ،عقلها در دانش چونی
در جیب کرد ،ري ستدجان از او د  

  حامله شد از مسیح دل فریب 
  آن مسیحی کز مساحت برتر است 
  از چنین جانی شود حامل جهان 

  ر را وا نماید محشري حشََ  این
  این قیامت قاصرم  من ز شرح

 شرح گویم قاصر آیم اي پسر 

م شیرین لبی است حرفها دام د  
  یارب میرسد زچونکه لبیکش 

 لیک سر تا پاي بتوانی چشید

  وز چنین لبیک پنهان برخوري 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوي آب. 28
  بر لب جو بود دیواري بلند
  تشنه اي مستسقئی زار و نزار
  مانعش از آب آن دیوار بود

  اب آب او دیوار اوشد حج
  ناگهان انداخت او خشتی در آب

  شیرین لذیذ ،چون خطاب یار
  آن ممتحن ،از صفاي بانگ آب

  یعنی هی ترا ،آب میزد بانگ
  مرا دو فایده است ،ابآ: تشنه گفت

  فایدة اول سماع بانگ آب
  بانگ او چون بانگ اسرافیل شد

  بر سر دیوار تشنۀ دردمند  
 عاشقی مستی غریبی بی قرار 

  زار بود ،او چو ماهی ،از پی آب
 فغان ِ زار او  بر فلک میشد

  بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب 
  چون نبیذ ،مست کرد آن بانگ آبش

  ز آنجا خشت کن و ،گشت خشت انداز
  ؟فایده چه زین زدن خشتی مرا

  من از این صنعت ندارم هیچ دست 
  اب سحکاو بود مر تشنگان را چون 

رده را زین زندگی تحویل شدم  
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یا چو بانگ ایام بهار رعد  
  اتایام زک ،یا چو بر درویش
  کان از یمن ،چون دم رحمان بود

  یا چو بوي احمد مرسل بود
  یا چو بوي یوسف خوب لطیف
  یا نسیم روضۀ دار السالم
  یا سوي مس سیه از کیمیا
  یا ز لیلی بشنود مجنون کالم
  فایدة دیگر که هر خشتی کزین
  کز کمی خشت دیوار بلند

  قربی می شودپستی دیوار ُ
  سجده آمد کندن خشت لزب

  عالی گردن است ،این دیوارتا که 
  سجده نتوان کرد بر آب حیات
  بر سر دیوار هر کو تشنه تر
  هر که عاشق تر بود بر بانگ آب

  نقر می تا عپ ،او ز بانگ آب
  اي خنک آنرا که او ایام پیش
  اندر آن ایام کش قدرت بود
  و آن جوانی همچو باغ سبز و تر

ت و شهوت روانچشمه هاي قو  
  و سقفش بس بلندي معمور اخانه 

  نور چشم وقوت ابدان بجا
  هین غنیمت دان جوانی اي پسر
  پیش از آن کایام پیري در رسد
  خاك شوره گردد و ریزان و سست
  آب زور و آب شهوت منقطع

  م زیر آمدهدر چون پا ،ابروان
  رو چو پشت سوسمار ،از تشنج

  پشت دو تا گشته دل سست و طپان
  بر سر ره  زادکم مرکوب سست

  نه ویران کار بی سامان شدهخا

  باغ می یابد از او چندین نگار  
  پیغام نجات  ،و بر محبوسیا چ

  میرسد سوي محمد بی دهن 
  کان به عاصی در شفاعت میرسد

  میزند بر جان یعقوب نحیف 
 سوي عاصی میرسد بی انتقام 

 میرسد پیغام، کاي ابله بیا 

 یا فرستد ویس رامین را پیام 

  بر کنم آیم سوي ماء معین 
  پست تر گردد به هر دفعه که کند

  بوددرمان وصلی می ،فصل او
  و اسجد و اقترب  ،موجب قربی که

  مانع این سر فرود آوردن است 
  زین تن خاکی نجات  یتا نیاب

درزودتر بر می کند خشت و م  
  او کلوخ زفت تر کند از حجاب 

  ق ـُلجز بانگ ب ،نشنود بیگانه
  گزارد وام خویش  ،مغتنم دارد

  صحت و زور دل و قوت بود
رمیرساند بی دریغی بار و ب  

  سبز می گردد زمین تن بدان 
  معتدل ارکان و بی تخلیط و بند
 قصر محکم، خانه روشن، پر صفا 

 سر فرود آور، بکن خشت و مدر 

نْ ملٌ مبگردنت بندد به حدس  
  ست هرگز از شوره نبات خوش نرُ

  او ز خویش و دیگران نامنتفع 
  تاري شده  ،نم آمده ،چشم را

  کار رفته نطق و طعم و دندانها ز
 تن ضعیف و دست و پا چون ریسمان 

 غم قوي و دل تنک، تن نادرست 

 دل ز افغان همچو ناي انبان شده 
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  عمر ضایع، سعی باطل، راه دور
  موي بر سر همچو برف، از بیم مرگ

  الشه لنگ و ره دراز،روز بیگه 
د محکم شدهبیخهاي خوي ب  

  همچو آن شخص درشت خوش سخن
  

 نفس کاهل، دل سیه، جان ناصبور   

 جمله اعضا لرز لرزان همچو برگ 

  عمل رفته ز ساز ،کارگه ویران
کم شده  ،بر کندن آن قوت  

  در میان ره نشاند او خار بن
   

  
  

  بر کن  ن را که نشانده اي بر سر راهن خار بآفرمودن والی آن مرد را که . 29
  ر شدندره گذریانش مالمت گ

ن افزون شديهر دمی آن خار ب  
  جامه هاي خلق بدریدي ز خار
  چونکه حاکم را خبر شد زین حدیث

  این بکن: چون به جد حاکم بدو گفت
  مدتی فردا و فردا وعده داد

  اي وعده کژ :گفت روزي حاکمش
  االیام یا عم بیننا: گفت

  این بدان ،تو که می گویی که فردا
  ودجوان تر می ش ،آن درخت بد

ت و برخاستنخار بن در قو  
ن هر روز و هر دم سبز و ترخار ب  

  تو پیرتر ،او جوانتر می شود
  خار بن دان هر یکی خوي بدت
  بارها از فعل بد نادم شدي
  بارها از خوي خود خسته شدي
  گر ز خسته گشتن دیگر کسان

  باري ز زخم خود نه اي ،غافلی
  ر و مردانه بزندایا تبر بر

  و فاروق مهین ورنه چون صدیق
ن وصل کن این خار رایا به گلب  

  کشد نار تو راتا که نور او ُ
  تو مثال دوزخی او مومن است
  مصطفی فرمود از گفت جحیم
  گویدش بگذر ز من اي شاه زود

  نکند ،بکن این راِ : بس بگفتندش  
  پاي خلق از زخم آن پر خون شدي 

  ستی زار زارپاي درویشان بخ
 یافت آگاهی ز فعل آن خبیث 

  بر کنم روزیش من  ،آري: گفت
  شد درخت خار او محکم نهاد

  ژدر کار ما واپس مغ ،پیش آ
  عجل ال تماطل دیننا: گفت

  که به هر روزي که می آید زمان 
  کننده پیر و مضطر می شودوین َ
  و در کاستن  سستیکن در خار َ

  زار و خشکتر ،خار کن هر روز
  د باش و روزگار خود مبرزو

  بارها در پاي خار آخر زدت 
 بر سر راه ندامت آمدي 

  سخت بی حس آمدي  ،حس نداري
  خلق زشت تو هست آن رسان که ز ُ

  بیگانه اي  متو عذاب خویش و ه
  تو علی وار این در خیبر بکن 
 هین طریق دیگران را برگزین 

  نور یار را ،وصل کن با نار
  ر تو راکند خان ُبوصل او گل

  کشتن آتش به مومن ممکن است 
  کاو به مومن البه گر گردد ز بیم 
  هین که نورت سوز نارم را ربود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



248 

 

  نور مومن است ،پس هالك نار
  ضد نور باشد روز عدل ،نار

  گر همی خواهی تو دفع شر نار
  چشمۀ آن آب رحمت مومن است

  ریزان است نفس تو از اوس گپ
  زآن گریزان می شود ،آتش ،زآب

  حس و فکر تو همه از آتش است
  آب نور او چو برآتش چکد

  مرگ و درد ،چون کند چک چک تو گویش
  تا نسوزد او گلستان تو را
  یک شرر از وي هزاران گلستان
  بعد از آن چیزي که کاري بردهد
  باز پهنا میرویم از راه راست

  خسوربودیم اي  اندر آن تقریر
  بار تو باشد گران، در راه چاه
  سال شصت آمد که در شستت کشد
  آنکه عاقل بود در دریا رسید
  چونکه بیگه گشت و آن فرصت گذشت
  ورنه در تابه شوي بریان بسی
  حال آن سه ماهی و آن جویبار
  فانتبه ثم اعتبر ثم انتصب

  وقت کشت نی ،سال بی گه گشت
  کرم در بیخ درخت تن فتاد

  بی گاه شد ،اي راه رو ،هین و هین
  این دو روزك را که زورت هست زود

  راکب ،این قدر تخمی که ماندستت
  این قدر عمري که ماندستت، بباز
  تا نمردست این چراغ با گهر

  که فرداها گذشت ،هین مگو فردا
  

  دفع ضد ال یمکن است  ،زانکه بی ضد  
  این ز فضل  ،کان ز قهر انگیخته شد

  آب رحمت بر دل آتش گمار
  آب حیوان روح پاك محسن است 

  آب جوزاو  ،زانکه تو از آتشی
  ن می شودکاتشش از آب ویرا

  حس شیخ و فکر او نور خوش است 
  برجهد ،چک چک از آتش برآید

  تا شود این دوزخ نفس تو سرد
  عدل و احسان تو راپشت نکند، 

 از یکی نه نام ماند نه نشان 

  الله و نسرین و سیسنبردهد
   ؟راه ما کجاست ،باز گرد اي خواجه

  دورکه خرت لنگ است و منزل دور 
 شاهراه  کج مرو، رو راست، اندر

 راه دریا گیر تا یابی رشد 

 شد خالص از دام و از آتش رهید 

 مرده گرد و، رو سوي دریا ز دشت 

 اینچنین هرگز کند بر خود کسی؟ 

 گفته شد اینجا براي اعتبار

 واستعن باهللا ثم اجهد تصب 

  جز سیه رویی و فعل زشت نی 
  ر آتش نهادببایدش بر کند و 

  آفتاب عمر سوي چاه شد
  از راه جود ،افشانی بکن پرّ

 تا در آخر بینی آنرا برگ و بار 

  عمر دراز ،تا بروید زین دو دم
  هین فتیله اش ساز و روغن زودتر

شتتا به کلی نگذرد ایام ک  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در بیان معنی فی التاخیر آفات. 30
  گرت میل نویست  ،کهنه بیرون کن    بند قویست ،که تن ،پند من بشنو
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ر زر بر گشالب ببند و کف پ  
  ترك شهوتها و لذتها سخاست

  شاخیست از سرو بهشت ،این سخا
  واعروة الوثقی است این ترك ه

  اي خوب کیش ،تا برد شاخ سخا
  این عالم چو چاه ،وتیوسف حسنی 

  یوسفا آمد رسن درزن دو دست
  کین رسن آویختند ،حمد هللا

  در رسن زن دست وبیرون رو ز چاه
  تا ببینی عالم جان جدید

  چون هستان شده ،این جهان نیست
  خاك بر باد است و بازي می کند
  خاك همچون آلتی در دست باد

  را به خاك افتد نظر چشم خاکی
  بی کار است و پوست ،اینکه بر کار است

  کاو هست یار ،اسب داند اسب را
  سوار ،چشم حس اسب است و نور حق

  پس ادب کن اسب را از خوي بد
  چشم اسب از چشم شه رهبر بود
  چشم اسبان جز گیاه و جز چرا
  نور حق بر نور حس راکب شود

  ؟چه داند رسم راه ،اسب بی راکب
  حسی رو که نورش راکب استسوي 

  نور حس را نور حق تزیین بود
  نور حسی می کشد سوي ثري
  ز انکه محسوسات دونتر عالمی است

  بروِ  لیک پیدا نیست آن راکب
  نور حسی کاو غلیظ است و گران

  بینی ز چشم چونکه نور حس نمی
ختفی ستنور حس با این غلیظی م  

  این جهان چون خس به دست باد غیب
  بحرش میبرد، گاهیش برگه به 

  بخل تن بگذار و پیش آور سخا  
  برنخاست  ،هر که در شهوت فرو شد

  کز کف چنین شاخی بهشت  ،واي او
  جان را بر سما ،برکشد این شاخ

  کشان تا اصل خویش  ،را باالو مر ت
وین ربر امر اله  ،ر استن صبس  

  بیگه شدست  ،از رسن غافل مشو
  فضل و رحمت را بهم آمیختند
 تا ببینی بارگاه پادشاه 

  ناپدیدا، بس آشکار یعالم
  بس پنهان شده  ،و آن جهان هست

  پرده سازي می کند ،یئکژنما
  باد را دان عالی و عالی نژاد

  چشمی بود نوعی دگر ،بادبین
  اوست  مغز و اصل ،وانکه پنهان است

  هم سواري داند احوال سوار
  اسب خود ناید بکاراین بی سوار 

  ور نه پیش شاه باشد اسب رد
  چشم او بی چشم شه مضطر بود

  ؟چرا ی،بگوید ن ،هر کجا خوانی
  آنگهی جان سوي حق راغب شود

  شاه باید تا بداند شاه راه 
را آن نور نیکو صاحب است  حس  

لی  نُورٍ این بود ع معنی نُور  
  نور حقش می برد سوي علی 
  نور حق دریا و حس چون شبنمی است 
  جز به آثار و به گفتار نکو
  هست پنهان در سواد دیده گان 

   ؟ی ز چشمیچون ببینی نور آن دن
   ؟چون خفی نبود ضیایی کان صفی ست

  داد غیب  ازگرفت  هعاجزي پیش
 گاه خشکش میکند، گاهیش َتر 
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  دست پنهان و قلم بین خط گزار
  گه بلندش می کند گاهیش پست
  گه یمینش می برد گاهی یسار
  تیر پران بین و ناپیدا کمان
  تیر را مشکن که این تیر شهی ست
ذْ رمیت گفت حق   ما رمیت إِ

  تو مشکن تیر را ،خشم خود بشکن
ربوسه ده بر تیر و پیش شاه ب  

  و زبون پستعاجز و  ،اآنچه پید
  ؟این چنین دامی کراست ،ما شکاریم
  ؟این خیاط کو ،می دوزد ،می درد

  ساعتی کافر کند صدیق را
داممص در خطر باشد زانکه مخل  

  زانکه در راهست و رهزن بیحد است
  ص استاو مخل ،آینۀ خالص نگشت

  ص باز رستـَمخل ،ص گشتـَچونکه مخل
  هیچ آیینه دگر آهن نشد

  گوري دگر غوره نشدهیچ ان
  پخته گرد و از تغیر دور شو
  چون ز خود رستی همه برهان شدي

  دین نمودالور عیان خواهی صالح 
  فقر را از چشم و از سیماي او

  بی آلت چو حق ،شیخ فعال است
  دل به دست او چو موم نرم رام

هر مومش حاکی انگشتریستم  
  حاکی اندیشۀ آن زرگر است

  ؟بانگ کیست ،این صدا در کوه دلها
  اوستاد ،او حکیم است ،هر کجا هست

  ثنا می کندکاوا م ،کههست ُ
  می زهاند کوه از آن آواز و قال

  آن لطف بیرون می شود ،کوهچون ز ُ
  نعل بود ،ز آن شهنشاه همایون

  اسب در جوالن و ناپیدا سوار  
  گاهی شکست  ،درستش میکند گه

  گاهیش خار ،گه گلستانش کند
  جانها پیدا و پنهان جان جان 

  ز شصت آگهی ست  ،تیر پرتابی
  کار حق بر کارها دارد سبق 

  د شیر رانمایچشم خشمت خون 
  تراز خون تو َ هتیر خون آلود
  چنان تند و حرون  ،و آنچه ناپیدا
   ؟چوگانی کجاست ،گوي چوگانیم

  ؟این نفاط کو ،سوزدمی دمد می 
  ساعتی زاهد کند زندیق را
  تا ز خود خالص نگردد او تمام 
  آن رهد کاو در امان ایزد است 

  او مقنص است  ،مرغ را نگرفته است
  رد دست ب ،در مقام امن رفت و

  هیچ نانی گندم خرمن نشد
  هیچ میوة پخته با کوره نشد
  رو چو برهان محقق نور شو

  سلطان شدي ام، بنده : گفتیچونکه 
  دیده ها را کرد بینا و گشود
  دید هر چشمی که دارد نور هو
  با مریدان داده بی گفتی سبق 

  گاه نام  ،مهر او گه ننگ سازد
   ؟حاکی کیست ،باز آن نقش نگین

  اندر دیگر است  ،سلسلۀ هر حلقه
گه تهیست  ،کهاین ُ ،ست از بانگا رگه پ  

  خالی مباد ،زین کوه دل ،بانگ او
  کآواز صد تا می کند ،کههست ُ

  صد هزاران چشمۀ آب زالل 
  چشمه ها خون می شود يآبها

  لعل بود ،که سراسر طور سینا
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اجزاي کوه ،درَجان پذیرفت و خ  
  نه ز جان یک چشمه جوشان می شود
  نه صداي بانگ مشتاقی در او

  ا ز تیشه و ز کلندت ؟کو حمیت
  بو که بر اجزاي او تابد مهی
  چون قیامت کوهها را بر کند
  ؟این قیامت ز آن قیامت کی کم است

  از زخم ایمن است ،هر که دید این مرهم
  ش شد حریفباي خنک زشتی که خو

رده چون حریف جان شودنان م  
  هیزم تیره حریف نار شد

  رده فتادخر مَ سار اردر نمک
  هوخُم ت رنگ صبغۀ اهللا هس
ُ ئخم افتد و گوچون در آن ُ   قمیش

  خود انا الحق گفتن است ،خمآن منم ُ
  رنگ آهن محو رنگ آتش است
  چون به سرخی گشت همچون زر کان

  حتشمآتش م شد ز رنگ و طبع ِ
  ترا شک است و ظن گر ،آتشم من
  بر تو گر شد مشتبه ،آتشم من

  آدمی چون نور گیرد از خدا
  و چون ملکنیز مسجود کسی کا

  لب ببند ؟آهن چه ؟آتش چه
  کم گو از آن ،پاي در دریا منه

  گر چه صد چون من ندارد تاب بحر
  جان و عقل من فداي بحر باد
  تا که پایم میرود رانم در او

  ز غایب خوشتر است ،حاضر بی ادبِ
  به گرد حوض گرد ،اي تن آلوده

  کاو از حوض مهجور اوفتاد ،پاك
  بود پاکی این حوض بی پایان

  لیکن در کمین ،است یزانکه دل حوض

  آخر اي گروه  ،ما کم از سنگیم  
  نه بدن از سبز پوشان می شود
  نه صفاي جرعۀ ساقی در او

  که را بکلی بر کننداین چنین ُ
  بو که در وي تاب مه یابد رهی 

  ؟ی می کنداین کرم ک ،پس قیامت
  آن قیامت زخم و این چون مرهم است 

  او محسن است  ،کاین حسن دید ،هر بدي
  گل رویی که جفتش شد خریف و اي ُ

  زنده گردد نان و عین آن شود
  تیرگی رفت و همه انوار شد

ردگی یکسو نهادآن خري و م  
  پیسها یک رنگ گردد اندر او

   ال تلم ،خماز طرب گوید منم ُ
  اال آهن است  ،رنگ آتش دارد

ش است ز آتشی میالفد و خامش و  
  پس انا النار است الفش بی زبان 

  من آتشم  ،گوید او من آتشم
  آزمون کن دست را بر من بزن 

  یک دم بنه  ،روي خود بر روي من
  هست مسجود مالیک ز اجتبا
  رسته باشد جانش از طغیان و شک 

  خندبمشبه را و ریش تشبیه 
  لب گزان  ،بر لب دریا خمش کن

  لیک می نشکیبم از غرقاب بحر
  خونبهاي عقل و جان این بحر داد

  چو بطانم در او ،چون نماند پا
   ؟بر در است ین ،حلقه گر چه کژ بود

  ؟پاك کی گردد برون حوض مرد
  خویش هم دور اوفتاد طهراو ز 

  پاکی اجسام کم میزان بود
  سوي دریا راه پنهان دارد این 
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  خواهد مدد ،پاکی محدود تو
  

  دد عددور نه اندر خرج کم گر
  

 تمثیل در بیان خواندن آب، آلودگان رابپاکی. 31
  در من شتاب :آب گفت آلوده را

  ؟این شرم بی من کی رود :گفت آب
  کاو پنهان شود ،هر آلوده ،ز آب

  حوض تن گلناك شد دل ز پایۀ
  گرد اي پسرگرد پایۀ حوض دل َ

  بحر تن بر بحر دل بر هم زنان
  ور باشی تو کژ ،گر تو باشی راست

  پیش شاهان گر خطر باشد بجان
  شاه چون شیرین تر از شکر بود

  سالمت مر ترا و،اي مالمت گ
  با آتش خوش استو، جان من کوره ست 

  همچو کوره عشق را سوزیدنیست
  ترا چون برگ شد برگ بی برگی

  افزودن گرفت تشادی ،غمز چون 
  آن امن توست ،آنچه خوف دیگران

  باز دیوانه شدم من اي طبیب
  حلقه هاي سلسلۀ تو ذو فنون

فنونی دیگر است ،هر حلقه داد  
  این شد مثل ،نونفن باشد جنوپس 

گسست بندآنچنان دیوانگی ب  
  

  که دارم شرم از آب  :گفت آلوده  
  ؟ه زایل کی شودبی من این آلود

  الحیاء یمنع اإلیمان بود
  تن ز آب حوض دلها پاك شد

  میکن حذر ،هان ز پایۀ حوض تن
خٌ ال یبغیان  رْزدر میانشان ب  

  واپس مغژ ،پیشتر می غژ بدو
  همتان عالی د نلیک نشکیب

  جان به شیرینی رود خوشتر بود
   رها کن تو مرا ،اي سالمت جو
  است که خانۀ آتش  ،کوره را این بس

  نیست دکو ،هر که او زین کور باشد
  مرگ شد ،جان باقی یافتی و

  گل و سوسن گرفت روضۀ جانت ُ
  مرغ خانه سست  ،بط قوي از بحر و

  ی شدم من اي حبیب ئباز سودا
  هر یکی حلقه دهد دیگر جنون 
  پس مرا هر دم جنونی دیگر است 
  خاصه در زنجیر این میر اجل 
  که همه دیوانگان پندم دهند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدن دوستان بهآ بیمارستان جهت پرسش ذو النون مصري. 32
  این چنین ذو النون مصري را فتاد
  شور چندان شد که تا فوق فلک

  اي شوره خاك ،هین منه تو شور خود
  خلق را تاب جنون او نبود

  ش عوام آتش فتادچونکه در ری
  امجنیست امکان واکشیدن این ل

  دیده این شاهان ز عامه خوف جان

  کاندر او شور و جنونی نو بزاد  
  میرسید از وي جگرها را نمک 
  پهلوي شور خداوندان پاك 

  ودرب آتش او ریشهاشان می
  المراد بند کردندش به زندان

  گر چه زین ره تنگ می آیند عام 
  شاهان بی نشان  ،ه کورند وگرُکاین ُ
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  چونکه حکم اندر کف رندان بود
  یک سواره میرود شاه عظیم

دنهان در قطره اي ئیدریا ؟چه ر  
  آفتابی خویش را ذره نمود
  جملۀ ذرات در وي محو شد
  چون قلم در دست غداري بود

  کیاچون سفیهان راست این کار و 
  قوم راه گم ،انبیا را گفته

  امان انگیخته ،جهل ترسا بین
  چون به قول اوست مصلوب جهود
  چون دل آن شاه ز ایشان خون بود
  زر خالص را و زرگر را خطر
  یوسفان از رشک زشتان مخفیند
  یوسفان از مکر اخوان در چهند
  ؟از حسد بر یوسف مصري چه رفت
  الجرم زین گرگ یعقوب حلیم

  گرد یوسف خود نگشتِ ،گرگ ظاهر
  و ز عذر لبق ،رحم کرد این گرگ

  صد هزاران گرگ را این مکر نیست
  زانکه حشر حاسدان روز گزند

حشر پردار خوارر حرص خس م  
  اندام نهان ،زانیان را گند

  گند مخفی کان به دلها میرسید
  بیشه اي آمد وجود آدمی
  ظاهر و باطن اگر باشد یکی

  خوك در وجود ما هزاران گرگ و
  غالبتر است وک ،راست حکم آن خو

  سیرتی کان بر وجودت غالب است
  ساعتی گرگی در آید در بشر
  میرود از سینه ها در سینه ها
  بلکه خود از آدمی در گاو و خر

ُُُُکسک میشود رهوار و راماسب س  

  الجرم ذو النون در زندان بود  
  یتیم   درچنین ُ ،در کف طفالن

  آفتابی مخفی اندر ذره اي 
  و اندك اندك روي خود را بر گشود
  عالم از وي مست گشت و صحو شد

  بود منصور بر داري الجرم
  الزم آمد یقُْتلُونَ األنبیاء

نا بکم  ،از سفه طَیرْ نَّا تَ   إِ
  ز آن خداوندي که گشت آویخته 

  ؟کی تاند نمود رپس مر او را ام
نْت فیهِم چون بود   ؟عصمت و أَ
  باشد از قالب خاین بیشتر

  خوبان در آتش می زیند ،کز عدو
  یوسف به گرگان می دهند ،کز حسد

  رگیست زفت این حسد اندر کمین گ
  داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم 
  این حسد در فعل از گرگان گذشت 
هبنا نستبق  نَّا ذَ   آمده که إِ

  یست اب ،عاقبت رسوا شود این گرگ
  بی گمان بر صورت گرگان کنند

  روز شمار ،صورت خوکی بود
  گند دهان  ،خمر خواران را بود

  گشت اندر حشر محسوس و پدید
  دمی آار  ،دبر حذر شو زین وجو

 نیست کس را در نجات او شکی 

  صالح و ناصالح و خوب و خشوك 
  آن زر است  ،دمچونکه زر بیش از مس آ

  هم بر آن تصویر حشرت واجب است 
همچون قمر ،خیساعتی یوسف ر  

  صالح و کینه ها ،از ره پنهان
  ی و علم و هنرئمیرود دانا

  میکند بر هم سالم  ، بازي خرس ِ
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  هوسی حرص و رفت در سگ ز آدم
  ودرقی زان ئدر سگ اصحاب خو

کندر هر زمان در سینه نوعی س  
  شیر آگه استهر که  ،زآن عجب بیشه

  مرجان جان و راز د ،ی کنئدزد
  ر لطیفباري آن د ،چونکه دزدي

  چونکه ذوالنون سوي زندان رفت شاد
  دوستان از هر طرف بنهاده رو

  

  یا حرس  ،ا شکاريی ،ا شبان شدی  
  گشته بود رحمن تا جویاي ،رفت

  گه دام و دد ،گاه دیو و گه ملک
  پنهان ره است  ،تا به دام سینه ها
  از درون عارفان  ،اي کم از سگ

 چونکه حامل می شوي باري شریف 

 بند بر پا، دست بر سر، ز افتقاد 

  بهر پرسش سوي زندان نزد او
   

  
  
  
  

  کردهچنین قصد یست و به فهم کردن مریدان که ذو النون دیوانه ن. 33
  دوستان در قصۀ ذو النون شدند

  حکمتی است یا ،کاین مگر قاصد کند
  دور دور از عقل چون دریاي او
  حاش هللا از کمال جاه او

  عامه اندر خانه شد او ز شرّ
  تن پرست کنداو ز عار عقل ُ

  وز ساز گاواي فتی که ببندم 
  یابم من حیات ،تا ز زخم لخت

  تا ز زخم لخت گاوي خوش شوم
  گاو مز زخم د ،زنده شد کشته

  کشته بر جست و بگفت اسرار را
  کشته اندکاین جماعت ُ :روشن گفت

  کشته گردد این جسم گرانچونکه ُ
  جان او بیند بهشت و نار را
  وا نماید خونیان دیو را
  گاو کشتن هست از شرط طریق

  کشبگاو نفس خویش را زوتر ِ
  این سخن را مقطع و پایان مجو

  

  ی زدندئسوي زندان و در آن را  
  او در این دین قبله اي و آیتیست 

  باشد سفه فرماي او تا جنون
  کابر بیماري بپوشد ماه او
  او ز ننگ عاقالن دیوانه شد
  قاصدا رفتست و دیوانه شدست 

  وین را مکاو ،بر سر و پشتم بزن
  اي ثقات  ،چون قتیل از گاو موسی
  گش شوم  ،همچو کشتۀ گاو موسی

  همچو مس از کیمیا شد زر ساو
  وا نمود آن زمرة خون خوار را

  شان کشته اندتخم این آشوب ای
  زنده گردد هستی اسرار دان 
  باز داند جملۀ اسرار را
  وا نماید دام خدعه و ریو را

  فیق ش جان مدمتا شود از زخم ُ
 هش بتا شود روح خفی زنده و ِ

  حال ذوالنون با مریدان بازگو
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با مریدان به حکایت ذو النونکردن وع رج. 34
  چون رسیدند آن نفر نزدیک او

  ما از دوستان :با ادب گفتند
  هی کیانید اتقوا ،بانگ بر زد  

    بهر پرسش آمدیم اینجا به جان 
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  چونی اي دریاي عقل ذو فنون
؟کی رسد در آفتاب ،گلخنُ دود  

  نبیان کن این سخُ ،وامگیر از ما
  مر محبان را نشاید دور کرد
ه با محب راز را اندر میان ن  
  راز را اندر میان آور شها

  صادق و دل خسته ایم وما محب 
  راز را از دوستان پنهان مکن
  چونکه ذوالنون این سخن ز ایشان شنید
  فحش آغازید و دشنام از گزاف
  بر جهید و سنگ پران کرد و چوب
  قهقهه خندید و جنبانید سر
  ؟دوستان بین، کو نشان دوستان

  ؟دوست ،کی کران گیرد ز رنج دوست
  نشان دوستی شد سر خوشی ین
  نج بر خود گیر گر تو دوستیر

  بال چون آتش است ،دوست همچون زر
  

   ؟جنون ،این چه بهتان است بر عقلت  
  چون شود عنقا شکسته از غراب 

  با ما این مکن  ،ما محبانیم
  یا به رو پوش و دغل مغرور کرد

 تجب ایکه بحر علم و عقلی، اس

  مها ،رو مکن در ابر پنهانی
  در دو عالم دل به تو در بسته ایم 
 در میان نه راز و قصد جان مکن 

 جز طریق امتحان مخلص ندید 

  گفت او دیوانگانه زي و قاف 
  جملگی بگریختند از بیم کوب 

  باد ریش این یاران نگر: گفت
  دوستان را رنج باشد همچو جان 

  پوست دوستی آن را چو  ،رنج مغز و
در بال و آفت و مشی حنت ک  

 رو مگردان گر تو نیکو خوستی 

  زر خالص در دل آتش خوش است 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امتحان کردن خواجۀ لقمان زیرکی لقمان را. 35
  ؟که لقمان را که بندة پاك بود ین

  ر کار پیشخواجه اش میداشتی د
  گر چه بنده زاد بود ،زانکه لقمان

  گفت شاهی شیخ را اندر سخن
  شرم ناید مر ترا ،اي شه: گفت

  من دو بنده دارم و ایشان حقیر
  این زلت است ؟آن دو چه اند :گفت شه

  شاه آن دان کاو ز شاهی فارغ است
  اوست عارمخزن آن دارد که مخزن 

  به ظاهر خواجه وش ،خواجۀ لقمان
  باژگونه زین بسیست در جهان

  مر بیابان را مفازه نام شد
  جامه است ،ه را خود معرفگرُیک ُ

  ؟روز و شب در بندگی چاالك بود  
  بهترش دیدي ز فرزندان خویش 

  بود هاز هوا آزاد ،خواجه بود و
  چیزي از بخشش ز من درخواست کن 

  زین برترآ ؟که چنین گویی مرا
  و آن دو بر تو حاکمانند و امیر

  آن یک خشم و دیگر شهوت است : گفت
  بی مه و خورشید نورش بازغ است 

  عدوست را دارد که هستی  آنهستی 
  در حقیقت بنده، لقمان خواجه اش 
  در نظرشان گوهري کم از خسیست 
  نام و رنگی عقلشان را دام شد
  در قبا گویند کاو از عامه است 
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  سالوس زهد اًه را ظاهرگرُیک ُ
  نور باید پاك از تقلید و غول

  از راه عقل ،در رود در قلب او
  بندگان خاص عالم الغیوب
  در درون دل در آید چون خیال
  ؟در تن گنجشک چه بود برگ و ساز

  بر اسرار هوآنکه واقف گشت 
  آنکه بر افالك رفتارش بود
  در کف داود کاهن گشت موم

  خواجه اي ،بود لقمان بنده شکلی
  ی ناشناسئچون رود خواجه به جا

  او بپوشد جامه هاي آن غالم
  چون بندگان در ره شود ،در پیش

  تو رو بر صدر شین ،گوید اي بنده
  دشنام ده ،تو درشتی کن مرا

  خدمت تو داشتم ،ترك خدمت
  خواجگان این بندگیها کرده اند
  چشم پر بودند و سیر از خواجگی
  وین غالمان هوا بر عکس آن
  آید از خواجه ره افکندگی

  چنانُ  بدین عالم ،پس از آن عالم
  خواجۀ لقمان از این حال نهان

  خوش میراند خر ،راز میدانست
  مر ورا آزاد کردي از نخست

  تا ،زانکه لقمان را مراد این بود
  ؟د پنهان کنیر ز بسب گر ِچه عج

  خودَ  کار پنهان کن تو از چشمان
  مزد ربردا ،خویش را تسلیم کن

  می دهند افیون به مرد زخم مند
  از رنج او را میدرند ،وقت مرگ

  چون به هر فکري که دل خواهی سپرد
  هر چه اندیشی و تحصیلی کنی

  جاسوس زهد نور باید تا بود  
  تا شناسد مرد را بی فعل و قول 

  نقل َ نباشد بند ،نقد او بیند
  در جهان جان جواسیس القلوب 

  ر حال سمکشوف باشد ِ شانپیش
  که شود پوشیده آن بر عقل باز

  ؟مخلوقات چبود پیش او سرّ
  ؟بر زمین رفتن چه دشوارش بود

  اي ظلوم  ؟موم چه بود در کف او
  ه اي چبندگی بر ظاهرش دیبا

  ر غالم خویش پوشاند لباس ب
  مر غالم خویش را سازد امام 
  تا نباید زو کسی آگه شود

  ین مچون بندة ک ،من بگیرم کفش
  مر مرا تو هیچ توقیري منه 

  تخم حیلت کاشتم  ،تا به غربت
رده اندتا گمان آید که ایشان ب  

  کارها را کرده اند آمادگی 
  خویشتن بنموده خواجۀ عقل و جان 

  اید از بنده بغیر بندگی ن
  این بدان  ،تعبیت ها هست بر عکس

  دیده بود از وي نشان  ،بود واقف
  آن راهبر ،از براي مصلحت

  لیک خشنودي لقمان را بجست 
  ر آن شیر و فتی سکس نداند ِ

  ر ز خود پنهان کنی ساین عجب که ِ
  تا بود کارت سلیم از چشم بد
  و انگه از خود بی ز خود چیزي بدزد
  تا که پیکان از تنش بیرون کنند

  جان میبرند ،او بدان مشغول شد
  از تو چیزي در نهان خواهند برد

  می درآید دزد زآن سو کایمنی 
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  پس بدان مشغول شو کان بهتر است
  تدبار بازرگان چو در آب اوف

  دست اندر کالۀ بهتر زند
  چون که چیزي فوت خواهد شد در آب
  نقد ایمان را بطاعت گوش دار
  چونکه نقدت را نگهداري کنی

  

  هتر است کتا ز تو چیزي برد کان   
 کشتی مالش به غرقاب اوفتد

  هر چه نازلتر بدریا افکند
 ترك کمتر گوي و بهتر را بیاب 

 تا ز روي حق نگردي شرمسار 

  ص و غفلت را برد دیو دنیحر
   

  
  
  

  تحان کنندگانشدن فضل و زیرکی لقمان پیش امظاهر . 36
  خواجۀ لقمان چو لقمان را شناخت
  هر طعامی کاوریدندي به وي
  تا که لقمان دست سوي آن برد
  سور او خوردي و شور انگیختی
  ور بخوردي بی دل و بی اشتها
  خربزه آورده بودند ارمغان

  کایفالن: خواجه با غالمیگفت 
  چونکه لقمان آمد و پیشش نشست

  رینببرید و داد او را یک چون ُ
  داد او را دوم ،از خوشی که خورد

  این را من خورم :گفت ،یجماند گر
  او چنین خوش میخورد کز ذوق او
  چون بخورد از تلخیش آتش فروخت
  ساعتی بی خود شد از تلخی آن
  ؟نوش چون کردي تو چندین زهر را

  ؟روست این چه صبر است این صبوري از چه
  ؟چون نیاوردي به حیلت حجتی

  دست نعمت بخش توگفت من از 
  شرمم آمد که یکی تلخ از کفت

  م از انعام تویچون همه اجزا
  گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد

  داشتکه لذت دست شکر بخشت 
  از محبت تلخها شیرین شود

  دردها صافی شوداز محبت ُ

 بنده بود او را و با او عشق باخت   

  کس سوي لقمان فرستادي ز پی 
  خواجه پس خوردش خوردقاصدا تا 

  هر طعامی کو نخوردي ریختی 
  تهامنی بی ستگاین بود پیو

 لیک غایب بود لقمان آن زمان

  رو فرزند لقمان را بخوان زود 
 خواجه پس بگرفت سکینی بدست 

کر خوردش و چون انگبین همچو ش  
  ها تا هفدهم جتا رسید آن گر

  این بنگرم  ،تا چه شیرین خربزه ست
  هی و لقمه جوطبعها شد مشت

  هم حلق سوخت  ،هم زبان کرد آبله
  بعد از آن گفتش که اي جان جهان 
  ؟لطف چون انگاشتی این قهر را
   ؟یا مگر پیش تو این جانت عدوست

  بس کن ساعتی  ،که مرا عذریست
  توخورده ام چندان که از شرمم دو ُ

  اي تو صاحب معرفت  ،ننوشم یم
  رسته اند و غرق دانه و دام تو

  صد ره بر سر اجزام بادخاك 
   ؟تلخی کی گذاشت ،اندر این بطیخ

  از محبت مسها زرین شود
  از محبت دردها شافی شود
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گل میشود   از محبت خارها ُ
  از محبت دار تختی میشود
  از محبت سجن گلشن میشود

  وري میشوداز محبت نار ن
  از محبت سنگ روغن میشود
  از محبت حزن شادي میشود
  از محبت نیش نوشی میشود
  از محبت سقم صحت میشود
  از محبت مرده زنده می کنند
  این محبت هم نتیجۀ دانش است
  ؟دانش ناقص کجا این عشق زاد
  بر جمادي رنگ مطلوبی چو دید
  دانش ناقص نداند فرق را

  ا رسولچونکه ملعون خواند ناقص ر
  زانکه ناقص تن بود مرحوم رحم
  نقص عقل است آنکه بد رنجوري است
  زانکه تکمیل خردها دور نیست

  یدعنکفر و فرعونی هر گبر 
  بهر نقصان بدن آمد فرج
  برق آفل باشد و بس بی وفا

  بگو ؟بر که می خندد ،برق خندد
  ببریده پی است برقنورهاي 

  یخطف األبصار دان خود رابرق 
  ا فرس را راندنبر کف دری

  عاقبت نادیدن است ،از حریصی
  عاقبت بین است عقل از خاصیت

  او نفس شد ،عقل کاو مغلوب نفس
  هم درین نحسی بگردان این نظر

  و مد زرآن نظر که بنگرد این ج
  زآن همی گرداندت حالی به حال
  تا که از عسري نبینی خوفها
  تا که خوفت زاید از ذات الشمال

 وز محبت سرکه ها مل میشود   

 وز محبت بار بختی میشود 

 بی محبت روضه گلخن میشود 

 وز محبت دیو حوري میشود 

 بی محبت موم آهن میشود 

 وز محبت غول هادي میشود 

 ر موشی میشود وز محبت شی

 وز محبت قهر زحمت میشود 

  شودز محبت شاه بنده می و
   ؟کی گزافه بر چنین تختی نشست

  اما بر جماد ،عشق زاید ناقص
  از صفیري بانگ محبوبی شنید
  الجرم خورشید داند برق را
  بود در تاویل نقصان عقول 
  نیست بر مرحوم الیق لعن و زخم 
  موجب لعنت سزاي دوري است 

  یل بدن مقدور نیست لیک تکم
  جمله از نقصان عقل آمد پدید

  که ما علی االعمی حرج  ،در نبی
  آفل از باقی ندانی بی صفا
  بر کسی که دل نهد بر نور او
   ؟آن چو ال شرقی و ال غربی کی است

  صار دان بنور باقی را همه ا
  در نور برقی خواندن را نامه 

  بر دل و بر عقل خود خندیدن است 
  کاو نبیند عاقبت نفس باشد 

  نحس شد ،مشتري مات زحل شد
  در کسی که کرد نحست درنگر
  او ز نحسی سوي سعدي نقب زد

  ضد به ضد پیدا کنان در انتقال 
 کی ز یسري بار یابی لطفها؟ 

  لذت ذات الیمین یرجی الرجال 
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  مرغ یک پره تا دو پر باشی که
  تا نیایم در کالم ،رها کن یا 

  راستو فرمان ت ،ور نه این خواهی نه آن
  جان ابراهیم باید تا به نور
  پایه پایه بر رود بر ماه و خور
  چون خلیل از آسمان هفتمین
  این جهان تن غلط انداز شد

  

  سره یکعاجز آید از پریدن   
  یا بده دستور تا گویم تمام 

   ؟ستکس چه داند مر ترا مقصد کجا
  بیند اندر نار فردوس و قصور
  تا نماند همچو حلقه بند در
حب اآلفلین    بگذرد که ال أُ
  جز مر آن را کاو ز شهوت باز شد

 

  
  
  

  سلطان و حقیقت آن ن بر غالم خاصاسداحقصۀ تتمۀ . 37
  قصۀ شاه و امیران و حسد

  جرار کالم ،دور ماند از جر
  باغبان ملک با اقبال و بخت
  آن درختی را که تلخ و رد بود

  ؟تتبرمرابر دارد اندر کی ب
  کان درختان را نهایت چیست بر
  شیخ کاو ینظر بنور اهللا شد

  ر بین ببست از بهر حقچشم آخُ
  بد درختان بوده اند ،آن حسودان

  از حسد جوشان و کف می ریختند
  تا غالم خاص را گردن زنند
  ؟چون شود فانی چو جانش شاه بود
  شاه از آن اسرار واقف آمده

  بد گوهراندر تماشاي دل 
  مکر می سازند قومی حیله مند

  بی کران و پادشاهی بس عظیم
  از براي شاه دامی دوختند

  شاگردي که با استاد خویش ،نحس
  استاد جهان ،با کدام استاد

  چشم او ینظر بنور اهللا شده
  از دل سوراخ چون کهنه گلیم
  پرده می خندد بر او با صد دهان
  گوید آن استاد مر شاگرد را

  و سلطان خرد بر غالم خاص  
  باز باید گشت و کرد آن را تمام 
   ؟چون درختی را نداند از درخت
  و آن درختی که یکش هفصد بود
  چون ببیندشان به چشم عاقبت 
  گر چه یکسانند این دم در نظر
  از نهایت وز نخست آگاه شد
  چشم آخر بین گشاد اندر سبق 

  شور بختان بوده اند ،تلخ گوهر
  ختنددر نهانی مکر می انگی

  بیخ او را از زمانه بر کنند
  بیخ او در عصمت اهللا بود

  تن زده  ،همچو بو بکر ربابی
  می زدي خنبک بر آن کوزه گران 

  کنندافتا که شه را در فقاعی 
   ؟در فقاعی کی بگنجد اي خران
  آخر این تدبیر از او آموختند

  همسري آغازد و آید به پیش 
  پیش او یکسان و هویدا و نهان 

  هاي جهل را خارق بده پرده 
  پرده اي بندد به پیش آن حکیم 
  هر دهانی گشته اشکافی بر آن 

  نیستت با من وفا ،اي کم از سگ
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  ا استا مگیر آهن گسلخود مر
  ؟نه از منت یاري است در جان و روان
  پس دل من کارگاه بخت توست
  گویی اش پنهان زنم آتش زنه
  آخر از روزن ببیند فکر تو

  در رویت نمالد از کرم لیک
  او نمی خندد ز ذوق مالشت
  پس خداعی را خداعی شد جزا
  گر بدي با تو ورا خندة رضا
  چون دل او در رضا آرد عمل

  و بخندد هم نهار و هم بهارز
  چون ندانی تو خزان را از بهار
  صد هزاران بلبل و قمري نوا
  چون که برگ روح خود زرد و سیاه
  آفتاب شاه در برج عتاب
  آن عطارد را ورقها جان ماست
  باز منشوري نویسد سرخ و سبز
  سرخ و سبز افتاد نسخ نو بهار
  اندر این معنی شنو تو قصه اي

  

  همچو خود شاگرد گیر و کوردل   
  بی منت آبی نمی گردد روان 
  چه شکنی این کارگاه اي نادرست 

  از قلب باشد روزنه  ،به قلب ین
  دل گواهی می دهد زین ذکر تو

  یی خندد و گوید نعم هر چه گو
  او همی خندد بر آن اسگالشت 

  اینک سزا ،کوزه بخور ،کاسه زن
  صد هزاران گل شکفتی مر ترا

  آفتابی دان که آید در حمل 
  در هم آمیزد شکوفه و سبزه زار
 چون بدانی رمز خنده در ثمار؟

  افکنند اندر جهان بی نوا
   ؟دانی خشم شاهبچون  ،بینینمی 

  اب تمچون کمی کند روها سیه ه
  میزان ماست  ،و آن سیه ،آن سپیدي

  تا رهند ارواح از سودا و عجز
 چون خط قوس و قزح در اعتبار

  تا بیابی از معانی حصه اي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد )ع(عکس تعظیم پیغام سلیمان . 38
  رحمت صد تو بر آن بلقیس باد
  هدهدي نامه بیاورد و نشان
  خواند او آن نکتهاي با شمول

  م هدهد دید و جان عنقاش دیدچش
  عقل با حس زین طلسمات دو رنگ
  کافران دیدند احمد را بشر

  در دیدة حس بین خویشخاك زن 
  دیدة حس را خدا اعماش خواند
  زانکه او کف دید و دریا را ندید
  خواجۀ فردا و حالی پیش او
  ذره اي ز آن آفتاب آرد پیام

  که خدایش عقل صد مرده بداد  
  از سلیمان چند حرفی با بیان 
  با حقارت ننگرید اندر رسول 
  حس چو کفی دید و دل دریاش دید
  چون محمد با ابو جهالن به جنگ 
  چون ندیدند از وي انْشَقَّ القمر

  دشمن عقل است و کیش  ،دیدة حس
  بت پرستش گفت و ضد ماش خواند
  زانکه حالی دید و فردا را ندید

  سوت یکاو نمی بیند ز گنجی 
  آفتاب آن ذره را گردد غالم 
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  قطره اي کز بحر وحدت شد سفیر
  گر کف خاکی شود چاالك او
  خاك آدم چونکه شد چاالك حق
ت آخر از چه بود شَقَّ   ؟السماء انْ

نشیند زیر آب رديخاك از د  
  آن لطافت پس بدان کز آب نیست

  هوا و نار را ،گر کند سفلی
علُ    ما یشاء اهللاحاکم است و یفْ

  گر هوا و نار را سفلی کند
  ور زمین و آب را علوي کند
  نیست کس را زهره تا گوید، که چون؟
عزُّ منْ تشاء   پس یقین شد که تُ

  رو ابلیس شو ،آتشی را گفت
  امو بر سرو تب ،آدم خاکی

  چار طبع و علت اولی نی ام
  کار من بی علت است و مستقیم
  عادت خود را بگردانم به وقت

ر نار شوبحر را گویم که هین پ  
  کوه را گویم سبک شو همچو پشم
  گویم اي خورشید مقرون شو به ماه
  چشمۀ خورشید را سازیم خشک
  آفتاب و مه چو دو گاو سیاه

  

  هفت بحر آن قطره را باشد اسیر  
  پیش خاکش سر نهد افالك او
  پیش خاکش سر نهند امالك حق 
  از یکی چشمی که خاکی بر گشود
  خاك بین کز عرش بگذشت از شتاب 
  جز عطاي مبدع وهاب نیست 

  گل او بگذراند خار راور ز ُ
  کاو ز عین درد انگیزد دوا

دي و ثقلی کندرتیرگی و د  
  راه گردون را بپا مطوي کند
 بس جگرها کاندر این ره گشت خون 

  خاکیی را گفت پرها بر گشا
  زیر هفتم خاك با تلبیس شو

  رو تا ثري  ،اي بلیس آتشی
  ما من باقی ام ئدر تصرف دا

  اي سقیم  ،ه علتبست تقدیرم نی
  این غبار از پیش بنشانم به وقت 

  شوگویم آتش را که رو گلزار 
  پیش چشم  روچرخ را گویم فرو 

  هر دو را سازم چو دو ابر سیاه 
  چشمۀ خون را به فن سازیم مشک 
  یوغ بر گردن ببنددشان اله 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راًدر آیه ی انکار فلسف. 39 غَو ماؤُکُم حب إِنْ أَص  
  ی می خواند از روي کتابئمقر

  آب را در غورها پنهان کنم
  ؟آرد دگر هآب را در چشمه ک

  فلسفی منطقی مستهان
  از ناپسند ،چون که بشنید آیت او

  ما بزخم بیل و تیزي تبر
  شب بخفت و دید او یک شیر مرد

  اي شقی ،گفت زین دو چشمۀ چشم

  بندم آب  ،ماؤُکُم غَوراً ز چشمه   
  چشمه ها را خشک و خشکستان کنم 
  جز من بی مثل با فضل و خطر
  میگذشت از سوي مکتب آن زمان 
  گفت آریم آب را ما با کلند
  آب را آریم از پستی ز بر
  زد طپانچه هر دو چشمش کور کرد

   ؟ار صادقی ،ر آربا تبر نوري ب
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  ست و دو چشم کور دیدروز بر ج
  گر بنالیدي و مستغفر شدي
  لیک استغفار هم در دست نیست
  زشتی اعمال و شومی جحود
  دل به سختی همچو روي سنگ گشت

  دعا ازکه تا او  ؟چون شعیبی کو
  از نیاز و اعتقاد آن خلیل

  از رسول ،یا به دریوزة مقوقس
  آن انکار مرد ،همچنین بر عکس

  کهرباي مسخ آمد این دغا
  هر دلی را سجده هم دستور نیست

  آن مکن جرم و گناه یهین بپشت
  می بباید تاب و آبی توبه را
  آتش و آبی بباید میوه را
  تا نباشد برق دل و ابر دو چشم
  تا نباشد گریۀ ابر از مطر
  ؟کی بروید سبزة ذوق وصال
  ؟کی گلستان راز گوید با چمن
  ؟کی چناري کف گشاید در دعا

  نثار کی شکوفه آستین پر
  ؟کی فروزد الله را رخ همچو خون
  ؟کی بیاید بلبل و گل بو کند
  ؟کی بگوید لکلک آن لک لک به جان
  ؟کی نماید خاك اسرار ضمیر

  ؟ن حله هاایاز کجا آورده اند 
  آن لطافتها نشان شاهدي است

  کاو دید شاه ،آن شود شاد از نشان
ت روح آن کس کاو به هنگام أَ لَس  

  وردکاو می بخَ ،او شناسد بوي می
  زانکه حکمت همچو ناقۀ ضاله است
  تو ببینی خواب در یک خوش لقا
  که مراد تو شود اینک نشان

  نور فایض از دو چشمش ناپدید  
  نور رفته از کرم ظاهر شدي 

  نقل هر سر مست نیست  ،ذوق توبه
  راه توبه بر دل او بسته بود

  کشت چون شکافد توبه آن را بهر َ
  کشتن خاك سازد کوه رابهر ِ

  گشت ممکن امر صعب و مستحیل 
  با اصول  ،سنگ الخی مزرعی شد

  لحی را نبردص ،مس کند زر را و
  خاك قابل را کند سنگ و حصا

  مزد رحمت قسم هر مزدور نیست 
  در آیم در پناه  ،که کنم توبه

  شرط شد برق و سحابی توبه را
  د ابر و برق این شیوه رامواجب آ

  ؟کی نشیند آتش تهدید و خشم

  تا نباشد خندة برق، اي پسر 
   ؟کی بجوشد چشمه ها ز آب زالل

   ؟سمن کی بنفشه عهد بندد با
  ؟کی درختی سر فشاند در هوا
  ؟بر فشاندن گیرد ایام بهار
   ؟کی گل از کیسه بر آرد زر برون
  ؟کی چو طالب فاخته کوکو کند

  اي مستعان  لک،ملک  ؟لک چه باشد
  ؟آسمان بستان منیرچون کی شود 
  کلها ،من رحیم ،من کریم

  آن نشان پاي مرد عابدي است 
  نباشد انتباه  ،چون ندید او را

  دید رب خویش و شد بی خویش و مست 
  ؟چه داند بوي کرد ،چون نخورد او می

  شهان را داله است  نهمچو دالال
  کاو دهد وعده و نشانی مر ترا

  که بپیش آید ترا فردا فالن 
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  یک نشانی آن که او باشد سوار
  یک نشانی که بخندد پیش تو

  این خواب از هوس اینکهیک نشانی 
  زان نشان با والد یحیی بگفت

  نیک و بدت اینتا سه شب خامش کن 
  این اي نیک خواز دم مزن سه روز 

  هین میاور این نشان را تو به گفت
  این نشانها گویدش همچون شکر

  کان ملک و جاه ،دوآن ب این نشان ِ
  آن که می گریی به شبهاي دراز
  آن که بی آن روز تو تاریک شد

  در زکات وآنکه دادي وآنچه داري،
  رختها دادي و خواب و رنگ رو
  چند در آتش نشستی همچو عود

  بی چارگیها صد هزار زین چنین
  چونکه اندر خواب دیدي حالها
  چون که شب این خواب دیدي روز شد
  چشم گردان کرده اي بر چپ و راست

  که واي ،بر مثال برگ می لرزي
  می دوي در کوي و بازار و سرا

  ؟چیستت ،خیر است این دوادو ،خواجه
  گویی اش خیر است لیکن خیر من

  فوت شد ،ک نشانمیگر بگویم 
  ي در روي هر مرد سواربنگر

  گویی اش من صاحبی گم کرده ام
  دولتت پاینده بادا اي سوار

  آمد نظر ،چون طلب کردي به جد
  ناگهان آمد سواري نیک بخت
  تو شدي بی هوش و افتادي به طاق

  ؟این شور چیست ،او چه می بیند در او
  این نشان در حق او باشد که دید
  هر زمان کز وي نشانی می رسد

  یک نشانی که ترا گیرد کنار  
  یک نشان که دست بندد پیش تو
  چون شود فردا نگویی پیش کس 

  به گفت که نیایی تا سه روز اصال 
  این نشان باشد که یحیی آیدت 
  کاین سکوت است آیت مقصود تو
  وین سخن را دار اندر دل نهفت 

  دگر هايصد نشان ؟این چه باشد
  که همی جویی بیابی از اله 
  و انکه می سوزي سحرگه در نیاز
  همچو دوکی گردنت باریک شد
  چون زکات پاك بازان رختهات 
  سر فدا کردي و گشتی همچو مو

  د پیش تیغ رفتی همچو خودچن
  خوي عشاق است و ناید در شمار
 آنکه بودي آرزویش سالها 

  پیروز شد آن دلت از امید
  کان نشان و آن عالمتها کجاست؟
  گر رود روز و نشان ناید به جاي 
  چون کسی کاو گم کند گوساله را
   ؟گم شده اینجا که داري کیستت

  کس نشاید که بداند غیر من 
  وقت موت شد ،فوتچون نشان شد 

  گویدت منگر مرا دیوانه وار
ستجوي او آورده ام رو به ج  

  رحم کن بر عاشقان معذور دار
  چنین آمد خبر ،جد خطا نکند

  سخت سخت  ،پس گرفت اندر کنارت
  اینت سالوس و نفاق  ،بی خبر گفت

  او نداند کان نشان وصل کیست 
  ؟کی نشان آید پدید ،آن دگر را

  نی میرسیدشخص را جانی به جا
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  را پیش آمد آب واره آماهی 
  پس نشانیها که اندر انبیاست
  این سخن ناقص بماند و بی قرار
  ذره ها را کی تواند کس شمرد
  می شمارم برگهاي باغ را
  در شمار اندر نیاید لیک من
  نحس کیوان یا که سعد مشتري
  لیک هم بعضی از این هر دو اثر
  تا شود معلوم آثار قضا

  آن کس که باشد مشتري ِ طالع
  وانکه را طالع زحل از هر شرور

  گویم آن زحل استاره رانگر 
  بس کن اي بیهوده تا زان آفتاب
  از کواکب در سپهر بی کران
  آنچه بر دارد، بدان مشغول شو
  جنبش اختر نیاید جز عقیم

وا اهللا   شاه ما دستور داد ،اذْکُرُ
  گفت اگر چه پاکم از ذکر شما
  لیک هرگز مست تصویر و خیال

  ه خیال ناقص استذکر جسمان
  شاه را گوید کسی جواله نیست

  

ک آیات الکتاب    لْ این نشانها ت  
  خاص آن جان را بود کاو آشناست 

  معذور دار ،بی دلم ،دل ندارم
  برد عقلاز وي کاو عشق  ،خاصه آن

  می شمارم بانگ کبک و زاغ را
  می شمارم بهر رشد ممتحن 

  گر چه بشمري  ،ناید اندر حصر
  نفع و ضر بهرشرح باید کرد 

  نحس راشمه اي مر اهل سعد و 
  شاد گردد از نشاط و سروري 
  احتیاطش الزم آید در امور
  ز آتشش سوزد مر آن بی چاره را
 آتشی ناید به یکباره بتاب

 در دمی نی نور ماند نی نشان 

 وز دگر گفتارها معزول شو 

 بر ندارد جز که آن لطف عمیم 

  نور داد ،اندر آتش دید ما را
  نیست الیق مر مرا تصویرها

  ات ما را بی مثال در نیابد ذ
  وصف شاهانه از آنها خالص است 

  این مگر آگاه نیست ؟این چه مدح است
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناجات کردن شبان با حق تعالی در عهد موسی علیه السالم. 40
  هدید موسی یک شبانی را به را

  ؟ی تا شوم من چاکرتئتو کجا
  اي خداي من فدایت جان من
  تو کجائی تا که خدمتها کنم؟
  جامه ات شویم شپشهایت کشم
  ور تو را بیمارئی آید به پیش
  دستکت بوسم بمالم پایکت
  گر بدانم خانه ات را من مدام
  هم پنیر و نانهاي روغنین

  اله  و اي کریم کاو همی گفت اي  
  چارقت دوزم کنم شانه سرت 
 جمله فرزندان و خان و مان من 

 جامه ات را دوزم و بخیه زنم 

  شیر پیشت آورم اي محتشم 
 من تو را غمخوار باشم همچو خویش 

  بروبم جایکت  ،وقت خواب آید
 روغن و شیرت بیارم صبح و شام 

خمرها، چغراتهاي نازنین  ُ 
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  سازم و آرم به پیشت صبح و شام
اي منزهاي فداي تو همه ب  

  ین نمط بیهوده می گفت آن شبانز
  گفت با آن کس که ما را آفرید

  هاي خیره سر شدي ،گفت موسی
  ؟چه کفر است و فشار این ؟ستا این چه ژاژ

  گنده کردَ  گند کفر تو جهان را
  به الیق مر تراست تا ،چارق و پا

  گر نبندي زین سخن تو حلق را
  ؟این دود چیست ،آتشی گر نامدست

  نی که یزدان داور استگر همی دا
  خود دشمنی است ،دوستی بی خرد

  با عم و خال ؟با که می گویی تو این
  شیر او نوشد که در نشو و نماست
  ور براي بنده است این گفت وگو

  دانی مرضت لم تع ،آن که گفت
  آن که بی یسمع و بی یبصر شدست
  بی ادب گفتن سخن با خاص حق
  گر تو مردي را بخوانی فاطمه

  خون تو کند تا ممکن استقصد 
  در حق زنان ،فاطمه مدح است

  دست و پا در حق ما استایش است
  لَم یلد لَم یولَد او را الیق است

  والدت وصف اوست ،هر چه جسم آمد
  زانکه از کون و فساد است و مهین

  دهانم دوختی ،گفت اي موسی
  جامه را بدرید و آهی کرد تفت

  

 از من آوردن،  ز تو خوردن تمام   

  هی و هیهاي من ی اي به یادت ه
  اي فالن  ؟تتگفت موسی با کی اس

  این زمین و چرخ از او آمد پدید
  خود مسلمان ناشده کافر شدي 
  پنبه اي اندر دهان خود فشار
  کفر تو دیباي دین را ژنده کرد

   ؟کی رواست ،آفتابی را چنینها
  آتشی آید بسوزد خلق را

   ؟چیست ،روان مردود ،جان سیه گشته
   ؟را چون باور استو ت ،ژاژ و گستاخی

  حق تعالی زین چنین خدمت غنی است 
  جسم و حاجت در صفات ذو الجالل 
  چارق او پوشد که او محتاج پاست 

  من خود او ،آنکه حق گفت او من است و
  او تنها نشد ،من شدم رنجور

  در حق آن بنده این هم بیهدست 
  دل بمیراند سیه دارد ورق 

  د مرد و زن همه گر چه یک جنسن
  و حلیم و ساکن است  يگر چه خوش خو
  بود زخم سنان  ،مرد را گویی

  آالیش است  ،در حق پاکی حق
  والد و مولود را او خالق است 

  او زین سوي جوست  ،هر چه مولود است
  حادث است و محدثی خواهد یقین 
  و ز پشیمانی تو جانم سوختی 
  سر نهاد اندر بیابانی و رفت

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عتاب کردن حق تعالی با موسی علیه السالم از بهر آن شبان. 41
  وحی آمد سوي موسی از خدا
  تو براي وصل کردن آمدي

  فراق تا توانی پا منه اندر

  بندة ما را ز ما کردي جدا  
  نی براي فصل کردن آمدي 

  الطالق  ،أبغض األشیاء عندي
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  میهر کسی را سیرتی بنهاده ا
  در حق او مدح و در حق تو ذم
  در حق او نور و در حق تو نار
  در حق او نیک و در حق تو بد
  ما بري از پاك و ناپاکی همه

  تا سودي کنم خلقمن نکردم 
دحهندوان را اصطالح هند م  

  من نگردم پاك از تسبیحشان
  را ننگریم و قال را برونما 

  اگر خاشع بود ،ناظر قلبیم
  گفتن عرض ،زانکه دل جوهر بود

  چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز
  آتشی از عشق در جان بر فروز

  آداب دانان دیگرند ،موسیا
  عاشقان را هر نفس سوزیدنیست

  و را خاطی مگو ،گر خطا گوید
  خون شهیدان را ز آب اولی تر است
  در درون کعبه رسم قبله نیست

  ي مجوزیتو ز سر مستان قالو
  ملت عشق از همه دینها جداست

باك نیست ،هر نبودلعل را گر م  
  

  م یهر کسی را اصطالحی داده ا  
  در حق او شهد و در حق تو سم 
 در حق او ورد و در حق تو خار 

 در حق او قرب و در حق تو رد

  ران جانی و چاالکی همه از گ
  بلکه تا بر بندگان جودي کنم 
  سندیان را اصطالح سند مدح 

ر فشان پاك هم ایشان شوند و د 

  را بنگریم و حال را درونما 
ودبناخاضع  ،لفظ گر چه گفت  

  جوهر غرض  ،پس طفیل آمد عرض
  با آن سوز ساز ،سوز ،سوز خواهم

  سربسر فکر و عبارت را بسوز
  روانان دیگرندسوخته جان و 

ه ویرانبر د، شر نیست خراج و ع  
  او را مشو ،گر بود پر خون شهید

  این خطا از صد ثواب اولی تر است 
  چه غم ار غواص را پاچیله نیست 

  چه فرمایی رفو ،جامه چاکان را
  ملت خداست مذهب و عاشقان را 

  غمناك نیست ،عشق در دریاي غم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عذر آن شباناز بهر موسی علیه السالم بوحی آمدن . 42
موسی حق نهفت رّبعد از آن در س  

  بر دل موسی سخنها ریختند
  خودَ  چند بی خود گشت و چند آمد به

  ابلهیست ،گر شرح گویم ،بعد از این
  کندر َعقلها را ب ،ور بگویم

  ور بگویم شرحهاي معتبر
  الجرم کوتاهکردم من زبان
  چونکه موسی این عتاب از حق شنید
  بر نشان پاي آن سرگشته راند

  رازهایی کان نمی آید بگفت   
  دیدن و گفتن به هم آمیختند
  چند پرید از ازل سوي ابد
  زانکه شرح این وراي آگهیست 

  بشکندبس قلمها  ،ور نویسم
 تا قیامت باشد آن بس مختصر 

 گر تو خواهی از درون خود بخوان 

  در بیابان در پی چوپان دوید
  گرد از پردة بیابان بر فشاند
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  خودَ  گام پاي مردم شوریده
  ز باال تا نشیب ،یک قدم چون رخ
  بر افرازان علم ،گاه چون موجی
  خودَ  شته حالوگاه بر خاکی ن

  گاه حیران ایستاده، گه دوان
  دریافت او را و بدید عاقبت

  هیچ آدابی و ترتیبی مجو
  و دینت نور جان ،کفر تو دین است

علُ اهللا ما یشاء   اي معاف یفْ
  گفت اي موسی از آن بگذشته ام
  من ز سدرة منتهی بگذشته ام

  اسبم بگشت ،تازیانه بر زدي
  محرم ناسوت ما الهوت باد
  حال من اکنون برون از گفتن است

  آیینه ایستنقش می بینی که در 
  ی اندر ناي کردئدم که مرد نا

  گر سپاس ئی،گر حمد گو ،هان و هان
  گر بهتر است ،حمد تو نسبت بدان

  چون غطا برداشتند ؟یئچند گو
  از رحمت است ،این قبول ذکر تو

  با نماز او بیالودست خون
  خون پلید است و به آبی میرود
  کان به غیر آب لطف کردگار
  یدر سجودت کاش رو گردانی
  کاي سجودم چون وجودم ناسزا
  این زمین از حلم حق دارد اثر

  پلیدیهاي ما آنتا بپوشد 
  ودکاو در داد و ج ،پس چو کافر دید
  ستگل و میوه نرُاز وجود او ُ

  واپس رفته ام من در ذهاب ،گفت
  سفر نگزیدمی ،کاش از خاکی
  مرا راه آزمود ،چون سفر کردم

  هم ز گام دیگران پیدا بود  
  ریب اُرفته بر  ،یک قدم چون پیل
  روانه بر شکم  ،گاه چون ماهی

الی که رملی بر زندهمچو رم  
 ان گاه غلطان همچو گوي از صولج

  گفت مژده ده که دستوري رسید
  هر چه میخواهد دل تنگت بگو

  و ز تو جهانی در امان  ،ایمنی
  زبان را بر گشا ،بی محابا رو

  من کنون در خون دل آغشته ام 
  صد هزاران ساله زآنسو رفته ام 
  گنبدي کرد و ز گردون بر گذشت 
  آفرین بر دست و بر بازوت باد

  ت نچه می گویم نه احوال من اسآ
  آن آیینه نیست  ،نقش توست آن نقش
  در خورد مرد ین ،در خور ناي است

  همچو نافرجام آن چوپان شناس 
  لیک آن نسبت به حق هم ابتر است 

  پنداشتند ه میچکاین نبوده آن
  چون نماز مستحاضه رخصت است 
  ذکر تو آلودة تشبیه و چون 
  لیک باطن را نجاستها بود
  کم نگردد از درون مرد کار

  عنی سبحان ربی دانیی م
  مر بدي را تو نکویی ده جزا

رد وتا نجاست ب، رگلها داد ب  
  در عوض بر روید از وي غنچه ها
  کمتر و بیمایه تر از خاك بود

ست جز فساد جمله پاکیها نج  
  کنت تراب یا لیتنی ُ ،حسرتا

  دانه اي می چیدمی  ،همچو خاکی
  ؟زین سفر کردن ره آوردم چه بود
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  کاو ،زآن همه میلش سوي خاك است
  حرص و آز ازي واپس کردنش رو

  الکش بود میل ع ،هر گیا را
  چون که گردانید سر سوي زمین

  چون سوي باال بود ،میل روحت
  سرت سوي زمین ،ور نگونساري

  

  دي نبیند پیش رودر سفر سو  
  صدق و نیاز او هیچ، نهدر ره 

  در مزید است و حیات و در نما
  در کمی و خشکی و نقص و غبین 

  مرجعت آنجا بود ،در تزاید
  آفلی حق ال یحب اآلفلین

   

  
  
  

  غلبۀ ظالمان سرّدر موسی از حق تعالی  سوال. 43
  اي کریم کارساز ،گفت موسی

  نقش کژمژ دیدم اندر آب و گل
  ؟که چه مقصود است نقشی ساختن
  آتش ظلم و فساد افروختن
  مایۀ خونابه و زردآبه را

  که عین حکمت است من یقین دانم
  خاموش کن ،آن یقین میگویدم

  خویش مر مالیک را نمودي سرّ
  عرضه کردي نور آدم را عیان

  که سر مرگ چیست ،حشر تو گوید
آدمیست ،ر خون و نطفه حسنس  

  لوح را اول بشوید بی وقوف
  اشک مستهان زخون کند دل را 

  وقت شستن لوح را باید شناخت
  نندکچون اساس خانه اي می اف

  گل بر آرند اول از قعر زمین
  کودکان گریند زار ،از حجامت

ام رامرد خود زر میدهد حج  
  میدود حمال زي بار گران
  جنگ حماالن براي بار بین
  چون گرانیها اساس راحت است

  بمکروهاتنا ،حفت الجنۀ
  شاخ تر است ،مایۀ آتشت تخم ِ

  هر که در زندان قرین محنتیست

  اي که یک دم ذکر تو عمر دراز  
  اعتراضی کرد دل  ،چون مالئک

  تخم فساد انداختن  آنو اندر 
  مسجد و سجده کنان را سوختن 
  جوش دادن از براي البه را

  لیک مقصودم عیان و رویت است 
   جوش کن ی،حرص رویت گویدم ن

  چنین نوشی همی ارزد به نیش کاین ُ
  بر مالیک گشت مشکلها بیان 

  سر برگ چیست  ،میوه ها گویند
  آخر کمیست  ،یئسابق هر بیش

  آنگهی بروي نویسد او حروف 
  آن گهان  ،بر نویسد بر وي اسرار

  که مر آن را دفتري خواهند ساخت 
  بنیاد را بر می کنند ،اولین

  تا به آخر بر کشی ماء معین 
  کار سرّکه نمی دانند ایشان ِ

  می نوازد نیش خون آشام را
  میرباید بار را از دیگران 

  اجتهاد کار بین  ،این چنین است
  تلخها هم پیشواي نعمت است 

  من شهواتنا ،حفت النیران
  سوختۀ آتش قرین کوثر است 
  آن جزاي لقمه اي و شهوتیست 
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  ستهر که در قصري قرین دولتی
فرد و سیم ِ هر که را دیدي به زر  

  آن که بیرون از طبایع جان اوست
  بی سبب بیند چو دیده شد گذار

  نه از آب و گیا ،بی سبب بیند
  این سبب همچون طبیب است و علیل

  نو بتاب یشب چراغت را فتیل
ل ساز بهر سقف خانرو تو کهگ  

  ه که چون دل دار ما غم سوز شدو
  ماه راجز به شب جلوه نباشد 

  خر پرورده اي ،ترك عیسی کرده
  طالع عیسی است علم و معرفت
  نالۀ خر بشنوي رحم آیدت

  بر خر مکن،رحم بر عیسی کن و 
تا بگرید زار زار ،لطبع را ه  

  بس بود ،سالها خربنده بودي
  مرادش نفس توست ،"هنّاخرو"ز 

  این عقل پست ،هم مزاج خر شدست
  مزاج دل گرفت ،آن خر عیسی

  عقل بود و خر ضعیف ،غالبزانکه 
  اي خر بها ،عقل تو و ز ضعیفی ِ

  گر ز عیسی گشته اي رنجور دل
  ؟ز رنج اي مسیح خوش نفس، چونی

  ؟هودیچونی اي عیسی ز دیدار 
  غمرتو شب و روز از پی این قوم ُ

  یان بی هنرئصفراآه از این 
  تو همان کن که کند خورشید شرق

  ما سرکه در دنیا و دین ،تو عسل
  ه افزودیم ما قوم زحیرسرک

  ن آمد ز مایچن ،این سزید از ما
  آن سزد از تو أیا کحل عزیز

  دل کباب ،ز آتش این ظالمانت

  آن جزاي کارزار و محنتیست   
  دن صبر کرددان که اندر کسب کر

  اوست  منصب خرق سببها آن ِ
  سبب را گوش دار ،تو که در حسی
  معجزات انبیا ،چشم چشمه

  این سبب همچون چراغ است و فتیل 
  پاك دان زینها چراغ آفتاب 

ل پاك دان سقف گردون را ز کهگ  
  خلوت شب در گذشت و روز شد
  جز به درد دل مجو دل خواه را

  برون پرده اي  ،الجرم چون خر
  اي تو خر صفت  ،طالع خر نیست

  خر خري فرمایدت  ،پس ندانی
  طبع را بر عقل خود سرور مکن 

  وام جان گزار ،تو از او بستان و
  زانکه خربنده ز خر واپس بود

  عقلت نخست  ،کاو به آخر باید و
   ؟بدست دچون علف آر ،فکرش اینکه

  در مقام عاقالن منزل گرفت 
  خر نحیف  ،از سوار زفت گردد

  ین خر پژمرده گشتست اژدهاا
  او را مهل  ،هم از او صحت رسد

  گنج  رنج،بی  ،که نبود اندر جهان
  ؟حسود اخوانچونی اي یوسف ز 

  مدد بخشاي عمر ،چون شب و روزي
 سر درد ؟چه هنر زاید ز صفرا

  ما نفاق و حیله و دزدي و زرق 
  سرکنگبین  ،دفع این صفرا بود

  کرم را وامگیر ،تو عسل بفزا
  عما ؟فزایداگ اندر چشم چه ری

  که بیابد از تو هر ناچیز چیز
  بد خطاب از تو جمله اهد قومی ُ
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  در تو گر آتش زنند ،کان عودي
  تو نه آن عودي کز آتش کم شود

  دور ،عود از سوز کان ِ ،عود سوزد
  اي ز تو مر آسمانها را صفا
  زانکه از عاقل جفایی گر رود

  عرفت را در میانعاقل آرد م
  عداوت از خرد ،گفت پیغمبر

  دوستی با مردم دانا نکوست
  

  این جهان از عطر و ریحان آگنند  
  تو نه آن روحی که اسیر غم شود

  ؟کی حمله برد بر اصل نور ،باد
  اي جفاي تو نکوتر از وفا
  از وفاي جاهالن آن به بود

 جاهل آرد معرفت را بر زبان 

 مهري که از جاهل رسدبهتر از 

  دشمن دانا به از نادان ِ  دوست 
  

  
  
  

  رنجانیدن امیري خفته اي را که مار در دهانش رفته بود. 44
  عاقلی بر اسب می آمد سوار
  آن سوار آن را بدید و میشتافت

چون که از عقلش فراوان بددد م  
  خفته از خواب گران چون برجهید
  خفته زآن ضرب گران برجست زود
  بی محابا  ُترك دبوسی گران
  برد او را زخم آن دبوس سخت

د ریختهسیب پوسیده بسی ب  
  را در خورد داد دسیب چندان مر
  آخر چرا ،امیر ، کايبانگ می زد

  ز اصل است با جانم ستیز گر ترا 
  شوم ساعت که شدم بر تو پدید

  بی بیش و کم ،بی گنه ،بی جنایت
  نمی جهد خون از دهانم با سخُ
  هر زمان می گفت او نفرین نو

  م دبوس و سوار همچو بادزخ
دممتلی و خوابناك و سست ب  
  تا شبانگه می کشید و می گشاد

  زشت و نکو ،زو بر آمد خورده ها
  چون بدید از خود برون آن مار را

زفت سهم آن مار سیاه زشت  
  گفت خود تو جبرییل رحمتی

  در دهان خفته اي میرفت مار  
  فرصت نیافت  ،تا رماند مار را

  چند دبوسی قوي بر خفته زد
 یک سوار ُترك با دبوس دید 

 ، گفت آیا این چه بود؟ گشت حیران

 چونکه افزون کوفت، او شد زو روان 

  زو گریزان تا به زیر یک درخت 
  اي به درد آویخته  ،گفت از این خور

  کز دهانش باز بیرون می فتاد
 چه کردم مر تورا؟ ؟قصد من کردي

  تیغ زن یک بارگی خونم بریز
  خنک آن را که روي تو ندیداي ُ

  م ملحدان جایز ندارند این ست
  آخر مکافاتش تو کن  ،اي خدا
  دوکاندر این صحرا ب ،اوش میزد

  میدوید و باز در رو می فتاد
  پا و رویش صد هزاران زخم شد

  قی شدن بر وي فتاد ،تا ز صفرا
  مار با آن خورده بیرون جست از او
  سجده آورد آن نکو کردار را

  آن دردها از وي برفت  ،چون بدید
  یا خدایی که ولی نعمتی 
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  اي مبارك ساعتی که دیدي ام
  اي خنک آن را که بیند روي تو

  ال مادرانتو مرا جویان مث
  خر گریزد از خداوند از خري
  نه از پی سود و زیان می جویدش
  اي روان پاك بستوده ترا

  امیر ،شهنشاه و ،اي خداوند و
  شمه اي زین حال اگر دانستمی
  بس ثنایت گفتمی اي خوش خصال
  لیک خامش کرده می آشوفتی

  عقل از سر بجست ،شد سرم کالیوه
  خوب کار عفو کن اي خوب روي ِ

  اگر من گفتمی رمزي از آنگفت 
  گر ترا من گفتمی اوصاف مار

  گر گویم به راست ،مصطفی فرمود
  زهره هاي پر دالن هم بر درد

  دلش را تاب ماند در نیاز ین
  همچو موشی پیش گربه ال شود

  روش ین ،حیله ماند یاندر او ن
  همچو بو بکر ربابی تن زنم
  تا محال از دست من حالی شود

اهللا فَو بودچون ید یهِمقَ أَید  
  پس مرا دست دراز آمد یقین
  دست من بنمود بر گردون هنر
  این صفت هم بهر ضعف عقلهاست
  خود بدانی چون بر آري سر ز خواب
  گر تو را من گفتمی این ماجرا

  ديقوت خوردن ب یمر ترا ن
  می شنیدم فحش و خر می راندم

  نه ،از سبب گفتن مرا دستور
  درون هر زمان می گفتم از درد

  سجده ها می کرد آن رسته ز رنج

  رده بودم جان نو بخشیدي ام م  
  یا در افتد ناگهان در کوي تو

  من گریزان از تو مانند خران 
  صاحبش در پی ز نیکو گوهري 

  یا ددش  ،لیک تا گرگش ندرد
  ؟چند گفتم ژاژ و بیهوده ترا

  آن مگیر ،جهل من گفت ،من نگفتم
  گفتن بیهوده کی تانستمی 
  گر مرا یک رمز میگفتی ز حال 

  رم میکوفتی خامشانه بر س
  که مغزش کمتر است  ،خاصه این سر را

  اندر گذار ،آن چه گفتم از جنون
  زهرة تو آب گشتی آن زمان 
  ترس از جانت بر آوردي دمار
  شرح آن دشمن که در جان شماست 

  غم کاري خورد ین ،رود ره ین
  و نماز صومنه تنش را قوت 

  پیش گرگ از جا رودمیشی، همچو 
  ن پرورش پس کنم ناگفته تان م

  دست چون داود در آهن زنم 
  مرغ پر برکنده را بالی شود
  دست ما را دست خود فرمود احد

  بر گذشته ز آسمان هفتمین 
  مقریا بر خوان که انْشَقَّ القمر
  با ضعیفان شرح قدرت کی رواست 
  ختم شد و اهللا أعلم بالصواب 
 آن دم از تو جان تو گشتی جدا 

  ي دره و پرواي قی کردن ب ین
زیر لب می خواندم  ،ررب یس  

  نه  ،ترك تو گفتن مرا مقدور
  اهد قومی إنهم ال یعلمون 

  اي مرا اقبال و گنج  ،کاي سعادت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



272 

 

  از خدا یابی جزاها اي شریف
  اي پیشوا ،حق گوید ترا ،شکر

  زین سان بود ،دشمنی عاقالن
  رنج و ضالل هان،دوستی ابل

  

  قوت شکرت ندارد این ضعیف   
  وآن نوا ،آن لب و چانه ندارم

  ابتهاج جان بود ،زهر ایشان
  این حکایت بشنو از بهر مثال 

  
  حکایت آن مرد ابله که مغرور بود بر تملق خرس. 45

  اژدهایی خرس را در می کشید
  شیر مردانند در عالم مدد
  بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند
  آن ستونهاي خللهاي جهان
  محض مهر و داوري و رحمتند
  ؟این چه یاري می کنی یک بارگیش
  مهربانی شد شکار شیر مرد

  دوا آن جا رود ،هر کجا دردي
  هر کجا مشکل، جواب آنجا رود
  آب کم جو، تشنگی آور بدست
  تا سقاهم ربهم آید خطاب

  رو پست شو ،آب رحمت بایدت
  رحمت اندر رحمت آمد تا به سر

  اي شجاع ،چرخ را در زیر پا آر
  پنبۀ وسواس بیرون کن ز گوش
  پاك کن دو چشم را از موي عیب
  دفع کن از مغز و از بینی زکام
  هیچ مگذار از تب و صفرا اثر
  داروي مردي کن و عنین مپوي

  ز پاي جان بکن ،کندة تن را
  ت و گردن دور کنغل بخل از دس

  رپ ،ور نمی تانی به کعبۀ لطف
  زاري و گریه قوي سرمایه اي است
  دایه و مادر بهانه جو بود
  طفل حاجات شما را آفرید

عوا  بی زاري مباش اهللا،گفت اد  

  شیر مردي رفت و فریادش رسید  
  دسمظلومان ر آن زمان کافغان ِ

  آن طرف چون رحمت حق میدوند
  آن طبیبان مرضهاي نهان 

  بی علت و بی رشوتند ،همچو حق
  گوید از بهر غم و بی چارگیش 
  در جهان دارو نجوید غیر درد

 فقري، نوا آنجا رودهر کجا 

 ر کجا پستیست، آب آنجا دود ه

 تا بجوشد آبت از باال و پست 

  تشنه باش، اهللا اعلم بالصواب 
  مست شو ،خمر رحمتو آنگهان خور ُ

  اي پسر ،ما بر یکی رحمت فرو
  بانگ سماع  ،بشنو از فوق فلک

  تا به گوشت آید از گردون خروش 
  غیب  تا ببینی باغ و سروستان ِ

  شام در آید در م اهللاتا که ریح 
  تا بیابی از جهان طعم شکر

  تا برون آیند صد گون خوب روي 
  گرد آن چمن تا کند جوالن به ِ
  چرخ کهن  ازبخت نو دریاب 

  عرضه کن بی چارگی بر چاره گر
  رحمت کلی قوي تر دایه اي است 

  شودمیتا که کی آن طفل گریان 
  تا بنالید و شود شیرش پدید

هرهاش تا بجوشد شیرهاي م  
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  ي هوي باد و شیر افشان ابراه
 کُم   ؟شنیده اينفی السماء رِزقُ
  آواز غول ،ترس و نومیدیت دان

  ه ترا باال کشیدهر ندایی ک
  هر ندایی که ترا حرص آورد
  این بلندي نیست از روي مکان
  هر سبب باالتر آمد از اثر
  آن فالنی فوق آن سرکش نشست
  فوقی آنجاست از روي شرف

  اندسنگ و آهن زین جهت که سابق 
  و آن شرر از روي مقصودي خویش

  پایان شرر ،سنگ و آهن اول و
  آن شرر گر در زمان واپس تر است
  در زمان شاخ از ثمر سابق تر است
  چون که مقصود از شجر آمد ثمر
  سوي خرس و اژدها گردیم باز
  خرس چون فریاد کرد از اژدها
  حیلت و مردي بهم دادند پشت
  اژدها را او بدین حیلت ببست

  حیله نیست ،اژدها را هست قوت
  ماکران بسیار، لیکن باز بین

  باز رو ،حیلۀ خود را چو دیدي
  آمد از عال ،در پستی استهر چه 

  روشنی بخشد نظر اندر عال
  چشم را در روشنایی خوي کن
  عاقبت بینی نشان نور توست

  که صد بازي بدید ،عاقبت بینی
  ز آن یکی بازي چنان مغرور شد

  آن هنر در خود چو دید ،سامري وار
  او ز موسی آن هنر آموخته

  دگر بازي نمود ،الجرم موسی
  دودسر َاي بسا دانش که اندر 

  یک ساعت تو صبر ،ندیادر غم م  
   ؟اندر این پستی چه بر چفسیده اي

  می کشد گوش تو تا قعر سفول 
  دان که از باال رسید ئیآن ندا

بانگ گرگی دان که او مردم ددر  
  این بلندیهاست سوي عقل و جان 

  فایق آمد بر شرر ،سنگ و آهن
  گر چه در صورت به پهلویش نشست 
  جاي دور از صدر باشد مستخف 

   اندفوقی الیق هنگام عمل در 
  ز آهن و سنگ است زین رو پیش و بیش 

  جان شرر ،لیک این هر دو تنند و
  در صفت از سنگ و آهن برتر است 
  در هنر از شاخ او فایق تر است 

  آخر شجر ،پس ثمر اول بود
 زانکه طولی دارد اضمار و مجاز 

  رهاشیر مردي کرد از چنگش 
  اژدها را او بدین قوت بکشت 

 ا که آن خرس از هالك تن برست ت

 فوق حیلۀ تو حیله اي است لیک 

  در نبی، واهللا ُ خیر الماکرین 
  سوي آغاز رو ،کز کجا آمد

  هال ،چشم را سوي بلندي نه
   بال ،گر چه اول خیرگی آرد

  گر نه خفاشی نظر آن سوي کن 
  شهوت حالی حقیقت گور توست 
  مثل آن نبود که یک بازي شنید

  ستادان دور شدکز تکبر ز او
  او ز موسی از تکبر سر کشید

  وز معلم چشم را بر دوخته 
  و جانش ربوداتا که آن بازي 
  خود سر رود ،تا شود سرور بدان
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  تو پاي باش ،سر نخواهی که رود
  خویش فوق او مبین ،گر چه شاهی

  فکر اوست جان ،فکر تو نقش است و
  خود را بجو در اوي او ،او تویی

ش میآیدت قند رضا   ور ُترُ
  ور نخواهی خدمت ابناي جنس

  رهاند مر ترا ،استادي ،بو که
  هین ،چو زورت نیست ،ی میکنئزار

  ؟ی ز دردنمی نال ؟تو کم از خرسی
  اي خدا این سنگ دل را موم کن

  

  در پناه قطب صاحب راي باش   
  جز نبات او مچین  ،گر چه شهدي

  نقد اوست کان  ،نقد تو قلب است و
  سوي او سان،فاخته  ،کو و کو گو

 اژدها  همچو خرسی، در دهان

  در دهان اژدهایی همچو خرس 
  مر ترا ،و ز خطر بیرون کشاند

  راه بین  سر مکش از ،چون که کوري
  چون فریاد کرد ،خرس رست از درد

  خوش و مرحوم کن تو را  اشناله 
  

  
  
  
  
  

  ، مرا رحم کنیددو کوري دارممن، گفتن نابیناي سائل که . 46
  االمان ،همی گفت هبود کوري ک

  هان ،یدپس دو باره رحمتم آر
  از تعجب مردمان گفتند لیک

  یک کوریت می بینیم مازانکه 
  اصدناخوش  ،گفت زشت آوازم و

  بانگ زشتم مایۀ غم می شود
  به هر جا که رود ،زشت آوازم

  بر دو کوري رحم را دوتا کنید
  راز را اینکرد نیکو چون بگفت 

  زشتی آواز کم شد زین گله
د بودوانکه آواز دلش هم ب  

  که بی علت دهند لیک وهابان
  چون که آوازش خوش و مظلوم شد
  نالۀ کافر چو زشت است و شهیق

  بر زشت آواز آمدست ،اخْسؤُا
  کش بودچونکه نالۀ خرس رحمت ِ

  دان که با یوسف تو گرگی کرده اي
  توبه کن و ز خورده استفراغ کن
  بازگرد از گرگی، اي روباه پیر

  

  اي اهل زمان  ،من دو کوري دارم  
  کوري دارم و من در میانچون دو 

  این دو کوري را بیان کن، نیک نیک 
  وانما ؟آن دگر کوري چه باشد

  شد دوتا ،زشت آوازي و کوري
  کم میشود ،از بانگ من ،مهر خلق

  مایۀ خشم و غم و کین میشود
  گنجا کنیدُ ،این چنین ناگنج را
  آواز را ،لطف آواز دلش

  خلق شد بر وي به رحمت یک دله 
  سرمد بودزشتی  آن سه کوري

  بو که دستی بر سر زشتش نهند
  زو دل سنگین دالن چون موم شد
  ز آن نمی گردد اجابت را رفیق 
  کاو ز خون خلق چون سگ بود مست 

  ناخوش بود این،نبود لۀ تو نا
  از خون بی گناهی خورده اي ب
 رو داغ کن ،جراحت کهنه شدِ  ور

  نصرت از حق میطلب، نعم النصیر 
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  وفاي او اعتماد کرده بود هتتمۀ حکایت خرس و آن ابله که ب. 47
  خرس هم از اژدها چون وارهید

  زار آن خرس ِ ،چون سگ اصحاب کهف
  آن مسلمان سر نهاد از خستگی

  ؟حال چیست ،آن یکی بگذشت و گفتش
  ژدهاقصه واگفت و حدیث ا

  بتر از دشمنیست ،ابلهز دوستی 
  این یگفت و اهللا از حسودي گفت

  عشوه ده است ،گفت مهر ابلهان
  هی بیا با من بران این خرس را
  گفت رو رو کار خود کن اي حسود
  من کم از خرسی نباشم اي شریف
  بر تو دل می لرزدم ز اندیشه اي
  این دلم هرگز نلرزید از گزاف

  شدهمومنم ینظر بنور اهللا 
  این همه گفت و به گوشش در نرفت
  دست او بگرفت و دست از وي کشید
  گفت رو بر من تو غم خواره مباش

تو نیم  باز گفتش من عدو  
  بگذار و رو ،مرا آمد گفت خواب

  تا بخسبی در پناه عاقلی
  جد او از ،در خیال افتاد مرد

  خونی است ،کاین مگر قصد من آمد
  ینیا گرو بسته ست با یاران بد

  یا حسد دارد ز مهر یار من
  رشخبث سخود نیامد هیچ از ُ

  ظن نیکش جملگی بر خرس بود
  بد گمان و ابله و نااهل بود
  بد رگ و خود راي و بد بخت ابد 
  خرس را بگزید بر صاحب کمال

  تهمت نهاد خريعاقلی را از 
  

  مردانه بدید ،و آن کرم ز آن مرد  
ردبارشد مالزم در پی آن ب  

  از دل بستگی  ،گشت خرس حارس
   ؟مر ترا این خرس کیست ،اي برادر

  ابلها ،گفت بر خرسی منه دل
  او بهر حیله که دانی راندنیست 

  این مهر بین  ؟ور نه خرسی چه نگري
  از مهرش به است  ،این حسودي من
  مهل هم جنس را ،خرس را مگزین

  نبودبختت گفت کارم این بد و 
  ترك او کن تا منت باشم حریف 

  چنین خرسی مرو در بیشه اي  با
  نه الف  ،این نه دعوي و ،نور حق است

  از این آتشکده  ،هان و هان بگریز
  بد گمانی مرد را سدي است زفت 
  گفت رفتم چون نه اي یار رشید

  معرفت کمتر تراش  ،بوالفضوال
  گر بیایی در پیم  بینی،لطف 

نقاد شوگفت آخر یار را م  
  صاحب دلی  ،در جوار دوستی

  زورو بگردانید  ،خشمگین شد
  گدا و تونی است  ،یا طمع دارد

  که بترساند مرا زین هم نشین 
جد میکند در کار من   کاینچنین  ِ

  یک گمان نیک اندر خاطرش 
  هم جنس بود ،او مگر مر خرس را

 وز شقاوت او مطیع جهل بود 

 گمره و مغرور و کور و خار و ورد 

 رو سیه، حاصل تبه، فاسد خیال 

  س را دانست اهل مهر و دادخر
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  کجاستاز خیال اندیشی تو  اینکه  ،گفتن موسی علیه السالم گوساله پرست را. 48
  گفت موسی با یکی مست خیال

  غمبریمصد گمانت بود در پی
  صد هزاران معجزه دیدي ز من
  از خیال و وسوسه تنگ آمدي
  گرد از دریا بر آوردم عیان

  کاسه و خوان رسید ،ز آسمان چل سال
  چوب شد در دست من نر اژدها
  شد عصا مار و، کفم شد آفتاب

  چندین گرم و سرد ،این و صد چندین و
  بانگ زد گوساله اي از جادویی
  آن توهمهات را سیالب برد

؟د گمان در حق اوچون نبودي ب  
  ؟چون خیالت نامد از تزویر او

  اي سگان ؟سامریی خود که باشد
  ؟چون در این تزویر او یکدل شدي
  ؟گاو می شاید خدایی را به الف
  پیش گاوي سجده کردي از خري
  چشم دزدیدي ز نور ذو الجالل

  راستو شه بر آن عقل و گزینش که ت
  ؟فتآخر چه گ ،گاو زرین بانگ کرد
  از من بسی يز آن عجبتر دیده ا

  باطلی ؟باطالن را چه رباید
  ودخَ زانکه هر جنسی رباید جنس

  ؟گرگ بر یوسف کجا عشق آورد
  حرم شودم ،چون ز گرگی وارهد

  چون محمد را ابوبکر نکو
چون ابو بکر از محمد بورد ب  

د بو جهل از اصحاب دردچون نب  
  دردمندي کش ز بام افتاد طشت

  از دردش بعید ،داو جاهل بوانکه 
  آینۀ دل صاف باید تا در او

  از شقاوت وز ضالل  ،کاي بد اندیش  
  خلق کریم ُ  با چنین برهان و این

  صد خیالت میفزود و شک و ظن 
  طعن بر پیغمبري ام میزدي 
  تا رهیدیت از شر فرعونیان 
  وز دعایم جوي از سنگی دوید

 آب خون شد بر عدوي ناسزا 

 عکس نورم شد شهاب آفتاب از 

  ؟م کم نکردهآن تو ،از تو اي سرد
  که خداي من تویی  ،سجده کردي

  زیرکی باردت را خواب برد
  وخاي زشت ؟چون نهادي سر چنان

سحر احمق گیر او وز فساد  
  که خدایی بر تراشد در جهان 
  وز همه اشکالها عاطل شدي؟
   ؟در رسولی ام تو چون کردي خالف

  سامري گشت عقلت صید سحر 
  اینت جهل وافر و عین ضالل 
  چون تو کان جهل را کشتن سزاست 

   ؟فتککاحمقان را این همه رغبت ش
   ؟کی پذیرد هر خسی ،لیک حق را

  عاطلی  ؟عاطالن را چه خوش آید
  ؟کی رو نهد ،گاو سوي شیر نر

  جز مگر از مکر تا او را خورد
  چون سگ کهف از بنی آدم شود
  دید صدقش، گفت هذا صادقُ

گفت هذا لیس وجه کاذب   
  باور نکرد ،دید صد شق قمر

  حق پنهان نگشت  ،زو نهان کردیم
  و او آنرا ندید یمچند بنمود

  واشناسی صورت زشت از نکو
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  مغرور خرس راآن پند  ،آن مرد ناصح بعد از مبالغهکردن  ترك. 49

  فتگرابله آن آن مسلمان ترك 
  ز جدالا چون از جد و پند و ،گفت

  پس ره پند و نصیحت بسته شد
  پس ،چون دوایت می فزاید درد

  چون که اعمی طالب حق آمدست
  تو حریصی بر رشاد مهتران

  دیدي که قومی از ملوك ،احمدا
  خوشَ  ر دین گردنداین رئیسان یا

  تبوكبگذرد این صیت از بصره و َ
  زین سبب تو از ضریر مهتدي

  ناخدر این فرصت کم افتد این مانک
  مزدحم می گردیم در وقت تنگ
  احمدا نزد خدا این یک ضریر

  هین بیار "الناس معادن"یاد 
  معدن لعل و عقیق مکتنس

  اینجا ندارد مال سود ،احمدا
  نداعمی روشن دل آمد در مب

  گر دو سه ابله ترا منکر شدند
  ترا تهمت نهند احمقگر دو سه 

  گفت از اقرار عالم فارغم
  گر خفاشی را ز خورشیدي خوریست
  نفرت خفاشکان باشد دلیل
  گر گالبی را جعل راغب شود
  گر شود قلبی خریدار محک

  این را بدان ،نه روز ،دزد شب خواهد
  وارربال فارقم فاروقم و غ

  م من از سبوسآرد را پیدا کن
  من چو میزان خدایم در جهان
  گاو را داند خدا گوساله اي

  خردَ  مامن نه گاوم تا که گوساله 

   ره گرفت ،زیر لب الحول گویان  
  در دل او بیش میزاید خیال 
هم پیوسته شد ض عنْ عرِ   امر أَ

  س ببر خوان ع ،قصه با طالب بگو
  او را نشاید سینه خست  بهر فقر

  از سروران  ،تا بیاموزند عام
  گشتی خوش که بوك و مستمع گشتند 

  بر عرب اینها سرند و بر حبش 
علی دین الملوك  زانکه الناس  

  رو بگردانیدي و تنگ آمدي 
  تو ز یارانی و وقت تو فراخ 
  این نصیحت میکنم نز خشم و جنگ 
  بهتر از صد قیصر است و صد وزیر

  باشد فزون از صد هزار معدنی
  بهتر است از صد هزاران کان مس 
  سینه باید پر ز عشق و درد و دود
  پند او را ده که حق اوست پند

  چو هستی کان قند ؟تلخ کی گردي
  حق براي تو گواهی میدهد

   ؟چه غم ،آنکه حق باشد گواه او را
  آن دلیل آمد که آن خورشید نیست 
  که منم خورشید تابان جلیل 

  دبودلیل ناگالبی می آن 
  در محکی اش در آید نقص و شک 
  شب نیم روزم که تابم در جهان 
  تا که کاه از من نمی یابد گذار

  تا نمایم کاین نقوش است آن نفوس 
  وانمایم هر سبک را از گران 
  خر خریداري و در خور کاله اي 
  من نه خارم کاشتري از من چرد
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  او گمان دارد که با من جور کرد
  

  بلکه از آیینۀ من روفت گرد
  

  تملّق کردن دیوانه جالینوس را و ترسیدن جالینوس. 50
  خودَ  گفت جالینوس با اصحاب

  اي ذو فنونکپس بدو گفت آن یکی 
  دیگر مگو ،دور از عقل تو این

  روي من خوش بنگریدساعتی در 
  گر نه جنسیت بدي در من از او

  ؟کی آمدي ،گر ندیدي جنس خود
  چون دو کس بر هم زند بی هیچ شک

  ؟خودَ با جنس  بجزکی پرد مرغی 
  

  مر مرا تا آن فالن دارو دهد  
  این دوا خواهند از بهر جنون 
  گفت در من کرد یک دیوانه رو
  چشمکم زد آستین من درید

  ؟ن آن زشت روکی رخ آوردي به م
   ؟کی به غیر جنس خود را بر زدي

  در میانشان هست قدر مشترك 
  صحبت ناجنس گور است و لحد

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  که جنس او نبود دیگر سبب پریدن و چریدن مرغی با مرغ. 51
  آن حکیمی گفت دیدم هم تکی

  بجستم حالشان ،در عجب ماندم
  ان و دنگچون شدم نزدیک، من حیر

  خاصه شهبازي که او عرشی بود
  آن یکی خورشید علیین بود

  ز هر عیبی بري ،آن یکی نوري
  که بر پروین زند ،ي آن یکی ماه

  آن یکی یوسف رخی عیسی نفس
  آن یکی پران شده در ال مکان
  آن یکی سلطان عالی مرتبت
خلقی ز اکرامش خجل   آن یکی  َ
  آن یکی سرور شده ز اهل زمان

  ا جاي می زیبد چمنبلبالن ر
با زبان معنوي گل با جلع  

  گر گریزانی ز گلشن بی گمان
  دور باش ،غیرت من بر سر تو

  ور بیامیزي تو با من اي دنی
  گر درآمیزد، ز نقصان من است
  گر درآمیزد بمن آن زهرناك

  در بیابان زاغ را با لکلکی   
  تا چه قدر مشترك یابم نشان 
  خود بدیدم هر دوان بودند لنگ 
  با یکی جغدي که او فرشی بود

  فاش کز سجین بودوین دگر خ
  گداي هر دري  ،وین یکی کوري
  دتنکه در سرگین  ،وین یکی کرمی
  ا جرس ی ،و یا خر ،وین یکی گرگی

  وین یکی در کاهدان همچون سگان 
 وین یکی در گلخنی در تعزیت

 وین دگر از بینوائی منفعل

 وین دگر در خاك خواري بس نهان

 مر جعل را در چمین خوشتر وطن 

  که اي گنده بغل  ،این همی گوید
  هست آن نفرت کمال گلستان 

  دور باش  در از این ،کاي خس ،می زند
  این گمان آید که از کان منی 
 زآنکه پندارند کو زآن من است 

 موش و دریا باشد و، ماهی و خاك 
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  حق مرا چون از پلیدي پاك داشت
آن را برید ،د ویک رگم ز ایشان ب  

  از ازلیک نشان آدم آن بود 
  یک نشان دیگر آنکه آن بلیس
  پس اگر ابلیس هم ساجد شدي
  هم سجود هر ملک میزان اوست
  هم گواه اوست اقرار ملک
  این سخن پایان ندارد باز گرد

  

   ؟چون سزد بر من پلیدي را گماشت  
  ؟در من آن بد رگ کجا خواهد رسید

  که مالیک سر نهندش از محل 
  که منم شاه و رئیس  ،دش سرننه

  دي او غیري ب ،او نبودي آدم
  هم جحود آن عدو برهان اوست 
 هم گواه اوست کفران سگک 

  تا چه کرد آن خرس با آن شیر مرد
   

  
  
  
  
  
  

  وفاي خرس و هالکت اومغرور بر رد قصه آنمتتمه . 52
  شخص خفت و خرس میراندش مگس
  چند بارش راند از روي جوان
  خشمگین شد با مگس خرس و برفت
  سنگ آورد و مگس را دید باز
  بر گرفت آن آسیا سنگ و بزد
  سنگ روي خفته را خشخاش کرد

  مهر خرس آمد یقین ،مهر ابله
  ویران و ضعیف ،عهد او سست است و

  سوگند هم باور مکن گر خورد
د دروغچون که بی سوگند گفتش ب  

  نفس او میر است و عقل او اسیر
  چونکه بی سوگند پیمان بشکند
  زآنکه نفس آشفته تر گردد از آن
  چون اسیري بند بر حاکم نهد
  بر سرش کوبد ز خشم آن بند را
  تو ز اوفوا بالعقودش دست شو
  هر که او گوید بنزد ما دروغ

  هد با که میکندداند عو آنکه 
  

  زو باز پس  ،وز ستیز آمد مگس  
  باز می آمد دوان  پسآن مگس 

  بر گرفت از کوه سنگی سخت زفت 
  بر رخ خفته گرفته جاي ساز
  بر مگس تا آن مگس واپس خزد
  این مثل بر جمله عالم فاش کرد

  مهر اوست کین  ،کین او مهر است و
  وفاي او نحیف  ،گفت او زفت و

  ن کژ سخُ بشکند سوگند مرد
  سوگندش به دوغ  عهدتو میفت از 

  صد هزاران مصحفش خود خورده گیر
  زآن بدتر کندگر خورد سوگند 

  که کنی بندش به سوگند گران 
  حاکم آن را بر درد بیرون جهد

  زند بر روي او سوگند راهم 
کُم با و  ظُوا أَیمانَ   مگو ياحفَ

 در نگیرد گفت سوگندش فروغ 

  رد او تندگ ،تن کند چون تار و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ده عیادتئو بیان فارنجور بعیادت صحابی  رسول خدارفتن . 53
  از صحابه خواجه اي بیمار شد
  مصطفی آمد عیادت سوي او

  چون تار شدي او و اندر آن بیمار  
د خوي اوچون همه لطف و کرم ب    
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  در عیادت رفتن تو فایده است
  فایده اول که آن شخص علیل

  داري اي عنودچون تو چشم دل ن
  چونکه گنجی هست در عالم مرنج
  قصد هر درویش میکن بیگزاف
  چون تو را آن چشم باطن بین نبود

  یار ره بود ،ور نباشد قطب
  پس صله یاران ره الزم شمار

  ین احسان نکوست، اور عدو باشد هم
  کینش کم شود ،ور نگردد دوست

  ولیک ،بس فواید هست غیر این
  مع باشکه یار ج ،حاصل این آمد

  زآن که انبوهی و جمع کاروان
  

  فایده آن باز با تو عایده است   
  قطبی باشد و شاه جلیل ُ  که بو

 که نمیدانی تو هیزم را ز عود

 هیچ ویران را مدان خالی ز گنج

 چون نشان یابی بجد میکن طواف

 در هر وجودگنج می پندار ان

  فارس اسپه بود ،شه نباشد
  ر سواروگر پیاده  ،هر که باشد

  که به احسان بس عدو گشتست دوست 
  ز آنکه احسان کینه را مرهم شود

  اي یار نیک  ،فمئاز درازي خا
  یاري تراش  ،از حجر ،همچو بتگر

  رهزنان را بشکند پشت و سنان 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقتعالی به موسی که چرا به عیادت من نیامديآمدن از وحی . 54
  بیآمد از حق سوي موسی این عت

  مشرقت کردم ز نور ایزدي
  تو پاکی از زیان ،گفت سبحانا
  که در رنجوریم ،باز فرمودش
  نیست نقصانی تو را ،گفت یا رب
  بندة خاص گزین ،گفت آري

  معذوري من ،هست معذوریش
  خدابا ه خواهد همنشینی هر ک

  لیگساز حضور اولیا گر ب
درَهر که را دیو از کریمان واب  

از جمع رفتن یک زمان، ستا دیک ب  
  

  کاي طلوع ماه دیده تو ز جیب   
  نامدي  ،رنجور گشتم ،من حقم

  این بکن یا رب بیان  ؟این چه رمز است
   ؟چون نپرسیدي تو از روي کرم

  شارا بر گ گرهاین  ،عقل گم شد
  نیکو ببین  ،او منم ،گشت رنجور

  رنجوري من  ،هست رنجوریش
  نشیند در حضور اولیا او

  کلی بی ُ  نکه جزوآز ،تو هالکی
  سرش را او خورد ،بی کسش یابد

  نیکو بدان شیطان باشد اینمکر 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از همدیگر صوفی و فقیه و علوي را ،کردن باغبان جدا. 55
  باغبانی چون نظر در باغ کرد
  یک فقیه و یک شریف و صوفیی

  با اینها مرا صد حجت است ،گفت
  بر نیایم یک تنه با سه نفر

  سه مرد ،دید چون دزدان به باغ خود  
   فضولی یوفئیهر یکی شوخی 

  است  رحمتجماعت  ،لیک جمع اند و
  دگریکپس ببرمشان نخست از 
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  ی افکنمئهر یکی را من به سو
  حیله کرد و کرد صوفی را به راه
  گفت صوفی را برو سوي وثاق

  گفت خلوت با دو یار ،رفت صوفی
  یمي تو نانی میخوراما به فتو

  وین دگر شه زاده و سلطان ماست
  شکم خوار خسیس ؟کیست آن صوفی

  چون بیاید مر ورا پنبه کنید
  جان من آن شماست ؟باغ چه بود

  وسوسه کرد و مر ایشان را فریفت
  چون به ره کردند صوفی را و رفت

  کو از ستیزی ئصوف ،گفت اي سگ
؟بایزید  ، یانیدت ره نموداین ج  

  یافتشکوفت صوفی را چو تنها 
  لیک ،من بگذشت آن ِ ،گفت صوفی

  هان ،مر مرا اغیار دانستید
  این چه من خوردم شما را خوردنیست
  رفت بر من، بر شما هم رفتنیست
  این جهان کوه است و گفت وگوي تو
  چون ز صوفی گشت فارغ باغبان
  کاي شریف من برو سوي وثاق
  بر در خانه بگو قیماز را

  دینمرد چون به ره کردش بگفت اي 
  می کند دعوي سرد ،او شریفی

  بر زن و بر فعل زن دل می نهید
  خویشتن را بر علی و بر نبی

  زانیان ز و  هر که باشد از زنا
  هر که بر گردد سرش از چرخها
  آنچه گفت آن باغبان بوالفضول
  گر نبودي او نتیجه مرتدان
  خواند افسونها شنید آن را فقیه

  ؟نداندر این باغت که خوا ،گفت اي خر

  چون که تنها شد سبیلش بر کنم   
  با او تباه  ،تا کند یارانش را

  یک گلیم آور براي این رفاق 
  تو فقیهی وین شریف نامدار

  دانش تو می پریم  ما به پرّ
  از خاندان مصطفاست  ،سید است

  تا بود با چون شما شاهان جلیس 
  نیدتهفته اي بر باغ و راغ من 

  راست   اي شما بوده مرا چون چشم ِ
  آه کز یاران نمی باید شکیفت 
  خصم شد اندر پیش با چوب زفت 

  تیزردم تیز باغ م یداندر آ
  ؟از کدامین شیخ و پیرت این رسید
  فتش نیم کشتش کرد و سر بشکا

  اي رفیقان پاس خود دارید نیک 
  نیستم اغیارتر زین قلتبان 

  جزاي هر دنیست  ،بتضرین چنین ا
 چوب قهرش مر شما را خوردنیست 

  هم باز آید سوي تو چون صدا
  یک بهانه کرد زآن پس جنس آن 

قاق که ز بهر چاشت پختم من ر  
  تا بیارد آن رقاق و قاز را

  ن ظاهر است این و یقی ،تو فقیهی
  ه کردچکه داند تا  ،مادر او را

  دیوآنگهانی اعتم ،عقل ناقص
  بسته است اندر زمانه بس غبی 
  این برد ظن در حق ربانیان 
  همچو خود گردنده بیند خانه را

  بد، دور ز اوالد رسول حال او ُ
   ؟کی چنین گفتی براي خاندان

  در پیش رفت آن ستمکار سفیه 
  ؟دزدي از پیغمبرت میراث ماند
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  شیر را بچه همی ماند بدو
  ، آن دون از کجیبا شریف آن کرد

  ؟م دیو و غولئتا چه کین دارند دا
  آن ظالم خراب ظلمشد شریف از 
  که ماندي فرد و کم ،پاي دار اکنون

  گر شریف و الیق و همدم نیم
  مر مرا دادي بدین صاحب غرض
  شد از او فارغ بیامد کاي فقیه

  ؟ه دستت این است اي ببریدا فتوي
  بو حنیفه داد این فتوي تو را؟
  ؟این چنین رخصت بخواندي در وسیط
  این بگفت و دست بر وي برگشاد

  دستت رسید ،بزن ،گفت حقستت
  من سزاوارم به این و صد چنین
  گوش کردم خدعه و افسوس تو
  زد ورا القصه بسیار و بخست
  هر که تنها ماند از یاران خَود

  ستپس عیادت از براي این صله ا
  

  بگو ؟مانیمیبه پیغمبر چه  تو  
  که کند با آل یاسین خارجی 
   ؟چون یزید و شمر با آل رسول

  آب  با چشم پربا فقیه او گفت 
  زخم میخور بر شکم  ،چون دهل شو

  از چنین ظالم تو را من کم نیم 
 احمقی کردي، تو را بئس العوض 

  اي تو ننگ هر سفیه  ؟چه فقیهی
  ی امر هست؟ئنگو ،ی وئکاندر آ

 افعی گفتست این؟ اي ناسزا ش

؟دست این مسئله اندر محیطیا ب  
 دست او، کین ِ دلش را، داد داد 

ریداین سزاي آنکه از یاران ب 

 تا چرا ببریدم از یاران بکین؟ 

 میزنم بر سر که شد ناموس تو

 کرد بیرونش ز باغ و در ببست

 اینچنین آید مر او را جمله بد 

  استوین صله از صد محبت حامله 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و آله صلی اهللا علیهرجعت به قصه مریض و عیادت پیغامبر . 56
  در عیادت شد رسول بی ندید
  چون شوي دور از حضور اولیا
  چون نتیجۀ هجر همراهان غم است
  سایه شاهان طلب هر دم شتاب
  رو بخسب اندر پناه مقبلی

  بدین نیت برو ،گر سفر داري
  فاخته سان، روز و شب، کوکو تو گو
  در بدر میگرد و میرو کو به کو
  تا توانی زاولیا رو بر متاب

  

  صحابی را به حال نزع دید آن  
  در حقیقت گشته اي دور از خدا
   ؟کی فراق روي شاهان زآن کم است

  تا شوي ز آن سایه بهتر ز آفتاب 
 بو که آزادت کند صاحب دلی 

 از این غافل مشو ،ور حضر باشد

 گنج پنهانی ز درویشی بجو 

 جستجو کن، جستجو کن، جستجو 

  جهد کن واهللا اعلم بالصواب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه به خدمت بزرگی رسیدن و گفتن آن بزرگ که کعبه رابسطامی به کعبه و در بایزید رفتن . 57
  منم مرا طواف کن
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  بایزید ،شیخ امت ،سوي مکه
  او به هر شهري که رفتی از نخست

  ؟که اندر شهر کیست ،گرد می گشتی
  اندر سفر هر جا روي ،گفت حق

  که این سود و زیان ،قصد گنجی کن
  قصد گندم باشدش ،هر که کارد
  بر نیاید گندمی ،که بکاري

  قصد کعبه کن چو وقت حج بود
  دوست بود دید ،قصد در معراج

  سید، االعمال بانیات، گفت
  نیت مؤمن بود به از عمل

  

  از براي حج و عمره میدوید  
ست مر عزیزان را بکردي بازج  

  کاو بر ارکان بصیرت متکی است 
  طالب مردي شوي  ،باید اول

  تو آن را فرع دان  ،در تبع آید
  کاه خود اندر تبع می آیدش 

ومردمی ج، مردمی  ،ومردمی ج  
  مکه هم دیده شود ،چون که رفتی

 در تبع عرش و مالیک هم نمود

 نیت خیرت بسی گلها شکفت 

  این چنین فرمود سلطان دول
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیر و مرید حکایت. 58
  ي نو ساخت روزي نو مریداخانه 

  گفت شیخ آن نو مرید خویش را
  ؟روزن از بهر چه کردي اي رفیق

  این باید نیاز ،گفت آن فرع است
  نور، خود اندر تبع می آیدت

ستی بسیبایزید اندر سفر ج  
  دید پیري با قدي همچون هالل
  دیده نابینا و دل چون آفتاب

  ه خفته بیند صد طربچشم بست
  بس عجب در خواب روشن می شود

  خوشَ آنکه بیدار است و بیند خواب و
  بایزید او را چو از اقطاب یافت
  پیش او بنشست و می پرسید حال

  ؟عزم تو کجا اي بایزید ،گفت
  هولگفت قصد کعبه دارم از 

  گفت دارم از درم نقره دویست
  گفت طوفی کن به گردم هفت بار

  پیش من نه اي جوادو آن درمها 
عمر باقی یافتی ،مره کرديع  

  پیر آمد خانۀ او را بدید  
  امتحان کرد آن نکو اندیش را

  گفت تا نور اندر آید زین طریق 
  تا از این ره بشنوي بانگ نماز

 نیت آنرا کن، که آن میبایدت 

  تا بیابد خضر وقت خود کسی 
  رجال و گفتار  دید در وي فرّ

  همچو پیلی دیده هندستان به خواب 
  !اي عجب  ،چون گشاید آن نبیند

  دل درون خواب روزن می شود
  خاك او در دیده کش  ،عارف است او

 مسکنت بنمود و در خدمت شتافت 

  یافتش درویش و هم صاحب عیال 
  ؟رخت غربت را کجا خواهی کشید

   ؟ره هین با خود چه داري زاد ،گفت
  در گوشۀ ردي است نک ببسته سخت 

  وین نکوتر از طواف حج شمار
  دان که حج کردي و حاصل شد مراد

  بر صفا بشتافتی  ،صاف گشتی
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  حق آن حقی که جانت دیده است
ب کعبه هر چندي که خانۀ    اوست ّرِ

  در وي نرفت ،تا بکرد آن کعبه را
  چون مرا دیدي خدا را دیده اي
  خدمت من طاعت و حمد خداست

  نیکو باز کن در من نگر ،چشم
  کعبه را یکبار بیتی گفت یار

  ا دریافتیبایزیدا کعبه ر
  بایزید آن نکته ها را هوش داشت

  بایزید اندر مزید ،آمد از وي
  

  که مرا بر بیت خود بگزیده است   
  اوست  سّرِ خلقت من نیز خانۀ 

  بجز آن حی نرفت  ،و اندر این خانه
  گرد کعبۀ صدق بر گردیده اي 
  تا نپنداري که حق از من جداست 

  نور حق اندر بشر تا ببینی
 گفت یا عبدي مرا هفتاد بار 

 صد بها و عزّ و صد فر یافتی 

  همچو زرین حلقه اش در گوش داشت 
  منتهی در منتها آخر رسید

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گستاخی بوده است در دعااز بر که سبب رنجوري آن شخص دانستن پیغم. 59
  چون پیمبر دید آن بیمار را
  زنده شد او چون پیمبر را بدید

  بیماري مرا این بخت داد ،گفت
  تا مرا صحت رسید و عاقبت
  اي خجسته رنج و بیماري و تب
  نک مرا در پیري از لطف و کرم

  ز خوابهم درد پشتم داد تا من 
  شب چون گاومیشتا نخسبم جمله 

  زین شکستن رحم شاهان جوش کرد
  که رحمتها در اوست ،رنج گنج آمد

  اي برادر موضع تاریک و سرد
  چشمۀ حیوان و جام مستی است
  آن بهاران مضمر است اندر خزان
  همره غم باش و با وحشت بساز

  د استکاینجا ب ،آنچه گوید نفس تو
  تو خالفش کن که از پیغمبران

  واجب شودمشورت در کارها 
  سعیها کردند بسیار انبیا
  نفس میخواهد که تا ویران کند

  ؟مشورت با کی کنیم ،گفت امت

  خوش نوازش کرد یار غار را  
  مر او را آفریدحق آن دم  ئیگو

  کامد این سلطان بر من بامداد
  ت پر خاصیاز قدوم این شه 
  ی شب باخواي مبارك درد و بی

  ی داد و سقم ئحق چنین رنجور
  البد شتاب  ،بر جهم هر نیم شب

  دردها بخشید حق از لطف خویش 
  دوزخ از تهدید من خاموش کرد

  چو بخراشید پوست  ،دمغز تازه ش
  صبر کردن بر غم و سستی و درد
  کان بلندیها همه در پستی است 

  مگریز از آن  ،در بهار است آن خزان
  می طلب در مرگ خود عمر دراز

  ست ا چون کار او ضد آمد ،مشنوش
  این چنین آمد وصیت در جهان 
  تا پشیمانی در آخر کم بود
 تا که گردان شد برین سنگ آسیا

 گمراه و سرگردان کندخلق را 

  انبیا گفتند با عقل امیم 
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  گر کودك در آید یا زنی ،گفت
  نچه گفتآگفت با او مشورت کن و
  ن بترازو نفس خود را زن شناس 

  مشورت با نفس خود گر میکنی
  گر نماز و روزه میفرمایدت

  اندر فعال دمشورت با نفس خو
  ی با وي و استیز اوئابر نی

  عقل قوت گیرد از عقل دگر
  من ز مکر نفس دیدم چیزها
  وعده ها بدهد ترا تازه به دست
  عمر اگر صد سال خود مهلت دهد
  گرم گوید وعده هاي سرد را
  اي ضیاء الحق حسام الدین بیا
  از فلک آویخته شد پرده اي
  این قضا را هم قضا داند عالج
  اژدها گشتست آن مار سیاه
  اژدها و مار اندر دست تو

  دادت خدا ،خذها ال تخفُ حکم 
  هین ید بیضا نما اي پادشاه

  ر وي دم فسونبدوزخی افروخت 
  بنموده کفیو بحر مکار است 

  زآن نماید مختصر در چشم تو
  همچنان که لشکر انبوه بود
  تا بر ایشان زد پیمبر بی خطر

  ديفضل ایزآن عنایت بود و 
  ورا کم نمود او را و اصحاب

  تا میسر کرد یسري را بر او
  پیروز بود ،کم نمودن مر ورا

  آنکه حق پشتش نباشد از ظفر
  کم نمودن بس خجسته روز بود

  را یکی بیند ز دور واي اگر صد
  زآن نماید ذوالفقاري حربه اي

  کاو ندارد عقل و راي روشنی   
  افت ُ تو خالف آن کن و در راه 

  شر نفست کلّ و، زانکه زن جزویست
  کن خالف آن دنی  ،هر چه گوید

  مکري زایدت  ،نفس مکار است
  عکس آن باشد کمال  ،هر چه گوید

  آمیز او ،یاري بگیر  رو بر ِ
  ل شود از پیشه گرپیشه گر کام

  کاو برد از سحر خود تمییزها
  هزاران بار آنها را شکست  وک

  اوت هر روزي بهانۀ نو نهد
  جادویی مردي ببندد مرد را
  که نروید بی تو از شوره گیا

  از پی نفرین دل آزرده اي 
  ج کاعقل خلقان در قضا گیج است 

  آن که کرمی بود افتاده به راه 
  ت تواي جان موسی مس ،شد عصا

  تا به دستت اژدها گردد عصا
  ز شبهاي سیاه  نماصبح نو ب

  اي دم تو از دم دریا فزون 
  از مکر بنموده تفی  ،دوزخ است

  جنبد خشم توو تا زبون بینیش 
  مر پیمبر را به چشم اندك نمود

  از آن کردي حذر ،ور فزون دیدي
  ور نه تو بد دل میشدي  ،احمدا

  خدا ،باطن آن جهاد ظاهر و
  گردانید رونسري او ع تا ز

  بودزآن نمودن روز او نوروز 
  شیر نر دان که خرگوشش نماید

 که حقش یار و طریق آموز بود 

  تا به چالش اندر آید از غرور
  ز آن نماید شیر نر چون گربه اي 
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  د احمق به جنگنتا دلیر اندر فت
  تا به پاي خویش باشند آمده
  کاه برگی می نماید تا تو زود

  کوهها بر کنده است ،کهَ ه آن ن کاه
  می نماید تا به کعب این آب جو

  مشک می نماید موج خونش تلّ
  خشک دید آن بحر را فرعون کور

  در تگ دریا بود ،دمچون در آ
  دیده بینا از لقاي حق شود

  خود شود زهر قتول ،قند بیند
  اي فلک در فتنۀ آخر زمان
  خنجر تیزي تو اندر قصد ما

  ق آموز رحماز رحم ح ،اي فلک
  حق آنکه چرخۀ چرخ ترا
  که دگرگون گردي و رحمت کنی
  حق آنکه دایگی کردي نخست
  حق آن شه که ترا صاف آفرید
  آن چنان معمور و باقی داشتت

  دانستیم آغاز ترا ،شکر
  آدمی داند که خانه حادث است
  ؟پشه کی داند که این باغ از کی است
  کرم کاندر چوب زاید سست حال

  م از ماهیتشور بداند کر
  خود را مینماید رنگها ،عقل

  ؟چه جاي پري ،از ملک باالست
  گر چه عقلت سوي باال میپرد

  بال جان ماستو ،علم تقلیدي
  جاهل همی باید شدن ،زین خرد

  ز آن میگریز ،هر چه بینی سود خود
  دشنام ده ،د ترایهر که بستا
  جاي خوف باش ،ایمنی بگذار و

  آزمودم عقل دور اندیش را

  و اندر آردشان بدین حیلت به چنگ   
  آن فلیوان جانب آتش کده 

  کاو را برانی از وجود ،پف کنی
  او در خنده است  ،گریان وزو جهان 
  ج بن عنق شد غرق اووصد چو ع

  خاك خشک  ،می نماید قعر دریا
  و زور ستیتا در او راند از سر م

  ؟دیدة فرعون کی بینا بود
  ؟حق کجا هم راز هر احمق شود

  خود بود آن بانگ غول  ،راه بیند
  تیز می گردي بده آخر زمان 
  نیش زهر آلوده اي در فصد ما

  ن مزن چون مار زخم بر دل مورا
  گردان بر فراز این سرا هکرد

  پیش از آن که بیخ ما را بر کنی 
ست تا نهال ما ز آب و خاك ر  

  کرد چندان مشعله در تو پدید
  از ازل پنداشتت  ،تا که دهري

  راو انبیا گفتند آن راز ت
  عنکبوتی نه که در وي عابث است 

  دي است   مرگش در ،کاو بهاران زاد و
   ؟ند چوب را وقت نهالکی بدا

  کرم باشد صورتش  ،عقل باشد
  چون پري دور است از آن فرسنگ ها

  به پستی می پري  ،يتو مگس پرّ
  مرغ تقلیدت به پستی میچرد

  کان ماست  ،ما نشسته ،عاریه ست و
  دست در دیوانگی باید زدن 

  آب حیوان را بریز ،زهر نوش و
  سود و سرمایه به مفلس وام ده 

  موس و رسوا باش فاش بگذر از نا
  دیوانه سازم خویش را ،بعد از این
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  ؟نکاح کردبه چرا فاحشه گفت، عذر گفتن دلقک با سید که . 60

  سید اجل ،گفت با دلقک شبی
  با من این را باز میبایست گفت

  نه مستور صالح خواستمُ  گفت
  تم این قحبه را بی معرفتخواس

  بسی منآزمودم  همعقل را 
  

  از عجل  ،قحبه اي را خواستی تو  
  جفت  ت میکردم به یک مستورهتا

  قحبه گشتند و ز غم تن کاستم 
  تا ببینم چون شود این عاقبت 
  زین سپس جویم جنون را مغرسی 

  

  
  
  
  
  

  ودنما که خود را دیوانه ر شیخ بهلولبه حیلت در سخن آوردن سائل . 61
  خواهم عاقلی ،آن یکی می گفت

  آن یکی گفتش که اندر شهر ما
  ی گشته سواره نک فالنئبر ن

  گوي میبازد به روزان و شبان
  صاحب راي است و آتش پاره اي

  وبیان را جان شدستاو کرّ فرّ
  لیک هر دیوانه را جان نشمري
  چون ولیی آشکارا با تو گفت

  و آن دانش نبودرا آن فهم و مر ت
  از جنون خود را ولی چون پرده ساخت

  را باز است آن دیدة یقینو گر ت
  پیش آن چشمی که باز و رهبر است
  مر ولی را هم ولی شهره کند
  کس نداند از خرد او را شناخت
  چون بدزدد دزد بینایی ز کور
  کور نشناسد که دزد او که بود

  

  مشورت آرم بدو در مشکلی   
  آن مجنون نما غیرنیست عاقل 

  میدواند در میان کودکان 
 در جهان گنج نهان، جان جهان 

  آسمان قدر است و اختر باره اي 
  او در این دیوانگی پنهان شدست 
  سر منه گوساله را چون سامري 
  صد هزاران غیب و اسرار نهفت 
  واندانستی تو سرگین را ز عود

   ؟کی خواهی شناخت ،مر ورا اي کور
  ی سرهنگ بین زیر هر سنگی یک

  لیمی در بر است گلیمی را کهر 
  هر که را او خواست با بهره کند
  چون که او مر خویش را دیوانه ساخت 
  ؟هیچ یابد دزد را او در عبور
  گر چه خود بر وي زند دزد عنود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حمله بردن سگ بر کور گدا. 62
  چون گزد سگ کور صاحب ژنده را
  یک سگی در کوي بر کور گدا
  سگ کند آهنگ درویشان به خشم
  کور عاجز شد ز بانگ و بیم سگ
  کاي امیر صید و اي شیر شکار

  ؟کی شناسد آن سگ درنده را  
  شیر وغاحمله می آورد چون 

ه خاك درویشان به چشم در کشد م  
  اندر آمد کور در تعظیم سگ 

  دست از من بدار ،دست دست توست
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  کز ضرورت دم خر را آن حکیم
  کاي اسد ،گفت او هم از ضرورت

  گور می گیرند یارانت به دشت
  گور می جویند یارانت به صید

  شکار گور کرد ،آن سگ عالم
  علم چون آموخت سگ رست از ضالل

  فهزو شد چاالك  ،سگ چو عالم گشت
  سگ شناسا شد که میر صید کیست

  نه از بی چشمی است ،کور نشناسد
  از زمین ،نیست خود بی چشم تر کور

  نور موسی دید و موسی را نواخت
  رجف کرد اندر هالك هر دعی

  باد و نار با شررخاك و ب و آ
  ز غیر حق خبیر ،ما بعکس آن

ها جمله شان شْفَقْنَ منْ   الجرم أَ
  گفت بیزاریم جمله زین حیات

  گردد او یتیم ،چون بماند از خلق
  دزدد کاله اي ،چون ز کوري دزد

  کان منم ،تا نگوید دزد او را
  ؟کی شناسد کور دزد خویش را
  چون بگوید هم بگیر او را تو سخت
  پس جهاد اکبر آمد عصر دزد

  کحل دیده اتاوال دزدید 
  که گم کردة دل است ،کالۀ حکمت

  جان و بصرسمع و با با  ،دل کور
  از جماد آن را مجو ،ز اهل دل جو

  باز میگردیم سوي راز جو
  مشورت جوینده آمد نزد او

  کاین در باز نیست ،گفت رو زین حلقه
دي در المکانگر مکان را ره ب  

  

  کرد تعظیم و لقب دادش کریم   
  ؟شکارت چه رسد ،از چو من الغر

  کور می گیري تو در کوچه به گشت 
  کور می جویی تو در کوچه به کید
  وین سگ بی مایه قصد کور کرد

  صید حالل می کند در بیشه ها 
  سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب کهف 
   ؟اي خدا آن نور اشناسنده چیست

  بلکه این زآنست کز جهل است مست 
  خصم بین  ،این زمین از فضل حق شد

  اخت گدخسف قارون کرد و قارون را 
ض ابلعی  فهم کرد از حق که یا أَر  

  با خبراز حق  ،بی خبر با ما و
  را چندین نذیببی خبر از حق و 

  کند شد ز آمیز حیوان حمله شان 
  با حق موات  ،کاو بود با خلق حی

  انس حق را قلب میباید سلیم 
  می کند آن کور عمیا ناله اي 

  که دزد پر فنم  ،کز تو دزدیدم
  چون ندارد نور چشم و آن ضیا
  تا بگوید او عالمتهاي رخت 

  زدبرد آن زن بمتا بگوید که چه 
  باز یابی تبصرت  ،چون ستانی

  پیش اهل دل یقین آن حاصل است 
  می نداند دزد شیطان را اثر
  که جماد آمد خالیق پیش او
 تا شود هم مشورت با راز گو

  رازي بگو ،کودك شده کاي ابِ
  امروز روز راز نیست  ،باز گرد

  همچو شیخان بودمی من بر دکان 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و جواب گفتن او را به زندان یخواندن محتسب مست. 63
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  ی رسیدئمحتسب در نیم شب جا
  بگو ؟چه خورده ستی ،گفت هی مستی

  گفت آخر در سبو واگو که چیست
  ؟چیست آن خود ،گفت آنچه خورده اي

  این جواب دور میشد این سؤال و
  هین آه کن ،گفت او را محتسب

  ؟هو میکنی ،گفتم آه کن ،گفت
  آه از درد و غم و بیدادي است
  محتسب گفت این ندانم خیز خیز

  ؟تو از کجا من از کجا ،گفت رو
  اي محتسب بگذار و رو ،گفت مست

گر مرا خود قوديت رفتن ب  
  من اگر با عقل و با امکانمی
  گر مرا رائی و تدبیري بدي
  هم مرا زنبیل و دریوزه بدي
  بگذر از من زانکه گم کردي تو راه

  

  خفته دید مرديدر بن دیوار   
  ن خوردم که هست اندر سبوآگفت از 

  ست ین خفآگفت  ،گفت از آن که خورده ام
  ر سبو مخفیست آن اندگفت آن ک
  اندر خالب  ،محتسب ،ماند چون خر

  مست هو هو کرد هنگام سخن 
   ؟از غم دم زنی تو م،گفت من شاد

  هوي می خوران از شادي است  يهو
  معرفت متراش و بگذار این ستیز

  تا زندان بیاو خیز  ،گفت مستی
  ؟از برهنه کی توان بردن گرو

   ؟وین کی شدي ،خانۀ خود رفتمی
 همچو شیخان بر سر دکانمی 

 همچو شیخان جاه و توقیري بدي 

 هم نذورات همه روزه بدي 

  و خانقاه  باز جو، ریش بزرگ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کندسایل آن بزرگ را تا حال او معلوم آوردن سخن  بهدوم بار . 64
  که آخر یک نفس ،گفت آن طالب

  راند سوي او که هین زوتر بگو
  زود باش ،تا لگد بر تو نکوبد

  او مجال راز دل گفتن ندید
  هم در این کوچه زنیگفت میخوا

  گفت سه گونه زنند اندر جهان
  راستو کل تآن یکی را چون بخواهی ُ

  بدان ،و آن سوم هیچ او ترا نبود
  را اسبم نپراند لگدو تا ت

  شیخ راند اندر میان کودکان
  که بیا آخر بگو تفسیر این

  بکر خاصِ راند سوي او و گفتش 
  بیوه بود ،نکه نیمی آن توآو

  کودك بود چون ز شوي اولش

  این سو ران فرس  ،اي سواره بر نی  
  کاسب من بس توسن است و تند خو

   کن خواجه، فاش بیان ؟از چه میپرسی
  زو برون شو کرد و در الغش کشید
   ؟کیست الیق از براي چون منی

  این یکی گنج روان  ،ج وآن دو رن
  نیمی جداست  ،راو و آن دگر نیمی ت

  رفتم روان  ،دور شو ؟ديیاین شن
  که بیفتی بر نخیزي تا ابد
  بانگ زد بار دگر او را جوان 

  بر گزین  ،این زنان سه نوع گفتی
  ز غم یابی خالص  ،کل ترا باشد

  آن عیال با ولد ،و انکه هیچست
  مهر و کل خاطرش آن سو رود
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  دور شو تا اسب نندازد لگد
  هاي و هویی کرد شیخ و باز راند

  بیاکه باز بانگش کرد سایل 
  بگو زودتر چه بود ،باز راند این سو

  با چنین عقل و ادب ،اي شه :گفت
  تو وراي عقل کلی در بیان

  ی میزنندئاین اوباش را :گفت
  مرا گفتند نی ،دفع میگفتم

  ثبا وجود تو حرام است و خبی
  در شریعت نیست دستوري که ما
  زین ضرورت گیج و دیوانه شدم
  ظاهراً شوریده و شیدا شدم
  عقل من گنج است و من ویرانه ام
  اوست دیوانه که دیوانه نشد

  عرض ین ،دانش من جوهر آمد
  نیستان شکرم ،کان قندم

  علم تقلیدي و تعلیمیست آن
  نه بهر روشنیست ،چون پی دانه

  عام و خاصبهر  ،علم است طالبِ
  همچو موشی هر طرف سوراخ کرد
  همچو موشی هر طرف سوراخها
  چونکه سوي دشت و نورش ره نبود

  خرد ردهد پرّبگر خدایش 
  ور نجوید پر بماند زیر خاك

  که آن بی جان بود ،علم گفتاري
  گر چه باشد وقت بحث علم زفت
  مشتري من خدایست و مرا
  خونبهاي من جمال ذو الجالل

  مفلس را بهل این خریداران
ل مخرگ، رل را مخُگ، ل را مجوگ  

  ما باشی جوانئدل بخور تا دا
  طالب دل باش تا باشی چو مل

  اسب توسنم بر تو رسدسم   
  کودکان را باز سوي خویش خواند
  یک سؤالم ماند اي شاه کیا
  که ز میدان آن بچه گویم ربود

  اي عجب  ؟این چه فعلست ؟این چه شیدست
   ؟چونی نهان ،آفتابی در جنون

  تا در این شهر خودم قاضی کنند
  صاحب فنی  ،نیست چون تو عالمی

  که کم از تو در قضا گوید حدیث 
  شه کنیم و پیشوا ،تر از توکم

 زین گروه از عجز بیگانه شدم 

   لیک در باطن همانم که بدم
  دیوانه ام  ،گنج اگر پیدا کنم

  این عسس را دید و در خانه نشد
  این بهایی نیست بهر هر غرض 

  من میخورم  ،هم ز من میروید و
  کز نفور مستمع دارد فغان 

  علم دنیاي دنیست  همچو طالبِ
  یابد از این عالم خالص نی که تا 

  چون که نورش راند از در گشت سرد
 میکند غافل ز انوار خدا 

  هم در آن ظلمات جهدي می نمود
  برهد از موشی و چون مرغان پرد

  ناامید از رفتن راه سماك 
  عاشق روي خریداران بود

  رد و رفت م ،چون خریدارش نباشد
  که اهللا اشتري  ،می کشد باال

  کسب حالل  ،مخونبهاي خود خور
؟لچه خریداري کند یک مشت گ   

م زرد روئل خوار است دازانکه گ  
  از تجلی چهره ات چون ارغوان 
گل   تا شوي شادان و خندان همچو ُ
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  دل نباشد آنکه مطلوب گل است
  یا رب این بخشش نه حد کار ماست

  ما را بخر ،دست گیر از دست ما
  باز خر ما را از این نفس پلید
  از چو ما بیچارگان این بند سخت

  فل گران را اي ودوداین چنین ق
  گردانیم سر توما ز خود سوي 

  با چنین نزدیکئی دوریم دور
  این دعا هم بخشش و تعلیم توست

  فهم و عقل ،در میان خون و روده
  این نور روان ،از دو پارة پیه

  گوشت پاره که زبان آمد از او
  سوي سوراخی که نامش گوشهاست

  شرع اوست ،شاه راه باغ جانها
  خوشی آن است آناصل و سرچشمۀ 

  قصۀ رنجور گو با مصطفی
  شکر نعمت چون کنی؟ چون شکر تو
  عجز تو از شکر شکر آمد تمام

  

 این سخن را روي با صاحب دل است   

  لطف خفی را خود سزاست  ،لطف تو
پرده را بردار و پردة ما مرد  

  کاردش تا استخوان ما رسید
  جز تو اي سلطان بخت؟گشاید  هک
  ؟تواند جز که فضل تو گشود هک

  ی از ما به ما نزدیکترئچون تو
 در چنین تاریکئی بفرست نور 

   ؟ر نه در گلخن گلستان از چه رستو
  جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل 

  د بر آسمان روموج نورش می
  میرود سیالب حکمت همچو جو
  تا بباغ جان که میوه اش هوشهاست 

  فرع اوست  ،تانهاي عالمباغ و بس
هار خوان نْ ها الْأَ  زود تَجرِي تَحتَ

 زآنکه لطف حق ندارد منتهی 

 نعمت تازه بود زاحسان او 

  فهم کن، دریاب، قد تم الکالم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیمار را مر آنرسول کردن تتمۀ نصیحت . 65
  گفت پیغمبر مر آن بیمار را

  ی کرده ايئکه مگر نوعی دعا
  یاد آور چه دعا میگفته اي

  اال همتی ،نیستگفت یادم 
  یاز حضور نور بخش مصطف
  همت پیغمبر روشن کده
  تافت زآن روزن که از دل تا دل است

  اینک یادم آمد اي رسول :گفت
  چون گرفتار گنه می آمدم
  پر گنه باب گشایش میزند
  از تو تهدید و وعیدي میرسید
  مضطرب می گشتم و چاره نبود

  چون عیادت کرد یار زار را  
  از جهالت زهربایی خورده اي 
  چون ز مکر نفس می آشفته اي 

  یادم آید ساعتی  ،دار با من
  پیش خاطر آمد او را آن دعا
  پیش خاطر آمدش آن گم شده 

  فرق حق و باطل است  انروشنی ک
  آن دعا که گفته ام من بو الفضول 
 همچو غرقه، دست و پائی میزدم

  د نغرقه دست اندر حشایش میز
  مجرمان را از عذاب بس شدید
  بند محکم بود و قفل ناگشود
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  نه راه گریز ،نی مقام صبر و
  تعالی یار من نی به غیر حق

  چو هاروت و چو ماروت از حزنه
  از خطر هاروت و ماروت آشکار

  

  نه جاي ستیز ،نی امید توبه  
 این چنین دشوار آمد کار من 

  آه میکردم که اي خالق من 
  چاه بابل را بکردند اختیار

  

  
  
  
  

  دکر دشواري عذاب آخرت و سختی آن. 66
شندتا عذاب آخرت اینجا ک  

  نیک کردند و بجاي خویش بود
  حد ندارد وصف رنج آن جهان
  اي خنک آن کو جهادي میکند

  وارهد آن جهانی  تا ز رنج 
  آن عذاب ،که یا رب :من همی گفتم
  عالم فراغت باشدم تا در آن

  ی پیدام شدئاین چنین رنجور
  ودمانده ام از ذکر و از اوراد خَ

  گر نمی دیدم کنون من روي تو
  من یک بارگی ،میشدم از دست

  هی هی این دعا دیگر مکن :گفت
  تو چه طاقت داري اي مور نژند

  توبه کردم اي سلطان که من :گفت
  این جهان تیه است و تو موسی و ما

  در اخیر ،میرویم وسالها ره 
  قوم موسی راه می پیموده اند

  

  وشند گربزند و عاقل و ساحرُ  
  ودتر باشد ز آتش رنج د سهل

  سهل باشد رنج دنیا پیش آن 
  بر بدن زجري و دادي میکند
  بر خود این رنج عبادت مینهد

  بران بر من شتاب ِ هم در این عالم 
  در چنین درخواست حلقه میزدم 

  ی آرام شدجان من از رنج ب
  بی خبر گشتم ز خویش و نیک و بد

  ي توخواي خجسته وي مبارك 
  کردیم شاهانه این غمخوارگی 

کن تو خویش را از بیخ و بن بر م  
  چنان کوه بلندکه نهد بر تو ُ

  از سر جلدي نالفم هیچ فن 
  از گنه در تیه مانده مبتال
 همچنان در منزل اول اسیر

  آخر اندر گام اول بوده اند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ذکر قوم موسی علیه السالم و پشیمانی ایشان. 67
  راز میگفتند پیدا و نهان

ديگر دل موسی ز ما راضی ب  
  ور به کل بیزار بودي او ز ما
  ؟کی ز سنگی چشمه ها جوشان شدي

  خود آتش آمدي ،بل به جاي خوان
  دل شد موسی اندر کار ما چون دو

  خشمش آتش میزند در رخت ما

 جملگی مرد و زن و پیر و جوان   

  تیه را راه و کران پیدا شدي 
  ؟ از سمامنّ و سلوي کی رسیدي 

  در بیابان مان امان جان شدي 
  اندر این منزل لهب بر ما زدي 

  گاهی یار ما ،گاه خصم ماست
  حلم او رد میکند تیر بال
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  ؟کی بود که حلم گردد خشم نیز
  ست از بهر اینا مدح حاضر وحشت

  ور نه موسی کی روا دارد که من
  عهد ما بشکست صد بار و هزار
  عهد ما کاه و به هر بادي زبون
  حق آن قوت که بر تلوین ما
  خویش را دیدیم و رسوایی خویش

  دیگر را نهان تا فضیحت هاي
  بیحدي تو در جمال و در کمال
  بیحدي خویش بگمار اي کریم
  هین که از تقطیع ما یک تار ماند
  البقیه البقیه اي خدیو

  بهر آن لطف نخست ی،بهر ما ن
  بنماي رحم ،چون نمودي قدرتت

  این دعا گر خشم افزاید ترا
  آنچنان کادم بیفتاد از بهشت

و ز آدم بگذردابود کدیو ک  
  قیقت نفع آدم شد همهدر ح

  ی دید و دو صد بازي ندیدئباز
  شت دیگرانبه ک ،آتشی زد شب

  چشم بندي بود لعنت دیو را
  هم زیان جان او شد ریو او
  لعنت این باشد که کژبینش کند

  کو بد کندتا نداند که هر آن 
  جمله فرزین بندها بیند بعکس
  زانکه گر او هیچ بیند خویش را

  دیدن دروندرد خیزد زین چنین 
  تا نگیرد مادران را درد زه

  حاملست جاناین امانت در دل و 
  قابله گوید که زن را درد نیست

  ره زن است ،آنکه او بیدرد باشد
  بی وقت گفتن لعنت است ،آن انا

  اي عزیز ،نیست این نادر ز لطفت  
  قاصد چنین  ،ام موسی میبرمن

  پیش تو یاد آورم از هیچ تن 
  عهد تو چون کوه ثابت برقرار

  ه هم فزون عهد تو کوه و ز صد کُ
  رحمتی کن اي امیر لونها
  امتحان ما مکن اي شاه بیش 
  کرده باشی اي کریم مستعان 
  در کژي ما بیحدیم و در ضالل 
  بر کژي بیحد مشتی لئیم 

  ار ماندمصر بودیم و یکی دیو
  کلی جان دیوُ  تا نگردد شاد

  که تو کردي گمرهان را بازجست 
  لحم شحم و اي نهاده رحمها در 

  مهترا ،تو دعا تعلیم فرما
  رجعتش دادي که رست از دیو زشت 
  بر چنین نطعی از او بازي برد
  لعنت حاسد شده آن دمدمه 

  خود را بریدخیمۀ پس ستون 
   سوي کشت او کردش روانباد 

  زیان خصم دید آن ریو را  تا
 خود تو گوئی بود آدم، دیو او 

  حاسد و خود بین و پر کینش کند
  عاقبت باز آید و بر وي زند
  مات بر وي گردد و نقصان و وکس 
  مهلک و ناسور بیند ریش را
  درد او را از حجاب آرد برون 
  طفل در زادن نیابد هیچ ره 
  این نصیحتها مثال قابلست 

  ودك را رهیست درد ک ،درد باید
  انا الحق گفتن است  ،زانکه بیدردي

  در وقت گفتن رحمت است  ،انا وین
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  رحمت شد یقین ،آن انا منصور
  الجرم هر مرغ بی هنگام را

  کشتن نفس را ؟سر بریدن چیست
  نیآن چنان که نیش کژدم بر ک

  بر کنی دندان پر زهري ز مار
  پیر جز ظلّ ،هیچ نکشد نفس را
  آن توفیق هوست ،چون بگیري سخت

ذْ رمیت راست دان   ما رمیت إِ
  دست گیرنده وي است و بردبار
  نیست غم گر دیر بی او مانده اي
  دیر گیرد سخت گیرد رحمتش
  گر تو خواهی شرح این وصل و وال

  است ور تو گویی هم بدیها از وي
  آن بدي دادن کمال اوست هم

  

  لعنت شد ببین  ،آن انا فرعونو  
  سر بریدن واجب است اعالم را

  س رالمدر جهاد و ترك گفتن 
  تا که یابد او ز کشتن ایمنی 
  تا رهد مار از بالي سنگسار
  دامن آن نفس کش را سخت گیر

  جذب اوست  ،آیددر تو هر قوت که 
  جان  بود از جان ِ ،ارد جانده چهر 

  از او امید دار ،دم به دم آن دم
  دیرگیر و سخت گیرش خوانده اي 
  یکدمت غایب ندارد حضرتش 

  والضحی  ،از سر اندیشه می خوان
   ؟لیک آن نقصان فضل او کی است

  اي محتشم  ،من مثالی گویمت
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مثال در بیان معنی یؤمن بالقدر خیره و شره. 68
  کرد نقاشی دو گونه نقشها

  سرشت نقش یوسف کرد و حور خوش
  استادي اوستز هر دو گونه نقش 

  زشت را در غایت زشتی کند
  خوب را در غایت خوبی کشد
  تا کمال دانشش پیدا شود

  ناقص است ،اند زشت کردنتور ن
  پس از این رو کفر و ایمان شاهداند

  ساجد است لیک مومن دان که طوعاً
  کرها گبر هم یزدان پرستَ هست 

  قلعۀ سلطان عمارت می کند
  تا که ملک او بود ،یاغی گشته

  مومن آن قلعه براي پادشاه
  اي شه زشت آفرین ،زشت گوید
  اي شه حسن و بها ،خوب گوید

  حمد لک والشکر لک یاذالمنن

  نقشهاي صاف و نقش بی صفا  
  زشت و افریتان نقش ابلیسان 

  اوست  زشتی او نیست آن رادي
 جمله زشتیها به گردش بر تند

  حس عالم چاشنی از وي چشد 
  منکر استادي اش رسوا شود
  زین سبب خالق گبر و مخلص است 
  بر خداوندیش هر دو ساجداند
  زانکه جویاي رضا و قاصد است 

دیگر است  لیک قصد او مراد  
  لیک دعوي امارت می کند

  قلعه سلطانی شود ،عاقبت خود
  از بهر جاه  ین ،میکند معمور

  قادري بر خوب و بر زشت مهین 
 پاك گردانیدیم از عیبها

 حاضري و ناظري بر حال من 
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  حاصل آنکه او هر آنچه خواست کرد
  اوست بر هر پادشاهی پادشا

  

 خوب را و زشت را چون خار و ورد  

  کار ساز یفعل اهللا ما یشا
  

  

  و آله بیمار رادعا و توبه آموختن رسول صلی اهللا علیه . 69
  گفت پیغمبر مر آن بیمار را
  آتنا فی دار دنیانا حسن
  راه را بر ما چو بستان کن لطیف
  مومنان در حشر گویند اي ملک
  مومن و کافر بر او یابد گذار
  نک بهشت و بارگاه ایمنی
  پس ملک گوید که آن روضۀ خضر
  دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت
  چون شما این نفس دوزخ خوي را

  پر صفا تا شدهدها کردید ج
  آتش شهوت که شعله میزدي
  آتش خشم از شما هم حلم شد
  آتش حرص از شما ایثار شد
  چون شما این جمله آتشهاي خویش
  نفس ناري را چو باغی ساختید
  بلبالن ذکر و تسبیح اندر او
  داعی حق را اجابت کرده اید
  از جنان سوي جنان کردید باب
  دوزخ ما نیز در حق شما

  ؟ست احسان را مکافات اي پسرچی
  ؟نی شما گفتید ما قربانی ایم
  ما اگر قالش و گر دیوانه ایم
  بر خط و فرمان او سر می نهیم
  تا خیال دوست در اسرار ماست
  هر کجا شمع بال افروختند
  عاشقانی کز درون خانه اند
  اي دل آن جا رو که با تو روشن اند
  در میان جان تو را جا میکنند

  کاي سهل کن دشوار را ،این بگو  
  آتنا فی دار عقبانا حسن 

  اي شریف  سازخود لطف ما  مقصد
   ؟نی که دوزخ بود راه مشترك
  ما ندیدیم اندر این ره دود و نار
   ؟پس کجا بود آن گذرگاه دنی

  فالن جا دیده اید اندر گذر انک
  بر شما شد باغ و بستان و درخت 
  آتشی گبر فتنه جوي را

  ز بهر خدانار را کشتید ا
  سبزة تقوي شد و نور هدي 
  ظلمت جهل از شما هم علم شد

گلزار شد ، دو آن حسد چون خار ب  
  بهر حق کشتید جمله پیش پیش 
  اندر او تخم وفا انداختید
  خوش سرایان در چمن بر طرف جو

  جحیم نفس آب آورده اید وز
 از حمیم نفس آوردید آب 

  سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا
  سان و ثواب معتبرلطف و اح

  پیش اوصاف بقا ما فانی ایم 
  مست آن ساقی و آن پیمانه ایم 
  جان شیرین را گروگان می دهیم 
  چاکري و جان سپاري کار ماست 
  صد هزاران جان عاشق سوختند
  شمع روي یار را پروانه اند
 وز بالها مر ترا چون جوشن اند

  تا تو را پر باده چون جامی کنند
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  جان ایشان خانه گیردر میان 
  چون عطارد دفتر دل واکنند

  چون آواره اي ،پیش خویشان باش
  ؟را از کل خود پرهیز چیست جزو

  نوع گشته در روش ،جنس را بین
  عشوه خري اي بی خرد ،تا چون زن

  چاپلوس و لفظ شیرین و فریب
  دشنام شهانسیلی و مر ترا 

  مخور شهد خسان ،صفع شاهان خور
  ت و دولت رسدزایشان خلع هزآنک

  هر کجا بینی برهنه و بی نوا
  تا چنان گردد که میخواهد دلش
  گر چنان گشتی که استا خواستی
  هر که از استا گریزد در جهان
  پیشه اي آموختی در کسب تن
  در جهان پوشیده گشتی و غنی
  پیشه اي آموز کاندر آخرت
  آن جهان شهري است پر بازار و کسب
  نحق تعالی گفت کاین کسب جها
  همچو آن طفلی که بر طفلی تند
  آن مساس طفل چبود؟ بازئی
  کودکان سازند در بازي دکان
  شب شود در خانه آید گرسنه

  شب ،مرگ ،این جهان بازیگه است و
  سوي خانۀ گور تنها مانده اي

  عشق است و جذب اندرون ،کسب دین
  فانی خواهدت این نفس خس کسبِ

  یدت کسب شریفجوگر  ،نفس خس
  

  اي بدر منیر در فلک خانه کن  
ها پیدا کنندرّتا که بر تو س  

  ار مه پاره اي  ،بر مه کامل زن
   ؟با مخالف این همه آمیز چیست

  گشته عین از پرتوش  ،غیبها بین
  ؟از دروغ و عشوه کی یابی مدد

  میستانی مینهی چون زر به جیب 
  بهتر آید از ثناي گمرهان 
  تا کسی گردي ز اقبال کسان 

  گردد جسدجان  ،در پناه روح
  دان که او بگریخته ست از اوستا

  آن دل کور بد بی حاصلش 
  خویش را و خویش را آراستی 

  این بدان  ،او ز دولت میگریزد
  چنگ اندر پیشۀ دینی بزن 

  چون کنی؟ ،چون برون آیی از اینجا
  اندر آید دخل کسب مغفرت 

  حسب  ،تا نپنداري که کسب اینجاست
  پیش آن کسب است لعب کودکان 
  شکل صحبت کن مساسی میکند

 با جماع رستمی و قاضئی 

   تعطیل زمانجز که  ،سود نبود
  کودکان رفته بمانده یک تنه 

 ر تعب پ ،کیسه خالی ،باز گردي

  با فغال واحسرتا برخوانده اي 
  نور حق دان اي حرون  ،قابلیت

  بگذار بس  ؟چند کسب خس کنی
  حیله و مکري بود آن را ردیف

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیگاه شدبیدار کردن ابلیس معاویه را که وقت نماز . 70
  خبر آمد که آن معاویه در

  قصر را از اندرون در بسته بود
  د در قصر در یک زاویه خفته ب  

    کز زیارتهاي مردم خسته بود
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  ناگهان مردي ورا بیدار کرد
  کس را ره نبود ،گفت اندر قصر

  گرد برگشت و طلب کرد آن زمان
  کاو ،از پس در مدبري را دید

  ؟نام تو چیست ؟تو کیستی ،گفت هی
  ؟گفت بیدارم چرا کردي به جد
  گفت هنگام نماز آخر رسید

  قبل الفوت گفتعجلوا الطاعات 
  این غرض نبود ترا ،گفت نی نی

  دزد آید از نهان در مسکنم
  ؟من کجا باور کنم آن دزد را
  خاصه دزدي چون تو، قطاع الطریق

  

  چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد  
  ؟کیست کاین گستاخی و جرات نمود

  نشان  ،گشته تا بیابد زآن نهان
  رده نهان میکرد رودر پس پ

  گفت نامم فاش ابلیس شقی است 
  با من مگو بر عکس و ضد ،راست گو

  سوي مسجد زود میباید دوید
مصطفی چون دوحدت را ر فت بس  

  که به خیري رهنما باشی مرا
  گویدم که پاسبانی می کنم 
 ؟دزد کی داند ثواب و مزد را

  یق؟از چه رو گشتی چنین برمن شف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب گفتن ابلیس معاویه را. 71
  گفت ما اول فرشته بوده ایم

دیمسالکان راه را محرم ب  
  ؟پیشۀ اول کجا از دل رود

  ختنُ  در سفر گر روم بینی یا
  بوده ایم ،ما هم از مستان این می

  ناف ما بر مهر او ببریده اند
  روز نیکو دیده ایم از روزگار
  ؟نه که ما را دست فضلش کاشتست
  اي بسا کز وي نوازش دیده ایم
  بر سر ما دست رحمت مینهاد

  که بودم شیر جو ،طفلیدر  گه 
  ؟غیر شیر او ،از که خوردم شیر

  خوي کان با شیر رفت اندر وجود
  گر عتابی کرد دریاي کرم

  بخشش است داد و اصل نقدش لطف و
  لطف عالم را بساخت از براي

  فرقت از قهرش اگر آبستن است
  دهد جان را فراقش گوشمالمی

  راه طاعت را بجان پیموده ایم   
دیم ساکنان عرش را هم دم ب  

  ؟مهر اول کی ز دل بیرون شود
؟ب الوطناز دل تو کی رود ح   

  عاشقان درگه وي بوده ایم 
  عشق او در جان ما کاریده اند

  اراز جویبآب رحمت خورده ایم 
   ؟از عدم ما را نه او برداشتست

  در گلستان رضا گردیده ایم 
  ما میگشاد برچشمهاي لطف 

  او ؟گاهوارم را که جنبانید
  ؟جز تدبیر او ،مرا پرورد هک

  ؟ز مردم واگشود  کی توان آن را
   ؟بسته کی گردند درهاي کرم

  قهر بر وي چون غباري از غش است 
  نواخت  يذره ها را آفتاب و

  بهر قدر وصل او دانستن است 
  ایام وصال  بداند قدر تا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



298 

 

  گفت پیغمبر که حق فرموده است
  آفریدم تا ز من سودي کنند

  سودي کنم مننی براي آن که 
  ز پیشم رانده است گرچند روزي 
  اي عجب ،چنین قهر ،کز چنان رویی

  کان حادث است ،من سبب را ننگرم
  ره میکنملطف سابق را نظا

  از حسد گیرم که بود ،ترك سجده
  چنینهر حسد از دوستی خیزد 

  غیرت پزي ،هست شرط دوستی
  چونکه بر نطعش جز این بازي نبود

د من باختمآن یکی بازي که ب  
  در بال هم میچشم لذات او

  اي سره ؟چون رهاند خویشتن را
  ؟چون وارهد ،شش از کلّ ،جزو شش

  تاو درون آتش اس ،هر که در شش
  گر ایمان او ،خود اگر کفر است و

  

  احسان بوده است  ،قصد من از خلق  
  تا ز شهدم دست آلودي کنند

  ی برکنم ئو ز برهنه من قبا
  چشم من در روي خوبش مانده است 
  هر کسی مشغول گشته در سبب 

  حادثی را باعث است  ،زانکه حادث
  دو پاره میکنم  ،هر چه آن حادث

  نز جحود ،آن حسد از عشق خیزد
  ري همنشین که شود با دوست غی

  گفتن دیر زي  ،همچو شرط عطسه
  ؟چه دانم در فزود ،گفت بازي کن

  خویشتن را در بال انداختم 
  مات او ،مات اویم ،مات اویم

  از شش دره  ،هیچ کس در شش جهت
  بیچون مر او را کژ نهد ،خاصه که

  اوش برهاند که خالق شش است 
  او دست باف حضرت است و آن ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز تقریر کردن معاویه با ابلیس مکر او را. 72
  که اینها راست است ،گفت امیر او را

  ه زدير تو  راصد هزاران چو م
  چاره نیست ،سوزمباز تو  ،آتشی
  چو سوزانیدنیست ،اي آتش طبعت

  لعنت این باشد که سوزانت کند
  شنیدي رو برو ،با خدا گفتی

  معرفتهاي تو چون بانگ صفیر
  زدست  ره  آن ،صد هزاران مرغ را

  در هوا چون بشنود بانگ صفیر
  قوم نوح از مکر تو در نوحه اند
  عاد را تو باد دادي در جهان
  از تو بود آن سنگسار قوم لوط

  از تو آمد ریخته مغز نمرود

  ینها کاست است ا ک بخش تو ازلی  
  در خزینه آمدي  ،حفره کردي

   ؟کیست کز دست تو جامه پاره نیست
  چاره نیست  ،تا نسوزانی تو چیزي

  اوستاد جمله دزدانت کند
  اي عدو ؟من چه باشم پیش مکرت

  لیکن مرغ گیر ،بانگ مرغانست
  ی آمدست ئکاشنا ،مرغ غره

  از هوا آید شود اینجا اسیر
  ینه شرحه شرحه انددل کباب و س

  هان ندي در عذاب و اندکدر ف
  در سیاه آبه ز تو خوردند غوط
  اي هزاران فتنه ها انگیخته 
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  عقل فرعون ذکی فیلسوف
  بولهب هم از تو نااهلی شده
  اي بر این شطرنج بهر یاد را
  اي ز فرزین بندهاي مشکلت

  خالیق قطره اي ،بحر مکري تو
  اي مختصم ؟رهد از مکر تو هک

  از تو محترق ،بس ستارة سعد
  بس مسلمان کز تو دین درباخته
  بس چو بلعم، از تو نومید آمده

  

  نیابید او وقوف  ،کور گشت از تو  
  بوالحکم هم از تو بوجهلی شده 
  مات کرده صد هزار استاد را

  سیه گشته دلت  جانها،سوخته 
  وین سلیمان ذره اي  ،تو چو کوهی
  صم اال من ع ،غرق طوفانیم

  از تو مفترق ،بس سپاه جمع
  سرنگون تا قعر دوزخ تاخته 
  بس چو برصیصا، ز تو کافر شده 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  باز جواب گفتن ابلیس معاویه را. 73
  گشا این عقد را ،گفت ابلیسش

  کلبم کرد حقامتحان شیر و 
  ؟قلب را من کی سیه رو کرده ام
  نیکوان را رهنمایی میکنم
  صالحان را پیشوا و مأمنم
  باغبانم، شاخ تر میپرورم

  ؟از بهر چیست ،این علفها مینهم
  ید کودکیسگ چو از آهو بزا

  تو گیاه و استخوان پیشش بریز
  سگ است ،گر به سوي استخوان آید

  قهر و لطفی جفت شد با همدگر
  گیاه و استخوان را عرضه کنتو 

  گر غذاي نفس جوید ابتر است
  هست خر ،گر کند او خدمت تن

  گر چه این دو مختلف خیر و شرند
  انبیا طاعات عرضه میکنند

یزدان نیم ؟د کنمنیک را چون ب  
  زشت را و خوب را آیینه ام 

  درد را آینه انداخت هندو
  گفت آیینه، گنه از من نبود

  راست گوو مرا غماز کرد و ا

  من مقلب را و نقد را ،مکّح  
  امتحان نقد و قلبم کرد حق 
  صیرفی ام قیمت او کرده ام 

  می کنم پیشوائی مر بدان را
  طالحان را نیز یاري میکنم 
  شاخهاي خشک را هم میبرم 
  تا پدید آید که حیوان جنس کیست 

  شکی  ارددر سگی و آهوئی د
  تا کدامین سو کند او گام تیز

  یقین آهو رگ است  ،ور گیا خواهد
  زاد از این هر دو جهان خیر و شر

  قوت جان را عرضه کن  ،قوت نفس و
  ور غذاي روح خواهد سرور است 

  یابد گهر ،ور رود در بحر جان
  لیک این هر دو به یک کار اندرند
  دشمنان شهوات عرضه میکنند

  ایشان نیم  خالق ،داعیم من
  رب نه ام  ؟خوب را من زشت سازم

   کاین سیه رو مینماید مرد را
دود ه که روي من ز رم او را نج  

  ؟زشت کو و خوب کو ،تا بگویم
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  ؟بر گوا زندان کجاست ،من گواهم
  هر کجا بینم نهال میوه دار
  هر کجا بینم درخت تلخ و خشک

  کاي فتی ،خشک گوید باغبان را
  اي زشت خو ،باغبان گوید خمش

  کژ نیم ،خشک گوید راستم من
  یئباغبان گوید اگر مسعود

  جاذب آب حیاتی گشته اي
تو د بوده است و اصل ِتخم تو ب  
  ار با خوشی وصلت کند شاخ تلخ

  گر تو را بیدار کردم، بهر دین
  

  گواست  یزدان ،اهل زندان نیستمز   
  تربیتها میکنم من دایه وار

  شک مشک تا رهد از پ ،برمبمی 
  ؟بی خطا ،مر مرا چه میبري سر

  ؟تو جرم تو بس نباشد خشکی
؟ري پیمتو چرا بی جرم می ب   

  ی ئتر بود وکاشکی کژ بودي 
  اي  هاندر آب زندگی آغشت

  با درخت خوش نبوده وصل تو
  آن خوشی اندر نهادش بر زند

  خوي اصل من، همین است و همین 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنف کردن معاویه با ابلیس. 74
  حجت مگو ،اي راه زن ،گفت امیر

  من غریب و تاجرم تو،ره زنی 
گگرد از کافريرد رخت من م  

  مشتري نبود کسی را راه زن
  

  ره مجو ،در من ،را ره نیستو مر ت  
   ؟کی خرم ،هر لباساتی که آري

  را مشتري  تو نه اي رخت کسی
  مکر است و فن ،ور نماید مشتري

  

  
  
  
  

  ابلیس و نصرت خواستنمکر نالیدن معاویه به حق تعالی از . 75
  ؟تا چه دارد این حسود اندر کدو
  گر یکی فصل دگر در من دمد
  این حدیثش همچو دود است اي اله
  من به حجت بر نیایم با بلیس

  ستگاالسما ب ملَع اوآدمی ک
  از بهشت انداختش بر روي خاك
  نوحۀ إنا ظلمنا میزدي
  اندرون هر حدیث او شر است
  مردي مردان ببندد در نفس
  اي بلیس خلق سوز فتنه جو
  زانکه حجت در نگنجد با منی

  

  زین عدو ساي خدا فریاد ما ر  
  در رباید از من این رهزن نمد

  نه گلیمم شد سیاه  ررحم کن، و
  خسیس  کاوست فتنۀ هر شریف و هر

  ست گچون برق این سگ بی ت گدر ت
  چون سمک در شست او شد از سماك 
  نیست دستان و فسونش را حدي 
  صد هزاران سحر در وي مضمر است 
  در زن و در مرد افروزد هوس 

 راست گو ؟بر چیم بیدار کردي

  هین غرض را در میان نه بی فنی
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  با معاویه ابلیس تلبیس خود راکردن باز تقریر . 76
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د گمانگفت هر مردي که باشد ب  
  هر درونی که خیال اندیش شد

  علت شود ،وي رود چون سخن در
  پس جواب او سکوت است و سکون
  تو ز حق ترس و، ازو جو قطع نفس

  ؟لیمعبا حق چه نالی اي  ،تو ز من
تو خوري حلوا تو را دل شودم  

  نت کنی ابلیس رابی گنه لع
  از توست اي غوي ،نیست از ابلیس

  چون که در سبزه ببینی دنبه را
  کت ز دانش دور کرد ،زآن ندانی

بک األشیاء یعمیک یصمح  
  کژ مژ مبین ،تو گنه بر من منه

  حرص و کین هست از طباع مختلف
  پشیمانم هنوز ،من بدي کردم

  هم امیدي میپزم با درد و سوز
  من متهم گشتم میان خلق

  گرگ بیچاره اگر چه گرسنه است
  از ضعیفی چون نتاند راه رفت

  نشنود او راست را با صد نشان   
  چون دلیل آري خیالش بیش شد
  تیغ غازي دزد را آلت شود
  هست با ابله سخن گفتن جنون 
 که تو از شرش بماندستی به حبس 

  آن نفس لئیم  بنال از شرّ رو
  طبع تو مختل شود ،تب بگیرد
  ینی از خود آن تلبیس راچون نب

  وي رکه چو روبه سوي دنبه می
  روبهادام باشد این ندانی 

  میل دنبه چشم و عقلت کور کرد
  نفسک السودا جنت ال تختصم 
  من ز بد بیزارم و از حرص و کین 
 مر مرا بر چار ضد شد مکتنف 

 انتظارم تا شبم آید به روز

  تا مگر این دي مهم گردد تموز 
  نهد هر مرد و زن فعل خود بر من 

  متهم باشد که او در طنطنه است 
خلق گوید تخمه است از لوت  فت ز  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باز الحاح کردن معاویه ابلیس را. 77
  غیر راستی نرهاندت :گفت

  راست گو تا وارهی از چنگ من
  ؟دروغ و راست را چون دانی :گفت
  پیغمبر نشانی داده است :گفت

  الکذب ریب فی القلوب :گفته است
  دل نیارامد ز گفتار دروغ

  آرام دل است ،در حدیث راست
  دل مگر رنجور باشد بد دهان
  چون شود از رنج و علت دل سلیم
  حرص آدم چون سوي گندم فزود
  پس دروغ و عشوه ات را گوش کرد

  داد سوي راستی میخواندت   
  مکر ننشاند غبار جنگ من 

ر اندیشه هااي خیال اندیش پ  
  قلب و نیکو را محک بنهاده است 

  الصدق طمانین طروب  باز
  آب و روغن هیچ نفروزد فروغ 

  ۀ دام دل است راستیها دان
  نداند چاشنی این و آن  وک

  کذب را باشد علیم صدق و طعم 
  از دل آدم سلیمی را ربود

  ه گشت و زهر قاتل نوش کردغرّ
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  نفس کژدم از گندم ندانست آن
  خلق مست آرزویند و هوا
  هر که خود را از هوا خود باز کرد
  همچنان که در حکایت گفته اند

  

  هوس  میپرد تمییز از مست  
  زآن پذیرایند دستان ترا
 چشم خود را آشناي راز کرد

  بشنو آنرا تا گشاید بسته بند
  

  
  
  
  

  او را قاضی مر شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب. 78
  قاضئی بنشاندند او می گریست
  این نه وقت گریه و فریاد توست

  ؟چون حکم راند بی دلی ،اه :گفت
  آن دو خصم از واقعۀ خود واقفند
  جاهل است و غافل است از حالشان

  خصمان عالمند و علتی :گفت
  انکه تو علت نداري در میانز
  م را غرضشان کور کردن دو عالاو

  عالم کند ،بی علتی ،جهل را
  بیننده اي ،تا تو رشوت نستدي

  از هوا من خوي را واکرده ام
  چاشنی گیر دلم شد با فروغ

  

  قاضیا گریه ز چیست؟ ،گفت نایب  
  وقت شادي و مبارك باد توست 

  جاهلی  ،در میان آن دو عالم
  ؟ین چه داند ز آن دو بندقاضی مسک

  چون رود در خونشان و مالشان؟
  لیک شمع ملتی  ،جاهلی تو

  نور دیده گان  ،آن فراغت هست
  علمشان را علت اندر گور کرد
  علم را علت کژ و ظالم کند

  ضریر و بنده اي  ،چون طمع کردي
  لقمه هاي شهوتی کم خورده ام 
  راست را داند حقیقت از دروغ

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به اقرار آوردن معاویه ابلیس را. 79
  اي سگ ملعون جواب من بگو
  ؟تو چرا بیدار کردي مر مرا

  همه خواب آوري ،همچو خشخاشی
  هین راست گو ،چار میخت کرده ام

  که او ،من ز هر کس آن طمع دارم
  من ز سرکه می نجویم شکري

  بتی می نجویم از ،همچو گبران
  می نجویم بوي مشک ،من ز سرگین

  من نجویم پاسبانی را  ز دزد
  کاوست غیر ،من ز شیطان این نجویم

  

 راستی گو و دروغی را مجو  

 اي دغا ،دشمن بیدارئی تو

  عقل و دانش را بري  ،همچو خمري
  تو حیلتها مجو ،راست را دانم
   اندر طبع و خو ،صاحب آن باشد

  مر مخنث را نگیرم لشگري 
  یا خود از حق آیتی  ،و بود حقکا

من در آب جو نجویم خخشک  شت  
  کار ناکرده، نجویم هیچ مزد
  که مرا بیدار گرداند به خیر

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خود را با معاویه مکرراست گفتن ابلیس . 80
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  گفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر
  از بن دندان بگفتش بهر آن

  ی اندر جماعت در نمازتا رس
  گر نماز از وقت رفتی مر ترا
  از غبین و درد رفتی اشکها
  آن غبین و درد بودي صد نماز
  ذوق دارد هر کسی در طاعتی

  

  کرد استیز و نکرو میر از او نشنید   
  کردمت بیدار میدان اي فالن 
  از پی پیغمبر دولت فراز
  این جهان تاریک گشتی بی ضیا

  مشکها مثال ،از دو چشم تو
  ؟کو فروغ آن نیاز ،کو نماز و

  الجرم نشکیبد از وي ساعتی 
  

  
  
  
  
  
  
  

  بر فوت نماز جماعت شخصفضیلت حسرت خوردن آن . 81
  آن یکی میرفت در مسجد درون
  ؟گفت پرسان که جماعت را چه بود
  آن یکی گفتش که پیغمبر نماز
  ؟تو کجا در میروي اي مرد خام

  برون آمدو دود از آن گفت آه 
  این آه را ،آن یکی از جمع گفت

  گفت دادم آه و پذرفتم نماز
  با نیاز و با تضرع بازگشت
  شب به خواب اندر بگفتش هاتفی
  حرمت این اختیار و این دخول

  

  مردم از مسجد همی آمد برون   
  که ز مسجد می برون آیند زود
  با جماعت کرد و فارغ شد ز راز

  ادست السالم چونکه پیغمبر بد
  آه او میداد از دل بوي خون 

  راو آن نماز من ت ،تو به من ده
  او ستد آن آه را با صد نیاز
  باز بود و در پی شهباز گشت 
  که خریدي آب حیوان و شفی

  شد نماز جملۀ خلقان قبول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خود را و فریبتتمۀ اقرار ابلیس با معاویه مکر . 82
  اي میر راد ،پس عزازیلش بگفت

  گر نمازت فوت میشد آن زمان
  و آن فغان و آن نیاز ،آن تاسف

  من ترا بیدار کردم از نهیب
  تا چنان آهی نباشد مر ترا

  از حسد کردم چنین ،من حسودم
  

  مکر خود اندر میان باید نهاد  
  آه و فغان  ،میزدي از درد دل

  در گذشتی از دو صد ذکر و نماز
  سوزاند چنین آهی حجیب نتا 

  تا بدان راهی نباشد مر ترا
م کار من مکر است و کین  ،من عدو  

  

  
  
  
  
  
  

  تصدیق کردن معاویه ابلیس را در آن قول. 83
  صادقی ،گفت اکنون راست گفتی

  مگس داري شکار ،عنکبوتی تو
  شکارم شه کند ،باز اسپیدم

  تو این را الیقی  ،از تو این آید  
  زحمت میار ،من نیم اي سگ مگس

  ؟عنکبوتی کی بگرد من تند
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  نکار تو این است اي دزد لعی
  هال ،رو مگس می گیر تا تانی

  ور بخوانی تو به سوي انگبین
  خواب بود ،تو مرا بیدار کردي

  ز آن میخوانديا مخیراین تو در 
  

  سوي دوغ آري مگس را زانگبین   
  سوي دوغی زن مگسها را صال

  دروغ و دوغ باشد آن یقین هم 
  آن گرداب بود ،تو نمودي کشتی

  تا مرا از خیر بهتر راندي 
  

  
  
  
  
  

  گریختن دزد از دست صاحب خانه به آواز شخص دیگر. 84
  این بدان ماند که شخصی دزد دید
  تا دو سه میدان دوید اندر پیش
  اندر آن حمله که نزدیک آمدش

  ر بانگ کردش که بیادزد دیگ
  زود باش و باز گرد اي مرد کار
  چون شنید این مرد گشت اندیشه ناك
  گفت باشد کان طرف دزدي بود

  ر زن و فرزند من دستی زندب
  م میخواندماین مسلمان از کرَ

  بر امید شفقت آن نیک خواه
  ؟گفت اي یار نکو احوال چیست
  گفت اینک بین نشان پاي دزد
  تباننک نشان پاي دزد قل

  ؟چه میگویی مرا ،گفت اي ابله
  دزد را از بانگ تو بگذاشتم
  ؟این چه ژاژست و چه هرزه اي فالن
  گفت من از حق نشانت میدهم

  یا خود ابلهی ،گفت طراري تو
  خصم خود را میکشیدم موکشان

  من برونم از جهات ،تو جهت گو
  صنع بیند مرد محجوب از صفات

  اي پسر ،واصالن چون غرق ذاتند
  ترَکه اندر قعر جو باشد سچون

  ور به رنگ آب باز آیی ز قعر
  گناه خاصگان ،طاعت عامه

  در وثاق اندر پی او میدوید  
  ند آن تعب اندر خویش کتا در اف

  تا بدو اندر جهد دریابدش 
  تا ببینی این عالمات بال
  تا ببینی حال اینجا زار زار

  گفت با خود، گشته گیر این جامه جاك 
  وددبر من  ، اوگر نگردم زود
  ؟زد سودم کی کندبستن این د

  م دگر نگردم زود پیش آید نَ
  دزد را بگذاشت باز آمد به راه 
   ؟این فغان و بانگ تو از دست کیست

  ست دزد زن بمزدااینطرف رفته ک
  در پی او رو بدین نقش و نشان 
  من گرفته بودم آخر مر ورا

  من تو خر را آدمی پنداشتم 
   ؟چبود نشان ،من حقیقت یافتم

  از حقیقت آگهم  ،این نشانست
  بلکه تو دزدي و زین حال آگهی 

   ؟کاینک نشان ،تو رهانیدي ورا
  یا بینات؟ ،آیات گو ،در وصال

  در صفات آن است کو گم کرد ذات 
  ؟کی کنند اندر صفات او نظر
   ؟کی به رنگ آب افتد منظرت
  پس پالسی بستدي دادي تو شعر

  حجاب خاص دان  ،وصلت عامه
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  بر وزیري را کند شه محتسگ
  هم گناهی کرده باشد آن وزیر

د خود وراآنکه ز اول محتسب ب  
لیک آن کاودستل وزیر شه ب  

  را شه ز آستانه پیش خواندو چون ت
  تو یقین میدان که جرمی کرده اي

  ستدزي و قسمت این بکه مرا رو
  خود بریدي تو ز جهل ،قسمت خود

  

  ب حمنبود  ،شه عدوي او بود  
  بی سبب نبود تغیر ناگزیر

دست از ابتدابخت و روزي آن ب  
د است محتسب کردن سبب فعل ب  

  باز سوي آستانه باز راند
  جبر را از جهل پیش آورده اي 
  پس چرا دي بودت آن دولت به دست؟
  قسمت خود را فزاید مرد اهل 

  

  
  
  
  
  
  

  قصۀ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشان. 85
  روي یک مثال دیگر اندر کژ

  این چنین کژ بازئی در جفت و طاق
  دین احمدي  کز براي عزّ

  این چنین کژ بازئی میباختند
  فرش و سقف و قبه اش آراستند

  البه آمدندنزد پیغمبر به 
  براي محسنی ،کاي رسول حق

  تا مبارك گردد از اقدام تو
ل است و روز ابرمسجد روز گ  

  تا غریبی یابد آنجا خیر و جا
رتا شعار دین شود بسیار و پ  
  ساعتی آن جایگه تشریف ده
  مسجد و اصحاب مسجد را نواز
  تا شود شب از جمالت همچو روز

دياي دریغا کان سخن از دل ب  
  ید بیدل و جان در زبانلطف کا

  هم ز دورش بنگر و اندر گذر
  سوي لطف بی وفایان هین مرو

  زند آنگر قدم را جاهلی بر 
  هر کجا لشکر شکسته میشود

  وار در صف آید با سالح او مرد
  رو بگرداند چو بیند زخمها

  شاید ار از نقل قرآن بشنوي   
  اختند اهل نفاق سبا نبی می 

  مسجدي سازیم و بود آن مرتدي 
  مسجدي جز مسجد او ساختند
  لیک تفریق جماعت خواستند 
  همچو اشتر پیش او زانو زدند

  سوي آن مسجد قدم رنجه کنی 
  تا قیامت تازه باد ایام تو
  مسجد روز ضرورت وقت فقر

  مت سراتا فراوان گردد این خد
  زانکه با یاران شود خوش کار مر

  ز ما تعریف ده  ،تزکیۀ ما کن
  دمی با ما بساز ،تو مهی ما شب

  اي جمالت آفتاب جان فروز
  تا مراد آن نفر حاصل شدي 
  همچو سبزة تون بود اي دوستان 
  خوردن و بو را نشاید اي پسر

  نیکو شنو ،کان پل ویران بود
  بشکند پل و آن قدم را بشکند

  مخنث میبود ستدو سه س زا
  دل بر او بنهند کاینک یار غار
  رفتن او بشکند پشت ترا
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  این دراز است و فراوان میشود
  بر رسول حق فسون ها خواندند
  آن رسول مهربان رحم کیش
  شکرهاي آن جماعت یاد کرد
  مینمود آن مکر ایشان پیش او
  موي را نادیده میکرد آن لطیف
  صد هزاران موي مکر و دمدمه
  راست میفرمود آن بحر کرم
  من نشسته بر کنار آتشی
  همچو پروانه شما آن سو دوان
  چون بر آن شد تا روان گردد رسول
  کاین خبیثان مکر و حیلت کرده اند

  ه روئی نبودقصد ایشان جز سی
  مسجدي بر جسر دوزخ ساختند
  قصدشان تفریق اصحاب رسول
  تا جهودي را ز شام اینجا کشند

  لیک ما ،که آري ،گفت پیغمبر
  زین سفر چون باز گردم آن گهان

  و به سوي غزو تاخت گفتدفعشان 
  چون بیامد از غزا باز آمدند

  اي پیمبر فاش گوکه  :گفت حقش
  نیدخامش ک ،اي قوم دغل: کهگفت 

  چون نشانی چند از اسرارشان
  قاصدان زو باز گشتند آن زمان
  هر منافق مصحفی زیر بغل
  بهر سوگندان که ایمان جنتی است

کژ در دین وفا چون ندارد مرد  
  راستان را حاجت سوگند نیست
  نقض میثاق و عهود از احمقیست
  گفت پیغمبر که سوگند شما
  باز سوگند دگر خوردند قوم

  کالم پاك راستکه به حق این 

  و آنچه مقصود است پنهان میشود  
  رخش دستان و حیل میراندند

  ناورد پیش  ،جز بلی ،جز تبسم
  در اجابت قاصدان را شاد کرد
  یک به یک زآنسان که اندر شیر مو

  شیر را شاباش میگفت آن ظریف 
  همه  ازن دم چشم خوابانید آ

  از شما مشفق ترم  راشما  من
  با فروغ و شعلۀ بس ناخوشی 
  هر دو دست من شده پروانه ران 

  مشنو ز غول  ،غیرت حق بانگ زد
  جمله مقلوب است آنچ آورده اند

؟ست ترسا و جهودخیر دین کی ج  
  با خدا نرد دغاها باختند
   ؟فضل حق را کی شناسد هر فضول

  ر خوشندکه به وعظ او جهودان س
  بر سر راهیم و بر عزم غزا
  سوي آن مسجد روان گردم روان 
  با دغایان از دغا نردي بباخت 

  دندشوعدة ماضی  طالب آن
  باش گو ،ور جنگ باشدآر عذ

  تن زنید ،تا نگویم رازهاتان
  در بیان آورد بد شد کارشان 

   دم زنان حاش هللا حاش هللا
  سوي پیغمبر بیاورد از دغل 

  نتی است کژان را س زانکه سوگندان
  هر زمانی بشکند سوگند را
  زانکه ایشان را دو چشم روشنی است 

  کار تقیست  ،حفظ ایمان و وفا
  خدا پیغامیا که  ،راست گیرم

  مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم 
  کان بناي مسجد از بهر خداست 
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  نجا هیچ مکر و حیله نیستایاندر 
  گفت پیغمبر که آواز خدا

  ر گوش شما بنهاد حقبمهر 
  نک صریح آواز حق می آیدم
  همچنان که موسی از سوي درخت
نَا اهللا می شنید نِّی أَ   از درخت إِ

  میماندند واچون ز نور وحی 
  سپر هچون خدا سوگند را خواند

  باز پیغمبر به تکذیب صریح
  

  یا ربی است ذکر صدق و قصد ما خود   
  میرسد در گوش من همچون صدا

  آواز خدا نارد سبق تا به 
  همچو صاف از درد می پاالیدم 
  بانگ حق بشنید کاي مسعود بخت 
  با کالم انوار می آمد پدید
  باز نو سوگندها میخواندند
  ؟کی نهد اسپر ز کف پیکارگر

  قد کذبتم گفت با ایشان فصیح 
  

  
  
  
  
  

  ستاري نمیکند خدارسول چرا صحاب که ااندیشیدن یکی از . 86
  تا یکی یاري ز یاران رسول

  ن با شیب و وقارکه چنین پیرا
  ؟کو حیا ؟کو ستر پوشی ؟کو کرم

  باز در دل زود استغفار کرد
  لیک آن نقش کجش از دل نرفت
  شومی یاري اصحاب نفاق
  باز می زارید کاي عالم سر
  دل به دستم نیست همچون دید چشم
  اندر این اندیشه خوابش در ربود
  سنگهاش اندر حدث جاي تباه
  دود در حلقش شد و حلقش بخست

  ر زمان در رو فتاد و میگریستد
  اي خدا ،خلم بهتر از چنین حلم

  گر بکاوي کوشش اهل مجاز
  بی مغزتر يیگردهر یکی از 

  صد کمر بسته به مکر آنقوم سست
  صد کمر آن قوم بسته بر قبا
  همچو آن اصحاب فیل اندر حبش

  ز انتقامکرده کعبه خانه قصد 
  مر سیه رویان دین را خود جهیز

  ز آن مسجد عیان هر صحابی دید

  در دلش انکار آمد زآن نکول   
  میکندشان این پیمبر شرمسار
  صد هزاران عیب پوشند انبیا
  تا نگردد ز اعتراض او روي زرد
  فت مهر بد از طبع بیحاطل نر

  کرد مومن را چو ایشان زشت و عاق 
  مر مرا مگذار بر کفران مصر
  ور نه دل را سوزمی این دم به خشم 
  مسجد ایشانش پر سرگین نمود
  میدمید از سنگها دود سیاه 

  از خواب جست  ،از نهیب دود تلخ
  کاي خدا اینها نشان منکریست 
  که کند از نور ایمانم جدا
  ازتو به تو گنده بود همچون پی
  صادقان را یک ز دیگر نغزتر
  از نفاق و زرق و دین نادرست 
  بهر هدم مسجد اهل قبا
  کعبه اي کردند حق آتش زدش 

  فرو خوان از کالم  ؟حالشان چون شد
  نیست اال حیلت و مکر و ستیز

آن  رّواقعه تا شد یقینشان س  
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  واقعات ار باز گویم یک به یک
  لیک می ترسم ز کشف رازشان
  شرع بی تقلید می پذرفته اند
  حکمت قرآن چو ضالۀ مومن است

  

  پس یقین گردد صفا بر اهل شک   
  نازنینانند و زیبد نازشان 

  نقد را بگرفته اند بی محک آن
  هر کسی در ضالۀ خود موقن است

   

  
  

  میجست و میپرسیدرا قصۀ آن شخص که اشتر ضالۀ خود . 87
ستاشتري گم کردي و جستیش چ  

  ناقه اي گم کرده اي ،ضاله چه بود
  در بار کردن آمده وانکار

  میدوي این سو و آن سو خشک لب
  در راه خوف ،رخت مانده بر زمین

  ؟که دیدست اشتري ،کاي مسلمانان
  هر که بر گوید نشان از اشترم
  باز میجویی نشان از هر کسی
  کاشتري دیدیم میرفت این طرف
  آن یکی گوید بریده گوش بود
  آن یکی گوید شتر یک چشم بود

  نی صد نشاناز براي مژدگا
  ایدل این اسرار را در گوش کن
  همچنان که هر کسی در معرفت

  

   ؟چون ندانی کان توست ،چون بیابی  
  از کفت بگریخته در پرده اي 

  ه دشم گ هز میانااشتر تو 
  کاروان شد دور و نزدیک است شب 
  تو پی اشتر دوان گشته به طوف 
  جسته بیرون بامداد از آخوري 

  ن درم مژدگانی میدهم چندی
  هر خسی  ،ریش خندت میکند زین

  اشتر سرخی به سوي این علف 
  و آن دگر گوید جلش منقوش بود
  و آن دگر گوید ز گر بی پشم بود
  از گزافه هر خسی کرده بیان
   قسم تو گر هست زین خوش نوش کن
  میکند موصوف غیبی را صفت

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و مخلص یافتن دنو بیرون ش هلفتهب مخامتردد شدن در میان مذ. 88
  فلسفی از نوع دیگر کرده شرح

  دگر در هر دو طعنه میزند وآن
  ره نشانها زآن دهند ینز یهر یک

  نه حق اند این همه ،این حقیقت دان
  باطلی ناید پدید ،زانکه بی حق

  گر نبودي در جهان نقدي روان
  ؟دروغکی باشد  ،تا نباشد راست

  بر امید راست کژ را می خرند
  گر نباشد گندم محبوب نوش

  ها باطلنددینپس مگو کاین جمله 

  باحثی مر گفت او را کرده جرح   
  و آن دگر از زرق جانی میکند

ه اندتا گمان آید که ایشان زآن د  
  نی بکلی گمرهانند این رمه 

  بوي زر خرید قلب را ابله به
   ؟قلبها را خرج کردن کی توان

  آن دروغ از راست می گیرد فروغ 
  آنگه خورند ،زهر در قندي رود

   ؟چه برد گندم نماي جو فروش
  باطالن بر بوي حق دام دلند
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  پس مگو جمله خیال است و ضالل
  در شبها نهان ،حق شب قدر است

  نه همه شبها بود قدر اي جوان
  در میان دلق پوشان یک فقیر
  مومن کیس ممیز کو که تا
  گر نه معیوبات باشد در جهان

  ال شناسی سخت سهلپس بود کا
  دانش سود نیست ،ور همه عیب است

  آنکه گوید جمله حقند احمقیست
  تاجران انبیا کردند سود

  اندر چشم مال تمی نماید مار
  

  بی حقیقت نیست در عالم خیال   
  تا کند جان هر شبی را امتحان 
  نه همه شبها بود خالی از آن 

  آن بگیر ،است وآنکه حق ،امتحان کن
   پادشا را از گداباز داند 

  تاجران باشند جملۀ ابلهان 
  چه نااهل و اهل  ،چون که عیبی نیست
  اینجا عود نیست  ،چون همه چوب است

  او شقیست  ،وانکه گوید جمله باطل
  تاجران رنگ و بو کور و کبود

  هر دو چشم خویش را نیکو بمال 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امتحان هر چیزي تا ظاهر شود خیر و شري که در وي است. 89
  منگر اندر غبطۀ این بیع و سود
  اندر این گردون مکرر کن نظر
  یک نظر قانع مشو زین سقف نور
  چونکه گفتت کاندر این سقف نکو
  ؟پس زمین تیره را دانی که چند

  ردصافان را ز دیم ئتا بپاال
  امتحانهاي زمستان و خزان
  بادها و ابرها و برقها
  تا برون آرد زمین خاك رنگ
  هر چه دزدیدست این خاك دژم
  شحنۀ تقدیر گوید راست گو

  گوید هیچ هیچ ،یعنی خاك ،دزد
  گاهش لطف گوید چون شکر ،شحنه

  تا میان قهر و لطف آن خفیه ها
  آن بهاران لطف شحنۀ کبریاست

  تان چار میخ معنويوآن زمس
  پس مجاهد را زمانی بسط دل

ابدان ماسته لی کزانکه این آب و گ  
  گرم و سرد و رنج و درد ،حقتعالی

  خسر فرعون و ثمودبنگر اندر ُ  
  ثم ارجع بصر ،زانکه حق فرمود

  بارها بنگر ببین هل من فطور
  بارها بنگر چو مرد عیب جو
  دیدن و تمییز باید در پسند

  ردد باید عقل ما را رنج بچن
  بهار همچو جان  ،تاب تابستان

  تا پدید آرد عوارض فرق ها
  لعل و سنگ  ،هر چه اندر جیب دارد

  از خزانۀ حق و دریاي کرم 
  آنچه بردي شرح واده مو به مو
  شحنه او را در کشد در پیچ پیچ 
  گه برآویزد کند هر چه بتر
  ظاهر آید ز آتش خوف و رجا

  تخویف خداست دید و تهو آن خزان 
  ظاهر شوي  ،تا تو اي دزد خفی

  یک زمانی قبض و درد و غش و غل 
  است همنکر و دزد ضیاي جان

  بر تن ما مینهد اي شیر مرد
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  خوف و جوع و نقص اموال و بدن
  این وعید و وعده ها انگیختست
  چونکه حق و باطلی آمیختند
  پس محک میبایدش بگزیده اي
  تا شود فاروق این تزویرها

  ورا ،وسیاي مادر م ،شیر ده
  وردآن شیر خَ الستهر که در روز 

  گر تو بر تمییز طفلت مولعی
  تا ببیند طعم شیر مادرش
  خود بر تو این حکایت روشن است

  

  جمله بهر نقد جان ظاهر شدن   
  بهر این نیک و بدي کامیختست 

  رمدان ریختندچنقد و قلب اندر 
  در حقایق امتحانها دیده اي 

  تدبیرهاتا بود دستور این 
  میندیش از بال ،و اندر آب افکن

  همچو موسی شیر را تمییز کرد
  ارضعی  ،م موسییا اُ ،این زمان

د سرش تا فرو ناید بدایۀ ب 

  که غرض نی این حکایت گفتن است
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  شرح فایدة حکایت آن شخص شتر جوینده. 90
  اي معتمد ،اشتري گم کرده اي

  تو نمی دانی که آن اشتر کجاست
  او از مري ،وانکه اشتر گم نکرد

  که بلی من هم شتر گم کرده ام
  تا در اشتر با تو انبازي کند
  او نشان کژ بنشناسد ز راست

  را گویی خطا بود آن نشان کههر 
  گویند و شبیه چون نشان راست

  آن شفاي جان رنجورت شود
  رنگ روي و قوت بازو شود
  چشم تو روشن شود پایت دوان

  راست گفتی اي امین ،یئپس بگو
  فیه آیات ثقات بینات

  ی پیش روئاین نشان چون داد گو
  اي راست گو ،پیروي تو کنم

  پیش آن کس که نه صاحب اشتریست
  زین نشان راست نفزودش یقین

  و گرمیهاي او جد بوي برد از
  ولی ،اندر این اشتر نبودش حق

  رو پوشش شده ،طمع ناقۀ غیر

  میدهد یهر کسی ز اشتر نشان  
  ا خطاست لیک دانی کاین نشانیه

  جوید اشتري  ،همچو آن گم کرده
  هر که یابد اجرتش آورده ام 
  بهر طمع اشتر این بازي کند
  لیک گفتت آن مقلد را عصاست 
  او به تقلید تو میگوید همان 
  پس یقین گردد ترا ال ریب فیه 
  مظهر حس چو گنجورت شود
لق یک توات صد تو شود  خلق و خُ

  جسم تو جان گردد و جانت روان 
  این نشانیها بالغ آمد مبین 
  این براتی باشد و قدر نجات 

  پیش آهنگ شو ،وقت آهنگ است
  بنما که کو ،بوي بردي ز اشترم

  شتر بهر مریست  ستج اندرینو
  جز ز عکس ناقه جوي راستین 
  که گزافه نیست این هیهاي او

  بلی  ،اشتري گم کرده است او هم
  زو گم شد فراموشش شده  هآنچ
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  این میدود ،هر کجا او میدود
  ا صادقی چون شد روانبکاذبی 

  اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت
  خویش چون بدیدش یاد آورد آن ِ

  آن مقلد شد محقق چون بدید
  او طلب کار شتر آن لحظه گشت

  آغاز کردبعد از آن تنها روي 
  مرا بگذاشتی ،گفت آن صادق

  گفت تا اکنون فسوسی بوده ام
  این زمان هم درد تو گشتم که من
  از تو میدزدیدمی وصف شتر

  نبودم طالبش ،تا نیابیدم
  شکر ،سیئاتم شد همه طاعات

  سیئاتم چون وسیلت شد به حق
  مر ترا صدق تو طالب کرده بود
  صدق تو آورد در جستن ترا

  ین میکاشتمتخم دولت در زم
  د درستکسبی ب ،آن نبد بیگار

  دزد سوي خانه اي شد زیر دست
  تا گرمی رسد ،گرم باش اي سرد
  آن یک اشتر است ،آن دو اشتر نیست

  لفظ در معنی همیشه نارسان
  طرالب باشد در حسابسنطق ا

  پره ایست آنخاصه چرخی کاین فلک ز
  

  هم درد صاحب میشوداز طمع   
  آن دروغش راستی شد ناگهان 
  اشتر خود نیز آن دیگر بیافت 

  آن یار و خویش  بی طمع شد ز اشتر ِ
  اشتر خود را که آن جا میچرید
  می نجستش تا ندید او را به دشت 
  چشم سوي ناقۀ خود باز کرد

  تا به اکنون پاس من میداشتی 
  وز طمع در چاپلوسی بوده ام 

  و جدا گشتم به تن در طلب از ت
  رشد چشم پ ،خود جان من دید آن ِ

  زر غالبش  ،مس کنون مغلوب شد
شکر ،اثبات هزل شد فانی و جد  

  پس مزن بر سیئاتم هیچ دق 
و طلب صدقی گشود مر مرا جد  

  جستنم آورد در صدقی مرا
  سخره و بیگار می پنداشتم 

ست صد برُ ،شتمهر یکی دانه که ک  
  ن خانۀ خود است چون در آمد دید کا

  با درشتی ساز تا نرمی رسد
  ر است معنی بس پو، تنگ آمد لفظ 

  لسان  زآن پیمبر گفت قد کلّ
  چه قدر داند ز چرخ و آفتاب 
  آفتاب از آفتابش ذره اي است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ستهبیان آن که در هر نفسی فتنۀ مسجد ضرار در . 91
  چون پدید آمد که آن مسجد نبود
  پس نبی فرمود کانرا بر کنید
  صاحب مسجد چو مسجد قلب بود

  باستکاندر شست تو ماهی ر ،گوشت
  مسجد اهل قبا کان بد جماد

  مادات این چنین حیفی نرفتدر ج

  د و دام جهودخانۀ حیلت ب  
  مطرحۀ خاشاك و خاکستر کنید

  نیست جود ،دانه ها بر دام ریزي
  نه سخاست  ،نه بخشش ،آنچنان لقمه

  نبد راهش نداد آنآنچه کفو 
  زد در آن ناکفو امیر داد نفت 
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  پس حقایق را که اصل اصلهاست
  حیاتش چون حیات او بود ین

  هرگز چو گور او مدان ،گور او
  بر محک زن کار خود اي مرد کار
  بس بر آن مسجد کنان تسخر زدي

  

  دان که آنجا فرق ها و فصل هاست   
  مماتش چون ممات او بود ین

  خود چه گویم حال فرق آن جهان 
  تا نسازي مسجد اهل ضرار

  دي تو خود ز یشان ب ،چون نظر کردي
  

  
  
  
  
  

  ند و از عیب خود بیخبر بودندجنگ میکرد همهندو که با آن چهار حکایت . 92
  چار هندو در یکی مسجد شدند
  هر یکی بر نیتی تکبیر کرد

  ستیکی لفظی بج آنموذن آمد ز
  گفت آن هندوي دیگر از نیاز

  اي عموک ،آن سوم گفت آن دوم را
  که من آن چهارم گفت حمد اهللا

  ان شد تباهپس نماز هر چهار
  اي خنک جانی که عیب خویش دید

دستزانکه نیم او ز عیبستان ب  
  چون که بر سر مر ترا ده ریش هست
  عیب کردن ریش را داروي اوست
  گر همان عیبت نبود ایمن مباش
   ال تخافوا از خدا نشنیده اي
  سالها ابلیس نیکو نام زیست
  در جهان معروف بد علیاي او

  فی مجوتو معرو ،تا نه اي ایمن
  خوش ذقناي  ،تا نروید ریش تو

  این نگر که مبتال شد جان او
  تو نیفتادي که باشی پند او

  

  بهر طاعت راکع و ساجد شدند  
  در نماز آمد به مسکینی و درد

  وقت هست  ،بانگ کردي ،کاي موذن
  هی سخن گفتی و باطل شد نماز

  خود را بگو ؟چه زنی طعنه باو
  تن  ن سهایدر نیفتادم به چه چون 

  بیشتر گم کرده راه  ،عیب گویان
  هر که عیبی گفت آن بر خود خرید

دست و آن دگر نیمش ز غیبستان ب  
  مرهمت بر خویش باید کار بست 

  جاي ارحمواست  ،چون شکسته گشت
  بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش 
   ؟پس چه خود را ایمن و خوش دیده اي

  بین که او را نام چیست  ،گشت رسوا
  اي واي او ،معروفی بعکس گشت

  پاك شو از خوف، پس از امن گو
طعنه مزن  ،خنَبر دگر ساده ز  

در چهی افتاد تا شد پند تو  
  او تو خور قند ،زهر او نوشید

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گر بترسدیغزان به کشتن یک مردي تا آن دُ  قصد کردن ِ. 93
  ترك خونریز آمدندُ  غزانآن ُ

  دو کس از اعیان آن ده یافتند
  دست بستندش که قربانش کنند
  قصد خون من به چه رو میکنید؟

  ددر شدن دهیکی بهر یغما بر   
  در هالك آن یکی بشتافتند
  گفت اي شاهان و ارکان بلند
  ؟از چه آخر تشنۀ خون منید
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  ؟چه غرض در کشتنم ؟چیست حکمت
  گفت تا هیبت بر این یارت زند
  گفت آخر او ز من مسکین تر است

  ما هر دو یکیم ،گفت چون وهم است
  ي شهانخود ورا بکشید اول ا

  پس کرمهاي الهی بین که ما
  آخرین قرنها پیش از قرون
  تا هالك قوم نوح و قوم هود
  کشت ایشان را که ما ترسیم از او

  

  چون چنین درویشم و عریان تنم   
  و و زر پیدا کندتا بترسد ا

  او را زر است  ،گفت قاصد کرده است
  در مقام احتمال و در شکیم 

  دهم زر را نشان  ،تا بترسم من
  در انتها ،آمدیم آخر زمان

  در حدیث است آخرون السابقون 
  عارض رحمت به جان ما نمود

  واي تو ،ور خود این بر عکس کردي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیان حال خود پرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا. 94
  زایشان گفت از عیب و گناه ههر ک

  وز سبک داري فرمانهاي او
  وز هوس وز عشق این دنیاي دون

  هاي ناصحان گفتوآن فرار از 
  با دل و با اهل دل بیگانگی
  سیر چشمان را گدا پنداشتن

  گداستی ئتو گو ،گر پذیرد چیز
  ی طامع استئگر درآمیزد تو گو

  گر تحمل کرد، گوئی عاجز است
  یا منافق وار عذر آري که من

  مرا پرواي سر خاریدن است هن
  ما را به همت یاد دار ،اي فالن

  ز درد و سوز گفت ینهم این سخن 
  هیچ چاره نیست از قوت عیال

  اي گشته از اهل ضالل ؟چه حالل
  ینت قواز  ،ستهچاره  یتاز خدا

  اي که صبرت نیست از دنیاي دون
  اي که صبرت نیست از پاك و پلید
  اي که صبرت نیست از ناز و نعیم
  اي که صبرت نیست از فرزند و زن
  اي که صبرت نیست از آب سیاه

  ه ز جان سیاا وز دل چون سنگ و  
  وز فراغت از غم فرداي او

  مر نفس را بودن زبون  ،چون زنان
  وآن رمیدن از لقاي صالحان 
  با شهان تزویر و روبه شانگی 

  ز حسدشان خفیه دشمن داشتن و
  گویی زرق و مکرست و دغاست  ،ور نه
  گویی در تکبر مولع است  ،ور نه

گربز است   ور غیور آمد، تو گوئی  ُ

  د و زن مانده ام در نفقۀ فرزن
  نه مرا پرواي دین ورزیدن است 
  تا شویم از اولیا پایان کار
  خوابناکی هرزه گفت و باز خفت 
  از بن دندان کنم کسب حالل 
  غیر خون تو نمی بینم حالل 

   یست از دین و از طاغوت نهچاره 
   ؟صبر چون داري ز نعم الماهدون

  ؟ آفرید تصبر چون داري از آن ک
  کریم  صبر چون داري از اهللا

 صبر چون داري ز حی ذوالمنن؟ 

 صبر چون داري تو از خشم اله؟ 
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  اي که میگوئی خدا بخشد تو را
  ؟برون آمد ز غار وکو خلیلی ک

  من نخواهم در دو عالم بنگریست
  بی تماشاي صفتهاي خدا

  ؟ون گوارد لقمه بی دیدار اوچ
  ورزین آبخَ ،امید خدا بهجز 

آنکه کاالنعام بد بم اضلل ه  
  مکر او سر زیر و او سر زیر شد

  رفشد عقلش خ ،فکرگاهش کند
  آنچه میگوید در این اندیشه ام

  نچه می گوید غفور است و رحیمآو
  تهیست ماکه دست  ،اي ز غم مرده

  

 آن فریب غول میدان، برترا   

؟هان کو کردگار،   گفت هذا رب  
  م این دو مجلس آن کیست دانتا ن

  مرا گیردگر خورم نان در گلو 
  بی تماشاي گل و گلزار او

  اال گاو و خر ؟کی خورد یک لحظه
  بغل  گر چه پر مکر است آن گنده

روزش دیر شد ،رد وروزگاري ب  
  چیزي ندارد چون الف  ،عمر شد

  آن هم از دستان آن نفس است هم 
   نیست آن جز حیلۀ نفس لئیم

  ؟این ترس چیست ،چون غفور است و رحیم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي خودطبیب از رنجورپیش به  يشکایت گفتن پیر. 95
  گفت پیري مر طبیبی را که من
  گفت از پیریست آن ضعف دماغ
  گفت از پیریست اي شیخ قدیم
  گفت از پیریست اي شیخ نزار
  گفت ضعف معده هم از پیري است
  گفت آري انقطاع دم بود
  گفت کم شد شهوتم یکبارگی

  پایم سست شد از ره بماند گفت
  گفت پشتم چون کمانی شد دو تا
  گفت تاریکست چشمم اي حکیم
  گفت اي احمق بر این بر دوختی
  ؟اي مدمغ عقلت این دانش نداد

  ز اندك مایگی ،تو خر احمق
  اي عمر تو شصتکپس طبیبش گفت 
  شد نحیفو اعضا چون همه اجزا 

  هی کند انز ،بر نتابد دو سخن
  ه از حق است مستجز مگر پیري ک

  ست و در باطن صبییاز برون پیر

  در زحیرم از دماغ خویشتن   
  چشمم ز ظلمت هست داغ  درگفت 

  ت پشتم درد میآید عظیم گف
  گفت هر چه میخورم نبود گوار
  گفت وقت دم مرا دم گیري است 
  چون رسد پیري دو صد علت شود

 گفت از پیریست این بیچارگی 

 گفت کز پیریست در ُکنجت نشاند

 گفت کز پیریست این رنج و عنا 

 گفت از پیریست اي مرد حلیم 

  از طبیبی تو همین آموختی؟
  را درمان نهاد دردکه خدا هر 

  بر زمین ماندي ز کوته پایگی 
  این غضب وین خشم هم از پیري است 
  خویشتن داري و صبرت شد ضعیف 

  قی کند ،تاب یک جرعه ندارد
  در درون او حیات طیبه است 

  آن ولی و آن نبی؟ کیانندخود 
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  گر نه پیدایند پیش نیک و بد
  ور نمی دانندشان علم الیقین

  می دانند بعث و رستخیزهور 
  مبین او را چنان ،بر تو میخندد

  دوزخ و جنت همه اجزاي اوست
  پذیراي فناست ،هر چه اندیشی

  ؟بر در این خانه گستاخی ز چیست
  می کنندابلهان تعظیم مسجد 

  این حقیقت اي خران ،آن مجاز است
  مسجدي کان اندرون اولیاست
  تا دل مرد خدا نامد به درد
  قصد جنگ انبیا می داشتند
  در تو هست اخالق آن پیشینیان
  عادت آن ناسپاسان در تو رست
  آن نشانیها همه چون در تو هست

  

  ؟چیست با ایشان خسان را این حسد  
  چیست این بغض و حیل سازي و کین؟

  یش بر شمشیر تیزچون زنندي خو
  صد قیامت در درون استش نهان 

  او باالي اوست  ،هر چه اندیشی تو
  آن خداست  ،آنکه در اندیشه نایدو

  گر همی دانند کاندر خانه کیست 
می کنند در جفاي اهل دل جد  

  نیست مسجد جز درون سروران 
  آنجا خداست  ،سجده گاه جمله است

  هیچ قومی را خدا رسوا نکرد
  د آدمی پنداشتندجسم دیدن

  چون نمی ترسی که تو باشی همان؟
 نایدت هر بار دلو از چه درست 

  ست برَکجا خواهی ِ ،چون تو زیشانی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د مینالید و سخن جوحیپدر خو تابوتش پیدر که  یقصۀ کودک. 96
  کودکی در پیش تابوت پدر
  ؟کاي پدر آخر کجایت می برند
  میبرندت خانۀ تنگ و زحیر

  نان ،روز ینی چراغی در شب و ن
  سقف و نه بامنی درش معمور و نی 

  نی در آن از رهر مهمان آب چاه
  م تو که بوسه گاه خلق بودجس

  ي بی زینهار و جاي تنگاخانه 
  ن نسق اوصاف خانه میشمردزی

  اي ارجمندکپدر  باگفت جوحی 
  ابله مشو ،گفت جوحی را پدر

  یکَ  این نشانیها که گفت او یک به
  طعام یچراغ و ن ینی حصیر و ن

  زین نمط دارند بر خود صد نشان
  خانۀ آن دل که ماند بی ضیا

  زار می نالید و بر می کوفت سر  
  تا ترا در زیر خاکی بسپرند
  رنی در او قالی و نه در وي حصی

  نشان  یبوي طعام و ن آننی در 
 نی در آن بهر ضیائی، هیچ جام

  همسایه کاو باشد پناه  یکینی 
  ؟ود در خانۀ کور و کبودشچون 

  روي میماند نه رنگ  ین آندر انک
  وز دو دیده اشک خونین میفشرد
  واهللا این را خانۀ ما میبرند
  گفت اي بابا نشانیها شنو
  خانۀ ما راست بی تردید و شک 

  بام ه صحن و ن یدرش معمور و ن ین
  لیک کی بینند آن را طاغیان؟
  از شعاع آفتاب کبریا
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  چون جان جهود ،تنگ و تاریک است
  نی در آن دل تافت نور آفتاب

  شتر از چنین دل مر تراگور خو
  اي شوخ شنگ ،زنده زاد ،زنده اي و

  یوسف وقتی و خورشید سما
  یونست در بطن ماهی پخته شد

  بطن نون ،حبگر نبودي او مس
ستاو به تسبیح از تن ماهی بج  

  گر فراموشت شد آن تسبیح جان
  هر که دید آن بحر را، او ماهی است
  این جهان دریا و تن ماهی و روح

  از ماهی رهید ،باشدگر مسبح 
  ماهیان جان در این دریا پرند
  بر تو خود را میزنند آن ماهیان
  ماهیانی جمله روح بی جسد

  دیدبماهیان را گر نمی بینی 
  جان تسبیحات توست ،صبر کردن

هیچ تسبیحی ندارد آن دجر  
  آن سو بهشت ،صبر چون پول صراط

  تا ز الال میگریزي وصل نیست
  اي شیشه دلتو چه دانی ذوق صبر 

  و فرّ غزا و کرّاز مرد را ذوق 
  ذکر او نیدین او  یجز ذکر ن

  فلک از وي مترس تاگر برآید 
  او بسوي سفل میراند فرس
  ؟از علمهاي گدایان ترس چیست
  این سخنها را نکو دریاب تو

  

  بی نوا از ذوق سلطان ودود  
فتح باب  ین ،عرصه و نی گشاد  

  آخر از گور دل خود برترآ
   ؟نمی گیرد ترا زین گور تنگ لد

ه و زندان برآ و رو نمازین چ  
دمخلصش را نیست از تسبیح ب  

دي تا یبعثون حبس و زندانش ب  
  الستآیت روز  ؟چیست تسبیح

  بشنو این تسبیحهاي ماهیان 
 هر که دید اهللا را، اللهی است

  یونس محجوب از نور صبوح 
  ورنه در وي هضم گشت و ناپدید

  نژند وکه کوري  ،تو نمی بینی
  چشم بگشا تا ببینی شان عیان 
 نی در ایشان کبر و کین و نی حسد

  یدگوش تو تسبیحشان آخر شن
  کانست تسبیح درست  ،صبر کن

  الفرج  مفتاح الصبرُکصبر کن 
  هست با هر خوب یک الالي زشت 
  زانکه الال را ز شاهد فصل نیست 

  چگل  شوخخاصه صبر از بهر آن 
  مر مخنث را بود ذوق از ذکر
  سوي اسفل برد او را فکر او

  سفل آموزید درس  ه شوقکاو ب
  گر چه سوي علو جنباند جرس 

 مها لقمۀ نان را رهیستکان عل

  ور نمیدانی شنو از باب تو 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کودك را تسکین او آناز شخص صاحب جثه و  یترسیدن کودک. 97
  کنگ زفتی کودکی را یافت فرد
  گفت ایمن باش اي زیباي من
  من اگر هولم مخنث دان مرا

  زرد شد کودك ز بیم قصد مرد  
  خواهی بود بر باالي من  که تو

  میران مرا ،همچو اشتر برنشین
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  صورت مردان و معنی این چنین
آن دل را مانی اي زفت چو عاده  

  روبهی اشکار خود را باد داد
  چون ندید اندر دهل او فربهی
  روبهان ترسند ز آواز دهل

  

  درون دیو لعین  ،از برون آدم  
  که بر او آن شاخ را میکوفت باد

  همچو خیک پر ز باد ،بهر طبلی
  گفت خوکی به ازین خیک تهی 
  عاقلش چندان زند که ال تقل

   

  
  
  
  
  

  از سواري که در بیشه میرفتقصۀ تیر اندازي و ترسیدن او . 98
  یک سواري با سالح و بس مهیب
  تیر اندازي به حکم او را بدید

  سوارش بانگ زد ،تا زند تیري
  هان و هان منگر تو در زفتی من
  گفت رو که نیک گفتی ور نه نیش
  بس کسان را کالت پیکار کشت
  گر بپوشی تو سالح رستمان

  تیغ بگذار اي پسر ،جان سپر کن
  حیله و مکر تو استآن سالحت 

  چون نکردي هیچ سودي زین حیل
  لحظه نخوردي بر ز فن یچون یک

  چون مبارك نیست بر تو این علوم
لْم لنا چون مالیک گو که ال ع  

  

  بر اسبی نجیب  ،میشد اندر بیشه  
  پس ز خوف او کمان را در کشید

  گرچه زفت استم جسد ،من ضعیفم
  که کمم در وقت جنگ از پیر زن 

  میانداختم از ترس خویش بر تو 
  بی رجولیت چنان تیغی به مشت 
  رفت جانت چون نباشی مرد آن 
  هر که بی سر بود از این شه برد سر

  ید و هم جان تو خست ئهم ز تو زا
  ول کن که پیش آید د هترك حیل

  ترك فن گو میطلب رب المنن 
  خویشتن گولی کن و بگذر ز شوم 

  غیر ما علمتنا ،یا الهی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانشمند و تعلیم کردن او را که گندم اعرابی و ریگ در جوال کردن و مالمت حکایت . 99
  جوال را دو حصه نما که بار عدل آید

  یک حکایت بشنو اي صاحب قبول
  ؟حیله و مکر اندر این ره سود نیست
  یک عرابی بار کرده اشتري

روان جوال دی گرش را ریگ پ  
  او نشسته بر سر هر دو جوال
  از وطن پرسید و آوردش به گفت
  بعد از آن گفتش که این هر دو جوال
  گفت اندر یک جوالم گندم است
  ؟گفت تو چون بار کردي این رمال

 میان عقل و جهل بوالفضول  در  

 هر که شد مغرور عقل او کور نیست 

  جوال زفت از دانه پري  یک
 هر دو را او بار کرده بر شتر 

  یک حدیث انداز کرد او را سؤال 
  واندر آن پرسش بسی درها بسفت 

  بگو مصدوق حال  ؟ندهکچیست آ
  نه قوت مردم است  ،در دگر ریگی

  گفت تا تنها نماند آن جوال 
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  گفت نیم گندم آن تنگ را
  تا سبک گردد جوال و هم شتر
  این چنین فکر دقیق و راي خوب

  زم کردرحمش آمد بر حکیم و ع
خنباز گفتش اي حکیم خوش س  

  راستو این چنین عقل و کفایت که ت
  گفت این هر دو نیم از عامه ام

  ؟چند گاو ؟گفت اشتر چند داري
  ؟باري در دکان ؟گفت رختت چیست

  نیست قوت و نی رخوت، نی قماش
  ؟نقد چند ،گفت پس از نقد پرسم

  کیمیاي مس عالم با تو است
  انگنجها بنهاده باشی هر مک

  گفت و اهللا نیست یا وجه العرب
  پا برهنه تن برهنه میدوم
  مر مرا زین حکمت و فضل و هنر
  پس عرب گفتش که شو دور از برم

  آن حکمت شومت ز من ،دور بر
  ومیرمن این سو م ،یا تو آن سو رو

  یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ
  کاین جوال گندم و ریگم یقین
  احمقی ام بس مبارك احمقیست

  خواهی کت شقاوت کم شود گر تو
  حکمتی کز طبع زاید وز خیال
  حکمت دنیا فزاید ظن و شک
  زوبعان زیرك آخر زمان
  حیله آموزان جگرها سوخته
  صبر و ایثار و سخاي نفس و جود
  فکر آن باشد که بگشاید رهی
  شاه آن باشد که از خود شه بود
  تا بماند شاهی او سرمدي
  تا قیامت نیست شرعش را زوال

  ر دگر ریز از پی فرهنگ راد  
رگفت شاباش اي حکیم اهل و ح  

  تو چنین عریان پیاده در لغوب 
  کش بر اشتر بر نشاند نیک مرد

  شمه اي از حال خود هم شرح کن 
  بر گوي راست  ،تو وزیري یا شهی

  بنگر اندر حال و اندر جامه ام 
  ما را مکاو ،این و نه آن یگفت ن

  ن گفت ما را کو دکان و کو مکا
 نی متاع و نیست مطبخ نیست آش 

  ی تنها رو و محبوب پندئکه تو
  عقل و دانش را گهر تو بر تو است 
 نیست عاقل تر ز تو کس در جهان 

  در همه ملکم وجوه قوت شب 
  هر که نانی میدهد آنجا روم 
  نیست حاصل جز خیال و درد سر

  د شومی تو بر سرم یایتا ن
  م است بر اهل زمن ونطق تو ش

  وم شمن واپس  ،ترا ره پیشور 
  به بود زین حیله هاي مرده ریگ 
 به بود زین حکمت تو اي مهین 

  که دلم با برگ و جانم متقی است 
  دروحکمت این جهد کن تا از تو 

  حکمتی بی فیض نور ذو الجالل 
  حکمت دینی برد فوق فلک 
  بر فزوده خویش بر پیشینیان 
  فعل ها و مکرها آموخته 

  ن بود اکسیر سودکا ،داده زبا
  راه آن باشد که پیش آید شهی 

  به مخزنها و لشکر شه شود ین
 همچو عز ملک دین احمدي

  گشته دور از ملک او عین الکمال 
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  و تعجب امیر مرید کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا. 100
  هم ز ابراهیم ادهم آمدست
  دلق خود میدوخت آن سلطان جان
  آن امیر از بندگان شیخ بود
  خیره شد در شیخ و اندر دلق او
  کاو رها کرد آن چنان ملک شگرف

  ملک هفت اقلیم را هترك کرد
  ضایع میکندملک هفت اقلیم 

  شخ واقف گشت از اندیشه اش
  چون رجا و خوف در دلها روان
  دل نگهدارید اي بی حاصالن
  پیش اهل تن ادب بر ظاهر است
  پیش اهل دل ادب بر باطن است
  تو بعکسی پیش کوران بهر جاه
  پیش بینایان کنی ترك ادب

ديچون نداري فطنت و نور ه  
  ر روي مالبپیش بینایان حدث 

  ندکود در دریا فشیخ سوزن ز
  صد هزاران ماهی اللهیی
  سر بر آوردند از دریاي حق
  سوزن زرین در آن دندان او
  گفت الهی، سوزن خود خواستم
  ماهی دیگر بر آمد در زمان
  رو بدو کرد و بگفتش اي امیر
  این نشان ظاهر است این هیچ نیست
  سوي شهر از باغ شاخی آورند
  خاصه باغی کاین فلک یک برگ اوست

  نمیداري سوي آن باغ گامبر
  تا که آن بو جاذب جانت شود
  تا که آن بو سوي بستانت کشد
  چشم نابینات را بینا کند

  راهی بر لب دریا نشست کاو ز   
  یک امیري آمد آنجا ناگهان 
  شیخ را بشناخت سجده کرد زود

  لق و خلق اوحشکل دیگر گشته 
  بس باریک حرف  ،برگزید آن فقر

   میزند بر دلق سوزن چون گدا
 چون گدا بر دلق سوزه میزند

  شیخ چون شیر است و دلها بیشه اش 
  نهاناسرار مخفی نیست بر وي 

  صاحب دالن در حضور حضرت 
  که خدا ز ایشان نهان را ساتر است 

  ر فاطن است ئزانکه دلشان بر سرا
  ی نشینی پایگاه ئبا حضور آ

  نار شهوت را از آن گشتی حطب 
  بهر کوران روي را میزن جال

  ناز میکن با چنین گندیده حال 
  خواست سوزن را به آواز بلند
  ی ئسوزن زر در لب هر ماه

  ي حق که بگیر اي شیخ سوزنها
 که بگیر اي شیخ سوزنهاي هو 

 واده از فضلت نشان راستم 

 سوزن او را گرفته در دهان 

  ؟یا چنان ملک حقیر ،ملک دل به
   باطنی جوي و به ظاهر برمایست
  ؟باغ و بستان را کجا آنجا برند

  ین عالم چو پوست ا ن مغز است وآبلکه 
  کن دفع زکام  ،بوي افزون جوي و

  مانت شودتا که آن بو نور چش
د  شَ وانماید مر تو را راه ر 

 سینه ات را سینۀ سینا کند
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  ابن یعقوب نبی ،گفت یوسف
  بهر این بو گفت احمد در عظات

  دگر پیوسته اندیکپنج حس با 
قوت باقی شودت یک قو  

  دیدن دیده فزاید عشق را
  بیداري هر حس میشود ،صدق

  

  بهر بو ألقوا علی وجه أبی   
  قرة عینی فی الصالة ،ماًئدا

  ته اندز اصلی رس ،زانکه این هر پنج
  ما بقی را هر یکی ساقی شود

  فزاید صدق را دلدر انعشق 
  ذوق مونس میشود ،حسها را

  

  
  
  
  

  عارف به نور غیب حواس آغاز منور شدن . 101
  یک حس در روش بگشاد بندکه چون

  چون یکی حس غیر محسوسات دید
ست از گله یک گوسفندچون ز جو ج  

  انگوسفندان حواست را بر
  چرند ریحانتا در آنجا سنبل و 

ست پیغمبر حسها شودهر ح  
  حسها با حس تو گویند راز
  کاین حقیقت قابل تاویلهاست

  عیان کان بود عین وآن حقیقت 
  چونکه هر حس بندة حس تو شد

  رود در ملک پوستمیچون که دعوي 
  در تنگ کاهانفتد اچون تنازع 

  نور روح مغز ،پس فلک قشر است و
  روح مخفی آمدست ،جسم ظاهر

  باز عقل از روح مخفی تر بود
  بدانی زنده است ،جنبشی بینی

  تا که جنبشهاي موزون سر کند
  زآن مناسب آمدن افعال دست
  روح وحی از عقل پنهان تر بود
  عقل احمد از کسی پنهان نشد
  روح وحیی را مناسبهاست نیز

  گهی حیران شود ،گه جنون بیند
  چون مناسبهاي افعال خضر

  مناسب مینمود افعال اونا

  مابقی حسها همه مبدل شوند  
  گشت غیبی بر همه حسها پدید
  پس پیاپی جمله ز آن سو بر جهند
عی  چران  خْرَج الْمرْ   در چرا از أَ
  تا بگلزار حقایق ره برند
  جملۀ حسها در آن جنت کشد

  ن و بی حقیقت بی مجازبی زبا
  وین توهم مایۀ تخییلهاست 
  هیچ تاویلی نگنجد در میان 
  مر فلک ها را نباشد از تو بد

  اوست  قشر آن ِ ؟بود هک مغز آن ِ
  آن را کن نگاه  ؟کیست دانه آن ِ

  زین رو ملغز ،این پدید است آن خفی
  جان همچو دست  ،جسم همچون آستین

  درَسوي روح زوتر ره ببحس 
  نده است کندانی که ز عقل آ این

  جنبش مس را به دانش زر کند
  فهم آید مر ترا که عقل هست 

  ن سر بودآاو زو زانکه او غیب است 
  درك هر جان نشدم ،روح وحیش

  کان آمد عزیز ،در نیابد عقل
  تا او آن شود ،زانکه موقوف است

  عقل موسی بود در دیدش کدر
  چون نبودش حال او ،پیش موسی
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   عقل موسی چون شود در غیب بند
  علم تقلیدي بود بهر فروخت
  مشتري علم تحقیقی حق است
  لب ببسته مست در بیع و شري
  درس آدم را فرشته مشتري
  آدم أنبئهم بأسما درس گو
  آنچنان کس را که کوته بین بود

  زانکه در خاك است جاش ،موش گفتم
  خاكولی در زیر  ،راهها داند

  اال لقمه رند ،نفس موشی نیست
  زانکه بی حاجت خداوند عزیز
  گر نبودي حاجت عالم زمین
  وین زمین مضطرب محتاج کوه
  ور نبودي حاجت افالك هم
  آفتاب و ماه و این استارگان

  حاجت بود ،پس کمند هستها
  پس چو حاجت شد کمند هستها
  پس بیفزا حاجت اي محتاج زود
  بتالاین گدایان بر ره و هر م

  کوري و شلی و بیماري و درد
  ؟هیچ گوید نان دهید اي مردمان
  چشم ننهاده ست حق در کور موش
  میتواند زیست بی چشم و بصر
  جز به دزدي او برون ناید ز خاك
  بعد از آن پر یابد و مرغی شود
  هر زمان در گلشن شکر خدا
  کاي رهاننده مرا از وصف زشت
  در یکی پیهی نهی تو روشنی

  ؟آن معانی را به جسم چه تعلق
  معنی طایر است ،لفظ چون وکرست و

  در روانی روي آب جوي فکر
  تو گویی واقف است ،او روان است و

  اي ارجمند چون بود؟ی عقل موش  
  چون بیابد مشتري خوش بر فروخت 

  ما بازار او با رونق است ئدا
  اشتري  هللاکه ا ،مشتري بی حد

  نه دیو است و پري  ،محرم درسش
  شرح کن اسرار حق را مو به مو

ن غرق و بی تمکین بوددر تلو  
  خاك باشد موش را جاي معاش 
  هر طرف او خاك را کردست چاك 

  دهند حسیوش را قدر حاجت م
  می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز

  رب العالمین  ،نافریدي هیچ
  شکوه  بانافریدي  ،گر نبودي

  ریدي از عدم وهفت گردون نا
   ؟جز به حاجت کی پدید آمد عیان

  دبوقدر حاجت مرد را آلت 
 قدر حاجت میرسد از حق عطا 

  تا بجوشد در کرم دریاي جود
  حاجت خود مینماید خلق را

  این حاجت بجنبد رحم مرد تا از
  که مرا مال است و انبار است و خوان 
  زانکه حاجت نیست چشمش بهر نوش 
  فارغ است از چشم او در خاك تر

  تا کند خالق از آن دزدیش پاك 
  چون مالیک جانب گردون رود
  او بر آرد همچو بلبل صد نوا

  اي کننده دوزخی را تو بهشت 
  اي غنی  ،استخوانی را دهی سمع

  ه تعلق فهم اشیا را به اسم؟چ
  روح آب سایر است  ،جسم جوي و

 نیست بی خاشاك خوب و زشت ذکر 

  ی عاکف است ئتو گو ،او دوان است و
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  سیر آب از خاکها بوديگر ن
  هست خاشاك تو صورتهاي فکر

  فکر اندر روش ،جوي روي آبِ
  قشرها بر روي این آب روان

  اندر باغ جو ،قشرها را مغز
  گر نبینی رفتن آب حیات
  آب چون انبه تر آید در گذر
  چون بغایت تیز شد این جو روان

  غایت ممتلی بود و شتاببچون 
  

  ؟چیست بر وي نو به نو خاشاکها  
  نو به نو در میرسد اشکال بکر
  نیست بی خاشاك محبوب و وحش 
  از ثمار باغ غیبی شد دوان 
  زانکه آب از باغ می آید به جو

  نبات این جوي و بنگر اندر سیر 
  زو کند قشر صور زوتر گذر
  غم نپاید در ضمیر عارفان 

  اال که آب  ،پس نگنجید اندر او
  

  
  
  
  
  

  و جواب گفتن مرید شیخ او را یشیخشان طعنه زدن بیگانه اي در . 102
  آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد
  شارب خمر است و سالوس و خبیث

  ادب را هوش دار ،آن یکی گفتش
  و دور از اوصاف اودور از او 

  این چنین بهتان منه بر اهل حق
  اي مرغ خاك ،ور بود ،این نباشد

  نیست دون القلتین و حوض خرد
  آتش ابراهیم را نبود زیان

  عقل و جان خلیل ،نفس نمرود است و
  رهرو را بود ،این دلیل راه

  واصالن را نیست جز چشم و چراغ
  گر دلیلی گفت آن مرد وصال

  تی تی کند ،نو پدر یبهر طفل
  کم نگردد فضل استاد از علو
  از پی تعلیم آن بسته دهن

  در زبان او بباید آمدن 
  تا بیاموزد ز تو او علم و فن 
  پس همه خلقان چو طفالن ویند

  آن مرید شیخ، بد گوینده را 
  گفت تو خود را مزن بر تیغ تیز 
  حوض با دریا اگر پهلو زند 

  کاو بد است و نیست بر راه رشاد  
  مر مریدان را کجا باشد مغیث؟

  رد نبود این چنین ظن بر کبارخُ
  یلی تیره گردد صاف اوکه ز س

  بر گردان ورق  ،این خیال توست
؟رداري چه باكبحر قلزم را ز م   

  از کار بردي تواند قطره ا کش
  هر که نمرودیست گو میترس از آن 

  نفس اندر دلیل  ،روح در عین است و
  کاو به هر دم در بیابان گم شود
  از دلیل و راهشان باشد فراغ 
  گفت بهر فهم اصحاب جدال 

  ر چه عقلش هندسۀ گیتی کندگ
  گر الف چیزي ندارد گوید او

طی و هوز کلمن  گوید او ح 

  از زبان خود برون باید شدن 
  جملگی از خود بباید گم شدن
  الزم است این پیر را در وقت پند
 آن بکفر و گمرهی آکنده را

 هین مکن با شاه و با سلطان ستیز 

 خویش را از بیخ هستی برکند 
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  نیست بحري کاو کران دارد، که تا
  اندازه بدان ،فر را حد است وک

  الست ،هر چه محدود است ،پیش بی حد
  کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست
  این فناها پردة آن وجه گشت

  حجاب آن سر است ،پس سر این تن
  غافل از ایمان شیخ ؟کیست کافر
  جز خبر در آزمون ،جان نباشد

  جان ما از جان حیوان بیشتر
  جان ملک ،پس فزون از جان ما

  جان خداوندان دل ،وز ملک
  زآن سبب آدم بود مسجودشان

  بهتر را سجود دون تري ،ور نه
  ؟کی پسندد عدل و لطف کردگار

  گذشت از انتها ،جان چو افزون شد
  مرغ و ماهی و پري و آدمی

  

 و ز مردار شماتیره گردد ا  

  شیخ و نور شیخ را نبود کران 
  کل شی ء غیر وجه اهللا فناست 

  این دو رنگ و پوست  ،زانکه او مغز است و
  چون چراغ خفیه اندر زیر طشت 

  این سر تن کافر است  ،پیش آن سر
  بی خبر از جان شیخ  ؟چیست مرده

  جانش فزون  ،هر که را افزون خبر
  خبرزآن رو که فزون دارد  ؟از چه

  کاو منزه شد ز حس مشترك 
  تو تحیر را بهل  ،باشد افزون

  جان او افزون تر است از بودشان 
  امر کردن هیچ نبود در خوري 

  گلی سجده کند در پیش خارُ که 
  شد مطیعش جان جملۀ چیزها

  ایشان در کمی ،زانکه او بیش است و
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و آن امیر مرید بقیۀ قصۀ ابراهیم ادهم بر لب دریا. 103
  ماهیان سوزنگر دلقش شوند
  چون نفاذ امر شیخ آن میر دید

  ماهی ز پیران آگه است ،گفت اه
  ما بعید ،ماهیان از پیر آگه

  د و رفت گریان و خرابسجده کر
  ؟در چیستی ،پس تو اي ناشسته رو

م شیري تو بازي می کنیبا د  
  ؟بد چه می گویی تو خیر محض را

  مهانو مس محتاج  ؟بد چه باشد
  مس اگر از کیمیا قابل نبد

  عمل اندرسرکشی  ؟بد چه باشد
  بد که باشد؟ ظالم ظلمت فزا
  بد چه باشد؟ آتشی پر دود و سوز

  ترسانند ز آبم آتش را بئدا

   سوزنان را رشته ها تابع بوند  
  ز آمد ماهی شدش وجدي پدید
  شه تنی را کاو لعین درگه است 

  ایشان سعید ،ما شقی زین دولت و
  گشت دیوانه ز عشق فتح باب 
   ؟در نزاع و در حسد با کیستی

  بر مالیک ترك تازي می کنی 
  هین ترفع کم شمر آن خفض را

  یمیاي بی کران ک ؟شیخ که بود
  هرگز مس نشد ،کیمیا از مس

  عین دریاي ازل  ؟شیخ کبود
 شیح کبود؟ عکس انوار خدا 

 شیخ آب کوثر است اندر تموز 

   ؟آب کی ترسید هرگز ز التهاب
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  عیب بینی می کنی ،در رخ مه
  تو خار جو ،گر بهشت اندر روي

لیمی بپوشی آفتابی در گ  
  بتابد در جهان وآفتابی ک

  عیبها از رد پیران عیب شد
  یار باش ،دوري ز خدمت را ،باري

  تا از آن راهت نسیمی میرسد
  مدور می جنبان تو د ،گر چه دوري

یزاز گام ت ،ل فتدچون خري در گ  
  جاي را هموار نکند بهر باش

حس تو از حس خر کمتر بستد  
  در وحل تاویل رخصت می کنی

  من مضطرم ؟کاین روا باشد مرا
  تو چون کفتار کور ،خود گرفتستت

  کفتار نیست اندرونند یگوبمی 
  نیست در سوراخ کفتار، اي پسر
  این همی گویند و بندش می نهند
  گر ز من آگاه بودي این عدو

  بربندند و بیرونش کشندتا که 
  

  خارچینی می کنی  ،در بهشتی  
  غیر تو ،هیچ خار آن جا نیابی

  رخنه می جویی ز بدر کاملی 
  بهر خفاشی کجا گردد نهان؟

  غیب شد پیراناز رشک غیبها 
  در ندامت چابک و بر کار باش 
  ؟آب رحمت را چه بندي از حسد

  حیث ما کنتم فولوا وجهکم 
  دم به دم جنبد براي عزم خیز

  داند او که نیست آن جاي معاش 
  که دل تو زین وحلها بر نجست 
  چون نمی خواهی کز آن دل بر کنی 
  حق نگیرد عاجزي را از کرم 

  ینی از غروراین گرفتن را نب
  کاندر غار نیست  ،یدئاز برون جو

خور   رفت تازان او بسوي آب  َ

  ؟آگهند کیز من  ،او همی گوید
 ؟کی ندا کردي که آن کفتار کو

  غافل آن کفتار، از این ریشخند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعوي کردن آن شخص که خداي تعالی مرا نمی گیرد به گناه و جواب شعیب او را. 104
  آن یکی میگفت در عهد شعیب
  چند دید از من گناه و جرمها
  حق تعالی گفت در گوش شعیب
  که بگفتی چند کردم من گناه
  عکس میگویی و مقلوب اي سفیه
  برچند چندت گیرم و تو بی خ
  زنگ تو بر تویت اي دیگ سیاه
  بر دلت زنگار بر زنگارها
  گر زند آن دود بر دیگ نوي
  زانکه هر چیزي به ضد پیدا شود

  پس تاثیر دود ،چون سیه شد دیگ

  که خدا از من بسی دیدست عیب   
  و ز کرم یزدان نمیگیرد مرا
  در جواب او فصیح از راه غیب 
  و ز کرم نگرفت در جرمم اله 
  اي رها کرده ره و بگرفته تیه 
  در سالسل مانده اي پا تا به سر

  کرد سیماي درونت را تباه 
  جمع شد تا کور شد ز اسرارها
  آن اثر بنماید ار باشد جوي 

  آن سیه رسوا شود بر سپیدي
  اي عنود؟بعد از این بروي که بیند 
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  مرد آهنگر که او زنگی بود
  کند آهنگري گرمرد رومی 

  پس بداند زود تاثیر گناه
  چون کند اصرار و بد پیشه کند

  رین شوددگر شی ،توبه نندیشد
  آن پشیمانی و یا رب رفت از او
  آهنش را زنگها خوردن گرفت
  چون نویسی کاغذ اسپید بر
  چون نویسی بر سر بنوشته خط
  کان سیاهی بر سیاهی اوفتاد
  ور سوم باره نویسی بر سرش

  جز پناه چاره گر ؟پس چه چاره
  ناامیدیها به پیش او نهید
  چون شعیب این نکته ها با او بگفت

  شنید وحی آسمانجان او ب
  گفت یا رب دفع من می گوید او
  گفت ستارم نگویم رازهاش

  آن که می گیرم و را ییک نشان
  ز نماز و از زکات و غیر آنا

  میکند طاعات و افعال سنی
  طاعتش نغزست و معنی نغز نی
رذوق باید تا دهد طاعات ب  
  ؟دانۀ بی مغز کی گردد نهال
  چون شعیب این نکتها بر وي بخواند

  

  دود را با روش هم رنگی بود  
  رویش ابلق گردد از دود آوري 

  گوید اي اله  ار وتا بنالد ز
  خاك اندر چشم اندیشه کند

  تا بی دین شود ،بر دلش آن جرم
  شست بر آیینه زنگ پنج تو

  کم کردن گرفت  ،گوهرش را زنگ
  در نظر شته خوانده آیدوآن ن

  خواندنش گردد غلط ،فهم ناید
  هر دو خط شد کور و معنیی نداد
  پس سیه کردي چو جان کافرش 

  اکسیرش نظر ،ناامیدي مس و
  تا ز درد بی دوا بیرون جهید
  ز آن دم جان در دل او گل شکفت 
   ؟گفت اگر بگرفت ما را کو نشان
  آن گرفتن را نشان می جوید او

  جز یکی رمز از براي ابتالش 
  آن که طاعت دارد از صوم و دعا
  لیک یک ذره ندارد ذوق جان 
  لیک یک ذره ندارد چاشنی 
  جوزها بسیار و در وي مغز نی 
  مغز باید تا دهد دانه شجر
 صورت بی جان نباشد جز خیال

  از تفکر همچو خر در گل بماند 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بقیۀ قصۀ طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ. 105
  ید ژاژئآن خبیث از شیخ می ال

  که منم بر حال زشت او گواه
  میان مجلسیش اندر یدمد

  ور که باور نیستت خیز امشبان
  شب ببردش بر سر یک روزنی

  فسق شب ،ز وبنگر آن سالوس رو

  کژنگر باشد همیشه عقل کاژ  
 خمر خوار است و بد و کارش تباه

  او ز تقوي عاري است و مفلسی 
  تا ببینی فسق شیخت را عیان 
  گفت بنگر فسق و عشرت کردنی 

  بو لهب شب  ،روز همچون مصطفی
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  روز عبد اهللا او را گشته نام
ردید شیشه در کف آن پیر پ  
  ؟تو نمی گفتی که در جام شراب
  گفت جامم را چنان پر کرده اند
  ؟بنگر اینجا هیچ گنجد ذره اي

  خمر ظاهر نیست این ،جام ظاهر
  هستی شیخ است اي فلیو ،جام می

ر و ماالمال از نور حق استپ  
  بر حدثنور خورشید ار بیفتد 

  شیخ گفت این خود نه جام است و نه می
  آمد و دید انگبین خاص بود
  گفت پیر آن دم مرید خویش را
  که مرا رنجی است مضطر گشته ام
  در ضرورت هست هر مردار پاك

خمخانه بر آمد آن مرید گرد  
  ندید  در همه خمخانه ها او می

  ؟چه حال است این چه کار ،گفت اي رندان
  آن شیخ آمدند جمله رندان نزد

  در خرابات آمدي شیخ اجل
  مبدل از حدثمی را تو کرده اي 

  گر شود عالم پر از خون مال مال
  

  شب نعوذ باهللا و در دست جام   
  ؟گفت شیخا مر ترا هم هست غر

  دیو می میزد شتابان ناشتاب 
  نگنجد یک سپند ونش میکاندر

  این سخن را کژ شنیده غره اي 
  دور دار این را ز شیخ غیب بین 
  کاندر او اندر نگنجد بول دیو

  نور مطلق است  ه،جام تن بشکست
  بث نپذیرد خ ،او همان نور است

  بنگر به وي  ،منکرا آ، هین به زیر
  کور شد آن دشمن کور و کبود

  اي کیا ،رو براي من بجو می
  من ز رنج از مخمصه بگذشته ام 
  بر سر منکر ز لعنت باد خاك 
  بهر شیخ از هر خمی او می چشید

د پر از عسل خم نبیدگشته ب  
  هیچ خمی در نمی بینم عقار
  چشم گریان دست بر سر می زدند

  له می ها از قدومت شد عسل جم
  جان ما را هم بدل کن از خبث 
   ؟کی خورد بندة خدا اال حالل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که همه جا نماز  استکه تو بی مصال چون را م لسه و علیه ال پیغمبر صلی اهللاگفتن عایشه . 106
  میگذاري

  عایشه روزي به پیغمبر بگفت
  نمازي می کنی باشدهر کجا 

  پلید گر چه میدانی که هر طفل
  بی مصلی میگذاري تو نماز
  گفت پیغمبر که از بهر مهان
  سجده گاهم را از آن رو لطف حق
  هان و هان ترك حسد کن با شهان
  کاو اگر زهري خورد شهدي شود

  یا رسول اهللا تو پیدا و نهفت   
  می دود در خانه ناپاك و دنی 
  کرد مستعمل به هر جا که رسید
 هر کجا روي زمین، بگشاي راز 

  ان بد ،حق نجس را پاك گرداند
  پاك گردانید تا هفتم طبق 
  ور نه ابلیسی شوي اندر جهان 
  تو اگر شهدي خوري زهري بود
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دل گشت وکاو ب دل شد کار اوب  
  قوت حق بود مر بابیل را
  لشکري را مرغکی چندي شکست
  گر تو را وسواس آید زین قبیل
  ور کنی با او مري و همسري

  

  لطف گشت و نور شد هر نار او  
  ؟ور نه مرغی چون کشد مر پیل را

  ن صالبت از حق است آتا بدانی 
  رو بخوان تو سورة اصحاب فیل 

  بري  بوز ایشان اکافرم گر تو 
  

  
  
  
  
  

  کشیدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود. 107
  موشکی در کف مهار اشتري
  اشتر از چستی که با او شد روان
  بر شتر زد پرتو اندیشه اش

  ی بزرگئتا بیامد بر لب جو
  موش آنجا ایستاد و خشک گشت

  ؟حیرانی چرا ؟این توقف چیست
  تو قالووزي و پیش آهنگ من

  شگرف است و عمیق جوئیگفت این 
  گفت اشتر تا ببینم حد آب
  گفت تا زانوست آب اي کور موش
  گفت مور توست و ما را اژدهاست
  گر ترا تا زانو است اي پر هنر
  گفت گستاخی مکن بار دگر
  تو مري با مثل خود موشان بکن
  گفت توبه کردم از بهر خدا
  رحم آمد مر شتر را گفت هین

  لم مر مرااین گذشتن شد مس
  براه ،پس رو ،چون پیمبر نیستی

  تو رعیت باش چون سلطان نه اي
  دکان تنها مگیر ،چون نه اي کامل

  چونکه آزادیت نامد، بنده باش
نصتُوا را گوش کن   خاموش باش ،أَ

  شکل استفسار گو ،ور بگویی
  ابتداي کبر و کین از شهوت است
  چون ز عادت گشت محکم خوي بد

  در ربود و شد روان او از مري   
  ه شد که هستم پهلوان موش غرّ

  تو باش خوش  ،گفت بنمایم ترا
  کاندر او گشتی زبون پیل سترگ 
  گفت اشتر اي رفیق کوه و دشت 

  اندر جو درآ ،پا بنه مردانه
  مباش و تن مزن  ،در میان ره

  من همی ترسم ز غرقاب اي رفیق 
  بنهاد آن اشتر شتاب  آنپا در 

  از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش؟
  تا به زانو فرق هاست  ،که ز زانو

  مر مرا صد گز گذشت از فرق سر
  تا نسوزد جسم و جانت زین شرر
  ن با شتر مر موش را نبود سخُ
  بگذران زین آب مهلک مر مرا

  برجه و بر کودبان من نشین 
  بگذرانم صد هزاران چون ترا

  چاه روزي سوي جاه تا رسی از 
  چو کشتیبان نه اي کشتی خود مران 

  دست خوش میباش تا گردي خمیر
 هین مپوش اطلس، برو در ژنده باش

  گوش باش  ،چون زبان حق نگشتی
سکین وار گوبا شهنشاهان تو م  

  راسخی شهوتت از عادت است 
  خشم آید بر کسی کت واکشد
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هر که او ،گشتی ل خوارچون که تو گ  
  ت کنندب  بت پرستان چونکه خو با

  چون که کرد ابلیس خو با سروري
  ؟سروري دیگر بود ،که به از من

  جز آن روح را ،سروري زهر است
باکی مدار ،ر مار شدکوه اگر پ  

  سروري چون شد دماغت را ندیم
  چون خالف خوي تو گوید کسی
  که مرا از خوي من بر میکند

  بد سرکش در اوچون نباشد خوي 
  چون نباشد خوي بد محکم شده

  یکندم با مخالف او مدارا
  زانکه خوي بد بگشتست استوار
  مار شهوت را بکش در ابتدا
  لیک هر کس مور بیند مار خویش

  مس نداند من مسم ،تا نشد زر
  خدمت اکسیر کن مس وار تو

  نیکو بدان ،اهل دل ؟کیست دلدار
  بندة اهللا را ،عیب کم گو

  شی هیچ هیچ از هیچیانورنه با
  

  واکباشد عدو ،ل تراشد از گ  
مانعان راه ت را دشمنندب  

  حقیر از خري بتدید آدم را 
  تا که او مسجود چون من کس شود
  کاو بود تریاق النی ز ابتدا

  در درون تریاق زارانکاو بود 
  هر که بشکستت شود خصم قدیم 
  کینه ها خیزد ترا با او بسی 

  سرور میکند میر وخویش بر من 
  ؟ خالف آتش در او ازکی فروزد 

 ه؟کی فروزد از خالف آتشکد

  کندمی در دل او خویش را جا
  مور شهوت شد ز عادت همچو مار
  ورنه اینک گشت مارت اژدها
  تو ز صاحب دل کن استفسار خویش 

  نداند مفلسم  لد ،تا نشد شه
  جور میکش اي دل از دل دار تو

  از جهان  ،جهانند ،که چو روز و شب
 متهم کم کن به دزدي شاه را

  پس رو هر دیو باشی مستهان 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متهمش کردندبدزدي کرامات آن درویش که در کشتی . 108
  بود درویشی درون کشتیی

  او خفته بود ،زر یاوه شد همیان
  یم همئکاین فقیر خفته را جو

  رمدان گمشدستچکه در این کشتی 
  دلق بیرون کن برهنه شو ز دلق
  گفت یا رب مر غالمت را خسان
  یا غیاثی، عند کلّ کربۀ
عوةٍ کلّ د ندجیبی عیا م  
  چون به درد آمد دل درویش از آن
  صد هزاران ماهی از دریاي ژرف

  ساخته از رخت مردي پشتیی   
ستند و او را هم نمودجمله را ج  

  صاحب درم  ،کرد بیدارش ز غم
  ست نتوانی تو ر ،جمله را جستیم

  تا ز تو فارغ شود اوهام خلق 
  متهم کردند فرمان در رسان 
 یا معاذي، عند کلّ شدة

حنۀٍ کلّ م ندالذي، ع یا م 

  ن سر برون کردند هر سو در زما
در دهان هر یکی دي شگرف ر  
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   ردریاي پ صد هزاران ماهی از
  هر یکی دري خراج ملکتی

رد، ستچند انداخت در کشتی و ج  
خوش مچون شهان بر تخت خویش ،عرب  
  حق مرا ،کشتی شما را او،گفت 

  ؟تا که را باشد خسارت زین فراق
  مرا او تهمت دزدي نهد ین

  بانگ کردند اهل کشتی کاي همام
  گفت از تهمت نهادن بر فقیر
  انحاش هللا بل ز تعظیم شه

  آن فقیران لطیف خوش نفس
  بهر پیچا پیچ نیست ،آن فقیري

  که حق ؟متهم چون دارم آنها را
  عقل شریف ین ،متهم نفس است

  میزنش ،نفس سوفسطایی آمد
  فروزد آن زمان ،معجزه بیند

  ور حقیقت بودي آن دید عجب
  آن مقیم چشم پاکان می بود
  کان عجب زین حس دارد عار و ننگ

  سیار گوتا نگویی مر مرا ب
  

  در دهان هر یکی دي،ر رچه د  
  ندارد شرکتی  ،کز اله است این

  مر هوا را ساخت کرسی و نشست 
  او فراز اوج و کشتی اش به پیش 
  تا نباشد با شما دزد گدا

  با خلق طاق  ،من خوشم جفت حق و
  نه مهارم را به غمازي دهد
   ؟از چه دادندت چنین عالی مقام

  ی چیزي حقیربز حق آزاري  و
  که نبودم در فقیران بد گمان 
  کز پی تعظیمشان آمد عبس 

  بجز حق هیچ نیست  ،بل پی آنکه
  کرد امین مخزن هفتم طبق 

  نور لطیف  ین ،متهم حس است
  جت گفتنش نه ح ،کش زدن سازد

  خیالی بود آن  ،بعد از آن گوید
   ؟چون مقیم چشم نامد روز و شب

  یوان می شودقرین چشم ح ین
  کی بود طاوس اندر چاه تنگ؟

  چو مو آنهم ،من ز صد یک گویم و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسیار میگویدبر آن صوفی که صوفیان پیش شیخ کردن تشنیع . 109
  شنعت زدند ،یئوفصوفیان بر ص
  جان ما داد ،شیخ را گفتند

  ؟گفت آخر چه گله ست اي صوفیان
  همچون جرس ،در سخن بسیار گو

  هست چون اصحاب کهف ،ور بخسبد
  آن فقیر پیششیخ رو آورد 

  هاخیر األمور أوساط ،در خبر
  گر یکی خلطی فزون شد از عرض
  بر قرین خویش مفزا در صفت

  کلی ،اندازه اد بونطق موسی ب

  پیش شیخ خانقاهی آمدند  
  اي پیشوا ،تو از این صوفی بجو

  گفت این صوفی سه خو دارد گران 
  از بیست کس  ،افزون خورد ،در خورش

  صوفیان کردند پیش شیخ زحف 
  اوساط گیر ،هر حالی که هست بهکه 

هانافع آمد ز اعتدال أخالط  
  ردم پدید آید مرض در تن م

  کان فراق آرد یقین در عاقبت 
  هم فزون آمد ز گفت یار نیک 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



330 

 

آمد شقاق ،ضرآن فزونی با خ  
  موسیا بسیار گوئی در گذر

  دور شو ،یئموسیا بسیار گو
  ور نرفتی وز ستیزه شسته اي

  آنها که هم جفت تواند رو بر ِ
  چون حدث کردي تو ناگه در نماز

  خشک جنبان میشوي ،ور نرفتی
  پاسبان بر خوابناکان بر فزود

ر استجامه پوشان را نظر بر گاز  
  نان به یک سو باز رویا ز عریا

  ور نمی تانی که کل عریان شوي
  

  راق هذا ف ،تو مکثري ،گفت رو  
 چند گوئی؟ رو وصال آمد به سر 

  کور شو ،ور نه با من گنگ باش و
  تو به معنی رفته اي بگسسته اي 

تواند عاشقان و تشنۀ گفت  
  بتاز ،گویدت سوي طهارت رو

  بنشین اي غوي  ،خود نمازت رفت
  ماهیان را پاسبان حاجت نبود

  جان عریان را تجلی زیور است 
  تن جامه شو ،فارغ از ،یا چو ایشان

  تا ره اوسط روي ،جامه کم کن
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانقاه شیخ اعذر گفتن فقیر ب. 110
  شیخ را احوال گفت پس فقیر آن

  مر سؤال شیخ را داد او جواب
  آن جوابات سؤاالت کلیم
  گشت مشکلهاش حل افزون زیاد

  درویش هم میراث داشت ،از خضر
اوسط ار چه حکمت است گفت راه  

  نسبت به اشتر هست کم ،جو آبِ
  چار نان ،هر که را باشد وظیفه

  دور از اوسط است ،ور خورد هر چار
  ده نان بود هر که او را اشتها

  چون مرا پنجاه نان هست اشتهی
  ی ملولئتو به ده رکعت نماز آ

  آن یکی تا کعبه حافی میرود
  آن یکی در پاکبازي جان بداد

  در با نهایت میرود ،این وسط
  اول و آخر بباید تا در آن
  بی نهایت چون ندارد دو طرف
  اول و آخر نشانش کس نداد
  دیهفت دریا گر شود کلی مد

  عذر را با آن غرامت کرد جفت   
خوب و صواب  ،ضرچون جوابات خ  

  کش خضر بنمود از رب علیم 
  از پی هر مشکلش مفتاح داد
  در جواب شیخ همت بر گماشت 
  لیک اوسط نیز هم با نسبت است 
  لیک باشد موش را آن همچو یم 

  هست اوسط آن  ،یا سه خورد ،دو خورد
  مانند بط است  ،او اسیر حرص

  شش خورد میدان که اوسط آن بود
  نی  ؟هم دستیم ،مر ترا شش گرده

  من به پانصد در نیایم در نحول 
  و آن یکی تا مسجد از خود می شود

  تا یک نان بداد ،ن یکی جان کندآو
  که مرا آن را اول و آخر بود
  در تصور گنجد اوسط یا میان 
  کی بود او را میانه منصرف؟
  دگفت لو کان له البحر مدا
  نیست مر پایان شدن را هیچ امید
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  شه گر بود یک سر قلمباغ و بی
بر و قلم فانی شودآن همه ح  
  خواب را ماند گهی ،حالت من

  دلم بیدار دان ،چشم من خفته
  گفت پیغمبر که عیناي تنام
  چشم تو بیدار و دل خفته به خواب
  مر دلم را پنج حس دیگر است
  تو ز ضعف خود مکن در من نگاه

  بر من آن زندان چو باغ ،بر تو زندان
لپاي تو در گ، گلُ ل گشته مرا گ  

  در زمینم با تو ساکن در محل
  سایۀ من است ،همنشینت من نیم

  زانکه من ز اندیشه ها بگذشته ام
  محکوم نی ،حاکم اندیشه ام

  جمله خلقان سخرة اندیشه اند
  قاصدا خود را به اندیشه دهم

  اندیشه مگس ،من چو مرغ اوجم
  قاصدا زیر آیم از اوج بلند

  ز سفلی صفاتچون ماللم گیرد ا
ست هم از ذات خویشاسته پر من ر  

  ستاجاریه  ،جعفر طیار را پر
  نزد آنکه لم یذق دعویست این
  الف و دعوي باشد این پیش غراب
  چونکه در تو میشود لقمه گهر
  شیخ روزي بهر دفع سوء ظن
  گوهر معقول را محسوس کرد

  پاکت پلید ،چون که در معده شود
  اللهر که در وي لقمه شد نور ج

  

  زین سخن هرگز نگردد هیچ کم   
  وین حدیث بی عدد باقی بود

  گمرهی  ،خواب پندارد مر آن را
  شکل بیکار مرا بر کار دان 
  ال ینام قلبی عن رب األنام 

  دلم در فتح باب  ،چشم من خفته
  حس دل را هر دو عالم منظر است 

  ه بر من همان شب چاشت گا ،بر تو شب
  عین مشغولی مرا گشته فراغ 

  مرا سور و دهل  ،مر ترا ماتم
حل میدوم بر چرخ هفتم چون ز  

  برتر از اندیشه ها پایۀ من است 
  خارج اندیشه پویان گشته ام 
  یزانکه بنا حاکم آمد بر بن
  زآن سبب خسته دل و غم پیشه اند

  بر جهم  هچون بخواهم از میان
  کی بود بر من مگس را دست رس؟

  ا شکسته پایگان بر من تنندت
  بر پرم همچون طیور الصافات 

  من با سریش  ،بر نچسبانم دو پر
  ست اار را پر عاریه طرّجعفر 

  نزد سکان افق معنیست این 
  دیگ تی و پر یکی پیش ذباب 
  تن مزن چندان که بتوانی بخور

  ر شد لگن پر د و در لگن قی کرد
  بهر کم عقلی مرد ،پیر بینا

  پنهان کن کلید ،حلق و قفل نه بر
  او را حالل  گو بخور،هر چه خواهد 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن آن دعوي گواه صدق خویش استکه عی يدعوآن بیان . 111
  گر تو هستی آشناي جان من

  شب پیش توام هگر بگویم نیم
  من  معنی الن ِ نیست دعوي گفت  

    که من خویش توام  ،هین مترس از شب
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  این دو دعوي پیش تو معنی بود
  پیشی و خویشی دو دعوي بود لیک

  آوازش گواهی میدهد قربِ
  لذت آواز خویشاوند نیز
  باز بی الهام احمق کاو ز جهل
  پیش او دعوي بود گفتار او

  هاستکاندرونش نور ،پیش زیرك
  ؟به تازي گفت یک تازي زبان ،یا

  عین تازي گفتنش معنی بود
  ؟یا نویسد کاتبی بر کاغذي

  گر چه خود دعوي بود ،این نوشته
  دیدي تو دوش ،یئیا بگوید صوف

  وآنچه گفتم خواب در ،من بدم آن
  چون حلقه اندر گوش کن ،گوش کن

  این سخن ،چون ترا یاد آید آن خواب
  ن ولیای ،گر چه دعوي مینماید

  پس چو حکمت ضالۀ مومن بود
  چونکه خود را پیش او یابد فقط

  شتاب ،تشنه اي را چون بگویی تو
  رو ،کاین دعویست ؟هیچ گوید تشنه

  یا گواه و حجتی بنما که این
  ؟مادر بانگ زد ،یا به طفل شیر

  ؟حجت بیار ،طفل گوید مادرا
  در دل هر امتی کز حق مزه ست
  دچون پیمبر از برون بانگی زن
  زانکه جنس بانگ او اندر جهان

  از ذوق آواز غریب ،آن غریب
  

  چون شناسی بانگ خود خویشاوند  
  پیش فهم نیک  ،هر دو معنی بود

  کاین دم از نزدیک یاري میجهد
  شد گوا بر صدق آن خویش عزیز

  اهل  مینداند بانگ بیگانه ز
  جهل او شد مایۀ انکار او

  معنی بود راست  ،عین این آواز
  که همی دانم زبان تازیان 
  گر چه تازي گفتنش دعوي بود

  کاتب و خط خوانم و من ابجدي 
  هم نوشته شاهد معنی بود
  در میان خواب سجاده به دوش 
  با تو اندر خواب در شرح نظر
  آن سخن را پیشواي هوش کن 

  کهن  ازمعجز نو باشد و ر
  گوید بلی  ،جان صاحب واقعه

  آن ز هر که بشنود موقن بود
  ؟را غلط خودچون کند  ؟چون بود شک

  بستان زود آب  ،در قدح آب است
  مهجور شو ،اي مدعی ،از برم

  جنس آب است و از آن ماء معین 
  هان اي ولد ،که بیا من مادرم

  تا که با شیرت بگیرم من قرار
  ت روي و آواز پیمبر معجزه س

  جان امت در درون سجده کند
  از کسی نشنیده باشد گوش جان 

  انی قریب ،از زبان حق شنود
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را یکدیگرالسالم در شکم مادر  مایحیی علیهمسیح و سجده کردن . 112
  مادر یحیی چو حامل بد از او
  مادر یحیی به مریم در نهفت
  که یقین دیدم درون تو شهیست

 بود با مریم نشسته رو به رو   

  پیشتر از وضع حمل خویش گفت 
  ت کاو اولو العزم و رسول آگهیس
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  چون برابر اوفتادم با تو من
  مر آن جنین را سجده کرد ،این جنین

  من درون خویش هم ،گفت مریم
  

  اندر زمن  ،کرد سجده حمل من  
  کز سجودش در تنم افتاد درد

  شکم  م درطفل سجده اي دیدم ز
 

  
  
  

  و جواب دادن ایشان را بر این قصهنادانان اشکال آوردن . 113
  ابلهان گویند این افسانه را
  زانکه مریم وقت وضع حمل خویش
  مریم اندر حمل، جفت کس نشد

  آن شیرین فسون ،ن شهراز برو
  د آنگهانش بر کنارئیچون بزا

  که تا ؟مادر یحیی کجا دیدش
  این بداند کانکه اهل خاطر است
  پیش مریم حاضر آید در نظر

  ببیند دوست را ،دیده ها بسته
  نز درونو ور ندیدش نز برون 

  ايچنان افسانه ها بشنیده  ین
  تا همی گفت آن کلیله بی زبان

  مدگرور بدانستند لحن ه
  چون ،در میان شیر و گاو آن دمنه

  ؟چون وزیر شیر شد گاو نبیل
  این کلیله و دمنه جمله افتریست
  اي برادر قصه چون پیمانه ایست

عقل دانۀ معنی بگیرد مرد  
  

  زیرا دروغ است و خطا ،خط بکش  
  هم ز خویش  ،بود از بیگانه دور و

 از برون شهر، او وا پس نشد

  درون  همنیامد  ،تا نشد فارغ
  بر گرفت و برد تا پیش تبار
  گوید او را این سخن در ماجرا
  غایب آفاق او را حاضر است 
  مادر یحیی که دور است از بصر
  چون مشبک کرده باشد پوست را
  از حکایت گیر معنی اي زبون 

  اي سیدهفهمچو شین بر نقش آن چ
  چون سخن نوشد ز دمنه بی بیان؟
  ؟فهم آن چون کرد بی نطقی بشر

   ؟رسول و خواند بر هر دو فسون شد
   ؟چون ز عکس ماه ترسان گشت پیل
   ؟ور نه کی با زاغ لکلک را مریست

  دانه ایست  بسانمعنی اندر وي 
  ننگرد پیمانه را گر گشت نقل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آنسخن گفتن به زبان حال و فهم کردن . 114
  گوش دار ،ماجراي بلبل و گل

  تو ،ماجراي شمع با پروانه
  گفت هست سرّ ،گر چه گفتی نیست

  خ استکاین خانۀ ر ،گفت در شطرنج
  ؟خانه را بخرید یا میراث یافت

  ا قد ضربوزید عمر ،گفت نحوي
کان زید خام ؟دعمرو را جرمش چه ب  

  گر چه گفتی نیست آنجا آشکار  
  ز افسانه، توبشنو و معنی گزین 

  پست  چون جغد ،هین بباال پر مپر
   ؟از کجاش آمد بدست اش گفت خانه

  فرخ آن کس کاو سوي معنی شتافت 
   ؟می ادبگفت چونش کرد بی جر

  ه او را بزد همچون غالم ابی گن
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  گفت این پیمانۀ معنی بود
  اززید و عمرو از بهر اعرابست س

  من آن ندانم عمرو را ی،گفت ن
  گفت از ناچار و الغی بر گشود

  دزدش را بزدو زید واقف گشت 
  

  که پیمانه است رد ،بستان شگندم  
  تو با اعراب ساز ،گر دروغ است آن

  ؟زید چون زد بی گناه و بی خطا
  فزون دزدیده بود يعمرو یک واو

  او را سزدحد  ،چون که از حد برد
  

  
  
  
  
  

  سخن باطل در دل باطالنپذیرا آمدن . 115
  گفت اینک راست پذرفتم به جان
  گر بگویی احولی را مه یکیست

  گوید دو است ،خندد کسی دوور ب
  بر دروغان جمع می آید دروغ
  هر که او جنس دروغ است اي پسر
  دل فراخان را بود دست فراخ
سته شد دقی رهر که را دندان ص  

  

  ان ژنماید راست در پیش ک ژک  
  در وحدت شکیست  ،دوست گویدت این
  این سزاي بد خو است  ،راست دارد

  الخبیثات الخبیثین زد فروغ 
 راست پیش او نباشد معتبر 

 چشم کوران را عثار سنگالخ 

سته شد از دروغ و از خیانت ر  
   

  
  
  
  
  
  
  

  جستن آن درخت که هر که میوة آن خورد نمیرد. 116
  اي دوستانه رمز، ی بئگفت دانا

ردهر کسی کز میوة او خورد و ب  
  پادشاهی این شنید از صادقی
  قاصدي دانا ز دیوان ادب
  سالها میگشت آن قاصد از او
  شهر شهر از بهر این مطلوب گشت

  کردش ریشخند ،هر که را پرسید
  بس کسان صفعش زدند اندر مزاح

  ی چون تو زیرك سینه صافئجوو  جست
  وین مراعاتش یکی صفعی دگر

  کاي بزرگ ،رمی ستودندش به تسخُ
  در فالن بیشه درختی هست سبز
  قاصد شه بسته در جستن کمر
  بس سیاحت کرد آنجا سالها
  چون بسی دید اندر آن غربت تعب
  هیچ از مقصود اثر پیدا نشد

  که درختی هست در هندوستان   
  ردهرگز بم ینو، شود او پیر  ین

  بر درخت و میوه اش شد عاشقی 
  سوي هندستان روان کرد از طلب 

جوو  رد هندستان براي جستگ  
  کوه و نه دشت  یجزیره ماند و ن ین

  بند جز مگر مجنون ِ ،جویدنکاین 
  اي صاحب فالح کبس کسان گفتند 

   ؟کجا باشد گزاف ؟کی تهی باشد
  وین ز صفع آشکارا سخت تر

  سترگ درختی بس جا بد در فالن
  بس بلند و پهن و هر شاخیش گبز
  می شنید از هر کسی نوعی خبر
  میفرستادش شهنشه مالها
  عاجز آمد آخر االمر از طلب 
  ز آن غرض غیر خبر پیدا نشد
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  رشتۀ امید او بگسسته شد
  کرد عزم بازگشتن سوي شاه

  

  جستۀ او عاقبت ناجسته شد  
  ید راه اشک می بارید و می برّ

  
  
  

117 .آن درخت را با آن طالب مقلد رّشرح کردن شیخ س  
  خی عالمی قطبی کریمیبود ش

  گفت من نومید پیش او روم
  تا دعاي او بود همراه من
  رفت پیش شیخ با چشم پر آب

  است أفتگفت شیخا وقت رحم و ر
  کز چه نومیدیستت ،گفت وا گو

  گفت شاهنشاه کردم اختیار
  ت نادر در جهاتکه درختی هس

  ندیدم یک نشان ،سالها جستم
  شیخ خندید و بگفتش اي سلیم
  بس بلند و بس شگرف و بس بسیط

  اي بی خبر ،تو به صورت رفته اي
  تو به صورت رفته اي، گم گشته اي

  گه آفتاب ،گه درختش نام شد
  آن یکی کش صد هزار آثار خاست

  اثر دارد هزار ،گر چه فرد است او
  باشد پدر آن یکی شخص ترا

  در حق دیگر بود قهر و عدو
  در حق دیگر بود او عم و خال

  یک آدمی آنصد هزاران نام و 
  هر که جوید نام گر صاحب ثقه است

  ی بر این نام درختبتو چه بر چس
  صورت ظاهر چه جوئی اي جوان؟
  صورت و هیئت بود چون قشر و پوست
  در گذر از نام و بنگر در صفات

  ئی ز خودگو شوي در ذات و آسا
  اختالف خلق از نام اوفتاد
  اندرین معنی مثالی خوش شنو

  اندر آن منزل که آیس شد ندیم   
  ز آستان او براه اندر شوم 
  چونکه نومیدم من از دلخواه من 
  اشک میبارید مانند سحاب 

  وقت لطف این ساعت است  ،ناامیدم
   ؟رو با چیستت ،چیست مطلوب تو

  از براي جستن یک شاخسار
  وة او مایۀ آب حیات می

  جز که طنز و تسخر این سرخوشان 
  این درخت علم باشد در علیم 
  آب حیوانی ز دریاي محیط
   زآن ز شاخ معنیی بی بار و بر
 زآن نمی یابی که معنی هشته اي

  سحاب  یهاگ شد،گاه بحرش نام 
  کمترین آثار او عمر بقاست 

  شد بی شماربان یکی را نام آ
  د پسردر حق شخص دگر باش

  لطف و نکو يدیگرآن در حق 
 در حق دیگر کسی وهم و خیال 

  صاحب هر وصفش از وصفی عمی 
  همچو تو نومید و اندر تفرقه است 
  تا بمانی تلخ کام و شور بخت 
 رو معانی را طلب اي پهلوان 

 معنی اندر وي چو مغز، اي یار دوست 

  تا صفاتت ره نماید سوي ذات 
 بد  چشم تو یک رنگ بیند نیک و

 آرام اوفتاد ،چون به معنی رفت

  تا نمانی تو اسامی را گرو 
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  با همدگر بعلت آنکه زبان یکدیگر را نمیدانستندمنازعت چهار کس جهت انگور بیان . 118
  کس را داد مردي یک درمچار 

  فارس و ترك و رومی و عرب
  فارسی گفتا، از این چون وارهیم؟

  ال عرب گفتا معاذ اهللاآن 
  زمُک  د گفت ايترك بکز آن یکی 

  این قیل را ،گفتبود رومی  هآنک
  در تنازع آن نفر جنگی شدند
  مشت بر هم میزدند از ابلهی

ري عزیزي صد زبانصاحب س  
  زین یک درم پس بگفتی او که من

غلچونکه بسپارید دل را بی د  
  یک درمتان میشود چار المراد

هر یکتان دهد جنگ و فراق گفت  
  پس شما خاموش باشید أنصتوا
  گر سخنتان می نماید یک نمط
  ور سخنتان در توافق موثقه است
  گرمی عاریتی ندهد اثر

  ز آتش آن ،سرکه را گر گرم کردي
  ستا دهلیزي آنزانکه آن گرمی 

  اي پسر ،ور بود یخ بسته دوشاب
  پس ریاي شیخ به ز اخالص ما
  از حدیث شیخ جمعیت رسد
  چون سلیمان کز سوي حضرت بتاخت
  در زمان عدلش آهو با پلنگ
  شد کبوتر ایمن از چنگال باز
  او میانجی شد میان دشمنان

  بهر دانه میدوي ،تو چو موري
  دامی شود ،دانه اش ،دانه جو را

  این آخر زمانمرغ جانها را در 
  هم سلیمان هست اندر دور ما

 هر یکی از شهري افتاده به هم  

  ب جمله با هم در نزاع و در غض
 هم بیا کاین را به انگوري دهیم

نه انگور اي دغا ،ب خواهمنَمن ع  
  ازم خواهم ُ ،من نمی خواهم عنب

  استافیل را م منخواه ،ترك کن
رّکه ز س دندنامها غافل ب  

پاز دانش تهی  ،دند از جهل ور ب  
بدادي صلحشان  ،دي آنجاگر ب  

  آرزوي جمله تان را میخرم 
  ین عمل این درمتان میکند چند
  ز اتحاد ،چار دشمن میشود یک

من آرد شما را اتفاق  گفت  
  گو تا زبانتان من شوم در گفت و

   در اثر مایۀ نزاع است و سخط
 در اثر مایۀ نزاع و تفرقه است

  گرمی خاصیتی دارد هنر
  سردي فزاید بی گمان  ،چون خوري

  طبع اصلش سردي است و تیزي است 
  چون خوري گرمی فزاید در جگر
   یکز بصیرت باشد آن وین از عم

تفرقه آرد دم اهل حدس  
  کاو زبان جمله مرغان را شناخت 
  انس بگرفت و برون آمد ز جنگ 
  گوسفند از گرگ ناورد احتراز

ر زنان اتحادي شد میان پ  
   ؟چه میباشی غوي ،هین سلیمان جو

  و آن سلیمان جوي را هر دو بود
  نیستشان از همدگر یک دم امان 

  نماند جور ما ،دهد صلح وکاو 
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ۀٍ را یاد گیر نْ أُمنْ م   قول إِ
  گفت خود خالی نبودست امتی
  مرغ جانها را چنان یکدل کند
  مشفقان گردند همچون والده
  نفس واحد از رسول حق شدند
  اتحادي خالی از شرك و دوئی

  

  تا به إال و خَال فیها نذیر  
  از خلیفۀ حق و صاحب همتی 
  کز صفاشان بی غش و بی غل کند

  مسلمون را گفت نفس واحده 
 ور نه هر یک دشمن مطلق بدند

  باشد از توحید بی ما و توئی 
 

  
  
  
  

  السالمعلیه  وجود مبارك پیغمبر خدابرخاستن مخالفت و عداوت از میان انصار به برکت . 119
  دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت
  کینه هاي کهنه شان از مصطفی
  اوال اخوان شدند آن دشمنان

خْوةٌ به پند و ز دم الْمؤْمنُونَ   إِ
  صورت انگورها اخوان بود
  غوره و انگور ضدانند لیک
  غوره اي کاو سنگ بست و خام ماند
  نه اخی نه نفس واحد باشد او
  گر بگویم آنچه او دارد نهان
  چشم کاو آن رو نبیند، کور به
  غورهاي نیک کایشان قابلند
  سوي انگوري همی رانند تیز
  پس در انگوري همی درند پوست

  ست دشمن گردد ایرا هم دو استدو
  آفرین بر عشق کل اوستاد
  همچو خاك مفترق در رهگذر

  و طین ماءکه اتحاد جسمهاي 
  مثال وگر نظایر گویم اینجا 

  لیک ما ،هم سلیمان هست اکنون
  دور بینی کور دارد مرد را
  میکند از مشرق و مغرب گذر
  مولعیم اندر سخنهاي دقیق

  یم مائتا گره بندیم و بگشا
دام همچو مرغی کاو گشاید بند  

  یک ز دیگر جان خون آشام داشت   
  محو شد در نور اسالم و صفا
  همچو اعداد عنب در بوستان 
  در شکستند و تن واحد شدند
  چون فشردي شیرة واحد شود

  یک چون که غوره پخته شد شد یار ن
  در ازل حق کافر اصلیش خواند
  در شقاوت نحس ملحد باشد او
  فتنۀ افهام خیزد در جهان 
 دود دوزخ از ارم مهجور به

  از دم اهل دل آخر یک دلند
  ی برخیزد و کین و ستیزئتا دو

  وحدت وصف اوست  ،تا یکی گردند
  جنگی در نبست  ،هیچ یک با خویش

  صد هزاران ذره را داد اتحاد
  کرد دست کوزه گریک سبوشان 
  جان نمی ماند بدین  ،هست ناقص

  فهم را ترسم که آرد اختالل 
  از نشاط دور بینی در عما
  همچو خفته در سرا کور از سرا
 وز رفیق و همنشینش بی خبر

  در گرهها باز کردن ما عشیق 
  در شکال و در جواب آیین فزا

  گاه بندد تا شود در فن تمام 
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  او بود محروم از صحرا و مرج
  خود زبون او نگردد هیچ دام

  تا بال و پرت ،با گره کم کوش
  صد هزاران مرغ پرهاشان شکست
  حال ایشان از نبی خوان اي حریص
  از نزاع ترك و رومی و عرب

  معنوي امینتا سلیمان 
  وار جملۀ مرغان منازع باز

  اتحادز اختالف خویش سوي 
  حیث ما کنتم فولوا وجهکم
  کور مرغانیم و بس ناساختیم
  همچو جغدان دشمن بازان شدیم
  می کنیم از غایت جهل و عما
  جمع مرغان کز سلیمان روشنند
  بلکه سوي عاجزان چینه کشند
  هدهد ایشان پی تقدیس را

  گر به صورت زاغ بود ،زاغ ایشان
  لکلک ایشان که لک لک می زند

  ز بازان نشکهدو آن کبوترشان 
  بلبل ایشان که حالت آرد او
  طوطی ایشان ز قند آزاد بود
  پاي طاوسان ایشان در نظر
  کبک ایشان خنده بر شاهین زند

  داستخاقانی ص ن ِ، آمنطق الطیر
  ؟تو چه دانی بانگ مرغان را همی

  آن مرغی که بانگش مطرب است پرّ
  ثریست  هر یک آهنگش ز کرسی تا
  مان میرودمرغ کاو بی این سلی

  رد ِ  با سلیمان خو کن اي خفاش
  بدان سو میروي گریک گزي ره 

  نکه لنگ و لوك آن سو میجهیآو
  

  ج عمر او اندر گره کاریست خر  
  لیک پرش در شکست افتد مدام 

  و فرت  نگسلد یک یک از این کرّ
  و آن کمینگاه عوارض را نبست 
  نقبوا فیها ببین هلْ منْ محیص 
  حل نشد اشکال انگور و عنب 

  ی ئبر نخیزد این دو ،در نیاید
  بشنوید این طبل باز شهریار
  هین ز هر جانب روان گردید شاد

  نحوه هذا الذي لم ینهکم 
  ن سلیمان را دمی نشناختیم کا

  الجرم واماندة ویران شدیم 
  قصد آزار عزیزان خدا
  ؟پر و بال بی گنه کی بر کنند

  آن مرغان خوشند ،بی خالف و کینه
  می گشاید راه صد بلقیس را

  ما زاغ بود ،باز همت آمد و
  آتش توحید در شک می زند
  باز سر پیش کبوترشان نهد
  در درون خویش گلشن دارد او

  ز درون قند ابد رویش نمودک
  ان دگربهتر از طاوس پرّ

 در تعلق راه علیین زند

   ؟منطق الطیر سلیمانی کجاست
  چون ندیدستی سلیمان را دمی 
  از برون مشرقست و مغربست 

  و فریست  وز ثري تا عرش در کرّ
  عاشق ظلمت چو خفاشی بود
  تا که در ظلمت نمانی تا ابد

  همچو گز قطب مساحت میشوي 
  همه لنگی و لوکی میرهی  از
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  پروردشانمیرغ خانگی قصۀ بط بچگان که م. 120
  خانه ات ِ گر چه مرغ ،بطی ِ تخم

  دستآن دریا ب مادر تو بطّ
  میل دریا که دل تو اندر است

  را زین دایه استو میل خشکی مر ت
  خشک و بران بردایه را بگذار 

  بترساند ز آب دایهگر ترا 
  بر خشک و بر تر زنده اي ،تو بطی

م شهی ی آدننا بتو ز کَرَّم  
  هم علی البحري به جان لناکه حم

  مر مالیک را سوي بر راه نیست
  به جانی از ملک ،تو به تن حیوان

  تا به ظاهر مثلکم باشد بشر
  قالب خاکی فتاده بر زمین
  ما همه مرغابیانیم اي غالم
  پس سلیمان بحر آمد ما چو طیر
  با سلیمان پاي در دریا بنه
  آن سلیمان پیش جمله حاضر است

  بناکی و فضولتا ز جهل و خوا
سر آرد بانگ رعد تشنه را درد  

  چشم او ماندست در جوي روان
  مرکب همت سوي اسباب راند
  آنکه بیند او مسبب را عیان
  او مسبب یابد او در یک صباح
  آنچه در صد سال مشت حیله مند

  

  چو دایه تربیت  ،رکرد زیر پ  
خشکی پرست  ،د ودایه ات خاکی ب  

  در است آن طبیعت جانت را از ما
  کاو بد رایه است  ،دایه را بگذار

  چون بطان  ،اندرآ در بحر معنی
  تو مترس و سوي دریا ران شتاب 

  خانه کنده اي  ،نی چو مرغ خانه
   خشکی پا نهیهم به دریا هم به 
  هم علی البر پیش ران  از حملنا

  جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست 
  هم بر فلک  ،تا روي هم بر زمین

  حی إلیه دیده وربا دل یو
  ن چرخ برین آگردان بر  اوروح 

  بحر میداند زبان ما تمام 
  در سلیمان تا ابد داریم سیر
  تا چو داود آب سازد صد زره 

  چشم بند و ساحر است  ،تفللیک غ
  او به پیش ما و ما از وي ملول 

  د ابر سعدیشاگچون نداند کاو 
  بی خبر از ذوق آب آسمان 

  مانداز مسبب الجرم محجوب 
 ؟کی نهد دل بر سببهاي جهان

 از نجات و از فالح و از نجاح

ه  یکی زآن گنج حاصل ناورند د   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بودروي ریگ گرم صحرا نشسته ر بزاهد که شیخ حیران شدن حاجیان در کرامات آن . 121
د در میان بادیهزاهدي ب  

  حاجیان آنجا رسیدند از بالد
  او تر مزاج ،جاي زاهد خشک بود

  حاجیان حیران شدند از وحدتش
د بر روي ریگدر نماز استاده ب  

  در عبادت غرق چون عبادیه   
  دیده شان بر زاهد خشک اوفتاد
  از سموم بادیه بودش عالج 
  و آن سالمت در میان آفتش 

  دیگ  ریگ کز تفش بجوشد آبِ
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  ر سبزه و گل استبی سر مست ئگفت
له هاستیا که پایش بر حریر و ح  

  ایستاده تازه رو اندر نماز
  با حبیب خویشتن میگفت راز

  بماندند آن جماعت با نیاز پس
  چون ز استغراق باز آمد فقیر
  دید کابش میچکید از دست و رو

  ؟که آبت از کجاست ،پس بپرسیدش
  ؟هر گاهی که خواهی میرسد ،گفت

  اي سلطان دین ،مشکل ما حل کن
  وانما سري ز اسرارت به ما
  چشم را بگشود سوي آسمان
  رزق جویی را ز باال خو گرم

  ن از المکاناي نموده تو مکا
  ابر خوش ،در میان این مناجات

  همچو آب از مشک باریدن گرفت
  ابر میبارید چون مشک اشکها
  یک عجایب در بیابان رو نمود

  ز آن عجایب کارها ،یک جماعت
  قوم دیگر را یقین در ازدیاد
  قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام

  

  راق و دلدل است یا سواره بر ب  
  یا سموم او را به از باد صباست 
 با خشوع و با خضوع و با نیاز

ستاده در فکر دراز د امانده ب 

  تا شود درویش فارغ از نماز
  زنده اي روشن ضمیر ،زآن جماعت

  ش تر بود ز آثار وضوجامه ا
  ماست سکز سوي  ،دست را برداشت

  یا گهی باشد اجابت، گاه رد
  تا ببخشد حال تو ما را یقین 

ارهانّتا ببریم از میان ز  
  که اجابت کن دعاي حاجیان 
  تو ز باال بر گشودستی درم 
کُم کرده عیان    فی السماء رِزقُ

  چو پیل آب کش  ،زود پیدا شد
  رها مسکن گرفت در گو و در غا

  حاجیان جمله گشاده مشکها
 ابر چون مشکی دهان را بر گشود

ارهانّمیبریدند از میان ز  
   أعلم بالرشاداهللازین عجب و

الکالم  ناقصان سرمدي تم  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تر دومپایان دف
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  دفتر سوم مثنوي
  

 .ن  ُکردیحس  توسط، "کالله خاور"ح از نسخه یپ و تصحیتا

 r.ismfiwww.su  یتساط وست ديبنه صفح
 .دیر گزارش دهیت زید آنرا به سایافتی یلطفا ً اگر اشتباه

  :دیکن یر کپیت زید از سایتوانیرا م یاصل يلهایفا
www.guidinglights.org  

      
  مقدمه دفتر سوم. 1

  اریب نیحسام الد ،اء الحقیض يا
  نۀ اسرار رایبر گشا گنج

زهدیتت از قوت حق مقو  
  کاو روشن بود ،ن چراغ شمسیا

  م بودین دایکاو چن ،سقف گردون
ل از مطبخ نبودیت جبرقو  

  ت ابدال حقن قویهمچنان ا
شته اندسرَجسمشان را هم ز نور ا  

  لیبه اوصاف جل یچونکه موصوف
  پنج حس و شش جهت گشت از تو رام

  ه استیعناصر ما را یهر مزاج
  ن مزاجت از جهان منبسطیا
  غا عرصۀ افهام خلقیدر يا
  تو ياء الحق به حذق رایض يا

  افتیحلق  یکوه طور اندر تجل
  منه و انشق الجبل صار دکا ً

  د از هر کس به کسیآ ،یلقمه بخش
  حلق بخشد جسم را و روح را

  يشو یبخشد که اجالل ین گهیا
  سلطان را به کس سرّ ییتا نگو

  وش آن کس نوشد اسرار جاللگ
  حلق بخشد خاك را لطف خدا

  ن سوم دفتر که سنت شد سه باریا  
  وم دفتر بهل اعذار رایدر س

  جهدیکز حرارت م ینه از عروق
  پنبه و روغن بود ل وینه از فت

  م بودیقا یستننه از طناب و اُ
  ودددار خالق ویبود از د
  نه از طعام و از طبق  ،هم ز حق دان

  تا ز روح و از ملک بگذشته اند
  ل یچون خل بر تو آتش شد گلستان

 عناصر مر مزاجت را غالم  يا

  ه است ین مزاجت برتر از هر پایو
  وصف وحدت را کنون شد ملتقط

  حلق  ،ندارد خلق ،دسخت تنگ آم
  تو يحلق بخشد سنگ را حلوا

  را بر نتافت  یم ،د وینوش  یتا که م
  تم من جبل رقص الجمل یهل رأ
  زدان است و بس یکار  ،یحلق بخش

  جدا يحلق بخشد بهر هر عضو
   يشو یز دغا و از دغل خالا

  ش مگس یقند را پ يزیتا نر
  زبان افتاد و الل  ده ،کاو چو سوسن
  اید صد گیو برو تا خورد آب
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  را ببخشد حلق و لب یباز خاک
  وان گشت زفتیح ،اهش خوردیچون گ

  شد اکال بشر ،باز خاك آمد
  دم دهانشان جمله بازیذره ها د

  از انعام او ،برگها را برگ
  دهدیرزقها را رزقها او م

  ن سخن را منتهایست شرح این
  ول دانآکل و مأک ،جمله عالم

  ن جهان و ساکنانش منتشریا
  ن جهان و عاشقانش منقطعیا

  کاو خود را دهد ،م آن استیپس کر
  میات الصالحات آمد کریباق

  ستیش نیب تنک ی ،گر هزارانند
  يآکل و مأکول را حلق است و نا

  عدل را يد او عصایحلق بخش
  واندر او افزون نشد ز آن جمله اکل

  دن را چون عصا هم حلق دایقیمر 
  ان حلقهاستیرا چو اع یپس معان
  ستیاز خلق ن ،ماهبتا  یهاپس ز م

  شود یحلق نفس از وسوسه خال
  شود یحلق جان از فکر تن خال

  شد ز فکر یحلق عقل و دل چو خال
  بدانِ ، ل مزاج آمدیتبد ،شرط

  ل خوار شدگ یچون مزاج آدم
  افتیل یچون مزاج زشت او تبد

  ؟ر آموز رایکو طفل ش يه ایدا
  ر خواره طفل رایکو ش يه ایدا

  پستان بر او کیگر ببندد راه 
  فیزانکه پستان شد حجاب آن ضع

  ات ماست موقوف فطامیپس ح
  غذابد خون  ،ید آدمن بیچون جن
  خونخوار بود ین بد آدمیچون جن

  اهش را خورد اندر طلب یتا گ  
  وان لقمۀ انسان و رفت یگشت ح

  چون جدا شد از بشر روح و بصر
  گردد دراز ،م خوردشانیگر بگو

  لطف عام او ،هیگان را دایدا
  ؟زهد یک یئغذا یزانکه گندم ب

  پاره ها زآن بدان ،گفتم يپاره ا
  ان را مقبل و مقبول دان یباق

  انش مستمروآن جهان و سالک
  اهل آن عالم مخلد مجتمع 

  که ماند تا ابد یوانیآب ح
  م یرسته از صد آفت و اخطار و ب

  ست یش نیعدد اند االتیچون خ
   يغالب و مغلوب را عقل است و را

  چندان عصا و حبل را اوخورد 
  نبودش اکل و شکل  یوانیزانکه ح

  را که زاد یالیتا بخورد او هر خ
  است هم خد یرازق حلق معان
  ست یه او را حلق نیکه به جذب ما

 شود یاجالل یهمان وحیم

   شود یش اجاللیآنگهان روزو
 هضم معده رزق ِ بکر یافت او بی

کز مزاج بدان د بود مرگ ب  
م و خوار شدید رنگ و سقزرد و ب  
  خش چون شمع تافت ر و، یرفت زشت

   فوز راتتا به نعمت خوش کند پ
 ا تا ز نعمتها کند او را غذ

  ستان بر اود راه صد بیبر گشا
  ف یغاز هزاران نعمت و خوان و ر

  تم الکالم  ،اندك اندك جهد کن
  د مومن کذارَب یپاک ،از نجس

 بود او را بود از خون تار و پود
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  ر شدیش شیاز فطام خون غذا
  شود یلقمان ،و ز فطام لقمه

  در رحم ین را کس بگفتیگر جن
  با عرض و طول ین خرمیک زمی

  کوهها و بحرها و دشتها
  ایر ضبس بلند و پ یآسمان

  از دبور از جنوب و از شمال و
  آن يبهاید عجایدر صفت نا

  خ تنگنایدر چار م يخون خور
يداو به حکم حال خود منکر ب  

  ب است و غروریفر ،ن محال است ویکا
  د ادراك اویچون ند يزیجنس چ

  همچنان که خلق عام اندر جهان
  ک و تنگیاست بس تار ین جهان چاهیکا
  شان نرفتیز ا یچ در گوش کسیه

  گوش را بندد طمع از استماع
  ن را طمع خونیهمچنانکه آن جن

  ن جهان محجوب کردیث ایاز حد
  ن همه انواع نعمت ماند فردیز

  ن جهانیا یبر تو هم طمع خوش
  ات پر غرورین حیطمع دوق ا

  کو بدانیپس طمع کورت کند، ن
  د از طمعیرا باطل نماحق تو 
  زار شو چون راستانیاز طمع ب

  یواره یکاندر آن در چون در آئ
  ن شودیچشم جانت روشن و حق ب

  را شو بجانیران را پذیپند پ
  ل آنیتمث يبشنو اکنون قصه ا

  
  

  ر شدیر لقمه گیز فطام شا و  
  شود یپنهان مطلوبِ طالبِ

  بس منتظم  یرون عالمیهست ب
  اکول  حدیبنعمت و  بساندر او 

  باغ ها و کشتها ،وستان هاب
  آفتاب و ماهتاب و صد سها

  ها و سوریباغها دارد عروس
   ؟در امتحان ين ظلمت چه ایتو در ا
  س و انجاس و عناحبان یدر م

   يمعرض و کافر شد ،ن رسالتیز
  ست دورین معنیاز ا زانکه وهم کور

  نشنود ادراك منکرناك او
  ندشان یگویابدال م ،زآنجهان
  بو و رنگ  یب یمرون عالیهست ب

  زفت  ،ن طمع آمد حجاب ژرفیکا
  چشم را بندد غرض از اطالع 

  اوست در اوطان دون  يکان غذا
 خون تن را بر دلش محبوب کرد

 نداند چاشت خورد  یر خون، او میغ

 جاودان یشد حجاب آن خوش

 نت کرد دوریات راستیاز ح

 گمان ین را بیقیبر تو پوشاند 

 طمعد از یفزا يدر تو صد کور

 پا بر سر آن آستان یتا نه

 یرون نهیقدم ب ياز غم و شاد

 ن شودیظالم کفر نور د یب

 در امان یاز خوف و مان یتا ره

  قت نور جان یدر حق یابیتا ب
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صححت نایل بچه از حرص و ترك نصیقصۀ خورندگان پ. 2
  که در هندوستان ؟تو يدیآن شن

  برگ و عور یب ،گرسنه مانده شده
  دوستان  یگروه یید داناید  

    دند از سفر از راه دوریرسیم
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  د و بگفتیش جوشیئمهر دانا
  ع و ز خالدانم کز تجو :گفت

  لیقوم جل يا ،ک اهللا اهللایل
  دیروین سو که اکنون میل هست ایپ
  ل بچگانند اندر راهتانیپ

  نیو سم ندفیفند و لطیربس ض
  صد فرسنگ راه ،فرزند یاز پ

  د از خرطوم اوید آآتش و دو
  پسر يا اطفال حقند ایاول
  ش از نقصانشانیمند یبئغا

  این اولیگفت اطفال منند ا
  میتیخوار و  ،امتحان ياز برا

  من يجمله عصمتها پشت دار ِ
  ن دلق پوشان منندیا ،هان و هان

  ؟هنر یک چوبیبه  يکرد یور نه ک
  ؟چنانن یک نفریبه  يکرد یور نه ک
  ؟راد لوط يک دعای يبرنکند

  چون فردوسشان گشت شهرستان ِ
  ن خبرین نشان و ایشام است ا يسو

  حق پرست يایاولصد هزاران 
  افزون شود ،انین بیام یگر بگو

  باز آن بفسرد ،ه ها وخون شود کُ
  ز چشمیتو ن یدور ب ،يطرفه کور

  نسند ز صرفۀ حرص ایمو به مو ب
  ند ز حرص خود بشریمو به مو ب

  یرا بشکن که خود ،رقص آنجا کن
  دان کنندیرقص و جوالن بر سر م
  زنند یدست ،چون رهند از دست خود

  زنندیمطربانشان از درون دف م
  برگها با شاخها ینیتو نب
  ک بهر گوششانیل ،ینیتو نب
  برگها را کف زدن ینیتو نب

  شکفت  رب شان و چون گلیخوش سالم  
  ن کربالیجمع آمد رنجتان ز

ل یپ تا نباشد خوردتان فرزند  
  دیبشنو پند من از جان و از دل

  شان هست بس دلخواهتان ید ایص
  ن یدر کمشان بود انک مادریل

  ن و آه آه یاو بگردد در حن
  مرحوم اوبچۀ الحذر زآن 
   با خبر آگهبت یدر حضور و غ

  جانشان  ين از برایکاو کشد ک
  ایفرد از کار و ک یبیدر غر

  م یار و ندیمنم  رّک اندر سیل
  من  يا هستند خود اجزایئگو

  ک تنندی ،صد هزار اندر هزار و
  ر و زبریزفرعون را  ،یئموس

  و مهان نوح شرق و غرب را غرق
  مرادکافران را ال يشهرها

  ن نشان یرو ب ،هیدجلۀ آب س
  در گذر ،ینیدر ره قدسش بب
  ست داستها بیس یخود به هر قرن

  خون شود، اخارکه  ؟خود جگر چبود
  رد و  يکور ،خون شدن ینیتو نب

  ر پشم یغ ،ندیک از اشتر نبیل
  خرس همچو  ،مقصود دارد یرقص ب

 ر و پر ز شر یز خ یرقص او خال

   یرکنش شهوت بیپنبه را از ر
  مردان کنند ،رقص اندر خون خود
  کنند یرقص ،چون جهند از نقص خود

  زنندیکف م ،بحرها در شورشان
 ک صبا یکف زنان رقصان ز تحر

  کف زنان  شدبرگها بر شاخها 
  ن گوش بدن ینه ا ،دیگوش دل با
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  گوش سر بر بند از هزل و دروغ
  عمو ين دهان بر بند از هزل ایه

  سر کشد گوش محمد در سخن
  ین نبآه سر گوش است و چشم است سرب
  ان ندارد باز رانین سخن پایا

  

  فروغ با را شهر جان  ینیتا بب  
 مگو  يزیاو چ يث رویجز حد

  حق هو أذن  ید در نبیکش بگو
   یرضع است او ما صبم رحمت او

  ل و بر آغاز ران یاهل پ يسو
  

  
  
  
  
  

  ل بچگانیۀ قصۀ متعرضان پیبق. 3
  کندیم یئل بویهر دهان را پ

  شیخو پور ِ ابد کبابِیتا کجا 
  کباب بچه را يتا کجا بو

  ؟يبندگان حق خور يلحمها
  دهانتان خالق است يایهان که بو

  ریگ يکش بو یئآن افسوس يوا
  ز آن مهان ،دن امکانیدهان دزد ین

  روپوش راست مر یآب و روغن ن
  گرزشان يزخمها ؟چند کوبد
  ل را بنگر اثریئگرز عزرا

  یگه گه ،دینمایهم به صورت م
  حرم اری ياک ،د آن رنجوریگو

  اران اویند کس از یب یچون نم
  الین خیباشد ا ،مینیب یما نم
  ن چرخ نگونیکه ا ؟نیال است ایچه خ

  غها محسوس شدیگرزها و ت
  ند که آن از بهر اوستیب یاو هم
  ز شدیچشمش ت ،ا رفت ویدن حرص
  هنگام شد آن چشم او یمرغ ب
  د مرغ رامدن واجب آیسر بر

  جزو جانت را ،است یهر زمان نزع
ان زر استیمانند هم ،مر توع  
  وقوف یدهد زر بیم ،شماردیم

  يبه جا یو ننه یکه بستانُ  گر ز
  هر دم را عوض ،يپس بنه بر جا

  تند یگرد معدة هر بشر بر م  
  ش ید انتقام و زور خویتا نما

 ابد و زخمش زند اندر جزای

   يفر بریک ،یشان کنیبت ایغ
  کاو صادق است  ،ر آنیغ ؟برد جان یک

  ریا نکیباشد اندر گور منکر 
  دهان  ،خوش کردن از داروتوان  ین

  ست عقل و هوش رایلت نیراه ح
  رزشان ببر سر هر ژاژخا و 

  چوب و آهن در صور ینیگر نب
   ین همان رنجور باشد آگهزآ
   ؟فرق سرمر بر ین شمشیست ایچ

 عمو  ياران، کایند یدر جواب آ

  ارتحال  نیا که هست ؟نیال است ایچه خ
  شد کنون  یالیخ ،نیب ایاز نه

  مار و سرش منکوس شدیش بیپ
  چشم دشمن بسته زآن و چشم دوست 

  ز شدیخون ر که چونچشم او روشن 
  جۀ کبر او و خشم اویاز نت

  ر وقت جنباند درایاو به غک
  مانت رایا ،بنگر اندر نزع جان
  نار اشمر است یروز و شب مانند د

  د خسوف یگردد و آ یتا که خال
   يد کوه ز آن دادن ز پایاندر آ

 ب   غرض  یابیتا ز و اسجد و اقترِ
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  ن مکوشیچند ،کارها یدر تمام
  ناتمام یفت خواهعاقبت تو ر

  ن عمارت کردن گور و لحدیو
  یکن يگور ،بلکه خود را در صفا

  و مدفون غمش يخاك او گرد
  قبه ها و کنگره ،گورخانه

  اطلس پوش را ،بنگر اکنون زنده
  آن جان او ،در عذاب منکر است

  نقش و نگار ،بر ظاهرش ،از برون
  در آن دلق کهن ینیب یکیوآن 

  

  مکوش  ،نیکه بود در د يجز به کار  
  نان تو خام  ،ت ابتر ویکارها

  لبد یه چوب و نن ،به سنگ است و ین
   یمن نی، ادفن یکن آن یدر من

  ابد مددها از دمش یتا دمت 
  آن سره  ینبود از اصحاب معن

  ؟رد هوش رایچ اطلس دست گیه
  در دل غمدان او ،کژدم غم
  زار زار شیشه هایاند ،و ز درون

  ر سخن کّش ،شه ویچون نبات اند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیت پیبازگشتن بحکا. 4
  ن پند منید ایگفت ناصح بشنو

  دیاه و برگها قانع شویبا گ
  وام نصح ،من برون کردم ز گردن

  غ رسالت آمدمیمن به تبل
  ره زند تانن مبادا که طمعیه
  کرد و رفت ير بادیخ ،ت ون بگفیا

  يجاده ا يدند سویناگهان د
  مست اندر افتادند چون گرگان ِ

  نخورد و پند داد ،همره یکیآن 
  از کبابش مانع آمد آن سخن

  فتادند و خفتند آن همهیپس ب
  دیرسیم یسهمناک یلید پید
  کرد آن دهانش را سه باریم يبو

  گرد او گشت و برفت يچند بار
  کرد يرا بو يمر لب هر خفته ا

  ل زاده خورده بودیز کباب پک
  ک را زآن گروهیک به یدر زمان او 

  گزاف ازک یبر هوا انداخت هر 
  ردخورندة خون خلق از راه ب يا

  نیقیشان دان یخون ا ،شانیمال ا

  تا دل و جانتان نگردد ممتحن   
  دیل بچگان کم رویدر شکار پ

   ؟بود انجام نصح یجز سعادت ک
  تا رهانم مر شما را از ندم 

  برکند ن جهانتانیااز  ،برگ طمع ِ
  گشت قحط و جوعشان در راه زفت 

   ينوزاده ا ،یفربه ،یلیف بچه
  فرو شستند دست  و دندپاك خور
  ادیرش بود یث آن فقیکه حد

  را عقل کهن و بخت نو بخشد ت
  رمه  پاسبان آنو آن گرسنه 
  دیحارس دو ياوال آمد سو

  امد ناگواریزو ن ییچ بویه
ل زفت یرد آن شه پمر ورا ناز  

  آمد ورا ز آن خفته مردیم يبو
  ل زودید و بکشتش پیبردران
  د و نبودش زآن شکوه یدرانبر

  شد شکاف یم ،نیزد بر زم یتا هم
  شانت نبردیارد خون ایتا ن

  ن یمید در ینکه مال از زور آآز
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  شدن کیک ه،ل بچیمادر آن پ
  پاره خوار يا ،يخوریل بچه میف
  ش رایمکر اند ،رسوا کرد يبو

  منیاز  مانرح يابد بویآنکه 
  از راه دوربرد  يچون بو یمصطف

  ک پوشاند ز مایل ،ابدیهم ب
  آن حرام يبو ،و یسبخُ یتو هم

  شودیهمره انفاس زشتت م
  آز يبو ،حرص و يبو ،کبر و يبو

  ؟خورده ام یمن ک"سوگند  يگر خور
  کند يسوگند غماز ت،آن دم

  آن يس دعاها رد شود از بوپ
  د جواب آن دعایاخْسؤُا آ
  ت راستیمعن ،بود ژثت کیگر حد

  کژ و لفظت نکو یور بود معن
  

  فر کشدیل بچه خواره را کیف  
  ل از تو دماریهم بر آرد خصم پ

  ش رایخو خصم يل داند بویپ
  ؟من باطل را ز يابد بویچون ن
  ؟ابد از دهان ما بخوریچون ن

  د بر سمایبر آ ،ک و بدین يبو
  فام  سبز آسمان ِ زند بریم

  رودیران گردون میتا به بوگ
  ازید چون پیایدر سخن گفتن ب

   "کرده ام ير تقویاز و سیاز پ
  نان بر زندیبر دماغ همنش
  زبان  ازد ینمایآن دل کژ م

  هر دغا يچوب رد باشد جزا
 مقبول خداست  ،لفظ يژآن ک

  ک تسو یرزد ین یآن چنان معن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گانگان استیمحبان بهتر از صواب ب يان آن که خطایب. 5
  آن بالل صدق در بانگ نماز

  ست راستینمبر یپ يتا بگفتند ا
  رسول کردگار يا ،و ینب يا
  ن و صالحیدب باشد اول یع

  د و بگفتیغمبر بجوشیخشم پ
  بالل یه ،نزد خدا ،خسان يکا

  تا من رازتان ،دیوامشوران
  تو دم خوش در دعا يگر ندار

  

  ازین يروخواند از  یرا ه یح  
  اکنون که آغاز بناست  ،ن خطایا
  اریذن کاو بود افصح بؤک می

   "الفالح یعل یه" لفظ خواندن ِ لحن ِ
  ت نهفت ایاز عنا يک دو رمزی

  ل و قال یو ق یحو  یبهتر از صد ح
  م آخر و آغازتان یوانگو

  خواه ز اخوان صفایرو دعا م
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  یباشخوان که بدان دهان گناه نکرده  یه السالم که مرا به دهانیعل یامر حق به موس. 6
  خدا ین فرمود با موسیبهر ا

  اهجو پنیز من م م اهللایکل يکا
  من ندارم آن دهان ،یگفت موس

  ؟گناه يکرد یر کیاز دهان غ
  راو آنچنان کن که دهانها مر ت

 وقت حاجت خواستن اندر دعا  

  تو گناه  يردکه نک یبا دهان
  ر خوان یگفت ما را از دهان غ

  اله  يکا ،ر بر خوانیاز دهان غ
  در شب و در روزها آرد دعا
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  گناه یکه نکردست یدهان آن
  شتن را پاك کنیا دهان خوی

  دیرس یچون پاک ،ذکر حق پاك است
  زد ضدها از ضدهایگر یم

  د نام پاك اندر دهانبرآمچون 
  

  عذر خواه  ،ر باشدیآن دهان غ  
  روح خود را چابک و چاالك کن 

  دید پلیبرون آ ،رخت بر بندد
  ایچون بر افروزد ض ،زدیشب گر

  دهان  نآ ین ،ماند و يدیپل ین
 

  
  
  
  
  

  ک گفتن حق استین لبیع ،ازمندیاهللا گفتن ن ،ان آنکهیبدر . 7
  یشب یگفتیاهللا م یکیآن 
  سخت رو يش خمش اطانیگفت ش

  از عتو یگفتن همه اهللا یا
  ش تختیک جواب از پید یاین یم

  او شکسته دل شد و بنهاد سر
  ؟ين از ذکر چون وامانده ایه :گفت
  د جوابیآ یکم نمیلب :گفت

  ن به من یخدا گفت ا: گفت او را که
  ؟ک ماستیآن اهللا تو لبکه  ین
  ؟تو را در کار من آورده ام ین
  تو يهایئله ها و چاره جویح

  ترس و عشق تو کمند لطف ماست
  ستیجز دور ن ،ن دعایز ،جان جاهل

  ش قفل است و بنددلبر دهان و بر 
  داد مر فرعون را صد ملک و مال

  د او درد سریدر همه عمرش ند
  ن جهانیا ،داد او را جملۀ ملک

  درد آمد بهتر از ملک جهان
  زآنکه درد و رنج و بار آن دهان

  ستیاز افسردگ ،درد یب خواندن ِ
  ر لب آواز رایدن زیآن کش

  نیو حز یآن شده آواز صاف
  ستیجذبه ن یدر رهش ب ،نالۀ سگ

  ستکه از مردار ر یچون سگ کهف
  ارش غیخورد او پیامت میتا ق

   یاز ذکرش لب گرددن یریتا که ش  
 ار گویبس يا آخر، یچند گوئ

  ؟ک کویرا لباهللا  یکیخود 
  ؟سخت يبا رو یزنیچند اهللا م

  ضرضر را در خَد در خواب او خید
   ؟ياز آن کش خوانده ا یمانیچون پش
  باب  ترسم که باشم رد یزآن هم

 ممتحن يکه برو با او بگو ا

 ؟ک ماستیت پو درد از و سوزیآن ن

   ؟که من مشغول ذکرت کرده ام ین
  تو ين پاآگشاد  ،جذب ما بود و

  کهاست یلب ،تو "ا ربی"ر هر یز
  ست یدستور ن "ا رب گفتنشی"نکه آز

  تا ننالد با خدا وقت گزند
  و جالل  عزّ يتا بکرد او دعو

  بد گهرآن  ،حق يتا ننالد سو
  دهان آن حق ندادش درد و رنج و 

  خدا را در نهان  تو یتا بخوان
 ب دوستانش در جهان یشد نص

  ست یاز دل بردگ ،خواندن با درد
  و آغاز را أاد کردن مبدی
  ن یمع يا ،مستغاث و يا ،خدا ياک
  ست یر رهزنیاس ،نکه هر راغبآز

  بر سر خوان شهنشاهان نشست 
  تغار یب ،آب رحمتعارفانه، 
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  ستیکاو را نام ن ،بسا سگ پوست يا
  پسر يا ،ن جامآجان بده از بهر 
  نبود حرج ،نیصبر کردن بهر ا

  ستکس نج یصبر و حزم یب ،نین کمیز
  استین گین زهریکا ،کن از خورد صبر

  جهد يکاه باشد کاو به هر باد
  راو خواند ت یهم یهر طرف غول

  قیرف ،همرهت باشم ،میرهنما
  ره داند او ین ،قالووز است و ین

  بد تراین باشد که نفریحزم ا
  نوش او ین ،که نه چربش دارد و

  یروشن يا ،ا مهمان مایکه ب
  تخمه ام یئحزم آن باشد که گو

  حزم آن باشد که بهر دفع را
  درد سر ببرو، ا سرم درد است ی
  شهایک نوشت دهد با نینکه آز

  شصتت دهد ای ،زر اگر پنجاه
  لیپر حآن  ؟دهد یخود ک ،گر دهد

  عقل و مغزت را برد ،ژغژغ آن
  سه اتیست و کون تیخورج ،تو ار ِی
  هم ذات توست ،سه و معشوق تویو

  حزم آن باشد که چون دعوت کنند
  ر مرغ دانیشان صفیدعوت ا

  نیکه ا ،ش بنهادهیمرده پ مرغ ِ
  مرغ پندارد که جنس اوست او

  که حزمش داد حق یجز مگر مرغ
  نیقی ،یمانیپش ،یحزم یهست ب
  ، شقاوت بردهدیحزمیزانکه ب

  نین افسانه را در شرح ایبشنو ا
  

  ست یآن جام ن یب ،ک اندر پردهیل  
  ؟باشد ظفر یک ،جهاد و صبر یب

  کالصبر مفتاح الفرج  ،صبر کن
  پا و دست  ،دباشحزم را خود صبر 

  است یزور و نور انب ،حزم کردن
  ؟نهد یمر باد را وزن یک ،کوه
  این بیه ،یراه خواه ،برادر يکا

  ق ین راه دقیمن قالووزم در ا
  ورگ خُگ نیا يکم رو سو ،وسفای

  ن سرایا يهانه دا چرب و نوش ِ
  دمد در گوش اویم ،سحر خواند

   یتو آن من ،خانه آن توست و
  ن دخمه ام یمم خستۀ ایا سقی

 ز انواع ابا یتخمه ام گوئ

  ا مرا خواندست آن خالو پسری
  شهایکه بکارد در تو نوشش ر

  هدناو گوشت در شستت  ،ایماه
  گفتار دغل و، دست یجوز پوس
  ک نشمردی ،ن عقل راصد هزارا
  سه ات یمجو جز و ،ینیگر تو رام

  همه آفات توست  ،هاین برونیو
  مست و خواهان منند :یئتو نگو

  در مکمن نهان  ،ادیکه کند ص
  ن یحناد و یفرکند آواز و یم

  بر دردشان پوست او ،دیجمع آ
  آن دانۀ ملق از ج یتا نگردد گ

 ن یحزم را مگذار و محکم کن تو د

 دست و درد سر دهد  ن رود ازید

  ن یحفظ د يحازم برا يتا شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اریبه البه و الحاح بساو را را و به دعوت خواندن  يشهر ،یئفتن روستایفر. 8
  آشنا یئبا روستا ،یئشهر    ا یبود اندر ما مض ،برادر يا
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  يشهر آمد يچون سو یئروستا
  يدمهمانش ب ،دو مه و سه ماه

  آن زمان ،شیج را که بودئهر حوا
  خواجه تو يا :کرد و گفت يرو به شهر
  اریجمله فرزندان ب اهللا اهللا،

  وقت ثمر ،ایبه تابستان ب ای
  اریل و فرزندان و قومت را بیخ
  خطۀ ده خوش بود ،بهاران در

  او را دفع حال يشهر يوعده داد
  یکه ک :یگفت یهم یاو به هر سال

  امسالمانه ک ،یاو بهانه ساخت
  دیگر توانم واره ،گریسال د

  الم منتظریهستند آن ع :گفت
  يچو لکلک آمد یباز هر سال

  يز طمع او آمدباز هر سال ا
  شیز زر و مال خو یخواجه هر سال

  سه ماه آن پهلوان ،تن کرّیآخر
  از خجالت باز گفت او خواجه را

  جسم و جانم وصل جوست :گفت خواجه
  است و بادبان یچون کشت یآدم

  میکر يکا ،باز سوگندان بدادش
  ت به عهددست او بگرفت سه کرّ

  نیچن یبه هر سال ،بعد ده سال و
  پدر يا :جه گفتندکودکان خوا
  يتو ثابت کرده ا يحقها بر و

  حق آن یخواهد که بعض یاو هم
  ت کرد ما را او نهانیبس وص

  هیبویس يا یول ،نیحق است ا :گفت
  تخم دم آخر بود ،یدوست
  ر قطوعیچو شمش ،باشد یصحبت
  چو فصل نو بهار ،باشد یصحبت

  يد برب که ظنّ ،حزم آن باشد

   يزد يآن شهر يخرگه اندر کو  
   يدبر خوانش ب ،او و بر دکان ِ
  گان یرا ،يمرد شهر يراست کرد

  ؟ده فرجه جو يسو یئنا یچ میه
  ن زمان گلشن است و نو بهاریکا
  ببندم خدمتت را من کمر تا

  چار سه یخوش ماه در ده ما باش
  کشت زار و اللۀ دلکش بود

  هشت سال  ،عد وعدهر آمد بدتا 
   يد کامد ماه ِ ؟کرد یعزم خواه

  همان یامد میاز فالن خطه ب
  دیآن طرف خواهم دو ،از مهمات

  برِ اهل  يا ،بهر فرزندان تو
   يشد يم قبۀ شهریتا مق

 يزد يهرمه اندر خانۀ شیخ

  ش یبال خو يگشاد ،يخرج او کرد
  خوان نهادش بامدادان و شبان 

  ؟مرا یبیچند بفر ؟چند وعده
  اندر حکم هوست  ،لیک هر تحویل

   ؟آرد باد را آن باد ران یتا ک
  م یا بنگر نعیب ،ر فرزندانیگ

  جهد يبنما ،ایزو ب ،کاهللا اهللا
  ن یرکّش يوعده ها ،البه ها و

  دارد سفر ه همیماه و ابر و سا
   يرنجها در کار او بس برده ا

  همان یتو م يچون شو ،واگزارد
  البه کنان  ،ده يدش سویکه کش

  ه یمن أحسنت ال اتق من شرّ
  ترسم از وحشت که آن فاسد شود

  در بوستان و در زروع  ،يهمچو د
  شمار یزو عمارتها و دخل ب

   يبر ،از بد يشو ،و يزیتا گر
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  لگفتت آن رسو ،حزم سوء الظن
  هموار و فراخ ،صحرا هست يرو

  ؟که دام کو ،دود یآن بز کوه
  نینک ببیا ؟که کو یگفتیآن که م

  اریع يا ،ادین و دام و صیکم یب
  نیاندر زم ،آنکه گستاخ آمدند
  یمرتض يا ،يچون به گورستان رو

  آن مستان کور ینیتا به ظاهر ب
  ایکورانه م ،تو يچشم اگر دار

  حزم و استدالل را يآن عصا
  ستیحزم و استدالل ن ير عصاو

  نا نهدیکه ناب ،گام زآن سان نه
  اطیاحت ،به ترس و ،لرزان وکور 

  

  ضول ف يا ،دانیهر قدم را دام م  
  اوستاخ  وکم ر ،ستیهر قدم دام
  دامش افتد در گلو ،چون بتازد
  ن یکم يدید ینم ،يدیدیدشت م
  ؟ان کشت زاریباشد م یدنبه ک

  ن یاستخوان و کله هاشان را بب
   یاز ما مض ،استخوانشان را بپرس

  ؟چون فرو رفتند در چاه غرور
  دست آور عصا ،چشم يور ندار

  شوایکن پیم ه،دید يچون ندار
  ست یما ،بر سر هر ره ،عصا کش یب

  وارهد سنگ و از چهتا که پا از 
  فتد در خباطیتا ن ،نهد پایم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان رایا ،کردن نعمت یقصۀ اهل سبا و طاغ. 9
  شده يدر نار ،ستهج يزدود يا

  ؟قصۀ اهل سبا يتو نخواند
  ستیاز صدا آن کوه خود آگاه ن

  گوش و هوش یب ،کند یبانگ یاو هم
  داد حق اهل سبا را بس فراغ

  آن بد رگان ،ندذاشتشکر آن نگ
  ز در ،یلقمۀ نان ،را یمر سگ

  شودیبان و حارس در مپاس
  باش و قرار ،هم بر آن در باشدش

  روز و شب ،یبید غریآ یور سگ
  رو آنجا که اول منزل استب :که
  شیخو يبرو بر جا :گزندش که یم

  اتیآب ح ،و اهل دل ،از در دل
  يخودیکر و بسوجد و،  يبس غذا

  ز حرص ،ين در را رها کردیباز ا
گیر آن منعمان چرب دبر د  

  که جان فربه شود ،ا داننجآچربش 

  شده  يلقمۀ مار ،ستهلقمه ج  
  جز صدا يدیند ،و يا بخواندی

  ست یراه ن ،که راُ ِ هوش یمعن يسو
  او هم شد خموش  ،تو يردگچون خمش 

  وانها و باغ یصد هزاران قصر و ا
  از سگان فتادند کمتر  ،در وفا

  بندد کمر یبر در هم ،چون رسد
  رودیم یجور و سخت يگر چه بر و

  اریاخت يریکرد غ ،دنکفر دا
  کنند آن دم ادب یآن سگانش م
  گروگان دل است  ،حق آن نعمت
  ش یفرو مگذار ب ،حق آن نعمت

  وا شد چشمهات  ،و يدیچند نوش
   يبر جان زد ،از در اهل دالن
  چو خرس  يگرد یگرد هر دکان هم

  گ ید مرده ریبهر ثر يدویم
  نجا به شودآ ،دیکار نااوم
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  او يه السالم جهت طلب شفا به دعایعل یسیدر صومعۀ عبر  یجمع آمدن اهل آفت هر صباح. 10

  اهل دل ساست خوان ِیصومعۀ ع
  ز هر اطراف خلق يجمع گشتند

  صباح یسیع ،بر در آن صومعه
  شیاز اوراد خو یاو چو فارغ گشت

  نزار يدید ،مبتال جوق ِ جوق
  خدا از یگفتو،  يپس دعا کرد

  اصحاب آفت ،از خدا يا: یگفت
  رنج و عنا یب ،دین روان گردیه

  يچون اشتران بسته پا ،جملگان
  توقف جمله شادان در امان  یب

  رنج و غمیدرد و الم، بیجمله ب
  روان يش گشتندیخانۀ خو يسو

  شیآفات خو یتو بس يآزمود
  ؟رهوار شد تو یچند آن لنگ

  بند يبر پا يرشته ا ،مغفلتو 
  تو یفراموش ،و یناسپاس

  بر تو بسته شد ،الجرم آن راه
  اب و استغفار کنیزودشان در

  تو بشکفد يتا گلستانشان سو
  مباشکم از سگ  و هم بر آن در گرد
  مر سگان را ناصحند ،چون سگان هم

  استخوان يکه خورد ن در رایاول
  ا رودآنج ،ادب زتا  ،گزندشیم
  برو ،یسگ طاغ ياه ک ،گزندشیم

  بسته باش ،همچو حلقه ،بر همان در
ما مباش يوفا نقض ِ صورت  

  چون وفا آمد شعار ،مر سگان را
  عار بود ،چون سگان را ،ییوفایب

  فخر آورد از وفا ،یحق تعال
  حق وفا با رد ،دان ییوفایب

  هل ن در میا ،مبتال يهان و هان ا  
  اهل دلق لنگ و ر و شل و یاز ضر

  شان رهاند از جناح یا ،تا به دم
  ش یآن خوب ک ،يرون شدیچاشتگه ب

  د و انتظاریام با ،شسته بر در
 حاجت و مقصود جمله شد روا 

   د روان جملگانتان شیحاجت ا
  اکرام خدا ،و يغفار يسو

   يشان به رایا يزانو یئکه گشا
  پا دوان  ياو شدند ياز دعا

 تن درست و شادمان و محترم 

م م مون آن صاحب قران یاز د 

  ش یک ارانین یصحت از ا یافتی
  ؟غم و آزار شد یچند جانت ب

  لوند يا ،يتا ز خود هم گم نگرد
  تو یاد ناورد آن عسل نوشی

  از تو خسته شد ،ل دلچون دل اه
  زار کن  يه هایگر ،يهمچو ابر

  پخته بر خود واکفد يوه هایم
  خواجه تاش  یبا سگ کهف ار شدست

  که دل اندر خانۀ اول ببند
  را ممان  يحق گزار ،ر ویسخت گ

  مفلح شود ،نیوز مقام اول
  مشو یاغی ،نعمتتِ  یبا ول

  برجسته باش  ،چابک و ،پاسبان و
  وده فاش هیرا مکن ب ییوفایب

  اریم یننگ و بد نام ،رو سگان را
  ؟نمود يچون روا دار ،ییوفایب

  رنایبعهد غ یمن اوف :گفت
  بر حقوق حق ندارد کس سبق 
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  نور را هم نور شو، با نار نار
  مین کرکا ،حق مادر بعد از آن شد

  درون جسم او ،کردت یصورت
  د او ترایهمچو جزو متصل د

  حق هزاران صنعت و فن ساختست
  سابق از مادر بود ،حق پس حق ِ

  رید و ضرع و شیآنکه مادر آفر
  م احسان تویقد ي، اخداوند يا

  کنُ اد یحق را  :که يتو بفرمود
  آن صبوح ،که کردم یاد کن لطفی

  اصل و اجداد شما را آن زمان
  ن بگرفته بودیزم ،آتش خو آب

  تانمن نکردم رد ،حفظ کردم
  ؟چون زنم ،تیپشت پا ،سر يچون شد

  ؟يشویان میوفایب ،يچون فدا
  يرها بیئوفایمن ز سهو و ب

  که تو ،بر آنجا بر ،دن گمان بیا
  ار و همراهان زفتی یبس گرفت

  نیبر چرخ بر ،کت رفتیار نی
  چنانهم ،انهیدر م يتو بماند

  ریار دلی يا ،ریدامن او گ
  گردون بر شود يسو ،یسیچو ع ین

  مکان یبا تو باشد در مکان و ب
  او بر آرد از کدورتها صفا

  فرستد گوشمال ،يچون جفا آر
در روش يترك کرد يردچون تو و  
  تو در زمان یکه کن يترك ورد

  مکن یعنی ،آن ادب کردن بود
  شود يرین قبض زنجیش از آن کایپ

  س و فاشرنج معقولت شود محسو
  ر شدیقبضها دلگ ،یدر معاص

  نعط من أعرض هنا عن ذکرنا

گل، گل باش و، جا  يجا    خار، خار  يُ

  م ین تو غریکرد او را از جن
  آرام و خو ،و را تداد در حمل

  رش جدایمتصل را کرد تدب
  ست تا که مادر بر تو مهر انداخت

  خر بود ،هر که آن حق را نداند
  ریگبآن خود  ،نیبا پدر کردش قر

  تو هم آن ِ ،یو آنکه ن ،آنکه دانم
  گردد کهن  ینم ،زانکه حق من

  نوح  یبا شما از حفظ در کشت
 دادم از طوفان و از موجش امان

  ربودیکه را مُ مر اوج  ،موج او
در وجود جد جدتان  جد  
  ؟نمکع یضاچون  ،شیکارگاه خو

يرویبدان سو م ،داز گمان ب   
   ؟يگمان بد بر ،یئمن آ يسو
  دو تو ،ش همچون خودیدر پ يشویم

  رفت  :که یئگو ؟کو :م کهیگوگر ترا 
  ن یدر قعر زم ماند،ار فسقت ی
  از کاروان  یچون آتش ،مددیب

  ریکاو منزه باشد از باال و ز
  ن اندر رودیدر زم ،چو قارون ین

  دکان  از سرا و از یچون بمان
  رد وفایرا گو ت يمر جفاها

  کمال  يسو يرو تا ز نقصان وا
 د از رنج و تبش یآ یبر تو قبض

  ک دانید، نیت آیکیقبض و تار
  از آن عهد کهن  یلیچ تحویه
  شود  يریپا گ ،رستینکه دل گیا

  ن اشارت را به الش یا يریتا نگ
  ر شدیقبضها بعد از اجل زنج

   یبالعم حشرشه ضنکا و نیع
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  بردیچون مال کسان را م ،دزد
  ؟ستین قبض چیعجب ا :دیگو یاو هم

  کم کند یالتفات ،ن قبضیچون بد
  قبض عوان شد الجرم ،قبض دل

  خیزندان شدست و چار م ،ها قبض
  هم شد آشکار ،خ پنهان بودیب

  زودش بزن ،د بودب شخیچونکه ب
  کنُ  چارة آن قبض ،يدیقبض د
  هبسط خود را آب د ،يدیبسط د

  

  خلدیدلش را م ،یو دل تنگقبض   
  ست یکز شرت گر ،قبض آن مظلوم

صرارباد ا، کندُ م آتشش را د  
  زد علم  ،یگشت محسوس آن معان

  خ ید شاخ بآربر ،خ است ویغصه ب
  شمار یخیب ،قبض و بسط اندرون

  در چمن  يد زشت خاریتا نرو
  ن د ز بیروینکه سرها جمله مآز

  وه با اصحاب ده ید ممچون بر آ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصۀ اهل سبا یباق. 11
  باز گردد قصۀ اهل سبا

  با بودند خامسز اهل  ،آن سبا
  باشد آن کفران نعمت در مثال

  یئکوین نید مرا ایبا یکه نم
  را دور کن ییکوین نیا ،لطف کن

  ننایعد ب پس سبا گفتند با
  وان و باغین ایم ایخواهیما نم

  د استب ،گریک همدیشهرها نزد
  شتاف الیالص یطلب اإلنسان فی

  بحال أبدا یرضیفهو ال 
  نْسانُ ما أکفرهقُتلَ اال

  یزآن شد کشتن ،ن سان استینفس ز
  یهر چون کش نه ،است يخار سه سو

  آتش ترك هوا در خار زن
ردند اصحاب سباچون ز حد ب  

  حت آمدندیناصحانشان در نص
  داشتندیقصد خون ناصحان م

  ن جهانیشود تنگ ا ،دیچون قضا آ
  ضاء ضاق الفضاإِذا جاء الق :گفت

  شود وقت قضایچشم بسته م
  د گردیزیچو انگ ،مکر آن فارس

 مرحبا : میباز گو، تا باز گو  

  کارشان کفران نعمت با کرام 
  تو جدال  ،با محسن خود یکه کن

   ؟يشویچه رنجه م ،نیمن برنجم ز
  زودم کور کن  ،من نخواهم چشم

  ر لنا خذ زبننایننا خیش
  امن و فراغ  ین ،ان خوب ومز ین

  د است خوش کانجا د ،ابان استیآن ب
  ذا فإذا جاء الشتاء أنکر

  ش رغدایق ال بعیال بض
  أنکره  يکلما نال هد

   یاقتلوا أنفسکم گفت آن سن
   ؟یجه یز زخم او تو کا ،در خلد

  کو کار زن یار نیدست اندر 
  به از صبا ،وبا ،ش مایکه به پ

  شدندیاز فسوق و کفر مانع م
  کاشتندیم يتخم فسق و کافر

  از قضا حلوا شود رنج دهان 
ذا جاء ا   لقضاءتحجب األبصار إِ

  کحل چشم را ،ند چشمیتا نب
  ز استغاثت دور کرد ،آن غبارت
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  غبار يمرو سو ،فارس رو يسو
  وردن گرگش بخَیگفت حق آن را که ا

  گرد گرگ راَ دانست  یاو نم
  گرگ با گزند يبو ،گوسفندان
  ر رایش يوانات بویمغز ح

  باز گرد ،يدیدر یشخشم  يبو
  گرد گرگوانگشتند آن گروه از َ

  د آن گوسفندان را به خشمیربرد
دندچند چوپانشان بخواند و نام  

  میز تو چوپانترخود ما  ،که برو
  یار نی آن ِ ،م ویطعمۀ گرگ

  ت در دماغید جاهلب یتیحم
  کندند چاه یبهر مظلومان هم

  وسفان بشکافتندین یپوست
  تو يدل حق جو ؟وسفیست آن یک

  يرا بر استن بسته ا یلیجبرئ
  يان آوریرگوساله ب ،ش اویپ

  ن است ما را لوت و پوتیا ،که بخور
  آن مبتال ،ن شکنجه و امتحانیز
  ن گرگ کهنیافغان از ا ،خدا يکا
خبر یواخواهم از هر ب ،تو داد  

  شد فنا مصبر :د کهیگو یاو هم
  هودیاحمدم درمانده در دست 

  ایجان انب سعادت بخش ِ يا
  ستینتاب با فراقت کافران را 

  قت عذابند در ویکافران گو
  و خود زآنسو استاک ،ن استیحال او ا
  نزه يا يآر :د کهیگو یحق هم
  ، دم مزنخامش ،است کیصبح نزد
  خامش، کم خروش ک است،یصبح نزد

  تو يکوشش من، به که کوششها
  ن تحمل کن، برو خاموش شویه

  ور نه بر تو کوبد آن مکر سوار  
  ؟نکرد يچون زار ،گرد گرگَ د ید

  ؟چرا کرد او چرا ،ن دانشیبا چن
  خزند یبه هر سو م ،بدانند و یم
  د چرایگویترك مَ  ،بداند یم

  انباز گرد خدابا مناجات 
  گ آمد ستر ،گردبعد َ ،گرگ محنت

بستند چشم  ،درَکه ز چوپان خ  
  زدندیخاك غم در چشم چوپان م

  م یک سروریهر  ؟میچون تبع گرد
   یعار ن آن ِ ،م ویزم ناریه

  بر دمنشان کرد زاغ  یبانگ شوم
  گفتند آه یدر چه افتادند و م

  افتندیک یک ی ،کردندیآنچه م
  تو يبسته اندر کو ،يریچون اس

   يو بالش را به صد جا خسته ا پرّ
يکهدان آورَ او را به  یشکه ک   

   جز ذکر و قنوت ست او را قوتین
  ت با خدایکند از تو شکایم

  صبر کن  ،نک وقت آمد :دشیگو
  دادگر يجز خدا ؟داد که دهد

  ا ربنای ،تو يدر فراق رو
  صالحم افتاده در حبس ثمود

  ایا بی ،ا باز خوانمی ،کشا بی
 ست ین فراق اندر خور اصحاب نیا

  کنت تراب  یتنیا لی: یکیهر 
  تو است  کان ِ یکس ؟تو یچون بود ب

  صبر به  ،روصبر آ ،ک بشنویل
 رون آمدنیکاندر آمد وقت ب

 تو مکوش ،تو یکوشم پ یمن هم

 تو  يتلخم، به از حلوا يدارو

 کمترك جنبان زبان، رو گوش شو 
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  ش دانیلت و مکر و دغا بازیح
  ار گردی يا ،ن باز گردیه ،شد ز حد

  ه نهک گوشیقصۀ اهل سبا 
  

 ارت جدا اندازد آن یهر چه از   

  ردن خانه بیخواجه را ب ،یئروستا
   ؟چون آمد به ده ،خواجه هک ،گوآن ب

 

  
  
  

  ده يسوب یئداستان رفتن خواجه به دعوت روستا یقاب. 12
  وه کردیدر تملق ش ،یئروستا
  ره شدیاو خ ،امیام اندر پیاز پ

  ندسنجا کودکانش در پیهم از ا
  ر عجبیکش ز تقد ،وسفیهمچو 

  ست آنیبلکه جانباز ،يآن نه باز
  جدا اندازد آن ،ارتیهر چه از 

  ریمگ ،گر بود آن سود صد در صد
  زدان زجر کردیکه چند  ،شنون یا

در سال تنگ ،هلزانکه بر بانگ د  
  گران ارزان خرندید دیتا نبا
  غمبر به خلوت در نمازیماند پ
  یئطبل لهو بازرگان :گفت

  هائما قد فضضتم نحو قمح ٍ
  دیتخم باطل کاشت ،بهر گندم
  ر من لهو است و مالیخ ،صحبت او

  نیقین یخود نشد حرص شما را ا
  دهد يز خود روز آنکه گندم را

  از آن یگندم جدا گشت یاز پ
  

  وه کردیتا که حزم خواجه را کال  
ره شدیت ،حزم خواجه الل ِتا ز  

  زدندیم ينرتع و نلعب به شاد
  اب َ  از ظلّ ،نرتع و نلعب ببرد

  ست آن یزبا له و مکر و دغایح
  ان یز ،ان داردیکان ز ،مشنو آن را

  ریفق يا ،بهر زر مگسل ز گنجور
  را گرم و سرد ینب اصحابِگفت 

  درنگ  یجمعه را کردند باطل ب
  شان برندیز آن جلب صرفه ز ما ا

  ازیپر ن ،ش ثابتیبا دو سه درو
   ؟یئد از ربانیچونتان ببر
  ا قائمایتم نبیثم خل

  دیبگذاشت ،و آن رسول حق را
  بمال  یچشم ،ین که را بگذاشتیب

  ن یر الرازقیکه منم رزاق خ
  ؟نهد عیتوکلهات را ضا یک
  فرستادست گندم ز آسمان  هک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعوت باز بطان را از آب به صحرا. 13
  زیکز آب خ ،د بط رایباز گو

باز دور ياک :دشیعاقل گو بط  
  بطان شتاب يا ،و چون باز آمدید

  باز گرد ،رو رو :ندیباز را گو
  راو دعوت ت ،از دعوتت يا برم

  راو قند و قندستان ت ،حصن ما را
  د لوت کمیاین ،چونکه جان باشد

  زیدشتها را قند ر ینیتا بب  
  آب ما را حصن و امن است و سرور

  از حصن آب  ،دیرون کم روین به بیه
  مرد يپا يا ،از سر ما دست دار

  کافرا ،ن دم تویم ایما ننوش
  ان تراستب ،ه اتیمن نخواهم هد
  د علم یکم نا ،چونکه لشکر هست
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 یت خواجه و روستائیرجوع به حکا. 14

  دیعذر آور یبس ،خواجۀ حازم
  ن دم کارها دارم مهمیا :گفت
  کار نازکم فرموده است ،شاه

  م ترك امر شاه کردرایمن ن
  سرهنگ خاص ،هر مسا ،هر صباح و
  ؟ده يم سویکه آ يتو روا دار
  ؟درمان خشمش چون کنم ،بعد از آن

  ن نمط او صد بهانه باز گفتیز
  چیله پیگر شود ذرات عالم ح

  ؟ن از آسمانین زمیزد ایچون گر
  نیزم يد ز آسمان سویهر چه آ

  بارد بر او ید میآتش از خورش
  طوفان کند باران بر او یور هم

  وب واریا ،م اویاو شده تسل
  سر مکش ،ینین زمیکه جزو ا يا

لَقْناکُم شن   منْ تراب يدیچون خَ
  کاشتم یتخم ،ن که اندر خاكیب

  ریشه گیپ یگر تو خاکیحملۀ د
  ودشدر  یآب از باال به پست
  ر خاك شدیگندم از باال به ز

  نیوه آمد در زمیدانۀ هر م
  اصل نعمتها ز گردون تا به خاك

  ریچون ز گردون شد به ز ،از تواضع
  شد آن جماد یپس صفات آدم

  میز اول آمد ،ان زندهکز جه
  در سکون ،در تحرك ،جمله اجزا

  نهان ياجزا حاتیذکر و تسب
  رنجات کردیچون قضا آهنگ ن

  خواجه مات شد ،با هزاران حزم
  ش بودیاعتمادش بر ثبات خو

  دیو مریبس بهانه کرد با د  
  آن نگردد منتظم  ،میایگر ب

  شاه شب نغنوده است  ،ز انتظارم
  زرد يمن نتانم شد بر شه رو

  د مناص یجو یاز من هم ،رسدیم
ره تا در ابرو افکند سلطان گ  

  ن مگر مدفون کنم یزنده خود را ز
  له ها با حکم حق نفتاد جفت یح
  چ یچند هیه ،آسمان يقضا با

   ؟نهان يش را از ویچون کند او خو
  ن یکم ین ،نه چاره ،مفر دارد ین

  ش آتشش بنهاده رویاو به پ
  ران بر اویکند ویشهرها را م

  اریب ،یخواهیهر چه م ،رمیکه اس
  در مکش  ،زدانیحکم  ینیچونکه ب
  رو متاب  يواز  بسح یخاك باش

  و منش افراشتم  یگرد خاک
  ریرانت امیم بر جمله متا کن

  به باال بر رود یآنگه از پست
  خوشۀ چاالك شد آن ،بعد از آن

  ن یبعد از آن سرها بر آورد از دف
  پاك  جان ِ يشد غذا ،ر آمدیز

  ریدل یح یگشت جزو آدم
  پران گشت شاد ،بر فراز عرش
  م یباال شد يسو یباز از پست

  ه راجعون یکإنا إل ،ناطقان
  سمان افکند اندر آ یغلغل
  را مات کرد یئشهر ،یئروستا

  ز آن سفر در معرض آفات شد
  لش در ربودیم سین ،دکه بُ گر چه 
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  رون کند از چرخ سریچون قضا ب
  ا برونیان افتند از دریماه

  شه شودیو درشیو د يتا پر
  تخیحق گر يکاندر قضا یجز کس

  در قضا يزیدر گر ،ر آنکهیغ
  

  عاقالن گردند جمله کور و کر  
  رد مرغ پران را زبون یدام گ

  به بابل در رود یبلکه هاروت
  خت ینر یعیچ تربیخون او را ه

  رها يله ندهدت از ویچ حیه
  

  
  
  
  
  

  شان باغها را قطاف کنندیزحمت درو یشان تا بیکردن ا هلیقصۀ اهل ضروان و ح. 15
  ؟يقصۀ اصحاب ضروان خوانده ا

  چند ،شیکژدم ن ،کردندیله میح
  دند مکریلسگا یشب همه شب م

  آن بدان ،هارّگفتند سیه میخف
  لده گینده اسگالیگل انداُ با 

  علم هواك من خلقیگفت أ ال 
  ن قد غدایغفل عن ظعیف یک
  نما قد هبطا أو صعدایأ
  کردند اسرار از خدایع میخف

  ث خواجه رایگوش کن اکنون حد
  گوش را اکنون ز غفلت پاك کن

  د از بال و از عنایتا چه ها د
  ین را دهیکه غمگ ،دان یتآن زکا

  رنجوران دل يغمها يبشنو
خانۀ پیر فنر دود دارد پ  
  م شوداو را چو راه د ،گوش تو
  يرو يا ،کن تو با ما يغم گسار

  بود یحبس و زندان ،ن ترددیا
  کشدینسو میآن بدو ،نسوان بدیا
  ن تردد عقبۀ راه حق استیا
  ر راه راستبرود یتردد م یب

  رو معافر و یگام آهو را بگ
  يروین روش بر اوج انور میز
  از موج و کف ین ،ا ترس ویز در ین

  چونکه خوفت داد حق ،ال تَخَف دان

   ؟يمانده ا ییله جویپس چرا در ح  
ش چندیدرو يرند از روزکه ب  

  ن عمرو و بکریدر رو کرده چند يرو
  ابد آن ید که خدا دریتا نبا
  پنهان ز دل  ،کندیم يارک ،دست

  نجواك صدقا أم ملق  یإن ف
  ن مثواه غداین ایعایمن 

 عددا یقد تواله و أحص

   یآن سگان جاهل از جهل و عم
 د او جزا یده چون شد و، د يکو سو

  استماع هجر آن غمناك کن 
ه چون شد از شهر او جدا د در ره 

   یش دستانش نهیگوش را چون پ
  گل ف از آب و یفاقۀ جان شر

   یمر ورا بگشا ز اصغا روزن
  دود تلخ از خانۀ او کم شود

   يرویم یرب اعل يبه سوکه 
  رود یئبنگذارد که جان سو اوک

  دشَمنم راه ر :دیگو یکسهر 
  ش مطلق است یخنک آن را که پا يا

   ؟گامش کجاست ،بجو یدانیره نم
  از گام آهو تا به ناف  یتا رس

   يرویگر بر آذر م ،برادر يا
   "ال تخف"تو خطاب  يدیشنچون 

  چون فرستادت طبق  ،نان فرستد
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  ستیکاو را خوف ن ،خوف آن کس راست
  

  ست ینجا طوف نیکش ا ،غصه آنکس را  
    

  ده يروان شدن خواجه به سو. 16
  ز ساختیخواجه در کار آمد و تجه

  فرزندان سفر را ساختنداهل و 
  ده يشادمانان و شتابان سو

  چراگاه خوش است ،مقصد ما را
  با هزاران آرزومان خوانده است

  ه زمستان درازرة دیما ذخ
  ثار راه ما کندیبلکه باغ ا

  تربحوا یعجلوا أصحابنا ک
  نیمن رباح اهللا کونوا رابح

  افرحوا هونا بما آتاکم
  ير ویمشو از غ ،شو يشاد از و

  ستواستدراج ت ،ر اوستیچه غ هر
  قاستبکه غم دام  ،شاد از غم شو

  رنج تو چو کان ،گنج وبود چون غم 
  بشنوند يباز چون نام ِ ،کودکان

  ن سو دامهاستیا ،خران کور يا
  کمان کن یشده، لرها پران یت
  بیرها پران، کمان پنهان و غیت

  د نهادیدل با يگام در صحرا
  مردمان يا ،من آباد است دلیا

  گلشن خرم به کام دوستان
  هیا ساریر القلب و س یعج إل

ه مرود، ه مرد را احمق کندد  
ه دهد يخواجه پندارد که روز د  

  یمجتب يغمبر شنو ایقول پ
  باشد اندر روستا يهر که روز
  بود يوبا  یاحمق ،یتا به ماه
  باشد اندر روستا یوانکه ماه

واصل ناشده خ ِیش ؟ه چه باشدد  

  ده اشتاب تاخت  يش سومرغ عزم  
  رخت را بر گاو عزم انداختند

  م از ده مژده ده یخورد يکه بر
  م و دل کش است یار ما آن جا کری

  بهر ما غرس کرم بنشانده است 
  م بازیشهر آر يسو ،از بر او

  ان جان خودمان جا کندیدر م
  ال تفرحوا :گفت از درونیعقل م
ب الفرحیال  یإن رب ن یح  

  لهاکم کل آت مشغل أ
   يماه د ،دگرها ،او بهار است و

  ست وگر چه تخت و ملکتست و تاج ت
  ارتقاست  یپست يسو ،ن رهیاندر ا

   ؟ن در کودکانیرد ایدرگ یک ،کیل
  دوندیجمله با خرگور هم تگ م

  خون آشامهاست  ،ين سوین ایدر کم
 گشت پنهان، از دو چشم مردمان 

  ب یر شیرسد صد تیم یبر جوان
  نبود گشاد ،لگ يازانکه در صحر

 حصن محکم موضع امن و امان 

  چشمه ها و گلستان در گلستان 
  ه ین جاریه أشجار و عیف

  رونق کند ینور و ب یعقل را ب
 ده دهد یداند که روزین نمیا

  وطن در روستا ،عقل آمد گور ِ
   د به جایناعقل او  ،یتا به ماه

  ؟چه درود ،نهایجز ا ،هش دیاز حش
   یهل و عمباشدش ج يروزگار

  د و حجت در زده یدست در تقل
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  ن حواسیا ،یکل عقل ِ شهر ِ ش ِیپ
  ریصورت افسانه گ ،ن رها کنیا

گر به دستان ین بر میه ،ستیره ن ر  
  بود ژار چه ظاهر ک ،ریظاهرش گ

  خود صورت است یاول هر آدم
  ؟است یجز صورت ک ،وهیاول هر م

  ، آنگهاناوال خرگاه سازند
  آن ترك یمعنو صورتت خرگاه 

  ک نفسین را رها کن یبهر حق ا
  

  چشم بسته در خراس  چون خران ِ  
  ریگندم دانه گ رو بهل دردانه،

  ن سو بران یا ره، ستینسو گر بدان 
  باطن رود يعاقبت ظاهر سو

  رت است یکاو جمال س ،بعد از آن جان
  است  يو یکه معن ،بعد از آن لذت
  همانیآرند آخر مترك را 

   بادبانورت ص و،ت مالح یمعن
  تا خر خواجه بجنباند جرس 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ده يرفتن خواجه و قومش به سو. 17
  ساختند يخواجه و بچگان جهاز

  صحرا راندند ينه سوشادما
  خسرو شودیک بنده ،کز سفرها
  ن رادیفرز ،دق شودیاز سفر ب

  سوختند یاز آفتاب يرو ،روز
  شان راه زشتیش ایخوب گشته پ

  شودین لبان خوش میریاز ش ،تلخ
  شودیخرما م ،حنظل از معشوق

  نان خار کشیبسا از نازن يا
  شیپشت ر ،بسا حمال گشته يا

  اهیکرده آهنگر جمال خود س
  خیچار م یخواجه تا شب بر دکان

  رودیم یا و خشکیدر ،يتاجر
  بود یئهر که را با مرده سودا

  آورده به چوب يرو ،آن دروگر
  کن اجتهاد يد زنده ایبر ام

  یرا از خس یخسن مکن مونس یه
  ؟انس تو با مادر و بابا کجاست

  ؟ه و الال چه شدیانس تو با دا
  ر و با پستان نماندیانس تو با ش

  وارشانیبود بر د یعاعآن ش

  بر ستوران جانب ده تاختند  
  وا بر خواندندتغنم یسافروا ک

  ؟خسرو شود یماه ک ،سفرها یب
  صد مراد ،وسفید یابیوز سفر 

  آموختند یراه م ،شب ز اختر
ره چون بهشت  ،ه شدهاز نشاط د  

  شودیکش م هماز گلزار  ،خار
  شود یصحرا م ،خانه از همخانه

  ماه وش  يگلعذار دیبر ام
  ش یخو يدلبر مهرو ياز برا

  ماه  يد ببوسد رویتا که شب آ
  خ یدر دلش کردست ب يزانکه سرو

  ودریم ینیآن به مهر خانه ش
  بود یئماید زنده سیبر ام

  ده، رنج و کوبیخود گزر خوب هب
  جماد ،دو يروز بعد ،کاو نگردد

   یت باشد در او آن مونسیعار
  مونسانت را وفاست  ،گر بجز حق

  ر حق عضدید به غیشا یگر کس
  رستان نماندینفرت تو از دب

  وارفت آن نشان  دیجانب خورش
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  که افتد آن شعاع يزیبر هر آن چ
  عشق تو بر هر چه آن موجود بود

  مس بماند ،با اصل رفت و يچون زر
  دخوانطالق او ب ،ر آمدیطبع س

بکشِ پا  ،صفاتش از زر اندود  
  ستیتیعار ،در قلبها یکان خوش
  رودیقلب در کان م يزر ز رو

  رودیوار تا خور مینور از د
  تو آب از آسمان جو یمن سپس یز

  معدن دنبه نباشد دام گرگ
  بسته در گره ،زر گمان بردند

  شدندین خندان و رقصان میهمچن
  دیپر یم یدند مرغید یچون هم
  دیوزیده م يکز سو یمیهر نس

  او ياز سو ،آمد ز دهیهر که م
  يده ایما را د ار ِیِ  يرو ،که تو

  

  شجاع  يا ،یئتو بر آن هم عاشق آ  
  زر اندود بودچو  ،آن ز وصف حق

 شتن، مفلس بماند یخو ياز زر

  فشاند  يکرد و، دست از و يپشت بر و
  خوش َ  يقلب را کم گو ،از جهالت

  ست ینتیز یۀ بیما ،نتیر زیز
  رودیکان م ،آن کان رو تو هم يسو

  ودریکه در خور م ،تو بدان خور رو
  تو وفا در ناودان  يدیچون ند

  ؟شناسد معدن آن گرگ سترگ یک
  ه دند مغروران به دیشتاب یم
  زدندیم یآن دوالب چرخ يسو

  دیدریصبر جامه م ،جانب ده
 د یپروریا روح و روان میگوئ

  او يدادند خوش بر رویبوسه م
   يده ایما را د ،پس تو جان را جان و

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بود یلیل يم کویرا که مق ینواختن مجنون آن سگ. 18
  نواختیرا م یکاو سگ ،همچو مجنون
  گشت خاضع در طوافیگرد او م

  د و نافیبوس یش همیهم سر و پا
  مجنون خام ياک :گفت یالفضولبو

  خوردیم يدیم پلئپوز سگ دا
  شمرد یماو  یسگ بس يبهایع

  و تن یتو همه نقش :گفت مجنون
  نیست این طلسم بستۀ مولیکا

  دل و جان و شناخت ،ن ویهمتش ب
او سگ خ ِفرخ ر من است کهف  
  میش مقیکه گشت در کو یآن سگ
  او يباشد اندر کو اوک یآن سگ

  مر سگانش را غالم ،رانیکه شآن
  دوستان يا ،دیگر ز صورت بگذر

  گداخت یشش میپ ،داد ویبوسه اش م  
 گزاف  یگرد کعبه ب یهمچو حاج

  داد صاف یشکرش مو هم جالب 
  مدام  يآر ینکه میا ؟د استین چه شیا

  استرد یمقعد خود را به لب م
  ردنب یئبو ،ب دانیاز غ ،ب دانیع

  من  اناز چشم تو بنگر ،اندرآ
  ن یست ایلیپاسبان کوچۀ ل

  د و مسکن گاه ساخت یکاو کجا بگز
  من است   لهف هم، بلکه او همدرد و

 میران عظیش به ز شیخاك پا

  ؟او يک مویدهم  یران کیمن به ش
  خامش و السالم  ،ستیامکان ن نگفت

  ستان  گلدر ُ ،ستان گلجنت است و ُ
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  یسوخت ،یصورت خود چون شکست
  یرا بشکن یهر صورت ،بعد از آن

  میسغبۀ صورت شد آن خواجۀ سل
  دام آن تملق شادمان يسو

  صیاز کرم دانست آن مرغ حر
  از کرم دانست مرغ آن دانه را
  مرغکان در طمع دانه شادمان

  آگاهت کنمهاش یگر ز شاد
  دیه پدچو آمد د ،ر کردممختص

  تاختندیه مه به دد ،یقرب ماه
  اوستا یب ياشه یرد پیهر که گ

  رود يوزقال یب ،هر که در ره
  لیدل یکعبه ب يهر که تازد سو

  نیکه نادر باشد اندر خافقزآن
  کندیم یابد که کسبیمال او 

  ؟کو که جسمش جان بود یئمصطفا
لَّم بالقلم"اهل تن را جمله  ع"  

  پسر يا ،هست محروم یصیهر حر
  دند و تابیرنجها د ،اندر آن ره

  ر گشته از ده و از روستایس
  

   یست آموخترا شک کلُّ  صورت  
   یبر برکنیباب خ ،دریهمچو ح

  م یبه گفتار سق ،شدیه مبه د اوک
  دانۀ امتحان  يسو یهمچو مرغ

 ص یکن شد محیدانه را با دام، ل

  آن عطا ،جود ین ،ت حرص استیغا
  ان و دوان ر پرّیآن تزو يسو

  گاهت کنم یکه ب ،رهرو يترسم ا
دیگر گزیره د ،هخود نبود آن د  
نکو نشناختند ،هزانکه راه د  

   به شهر و روستا ،شد يش خندیر
  صد ساله شود ،دو روزه راه ،هر

  ل یگردد ذل ،ن سرگشتگانیهمچو ا
  ن یوالد یسر بر زند ب یآدم
  زند یکه بر گنج ،باشد ينادر

  تا که رحمن علم القرآن بود
  واسطه افراشت در بذل کرم 

  آهسته تر ،صان تک مرویچون حر
  ذاب در ع یچون عذاب مرغ خاک

  چنان نااوستا يزیوز شکر ر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان رایا ییده و ناشناخت آوردن روستایدن خواجه و قومش به ده و نادیرس. 19
دند آن طرفیسچون ر ،یماه بعد  

  یتیکه از بد ن ،نیب ییروستا
  شان به روزیکند ز ایپنهان م يرو

  آن چنان رو که همه زرق و شر است
  وان چون مگسید ،ها باشد کهیرو

  فتند در تو ن،اشیرو ینیچون بب
  هیث عاصیخب ين روآر به

  افتندیش ادند و خانه یچون بپرس
  در فرو بستند اهل خانه اش

  نبودهم  یک هنگام درشتیل

  علف  یشان ستوران بینوا ا یب  
   یا و التیکند بعد اللت یم

  ند پوزیباغش بنگشا يتا سو
  تر است یاز مسلمانان نهان اول

  رس جبر سرش بنشسته باشد چون 
  خوش مخند ،يدیچو د ای، ن آنیا مبی

  ه ینسفعا بالناص :زدانیگفت 
  در بشتافتند يشان سویهمچو خو

  وانه وش ید ،يرو جن کیخواجه شد ز
  ؟چه سود يزیت ،به چه يچون در افتاد
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  شان پنج روزیبر درش ماندند ا
  يخر ین ،ز غفلت بود ماندن ین

  ز اضطرار ،کانیبسته ن ،مانیبا لئ
  کردش سالم یدش همید یاو هم
  ؟یئمن چه دانم تو ک ،باشد :گفت

  والهم روز و شب اندر صنع هو
  خود ندارم هم خبر ياز خود

  ستیر حق آگاه نیهوش من از غ
  هیامت شد شبین دم با قیا :فتگ

  کردش که من آنم که تویشرح م
  دم آن متاعیآن فالن روزت خر

  ؟سالها مهمان من يتو بود ین
  دستند خلقیمهر ما شن سرّ

  ترهات یئچه گو :گفتش یاو هم
  گرفت یابر و باران ،ن شبیپنجم

  د آن کارد اندر استخوانیچون رس
  در يچون به صد الحاح آمد سو

  من آن حق ها بگذاشتم :گفت
  پنج روز نی، ادید پنج ساله رنج

  ار و تباریش و از یک جفا از خوی
  زانکه دل ننهاد بر جور و جفاش
  هر چه بر مردم بال و شدت است

  مهرت در زوال دیخورش يا :گفت
  يگوشه ا ،به ما ده ،امشب باران

  باغبان ک گوشه است آن ِی :گفت
  از بهر گرگ ،ر و کمانیدر کفش ت

  ستوت جا آن ِ ،یگر تو آن خدمت کن
  ده يتو جا ،صد خدمت کنم :گفت

  رز کنم یحارس ،من نخسبم
  دو دل يا ،بهر حق مگذارم امشب

  الیشد و او با ع یخال يگوشه ا
  چون ملخ بر همدگر گشته سوار

  سوز گرما و درشب به سرما روز   
   يخور یب ،بلکه بود از اضطرار و
  مردار خوار یز اضطرار است آدم

  ن است نام یمرا ا ،که فالنم من
  یئن پاکیا قری ،يدیا پلی

 تو يستم پروایچگونه نیه

 م اثریسر مو یست از هستین

 ستیز اهللا ندر دل مؤمن بج

  ه یفر من اخیتا برادر شد 
  دو تو ،ز خوان من يلوتها خورد

 ؟بود ما را اجتماعیبهم م ین

 ؟کران احسان منیدت بیرس ین

  چو نعمت خورد حلق  ،شرم دارد رو
  نه جات  ،نه نام تو ،را دانمو ت هن

  شگفت  شد درکاسمان از بارشش 
  که مهتر را بخوان  :حلقه زد خواجه

  ؟جان پدر يست ایآخر چ :گفت
  پنداشتم یترك کردم آنچه م

  ما و سوزسرن یدر ا ،نمیجان مسک
  صد هزاریهست چون س یدر گران

  و وفاش  مهرجانش خوگر بود با 
  ن دان کز خالف عادت است یقین یا

  کردم حالل  ،یختیگر تو خونم ر
   يامت توشه ایدر ق یابیتا ب

  او پاسبان  ،نجا گرگ رایهست ا
  د آن گرگ سترگ یآ چون ،تا زند
  ست چ يفرما يگرید يجا ،ور نه

  در کفم بنه  ،ریآن کمان و ت
  رش زنم یت ،گر بر آرد گرگ سر
  ل ر گیدر ز ،آب باران بر سر و

  مجال  یتنگ و ب يجا ،رفت آنجا
  کنج غارُ  اندر ،لیب سیاز نه
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  خدا يان ایجمله گو ،شب همه شب
  ار خسانیکه شد  آن ين سزایا
  آن که اندر طمع خام ين سزایا

  وارشانیو د یسیخاك پاکان ل
  يد روشن دل شوک مریبندة 

  لهز بانگ دج ،از ملوك خاك
  نسبت به روح ،ان خود ره زنانیشهر
  ر عقلیتدب یآنکه ب ين سزایا

  ا شغافیز دل شد  یمانیچون پش
  مان گشت از دل زآنچه کردیچون پش

  ر اندر دست اویآن کمان و ت
  چون شرر ،خود مسلط يگرگ برو
  شده یچون گرگ ،کیهر ک ،هر پشه

  ندن هم نبودفرصت آن پشه را
  زند یبید گرگ آسیتا نبا

  م شبیتا ن ،انگزن دندان ین چنیا
  يناگهان تمثال گرگ هشته ا

  ر را بگشاد آن خواجه ز شستیت
  ستوان باد جیاندر افتادن ز ح

  ة من استکرّکه خر ُ ،ناجوانمردا
  ظاهر است یاندر او اشکال گرگ

  يو ریزکه جست از  يباد ،ین :گفت
  اضیرا در ر کره امخر ُ يکشته ا
  کوتر تفحص کن شب استین :گفت

  ید و مبدل بسیشب غلط بنما
  هم باران ژرف ،هم ابر و ،هم شب و

  آن بر من چو روز روشن است :گفت
  آن باد را ،ست بادیان بیدر م

  فتگش ابامد یخواجه بر جست و ب
  يد آورده ایش ،کابله طرار
  خر باد یشناس یکیدر سه تار
  را کرهخر ُ ،م شبیآنکه داند ن

  سزا ،ما يسزا ،ما ين سزایا  
  ناکسان  ياز برا ،کرد یا کسی

  کرام  اكخ د خدمتیترك گو
  و گلزارشان  ربهتر از عام و ز

   يبه که بر فرق سر شاهان رو
  ک سبل یپ يا ،افتی یتو نخواه

    فتوح یب ج ِیگ؟ ستیک ییروستا
  د نقل یآمدش بگز یبانگ غول

   ندارد اعتراف يزآن سپس سود
 ندارد آه سرد يبعد از آن سود

  سو به سو ،ان همه شبیگرگ را جو
 خبر یاو ب ،ز گرگ ،ان ویگرگ جو

  زده  یرانشان زخمیاندر آن و
  ب حملۀ گرگ عنودیاز نه
  ش خواجه بر کندیر ،یئروستا

  آمد به لب  یجانشان از ناف م
   يسر بر آورد از فراز پشته ا

  وان که تا افتاد پست یزد بر آن ح
  کرد و کوفت دست  يها ،یئروستا
  من است یچون آهر ن گرگیا ین :گفت

  ر است او مخب یشکل او از گرگ
   یز م یکآب شناسم همچنانیم

  که مبادت بسط هرگز ز انقباض 
  شخصها در شب ز ناظر محجب است 

   یندارد هر کس ،ب شبئصا دید
  غلط آرد شگرف  یکین سه تاریا
  کرة من است خر ُ ،شناسم باد یم
  شناسم چون مسافر زاد را یم

  بانش گرفت یگر ،را ییروستا
   يده اهر دو با هم خور ،ونیبنگ و اف
  ره سریخ يا ؟مر مرا یچون ندان

  ؟چون نداند همره ده ساله را
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  یکنو واله شتن را عارف یخو
  ستیش هم آگاه نیکه مرا از خو

  ستیاد نیاز آنم  ،خوردم يآنچه د
  اد آری ،حقم عاقل و مجنون ِ

  ذینب یعنی ،خورد يآنکه مردار
  ستیع نیطالق و ب ،را یمست و بنگ

  شاه فرد يد ز بویکا ،یئمست
  ؟چون باشد روا ،فیپس بر او تکل

  ؟ر کره راکه نهد در جهان خ ،بار
  چون آمد عرج ،رندیبار بر گ

  ریاز حق بص ،شدم یخود اعم يسو
  يخود یو ب یزن یشیالف درو
  من ندانم ز آسمان ،ن رایکه زم

ن رسوات کردیچن ،کرهُ خر  باد  
  د رایش ،ن رسوا کند حقین چنیا

  پسر يا ،صد هزاران امتحان است
  گر نداند عامه او را امتحان

  یسک یاطیخ يچون کند دعو
  ن را بغلطاق فراخیکه ببر ا
  يدامتحان هر ب يگر نبود

  ریده گیره پوشزِِ خود مخنث را 
؟ار چون شد از دبوریهش ،حق مست  

  دروغ ین ،بادة حق راست باشد
  دیزید و باینخود را ج یساخت

و حرص و آز یو منبل یرگ د ب  
  یکن یش را منصور حالجیخو

  که بنشناسم عمر از بو لهب
  باور کند ،از تو خر نیکا ،يخر يا

  از رهروان کمتر شمر ،ش رایخو
عقل تاز يسو ،دیر از شباز پ  
  یشتن را عاشق حق ساختیخو

  زیعاشق و معشوق را در رستخ

  یزنیت مخاك در چشم مرو   
  ست یجز اهللا ن يدر دلم گنجا

  ست یشاد ن ،ریر تحین دل از غیا
  معذور دار ،میشیخو ین بیدر چن

  دیمعذوران کش يشرع او را سو
  است  یمعاف و معتف ،همچو طفل است او

  آن نکرد در سر و مغز ،یصد خم م
  دست و پا یشد ب ،اسب ساقط گشت و
  بو مره را یپارس ؟درس که دهد

لَیلَ :گفت حق ع م یسع   حرج   یالْأَ
  ریل و از کثیاز قل ،معافم من
   يزدیا عاشقان يو هو يها

  امتحان  ،رتیامتحانت کرد غ
  اثبات کرد ،راو ت ینف یهست
  د رایده صیرم ،ردین گین چنیا

  رهنگ درمن شدم س :دیهر که گو
  ندش نشان یجو ،راه پختگان ِ

   یاطلس ،ش او شهیافکند در پ
 دا شود او را دو شاخیز امتحان پ

هر مخنث در وغا ريدستم ب   
  ریگردد چون اس ،ند زخمیچون بب

  د به خود از نفخ صوریمست حق نا
  دوغ دوغ  ،يدوغ خورد ،يدوغ خورد

  دیرو که نشناسم تبر را از کل
  مکر ساز يا ؟دیپنهان به ش یچون کن

   یاران زنیدر پنبۀ  یآتش
م شب یکره شناسم نخر ُ باد  
  کور و کر کند ،ش را بهر تویخو

  گه مخورُ  ،یانزنف رهیتو حر
  ؟مجازِ  رّپ ،د بر آسمانرَپ یک

   یباخت یاهیو سیعشق با د
  زیش آرند تیپ ،دو بدو بندند و
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  ؟يخود کرده ایج و بیچه خود را گِ  ،تو
  هچاز من ب ،راو رو که نشناسم ت

از قرب حق یکنیهم متو تو  
  ایکه قرب اول ؟ینیب ین نمآ

  شودیم یموم ،آهن از داود
  ست عاماقرب خلق و رزق بر جمله 

  پدر يا ،قرب بر انواع باشد
  د رایش ،هست با زر یک قربیل

  ب آفتابیقر ،شاخ خشک و تر
  ؟يک کو آن قربت شاخ طریل

  شاخ خشک از قربت آن آفتاب
  ن، کان شاخ خشک از قربِ خَوریبنگر ا

  خرد یب يا ،مباش یآن چنان مست
  خورندیم یزآن مستان که چون م هبلک
  ریموش پ ،گرفته همچو گربه يا
  چیام هخال یبخورده از خ يا
  مست وار ،ن سو و آن سویا یفت یم

  بعد از آن یابیگر بدان سو راه 
  گپ مزن ،از آن سو ،یئن سویزجمله 

  کز اجل نهراسد او ،آن خضر جان
  یهم خوش کنتو ِ کام از ذوق

  ز باد يگرد یته ،ک سوزنیپس به 
  ز برف اندر شتا يکوزه ها ساز

  

   يخون ما را خورده ا ؟خون رز کو  
  هلول ده ب ،شم ویخو یعارف ب

  دور نبود از طبق  ،که طبق گر
  ایکار و ک ،صد کرامت دارد و

  بودیموم در دستت چو آهن م
  ن کرام یعشق دارند ا یقرب وح

  بر کهسار و زر ،دیزند خورشیم
  د رایب، زآن یآگهکه نباشد 

  ؟دارد حجاب یک ،آفتاب از هر دو
   ؟يبریم يکه ثمار پخته از و

   ؟ابیو بک ،ر زوتر خشک گشتنیغ
 ؟ز دگریبرد چیم یر خشکیغ

  خورد یمانیپش ،دیکه به عقل آ
  برندیپخته حسرت م يعقلها

ریر گیش ،يریر گیش ،یگر از آن م  
  چ یبر مپ ،قیهمچو مستان حقا

  آنسو گذار ،ستتینسو نیتو ا يا
  گه بدان سو سر فشان  ،ن سویگه بد

  کن هرزه جان م ،مرگ يچون ندار
  د ار مخلوق را نشناسد اویشا
   یش کنرّپ ،ک خودیدر خ یدم در
  تن عاقل مباد ،ن فربهین چنیا
  ند آن وفایچون آب ب ؟کندُ یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان شغاالنیکردن م یطاوس ين شدن و دعویافتادن شغال در خم رنگ و رنگ. 20
  رفت اندر خم رنگ یآن شغال

  ن شدهیپس بر آمد پوستش رنگ
  افتهیرونق خوش  ،نیپشم رنگ

  فور و زرد سبز و سرخ و ،د خود راید
  ؟ستیشغالک حال چ يا :جمله گفتند
  ياز ما کرانه کرده ا ،از نشاط

  فالن يکا ،ش او شدیپ یک شغالی

  ک ساعت درنگ یاندر آن خم کرد   
  ن شده ییکه منم طاوس عل

  آن رنگها بر تافته  ،آفتابز 
  شتن را بر شغاالن عرضه کردیخو
  ست یملتو یرا در سر نشاطو ت که
  ي؟ن تکبر از کجا آورده ایا
  از خوش دالن  يا شدی ،يد کردیش
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  یتا بمنبر بر جه يد کردیش
  یئگرم يدیند ،يدیوشجبس ب

  استی، خود شعار اولیصدق و گرم
  کشندِ خود  يکه التفات خلق سو

  زیله و مکر و ستیست اال حین
  

   ین خلق را حسرت دهیا ،تا ز الف  
   یئشرم یب يد آورده ایپس ز ش

  پناه هر دغاست  ،یشرم یب ،باز
 از درون بس ناخوشند ،م ویکه خوش

  ز ین را خود جهیان دیه رویمر س
  

  
  
  
  
  

ان یرون آمدن میلب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و ب یچرب کردن مرد الف. 21
  ن خورده ام و چنانیفان که من چنیحر

  مستهان يمردافت یپاره دنبه 
  که من ،یان منعمان رفتیدر م

  دیدر نو يدست بر سبلت نهاد
  ن گواه صدق گفتار من استیکا

  نیطن یجواب ب یفتاشکمش گ
  الف تو ما را بر آتش بر نهاد

  گدا يا ،الف زشتت يگر نبود
  جفا يکردب و کم یع يور نمود

  یو کج کم باخت یراست گر گفت
  کژ مجنبان گوش و دم :گفت حق که
  محتلم يا ،کژ مخسب ،کهف اندر
  خمش يبار ،ب خودیع ییور نگو

  ه مکنیبر سبال چرب خود تک
  ا دهانمگش ،یافتی يگر تو نقد

  شیز پیامتحان را ن يسنگها
  نیاز والدت تا به ح :زدانیگفت 

  پدر يامتحان بر امتحان است ا
  من مباشیز امتحانات قضا ا

  

  سبلتان  يچرب کرد یهر صباح  
خورده ام در انجمن  یچرب لوت  
  دیسبلت بنگر يسو یعنی ،رمز
  ن خوردن است یرین نشان چرب و شیو

  ن یفرد الکایک که أباد اهللا
  ل چرب تو برکنده بادیکان سب

  به ما يرحم افکند یمیک کری
 ک آشنا ی یمهمان يهم بد

   یساخت ما يدارو یبیک طبی
  ن صدقهم ینفعن الصادقی

  فاستقم  ،وانما و يآنچه دار
  خود را مکش  ،ش وز دغلیاز نما

 سخُن  یزانکه گربه برد دنبه ب

  امتحان  يهست در ره سنگها
  ش یال خوامتحانها هست در احو

  ن یفتنون کل عام مرتی
 خود را مخر ،ن به کمتر امتحانیه

  خواجه تاش  يبترس، ا یهان ز رسوائ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د آمدیسپ يمن بودن بلعم باعور که امتحانها کرد حضرت او را و از آنها رویا. 22
  نیس لعیابل بلعم باعور و
  من از مکر خدایزآنکه بودند ا
  آمد حالشان یعاقبت رسوائ

  داش کنیکند پیکانچه پنهان م

  ن ین گشته مهیز امتحان آخر  
  یکه امتحانها رفت اندر ما مض

 از احوالشان  یده باشیهم شن

  رسواش کن  ،خدا يا ،سوخت ما را
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  کند یل دولت میم ياو به دعو
  کندیها م مکَرَ  وا داد ،الف

  اند يتنش خصم و يجمله اجزا
  ل او شدهان شکم خصم سبیا
  ن الف لئامیرسوا کن ا ،خدا يکا

  آن شکم يمستجاب آمد دعا
  و اهل صنم یگر فاسق :گفت حق

  ا خاموش کنی ،ش آریپ یراست
  چ از دعا کردن ملولیمشو هتو 

  

  کندین سبلت میمعده اش نفر  
کندین برمشاخ رحمت را ز ب  

 اند يشان در دیا ،الفد يکز بهار

  دست پنهان در دعا اندر زده 
  کرام ِ ما رحم  يتا بجنبد سو

  رون علم یسوزش حاجت بزد ب
  اجابتها کنم  ،یچون مرا خوان
  ن و نوش کن یوآنگهان رحمت بب

  عاقبت برهاندت از دست غول
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سوا شدن پهلوانبردن گربه دنبه را و ر. 23
  چون شکم خود را به حضرت در سپرد

  ختیگر یش کردند و گربه میدر پ
  خردُ  آمد اندر انجمن آن طفل

  بدان یآن دنبه که هر صبح :گفت
  ناگهانش در ربود ،گربه آمد

  پهلوان در الف گرم و ذوقناك
  ان انجمنیمنفعل شد در م

  خنده آمد حاضران را از شگفت
  اشتندرش دیدعوتش کردند و س

  د از کرامید یراست او چو ذوق ِ
  شۀ خود کن مدامیرا پ یراست

  

  ببردرا پوست دنبه  ،گربه آمد  
  خت یکودك از ترس عتابش رنگ ر

  را ببرد یمرد الف يآبرو
  لبان و سبلتان  يکردیچرب م
  نکرد آن جهد سود ،م ویدیبس دو
 ن قصه گشت از غم هالك ید ایچون شن

 خن سر فرو برد و خمش گشت از س

  دن گرفت یرحمهاشان باز جنب
  نش کاشتندیتخم رحمت در زم

 را شد غالم یتکبر راست یب

  ک نام یدر هر دو عالم ن يتا شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کردن آن شغال که در خم صباغ افتاد یطاوس يدعو. 24
  آن شغال رنگ رنگ آمد نهفت
  بنگر آخر در من و در رنگ من

  وشچون گلستان گشته ام صد رنگ و خَ
  نیو آب و تاب و رنگ ب و فرّ کرّ

  گشته ام یئمظهر لطف خدا
  دم شغالین مخوانیه ،شغاالن يا

  آن شغاالن آمدند آنجا به جمع
  يهر ؟متیچه خوان: جمله گفتندش

  بر بنا گوش مالمتگر بگفت   
  چون من ندارد خود شمن  ،ک صنمی

  از من سر مکش  ،مر مرا سجده کن
  ن یرکن د ،ا خوان مرا ویفخر دن

  گشته ام  یئایلوح شرح کبر
  ؟ن جمالیرا بود چند یشغال یک

شمع  همچو پروانه به گرداگرد  
   يطاوس نر چون مشتر :گفت
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  که طاوسان جان :پس بگفتندش
  ین :گفتا که ؟یتو چنان جلوه کن
  ال :گفتا که ؟یبانگ طاوسان کن

  د ز آسمانیآ ،خلعت طاوس
  

  دارند اندر گلستان  جلوه ها  
   ؟یم منیوگچون  ،ه نارفتهیباد

  خواجه بو العال ،طاوس يپس نه ا
   ؟ها بدانیاز رنگ و دعو یرس یک
  

  
  
  
  

  کرد یم یطاوس يت او بدان شغال که دعویالوه يه فرعون و دعویتشب. 25
  شیهمچو فرعون مرصع کرده ر

  ز نسل شغال ماده زادو هم اا
  سجده کرد ،د آن جاه و مالشیهر که د

  ژنده دلق يآن گدا ،گشت مستک
  زهرهاست يوکه در  ،مار آمد ،مال
  مکن یناموس ،فرعون يا يها
  يدا شویطاوسان اگر پ يسو
  دندو هارون چو طاوسان ب یموس
  ات یئدا شد و رسوایات پ یزشت

  چو قلب یه گشتیس ،يدیچون محک د
  از حرص و جوش ،ن زشتیگسگ گر يا

  رت بخواهد امتحانیة شغرّ
  هنر یجمال ب یشغال ب يا

  زآنکه طاوسان کنندت امتحان
  

  ش یاز خر ،دهیپر یسیبرتر از ع  
  ادفتاو یو جاه یدر خم مال
  وردان را او بخَیسجدة افسوس
  خلق  يرهایاز تح ،از سجود و

  اژدهاست  ،و آن قبول و سجدة خلق
  مکن  یچ طاوسیه ،یتو شغال

   يرسوا شو ،از جلوه و يعاجز
ت زدندیبر سر و رو ،جلوه رّپ  

  ات  یئاز باال يسر نگون افتاد
  دا گشت کلب یرفت و پ يرینقش ش

  ر را بر خود مپوش ین شیپوست
 اخالق سگان  ،آنگه ،ر وینقش ش

 مبر  یچ بر خود ظنّ طاوسیه

  در جهان یرونق بمان یخوار و ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م فیتفس. 26 ه نَّ عرِفَ تَ لِ یر و لَ و نِ الْقَ لَح  
  را در مساق یزدان مر نبیگفت 

  گر منافق زفت باشد نغز و هول
  يخرین کوزه ها را میچون سفال

  ؟چرا ،بر آن کوزه یدست یزنیم
  بودیبانگ اشکسته دگرگون م

  فش کندید که تعریآ یبانگ م
  

  سهلتر ز اهل نفاق  ن ِک نشای  
  مر ورا در لحن و قول  یواشناس
   يمشتر يا ،یکنیم یامتحان

  اشکسته را ،نیاز طن یتا شناس
  رودیشش میپ ،چاووش است ،بانگ

  فش کندیفعل تصر ،همچو مصدر
  

  
  
  
  
  
  

  یشان بر امتحان حقتعالیا يریقصۀ هاروت و ماروت و دل. 27
  نمود یئوث امتحان ریچون حد

  یم اندکیز آن گفته بود ،نیش از ایپ
  ادم آمد قصۀ هاروت زودی  

     یکیاز هزارانش  ؟میئخود چه گو
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  قهایخواستم گفتن در آن تحق
  نسو بداریک  نفس ایگوش دل را 

  لیارش قلیگر ز بسیملۀ دج
  گوش کن هاروت را ماروت را

  اله يمست بودند از تماشا
  است ز استدراج حق ین مستین چنیا

  نمود ین مستیدانۀ دامش چن
  ده از کمندیمست بودند و ره

  ن و امتحان در راه بودیکمک ی
  ر و زبریکردشان زیامتحان م
  ستیکیش او یبه پ ،دانیخندق و م

  

  قهایاز تعو متا کنون واماند  
 اریم با تو از اسرار یتا بگو

  ل ینز  يوجزک ید شرح یگفته آ
  روت را  ما ،غالم و چاکران يا

  استدراج شاه  يبهایو ز عجا
   ؟د معراج حقدهها یتا چه مست
  ؟ا داند گشوده چه ،خوان انعامش

  زدندیعاشقانه م يو هو يها
  ربودیکه را مُ و،  صرصرش چون کاه

  ؟نها خبریزا  بود سر مست را یک
  ست یش او خوش مسلکیپ ،چاه و خندق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستن او بکوه مقابلیبز از د یمست. 28 دن مهده و ج  
  بر آن کوه بلند ،یآن بز کوه
  ند ناگهانیبه ب ،ندیتا علف چ

  گر بر اندازد نظرید یکهبر ُ
  ک گردد در زمانیچشم او تار

  د ورایک بنمایآن چنان نزد
  دشیدو گز بنما ،آن هزاران گز

  انیدر فتد اندر م ،چونکه بجهد
  تهخیکه بگرُ ادان به یاو ز ص
  ان آن دو کوهیادان میشسته ص

  نیچنن یا ،ن بزید ایباشد اغلب ص
ستم ار چه با سر و سبلت بودر  

  شهوت ببر یاز مست ،همچو من
  شهوت در جهانو  ین مستیباز ا
  ن بشکندیا یمست ،آن یمست

  ، آب شورين تا نخوردیریآب ش
  آسمان يده هابااز  يقطره ا

  ها بود امالك رایتا چه مست
  بسته اند  یدل در آن م ،یئکه به بو

  دند و دوریجز مگر آنها که نوم

  گزندیب يبر دود از بهر خورد  
  ز حکم آسمان  ،گرید يباز

  ند بر آن کوه دگریماده بز ب
  تا بدان  ،کهُ ن یبر جهد سر مست ز

  گرد بالوعه سراِ دن یکه دو
  دش یستن آل جیم یتا ز مست

  امان  یهر دو کوه ب انیدر م
  خته یخود پناهش خون او را ر

  باشکوه  ين قضایانتظار ا
ن یست و خصم بور نه چاالك است و چ  

  ن شهوت بودیقیرش یدام پا گ
  ن اندر شتریشهوت بب یمست
  دان مستهان  ،لکم یش مستیپ

  ؟کند یک یاو به شهوت التفات
  نور ،دهیچون درون دد، ینماخوش 

ان یو ز ساق یمر کند جان را ز پ  
  پاك را يو ز جاللت روحها

بشکسته اند ،ن جهانیبادة اِ  خم  
  قبور ان اندرفراک نانکههمچ
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  د از هر دو عالم گشته اندیناام
  

  شته اندت کینها یب يخارها  
    

 ن رایتمنا کردن هاروت و ماروت آمدن بزم. 29
  غیدر يا :ها بگفتندیپس ز مست

  "داد جایب"ن آدر  یمیدیگستر
  ستیب :گفتین بگفتند و قضا میا
  و گستاخ در دشت بالرن میه

  و استخوان هالکان يکه ز مو
  یو پ يجملۀ ره استخوان و مو

  بندگان جفت عون :گفت حق که
  ؟چون رود در خارزار ،پا برهنه

  کن گوششانیل ،گفتین قضا میا
  ه اندچشمها و گوشها را بست

  ؟د چشم رایگشا هک ،تیجز عنا
  ق، جان کندن بودیتوف یجهد ب
  خود کس را مباد ،قیتوف یجهد ب

  

  غ یچو م یمین باران بدادیبر زم  
  عدل و انصاف و عبادات و وفا

  ست یدا بسیش پاتان دام ناپیپ
  ن مران کورانه اندر کربالیه
  سالکان  يپا ،ابد راهین یم

   یکرد ش یغ قهر ال شیبس که ت
  رانند هون ین آهسته میبر زم
  زکاریپره هر ،و فکر مهلجز ب

  جوششان  بسته بود اندر حجابِ
  سته اندکه از خود ر ،ر آنهاگجز م

  ؟نشاند خشم را هک ،جز محبت
 کم، گر چه صد خرمن بود یز ارزن

شواهللا أعلم با ،در جهان   ادلرّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دنیشیو تدارك اندرا ه السالم یعل یآمدن موس ،دن فرعونیقصۀ خواب د. 30
ق بودیتوف یچو ب ،یفرعون جهد  

  از منجم بود در حکمش هزار
  نمودندش به خواب یمقدم موس

  با معبر گفت و با اهل نجوم
  میکن يریتدب :جمله گفتندش که

  د آن شب که مولد بود آنیتا رس
  هکه برون آرند آن روز از پگا
  پس بفرمودند در شهر آشکار

  انیلیجمله اسرائ يالصال ا
  نقاب ید بیتا شما را رو نما

  نبود يبجز دور ،ران رایکان اس
  ش اویبه ره در پ يگر فتادند

  ریچ اسیند هیکه نب ،دن بآاسه ی
  بانگ چاوشان چو در ره بشنود

  ق بودیآن تفت ،ختدویهر چه او م  
  شمار یز و ساحر بیوز معبر ن

لکش را خراب که کند فرعون و م  
   ؟شوم ال و خوابِیچون بود دفع خ
  م یزنبرچو رهزن  ،راه زادن را

  ان یدند آن فرعونین دیا يرا
  دان بزم و تخت پادشاه یم يسو

 ها کنند از هر کناریکه مناد

  خواند شما را زآن مکان یشاه م
  ن کند بهر ثواب بر شما احسا

  نبود يدستور ،دن فرعونید
  به رو يبخفتند ،اسهیبهر آن 
  ریآن ام يلقا ،گهیدرگه و ب

  کند يواریرو به د ،ندیتا نب
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  ودشاو مجرم  يرو ،ندیور بب
  ممتنع يبودشان حرص لقا

  

  آنچه بدتر بر سر او آن رود  
  ما منع یف یص است آدمیحر که
  

  
  

  ه السالمیعل یمنع والدت موس ۀلیح يبرااز ل را یاسرائ یدن بندان خوانیبه م. 31
  در محلتها روان يشد مناد

  دیدانگه رویم يسو ،رانیاس ياک
  انیلیدند مژده اسرائیچون شن

  ن خبر گشتند جمله شادمانیز
  له را خوردند و آن سو تاختندیح

  او يند رویتا رود آنجا به ب
  خبر یاز غرض غافل بدند و ب

  

 کنان  يزد کو بکو شادیمبانگ   

  دیود است امدن و جیکز شهنشه د
  تشنگان بودند و بس مشتاق آن 

 دان برگرفتند آن زمانیراه م

 شتن را بهر جلوه ساختندیخو

 دار اویت دهد دیتا چه خاص

  رون سر به سریوز طمع رفتند ب
 

  
  
  
  
  
  
  

  لیدر تمث تیحکا. 32
  له دانیهمچنان کانجا مغول ح

  ن طرفید ایان را جمع آریمصر
  جمع آمدند یهر کجا بد مصرئ

  نیست این :بگفتا ،آمد یهر که م
  وه همه جمع آمدندین شیتا بد
  بانگ نماز يسو ،آنکه یشوم

  دیدعوت مکارشان اندر کش
  شان و محتاجان بنوشیبانگ درو
  ان طامعند و زشت خویگر گدا

  گهر با سنگهاست ،ایدر تگ در
  انیلیدند اسرائیپس بجوش

  رد اودان بیمه لتشان بیچون به ح
  و بخششها بداد يکرد دلدار

  جانتان ياز برا :بعد از آن گفت
  میخدمت کن :پاسخش دادند که

  

  ان یاز مصر یم کسیجویم :گفت  
  د به کف یباید آنکه میتا در آ

 شدندیک میک یر یدر بر آن م

  ن یدر آن گوشه نش ،ن درآ خواجهیه
  زدند هلین حیدشان بیگردن ا

  ازین يرا نبردند "اهللا یداع"
  دیرش يا ،طانیالحذر از مکر ش

  ت گوش یرد بانگ محتالیتا نگ
  تو صاحب دل بجو ،در شکم خواران

  ان ننگهاست یفخرها اندر م
  وان ردان یاز پگه تا جانب م

  بس تازه رو ،خود بنمودشان يرو
  هم وعده ها کرد آن قباد ،هم عطا

  د امشبان یبدان بخسیجمله در م
  م ینجا ساکنیک مه ای ،یگر تو خواه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل از زنانشان در شب حملیاسرائ یق بنیشاد به تفر ،دان به شهریباز گشتن فرعون از م. 33
  شبانگه باز آمد شادمان ،شه

  خازنش عمران هم اندر خدمتش
  دورند از زنان  ،کامشبان حمل است و  

    ن صحبتش یهم به شهر آمد قر
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  ن در خسب تویبر ا ،عمران يا :گفت
  ن درگاه تویخسبم هم بر ا :گفت

  انیلیبود عمران هم ز اسرائ
  ؟ان کندیکه او عص يگمان برد یک
  من از عمران بد و افعال اویا

  ؟خود کجا در خاطر فرعون نمود
  

  زن و صحبت مجو ين مرو سویه  
  بجز دل خواه تو ،شمیچ نندیه
  دل بود و جان  ،ک مر فرعون رایل

 آن کند ،آنکه خوف جان فرعون

 حال او يک آن خود بد جزایل

  ر، چون عاد و ثمودین تقدین چنیا
  

  
  
  
  
  
  

  اوو حامله شدن  یجمع آمدن عمران با مادر موس. 34
  شه برفت و او بر آن درگاه خفت

  د آن لبشیفتاد و بوسزن بر او ا
  وشد خَیزن را د ،دار او ویگشت ب

  ؟ين زمان چون آمدیا :گفت عمران
  مرد ،دش در کنار از مهریدر کش

  امانت را سپرد ،جفت شد با او
  یزاد آتش ،بر سنگ زد یآهن

  نبات یموس ،نیتو زم ،من چو ابرم
عروس يا ،دانیرد از شاه ممات و ب  
  ترسد از اویم ،ن فرعونیآنچه ا

  

  جفت  ش خفته،یبه پشب آمد  همین  
  دش ز خواب اندر شبش یبر جهان

  بوسه باران کرده از لب بر لبش 
   يزدیا ياز شوق و قضا :گفت
  در نبرد ،امد با خود آن دمیبر ن

  ردست خُین کارینه ا ،زن يا :پس بگفت
   ین کشیک ،از شاه و ملکش ،یآتش
  مات  ،میما مات ،شه شطرنج و ،حق

  مکن بر ما فسوس  ،آن مدان از ما
  تو ن دم که گشتم جفتیهست شد ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یده باشیرا بعد از مجامعت که مرا ندخود ت کردن عمران جفت یوص. 35
  نها دم مزنیچ از ایه ،وامگردان

  نیدا شود آثار ایعاقبت پ
  دان نعره هایم يدر زمان از سو

  ست آن زمانبت برون جیشاه زآن ه
  

  د بر من و تو صد حزن یایتا ن  
  ن ینازن يا ،چون عالمتها رسد

  هوابر شد ید از خلق و میرسیم
  ن چه غلغلهاست هان یکا ،پا برهنه

  

  
  
  

 
  و و غوغایو غر دن فرعون از آن بانگیترس. 36

  ؟ویدان چه بانگ است و غریم ياز سو
  شاه ما را عمر باد :گفت عمران

  کنندیم يشاه شاد يطااز ع
  کیاما ول ،ن بودیباشد کا :گفت

  ر کردیین صدا جان مرا تغیا
  ن را که تایعمران مسک یزهره ن

  ویو د یرمد جنیبش میکز نه  
  از تو شاد ،انندیلیقوم اسرائ
  زنندیآرند و کفها م یرقص م

  ک یر کرد نشه مرا پیوهم و اند
  ر کردیاز غم و اندوه تلخم پ

  د اختالط جفت رایباز گو
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  رفت شهیآمد سپس م یش میپ
  عمران مرا يگفت ایهر زمان م

  دیبه عمران در خز ،زن عمران چون
  د در رحمیمبر که در آیهر پ

  

  وقت زه  ،جملۀ شب همچو حامل  
ن نعره هایرده است اسخت از جا ب  

  دیپد یتا که شد استارة موس
  نجم او بر چرخ گردد منتجم 

  

  
  
  
  

  دانیو منجمان در میبر آسمان و غر یدا شدن ستارة موسیپ. 37
  دا شد آن استاره اشیبر فلک پ

  عمران برو يا :گفتش که ،روز شد
  دان و گفتیراند عمران جانب م

  جامه چاك ،سر برهنه ،هر منجم
  همچو اصحاب عزا آوازشان

  دگانیرو بدر ،ش و مو بر کندهیر
  ؟ه آشوب است و حالن چیر است ایخ :گفت

  ریام يا :عذر آوردند و گفتند
  ره شدیدولت ت ،م وین همه کردیا

  انیآمد ع ،شب ستارة آن پسر
  مبر بر سمایزد ستارة آن پ

  و ز نفاق ،با دل خوش شاد عمران
  شتُرُ ر خشم و ش پیکرد عمران خو

  کرد و براند یشتن را اعجمیخو
  ن ساخت اویشتن را ترش و غمگیخو

  دیفتیاه مرا بفرش :گفتشان
  دیختیدان شاه را انگیم يسو

  مانزد اندر ینه زدیدست بر س
  عاقبت زرها تلف شد، کار خام

  نانیخا يا :د و گفتیشاه هم بشن
  اهیش شد سید، از غصه رویچون شن
  خائنان ين ایه: شان را کهیگفت ا

  ش را در مضحکه انداختمیخو
  انیلیتا که امشب جمله اسرائ

  کار خام ،و رو آبِ ،مال رفت و
  دیبریسالها ادرار و خلعت م

  فرعون و مکر و چاره اش  يکور  
  واقف آن غلغل و آن بانگ شو

  شاهنشه نخفت  ؟بود ن چه غلغلیا
  خاك  بر فرق، ،همچو اصحاب عزا

از فغان و سازشان  ،د گرفتهب  
  ده گان یر خون دپ ،خاك بر سر کرده

دهد منحوس سال یم ید نشانب  
  ریرش اسیکرد ما را دست تقد
  ره شدیچ ،دشمن شه هست گشت و

  ن آسمان یبر جب ،ما يکور
  کام از بیما ستاره بار گشت

  کاه الفراق  ،يدزیدست بر سر م
  ش عقل و ه یب ،وانگانیرفت چون د

  بس خشن بر جمع خواند يگفتها
  باژگونه باخت او ينردها

  دیفتیانت و ز طمع نشکیاز خ
  دیختیشاه ما را ر يآبرو

  م از غمان یشاه را ما فارغ آر
 شد بر فرعون و بر خواندش تمام

  امان  یزم شما را بیمن بر آو
 ن تباهید شان را ز خشم، آنیخواند ا

 امان یزم شما را بیمن برآو

  مالها با دشمنان درباختم 
  دور ماندند از مالقات زنان 

   ؟و افعال کرام يارین بود یا
  دیخوریمملکتها را مسلم م
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  نیچن يآنکه در دور ياز برا
  ن بود و فرهنگ و نجومیتان ایرا

من شما را بر دو آتش زنم ،مر  
  زم آتش کنمیمن شما را ه

  ویخد يا :سجده کردند و بگفتند
  میسالها دفع بالها کرده ا
  دیفوت شد از ما و حملش شد پد

  روز والد ،نیاستغفار ا ،کیل
  م مایالدش رصد بندیروز م
  ما را بکش ،ن نگهیم ایگر ندار
  شمرد او روز روزیم ،ه مهتا به نُ

  خون آوردیو شباک بر قضا هر
  چون مکان بر المکان حمله برد

  کند ین با آسمان خصمیچون زم
  زندینقش با نقاش پنجه م

  

 نیدم معید و باشیفهم گرد آر  

  د و شوم ید و مکاریطبل خواران
  و گوش و لبانتان بر کنم  ینیب
  ش رفته بر شما ناخوش کنم یع

  وید دیت ز ما چربکرّ یکیگر 
  م یزآنچه ماها کرده ا ،رانیوهم ح

دیست و رحم اندر خزنطفه اش ج  
  شاه قباد يا ،میما نگهدار

  ن قضایتا نگردد فوت و نجهد ا
  افکار و هش  ،تو يغالم را يا

  ر حکم خصم دوزیتا نپرد ت
  ز خون خود خورد ،دیسر نگون آ

 زد، بالها را خَرَدیخون خود ر

  بر زند یسر ز مرگشوره گردد 
  کند یش خود بر میسبلتان و ر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هت مکردان هم جیم يخواندن فرعون زنان نوزاده را سو. 38
  شه برون آورد تخت ،ه مهبعد نُ
  شهر يسو يگر شد منادیبار د

  دیدان رویبا طفلکان م ،زنان يا
  دیمردان را رس ،آنچنان که پار

  امسال اقبال شماست ،ن زنانیه
  مده بخششمر زنان را خلعت و 

  نیدست هیئن ماه زایا ،هر که او
  رون شدندیآن زنان با طفلکان ب

  شد ز شهر رونیب ،نوزاده یهر زن
شچون زنان جمله    گرد آمدند برَ

  اطین است احتیکه ا ،دندشیسر بر
  

 کرد سخت يدان و منادیم يسو  

  د بهریابی یزنان، کز دهر م يکا
  دیشوشه شادان  يتا ز بخششها

  دیشان زر کشیهر کس از ا ،خلعت و
  که خواست  يزیچ یابد هر کسیتا ب

  مکودکان را هم کاله زر نه
   نیقیشک  ین بمرد ز یگنجها گ

  وز مکر شه غافل بدند ،شادمان
  غافل از دستان قهر ،دانیم يسو

  ز مادر بستدند ،نر ازهر چه بود 
  د خباطید خصم و نفزایتا نرو

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یوسآمدن به مادر م یو آمدن عوانان به خانۀ عمران و وحه السالم یعل یبوجود آمدن موس. 39
  را در آتش انداز يوکه 

  ودزد از آن آشوب یدامن اندرچ    بود زاده یخود زن عمران که موس
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  بعد از آن دستان، که آن سگ با زنان
  زنان قابله در خانه هاپس 

  ستینجا کودکیکه ا ،غمز کردندش
  ستیبا زنیز یکین کوچه یاندر ا
  طفل را آن ،عوانان آمدند چون
  ردادگز ازن  يآمد سو یوح

  را تو زود یدر تنور انداز موس
  بارداً یا نار کونیصمت ع

  انداخت او را در شرر یزن به وح
  پس عوانان خانه را جستند زود

  مراد آن سو شدند یپس عوانان ب
  با عوانان ماجرا برداشتند

  د آن طرفیباز گرد ،عوانان يکا
  باز گشتند آن عوانان جملگان

  

 ن چه آورد آن زمانیگر، بیکرد د  

  فرستاد آن دغا یاسوسبهر ج
  ست یکه در وهم و شک ،دانینامد او م

  ست یر فنکن پیول ،دارد یکودک
  از امر خدا ،در تنور انداخت
  ن پسریا ،ل استیکه ز اصل آن خل

 مش از هر نار و دود یتا نگهدار

  شارداً ال تکون النار حراً
  نکرد آتش اثر یبر تن موس

 اندر آن خانه نبود یچ طفلیه

  ن کز آن واقف بدندباز غمازا
  دانگ چند يش فرعون از برایپ
 د اندر غرف یکو بنگریک نین

  ند آن پسر را آن زمانیتا بجو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افکن شکه در آبه السالم یعل یآمدن به مادر موس یوح. 40
  نکدر آبش ف :آمد که یباز وح
  دیو کن اعتم لشین در نکدر ف

  لیمادرش انداخت اندر رود ن
  مکرهاش ،ان نداردین سخن پایا

  برون زکشت ایصد هزاران طفل م
  نید جنکشت هر جا بُ یاز جنون م
د مکر فرعون عنوداژدها ب  

  دیک از او فرعون تر آمد پدیل
  عصا شد اژدها ،اژدها بود و
  ن تا کجایا ،دست يدست شد باال

  و کران غور یب ،استیدر یکیکان 
  گر اژدهاست له ها و چاره ها یح

  انم سر نهادیب ،نجاید ایچون رس
  در تو هست ،آن ،آنچه در فرعون بود

  ستهن جمله احوال تو یا ،غیدر يا
  احوال توست یآنچه گفتم جملگ

  مو مکن  ،د دار ویدر ام يرو  
  دیفو رسانم رو سامن ترا با 

 لیکار را بگذاشت با نعم الوک

  در ساق پاش اند یچیپ یجمله م
  در درون  ،در صدر خانهخصم او 

  ن یدور ب آن کور چشم ِ ،لیاز ح
  مکر شاهان جهان را خورده بود

  دیشهم مکر او را در ک ،هم ورا
  ق خدایبه توف ،ن بخورد آن رایا

   یه المنتهیزدان که إلیتا به 
  ش آن یپ یلیاها چو سیجمله در

  آنها جمله الست  ،"إال اهللا"ش یپ
  و اهللا اعلم بالرشاد ،محو شد

  ه است ک اژدرهات محبوس چیل
  ش بست یتو بر آن فرعون بر خواه

 زآنها درست یکیخود نگفتم صد 
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  دتیوحشت زا ،ندیگر ز تو گو
  نیکند نفس لعیچه خرابت م

  ن جراحتها همه از نفس توستیا
  ستین زم فرعونیه ،آتشت را

  ستیگلخن نفس تو را خاشاك ن
  

  دت یآآن فسانه  ،گریور ز د  
  ن ین قریاندازدت سخت ا یدور م

 سخت سست يز جهل، ا یک مغلوبیل

 ستیزآنکه چون فرعون او را عون ن

  ستیاو شعله زن ،ور نه چون فرعون
   

  
  
  
  
  

  آورد به بغداده دیچیپنداشت و در رسنها پفسرده را مرده ا ير که اژدهایت مارگیحکا. 41
  يخ گویت بشنو از تاریک حکای

  کوهسار يرفت سو يریمارگ
گر شتابنده بود ،ران وگر گ  

  ما تو هر دو دستیدر طلب زن دا
  ادب یلنگ و لوك و خفته شکل و ب
  و گه یگه بگفت و گه به خاموش

  شیعقوب با اوالد خویگفت آن 
  به جدن جستن یهر حس خود را در ا

سوایال تَ :گفت از روح خدا   أَ
دیرسان شواز ره حس دهان پ  

  *د یجان ده یپرس پرسان مژدگان
  دیبو بر ،دیخوش آ يهر کجا بو

  یاز کس ینیبب یهر کجا لطف
  است ژرف یئاین همه جوها ز دریا

  است یخلق بهر خوب يجنگها
  خلق بهر مهر خاست يخشمها
  است یخلق بهر آشت يخشمها

  نوازش را بودهر زدن بهر 
  میکر يا ،کلُ بر از جزو تا  يبو

  گشت مار یچون عصا در دست موس
  آرد درست یآشت یم ،جنگها

  ید آدمیمار جو ياریبهر 
  شگرف يمار یکی یستج یاو هم
  مید آنجا عظیمرده د ییاژدها
  دیر اندر زمستان شدیمارگ

   يبو ،دهیسرپوش ن راز ِیز يتا بر  
  اررد او به افسونهاش میتا بگ

  ابنده بودیندست یآنکه جو
  کو رهبر است یکه طلب در راه ن

  طلب  یاو را م ،ژ ویغیاو م يسو
  شه  يبو ،هر سو ،ریکردن گ يبو

  ش ید از حد بیوسف کنیجستن 
  د شکل مستعدیهر طرف ران

  رو سو به سو ،همچو گم کرده پسر
 دیان شویجانان را به جان جو يرو

  دیگوش را بر چار راه آن نه
  دیآن سر يکاشنا ،ن سرآ يسو
   یسب یابیاصل لطف ره  يسو

  جزو را بگذار و بر کل دار طرف 
  است  ینشان طوب یبرگ یبرگ ب
 د وفاستیخلق، ام ياز جفا

  است  یراحت یما بئدام راحت دا
کندیآگه ماز شکر  ،لههر گ  

  م یحک يا ،بر از ضد تا ضد يبو
 شمارینسان میجمله عالم را بد

  مار جست  يرایاز بهر  ،ریمارگ
   یغمیف بیغم خورد بهر حر

  ام برف یدر ا ،گرد کوهستان و
  م یکه دلش از شکل او شد پر ز ب

  دیمرده د ییجست اژدهایمار م
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  خلق یرانیر از بهر حیمارگ
  ؟چون مفتون شود ،ستیکوه یآدم
  ین آدمینشناخت مسک شتنیخو
  ارزان فروخت یشتن را آدمیخو

  ران اوستیکه حُ  صد هزاران مار و
  ر آن اژدها را بر گرفتیمارگ
  يخانه ا چون ستون ِ یئاژدها
  آورده ام يمرده ا يکاژدها
  کیول ،مرده گمان بردش یاو هم

  او ز سرماها و برف افسرده بود
  عالم افسردست و نام او جماد

  انید عیشر آد حیباش تا خورش
  نجا مار شدیا یموس يچون عصا

  گشت مار یچو عصا از دست موس
  ساخت زندهرا چون و پارة خاك ت

  زآن سو زنده اند، ند وین سویمرده ز
  ما يچون از آنسوشان فرستد سو

  شود يهم لحن داود ،کوهها
  شود یمانیحمال سل ،باد

  ن شودیماه با احمد اشارت ب
  دشَدر ک يخاك قارون را چو مار

  کندیم یسالمرا سنگ احمد 
  جملۀ ذرات عالم در نهان

  میوشهم و یریبص ،م ویعیما سم
  دیرویم يجماد يچون شما سو

  دیجان رو در جهان ياز جماد
  دتیح جمادات آیفاش تسب

  لهایچون ندارد جان تو قند
  ال عار بودیدن، خید يدعو

  ؟بود یک ،ح ظاهریتسب ،که غرض
  دار آنیننده را دیبلکه مر ب

  دهدیادت میح یپس چو از تسب

  خلق  ینت نادانیا ،ردیمار گ  
  ؟ران چون شودیکوه اندر مار ح

   یشد در کم ،آمد و یاز فزون
  ش بر دلق دوخت یخو ،بود اطلس
   ؟وستران شدست و مار دیاو چرا ح

  بغداد آمد از بهر شگفت  يسو
   يدانگانه ا یدش از پیکش یم

  در شکارش من جگرها خورده ام 
  ک یک نیدش نیاو ند ،زنده بود و

  نمودیزنده بود و شکل مرده م
  اوستاد يا ،جامد افسرده بود

  جنبش جسم جهان  ینیتا بب
  عقل را از ساکنان اخبار شد

 شمارین سان میجمله عالم را بد

  د شناخت یشا یرا جملگ خاکها
  نده اندیوآنطرف گو ،نجایخامش ا

  ما اژدها يآن عصا گردد سو
  بود یموماو کف اندر آهن 

  شود یسخندان یبحر با موس
  ن شودیم را نسرینار ابراه

  دشَد در ریاستن حنانه آ
  کندیم یامیرا پ ییحیکوه 

 ند روزان و شبانیگویبا تو م

  م یبا شما نامحرمان ما خامش
  ؟دیچون شو ،جان جمادان محرم
  دیعالم بشنو ياجزا ل ِغلغُ

  دت یبارُبلها یوأوسوسۀ ت
  لهایوأت ينش کرده ایبهر ب

 وار بودیننده را دیبلکه مر ب

  بود یغو ال یدن خید يدعو
  ح خوان یکند تسبیم ،وقت عبرت

  بود یآن داللت همچو گفتن م
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  ل اهل اعتزالین بود تاویا
  یامد آدمیرون نیچون ز حس ب

  ریمارگ ،ان نداردین سخن پایا
  خواهتا به بغداد آمد آن هنگامه 

  مرد هنگامه نهاد ،بر لب شط
  اژدها آورده است يریمارگ

  شیجمع آمد صد هزاران خام ر
  شیحلقه گرد او چو رز گرد عر

  منتظرهم و شان و ایمنتظر ا
  مردم هنگامه افزون تر شود
  جمع آمد صد هزاران ژاژخا

  ز ازدحام ،یمرد را از زن خبر ن
  د اویحراقه جنبان یچون هم

  ر افسرده بودیاژدها کز زمهر
  ظیغل يبسته بودش با رسنها

  انتظارو اتفاق ودر درنگ 
  *وز غلو خلق و مکث و طمطراق 

  گرم کرد ،رشیگرم س آفتابِ
  زنده گشت او از شگفتمرده بود و 

  خلق را از جنبش آن مرده مار
  ختندیر نعره ها انگیبا تح

  زآن بانگ بلند گسست او بند و یم
  ریرون شد ز زیبندها بگسست و ب

  ق کشته شدیمت بس خالیدر هز
  ر از ترس بر جا خشک گشتیمارگ

  شیدار کرد آن کور میگرگ را ب
  ج رایک لقمه کرد آن گیاژدها 

  د و بستیچیپ یتنسش را بر اُیخو
  گشت و اژدرها براند یشهر خال

  ؟مرده است یاو ک ،نفست اژدرهاست
  ابد آلت فرعون اویگر ب

  کند یاد فرعونیبن انآنگه

  کاو ندارد نور حال  ،آنکس ياو  
   یماعج ،یبیر غیباشد از تصو

  رید آن مار را با صد زحیکشیم
  راهبر چار  يتا نهد هنگامه ا

  غلغله در شهر بغداد اوفتاد
  کرده است  يبو العجب نادر شکار

  ش یاز ابله ،د او گشته چو اویص
ت پرستان بر کش شیهمچنانکه ب 

  ند خلق منتشریتا که جمع آ
  کوتر رودیع نیه و توزیکد

  بر پشت پا ،حلقه کرده پشت پا
  امت خاص و عام یدر هم چون قرفته 

  دند اهل هنگامه گلویکش یم
  ر صد گونه پالس و پرده بودیز
  ظیکرده بودش آن حف یاطیاحت

 شمار یو فغان ب ياهویوز ه

  د عراق یخورش ،تافت بر آن مار
  او اخالط سرد يرفت از اعضا
  دن گرفت یش جنبیاژدها بر خو

  ر صد هزاریک تحیگشتشان آن 
  ختندیگرجملگان از جنبشش ب

  بند چاق ِ رفت چاقایهر طرف م
  ریزشت غران همچو ش ياژدها

شته شداز فتاده کشتگان صد پ  
   ؟کهسار و دشتُ  که چه آوردم من از
  ش یل خویئعزرا يرفت نادان سو

  ج رایحج يسهل باشد خون خور
  استخوان خورده را درهم شکست 

گرد از ب  يسو  ابان برفشاندیُکه،  َ

  سرده است اف یآلت یاز غم ب
  رفت آب جو یکه به امر او هم

  و صد هارون زند یراه صد موس
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  از دست فقر ،ن اژدهایاکرمک است 
  اژدها را دار در برف فراق

  بود آن اژدهات یتا فسرده م
  من شو ز ماتیمات کن او را و ا

  دد شهوت بر زنیتف خورشچون 
  کشانش در جهاد و در قتالیم

  دیچونکه آن مرد اژدها را آور
  زیعز يالجرم آن فتنه ها کرد ا

  جفا یکه او را ب يتو طمع دار
  ؟رسد یک ،ن تمنایرا ا یهر خس

  او يصد هزاران خلق ز اژدرها
  ش را بر باد دادیوز طمع هم خو

  

  جاه صقرمال و گردد ز  يپشه ا  
  د عراق یش او را به خورشن مکیه

  ابد نجات یچو او  ،ییلقمۀ او
  ست او ز اهل صالت ین ،رحم کم کن

  گت پر زندیآن خفاش مرده رو
  ک الوصال یجزیاهللا  ،وار مرد

  دیآن مر گرم و خوش شد يدر هوا
  زیم نیکه ما گفت بلکه صد چندان

  در وقار و در وفا يبسته دار
  د که اژدرها کشدیبا یئموس

 او يمت کشته شد از رایدر هز

  گفته شد، واهللا اعلم بالسداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را ه السالمیرا عل یموس ،د کردن فرعونیتهد. 42
  ؟میکل يچرا تو ا :گفت فرعونش

  از تو افتادند خلق تردددر 
  را دشمن گرفتو ت هر کس ،الجرم

  بر عکس شد ،يخواندیخلق را م
  خزم یت اگر پس ممن هم از شرّ

  مرا یبین بر کن که بفریدل از ا
  یه مشو کش ساختتو بدان غرّ

  يا شوو هم رسو ين آریصد چن
  دندب انسالوس اری، بسهمچو تو

  

   ؟میب به يو افکند یخلق را کشت  
  مت کشته شد مردم ز زلق یدر هز

  مرد و زن گرفت  ،نهین تو در سیک
  دست بیمردمان را ن ،خالفتَ  از

  پزم  یم یگیدر مکافات تو د
  راو ت مگرد يپس رو ،یفه حرا بی

   یدر دل خلقان هراس انداخت
   يغوغا شو ضحکۀم ،يخوار گرد

  رسوا شدند ،عاقبت در مصر ما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کردش یکه م يدیفرعون را در تهد یجواب موس. 43
  ستیبا امر حقم اشراك ن :گفت
  فیحر يا ،شاکرم من ،م منیراض
  شخندیش خلقان خوار و زار و ریپ

  خدا هور ن ،نیم ایگویاز سخن م
  بندگانش اوست و آن ِ ت آن ِعزّ

  ان ندارد همچو حقیشرح حق پا
  

  ست یباك ن ،زد خونم امرشیگر بر  
  ف یش حق شرین طرف رسوا و پیا
  ش حق محبوب و مطلوب و پسندیپ

  راو ان کند فردا تیه رویاز س
  خوان نشانش یس برمیز آدم و ابل

  ن دهان بر بند و بر گردان ورقاه
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  ه السالمیرا عل یوسپاسخ فرعون م. 44
  ماست دستورق در  :گفت فرعونش
  ده اند اهل جهانیمر مرا بخر

  ن برویه يدیخود را خر ،ایموس
  جمع آرم ساحران دهر را

  دو روز ای ين نخواهد شد به روزیا
  

  ن دم مراست یا ،حکمو وان یدفتر و د  
  ؟فالن يتو ا يتر از همه عاقل

  ه مشوبه خود غرّ ،نیشتن کم بیخو
  م شهر رایه جهل تو نماتا ک

  تا چهل روز تموز ،مهلتم ده
  

  
  
  
  
  

  فرعون را یجواب موس. 45
  ستین مرا دستور نیا :یگفت موس
  ستیار نیو مرا خود  يریگر تو چ

  زنم با تو به جد تا زنده امیم
  زنم تا در رسد حکم خدا یم

  د نهادیبا یمهلت ،ین ین :گفت
  زمانکردش در  یوح یحق تعال

  ن چهل روزش بده مهلت به طوعیا
  که نه من خفته ام ،تا بکوشد او

  له هاشان را همه بر هم زنمیح
  من آتش کنم د،آب را آرن

  ران کنمیوندند و من ویمهر پ
  دراز بستو مترس و مهلتش ده 

  

  ست یامهال تو مأمور ن ،بنده ام  
  ست یبدانم کار ن ،بنده فرمانم

  ام من بنده  ؟من چه کارة نصرتم
  جدا یاز خصم ،او کند هر خصم
  باد يمایتو کم پ ،عشوه ها کم ده

مهراس از آن  ،ه متسعمهلتش د  
  تا سگالد مکرها او نوع نوع 

  ره بگرفته ام  ،شیپ :ز رو گویت
  من بر کم زنم  ،ندیوآنچه افزا

  من ناخوش کنم  ،رندیخوش گ نوش ِ
  آن کنم  ،دیه اندر وهم ناچآن
  لت بسازیحسپه گرد آر و صد  :گو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نیه السالم فرعون را تا ساحران را جمع کند از مدایعل یمهلت دادن موس. 46
  راو برو مهلت ت ،امر آمد :گفت

  اژدها اندر عقب ،شد یاو هم
  ماد جنبان کرده دیچون سگ ص

  دیکش یسنگ و آهن را به دم درم
  برج يود باالکرد خیدر هوا م

  انداخت چون اشتر ز کام یکفک م
  شکست یژغ ژغ دندان او دل م

  ید آن مجتبیچون به قوم خود رس
  عجب يا :گفتیکرد و م يه بر ویتک
  ؟ن سپاهیند اینب یچون م ،عجب يا

  ز ما یرست ،خود شدم يمن بجا  
  حب دانا و م ،ادیچون سگ ص

  م ر سیگ او زیکرد ریسنگ را م
  دید آهن را پدیئخایرد مخُ

  روم و گرج  يشد از ویمت میکه هز
  زد شد جذام یمبر هر که  يقطره ا
  شد ز دست یم ،هیران سیجان ش

  باز او شد عصا ،بگرفتشدق او 
  ش خصم شب ید و پیش ما خورشیپ

  پر آفتاب چاشتگاه  یعالم
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  ن ذکایا ،گوش باز و ،چشم باز و
  شان هم ز منیا ،رهیشان خیمن از ا

  قیجام رح یردم بسششان بیپ
  شیل بستم و بردم به پگ يادسته 

  شان بودیخو یب جان بیآن نص
  ش ماید پیدار بایخفتۀ ب
  شد فکر خلق ،خوش ن خوابِیدشمن ا

  د که روبد فکر رایبا یرتیح
  هر که کاملتر بود او در هنر

  نسان بودیرجوع ا ،راجعون گفت و
ه ب چون که  گل   گردد از ورودز اَ

  نیش افتد آن بز لنگ پسیپ
  ؟ن قوم لنگیاشدند  یاز گزافه ک

  حج بهن شایروند ایپا شکسته م
  قین فریدل ز دانشها بشستند ا

  ر استد که اصلش زآن سیبا یدانش
  ؟پرد یا کیبر عرض در ،يهر پر

  ؟به مرد ياموزیب یپس چرا علم
  لنگ باش ،ن سریاز ا یشیپس مجو پ

  فیرح يآخرون السابقون باش ا
  د در وجودیوه آخر آیگر چه م
لْم لنا :يک گویچون مال ال ع  
  یتو هج ین مکتب ندانیگر در

  نامدار اندر بالد یگر نباش
  ستیران که آن معروف نین ویاندر

  ؟بنهند گنج یموضع معروف ک
  کیو ل ،نجایخاطر آرد بس شکال ا

  اشکال سوز یهست عشقش آتش
  یمرتض يا ،هم از آن سو جو جواب

  ستیشه ره ،گوشۀ دل یگوشۀ ب
  ون گدان سو و از آن سو چیتو از ا

  که وقت درد تو ،هم از آن سو جو

  خدا يره ام در چشم بندیخ  
  من سمن  ،شانیخار ا ،ياز بهار

  ق ین فرآش یسنگ شد آبش به پ
  ش یچون خار گشت و نوش ن یهر گل

  ؟شود یدا کیپ ،شندیچونکه با خو
  ند خوابهایبب يداریتا به ب

  ستست حلق ب ،تا نخسبد فکرتش
  رت فکر را و ذکر رایخورده ح
  شتریبه صورت پ ،پس یاو به معن

  ه واگردد و خانه رودگلَ که 
ش آهنگ بودیز که پپس فتد آن ب  
  ن یوجوه العابس یأضحک الرجع

  دند ننگ یفخر را دادند و بخر
  ست پنهان تا فرج یاز حرج راه

  ق ینداند آن طر ،ن دانشینکه اآز
  صلش رهبر است به ا ینکه هر فرعآز

  برد یپ یتا لدن علم لدن
  نه را زآن پاك کردید سیکش ببا

  ش آهنگ باش یتو پ ،وقت واگشتن
  ف یلطوة یبر شجر سابق بود م

  زانکه او مقصود بود ،اول است او
  رد دست تو علمتنایتا بگ

یاز نور حج يرهمچو احمد پ   
   أعلم بالعباداهللاو ،يکم نه ا

   ستینۀ زریحفظ گنج ياز برا
  ر رنج ین قبل آمد فرج در زیز
  ک یلد اشکال را استور نگبس

  را بروبد نور روز یالیهر خ
  ن سؤال آمد از آن سو مر ترایکا

  ست یاز مه "و ال غرب یال شرق"تاب 
  ؟صدا ییجو یچه م ،یکه معنُ يا
  دو تو یا ربیدر ذکر  يشویم
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  ینم یوقت درد و مرگ آن سو م
  زاهللا بو يبریموقت محنت 

  یادش کنیدر زمان درد و غم 
  گمان ین از آن آمد که حق را بیا
  بینکه در عقل و گمان هستش حجآ

  گه نگون ،رهیگاه چ يعقل جزو
  رت بخریعقل بفروش و هنر، ح

  درون یابیدگر  يتا بخارا
  میخود را در سخن آغشته ا وما چ

  نیمن عدم و افسانه گردم در حن
  ش مرد کاریست پیت نین حکایا

  ن که گفت عاقیر اولیآن اساط
  که در او نور خداست یالمکان
  و مستقبلش نسبت به توست یماض
  ما را پسر ،او را پدر یک تنی

  ن دو کسیر و زبر شد زینسبت ز
  نن سخَیمثال است ا ،ثل آنست مین

  ست مشکا لب ببندیب جو نچون ل
  ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

  ی؟اعجم ؟یچون ،چونکه دردت رفت  
  ؟وراه ک :ییگو ،چونکه محنت رفت

 یخوش، باز بر غفلت تن يچون شد

  م بر آن ئهر که بشناسد بود دا
  ب یده جیدست و گه بدریگاه پوش
  ب المنون یمن از ریا یعقل کل

  پسر ينه بخارا ا ،يرو به خوار
 عقلونیساکنان در محلفش ال

  م یت گشته ایما حکا ،تیکز حکا
  ن یابم اندر ساجدیتا تقلب 

  ار غاریوصف حالست و حضور 
  قرآن را بد آثار نفاق حرف 

   ؟کجاست شو مستقبل و حال یماض
  که دوست  يپندار ،زندیک چیهر دو 
  د و بر عمرو آن زبریر زیبام ز

  ز است و بس یک چیش یخو يسقف سو
  نو حرف کهن  يقاصر از معنا

 قند ن بحر ِیا ،دستلب و ساحل ب یب

  فرعون ِ مدمغ تا چه کرد يسو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رانن در طلب ساحیفرستادن فرعون به مدا. 47
  باز گشت و او بماند یچونکه موس

  يمجتمع گشتند و بفشردند پا
  سامان دون یعاقبت هامان ب

  شه صاحب ظفر چون غم فزود يکه ا
  م مایدر ممالک صاحران دار

  کز اطراف مصر مصلحت آن است
  مردم فرستاد آن زمان یاو بس

  د نامدارب يهر طرف که ساحر
  دو جوان بودند ساحر مشتهر

  فاش آشکار ،ز مه دهیر دوشیش
  نموده ماهتاب یشکل کرباس

  ش خواندیو مشورت را پ ياهل را  
 يکردند عرض فکر و را یهر کس

 ش آورد و کردش رهنمونیپ يرا

 د کرد زودیساحران را جمع با

 شوایحر فرد و پدر س یکیهر 

  اف مصرجمع آردشان شه و صرّ
  بهر جمع جادوان  یهر نواح

ک کاریاو ده پ يان سورّکرد پ  
  شان در دل مه مستمریسحر ا

  سوار یدر سفرها رفته بر خم
  ده شتاب یموده فروشیآن بپ
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  آگه شده يمشتر ،م بردهیس
  آخر از آن يم برده مشتریس

  یئن در جادویصد هزاران همچن
  غام شاهیشان آمد آن پیچون بد

  ش آمدندیدو درو ،آنکه یاز پ
  ک عصایر یشان بغیست با این

  چاره شدندیشاه و لشکر جمله ب
  ش شمایان بنده را پیجوچاره 

  د اندر دفعشانیساز يه اچار
  يد اندر ساحریبایم يچاره ا

  غام دادین پیآن دو ساحر را چو ا
دن گرفتیت چو جنبیرق جنسع  

  زانو است یرستان صوفیچون دب
  

  دست از حسرت به رخها بر زده   
 گشته آگاه و دو دست خود گزان

   يو نبوده چون رو یبوده منش
  شما شاه است اکنون چاره خواه  کز

  بر شه و بر قصر او موکب زدند
  گردد به امرش اژدها یکه هم

  ن دو کس جمله به افغان آمدندیز
 شاه از آن ارسال فرمودست تا

   کرانیگنجها بخشد عوض شه ب
 ين دو ساحر جان بریتا بود که ز

  در دل هر دو فتاد يترس و مهر
  سر به زانو بر نهادند از شگفت 

  ل مشکل را دو زانو جادو است ح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالم رایعل یقت موسیدن از روان پدر حقیخواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرس. 48
  ایمادر ب يا :بعد از آن گفتند

  بنمود راهبردشان بر گور او 
  بابا بما يا :گفتند آنگهان

  که دو مرد او را به تنگ آورده اند
  يرکشان سالح و لشیست با این

  يتو جهان راستان در رفته ا
  ه خبرما را د ،آن اگر سحر است

  میهم خبر ده تا که ما سجده کن
  رسد يدیام ،میدانیناام

  *م در راه رشد یاز ضالل آئ
  

  نماتو ما را ره  ؟گور بابا کو  
  پس سه روزه داشتند از بهر شاه 

  فرستاد از وجا یغامیشاه پ
  ر برده اندکش لشیش پیآبرو

   يجز عصا و در عصا شور و شر
   يخفته ا یگر چه در صورت به خاک

  جان پدر يباشد ا ییور خدا
  م یبر زن یئایمیشتن بر کیخو

 رسد يدیجور خورشیدر شب د

  دشَم و کرم ما را کیراندگان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود. 49
  اوالد من يکه ا: گفتشان در خواب

  جان فرزندان من يکا :بانگ زد
  ستیفاش مطلق گفتنم دستور ن

  با شما یم نشانیک بنمایل
  یتیم شما را آیک بنمایل

 ن را دم زدنیست ممکن ظاهر این  

  ن را مرتهن یدا گفتن ایهست پ
  ست یش چشمم دور نیراز از پگرچه 

  ن خفایدا شما را ایتا شود پ
 یتید آگه ز سرّ کنیتا شو
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  دینور چشمانم چو آنجا گه رو
  میکآن زمان که خفته باشد آن ح

  شان ساحرندید کاین دانیقیپس 
  ساحر است دش عصا اویگر بدزد
  ستیزدیهان آن ا د،یانوتبور ن

  رد شرق و غربیگر جهان فرعون گ
  ن نشان راست دادم جان بابیا

  يسبد ساحرچون بخُ ،جان بابا
  من شودیگرگ ا ،چون که چوپان خفت

  که چوپانش خداست یوانیک حیل
  استحق است و ر ،که حق کند یئجادو

  ن نشان قاطع استیجان بابا ا
  

  دیاز مقام خفتنش آگه شو  
  م یب دیبگذارد و یریگآن عصا 

 ماهرند ین فن چون شما، نیاندر ا

  حاضر است  شما راارة ساحر چ
  ست یاو رسول ذو الجالل مهتد

  گاه حرب  ز حق درد یسر نگون آ
  س اهللا اعلم بالصواب یبر نو

   يسحر و مکرش را نباشد رهبر
  آن جهد او ساکن شود ،چون که خفت

   ؟د و ره کجاستیگرگ را آنجا ام
  خواندن مر آن حق را خطاست  یئجادو

  ز حقش رافع استیرد نیگر بم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نمودن به ه یتشبه السالم را یعل یو وفات مصطف یموس يد را بعصایه کردن قرآن مجیتشب. 50
ر قرآن را به آن دو ساحر بچه که قصد بردن عصا کردند چون ییو قاصدان تغ یخواب موس

  افتندیرا خفته ه السالم یعل یموس
  را وعده کرد الطاف حق یمصطف

  محافظمن کتاب و معجزت را 
  مرافعمن تو را اندر دو عالم 

  ش و کم کردن در اویکس نتاند ب
  روز افزون کنم ،رونقت را روز

  منبر و محراب سازم بهر تو
  ندکن ینام تو از ترس پنهان م

  ند نامت را کنونیگویه میخف
  نیاز هراس و ترس کفار لع

  ر کنم آفاق راپمن مناره 
  رند و جاهیچاکرانت شهرها گ

  م مایش داریامت باقیتا ق
  یستیتو جادو ن ،رسول ما يا

  هست قرآن مر ترا همچون عصا
  يخفته ا یر خاکیتو اگر در ز

  ر خاكیخفته تو در ز یگرچه باش

  ن سبق یرد ایتو نم يریبمگر   
   رافظمز قرآن  ،ش و کم کن رایب

   دافعمثت یطاعنان را از حد
  گر مجوید یتو به از من حافظ

  نام تو بر زر و بر نقره زنم 
  در محبت قهر من شد قهر تو

  شوندیچون نماز آرند پنهان م
 ذوفنون يه هم بانگ نماز ایخف

  ن یر زمیشود زینت پنهان مید
  چشم عاق راکور گردانم دو 

  تا به ماه  یرد ز ماهین تو گید
  مصطفا ين ایتو مترس از نسخ د

   یستیهم خرقۀ موس ،یصادق
  کفرها را در کشد چون اژدها

   يآنچه گفته ا ،ش دان تویچون عصا
 چون عصا آگه بود، آن گفت پاك
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  یت دست نیقاصدان را بر عصا
  ر آسماند جاننور  ،تن بخفته

  کندیو آنچه پوزش م یفلسف
  

   یمبارك خفتن ،شه يتو بخسب ا  
  کار تو زه کرده کمان یبهر پ

  ندکیر دوزش میقوس نورت ت
  

  
  
  

 ه السالمیعل یت موسیۀ حکایبق. 51
  آنچنان کرد و از آن افزون که گفت

  چونکه ساحر خواب شد ،جان بابا
  روان گشتند تفتگورش از هر دو 

  چون به مصر از بهر آن کار آمدند
  روداتفاق افتاد کان روز و
  انیعپس نشان دادندشان مردم 

  آمدند آن هر دو تا خرمابنان
  او چشم سربود بهر نازش بسته 

  خفته دل دار چشم ِیبسا ب يا
  دار دارد، چشم سریآنکه دل بو

  دار باشیب يگر تو اهل دل نه ا
  خسب خوشیدار شد میور دلت ب

  خسبد چشم من :غمبر کهیگفت پ
  ریحارس خفته گو دار است یشاه ب
  يمعنو يدل ا يداریب وصف

  دندش که خفتست او درازیچون بد
  ساحران قصد عصا کردند زود

  شتر کردند سازیچون پ یاندک
  د آن عصایآنچنان بر خود بلرز

  بعد از آن شد اژدها و حمله کرد
  بیرو در افتادن گرفتند از نه

  ن شان شد که هست از آسمانیقیپس 
  ن رو علم سحر آموختنیپس از ا
  از باطل نکوست ز حقیبهر تم

  دیبعد از آن اطالق و تبشان شد پد
  در زمان يپس فرستادند مرد

  ؟رسد یما را ک ،م ویکه امتحان کرد

  او بخفت و بخت و اقبالش نخفت   
  تاب شد یرونق و ب یکار او ب

  کار زفت ین پیتا به مصر از بهر ا
  و خانۀ او شدند یطالب موس

  خفته بود یر نخلیاندر ز یموس
  ن زمانید ایکش به نخلستان بجوئ

 دار جهانیک بیخفته بود او ل

  نظر شیپجمله در عرش و فرشش 
  ؟اهل آب و گل چشمند یخود چه ب
  د صد بصریبر گشا ،گر بخسبد

  کار باش یطالب دل باش و در پ
  ب ناظرت از هفت و شش ئست غاین
  ؟خسبد دلم اندر وسن یک کیل

  ریخفتگان دل بص يجان فدا
   يدر نگنجد در هزاران مثنو

  عصا کردند ساز يبهر دزد
  وانگه ربود ،د شدنیکز پسش با

  ندر آمد آن عصا در اهتزازا
  کان دو بر جا خشک گشتند از وجا

  زرد يختند و رویهر دوان بگر
  ب یر نشاندغلط غلطان منهزم 

  دند حد ساحران یدیزانکه م
 ست ممنوع و حرام و ممتهنین

 مرد دوست يسحر کردن شد حرام ا

  دیکارشان تا نزع و جان کندن رس
  عذر آن  ياز برا یموس يسو

  گر نبود حسدا ،امتحان تو
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  ما را عفو خواه ،میمجرم شاه
  کو شدندیعفو کرد و در زمان ن

دیدر گذر از ما که ما کرد م ب  
  کرام يعفو کردم ا :یگفت موس

  اریدو  يا ،دمیمن شما را خود ند
  گانه شکل و آشنایهمچنان ب

  آنچه باشد مر شما را از فسون 
  

  تو خاص الخاص درگاه اله  يا  
 دندساجد و دو تو ش یش موسیپ

  عددیتو را الطاف و فظل ب يا
  گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام 

  د خود را ز اعتذاریساز یاعجم
 پادشا شیپد یئدر نبرد آ

  د از درون و از برونیجمع آر
  

  
  
  
  
  
  
  

نه زدن در قهر یافتن و دست بر سیفها یش فرعون و تشریجمع آمدن ساحران از مدائن پ. 52
  سین بر ما نویخصم او که ا

  ن را بوسه دادند و شدندیپس زم
  تا به فرعون آمدند آن ساحران

  ن بدادیشیپهم کرد و  وعده هاشان
  سابقان ين ایه :گفت یبعد از آن م

  بر فشانم بر شما چندان عطا
  به اقبال تو شاه :پس بگفتندش

  م و پهلوانین فن صفدریما در ا
  بند خاطرها شدست یذکر موس
  کیبهر رو پوش است ل یذکر موس

  توستُ  یو فرعون در هست یموس
  نتاج یامت هست از موسیتا ق

  گر استیه دلیفتن ین سفال و ایا
  يگم شوُ  يشه داریگر نظر در ش

  یواره يور نظر بر نور دار
  مغز وجود ياز نظرگاه است ا

  

  دندب یانتظار وقت و فرصت م  
  ران کیب يفهایدادشان تشر

  بندگان و اسبان و نقد و جنس و زاد
  د اندر امتحان یئگر فزون آ

د پردة جود و سخاکه بدر  
  اه م و شود کارش تبیئغالب آ

  ما اندر جهان  يکس ندارد پا
  دست ن بیشیتهاست که پین حکایکا

  ک ینِ  اری ينقد توست ا ینور موس
  ست ش جین دو خصم را در خوید ایبا

  گر شد سراج یست دیگر نینور د
  سر است  گر زآنیست دیک نورش نیل

   یئشه است اعداد دویزانکه از ش
   یو اعداد جسم منته ،یئاز دو

  هودیو گبر و اختالف مومن 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لیو شکل پ یاختالف کردن در چگونگ. 53
  ک بودیل اندر خانۀ تاریپ

  یدنش مردم بسید ياز برا
  دنش با چشم چون ممکن نبودید

  را کف به خرطوم اوفتاد یکیآن 
  دیرا دست بر گوشش رس یکیآن 

  عرضه را آورده بودندش هنود  
   یشد هر کس یاندر آن ظلمت هم

  بسود یاش کف م یکیاندر آن تار
  نهاد شهمچون ناودانست :گفت

  دیزن شد پدیآن بر او چون باد ب
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  ش بسودیو بر پارا کف چ یکیآن 
  بر پشت او بنهاد دست یکیآن 
  دیرس وک يک به جزوین هر یهمچن

  از نظرگه گفتشان شد مختلف
  يدب یدر کف هر کس اگر شمع

  چشم حس همچون کف دست است و بس
  گر است و کف دگریا دیچشم در

  ا روز و شبیز در ،جنبش کفها
  میزنیها بهم بر میما چو کشت

  خواب تن رفته به یتو در کشت يا
  راندشیست کاو میآب را آب

  کافتاب ؟دکجا ب یسیو ع یموس
  ؟آدم و حوا کجا بود آن زمان

  ن سخن هم ناقص است و ابتر استیا
  تو يبلغزد پا ،د زآنیگر بگو
  ید در مثال صورتیور بگو
  نیاندر زم ،ایچون گ یئبسته پا

  یکن یست تا نقلیت نیک پایل
  ل استن گیاتت زیح ؟پا را یکنَ چون 

  يرو يا ،يریات از حق بگیچون ح
  دل ياز گل سو یفارغ و مستغن

  ه بگسلدیر خواره چون ز دایش
  بوبچون ح ینیر زمیبستۀ ش

  ریحرف حکمت خور که شد نور ست
  جان نور را يا يرا گردیتا پذ

  یر بر گردون کنیچون ستاره س
  يست در هست آمدیآنچنان کز ن

  ادت نماندیآمدن  يراهها
  نگه هوش دارهوش را بگذار آ

  هنوز یخامتو م زانکه ینگو ین
  کرام ين جهان همچون درخت است ایا

  رد خامها مر شاخ رایسخت گ

  دم چون عمودیل دیشکل پ :گفت  
  دست ب یل چون تختین پیخود ا :گفت

  دینت یم آنکرد هر یفهم آن م
  الف  آن ،دالش لقب داد یکیآن 

   يرون شدیاختالف از گفتشان ب
  دست رس  آنست کف را بر همۀ ین

  ا نگریدردر ده یوز د ،کف بهل
  !عجب  ،یا نیو در ینیب یکف هم

  م یم و در آب روشنیره چشمیت
  نگر در آب آب  ،يدیآب را د

  خواندش یست کاو میروح را روح
ک؟داد آبیموجودات را م شت  

  ؟ن زه در کمانیکه خدا افکند ا
  آن سر است زست ناقص یآن سخن که ن

  تو يوا يا ،چ از آنید هیور نگو
   یفت يا یبر همان صورت بچسب

  ن یقی یب ،يبه باد یسر بجنبان
   یل بر کنن گیا مگر پا را از ای
  اتت را روش بس مشکل است ین حیا

   يرودر دل ل ز گ يگرد یغنپس 
 د و حرّ از اهل گلیق یب يرویم

  هلد یاو را م لوت خواره شد مر
  از قوت القلوب  ،شیجو فطام خو

  ریحجب را ناپذ یتو نور ب يا
  حجب مستور را یب ینیتا بب
   یچون کنیگردون سفر ب یبلکه ب

  ي؟مست آمد ؟ين بگو چون آمدیه
  م خواندیبر تو بر خواه يک رمزیل

  گوش را بر بند و آنگه گوش دار
  تموز یدستیندو  يدر بهار

  م خام ین يوه هایما بر او چون م
  د کاخ راینشا یزانکه در خام
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  ن لب گزانیریچون بپخت و گشت ش
  ن شد دهانیریچون از آن اقبال ش

  است یخام ،و تعصب يریسخت گ
  اما گفتنش ،گر ماندیز دیچ
  شتنیهم بگوش خو یئتو گو ین

  يدر روکه خواب ان یهمچو آن وقت
  فالن يش و پنداریاز خو يبشنو

  قیخوش رف يا یستیتو ن یکیتو 
  هصد تو استکآن نُاست زفت  یئآن تو

  ؟و خواب يداریب حد يخود چه جا
  زآن مه لقا يدم مزن تا بشنو
  اسرار حال يدم مزن تا بشنو
  دم زنان آنز يدم مزن تا بشنو

  زآن آفتاب يدم مزن تا بشنو
  روح دم مزن تا دم زند بهر تو

  

  رد شاخها را بعد از آن یست گس  
  لک جهان م یسرد شد بر آدم

  است  یکار خون آشام ینیتا جن
  منش  ین ،دیبا تو روح القدس گو

  هم تو من  يا ،ر منینه من و نه غ
   يش خود شویش خود به پیتو ز پ

  با تو اندر خواب گفتست آن نهان 
  ق یعم يایو در یبلکه گردون

  قلزم است و غرقه گاه صد تو است 
  دم مزن و اهللا أعلم بالصواب 

 پاکبازان الصال يالصال ا

 قم تعال: زبان که یاز زبان ب

  زبان ان و در یبد در یآنچه نا
  آنچه نامد در کتاب و در خطاب 

  نوح  یآشنا بگذار در کشت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
دن او که بر سر کوه روم و چاره کنم و منت یه السالم پسر را و سرکشیدعوت کردن نوح عل. 54

 تو نکشم
  کرد اویچو کنعان کاشنا مهم
  نیبابا نش یا در کشتیب یه

  من آشنا آموختم ،ین :گفت
  ن موج طوفان بالستین مکن کایه

  کشُ شمع  يباد قهر است و بال
  رفتم بر آن کوه بلند ین :گفت

  ن زمانین مکن که کوه کاه است ایه
  ؟پند تو بشنوده ام یمن ک :گفت

  تو هرگز مرا امد گفتیخوش ن
  ستیکه روز ناز ن ،بان مکن بایه

  است ین دم نازکیو ا يتا کنون کرد
  مولد است او از قدیلد لم یلم 

  ؟دیناز فرزندان کجا خواهد کش
  را کم بنازیپ ،ستم مولودین

  نوح عدو یکه نخواهم کشت  
  ن یمه يا ،غرق طوفان ينگردتا 

  من بجز شمع تو شمع افروختم 
  آشنا امروز الست  يدست و پا

  د خمش یاب یمهجز که شمع حق 
  که مرا از هر گزندعاصم است آن ُ

  ش را ندهد امان یب خویجز حب
  ن دوده ام یکه من ز يکه طمع کرد

  ام از تو در هر دو سرا يمن بر
  ست یو انباز ن یشیمر خدا را خو

   ؟ستیک ناز ِ ،رایگ ،ن درگاهیندر اا
  پدر دارد نه فرزند و نه عم  هن
  ؟دیان کجا خواهد شنیبابا ا زی
  جوانا کم گراز ،ستم والدین
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  یم من شهوتین ،ستم شوهرین
  و اضطرار یجز خضوع و بندگ

  ين گفته ایبابا سالها ا :گفت
  یبا هر کس ينها گفته ایچند از ا

  تو در گوشم نرفتن دم سرد یا
  ان دارد اگریبابا چه ز :گفت
  فیگفت او پند لطین میهمچن

  ر شدیپدر از نصح کنعان س ین
  زیدند و موج تن گفتن بیاندر ا

  پادشاه بردبار يا :نوح گفت
  مر مرا تو بارها يوعده کرد

  میدت من سلیدل نهادم بر ام
  شانت نبودیاو از اهل و خو :گفت

  فتادوا کرمرا چونکه دندان تو 
  نگردد زار از اوتا تن  یباق

  ر ذات تویزارم ز غیب :گفت
  که چونم با تو من یدان یتو هم

  یلیزنده از تو شاد از تو عا
  کمال يا ،یمنفصل ن ،یمتصل ن

  اتیح يایم و تو دریانیماه
  یدر کنار فکرت یتو نگنج

  ن مراین طوفان و بعد از ایش از ایپ
  شان سخنینه با ا ،گفتمیبا تو م

  د سخنیکه عاشق روز و شب گو ین
  اطالل کرده ظاهرا در يرو

  یشکر طوفان را کنون بگماشت
  نددد بم و بیزانکه اطالل لئ

  من چنان اطالل خواهم در خطاب
  بشنوم من نام تو یتا مثن
  زآن دوست دارد کوه را ،یهر نب

  که پست مثال سنگالخُ آن 
  ار منیاو نگردد  ،میمن بگو

   یست ينجا ایناز را بگذار ا  
  ن حضرت ندارد اعتباریاندر ا
   يبه جهل آشفته ا ،ییگویباز م

   یبس يتا جواب سرد بشنود
  خاصه اکنون که شدم دانا و زفت 

  ؟ک بار تو پند پدری يبشنو
  ف یگفت او دفع عنین میهمچن

  ر شدیدر گوش آن ادب یدم ین
  زیز ریبر سر کنعان زد و شد ر

ت برد بارا لیرد و سمر مرا خر م  
  ابد اهلت از طوفان رهایکه ب

؟میل از من گلیود سپس چرا برب  
  ؟او کبود ،يدیفتو س يدیخود ند

  اوستاد يست دندان برکنش این
  زار از اویشو ب ،بود آن توگر چه 

  ر نبود آنکه او شد مات تویغ
  ست چندانم که با باران چمن یب

   یلیحا یواسطه ب یب يمغتذ
  اعتالل ز چون و چگونه یبلکه ب
  کو صفات ین يا ،م از لطفتیزنده ا

   ین چون علتیقر یبه معلول ین
  در ماجرا يتو مخاطب بوده ا

  کهن  سخن بخش نو و آن ِ يا
  با دمن  یگاه ،طاللگاه با ا
  ؟که را ؟د آن مدحتیگویاو که را م

   یواسطۀ اطالل را برداشت
  زدندیم ییصدا ین ،یئندا ین

  د جواب یکز صدا چون کوه واگو
  عاشقم بر نام جان آرام تو

  راو بشنود نام ت یتا مثن
  نه ما را در مناخ  ،دیموش را شا

  صدا ماند دم گفتار من  یب
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  یوارش کنن آن به که همیبا زم
  جمله را یار تو خواه ،نوح يا :گفت

  دل تو نشکنم ،یبهر کنعان
  ام که تو مرا یراض ین ین :گفت

  من خوشم ،کنیهر زمانم غرقه م
  ننگرم کس را و گر هم بنگرم
  عاشق صنع توام در شکر و صبر
  عاشق صنع خدا با فر بود

  ستیبس خف ین دو فرقیان ایدر م
  

   یش کناریبا قدم  ،ست هم دمین  
  يبر آرم از ثر ،حشر گردانم

  آگه کنم او ک از احوال یل
  راو د تیغرقه اگر با یهم کن

  کشم  یچون جان م ،حکم تو جان است
  او بهانه باشد و تو منظرم 

  ؟باشم چو گبر یعاشق مصنوع ک
 عاشق مصنوع او کافر بود

  ستیت صفیخود شناسد آنکه در رو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و لم  یرض بقضائیمن لم که گر یث دیث که الرضا بالکفر کفر و حدین دو حدیان ایق میتوف. 55
  یسوائ طلب رباًیفل یبالئ یصبر علی

  کرد سائل مر مرا یسؤال يد
  "کفر ،الرضا بالکفر"نکتۀ  :گفت

  باز فرمود او که اندر هر قضا
  ؟حق بود کفر و نفاق يقضا ین

  انیبود آن هم ز ،یم راضیور ن
  قضاست ین ین کفر مقضیا :گفتمش

  بدان یاز مقض ،خواجه ،پس قضا را
  کفر زآن رو که قضاست ربم یراض

  ستیکفر ن خودقضا  يکفر از رو
  کفر علم يکفر جهل است و قضا

  ستینقاش ن یزشت ،خط یزشت
آنکه اوزت نقاش باشد قو  

  ن را من به سازیم بحث ایگر گشا
  رودیذوق نکتۀ عشق از من م

  

  ز انکه عاشق بود او بر ماجرا  
  هرگفت اوست م ،مبر گفت وین پیا

  رضا ،دیبا مر مسلمان را رضا
  شوم باشد شقاق  ین راضیگر بد

  ؟انیپس چه چاره باشدم اندر م
  ن کفر راست یهست آثار قضا ا

 در زمان حل شود انتا شکالت 

  ن رو که نزاع و خبث ماست یاز ا ین
  ست یأنجا میا ،حق را کافر مخوان

  ؟ک باشد آخر حلم و خلمی یهر دو ک
  ست یزشت را بنمودن يبلکه از و
  هم نکو ،شت کردنهم تواند ز

  د درازیتا سؤال و تا جواب آ
  شودیگر مینقش خدمت نقش د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رت مانع بحث و فکرتوستیان آن که حیمثل در ب. 56
  مرد دو مو آمد شتاب یکیآن 
  کن جدا يدیفشم سیاز ر :گفت

  شش نهادیل پُک  د ویش او ببریر
  نیگز يان جواب است یان سؤال و یا

  نه دار مستطاب یئک آیش یپ  
   یفت يدم ایکه عروس نو گز

  فتاد يمرا کارچون ن یتو بگز که
  ن یرد دمنها ندارد یکه سر ا
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  د رایمر ز ییلیزد س یکیآن 
  کنمیم یسؤال ،زن یلیس :گفت

  تو زدم آمد طراق يبر قفا
  پرسم بگو ین سوال از تو همیا
  این طراق از دست من بوده ست یا

  ستمین فراغت نیاز درد ا :گفت
  نیش ایاند یهم يدردیتو که ب

  ریدردمندان را نباشد فکر غ
  ت فکر آوردیردد یغفلت و ب
  ست صاحب درد راین نیجز غم د

  نهدیحکم حق را بر سر و رو م
  

  د رایک يحمله کرد او هم برا  
  زنم یو آنگه م يپس جوابم گو

  اق نجا در وفیدارم ا یک سؤالی
 کخوین يحل کن اشکال مرا ا

  ایفخر ک ياز قفا گاه تو ا
  ستم ین فکر و تفکر بیکه در ا

 ن ین فکر هیست صاحب درد را این

 ریبد یخواه در مسجد برو خواه

 الت نکتۀ بکر آوردیدر خ

 شناسد مرد را و گرد را یم

  نهدیکسو میش، یحفظ فکرش، خو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  نبود یان صحابه حافظ کسیان آنکه در میدر ب. 57

یحافظ کس يددر صحابه کم ب  
  دیند و رسکنکه چون مغزش در آآز

  قشر جوز و فستق و بادام هم
  کم شد پوستش ،علم افزود ،مغز

  ستی چو ضد طالب ،یوصف مطلوب
  میکرد اوصاف قد یچون تجل

  ربع قرآن هر که را محفوظ بود
  ژرف ین معنیجمع صورت با چن

  مراعات ادب ،ین مستیدر چن
  ازیمراعات ن ،اندر استغنا

از افتاد و نازین از نیجمع ضد  
  ودشیان میخود عصا معشوق عم

  قند پریکوران خود صناد :گفت
  پر از قرآن به است یباز صندوق
  شد ز بار یکه خال یباز صندوق

  رداندر وصل چون افتاد م ،حاصل
  حیمل يا يدیلوبت رسچون به مط
  آسمان يبر بامها يچون شد
  ریم غیو تعل ياری يجز برا

   یبود جانشان را بس یگر چه شوق  
  دیق و واکفیپوستها شد بس رق

  ندشان شد پوست کم کمغز چون آ
  زانکه عاشق را بسوزد دوستش 

  ست  ینب انسوز ،و برق نور یوح
  م یپس بسوزد وصف حادث را گل

  شنودینا از صحابه میف جلّ
  شگرف  یست ممکن جز ز سلطانین

  ور بود باشد عجب  ،خود نباشد
  رد و درازچون گ ،ن استیجمع ضد

 ازیر امتیباز در وقت تح

  ودشیخود صندوق قرآن م ،کور
  از حروف مصحف و ذکر و نذر

  به دست  یبود خال یزآن که صندوق
  که پر موش است و مار یصندوق به ز

  سرد ،ش مردیگشت دالله به پ
  ح یعلم اکنون قب يشد طلبکار

  نردبان  يسرد باشد جست و جو
  ریر از بعد خیسرد باشد راه خ
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  ینۀ روشن که شد صاف و جلیآ
  ش سلطان خوش نشسته در قبولیپ

  

   یقلیجهل باشد بر نهادن ص  
  زشت باشد جستن نامه و رسول

   
  
  

استان مشغول شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه کردن عشق نامه در حضور معشوق د. 58
ح و االشتغال بالعلم یل عند حضور المدلول قبیش و معشوق آن را ناپسند داشتن که طلب الدلیخو

  المعلوم مذموم یبعد الوصول ال
  ش خود نشاندیار پیرا  یکیآن 

  ه و مدح و ثناتها در نامیب
  شیه و افغان و حزن و درد خویگر
  ران دوستیاز ح يو رنجور يدور

خودیهمچنان م   خواند با معشوق  َ
  ن اگر بهر من استیا :گفت معشوق

  شت حاضر و تو نامه خوانیمن به پ
  کیاما ول ينجا حاضریا :گفت

  نه سالیدم ز تو پاریدیآنچه م
  خورده ام ین چشمه زاللیمن از ا
  یکن آب نیول ،نمیب یچشمه م

  ستم معشوق تویپس من ن :گفت
  یتو بر من و بر حالت یعاشق

  تو من یکل م مطلوبِیپس ن
  یمعشوق نو خانۀ معشوقم 

  ک تو بودیهست معشوق آنکه او 
  منتظر ینباش ،شیابیچون ب

  موقوف حال ین ،ر احوال استیم
  حال را فرمان کند ،دیچون بگو

  نبود که موقوف است او یمنته
  حال باشد دست او يایمیک

  ن شودیریگر بخواهد مرگ هم ش
  او بود سلطان حال اندر روش

  ستیآدم ،آنکه او موقوف حال است
  فارغ است از وقت و حال  یک صافیل

  او يآحالها موقوف عزم و ر

  ار خواندیش یرون کرد و پینامه ب  
  و بس البه ها ینیو مسک يزار
 ش  ینا اهل و خو يزاریو ب يخار

 و رسول از مغز و پوستغام یذکر پ

 رون شد ز حصر و حد و عدیتا که ب

ع کردن است ین عمر ضایا ،وصل گاه  
  نشان عاشقان  ين باریست این

  ک یش نیب خویابم نصی یمن نم
  نم وصال یبیگر چه م ،ن دمیست این
  ده و دل ز آب تازه کرده ام ید

   یراه آبم را مگر زد رهزن
  من به بلغار و مرادت در قتو

   یفت يات اندر دست نبود حال
  را اندر زمن و جزو مقصودم ت

   یعشق بر نقد است بر صندوق ن
  ت او بودیمبتدا و منتها

  رّز سیدا او بود هم نیهم هو
  بندة آن ماه باشد ماه و سال 

  جسمها را جان کند ،چون بخواهد
  منتظر بنشسته باشد حال جو

  شود مس مست او ،دست جنباند
  ن شودینسرخار و نشتر نرگس و 

 چو تو محروم از حال و کشش ین

  ست یدر کم یافزون و گاه یگهکه 
  ابن الوقت باشد در مثال  یصوف

  او يح آسایزنده از نفخ مس
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  ینه عاشق بر من ،یعاشق حال
  کامل بود یگه ناقص گهآنکه 

  نینکه آفل باشد و گه آن و اآو
  و گه ناخوش استخوش  یآنکه او گاه

  یکن ماه نیول ،برج مه باشد
  ابن وقت چونصفا  یهست صوف
  ذو الجالل عشقغرق  یهست صاف
  ولد استیکه او لَم  يغرقۀ نور
  يگر زنده ا نیگز ین عشقیرو چن

  شیمنگر اندر نقش زشت و خوب خو
  فیا ضعی يریکه حقرا ن یامنگر 

  طلبیم یکه باش یتو بهر حال
  دهدیم یکان لب خشکت گواه

  ز آب یغامیلب هست پ یخشک
  ستیمبارك جنبش ،ين طلبکاریکا
  ستون طلب مفتاح مطلوبات تیا
  احیدر ص ین طلب همچون خروسیا

  طلبیتو م ،ستتیگر چه آلت ن
  پسر يطلبکار ا ینیهر که را ب

  يکز جوار طالبان طالب شو
  ستبج یمانیسل يمور یکیگر 

  يشه ایتو ز مال و پ يهر چه دار
  ابد، نادر است یب یگنج یکیگر 

  افت اویشک یجست ب يزیهر که چ
  پسر يدر طلب پا ا يچون نهاد

  طلب یکدم بیخواجه  ين مباش ایه
  ابنده بودینده یعاقبت جو

  ن فتح بابیدر طلب چاالك شو و
  

   یتن ید حال بر من میبر ام  
  آفل بود ،لیست معبود خلین
ب اآلفل ،ست دلبرین ح   ن یال أُ
  ک دم آتش است یآب و  یک زمانی

   یآگاه ن یول ،نقش بت باشد
  وقت را همچون پدر بگرفته سخت 

  فارغ از اوقات و حال  ین ،ابن کس
  یلَم لَم دآن ِیل زد است یا ولَد  

   يور نه وقت مختلف را بنده ا
  ش یر مطلوب خوببنگر اندر عشق و 

  ف یشر يبنگر اندر همت خود ا
  خشک لب  يما ائجو دایآب م

  با منبع نهد يروکاو به آخر 
  ن اضطراب ین ایقیکه به مات آرد 

  ست یکشُ مانع  ،ن طلب در راه حقیا
  ست وات تین سپاه و نصرت رایا
  د صباح یآیزند نعره که میم
  ست آلت حاجت اندر راه رب ین
  ش او انداز سریپ ،ار او شوی

   يو ز ظالل غالبان غالب شو
منگر اندر جستن او سست ست س  

 ي؟شه ایطلب بود اول و اند ین

 هم قاصر است ور باستد از طلب

 چون به جد اندر طلب بشتافت او

 خطر یسر بیو شد م یافتی

 تعب یب یهر چه خواه یابیتا ب

 چونکه در خدمت شتابنده بود 

  طلب واهللا اعلم بالصوابیم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حالل ده  يکرد که مرا روز یه السالم شب و روز دعا میکه در عهد داود عل مردت آن یحکا. 59
  رنج یب

   یش هر غبینزد هر دانا و پ    یدر عهد داود نب یکیآن 
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  خدا يکا :میکرد دا ین دعا میا
  یکاهل يدیمرا تو آفرچون 

  مراد یش بیبر خران پشت ر
  یمل يا يدیکاهلم چون آفر

  ه خسبم در وجودیسا ،کاهلم من
  ه خسبان را مگریکاهالن و سا
  یئد روزیجو ،سته هر که را پا

  نین حزیا يران به سویرزق را م
  جود تو ،ن را پا نباشدیچون زم

  مادرش ،طفل را چون پا نباشد
  تعب یبخواهم به ناگه  یئروز

  ن دعایکرد ایار میمدت بس
  د بر گفتار اویخندیخلق م
  شین سست ریعجب ا ؟دیگویکه چه م
  کسب و رنج است و تعب يراه روز
  داد و طلب  يشه ایپاو را  ههر ک

  أسبابها مناطلبوا األرزاق 
  شاه و سلطان و رسول حق کنون
  ریهست در فرمان او از وحش و ط

  کاندر اوست يو ناز يبا چنان عز
  عددیشمار و بیمعجزاتش ب

  چکس را خود ز آدم تا کنونیه
  ستیراند دویبم یبه هر وعظ اوک
  ر و آهو جمع گردد آن زمانیش

  ل با دمشیکوه و مرغان هم رسا
  ن مر او را معجزاتین و صد چندیا

  او يخدا روز ،نیبا همه تمک
  شیروز یو رنج یزره باف یب
  ين مخذول واپس مانده این چنیا
  اوخواهد که  یدبر همن مین چنیا

  *ش زود یرنجیخواهد که ب یز احمق
  انجهامد در ین یجین گینچنیا

  کن مرا يروز، رنج یب یثروت  
   یمنبل ،یسست جنب ،يزخم خوار
  تران نتوان نهادشوا ،بار اسبان

   یم ده هم ز راه کاهلیروز
  ل و جودافضاۀ یخفتم اندر سا

  دگر ینوع ياده ابن یئروز
   یئکن دل سوز ،ستیهر که را پا ن

  ن یهر زم يبه سو بارانابر را 
  او دو تو يابر را راند به سو

  فه بر سرش یزد وظید و ریآ
  جز طلب  ،که ندارم من ز کوشش

   یشب همه شب تا ضح ،روز تا شب
  کار اویو بر پ یبر طمع خام

  ش یهشیدادست بنگ ب یا کسی
 !ن نادر نشد، ور شد، عجبیهرگز ا

  از ره کسب و تعب با رنج و تب
  من أبوابها اتیاالبادخلوا 

  ذو فنون  یهست داود نب
 رین او راست سیزم يدر همه رو

  دوست  يتهایدستش عنایکه گز
  مدد اندر مدد ،شیموج بخشا

  چون ارغنون همدست آواز ب یک
  ست یکرد ن ،شبرا صوت خو یآدم
  ن از آن یمغفل ا ،رشیتذک يسو

  هر دو اندر وقت دعوت محرمش 
  جهات و در جهات  یش بینور رو

  اندر جستجوکرده باشد بسته 
  ش یروزید با همه پیاین یم

   يخانه کندة دون و گردون رانده ا
 ش فرو یابد تا رود پایگنج 

  ر کند دامن ز سودتجارت پ یب
  نردبان  یم بر فلک بیکه بر آ
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  ریبگ نک :گفتش به تسخر ین همیا
  ما را هم بده :دیخند یو آن هم
  ن فسوسیو ،ع مردمین تشنیاو از ا

  ریتا که شد در شهر معروف و شه
  آن گدا یشد مثل در خام طبع

  کرد از دعا و ابتهالیکم نم
  ن و گر شتابنده بودگر گرا

  

  ریو آمد بش يدت روزیکه رس  
  ساالر ده  ،يه ایهد یابینچه آز

  کرد از دعا و چاپلوس  یکم نم
  رید پنیجو یکاو ز انبان ته

 آمد جدا ین خواهش نمیاو از ا

 کرد اجابت مستعان ذوالجالل

  ابنده بودینده یعاقبت جو
  

  
  
  
  
  
  
  

ب در خانۀ آن دعا دن گاویدو. 60 حب یإن اهللا و سلم ه یعلاهللا  یصل یکننده به الحاح، قال النَّ
خواهد یو الحاح خواهنده را بهست از آنچه م ین خواست از حقتعالیهمرا یالدعاء ز ین فیالملح

  و مدد خواستن او يمولو یعنیو عذر گفتن ناظم  يوآنرا از 
  ناگهان در چاشتگاه يتا که روز

  دیدو يانه اش گاوناگهان در خ
ستگاو گستاخ اندر آن خانه بج  

  د آن زمانیگاو ببر يپس گلو
  رفت قصاب يسو ش سردیچون بر

  نیدرون همچون جن ،تقاضاگر يا
  ق دهیتوف ،ره نما ،سهل گردان

  یکنیچون ز مفلس زر تقاضا م
  شام و سحر ،هینظم و قاف ،تو یب

  میعل يا یس و قوافینظم و تجن
ز رایهر چ يح کرده اچون مسب  

  ح بر نوع دگریتسب یکیهر 
  ح جمادیمنکر ز تسب یآدم

  یکیبلکه هفتاد و دو ملت هر 
  چون دو ناطق را ز حال همدگر

  ناطق غافلم ح ِیچون من از تسب
  ح خاصیتسب یکیرا  یهست سن

  خبریب يح جبریاز تسب یسن
  که آن ضالست و گم :دیگو ین همیا

  ؟ن را چه خبریکه ا :دیگو یوآن هم
  کندیدا میک هویهر  گوهر

  و آه  يکرد با زارین دعا میا  
  دیبشکست دربند و کل ،شاخ زد

  مهاش بست یرجست و قوابمرد 
  امان  یب ،تامل یب ،توقف یب

   ز تفتیهم پوستش را تکند َ تا 
  نیاتمام ا یکنیچون تقاضا م

  بر ما منه  ،ا تقاضا را بهلی
یشاه غن ير ازر ببخشش در س   

  ؟د در نظریدارد که آ یزهره ک
  م یبندة امر تواند از ترس و ب

  ز راییز و با تمییتم یذات ب
  خبرین بید و از حال آن ایگو

  وآن جماد اندر عبادت اوستاد
   یکدگر و اندر شکیخبر از یب
  ؟وار و دریچون بود د ،ست آگهین

   ؟چون بداند سبحۀ صامت دلم
  را ضد آن در مناص  يهست جبر

  اثر یب یح سنیاز تسب يجبر
  قم ُ  خبر از حال او وز امر یب

  زدان از قدریجنگشان افکند 
  کندیدا میجنس از ناجنس پ
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  یقهر را از لطف داند هر کس
  نهان يقهردر گشته  ،یک لطفیل

  یئمگر ربان ،داند یکم کس
  برندیم ین دو گمانیان زیباق
  

   یا خسی دانا،خواه نادان، خواه   
   روان یدر دل لطف يا که قهری

   یئدل محک جانکش بود در 
  پرند یک پر میالنۀ خود به  يسو
  

  
  
  
  

  ن در علمیقیو مثال ظنّ و  ک پر استیان آنکه علم را دو پر و گمان را یب. 61
ی ،گمان را ،رعلم را دو پر استک پ  

  ر زود افتد سر نگونک پیغ مر
  مرغ گماند آن زیخیم دفت یم

  علمش رو نمودو چون ز ظن وارست 
  میا مستقیسو یمشیبعد از آن 
  لیچون جبرئ ،پردیبا دو پر بر م

  یئتو :ندشیگر همۀ عالم بگو
  او نگردد گرمتر از گفتشان

  یگمره :ند او رایور همه گو
  فتد در گمان از طعنشانیاو ن

  د به گفتیو کوه آا یبلکه گر در
  الیفتد در خیک ذره نیچ یه

  الیاحت یمطمئن و موقن و ب
  

  به پرواز ابتر است  ،ناقص آمد ظنّ  
  ا فزون ی ید دو گامباز بر پرّ

  ان ید آشیبر ام ،رپ یکیبا 
  گشودوا هاپر ،شد دو پر آن مرغ

  م یوجهه مکبا او سق یعل ین
  ل یقال و ق یمگر ب یگمان و ب یب

   ين مستویو دزدان یبر ره 
  جان طاق او نگردد جفتشان 

   یو تو برگ که يکوه پندار
  او نگردد دردمند از ظعنشان 

  تو جفت  یگشت یبا گمره :دشیگو
 ا به طعن طاعنان رنجور حال ی

  ن باشد مگر در کل حالین چنیکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  ت معلمیو حکا يان به ویم خلق و رغبت مشتریوهم تعظمثال رنجور شدن آدم به . 62
  کودکان

  از اوستاد یکودکان مکتب
  ق کاریمشورت کردند در تعو

  ؟یید ورا رنجوریآ یچون نم
  و ز کار یم از حبس و تنگیتا ره
  ر کردین تدبی، ارکتریز یکیآن 

  ستین يرنگ تو بر جا ،ر باشدیخ
  نیال افتد از ایاندر خ یاندک

  از در مکتب بگو یئچون در آ
  افزون شود یالش اندکیآن خ
  نیآن چارم و پنجم چن ،آن سوم

  دند از مالل و اجتهادیرنج د  
طرارتد در اضتا معلم درف  

   یئرد چند روز او دوریکه بگ
  هست او چون سنگ خارا برقرار

  ؟تو زرد یاوستا چون :دیکه بگو
  است  یا از تبی ،ا از هواین اثر یا

  ن ین چنیا ،هم مدد کن ،تو برادر
  احوال تو در باشد اوستایخ

  مجنون شود یعاقل یالیکز خ
  ن یند و حنیغم نما ،ما یدر پ
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  ن خبریکودك تواتر ا یتا چو س
  یذک يکه شاباش ا :گفتش یکیهر 

  قیمتفق گشتند در عهد وث
  بعد از آن سوگند داد او جمله را

  د از همهیآن کودك بچرب يرا
  

  ابد مستقری ،ندیمتفق گو  
   یت متکید بختت بر عنابا

  ق یک رفیکه نگرداند سخن را 
  د ماجراینگو يتا که غماز
  رفت از رمه یش میعقل او در پ

  

  
  
  
  
  

است و تفاوت  يعقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوان آنکه یدر ب. 63
  ل علم استیعقول از تحص

  آن تفاوت هست در عقل بشر
  ن قبل فرمود احمد در مقالیز

  اختالف عقلها در اصل بود
  بر خالف قول اهل اعتزال

  ش و کم کندیم بیتجربه و تعل
  یکودک ينکه راآز ،نیباطل است ا
  شۀ مردان کاریبگذرد زاند

  ردزآن طفل خُ يشه اید اندیبردم
  که آن از فطرت است ،خود فزون آن به

  بگو دادة خدا بهتر بود تو
  

  اندر صور ،ان شاهدانیکه م  
سن رجال در زبان پنهان بود ح  

  د شنودیان بایبر وفاق سن
  که عقول از اصل دارند اعتدال 

  اعلم کند یکیرا از  یکیتا 
   یکه ندارد تجربه در مسلک

 د کارشان در اضطراریعاجز آ

  نبرد یئر با صد تجربه بویپ
  فکرت است جهد و ز که  یفزونآن ز
  ؟راهوارانه رود یا که لنگی

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استاد را ،ندن کودکانکدر وهم اف. 64
  روز گشت و آمدند آن کودکان

رون منتظریستادند بجمله ا  
را ين رایدست ازانکه منبع او ب  

  بر آن یشیتو مجو پ ،مقلد يا
  گفت استا را سالم ،او در آمد

  مر مرا یست رنجین :استاگفت 
  دب  اما غبار وهم ِ ،کرد ینف

  نین چنیگفت ا ،يگریاندر آمد د
  ت گرفتن تا وهم او قویهمچن

  

   به مکتب شادمانن فکرت یبر هم  
  مصر ار ِیآن از در د یتا در آ

  را يشه پاید هممسر امام آ
  کاو بود منبع ز نور آسمان 

  ت زردفام یرنگ رو ،ر باشدیخ
  اوه هالیمگو  ،نیشتو برو بن

  زد اندر دلش ناگاه  یاندک
  ن یآن وهم افزون شد بد یاندک

  ماند اندر حال خود بس در شگفت
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م خلقانیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیب. 65
  زد دل فرعون را رنجور کرد    از زن و از طفل و مرد ،سجدة خلق
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  ک خداوند و ملکیگفتن هر 
  ریدل شد یاله يکه بدعو
  آفتش وهم است و ظن يعقل جزو
  بود یم گز راهین گر نیبر زم

  يگر رو یوار عالیبر سر د
  ز لرز دل به وهم یافت یبلکه م

  

  منهتک  یآن چنان کردش ز وهم  
  ریچ سیشد ه یاژدها گشت و نم

  زانکه در ظلمات شد او را وطن 
  رودیمن میوهم ا یب یآدم

   يشویم ژک ،رضش بودگر دو گز ع
  بفهم ،را نکو بنگر یترس وهم

   

  
  
  
  
  
  

  رنجور شدن استاد به وهم. 66
  میست از وهم و بسسخت گشت استا 

  هر اوست سستکه م ،ن با زنیخشمگ
  خود مرا آگه نکرد از رنگ من

سن و جلوة خود مست گشتاو به ح  
  واگشاد يآمد و در را به تند

  ؟يچون زود آمد ،ر استیخ :نگفت ز
  نیرنگ و حال من بب ؟يکور :گفت

غض و نفاقتو درون خانه از ب  
  ستتین یبیخواجه ع يا :گفت زن

  ؟در لجاج يتو هنوز زن، يا :گفت
  رمما را چه ج يگر تو کور و کر شد

  نهیارم آیب ،خواجه يا :گفت
  تانه ینه آ ،ینه تو ره ،رو :گفت

  جامۀ خواب مرا رو گستران
  مردش بانگ زد ،زن توقف کرد

  

  م ید او گلیکشان ید و میبر جه  
  ست خو ناد ینپرس ،ن حالمیمن بد

  قصد دارد تا رهد از ننگ من 
  افتاد طشت من خبر کز بام  یب

  آن اوستاد یکودکان اندر پ
   يدکت را بیکه مبادا ذات ن

  ن یگانگان اندر حنیاز غمم ب
  حال من در احتراق  ینینب یم

  ستت  یمعن یالش ب وهم و ظنّ
   ؟ر و ارتجاجین تغیا ینینب یم
  م و در اندوه و گرم ین رنجیدر ا  ما

  که ندارم من گنه  یتا بدان
  و عنت  ینیما در بغض و کئدا

  که سر من شد گران  ،تا بخسبم
  سزد ین میرا او ت ،زوتر ،عدو يکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يدن او از وهم رنجوریدر جامۀ خواب افتادن استاد و نال. 67
  جامه خواب آورد و گسترد آن عجوز

  متهم دارد مرا ،میگر بگو
  یفال بد رنجور گرداند هم

  فرضیغمبر قبوله یقول پ
  بر زند یالیاو خ ،میگر بگو

  کندیرون میمر مرا از خانه ب
  و استاد اوفتاد افکندجامه خواب 

  باطن پر ز سوز ،و یامکان ن ،گفت  
  ن ماجرایشود ا دم جیور نگو

   یرا که نبودستش غم یآدم
  نا تمرضوایان تمارضتم لد

  کندیفعل دارد زن که خلوت م
  کندیفعل و افسون م یبهر فسق

  بزاد یم يآه آه و ناله از و
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  نشستند و نهان کودکان آن جا
  مییم و ما زندانین همه کردیکا
  

  هان خواندند با صد اندیدرس م  
یید بناب م یئد بانبود ما ب  

  
  
  

  دیندن کودکان استاد را که او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاکدوم بار در وهم اف. 68
  قوم پسند يکه ا :کودكگفت آن 
  کودکان يا :خواندند گفت یچون هم

  د استا را ز بانگیدرد سر افزا
  دید رویگویست مرا :گفت استا

  میکر يا :سجده کردند و بگفتند
خانه ها يستند سوپس برون ج  

  

  د آوا بلندید و کنیدرس خوان  
  ان یبانگ ما استاد را دارد ز

  ؟ابد بهر دانگیکاو درد ، نیارزد ا
  دیرون شویدرد سر افزون شدم ب
  م یو ب يدور بادا از تو رنجور
  دانه ها يهمچو مرغان در هوا

  

  
  
  
  
  
  

  ن مکریافتن کودکان از مکتب بدیخالص . 69
  ن گشتند و گفتیمادرانشان خشمگ

  لست اکنون و شمایوقت تحص
  ستیمادر تو ب يعذر آوردند کا

  آسمان استاد ما ياز قضا
  مکر است و دروغ :مادران گفتند

  ش اوستایم پییما صباح آ
  دیبسم اهللا رو :کودکان گفتند

  

  ؟ا با لهو جفتکتاب و شم روز ِ  
 ؟د از کتاب و اوستایزیگریم

  ست یر نین گناه از ما و از تقصیا
  م و مبتالیگشت رنجور و سق

  د بهر طمع دوغ یصد دروغ آر
  ن مکر شمایم اصل اینیتا بب

  دیبر دروغ و صدق ما واقف شو
  

  
  
  
  
  
  
  

  ادت اوستادیرفتن مادران کودکان به ع. 70
  مدند آن مادرانبامدادان آ

  مار گرانیخفته استا همچو ب
  لحاف ریتکثهم عرق کرده ز 

  د آهسته اوکش یم یآه آه
  ن درد سریر باشد اوستاد ایخ

  نیخبر بودم از ایمن هم ب :گفت
  لیمن بدم غافل به شغل قال و ق
  یچون به جد مشغول باشد آدم

  وسف شد سمریاز زنان مصر 
  شیخو يپاره پاره کرده ساعدها

  سا مرد شجاع اندر حرابب يا

ستا، ز هر گوشه روان    پرسش اُ

   درد سر را سر ببسته چون زنان
  ده در سجاف یسر ببسته رو کش

  جملگان گشتند هم الحول گو
  ن خبریا زاجان تو ما را نبود 

  ن یکردند هن کودکان یاآگهم 
  ل یثق ین رنجیبود در باطن چن

   ید رنج خود باشد عمیاو ز د
  شان خبریبشد ز ا یکه ز مشغول

  ش یند نه پیکه نه پس ب ،روح واله
  ش ضراب یا پایکه ببرد دست 
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  روداریاو همان دست آورد در گ
  ند دست رفته در ضرریخود بب

  

  بر گمان آنکه هست او برقرار  
  خبر یار رفته بیخون از او بس

 
  
  

 ين پاین دست روح است و این دست آستیاست و ا یروح را چون لباسان آنکه تن یدر ب. 71
  روح است يموزة پا

  سیکه تن آمد چون لب یتا بدان
  د اهللا خوشتر استیروح را توح

  و ائتالف ینیدست و پا در خواب ب
  بدن يبدن دار یکه ب یئآن تو

  بدن بس کار و بار یروح دارد ب
  د برونیباش تا مرغ از قفس آ

  

  س یرا مل یالبس لباسرو بجو   
  گر است ید ير ظاهر دست و پایغ

  مدانش از گزاف  ،قت دانیآن حق
 رون شدن یجان ب ، پس مترس از جسم

 قراریمرغ باشد در قفس بس ب

  هفت چرخ او را زبون ینیتا بب
  

  
  
  
  
  
  

لوت و داخل ان حالوت انقطاع و خیش که در کوه خلوت کرده بود و بیت آن درویحکا. 72
  یس من استأنس بیو أن یس من ذکرنین منقبت که أنا جلیشدن در ا

  يبا همه ا یچو با من يهمه ا یور ب    يهمه ا یب یمن یچو ب يگر با همه ا
  يمت گر بشنویت گویک حکای

  میمق يبه کهسار یشیبود درو
  د او را شمولیرسیچون ز خالق م

رضَهمچنانکه سهل شد ما را ح  
  يبر سرور یشقآنچنانکه عا

  ساختند يرا بهر کار یهر کس
  ؟شود یل جنبان کیم یدست و پا ب

  سما يل خود سویم ینیگر بب
  نیزم يل خود سویم ینیور بب

  ن کنندیشیعاقالن خود نوحه ها پ
  نیکار آخر را بب يزابتدا

  

 يقت بگرویقت بر حقیدر حق  

  م یخلوت او را بود هم خواب و ند
  ل بود از انفاس مرد و زن ملو

  گر را سفریسهل شد هم قوم د
   يعاشق است آن خواجه بر آهنگر

  ل آن را در دلش انداختندیم
  ؟رود یک يآب و باد یخار و خس ب

  مادولت بر گشا همچون ه پرّ
  ن ین از حنیچ منشیکن هینوحه م

  زنندیجاهالن آخر به سر برم
  نیوم دیمان یتو پش یتا نباش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر ترازویدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعید. 73
  يش زرگریآمد به پ یکیآن 
  ستیخواجه مرا غربال ن رو: گفت
  دکان برندارم  یجاروب :گفت

  خواهم بده یکه م ییمن ترازو

   يکه ترازو ده که بر سنجم زر  
  ست یان تسخر میزان ده بدیم :گفت
  ن مضاحک را بمان یبس بس ا :گفت
  هر سو مجه  ،کر مکن شتن را یخو
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  ستمیکر ن ،دم سخنیبشن :گفت
  مرتعش يریک پیل ،دمین شنیا

  ناتوان يریک پیفهم کردم، ل
  وآن زر تو هم قراضۀ خرد و مرد

  اریب یخواجه جاروب :یئپس بگو
  يخاك را جمع آور ،یچون بروب

  م از آنیزم خاك و زر جویتا بر
  دم آخر را تمامیمن ز اول د
  بود ین بود اعمیهر که اول ب

  ان کاریهر که اول بنگرد پا
  است یشیحکم چون بر عاقبت اند

  نان بوند اهل رشادیعاقبت ب
  

  ستم یمعن یکه ب يتا نپندار  
  جسم تو نامنتعش  ،دست لرزان

 دستت از ضعف است لرزان هر زمان

  ردخُِ  زد زریپس بر ،دست لرزد
  غبار خود را در م زریتا بجو

   يرج يخواهم ا ربالغ :میئگو
 ؟بود غربال ما را در دکان یک

 و السالم ،نجایگر رو از اید يجا

 بود ین، چه با معنیهر که آخر ب

 اندر آخر او نگردد شرمسار

 است یشیبندة درو یپادشاه

   درنگر واهللا اعلم بالسداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و درخت  رمیگاز درخت باز ن یوة کوهیکه نذر کرده بود که م یۀ قصۀ آن زاهد کوهیبق. 74
آن خورم که باد افکنده باشد از مگر فشان یت که بیح و کنایصربه م یرا نگو یفشانم و کسین

  درخت
  يان ندارد راز گوین سخن پایا

  خ فردیث شیکن تمام اکنون حد
  ماره بود اشجار و ثاندر آن کُ
  وه هایش بود آن میقوت آن درو
  ا رب با تو منی :شیگفت آن درو

  نیدر کلّ ح يوه اینم میخود نچ
  شزدکه باد اندا ،وهیجز از آن م

  بر نذر خود بودش وفا یمدت
  دین سبب فرمود استثنا کنیز

  زآنکه حکم کار در دست من است
  دهم یلیهر زمان دل را دگر م

  دیلنا شأن جد اصباح ٍ کلّ
  ستیث آمد که دل همچون پریدر حد

  ر را هر طرف راند گزافپ ،باد
  ن دل دان چنانآ ،گریث دیدر حد

  بود یئهر زمان دل را دگر را

 يقصۀ آنمرد زاهد باز گو  

 کهسار بودش خواب و خوردکاندران 

 شماریب و امرود و انار بیس

 دائما ينخودر يزیر آن چیغ

  نم در زمن ین نچیعهد کردم ز
 نیم که بچیرا نگو يریز غین

  نم از درخت منتعش یمن نچ
  تا در آمد امتحانات قضا

  دیمان بر زنیبه پ ،گر خدا خواهد
 ار جملگان پست من استیاخت

  نهم  یهر نفس بر دل دگر داغ
  دیحیال  يء عن مراد یش کلّ

  ست یر صرصریاس یابانیدر ب
  گه چپ و گه راست با صد اختالف 
  کآب جوشان ز آتش اندر قازغان 

  بود یئک از جایل ،يآن نه از و
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  دل يبر را يمن شویپس چرا ا
  ر حکم است و قدرین هم از تاثیا
  ن عجبیا ،ست خود از مرغ پرانین
  وتد باند ین عجب که دام بیا

  

  آخر خجل  يتا شو يعهد بند  
  حذر ینتوان ،و ینیب یچاه م

  ند دام و افتد در عطب ینب اوک
  فتد یم ،ور نخواهد ،گر بخواهد

 

  
  
  
  

  دایبه اثر پ ،ه بند دام قضا به صورت پنهانیتشب. 75
  شیچشم باز و گوش باز و دام پ

  ياندر دلق مهتر زاده ا ینیب
  سوخته ينابکار يدر هوا

  شیان قوم خویخوار گشته در م
  خوار خان و مان رفته شده بد نام و

  ایک يا :دیند بگویب يزاهد
  ن ادبار زشت افتاده امیکاندر ا

  ن وارهمیتا بو که من ز یهمت
  خواهد او از عام و خاصین دعا میا

  یباز و بند ن يدست باز و پا
  ؟خالص ییجوین بند میاز کدام
  یمختف ير و قضایبند تقد
  ست آن در مکمن استیدا نیگر چه پ

  زانکه آهنگر مر آن را بشکند
  پنهان گران ن بندیعجب ا يا
  دن آن بند احمد را رسدید
  ال بو لهبید بر پشت عید

  دیند یزم را جز او چشمیحبل و ه
  کنند یلیانش جمله تاویباق
  ر آن پشتش دو تویک از تاثیل

  تا وارهم ،یهمت ،یئکه دعا
  دین عالمتها پدیند ایآنکه ب

  داند و پوشد به امر ذوالجالل
  

  ش یخو پرّپرد با  یم یدام يسو  
   يسر برهنه در بال افتاده ا

  اقمشه و امالك خود بفروخته 
 شیش از مریاب و دل ریمرهمش نا

  ادباروار ،رودیکام دشمن م
  دار از بهر خدایم یهمت

  و نعمت از کف داده ام  ملکمال و 
  ره بود که بر جهم یل تن گیز

  کالخالص و الخالص و الخالص 
   یآهن یموکل بر سرش ن ین

   ؟مناص ییجوین حبس میکدامو از 
   یبجز جان صف ،ند آنینب هان

  بدتر از زندان و بند آهن است 
  حفره گر هم خشت زندان بر کند

  ر آن آهنگران یعاجز از تکس
  بسته حبلٌ منْ مسد يبر گلو
  حطب  ۀزم گفت حمالیتنگ ه
  دید بر او هر ناپدید آیکه پد

  شان هوشمندیست و ایهوشین ز بیکا
  ش تویالن شده او پگشته و نا
  رون جهم ین بند نهان بیتا از ا

  ؟دیرا از سع یچون نداند او شق
  که نباشد کشف راز حق حالل

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مهلت یدن بیق رسر نذر کرده به کندن امرود از درخت و گوشمال حیمضطر شدن فق. 76
  ریساز مجاعت شد زبون و تن ا    ریان ندارد آن فقین سخن پایا
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  ختینر يپنج روز آن باد امرود
  دیچند د يمرود یبر سر شاخ

  ر کردیشاخ را سر ز ،باد آمد
ت جذب قضاجوع و ضعف و قو  

  وه سکستیبن مُ چون که از امرود
  دیهم در آن دم گوشمال حق رس

  مخلصان باشند دائم در خطر
  اوف یکه نتوان يا مکن نذری

  د وفا در راه حقینذر را با
  م بس در کارهایعهدها بست

ت آن کو که پا میان آوریقو  
  ر ما شودیگرنه فصلت دستگ

  وسته دارینذر ما را با وفا پ
  ریقصه کان فق يبازگشتم سو

  رت حق گوشمالش داد زودیغ
  از دزدان بدند آنجا مگر یجمع

  تاختند ياتفاقا دزد چند
  

  خت یگریم يز آتش جوعش صبور  
  دیکرد و خود را واکش يباز صبر

  ر کردیطبع را بر خوردن آن چ
  وفایکرد زاهد را ز نذرش ب

  ش سست یگشت اندر نذر و عهد خو
 دیچشم او بگشاد و گوش او کش

 پسر يامتحانها هست در راه ا

 رون جه هالین و بیبر خطر منش

 ک حق تا خود که را بدهد سبقیل

 م در سر بارهایکرد نذرها

 میم و ناتوان و مضطریعاجز

 بود یبر ما زآنکه رسوائ يوا

 عهد ما را از کرم دار استوار

 ریعهد چون بشکست در  دم شد اس

 زآنکه فرمودست اوفوا بالعقود

 م و زریم و سیان آورده بیدر م

  واندرآن کهسار منزل ساختند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دن دستش رایخ با دزدان و بریمتهم کردن آن ش. 77
  شیدند آنجا و بست از دزدان بیب

  شحنه را غماز آگه کرده بود
  عزم آن کهسار کرد یشحنه حال

  پس بفرمود از غضب جالد را
  چپ و دست راست يهم بدانجا پا

  ده شد غلطیدست زاهد هم بر
  نیبس گز يدر زمان آمد سوار

  خ است و ابدال خداین فالن شیا
  ز رفتیت ،د جامهیآن عوان بدر

  شحنه آمد پا برهنه عذر خواه
  ن کار زشتین بحل کن مر مرا زیه

  ش راین نیدانم سبب ایم :گفت
مان اویرمت امن شکستم ح  

  ش یکردند مسروقات خویبخش م  
  ر افتادند زوددمردم شحنه 

 ر مردیجمله را بگرفت و بست آن ش

 ک از تن کن جدایهر  يدست و پا

  بخاست  ییو غوغا نددیله ببرجم
  خواست هم کردن سقطیپاش را م

  ن یسگ بب يبانگ بر زد بر عوان کا
  ؟جدا يدست او را تو چرا کرد

  ش تفت یش شحنه داد آگاهیپ
  که ندانستم خدا بر من گواه 

  م و سرور اهل بهشت یکر يا
  ش رایشناسم من گناه خو یم

  نم برد دادستان اویمیپس 
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د استمن شکستم عهد و دانستم ب  
  ما و مغز و پوست يدست ما و پا
  دم حاللرا کرو ت ،نیقسم من بود ا

  او فرمان رواست ،نکه او دانستآ
  ز معده و ز مغص ابسا مرغ يا
  ده دانه جویپر یبسا مرغ يا
  در آب دور دست یبسا ماه يا
  دهبسا مستور در پرده ب يا
  ک خویحبر ن یبسا قاض يا
  بحج رفته به عشق یبسا حاج يا

  ن شرابیابلکه در هاروت و ماروت 
  ن کرد احترازید از بهر ایزیبا
  شه کرد آن ذو لبابیسبب اند از

  نخواهم خورد آب یتا سال :گفت
  نید بهر دنه جهد او بین کمیا

  دست ،حلق ياجزده شد یچون بر
  ک در بسته شدین باشد چو ینچنیا

  

  ت به دست أرج ید آن شومیتا رس  
  حکم دوست  يفدا یوال يباد ا

  را نبود وبال و ت یتو ندانست
   ؟سته رادن کیچیبا خدا سامان پ

  بر کنار بام محبوس قفص 
  ده حلق او هم حلق اویکه بر

  گشته از حرص گلو مأخوذ شست 
  فرج و گلو رسوا شده  یشوم

  او زرد رو یرشوت ياز گلو
 ار فسقیوقت بازآمد شده او 

  باب  چرخشان شد سداز عروج 
  اندر نماز ید در خود کاهلید
  ار آب ید علت خوردن بسید

  ش داد تاب یآنچنان کرد و خدا
  ن یگشت او سلطان و قطب العارف

  ببست  يمرد زاهد را در شکو
  گر بر او اشکسته شدیصد در د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل بافتن او به دو دستیخ اقطع و زنبیکرامات ش. 78
  ش خلقیخ اقطع گشت نامش پیش

  روان یگر تو نام اولش خواه
  افتیر بئزا یکیش او را یدر عر

  شیجان خو عدو يا :گفت او را
  ؟شتاب اندر سباق ين چرا کردیا

  ایب اکنون :پس تبسم کرد و گفت
  ین با کسیمگو ا ،رم منیتا نم

  بعد از آن قوم دگر از روزنش
  کردگار یحکمت را تو دان :گفت

  دندب يک چندیآمد الهامش که 
  ؟قیکه مگر سالوس بود او در طر

  من نخواهم کان رمه کافر شوند
  م آشکارین کرامت را بکردیا

  ن آفات حلق یکرد معروفش بد  
 ش خوانیناتیر تین برو بوالخیه

  ل بافت یزنب خودکاو به هر دو دست 
  ش یسر کرده پ يشم آمدیدر عر
  اق یاز افراط مهر و اشت :گفت

  ایک ين را ایدار ا یک مخفیل
   ینه خس ،یبینه حب ،ینیه قرن

  دنش یمطلع گشتند بر باف
  آشکار يتو کرد ،من کنم پنهان

  شدندین غم بر تو منکر میکه در ا
   ؟قیکه خدا رسواش کرد اندر فر

  د روندضاللت در گمان ب وز
  مت دست اندر وقت کاریکه ده
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  چارگان بد گمانیتا که آن ب
  شین کرامتها ز پیا یرا بو من ت

  شان دادمتین کرامت بهر ایا
  کز مرگ تن ،يتو از آن بگذشته ا

  ق سر و پا از تو رفتیوهم تفر
  

  رد نگردند از جناب آسمان   
  ش یاز ذات خو یدادم یخود تسل

  هر آن بنهادمت ن چراغ از بیو
  بدن  يق اجزایتفر از یترس

  ک زفت یدت نیدفع وهم اسپر رس
  

  
  
  
  
  

  ت ساحران فرعون بر قطع دست و پاأسبب جر. 79
  ؟نیکه فرعون لع یساحران را ن

  که ببرم دست و پاتان از خالف
  شان در همانیکاپنداشت  چناناو 

  ف و ترسیکه بودشان لرزه و تخو
  سته اندشان ریدانست کا یاو نم

  ۀ خود را ز خود دانسته اندیسا
  هاون گردون اگر صد بارشان

  ده اندیب را چون دین ترکآاصل 
  ستیما اندر ظنّ ،ن جهان خواب استیا

  د گازیگر به خواب اندر سرت ببر
  میخواب در خود را دو ن ینیگر بب
  اندر خواب نقصان بدن حاصل

  ن جهان را که به صورت قائم استیا
  قبول يد تو کردیاز ره تقل
  ستین خواب نیمگو کا یروز در خواب
  عضد يت آن دان ایداریخواب و ب

  ن دم خفته امیاو گمان برده که ا
  را بشکند يگر کوزه ا ،کوزه گر

  کور را هر گام باشد ترس چاه
  د عرض راه راینا دیمرد ب

  یش نلرزد هر دمیانوپا و ز
  میستیز فرعونا که ما آن نیخ

  خرقۀ ما را بدر دوزنده هست
  ن خوب را اندر کناریلباس ا یب

  جید از تن و ز مزیخوشتر از تجر

   ؟نیاست بر زمید سیکرد تهد  
  زم ندارمتان معاف یپس در آو
  فند و وسواس و گمان یوهم و تخو

  دات نفس یاز توهمها و تهد
  بنشسته اند چۀ نور دلیبر در

  ش و برجسته اندکچابک و چست و 
  ن گلزارشان یرد کوبد اندر اخُ

  ده اندیکم ترس وهم  از فروع ِ
  ست یباك ن ،یگر رود در خواب دست

  هم عمرت دراز ،هم سرت بر جاست
  م یسق ین يزیچون بخ یتن درست

  دو صد پاره شدن  از یست باکین
  غمبر که حلم نائم است یگفت پ
  رسول  یدا بیده پین دیسالکان ا

  ست یاصل جز مهتاب ن ،ه فرع استیسا
  ند خفته کاو در خواب شدیکه بب

  خبر زآن کاوست در خواب دوم  یب
  م کندئچون بخواهد باز خود قا

  د به راه یآیبا هزاران ترس م
  پس بداند او مغاك و چاه را

   یدارد او از هر غم یرو ترش ک
  م یستیب یغول ز یکه به هر بانگ

  به است  نخود ما را برهنه ت ور نه
  نابکار عدو يا میریبگخوش 

  ج یگ الهام ِ یب فرعون ِ يا ،ستین
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و جواب گفتن  به نادراال  یافت یافتم و تو نم یار در رو میش شتر که من بسیت استر پیشکا. 80

  آن
  قیخوش رف يکا :گفت استر با شتر

  يرویدر سر و خوش م یئایتو ن
  یافتم به رو در هر دم یمن هم

  ؟ستیکه چ ،ن سبب را باز گو با منیا
  نیقیاز چشم تو، چشم من  :گفت

  مناظر يبعد از آن هم از بلند
  م بر سر کوه بلندیچون برآ

  راه یئو باال یپس همه پست
  نش نهمیاز سر ب منهر قدم 

  ک دو سه گامیش خود یپ ینیتو نب
  ریکم و البصیلد یاألعم يستوی

  حق جان دهد رحمن را در یچون جن
  کندیاز خورش او جذب اجزا م

  تا چهل سالش به جذب جزوها
  م کردیجذب اجزا روح را تعل

  د بودیه ها خورشن ذریجامع ا
  تو ز خواب یئکه در آ یآن زمان
  ب نشدیاو غاکان از  یتا بدان

  

  ق یب و در راه دقیدر فراز و ش  
   يچون غو ،م به سر دریآ یمن هم

   یو خواه اندر نم یخواه در خشک
  ست ید بزیتا بدانم من که چون با

 نیز بیگمان روشن تر است و تیب

   فتم حاضرمین سبب در رو نیز
  نم هوشمندیآخر عقبه بب

  د هم اله ینما وا  ده ام راید
  دن وارهم از عثار و اوفتا

  رنج دام  ینیو نب ینیدانه ب
  ریالمقام و النزول و المس یف

  جذب اجزا در مزاج او نهد
  تندیتار و پود جسم خود را م

  صش در نمایحق حرکرده باشد 
  ؟چون نداند جذب اجزا شاه فرد

  غذا اجزات را داند ربود یب
  هوش و حس رفته را خواند شتاب 

  دد که عید چون بفرمایباز آ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه یعل ریش چشم عزیرکب شدن پدن باذن اهللا و در هم میر بعد از پوسیخر عز ياجتماع اجزا. 81
  السالم

  در نگر اندر خرت ،راین عزیه
  م اجزاش رایآور ش تو گردیپ

  نهد یو جزو بر هم م یدست ن
  یپاره زندرنگر در صنعت 

  وقت خرز ین یسمان و سوزنیر
  نیدا ببیچشم بگشا حشر را پ

  م را تمامیجامع ینیتا بب
  یمنیهمچنان که وقت خفتن ا

  ده برت یزیده ست و ریکه بپوس  
و دو گوش و پاش را آن سر و دم  

  دهدیم یپاره ها را اجتماع
   یسوزن یدوزد کهن ب یکاو هم
  ست درزیدا نیدوزد که پ آن چنان

  ن یوم دیتا نماند شبهه ات در 
  وقت مردن ز اهتمام  يتا نلرز

   یتن ياز فوات جمله حسها
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  وقت خواب يبر حواس خود نلرز
  

  شان و خرابیگردد پریگر چه م  
     

  شیبر مرگ فرزندان خو یخیجزع ناکردن ش. 82
  نیش از ایپ یئنما ره یخیبود ش

  ن امتانایمبر در میچون پ
  شیخ رفته پیش :غمبر کهیگفت پ

  ت اویگفتش اهل ب یک صباحی
  فرزندان توو مرگ ما ز هجر 

  ؟چرا يزار ینم ؟ییگر یتو نم
  نباشد در درون یرا رحمو چون ت

  شوایپ يم اید توایما به ام
  ند روز حشر تختیارایچون ب

  نهاریز یدر چنان روز و شب ب
  ست آن زمانودست ما و دامن ت

  زیبر که روز رستخغمیگفت پ
  ان باشم به جانیع عاصیمن شف

  ر را به جهدئواهل کبا ،انیعاص
  صالحان امتم خود فارغند

  شان را شفاعتها بودیبلکه ا
  برنداشت يریوزر غ ،چ وازریه

  جوان يخ است ایش ،وزر است یآنکه ب
  دیمو سپ یعنی ،ریپ ؟خ که بودیش

  او یه هستیس يهست آن مو
  ر اوستیپ ،ش نماندیچونکه هست

  ه وصف بشریس يهست آن مو
  ریاندر مهد بر دارد نف یسیع

  د از بعض اوصاف بشریگر ره
  ه کان وصف ماستیس يمو یکیچون 

  ار با خود است ،دیش سپیچون بود مو
  است یز وصفش باق یئور سر مو

  میدواران توایما همه ام
  یشفقت ین جمله چون بیک با ایل

  ن یزم يبر رو ،شمع یمانآس  
  روضۀ دار الجنان  يدر گشا
  ش یان قوم خویباشد م یچون نب

  ک خوین يبگو ا ؟یسخت دل چون
  م با پشت دو تویدارینوحه م

  راو ست اندر دل تیا که رحمت نی
  دستمان از تو کنون یپس چه ام

  تو ما را در فنا يگذارنبکه 
  آن روز سخت  یئع ما تویخود شف

  دواریم امیواما به اکرام ت
  چ مجرم را امان یکه نماند ه

  ؟زیگذارم مجرمان را اشک ر یک
  تا رهانمشان ز اشکنجۀ گران 
  وا رهانم از عتاب نقض عهد

  من روز گزند ياز شفاعتها
  رودیگفتشان چون حکم نافذ م

  م بر فراشت یخدا ،م وازریمن ن
  در قبول حق چو اندر کف کمان 

  دیامنا  ين مو بدان ایا یمعن
  مو رش نماند تایا ز هستت

  ا خود دو موست یه مو باشد او یگر س
  سر يش و مویر يست آن مو موین

  ریم و پیخیما ش ،که جوان ناگشته
  پسر يکهل باشد ا ،خ نبودیش
  خ و مقبول خداست یش يست بر وین

  زد است ینه خاص ا ،ر است ویاو نه پ
 است یآفاق خدا،او نه از عرش 

 میتوان خوان و احسان یزه چیز

 ی؟رأفت یبهر فرزندان چرا ب
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  سوزد تو را یا مگر خود دل نمی
  

   خ، ما را ماجرایش يباز گو ا  
    

  ستن بر مرگ فرزندان خودیخ بهر ناگریعذر گفتن ش. 83
  قیرف يمپندار ا :خ گفت او رایش

  بر همۀ کفار ما را رحمت است
  ش استیبر سگانم رحمت و بخشا

  م دعایگو ،گزدیکه م یآن سگ
  شه دارین سگان را هم در آن اندیا

  نیا را بر زمینباورد ایزآن ب
  درگاه خاص يخلق را خواند سو

  ن سو بهر پندید از ایجهد بنما
  بود مر عام را يرحمت جزو

  ن گشته به کلیرحمت جزوش قر
  وسته شویبه کل پ ،يجزو رحمت

  تا که جزو است او نداند راه بحر
؟برد یکره  ،می چون نداند راه  

  آنگاه او ،متصل گردد به بحر
  بود يدیبه تقل ،ور کند دعوت

  بر همه يپس چون رحم دار :گفت
  ؟شینوحه بر فرزند خو يچون ندار

  ده هاستیاشک د ،چون گواه رحم
  ن عتابش گرم شدیخ دانا زیش

  عجوز يا :زن کرد و بگفتشرو به 
اند یشان گر حیردند اجمله گر م  
  شیش خوین پینمشان معیمن چو ب

  رونند از دور زمانیگر چه ب
  ا از فراقی ،ه از هجران بودیگر

  نندشانیب یخلق اندر خواب م
  پنهان کنم ین جهان خود را دمیز

  فالن ير عقل باشد ایحس اس
بستۀ عقل را جان باز کرد دست  

  شه بر آب صفایاندحسها و 

  ق یو دل شف که ندارم رحم و مهر  
  است  "کافر نعمت"گر چه جان جمله 

  ؟که چرا از سنگهاشان مالش است
  خدا يا ،ن خو وارهانشیکه از ا

  ق سنگساریکه نباشند از خال
ۀً للعالم مح ن یتا کندشان ر  

  حق را خواند که وافر کن خالص 
  ا در مبندید خدایچون نشد گو

  ام رابود هم یرحمت کل
  سبل  يهاد ستایرحمت در

  ن و رویب يرحمت کل را تو هاد
  را کند ز اشباه بحر يریهر غد

  ؟ا خلق را چون آوردیدر يسو
  ل و جویره برد تا بحر همچون س

  بود يدییأو ت یان و وحینه از ع
  ن رمه یبه گرد ا یهمچو چوپان

  ش یچون که فصاد اجلشان زد به ن
   ؟ه چراستینم و گر یدة تو بید

 آزرم شد یکباره بیدر سخن 

  همچون تموز ،يد نباشد فصل دخو
  ؟اند یب و پنهان ز چشم دل کیغا

  ؟شیرو را کنم همچون تو ر ،از چه رو
کنان  يرد من بازبا من اند و گ  

  زانم وصالست و عناق یبا عز
  ان ینم عیب یهم يداریمن به ب

  برگ حس را از درخت افشان کنم 
  ر روح باشد هم بدان یعقل اس

  دبسته را هم ساز کر يکارها
  آب را يهمچو خس بگرفته رو
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بردیک سو میعقل آن خس به  دست  
خس بس انببابه بود بر جو چون ح  

  د خدایچون که دست عقل نگشا
  ده اویآب را هر دم کند پوش

  بست دو دست هوا يچونکه تقو
  دوره محکومت شیپس حواس چ

  خواب اندر کند ،خواب یحس را ب
  ند خوابهایبب يداریهم به ب

  

  ش خردیشود پیدا میآب پ  
  دا گشت آب یپ ،ک سو رفتیخس چو 
  د از هوا بر آب مایخس فزا

  ان عقل تویآن هوا خندان و گر
  د هر دو دست عقل رایحق گشا

  دوچون خرد ساالر و مخدومت ش
  ها ز جان سر بر زندتبیتا که غ

  د بابهایهم ز گردون بر گشا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  نا شدن وقت قرائتیر مصحف را در رو و بیخ ضریقصۀ خواندن ش. 84
  ریخ فقیش کیام ید در اید
  ش او مهمان شد او وقت تموزیپ

  ؟عجب مصحف چراست يا نجایا :گفت
  شش فزودیشه تشوین اندیاندر ا

  ختهیآو یاوست تنها مصحف
  کنم يخمش صبر یتا بپرسم ن

  در حرج يصبر کرد و بود چند
  برادر صبر کن يصبر گنجست ا

  کشف هر سرّ رهبر است يصبر سو
  

  ریضر يریدر خانۀ پ یمصحف  
  هر دو زاهد جمع گشته چند روز

  راست  شین درویناست ایچون که ناب
  نجا باش و بودیست ایکه جز او را ن

  خته یا آمیم گستاخ یمن ن
  بر زنم  يبر مراد يتا به صبر

 کشف شد کالصبر مفتاح الفرج 

 ن رنج کهنیتو ز یابیتا شفا 

  صبر تلخ آمد بر ِ  او شکر است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن یساخت از سؤال کردن با ا یسالم حلقه ها مه الید که داود علیصبر کردن لقمان چون د. 85
  ت که صبر از سؤال موجب فرج باشدین

  داود صفا يرفت لقمان سو
  ندکفیجمله را با همدگر در م

ده بودیاد او کم دصنعت زر  
  واپرسم از او ؟د بودین چه شایکا

  تر استیصبر اول :باز با خود گفت
  زودتر کشفت شود ،یچون نپرس
  صل شودرتر حاید یور بپرس

  زمان اندرچونکه لقمان تن بزد 
  د اوید و در پوشیپس زره ساز

  یفت يکو لباس است این نیا :گفت

  کرد ز آهن حلقه هاید کاو مید  
  آن شاه بلند ،پوالدو ز آهن 

  فزود ماند و وسواسشیدر عجب م
  ؟ز حلقۀ تو به تو يسازیکه چه م

  صبر تا مقصود زوتر رهبر است 
  مرغ صبر از جمله پران تر بود

  ت مشکل شودیصبر یسهل از ب
  شد تمام از صنعت داود آن 

  م صبر خویش لقمان کریپ
  در مصاف و جنگ دفع زخم را
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  ستیکو دمیصبر هم ن :گفت لقمان
  فالن ين کرد ایصبر را با حق قر
  دیا حق آفریمیصد هزاران ک

  

  ست یکه پناه و دافع هر جا غم  
  را آگه بخوان  "و العصر"آخر 

  دیو صبر آدم ندهمچ ییایمیک
  

  
  
  

  نا و مصحف خواندن اویت نابیۀ حکایبق. 86
  مرد مهمان صبر کرد و ناگهان

  دیم شب آواز قرآن را شنین
  خواند درستیکه ز مصحف کور م

  ست نوریت نیچون در چشمها: گفت
  يبر آن افتاده ا یخوانیآنچه م

  کند یدا میر پیاصبعت در س
  داگشته ز جهل تن ج يا :گفت

  مستعان يکا :من ز حق در خواستم
  بده يمرا نور ،ستم حافظین

  ده ام را آن زمانیباز ده دو د
  مرد کار يکا :آمد از حضرت ندا
  راو خوش ت يدیحسن ظن است و ام

  هر زمان که قصد خواندن باشدت
  راو من در آن دم وادهم چشم ت

  که من یآن گاههمچنان کرد و هر 
  که نشد غافل ز کار يریآن خب

  نشم آن شاه فردیباز بخشد ب
  را اعتراض ین سبب نبود ولیز

  انگورت دهد ،گر بسوزد باغت
  دهد یدست را دست یآن شل ب

  ال نسلم و اعتراض از ما برفت
  رسد یآتش مرا گرم یچونکه ب
  یدنیچشمت ببخشد د یچونکه ب

  یچون دهد او روشن یچراغ یب
  

  گشتش حال مشکل در زمان  کشف  
  دیب را بدیجست از خواب آن عجا

  ست صبر و از او آن حال ج یگشت ب
  ؟سطور یخوان یهم ینیب یچون هم

   يدست را بر حرف آن بنهاده ا
  مستند يکه نظر بر حرف دار

  ؟از صنع خدا يداریعجب م ،نیا
  صم همچو جان یبر قرائت من حر

  گره  یوقت خواندن ب ،دهیدر دو د
  ان یرم مصحف و خوانم عیبگ که
  دواریبه ما اوم یبه هر رنج يا

  د به هر دم برترآیرا گوو که ت
  دت یا ز مصحفها قرائت بای

  معظم جوهرا یتا فرو خوان
  م مصحف اندر خواندن یواگشا

  پادشاه و کردگار یآن گرام
  در زمان همچون چراغ شب نورد

  اض یفرستد اعت ،هر چه بستاند
  ت دهدسور تان ماتمیدر م

  دهد یکان غمها را دل مست
  د از مفقود زفت یآ یچون عوض م

  م گر آتش ما را کشدیراض
 یست چشم روشنین کورینچنیا

  ی؟کن یگر چراغت شد چه افغان م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن حکم را بگردانیو البه نکنند که ا یاله يقضاند به احکام یکه راضا یاز اول یصفت بعض. 87
  در جهان  یکه ندارند اعتراض    بشنو اکنون قصۀ آن رهروان
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  گرندیا اهل دعا خود دیز اول
  ایشناسم ز اول یگر میقوم د

  از رضا که هست رام آن کرام
  نند خاصیب یهم یدر قضا ذوق

  شان گشودیبر دل ا یحسن ظن
  شان خوش بودیش اید پیهر چه آ

  قومشان شکر بودزهر در حل
  ک و بدیکسان بودشان نی یجملگ

  کفر باشد نزدشان کردن دعا
  

  درند یم یدوزند و گاه یکه گه  
  که دهانشان بسته باشد از دعا
  جستن دفع قضاشان شد حرام 

  د طلب کردن خالص یکفرشان آ
 جامۀ کبود یکه نپوشند از غم

 وان گردد از آتش بودیآب ح

 سنگ اندر راهشان گوهر بود

 ن؟ ز حسن ظنّ خَودیاز چه باشد ا

  ن قضایاله از ما بگردان ا يکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش رایسؤال کردن بهلول آن درو. 88
  ش رایدرو یکیگفت بهلول آن 

  که جاودان یچون باشد کس :گفت
  ل و جوها بر مراد او روندیس

  رهنگان اوو مرگ، س یزندگ
  تیهر کجا خواهد فرستد تعز

  سالکان راه هم بر کام او
  د در جهانبنجن یچ دندانیه
  چ برگیفتد هیاو ن يرضا یب
  چ رگیمراد او نجنبد ه یب

  نیهمچن یشه راست گفت يا :گفت
  کیول ،صادق يا ینین و صد چندیا

  آنچنان که فاضل و مرد فضول
  آنچنانش شرح کن اندر کالم

  بود یخوان باشچو  ،ناطق کامل
  نوا یچ مهمان بینماند ه تا

  هفت توست یهمچو قرآن که به معن
  ش عامین شد پیقی ين باریا :گفت

  فتد از درختیدر ن یچ برگیه
  گلو ياز دهان لقمه نشد سو

  ستیکان زمام آدم ،ل و رغبتیم
  يوآسمانها ذره ا ،نهایدر زم

  واقف کن مرا ؟شیدرو يا یچون  
  ؟بر مراد او رود کار جهان

  شوند اهدخواو که  واختران زآنس
  بر مراد او روانه کو به کو
  ت یهر کجا خواهد ببخشد تهن

  ماندگان از راه هم در دام او
  رضا و امر آن فرمان روان  یب
 چ مرگید هیایاو ن يقضا یب

 ا تا سمکیدر جهان زاوج ثر

  ن یداست ایپ تو يمایدر فر و س
  ک یک نیان کن نیب ،ن رایشرح کن ا

   از دل و از جان کند او را قبول
  ابد عقل عام ی بهرههم که از آن 

  بود یهر آشز خوانش بر سر 
  خود جدا يابد غذای یهر کس

  خاص را و عام را مطعم در اوست 
  زدان است رام یکه جهان در امر 

  قضا و حکم آن سلطان بخت  یب
  "کادخلوا"ه را حق د لقمیتا نگو

  ست یجنبش آن رام امر آن غن
ينگردد پره ا ،ر نجنباندپ   
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  م نافذشیجز به فرمان قد
  ؟که شمرد برگ درختان را تمام

  کار ین قدر بشنو که چون کلیا
  بنده شد يحق رضا يچون قضا

  مزد و ثواب یپ ین ،تکلف یب
  خود نخواهد بهر خود یزندگ

  ستیهر کجا امر قدم را مسلک
  بهر گنج ین ،دیزیزدان میبهر 

  او اهخو يمانش برایهست ا
  حق بود يترك کفرش هم برا

  او ين آمد ز اصل آن خوین چنیا
  ند رضایآنگهان خندد که او ب

  ن بودیو خلقت ا يکش خو يبنده ا
  ؟ا دعایپس چرا البه کند او 

  مرگ او و مرگ فرزندان او
  نزع فرزندان بر آن با وفا

  اال مگر ؟د دعایپس چرا گو
  آن شفاعت وآن دعا نه از رحم خود
  رحم خود را او همان دم سوختست
  دوزخ اوصاف او عشق است و او

  ؟شناخت یک ین فروقیا یهر طروق
  

  ست خوش ین يجلد ،شرح نتوان کرد و  
  ؟شود در نطق رام یت کینها یب
  نگردد جز به امر کردگار یم

  خواهنده شد يحکم او را بنده ا
  ن شد مستطاب یبلکه طبع او چن

  حکم احد یبلکه خواهد از پ
  ست یکیش شیپ یو مردگ یزندگ

  نز خوف و رنج  ،مردیزدان میبهر 
  جنت و اشجار و جو ينه برا

  م آنکه در آتش رودیز ب ین
  او يبه جست و جو ین ،اضتینه ر

  شکر او را قضا يهمچو حلوا
  ؟جهان بر امر و فرمانش رود ین

  ن قضایخداوند ا يکه بگردان ا
  شش چو حلوا در گلویبهر حق پ
  نوا یخ بیش شیف پیچون قطا

  دادگر يند رضایدعا بدر 
  کند آن بندة صاحب رشدیم

  که چراغ عشق حق افروختست 
  سوخت مر اوصاف خود را مو به مو

  ن دولت بتاخت یدر ا کو یجز دقوق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و کراماتش یقصۀ دقوق. 89
  يباجه ایداشت خوش د یآن دقوق
  شد چو مه بر آسمان ین میبر زم

  یکم ساخت یمسکن یدر مقام
  ک خانه گر باشم دو روزیدر  :گفت

أنا ارهغرة المسکن أحاذ  
  بالمکان یلق قلبال أعود خُ
  ازشب در نم ،در بیروز اندر س

  یئاز بد خو ،یمنقطع از خلق ن
  بر خلق نافع همچو آب یمشفق

   يعاشق و صاحب کرامت خواجه ا  
  شبروان را گشته زو روشن روان 

یانداخت یهکم دو روز اندر د   
  عشق آن مسکن کند در من فروز

  ا نفس سافر للغنای یانقل
  االمتحان  یکون خالصا فی یک

  چشم اندر شاه باز او همچو باز
   یئاز دو ،یو زن ن منفرد از مرد
  ش مستجاب یو دعا یعیخوش شف
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  ک و بد را مهربان و مستقرین
  مهان يشما را ا :غمبریگفت پ

  دیمن يزآن سبب که جمله اجزا
  کار شد یجزو از کل قطع شد ب

  وندد به کل بار دگریتا نپ
  سنداو را ست خود یور بجنبد ن

  ک سو رودیرد کل گر بن ُیجزو از
  د در مقالیایصل او نقطع و و

  ر خواندیش یر مثالبرا  یمر عل
  

  تر از پدر یشه ،بهتر از مادر  
  ق و مهربان یچون پدر هستم شف

  ؟دیکن یجزو را از کل چرا بر م
  عضو از تن قطع شد مردار شد
  مرده باشد نبودش از جان خبر

  ده هم جنبش کندیعضو نو ببر
  کل است کاو ناقص شودن نه آن ُیا
  بهر مثال  ز ناقص گفته شدیچ
  گر چه راند ،ر مثل او نباشدیش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یباز گشتن به قصۀ دقوق. 90
  از مثال و مثل و فرق آن بران

  امام خلق بود يآنکه در فتو
  ه را مات کردر میآنکه اندر س

  امیو اوراد و ق ين تقویبا چن
  يدفر معظم مرادش آن بدر س

  به راه یرفت یچو م یگفت ین همیا
  ا رب آنها را که بشناسد دلمی

  زدان جانی يتو ا د،وانکه نشناس
  نیصدر مه يا :که یحضرتش گفت
  ؟دگر ییجویچه م ،يمهر من دار

  راز يدانا يا ،رب ای :یاو بگفت
  ان بحر اگر بنشسته امیدر م

  نود نعجه مراست ،همچو داودم
  ر عشق تو فخر است و جاهحرص اند

  بود یشیشهوت و حرص نران پ
  بود یشیحرص مردان از ره پ

  است ياز کمال مرد ،حرص یکیآن 
  نجا بس نهانیهست ا يسرّ ،آه

  ستیر نیکز آبش س یهمچو مستسق
  ، نو تر رسدیکی، زان یچون گذشت

  ن بارگاهیت حضرت است اینها یب

  جوان  يا ،یجانب قصۀ دقوق  
  بودرُیرشته ماز ف يتقو يگو

  ن رشک خوردیاو د ين داریهم ز د
  مدام  يطالب خاصان حق بود

   يزد یبر بندة خاص یکه دم
  اله  ين خاصگانم ایکن قر

  لم قبم ،ان ویبندة بسته م
  بر من محجوبشان کن مهربان 

   ؟نین چه عشق است و چه استسقاست ایا
  ؟بشر یئجو هچ ،ستوچون خدا با ت

  زایدر دلم راه ن يتو گشود
  طمع در آب سبو هم بسته ام 

  فم هم بجاست یطمع در نعجۀ حر
  ر تو ننگ و تباه یحرص اندر غ

  بود یشیزان ننگ و بد کیح و آن ِ
  پس رود يدر مخنث حرص سو

  است  يافتضاح و سرد ،و آن دگر حرص
  دوان  یشود موس يخضر يکه سو

 ست یباهللا ما ،یافتیبر هر آنچه 

  در رسد يباالتر از و یکیآن 
  ست راه وصدر ت ،صدر را بگذار
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91 .خضر را با کمال نبوت و قربت یطلب کردن موس رّس  

  میکر ياموز ایم حق بیاز کل
  يغمبرین پین جاه و چنیبا چن

  يا تو قوم خود را هشته ایموس
  سته از خوف و رجار ،يقبادیک

  نیتو واقف بر ا ،ست ووتو با ت آن ِ
  دین مالمت کم کنیا :یگفت موس

  ن منیروم تا مجمع البحریم
  سببا ياجعل الخضر ألمر

  و بالها به پرّ ،مسالها پرّ
  بدان ،ارزد ینم یعنیروم یم
  عمو يان ندارد این سخن پایا

  

  م یکل ید ز مشتاقیگو ین چه میب  
   يبر  ،"ینیخودب"ز  ،طالب خضرم

   ؟يسر گشته ا ییئکوین یدر پ
  ؟تا کجا یی؟چند جو ؟يچند گرد

   ؟نیزم یئمایچند پ ،آسمانا
  دیکم زنره آفتاب و ماه را 

تا شوم مصحوب سلطان زن م  
  حقبا يو أسر یذاك أو أمض

  هزاران سالها ؟سالها چه بود
  عشق جانان کم مدان از عشق نان 

  گوازب یداستان آن دقوق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یباز گشتن به قصۀ دقوق. 92
  هی علهللارحمۀ ا یآن دقوق

  سال و مه رفتم سفر از عشق ماه
  بر خار و سنگ رفته امپا برهنه 

  نیها را بر زمین پاین ایتو مب
  از ره و منزل ز کوتاه و دراز

  دراز و کوته اوصاف تن است نیا
  به عقلز نطفه تا  يتو سفر کرد

  ریچون بود در دور و د یر جان بیس
  ند، جان منیر جان هر کس نه بیس
  ر جسمانه رها کرد او کنونیس

  شدم مشتاق واریم يروز :گفت
  يدر قطره ا  ینم قلزمیتا بب

  ک ساحل به گامی يدم سویچون رس
  

  گفت سافرت ه یخافق یف يدم  
  ران در اله یح و، خبر از راه یب

  ش و دنگ یخو یرانم و بیمن ح :گفت
  ن یقیرود عاشق یزانکه بر دل م

  اوست مست دلنوازک ؟دل چه داند
  گر رفتن است ید ،رفتن ارواح

  نقل به  ین ،بود منزل یبه گام ین
 رید سیاموزیجسم ما از جان ب

  ر جسم باشد بر علنیک سیل
  چون نهان در شکل چون  یرود بیم

  اری نم در بشر انوار ِیتا بب
   يذره ادرج اندر  یآفتاب

  گه گشته روز و وقت شام یبود ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساحل ينمودن مثال هفت شمع سو. 93
  دم ناگهانیهفت شمع از دور د

  از آن یشمع یکینور شعلۀ هر 
  دم بدان یاندر آن ساحل شتاب  

    بر شده خوش تا عنان آسمان 
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  ره گشتیهم خ یرگیخ ،ره گشتمیخ
  ؟ن چگونه شمعها افروختستیاک

  ودگشته ب یان چراغیخلق جو
  ده هاید عجب بر دب يچشم بند

  

  رت عقل را از سر گذشت یموج ح  
  نها دوختست یدة خلق از این دو دیو
  فزودیکه بر مه م یش آن شمعیپ

  شاءیمنْ  يهدیکرد یبندشان م
  

  
  
  
  

  ک شمعیل شدن آن هفت شمع بر مثا. 94

  کیشد هفت یدم که میدیباز م
  گر هفت شدیک بار دیباز آن 

  ان شمعهایم یاتصاالت
  کند ادراك آنُ دن یک دیآنکه 
  ندش ادراك هوشیک دم بیآنکه 

  کیندارد رو ال یانیچونکه پا
  کان شمعها ،شتر رفتم دوانیپ
  ش و خرابیخو یبمدهوش و شدم یم

  نیهوش اندر ایعقل و بیب یساعت
  برخاستم ،هوش آمدمباز با 

  
  ب فلک یج یبشکافتنور او 

  من زفت شد یرانیو ح یمست
  د بر زبان و گفت مایایکه ن

  سالها نتوان نمودن از زبان 
  سالها نتوان شنودن آن بگوش 

  ک یما عل ثناء یزانکه ال أحص
  ایز است از نشان کبریتا چه چ

  ل و شتاب یفتادم ز تعجیتا ب
  ن یاوفتادم بر سر خاك زم

  پاستم  هن ،نه سر یئر روش گود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هفت مرد خیآن ش نمودن آن شمعها در نظر. 95
  هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد

  روز درد نور ِ ،ش آن انواریپ
  ران گشتم اندر صنع ربیباز ح

  کو بنگرمیشتر رفتم که نیپ
  

  شد به سقف الجوردینورشان م  
 سترد ینورها را ماز صالبت 

 عجب ين چون شد؟ چگونه است؟ اینچنیکا

  گردد سرمینکه میتا چه حالست ا
  

  
  
  
  

  هفت درخت هفت مرد،آن  نمودنباز . 96
  ک مرد شد شکل درختیباز هر 
  ست شاخیدا نیبرگ پ یز انبه

  شاخ بر سدره زده یهر درخت
  نیک رفته در قعر زمیخ هر یب
  تر يدان روخن ،خشان از شاخیب
  انیع يدیکه بر شکاف يوه ایم

  

  ک بخت یشان نیا يچشمم از سبز  
  وة فراخ یگم گشته از م ،برگ هم

  رون شده یاز خال ب ؟سدره چبود
  ن یقید ب یرتر از گاو و ماهیز

  ر و زبریز ،عقل از آن اشکالشان
  نور آن یوه جستیهمچو آب از م

  

  
  
  
  
  
  

  ن درختان از چشم خلقبودن آ یمخف. 97
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  گذشت یشان مین عجب تر که بر ایا
  باختند یجان م ،هیسا يز آرزو

  چیدند هید یۀ آن را نمیسا
  ده هایختم کرده قهر حق بر د

  ید نیخورش ،ند ویرا ب يذره ا
  وه هاین مینوا و یکاروانها ب

  دند خلقیچ یمده هیپوس بِیس
  گفته هر برگ و شکوفۀ آن غصون

  هر درخت يسوآمد ز  یبانگ م
  رت بر شجریآمد ز غ یبانگ م
  دین سو رویکا :گفتشانیم یگر کس
  ن مستین مسکیکا :گفتندیجمله م
  دراز ين ز سوداین مسکیمغز ا

  ؟ستیا رب حال چی :ماندیاو عجب م
  و عقل يخلق گوناگون با صد را

  فاقنز ارکانشان یعاقالن و ز
  ره شدهیوانه و خیا منم دی

  که من ،مالم به هر لحظهیچشم م
  رومیبر درختان م ؟خواب چه بود

  باز چون من بنگرم در منکران
  اج و افتقاریبا کمال احت

  ک برگ درختی اق و حرص ِیز اشت
  ن ثمارین درخت و زیمت زیدر هز
  خودمیعجب من ب :میگو یباز م

سلُیما استَ" ن بخوانیه   عمو يا "أَس الرُّ
  ف کذبیه تخفبن قرائت خوان یا

  اید جان انبدر گمان افتا
جاء هالتشکک نصرنا م بعد  
  است يکش روز ،ده بدانیخور و میم

  ؟ستین بانگ چیعجب ا يا :انیخلق گو
  انیئم از دم سودایج گشتیگ

  ستینجا باغ نیاکم یمال یچشم م

  صد هزاران خلق از صحرا و دشت   
  ساختند یه بان میسا یمیاز گل

  چ یچ پیپ يده هایصد تفو بر د
  هاند سیب ،ند ماه رایکه نب

   ید نیک از لطف و کرم نومیل
  ؟خدا يچه سحر است ا ،زدیریپخته م

  غما خشک حلق یدرهم افتاده به 
   "علمونی یت قَومیا لَی"دم به دم 

   "د خلق شور بختیئما آ يسو"
ال ال وزیچشمشان بست"   "رم کَ

  دین اشجار مستسعد شویتا از ا
  وانه شدست ید ، قضاء اهللا از 
  ازیفاسد چون پ هاضت گشتیوز ر

  ؟ستین پردة اضالل چیخلق را ا
  آرند نقل  یک قدم آن سو نمی

  عاق  ،و ین باغین چنیا ،گشته منکر
   ره شده یمن غالب و چ برو ید

  ال اندر زمن یخا ینم یخواب ب
   ؟چون نگروم ،خورمیوه هاشان میم

  کران  ،ن بستانیا زارند یگ یکه هم
  جان سپار ،م غورهین يز آرزو

  سخت  ان آهینوا ین بیزنند ایم
  ق صد هزار اندر هزارین خالیا

  در زدم  یالیر شاخ خبدست 
هم قَد کذبوایتا  نَّ   ظنوا أَ

  ند محتجب یش بین بود که خویا
  ایاشق يز اتفاق منکر

  بر درخت جان برآ ،ترکشان گو
  است  يهر دم و هر لحظه سحر آموز

  ست یچونکه صحرا از درخت و بر ته
  ک شما باغ است و خوان یکه به نزد

  ست یا مشکل رهی ،ستیابانیا بی
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  ماجران ین دراز ایعجب چند يا
  عجب يا :شانیم چو ایگو یمن هم

  ن تنازعها محمد در عجبیز
  ست ژرفیفرقن عجب تا آن عجب یز
  ن خموشیه ،زتر رانیت یدقوق يا

  

  ؟هزل و خطا هوده ویچون بود ب  
  ؟چرا زد صنع رب يهرن مین چنیا
  ز مانده بو لهب یتعجب ن در

  تا چه خواهد کرد سلطان شگرف 
  چون قحط است گوش ؟چند ییچند گو

   

  
  
  
  
  

  درختک درخت شدن آن هفت ی. 98
  ک بختیشتر من نیراندم پ :گفت

  یشد هر دمیفرد م ،شدیهفت م
  دم درختان در نمازیبعد از آن د

  ش مانند امامیک درخت از پی
  ام و آن رکوع و آن سجودیآن ق

  اد کردم قول حق را آن زمانی
  انین درختان را نه زانو نه میا

  با فروز يکا :آمد الهام خدا
  

   ک درختیباز شد آن هفت جمله   
   یرت همیگشتم از ح یمن چسان م

  ده چون جماعت کرده سازیصف کش
  ام یگران اندر پس او در قید

  نمودیاز درختان بس شگفتم م
  سجدان یالنجم و شجر را  :گفت

  ؟ب نماز است آن چنانین چه ترتیا
  ؟ز کار ما هنوز يعجب دار نیا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  درختهفت مرد شدن آن هفت . 99
  آنها هفت مرد هگشت يریبعد د
  مالم که آن هفت ارسالنیچشم م

  دم من ز راهیرس یکیچون به نزد
  قوم گفتندم جواب آن سالم

  ؟آخر چون مرا بشناختند :گفتم
  ر من بدانستند زودیاز ضم

  زیعزجان  يکا :پاسخم دادند
  ر با خداستیکاو در تح یبر دل
  دیق بشکفیحقا يسو زا :گفتم

  ن آمد از من در خطابن سخن چویا
  یب از ولیشود غ یاگر اسم :گفت

  ما را آرزوست :بعد از آن گفتند
  ک ساعت که منیک یل ،يآر :گفتم

  پاك يتا شود آن حل به صحبتها
  دانۀ پر مغز با خاك دژم

  زدان فردی یجمله در قعده پ  
  ؟انند و چه دارند از جهانیتا ک

  شان را سالم از انتباه یکردم ا
  مفخر و تاج کرام  یدقوق يا
  ؟ن بر من نظر ننداختندیاش از یپ
  دند از فرودیکدگر را بنگری

  ؟زیبر تو ن نهایادست یبپوشچون 
  ؟ده راز چپ و راستیشود پوش یک

  واقفند یچون ز اسم حرف رسم
 آن شهان در حال گفتندم جواب

   ینز جاهل ،آن ز استغراق دان
  پاك دوست  ياقتدا کردن به تو ا

  ن مدارم از دور ز یمشکالت
  ز خاك  يد انگوریت روکه به صحب

  کرد از کرم  یو صحبت یخلوت
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  محو کرد یشتن در خاك کلیخو
  قبض او نماند ،از پس آن محو

  ش شدیخو یش چون بیش اصل خویپ
راستو ن فرمان تیه ،ن کردندیر چنس  

  یبا آن گروه مجتب یساعت
  ز ساعت رست جان ،هم در آن ساعت

  ز ساعت خاستست ،نهایجمله تلو
  يرون شویب یساعت ،چون ز ساعت

  رون شو از ساعت، دالیب یساعت
  ستیآگاه ن یساعت یساعت از ب

  لۀ خاص اویهر نفر را بر طو
  یضیله رایمنتصب بر هر طو

  دگر روله یطوک یاز از هوس 
  له بگسلدیاز هوس گر از طو

  کز حق خوشندان یدر زمان آخورچ
  اریع يا ،ینیحافظان را گر نب

  و دست و پا یکنیم ياریاخت
  يدر انکار حافظ برده ا يرو
  

  تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد  
  مرکب براند ،ر گشاد و بسط شدب

  ش شدیجلوة معن ،رفت صورت
آنز ،دل تف بخاست  ،ن کردنیر چنس  

  چون مراقب گشتم و از خود جدا
  ر گرداند جوان یزانکه ساعت پ

  ن که از ساعت برست یرست از تلو
   يشو "چونیب"محرم  ،نماند  "چون"

 و از چرا یواره  "یچون"تا ز 

  ست یر راه نیآن سو جز تح هزآنک
  بسته اند اندر جهان جستجو

   ید رافضیاین يجز به دستور
  اندر شود يگریلۀ دیدر طو
 گران سر بر کندیلۀ دیدر طو

   ندکشآن سو گوشۀ افسار او 
  اریاخت یب ،نیارت را ببیاخت

  ؟چرا یحبسچرا  ،دستت بر گشا
   يدات نفسش کرده اینام تهد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به امامت یش رفتن دقوقیپ. 100
  ورز یان ندارد تین سخن پایا
  ن دوگانه برگزاریه ،گانهین یا
  صالا ،چشم روشن امام ِ يا

  ایک يعت هست مکروه ایدر شر
هیست و فقگر چه حافظ باشد و چ  

  ز نبود از قذریکور را پره
  ند در عبوریرا نب يدیاو پل

  *باطن بود کان شروز  يکور
  ظاهر استۀ کور ظاهر در نجاس

  رود ین نجاسۀ ظاهر از آبیا
  جز به آب چشم نتوان شستن آن

  ر را خداچون نجس خواندست کاف

  ش رویپ یدقوق ،ن نماز آمدیه  
  ن گردد از تو روزگاریتا مز

  اشوید اندر پیچشم روشن با
  ش کردن کور رایدر امامت پ
  ه یو گر باشد سف ،چشم روشن به

  ز و حذریچشم باشد اصل پره
  چ مومن را مبادا چشم کوریه

 ست نوریزآنکه اندر فعل و قولش ن

کور باطن در نجاسات ر است س  
  شود یآن نجاسۀ باطن افزون م

  ان یچون نجاسات بواطن شد ع
  ست بر ظاهر ورایآن نجاست ن
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  نیست زیظاهر کافر ملوث ن
  ست گامید بیش آین نجاست بویا

  ش آسمانها بر رودیبلکه بو
  ستوم به قدر فهم تیگوینچه مآ

  فهم آب است و وجود تن سبو
  ن سبو را پنج سوراخست ژرفیا

  أبصارکم ۀضوا غضأمر غُ
  فهمت را برد ،از دهانت نطق

  گرتید ين سوراخهایهمچن
  ین کنرویا آب را بیگر ز در

  م حال رایار نه بگو ،گه استیب
  کان عوضها و بدلها بحر را

  خورندیصد هزاران جانور زو م
  کشدیا آن عوضها میباز در

  م از شتابیقصه ها آغاز کرد
  ن رادیاء الحق حسام الدیض يا

  در جان و دل يتو به نادر آمد
  یچند کردم مدح قوم ما مض
  خانۀ خود را شناسد خود دعا

  محل ح از نایبهر کتمان مد
  دارد معاف راکسره  ،ردیحق پذ

  گر چه آن مدح از تو هم آمد خجل
  داند آن ابهام را یمرغ و ماه

  تا بر او آه حسودان کم وزد
  ؟ابد حسودیالش را کجا یخود خ
  الیبود از احت ،ال اویآن خ

  

  ن یست در اخالق و دآن نجاست ه  
  تا به شام  يش از ریو آن نجاست بو

  بر دماغ حور و رضوان بر شود
ردم اندر حسرت فهم درست م  

  زد آب از اویچون سبو بشکست ر
  اندر او نه آب ماند خود نه برف 

  تو سم  يراست ننهاد يدیهم شن
  ست فهمت را خوردزنگگوش چون 

  فهم مضمرت  کشاند آبِ یم
   یرا هامون کن عوض آن بحر یب

  و ابدال را ،مدخل اعواض را
  ز بعد خرجها ؟دیاز کجا آ

  برندیابرها هم از برونش م
  دشَدانند اصحاب ر ؟از کجا
  ن کتاب یمخلص درون ا یماند ب

  نزاد یکه فلک و ارکان چو تو شاه
  دل و جان از قدوم تو خجل  يا

  ز اقتضا يقصد من ز آنها تو بود
  ن ثناک یتو به نام هر که خواه

  ات و مثل ین حکایحق نهادست ا
  دو قطره کفاف  ،دة کوریکز دو د

  رد خدا جهد المقل یک بپذیل
  ن خوش نام رایکه ستودم مجمل ا

  الش را به دندان کم گزدیتا خ
  ؟غنود یک یطوط ،در وثاق موش

  هالل  ین ،است آن يو يابرو يمو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به امامت آن قوم یش رفتن دقوقیپ. 101
  م برون از پنج و هفتیمدح تو گو

  نیات و سالم الصالحیدر تح
  ختهیآم یمدحها شد جملگ

  ستیش نیک بینکه خود ممدوح جز آز

  ش رفت یپ یدقوق ،س اکنونیبر نو  
  ن یا آمد عجیمدح جملۀ انب

  خته یک لگن در ریکوزه ها در 
  ست یش نیک کیجز  ،ين رویشها زیک
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  به نور حق رود یمدح دان که هر
  ؟کنند یمدحها جز مستحق را ک

  یطئتافته بر حا يهمچو نور
  اصل راند يه سویالجرم چون سا

  وانمود یعکس ماه یا ز چاهی
  قت مادح ماه است اویدر حق

  آن عکس را ین ،مدح او مه راست
  ریکز شقاوت گشت گمره آن دل

  شوندیشان میخلقان پر ،ن بتانیز
  ندراند یالیزانکه شهوت با خ

  ر بودپ ل تو چونیم یالیبا خ
  ختیت برپرّ یشهوت يچون براند

ن شهوت مرانیر نگه دار و چنپ  
  کنندیخلق پندارند عشرت م

  امر آمدمن یوام دار شرح ا
  

  ت بودیبر صور و اشخاص عار  
  شوندیک بر پنداشت گمره میل
   یآن انوار را چون رابط ،طئحا
  ش بماندیز استا ،مه گم کرد و ،ضال

  ستود یسر به چه در کرد و آن را م
  گر چه جهل او بعکسش کرد رو

  چون غلط شد ماجرا ،کفر شد آن
  ریاو پنداشت ز ،مه به باال بود

  شوندیمان میپش ،رانده یشهوت
   نداماندبس و قت دور ویوز حق

بر شود ،قتیر بر حقتا بدان پ  
  خت یال از تو گریوآن خ ،یلنگ گشت

جنان  يلت برد سویر متا پ  
  کنند یخود بر م رّپ یالیبر خ

  مهلتم ده معسرم ز آن تن زدم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یاقتدا کردن قوم از پس دقوق. 102
  باز گردم زآنکه قصه شد دراز

  در نماز یش در شد آن دقوقیپ
  اقتدا کردند آن شاهان قطار

  رها مقرون شدندیچونکه با تکب
  میام ين است ایر ایتکب یمعن

  یکنیاهللا اکبر م ،وقت ذبح
  ن شوم رایو ا "اهللا اکبر" يگو

  لیل و جان همچون خلیتن چو اسماع
  تن ز شهوتها و آز گشت کشته

  صفها زده ،ش حقیپ ،امتیچون ق
  زیزدان اشک ریش یستاده پیا

  ؟مرا يچه آورد :دیگو یحق هم
  ؟يان برده ایعمر خود را در چه پا

  ؟يده کجا فرسوده ایگوهر د
  عرش يهوش و گوهرها چشم وگوش و

 وقت تنگ و، قوم موقوف نماز  

  او طراز ،قوم همچون اطلس آمد
  نامدار يآن مقتدا یدر پ

  رون شدندیاز جهان ب ،همچو قربان
  م یش تو ما قربان شدیپ ،خدا يکا

   ین در ذبح نفس کشتنیهمچن
 سر ببر تا وارهد جان از فنا

  ل یجسم نبر بر یکرد جان تکب
  بسمل در نماز ،شد به بسم اهللا

  در حساب و در مناجات آمده 
  زیز رستخیبر مثال راست خ

  راو ت نن مهلت که دادم میاندر ا
؟يکرده ا یت در چه فانقوت و قو   

؟يس را در کجا پالوده اپنج ح   
  ؟تو ز فرش يدیچه خر ،يخرج کرد
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  ل و کلندیدست و پا دادمت چون ب
  ناكدرد يغامهاین پیهمچن

  دارد رجوع ن گفتهایا ،امیدر ق
ستادن از خجلت نماندقوت ا  

  یستادن را نمانده قوتیا
  رسد بردار سریباز فرمان م

  سر بر آرد از رکوع آن شرمسار
  دش بردار سریباز فرمان آ

  سر بر آرد او دگر ره شرمسار
  د سر بر آر و باز گویباز گو

ستادن نبودشیت پا اقو  
  ند قعده ز آن بار گرانیپس نش

  ؟شکرت چه بود بگو ،نعمتت دادم
  ه بود او را نه سودیچون نه سرما

  

  ؟شدند یز خود آن ک ،دمیمن ببخش  
   زدان پاكی زد ایصد هزاران آ

  در رکوع نو ز خجالت شد دو تا ا
  بخواند یحیدر رکوع از شرم تسب

 ید ز شرم او ساعتیدر رکوع آ

  از رکوع و پاسخ حق بر شمر
  باز اندر رو فتد آن خام کار

  واده از کرده خبر ،از سجود و
  اندر افتد باز در رو همچو مار

  جست از تو مو بموکه بخواهم 
  زدش  بر جان یبتیکه خطاب ه
  ان یسخن گو با ب :دیحضرتش گو
  سود ين بنمایه ،هیدادمت سرما

  خواهد که آرد عذر زود یشافع
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ا استعانت و یت محاسبۀ حق و از انببیامت از هیدست راست در ق يان اشارت سالم سویب. 103

  شفاعت خواستن
  رو به دست راست آرد در سالم

  مین لئیکا ،شاهان شفاعت يا یعنی
  روز چاره رفت :ندیا گویانب

  رو ،بد بخت يا ،یهنگام یمرغ ب
  دست چپ يرو بگرداند به سو

  ش گو با کردگارین جواب خویه
  از آن سو چاره شد ین ،ن سویاز ین

  گردد آن دغا دیاز همه نوم
  خدا يد گشتم ایکز همه نوم

  يمقتد ين ایم ایتسل یمعن
  م مایتو، منقاد یهر چه فرمائ

  نین خوش اشارتها ببیا ،در نماز
  ت در رسدیکه عنا يدیهست ام
  ضۀ نمازیاز ب ،رون آریبچه ب

  

  ا و آن کرام یجان انب يسو  
م یل ماندش پا و گلسخت در گ  

  ت زف رازچاره آنجا بود و دست اف
  خون ما اندر مشو ،ترك ما گو
   بندش که خیگو ،شیدر تبار و خو

  خواجه دست از ما بدار يا ،میما که ا
  چاره دل صد پاره شدیجان آن ب

  پس بر آرد هر دو دست اندر دعا
  و منتها یئاول و آخر تو

 يو ما مهتد يحق هاد يکه تو ا

 م مایجرم هم شاد يبا قضا

  ن یقین بخواهد شد یکا یتا بدان
 "حبل من مسد"من ز یگردد او ا

  م و سازیتعظ یب ،مرغ نسر مزن چو
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  غرق شدن را در یکشت اهلان نماز افغان یدر م یدن دقوقیشن. 104
  در امامت کرد ساز یآن دقوق

  امیاو در ق یو آن جماعت در پ
  دا فتایدر يناگهان چشمش سو

  یئد او کشتیان موج دیدر م
  میهم شب و هم ابر و هم موج عظ

  ل خاستیئهمچو عزرا يتند باد
  از مهابت کاسته یاهل کشت

  زدندیدستها در نوحه بر سر م
  با خدا با صد تضرع آن زمان

  چیآنها که ه ،سر برهنه در سجود
  ین بندگیدست ایفا یب :که تهگف

  ده تمامید ببریاز همه ام
  ید آن دم متقزاهد و فاسق ش

  ز راست یز چپشان چاره بود و ن ین
  و آه يشان و در زاریدر دعا ا

  نیب زیتو آن دم از عداوت ید
  اهل انکار و نفاق يمرگ و جسک ا

  چشمتان تر باشد از بعد خالص
  در خطر يد که روزیادتان نای
  کیل ،ویآمد ندا از د ین همیا

  یراست فرمودست با ما مصطف
  د عاقبتد خواهیکانچه جاهل د

  ب است و سرّیغ ازکارها ز آغاز 
  شآخر ،ده باشدیاولش پوش

  عنود يا ،بیواقعۀ غ ینیگر نب
  

  اندر آن ساحل در آمد در نماز  
  ده امام یبا قوم و بگزینت زیا

  داد داد ،ایدر يد از سویچون شن
   یئدر قضا و در بال و زشت

  م یاز غرقاب ب ،و یکین سه تاریا
  راست موجها آشوفت اندر چپ و 

  لها برخاسته یواو و  نعره
  کافر و ملحد همه مخلص شدند
  عهدها و نذرها کرده به جان 

  چ یچ پید از پیشان قبله ندیرو
   یده در آن صد زندگیآن زمان د

  بابا و مام  ،دوستان و خال و عم
   یشق ،همچو در هنگام جان کندن

  هنگام دعاست  ،ردله ها چون میح
  اه یسشان شده دود یبر فلک ز ا

   نیلعسگ پرستان  يکا :بانگ زد
ن اتفاق یدن اعاقبت خواهد ب  

  و خاص ید از بهر شهوت دیکه شو
  زدان از قدریدستتان بگرفت 

  ک ین ن سخن را نشنود جز گوش ِیا
  صفا يایقطب و شاهنشاه و در

  نند ز اول مرتبت یعاقالن ب
  صرد و آخر آن میعاقل اول د

   ظاهرشند یجاهل بب ،عاقل و
  ؟اندر ربود یالب کیم را سحز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

105 .رات مرد حازمتصو  
  جهان در یبد گمان ؟حزم چه بود

  دیرس يریآنچنان که ناگهان ش
  نیبب ؟شد در آن بردنیاو چه اند

  ه هاشیر قضا در بیکشد شیم

  ناگهان  يبال دنیدم به دم د  
  دیشه کشیمرد را بربود و در ب

  ن یاستاد د يا ،شیتو همان اند
  شه هایجان ما مشغول کار و پ
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  ترسند خلق یآنچنان کز فقر م
  نیاز آن فقر آفر يگر بترسند

  ن غمیجمله شان از خوف غم در ع
  

  ر آب شور رفته تا به حلق یز  
  ن یدر زم یگنجهاشان کشف گشت

  فتاده در عدم  یهست یر پد
  

  
  
  

  یدر خالص کشت یدعا و شفاعت دقوق. 106
  دیامت را بدیآن ق یچون دقوق

  منگر اندر فعلشان ،ا ربی :گفت
  خوش سالمتشان به ساحل باز بر

  يم سرمدیرح يم و ایکر يا
  گان صد چشم و گوشیبداده را يا
  ده عطایش از استحقاق بخشیب
  میاز ما گناهان عظ ،میعظ يا

  میخود را سوخت و آز ما ز حرص
  یحرمت آن که دعا آموخت

  ق دهیر و، ره نما، توفیدست گ
  رفت بر لفظش دعاین میهمچن

  و آن دعا ،رفت از دو چشمشیاشک م
  گر استیخود د ،ناخودیب يآن دعا

  کند چون او فناستیآن دعا حق م
  انیاندر م یواسطۀ مخلوق ن
  م و بردباریبندگان حق رح

  گران ياری ،رشوتان یب ،مهربان
  مبتال ين قوم را این بجو ایه

  از دم آن پهلوان یرست کشت
  شان در حذریا يکه مگر بازو

  پا رهاند روبهان را در شکار
عشقها با دنیخود بازند کا م  

م دهند از ضاللت بوسه ها بر د  
  پا را نگه دار از کلوخ ،روبها

  رامک ما  يو پا انما چو روباه
  ماست مک ما چون دیلۀ باریح
م ز استدالل و مکریم بجنباند  

  دید و اشک او دویرحم او جوش  
  کو نشان یشه ن يا ،ریدستشان گ

  ده دست تو در بحر و بریرس يا
   يبد نیدر گذار از بد سگاالن ا

  ز رشوت بخش کرده عقل و هوش  ین
  ده از ما جمله کفران و خطاید

  م یعفو کردن در حر یتو توان
  م ین دعا را هم ز تو آموختیو

   ین ظلمت چراغ افروختیدر چن
 جرم بخش و، عفو کن، بگشا گره

  آن زمان چون مادران با وفا
  برآمد بر سما یم ،يخود از و یب

  ر است داو گفت ،ستیآن دعا ز او ن
  آن دعا و آن اجابت از خداست 

  خبر ز آن البه کردن جسم و جان  یب
  حق دارند در اصالح کار يخو

  در مقام سخت و در روز گران 
  ش از بالیمت دارشان پین غنیه

  را به جهد خود گمان  یو اهل کشت
  از هنر يریبر هدف انداخت ت

م دانند روباهان غرارو آن ز د  
  ن یکم رهاند جان ما را دریم

 برجهند يرند و ز شادیرقص گ

چشم شوخ  يا ؟م چه سودپا چو نبود د  
   بالهامان مدامز اد نرهانیم

  م چپ و راست م با دیعشقها باز
  د و بکریران ماند از ما زیتا که ح
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  میخلقان شد یرانیطالب ح
  میا شوینتا به افسون مالک د

  قلتبان يا ،یدر چه ،و يدر گو
با و خوشیز یرس یستانچون به ب  

  م حبس چار و پنج و ششیمق يا
  ف کون خریچو خربنده حر يا

  دوست دست یچون ندادت بندگ
  یندت زهیآنکه گو يدر هوا
  لت را بهلیح من دیروبها ا

  د کبابیکم نا ،ریدر پناه ش
  يمنظور حق آنگه شو ،تو دال
  نظرمان بر دل است :دیگو یحق هم
  ز هستیمرا دل ن :یئگو یتو هم
ن هم آب هستیقی ،رهیل تدر گ  

  ل استمغلوب گ ،زانکه گر آب است
  کز آسمانها برتر است یآن دل

شده یصاف ،لپاك گشته آن ز گ  
بحر آمده يسو ،ل کردهترك گ  

نیل ماندست هآب ما محبوس گ  
  شمرا در خود کو من ت :دیبحر گو

  راو دارد تیالف تو محروم م
  ا رودیخواهد که در در ،لگ آبِ

  لخود از دست گ يگر رهاند پا
   آب را ،لاز گ ؟ستیدن چیآن کش
  اندر جهان ین هر شهوتیهمچن

  غ و مجنیخواه باغ و مرکب و ت
  کند یرا مستو نها تیز یکیهر 

  ل آن شدستین خمار غم دلیا
  رین مگیز ،جز به اندازة ضرورت

  که من صاحب دلم :تو يدیسر کش
ل سر کشدآنچنان که آب در گ  

  ین آلوده را پنداشتیتو ا ،دل

  م یت زدیدست طمع اندر الوه  
  م یم ما کاندر گوینیب ین نمیا

  گران یدست وادار از سبال د
  ش ر و کیلقان گبعد از آن دامان خ

  ش گران را هم بکید ،یئنغز جا
  ما را ببر ،یافتی یبوسه گاه

   ؟ت خاستستیاز کجا یل شاهیم
   یر گردن جانت زهب يبسته ا

  وقف کن دل بر خداوندان دل 
  فه کم شتاب یج يتو سو ،روبها

   يخود رو کلّ يسو يکه چو جزو
  ل است که آن آب و گ ،ست بر صورتین

  به پست  ین ،ددل فراز عرش باش
  د آب دست یک ز آن آبت نشایل

  ن هم دل است یپس دل خود را مگو کا
  غمبر است یا پی ،آن دل ابدال

  شده  یواف ،آمده یدر فزون
شده  يبحر ،لرسته از زندان گ  

  ن یجذب کن ما را ز ط ،"بحر رحمت"
  وشم که من آب خُ یالفیک میل

  در من درآ ،ترك آن پنداشت کن
یماو را  يل گرفته پاگ شدک  
او شد مستقل  ،ل بماند خشک وگ  

  ناب را قل و شرابِنُ ،جذب تو
   جان و خانمان خواه ،خواه مال و

 خواه ملک و خانه و فرزند و زن

  نشکندآن خمارت  ،یابیچون ن
  دست ات ب ین مفقود مستاکه بد

  ریتا نگردد غالب و بر تو ام
  واصلم  ،ندارم يریحاجت غ

  ؟م مددیجوچرا  ،که منم آب و
   یالجرم دل زاهل دل برداشت
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  ؟نیکه آن دل باشد ا يخود روا دار
  عکس دل است ،نیر و انگبیلطف ش

  م عرضعال ،پس بود دل جوهر و
  کاو عاشق مال است و جاه یآن دل

  او ،که در ظلمات یاالتیا خی
  نور يایر آن دریغ ،دل نباشد

  دل اندر صد هزاران خاص و عام ین
  دل را بجو ،زة دل را بهلیر

  ن خطۀ وجودیط است اندر ایدل مح
  سالمتها نثار ،از سالم حق

  هر که را دامن درست است و معد
  وراز است و حضیآن ن ،دامن تو
د دامنت ز آن سنگهاتا ندر  
تو دامن از جهان ير کردسنگ پ  
  چون زر نبود ،م و زریال سیاز خ

  ؟سنگ ،د کودکان را سنگینما یک
  دیسپ ينه آن مو ،عقل آمد ،ریپ

  

   ؟نیر و انگبیکاو بود در عشق ش  
  حاصل است  "خوش از دل"را آن  یهر خوش

  دل را غرض  ؟ۀ دل چون بودیسا
  اه یل و آب سن گیا ا زبون ِی
  گفت وگو يبرا ،پرستدشان یم

  ؟و آن گاه کور ،دل نظر گاه خدا
   ؟کدام ؟کدام است آن ،باشد یکیدر 

  از او یزه چون کوهین رتا شود آ
  افشاند از احسان و جود یزر هم

  اریز اخت ،کند بر اهل عالمیم
  رسدین کس مر آب ،آن نثار دل

  ن منه در دامن آن سنگ فجوریه
  نقد را از رنگها یتا بدان

  چون کودکان  ،م و زریهم ز سنگ س
  غم فزود ،د ویدامن صدقت در

  دامنشان به چنگ  ،رد عقلیتا نگ
  دین بخت و امید در اگنج یمو نم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دا شدن در پردة یشان و ناپیدن ایو پر یانکار کردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوق. 107
  نیا بر زمیکه بر هوا رفتند  یران شدن دقوقیب و حیغ

  و آمد به کام ید آن کشتیچون ره
چفافتادشان با همدگر یچف  

  رّدگر گفتند سکیبا  یکیهر 
  من نکردستم کنون :کیگفت هر 

  ردز د ن امام مایمانا کا :گفت
  نیقیار ی يگر که ایگفت آن د

  بوده است از انقباض یاو فضول
  چون نگه کردم سپس تا بنگرم

  دم در مقامیشان را ندیک از ای
  رینه ز ،باال ین ،راست ین ،بچپ ین
دآب گشت یئگو ،ها بودندر  
  قباب حق شدند آن دم همه در

  شد نماز آن جماعت هم تمام   
  رها بدست از ماین ین فضولیکا

  مستتر یاز پس پشت دقوق
  از درون  ین ،از برون ین ،ن دعایا

  بکرد یوالنه مناجاتبو الفض
  ن ین چنید اینمایمر مرا هم م

  کرد بر مختار مطلق اعتراض 
   ؟ند آن اهل کرمیگو یکه چه م

  رفته بودند از مقام خود تمام 
  ریز من نشد بر قوم چیت چشم ِ

  به دشت  يگرد ین ،نشان پا و ین
  ؟ن روضه رفتند آن رمهیدر کدام
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  ن قوم رایکا ،ر ماندمیدر تح
  آنچنان پنهان شدند از چشم او

  شان بماندیسالها در حسرت ا
  نظر را درمرد حق  :یئتو بگو
  فالن ينجا ایسبد اخُ ین میخر از ا
  مرد خام يا ،ران شدستین ویکار از ا

  نیس لعیکه ابل يدیتو همان د
  ک دم ببندیسانه را یچشم ابل

  با دو چشم همچو جو ،یدقوق يا
  ستن استج ،که رکن دولت ،ن بجویه

  از همۀ کار جهان پرداخته
  محتجب يا ،نیک بنگر اندر این

  لداهر که را دل پاك شد از اعت
  

  ؟د حق بر چشم مایچون بپوشان  
  جو ان در آبِیمثل غوطۀ ماه

  شان اشک راندیعمرها در شوق ا
  ؟ذکر بشر ،با خدا دیآدر  یک

  نه جان  ،شان رایتو ا يدیکه بشر د
  چو عام شان را یتو ا يدیکه بشر د

  ن یآدم ز ط ،من از آتشم :گفت
  ؟آخر چند چند ت؟صور ینیچند ب

  شان را بجویاو د یر اومن مبیه
  در دل اندر بستن است  ،يهر گشاد

  چون فاخته  ،گو به جانیم "کو کو و"
  که دعا را بست حق بر أستجب 

  رود تا ذو الجاللیش میآن دعا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم و یکسب و رنج در عهد داود عل یحالل ب يت آن طالب روزیباز شرح کردن حکا. 108
  او يمستجاب شدن دعا

  ریت کان فقیادم آمد آن حکای
  حالل يخواست روزیز خدا ما
  حال او یم بعضین گفتیش از ایپ

  ؟ختیکجا خواهد گر ،مشیئهم بگو
  نید و گفت هیصاحب گاوش بد

  ؟گاو مرا ،بگو ،ین چرا کشتیه
  خواستمیز حق م يمن روز :گفت

  کهنه ام شد مستجاب يآن دعا
  بانش گرفتیآمد گر او ز خشم

  

  ریکرد افغان و نفیروز و شب م  
  و رنج و کسب و انتقال  لشکا یب
  ق آمد و شد پنج تویک تعویل

  خت یچون ز ابر فضل حق حکمت بر
  ن یبه ظلمت گاو من گشته ره يا

  انصاف اندرآ ،ارابله طرّ
  آراستم  یقبله را از البه م

  نک جواب  ،کشتمُ ،من بود يروز
فت گش ناشیه روزد ب یشتچند م  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیغامبر علیرفتن هر دو خصم نزد داود پ. 109
  یدش تا به داود نبیکشیم

  دغا يحجت بارد رها کن ا
  مخند ؟دعا چه بود ؟ییگو ین چه میا

  من با حق دعاها کرده ام :گفت
  ن دارم دعا شد مستجابیقیمن 

   یج غبیظالم گ يا ایکه ب  
  ش آیعقل در تن آور و با خو

  لوند يا ،شیش من و خویبر سر و ر
  خون خورده ام  یبس ،ن البهیاندر ا

  خطاب  ،منکر يا ،سر بزن بر سنگ
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  نیا مسلمیا ،نید هیئرد آگ :گفت
  ؟ژاژ را یدغا تا چند خائ يا
  دعا مال مرا ،مسلمانان يا

  نیهمه عالم بد ،ين بودیگر چن
  ریان ضریگدا ،ين بودیگر چن

  ثنااندر روز و شب اندر دعا و 
  نیقیچ کس ندهد یه یتا تو نده

  مکسب کوران بود البه و دعا
  ن مسلمان راست گوستیا :خلق گفتند

  ؟ب ملکباشد از اسبا ین دعا کیا
  ا عطای ،تیا وصی ،ع و بخششیب

  ؟ن شرع نوین دفتر است ایدر کدام
  اندرا در حبس و در زندان او 

  کرد رو یآسمان م ياو به سو
  ن آرزویمن دعاها کرده ام زا

  یدر دل من آن دعا انداخت
  کردم گزافه آن دعا یمن نم

  وسف آفتاب و اخترانید ید
  اعتمادش بود بر خواب درست

  چ غمینبودش ه ز اعتماد آن
  شیداشت او بر خواب خو ياعتماد

  وسف را به چاهیچون در افکندند 
  پهلوان يا ،يشه شو يکه تو روز

  د در نظرمن بانگ نایل ائقا
  يو مسند یو راحت یقوت

  لیبدان بانگ جل يچاه شد بر و
  دیرسیهر جفا که بعد از آتش م

ت همچنان که ذوق آن بانگ أَ لَس  
  عتراضتا نباشد بر بالشان ا

  نهد یم یکه تلخ یلقمۀ حکم
  گلشکر آن را که نبود مستند

تید یهر که خواب د از روز أَ لَس  

  ن یلعن یو فشار اد ینیژاژ ب  
 ؟حجت قاطع بگو، چبود دعا

  ؟چون از آن او کند بهر خدا
  ن یبه ک يردندک دعا امالك بی

ریو ام يدندمحتشم گشته ب  
ه  تو :ان کهیالبه گو خدا يمان اد  

  ن یتو بگشا بند ا ،ندهیگشا يا
  ابند از عطاین یجز لب نان

  ن فروشندة دعاها ظلم جوست یو
  ؟خود به سلک عتین را شرید ایکش یک
  راو ت ین شود ملکیا ز جنس ای

  ا حبس روی ،گاو را تو باز ده
 ورنه گاوش را بده، حجت مجو

 م لطف خویخداوند کر يکه ا

  ر تویغ ؟داندکه واقعۀ ما را 
   ید اندر دلم افراختیصد ام
  ده بودم خوابهایوسف دیهمچو 

  چون چاکران  ،ش او سجده کنانیپ
در چیمز آن را ه و زندان ج ست نج  

  ش و کم یو ز مالم ب یاز غالم
  ش یدش ز پیفروزیم یکه چو شمع

  بانگ آمد سمع او را از اله 
  شان یر روبن جفا یا یتا بمال

  ل از اثرئک دل بشناخت قایل
   يان جان فتادش ز آن ندیدر م

  ل یچو آتش بر خل ،یگلشن و بزم
دیکش یم يت به شاداو بدان قو  

  ست تا حشر ه یدر دل هر مومن
  حقشان انقباض  یز امر و نه ین

  دهدیگلشکر آن را گوارش م
  کند یم یاو ق ،لقمه را ز انکار

  مست  ،مست باشد در ره طاعات
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  ن جوالیکشد چون اشتر مست ایم
  قش به گرد پوز اویکفک تصد
ر نر شدهیچو ش ،تاشتر از قو  

  صد فاقه بر او ،ناقه يز آرزو
ت آن کاو چن دیند ین خوابیدر أَ لَس  
لهصد د ،دور بشد اندر ترد  

  نیدر راه د ،پس يپا ،ش ویپ يپا
  نک گرو ،نمیوام دار شرح ا
  کران ین معنیچون ندارد شرح ا

  آن دغا ،ن جرمیکورم خواند ز :گفت
  ؟کرده ام یم یمن دعا کورانه ک

  کور از خلقان طمع دارد ز جهل
  دیز کوران بشمر ،کورم یکیآن 
  من ين کوریعشق است ا يکور

  نا بدویب ،ر خدایکورم از غ
  ز کورانم مدار ،یئنایکه ب تو

  ق رایوسف صدیآنچنان که 
  نمود یمر مرا لطف تو هم خواب

  نداند خلق اسرار مرا یم
  ؟بین است و که داند راز غنها حق

  رو به من کن حق بگو :خصم گفتش
  ینکاف یغلط م ،يآر ید میش

  يچون دل مرده ا ،ين رویبا کدام
  نیدر شهر افتاده از ا یغلغل
  ده را رسوا مکنن بنیخدا ا يکا

  دراز يو شبها یدان یتو هم
  ستین را اگر خود قدر نیا ،ش خلقیپ

  خدا يخواهند از من، ایگاو م
  

  مالل  یگمان و ب یفتور و ب یب  
  دل سوز او یشد گواه مست

  اندك خور شده  ،ر ثقل باریز
  تار مو ،ششید کوه پینما یم

  دیا نشد بنده و مرین دنیاندر ا
  له گ یسال ،کر استش وشُ ک زمانی
  ن یقی ید بنهد با صد ترد یم

  ز أَ لَم نَشْرَح شنوا ،ور شتاب است
  گاو ران  یمدع يخر به سو

  خدا يا ،اس استیسانه قیبس بل
   ؟آورده ام یک ،هیجز به خالق کد

  ست هر دشوار سهل وکز ت ،من ز تو
  دیاز جان و اخالصم ندیاو ن
  حسن  يا ،صم استیو  یعمیحب 
  بگو ،ن باشدیعشق ا يمقتضا
  مدار يا ،لطفت رم بر گردیدا

  تکاو گشتش م يخواب بنمود
  نبود يحدم بازیب يآن دعا
  دانند گفتار مرا یژاژ م

  ب یستار ع ،و رّس ر عالمیغ
  تو رو؟ يآسمان کرد يچه سو از

   یزنیالف عشق و الف قربت م
   يآسمانها کرده ا يسو يرو

  ن یزمنهد رو بر  یآن مسلمان م
  دا مکن یمن پ سرّ ،گر بدم هم

  ازیخواندم تو را با صد ن یکه هم
 ست یش تو همچون چراغ روشنیپ

  نکردم من خطا يچون فرستاد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هیعل یو سؤال کردن از مدعرا داود سخن هر دو خصم حضرت دن یشن. 110
  آمد برون یچون که داود نب

  داد ،اهللا ینب يا :گفت یمدع
  ؟ن احوال چونیا ؟ن چون استیه :گفت  

    فتاداوگاو من در خانۀ او 
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  ش که چرابپرس ،کشت گاوم را
  بو الکرم يبگو ا :گفت داودش

  اریحجت ب ،ن پراکنده مگویه
  بودم هفت سال ،داود يا :گفت

  خدا يکا ،زدانیجستم ز  ین همیا
  مرد و زن بر نالۀ من واقف اند

  ن خبریا یتو بپرس از هر که خواه
  رس و هم پنهان ز خلقدا پیهم هو
  ن فغانین جمله دعا و ایبعد ا

  وتقبهر  ین ،ک شدیچشم من تار
  تا دهم در شکر آن ،کشتم آن را

  

  ان کن ماجرایب ؟کشت اوگاو من ُ  
  ؟تو ملک محترم يچون تلف کرد

  و کار ين دعویک سو گردد ایتا به 
  ر سؤال اندو ،روز و شب اندر دعا

  عنا یخواهم حالل و ب یئروز
  ماجرا را واصف اندن یکودکان ا
  ضرر یشکنجه ب ید بیتا بگو
   ؟ژنده دلق ين گدایگفت ا یکه چه م

  دم ناگهان یاندر خانه د يگاو
  آن که قبول آمد قنوت  يشاد

  ب دان یآن غ ،من شنود يکه دعا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالم بر کشندة گاویحکم کردن داود عل. 111
  ن سخنها را بشویا :گفت داود
  یحجت یکه من ب يتو روا دار

  ؟یوارث ؟يدیخر ؟دتین که بخشیا
  کسب را همچون زراعت دان عمو

  ستوت آن آن ِ ،يبدرو ،ينچه کارآ
  کژ مگو ،رو بده مال مسلمان

  میئگوین میا تو هم ،شه يا :گفت
  

  بگو ين دعویدر ا یحجت شرع  
   ؟یباطل سنت رعبنهم اندر ش

   ؟یحارث ؟یستان یا چون مع ریر
  تو دخل نبود آن ِ ،يتا نکار
  داد بر تو شد درست ین بیور نه ا

  باطل مجو ،رو بجو وام و بده
  ند اصحاب ستم یگو یکه هم

  

  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیداود عل يتضرع آن شخص از داور. 112
  بر آورد و بگفت یپس ز دل آه

  سوز يادان يا :سجده کرد و گفت
آنچه تو اندر دلم ،هدر دلش ن  

  يها يه در شد هاین بگفت و گریا
  خواهان گاو ين امروز ایه :گفت

  خلوت در نماز يتا روم من سو
  التفات آندارم در نماز  يخو

  روزن جانم گشادست از صفا
  از روزنم ،نور نامه و باران ِ
  روزن است یکان ب ،دوزخ است آن خانه

 و جفت یهر کجا، طاق يخدا يکا  

  داود انداز آن فروزدر دل 
  مفضلم  يبه راز ا ياندر افکند

   يرون شد ز جایتا دل داود ب
  را مکاو ين دعاویو ،مهلتم ده
  راز ين احوال از دانایپرسم ا

  الصالت  یف ینیة عقرّ یمعن
  نامۀ خدا ،واسطه یرسد بیم
  از معدنم  ،فتد در خانه ام یم

  روزن کردن است  ،بنده ين ایاصل د
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  ایب ،نکم ز يشه ایشۀ هر بیت
  که نور آفتاب یدان یا نمی

  د همیوان دیکه ح ین دانآ ،نور
  درون نور غرق ،دمیمن چو خورش

  نماز و آن خال يرفتنم سو
  ن جهانیتا راست گردد ا ،کژ نهم

  یختیوگرنه ر ،يست دستورین
  ن نسقیات گفیمداود ن یهمچن

  یکید از پس یبانش کشیپس گر
  

  هال ،دن روزنشه زن در کنیت  
  ؟د برون است از حجابیعکس خورش

  ؟پس چه کَرَّمنا بود بر آدمم
  ش از نور فرق یندانم کرد خو یم

  مر خلق را ،م است رهیبهر تعل
  پهلوان  يا ،ن بودیحرب و خدعه ا
   یختیراز انگ يایگرد از در
  حترق عقل خلقان م ،خواست گشتن

   یاش من شک یکیکه ندارم در 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  دا شودیتا آنچه حق است په السالم در خلوت یعلرفتن داود . 113

  گفت را کوتاه کرد ،با خود آمد
  در فرو بست و برفت آنگه شتاب
  حق نمودش آنچه بنمودش تمام

  که کس واقف نبود ید احوالید
  مدندگر جمله خصمان آیروز د

  ن آن ماجراها باز رفتیهمچن
  نابکار يزود گاوم را بده ا

  ح ناسزاین ظلم صرینچنیا
  میترس و ب یب يگاو کشته خورده ا

  ن سال بودم در دعایکه چه چند
  ؟ن باشد روایرسول حق چن يا

  

  لب ببست و عزم خلوتگاه کرد  
  مستجاب  يمحراب و دعا يسو

  انتقام  يگشت واقف بر سزا
 فزود یرانیح که یراز پنهان

  مبر صف زدندیش داود پیپ
 ع زفتیتشن یزد آن مدع زبا

 بدار یشتن شرمیخو ياز خدا

 غمبر، هالیرود در عهد پیم

 میر، آن لئیدر جواب افزوده تزو

 من طلب کردم ز حق، داد او مرا

   ؟ملک من بد گاو، چون دادش خدا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ع صاحب گاو بر یز و تشنیبر صاحب گاو که از سر گاو برخه السالم یعلکردن داود حکم . 114
  ه السالمیداود عل

  رو بهل ،خمش کن :گفت داودش
  جوان يا ،د بر تویچون خدا پوش

  ؟ن چه دادیا ؟چه حکم است ،الیوا و :گفت
  رفته است آوازة عدلت چنان

  ستم نرفتن ایبر سگان کور ا
  مال زد بریع مین تشنیهمچن

  ن ظلم و جفا بر من مکنینچنیا

  ن مسلمان را ز گاوت کن بحل یا  
  بدان  يحق ستار ،رو خمش کن

  ؟نهاد یمن شرع نو خواه یاز پ
  ن و آسمان یکه معطر شد زم

  ه بشکافت تفت سنگ و کُ ،ين تعدیز
 الصال ،کالصال هنگام ظلم است

  نسان سخنیاهللا مگو ز یا نبی
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  ده يحکم کردن داود بر صاحب گاو که جملۀ مال خود را به و. 115

  عنود يا :بعد از آن داود گفتش
  گفتمت ،ور نه کارت سخت گردد

  دیخاك بر سر کرد و جامه بر در
  ع راندین تشنیگر بر اید یک دمی

  بخت کور يچون بختت نبود ا :گفت
  شگاهیآنگاه صدر و پ يده اید
  شمناكن سخن داود شد زو خیز

  رو که فرزندان تو با جفت تو
  زد با دو دست ینه همیسنگ بر س

  خلق هم اندر مالمت آمدند
  ؟یداند کس یظالم از مظلوم ک

  برد یظالم از مظلوم آن کس پ
  دروننکه نفس است ا ،ور نه آن ظالم

  ن کندیسگ هماره حمله بر مسک
  سگ را بدان ین ،ران راستیشرم ش
  ست داود ج يسان سو سگ ،نیاز کم

  قیر داود کردند آن فرب يرو
  ن ظلمست فاشیکا ،د از توین نشایا

  

  ش او را بخش زودیجمله مال خو  
  استمت  يتا نگردد ظاهر از و

  ؟دیمز یظلم یکنیکه به هر دم م
  ش خواندیش خویباز داودش به پ

  ظلمت آمد اندك اندك در ظهور
  خاشاك و کاه  ،غ از چون تو خریدر يا

 هالك یردانتا خود را نگ: گفت

  افزون مگو ،بندگان او شدند
  د از جهل خود باال و پست یدو یم

  دندر کار او غافل بیکز ضم
   یهمچون خس ،کاو بود سخرة هوا

درَکاو سر نفس ظلوم خود ب  
  د از جنون اشبم مظلوهر خصم 

  ن زندیتا تواند زخم بر مسک
  گان ید از همسایرد صیکه نگ

   رستظالم پ کش ُِ  عامۀ مظلوم
  ق یبر ما شف یمجتب ینب يکا

  را به الش  یگناه یب يقهر کرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم به خواندن خلق بدان صحرا که راز آشکارا کند و حجتها همه یعزم کردن داود عل. 116
  قطع کند

  دیاران زمان آن رسی يا :گفت
  میرون روید تا بیزیبرخ جمله

  *د یرون رویمرد و زن، از خانه ها ب
  هست زفت یدر فالن صحرا درخت

  خ اویمه گاه و میسخت راسخ خ
ن آن خوش درختخون شدست اندر ب  

  ن قلتبانیمال او برداشتست ا
  ن جوان مر خواجه را باشد پسریا

  د آنیتا کنون حلم خدا پوش

  دیمکتوم او گردد پدِ  رّکان س  
 میصحرا و بدان هامون شو يسو

دینهان واقف شو رّتا بر آن س   
  ار چفت یش انبه و بسیشاخها

  خ اویدم از بیآ یخون م يبو
  ن منحوس بخت یا ،خواجه را کشتست

 آزادگان ين غالم اوست، ایو

 ن خبریطفل بود و او ندارد ز

  آن قلتبان  يآخر از ناشکر
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  دیند يال خواجه را روزیکه ع
  ستک لقمه نجیان را به ینوا یب

  نین لعیا ،ک گاویتا کنون از بهر 
  او به خود برداشت پرده از گناه

  ن دور گزندیکافر و فاسق در ا
  در اسرار جان ،ظلم مستور است

  دم که دارم شاخهاینیکه بب
  

  دیع يبه نوروز و نه موسمها ین  
  نخست  ياد ناورد او ز حقهای
  ن یزند فرزند او را بر زمیم

  د جرمش را اله یپوش یور نه م
  درندیپردة خود را به خود بر م

  ش مردمان ینهد ظالم به پ یم
  د از مالینیگاو دوزخ را بب

  

  
  
  
  
  
  
  

  ایدادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دن یگواه. 117
  ت در گزندینجا دست و پایپس هم

  ریشود بر تو ضم یم چون موکل
  خاصه در هنگام خشم و گفت وگو

  شود ظلم و جفا یچون موکل م
  لگام رّرد گواه سیگ یچون هم

  کند یموکل م هپس همان کس ک
  گر روز حشرید يپس موکلها

  نیه دست آمده در ظلم و کبه د يا
  ست حاجت شهره گشتن در گزندین

  نفس تو هر دم بر آرد صد شرار
  خود روم کلّ يسو ،جزو نارم

  ن ظالم حق ناشناسیهمچنان کا
  او از او صد گاو برد و صد شتر

  نکرد يبا خدا زار يز روزین
  خصم مرا خشنود کن ،خدا يکا

  ت بر عاقله استید ،کشتمُ گر خطا 
  ربه استغفار د گرددیسنگ م

  

  دهند یم یر تو گواهیبر ضم  
  ریوامگ ،که بگو تو اعتقادت

  موت را مو به رّکند ظاهر س یم
  دست و پا يدا کن مرا ایکه هو

  خاصه وقت جوش و خشم و انتقام 
  راز بر صحرا زند يتا لوا

  د از بهر نشریهم تواند آفر
  ن یست ایداست حاجت نیگوهرت پ
  نت واقفندیر آتشیبر ضم

  منم ز اصحاب نار ،دمینیکه بب
  حضرت شوم  يمن نه نورم که سو

  ن التباس یکرد چند يبهر گاو
  ربب ياز و ،پدر يا ،ن استینفس ا

  به درد ينامد از او روز یاربی
  تو سود کن  ،انیگر منش کردم ز

ت  يعاقلۀ جانم تو بود از أَ لَس  
  رّجان ح يا ،ن بود انصاف نفسیا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن درخت يق به سویرون رفتن خالیب. 118
  آن درخت يرفتند سو چون برون

  دا کنمیتا گناه و جرم او پ
  يرا کشته ا نیا جد ،سگ يا :گفت

  مال او يو برد یکشتُ خواجه را 

  د سخت نپس بندز  دستش را  :گفت  
  عدل بر صحرا زنم  يتا لوا
   ين رو گشته ایخواجه ز ،یتو غالم

  زدان آشکارا حال اویکرد 
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  زك بوده استیآن زنت او را کن
  ا که نرید ماده یئهر چه زو زا

  کسب و کارت ملک اوست ،یتو غالم
  ستم زار زاربه ا یخواجه را کشت

  ر خاكیز يکارد از اشتاب کرد
  نیر زمیش با کارد در زنک سر
  رکارد ب ،شتهون سگ هم نینام ا
  چون بشکافتند و ن کردندیهمچن

  ولوله در خلق افتاد آن زمان
  جمله از داود گشته عذر خواه

  

  واجه جفا بنموده است ن خیبا هم  
  وارث باشد آنها سربسر ملک 
شرع بستان رو نکوست  ،یستشرع ج  

  نهاریان زینجا خواجه گویهم بر ا
  سهمناك  يدیکه بد یالیاز خ
  ن ین را همچنین زمید ایباز کاو

  ن مکر و ضرریکرد با خواجه چن
  افتندیسر  بان آن کارد یدر زم
  ان ید از میار ببرنّز یکیهر 
  بد ظن گشته بودند و تباه زآنکه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را بعد از الزام حجت بر او یه السالم خونیقصاص فرمودن داود عل. 119
  داد خواه يا ایب :بعد از آن گفتش

  غش بفرمود او قصاصیهم بدان ت
  حلم حق گر چه مواساها کند

  یهر دلدر فتد در  ،خون نخسبد
  نید رب يداور ياقتضا

  ؟حالش چه گشت ؟شد خواجه چهکان فالن 
  جوشش خون باشد آن واجستها

  کار او رّدا گشت سیچونکه پ
  خلق جمله سر برهنه آمدند

  میبوده ا یما همه کوران اصل
  میده ایب دیز تو ما صد گون عجاو

  ریسنگ با تو در سخن آمد شه
  يتو به سه سنگ و فالخن آمد

  صد هزاران پاره شد تیسنگها
  آهن اندر دست تو چون موم شد
  کوهها با تو رسائل شد شکور
  صد هزاران چشم دل بگشاده شد

  م استیز همه کان دااتر  يو آن قو
  ودن است خَیجان جملۀ معجزات ا

  زنده شد یجهان ،کشته شد ظالم

  اه یرو س نیتو از اداد خود بستان   
  ؟کند مکرش ز علم حق خالص یک

  از حد بگذرد، رسوا کندچونکه 
   یکشف مشکل يل جست و جویم

  ن یر آن و ایسر بر آرد از ضم
  همچنان که جوشد از گلزار کشت 
  خارش دلها و بحث و ماجرا
  معجزة داود شد فاش و دو تو

  زدندینها میسر به سجده بر زم
 مینشنوده ا يفرموده ایوآنچه م

   میده اید یم چون بیک معذوریل
  ریتم بگغزو طالو يکز برا

   يرا برهم زد خصمصد هزاران 
  ر خصم را خونخواره شدم یکیهر 

  تو را معلوم شد يچون زره ساز
  زبور يخوانند چون مقریبا تو م

  ب را آماده شدیاز دم تو غ
  م است ئکه سرمد قا یبخش یزندگ
  ببخشد مرده را جان ابد هک

  از نو خدا را بنده شد یکیهر 
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گاو گشته بود و آن گاو کشنده  یاست که مدع یآن خون يبه جا یان آن که نفس آدمیب. 120

او تواند ظالم را  ياریب حق است که به قوت و یخ که نایا شیعقل است و داود حق است 
  حساب یکسب و ب یب يکشتن و توانگر شدن به روز

  زنده کن یجهان ،کشُ نفس خود را 
  نیه ،ستوگاو نفس ت یمدع

  رو ،ستوآن کشندة گاو عقل ت
  خواهد ز حق یر است و همیعقل اس

  ؟ستیرنج او موقوف چ یب يروز
  ؟تو گاو من یچون کش :دینفس گو

  نوا یمانده ب ،خواجه زادة عقل
  ؟ستیکه چ یدانیرنج م یب يروز
  ک موقوف است بر قربان گاویل

  تمام هور ن ،خورده ام يزیدوش چ
  افسانه است ،"خورده ام يزیدوش چ"

  ؟میاز چه دوخت ،چشم بر اسباب
  دگر یهست بر اسباب اسباب

  ا در قطع اسباب آمدندیانب
  سبب مر بحر را بشکافتند یب
  شانیگها هم آرد شد از سعیر

  جمله قرآن هست در قطع سبب
  

  او را بنده کن  ،خواجه را کشتست  
  ن یست و مهه اجه کردشتن را خوایخو

  منکر مشو ،تن بر کشندة گاو ِ
  رنج و نعمت بر طبق  یب يروز

ست یکاصل بد ،کشد گاو راآنکه ب  
  زانکه گاو نفس باشد نقش تن 

  شوایو پ هخواجه گشت ،ینفس خون
  ست  یقوت ارواح است و ارزاق نب

  کنج کاوُ  يا ،گنج اندر گاو دان
  در دست فهم تو زمام  یدادم

  د ز پنهان خانه است یآ یهر چه م
  م یکرشم آموخت "خوش چشمان"گر ز 

  در سبب منگر در آن افکن نظر
  وان زدندیش بر کیمعجزات خو

  افتندیزراعت چاش گندم  یب
  شم آمد کش کشان یابر ،پشم بز

  هالك بو لهب  ،ش ویدرو عزّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مثال. 121
  دو سه سنگ افکند یلیمرغ باب

  ل را سوراخ سوراخ افکندیپ
م گاو کشته بر مقتول زند  

  شیخو يد از جاهده جیحلق ببر
  ن ز آغاز قرآن تا تمامیهمچن

  ودشز عقل کار افزا ه ان نیکشف ا
  یبند معقوالت آمد فلسف

  ست پوستوعقل عقلت مغز و عقل ت
  از پوست دارد صد مالل ،يمغز جو

  لشکر زفت حبش را بشکند  
کاو به باال پر زند ،یمرغ سنگ  

  کفن تا شود زنده همان دم در 
  ش یخو يد ز خون پاالیخون خود جو

  و السالم  ،رفض اسباب است و علت
  دا شودیرا پو تا ت ،کن یبندگ

   یعقل آمد صف شهسوار عقل ِ
  شه پوست جوست یوان همیمعدة ح

  حالل  ،حالل آمد ،نغزان را ،مغز
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رهان دهدچونکه قشر عقل صد ب  
  اهیکسر سیدفترها کند  ،عقل

  فارغ است يدیوز سپ یاهیاز س
  ؟افتیار قدر ، دین سپیاه و این سیا
  از زر است ،سهیان و کیمت همیق

  از جان بود ،همچنانکه قدر تن
پرتو کنون یب  جان زنده  يدگر ب  

  کند یکه ناطقه جو م ،ن بگویه
  بود "يسخن آر" یگر چه هر قرن

  ل و زبوریکه هم تورات و انج ین
  بیحس یرنج جو و ب یب يروز

  از خداوند بهشت یبلکه رزق
  اوست ،در آن نان داد ،زانکه نفع نان

  نان چون سفره است نقش ِ ،ذوق پنهان
  ؟ستو ج یبا سع يبر یک ،یرزق جان

  ند گام تویخ بیچون با ش ،نفس
  رام آن گاه شد ،ن گاویاصاحب 
  د در شکاریآغالب  یعقل گاه

  با صد زور و فن ،نفس اژدرهاست
  از اژدها یمنیا یگر تو خواه

  خ با صفایش شیخاك شو در پ
  زبون یگر تو صاحب گاو را خواه

  شود  "اهللا یول"ک یچون به نزد
  هر زبانش صد لغت ، درصد زبان

  حیفص ،نفس آمد ،گاو یمدع
  اال شاه را ،بدیشهر را بفر
  نیمیح و مصحف در ینفس را تسب

  مصحف و سالوس او باور مکن
  حوضت آورد بهر وضو يسو

  زآنکه او در خانه، عقل تو برون
  کو طالب استین ،ینوران عقل ِ

  بیزانکه او در خانه عقل تو غر

  ؟قان نهدیا یگام ب یک ،کلُ عقل   
  ر ز ماه آفاق دارد پ ،عقل عقل ِ

  ل و جان بازغ است نور ماهش بر د
  کاختروار تافت  ،ز آن شب قدر است

  ابتر است  ،سهیان و کیزر آن هم یب
  قدر جان از پرتو جانان بود

  ؟تونیم کافران را  یچ گفتیه
  رسد یبعد ما آب یتا به قرن

  بود ياریسالفان  ک گفتیل
  شکور يا ؟شد گواه صدق قرآن

  ب یل سیکز بهشتت آورد جبر
  شت ک رنج ِ یب ،صداع باغبان یب

  پوست  طیتوس یب ،بدهدت آن نفع
  را بهره است  یول ،سفره ینان ب

   ؟ستوکاو داود ت ،خیجز به عدل ش
  از بن دندان شود او رام تو

او آگاه شد ،م داودکز د  
  اریخ یبر سگ نفست که باشد ش

  ده کن ید دخ او را زمرّیش يرو
 کدم رهایدستش از دامان مکن 

 ایمیکد یتا ز خاك تو برو

  حرون  يخش کن آن سو ایچون خران س
  آن زبان صد گزش کوته شود

  د در صفت یایزرق و دستانش ن
  ح یصد هزاران حجت آرد ناصح

  ره نتاند زد شه آگاه را
  ن یر اندر آستیخنجر و شمش

  ش با او همسر و همسر مکن یخو
  او ،را در قعرو و اندر اندازد ت

 کن شد زبونیگرچه ملک اوست، ل

   ؟بر او چون غالب است ،یظلمان نفس ِ
  ب یر مهیش ،سگ بود ،بر در خود
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  شه روندیب يران سویباش تا ش
  نداند عام شهر ،مکر نفس و تن

  ار او شودی ،هر که جنس اوست
  کاو مبدل گشت و جنس تن نماند

  نیاند از کم یلتجمله ع ،خلق
  کند يداود يدعو یهر خس
  ریبشنود آواز ط يادیاز ص

  ستیغو ،نقد را از نقل نشناسد
ستیکیش او یپ ،سته و بربستهر  
  مطلق است یگر ذک ،ن کسین چنیا
  ریچون آهو ز ش ،زین از او بگریه
  

  ن سگان کور آنجا بگروندیو  
  القلب قهر یجز به وح ،او نگردد

  خت بودیکاو ش ،جز مگر داود
  هر که را حق در مقام دل نشاند

  ن یقیعلت  ،شودیعلت م ار ِی
  زند يکف در و ،زییتم یهر که ب

  ریس يکند آن سویابله م مرغ ِ
  ست یاگر چه معنو ،زیاز او بگرن یه

  ست یاو در شک ،کند ين دعویقیگر 
  احمق است  ،ز نبودیین تمیچونش ا

  ریدانا دل يا ،او مشتاب يسو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فراز کوه از احمقانبر ه السالم یعل یسیختن عیگر. 122
  ختیگریم یم به کوهیمر یسیع

  ریخ :د و گفتیدو یدر پ یکیآن 
  تاخت جفتیبا شتاب او آنچنان م

  براند یسیع یدان در پیک دو می
  ستیلحظه بک ی ،مرضات حق یکز پ

  میکر يا ؟يزیگرین سو میاز که ا
  برو ،زانمیاز احمق گر :گفت
  ؟يتو یحا نیآخر آن مس :گفت
  ؟یستیآن شه ن :گفت .يآر :گفت

  يآن فسون بر مرده ا یچون بخوان
  تو :گفتا که .آن منم يآر :گفت
  سبک تا جان شود يبر و یبردم
  روح پاك يپس ا :گفت .يآر :گفت
  ؟د در جهانکه باش ،ن برهانیبا چن

  به ذات پاك حق :که یسیگفت ع
  حرمت ذات و صفات پاك او

  اسم اعظم را که من ،ن فسون وآک
  شد شکاف ،ن بخواندمیکه سنگُ  بر

  یگشت ح ،بر تن مرده بخواندم

  خت یخواست ریخون او م یئر گویش  
  ؟ریچو ط يزیچه گر ،ستیت کس نیدر پ

  جواب او نگفت  ،کز شتاب خود
را بخواند یسید عهجو  پس به جد  

  ست یزت مشکلیکه مرا اندر گر
  م یر و نه خصم و خوف و بیت شینه پ
  بندم مشو ،ش رایرهانم خویم

  ي؟که شود کور و کر از تو مستو
   ؟یستیب را ماویغکه فسون 
   يد آورده ایص ر ِیبر جهد چون ش

  ؟خوب رو يا یل مرغان کنز گ ین
 در هوا اندر زمان پرّان شود

   ؟ست باكیاز ک ،یکن یم یهر چه خواه
   ؟را از بندگانو که نباشد مر ت

  خالق جان در سبق  ،مبدع تن
  بان چاك اویگر ،که بود گردون

  بر کر و بر کور خواندم شد حسن 
  تا بناف  ،د بر خودیه را بدرخرق

   یگشت ش ،بخواندم یبر سر ال ش
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  خواندم آن را بر دل احمق به ود
زآن خو بر نگشت ،خارا گشت و سنگ  
  کانجا اسم حق ؟ستیحکمت چ :گفت

  ؟، چراین رنجیو ا آن همان رنج است
  قهر خداست ،یرنج احمق :گفت

  کان رحم آورد ،ستیابتال رنج
  هر او کرده استم ،آنچه داغ اوست
  ختیگر یسیز چون عیز احمقان بگر

  یبر سر آرد زخم، رنج احمق
  اندك اندك آب را دزدد هوا

  دهد يسرد ،ت را دزدد ویگرم
  م بودینه از بجا را حذر، یمسآن 
  د آفاق رار کنر ار پیزمهر

  

  نشد یدرمان ،صد هزاران بار و  
  شت چ کید هینرو يکز و ،گ شدیر

   ؟نجا نبود آن را سبقیا ،سود کرد
  ؟آن را شد دوا ،ن را وینشد ا آن

  ست قهر، آن ابتالست ین يرنج و کور
  کان زخم آورد ،ستیرنج یاحمق

  رد دست د بارین يبر و يچاره ا
  خت یخونها بر یصحبت احمق بس

 یآن شق يرحم نبود، چاره جو

  ن دزدد هم احمق از شماین چنیو
  نهد یر کون سنگیکاو ز ،همچو آن

  م بودیتعل یآن پ ،من است اویا
  ؟د با اشراق رایچه غم آن خورش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا در احمقانیحت انبیشان و اثر ناکردن نصیقصۀ اهل سبا و حماقت ا. 123
  ادم آمد قصۀ اهل سبای

  بس کالن يآن سبا ماند به شهر
  آورند یکودکان افسانه ها م

  ند در افسانه هایهزلها گو
  یول ،م و مهیبس عظ يبود شهر
  م و بس فراخ و بس درازیبس عظ
مجموع اندر او ،ه شهرمردم د  

  شمار یق بیخال نوعاندر او 
  تاختن جانان يناشده جان، سو

  ده کورید ،ن ویبس دور ب یکیآن 
  سخت کر ،ز گوش ویو آن دگر بس ت

  ازتالشه  ،و آن دگر عور و برهنه
  رسندیم ینک سپاهیا :گفت کور
  دم بانگشانیشن يآر :گفت کر

  ن منمآترسان ز :گفتآن برهنه 
  ک آمدندینک به نزدیا :کور گفت
  مشغله يآر :د کهیگو یکر هم

  وبا  صباشان شد ،م احمقکز د  
  از کودکان  يدر فسانه بشنو

و پند رّدرج در افسانه شان بس س  
  رانه هایجو در همه ویگنج م

   یش نیقدر او قدر سکره ب
  ازیتو همچون په سخت زفت و تو ب

  سته روناشُ ک جمله سه تن ِیل
  رپخته خوا ک آن جمله سه خام ِیل

  م تن یباشد ن ،گر هزاران است
  مور يده پاید ،مان کور ویاز سل

  سنگ زر ،ک جویست ین يدر وو، گنج 
  جامۀ او دراز يک دامنهایل

  نم که چه قومند و چندیب یمن هم
  دا و نهان یند پیگویکه چه م

  دامنم  يکه ببرند از دراز
  ش از زخم و بندیم پیزیز بگریخ
  اران هله ی ،کتریشود نزدیم
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  آوه دامنم :آن برهنه گفت
رون آمدندیشتند و بشهر را ه  
افتندیمرغ فربه  ،هاندر آن د  

  دید و آن کر آوازش شنیکور د
  وز زخم کالغ ،مرده خشک مرغ ِ

  افتندی یگیپس طلب کردند و د
  سه تن بر سر آتش نهادند آن
  پسر يآتشش کردند چندان ا

  رید شیخوردند چون از ص یز آن هم
  هر سه ز آن خوردند و بس فربه شدند

  ک جوانیهر  یآنچنان کز فربه
  و هفت اندام زفت يبزکن یبا چن

  ستیدا رهیناپ ،راه مرگ خلق
  یکاروانها مقتف یاپینک پ

  آن شکاف یابین ،یئبر در ار جو
  انین عیاء الحق حسام الدیظ يا
  ستیپسر هر مختصر افسانه ن يا

  

  منم یرند و من نااطمع ب از  
  اندر شدند یمت در دهیدر هز

  نژند ین يک ذرة گوشت بر ویل
 دیعور بگرفت و به دامن در کش

  استخوانها زار گشته چون بناغ 
 بن سبک بشتافتند یسر و ب یب

 گ اندر زفنیمرغ فربه را به د

 خبریکاستخوان شد پخته، لحمش ب

  ریل سیاز خوردنش چون پ یکیهر 
  ل بس بزرگ مه شدندیپچون سه 
  در جهان  یز زفت يدیدر نگنج

فت تستند از شکاف در برون ج  
  ست یجا ره ید که آن بیدر نظر نا

   یکه هست آن مختف ،ن شکاف دریز
 ن زفاف یاو چند دردا یسخت ناپ

 انین بید گفت شرح ایباز با

  ستیگانه نیدر ب يآشنا را رو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ز شنو و آن برهنۀ دراز دامنین و آن کر تیشرح آن کور دور ب. 124
  دیکر امل را دان که مرگ ما شنَ

  ند مو به مویب ،ناستیحرص ناب
  چشم کور او ،هک ذریب خود یع

  ندرَرسد که دامانش بت یعور م
  ا مفلس است و ترس ناكیمرد دن

  ان رودیاو برهنه آمد و عر
  شیوقت مرگش که بود صد نوحه پ

  ست زریکش ن ،یآن زمان داند غن
  ر از سفالپ یچون کنار کودک

  ان شودیگر ،يپاره ا یگر ستان
  چون نباشد طفل را دانش دثار

  دیلک دت را میمحتشم چون عار
  او را هست مال ند کهیب یخواب م

  دیل خود ندد و نقیمرگ خود نشن  
  د کو به کویبگو ،ب خلقان ویع
  ب جویگر چه هست او ع ،ندینب یم

  ؟درند یدامن مرد برهنه ک
  ز دزدانش باك ، است ویچ او را نیه

  شودیجگر خون م ،وز غم دزدش
  ش ین ترس خوید جانش را زیخنده آ
  هنر یکه بود او ب ،داند یهم ذک

مال  کاو بر آن لرزان بود چون رب  
  خندان شود یزش دهپاره گر با

  ش ندارد اعتباراه و خنده یگر
  دیطپ ین میپس بر آن مال دروغ

  د جوال یکه بربا يترسد از دزد
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  چون ز خوابش بر جهاند گوش کش
  مانن عالیا یترسائن یهمچن

  ن عاقالن ذو فنونیا یاز پ
  یکس يترسان ز دزد یکیهر 
  برند یروزگارم م :د او کهیگو
  از کارم بر آوردند خلق :دیگو

  عور ترسان که منم دامن کشان
  صد هزاران فصل داند از علوم

  يت هر جوهریداند او خاص
  جوزیجوز و ال یدانم  یکه هم

  کیول ،یوآن ناروا دان ،ن روایا
  ستیکه چ یدانیمت هر کاله میق

  يسعدها و نحسها دانسته ا
  نین است ایجان جمله علمها ا
  ن است خَودیجان جمله علمها ا

  یت را ملک خود داند غنیعار
  کیتو ل ین بدانستیآن اصول د

  ش بهینت اصول خویاز اصول
  

  دش یر آش تسخُیپس ز ترس خو  
  ن جهان یکه بودشان عقل و علم ا

   "علمونیال " یزد در نبیگفت ا
   یشتن را علم پندارد بسیخو

  سودمند خود ندارد روزگار ِ
  ش تا به حلق ست جانیکار یغرق ب

  ؟چون رهانم دامن از چنگالشان
  نداند آن ظلوم  یجان خود را م

   يچون خر ،ان جوهر خودیدر ب
  ا عجوزی يجوزیتو  یخود ندان

  ک ین تو نیب ،یئا ناروایتو روا 
  ست یاحمقز  ،یمت خود را ندانیق

   يا ناشسته ای تو، يسعد يننگر
  ن یوم دیم در یمن ک یکه بدان

 را جان ابدکو ببخشد جمله 

 یپس بر آن احوال لرزد آن دن

  ک یهست ن کاو ،بنگر اندر اصل خود
  مرد مه  يا ،اصل خود یکه بدان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناهل آ يشهر سبا و ناشکر یمصفت خرّ. 125
د بود آن اهل سبااصلشان ب  

  اع و باغ و راغیدادشان چندان ض
  ثمار يرّافتاد از پیبسکه م

  گرفتیوه ره را میآن نثار م
  سله بر سر در درختستانشان

  یکس ین ،يوه فشاندیباد آن م
  ر آمدهیزفت تا ز يخوشه ها

زر يرّمرد گلخن تاب از پ  
  ر پایدر ز یچه کوفتیسگ کل
  هر و ده از دزد و گرگمن شیگشته ا

  ين شدیشان اگر چرکیجامۀ ا
  جامه را يدر تنور انداختند

  لقا صحابز ا يدندیرمیم  
  از چپ و از راست از بهر فراغ 

  گذاررهشد معبر بر یتنگ م
وه رهرو در شگفت یم يراز پ  

وه فشان یناخواست از م ير شدپ  
یوه دامنها بسیز آن م يشد رپ   

  زده یرونده م يبر سر و رو
  ن کمریان زریر مب يبسته بود
  گرگ صحرا از نوا يتخمه بود

هم از گرگ سترگ  يدیز نترسب  
 يآتش سوزنده شان صابون بد

 خوش با صفا يکساعت شدیبعد 
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  قوم يم شرح نعمتهایگر بگو
  مهم يد از سخنهایمانع آ

  وم یف وماًیشد آن یادت میکه ز  
    ا بردند امر فاستقم یانب

  
  سباشهر حت اهل یبه نص غمبریپزده یسآمدن . 126

  چنان يچون ز حد بردند ناشکر
  غمبر آنجا آمدندیزده پیس

  ؟شکر کو ،نعمت فزون شد ،که هال
  د در خردمشکر منعم واجب آ

  ؟ن خود کس کندیا ،د وینین کرم بیه
  يسر ببخشد، شکر خواهد سجده ا

  نعمت، نعمتت افزون کندشکر 
  رد غولشکر ما را ب :قوم گفته

  نیر شد جانمان از اینعمت چه؟ س
  ین نعمت آمد محنتیش ما ایپ

  م از عطایما چنان پژمرده گشت
  م نعمتها و باغیخواه یما نم

  ستیدر دل علت :ا گفتندیانب
  علت شود یجملگ ينعمت از و
  مصر يا ؟ش تو آمدیچند خوش پ

يها آمدین خوشیا تو عدو  
  ار تویهر که او شد آشنا و 

  گانه باشد با تو همیهر که او ب
  است يماریر آن بین هم از تاثیا

  د کرد زودیدفع آن علت ببا
  ناخوش شود ،د به تویآک یهر خوش

  مرگ و جسک است آن صفت يایمیک
  دل زنده شد ،يکه ز و یئبس غذا
  که به ناز اشکار شد يزیبس عز

  صفابا عقل از  ،عقل یئآشنا
  پست با هر نفس ِ ،نفس یدوست
  تند یرد علت منکه نفسش گآز

  ریدوست را فردا نف یگر نخواه

 رت حق کارگر شد در زمانیغ  

  دبه پن ينمودند گمرهان را ره
  کواحرّ ،مرکب شکر ار بخسبد

  د در خشم ابدیور نه بگشا
  ؟بس کند يبه شکر ،ن نعمتیکز چن

   يپا ببخشد، شکر خواهد قعده ا
گل به خارصد هزا  سر زند يران  ُ

  م از شکر و از نعمت ملول یما شد
 نید هیم؟ بر گوئیشکر چه گوئ

 یفت يشکر محنت کس نگفته است ا

  نه خطا ،دیکه نه طاعتمان خوش آ
  م اسباب فراغ یخواه یما نم

  ست یآفت یکه از آن در حق شناس
  ؟ت شودقو یک ،ماریطعمه در ب

  صاف او کدر ،جمله ناخوش گشت و
   يکف زد يهر چه بر و ،ناخوش گشت

  دار تویر و خوار در دیشد حق
  ش تو او بس مه است و محترم یپ

  است  يسار جانهازهر او در جمله 
حدث خواهد نمود ،کر با آنکه ش  

  آتش شود ،وان گر رسدیآب ح
  اتت عاقبت یمرگ گردد ز آن ح

  گنده شد ،امد در تن تویچون ب
  بر تو خوار شد ،چون شکارت شد

  وال ،هر دم فزون باشد ،شود چون
  دان که دم دم کمتر است ین میقیتو 

  کندیمعرفت را زود فاسد م
  ریبا عاقل و با عقل گ یدوست
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  یچون با علت ،از سموم نفس
  شود یسنگ ،يگوهر يریگر بگ
  فیلط ينکتۀ بکر يریور بگ
  دم کهنه شدیبس شن ،ن رایکه من ا

  ریگر تازه و نو گفته گیز دیچ
  شود خوچو علت  ،دفع علت کن
  نه بر آرد برگ نوتا که آن که

  شاگردان حق ،میبانیما طب
  گرندیعت دیبان طبیآن طب

  میواسطه خوش بنگر یما به دل ب
  ند و ثماریبان غذایآن طب
  م و مقالیبان فعالیما طب

  را نافع بودو ت ین فعلین چنیکا
  ش آوردیرا پو ت ین قولین چنیا

  ک و بدین، از نینچنیآنچنان و ا
  آن یاهن ور خوین گزیا یگر تو خواه

  لیدل یبان را بود بولیآن طب
  یم از کسینخواه یم يدست مزد

  ناسور را يماریب ،ن صالیه
  

   یتو مرض را آلت ،يریهر چه گ  
  شود یجنگ ،مهر دل يریور بگ

  ف یذوق و کث یبعد درکت گشت ب
  عضد يا ،گر گو بجز آنیز دیچ

  ریر و نفیس يشو وباز فردا ز
  شت نو شودیکهنه پ یثیهر حد

  بشکفاند کهنه صد خوشه ز گو
  د ما را فانفلق یقلزم دبحر ُ

  بنگرند یکه به دل از راه نبض
  م یمنظر یما به عال ،کز فراست
  شان استواریبد یوانیجان ح
  پرتو نور جالل  ،ملهم ما

  ره قاطع بود ز  ،یو آن چنان فعل
  ش آوردیرا نو ت یو آن چنان قول

 م جدیائم و بنمیش تو بنهیپ

کر، سنگ و گور شد ع انیزهر و ش 

  ل یجل یل ما بود وحین دلیو
   یدست مزد ما رسد از حق بس

  ک رنجور رایک به یما  يدارو
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غمبرانیمعجزه خواستن قوم از پ. 127
  یعگروه مد يا :قوم گفتند

  دین خواب و خوریچون شما بستۀ هم
  دین آب و گلیچون شما در دام ا

حدارد بر آن يجاه و سرور ب  
  ن الف و دروغین چنیم ایما نخواه

  ت استن ز آن علیکا :ا گفتندیانب
  د و شمایدیما را شن يدعو

  ن گهر مر خلق رایامتحان است ا
  گفتش گواست ؟کو گوا :دیهر که گو

  زیدر سخن آمد که خ یآفتاب
  ؟آفتابا کو گواه :یئتو بگو

  ی؟نافع طبو کو گواه علم   
  دیچریه مد در دیهمچو ما باش

  ؟دیمرغ دلیاد سیشما ص یک
  غمبران یش از پیکه شمارد خو

  افتادن به دوغ  ،کردن اندر گوش و
  ت است یؤحجاب ر يۀ کوریما
  ن گهر در دست ماید اینینب یم

  گرد چشمها ،میماش گردان
   حبس عماست ،ند گهریب یکاو نم

  زیکم ست ،برجه ،که بر آمد روز
  ده خواه یکور از حق د يا :دتیگو
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  د چراغیروز روشن هر که او جو
  يرده اب یگمان ،ینیب یور نم

  ن گفت فاشیخود را مکن ز يکور
  ابدتیعلت مگر در یفضل ب

  ابد ين کوریدر چن یور نه مان
  ؟روز کو :ان روز گفتنیدر م

  جذوب رحمت است ،یصبر و خاموش
صتُوا بپذ نْ   تا بر جان تو ،ریأَ
  بین طبیش اینکس پ یگر نخواه

تو بفروش و بخر ،افزون را گفت  
  د فضل هویتو بگو يتا ثنا

  د دلیبان را نگهداریچون طب
  ستیبه دست خلق ن ين کوریدفع ا

  دیجان بنده شو بان را بهین طبیا
  

  اش دارد بالغ  يکور ،ستنن جیع  
   يتو اندر پرده ا ،که صباح است و

  خامش و در انتظار فضل باش 
 دل برتابدت ين شقاوت رویز

 نه پنهان شد از تو در نمدیآ

  روز جو يا ،ش رسوا کردن استیخو
  است نشان علت  ،ن نشان جستنیو
  أنصتوا يجزا ،د از جانانیآ

  ب یلب يا، زن زر و سریمن یبر زم
  سربذل  ،جان وجاه و، بذل بذل 

تو  که حسد آرد فلک بر جاه  
  د از خود خجل یشو ،د وینیخود بب

  ست یبان از هدیک اکرام طبیل
  دینده شوکتا به مشک و عنبر آ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هم السالمیعل ا رایمتهم داشتن قوم انب. 128
  ن همه زرق است و مکریا :قوم گفتند

  د جنس اویهر رسول شاه با
  تا ما چون شما  ؟میمغز خر خورد

  ؟کو خدا ؟لکو گ ؟کو پشه ؟کو هما
  ؟بود يوندین چه پیا ؟ن چه نسبتیا

  هوده کجا؟یگفت بن یما کجا؟ و
  سمان؟یخود کجا، کو آسمان؟ کو ر

  ن قدریم ایغالباً ما عقل دار
  

  ؟د و بکریب کند از زئخدا نا یک  
؟خالق افالك کو ؟ل کوآب و گ  

  ؟م هم راز همایپشه را دار
  ؟ز آفتاب چرخ چه بود ذره را

 در رود یتا که در عقل و دماغ

 د است و دغا؟ین چه زرق است و چه شیا

 ن داستانیرد مغز ما اینگ یم

گند  نا را م   م از گزریشناسیَ
  

  
  
  
  
  
  
  
  

من رسول ماه  :ل فرستادند که بگویفش یرا به رسالت پ یت خرگوشان که خرگوشیحکا. 129
  و دمنه آمدهله یچنانکه در کتاب کل .ن چشمۀ آب حذر کنیکه از ا ،ش تویآسمانم پ

  بگفت یگوشن بدان ماند که خریا
  الن بر آن چشمۀ زاللیکز رمۀ پ

  جمله محروم و ز خوف از چشمه دور
  که بانگ زد خرگوش زالُ  از سر
  ستیش بیمن رسولم پ ،الیشاه پ

  با ماه جفت  ،من رسول ماهم و  
  دند اندر وبال ران بیجمله نخج

  چون کم بود زور ،کردند يله ایح
  ة هالل الن در شب غرّیپ يسو

  ست یبر رسوالن بند و زجر و خشم ن
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  دیالن رویپ يا :د کهیگو یماه م
  نیقیکور گردانم  ،ور نه من تان

  دید و رویئن چشمه بگویترك ا
  کاندر چشمه ماه ،نک نشان آن است

  لیشاه پ يا ،عشر ا رابعیکه ب
  عثار یماه چون شد بدر، آمد ب

  دیبگذرنو از مه  دو هفتهچون 
  ل آن شب در آبیچونکه زد خرطوم پ

  آن خطاب يل باور کرد از ویپ
  ترس ترسان بازگشتند آن رمه

  گروه يا ،میالن گولیما نه زآن پ
  

  دیک سو شوین آز ،ماست چشمه آن ِ  
   نیکردم من ااز گردن برون  ،گفتم

  دیمن شویا نغ میتا ز زخم ت
  آبخواه  ل ِیمضطرب گردد ز پ

  ل ین دلیا یابیتا درون چشمه 
 چشمه سار يالن شب بسویشاه پ

  دیچر یز چشمه م ،ل آمدیپ شاه
  مضطرب شد آب و مه کرد اضطراب 
  چون درون چشمه مه کرد اضطراب 

 شان همهیزا یکیبعد از آن نامد 

  که اضطراب ماه آردمان شکوه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راشان یشان را و مثل زدن ایا طعن ایجواب گفتن انب. 130
  پند جان ،آوه :ا گفتندیانب
  غا که دوا در رنجتانیدر يا

  ن چراغ آن چشم رایظلمت افزود ا
  ؟م از شمایست خواهج یسیچه رئ

  ؟رد بحر ِ یابد ز کشتیچه شرف 
  دة کور و کبودیغ آن دیدر يا

  دیمثل و ند یبود ب وک یز آدم
  نمود يد ،بهارش ،وانهیچشم د

  د گاه گاهیبسا دولت که آ يا
  د ناشناختیبسا معشوق کا يا

  ن حرمان چراست؟ین چنیاحمقان را ا
  ده را حرمان ماستین غلط ده دیا

  ن شما را قبله شدیچون بت سنگ
  د سنگتان انباز حقیچون بشا

  کیپشۀ مرده هما را شد شر
  ده شماستیتراش ،ا مگر مردهی

  شید و صنعت کرد خویشیعاشق خو
  یو نعمت یدولت  در آن دم ین

  آن دم مار ،ان بودگرد سر گرد

  هان بندتان یسف يسخت تر کرد ا  
  گشت زهر قهر جان آهنجتان 
  چون خدا بگماشت پردة خشم را

  استمان فزون است از سمایکه ر
  رن گشته پیز سرگِ  یکشتخاصه 

  نمود ه اندر او ذر یآفتابک
  دیند ینیس جز طیدة ابلید

  کاو را خانه بود ،دیز آن طرف جنب
  بگردد او ز راه  ،دولت یش بیپ
  نداند عشق باخت  ،یش بد بختیپ
 نسازد گمرهان را راه راست یم

  قلب را سوء القضاست  ،ن مقلبیو
  شما را ظله شد يلعنت و کور

   ؟د عقل و جان هم راز حقیچون نشا
  ؟کید زنده هم راز ملیچون نشا

  ده خداست یتراش ،پشۀ زنده
دش یسر مار است ک ،ماران را م  
   یو لذت یراحت  در آن سر ین
  اریقند و در خورند آن هر دو یال
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  يم غزنوید حکیآن چنان گو
  کن تو در حکم قدر یکم فضول

  شد مناسب عضوها و ابدانها
  ناسب باشدشم یوصف هر جان

  ن کردست اویچون صفت با جان قر
  شد مناسب وصفها در خوب و زشت

  نین اصبعیده و دل هست بید
  انیدر ماناصبع لطف است و قهر 

  یستیقلم بنگر گر اجالل يا
  ن اصبع استیه قصد و جنبشت زجمل
  ن حروف حالهات از نسخ اوستیا

  ستیاز و جز تضرع راه نیجز ن
  خودبر قدر َ یول ،ن قلم داندیا

  ختندیل آویآنچه در خرگوش و پ
  

   يگر خوش بشنو ،نامه یدر اله  
  در خور آمد شخص خر با گوش خر
  شد مناسب وصفها با جانها

  که حق بتراشدش  یانگمان ج یب
  همچون چشم و رو ،پس مناسب دانش

  شت وشد مناسب حرفها که حق ن
  ن یحس يچون قلم در دست کاتب ا
  ن بنان یز یکلک دل با قبض و بسط

   یستین کیان اصبعیکه م
  فرق تو بر چار راه مجمع است 
  عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست 

  ست ین تقلب هر قلم آگاه نیز
  ک و بدیا کند در ندیقدر خود پ

  ختندیل آمیتا ازل را با ح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یان آنکه هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهیب. 131

  ؟ختنن مثلها سایرسدتان ا یک
  حضرت است آن ِ ،آن مثل آوردن

  کلَ تا تو  ؟يزیچ رّس یتو چه دان
  نبود ،د ویعصا دکه آن را  ،یموس

  چوب رّنداند س یچون چنان شاه
  در مثل یچون غلط شد چشم موس

  آن مثالت را چو اژدرها کند
  نیس لعین مثال آورد ابلیا
  ن مثال آورد قارون از لجاجیا
  ن مثال آورد نمرود جهولیا
  ش گشته قوم عادین مثال اندیا
  مین مثال آورد شداد لئیا
  ن مثال آورد فرعون از غلطیا
  ن مثال آورد هر بد بخت دونیا
  ن مثالت را چو زاغ و بوم دانیا

  
  آن درگاه پاك انداختن  يسو

رّکه به علم س ت است یهر او آو ج  
  مثل  يا به رخ آری و ا به زلفی

داژدها ب، شودگیاو لب م رّس  
  ؟ن دام و حبوبیا رّس یتو چه دان

  ؟دخلم یفضول یچون کند موش
  تا به پاسخ جزو جزوت بر کند

  ن یوم دیتا که شد ملعون حق تا 
  ن با تخت و تاج یتا فرو شد در زم

 تا که پشه مغز سر خوردش عجول

 کاستخوانشان خرد و مرد آمد ز باد

 میتا که شد محروم از هر دو نع

 ا شد سقطیرتا که اندر آب د

 تا که شد در قعر دوزخ سرنگون

  شان پست شد صد خاندان یکه از ا
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  ساختن یه السالم به استهزا در زمان کشتیمثلها زدن قوم نوح عل. 132
  بساخت یه کشتینوح اندر باد

  ستیآب نو که چاه  یابانیدر ب
  بتاز یکشت نیا :گفتیم یکیآن 
  دنبالش کژ است: گفتیم یکیآن 
  پاالنش کجاست؟: گفتیم یکیآن 
  ستیته ین مشکیکا: گفتیم یکیآن 
  خورد؟یجو چون م: گفتیم یکیآن 

  مگر؟ يکاریب: گفتیم یکیآن 
  ن به فرمان خداستیا :گفت یاو هم

  

  تسخر بتاخت  یصد مثل گو از پ  
  است  یچه نادان ابله ،یکند کشت یم

  ش هم بسازپرّ :گفتیم یکیو آن 
 پشتش کژ مژ است: گفتیم یکیوآن 

 ؟ش کژ چراستیپا: گفتیم یکیوآن 

 ؟ستین خر بهر کیا: گفتیم یکیوآن 

 ؟بردیبه منزل م یور نه بارت ک

 ؟فرتوت و عقلت شد ز سر يا شدی

  ن به چربکها نخواهد گشت کاست یا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یل مهد :گفت ؟وارین دین ام شب در بین یکن یچه م :دندشیت آن دزد که پرسیحکا. 133
  زنم

  دیعن ين مثل بشنو که شب دزدیا
  که او رنجور بود يداریم بین

  خت سریرفت بر بام و فرو آو
  ؟یکنیم شب چه مین ،ر باشدیخ

  هلکوبم د یم :گفت ؟يدر چه کار
  ن بانگ رایا يفردا بشنو :گفت

  بانگ دهل يشنومن چو رفتم ب
  آن دروغ است و کژ و بر ساخته

  م خامینم يا يدر غلط افتاده ا
  و فضولین دو آآن خرگوش  سرّ

  تا که نفس گول را محروم کرد
  ش رایمعن يباژگونه کرده ا

  

  دیبر یوار حفره مین ددر ب  
  شنود یطق طق آهسته اش را م

  ؟پدر يا يدر چه کار :گفت او را
   یسن ين اهل زد :گفتا ؟يه اتو ک
   ؟بو سبل يهل اکو بانگ د :گفت

  لتایواو ،ا حسرتاینعرة 
 بر جزو و کل يآن زمان واقف شو

  آن کژ را تو هم نشناخته  سرّ
 پخته شو در آتش او، والسالم

  ش نفس تو آمد رسول یکه به پ
  خوردَ  ضرخ يکه از و ،یوانیز آب ح
  ش رایمستعد شو ن یکفر گفت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل را از ماه آسمانیغام پیجواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خرگوش پ. 134
  در زالل یاضطراب ماه گفت
  و آب يل آریقصۀ خرگوش و پ

  ؟کوران خام ين چه ماند آخر ایا
  ؟چه مه و چه آفتاب و چه فلک

  ور و چه جماد؟یچه وحوش و چه ط

  الن را شغال ید پیکه بترسان  
  الن ز مه در اضطراب یت پیخش

  که شد زبونش خاص و عام  یبا مه
  ؟چه عقول و چه نفوس و چه ملک

 قباد؟یچه ملوك و چه گدا، چه ک
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  چه بحار؟ چه بالد و چه حبال و
  چه تراب و آب و چه باد و چه نار؟
  جمله اندر حکم و در فرمان او

  آفتاب آفتابِ آفتابِ
  صد هزاران شهر را خشم شهان

  صد شکاف ،شکافدیکوه بر خود م
  خشم مردان خشک گرداند سحاب

  حنوط یمردگان ب يد ایبنگر
  که سه مرغ پران ؟ل خود چه بودیپ

  ل است و اویاباب ،اضعف مرغان
  ؟د آن طوفان نوحیست کاو نشنیک

  ختیروحشان بشکست و اندر آب ر
  ؟ند احوال ثمودیست کاو نشیک

  الن گشایدر چنان پ يبار ،چشم
  الن و شاهان ظلومیچنان پ آن

  یدر ظلمت یتا ابد از ظلمت
  ؟دیده ایک و بد مگر نشنینام ن

  کیل ،دیآر یده میده را نادید
  د و نوریعالم پر بود خورشدو گر 

  میاز آن نور عظ یئب آینص یب
  ز کاخ یتو درون چاه رفتست

  ماند او یجان که اندر وصف گرگ
  دیکه رسبه سنگ و ُ يلحن داود

  ن بر عقل و بر انصاف بادیآفر
ّصدا سبایسال کراما قوا ر  

  ۀصدقوهم هم شموس طالع
  ةصدقوهم هم بدور زاهر

  یح الدجیصدقوهم هم مصاب
  رکمیرجو خیس یصدقوا من ل

  بهل ين تازیم هیئگو یپارس
  

 ل و نهار؟یچه مه و چه سال و چه ل  

 ، چه بهار؟يف و چه دیق و صیچه خر

 در خُم چوگان او یهمچو گوئ

   ؟مگر هستم به خواب ؟میگو یم ن چهیا
  بد گمرهان  يا ،سر نگون کرده است

   شان ماه و خور اندر طوافیگرد ا
  خشم دلها کرد عالمها خراب 

  لوط شهرستان ِ استگاهیدر س
  لکان را استخوان یکوفتند آن پ

  رد رفوید و نپذیل را بدریپ
  ا مصاف لشکر فرعون و روح ی

  خت یگس یذره ذره آبشان بر م
  ربودیان را مینکه صرصر عادو ا

ل کش اندر وغایپ يدندکه ب  
  شه در رجوم یر خشم دل همیز
   یرحمت یست غوثیروند و ن یم

   دیده ایدند و شما نادیجمله د
  ک ید مرگ نیچشمتان را واگشا

  مانند گور یدر ظلمت يچون رو
  م یاز ماه کر یبسته روزن باش

  ؟فراخ يچه گنه دارد جهانها
  بگو ؟وسف رای يند رویچون بب

  دیکم شن "ن دالنشیسنگ"گوش آن 
  و اهللا أعلم بالرشاد ،هر زمان

  صدقوا روحا سباها من سبا
   ۀالقارع يؤمنوکم من مخازی

  لقوکم بالساهرةیقبل أن 
  ح الرجایأکرموهم هم مفات

  رکم یال تضلوا ال تصدوا غ
  آب و گل  يآن ترك باش ا يهندو
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  دیشاهان بشنو يهاین گواهیه
  دینان بنگریا بحال اولی

  اطیر احتیتدب  دو  در ؟حزم چه بود
  هفت روز ،ن رهیدر ا :دیگو یکیآن 
  اندن بیدروغ است ا :دیدگر گوآن 

  تو آب يریحزم آن باشد که برگ
  زین را بریا ،گر بود در راه آب

  دیکن يداد ،فه زادگانیخل يا
  دین کشیکز پدرتان ک یئآن عدو

  دل را مات کرد ،آن شه شطرنج
  اندر نبرد ،بندش گرفت ،چند جا

  ن کردست با آن پهلوانین چنیا
  آن حسود ،ما را يمادر و بابا

  شان آن جا برهنه و زار و خوارکرد
  بتد نَیئکه ز اشک چشم او رو

  ش رایارطرّ ،ریگ یاسیتو ق
  از شرش ،گل پرستان يا ،الحذر

  نیند شما را از کمیب یکاو هم
  زد دانه هایاد ریص ما ًئدا

  الحذر ،يدیهر کجا دانه بد
  حمام يز ایدانه بگر يدیچونکه د
  کاو به ترك دانه گفت یشاد مرغ

  کاو بترك دانه کرد یغز انکه مر
  هم بدان قانع شد و از دام جست

  

  دیدند آسمانها بگرویبگرو  
  دیر پرب یبه حزم ،آخر يا سوی

  که دور است از خباط ،يریآن گ ،از دو
  سوز يگ پایست آب و هست رین

  روان  ینیب يچشمه ا ،که به هر شب
  ر صواب د یباش ،از ترس و یتا ره

  زیبر مرد ست يوا ،ور نباشد
  دیکن يعادیم بهر روز محز
  دین کشییزندانش ز عل يسو

  از بهشتش سخرة آفات کرد
  زرد يرو ،در فکندش یتا به کشت

  گران ید يد ایسست سستش منگر
  ربود یه به چاالکیرایتاج و پ
  زار زار ،ست آدمیسالها بگر

  ده الست ثبت یکه چرا اندر جر
ش رایزو ر ،دکنََ  ،نان سرورکه چ  

  اندر سرش  دیزن یغ ال حولیت
  ن ید هینیب یکه شما او را نم

  پنهان دغا ،دا باشد ویدانه پ
  بر تو بال و پر ،تا نبندد دام

 به دام ي، در افتاديورنه چون خورد

گل شکفتیدر ر  اض قدس، بهرش  ُ

  وردر خَیتزو یب يدانه از صحرا
  و بالش را نبست  پرّ یچ دامیه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن مرغ که ترك حزم کرد از حرص و هوا لاح وخامت. 136
  نشست يواریفوق د یباز مرغ

  يبدصحرا  ياو سو نظر ِ گه
  ش کردین نظر با آن نظر چالیا

  رفت و دانه خورد و اندر دام ماند
  د را گذاشتکان ترد یباز مرغ

  ن، شادان شد اویاو دل از اچون بکند 

  ببست  یدانۀ دام يده سوید  
  يشدیدانه م يسوحرصش گاه 
  ش کردیاز خرد خال یناگهان
 دش کشت و بخورد و کام راندیصا

ر کند و بر صحرا گماشت ز آن نظر ب  
  تا امام جمله آزادان شد او
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  ستبرَِ  ،هر که او را مقتدا سازد
  نکه شاه حازمان آمد دلشآز

  ز حزم یاو راض ،و یحزم از او راض
  يبارها در دام حرص افتاده ا

اب لطف آزاد کردبازت آن تو  
  دنا کذادتم کذا عإن ع :گفت

  ر خود آورمرا ب یچونکه جفت
  ن عمل را با اثریم ایجفت کرد

  يشو ،از جفت ید غارتیرباچون 
  ين دام آمدیا يگر سویبار د

د آن گرهواب بگشبازت آن تو  
  دیان رسیباز چون پروانۀ نس

  یان و شکیپروانه نس يکم کن ا
  چیشکر آن باشد که هُ ، يدیچون ره

  بخشد او ،یئچون شکر گو ،راو تا ت
  شکر آن نعمت که تان آزاد کرد
  ؟چند اندر رنجها و در بال

  احسان کنم ،خدمت کنمن یتا چن
  چون خالصت داد حق از امتحان
  شیچون رها کردت فرامش کرد

  

  نشست  يدر مقام امن و آزاد  
  تا گلستان و چمن شد منزلش 

  ر و عزم یتدب یگر کن ،کنن ُین چنیا
   يدن داده ایحلق خود را در بر

  شاد کرد درونتتوبه پذرفت و 
  نا الفعال بالجزاوجحن زنَ
  الجرم  ،د آن جفتش دوانهیآ

  دگر یرسد جفت ،یچون رسد جفت
   يجو يشو ،او ید پیآ یجفت م

  يدة توبه زدیخاك اندر د
  منه پا ن سو یا و،ز ین بگریه :گفت

  دیجانتان را جانب آتش کش
   یکیده بنگر تو یدر پر سوز

  چ یچ پیپ يآن دانه ندار يسو
  خوف عدو یدام و ب یب يروز

  اد کردید ینعمت حق را ببا
  خدا يا ،داممبرهان ز : يه اگفت

 طان زنمیدة شیخاك اندر د

 همچنان يکه بود یهمچنانست

ش کرد یجان خود را مست و ب شیه   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م از بهر زمستانید خانه سازیآتابستان چون ت نذر کردن سگان هر زمستان که یحکا. 137
  سگ زمستان جمع گردد استخوانش

  ن قدر تن که منمیکا :دیکاو بگو
  من به چنگ ،دیایون که تابستان بچ

  از گشاد ،دیایچون که تابستان ب
  يه ایشد در ساپا ک ،زفت گردد

  ،ش رایند خویچون زفت ب ،د اویگو
  عمو يساز ا يخانه ا :دش دلیگو

  در وقت درد ،استخوان حرص تو
  يبسازم خانه ا :از توبه یئگو

  فتن درد گشت، آن حرص رینماند اچون 

  رد گرداند چنانش زخم سرما خُ  
  د کردنم یاز سنگ با يخانه ا

  سنگ  سازم ز يبهر سرما خانه ا
  استخوانها پهن گردد پوست شاد

   يه ایخود را ،يغر ،يریس ،یکاهل
  ؟ایک ين خانه گنجم ایدر کدام

  بگو ؟گنجم یدر خانه ک :د اویگو
  رد گردد در نوردخُ ،دیدرهم آ

   يکاشانه ادر زمستان باشدم 
  خانه از تو رفت  يهمچو سگ سودا
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  ز نعمت بودخوشتر ا ،شکر نعمت
  نعمت چو پوست ،نعمت و جان ِ ،شکر

  شکر انتباه ،نعمت آرد غفلت و
کند ُ شکرت  نعمت ریر چشم و مپ  

  از طعام و نقل حق یر نوشیس
  دیکن ينعمت وهاب را شکر

  شکر، جذب نعمت وافر کند
  

  ؟نعمت رود يسو یک ،شکر باره  
  دوست  يا کورا تو نکه شکر آرد تآز
  شاه  د نعمت کن به دام شکر ِیص

  ریثار فقیصد نعمت ا یکنُ تا 
 و دق  يتا رود از تو شکم خوار

 دیتا سر منحوس خود را نشکن

  کفر ِ نعمت، مرد را کافر کند 
  

  
  
  
  
  
  
  

  انهیحت کردن و حجت آوردن جبریاز نصرا م السالم هیا علیانب ،منع کردن منکران. 138
  نصوحان بس بود يا :قوم گفتند

  ما بنهاد حق يقفل بر دلها
  رگرین کرد آن تصوینقش ما ا

  لعل شو :یئسنگ را صد سال گو
  ریصفات آب گ :یئخاك را گو
  نور محض شو: که ینار را گوئ

  زر پاك شو: که یقلب را گوئ
  ؟شوندگرگون یچ از آن اوصاف دیه

  انیافالکهم خالق افالك و 
  آسمان را داد دوران و صفا

  ؟دیگز يتواند آسمان درد یک
  یک را رهیکردست هر  یقسمت

  

  کس بود ،هن دیا ار در ،دیچه گفتآن  
  ق برد بر خالق ساند بتکس ن

  ن نخواهد شد به گفت وگو دگریا
  باش نو :یئکهنه را صد سال گو

  ریا که شیعسل شو  :یئآب را گو
 باد رو يسو: که یپشه را گوئ

 شو و چاالك شو يریا که اکسی

 هوشمند يگردد عسل؟ ا یآب ک

  ان یخالق آب و تراب و خاک
و نما یئره رویت ،ل راآب و گ  

  ؟دیتواند آب و گل صفوت خر یک
  ی؟کهُ چون  يگردد به جهد یکهَ  یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان رایهم السالم جبریا علیانب جواب. 139
  دیآفر ،يآرک :ا گفتندیانب

  یعارض يد او وصفهایوآفر
  هدستیب ،زر شو :که یئسنگ را گو

  عاجز است ،گل شو :که یئگ را گویر
  ستیکان را چاره ن ،رنجها دادست

  رنجها دادست کان را چاره هست
  ن دواها ساخت بهر ائتالفیا

  بلکه اغلب رنجها را چاره هست
  

  دیکه نتان ز آن سر کش یئصفهاو  
   یگردد رض یمبغوض م یگهکه 

  راه هست  ،زر شو :که یئمس را گو
  ز است یجا ،گل شو :که یئخاك را گو
  است  یو فطس و عم یلنگ ،آن به مثل

  آن به مثل لقوه و درد سر است 
  ن درد و دواها از گزاف یست این

د آن به دست یایب ،یئد جوچون به ج  
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  راخود انه یجبر يمکرر کردن کافران حجتها. 140
  ن رنج مایا ،گروه يا :قوم گفتند
  ن افسون و پندیا زاد نسالها گفت

  يدن مرض قابل بیگر دوا را ا
سد در جگریآب نا ،ه چون شدد  

  رد دست و پایالجرم آماس گ
  

  رد دوایکه بپذ یست زآن رنجین  
  هر لحظه بند ،آنگشت ز یسخت تر م
   يل شدیزا يه اذر يآخر از و

  دگر يرود جا ،ایگر خورد در
  را نشکند آن استقا یتشنگ

  

  
  
  
  
  

  شان رایهم السالم ایا علیباز جواب انب. 141
  بد است يدینوم :ا گفتندیانب

  دید ناامین محسن نشایاز چن
  که اول صعب گشت ،بسا کارا يا

  دهاستیاوم یبس ،يدیبعد نوم
  دین شدیخود گرفتم که شما سنگ

  دین دل چو خارا آمدیگرچه سنگ
  ستیکار ن یچ ما را با قبولیه

  ین بندگیاو بفرمودستمان ا
  م مایامر او دار يجان برا

  ایر یامر حق را ما گروه ب
  ستیار نیرا  یر حق جان نبیغ

  از اوست ،غ رساالتشیمزد تبل
  میستین درگه ملوالن نیما بر ا

  رو بسته و ملول آن کس بوددل ف
  با ما حاضر است ،دلبر و مطلوب

  است یالله زار و گلشن ،در دل ما
  فیم و لطیو جوان ما ترّئدا
  ستیکی ،ک ساعتیش ما صد سال و یپ

  در جسمهاست یآن دراز و کوته
  آن اصحاب کهف ،صد و نه سالیس

  ک روز همینمودشان ن ،یوآنگه
  ا ماه و سالیچون نباشد روز و شب 

  ستیخود یچون ب ،در گلستان عدم
  هر کس کاو نخورد ،دریذق لم یلم 

  حد است  یب ،يبار يفضل و رحمتها  
  دین رحمت زنیدست در فتراك ا
  گذشت  یسخت ،بعد از آن بگشاده شد
  دهاست یخورش یاز پس ظلمت بس

  دیقفلها بر گوش و بر دل بر زد
 دیقفلها بر گوش و چشم و جان زد

  ست یبردنم و فرمان یکار ما تسل
   یندگین گویست ما را از خود این

  م ماید او کاریگو یگیگر به ر
 رسالت با شما نیم ایرسانیم

  ست یکار ن ،با قبول و رد خلقش
  از بهر دوست  ،میزشت و دشمن رو شد

م یستیهر جا ب ،عد راهتا ز ب  
  ار در محبس بودیکز فراق 

  جان شاکر است  ،در نثار رحمتش
  ست یرا راه ن یو پژمردگ يریپ

  ف ین و ظریریشخندان و تازه و 
  ست یکه دراز و کوته از ما منفک

  ؟وته اندر جان کجاستآن دراز و ک
  اندوه و لهف  یب ،ک روزیششان یپ

  که به تن باز آمد ارواح از عدم 
   ؟و مالل يریو پ يریبود س یک
  ست یزدیاز سغراق لطف ا یمست
  ؟دبه وهم آرد جعل انفاس ور یک
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  موهوم آن يدار ب ،ست موهومین
  ؟چون آرد بهشت ،دوزخ اندر وهم

  مهان يا د،یربخود م ين گلویه
  میان برده ایصعب پا يراهها
  د از نجوم سعد راهین بجوئیه

ستیهر که ما را گشت پ رو، باز ر  
  

  معدوم آن  يهمچو موهومان شد  
   ؟خوب از خوك زشت يچ تابد رویه
  ده تا دهان ین لقمه رسین چنیا

 م یش آسان کرده ایر اهل خوره ب

 د و قعر چاهیزآنکه در ظلمت در

  از عذاب نار و، در جنت نشست
  

  
  
  
  
  
  

  مهم السالیا علیه بر انبیمکرر کردن قوم اعتراض ترج. 142
  دیار شما سعد خود :قوم گفتند

شه هاید از اندجان ما فارغ ب  
  اتفاق ،ت که بود ویذوق جمع

  م مایشکر بودو قل نُ یطوط
  ستیهر کجا افسانۀ غم گستر
  ستیدهر کجا اندر جهان فال ب

  شماست قصه و فال ِو در مثال 
  

  دید و مرتدید و ضدیئنحس ما  
  د ما را و عنایدر غم افکند

  صد افتراق  ،شتتانشد ز فال ز
  م از شمایش گشتیمرگ اند مرغ ِ

  ست یهر کجا آوازة مستنکر
  ست یمأخذ ،ینکال ،یهر کجا مسخ
  شما را مشتهاست يزیدر غم انگ

  

  
  
  
  
  
  
  

  هم السالمیا علیباز جواب انب. 143
  فال زشت و بد :ا گفتندیانب

  با خطر یخفته باش یئگر تو جا
  را آگاه کردو ر تم ،یمهربان

  ؟یزنیفال بد چون م :یئتو بگو
  راو د من خود تان فال بیاز م

  آگه کنندست از نهان یچون نب
  ورغوره مخَ :دتیگو یبیگر طب
  ؟یزن یفال بد چون م :یئتو بگو

  چیامروز ه :دتیور منجم گو
  ست روز، امروز هانیکو نیزآنکه ن

  يدروغ اختر ینیصد ره ار ب
  گز خالفن نجوم ما نشد هریا

  از گمان ،ب و آن منجمیآن طب
  م و آتش از کرانینیب یدود م
  ن مقالیخمش کن ز :یئگو یتو هم

  ان جانتان دارد مددیاز م  
  سرد به یآاژدها در قصد تو 

  ار نه اژدرهات خورد ،که بجه زود
   ین در روشنیبب ،برجه ؟فال چه

  سرا يبرم سویرهانم میم
  د اهل جهان یآنچه ند ،دیکاو بد
  راز تو سبر آرد  ین رنجیکه چن

   یکنیثم مؤپس تو ناصح را م
   چیمکن اندر بس يآن چنان کار

 نادم و خاسر از آن يتا نگرد

   يخریم ،دمک دو باره راست آی
   ؟صحتش چون ماند از تو در غالف

  ان یخود از ع ،کنند آگاه و ما یم
  منکران  يآرد به سو یحمله م
  فال  شوم ِ قال ِ ،ان ماستیکه ز
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  يکه نصح ناصحان را نشنو يا
  رودیر مبر پشت تو ب یئافع
  نم مکنیغمگ و، خاموش :شیئگو

  دهان بر گردنت یچون زند افع
  ؟فالن ين بود ایهم :یئپس بدو گو

  يزدیم یم تو سنگیا ز باالی
  يآزرده ا یزانکه م :دیبگو او

  به پند يمن کردم جوانمرد :گفت
  ، چه سود؟یگشتیآزرده م: د اویگو

  یحق آن نشناخت یمیاز لئ
  یمان دنیلئ ين بود خویا

  شیکن منحنین صبر مینفس را ز
  احسان سزد د،گر کن یمیبا کر
  قهر و جفا یچون کن یمیبا لئ
  رند در نعمت جفاآک ،کافران
  شوند یصاف ،مان در جفایکه لئ

  

   يرویهر جا م ،ستوفال بد با ت  
  آگه کند ت،ندیب یاو ز بام

  سخن  نیاخود رفت  ،د او خوش باشیگو
   کردنت يتلخ گردد جمله شاد

   ؟بان در فغانیگر يدیدرنبچون 
   يدب آن ينمود جد ازتا مرا 
   يشادم کرده اکه  ،ین :یئتو بگو

  ن خشک بندیرا زو تا رهانم من ت
 نبود يگفتم، تو را روز یمن بس

   یان ساختیذا و طغیۀ ایما
   یکن یئکویچو ن ،بد کند با تو

  ش یئکوین م است و نسازدیکه لئ
  را او عوض هفصد دهد یکیر ه

  را بس با وفاو گردد ت يبنده ا
ناباز در دوزخ نداشان رب  

  شوند ینند خود جافیچون وفا ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت گرددران نکن جهان تا معبد میدن دوزخ آن جهان و زندان ایآفر درحکمت . 144 ا طَوعاً یکه ائْ
  أَو کَرْهاً

  دوزخ استخود مسجد طاعاتشان 
  میصومعۀ دزد و لئ ،هست زندان

  چون عبادت بود مقصود از بشر
  را هست در هر کار دست یآدم

س ا نْ ت الْجِنَّ و الْإِ لَقْ   ن بخوانیما خَ
  ز کتاب آن فن بودگر چه مقصود ا

  ن بالش نبودیک ازو مقصود ایل
  ر رایشمش یساخت یخیگر تو م

  ستیگر چه مقصود از بشر علم و هد
  أکرمته ،میمعبد مرد کر

  تا سر نهند ،مان را بزنیمر لئ
  دیالجرم حق هر دو مسجد آفر

  

  گانه فخ است یبند مرغ ب يپا  
  م یکاندر او ذاکر شود حق را مق

سقر ،کش گردن شد عبادتگاه  
  ست دن خدمت بیا ،ک ازو مقصودیل

  ست مقصود از جهان یجز عبادت ن
  شود یهم م یگر تواش بالش کن

  علم بود و دانش و ارشاد و سود
  ر رایبر ظفر ادب يدیبر گز

  ست یرا معبد یک آدمیک هر یل
   أسقمته ،میمعبد مرد لئ

  تا بر دهند ،مان را بدهیمر کر
  دیمزنها را یا ،دوزخ آنها را و
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صورت ملوك را سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند  یان آن که حق تعالیب. 145
ر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران یه السالم باب صغیعل یساخته است چنان که موس

باب سجیاسرائ یبن ۀل وقت در آمدن که ادخُلُوا الْ طَّ قُولُوا ح نغفر لکم داً و  
  ریدر باب صغ ،قدس یساخت موس

  دند و سر فرازنکه جباران بآز
  و استخوان لحمآنچنان که حق ز 

  شان کنندیسجدة ا ،ایاهل دن
  محرابشان یگن دانیساخت سرگ

  دیه انَ ،ین حضرت پاکیق ایال
  ن خسان خاضع شوندیآن سگان را ا

  شحنۀ هر موش خو ،گربه باشد
  از کالب حق بود ،شانیوف اخ
  هانشاست ورد آن  "یاألعل یرب"

  ؟ران مصافیترسد ز ش یموش ک
  سیل کاسه يس ایل گیدش یرو به پ

  را بجو یسی، کاسه لیسیگ لید
  م دور دستیبگو یار شرح ،بس کن
  میکر يکه بد کن ا ،ن آمدآحاصل 
  ؟چون احسان کند ،نفس م ِیبا لئ

  د کاهل محنت شاکرندن سبب بیز
  ن قبایبگلر زر یست طاغه

  ؟د ز امالك و نعمیرو یشکر ک
  

  ریقوم زح ،تا فرود آرند سر  
  ازیر است و نیدوزخ آن باب صغ
  ساخت هان  يریاز شهان باب صغ

  ا را دشمنندیچون که سجدة کبر
  ر و پهلوان ینام آن محراب م

  دیا یک در صورت نی، لینشکر ین
  کاو را بگروند ،ر را عار استیش

  ران ترسد اویتا ز ش ؟دموش که بو
  ؟ز آفتاب حق بود یخوفشان ک

  ن ابلهان یدر خور ا "یرب ادن"
شک ناف بلکه آن آهوتگان م  

  س ینعمت نو یتوش خداوند و ول
 نعمت بگو یتوش خداوند و ول

  ر و هم داند که هست یرد میخشم گ
  م یتا نهد گردن لئ ،مانیبا لئ

  کفران کند ،نفس بد ،مانیچون لئ
  اند و ماکرند یطاغاهل نعمت 

  هست شاکر خستۀ صاحب عبا
  و سقم  يد ز بلویرویشکر م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از خورش یبر سفرة ته یقصۀ عشق صوف. 146
  دیسفره د يخ روزیبر م یئصوف

  نوا یب ينوا کن :زدیبانگ م
  ار شدیساو ب سوزچونکه دود و 

  زدندیم یئو هو يو ها یکخ کخ
  ؟ستیکه چ :را یگفت صوف یبوالفضول
  یستیمعن ینقش ب ،رو رو :گفت

  عاشق است ينان غذا یب ،نان عشق ِ
  عاشقان را کار نبود با وجود

  دیدریجامه ها را م ،زدیچرخ م  
  دوا کن ،ا و دردها راقحطه

  ار شدیبا او  ،بود یهر که صوف
  شدند یخود م یمست و ب يچند که تا

  ست یز نان تها ،ختهیسفرة آو
   یستیعاشق ن ش ویخبر از خویب

هر کاو صادق است  ،ستین یهست بند  
  ه سودیسرما یعاشقان را هست ب
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  پرندیرد عالم مگ ،و یبال ن
  افتی يبو یکاو ز معن يریآن فق

  مه زدندیعاشقان اندر عدم خ
  ؟ق لوتشناسد ذو یر خواره کیش
  ؟او يبو برد از بو یک یآدم
  کش يبو يآن پر ،د از بوابی
  لیخون بود آن آب ن یش قبطیپ

  انیلیجاده باشد بحر ز اسرائ
گرز و تبریباد بد بر عاد   ان  ُ

  م ناریگلستان باشد بر ابراه
  بر سمندر باشد آتش خاندان
  نزد عاشق درد و غم حلوا بود

  

  برندیدان میگو ز م ،و یدست ن  
  ل بافت یزنب یده همیدست ببر

  ک رنگ و نفس واحدندی ،عدم چون
  باشد لوت و پوت  يرا بو يمر پر

  او يضد خو ،اوست يچونکه خو
  ز صد من لوت خوش  ،آن یابیتو ن

  ل یجم یش سبطیآب باشد پ
 غرقه گه باشد ز فرعون عوان 

 ک بد بر هود و بر قومش ظفریل

 ک بر نمرود باشد زهر ماریل

 انیک باشد بر دگر مرغان زیل

  خسان بلوا بودک حلوا بر یل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حق  يدن بویوسف و کشی يدن جام حق از رویه السالم به چشیعقوب علیمخصوص بودن . 147
  ن هر دویرهم از ایوسف و حرمان برادران و غی ياز بو

  دیوسف بدیعقوب از رخ یآنچه 
  *دیبد يبود و اندر و يدر ووآنچه 

  کند یه مش در چیخو ،ن ز عشقشیا
  ستین از نان تهیش ایسفرة او پ

  حور يند روینب ،ناشسته يرو
  عشق باشد لوت و پوت جانها

  عقوب رای مروسف بود یجوع 
  شتافت یرهن را میآن که بستد پ

  نکه صد فرسنگ ز آن سو بود اوآو
  بینص یز دانش ب ،مبسا عال يا

  ابد مشامی یهم ياز ومستمع 
  ه استیراهن به دستش عاریزانکه پ

  ستیسرسر یش نخاسیه پیجار
  یدادن يقسمت حق است روز

  باغ آن شده ،کیال نیک خی
  شده ی، از اثر باغیالیآن خ
  باغ ساخت ،یالیکز خ ییآن خدا

 دیاو اندر کش يوآنچه او از بو  

؟دیرس یآن به اخوان ک ،دخاص او ب  
  دکَنَ یه ماز بهر او چ ،نیوآن به ک

  ست یکاو مشته ،رعقوب است پیش یپ
  ال صالة گفت إال بالطهور

  قوت جانها ،است ين رویجوع از ا
  د از دور جایرسینانش م يبو
  افت ین یوسف میراهان یپ يبو

د بویئبو یم ،قوبعید چونکه ب  
  ب یحب یحافظ علم است آن کس ن

  گر چه باشد مستمع از جنس عام 
  ه است یجار یچون به دست آن نخاس

  ست یمشتر ياز برا ،در کف او
   یراه ن ،گرید يرا سو یکیهر 

  ن زده یراه ا ،ال زشتیک خی
 بر هم زده ی، عالمیالین خیو

  گداخت  يدوزخ و جا یالیو ز خ
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  ؟او يکه داند راه گلشنها ،پس
  ند در مجالیبان دل نبه دید

  قجز مگر آن دل که دارد عون ح
  الیمطلعش را ز احت يدیگر بد

  ؟رسد جاسوس را آن جا قدم یک
  وار کور ،دامن فضلش به کف کن

  است يامر و فرمان و ،دامن او
  آب يدر مرغزار و جو یکیآن 

  ؟ستین ز چیکه ذوق ا ،او عجب مانده
  نجا چشمه هاستیکه ا ؟ین چرا خشکیه

  ن در آ اندر چمنیه ،نایهمنش
  ستین ت بستهیا جانا که پاین بیه
  

  ؟او يگلخنها يپس که داند جا  
  ال ید خیآ ،کن جانن ریکز کدام

 ست کرده، کون ِ حقیکون او را ن

  ال یراه هر ناخوش خ يبند کرد
  که بود مرصاد و در بند عدم 

  اریشهر يا ،ن بودیا یقبض اعم
  است  يجان و یکه تق یک بختین

  او اندر عذاب  يپهلو یکیو آن 
  ؟ستین در حبس کیکه ا ،ن عجب ماندهیو
  نجا صد دواست یکه ا ؟يردن چرا زیه
 ارم آمدنیمن ن ،جان يد ایگو

   ستی، نتانم، تو باین یدش نیگو
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در نماز و مناجات با حقم داشت یر و غالمش که نماز باره بود و انس عظیت امیحکا. 148
  به گفت ین معنیک مثل آمد در ای

  يم قصه ایبگو ین معنیاندر
  از کرام يریبود ام یدر زمان

  ر شد محتاج گرمابه سحریم
  ریل و گل از التون بگیطاس و مند

  ل نکویطاس و مند آمد،سنقر 
  د و بانگ صالر ره بد يمسجد

  بود سنقر سخت مولع در نماز
  صبر کن ینن دکان زمایبدتو 

  ر بر دکان نشستیرفت سنقر، م
  ر از بهر دل آن زنده جانیم

  رون آمدندیچون امام و قوم ب
  ک چاشتیسنقر آنجا ماند تا نزد

  ؟برون یئچرا نا ،سنقر يا :گفت
  یروشن يا ،نک آمدم ،صبر کن

  هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد
  نگذاردم یم :ن بودیپاسخش ا

  آخر مسجد اندر کس نماند :گفت

 ان سرّ نهفتین بیز یابیبو که   

 يزآن حصه ا يگوش بگشا تا بر

 ک غالمیبود سنقر نام، او را 

  هال بردار سر ،سنقر :بانگ زد
  ریناگز يا ،میتا به گرمابه رو

  دو به دو ،بر گرفت و رفت با او
  وش سنقر در مالآمد اندر گ

  بنده نواز يا ،ر منیم يا :گفت
 کن یتا گذارم فرض و خوانم لم  

 منتظر از بادة پندار مست

 ک ساعت توقف بر دکانیکرد 

  از نماز و وردها فارغ شدند
  چشم داشت  یر سنقر را زمانیم

  ذو فنون  ينگذاردم ا یم :گفت
   یکه در گوش من ،ستم غافلین

  مردباش یتا که عاجز گشت از ت
  محترم  يا ،م هنوزیتا برون آ

  ؟آنجا کت نشاند ؟داردیت وا میک
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  آنکه بسته استت از برون :گفت
  درون یئرا کاو آنکه نگذارد ت

  ین سو پا نهیآنکه نگذارد کز ا
  ان را بحر نگذارد برونیماه

  ل استوان از گیح ،آب وز یاصل ماه
  نده خدایقفل زفت است و گشا

  ذره ذره گر شود مفتاحها
  شیر خویچون فراموشت شود تدب

  ادت کنندی ،يچون فراموش خود
  یو دل زندگ يحرّ یهگر تو خوا

  خدا یابیبگذر که تا  ياز خود
  نید وصال راستیگر تو را با

  

  اندرون  ازبسته است او هم مرا   
  م برون ینبگذارد مرا کا یم

   ین رهیا ين سو بست پایاو بد
  ان را بحر نگذارد درون یخاک
  نجا باطل است یر ایله و تدبیح

  و اندر رضا ،م زنیدست در تسل
  ایست جز از کبریش نین گشایا
  ش یخو ر ِیآن بخت جوان از پ یابی

 آنگه آزادت کنند ،یبنده گشت

 یکن، بندگ یکن، بندگ یبندگ

 بقا یابیحق شو که تا  یفان

  نیقیمحو شو، واهللا اعلم بال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تَّ ییرایاز قبول و پذهم السالم یعلا ید شدن انبینوم. 149 تَ یمنکران قوله ح ا اس سلُیإِذَ   الخ أَس الرُّ
  که چند :ا گفتند با خاطریانب

  ؟یز غ يم آهن سردیچند کوب
م خر پ مودن آخر تا به چند؟ید  

  جنبش خلق از قضا و وعده است
  دوم اول راند بر نفس ِ نفس ِ

  ریران چو تیخر م ،ان ودیک هم میل
  یستیک که آخر یدان یتو نم
  بار را یبر پشت کشت یچون نه
  يا هک که از هر دو  یدان یتو نم

  میتا ندانم من ک :یئگر بگو
  ؟ا غرقه امیام  ین ره ناجیمن در ا

  ن ره با گمانیمن نخواهم رفت ا
  د ز توینا یئچ بازرگانیه

  شه جانیتاجر ترسنده طبع ش
  ه محروم است و خواران دارد کیبل ز

  چونکه بر بوك است جمله کارها
  باب فتحنجا یدر ا يست دستورین

  

  ن را و آن را وعظ و پندیم ایدهیم  
   ؟ین تا به کیدن در قفس هیدر دم

 شخندی؟ جز ريد جویفزایچون ن

  دندان ز سوز معده است  يزیت
  م ز د ین ،از سر گنده گردد یماه

لِّغْ گفت حق ریشد ناگز ،چونکه ب  
   یستیچ یدانجهد کن چندانکه 

  آن کار را یکنیبر توکل م
   يا ها ناجیاندر سفر  يغرقه ا

  م یو  یر کشتببر نخواهم تاخت 
  ن فرقه ام یکشف گردان کز کدام

  گران یهمچون د ،د خشکیبر ام
  ن دو رویب است سر ایزانکه در غ
  ان یز یسود دارد ن یدر طلب ن

  که باشد شعله خوار ،ابدینور او 
  رها یابین یکز ا ،ین اولیکار د

  اهللا أعلم بالصواب ،دیجز ام
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  مان مقلد خوف است و رجایان آن که ایب. 150
  د است و بوكیشه اومیهر پ یداع

  دکان رود يبامدادان چون سو
  ؟يرویچون م ،نبودت يبو که روز

  در کسب لوت ،وف حرمان ازلخ
  شیحرمان هست پ ار چه خوف :یئگو

  شتریدم بیهست در کوشش ام
  بد گمان يا ،نیپس چرا در کار د

  ؟ن بازار مایکه اهل ا يدیا ندی
  ؟ن دکان رفتن چه کانشان رو نمودیز

  آتش آن را رام چون خلخال شد
  زنده شده ياز دم آن، مرده ا

  چون موم شدهمرم نآهن آن را 
  ورا در دفع دشمن، چوب، مار شد

  

  چه گردنشان ز کوشش شد چو دوك  گر  
  دودیم يد و بوك روزیبر ام

  ي؟قو یتو چون ،خوف حرمان هست
   ؟چون نکردت سست اندر جستجوت

  ش ین خوف بیا یهست اندر کاهل
  افزون خطر یدارم اندر کاهل

  ؟انین خوف زیرد ایگ یدامنت م
  ؟ایا و اولیدر چه سودند انب

  ؟بستند سود هچ ،ن بازاریااندر 
 حمال شد چونبحر آن را رام 

  آمده یه بانیابر آنرا سا
 باد آن را بنده و محکوم شد

  ن را پرده داریشد مر ا یعنکبوت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اءیء أخفایأول یان هللا تعال :فرمود ه و سلمالو ه یعلاهللا  یصلان آنکه رسول یب. 151

  روندیگر سخت پنهان میقوم د
  چ کسیچشم ه ،ن همه دارند ویا

  شان در حرمیهم ا ،هم کرامتشان
  ؟خدا يکرمها یدانیا نمی

  همه اکرام اوست ،شش جهت عالم
  آتش درآ :دتیگو یمیکر گر

  ن کندیکاو ز آتش نرگس و نسر
  بت چو ماستیقت آتش از هیدر حق

  

  
  ؟شوند یشهرة خلقان ظاهر ک

  ک نفس یاشان یفتد بر کیبر ن
  نامشان را نشنوند ابدال هم 

  ایکه ب ،ن سویاخواند یرا مو کاو ت
  اعالم اوست  يهر طرف که بنگر

 سوزد مرا :مگو ،اندرآ زود و

  انش غنچه ها سر بر زندیوز م
  استیگازر دستار خوان انب

  

  
  
  
  
  
  
 
  
  

  و ناسوختنبن مالک تن انس ل در تنور انداخیت مندیحکا. 152
  فرزند مالک آمدست ،از انس
  کز بعد طعام ،ت کردیاو حکا

  خادمه يا :گفت ،چرکن و آلوده
ر ز آتش در فکنددر تنور پ  

  ران شدندیجمله مهمانان در آن ح

  شدست  یاو شخص یکه به مهمان  
  خوان را زردفام  د انس دستار ِید

  ک دمه یاندر افکن در تنورش 
  هوشمند ،خوان را دستار ِ ،آن زمان

  دندب يانتظار دود کندور
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  ک ساعت بر آورد از تنوریبعد 
  زیعز یصحاب يا :قوم گفتند

  دست و دهان ینکه مصطفآز :گفت
  ز نار و عذابدل ترسنده ا يا

  ف دادین تشریرا چن يچون جماد
  مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد
  بعد از آن گفتند با آن خادمه

  ؟يزود آن از گفت و يندکچون ف
  یمتیق خوان ِ ن دستار ِین چنیا

  دیمان اعتمیدارم بر کر :گفت
  دمیاگر او گو  ؟چه بود يزریم

  دیقاندر افتم از کمال اعت
  خوان دستار ِ نینه ا ،سر در اندازم

  ر زنین اکسیخود بر ا ،برادر يا
  که از زن کم بود يآن دل مرد

  

  د و از آن اوساخ دوریپاك و اسپ  
  زیگشت ن یو منق دیچون نسوز
  خوان  ن دستار ِید اندر ایبس بمال

  کن اقتراب  یبا چنان دست و لب
  ؟ا خواهد گشاده جان عاشق را چه
  جان در نبرد يا ،خاك مردان باش

  ن همه یحال خود با ا ییتو نگو
   یرم او برده ست در اسرار پیگ

  ی؟ست يا ،اندر آتش يندکچون ف
 دیاز عباد اهللا دارم بس ام

  ندم  ین آتش بیاندر عدر رو 
 د یشان ناامیستم ز اکرام این

  م راز دان یز اعتماد هر کر
  زن  د صدق مرد از صدق ِیکم نبا
  باشد که کم ز اشکم بود یآن دل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یآب یو ب یکاروان عرب را که از تشنگ و آلهه یاهللا عل یصلدن رسول یاد رسیقصۀ فر. 153
  رون انداختهیشتران و خلق زبان بو درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده 

  از عرب یگروه ياندر آن واد
  يا ابان ماندهیان آن بیدر م
  ث هر دو کونیآن مغ یناگهان

  بس بزرگ ید آنجا کاروانید
  ختهیاشترانشان را زبان آو

  دیودوتر ن زیه :گفت ،رحمش آمد
  شک آوردبر شتر م یاهیکه س

  ه را با شتریآن شتربان س
  کثبان آمدند آن طالبان يسو

  شترک یه با یشد س یم يبنده ا
  راو خواند ت یم :پس بدو گفتند

  ؟ست اویک ،من نشناسم او را :گفت
  د و سرور محمد نور جانیس

  ف کردندش که هستینوعها تعر

  بارانش قرب  حطخشک شد از ق  
   يا مرگ خود بر خوانده ،یکاروان
  بهر عون  ،دا شد از رهیپ یمصطف

  گ و ره صعب و سترگ یبر تف ر
  خته یگ هر سو ریخلق اندر ر

  دیورآن کثبان  يسو ياریچند 
  بردیم ير خود به زودیم يسو
  د با فرمان مریمن آر يسو

  دند آنچنان یک ساعت بدیبعد 
ر یصافآب  ازه یراو کرده پ   
   ير الورین طرف فخر البشر خیا

  قند خو ياو آن ماه رو :گفت
 ع مجرمانیمهتر و بهتر شف

  ؟ر استساحمانا او مگر آن  :گفت
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  را زبون کرد او به سحر یکه گروه
  دند آن طرفیکشانش آورکش

  زیش آن عزیدندش به پیچون کش
  راب کردیجمله را زآن مشک او س

  شک اوشک از مه پر کرد و میراو
  هیک راویدست کز ید ین کسیا
  شک آبک میدست کز ید ین کسیا
فضل خود رو پوش بود و موج ِ ،شکم  

  گردد هوا یآب از جوشش هم
  ن حکمیرون زیاسباب و ب یبلکه ب

  يده ایچون سببها د یلتو ز طف
  یاز مسبب غافل ،با سببها

  یزنیچون سببها رفت بر سر م
  سبب يد برو سویگو یمهرب 

  نم همهیرا بو ن پس تیز :دشیگو
وا کار ت :دشیگو عاد وا لَ دستور  
  رحمت کنم ،ک من آن ننگرمیل

ننگرم عهد ببدهم عطا ،تد  
  د جمله احسان و وفایاز من آ

  يده ایچیحاصل آنکه در سبب پ
  ران شد اندر کار اویقافله ح
  رد راشک خُرو پوش م يکرده ا

  

  م شبریم جانب او نیایمن ن  
  ع و تف یاو فغان برداشت در تشن

  زید نیو بردار د آبینوش :گفت
  خوردَ ز آن آب  یاشتران و هر کس
  ره ماند از رشک اویابر گردون خ

  ه یسرد گردد سوز چندان هاو
  اضطراب  یب ،رشک پن میگشت چند

  د از امر او از بحر اصل یرسیم
  آبها يو آن هوا گردد ز سرد

  ن از عدم ید تکویانیآب رو
   يده ایدر سبب از جهل بر چفس

   یلیزآن ما ،ان رو پوشهیا يسو
   یکنیربنا و ربناها م

   ! عجب يا ؟ياد کردیچون ز صنعم 
  سبب وآن دمدمه  يننگرم سو

  ثاق سست یتو اندر توبه و م يا
بر رحمت تنم  ،ستار رحمتم پ  
  مرا یخوانیچو م ،ن دمیاز کرم ا

 ر و خطایو تقص يوز تو بد عهد

 يده این را دی، هميک معذوریل

  بحر خو يا ؟نیست ایا محمد چی
  کرد راُ هم عرب هم  يغرقه کرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن باذن اهللا د رو کردیاه را سپیر آب کردن به معجزه و آن غالم سب پیمشک آن غالم از غ. 154
  یتعال

  ودن مشک خَیر باکنون تو پ ،غالم يا
  ران شد از برهان اویه حیآن س
  زان شدهید از هوا رید يچشمه ا

  دیزآن نظر رو پوشها هم بر در
  چشمها پر آب کرد آن دم غالم

  ش ماند از رفتن به راهیدست و پا
  دیباز بهر مصلحت بازش کش

  دک و بیت نیدر شکا ییتا نگو  
  مان اوید از المکان ایدمیم

  آن شده  ضیف مشک او رو پوش ِ
  دیبد یبین چشمۀ غیتا مع

  شد فراموشش ز خواجه و ز مقام 
  زلزله افکند در جانش اله 

  دیمستف يباز رو ا ،ش آیکه به خو
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  ستوش تیرت پیح ،ستیرت نیوقت ح
  بر رو نهاد یمصطف يدستها
  خشدست مبارك بر ر ،یمصطف

  زادة حبش ید آن زنگیشد سپ
  شد در جمال و در دالل یوسفی

  مست يپا یسر و ب یشد ب یاو هم
  ر روانامد با دو مشک پیپس ب

  خواجه بر ره منتظر بنشسته بود
  

  ست چاالك و چ ،ن زمان در ره درآیا  
  عاشقانه بس بداد يبوسه ها

  د و کرد او فرخش یآن زمان مال
  همچو بدر و روز روشن شد شبش 

  حال  ياگوو ،دهه اکنون رو ب :گفتش
  نشناخت در رفتن ز دست  یم يپا
 کاروان  یخواجه از نواح يسو

  آمد نه زود یر میکان غالمش د
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يد و ناشناختن که اوست و گفتن که غالم مرا تو کشته ایدن خواجه غالم خود را سپید. 155
  را به دست من انداختو و خدا ت هگرفتاو تو را خون 

  ره ماندید و خیخواجه از دورش بد
  نیاشتر ما هست ا ،ۀ مایراو
  د ز دوریآ یم ،ستیدرب یکین یا

  ؟مگر سر گشته شد  ؟کو غالم ما
  ن بد گهریا مگر او را بکشت ای

  ؟یستیک :گفتش ،شیامد پیچون ب
  راست گو؟ يگو غالمم را چه کرد

  ؟ن آمدمبه تو چو ،گر کشتم :گفت
  رد با منتی، در نگین ین: گفت

  نک منمیا :بگفت ؟کو غالم من
  گشته ام يو، بدر يده ام صدرید
  ؟غالم من کجاست ؟یئگو یچه م یه

  را با آن غالمو اسرار ت :گفت
  تو مرا يدیکه خر یزآن زمان
  که همانم در وجود یتا بدان

  پاك کن جان ِیول ،گر شدید ،رنگ
  کنندزود ما را گم  ،تن شناسان

  جان شناسان از عددها فارغند
  جان را شناس ،از راه جان ،جان شو و

  ک سر رشته اندیچون ملک با عقل 
  ک گوهرندیآن ملک با عقل از 

  ر اهل آن ده را بخواندیاز تح  
   ؟نیچن یپس کجا شد بندة زنگ

  از روش نور ،روز زند بر نور ِ یم
  ؟د و کشته شدیرس یا بدو گرگی

 نجا از قدریاشترش آورد ا

  ی؟ستیا ترکیو  يمن زادیاز 
  لت مجویح ،وانما یگر بکشت
   ؟ن خون آمدمیخود در ا يچون به پا
 نتن فید گفت سرّ ایراست با

  زدان روشنم یکرد دست فضل 
 گشته ام يو قدر یصاحب فضل

  جز به راست  ،رست از من ین نخواهیه
  ک من تمام یکایم یجمله واگو

  م ماجرایباز گو ،تا به اکنون
  گشود یز من صبحیگر چه از شبد

  فارغ از رنگ است و از ارکان خاك 
شک و خم کنندآب نوشان ترك م  

  چونند و چندیب يایغرقۀ در
  اس ینه فرزند ق ،نش شویب ار ِی

  بهر حکمت را دو صورت گشته اند
 هم همچو دنبال و سرند یدر پ
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  بال و پر گرفت ،آن ملک چون مرغ
  الجرم هر دو مناصر آمدند

  يحق را واجد ،هم ملک هم عقل
  يز اول واحد زینطان ینفس و ش

  دیرماو  ،دیآنکه آدم را بدن د
  نیاز ا هده روشنان بودیآن دو د

  خ بماندیان اکنون چو خر بر ین بیا
  ؟عه گفتن از عمریتوان با ش یک
  ک کس استی ،ه به گوشهک گر در دیل

  سنگ و کلوخ ،مستحق شرح را
  بوده ست و درد یمیاز مرین نیا

  او بگفت ياو برا یب ،جزو او
  یره يدست و پا شاهد شوندت ا

  و گفت مستحق شرح یور نباش
  

  و فر گرفت  رّپ ،ن خرد بگذاشتیو  
  گر شدندیهر دو خوش رو پشت همد

   ين و ساجدیهر دو آدم را مع
   يبوده آدم را عدو و حاسد

 دیاو خم ،دیتمن دؤنکه نور مآو

  ن یر طیده غیند ،دهین دو را دیو
  ل خواندید بر جهود انجیچون نشا

  ؟ش کریتوان بربط زدن در پ یک
  که بر آوردم بس است  یئو هو يها
  ح با رسوخ گردد مشرّ یناطق

  سخن آغاز کرد یکه چنان طفل
  جزو جزوت گفت دارد در نهفت 

   یرا چند دست و پا نه يمنکر
  د و بخفت یرا دو ناطقۀ ناطق ت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
همه به  ،ان و اعراضید از سماوات و ارض و اعیهر چه داد و آفر یان آن که حق تعالیب. 156

رَّ إِذا یجِیمنْ  د کردن تا بدهد که أَیبا يزید، خود را محتاج چیحاجت آفر ياستدعا طَ مضْ ب الْ
، اضطرار گواه استحقاق است عاهد  

  ستمحتاج ر یاز پ ،دیئهر چه رو
  دیسماوات آفر نیکا یحق تعال

  ابد عاقبتیا شد، بیهر که جو
  دوا آنجا رود ،يهر کجا درد
  جواب آنجا رود ،هر کجا مشکل

  آور به دست یتشنگ ،آب کم جو
  د طفلک نازك گلویتا نزا

  دوه ها بین باال و پستیبدرو 
  از بانگ زنبور هوا ،بعد از آن

  شیحاجت تو کم نباشد از حش
  یکشیآب را و م يریگوش گ

  زرع جان را کش جواهر مضمر است
هم آ ب ر مقاهد خطابیتا س  

  

  ست که ج يزیچ یابد طالبیابت  
  دیدفع حاجات آفر ياز برا

 ه اش درد است و اصل مرحمتیما

  نوا آنجا رود ،يهر کجا فقر
  آب آنجا رود ،ستیتپسهر کجا 

  تا بجوشد آبت از باال و پست 
  ؟ر اویروان گردد ز پستان ش یک

  حرارت را گرو ،تشنه و يتا شو
  ایک يا ،یبانگ آب جو بنوش

  ش یکش یاو م يسو يریآب را گ
   یابد خوشیتا  ،زرع خشک يسو

ر ز آب کوثر است ابر رحمت پ  
  واب  أعلم بالصتشنه باش اهللا
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طفل ه السالم و ناطق شدن یعل یک مصطفیر خواره به نزدیبا طفل ش هآمدن آن زن کافر. 157
  خداوار به معجزات رسول  یسیع

از کافران یک زنی ،ههم از آن د  
  غمبر در آمد با خماریش پیپ

  کیسلم اهللا عل :گفت کودك
  خموش یه :از خشم گفتشمادرش 

  ؟ریطفل صغ يات آموخت ا ین کیا
  لیآنگه جبرئو ،حق آموخت :گفت
  سرت يباال :گفتا که ؟کو :گفت

  لیستاده بر سر تو جبرئیا
  یبل :گفتا که ؟تو ینیب یم :گفت

  اموزد مرا وصف رسولیب یم
  عیطفل رض يا :پس رسولش گفت

  زیعبد العز ،ش حقینامم پ :گفت
يزار و بریبپاك و  يزّمن ز ع  

  کودك دو ماهه همچون ماه بدر
  دیپس حنوط آن دم ز جنت در رس

  کز خوف سقوط :گفتند یهر دو م
  فش شهنشه خود کندیآنکه تعر
ف حق بود  یآن کس   *را که معرّ
  را کش خدا حافظ بود یآن کس
  واز صالآک ،ن بودندیاندر ا

  و وضو را تازه کرد یخواست آب
  

  ان غمبر دوان شد ز امتحیپ يسو  
  دو ماهه زن را بر کنار یکودک

  ک یا رسول اهللا قد جئنا إلی
   ؟ن شهادت را بگوشیت افکند ایک

  ریجر یکه زبانت گشت در طفل
  ل یل من رسیان با جبرئیدر ب

  کن به باال منظرت  ؟ینینب یم
  ل یمر مرا گشته به صد گونه دل

   یکامل يچو بدر ،بر سرت تابان
  ن سفول یاند زسریم معلو بر
  ع یباز گو و شو مط ؟ست نامتیچ

زیتم یقوم بش یپ ،يزّعبد ع  
   يغمبرین پیحق آنکه دادت ا

  درس بالغ گفته چون اصحاب صدر
  دیتا دماغ طفل و مادر بو کش

  حنوط ين بویجان سپردن به بر ا
  زند مروقش صد یجامد و نام
 ش صد صدق بودیجامد و نام

  مر ورا حارس شود یمرغ و ماه
  عال يسو د ازیبشن یمصطف

  دست و رو را شست او زآن آب سرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يو بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه ماررا ه السالم یعل یربودن عقاب موزة مصطف. 158
  اه فرو افتادنیس

  يبه موزه کرد را ،هر دو پا شست و
  موزه برد آن خوش خطاب يدست سو

  موزه را اندر هوا برد او چو باد
  اهیک مار سیدر فتاد از موزه 

  پس عقاب آن موزه را آورد باز
  یئن گستاخیاز ضرورت کردم ا

   يک موزه ربایموزه را بربود   
  موزه را بربود از دستش عقاب 

  فتاد ياز آن مار ،پس نگون کرد و
  ک خواه یت شد عقابش نیزآن عنا

  نماز ين بستان و رو سویه :گفت
   یئمن ز ادب دارم شکسته شاخ

  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



465 

 

  نهدیم یئکاو گستاخ پا يوا
  ما :پس رسولش شکر کرد و گفت

  من درهم شدم ،و يموزه بربود
  خدا ما را نمود یبیگر چه هر غ

  ستتو ر ازدور از تو که غفلت  :گفت
  نم بر هوایمار در موزه بب

  همه روشن بود یعکس نوران
بود ياهللا همه نورعکس عبد  

  نیجان بب يا ،عکس هر کس را بدان
  

  دهد يکش هوا فتو ،ضرورت یب  
  وفابود آن م و خود یدین جفا دیا

  و من در غم شدم  يتو غمم برد
  دل در آن لحظه به خود مشغول بود

  ست وب را هم عکس تیدنم آن غید
   یمصطف يا ،ستوعکس ت ،ست از منین

  همه گلخن بود یعکس ظلمان
  بود يگانه همه کوریس بعک
  ن ینش یم یکه خواه یجنس يپهلو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سرِ یقیت و ین حکایوجه عبرت گرفتن از ا. 159 ع   سراًین دانستن إِنَّ مع الْ
  راو جان مر ت ين قصه ایاعبرت است 
  کو گمانیو ن یرك باشیتا که ز

  م آنیگردند زرد از ب گرانید
  یکنیگر برگ برگش م ،گلُ زانکه 

  ؟چرا افتم به غم ياز خار :دیگو
  اوه گردد از قضایهر چه از تو 

  ما التصوف قال وجدان الفرح
  که او ،دان یآن عقابش را عقاب

  تا رهاند پاش را از زخم مار
ل :گفت ما فاتکم  یال تأسوا ع  

  ن مشویآن فوت شد، غمگ: ک گفتیل
  د تو را انده مبری آگر بال

  بزرگ يدفع بالها ،کان بال
  جان، فوت مالیراحت جان آمد ا

  

  حکم خدا تو در یراض يشوتا   
  واقعۀ بد ناگهان  ینیچون بب
  ان یسود و ز گل خندان گهتو چو ُ

   ینگردد منثن ،خنده نگذارد
  خنده را من خود ز خار آورده ام 

  دت از بالین دان که خریقیتو 
  ان الترح یاد عند إتالفؤ یف

  ک خویدر ربود آن موزه را زآن ن
  غبار یکه باشد ب یخنک عقل يا

  شاتکم  يالسرحان و أرد یإن أت
 د باز نویزآنکه گر شد کهنه، آ

 ، غم آن را مخَورینیان بیور ز

 سترگ يانهایمنع ز ،انیو آن ز

   جان، شد وبال يمال چون جمع آمد ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وریم با طیزبان بها یآن مرد از موس نمودن استدعا. 160
  مرد جوان یکیرا  یگفت موس

  دوانات و دیتا بود کز بانگ ح
  آدم همه یبن يچون زبانها

  دگر يردووانات را یکه حو ب
  ن هوسیرو گذر کن ز :یگفت موس

  اموزم زبان جانوران یکه ب  
  ودن خَیحاصل کنم در د یعبرت

  آب است و نان و دمدمه  یدر پ
  ر هنگام گذریباشد از تدب

  ش و پس یدر پ ین خطر دارد بسیکا
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  زدان طلبیاز  يداریعبرت و ب
  آن منعش که کرد گرم تر شد مرد ز

  چو نور تو بتافت ،یموس يا :گفت
  ن مرادیمر مرا محروم کردن ز

  یئم مقام حق توین زمان قایا
  مین مرد سلیا ،رب ای :یگفت موس
  ان کارش بودیز ،اموزمیگر ب
  اموزش که مایب یموس يا :گفت
  خورد یمانیا رب او پشی :گفت

  را سازوار یست قدرت هر کسین
  مد جاودانن رو فخر آیفقر از ا

  ومردود ش یز آن غن ،ز آن غنا و
  را عجز و فقر آمد امان یآدم

  فضول يآن غم آمد ز آرزوها
  ل خواره رال بود گگ يآرزو

  

  نه از کتاب و از مقال و حرف و لب   
  مرد ،از منع یگرم تر گردد هم

  افت یز یچاز تو  ،بود يزیهر چه چ
  جواد يق لطفت نباشد ایال
   يس باشد گر مرا مانع شوأی

   ؟میو رجیسخره کرده ستش مگر د
  شودیاموزم دلش بد میور ن

  م از کرم هرگز دعایرد نکرد
  د جامه ها را بر دردیدست خا

  زکاریۀ پرهیر ماعجز بهت
  نارسان  شماند دست يکه به تقو

  که ز قدرت صبرها بدرود شد
  ر حرص و غمان نفس پ ياز بال

  د غول یکه بدان خو کرده است آن ص
  چاره را یگل شکر نگوارد آن ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از آن یا بعضیکند  یکه استدعا م يزیاموزش چیکه ب یبه موس یحق تعال آمدن از یوح. 161
  آمد از حضرت که رو یبعد از آن وح

  او ستیتو بده با :زدانیگفت 
  ار آمد عبادت را نمکیاخت

  عقاب یگردش او را نه اجر و ن
  جمله عالم خود مسبح آمدند

  از عجزش بکن ،هغ در دستش نیت
  اریاخت زانکه کَرَّمنا شد آدم ز

  زنبوروار ،عسل مومنان کان ِ
  ده نباتیخورد بگز ،زانکه مومن

  دیباز کافر خورد شربت از صد
  اتین الحیع ،اهل الهام خدا

  ین مدح و شاباش و زهیدر جهان ا
  وندرجمله رندان چونکه در زندان 

  کاسد شد عمل ،چونکه قدرت رفت
  نیۀ سود است هیقدرتت سرما

 د به لطف خود شنویگویهر چه م  

  او ار آن دستیبر گشا در اخت
  ن فلک یگردد به ناخواه ا یور نه م
  ار آمد هنر وقت حساب یکه اخت

  مزدمند يح جبریست آن تسبین
  اه زن ا ریگردد او  يتا که غاز

  م مارین ،م زنبور عسل شدین
  همچو مار ،يکافران خود کان زهر

  ات یق او حیگشت ر یتا چو نحل
  دیپد يهم ز قوتش زهر شد در و

  الممات  سم ،ل هوایاهل تسو
   یآگهو ار است و حفاظ یز اخت

  و زاهد و حق خوان شوند یمتق
  ه نستاند اجل ین که تا سرمایه

   نیوقت قدرت را نگه دار و بب
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  ربر خنگ کَرَّمنا سوا یآدم
  داد پند او را به مهر یباز موس
  و ز حق بترس ،ن سودا بگویترك ا

  ن برو درد سر خود کم طلبیه
  

  اریدر کف درکش عنان اخت  
  که مرادت زرد خواهد کرد چهر

 مکر درس يو دادستت براید

   ن مرادت افکند در صد تعبیکا
 

  
  
  
  

  المه السیعل یو سگ و اجابت موس یم زبان مرغ خانگیطالب بتعلمرد قانع شدن آن . 162
  نطق سگ کاو بر در است يبار :گفت

  دیر رسد ،ین تو دانیه :یگفت موس
  امتحان يبامدادان از برا

  فشاند و فتادیخادمه سفره ب
  چون گرو یدر ربود آن را خروس

  من ،خورد و یدانۀ گندم توان
  حبوب یگندم و جو را و باق

  نآکه قسم ماست  ین لب نانیا
  

  ر است که اهل پ ینطق مرغ خانگ  
  دین هر دو شود بر تو پدینطق ا

  ستاد او منتظر بر آستان یا
  زاد آثار ِ ،اتینان ب يپاره ا

  رو ،تو بر ما ظلم يکرد :گفت سگ
  عاجزم در دانه خوردن در وطن 

  طروب  يا ،یمن ن ،خورد و یتوان تو
  ن قدر را از سگان یا ییربایم

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  اجواب خروس سگ ر. 163
  غم مخور ،تن زن :پس خروسش گفت

  ن خواجه سقط خواهد شدنیاسب ا
  د باشد مرگ اسبیمر سگان را ع

  د مردیاسب را بفروخت چون بشن
  گر همچنان نان را ربودیروز د

  ؟ن دروغیچند ا ،خروس عشوه ده يکا
  ؟سقط گردد کجاست یاسب کش گفت

  گفت او را آن خروس با خبر
  انیست او از زج ،اسب را بفروخت

  ک فردا استرش گردد سقطیل
  صید آن حریزود استر را فروش

  روز ثالث گفت سگ با آن خروس
  ؟فروغ یب يدروغ، ا یگوئ یتا به ک

  او بفروخت استر را شتاب :گفت
  رد نانهایچون غالم او بم

  د و آن غالمش را فروختین شنیا

  دگر به نیزدهد خدا بکه عوض   
  کم کن حزن  ،ر خوریروز فردا س

  جهد و کسب  یوافر بود ب يروز
  زرد يرو کش سگ شد آن خروسیپ

  سگ بر او لب بر گشود ،آن خروس و
  فروغ  یو ب یو کاذب یظالم

  راست   ز یمحروم ،و ياختر گو کور ِ
  دگر يکه سقط شد اسب او جا

  گران یان انداخت او بر دیآن ز
  ا باشد آن نعمت فقطمر سگان ر

  ص یآن دم مح ،انیوز ز ،افت از غمی
  ر کاذبان با طبل و کوس یام يا

 ، دوغ، دوغینا اهل، دوغ يا یدوغ

  د مصاب یش غالم آیفردا کیل
  زند اقربایبر سگ و خواهنده ر

رخ را بر فروخت  ،ست از خسران ور  
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  ها که منیکرد و شادیشکرها م
  تا زبان مرغ و سگ آموختم

  

  ستم از سه واقعه اندر زمن ر  
  دة سوء القضاء را دوختم ید
  

  
  

  ش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعدهیخجل گشتن خروس پ. 164
  گر آن سگ محروم گفتیروز د

  آخر دروغ و مکر تو ؟چند چند
  حاشا از من و از جنس من :گفت

  ما خروسان چون موذن راست گو
  نم از درویپاسبان آفتاب

  ایپاسبان آفتابند اول
  بانگ نماز یاصل ما را حق پ
  روداز ما  گر به ناهنگام سهو

الفالح یعل یح"ناهنگام  گفت"  
  پاك از غلط ،آنکه معصوم آمد و

يش مشتریرد پآن غالمش م  
  کید مالش را ولیزانیاو گر

  يشدیانها میدفع ز ،انیک زی
  ياست گستریش شاهان در سیپ

  ر قضااند يچون گشته ا یاعجم
  

  ؟کو طاق و جفت ،خروس ژاژخا يکا  
  د جز دروغ از وکر توخود نپرّ

  ممتحن  یم از دروغیکه بگرد
  ب آفتاب و وقت جو یهم رق
  نگون  یما طشت يباال یگر کن

  در بشر واقف ز اسرار خدا
  را در جهاز یه آدمیداد هد
  شود یآن مقتل ما م ،در اذان

  کند خوار و مباح یخون ما را م
  آمد فقط یجان وحآن خروس 

   يک سریآن  يان مشتریشد ز
  ک یاب نیدر نآ ،ختیخون خود را ر

   يجانها را فد ،جسم و مال ماست
   يخریسر را م ،تو مال و یدهیم
  ز داور مال را یزانیگر یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خبر کردن خروس از مرگ خواجه. 165
  نیقیردا خواهد او مردن ک فیل

  صاحب خانه بخواهد مرد و رفت
  نان و اللنگ و طعام يپاره ها

  تنکُ  ينانها ،و یگاو قربان
  مرگ اسب و استر و مرگ غالم

  ختیآن گر ان مال و درد ِیاز ز
  ؟شان چراستیدرو ياضتهاین ریا

  یابد سالکیخود ن يتا بقا
  ؟ثار و عملیجنبد به ا یدست ک

  سودها يدیام یآنکه بدهد ب
  حق گرفت يکه خو ،حق یا ولی

  ن یگاو خواهد کشت وارث در حن  
  دت لوت زفت ینک رس ،روز فردا

  ابد خاص و عام ی يان کویدر م
  زد سبک یالن رئبر سگان و سا

خام  ن مغرور ِیا دان ِقضا گر د ب  
  خت یش ریمال افزون کرد و خون خو

  جانهاست  يبقا ،کان بال بر تن
  ی؟م و هالکیچون کند تن را سق

  ل دند داده را جانش بیتا نب
  آن خدا ،است يآن خدا ،است يآن خدا

  نور گشت و تابش مطلق گرفت 
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  ریجز او جمله فق ،است و یکاو غن
  ب هستیکه س یند کودکیتا نب

  ن غرضیبهر ا ،ن همه بازاریا
  کنندیصد متاع خوب عرضه م

  نیمرد د يا ينشنو یک سالمی
  ده ام از خاص و عامیطمع نشن یب

  ن آن را بجویهتو جز سالم حق، 
  خوش مشام یاز دهان آدم

  آن يان بر بویم باقن سالیو
  ز آن سالم او سالم حق شدست
  مرده است از خود شده زنده به رب

  است یزندگ ،اضتیمردن تن در ر
ثید آن مرد خبگوش بنهاده ب  

  

  ؟ریگ :د کهیعوض گو یب يریفق یک  
  از گنده را ندهد ز دست یاو پ

  عوض  نیار هبر دکانها شسته ب
  تنند یو اندرون دل عوضها م

  ن یآن آست ترد آخریکه نگ
  والسالم  ،برادر يا ،یمن سالم
  کو به کو ،جا به جا و ،خانه خانه
  هم سالم  ،دمیام حق شنیهم پ
  خوشتر ز جان  ،نوشم به دل یمن هم

کاتش اندر دودمان خود زست د  
  ز آن بود اسرار حقش در دو لب 

  است  یندگیروح را پا ،ن تنیرنج ا
  ثین حدیاشنود او از خروسش  یم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیبه زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شن یموس يدن آن شخص به سویدو. 166
  ز و تفتیدوان شد ت ،نهاید ایچون شن
  میر خاك او ز ببد یمال یرو هم
  هرو بفروش خود را و برَ :گفت

  ان انداز تویز ،بر مسلمانان
  ن قضایدم ایمن درون خشت د

  ند آخر را به دلیعاقل اول ب
  کو خصالین يکرد کا يباز زار

  از من آن آمد که بودم ناسزا
  پسر يا ،ست از شستج يریت :گفت

  يکو داوریک در خواهم ز نیل
  يزنده ا یمان برده باشینکه اچو

  هم در آن دم حال بر خواجه بگشت
  ضۀ طعامیه یشورش مرگ است ن

  وثاق يچار کس بردند تا سو
  یکن یشوخ ،ينشنو یپند موس
  غ را از جان توید تیشرم نا

  

   رفت م اهللایکل یبر در موس  
  م یکل يا ،نیاد رس زیکه مرا فر

  ه برجه ز چ ،يچونکه استا گشته ا
  انها را کن دو تویهم سه ویک

  ان شد مر تراینه عیئکه در آ
  از دانش مقل  ،ندیاندر آخر ب

  مر مرا در سر مزن در رو ممال 
  سن الجزاه حم را تو دیناسزا

  د آن واپس به سریست سنت کاین
   يمان آن زمان با خود بریتا که ا

   ينده ایپا يمان رویچونکه با ا
  د و آوردند طشت یتا دلش شور

  بد بخت خام  يسودت دارد ا چه یق
  د او بر پشت ساق یمال یساق م

   یزن يغ پوالدیشتن بر تیخو
  تو آن ِ ،برادر ين ایست اوت آن ِ
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  ایمان رود از دنیآن شخص را تا به ا یدعاکردن موس. 167
  آمد در مناجات آن سحر یموس

  کن بر او بخشا که او یپادشاه
  ستودر خورد ت ین ،ن علمیا :گفتمش

  دست را بر اژدها آن کس زند
ب آن را سزد آموختنیغ رّس  

  ا نشد جز مرغ آبیدر خور در
  نبود یباا رفت و مرغیاو به در

  

  مان از او مستان مبریا ،خدا يکا  
  و غلو یئره رویسهو کرد و خ

  ست د گفتم را و سیدفع پندار
  ه عصا را دستش اژدرها کندک

  لب تواند دوختن  ،که ز گفتن
  فهم کن و اهللا أعلم بالصواب 

  ودود يرش ایدست گ ،گشت غرقه
  

  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیرا عل یموس يدعا یاجابت کردن حق تعال. 168
  کرد اجابت آن دعا را کردگار

  مان نعمیا ه اودم بیبخش :گفت
  گان خاك رابلکه جملۀ مرد

  ن جهان مردن استیا :یگفت موس
  ستیبود ن چون جهان ِ ،ن فنا جایا

  شان هم کنونیافشان بر ا یرحمت
  ان جسم و مالیکه ز یتا بدان
  ياضت را به جان شو مشتریپس ر
  اریاخت یدت بیاضت آیور ر

  اضت شکر کنین ریاچون حقت داد 
  

 رحم فرمودش به عجز و افتقار  

  ش کنم ان زنده ن زمایا یور تو خواه
  و مابهر ت ن زمانیم ایساززنده 

  ز کانجا روشن است یآن جهان انگ
ست یس سود نپت یعار باز گشت  

   "نا محضرونیلد"در نهان خانۀ 
رهاند از وبال  ،جان باشد سود  

   يجان بر ،تن به خدمت يچون سپرد
  اریکام يا ،شکرانه ده ،سر بنه
  کندت ز امر ُیاو کش ،يتو نکرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست و واضت تین عوض ریاد جواب آمد که یست بنالیز یت آن زن که فرزندش نمیحکا. 169
  راو جهاد مجاهدان است ت يبه جا

  شمر یت بشنو و وعظین حکایا
  پسر يدیئهر سال زا یآن زن

  تباه یا چار مه گشتی ،ا سه مهی
  حسه ماهم فر ،ه مهم بار است ونُ
  رینف يش مردان خدا کردیپ
  کردن در گور یچن شست فرزندیب

  یبنمود او را جنت یتا شب
  ف رایک یباغ گفتم نعمت ب

  ؟باغ يچه جا ،ن رأتیال ع ،ور نه

 خسته از نقص و ضرر يتا نگرد  

  عمرور يمه نبودش از شش یب
  اله  يناله کرد آن زن که افغان ا

  از قوس قزح  ، زوتر رو ،نعمتم
  ریت آن زن از درد نذین شکایز

   او افتاد و درد در جان یآتش
   یضنت یب ،یخوش يسبز ،یغکبا

  باغها شکیبکاصل نعمتهاست 
  زدان چراغ یب را یغ نور ِ ،گفت
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ن مثال آن بودیاثل نبود م  
  مست شد ،د آن رایآن زن د ،حاصل

  شیشته نام خوبن يد در قصرید
  ن نعمت و راستیکا :بعد از آن گفتند

  ست کردیبا یار میسخدمت ب
  اندر التجا يچون تو کاهل بود

  ا رب تا به صد سال و فزونی :گفت
  شیش پیاندر آن باغ او چو آمد پ

  از تو گم نشد ،از من گم شد :گفت
  دیدو ینیقصد و از ب يتو نکرد

  وه به است از پوستشیمغز هر م
  یدارد آخر آدم يمغز نغز

  

  ران بودیآنکه او ح يتا برد بو  
  از دست شد ،فیضعآن  ،یزآن تجل

  ش یخود دانستش آن محبوب ک آن ِ
  بجز صادق نخاست  يکاو به جان باز

  ن چاشت خوردیز يتا بر خور ،راو مر ت
  بتها عوض دادت خدایآن مص

  ز از من تو خون ینم ده برین چنیا
  ش یجمله فرزندان خو يد در وید
  کس مردم نشد ،بیدو چشم غ یب

  دیتا ز تب جانت ره ،خون افزون
  ست دان تن را و مغز آن دوستش پو
  یگر ز آن دم ،آن را طلب یک دمی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زره یب حربدر اهللا عنه  یرضدر آمدن حمزه . 170
  ی، حمزه، عم مصطفیدر جوان
  يحمزه چون در صف شد ،اندر آخر

  شیش پیپ ،تن برهنه ،ونه باز یس
  رسول عم يکا :دندیخلق پرس
لْقُوا بِأَ" نه تو    یکُم إلیدیال تُ

  ش را در تهلکهیپس چرا تو خو
  و زفت و سخت زه يچون جوان بود

  یف و منحنیر و ضعیپ يچون شد
  غ و سنانیوار با ت یالابال
  ر رایندارد پ یحرمت م ،غیت
  همچو تو يریروا باشد که ش یک
  خبر یب م خوارگان ِن نسق غیز
  

 شد مدام اندر وغایبا زره م  

   يزره سر مست در غزو آمد یب
  ش یر خویدر صف شمش يدر فکند

  هژبر صف شکن شاه فحول  يا
  ؟غام خدایز پ يخواند "تهلکه

  ؟ن در معرکهیچن يدرانداز یم
  زره  یصف ب يسو یرفت یتو نم

   یزنیم یالابال يپرده ها
  ان ر و امتحیدار و گ یئنما یم
  ؟ر رایغ و تیز تییبود تم یک

 ؟کشته گردد راست بر دست عدو

  رعبدادند او را از یپند م
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب حمزه مر خلق را. 171
  چونکه بودم من جوان :گفت حمزه

  ؟رود یمردن کس به رغبت ک يسو
  ک از نور محمد من کنونیل

  گاه شاهلشکر ،از برون حس

  ن جهان یدم وداع اید یمرگ م  
  ؟شود یش اژدرها برهنه کیپ
  ون را زب ین شهر فانیستم این
نم ز نور حق سپاه یب یر همپ  
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  طناب اندر طناب ،مهیمه در خیخ
  ش چشمش تهلکه ستیآنکه مردن پ
  ش او شد فتح بابیوانکه مردن پ

  نان بارعوایمرگ ب يالحذر ا
  نان افرحوایلطف ب يالصال ا
  اجان کردش فد ،دیوسف دیهر که 

  پسر هم رنگ اوست يک ایمرگ هر 
  است ینه را خوش رنگیئش ترك آیپ
  در فرارز مرگ ان یترس یکه م يا
  رخسار مرگ ین ،ستوزشت ت يرو

یار نکو ،سته ستاز تو رد استست ار ب  
  يشته اخود ک ،يخسته ا يگر به خار

  نبود فعل هم رنگ جزا کیل
  ماند به کار یمزد مزدوران نم

  قرو زور است و ع یآن همه سخت
  یتهمت یئد ز جایرا آو گر ت
  که من آزاده ام ییگو یتو هم

  شکل دگر يکرده ا یتو گناه
  جزا صد چوب بود ،او زنا کرد و

  ن بالیآن زنا بود ا يجزا ،ین
  ؟میکل يماند عصا را ا یمار ک

  یآب من ،آن عصا يتو به جا
  تو آن آبِ ،ا مار شدی ،ار شدی
  ؟چ ماند آب آن فرزند رایه

  شتمرد ک ،یا رکوعی يچون سجود
  د از دهانش حمد حقیچونکه پرّ

  حت نماند مرغ رایحمد و تسب
  تثار و زکایون ز دستت رست اچ

  خلد شد يجوآب آب صبرت 
  نیانگب يذوق طاعت گشت جو

  ن سببها آن اثرها را نماندیا
  ن سببها چون به فرمان تو بودیا

  دارم ز خواب یکر آنکه کرد بشُ  
لْقُوا"امر    رد او به دست یبگ "ال تُ

عوا"    د مر او را در خطاب یآ "سارِ
  نان سارعوایحشر ب يالعجل ا
  نان اترحوایقهر ب يالبال ا

   يد برگشت از هدیهر که گرگش د
  بر دوست دوست  ،ش دشمن دشمن ویپ
  است  یهم زنگ نهیآ ،یش زنگیپ

  جان هوش دار يا یآن ز خود ترسان
  مرگ برگ  ،جان تو همچون درخت و

  رت از خود است یناخوش و خوش هر ضم
   يخود رشته ا ،يقز درر و ُیور حر

  ست هم رنگ عطایچ خدمت نیه
  دارین جوهر است و پایو ،کان عرض

  طبق ِ  بر  م است و زرین همه سیو
   یمظلومت دعا در محنت هکرد
  ننهاده ام  یمن تهمت یر کسب

یدانه ک ،یشتدانه ک ؟رماند به ب  
  ؟زدم کس را به عود یمن ک :د اویگو

  ؟را در خال ماند ز نا یچوب ک
  ؟میحک يماند دوا را ا یدرد ک
   یشد آن شخص سن يفکندیچون ب

  ؟ن اعجاب تویز آن عصا چون است ا
  ؟شکر مر قند رایچ ماند نیه

  شت شد در آن عالم سجود او به
الفلق  مرغ جنت ساختش رب  

  گر چه نطفۀ مرغ باد است و هوا
  ن دست آن طرف نخل و نبات یگشت ا

  ودست و ُور خلد مهر تیش يجو
  ن یخمر ب يجو ،و شوق تو یمست

  آن نشاند يکس نداند چونش جا
  را فرمان نمودو چار جو هم مر ت
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  یکنیروانش م یهر طرف خواه
  ستوتو که در فرمان ت یچون من

  وتفرزند  ،ر امر توددود یم
  ن جهانیآن صفت در امر تو بود ا

  را فرمان برندو آن درختان مر ت
  ن صفاتینجا ایست اوچون به امر ت

ستچون ز دستت زخم بر مظلوم ر  
  يآتش تو در دلها زد ،چون ز خشم

  نجا چو آدم سوز بودیآتشت ا
  کند یآتش تو قصد مردم م

  چو مار و کژدمت يآن سخنها
  در انتظار یا را داشتیاول

  تو يوعدة فردا و پس فردا
  در آن روز دراز یمنتظر مان

  یداشتیمان را منتظر مکاس
  ر دوزخ استیخشم تو تخم سع

  جز به نور ،ن نار نبودیکشتن ا
  به دست یحلم یکن ينور یگر تو ب

  نیآن تکلف باشد و رو پوش ه
  من مباشیا ،نینور د ینیتا نب

  دان و هم بر آب چفس یآب ،نور
  کاتش به خو ،کشدُ آب آتش را 

  روز چند ،ان رویآن مرغاب يسو
  هم تنند یآب مرغ ،یمرغ خاک

  مر اصل خود را بنده اند یکیهر 
  أَ لَست یوح ،همچنان که وسوسه و

  ریهر دو دالالن بازار ضم
  فکرت شناس ،یگر تو صراف دل

  ن دو فکرت از گمانیا یور ندان
  تا نماند در تفکر جان تو

  

  یکن یچنانش م ؟دآن صفت چون ب   
  ست ند چیدر امر تو آتو نسل 

  اش گرو يکه کرد ،که منم جزوت
  ست آن جوها روان وهم در امر ت

  کان درختان از صفاتت با برند
  ست آنجا آن جزات وپس در امر ت

  ست گشت از او زقوم ر یآن درخت
   يۀ نار جهنم آمدیما

  زاد مرد افروز بود يآنچه از و
  زاد بر مردم زند ينار کز و

  رد دمت یگیمار و کژدم گشت و م
  ارمزت گشت یار رستخانتظ

  تو يوا ،انتظار حشرت آمد
  در حساب و آفتاب جان گداز

   یکاشت یم "فردا ره روم"تخم 
  ن فخ است یکا ،ن دوزخت رایکش ابِ ن یه

  نورك أطفأ نارنا نحن الشکور
  آتشت زنده ست و در خاکستر است 

  ن یر نور دینار را نکشد بغ
  ک روز فاش یکاتش پنهان شود 

  از آتش مترس  ،بآ يچونکه دار
  بسوزد نسل و فرزندان او یم

  شندک یوانیرا در آب حو تا ت
  آب و روغنندو ک ضدانند یل

  به هم ماننده اند ،کن یاطیاحت
  کن فرق هست یل ،هر دو معقولند
  ریام يند انستا یرختها را م

چون نخاس  ،دو فکرت رّفرق کن س  
 مران  ،مشتاب و ،و يالخالبه گو

  و بر خان تود بر تو یغبن نا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يع و شریلۀ دفع مغبون شدن در بیح. 172
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  مبر را بگفتیپ ،ياری یکیآن 
  ا خردیمکر هر کس کاو فروشد 

  از غرار یکه ترس یعیدر ب :گفت
  نیقیهست از رحمان  ینأکه ت

  یش سگ چون لقمۀ نان افکنیپ
  ما با خرد ،بو کند ینیبه او ب
  گشت موجود از خدا ینأبا ت

  "کونیکُنْ ف"ادر بود کز ور نه ق
  را اندك اندك آن همام یآدم

  ک نفسیگر چه قادر بود کاندر 
  ک دعای کز یرا دم یسیعبود 

  که او تواندبن یسیخالق ع
  ستوم تیتعل یاز پ ،ینأن تیا

  رودیم میکوچک که دا یکیجو
  د اقبال و سروریزا ین تأنیز

  ؟دیعن يضه ایماند به ب یمرغ ک
  ضه هایبتو چون  يباش تا اجزا

  ضۀ مار ار چه ماند در شبهیب
  نین چو شیعاقل که ماند س يا یدان

  زیب نیبه دانۀ س ،یدانۀ آب
  برگها هم رنگ باشد در نظر

  جسمها ماننده اند يبرگها
  روندیکسان میخلق در بازار 

  میرویکسان میهمچنان در مرگ 
  ان ندارد باز گوین سخن پایا

  

  عها با غبن جفت یکه منم در ب  
  بردیز راهم م ،سحر است و همچو

  اریشرط کن سه روز خود را اخت
  ن یطان لعیلت ز شیهست تعج

   یتنقم يا ،آنگه خوردو ،کندُ  بو
  مش به عقل منتقدیئهم ببو

  ن و چرخهاین زمیا ،تا به شش روز
  آرد برون  آسمانن و یصد زم

  کند مرد تمام تا چهل سالش ُ
  ان کند پنجاه کس از عدم پرّ

  مرده را يه کردزندتوقف  یب
  ؟توقف مردم آرد تو به تو یب

  سکست  ید بیکه طلب آهسته با
  شودینه گنده م ،نجس گردد ین
  وریدولت چون ط ،ضهیب ین تأنیا

  دید پدیآ یضه همیگر چه از ب
  ند اندر انتهایمرغها زا

  ضۀ گنجشک را دور است ره یب
 نیک اندر نقطه بیدر نوشتن، ل

  زیزع يفرق ها دان ا ،گر چه ماند
  دگر یک بود نوعیوه ها هر یم
  زنده اند یعیبه ر یک هر جانیل

  گر دردمندید ،در ذوق و یکیآن 
 م یخسرو یمین ،م در خسران وین

  از بالل و از هالل و کار او
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يافتن بالل با شادی وفات. 173
  چون بالل از ضعف شد همچون هالل

  وا حرب :بگفتا ،دشیجفت او د
  ستیتا کنون اندر حرب بودم ز ز

  گفت ن ِیرخش در ع ،گفت و ین همیا
  ر انوار اوپ رو و چشم ِ تابِ

  بالل  يرنگ مرگ افتاد بر رو  
  واطرب  ،ین ین :پس باللش گفت

   ؟ستیش است و چیع همرگ چ یتو چه دان
  شکفت  ینرگس و گلبرگ و الله م

  داد بر گفتار او یگواه یم
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  ورا يدیه دیس یم ،ه دلیهر س
  اهیباشد رو س ،دهیمردم ناد
  ؟راو دة تیند مردم دیخود که ب

  دیش نداده یر مردم دیغ چون به
  جمله مقلد آمدند ،پس جز او
  خوش خصال يالفراق ا :گفت جفتش
  يرویم یبیامشب غر :گفت جفت

  بلکه امشب جان من ،ین ین :گفت
  جان و دلم، واحسرتاه يا: گفت
  ؟م ماینیت کجا بیروآن  :گفت

  وسته استیحلقۀ خاصش به تو پ
نیالعالم اندر آن حلقه ز رب  

  غیدر ،ن خانهیت اران گشیو :گفت
  

  ؟چرا ،اه آمدیده سیمردم د  
  بود مرآت ماه  ،دهیمردم د

  ده فزایدر جهان جز مردم د
  ؟دیر رنگش رسکه د ،ر اویپس به غ

دة بلندید مردم ِ در صفات  
  الوصال  ،الوصال است ،ین ین :گفت

   يشویب مئش غایاز تبار و خو
  در وطن  یبیرسد خود از غریم

 ا دولتاهی، جان من ین ین: گفت

  اندر حلقۀ خاص خدا :گفت
  پست  يسو ین ،یگر نظر باال کن

  ن یچو در حلقه نگ ،تابدینور م
  غ یر به ممنگ ،اندر مه نگر :گفت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ران شدن تن به مرگیحکمت و. 174
  ران تا کند معمورتریکرد و

  اول حبس کرب ،من چو آدم بودم
  ن خانۀ چو چاهیمن گدا بودم در ا

  نس استأخود مر شهان را م ،قصرها
  ن جهانیا را تنگ آمد ایانب

  ن جهان بنمود فریمردگان را ا
  ؟ستیچبهر ز ان افغان یااست، تنگ  نهگر 

  در زمان خواب چون آزاد شد
  عت باز رستیظالم از ظلم طب

  ن و آسمان بس فراخین زمیا
  چشم بند آمد فراخ و سخت تنگ

  

  قوم انبه بود و خانه مختصر  
  پر شد اکنون نسل جانم شرق و غرب 

  د بهر شاه یقصر با ،شاه گشتم
  بس است  يگور ،مرده را خانه و مکان

  چون شهان رفتند اندر ال مکان 
  رتتنگ  یظاهرش زفت و به معن

  ست یش زیب يهر که در و ؟شد "دو تا" چون
  ز آن مکان بنگر که جان چون شاد شد

  ست ز فکر حبس ج یمرد زندان
  سخت تنگ آمد به هنگام مناخ 

  فخرش جمله ننگ  ،هیخندة او گر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یخالص از تنگ رابموت کهه خواب یتنگ و تشب یا که به ظاهر فراخ است و به معنیه دنیتشب. 175
  است

  ده بودیهمچو گرمابه که تفس
  لیض است و طویگر چه گرمابه عر
  د دلتیگشانب ،یئتا برون نا

  ده شودیخسبجانت  یئآ اندر  
  ل یدت جان و کلیتبش تنگ آ ز آن

   ؟منزلت از اتساعپس چه سود 
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  يغو يا یا که کفش تنگ پوشی
  ابان تنگ گشتیب یآن فراخ
  :را از دور گفتو د او مر تیهر که د

  او نداند که تو همچون ظالمان
  رون کردن استیآن کفش ب ،خواب تو

  فالن يا را خواب ملک است ایاول
  یآن جا خواب ن ،نند ویب یخواب م

  جان چنگ لوك ندرو ،خانۀ تنگ و
  ن اندر رحمیچون جن ،چنگ لوکم

زه بر مادرم گر نباشد درد  
  شیگ خومادر طبعم ز درد مر

سبز يد آن بره در صحرارَتا چ  
  گر رنج آبستن بود ،درد زه
  ن المناصیکا ،ان ز زهیحامله گر

  هاتر چرخ هستند امیهر چه ز
  غافلند يریاز درد غ یکیهر 

  آنچه کوسه داند از خانۀ کسان
آنچه صاحب دل بداند حال تو  

  نت اهل دلیند در جبیآنچه ب
  

   يرویم یابان فراخیدر ب  
  بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت 

  رشکفت بکاو در آن صحرا چو الله  
  جان در فغان  ،یاز برون در گلشن

  جانت آزاد از تن است  یکه زمان
  همچو آن اصحاب کهف اندر جهان 

   یباب ن ،روند ویدر عدم در م
  تا کند قصر ملوك  ،رانیکرد و

  ن نقالن مهم یشد ا ،نه مهه گشتم
  ان آذرم ین زندان میمن در ا

  ش یز م  هتا رهد برّ ،هزکند یم
  ه گبزن برّین رحم بگشا که گشت ایه

  بود خود بند بگسستنن یبر جن
  ش آمد خالص ین خندان که پینجو آن 

  و ز نبات  ،مهیاز جماد و از به
  و کاملند هیکه نب یجز کسان

  ؟داند آن یبلمه از خانۀ خودش ک
 عمو يا یتو ز حال خود ندان

  ؟از خود خجل يدر خود ا ینیبب یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یاست و سفل یضست همه از تن است که اریکیو تار یان آنکه هر چه غفلت و غم و کاهلیب. 176
  چون تن روح شد ،غفلت از تن بود

  فلک ن برخاست از جویچون زم
  گهیا سایه ست و شب یهر کجا سا

  زم بودیوسته هم از هیدود پ
  وهم افتد در خطا و در غلط

  خود از تن است ،و کسل یهر گران
  خونها بود کثرتسرخ از  ،يرو

  ت بلغم بودد از قویفرو س
  تقت خالق آثار اوسیدر حق

  ستیمغز کاو از پوستها آواره ن
  بزاد ،زاده یآدم ،چون دوم بار

  دچ بیه یند او اسرار را بیب  
  و لک  یل مانده یسا یشب و ن ین

  و مه  دیخورشن باشد نه از یاز زم
  ؟مستنجم بود يز آتشها یک

  عقل باشد در اصابتها فقط
دن است یجمله در پرّ ،تفَجان ز خ  

  زرد از جنبش صفرا بود ،يرو
  ادهم بود يباشد از سودا که رو

  ند اهل پوست یک جز علت نبیل
  ست یاو را چاره ن ،ب و علتیاز طب

  خود بر فرق علتها نهاد يپا
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  ن اوینباشد د ،یعلت اول
  پرد چون آفتاب اندر افقیم

  رون از افق وز چرخهایبلکه ب
  عمو يا ،هیساچو  قول مان عیا

  

  ن اویندارد ک ياخرعلت   
  تتق  برت فوصبا عروس صدق و 

   یمکان باشد چو ارواح و نه یب
  او يپا از هر طرف برفتد  یم

  

  
  
  
  

  اسیه نص با قیتشب. 177
  مجتهد هر گه که باشد نص شناس

  یابد نص اندر صورتیچون ن
  نیقیدان  یروح قدس یوح ،نص

  و فرعقل از جان گشت با ادراك 
  کند يریک جان در عقل تاثیل

  زد در تو روح یق  ار صد ،نوح وار
  کیعقل اثر را روح پندارد ول

  خرسند شد یسالک یزآن به قرص
  که اندر سافل است ين نورینکه اآز

  و انکه اندر قرص دارد باش و جا
  غروب ین ،نه سحابش ره زند خود

  ن کس اصلش از افالك بودین چنیا
  د تاب آنرا نباش ینکه خاکآز

  ورخَ نورم ئگر زند بر خاك دا
  است یکار ماه ،م اندر آبئدا
  ر فنندپ يکه مارهاُ ک در یل

  دا کندیمکرشان گر خلق را ش
  ر فنندان پیم ماهین یواندر ا

  انین ماهی، شو قريگر تو مار
  جالل يایان قعر دریماه
  حال شد ،شانیاز تاب ا ،س محالب

  نیقیزهر آنجا رفت و شکر شد 
  سر يزر شد، سنگ گوهر، پا خاك
  ن کالمیم زیامت گر بگویتا ق

  

  اس یشد قیندیاندر آن صورت ن  
   ید عبرتیاس آنجا نمایاز ق

  ن یتحت ا ،ياس عقل جزویو آن ق
  ؟ر نظریشود ز یاو را ک ،روح

  کند يریز آن اثر آن عقل تدب
   ؟کو طوفان نوح ،و یم و کشتی  کو

  ک یاست ن خور دور از قرص ِ ،خور نور ِ
  قرص افکند شد يتا ز نورش سو

  او آفل است  ،م روز و شبئست داین
  مائغرقۀ آن نور باشد دا

  نه کوب ید او از فراق سیواره
  گر از خاك بوداا مبدل گشت ی

  شعاعش جاودان  يکه زند بر و
  د زو ثمریآن چنان سوزد که نا

  است  یمار را با او کجا همراه
  کنندیها م یئماه ،مین یاندر ا

  ا تاسه شان رسوا کندیز درهم 
کنندیم یماه ،حرمار را از س  

 م روانیان در یچون ماه يتا شو

  بحرشان آموخته سحر حالل 
  کو فال شدین ،نحس آنجا رفت و

 نیسنگ آنجا رفت و شد دُُُر  ثم

 ند جز بشر، چشم بشرینب یم

  ن ناتمام یو ،امت بگذردیصد ق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خیض الحکمۀ من لسان الشین عند فیدین و المریآداب المستمع. 178
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  ن مکرر کردن استیا ،بر ملوالن
  ر شوداز برق مکرر ب ،شمع

  ک ملولیگر هزاران طالبند و 
  ر رازگوین رسوالن ضمیا

  چون شهان يدارند و کبر ینخوت
  يادبهاشان بجا گه ناورتا 

  ؟رسانند آن امانت را به تو یک
  ؟د پسندیآ یهم یک ،هر ادبشان
  یانند کز هر خدمتینه گدا

  ریضم يهایرغبت یک با بیل
  رسول آسمان يا ،اسب خود را
  زه نهدیکه است یفرخ آن ترک

  گرم گرداند فرس را آنچنان
  رت دوختهیر و غیچشم را از غ

  کند یبیبر او ع یمانیگر پش
  د از عدمینرو یمانیخود پش

  

  بردن است  ،عمر مکرر ،نزد من  
  زر شود ،مکرر خاك از تابِ

  ماند رسول  یاز رسالت باز م
  ل خویمستمع خواهند اسراف

  خواهند از اهل جهان  يچاکر
  ي؟از رسالتشان چگونه بر خور

  ششان راکع دو تویپ یتا نباش
  وان بلندیشان ز ایمدند اآک

   یمنت ،رومز يا ،از تو دارند
  ریوامگ ،فشانیصدقۀ سلطان ب
  اندر جهان  ،در ملوالن منگر و

  اسبش اندر خندق آتش جهد
  که کند آهنگ اوج آسمان 
  همچو آتش خشک و تر را سوخته 

  زند یمانیدر پش ،آتش اول
  صاحب قدم  یند گرمیچون بب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يخود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس که عدو يعدو يبو یوانیشناختن هر ح. 179
  هو مقابله ممکن ن هست و فرار ممکن نیبود که از او حذر ممکن ن یکس

  ر رایش ياسب داند بانگ و بو
ش را هر جانوریخو بل عدو  

  دیارد بر پریخفاشک ن ،روز
  از همه محروم تر خفاش بود

  وردصافش زخم خَتواند در م ین
  د از احسان و جودیآنکه آن خورش

  که بگرداند قفاش یآفتاب
  ت لطف و کمال او بودیغا

  ریش گیبه حد خو ،يریگ ار دشمن
  زه کندیقطره با قلزم چو است

  از سبالش نگذرد ،لت اویح
  د عتابن بیا ،آفتاب يبا عدو

  کز فرش یآفتاب يعدو يا

  اال نادرا ،وان استیگر چه ح  
  خود بداند از نشان و از اثر

  دیرج چو دزدان ِ ،دیشب برون آ
  فاش بود آفتابِ يکه عدو
  ن تاندش مهجور کردینه به نفر

 بر ندراند ز قهرش تار و پود

  غصه و قهر خفاش  ياز برا
  ؟گر نه خفاشش کجا مانع شود

  ریاس یتا بود ممکن که گردان
  کند یش خود برمیر ،ابله است او

  ؟چنبرة حجرة قمر چون بر درد
  آفتاب   آفتاِبِ  يعدو يا
  لرزد آفتاب و اخترش ب یم
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  يخصم خود ،ياو نه ا يتو عدو
  او کم شود ،از سوزشت ،عجب يا

  رحمت آدم بود یرحمتش ن
  رحمت مخلوق باشد غصه ناك

  پسر ين دان ایچن ،چون یرحمت ب
  وة رحمتشیظاهر است آثار م

  

   يزم شدیچه غم آتش را که تو ه  
  ر غم شودپ غصه ات،ا ز درد ی

  غم بود ،که مزاج رحم آدم
  از غم و غصه ست پاك  ،رحمت حق

  جز اثر ،يد اندر وهم از وینا
  ؟تشیداند جز او ماه هک کیل

  

  
  
  
  
  

 
  قیبه تحق زیت آن چیان دانستن ماهید و میبه مثال و تقل يزیان دانستن چیفرق م. 180

  اوصاف کمال اتیچ ماهیه
  ت نداند طمث رایطفل ماه

  زن خبر یطفل را نبود ز وط
  ت ذوق جماعیبود ماه یک
  یخوش يک نسبت کرد از رویل

  تا بداند کودك آن را از مثال
  ستیدور ن ،بدانم :یئپس اگر گو

  ؟نوح را یدان :د کهیگو یگر کس
  کان قمر ؟چون ندانم :ییگر بگو

  ابهاـّان خرد در کتکودک
  حینام او خوانند در قرآن صر

  وصف ياز رورا، تو د راستگو دان
  ؟من چه دانم نوح را :یئور بگو

  ؟ل رایچه دانم ف ،مور لنگم من
  آن ين سخن هم راست است از رویا

  عمو ،تیعجز از ادراك ماه
  آن رّس رّات و سیزانکه ماه
  حق و ذات او رّاز س ،در وجود

  حرماننماند از م یفچونکه آن مخ
  ن دور است و گویا :دیگو یعقل بحث
  سست حال يا :راو د مر تیقطب گو

  که کنونت بر گشود یواقعات
  ه زندان کرمد دت زیچون رهان

  از صد بال یافتی یچون خالص

  جز به آثار و مثال  ،کس نداند  
  راو هست چون حلوا ت :یئجز که گو
 هست آن خوش چون شکر یجز که گوئ

 مطاع  يا شکـّر؟ات یمثل ماه

   یتو کودك وش ، کهبا تو آن عاقل
  ن حال یا عی ،تیگر نداند ماه

  ست یزور ن ندانم،: که یور بگوئ
  ؟آن رسول حق و نور روح را

  د و مه مشهورتریهست از خورش
  و آن امامان جمله در محرابها

  ح یفص ید از ماضنیقصه اش گو
  ت نشد از نوح کشف یگر چه ماه
   یفت يا ،داند او را یئهمچو او
  ؟ل رایداند اسراف یک يپشه ا

  فالن  يش ایت ندانیکه به ماه
  اب تویدر ،حالت عامه بود

  ان یش چشم کامالن باشد عیپ
  ؟دورتر از فهم و استبصار کو

  ؟ست کان ماند نهانیچ یذات  وصف
  شنو کم یمحال یلیز تاو یب

  د محال یست آوآنچه فوق حال ت
  ؟نمودیکه اول هم محالت م ین
 ستم از ه را بر خود مکن حبس یت

 فقر را بر خود مکن رنج و عنا
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  رش تا نگردد مشکلتیسهل گ
  بوالحسن يش تاز ایبحث خو يسو
  

 ورنه شد شکر چو زهر قاتلت  

  ان ندارد، جان منین سخن پایکا
  

  
  

  نسبت و اختالف جهت يز از رویک چیو اثبات  یان نفیق میرجمع و تف. 181
  از نخست ینسبت اثبات با نف

  اثباتش رواست ،ز ویک چیآن  ینف
"میما رمإِذْ ر یتاز نسبت است "ت  

  بر دست تو بود که يآن تو افکند
  بود يزور آدم زاد را حد

  ندن ز ماستافک ،ست وومشت ت ،مشت
  ا أضدادهمیعرفون األنبی

  همچو فرزندان خود دانندشان
  ک از رشک و حسد پنهان کنندیل

  دگر يچون جا ؟عرف گفتیپس چو 
  کامنون یإنهم تحت قباب

  ن مفتوح رایر ایهم به نسبت گ
  ار آمد در خبرین نمط بسیز
  

 بر گو درست یکنیانش میگر ب  

  نسبت دوتاست  ،چون جهت شد مختلف
  هر دو مثبت است  ،اثبات است وو  ینف

  ت نمودقوحق که  ،يفکندیتو ن
  ؟شود یاشکست لشکر ک ،مشت خاك

  و اثباتش رواست  ین دو نسبت نفیز
  شتبه أوالدهم یمثل ما ال 
  ل و صد نشان یمنکران با صد دل

  زنندیشتن را بر ندانم میخو
  فذر يریعرفهم غیال  :گفت

  زدانشان نداند ز آزمون یجز که 
 نوح را یو ندان یانکه بد

  جان معتبر يکان به نسبت باشد ا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کامل شیدرو يمسئله فنا و بقا. 182
  ستیش نیدر جهان درو :لئگفت قا

  ذات او يبقا يهست از رو
  ش آفتابیچون زبانۀ شمع پ
  تا تو اگر ،هست باشد ذات او

  راو ندهد ت یروشن ،ست باشدین
  خلز ه یک وقیدر دو صد من شهد 

  یچش یچون م ،ست باشد طعم خلین
  هوش شدیب یئآهو ،يریش شیپ
  اس ناقصان بر کار ربین قیا

  جهد یادب بر م ینبض عاشق ب
  کس در جهان زو ستیادب تر ن یب

  بخمنت يهم به نسبت دان وفاق ا
  يچو ظاهر بنگر ،ادب باشد یب

  ست ین ،شیآن درو ،شیور بود درو  
  در وصف هو ،ست گشته وصف اوین
  هست باشد در حساب  ،ست باشدین

  بسوزد زآن شرر ،پنبه یبر نه
  کرده باشد آفتاب او را فنا

  حل گشت يو در و يچون در افکند
   یکشیمه فزون چون یوقآن هست 

  اش در هست او روپوش شد یهست
  نه از ترك ادب  ،جوشش عشق است

  نهدیش را در کفۀ شه میخو
  کس در نهان زو ست یبا ادب تر ن

  ادب  یا بب ،با ادب ن دو ضدیا
   يعشقش هم سر يکه بود دعو
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  ؟کجاست يدعو يچون به باطن بنگر
یز ماتد اگر فاعل بودیز د  

  فاعل است يلفظ نحو ياو ز رو
  کاو چنان مقهور شد ؟چه یفاعل

  

  ش آن سلطان فناست یپ ياو و دعو  
  کاو عاطل بود ،ستیک فاعل نیل
  ر نه او مفعول و موتش قاتل است و

  دور شد يها جمله از ویفاعل
  

  
  
  
  

د یم جان، باز عشقش کشیخت از بیل صدر جهان که متهم شد و از بخارا گریقصۀ وک. 183
  روکشان، که کار جان سهل باشد عاشقان را

  صدر جهان در بخارا بندة
  مدت ده سال سر گردان بگشت
  اقیاز پس ده سال او از اشت

  ن پس نماندیتاب فرقتم ز :گفت
  ن خاکها شوره شودیاز فراق ا

باد جان افزا وم گردد وباخ  
  شود دار المرض ،چون جنت باغ ِ

  دراك از فراق دوستان عقل ِ
  دوزخ از فرقت چنان سوزان شدست

  م از فراق چون شراریگر بگو
  ز شرح سوز او کم زن نفس پس

  در جهان یگشتشاد  يهر چه از و
  شاد، بس کس شاد شد یزآنچه گشت

  منه يتو دل بر و ،از تو هم بجهد
  ش از فوت ملکیپ يم گویهمچو مر

  

  گشت از صدرش نهان  ،متهم شد  
  گاه دشت  ،گه کهستان ،گه خراسان
  ام فراق یطاقت ز ا یگشت ب
  ؟اند خالعت را نشاندت یصبر ک

  ره شودیزرد و گنده و ت ،بآ
  گردد هبا يخاکستر ،یآتش

  برگ او اندر حرض  ،زانیزرد و ر
  شکسته کمان ب ر انداز ِیهمچو ت

  ن لرزان شدست یر از فرقت چنیپ
  ک بود از صد هزاری ،امتیتا ق
سلم رب، و بس  يسلم گو رب  

  ن زمان یاش یندیاز فراق او ب
  چون باد شد جست و هم يآخر از و

  تو بجه  تو،از آن کاو بجهد از ش یپ
  را کالعوذ بالرحمن منک  فسن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و پناه گرفتن به حق  یو برهنگم بوقت غسل یبر مر یدا شدن روح القدس به صورت آدمیپ. 184
  یتعال

  بس جان فزا یم صورتید مرید
  نیزم يست از روش او بر ریپ

  نقاب یب یست خوبن بر ریاز زم
  م اوفتادیمر يلرزه بر اعضا

  انیع يدیوسف ار دیکه  یصورت
  گلِ  ز اود یئشش برویگل پهمچو ُ
  ش اویخویبخود و  یبم یمرگشت 

  در خال ییدل ربا ،یئجان فزا  
  ن یآن روح االم ،دیچون مه و خورش

  د آفتاب یآنچنان کز شرق رو
  د از فسادیکاو برهنه بود و ترس

  چون زنان  يدیرت بریدست از ح
  که بر آرد سر ز دل  یالیچون خ

   لطف هوبجهم در پناه  :گفت
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  بینکه عادت کرده بود آن پاك جآز
  قرار یب ید ملکیچون جهان را د

باشدش یصنتا به گاه مرگ ح  
  دیبه ند ياز پناه حق حصار

  عقل سوز يد آن غمزه هایچون بد
  ههمشاه و لشکر حلقه در گوشش 

  رقِ صد هزاران شاه مملوکش به 
  زهره را تا دم زندُ  مر یزهره ن

  ردوختستبمرا  چون ؟میمن چه گو
  لم من بر اویدل ،دود آن نارم

  لیرا دل یخود نباشد آفتاب
  ل او بودیتا دل؟ ه که بودیسا
  ن جاللت در داللت صادق استیا

  لنگ يجمله ادراکات بر خرها
  شه گردَ ابد یکس ن ،زدیگر گر

  یجمله ادراکات را آرام ن
  پرد یم يچو باز ،یوهم یکیآن 

  با بادبان یچون کشت ،آن دگر و
  دشان ز دورینما یم يچون شکار
  ران شوندیح ،دا شودیچونکه ناپ

  ک چشم بازی ،بهم یچشم ،منتظر
  :ند از ماللیگو ،ریچون بماند د

  یک ساعتیآن است تا  مصلحت
  همه خلقان ز آز ،شب يگر نبود

  سود اندوختن از هوس و ز حرص ِ
  ید چو گنج رحمتید آیشب پد

  راه رو يا ،دتیآ یچونکه قبض
  آن بسط و گشاد از یزانکه در خرج

يدگر هماره فصل تابستان ب  
  نخ و بیاز ب یمنبتش را سوخت

  مشفق است ،ياست آن د يش روگر ترُ
  نیبسط ب يتو در و ،دمآچونکه قبض 

  ب یغ يمت رخت بردن سویدر هز  
  حصارحازمانه ساخت زآن حضرت 

  ابد خصم راه مقصدش یکه ن
  دیک آن دژ بر گزیورتگه نزدی

  ر دوزیشد جگرها تیکه از او م
  ه همهوشش یبعقل خسروان 

  صد هزاران بدر را داده به دق 
  ند کم زندیکلش چون ببُ  عقل

  دمگهم را دمگه او سوختست 
  رواباطل ما عب ،دور از آن شه

  ل ینور آفتاب مستط ریغ
  ل او بودیلس استش که ذن بیا

  او سابق است  ،جمله ادراکات پس
  چون خدنگ  ،نایاو سوار بادپا

  ه ش ریرد پیاو بگ ،زندیور گر
   یوقت جام ن ،دان استیوقت م

  دردیر معبر میچون ت یکیو آن 
  و آن دگر اندر تراجع هر زمان 

  وریند آن طینما یجمله حمله م
  ران شوندیهر و يهمچو جغدان سو

  ازید نین صدا گردد آیتا که پ
  ال یا خود خی ،خود عجب ؟د بود آنیص
یرند و زور از راحتیگ یتقو   
  ز اهتزاز يشتن را سوختندیخو

  بدن را سوختن  يداد یهر کس
   یک ساعتیتا رهند از حرص خود 

  دل مشو سیآ ،ستوآن صالح ت
  د ز اعتدادیببا یخرج را دخل
   يدزد در بستان یسوزش خورش

  ن آن که یکه دگر تازه نگشت
  حرق است اما م ،ف خندان استیص

  ن یفگن در جبین میتازه باش و چ
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  شان ترُیکودکان خندان و دانا
  چشم کودك همچو خر در آخور است

  ند علفیب یاو در آخور چرب م
  ن قصاب دادیآن علف تلخ است کا

  کان را خدا ،ز حکمت خور علف  رو
  یره يا ،نه حکمت ينان کرد ،فهم

  بود در مرتبتبه رزق حکمت 
  باز شد یدهان ،ین دهان بستیا

  يتن را وابر ،ویر دیگر ز ش
  م خامینمن م ه اکرد یترك جوش
  نید شرح اینامه گو یدر اله

  ورخَان مینان غم افزا ،غم خور و
وة باغ غم استیم ،يشاد قند  

  در کنارش کش به عشق ینیغم چو ب
  یند همیب   یم ،عاقل از انگور

  ریکردند حماالن پر یجنگ م
  دند سودیدیآن رنج م درزانکه 

  ؟ه کویما یزد آن بم ؟مزد حق کو
  گیر ریز ،یکه چو خسب ،يگنج زر

  دودیآن جنازه ت م ش ِیش پیپ
  ن دم مرده باشیبهر روز مرگ ا

  ند ز پردة اجتهادیب یصبر م
  ش مجتهدیست په نیئغم چو آ

رنجِ  بعد ضد، دگر آن ضد  
  نین دو وصف از پنجۀ دستت ببیا

  مائپنجه را گر قبض باشد دا
  منتظم ن دو وصفش کار و مکسبیز
  

  ش ز شُ يغم جگر را باشد و شاد  
ر است چشم عاقل در حساب آخ  

  ند تلف یرش بن ز قصاب آخیو
  نهاد یئبهر لحم ما ترازو

  از محض عطاو غرض دادست  یب
   وا من رزقهلکُ :حق گفتت ونکهچ

  عاقبت  نگرددرت یکان گلو گ
  راز شد يو خورندة لقمه هاکا

   ينعمت خور یدر فطام او بس
  بشنو تمام  يم غزنویاز حک
  ن یب و فخر العارفیم غیآن حک

  کودك شکر ،زانکه عاقل غم خورد
  آن غم مرهم است  ،ن فرح زخم است ویا

  از سر ربوه نظر کن در دمشق 
   یند همیب یش ،عاشق از معدوم

  ریتو مکش تا من کشم حملش چو ش
  ربودیگر میک ز دیرا هر حمل 

  آن تسو ،ت مزد وین دهد گنجیا
  گ یآن نباشد مرده ر ،با تو باشد

  شودیم یبیمونس گور و غر
  با عشق سرمد خواجه تاش  يتا شو

  ن مرادیچون گلنار و زلف يرو
  ضد يد روینما ین ضد میکاندر ا
  و فرّ گشاد و کرّ یعنی ،رو دهد

  ن یقید یبسط آ ،بعد قبض مشت
  او بود چون مبتال ،سطا همه بی

  ن دو حال او را مهم یا ،چون پر مرغ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مشو که فرمان از من پنهان و م را که من رسول حقم به تو، آشفته یگفتن روح القدس مر. 185
  ن استیا

  ک زمانیم مضطرب شد یچونکه مر
  زد نمودار کرم يبانگ بر و

  ان یماه بر،ن یهمچنان که بر زم  
    م رَاز من م ،ن حضرتمیکه ام
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  از سرافرازان عزت سر مکش
  ر پاكگفت و ذبالۀ نو ین همیا

  در عدم يزیگر یاز وجودم م
ستیستیو بنگاه من در ن هنخود ب  

  ما بنگر که نقش مشکلمیمر
  در دلت آمد نشست یالیچون خ

  یباطل یعارض یالیجز خ
  من چو صبح صادقم از نور رب

  عمران زاده ام ،ن مکن الحولیه
  مر مرا اصل و غذا الحول بود

  پناه از من به حق يریگ یتو هم
  دکه مخلصهات بوآن پناهم من 

  نبود بتر از ناشناخت یآفت
  یهم يار پنداریار را اغی
  ار مایکه دارد  ین لطفین چنیا
  ار ماستیکه لطف  ین نخلین چنیا
  ر ماستین که زلف مین مشکین چنیا
  رود یم یلیچو ن ین لطفین چنیا

  زین مریمن آبم ه :دیگو یخون هم
  ردبارار بیکه  ینیب یتو نم

  گر نشدیدلحم او و شحم او 
  م را بهل افروختهیشمع مر

  

  خود در مکش  ،ن خوش محرمانیاز چن  
  بر سماك  یاپیشد پ یاز لبش م

  در عدم من شاهم و صاحب علم 
  است  یش ستیک سوارة نقش من پی

  ال اندر دلم یهم هاللم هم خ
  ست ها تو ب يزیگر یهر کجا که م

   یکاو بود چون صبح کاذب آفل
  چ شب یکه نگردد گرد روزم ه

  ن طرف افتاده ام یکه ز ال حول ا
  ش از قول بودیکه پ ینور الحول
  دة پناهم در سبق یمن نگار
  و من خود آن اعوذ يتو اعوذ آر

  عشق باخت  یندان ،ار ویتو بر 
   یغم يرا نام بنهاد یئشاد

 اوف یب ياز او ا یزانیتو گر

  نخلش دار ماست  ،میچونکه ما دزد
  ر ماست ین زنجآ ،میعقل یچونکه ب

  شودیچون خون م ،میچونکه فرعون
  زیپر ست يا ،گرگ از توام ،وسفمی

  گردد چو مار ،يچونکه با او ضد شد
  برقرار اول است، آنسان که بد

  رود آن سوخته یکه بخارا م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وار یالابال ،ل از عشق که رجوع کند به بخارایعزم کردن آن وک. 186
  زیدان ت صبر و در آتش یسخت ب

  ن بخارا منبع دانش بودیا
  يدر بخارا اندر ،یخیش شیپ

  دلش يدر بخارا ،يجز به خوار
  "ذلت نفسه"خنک آن را که  يا
  جهان در جان او رقت صدرفُ

  زم هم آن جا وارومیبرخ :گفت
  ش اویفتم پیب ،واروم آنجا

  زیر رد اشکصدر جهان ک يرو سو  
  آنش بود ،است هرك یئپس بخارا

   يدر بخارا ننگر ،يتا به خوار
 مشکلش جزر و مد ،راه ندهد

   "رفسه يردی"آن کس را که  يوا
  پاره پاره کرده بود ارکان او

  دگر ره بگروم  ،افر ار گشتمک
  ش اویش آن صدر نکو اندیپ
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  شیخو شت جان ِیافکندم به پ :میگو
  قمر يا ،شتیکشته و مرده به پ

  شیآزمودم من هزاران بار ب
  لحن النشور یتیا منی یغن ل

  یقد کف یا أرض دمعی یابلع
  نا مرحبایال يدیا عیعدت 

  اران روان گشتم وداعی يا :گفت
  شوم یان میدم به دم در سوز بر

  کند یگر چه دل چون سنگ خارا م
  ار است و شهر شاه منیمسکن 

  

  ش یا سر ببر ما را چو می ،زنده کن  
  دگر يبه که شاه زندگان جا

  ش یش خوینم عینب ین میریتو ش یب
  تم السرور یا ناقتی یابرک
  یا نفس وردا قد صفی یاشرب

  ح الصبایا رینعم ما روحت 
  ر است و مطاع یکه م يآن صدر يسو

  روم یباد آنجا م هر چه بادا
  کند یجان من عزم بخارا م

  الوطن  بن بود حیش عاشق ایپ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و انبوه تر و  یافتیب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یاز عاشق غر یدن معشوقیپرس. 187
  گشاترمحتشم تر و پر نعمت تر و دل 

  ا یفت يبه عاشق کا یگفت معشوق
  ؟ن شهر از آنها خوشتر استیپس کدام

  هر کجا باشد شه ما را بساط
  باشد چو ماه یرخ وسفیهر کجا 

  جان فزا يبا تو دوزخ جنت است ا
  میشد جهنم با تو رضوان نع

  ، من خوش دلمیهر کجا تو با من
  خوشتر از هر دو جهان آنجا بود

  وز انتظارن سخن یبس دراز است ا
  

  بس شهرها يده ایتو به غربت د  
  دلبر است  يکه در و يآن شهر :گفت

  اطیالخ گر بود سم ،هست صحرا
 ر چه که باشد قعر چاه گ آن، جنت است

 دلربا يبا تو زندان گلشن است ا

 میحان و گل، نار حجیتو شد ر یب

 منزلم يور بود در قعر گور

 که مرا با تو سر و سودا بود

  جهان شد اشکبارعاشق صدر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتن او ید کردن و الابالیمنع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهد. 188
  خبر یب يا :یگفت او را ناصح

  ش رایدر نگر پس را به عقل و پ
  يوانه اید ،يرو یچون بخارا م

  د ز خشمیخا یاو ز تو آهن هم
  ز از بهر تو کاردیکند او تیم

  ت راه دادیو خدا يدیچون ره
  يبر تو گر ده گون موکل آمد

  چ کسیست بر تو هیچون موکل ن

  هنر ياگر دار ،شیعاقبت اند  
  ش رایهمچو پروانه مسوزان خو

   ينه ار و زندان خایق زنجیال
  ست چشم یرا با بو د تیجو یاو هم

  تو انبان آرد ،او سگ قحط است و
  ؟چونت فتاد ؟يرویزندان م يسو

   يشان کم زدیکز ا یستیعقل با
   ؟ش و پسیاز چه بسته گشت بر تو پ
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  ریپنهان کرده بود او را اس عشق ِ
  است یهر موکل را موکل مختف

  عشق بر جانش نشست شاه خشم ِ
  را بزن نیان یکه ه ،را آنزند  یم

  رودیم یانیدر ز ینیهر که ب
  يداو واقف بگر از  يناله کرد

  ش شاه خاكیبر سر به پ یختیر
  کم ز مور يا ،ش رایخو يدیر دیم
  و بال ن پرّین دروغیز یه گشتغرّ

  ره باال کند ،پر سبک دارد
  جهد کن، پر را گل آلوده مکن
  یپند داد القصه عاشق را بس

  

  رید آن نذید یآن موکل را نم  
؟ستیز چ یسگ طبع ور نه او در بند  

  ش بست یئه رویو س یبر عوان
  ان افغان من ز آن عوانان نه

  رودیم یبا عوان ،گر چه تنها
   يش آن سلطان سلطانان شدیپ

  و سهمناك یز د يدیتا امان د
  تو کور ،آن موکل را يدیز آن ند

  وبال  يشد سوکاو ک یو بال پرّ
ها کندیگران ،ل آلو شدچون گ 

 ک گوشت کر شد و پندم کهنیل

  یدرد همچون ققنس یعاذل ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتن عاشق، ناصح و عاذل را از سر عشق یالابال. 189
  ؟ندپچند  .ناصح خمش کن يا :گفت

  سخت تر شد بند من از پند تو
  افزود درد یآن طرف که عشق م

  از کشتن که من مدیتو مکن تهد
  ستیردنم یعاشقان را هر زمان

  يجان دارد از جان هد او دو صد
  جان را ستاند ده بها یکیهر 
  رو آن دوست ،زد خون منیگر بر

  ستیآزمودم مرگ من در زندگ
  ا ثقاتی یاقتلون یاقتلون
  ا روح البقایر الخد یا منی
  الحشا يشویحبه  بیحب یل

  خوشتر است يگرچه تاز ،گو یپارس
  شودیان مآن دلبر چو پرّ يبو

  طابدلبر در آمد در خ ،بس کنم
  اکنون بترس ،چونکه عاشق توبه کرد

  رودین عاشق بخارا میگر چه ا
  عاشقان را شد مدرس حسن دوست

  زانکه بس سخت است بند ،پند کم ده  
  عشق را نشناخت دانشمند تو

  نکرد یدرس یفه و شافعیبو حن
  شتن یخو تشنۀ زارم به خون ِ

  ست یک نوع نیخود  ،مردن عشاق
   يکند هر دم فد یو آن دو صد را م

  خوان عشرة أمثالها یاز نب
  کوبان جان بر افشانم بر او يپا

  ست یندگیپا ین زندگیز ؟چون رهم
  ات یح یاتا فیح یقتل یإن ف

  باللقا یو جد ل یاجتذب روح
   یمش ینیع یعل یمشیشا یلو 

  گر است یخود صد زبان د عشق را
  شودیران میآن زبانها جمله ح

  گوش شو و اهللا أعلم بالصواب 
  اران کند بر دار درس یکاو چو ع

  رودیبه استا م ین ،به درس و ین
  اوست  يدفتر و درس و سبقشان رو
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  خامشند و نعرة تکرارشان
  درسشان آشوب و چرخ و زلزله

  ن قوم جعد مشک باریسلسلۀ ا
  راو س ار بپرسد کس تیمسئلۀ ک

  رودیگر دم خلع و مبارا م
  یتیدهد خاص يزیذکر هر چ

  یا بالغدر بخارا در هنره
  غصۀ دانش نداشت ،يآن بخار

  افت راهینش یبه هر که در خلوت ب
  يبا جمال جان چو شد همکاسه ا

  ازبود غالب ف ،د بر دانشید
  نینند عیب یا را همیزانکه دن

  ث آن جوانیحد يباز رو سو
  

  ارشان ی رود تا عرش و تختیم  
  اداتست و باب و سلسله یز ین

  اریکن دور یمسئلۀ دور است ل
  سه هاینجد گنج حق در کنگ :گو

  رودین ذکر بخارا میبد مب
   یتیزانکه دارد هر صفت ماه

   یز آن فارغ یرو نه يچون به خوار
  گماشت  ینش مید بیچشم بر خورش

  د دستگاه یاو ز دانشها نجو
   يباشدش ز اخبار و دانش تاسه ا

  ا بچربد عامه رایدن یز آن هم
 نیدانند د یرا هم یو آن جهان

   هان شد ناتوانکز غم صدر ج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخارا يرو نهادن آن بندة عاشق سو. 190
  زیرو نهاد آن عاشق خونابه ر

  ریش او همچون حریگ آمو پیر
  تانش او چون گلسیابان پیآن ب

  اما لبش ،در سمرقند است قند
  يعقل افزا بوده ا ،بخارا يا

  م از آنم چون هاللیجویبدر م
  دیچون سواد آن بخارا را بد

  هوش و دراز یافتاد ب یساعت
  زدندیم یش گالبیبر سر و رو

  ده بودید ینهان یاو گلستان
  ين دم نه ایدر خور ا ،تو فسرده

  یو عاقل هسترخت عقلت با تو 
  ز رانیان ندارد تین سخن پایا

  

  زیبخارا گرم و ت يدل طپان سو  
  ریش او چون آب گیحون پیآب ج

  فتاد از خنده او چون گل ستان  یم
  افت وآن شد مذهبش یاز بخارا 

   ين بربوده ایک از من عقل و دیل
  عال ف ن صفیم در ایجویصدر م

  دیشد پد یاضیب ،در سواد غم
  راز د در بستان ِیعقل او پر
  دندشق او غافل باز گالب ع

  ده بودیغارت عشقش ز خود ببر
يا یگر چه ن ،يه ابا شکر مقرون ن   

ها غافل و  یکز جنُوداً لَم تَرَ

  بخارا آن جوان يتا رود سو
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دا شدنیپ ر کردن دوستان او را ازیدر بخارا و تحذ یدر آمدن آن عاشق الابال. 191
  اندر آمد در بخارا شادمان

  رید بر اثکه پرّ یهمچو آن مست
  ش معشوق خود و دار االمان یپ  

    ریکه گ :دیرد و گویمه کنارش گ
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  زیخ :دش در بخارا گفتیهر که د
  نید آن شه خشمگیجویرا مو که ت

  شیا در خون خویدر م ،اهللا اهللا
  و راد يشحنۀ صدر جهان بود

  و هم محترم يرش بودیهم مش
  یختیوز جزا بگر ،يغدر کرد

  لیبا صد ح یختیاز بال بگر
  ق کندکه عقلت بر عطارد د يا

  ر جویکه باشد ش یخرگوش ،نحس
  قضا ين فسون هایهست صد چند

و راست صدره و مخلص بود از چپ  
  

  زیگر ،نیمنش ،دا شدنیش از پیپ  
ن یشد از جان تو ده ساله کتا ک  
  ش یم و افسون خوه کم کن بر دیتک

  مهندس اوستاد يمعتمد بود
 متهم یاز بهر گناه یگشت

ی؟ختیباز چون آو ،يسته بودر  
  ا اجل ینجا یآوردت ا یابله

  عقل و عاقل را قضا احمق کند
  ؟ت کویو عقل و چاالک یرکیز

ذا جاء القضاء ضاق الفضا :گفت   إِ
  اژدهاست  گراز قضا بسته شود 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د کنندگان رایجواب گفتن عاشق عاذالن و تهد. 192
  شدآبم ک ،ام یمن مستسق :گفت

  زد ز آبیبنگر یچ مستسقیه
  اماسد مرا دست و شکمیگر ب

  :م آنگه که بپرسند از بطونیگو
  ر از موج آبدب:  ِک اشکم گویخ

  نم آب جویکه ب ییمن به هر جا
  لهشکم همچون د ،چون دفهمدست 

  نیزد خونم آن روح االمیر برگ
  ن خون خواره امین و چون جنیچون زم
  گیجوشم در آتش همچو د یشب هم
  ختمیمانم که مکر انگیمن پش

  شیبران بر جان مستم خشم خو :گو
  خورد يزیوگر چ ،گاو اگر خسبد

  يجان داده ا ،دان مرا یگاو موس
  يبود قربان گشته ا یگاو موس

  جا بش زیکشته ز آسُ د آن یبر جه
  اذبحوا هذا البقر یا کرامی

  شدم یردم و نامم ياز جماد
  و آدم شدم یوانیمردم از ح

  کشدُ دانم که هم آبم یگر چه م  
  راب گر دو صد بارش کند مات و خ

  عشق آب از من نخواهد گشت کم 
  درون  يبحرم روان بود یکاشک

  رم هست مرگم مستطاب یگر بم
  او يمن جا ید بودمیرشکم آ

  کوبم چو گل یطبل عشق آب م
  ن یجرعه جرعه خون خورم همچون زم

  ن کاره ام یتا که عاشق گشته ام ا
  گ یروز تا شب خون خورم مانند ر
  ختم یاز مراد خشم او بگر

  ش یعاشق گاوم ،د قربان اوستیع
  پروردیم خودد و ذبح یبهر ع

   يجزو جزوم حشر هر آزاده ا
   يکشته اُ  اتین جزوش حیکمتر

  "اضربوه بعضها"در خطاب 
  إن أردتم حشر أرواح النظر

ر زدم سوان یردم به حو ز نما م  
   ؟ردن کم شدمز م یک ؟پس چه ترسم
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  رم از بشریگر بمیحملۀ د
  ستن ز جودم جیو ز ملک هم با

  گر از ملک قربان شومیبار د
  عدم چون ارغنون ،پس عدم گردم
  ت استاتفاق ام هک مرگ دان آن

  جو ن طرفیلوفر برو زیهمچو ن
  آب يایو او جو مرگ او آب است

  ن نمدیعاشق ننگ ،فسرده يا
  ننگ زنان يا ،غ عشقشیت يسو
  زیر يکوزه اندر جو ،يدید يجو

  آب کوزه چون در آب جو شود
  ذاتش بقا ،شد و یوصف او فان

  ختمیش را بر نخل او آویخو
  سجده کن بر رو و سر یئهمچو گو

  

  ک بال و پریتا بر آرم از مال  
ک إِال یکُلُّ شَ  هال ء وجهه   

  د آن شوم یآنچه اندر وهم نا
نَّا إِلَیگو   ه راجعون یدم که إِ

  نهان در ظلمت است  یوانیکآب ح
  ص و مرگ جویحر یهمچو مستسق

  و اهللا أعلم بالصواب  ،خوردیم
  رمدیم جان ز جانان میکاو ز ب

  دستک زنان  ،صد هزاران جان نگر
  ؟زیباشد گر یک يآب را از جو

  او شود ،جو ،و يگردد در و محو
  بد لقا یکم شود ن ین سپس نیز

  ختم یعذر آن را که از او بگر
  تر جانب آن صدر شد با چشم ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ش چون دست از جان بشستیعاشق به معشوق خو دن آنیرس. 193
خ چون زعفران، واشک روان با ر  

  غ اندر دست اویهم کفن، هم ت
  سر در هوا ،جمله خلقان منتظر

  ک لخت راین احمق ین زمان ایا
  دیشرر را نور د ،همچو پروانه

  ستیچون آن شمع ن ،ک شمع عشقیل
  است یآتش ياو بعکس شمعها

  

 جهانصدر  يدل سویرفت آن ب  

 چون که بود او عاشق و سرمست او

  زد ورایا بر آوی ،کش بسوزد
  د که زمان بد بخت رایآن نما

  دیاز جان بر ،احمقانه در فتاد
  ست یروشن اندر روشن اندر روشن

  ست یجمله خوش ،د آتش وینما یم
 

  
  
  
  
  
  
  

 آن مسجدکه در  یالابال يصفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگ جو. 194
  مهمان شد

  یک پین يا ،ت گوش کنیک حکای
  میشب ز ب ینخفت يچ کس در ویه

  فتخبر چون گور ریب يهر که در و
  ن آگاه کنیک از ایشتن را نیخو

  تندُ انند یپر :که یگفت یهر کس
  سحر است و طلسم :که یدگر گفت آنو

   يبر کنار شهر ر ،دب يمسجد  
  م یتیآن شب  يکه نه فرزندش شد

  صبحدم چون اختران در گور رفت 
  خواب را کوتاه کن  ،صبح آمد

  کندُ غ ِیبا ت ،کشانُ اندر او مهمان 
   بسته است بهر جان و جسمرصد  هک
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  فاش نقش ِ  هبرن :که یآن دگر گفت
  دتیاگر جان با ،نجایشب مخسب ا

  دینهبر یقفل :که اگفت دگرو آن 
  

   "نجا مباشیا ،همانیم يکا"بر درش   
  دت ین بگشاینجا کمیور نه مرگ ا

  دیشما کم ره ده ،دیکا یغافل
  

  
  
  

  مهمان آمدن در آن مسجد. 195
  مهمان در آمد وقت شب یکیتا 

  آزمود یآزمون م ياز برا
  يرم سر و اشکمبه ایکم گ :گفت

  ؟ستمیمن ک ،برو :صورت تن گو
  دابودم از لطف خ "نفخت"چون 
  ن طرفیفتد بانگ نفخش ایتا ن

  نیصادق يگفت ا "تمنوا موت"چون 
  

  ت عجب یده بود آن صیکاو شن  
  ر بودیزانکه بس مردانه و جان س

   يک حبه ایر از گنج جان یرفته گ
  ستم ید چو من باقینقش کم نا
  تن جدا ينا ز  ،نفخ حق باشم

  ن صدف یتا رهد آن گوهر از تنگ
  ن یبر اجان را بر افشانم  ،صادقم

  

  
  
  
  
  
  
  

  د کردن مر او رایمالمت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهد. 196
  نجا مخسبین ایه :قوم گفتندش که

  حال تو یدان یو نم یبیکه غر
  ن ما بارهایا ،ستین یاتفاق

  مسکن شدش یمسجد شب نیاهر که 
  میه ادین دیتا به صد اما  یکیاز 
  آن رسول "ۀحین نصیالد" :گفت
  یدر دوست یحت راستینص آن
  حت از ودادین نصیا ،انتیخ یب

  

  تا نکوبد جان ستانت همچو کسب   
  آمد زوال  ،هر که خفت ،نجایکاندر ا

   یجمله اصحاب نه ،م ویده اید
  م شب مرگ هالهل آمدش ین
  م یده ایبشن ید از کسیبه تقل ین

   غلول حت در لغت ضدیآن نص
   یسگ پوست ،ینیخا یدر غلول

  مگرد از عقل و داد ،متیئنما یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب گفتن عاشق عاذالن را. 197
  ندم یناصحان من ب يا :گفت او
  د تنمیزخم ناسا یمنبلم، ب

  زخم جو و زخم خواه ،ام یمنبل
  کاو بود خود برگ جو ین یمنبل
  وردکاو به کف پول آ ین یمنبل

  بر زند یآن نه کاو بر هر دکان
  ن سرایم زـَنقلَ  ،ن گشت ویریمرگ ش
  ن باغ دریکه هست ع سآن قف

 ر آمدم یس یاز جهان زندگ  

 تنم یعاشقم بر زخمها، بر م

  از منبل به راه  يت کم جویعاف
  مرگ جو ،یام الابال یمنبل
  ل بگذردن پیکز ا ،یستچ ،یمنبل

  زند یکانبر  ،بل جهد از کون و
  دن مرغ رایپر ،هشتن سچون قف
  ند گلستان و شجریب یمرغ م
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  سقف گرد ،جوق مرغان از برون
  مرغ را اندر قفس ز آن سبزه زار

  کندیرون میسر ز هر سوراخ ب
  رون بودین بیچون دل و جانش چن

  چنان مرغ قفس در اندهان ین
  ؟حزن ن خوف ویبود او را در ا یک

  صفن ناخوش حیخواهد کز ا یاو هم
  

  قصص  يخوانند ز آزاد یش همخو  
  صبر و قرار ین ،خورش ماندست ین

  ن بند از پا برکندیتا بود کا
  ؟چون بود ،یئرا در گشا سآن قف

  گربگان  ،گرد بر گردش به حلقه
  ؟رون شدنیاز قفس ب يآرزو

  سن قفیصد قفس باشد به گرد ا
  

  
  
  
  
  
  
  

 يد هنریآ ین جا به کار میا بود که هنر او همیات دنین حینوس بر ایعشق جالان آنکه یب. 198
  ندیب یکسان مید آن جا خود را به عوام یده است که در آن بازار به کار آینورز

  نوس رادیآنچنان که گفت جال
  م جانیم کز من بماند نیراض

  ند به گرد خود قطاریب یگربه م
  ن جهانیا ریدست غیا عدم دی

رون کرمیکشد ب یکش م ،نینچون ج  
  کندیمصدر م يش سویرو ،لطف

  امگن شهر یم زنهرون یکه اگر ب
  وخم در آن شهر ِ يبود يا دری
  يدراهم ب یا چو چشم سوزنی
  ین هم غافل است از عالمینج نیا

  که هست یاو نداند کان رطوبات
  آنچنان که چار عنصر در جهان

  افتستیدر قفس گر  ،آب و دانه
  نند باغیا بیانب يجانها

  نوس و عالم فارغندیپس ز جال
  ستیافتر قولن ینوس ایور ز جال

  ن بگفتیآنکس آمد کا ن جوابِیا
  سوراخ جو ،موش شد ،مرغ جانش

  د و قراریزآن سبب جانش وطن د
  گرفت یئبنا ،ن سوراخیهم در ا

  دیکه مر او را در مز ،یئشه هایپ
  نرون شدیزانکه دل بر کند از ب

  ن جهان و از مرادیا ياز هوا  
  نم جهان یب يستراُ که ز کون ِ

  س گشته بودست از مطاریمرغش آ
  نهان  يحشر ،ده اویناد ،در عدم

  شکم  يسو ،زد او سپسیگریم
  کندیاو مقر در پشت مادر م

  ن مقام ینم ایبگر نه یدعجب  يا
  اندر رحم  ینظاره کردم تا

   يده شدیرحم دآن رون یکه ز ب
   یاو نامحرم ،نوسیهمچو جال

  است  یرونیآن مدد از عالم ب
  رد ز شهر المکان داصد مدد 

  در تافتست  يآن ز باغ و عرصه ا
  اغ نقالن و فرَ  در وقت ،ن قفسیز

  ها بازغند همچو ماه اندر فلک
  ست ینوس نیپس جوابم بهر جال

  نور جفت  با یکه نبودستش دل
  جواد از گربگان او عرّیچون شن
  ا موش وارین سوراخ دنیاندر ا

  گرفت  یئدر خور سوراخ دانا
  دیگز ،دین سوراخ کار آیاندر ا

  دن از بدن یبسته شد راه ره
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  یار طبع عنقا داشت ،عنکبوت
  گربه کرده چنگ خود اندر قفص

  ایخولیحصبه و قولنج و مال
  چنگال او ،مرض ،گربه مرگ است و
  دوا يد سودویگوشه گوشه م

  ن گواهیآمد ا یادة قاضیچون پ
  زیدر گر ياز وتو  یخواه یمهلت

  دوا و چاره ها ،جستن مهلت
  م وارصخ ید صباحیعاقبت آ

  پر حسد يا ،واهعذر خود از شه بخ
  یو آن که در ظلمت براند بارگ

  زد از گواه و مقصدشیگر یم
  رند او را خوار و زاریناگهان گ

  ن گذر کن، جانب آن شخص رانیز
  

  ی؟افراشت یمه کیخ یاز لعاب  
  گش درد و سرسام و مغص نام چن

 سکته و سلّ و جزام و ماشرا

  و بال او زند بر مرغ و پرّیم
  گوا ،يرنجور ،و یچون قاض ،مرگ

  را تا حکم گاه و خواند ت یکه هم
  زیخ :گفت ،وگرنه ،شد ،ردیگر پذ
  بر خرقۀ تن پاره ها یکه زن

  شرم دار ،آخر ،چند باشد مهلت
  رسد يش از آنکه آنچنان روزیپ

   یک بارگی ،دل ،آن نور بر کند ز
 خواندشیقضا م يکان گوا سو

 شرمسار یش قاضیکشکشان تا پ

   همانیکو بمسجد آمد آنشب م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد مالمت. 199
  برو ،يمکن جلد :قوم گفتندش

  به نگر ،دیآن ز دور آسان نما
  خت خود را از نخستیبس کسا کاو

  شتر از واقعه آسان بودیپ
  د اندرون کارزاریچون در آ

  شیپ ين منه تو پایه ،يریچون نه ش
  ر شدیشت شیم ،و یور ز ابدال

  بدل شودو مآنکه ا ؟ست ابدالیک
  و ز گمان ،يریر گیش ،یک مستیل

  دیز اهل نفاق ناسد :گفت حق
  گر مردانه اندله، محان یدر م

  وبیسپهدار غ :غمبریگفت پ
وقت مستان کف کنند ،غزو الف  

  رش درازیشمش ،وقت ذکر غزو
  دل او زخم جو ،شهیوقت اند

  صفا يایمن عجب دارم ز جو

  تا نگردد جامۀ جانت گرو  
  که به آخر سخت باشد رهگذر

  ست ز جیچ دست آویچاپیوقت پ
  ک و بدیال نیدر دل مردم خ

  زار ،کار ،آن زمان گردد بر آن کس
  ش یست موجان ت ،کان اجل گرگست و

  ر شدیکه مرگ تو سر ز ،من آیا
  خل شود ،زدانیل یخمرش از تبد

  ن مران یه ،تو خود را ير پنداریش
  دینهم بأس شدیبأسهم ما ب

  خانه اند چون عورتان ِ ،در غزا
  قبل الحروب  یا فتیال شجاعۀ 

  فنند یچون کف ب ،وقت جوش جنگ
  ازیغش چون پیت ،و فرّ وقت کرّ

  زد، کو بکویگریوقت ضربت م
  قل از جفایکاو رمد در وقت ص
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  گواه ،دنیجفا د ،يچون دعو، عشق
  مرنج ین قاضیگواهت خواهد اچون 

  پسر يآن جفا با تو نباشد ا
  که آن را مرد زد یچوب ،بر نمد

  نه کشیآن ک ،گر بزد مر اسب را
  شود یخوش پ ،تا ز سکسک وارهد

  را به قهر یمیتیزد یم یکیآن 
  آنچنانش زار زار يد مردید

  يمک را زدیتیچندان آن  :گفت
  دوستو جان  يا  ؟زدم یاو را ک :گفت
  مرگ تو باد :راو د تیار گو مادر

  ختندیکز ادب بگر یآن گروه
  عاذالنشان از وغا واراندند
  الف و غرة ژاژخا را کم شنو
  زانکه زادوکم خباال گفت حق

  شان با شما همره شوندیکه گر ا
  ف کنندصشتن را با شما هم یخو

  ن نفریا یب ،یاندک ،یپس سپاه
  ختهیخوش ب کم ِ هست بادام ِ

  اند یک شی بصورت گرن یریتلخ و ش
  کاو از گمان ،ترسان دل بود ،گبر
  ینداند منزل ،رود در رهیم

  ؟مسافر چون رود ،چون نداند ره
  ستین سو راه نیا يها :دیهر که گو

  ور بداند ره دل باهوش او
  ن اشتر دالنیپس مشو همراه ا

  را تنها هلندو زند و تیپس گر
  ن کارزاریان مجو هیتو ز رعنا

  وسواست کند ،طاوس است و ،طبع
  

  تباه  يشد دعو ،ستیچون گواهت ن  
  و گنج ت یابیتا  ،بوسه ده بر مار

  اندر تو در ،يبلکه با وصف بد
  بر گرد زد ،بر نمد آن را نزد

  زد بر سکسکش  ،آن نزد بر اسب
  شود  یم تا  ،یره را زندان کنیش

 چو زهر يک بنمودیقند بود آن ل

 آمد و بگرفت زودش در کنار

  ي؟زدیز قهر ا يدیچون نترس
  زدم کاو اندر اوست  يویمن بر آن د

  فساد مرگ ،مرگ آن خو خواهد و
  ختندیو آب مردان ر ،يآب مرد
  ث ماندندز و مخنّیحن یتا چن
  جا مرویها در صف ه نیبا چن

  کز رفاق سست بر گردان ورق 
  که شوندُ مغز همچون  یان بیغاز

  زند و دل صف بشکنندیپس گر
  د حشریبه که با اهل نفاق آ

  خته یبه تلخ آم ار ِیبه ز بس
  اند ینقص از آن افتاد که هم دل ن

  د در شک ز حال آن جهان یزیم
   یدل ینهد اعم یگام ترسان م

  با ترددها و دل پر خون رود
  ست یآنجا وقف و ا ،میاو کند از ب

  ؟و هو در گوش او يرود هر ها یک
  مند آفالن یق و بیزانکه وقت ض

سحر بابلند گر چه اندر الف  
  د و شکاریتو ز طاوسان مجو ص

  دم زند تا از مقامت بر کند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ياریلۀ خود را به یها کنم و قبیارید که من یئش را که به جنگ احمد آیطان قریگفتن ش. 200
 او ختنین گریخوانم و وقت مالقات صف

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



494 

 

  شیطان، کز وساوس بر قریهمچو ش
  میمت افکنیتا که بر احمد هز

  کمیطان در سپه شد صد یهمچو ش
  چون سپه گرد آمدند از گفت او

  ش رایلۀ خویارم من قبیکه ب
  ها کنمیاریمر شما را عون و 

  او حاضر شدند ش از گفتیچون قر
  یک اسپهیطان از مالید شید

ها صف زدهـَم تـَآن جنُوداً ل و   رَ
  گرفت یده میخود وا پس کش يپا
  منه عون یأخاف اهللا ما ل يأَ

  نیسراقه شکل ه يا :گفت حارث
  نم حربیب ین دم من همیا :گفت

  تو ننگ يک ایل ،نیر ایغ ینینب یم
  ندان شدمیپا :که یگفت یهم يد
  نیلع يا ،يش بودیم الجیزع يد

  میو آمدم آن دم تو یتا بخورد
  نیچونکه حارث با سراقه گفت ا

  دین ز دست او کشیدست خود خشم
  ختیطان و گرینه اش را کوفت شیس

  ن عالم اویران کرد چندیچونکه و
  انداختشو نه یکوفت اندر س

  ک تن بوده اندیطان هر دو ینفس و ش
  دندک بیشان یچون فرشته و عقل کا

  شیخوِ  رّن در سیچن يدار یدشمن
  کند چون سوسمار ک نفس حملهی

  در دل او سوراخها دارد کنون
  و از نفوسینام پنهان گشتن د

  که خنوسش چون خنوس قنفذ است
  و را خناس خواندیکه خدا آن د

  نهان گردد سر آن خار پشت یم
  افت سر آرد برونیتا چو فرصت 

 شید جیگرد آر: د و گفتیدم دم  

 مینش برکنیاد از زمیخ و بنیب

  لکم  جار یخواند افسون که إنن
 لت گفتگویشان بحیکرد با ا

 جا بود پشت شمایتا که در ه

 تا سپاه دشمنانتان بشکنم

  هر دو لشکر در مالقات آمدند
   یاندر ره صف مومنان يسو

  م آتشکده یگشت جان او ز ب
  شگفت  بس ینم سپاهیب یکه هم

نِّ   ما ال ترون   يأَر یاذهبوا إِ
  ؟نین چنیا ینگفت یچرا تو م يد

  ش عربیجعاش ینیب یم :گفت
  ن وقت جنگ یا ،الف بود آن زمان ِ

  دم ه که بودتان فتح و نصرت دم ب
  ن یز و مهین زمان نامرد و ناچیو

  م یزم شدیما ه ،و یتو به تون رفت
  ن ین شد آن لعیاز عتابش خشمگ

  دیچون ز گفت اوش درد دل رس
  خت ین مکر ریچارگان زیخون آن ب
نِّ :پس بگفت   ء منکم  يبرِ یإِ

  بت تاختش یچو ه ،زان شدیپس گر
  ش را بنموده اندیدر دو صورت خو

  دو صورت شدند ،بهر حکمتهاش
  ش یمانع عقل است و خصم جان و ک

  زد در فراریگر یراخپس به سو
  آرد برون  یسر ز هر سوراخ م

  و اندر آن سوراخ رفتن شد خنوس 
  د است چون سر قنفذ و را آمد شَ

  سر آن خار پشتک را بماند هک
  شت راد دیم صیدم به دم از ب

  شود مارش زبون  ين مکرین چنیز
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  ؟يگر نه نفس از اندرون راهت زد
  که شهوت است یزآن عوان مقتض

  و تباه دزد يزآن عوان سر شد
  ن پند نکویدر خبر بشنو تو ا

  زیگر ،ن عدو مشنویطمطراق ا
  ا و نبردیاز بهر دن ،بر تو او

  ؟چه عجب گر مرگ را آسان کند
که کندُ را به صنعت  یکاه ،حرس  

  زشتها را نغز گرداند به فن
  ید ساعتیرا خر نما یآدم

  زندین است کاو دم میکار سحر ا
  ست سرّون ساحر درون تین چنیا
  ن سحرهایدر آن عالم که هست اان

  ن زهر تریاندر آن صحرا که رست ا
  از من جو سپر :اقیدت تریگو

تو یرانیاو سحر است و و گفت  
  انیالب یف انّ" :غمبر کهیگفت پ

  دفع سحر ساحران يک سحریل
  ا استیا و اصفیان اولیآن ب

  زیحاصل آن، کز زهر نفس دون گر
  ن طلسم ِ سحر ِ نفس اندر شکنیا

  آغاز ران ين، سویراز است ابس د
  این گذر کن باز تا مسجد بیز
  

  ي؟دب یک یره زنان را بر تو دست  
  ر حرص و آز و آفت است یدل اس
  ست راه ونان را به قهر تتا عوا

"نَیب اکم لکم أعدینبج دوع"  
  زیو ست در لج ،س استیکاو چو ابل

  را سهل کرد يآن عذاب سرمد
  ش صد چندان کندیاو ز سحر خو

  تند یم یرا چو کاه یباز کوه
  نغزها را زشت گرداند به ظن 

   یتیآز را  يسازد خر یآدم
  کندیق میهر نفس قلب حقا

  رممست را ًالوسواس سح یإن ف
  گشا یئساحران هستند جادو

  پسر يا ،اقیدست تریئز روین
  کتریکه ز زهرم من به تو نزد

من سحر است و دفع سحر او گفت  
 حق گفت آن خوش پهلوان  ،و "سحرا ً

 انیاك باشد در بیۀ تریما

 جداست یکز همه اغراض نفسان

 زیاق مرشد چست و تینوش کن تر

 ر کامل نقب زنیگنج پ يسو

 ب مهمان و مسجد باز رانجان

  قصۀ مهمان بگو وان ماجرا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مکرر کردن عاذالن پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کش. 201
  بو الکرم يبرو ا ،ين مکن جلدیه
  یاز دشمن ،ید دشمنیبگو گر

  ید او را ظالمیکه بتاسان
  تا بهانۀ قتل بر مسجد نهد

  سخت جان يا ،بر ما منه یتهمت
  سودا مپز ،مکن يجلد ،ن برویه

  بخت ده زیاران بالفیچون تو بس

  ن متهم یمسجد و ما را مکن ز  
   یدر ما زند فردا دن یآتش

   یبر بهانۀ مسجد او بد سالم
  او جهد ،بد نام است مسجد ،چونکه

  من ز مکر دشمنان یم ایکه نه ا
  وان را به گزیمود کیکه نتان پ

  لخت لخت  ،کیک یش خود بر کنده یر
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  ل و قالین قین برو کوتاه کن ایه
  

  فکن در وبال یش و ما را در میخو  
    

شان را و مثل آوردن به دفع کردن حارس کشت به بانگ دف از یجواب گفتن مهمان ا. 202
  يبر پشت او زدند يرا که کوس محمود يکشت شتر

  میوان نیاز آن د ،ارانی يا :گفت
  يدب یشتکاو حارس ک ،یکودک
  شتمرغ ز آن طبلک ز ک يدیتا رم

  میونکه سلطان شاه محمود کرچ
  ریهمچو استارة اث یبا سپاه

  حمال کوس يدکاو ب ،دب ياشتر
  روز و شب يبانگ کوس و طبل بر و

  اندر آن مزرع در آمد آن شتر
  مزن طبلک که او :گفتش یعاقل
  ؟ش او چه بود تبوراك تو طفلیپ

  ال کشتۀ قربان ِ ،عاشقم من
  دهاین تهدیخود تبوراك است ا

  ستمیمن از آنها ن ،فانیحر يا
  حذر یانم بیلیمن چو اسماع

  ایفارغم از طمطراق و از ر
  السلف یجاد ف :غمبر کهیگفت پ
  ند مر عطا را صد عوضیهر که ب

  جمله در بازار از آن گشتند بند
  زر در انبانها نشسته منتظر

  شیب نجدر ر يند کاله ایچون بب
  دیکاو ند ،گرم ز آن مانده است با آن

  و هنرها و حرفن علم یهمچن
  زیست جان باشد عزیتا به از جان ن

  لعبت مرده بود جان طفل را
  ل لعبت استین تخیو ،رن تصویا

  رست جان شد در وصال یچون ز طفل
  نفاق یم بیست محرم تا بگوین

  زان فنایر ،مال و تن برفند

  م ید پیف آیضع یکه ز الحول  
   يزدیدر دفع مرغان م یطبلک
شت گذیسالمت مشت از مرغان ک  

  م یمۀ عظیبر گذر زد آن طرف خ
  ریصفدر ملک گروز و یانبه و پ

  همچون خروس  ،ش روید پب یئبخت
  در رجوع و در طلب  يندزدیم

رکودك آن طبلک بزد در حفظ ب  
  شست خونـَطبل است و با آ یبخت

ست کفل یشد او طبل سلطان بکه ک  
  جان من نوبتگه طبل بال

  دهاین دیده است ایش آنچه دیپ
  ستم ین ره بیدر ا یاالتیکز خ

  سر ل آزادم زیبل چو اسماع
  ایب :قل تعالوا گفت جانم را

  قن بالخلف یۀ من تیبالعط
  ن غرض یزود در بازد عطا را ز

مال خود دهند تا چو سود افتاد  
  د مصریبه بذل آ ،دیتا که سود آ

  ش یخو يسرد گردد عشقش از کاال
  دیش را ربح و مزیخو يکاله ها
  د افزون از آنها در شرف یچون ند

  زیلِ  زیچون به آمد نام جان شد چ
  طفل زا یتا نگشت او در بزرگ

  پس بدانت حاجت است  ،یتا تو طفل
  ال یر و خیفارغ از حس است و تصو

  تن زدم و اهللا أعلم بالوفاق 
   يکه اهللا اشتر ،دارشیحق خر
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  ستتیاول ،ز آن از ثمن ،برفها
  نیمه يا ،است در تو ین عجب ظنیو

  پسر يا ،ن استیقی هر گمان تشنۀ 
  پا شود، رپچون رسد در علم پس 
  ق مفتتنیزانکه هست اندر طر

  بدان ،ن باشدیقی يایعلم جو
  ن را کنونیکم بجو ایاندر أله

  میعل ينش ایکشد دانش به ب یم
  امتهال ین بیقیاز  ،دید زاید

  نین ببیان ایب "ألهکم"اندر 
  ن باالترمیقیاز گمان و از 

  او ياچون دهانم خورد از حلو
  چون خانه روم ،پا نهم گستاخ

  خندانش کرد ،گل را گفت حقُ آنچه 
  قدش راست کرد ،آنچه زد بر سرو و

  ن جان و دلیریرا کرد ش یآنچه ن
  ار ساختآنچه ابرو را چنان طرّ

  يمر زبان را داد صد افسون گر
ادخانه باز شدچون در زر  
  م کردیئر و سودایبر دلم زد ت

  اوستِ  آن ،عاشق آنم که هر آن
  ور بالفم همچو آب ،من نالفم
  ظ مخزن اوستیچون حف ؟چون بدزدم

  د باشد پشت گرمیهر که از خورش
  حذر یآفتاب ب يهمچو رو

  د در جهانمبر سخت رو بیهر پ
  ید از ترس و غمیرو نگردان

  سخت رو شد، سنگ ثابت با رسوخ
  ک لخت شدی ،از خشت زن ،کان کلوخ

  گوسفندان گر برونند از حساب
  است یچون راع ینب لکم راع ِک

  از رمه چوپان نترسد در نبرد

  ستت ین ینیقی ،یکه تو در شک  
  ن یقید به بستان پرّ یکه نم

  د بال و پریزند اندر تزا یم
  ودا شیوپن را علم او یقیمر 

  ظن  ،فوق ،ن ویقیعلم کمتر از 
  ان ید است و عید ياین جویقیو آن 

  ال پس لو تعلمون ـَاز پس ک
  م یجح ينددیدب ،يبودن یقیگر 
  ال ید خیزا یمهکز ظن  آنچنان

لْم الْ یکه شود عن یقین الینِ عیق  
  گردد سرم  یو ز مالمت بر نم

  او ينایچشم روشن گشتم و ب
  روم  نه کورانه ،پا نلرزانم

  با دل من گفت و صد چندانش کرد
  وردن بخَینرگس و نسر ينچه از وآو
  نقش چگل  آنافت زی ینچه خاکآو

  گلگونه و گلنار ساخت  ،چهره را
   يه کان را داد زر جعفرآنچو

  ر انداز شدیت ،چشم يغمزه ها
  م کردیئکر خاکر و شعاشق شُ

  ک مرجان اوست یجاندار  ،عقل و جان
  ام اضطراب  یست در آتش کشین

  پشت من اوست  ؟چون نباشم سخت رو
  نه شرم  ،م او راینه ب ،سخت رو باشد

  ش خصم سوز و پرده دریگشت رو
  ش شهان یک سواره کوفت بر جی
   یتنها بزد بر عالم ،ک تنهی

ر کلوخ او نترسد از جهان پ  
  سخت شد ییاز صنع خدا ،سنگ

  ؟بترسد آن قصاب یشان کیز انبه
  است  یساع او ،خلق مانند رمه

  کشان حافظ بود از گرم و سردیل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



498 

 

  ز قهر او بر رمه یگر زند بانگ
  :نو د به گوشم بختیهر زمان گو

  ان زآن کنمین و گریرا غمگو من ت
  تو يتلخ گردانم ز غمها خو

  ؟یمن يایو جو يادیتو ص ین
  یکه در من در رس یشیله اندیح

  درد تو ،من ید پیجو یچاره م
  ن انتظاریا یکه ب ،م همتوان یم

  یدوران واره ن گردابِیتا از ا
  و لذات مقر ینیریک شیل

  يشان بر خوریآنگه از شهر و ز خو
  یآسان ده یافتیهر چه آسان 

  

  که دارد بر همه  ،دان ز مهر است آن  
  ن مشویغمگ ،ن کنمیرا غمگو ت گر

  تا کت از چشم بدان پنهان کنم 
تو يد از روتا بگردد چشم ب  

  ی؟من يبنده و افکندة را
یکسیستن من بدر فراق و ج   

  شنودم دوش آه سرد تو یم
  مت راه گذاریبنما ،ره دهم

   یوصالم پا نه بر سر گنج ِ
  هست بر اندازة رنج سفر

 يرنج و محنتها بر یبیکز غر

  یاب را بر جان نهیدرد مشکل 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گ یددر جوش بنخود  يقرار یاو در بال به اضطراب و ب يصبر یختن مومن و بیل گریتمث. 203
  و منع کدبانو رون جهدیتا ب

  ل و قدر خود بدانیمثن تیبشنو ا
  گ چونید بنگر که اندر نخوددر 

  د وقت جوشیبرآ یم یهر زمان
  ؟یزنیکه چرا آتش به من در م

  یز کدبانو که نیزند کفلیم
  یزآن نجوشانم که مکروه من

  به جان يزیامیب ،يتا غذا گرد
  سبز و تر ،به بستان يخوردیآب م

رحمتش سابق بزآن ،ست از قهرد  
  آن سابق شدسترحمتش بر قهر از 

  د لحم و پوستیلذت نرو یزانکه ب
  د قهرهایایزآن تقاضا گر ب

  عذر او يد برایباز لطف آ
  در بهار يدیچر: دیگونخود با 

  تا که مهمان باز گردد شکر ساز
  نعمتت منعم رسد يتا به جا

  ش بچکیپ ،تو پسر ،لمیمن خل

 جوان ياز بالها رو مگردان ا  

  جهد باال چو شد ز آتش زبون  یم
  گ و برآرد صد خروش یبر سر د
  ی؟کنیچون نگونم م ،يدیچون خر

   یخوش بجوش و برمجه ز آتش کن
   یتو ذوق و چاشن يریبلکه تا گ
  ن امتحان یستت این يبهر خوار

  ورست آن آبخَدن آتش بیبهر ا
  تا ز رحمت گردد اهل امتحان 

  د به دست یۀ وجود آیتا که سرما
  ؟چه گدازد عشق دوست ،دیچون نرو
  ه رایثار آن سرمایا یتا کن
  ز جو یغسل و برجست يکه بکرد

  کوش دارین ،مهمان تو شد ،رنج
  ثار تو بازیاد ز یش شه گویپ

  جمله نعمتها برد بر تو حسد
   "أذبحک یأران یإن" ،سر بنه
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  دل بر قرار ،هش قهر نیسر به پ
  ستین سر آن سریک ایل ،سر ببرم

  ستوم تیلعت آن ازم ک مقصودیل
  جوش اندر ابتالیم ،نخود يا

  يده ایاندر آن بستان اگر خند
يل شدگر جدا از باغ آب و گ  

شه هایت و اندشو غذا و قو  
واهللا نخست يسته ااز صفاتش ر  
  يد و ز گردون آمدیز ابر و خورش

  در صورت باران و تاب يآمد
  يدانجمها ب ،ابر و ،د ویجزو ش

  وان شد از مرگ نباتیح یهست
  مات عدست ما را بیردن بیچون چن

ملک فعل و قول صدق شد قوت  
بشر آنچنان کان طعمه شد قوت  

  ين سخن را ترجمۀ پهناوریا
  رسدیم ز گردون میکاروان دا
  ارین و خوش با اختیریپس برو ش
  راو م تیگویث تلخ میزآن حد

  انگور افسرده رهد ،ز آب سرد
  يه دل پر خون شوچونک یتو ز تلخ

  همچون عسل ين شویریآن زمان ش
  هر که او اندر بال صابر نشد

  ستیاو را طوق ن ،ستین يشکار ،سگ
  

  ل واریتا ببرم حلقت اسماع  
  ست یبر کشتنده گشتن و یکز بر

 ست م جیدت تسلیبا ،مسلمان يا

  راو و نه خود ماند ت یتا نه هست
   يده ایجان و د ستان ِب گل ُِ  تو

   يا آمدیاندر اح ،یلقمه گشت
  شه هایدر ب ر شویش ،ير بودیش

ست در صفاتش باز رو چاالك و چ  
   يگردون برشد ،اوصاف و يپس شد

  مستطاب  اندر صفات يرویم
   ينفس و فعل و قول و فکرت ها شد

  ا ثقات ی یراست آمد اقتلون
   "اتیح یقتل یف إنّ"راست آمد 

  فلک  ين معراج شد سویتا بد
  شد جانور ،بر شد و ياز جماد
   يگرید در مقام دیگفته آ

  رودیوا م ،کندیتا تجارت م
  وار دزد ،و کراهت یبه تلخ ین
  راو م تیها فرو شویا ز تلخت

  رون نهدیب یو افسردگ يسرد
   يرون رویها همه بیپس ز تلخ

 زند خلیگر به تو ر یفارغ آئ

 ن درگه فاخر نشدیمقبل ا

  ست یذوق ن یجز ب ،دهیخام و ناجوش
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بال واقف شود منفعتو  ل صابر شدن مومن چون بر سرّیتمث. 204
  یست يا ،ن استیچنار : گفتنخود آن 

  یچو معمار من ،ن جوششیتو در ا
  بر سرم زن زخم و داغ ،لمیهمچو پ

  تا که خود را در دهم در جوش من
  شود یدر غنا طاغ ،زانکه انسان

  ند هند رایل چون در خواب بیپ

   یم ده راستیاری ،خوش بجوشم  
   یزنیکه بس خوش م ،زم زنیکفچل
  نم خواب هندستان و باغ یتا نب
  ابم در آن آغوش من ی یتا ره

  شود یاغی ،نیل خواب بیهمچو پ
  آرد دغا ،ن را نشنودلبایپ
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  عذر گفتن کدبانو با نخود و حکمت در جوش داشتن کدبانو نخود را. 205

  نیش از ایپ :د ورا کهیگو یآن ست
  يآذر زدم جهایوشپچون ب

  نمده ام اندر زیجوش یمدت
  ت حسها شدمقو ،ن دو جوششیز

  يوریز آن م یگفتم يدر جماد
  پس بار دگر ،حتو رو يچون شد

  ن نکته هایخواه تا زیاز خدا م
  گمره شدند یزانکه از قرآن بس

  عنود يا ،یست جرمیمر رسن را ن
  ش رانیخو یجانب آن عاشق ب

  

  ن یزم يمن چو تو بودم ز اجزا  
   يرا گشتم و اندر خوریس پذب

  گ تن یگر درون دید یمدت
  را استا شدم و پس ت ،روح گشتم

   يعلم و صفات معنو يتا شو
  گذر یوانیز ح ،گر کنیجوش د
  در منتها یو رس يدر نلغز

  درون چه شدند یز آن رسن قوم
 سرباال نبود يرا سوداو چون ت

  که در آن مسجد چه کرد از امتهان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصۀ مهمان آن مسجد مهمان کش و ثبات و صدق او یباق. 206
  بسرباال طل ب شهریآن غر

  يمن شو يگر کربال ،مسجدا
  ده داریبگز يا ،ن مرا بگذاریه

  لیجبرئ ،حتید اندر نصیگر شد
  که من افروخته ،ال رویجبرئ
  یکنیم ياریگر چه  ،الیجبرئ
  من بر آذر چابکم ،برادر يا

  د از علفیفزا یوانیجان ح
  يداو مثمر ب ،زمیه یگر نگشت

ن آتش بدانیسوزان است ا باد  
  نیقیآمد ر ین آتش در اثیع

  ز اضطراب ،دیالجرم پرتو نپا
  قامت تو برقرار آمد به ساز

  ابد کس ثباتیزانکه در پرتو ن
  فتنه لب گشاد ،ن دهان بر بندیه

  فتنه زاد و کرد عالم را خراب
  چون مراتب گشت دلها ننگ شد

  ار شد، خاموش شدمیگفت و گو بس

  به شب  ن مسجدیخسبم در ایم :گفت  
   يمن شو يکعبۀ حاجت روا

  وار کنم منصور يتا رسن باز
  ل یخل ،نخواهد غوث در آتش یم

  بهترم چون عود و عنبر سوخته 
   یکنیم يچون برادر پاسدار

  ش و کم یمن نه آن جانم که گردم ب
  زم شد تلف یبود و چو ه یآتش

يدتا ابد معمور و هم عامر ب   
  ن آن ینه ع ،پرتو آتش بود

  ن یاست اندر زم يۀ ویو ساپرتو 
  گردد شتاب یمعدن باز م يسو
  ک دم درازی ،یه ات کوته دمیسا

  امهات  يعکسها وا گشت سو
 اهللا أعلم بالرشاد ،خشک آر

 شرق و غرب افتاد اندر اضطراب

 در جنگ شد يگریبا د یکیهر 

 م کردم، تن زدمیمسئله تسل
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  موجب فتنه چه بود یور تو گوئ
  

  م گوش کن، چون غم فزودیباز گو  
    

  دن قاصر فهمانیشیال بد اندیذکر خ. 207
  دسن قصه تا مخلص ریکا ش از آنیپ

  ن لگدیک ایل ،نیرنجم از ا یمن نم
  يم غزنویان کرد آن حکیخوش ب

  ر قالیند غیز قرآن گر نب :که
  کز شعاع آفتاب پر ز نور

  يخر خانه ا ناگاه از ،یخربط
  يمثنو یعنی ،ن سخن پست استیکا
  بحث و اسرار بلندو ذکر  ستین

  از مقامات تبتل تا فنا
  یشرح و حد هر مقام و منزل

  جمله سر تا سر فسانه است و فسون
  امد هم بر آنیچون کتاب اهللا ب

  ر است و افسانۀ نژندیکه اساط
  کنندیرد فهمش مکودکان خُ

  س و ماریذکر آدم گندم و ابل
  و طوفان تن یکر نوح و کشتذ

  ذکر زلف پر خمش ،وسفیذکر 
  لیل و ذبح و جبرئیذکر اسمع
  مان و سبایس و سلیذکر بلق

  ب و صوم اویذکر طالوت و شع
  م و نخل و مخاضیذکر حمل مر

  م آبیذکر صالح ناقه و تقس
  ر و موت اویاس و عزیذکر ال
  در بال يوب و صبوریذکر ا

  و شجر طور و عصا یذکر موس
  و عروجش بر سما یسیر عذک

لق عظ   میذکر فضل احمد و خُ
  بردیم یپ یظاهر است و هر کس

  ن به توید ایاگر آسان نما :گفت

  آمد از اهل حسد يدود گند  
  کند یرا پ یخاطر ساده دل
   يمثال معنو ،بهر محجوبان

  ن عجب نبود ز اصحاب ضالل یا
  رابد چشم کوین یم ،یر گرمیغ

   يسر برون آورد چون طعانه ا
   يرویغمبر است و پیقصۀ پ

  آن سو سمندزا یکه دوانند اول
  ه تا مالقات خدایه پایپا

یزو بر پرد صاحب دل ،رکه به پ   
 رون و درونیکودکانه قصه، ب

 ن طعنه زدند آن کافران ین چنیا

  بلند یقیو تحق یقیست تعمین
  ست جز امر پسند و ناپسندین

 م و نارید و ابراهذکر هود و با

 ذکر کنعان و سر از خط تافتن

  خا و غمش یعقوب و زلیذکر 
 لیذکر قصۀ کعبه و اصحاب ف

 ایذکر داود و زبور و اور

 ونس، ذکر لوط و قوم اویذکر 

 اضیو ر ییحیا و یذکر ذکر

 س و مناجات و جوابیذکر ادر

 ن رفتن فرویذکر قارون و زم

 ه الیان در تیلیذکر اسرائ

 و خطابات و عطا نیخلع نعل

 این و خضر و ارمیذکر ذوالقرن

 میکه قمر از معجزاتش شد دو ن

  ؟درَخ يان که گم شود در ویکو ب
  سخت رو يا سوره گو کین ین چنیا
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  ان و اهل کاریان و انسیجن
  

  ارین آسان بیت از ایآ یکیگو   
    

سبعۀ  یو لبطنه بطن إل و بطنٌ للقرآن ظهرٌانّ "ه السالم که یعل ین خبر مصطفیر ایتفس. 208
  "أبطن

  ستیدان که ظاهرمحرف قرآن را 
  بطن دگر یکیر آن باطن یز
  سومبطن  یکیر آن باطن یز

  دیخود کس ند یبطن چارم از نب
  بوالکرم ين تا هفت بطن ایهمچن
  نیپسر ظاهر مب يز قرآن ا رو،

  ستیظاهر قرآن چو شخص آدم
و خال او مرد را صد سال عم  

  

  ست یبس قاهر یر ظاهر باطنیز  
 ره گردد اندر او فکر و نظریخ

  او گردد خردها جمله گم  اندرک
  دیند یر بینظ یب يجز خدا

 ث معتصمین حدیشمر تو زیم

  ن یط ریغند یو آدم را نبید
  ست یخف که نقوشش ظاهر و جانش

  ند حال اوینب یئک سر موی
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ست یش نیهم السالم به کوهها و غارها جهت پنهان کردن خویا علیا و اولیان آنکه رفتن انبیب. 209
ا به یض بر انقطاع از دنیست بلکه جهت ارشاد خلق است و تحریش خلق نیو جهت خوف و تشو

  قدر ممکن

  وندرکه ا در ُیاول :ندیآنکه گو
  که اندُ  شان فراز صدیا ،ش خلقیپ

  ؟که جو بودُ ،پس چرا پنهان شود
  ختیکه گرُ  يحاجتش نبود به سو

  انشردـَد او گیند ،د ویچرخ گرد
  پنهان بود يگر به ظاهر آن پر

  که مضمر است ينزد عاقل ز آن پر
  ستیک عاقل چون خفینزد یآدم

  
  وندبتا ز چشم مردمان پنهان 

  نهندیود بر چرخ هفتم مگام خ
  که ز آن سو بودُ ا و یکاو ز صد در

  خت یة فلک صد نعل رش کرّیکز پ
  د آسمان یت جامه بپوشیتعز
  ان بودیپنهان تر از پر یآدم
  صد بار خود پنهان تر است  یآدم

  ستیب او صفیکه در غ ؟چون بود آدم

  
  
  
  
  
  
  
  

 یسیع و صورت افسون ِ یموس يا به صورت عصایورت کالم اولا و صیه صورت اولیتشب. 210
  هم السالمیعل

  است یموس يهمچون عصا یآدم
  نیبهر داد و بهر ز ،در کف حق
  ش اویکن پیول ،یظاهرش چوب

  حرف و صوت یسین ز افسون عیتو مب
  پست ن ز افسونش آن لهجاتیتو مب

  است  یسیهمچون فسون ع یآدم  
  ن یصبعالن ایقلب مومن هست ب

  د گلویچو بگشا ،ک لقمهی ،کون
  زان گشت موت یگر ين کز ویآن بب

  آن نگر که مرده برجست و نشست 
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  افتین مر آن عصا را سهل یتو مب
  اهیتر سچ يده اید يتو ز دور
  گرد ریغ ینینب یم يتو ز دور

  رد او روشن کندـَده ها را گید
  

  خضر را شکافت ان که بحر یآن بب  
  نگر سپاه ب ،هش نیا پپک قدم ی

  ن در گرد مردیبب ،ش آیپ یاندک
  او بر کند يکوهها را مرد

  

  
  
  
  

بالُ أَوبِیر یتفس. 211 عه و الطَّ یا جِ رَیم  
  دشت ياز اقصابر شد  یموس کهچون
  داود از فرش تابان شده يرو

  یکوه با داود گشته همره
بِـِا جی و   دهامر آم یبالُ أَ

  يده ایتو هجرت د ،داودا :گفت
  مونس شده یب فرد بِیغر يا

  میقوال و ند ،و یمطربان خواه
  ندنک یئو سرنا یالقوتا که 

  که را رواستُ ناله چون  یتا بدان
  جسد یآن صاف ينغمۀ اجزا

  نان نشنوند او بشنودیهمنش
  ش اویدر خو بنگرد صد گفت وگو

  صد سؤال و صد جواب اندر دلت
  کس نشنود زآن گوش ،تو يبشنو

  

  
  کوه طور از مقدمش رقاص گشت 

  ده بش ناالن یکوهها اندر پ
   یهر دو مطرب مست در عشق شه

  هر دو هم آواز و هم پرده شده 
   يده ایبهر من از همدمان ببر

  آتش شوق از دلت شعله زده 
  م یشت آرد آن قدیکوهها را پ

  ندنک یئمایشت باد پیپ جمله
  ناله هاست را  یلب و دندان ول یب

  رسدیدر گوش حسش م یهر دم
  بش بگرودیخنک جان کاو به غ يا

  چ بوینبرده ه ش زآننیهمنش
  رسد از المکان تا منزلت یم

  بسک تو آرد گوش یگر به نزد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از قصور فهم خود يجواب طعنه زنندة مثنو. 212
  يد تو آن را نشنوخو ،کر يرم ایگ
  یکنیتو عوعو م ،سگ طاعن يا
  يجان بر ير است کز وین نه آن شیا

  زند قرآن ندایامت میتا ق
  دیپنداشت یمرا افسانه م مر

  زنطعنه  خسان ِ ياد یدیخود بد
  دیزدیکه طعنه م يد، ایدیتا بد

  م به ذاتئمن کالم حقم و قا
  فتاده بر شما ،دمینور خورش
  اتیحآن آب  نبوع ِینک منم 

   ؟يچون نگرو ،يده ایچون مثالش د  
   یکنیطعن قرآن را برون شو م

   يمان بریا ز پنجۀ قهر او ای
  گروه جهل را گشته فدا ياک

  دیکاشتیم يتخم طعن و کافر
   زمنافسانۀ د یبودکه شما 

 دیو افسانه بد یا فانکه شم

  اقوت زکات یجان و  جان ِ توق
  د ناگشته جدایک از خورشیل

  تا رهانم عاشقان را از ممات 
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یختیآزتان ننگ ،نان گندگر چ  
  میرم گفت و پند آن حکیبگ ین

  د درد من از او دوایایتا ب
  

   یختیتان حق رکوزه بر  يجرعه ا  
 م یسق یز هر قولدل نگردانم 

  جدا یم من ز هر طعنیفارغ آ
  

  
  
  

  سانیدن سایسبب شخولآب و ة اسب از خوردن دن کرّیرم مثل زدن در. 213
  آنکه فرمودست او اندر خطاب

  دند هر دم آن نفریشخول یم
  دیرسیه مدن به کرّیآن شخول

  ه چراکرّ يکا :دیمادرش پرس
  ن گروهیشخولند ا یم :گفت کره

  رودیاز جا م ،لرزدیپس دلم م
  نیتا جهان بوده ست ا :گفت مادر

  ارجمند يا ش کنین تو کار خویه
  رود آب فراخیم ،وقت تنگ و

  اتیر آب حست پیزیشهره کار
  اینطق اول يآب خضر از جو

  کورانه به فن ،آب ینیگر نب
  ن جو آب هستیکاندر ا :يدیچون شن

رجو فرو ب، ش رایآب اند مشک  
تو مستدل يشو ،يدیران دچون گ  
  انیند کور آب جو عیگر نب

  برفت یکه ز جو اندر سبو آب
  ربودیمرا درم يهر باد زانکه

  د هر هوایهان را ربایمر سف
  لنگر آمد مرد شر یب یکشت

  عاقل را امان ،لنگر عقل است
  چون در ربود ،خرد يو مددهاکا
  ر فن شوددل پ ،ن امدادین چنیز

  ده نشستین دیزانکه نور از دل بر ا
  زد ریپعقل  دل چو بر انوار ِ

  کآب مبارك ز آسمان ،پس بدان
  میهم آب جو خور ،هما چو آن کرّ

  خوردند آب  یه و مادر همکرّ  
  ن آب خوریکه هال ه ،بهر اسبان
  دیرمیبرداشت وز خور م یسر هم

  ؟ن استقایز یهر ساعت یرمیم
  ز اتفاق بانگشان دارم شکوه 

  رسدیخوفم م ،ز اتفاق نعره
  ن یاندر زمدند ان بیکار افزا

  کنندیش خود بر میشان ریکا ،زود
  شاخ شاخ  يش از آن کز هجر گردیپ

  تا بر دمد از تو نبات  ،آب کش
  ایتشنۀ غافل ب يا ،میخور یم
  زن  يسبو در جو ،جو آور يسو

  د کار بست ید بایکور را تقل
ینیران بتا گ ش رایخو تو مشک  

یست از تقلرآنگاه دل  ،خشک د  
  گران  گرددبو ک داند چون سیل
  زفت  ن سبک بود و گران شد ز آبِیکا
  ثقلم فزود ،دمیبارُنَ یم ،باد

يقو یدشان گرانزانکه نبو    
  ابد او حذریکه ز باد کژ ن

  وزه کن از عاقالن ی در يلنگر
  جود يایآن در رنۀ دیاز خز

  چشم هم روشن شود ،بجهد از دل
  دة تو عاطل است ید ،تا چو دل شد

  ده دهدیبه دو د هم یبیز آن نص
  ان یدلها باشد و صدق ب یوح
  م یآن وسواس طاعن ننگر يسو
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  رپره س ،یغمبرانیرو پیپ
  کرده اند یآن خداوندان که ره ط

  

  رمش يهمه باد ،طعنۀ خلقان  
  ؟کرده اند یبانگ سگان ک واگوش 

  
  
  

  مهمان کش مسجد آن مهمان ِ ۀ ذکریبق. 214
  ر مردیکان پاك باز ش ،باز گو

  ؟خود او را خواب کو ،در مسجد هخفت
  یان باشد همیمرغ و ماه ،خواب

  دیرس یم شب آواز با هولین
  ن آواز سختین چنیت اپنج کرّ

  

  ؟چه کرد و اندر آن مسجد چه بنمود  
  ؟چون خسبد به جو ،مرد غرقه گشته

   یمغرقاب غ ،ریعاشقان را ز
  دیمستف يا ،م بر سرتیآ ،میکا
  شد لخت لخت ید و دل همیرسیم
   

  
  
  
  
  

لب علَ هیر آیتفس. 215 أَج بِخَیو م کیهِ جِلر و ک ل  
  با اجتهاد ین کنیتو چو عزم د
  يغو يش ایندیب ،که مرو زآن سو

  يرب اران وایز  ،ينوا گرد یب
  نیو لعیم بانگ آن دیتو ز ب

  فردا و پس فردا مراست ،هال که
  کاو از چپ و راست ،باز ینیمرگ ب

  م جانیاز ب ین کنیباز عزم د
  از علم و حکم يپس سلح بر بند

  بر زند بر تو ز مکر یباز بانگ
  یز راه روشن يزیباز بگر

  يبنده ا یسالها او را به بانگ
  ن خلق رایاطیبت بانگ شیه

  د شد جانشان ز نوریتا چنان نوم
  آن ملعون بود بانگ ن شکوهیا
  بیبت باز است بر کبک نجیه
  اد مگسینکه نبود باز صآز

  چون ذبابتو بر  ،ویعنکبوت د
استیگله بان اشق ،وانید بانگ  
  دور ن دو بانگیزد بدیامیتا ن

  

  بانگت بر زند اندر نهاد ،وید  
   يشو یشیر رنج و درویکه اس

   يخور یمانیو پش يخوار گرد
  ن یقی در ضاللت از يزیواگر
  ش ماست یکه مهلت پ ،مین پویراه د

  ه را تا بانگ خاست یکشد همسا یم
  ک زمان یشتن را یخو يمرد ساز

  کم  يارم پاین یکه من از خوف
  غ فقریکه بترس و باز گرد از ت

   یآن سالح علم و فن را بفکن
   ين ظلمت نمد افکنده ایدر چن

  بند کرده ست و گرفته حلق را
  ل قبورکه روان کافران ز اه

  ؟چون بود یئخدا بت بانگیه
  ب یبت نصیست ز آن هیمر مگس را ن
  رند و بس یمگس گ یعنکبوتان م

  نه بر کبک و عقاب  ،دارد و فرّ کرّ
  است یپاسبان اول ،بانگ سلطان

  شور خوش با بحر ِ از بحر ِ يقطره ا
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سخت بشنو اکنون قصۀ آن بانگ  
  دیطبل ع آنچو هست  ؟چون ترسم :گفت

  پر ز کوب یته يدهلها يا
  لهنان دید ید و بیامت عیشد ق

  ن دهل چون بانگ زدیبشنو اکنون ا
چونکه بشنود آن ددید هل آن مرد  

  نیکز ا ،ن ملرزان دلیه :گفت با خود
  دروار منیوقت آن آمد که ح

  ایک يکا :د و بانگ بر زدیبرجه
  در زمان بشکست ز آواز آن طلسم

  د آن پسریخت چندان زر که ترسیر
  گاهیپر شد آن مسجد ز زر هر جا

  دیر عتیبعد از آن برخاست آن ش
  آمد به زر یکرد و همیدفن م

  گنجها بنهاد آن جانباز از آن
  ده ستن زر ظاهر به خاطر آمیا

  بشکنند نیکاسه سفالکودکان 
  نام زر یئچو گو ياندر آن باز

  يزدیا ضربِ بل زر مضروبِ
  افتیتاب  ،از آن زر ،ن زریکا ،يآن زر
  یکه دل از او گردد غن يآن زر

  شمع بود آن مسجد و پروانه او
ش   کن ساختشیول ،را سوخت پرّ
  بود آن مسعود بخت یهمچو موس
  تها بر او موفور بودیچون عنا

  پسر يا ینیمرد حق را چون بب
  و آن در تو است یئآیتو ز خود م

  ایر ضاست و پ یاو درخت موس
  ؟نمود ين جهان ناریفطام ا ین

  شودیر من بیکه شمع د ،پس بدان
  ار رایسوزد  ،د نور وین نمایا
  يسوزنده ا یول ،ن چو سازندهیا

  ک بخت یآن ن بدان،از جا نرفت که   
  دیتا دهل ترسد که زخم او را رس

  ؟شد زخم چوب چون ،دیقسمتان از ع
  گل همچو ُ ،د خندانیما چو اهل ع

  پزد یگ دولتبا چگونه مید
  ؟دیچون ترسد دلم از طبل ع :گفت

رد جان ِم ن یقی یب د دالن ِب  
  ازم بدن ا بپردی ،رمیملک گ

  ایب ينک اگر مردیا ،حاضرم
  د هر سو قسم قسم یزیر یزر هم

  در راه يررد زر ز پیگبتا 
 ر الهیران شد ز تقدیمرد ح

  دیکشیرون میتا سحرگه زر به ب
  با جوال و توبره بار دگر

  واپس خزان و  یترسان يکور
  زر پرست  در دل هر کور دور ِ

  نام زر بنهند و در دامن کنند
  خاطر کودك گذر آن کند در

   يآمد سرمد ،کاو نگردد کاسد
  افت یو آب  یگوهر و تا بندگ

   ید بر قمر در روشنمغالب آ
  شتن درباخت آن پروانه خویخو

  بس مبارك آمد آن انداختش 
  آن درخت  يد او به سوید یکاتش
  وآن خود نور بود ،پنداشت ینار م

  بشر بر او نار ِ يتو گمان دار
  ن سو است یا ،لباط ظن ِ نار و خار ِ
  ایب يبار ،نارش مخوان ،نور خوان

  آن خود نور بود ،سالکان رفتند
  آتشها بود گریدن نه همچون یا

  گل زوار راُ ، و آن به صورت نار و
   يدل افروزنده ا ،گه وصلت ،و آن
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  سازوار پاك نور ِ ،شکل شعله
  حاضران از غائبان خوشحال تر

  دیپد یانیست پاین سخن را نیا
  

 دوران را چو نار ،حاضران را نور و  

 ق خبریست توفیغائبان را ن

  دیث عاشق و صدر مجیگو حد
  

  
  
  

  مالقات آن عاشق با صدر جهان. 217
  ز خود بر شمع زدین يآن بخار

  گردون شده يآه سوزانش سو
  احد يکا :گفته با خود در سحرگه

  کیل ،میدیکرد و ما د یاو گناه
  خاطر مجرم ز ما ترسان شود

  اوه رایح یمن بترسانم وق
  رودیگ سرد آذر میبهر د

  لمخمنان را من بترسانم به یا
  پاره در موضع نهم ،پاره دوزم
خ درختیمرد چون ب رّهست س  

  سته برگهاخ ریدر خور آن ب
  رهاست ز اشجار وفاببر فلک 

  پر بر آسمان ،ست از عشقچون برُ
  زد در دلش عفو گنهیموج م

  ن روزن بودیقیکه ز دل تا دل 
  متصل نبود سفال دو چراغ

  چ عاشق خود نباشد وصل جویه
  تن زه کند ،ک عشق عاشقانیل

  ستدوست ج مهر ِ ن دل برق ِیچون در ا
  در دل تو مهر حق چون شد دو تو

  ؟د به دریآچ بانگ کف زدن یه
  ؟آب گوار کو :نالد کهیتشنه م

  ن عطش در جان مایست اجذب آب ا
  حکمت حق در قضا و در قدر

  شیپ جهان ز آن حکم ِ يجمله اجزا
  ز عالم جفت خواه يهست هر جزو
  ن را مرحباید زمیآسمان گو

  گشته بود از عشقش آسان آن کبد  
هر آمده در دل صدر جهان م  

  ؟آن آوارة ما چون بود حال ِ
  ک یدانست نیرحمت ما را نم

  د در ترسش بودیک صد امیل
  ؟چه ترسانم و رامن  ،آن که ترسد

  رودیاز سر م شجوش ه،بدان ک ین
  فان را ترس بردارم به حلم ئخا

  را شربت اندر خور دهم  یهر کس
  سخت  د برگهاش از چوبِیز آن برو

   یدر درخت و در نفوس و در نه
  السما یصلها ثابت و فرعه فا

  ؟د در دل صدر جهانیچون نرو
  که ز هر دل تا دل آمد روزنه 

  چون دو تن بودجدا و دور  ین
  نورشان ممزوج باشد در مساغ 

  او يایکه نه معشوقش بود جو
  خوش و فربه کند ،عشق معشوقان

  دان که هست یم یاندر آن دل دوست
  مهر تو ،یگمان یهست حق را ب

  ؟دگر یدست یب ،دست تو یکیاز 
  ؟کو آن آب خوار :آب هم نالد که

  آن مازاو هم  ،او و ما از آن ِ
  ن همدگرکرد ما را عاشقا

  ش یجفت خو عاشقان ِ ،جفت جفت و
کاه  راست همچون کهربا و برگ  

بابا توام چون آهن و آهن ر  
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  درَدر خ ،ن زنیمرد و زم ،آسمان
  بفرستد او ،اش یچون نماند گرم

  را مدد یخاك ارض ،یبرج خاک
  او برد يابر سو ،يبرج باد
  د از اویرشخو یگرم ،برج آتش

هست سرگردان فلک اندر زنم  
  کندیها م یئن کدبانوین زمیو

  ن و چرخ را دان هوشمندیپس زم
  مزند یبر م ،ن دو دلیا ،گر نه از هم

  ؟د وارغوانیگل بروُ  ین کیزم یب
  ل است در ماده به نریبهر آن م

  حق ز آن نهاد ،ل اندر مرد و زنیم
  هم نهد يبه جزو يل هر جزویم

  ا روز اندر اعتناقن بیشب چن
  و دشمنند دو ضد ،روز و شب ظاهر

  شیخواهان دگر را همچو خو یکیهر 
  شب دخل نبود طبع را یزانکه ب

  

  پروردین میا ،هر چه آن انداخت  
  نم بدهد او اش، يچون نماند ترّ

  دهش اندر دیترّ ،یبرج آب
  تا بخارات وخم را بر کشد

  ز آتش پشت و رو ،همچو تابۀ سرخ
همچو مردان گزن  ر ِبه ،مکسب رد  

  تندیبر والدات و رضاعش م
  کنندیچونکه کار هوشمندان م

  ؟خزند یپس چرا چون جفت در هم م
  ؟د ز آب و تاب آسمانیپس چه زا

  ل کار همدگریتا بود تکم
  ن اتحادیابد جهان زیتا بقا 

  دهز يدیز اتحاد هر دو تول
  اما اتفاق  ،مختلف در صورت

  تنند یقت میک حقیک هر دو یل
  ش یل فعل و کار خویتکم یاز پ

  ؟پس چه اندر خرج آرد روزها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر جنسیمحتبس شده است به غ یب آدمیر ترکجنس خود را که د يجذب هر عنصر. 218
  باز گرد :د خاك تن رایخاك گو
  يتریش ما اولیپ ،یئجنس ما

  ک من پا بسته امیل يآر :دیگو
  ند آبهایتن را بجو يترّ
  ریخواند اث یتن را هم یگرم

  هست هفتاد و دو علت در بدن
  سلدگد تا بدن را بیعلت آ

  بسته پا ،ن عناصریچار مرغند ا
  ز همدگر چون باز کردشان ایپا

  ن اصلها و فرعهایجذبۀ ا
  بها را بر دردین ترکیتا که ا
  ن عجلید زیمانع آ ،حکمت حق

  ستیاجل مشهود ن ،اجزا يا :دیگو

  همچو گرد ،ما آ يسو گو،ترك جان   
   يترَ وز آن  ،یبه که زآن تن واره
  ز هجران خسته ام  ،گر چه همچون تو

  ما يز غربت سو ا باز ،يتر يکا
  ریش گیراه اصل خو ،يه ز نارک

  رسن  یب ،عناصر ياز کششها
  تا عناصر همدگر را واهلد

  پا گشا ،و علت يمرگ و رنجور
  ن پرواز کردیقی ،مرغ هر عنصر

  نهد در جسم ما یرنج یهر دم
  ردبه اصل خود پ يمرغ هر جزو

  جمعشان دارد به صحت تا اجل 
  ست یش از اجلتان سود نیپ ،پر زدن
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 يل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزایز به عالم ارواح و تقاضا و میمنجذب شدن جان ن. 219

  روح اند باز ِ يکندة پاُ اجسام که 
  د ارتفاقیبجو يچونکه هر جزو

  ام یپست فرش ياجزا يا :دیگو
  ل تن در سبزه و آب روانیم
  است یات و در حیل جان اندر حیم
  در حکمت است و در علوم ،ل جانیم
  و شرف یاندر ترق ،ل جانیم
  جان يسو ،ل و عشق آن شرف همیم

  حد شود ین بیم شرح ایگر بگو
  هر که او طالب بود ،حاصل آنکه

  و جماد ینبات ،وانیح ،یآدم
  تنند یم يبر مراد ،رادانم یب
  ل عاشقان الغر کندیک میل

  افروخته خدو ر ،عشق معشوقان
  ازین یعاشق به شکل ب ،کهربا

  ه دهانبستعشق آن  ،ن رها کنیا
  غم آتشکده ،دود آن عشق و

  رو آبِ ،وش وپ ،کش از ناموس ویل
  ن شدهیمشتاق آن مسک ،رحمتش
  !دین عجب او را کشیکا :رانیعقل ح

  ین ناواقفیکز ا ،کن يترك جلد
  نسان سخنیز یلب ببندم هر دم

  مدفون کنمن ین سخن را بعد از ایاک
  یمعتن يا ؟کشد یست آن کت میک

  بهر سفر یکنیمت میصد عز
  زآن بگرداند بهر سو آن لگام

  است یکو پیزآن ن ،رك ساریز اسبِ
  او دلت را بر دو صد سودا ببست

  ستخُنُ يآن را چون شکست او بال ِ
  تـُسکرت سیش حبل تدبیچون قضا

  ؟اندر فراق زیعزچون بود جان   
  ام  ین عرشم ،غربت من تلخ تر

 زآن بود که اصل او آمد از آن 

  است  ياصل و ،المکانزانکه جان ِ
  در باغ و راغ است و کروم  ،ل تنیم
  علف  اسباب در کسبِ ،ل تنیم
  حبون را بدان ی ،حب را وین یز

  کاغذ شود هفتاد من يمثنو
  ر او راغب بودبجان مطلوبش 

  مراد یعاشق هر ب ،يهر مراد
  کنند یان مشیو آن مرادان جذب ا

  فر کند بال معشوقان خوش و یم
  جان او را سوخته  ،عشق عاشق

  کوشد در آن راه دراز یکاه م
  نۀ صدر جهان یتافت اندر س
  او مشفق شده  ،رفته در مخدوم

  د از اویکه واجو ،آمد یشرم م
  مانع آمده  ،ن لطفیسلطنت ز

  !دین جانب رسیبد ،زآن سو  ا کششی
 یلب ببند اهللا أعلم بالخف

   توبه آرم هر زمان صد بار من
؟من چون کنم ،کشد یشنده مآن ک   

   ؟یدم زن هنگذاردت ک یآنکه م
  دگر يرا جاو کشاند مر ت یم

  خام  اسبِ ،ابد ز فارسیتا خبر 
  است  يداند که فارس بر و یکاو هم

  پس دل را شکست و، مرادت کرد  یب
  ؟سترد  بال اشکن یهست  چون نشد

   ؟سترآن د يچون نشد بر تو قضا
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را از آن که مالک و قاهر اوست و گاه گاه  یم و نقضها جهت با خبر کردن آدمیفسخ عزا. 220
تا  ،تا باز عزمش را بشکند ،او را بر عزم کردن دارد ،عاو را فسخ ناکردن و نافذ داشتن تا طم عزم ِ

  ه بودیه بر تنبیتنب
  عزمها و قصدها در ماجرا

  ت کندیدلت ن ،تا به طمع آن
  یمرادت داشت یب ،یور بکل

  اش ياز عور ،امل يدیارگور ن
  شیخو يهایمراد ین از بالعاق
  شد قالووز بهشت يمراد یب

  که مراداتت همه اشکسته پاست
  د اشکسته اش آن صادقانپس شدن

  عاقالن اشکسته اش از اضطرار
  اند يعاقالنش بندگان بند

  مهار عاقالن "ا کرهایائت"
  

  راو د تیآ یراست م یگاه گاه  
  تت را بشکندیگر نیبار د
  ی؟کاشت یامل ک ،دینوم يدل شد

  ؟اش يدا بر او مقهوریپ يشد یک
  ش یخو يبا خبر گشتند از موال

  سرشت  خوش يا ،حفت الجنۀ شنو
  که کام او رواست  ،باشد یپس کس

   ؟ک کو خود آن شکست عاشقانیل
  اریعاشقان اشکسته با صد اخت

  اند يو قند يعاشقانش شکر
  دالن  یبهار ب "ا طوعایائت"
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عجبت من قوم  :گفتن کهران و تبسم کردن و یه الصالة و السالم به اسیغامبر علینظر کردن پ. 221
  الجنۀ بالسالسل و األغالل یجرون إلی

  ریاس جوق ِ یکیغمبر ید پید
  ریآن آگاه ش ،دشان در بندید

  ک از غضبید هر یئخا یتا هم
  که دم زنند ،با آن غضب یزهره ن

  شهر يکشاندشان موکل سو یم
  يزر ین ،ستاند یم یئفدا ین

  او ،ند ویگو یهم "رحمت عالم"
  رفتند راهیار مبا هزار انک

  ستینجا چاره نیم و ایچاره ها کرد
  ارسالن بر الیما هزاران مرد ش

  ستیرو از کژ ،مین درمانده این چنیا
  د آن بخت اویبخت ما را بر در
  گر گشت زفت یئکار او از جادو

  

  ریشان در نفیبردند و ا یکه هم  
  ریر زیز ،ينظر کردند در و یم

  دندانها و لب  ،بر رسول صدق
  ندا ده من ر قهر ِیه در زنجزانک
  برد از کافرستانشان به قهر یم
   يرسد از سرور یشفاعت م ین

  رد حلق و گلوب یرا م یعالم
  شاه  ر لب طعنه زنان بر کار ِیز

  ست یکم از خاره ن ،ن مردیخود دل ا
  م جان یان سست نیبا دو سه عر

  ست یئا خود جادوی ،ا ز اخترهاستی
  ت اوتخت ما شد سر نگون از تخ

   ؟چون نرفت ،م ما همیکرد یئجادو
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تْح اآل ۀین آیر ایتفس. 222 د جاءکُم الْفَ تحوا فَقَ تَفْ س د که از ما و محمد یگفت یۀ، طاعنان میکه إِنْ تَ
 داشتند که خود برن گما کهد یگفت ین بدان میده و ابآن که حق است فتح و نصرتش  )ص(

  منصور شد) ص(اکنون محمد غرض یو طالب حق بد یحق
  میاز بتان و از خدا درخواست

  از ما و او ،آنکه حق و راست استو
  م و صالتیار کردین دعا بسیا

  داش کنیپ ،اگر حق است او :که
  او منصور بود ،میدیچونکه وا د

  دیکانچه خواست ،ن جواب ماستیا
  شیز فکر خوشه را این اندیباز ا

  ستن تفکرمان هم از ادبار ریکا
  ؟خود چه شد گر غالب آمد چند بار

  میبخت آور شد ،امیما هم از ا
  گر چه او شکستا :گفتندیمباز 

  ک او را در شکستینکه بخت نآز
  چیمانست ه یکاو به اشکسته نم

  است یچون نشان مومنان مغلوب
یرا بشکن يشک و عنبرگر تو م  
  ن خریرگناگهان س یور شکست

  اس؟ین قیکه  ُکند خود مشک با سرگ
  

  م یاگر ناراست ،ن ما راـَبکِ که   
  او را بجو نصرت ،نصرتش ده

  و منات  يش عزیپ ،ش الت ویپ
  زبون ماش کن  ،ور نباشد حق

او نور بود ،میدما همه ظلمت ب  
  دیدا که شما ناراستیگشت پ

  ش یکردند و دفع از ذکر خویکور م
  دل درست  که صواب او شود در

  را غالب آرد روزگار یهر کس
  م یمظفر آمد يبارها بر و

  زشت و پست  اوچون شکست ما نبود 
  دست  ر ِیز ،پنهان يداد صد شاد

  چ یچ پیپ ین ،که نه غم بودش در آن
  است  یمومن خوب ک در اشکستیل

   یر کنحان پیح ریاز ف یعالم
به سر سرر گند گردد خانه ها پ  

  اطلس با پالس آب را با بول و،
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لقب آن فتح کرد که إِنَّا  یه حق تعالیبیه السالم از حدیمراد باز گشتن رسول علیسر آنکه ب. 223
نا تَح است و  فتح چنانکه شکستن مشک بظاهر شکستن یبه صورت غلق بود و به معننا یلک فتحاً مب فَ

  د اوستیل فوایاو را و تکم یدرست کردن است مشک یبمعن
وقت رسوله یبیحد واگشت  

سل ناگهان آمد ز حق شمع ر  
  رو :غام از دولت کهیآمدش پ
  نقدت فتحهاستب ين خواریکاندر ا

  د تفتیچونکه واگرد ،بنگر آخر
  اشبقعه بر قلعه ها هم گرد آن 

  قین فریکا ،تو بنگر ،ور نباشد آن
  خورندیرا چو شکر م يخوارِ  زهر

 ن و ملولیدر تفکر بود و غمگ  

نا زد دنَّا فَتَح   هل دولت إِ
  ن مشوین ظفر غمگیتو ز منع ا
  راست و فالن بقعه ت ،نک فالن قلعه

  چه رفت  ير از ویظه و بر نضیقر بر
  گشت خَوشم یو ز غنا ،شد مسلم

ق یر غم و رنجند و مفتون و عشپ  
  چرندیچو اشتر م ،غمها را خار ِ
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  نه از بهر فرج ،ن غمیع بهر ِ
  آنچنان شادند اندر قعر چاه

  اریصد شهر یکیهر  يریدر فق
  نیهمنش اودلبر بود  ه باهر ک

  

  شان چون درج یش این تسافل پیا  
  ترسند از تخت و کاله  یکه هم

 در خزان فاقه، صد همچون بهار

  ن یر زمیز ین ،فوق گردون است
 

  
  
  
  

  یونس بن متی یعل یه السالم فرمود ال تفضلونیعل ین خبر که مصطفیر ایتفس. 224
  معراج مرا :غمبر کهیگفت پ

  بیشباو  آن ِ باال ومن  آن ِ
  رفتن است نیو پائباال  ین ،قرب

  ؟ریاست و ز يباال يست را چه جاین
  ستیستیحق در ن صنعکارگاه 
  ایک يشان ایان اشکست یحاصل ا

  و تلف آنچنان شادند در ذلّ
همه اقطاع اوست یبرگ یب برگ  
  دیار چنان است آن فر :گفت یکیآن 

  اش يچونکه او مبدل شدست و شاد
  ؟چون شاد شد ،پس به قهر دشمنان

  ران نریشاد شد جانش که بر ش
  ستیکاو آزاد ن ،میپس بدانست

  که اهل آن جهان ؟ور نه چون خندد
  

  ونس اجتبایاج ست بر معرین  
  ب یرب حق برون است از حسـُزانکه ق

  ستن است ر یهست دیقاز  ،حق قربِ
  رینه دورست و د ،ست را نه زود وین

  ؟ستیست چین یچه دان ،یة هستغرّ
  چ با اشکست ماینماند ه یم

  همچو ما در وقت اقبال و شرف 
  افتخارست و علوست  ،شیفقر و خوار
  ؟دیدد او که ما را بسته یچون بخند

  ش یآزاد کنون ،ن زندانیست زین
  ؟ر باد شدن فتح و ظفر پیچون از ا

  و ظفر فتحافت آسان نصرت و ی
  ست یدل خوش و دل شاد ن ،ایجز به دن

  مهربان  ،مشفق ،کندیبر بد و ن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شماتت او شان بریاز طعن ا )ص(غامبر یآگاه شدن پ. 225
  ر زبانیدند در زین بمنگیا

  ر ما جهدد ،تا موکل نشنود
  د آن موکل آن سخنیگر چه نشن

  دیوسف را ندی راهان ِیپ يبو
  ن بر عنان آسمانیاطیآن ش

  ه زدهیآن محمد خفته و تک
  ش است بازیاو خورد حلوا که روز

  ران وید ،گشته حارس ،نجم ثاقب
  دکان از پگاه يده سویدو د يا

  

  ران با هم اندر بحث آن یسآن ا  
  دنهسخن در گوش آن سلطان  شخو

   "من لدن"د که آن ب یرفت در گوش
  دینعقوبش شی ،آن که حافظ بود و

  ب دان یلوح غ  نشنوند آن سرّ
  او گردان شده  گرد ،آمده سرّ
  کانگشتان او باشد دراز ،آن نه

  تان س رّز احمد س ،يکه بهل دزد
  اله از زق بجو ر ،ن به مسجد رویه
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  ران رایر اسیه السالم ضمیفهم کردن رسول عل. 226
  پس رسول آن گفتشان را فهم کرد

  دة فنایشان و پوسیمرده اند ا
  که مه گردد شکاف ؟شانیند ایخود ک
  نیت و مکیکازاد بود یآنگه

  انمده به ملک و خانیبناز يا
  ام طشتاز بشخص را  هافتادن

  انینم عیب  یم ،بنگرم در غوره
نم نهانیب یعالم ،رّبنگرم س  

ت مر شما را وقت ذرات أَ لَس  
یب آسمان ِ از حدوث عدم  

  ده امیدیمن شما را سر نگون م
  بدان يدم تا کنم شادینو ند

  آنگه چه قهر ،یبستۀ قهر خف
  ار عدو ،پر از زهر ين قندین چنیا

  وشد نیکردیبا نشاط آن زهر م
  کردم غزا از بهر آنیمن نم

  صیمردار و رخ ،فه ست ویج ،ن جهانیکا
  منَـَم تا پرچم مرده کیسگ ن
  کردم صفوف جنگ چاك یزآن هم

  بشر يرم گلوهاب یز آن نم
  چند تا ییم گلورّب یز آن هم

  شیکه شما پروانه وار از جهل خو
  رانم شما را همچو مست یمن هم

  دیآنکه خود را فتحها پنداشت
  دیخواندیم جد دگر را جدکی

  ن قهریاندر ع ،د ویکردیقهر م
  

  آن خنده نبودم از نبرد :گفت  
یرده کشتن نمش مایپ يردست م  

  رم اندر مصاف چونکه من پا بفشُ
  ن یدم چنیدیمر شما را بسته م

  ان بدربر ن ياشتر ،نزد عاقل
  آت گشت  آت کّلُ  ش چشممیپ

  ان ینم عیب یش ،ستیبنگرم در ن
  و حوا نرسته از جهان آدم 

  ده ام پا بسته و منکوس و پست ید
آنچه دانسته بم افزون نشدد  

  ده ام یکز آب و گل بال ،ش از آنیپ
  دم در آن اقبالتان ید ین همیا

  درج زهر يد و در ویخوردیقند م
  ؟د بر اویچت حسد آ ،خوش بنوشد
  ه گرفته هر دو گوش یمرگتان خف

  رم جهان یفرو گ ،ابمیتا ظفر 
   ؟صین مردار چون باشم حریبر چن

  ش کنم ام که تا زنده یآ ،ام یسیع
  تا رهانم مر شما را از هالك 

  و حشر ر و فرّـَتا مرا باشد ک
  ابد رهای یز آن گلوها عالم

  ش ین حمله کید ایکنیش آتش میپ
  با دو دست  ،از در افتادن در آتش

  دیکاشتیخود م یتخم منحوس
  دیراندیاژدرها فرس م يسو
  هرد ر ِیش  قهر ِ ود شما مقهور ِخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مأسور ين منصوریمقهور است و در ع ين قاهریدر ع یان آن که طاغیب. 227
  دیقهر خواجه کرد و زر کش ،دزد

یختیگرگر ز خواجه آن زمان ب  
  ش بودیمقهور ،دزد يقاهر

  دیرس یوال ،دباو بدان مشغول   
  ی؟ختیحشر انگ یبر او وال یک

  زانکه قهر او سر او را ربود
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  دام او شود ،بر خواجه ،یغالب
  يره گشته ایکه تو بر خلق چ يا

  آن به قاصد منهزم کردستشان
  ن منهزمیا ین عنان در کش پیه

  وه به دامین شیدت بدیچون کشان
  ؟گشت شاد ین غالب شدن کیعقل از ا

  شیپ ينایب ،درَز چشم آمد خیت
  نونهستند از ف :غمبر کهیگفت پ

  شیسوء الظن خو ،از کمال حزم و
  ده در کمونودر فره دادن شن

  نیز کفار لع یدست کوتاه
ه بخوانیبیدقصۀ عهد ح  

  ش رایخو ،هم یز اندر غالبین
  ت آمد خطابیت اذ رمیمارم

  رتانیخندم من از زنجیزآن نم
  ر و غلیکه با زنج ،خندم یزآن هم

  نهاریز یکز آتش ب !عجب يا
  ر گرانیجبه زن ،دوزخ ياز سو

  ک و بدین ه،ن ریهر مقلد را در ا
  م و ابتالیب ر ِیجمله در زنج

  کاروارین راه را پیشند اکیم
  جهد کن تا نور تو رخشان شود

  مکتب به زور يبریکودکان را م
  دودیبه مکتب م ،چون شود واقف

  چیچ پیپ ،رود کودك به مکتبیم
  زددست م ،یسه دانگیکند در کُ چون 

  دساعت در رجهد کن تا مزد ط
  مقلد گشته را ،ا کرهایائت
  یز بهر علت ،ن محب حقیا
  ریک از بهر شیه لیدا ن محبیا

یسن او آگاه نطفل را از ح  
  ه بودیو آن دگر خود عاشق دا

  بستاند قود ،و یتا رسد وال  
   يآغشته ا یدر نبرد و غالب

  آرد کشان  یرا در حلقه مو تا ت
  زم حمن يتا تو نگرد ،در مران

  د از آن اندر زحام بع ینیمله بج
  د او فسادین غالب شدن دیچون در ا
  ش یش سرمه کرد از کحل خویکه خدا

  اهل جنت در خصومتها زبون 
  ش یو ضعف ک یز نقص و بد دل ین

جالٌ مؤمنون"حکمت     "لَو ال رِ
  ن یمومن فرض شد بهر خالص ِ

  کم تمامت زآن بدان یدیکف أ
  ایکبر دام ِ د او مغلوبِید

 واهللا اعلم بالصوابگـُم شد او، 

  رتان یکه بکردم ناگهان شبگ
  گل سروستان و ُ يشمتان سوک یم

  متان تا سبزه زاریآریبسته م
  جاودان  کشمتان تا بهشت یم

  کشد یهمچنان بسته به حضرت م
  ایر اولیبغ ،ن رهیروند ایم

  کار واقف از اسرار ِ ،یجز کسان
  تا سلوك و خدمتت آسان شود

  چشم کور ،دیزانکه هستند از فوا
  شودیجانش از رفتن شکفته م

  چ یش هیخو د از مزد کار ِیچون ند
  چو دزد ،خواب گردد شب یآنگهان ب
 د حسدیعان آنگهت آیبر مط

  صفا بسرشته را ،ا طوعایائت
   یتـّلخود خُ ،غرض یو آن دگر را ب

  رین ستیو آن دگر دل داده بهر ا
   یر او را از او دلخواه نیر شیغ
  ه بودیک رایغرض در عشق یب
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  د و به ترسیبه اوم ،پس محب حق
  ؟و آن محب حق ز بهر حق کجاست

  چون طالب است ،ن و گر چنانیگر چن
   رهیگر محب حق بود لغ

  نهیمحب حق بود لع ای
  ستین جستجوها زآن سریهر دو را ا

  

  خواند به درس ید میدفتر تقل  
  که ز اغراض و ز علتها جداست 

  حق جاذب است  يجذب حق او را سو
  ره یما من خئنال دای یک

  نه یال سواه خائفا من ب
  ست یدل زآن دلبر ين گرفتاریا

  

  
  
  
  
  
  

ظهر من یخطر بباله و ال یرجوه و ال یعلمه العاشق و ال یث ال یجذب معشوق عاشق را من ح. 228
  أس مع دوام الطلبیالعاشق إال الخوف الممزوج بال یذلک الجذب أثر ف

  نجا که در صدر جهانآم یآمد
  ؟او از فراق يدب یبا کیناشک
  ریل معشوقان نهان است و ستیم
  نجا ز اعتباریت هست ایک حکای

  جوستو  م کاو در جستیترك آن کرد
  نجاتاو ابد ی وتا رهد از مرگ 

  او نباشد دفع مرگ دیهر که د
  مشتاق مست يا ،آن کار است ،کار

  جوان يا ،مانیا شد نشان صدق ِ
  نیچن ،جان يا ،مان تویگر نشد ا

  تو شد مرگ دوست هر که اندر کار ِ
  ستیمرگ نآن خود  ،چون کراهت رفت

  مردن نفع شد ،چون کراهت رفت
  کش گفت او ،یحق است و کس ،دوست

  

  جذب آن عاشق نهان  يگر نبود  
  ؟وثاق يسو يدوان باز آمد یک
  ریل عاشق با دو صد طبل و نفیم
  ز انتظار يخارک عاجز شد بیل

  دوست  يند رویبش از مرگ یتا که پ
  ات یح آبِ ،دوستست دیزانکه د
  وستش نه برگ یکه نه م ،دوست نبود

  کاندر آن کار ار رسد مرگت خوش است 
  را مرگ اندر آن و د خوش تیآنکه آ

  ن یرو بجو اکمال د ،ست کاملین
  دوست اوست  ،کراهت یب ،تو بر دل ِ
ست ین نقالن کرد ،مرگ است و صورت  

  "ن دفع شدمرد"د که مپس درست آ
  تو من آن ِ ،من و آن ِ یئتو: که
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صدر جهان یعاشق در بندگ يدن بخاریرس. 229
  رسدیگوش دار اکنون که عاشق م

  د او چهرة صدر جهانیچون بد
  جان به جانان داد و از خود باز رست

  شش اوفتادیپخشک  همچو چوبِ
  ور و از گالبخُچه کردند از ب هر

  د از بخار و از بخوریکار نا
  او يد آن مزعفر رویشاه چون د

  دسمن م حبل ٍه بسته عشق او را ب  
  جان  ش از تن مرغ ِدیرا پیئگو

 دان نشستیر ملک جاویبر سر

   سر آن جوادتا  يپاسرد شد از 
  نه آمد در خطاب  ،د وینه بجنب

 آن شه با فرّ و نور يجز که بو

  او يپس فرود آمد ز مرکب سو
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  د به تفتیجویعاشق دوست م :گفت
  و حق آن است کاو یعاشق حق

  آن نظر ش ِیست پیصد چو تو فان
  بر آفتاب یو عاشق يه ایسا

  چونکه سر بر زد ز مشرق قرص ِ خَور
  د درونیاز در ِ دل چونکه عشق آ

  خورد با آهو دو چار يریهمچو ش
  ش ِ تند بادیهمچو زور پشه پ

  

  چونکه معشوق آمد آن عاشق برفت   
  مو رتانبود از تو  ،دیایچون ب

  ؟خود خواجه مگر یبر نف یعاشق
 ه ال گردد شتاب ید سایشمس آ

 از شب اثر یستاره ماند و ن ین

 ش اندازد برونیعقل، رخت خو

 خبر، افتاد زاریگشت آهو ب

  فهم کن واهللا اعلم بالسداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالمیمان علیداد خواستن پشه از باد به حضرت سل. 230
  اهیقه و ز گیپشه آمد از حد

  يگستر یمان معدلت میسل يکا
  ستودر پناه عدل ت یمرغ و ماه

  م مایکه بس زار ،داد ده ما را
  از تو حل یفیمشکالت هر ضع

  يهره ما در ضعف و اشکسته پرشُ
  یر اطباق قدرت منتهتو د يا

  ن غم کن جدایاز ا ،داد ده ما را
  انصاف جو يا :مان گفتیپس سل

  ؟ست آن ظالم که از باد بروتیک
  ؟در عهد ما ظالم کجاست !عجب يا

  ردظلم آن روز م ،میچونکه ما زاد
  ست شدیظلمت ن ،چون بر آمد نور

  کنندین کسب و خدمت میاطینک ش
  و بودیاصل ظلم ظالمان از د

کن فکان ،ست ما راازآن داده  ،لکم  
  د دودهایایباال بر نه تا ب

  میتیتا نلرزد عرش از نالۀ 
  یم از ممالک مذهبیزآن نهاد
  آسمان يمظلوم سو يمنگر ا
  باد من از دست داد :گفت پشه

  میاندر یظلم او به تنگ زما 

  گشت پشه داد خواه مان یو ز سل  
   يزاد و پر ،یو آدم ،نیاطیبر ش

  ؟ستست آن گم گشته کش فضلت نجیک
  م مایب از باغ و گلزارینص یب

  خود مثل  یفیپشه باشد در ضع
   ين پروریشهره تو در لطف و مسک

   یره یو ب یما در کم یمنته
  دست تو دست خدا يا ،ریدست گ

  ؟بگو یخواهیداد و انصاف از که م
  ؟دست روتیت و خراشظلم کردس

  ؟ر ماستیکاو نه اندر حبس و در زنج
  ؟ش بردیپ یکه ظلم ،پس به عهد ما

  ظلم را ظلمت بود اصل و عضد
  گران بسته به اصفادند و بندید
  ؟استم چون نمود ،و در بند استید

  آسمان  يتا ننالد خلق سو
  تا نگردد مضطرب چرخ و سها

  م یسق یتا نگردد از ستم جان
   "یرب ای" فلک ها د بر یایتا ن
  در زمان  يشاه دار یکاسمان

ظلم بر ما بر گشاد کاو دو دست  
 م یخوریبا لب بسته از او خون م
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  انیحست و عیظلم او بر ما صر
  داد ما وانصاف ما بستان از او

  

 انیست ما را چاره جز کردن بین  

  م عادل اکرام خویکر يا
  

  
  

  وان حکمیه السالم پشۀ متظلم را به احضار خصم به دیمان علیامر کردن سل. 231
  يبا دویز يا :مان گفتیپس سل

  دادور يهان ا :ستاحق به من گفته 
  د هر دو خصم اندر حضوریایتا ن

  ریخصم تنها گر بر آرد صد نف
  ارم روز فرمان تافتنیمن ن

  ست برهان و درستوقول ت :گفت
  باد صبا يا :بانگ زد آن شه که

  روبرو تخصمبن مقابل شو یه
  زیز تیآمد ت ،دیباد چون بشن

  ؟پشه کجا ياکه  :مان گفتیپس سل
  اوست مرگ من از بود ،شه يا :گفت

  ؟ابم قراریمن کجا  ،او چو آمد
  درگاه خدا ياین جویهمچن

  بقا اندر بقاست ،گر چه آن وصلت
  نور يایبود جو انک یئه هایسا

  ه اور دچو باشد س ؟ماند یعقل ک
  ستیش وجهش هست و نید پمهالک آ
  ن محضر خردها شد ز دستیاندر ا

  

   يد که از جان بشنویامر حق با  
  دگر یخصم یتو ب یمشنو از خصم

  ش حاکم در ظهورید پیایحق ن
  ریخصم قول او مگ یهان و هان ب

  من  ياور سویخصم خود را رو ب
  ست وخصم من باد است و او در حکم ت

  ایب ،از ظلمت پشه افغان کرد
  کن دفع عدوو  يگویم شپاسخ

  زیپشه بگرفت آن زمان راه گر
  باش تا بر هر دو رانم من قضا

  اوست  از دود ،ن روز منیاه ایخود س
  کاو بر آرد از نهاد من دمار

  ال نده یشود جو ،دیچون خدا آ
  ز اول آن بقا اندر فناست  ،کیل
  چون کند نورش ظهور ،ست گرددین
ک إِلَّا وجهه  ء یکُلُّ شَ  هال  

  ست یخود طرفه ا ،یستیاندر ن یهست
  شکست  ،ده شدینجا رسیچون قلم ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دیهوش را تا بهوش باز آینواختن معشوق عاشق ب. 232
  باز گردم جانب صدر جهان

  انیاش در ب یهش ید از بیکشیم
  برگرفتش، سر نهاد اندر کنار

  گدا يکا :بانگ زد در گوش او شه
  دیطپیتو کاندر فراقم م جان ِ

  ده در فراقم گرم و سردیبد يا
  خرد یب ،را ياشتر ،مرغ خانه

  اشتر پا نهاد ،چون به خانۀ مرغ

 در نوازش عاشق خود را نهان  

  از کرم صدر جهان  ،اندك اندك
 کرد اشک تر نثاریبر رخش م

  دامن گشا ،زر نثار آوردمت
  ؟دیچون رم ،دمیچونکه زنهارش رس

  و باز گرد يخود یبا خود آ از ب
  بردیرسم مهمانش به خانه م

  ران گشت و سقف اندر فتادیخانه و
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  هوش ماعقل و خانۀ مرغ است 
  ناقه چون سر کرد در آب و گلش

  انسان را فضول ،عشق کرد فضل ِ
  ن مشکل شکاریهل است و اندر اجا
  ؟ر رایش يدیکنار اندر کش یک

  ودظالم است او بر خود و بر جان خَ
  مر علمها را اوستاد ،جهل او

  ن رفته دمشیکا ،دست او بگرفت
  ن مرده تنآچون به من زنده شود 
  ن جان محتشمیمن کنم او را از ا

  دوست يند روینامحرم نب جان ِ
  ران دوست یدر دمم قصاب وار ا

  ده از بالیجان رم يا :گفت
  ات یو مست يخودیب ،خود ما يا

  نو به نو ،ن زمان منیلب ا یبا تو ب
  رمدین دم میاز ا ،نکه آن لبهاآز

  ن دم بر گشایدر ا یگوشیب گوش ِ
  دن گرفتیوصل بشن يچون صال

  کز عشوة صبا ،کم از خاك است ین
  کم ز آب نطفه نبود کز خطاب

  کنُ مر شد از ا ، کهین يکم ز باد
  ست، کز امر سالمین يکم ز نار
  ست در دفع عدوین یکم ز چوب

  سنگ نبود کز والدو کم ز کوه 
  ؟ۀ عدمینه آن ما ،ن همه بگذریز
  

  ناقۀ خدا طالبِ ،صالح هوش ِ  
  جان و دلش  ین ،گل آن جا ماند ین
  ظلوم است و جهول  یئن فزون جویز
  در کنار يریکشد خرگوش ش یم

  ر رایش يدیو د یگر بدانست
  بردیگو م ،کز عدلها ،نیظلم ب
  مر عدلها را شد رشاد ،ظلم او

  که من دم بخشمش  ،دیآ یآنگه
  آرد به من  يجان من باشد که رو

  ند بخششم یجان که من بخشم بب
  اوست  يکاصل او از کو ،جز همان جان

  نغزش پوست را تا هلد آن مغز ِ
  الصال ،میما در گشادرا وصل 

  ات  یهماره هست ،ز هست ما يا
  شنو یم ،میکهنه گو يرازها

  دمد ینهان بر م يبر لب جو
علُ اهللا ما ی" بهر راز ِ   "شاءیفْ

  دن گرفت یاندك اندك مرده جنب
  اقبسر بر آرد از  ،سبز پوشد

  خ چون آفتاب ند ریوسفان زای
  ن خُطاوس و مرغ خوش س ،در رحم

 ل خوش کالمیگلستان شد بر خل

 منکر ز امر هو يکه شد اژدرها

  ناقه ناقه زاد زاد ،کان يناقه ا
  ؟د دم به دمیبزا ،زاد و یعالم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آوردن به ثنا و شکر معشوق يهوش و رو یش آمدن عاشق بیبا خو. 233
  شاد گشتد و ید و بر طپیبر جه

  او و شاد شد يد از رویکفبش
  جان را مطاف ،حق يعنقا يا :گفت

  عشق امتگاهیل قیسراف يا
  دادنم ین خلعت که خواهیاول

  سجود اندر فتاد ،زد یک دو چرخی  
 در وصال از بند هجر آزاد شد

  ز آن کوه قاف  يشکر که باز آمد
  دلخواه عشق  يا ،عشق و تو عشق ِ يا

  بر روزنم  ینه گوش خواهم که
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  به صفوت حال من یدانیگر چه م
  دیصدر فر يا ،صد هزاران بار

  تو يوآن اصغا ،توِ  یعیآن سم
  مرا ش ِیکم و ب ،دنیوشیآن ن
  ستوکه آن معلوم ت ،من يقلبها

  يه اغرّ ،وخشو  یبهر گستاخ
  که چون ماندم ز شست ،اوال بشنو

  دودو صدر ِ يا ،ا بشنو تویثان
  رون رفته امیثالثا تا از تو ب

  رابعا چون سوخت ما را مزرعه
  صدر جهان يخامسا ً در هجرت ا

  تو يرو یسادسا ً از شش جهت ب
  سابع از ثامن ندانم، ضاله ام

  تو خون بر خاکها یابیهر کجا 
نین بانگ و حنیا ،ومن رعد است  گفت  
  تنم یه میگفت و گر ان ِیمن م

  کاگردد بیفوت م ،میگر بگو
  شها ،دل ده خون ِیفتد از د یم
  فیه در شد آن نحین بگفت و گریا

  و هو ياز دلش چندان بر آمد ها
  ره خندیخ ،انیره گریخ ،انیره گویخ

  زیاشک ر ،شهر هم همرنگ او شد
  نیگفت آن دم با زمیآسمان م

  ؟که چه عشق است و چه حال ،نرایعقل ح
  امت نامه رایچرخ برخوانده ق

  ستیگانگیبا دو عالم عشق را ب
  رتشیدا حیپ ،سخت پنهان است و

  ش اویک ،ر هفتاد و دو ملتیغ
  ن زند وقت سماعیمطرب عشق ا

  ؟عدم يایدر پس چه باشد عشق ِ
  و سلطنت معلوم شد یبندگ
  یداشت یزبان یهست یکاشک

  گوش کن اقوال من  ،بنده پرور  
  دیهوشم پر ،گوش تو يز آرزو

  تو يجان افزا يوآن تبسمها
  ش مرایبداند عشوة جان ِ

  درست  چون نقد ،تو یرفتیبس پذ
   يذره ا ،ش حلمتیحلمها در پ

یل و آخر ز پاوست ش من بج  
  نبود یثان ،ستم تراج یکه بس

  ا ثالث ثالثه گفته ام یئگو
  ندانم خامسه از رابعه یم

 انیاز حواس خمسه بودم در ز

 د بر من غم دو تویا باریگوئ

 د فلک از ناله امیگر یخون هم

  ن از چشم مایقیباشد  ،يبر یپ
  ن یز ابر خواهد تا ببارد بر زم

  ؟چون کنم ،میا بگوی ،میا بگری
  ؟و ثنا مدحچون کنم  ،میور بگر

  ده مراین چه افتادست از دیب
  ف یهم شر ،ست هم دونیبگرکه بر او 

رد او حلقه کرد اهل بخارا گ  
  ران شدندیح ،رد و کالنخُ ،مرد و زن

  زیچون رستخ ،مرد و زن درهم شده
  ن یبب یدستیامت را ندیگر ق

  ؟ا وصالی ؟تا فراق او عجبتر
  ده جامه رایه بر درتا مجرّ

   ستیوانگیهفتاد و دو د آن،اندر و
  در حسرتش  ،جان جان سلطانان ِ

  ش اویپ ،يتخته بند ،تخت شاهان
  صداع  يخداوند ،بند و یبندگ

  آنجا قدم  ،در شکسته عقل را
  مکتوم شد یعاشق ،ن دو پردهیز

   یتا ز هستان پرده ها برداشت
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  از آن ،یستدم ه يا ،یئهر چه گو
  قالحال است و آن  ،آفت ادراك

  انش محرممیئمن چو با سودا
  يخود و آشفته ا یسخت مست و ب

  یدم يبر نار ،هش دار ،هان و هان
  ؟و بگشاده زبان یعاشق و مست

  ؟د زبانیچون ز راز و ناز او گو
  در پشم و پنبه آذر است ؟ستر چه

ش پنهان کنمرَچون بکوشم تا س  
  او هر دو گوشردم یگ "رغم انفم"
  يده ایگر چه بر جوش ،رو :مشیگو
  ن تنمیمحبوس خنب است ا :د اویگو
  گرو يکه گرد ،شیز آن پ :مشیگو
  من ف آشام ِیاز جام لط :دیگو

  د شام و دزدد جام منیایچون ب
  "مدام" یم ز آن عرب بنهاد نام ِ

  ق رایعشق جوشد بادة تحق
  ق حسنیبه توف ،تو ییچون بجو
  ق رایتوف ِ ید میفزایچون ب

  آب هم مست ،و یآب گردد ساق
  ره رفتیست کاندر شیپرتو ساق

  ره رایبپرس آن خ ین معنیاندر ا
  ش هر داننده هستیپ ،تفکر یب

  

  بدان  یگر بر او بستیپردة د  
  محال است و محال  ،خون به خون شستن

  دمم یروز و شب اندر قفس در م
  ي؟ابر چه پهلو خفته  ،جان يدوش ا
   یطلب کن محرم ،برجه اوال ً

  بر ناودان  ياشترُ  ،اهللا اهللا
  خواند آسمان  ،"الستر ،لیا جمی"
  تر است رسوااو  ،شیپوش یهم وت
نک منم یکا ،ر بر آرد چون علمس  
   ؟پوشه ب یپوش یچونش م ،غمدم يکا

   يده ایپوش ،و یئدایهمچو جان پ
  زنم یخنبک مُ ، اندر بزم یچون م
  برو ،یفت مستد آیایتا ن

  من  ،تا نماز شام ،روزم ار ِی
  من  که نامد شام ِ ،واده :مشیگو
  دام خور را م  یست مین يرینکه سآز

  ق راینهان صد یاو بود ساق
  ق تن یابر ،جان بود آبِ ،باده
ق رایبشکند ابر ،یت مقو  

  واهللا أعلم بالصواب  چون مگو؟
  د و رقصان گشت و زفت یره بر جوشیش

  ؟ره رایش يده بودید ین کیکه چن
  هست  گردنده، گردانندهکه با  آن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یار امتحانیعاشق دراز هجران بسآن ت یحکا. 234
  ستعاشق شد یبر زن یک جوانی
  ده و مجنون و مستیدل و شوریب

  نیبس شکنجه کرد عشقش بر زم
  ؟بود یخون چراعشق، از اول 

  زن ش ِیپ یرسول يچون فرستاد
  کاتبش یزن نبشت يور به سو

  در وفا يردک کیور صبا را پ

 خور آمده استیخواب و ب یروز و شب ب  

  دست  ،وصل ندادش روزگار ِ یم
  ؟نیک ،رد ز اول عشقخود چرا دا

  بود یرونیآنکه ب ،زدیتا گر
  راه زن  یگشت ،آن رسول از رشک

  بش ئنا يف خواندینامه را تصح
  آن صبا یره گشتیت ياز غبار
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  یدوخت یمرغ گر بر پرِّ ،رقعه
  رت ببستیچاره را غ يراهها

انتظار ،ل مونس غمبود او  
  دواست یب ين بالیک :یگاه گفت
  يسر يزو برآورد یگاه هست
  يادش به گردون بر شدیگاه فر

  ن نهادیا یسرد گشت يچونکه بر و
  غربت بساختِ  یبرگ یچونکه با ب
  کاه شد یفکرتش ب يخوشه ها

  خمشِ  يایگوِ  یبسا طوط يا
  نیخامش نش یدم ،رو به گورستان

  خاکشان ینیک رنگ بیک اگر یل
  کسان بودیشحم و لحم زندگان 

  ؟قالشان یتا ننوش یتو چه دان
  را يو هو يها ،از قال يبشنو

  به ضدها متصف ،کسانینقش ما 
  کسان بود آوازهاین یهمچن

  اندر مصاف يبانگ اسبان بشنو
  گر ز ارتباطید ،از حقد و یکیآن 

  شان بودیهر که دور از حالت ا
  جنبد از زخم تبر یآن درخت

  گیرده رم گیز د ،بس غلط گشتم
  ایب :دیجوش و نوش هر کست گو

  شناس رو   ز جان ِ ،بو يگر ندار
  که بر آن گلشن تند یآن دماغ

  

   یرقعه سوخت از تف ،مرغ پرِّ  
  ت شکست یشه را رایلشکر اند

  هم انتظار ؟یک ،آخرش بشکست
  ات جان ماست یح ،ین :یگاه گفت

   يبر يوردخ یستیگاه او از ن
 يال دلبرش همدم بدیگه خ

  چشمۀ اتحاد گرم ِ يجوش کرد
او بتاخت  يبه سو یبرگ یب برگ  

  رهنما چون ماه شد ،شبروان را
  ش تُرُ رو  ن روان ِیریبسا ش يا

  ن یسخن گو را بب آن خموشان ِ
  کسان حالت چاالکشان یست ین

  دگر شادان بود ،نیغمگ یکیآن 
  شان نکه پنهان است بر تو حالآز
  ؟را يصد تو حالت ینیبب یک

  روانشان مختلف  ،کسانیخاك هم 
  ر نازهاآن پ ،ر درد وپ یکیآن 

  اندر طواف  يبانگ مرغان بشنو
  گر از نشاطید ،از رنج و یکیآن 

  کسان بودیشش آن آوازها یپ
گر از باد سحرید و آن درخت  

  گ ید دیجوشیده مینکه سر پوشآز
  ایر ،ر ویجوش تزو ،جوش صدق و

  شناس  بو ،دست آور یرو دماغ
  او روشن کند ،عقوبان همیچشم 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منْ ینده یجو :ان آن کهیافتن عاشق معشوق را و بی. 235 رةٍ خَعیابنده بود که فَ ثْقالَ ذَ لْ م یراً یمه   رَ
  ن بگو احوال آن خسته جگریه

  د هفت سالدر جست و جو ب ،کان جوان
  ۀ حق بر سر بنده بودیسا

  يدر یچون کوب :غمبر کهیگفت پ
  یکس يبر سر کو ینیچون نش

  پسر يم ایدور ماند يکز بخار  
  ال یال وصل گشته چون خیاز خ

  ابنده بودینده یعاقبت جو
   يد سریعاقبت ز آن در برون آ

   یکس يتو هم رو ینیعاقبت ب
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  هر روز خاك یکنَ یم یچون ز چاه
  ياگر تو نگرو ،نیجمله دانند ا

  ستجبآتش  ،يسنگ بر آهن زد
  خت و نجاتب  ستشین يروز آن که 

  ر نداشتشت کرد و بک ،کان فالن کس
  نیس لعیبلعم باعور و ابل

  ا و رهروانیصد هزاران انب
  دهد یکیرد که تارین دو را گیا

  دلشاد او ،بس کسا که نان خورد
  ورمخَهم رو نان  ،ادبار يپس تو ا

  خورندیصد هزاران خلق نانها م
  ؟يا تو بدان نادر کجا افتاده

  ن جهان پر آفتاب و نور ماهیا
  ؟یپس کو روشن ،که اگر حق است

  افتیشرق و غرب آن نور  ،جمله عالم
وان و کرومیرو به ا ،ه رها کنچ  
  شت کردک ینک فالنیکا :ن مگویه

  نجا خوف هستیکه ا ؟پس چرا کارم
  زه، رو و کار کُنین مکن استیه

  زه کند بر رو فتدیهر که است
  شت و کار راک نکه او نگذاشتآو
  باز ران یان بگذر، زمانین بیز

  یکوفت او از سلوتیم يچون در
  شب به باغاو  ،م عسسیجست از ب

  :گفت سازندة سبب را آن نفس
  يتو سببها کرده ا ،ناشناسا

  ن کار رایسبب ا يبهر آن کرد
يپر ،بخشد حق ،يپا در شکست  

  ت بودیهر چه آن بر تو کراه
  ه چاها بی ین که بر درختیتو مب

  ن گفت وگویا یباق یگر تو خواه
  

  در آب پاك  یعاقبت اندر رس  
   يبدرو يروز ،شیکاریهر چه م

  باشد نادر است نور  ،باشدبن یا
  مگر در نادرات  ،د عقلشننگر

صدف گوهر نداشت  ،رد وو آن صدف ب  
  ن یسود نامدشان عبادتها و د

  د اندر خاطر آن بد گمان ینا
  ؟نهد ین کیدر دلش ادبار جز ا

  رد در گلویبگ ،مرگ او گردد
  همچو او در شور و شر یفتیتا ن

  پرورند یابند و جان می یزور م
  يو ابله زاده ا یگر نه محروم

  سر فرو برده به چاه  ،تهو بهشت
   یدن يبنگر او، ه از چبرآر اسر 

  نخواهد بر تو تافت  ،یتا تو در چاه
  ج شوم ـّنجا بدان کاللیز ایکم ست

  وردشتش بخَملخ ک و، در فالن سال
  ؟ن گندم ز دستیمن چرا افشانم ا

 با توکل کشت کن، بشنو سخُن

 زد تا ابدیآنچنان کو بر نخ

بار راتو ان يکند کورُ ر پ  
 جانب احوال آن عاشق جوان

   یخلوت يافت روزیعاقبت در
  شمع و چراغ  باافت یار خود را ی
  کن بر عسس  یتو رحمت ،خدا يا

يرده ااز در دوزخ بهشتم ب   
  ک خار رایتا ندارم خوار من 

   يد دریهم ز قعر چاه بگشا
 رحمت بود يقت بنگریچون حق

  ن که منم مفتاح راه یتو مرا ب
  در دفتر چارم بجو ،یاخ يا
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د الثالث من المثنو   يالمعنو يتم المجلّ
  ان دفتر سومیپا
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  مثنوي دفتر چهارم
  

 .حسین  ُکرد  توسط، "کالله خاور"ه تایپ و تصحیح از نسخ

 r.ismfiwww.su  یتساط وست ديبنه صفح
 .لطفا ً اگر اشتباهی یافتید آنرا به سایت زیر گزارش دهید

  :فایلهاي اصلی را میتوانید از سایت زیر کپی کنید
www.guidinglights.org  

  
  مقدمه دفتر چهارم. 1
  اي ضیاء الحق حسام الدین توئی

ت عالی تو اي مرتجاهم  
  گردن این مثنوي را بسته اي

شنده ناپدیدمثنوي پویان، ک  
  مثنوي را چون تو مبدأ بوده اي
  چون چنین خواهی، خدا خواهد چنین
  کان هللا بوده اي در ما مضی
ُ شکر داشت   مثنوي از تو هزاران 
  در لب و کف اش خدا شکر تو دید
  زآنکه شاکر را زیادت وعده است

ب، یزدان ماو اس: گفت   جد و اقترِ
  گر زیادت میشود، زین رو بود
  با تو ما، چون رز، به تابستان خوشیم
  خوش بکش این کاروان را تا به حج
  حج زیارت کردن ِ خانه بود
  زآن ضیا گفتم حسام الدین تو را

  ست هین کاین حسام و، این ضیا، یکی
  نور از آن ِ ماه باشد، وین ضیا

  اند اي پدرشمس را قرآن ضیا خو
  شمس چون عالی تر آمد خود ز ماه
  هر کس اندر نور مه منهج ندید
  آفتاب، اعواض را کامل نمود

  که گذشت از مه به نورت مثنوي   
شد این را، خدا داند کجا می ک  

  می کشی آن سوي که تو دانسته اي 
  ناپدید از جاهلی کش نیست دید

  گر فزون گردد تواش افزوده اي 
  میدهد حق آرزوي متقین 

  جزاله آمد  تا که کان اهللا
شکر کفها بر فراشت    در دعا و  ُ
  فضل کرد و لطف فرمود و مزید
  آنچنان که  ُقرب مزد سجده است 
  قربِ جان شد، سجدة ابدان ما
  نه از براي پوش و هاي و هو بود

  حکم داري، هین بکش تا میکشیم 
  اي امیر صبر و مفتاح الفرج 

  ، مردانه بود"رب البیت"حج 
  فهاکه تو خورشیدي و این دو وص

  تیغ خورشید از ضیا باشد یقین 
نبا   آن ِ خورشید، این فرو خوان از  ُ
  و آن قمر را نور خواند، این را نگر
  پس ضیا از نور افزون دان به جاه 
  چون بر آمد آفتاب، آن شد پدید
  الجرم بازارها در روز بود
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  تا که قلب و نقد نیک آید پدید
  تا که نورش کامل آمد در زمین
  لیک بر قالب مبغوض است سخت
  پس عدوي جان صرّاف است قلب
  انبیا با دشمنان بر می تنند

  ور ِ کارکاین چراغی را که هست او ن
  دزد و قالب است خصم نور و بس
  روشنی بر دفتر چارم بریز

  نور ده خورشیدوار ،هین ز چارم
  هر کش افسانه بخواند، افسانه است
  آب نیل است و به قبطی خون نمود
  دشمن این حرف، این دم در نظر
  اي ضیاء الحق تو دیدي حال او
  دیدة غیبت چو غیب است اوستاد

وقت ماست این حکایت را که نقد  
  ناکسان را ترك کن، بهر کسان
  این حکایت گر نشد آنجا تمام

  

  تا بود از غبن و از حیله بعید  
ۀ ً للعالمین"تاجران را،  مح ر"   

  او شد کاسد او را نقد و رخت  زآن کز
  دشمن درویش که بود؟ غیر ِ کلب؟
  پس مالیک رب سلـّم میزنند
  از پف و دمهاي دزدان دور دار

  زین دو اي فریاد رس، فریاد رس 
  کافتاب از چرخ چارم کرد خیز
  تا بتابد بر بالد و بر دیار
  وآنکه دیدش نقد، خود مردانه است 

  بود قوم موسی را نه خون بد، آب
  شد ممثل سر نگون اندر سقر
  حق نمودت پاسخ افعال او
  کم مبادا زین جهان، این دید و داد
  گر تمامش میکنی اینجا، رواست 
  قصه را پایان بر و مخلص رسان 
  چارمین جلد است، آرش در نظام

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ یافت . 2
کُم: و عسس را از شادي دعاي خیر می کرد و می گفت که یرٌ لَ یئاً و هو خَ کْرَهوا شَ سی  أَنْ تَ ع  

  یم، کان شخص از عسساندر آن بود
  بود اندر باغ آن صاحب جمال
  سایۀ او را نبود امکان ِ دید
  جز یکی لقیه که اول از قضا
  بعد از آن چندان که می کوشید او
  نی به البه چاره بودش، نی به مال
  عاشق هر پیشه و هر مطلبی
  چون بدآن آسیب در جست آمدند
  چون در افتادند اندر جستجو

  نند و میروندهم بر آن بو می ت
  هر کسی را هست اومید بري
  باز در بستندش و، آن در پرست

  فرس  ،از خوفی ،راند اندر باغ  
  کز غمش این در عنا بد هشت سال 
  همچو عنقا وصف او را می شنید

  تاد و شد او را دل ربابر وي اف
  خود مجالش می نداد، آن تند خو
  سیر چشم و بی طمع بود آن نهال 
  حق بیالود اول کابین لبی 
  پیش پاشان مینهد هر روز بند
  بعد از آن در بست کابین جست او
  هر دمی راجی و آیس میشوند

  که گشادندش در آن روزي دري 
  بر همان اومید آتش پا شدست 
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  چون در آمد خوش در آن باغ، آن جوان
  مر عسس را ساخته یزدان سبب
  بیند آن معشوقه را او با چراغ
  پس قرین میکرد از ذوق آن نفس
  گر زیان کردم عسس را از گریز
  از عوانی، مر  ورا  آزاد کن

  آن جهان سعد دارش این جهان و
  گر چه خوي آن عوان هست، اي خدا
  گر خبر آید که شه جرمی  نهاد
  ور خبر آید که شه رحمت نمود
  ماتمی در جان او افتد از آن
  صد چنین ادبارها دارد عوان
  او عوان را در دعا در میکشید
  بر همه زهر و، بر او تریاق بود
  پس بد مطلق نباشد در جهان

  یستدر زمانه هیچ زهر و قند ن
  مر یکی را پا، دگر را پاي بند
  زهر مار، آن مار را باشد حیات
  خلق ِ آبی را بود دریا چو باغ
  همچنین بر می شمر، اي مرد کار
  زید، اندر حق آن، شیطان بود

  زید صدیق و سنی است: این بگوید
  زید، یک ذات است، بر آن یک جنان
  گر تو خواهی کاو تو را باشد شکر

  آن خوب را منگر از چشم خودت
  چشم خود بر بند ز آن خوش چشم، تو
  بلک از او کن عاریت، چشم و نظر
  تا شوي ایمن ز سیري و مالل
  چشم او من باشم و دست و دلش
  هر چه مکروه است، چون او شد دلیل

  

  به گنجش ناگهان خود فرو شد پا   
  تا ز بیم او دود در باغ شب 
  طالب انگشتري، در جوي ِ باغ 
  با ثناي حق، دعاي آن عسس 
  بیست چندان سیم و زر، بر وي بریز
  آن چنان که شادم، او را شاد کن 
  از عوانی و سگی اش وارهان 
  که هماره خلق را خواهد بال
  بر مسلمانان شود او زفت شاد

  ن را به جوداز مسلمانان فکند آ
 گیردش قولنج از این غم در زمان

  زین بال فریاد رس، اي مستعان 
  کز عوان او را چنان راحت رسید
  آن عوان، پیوند آن مشتاق بود

د به نسبت باشد، این را هم بدان ب  
  که یکی را پا، دگر را بند نیست 
  مر یکی را زهر و، دیگر را چو قند
  نسبتش با آدمی آمد ممات 

  خاکی را بود آن مرگ و داغ  خلق ِ
  نسبت این، از یکی تا صد هزار
  در حق ِ آن دیگري سلطان بود

  زید گبر و کشتنی است : وآن بگوید
  او بر این دیگر همه رنج و زیان 
  پس و را از چشم عشاقش نگر
  بین به چشم طالبان مطلوب را
  عاریت کن چشم از عشاق او
  پس ز چشم او، به روي او نگر

  ن اهللا له، زآن ذو الجالل کا: گفت
  تا رهد از مدبریها مقبلش 

  حبیب است و خلیل  ،سوي محبوبت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن واعظ که هر آغاز تذکیر دعاي ظالمان و سخت دالن و بی اعتقادان کرديحکایت آ. 3
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  آن یکی واعظ چو بر تخت آمدي
  یا رب، رحم ران: دست بر می داشت

  بر همۀ تسخر کنان ِ اهل خیر
  می نکردي او دعا بر اصفیا

  کاین معهود نیست: مر  ورا گفتند
  نیکوئی از اینها دیده ام: گفت

  ان ساختندخبث و ظلم و جور چند
  هر گهی که رو به دنیا کردمی

  آن جانب پناه ،کردمی از زخم
الح من شدند چون سبب ساز ص  
  بنده می نالد به حق از درد و نیش

  که آخر رنج و درد: حق همی گوید
  این گله ز آن نعمتی کن کت زند
  در حقیقت هر عدو داروي توست
  که از او اندر گریزي در خال
  نددر حقیقت دوستانت دشمن

  هست حیوانی که نامش اشغر است
  تا که چوبش میزنی، به میشود
  نفس مومن اشغري آمد یقین
  زین سبب بر انبیا رنج و شکست
  تا ز جانها، جانشان شد زفت تر

  بالکش میشود ،پوست از دارو
  ور نه تلخ و تیز مالیدي در او
  آدمی را نیز چون آن پوست دان
  تلخ و تیز و مالش بسیار ده

  انی، رضا ده، اي عیارور نمی ت
  که بالي دوست تطهیر شماست
  چون صفا بیند بال شیرین شود
  برد بیند خویش را در عین ِ مات
  این عوان در حق غیري سود شد
  رحم ربانی، از او ببریده شد
  کارگاه خشم گشت و کین وري

  قاطعان ِ راه را داعی شدي   
  بر بدان و مفسدان و طاغیان 

  ، اهل ِ دیربر همۀ کافر دالن و
  می نگفتی جز خبیثان را دعا

  دعوت اهل ضاللت جود نیست 
  من دعاشان زین سبب بگزیده ام 
  که مرا از شر، به خیر انداختند

  من از ایشان زخم و ضربت خوردمی 
  باز آوردندمی گرگان به راه 
  پس دعاشان بر من است، اي هوشمند

  صد شکایت میکند از رنج خویش 
  ن و راست کردمر تو را البه کنا

  از در ما دور و مطرودت کند
  کیمیاي نافع و دل جوي توست 
  استعانت جویی از لطف خدا
  که ز حضرت دور و مشغولت کنند
  او به زخم چوب، زفت و لمتر است 
  او ز زخم چوب فربه میشود

  کاو به زخم رنج، زفت است و سمین 
  از همه خلق جهان افزونتر است 

  دگرکه ندیدند آن بال قومی 
  چون ادیم طائفی خوش میشود
  گنده گشتی، ناخوش و، ناپاك بو
  از رطوبتها شده زشت و گران 
  تا شود پاك و لطیف و بافره 
  که خدا رنجت دهد بی اختیار
  علم او باالي تدبیر شماست 
  خوش شود دارو چو صحت بین شود

  اقتلونی یا ثقات : پس بگوید
  لیک اندر حق خود مردود شد

  ، بر او پیچیده شدکین ِ شیطانی
  کینه دان اصل ضالل و کافري 
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  سؤال کردن از عیسی علیه السالم که در وجود از همۀ صعبها صعب تر چیست؟. 4

  ا یکی هشیار سرگفت عیسی ر
  خدا خشم ِ  اي جان، صعب تر: گفتش
  ؟از این خشم خدا چبود امان: گفت

  کظم غیظ است اي پسر خط امان
  پس عوان که معدن این خشم گشت
  چه امیدستش به رحمت؟ جز مگر
  گر چه عالم را از ایشان چاره نیست
  چاره نبود هم جهان را از چمین

  

  چیست در هستی ز جمله صعب تر؟  
  ز آن دوزخ همی لرزد چو ماکه ا
  ترك خشم خویش اندر زمان : گفت

 خشم حق یاد آور و، در کش عنان

  خشم زشتش از سبع هم، در گذشت 
  باز گردد ز آن صفت، آن بی هنر

  این سخن اندر ضالل افکندنیست 
  لیک نبود آن چمین ماء معین 

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  بانگ بر زدن معشوق بر وي قصد خیانت کردن عاشق و. 5
  بازگو احوال آن خسته جگر
  چونکه تنهایش بدید آن ساده مرد
  بانگ بر وي زد به هیبت آن نگار

  آخر خلوت است و خلق نی: گفت
  کس نمی جنبد در این جا، جز که باد

  اي شیدا، تو ابله بوده اي: گفت
  باد را دیدي که می جنبد، بدان
  مروحۀ تصریف صنع ایزدش

  ادي، که به حکم ما  در استجزو ب
  جنبش این جزو باد، اي ساده مرد
  جنبش باد نفس کاندر لب است
  گاه دم را، مدح و پیغامی  کنی
  پس بدان احوال دیگر بادها
  باد را حق، گه بهاري میکند

  صرصر میکند ،بر گروه عاد
  میکند یک باد را زهر سموم
  باد دم را در تو بنهاد او اساس

  بی لطف و قهر دم نمیگردد سخن
  مروحه جنبان پی انعام کس
  مروحۀ تقدیر ربانی چرا؟

 در میان باغ با رشک قمر  

  زود او قصد کنار و بوسه کرد
  که مرو گستاخ، ادب را هوش دار

  آب حاضر، تشنه اي همچون منی 
  ر؟ چیست مانع زین گشاد؟کیست حاض

  ابلهی، و ز عاقالن نشنوده اي 
  باد ران  ،باد جنبانیست اینجا

  زد بر این باد و، همی جنباندش 
  باد بیزن تا نجنبانی، نجست 
  بی تو و بی بادبیزن، سر نکرد
  تابع تصریف جان و قالب است 
  گاه دم را، هجو و دشنامی  کنی 

  ُکل همی بیند نها   ،که ز جزوي
  دي اش، زین لطف عاري میکنددر 

  باز بر هودش معطر میکند
م  ُقدوم    مر صبا را میکند خرّ
  تا کنی هر باد را، بر وي قیاس 
  بر گروهی شهد و بر قومی است زهر

  و ز براي قهر هر پشه و مگس 
  پر نباشد ز امتحان و ابتال؟
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  چونکه جزو باد دم یا مروحه
  این شمال و، این صبا و، این دبور
  یک کف گندم ز انباري ببین
  کلّ ِ باد، از برج ِ باد آسمان
  بر سر خرمن به وقت انتقاد
  تا جدا گردد ز گندم کاهها
  چون بماند دیر آن باد وزان

  ین در طلق آن باد والدهمچن
  گر نمیدانند کش راننده اوست
  اهل کشتی همچنین جویاي باد
  همچنین در درد دندانها ز باد
  از خدا البه کنان آن جندیان
  رقعۀ تعویذ میخواهند نیز
  پس همه دانسته اند این را یقین
  پس یقین در عقل هر داننده هست
  گر تو او را می نبینی در نظر

  نمی بینی تو جان تن به جان جنبد،
  گر ابلهم من در ادب: گفت او

  ادب این بود خود، که دیده شد: گفت
  خود ادب این بود و آن دیگر دفین
  هرچه زین کوزه تراود بعد از این

  

صلحه    نیست اال مفسده یا م  
  کی بود از لطف و از انعام دور؟

  کان جمله باشد همچنین  فهم کن،
  کی جهد بی مروحۀ آن باد ران؟
  نی که فالحان ز حق جویند باد؟
  تا به انباري رود، یا چاهها

  جمله را بینی به حق البه  ُکنان 
  "که داد"گر نیاید، بانگ درد آید، 

  پس کردن زاري چه خوست؟ ،باد را
  جمله خواهانش از آن رب العباد
  قاددفع میخواهی به سوز و اعت

  که بده باد ظفر اي کامران 
  در شکنجۀ طلق زن از هر عزیز

  که فرستد باد، رب العالمین 
  اینکه با جنبنده، جنباننده هست 
  فهم کن آن را به اظهار اثر

  لیک از جنبیدن ِ تن، جان بدان 
  زیرکم اندر وفا و در طلب 
 آن دگر را خود همی دانی تو  لد

 زین بتر باشد که دیدیمش، یقین

ن، جمله چنین دیک نمط خواهد ب  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصۀ آن صوفی که زن را با بیگانه بگرفت. 6
  وزصوفیی آمد به سوي خانه ر

  جفت گشته با حریف خویش، زن
  چون بزد صوفی به جد در چاشتگاه
  هیچ معهودش نبد کاو آن زمان
  قاصدا، آن روز بی وقت آن مروع
  اعتماد زن بر او، کاو هیچ بار
  اعتمادش بود از روي قیاس
  آن قیاسش راست نامد از قضا

  

  خانه یک در بود و، زن با کفش دوز  
  ن اندر آن یک حجره از وسواس ت

  هر دو درماندند، نی حیلت نه راه 
  سوي خانه باز گردد از دکان 
 از خیالی کرد با خانه رجوع 

  این زمان تا خانه ناید او ز کار
 خانه نتوان کرد در کوي قیاس

  گر چه ستار است، هم بدهد سزا
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 وا نکنددر بیان آنکه حق تعالی بنده را به گناه اول رس. 7
بترس، ایمن مباش ،د کرديچونکه ب  

  چند گاهی او بپوشاند که تا
  چون عمر، آن شاه و میر مومنان

  کاي میر دیار: بانگ زد آن دزد
  حاش هللا که خدا: گفت امیرش

  بارها پوشد پی اظهار ِ فضل
  تا که این هر دو صفت ظاهر شود
  بارها زن نیز آن بد کرده بود

  ي سستآن نمی دانست عقل ِ پا
  آنچنانش تنگ آورد آن قضا
  نی طریق و، نی رفیق و، نی امان
  آنچنان کان زن در آن حجرة خفا

  کاي دو گبر: گفت صوفی با دل خود
  لیک نادانسته آرم این نفس
  از شما پنهان کشد کینه محق
  مرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم
  همچو کفتاري که میگیرند و، او
  نیست در سوراخ کفتار اي عمو
  این همی گویند و بندش مینهند
  هیچ  پنهان خانه، آن زن را نبود
  نه تنوري که در آن پنهان شود
  همچو عرصۀ پهن ِ روز رستخیز

  وصف این جاي حرج :گفت یزدان
  

  زآنکه تخم است و، برویاند خداش   
  آید آخر زآن پشیمانی تو را
  داد دزدي را به جالد و عوان 
  اولین بار است جرمم زینهار
  بار اول قهر راند در جزا

  باز گیرد از پی اظهار ِ عدل 
  آن مبشر گردد، این منذر شود
  سهل بگذشت آن و، سهلش مینمود
  که سبو دائم ز جو ناید درست 
  که منافق را کند مرگ فجا

  زآنکه عزرائیل شد در قصد جان 
  خشک شد او و حریفش ز ابتال
  از شما کینه کشم، لیکن به صبر

  ع زین حال، کس تا نگردد مطل
  همچو بیماري دق  ،اندك اندك

  لیک پندارد به هر دم بهترم 
 کاین کفتار کو؟"غرّة آن گفت"  

 گشته او مغرورتر زین گفت و گو

 او خوش آسوده که از من غالفند

  سمج و دهلیز و ره باال نبود
  نی جوالی که حجاب آن شود
  نی گو و نی پشته، نی جاي گریز

   "یها عوجال تري ف"بهر محشر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8 .یم ظکُنَّ عید   معشوق را زیر چادر پنهان کردن جهت تلبیس و بهانه گفتن زن که إِنَّ کَ
  چادر خود را بر او افکند زود
  زیر چادر مرد رسوا و عیان

  چیست این؟ : از تعجب گفت صوفی
  خاتونیست از اعیان ِ شهر: گفت

  در ببستم تا کسی بیگانه اي
  چیستش هین خدمتی: گفت صوفی

  مرد را زن کرد و در را بر گشود  
  سخت پیدا، چون شتر بر نردبان 
 هرگز این را من ندیدم، کیست این؟

  مر ورا از مال و اقبال است بهر
  زود نادانانه اي در نیاید 

  تا بر آرم بی سپاس و منتی؟
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  میلش خویشی و پیوستگی است: گفت
  یک پسر دارد که اندر شهر نیست
  خواست دختر را ببیند زیر دست

  ار آرد باشد یا سبوس: باز گفت
  زاد کم ،ما فقیر و: گفت صوفی

  ان در زواج؟کی بود این کفو ایش
  فقر و احتشام؟ ،کی بود همرنگ

  جامه نیمی اطلس و نیمی پالس
  باز کی شد هم نفس؟ ،با کبوتر

  کفو باید هر دو جفت اندر نکاح
  

  نیک خاتونیست، حق داند که کیست   
 خوب و زیرك چابک و مکسب کنی است

  اتفاقا دختر اندر مکتب است 
  میکنم او را به جان و دل عروس 

  مالدار و محتشم  ،قوم خاتون
  یک در از چوب و، دري دیگر ز عاج 

 ؟یاقوت و رخام ،چون شود همجنس

 شد نزد اربابِ شناسعیب با

 کی شود همراز، عنقا با مگس؟

  ور نه تنگ آید، نماند ارتیاح
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

گفتن زن که او در بند جهاز نیست مراد او ستر و صالح است و جواب گفتن صوفی این را سر . 9
  پوشیده

  او ،وگفتم من چنین عذري : گفت
  ما ز مال و زر ملول و تخمه ایم
  ما ملولیم از قماش و زر و سیم

تر است و پاکی و صالحقصد ما س  
  باز صوفی عذر درویشی بگفت

  من هم مکرر کرده ام: گفت زن
  اعتقاد اوست راسختر ز کوه

  مرادم عفت است: او همی گوید
  خود جهاز و مال ما: گفت صوفی

  خانۀ تنگی، مقام یک تنی
  ستر و پاکی و زهد و صالحباز 

  به ز ما میداند او احوال ستر
  بی جهازي خود عیان همچون خورست

  ظاهر او بی جهاز و خادم است*
  شرح مستوري ز بابا شرط نیست
  این حکایت را بدان گفتم که تا
  مر تو را اي هم به دعوي مستزاد
  چون زن صوفی تو خائن بوده اي
  که ز هر ناشسته روئی، گپ زنی

  نی، من نیستم اسبابجو: فتگ  
  ما به حرص و جمع، نی چون عامه ایم 
 فارغیم و تخمه از مال عظیم

  در دو عالم، خود بدان باشد فالح 
  و آن مکرر کرد تا نبود نهفت 
  بی جهازي را مقرر کرده ام 
  که ز فقرش هیچ می ناید شکوه 
  از شما مقصود، صدق و همت است 
  دید و می بیند هویدا و خفا

  در آن پنهان نماند سوزنی  که
  او ز ما به داند اندر انتصاح 
  وز پس و پیش و سر و دنبال ستر
 وز صالح و ستر او واقف تر است

  وز صالح و ستر، او خود عالم است 
  چون بر او پیدا، چو روز روشنیست 
  الف کم بافی چو رسوا شد خطا
  این بدستت اجتهاد و اعتقاد

  اي دام مکر اندر دغا بگشوده 
  شرم داري، و ز خداي خویش نی
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  غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را. 10

  "بصیر"از پی آن گفت حق خود را 
  "سمیع"از پی آن گفت حق خود را 

  "علیم"از پی آن گفت حق خود را 
  علم م ِنیست اینها بر خدا اس

  اسم مشتق است ز اوصاف قدیم
ها ور نه تسخر باشد و طنز و د  
  یا علم باشد حیی نام وقیح

  لقب "حاجی"طفلک نوزاده را 
  این لقبها در مدیح: گر بگویند

  تسخر و طنزي بود آن، یا جنون
  من همی دانستمت پیش از وصال
  من همی دانستمت پیش از لقا
  چونکه چشمم سرخ باشد در عمش

  ا چون بره دیدي بی شبانتو مر
  عاشقان از درد ز آن نالیده اند
  بی شبان دانسته اند آن ظبی را
  تا ز غمزه تیر آمد بر جگر
  کی کم از بره، کم از بزغاله ام؟
  حارسی دارم که ملکش می سزد
  سرد بود آن باد یا گرم، آن علیم

  شهوانی ندارد نور جان نفس ِ
  شهوانی ز حق کرّ است و کور نفس ِ
  ت سالت زآن نپرسیدم به هیچهش
  

  که بود دید وي ات هر دم نذیر  
  تا ببندي لب ز گفتار شنیع 
  تا نیندیشی فسادي تو، ز بیم 
  که سیه کافور دارد نام هم 
  نی مثال علت اولی سقیم 
  کرّ را سامع ضریري را ضیا

  یا سیاه زشت را، نام صبیح 
  نهی بهر نسب  "غازي"یا لقب 

  بود صحیح ن ،چون ندارد آن صفت
  پاك حق عما یقول الظالمون 
  که نکو روئی، ولیکن بد خصال 
  کز ستیزه راسخی اندر شقا

  دانمش ز آن درد، گر کم بینمش 
  تو گمان بردي ندارم پاسبان 
  که نظر تا جایگه مالیده اند
  رایگان دانسته اند آن سبی را
  که منم حارس، گزافه کم نگر

  که نباشد حارس از دنباله ام 
  د آن بادي که آن بر من میوزددان

  نیست غافل، نیست غایب، اي سقیم 
 دل کوریت میدیدم عیانه من ب

  من به دل کوریت میدیدم ز دور
  پیچ پیچ که پرت دیدم ز جهل ِ

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  گلخن و تقوي چون حماممثال دنیا چون . 11
  خود چه پرسم آنکه او باشد به تون؟
  شهوت دنیا مثال گلخن است
  لیک قسم متقی زین تون صفاست
  اغنیا، مانندة سرگین کشان
  اندر ایشان حرص بنهاده خدا

  چون بود او سر نگون  "تو چونی؟"که   
  که از او حمام تقوي روشن است 
  زآنکه در گرمابه است و در نقاست 
  بهر آتش کردن گرمابه دان 
  تا بود گرمابه گرم و بانوا
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  ترك این تون گیر و، در گرمابه ران
  هر که در تون است، او چون خادم است
  هر که در حمام شد سیماي او

  را نیز سیما آشکار تونیان
  ور نبینی روش، بویش را بگیر
  ور نداري بو، در آرش در سخن

  تو نئی صاحب ذهب: پس بگوید
  حرص تو چون آتش است اندر جهان
  پیش عقل، این زر، چو سرگین ناخوش است
  آفتابی کاو دم از آتش زند
  آفتاب آن سنگ را هم کرد زر

  مال گرد آورده ام: آنکه گوید
  که رسوائی فزاست این سخن گر چه

  که تو شش سله کشیدي تا به شب
  آنکه در تون زاد و پاکی را ندید
  گر بتون انباز خواهی بود تو

  

   تون را، عین آن گرمابه دان ترك  
  کاو صابر است و حازم است  ،مر ورا

خ زیباي او هست پیدا بر ر  
  از لباس و از دخان و از غبار
  بو عصا آمد براي هر ضریر
  از حدیث نو بدان راز کهن 
  بیست سله چرك بردم تا به شب 
  باز کرده هر زبانه صد دهان 
  گر چه چون سرگین فروغ آتش است 

  ا الیق آتش کندچرك تر ر
  تا به تون حرص افتد صد شرر

  چیست؟ یعنی چرك چندین خورده ام 
  در میان تونیان زین فخرهاست 
  من کشیدم بیست سله بی تعب 

 بر او رنجی پدید آرد   بوي مشک

  زین زیان هرگز نبینی سود تو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  قصۀ آن دباغ که در بازار عطاران از بوي عطر و مشک بی هوش و رنجور شد. 12
  آن یکی دباغ در بازار شد
  آن یکی افتاد بی هوش و خمید
  بوي عطرش زد ز عطاران راد
  همچو مردار اوفتاد او بی خبر
  جمع آمد خلق بر وي آن زمان
  آن یکی کف بر دل او می براند

  کاندر مرتعه او نمی دانست
  آن یکی دستش همی مالید و سر
  آن بخُور ِ عود و شکّر زد بهم
  وآن شده خم تا نفس چون میکشد
  و آن دگر نبضش گرفته از خرد
  تا که می خوردست، یا بنگ و حشیش
  پس خبر بردند خویشان را شتاب
  کس نمیداند که چون مصروع گشت

د آنچه ورا در کار بد    تا خَرَ

  چونکه در بازار عطاران رسید
  تا بگردیدش سر و بر جا فتاد
  نیم روز اندر میان رهگذر
  جملگی، ال حول گو، درمان کنان 
  و ز گالب آن دیگري بر وي فشاند

  واقعه  از گالب آمد ورا این
  و آن دگر که گل همی آورد تر
  و آن دگر از پوشش اش میکرد کم 
 وآن دگر بو از دهانش می شمد

  منتظر تا نبض او چون میجهد
  خلق در ماندند اندر بی هشیش 
  که فالن افتاده است آینجا خراب 
  یا چه شد کاو را فتاد از بام طشت 
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  یک برادر داشت آن دباغ زفت
  آستین اندکی سرگین سگ در

  من رنجش همیدانم ز چیست: گفت
  چون سبب معلوم نبود مشکل است
  چون بدانستی سبب را سهل شد

  هستش اندر مغز و رگ: گفت با خود
  تا میان اندر حدث او تا به شب
  با حدث کردست عادت سال و ماه
  پس چنین گفته است جالینوس مه
  کز خالف عادت است آن رنج او

  ن کشیچون جعل گشته است از سرگی
  هم از آن سرگین سگ داروي اوست

  را بخوان "الخبیثات الخبیثین"
  ناصحان او را به عنبر یا گالب
  مر خبیثان را نسازد طیبات
گم   چون ز عطر ِ وحی کژ گشتند و  ُ
  رنج و بیماریست ما را این مقال
  گر به گفت آرید نصحی آشکار
  ما به لغو و لهو فربه گشته ایم

  لهو و الغهست قوت ما، دروغ و 
  رنج را صد تو و افزون میکنند
  گند شرك و کفر ایشان بی حد است

  

  گربز و دانا بیامد زود تفت   
  مد با حنین خلق را بشکافت و، آ

  چون سبب دانی، دوا کردن جلیست 
  داروي رنج و، در آن صد محمل است 
  دانش ِ اسباب، دفع جهل شد

  توي بر تو، بوي آن سرگین سگ 
  غرق دباغی است او روزي طلب 
 بوي عطرش الجرم دارد تباه

  آنچه عادت داشت بیمار، آنش ده 
  پس دواي رنجش از معتاد جو

 هشی  از گالب آید جعل را بی

  که بدان او را همی معتاد و خوست 
  رو و پشت این سخن را باز دان 
  می دوا سازند بهر فتح باب 
  در خور و الیق نباشد اي ثقات 

نا بکم"بد فغانشان که  طَیرْ    "تَ
  نیست نیکو وعظتان، ما را به فال 
  ما کنیم آن دم شما را سنگسار

  در نصیحت خویش را نسرشته ایم 
  ما را این بالغ شورش معده ست 

 عقل را دارو به افیون میکنند

  هین که دباغ اوفتاده بی خود است
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  خفیه، به بوي سرگینمعالجه کردن برادر دباغ، دباغ را به . 13
  خلق را  می راند از وي آن جوان
  سر به گوشش برد همچون رازگو
  کاو به کف سرگین سگ سائیده بود
  چونکه بوي آن حدث را واکشید
  ساعتی شد، مرده جنبیدن گرفت
  کاین بخواند افسون به گوش او دمید
  جنبش اهل فساد آن سو بود
  هر که را مشک نصیحت سود نیست

  تا عالجش را نبینند آن کسان   
  پس نهاد آن چیز بر بینی او
  داروي مغز پلید، آن دیده بود
 مغز زشتش بوي ناخوش را شنید

  این فسونی بد شگفت : خلق گفتند
  مرده بود، افسون به فریادش رسید
  که ز ناز و غمزه و ابرو بود

  بود نیست جز بدین بوي بدش به
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  ز آن نجس خواندست حق مشرکان را،
  کرم، کاو زاده ست در سرگین ابد
  چون نزد بر وي نثار رش نور
  ور  ز  رش  نور حق قسمیش داد
  لیک نی مرغ خسیس خانگی
  تو بدان مانی، کز آن نوري  ُتهی
  از فراقت زرد شد رخسار و رو
  دیگ ز آتش شد سیاه و دود فام
  هشت سالت جوش دادم در فراق

  واهی پخت توخامی و، هرگز نخ
  غورة تو سنگ بسته، کز سقام

  

  کاندرون پشک زادند از سبق   
  می نگرداند به عنبر خوي خَود
  او همه جسم است، نی دل چون قشور
  همچو رسم مصر سرگین مرغ  زاد

  بلکه مرغ ِ دانش و فرزانگی 
  زانکه بینی بر پلیدي مینهی 
  برگ زردي، میوة ناپخته تو
  گوشت از سختی چنین مانده ست خام 

  نفاق کم نشد یک ذره خامیت و 
 گر هزاران بار جوشی، اي عتو

  غوره ها اکنون مویزند و، تو خام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

عذر خواستن آن عاشق از گناه خویش به تلبیس و روي پوش و فهم کردن معشوق آن را . 14
  نیز

  امتحان کردم، مگیر: گفت عاشق
  همی دانستمت بی امتحان من

  آفتابی، نام تو مشهور و فاش
  تو منی، من خویشتن را امتحان
  انبیا را امتحان کرده عدات
  امتحان ِ چشم ِ خود کردم به نور
  این جهان همچون خرابه ست و تو گنج
  ز آن چنین بی خردگی کردم گزاف
  تا زبانم چون تو را نامی نهد
  گر شدم در راه حرمت راه زن

شجز ب   ه شمشیر خود اي شاهم مکُ
م پا و سر   جز به دست خود مبرّ
  از جدایی باز میرانی سخُن
  در سخن آبادم این دم راه شد
  قشر را گفتیم و مغز آمد دفین
  گر خطائی آمد از ما در وجود
  امتحان کردم، مرا معذور دار

  

  تا ببینم تو حریفی یا ستیر  
  لیک، کی باشد خبر همچون عیان؟

  ار بکردم ابتالش؟چه زیان است 
  میکنم هر روز در سود و زیان 
  تا شده ظاهر از ایشان معجزات 
  اي که چشم بد ز چشمان تو دور

  گر تفحص کردم از گنجت، مرنج 
  تا زنم با دشمنان هر بار الف 
  چشم از این دیده گواهیها دهد

  آمدم اي مه، به شمشیر و کفن 
کُش بیش از این از دوري اي ماهم م 

  ن دستم، نه از دست دگرکه از ای
  هر چه خواهی کن، ولیکن این مکن 

  چون بیگاه شد ،گفت امکان نیست
 گر بمانیم این نماند همچنین 

 چشم میداریم در غفو اي ودود

  چون ز فعل خویش گشتم شرمسار
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  عاشق را و تلبیس او را در روي او مالیدن رد کردن معشوق عذر. 15
  در جوابش بر گشاد آن ماه لب
  حیله هاي تیره اندر داوري

  حیل هر چه در دل داري از مکر و
  گر بپوشیمش ز بنده پروري
  از پدر آموز، کآدم در گناه
  چون بدید آن عالم االسرار را
ه نشست بر سر خاکستر اند  

  گفت و بس "ربنا انا ظلمنا"
  جانداران پنهان همچو جاندید 

  که هال، پیش سلیمان مور باش
  جز مقام راستی یک دم مأیست
  کور اگر از پند پالوده شود
  آدما تو نیستی کور از نظر
  عمرها باید به نادر گاه گاه
  کور را خود این قضا همراه اوست
  در حدث افتد، نداند بوي چیست
  ور کسی بر وي کند مشکی نثار

  اي صاحب نظرپس دو چشم روشن، 
  خاصه چشم دل که آن هفتاد توست
  اي دریغا ره زنان بنشسته اند
  پاي بسته چون رود خوش راهوار؟
  این سخن اشکسته می آید دال
  در اگر چه خُرد و اشکسته شود
، از اشکست خود بر سر مزن راي د  
  همچنین اشکسته بسته گفتنیست
  گندم ار بشکست و از هم در سکست

  ، چو جرمت گشت فاشتو هم اي عاشق
  آنکه فرزندان ِ خاص ِ آدمند
  حاجت خود عرضه کن، حجت مگو
  سخت روئی گر ورا شد عیب پوش
  از ستیزه خواست بوجهل لعین

  توست شب که سوي ما روز و، سوي   
  پیش بینایان چرا می آوري؟

  اي دغل ،پیش ما پیداست چون روز
  تو چرا بی روئی از حد میبري؟
  خوش فرود آمد به سوي پایگاه 
  کرد ورد خویش استغفار را
  از بهانه شاخ تا شاخی نجست 
  چونکه جانداران بدید از پیش و پس 
  دور باش هر یکی تا آسمان 

  باش تا بنشکافد تو را، این دور 
  هیچ الال مرد را چون چشم نیست 
  هر دمی او باز آلوده شود
  لیک إذا جاء القضاء عمی البصر

  تا که بینا از قضا افتد به چاه 
  که مر او را اوفتادن طبع و خوست 
  از من است این بوي یا ز آلودگیست؟
  هم ز خود داند، نه از احسان یار
  بهتر از صد مادر است و صد پدر

  ه خوشه چین اوست پیش چشم حس ک
  صد گره زیر زبانم بسته اند
  بس گران بندیست، این معذور دار
  کاین سخن در است و، غیرت آسیا
  توتیاي دیدة خسته شود

  کز شکستن روشنی خواهی شدن 
  کاو غنی است  ،حق  ُکند آخر درستش

  بر دکان آمد که نک نان درست 
  آب و روغن ترك کن، اشکسته باش 

  ا میدمندنفحۀ انا ظلمن
  همچو ابلیس لعین فتنه جو
  در ستیزه و سخت روئی رو بکوش 
 معجزات از مصطفی شاه مهین
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  آن ابو جهل از پیمبر معجزي
  معجزه جست از نبی بوجهل سگ
  لیک آن صدیق حق معجز نخواست
  کی رسد همچون توئی را کز منی؟

  

  خواست همچون کینه ور ترکی غزي   
 اال که شک ،دید و نفزودش از آن

  خود نگوید جز که راست  ،این رو: گفت
  امتحان همچو من یاري کنی

   

  
  
  
 

گفتن جهودي علی علیه السالم را که اگر اعتماد داري بر حافظی خدا، از سر این کوشک . 16
  خود را در انداز، و جواب آن حضرت او را

  مرتضی را گفت روزي یک عنود
  ی بس بلندبر سر قصري و بام

  آري او حفیظ است و غنی: گفت
  خود را اندر افکن هین ز بام: گفت

  تا یقین گردد مرا ایقان تو
  خامش کن، برو: پس امیرش گفت

  کی رسد مر بنده را کاو با خدا
  بنده را کی زهره باشد کز فضول
  آن خدا را میرسد، کاو امتحان
  تا بما ما را نماید آشکار

  و راکه ت: هیچ آدم گفت حق را
  تا ببینم غایت حلمت شها
  عقل تو از بس که آمد خیره سر
  آنکه او افراشت سقف آسمان
  اي ندانسته تو شر و خیر را
  امتحان ِ خود چو کردي، اي فالن
  چون بدانستی که شکر دانه اي
  پس بدان بی امتحانی که اله
  این بدان بی امتحان از علم شاه
  هیچ عاقل افکند در ثمین؟

  را حکیم آگهی زانکه گندم
  شیخ را که پیشوا و رهبر است
  امتحانش گر کنی در راه دین
  جرات و جهلت شود عریان و فاش
  گر بیاید ذره سنجد کوه را

  کاو ز تعظیم خدا آگه نبود  
  ا واقفی اي هوشمند؟حفظ حق ر

  هستی ما را ز طفلی و منی 
  اعتمادي کن به حفظ حق تمام 
  و اعتقاد خوبِ با برهان تو
  تا نگردد جانت از جرأت گرو
  آزمایش پیش آرد ز ابتال؟

  امتحان حق کند؟ اي گیج گول 
  پیش آرد هر دمی با بندگان 
  که چه داریم از عقیده در سرار
  امتحان کردم در آن جرم و خطا
  اه، که را باشد مجال این؟ که را؟
  هست عذرت از گناه تو بتر
  تو چه دانی کردن او را امتحان؟
  امتحان خود را کن، آنگه غیر را

  فارغ آئی ز امتحان دیگران 
  پس بدانی کاهل شکر خانه اي 
  شکري نفرستدت ناجایگاه 
  چون سري نفرستدت تا پایگاه 
  در میان مستراحی پر چمین؟

  به انبار  َکهی هیچ نفرستد 
  گر مریدي امتحان کرد، او خر است 
  هم تو گردي ممتحن، اي بی یقین 
  او برهنه کی شود زین افتتاش؟

  بر درد ز آن  ُکه ترازوش، اي فتی 
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  کز قیاس خود ترازو می تند
  چون نگنجد او به میزان خرد
  امتحان همچون تصرف دان در او
  چه تصرف کرد خواهد نقشها
  امتحانی گر بدانست و بدید

  اشد خود این صورت که بست؟چه قدر ب
  وسوسۀ این امتحان چون آمدت
  چون چنین وسواس دیدي، زود زود
  سجده گه را  َتر ُکن از اشک روان
  آن زمان کت امتحان مطلوب شد
  هین چو وسواس آمدت در امتحان
  تا نگهدارد تو را آن ممتحن
  اي ضیائ الحق حسام الدین بیا

  

  مرد حق را در ترازو میکند  
  پس ترازوي خرد را بر درد
  تو تصرف بر چنان شاهی مجو
  بر چنان نقاش، بهر ابتال

  وي کشید؟ نی که هم نقاش آن بر
  پیش صورتها که در علم وي است؟ 
  بخت بد دان، کآمد و گردن زدت 
  با خدا گرد و درآ اندر سجود

  کاي خدایا وارهانم زین گمان 
وب شد  مسجد دین تو پر خَرّ

 باز گرد و رو بحق آر آن زمان

 از گمان و امتحان ِ انس و جن

  قصۀ داود بر گو و بقا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قصۀ مسجد اقصی و خروب و عزم کردن داود علیه السالم پیش از سلیمان علیه السالم بر بناي . 17
  آن مسجد

  چون در آمد عزم داودي به تنگ
  ترك این بخوان: کهوحی کردش حق 

  نیست در تقدیر ما آنکه تو این
  جرمم چیست اي داناي راز؟: گفت
  تو خونها کرده اي ،بی جرمی: گفت

  که ز آواز تو خلقی بی شمار
  خون بسی رفتست بر آواز تو

  مغلوب تو بودم، مست تو: گفت
  نی که هر مغلوب شه مرحوم بود؟

  اي مغلوب، معدومیت کو؟: گفت
  کاو از خویش رفت این چنین معدوم

  او به نسبت با حیات حق فناست
  جملۀ ارواح در تدبیر اوست
  آنکه او مغلوب اندر لطف ماست
  منتهاي اختیار آن است خَود
  اختیاري را نبودي چاشنی

  که بسازد مسجد اقصی به سنگ   
  که ز دستت بر نیاید این بدان 
  مسجد اقصی بر آري، اي گزین 
  که مرا گوئی که مسجد را مساز
  خون مظلومان به گردن برده اي 
  جان بدادند و شدند آن را شکار

  صداي خوب جان پرداز توبر 
  دست من بر بسته بود از دست تو
  نی که المغلوب کالمعدوم بود؟
  جز به نسبت نیست معدوم ایقنوا
  بهترین هستها افتاد و زفت 
  در حقیقت در فنا او را بقاست 
  جملۀ اشباح در تأثیر اوست 
  نیست مضطر، بلکه مختار والست 
  که اختیارش گردد اینجا مفتقد

  خر او محو از منی گر نگشتی آ
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  در جهان گر لقمه و گر شربت است
  گر چه از لذات بی تاثیر شد
  هر که او مغلوب شد مرحوم گشت
  نی چنان معدوم کز اهل وجود
  بلکه والی گشت موجودات را
  بی مثال و بی نشان و بی مکان
  بی شکال اندر سوال و در جواب

  

  لذت او فرع ترك لذت است   
 لذتی بود او و لذت گیر شد

 در بحار رحمتش معدوم گشت

 هیچ بر وي چربد اندر گاه جود

 بی گمان و بی نفاق و بی ریا

 بی زمان و بی چنین و بی چنان

  دم مزن واهللا اعلم بالصواب
  

  
  
  
  
  
  
 

خْوةٌ و العلماء کنفس واحده، خاصه اتحاد داود و سلیمان و سایر انبیاء . 18 نُونَ إِ م مؤْ ما الْ شرح إِنَّ
علیهم السالم که اگر یکی از ایشان را منکر شوي ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این عالمت 

خانه ویران کنی، آن همه ویران شود و یک دیوار قایم  اتحاد است که یک خانه از آن هزار
م و العاقل یکفیه االشاره، این خود از اشارت گذشت ه نْ م د ینَ أَح قُ ب   نماند که ال نُفَرِّ

  پس خطاب آمد به داود از خدا
  دل مدار اندر تفکر زین خبر

  در سینه ات ،غم مدار اي پاك دل
  بگذر زین بنا :که تو را گفتیم

  قضا رفته است بر حکم قضا این
  با قضاي ما رضا ده شاد باش
  کاین به جهد تو نمیگردد تمام
  گر چه برناید به جهد و زور تو
  گر چه برناید به جهدت اینمقام
  کردة او کردة توست اي حکیم
  مومنان معدود، لیک ایمان یکی
  غیر فهم و جان که در گاو و خر است
  باز غیر عقل و جان آدمی

  ی ندارد اتحادجان حیوان
  نگردد سیر آن ،گر خورد این نان

  بلکه این شادي کند از مرگ او
  جان گرگان و سگان هر یک جداست
  جمع گفتم جانهاشان من به اسم

  

 کاي گزین پیغمبر نیکو لقا  

 ره مده در دل مالل و غم مخور

 پاك دار از هر غبار آیینه ات

 کاندر این دریا تو را نبود شنا

 همی دادن رضامر تو را باید 

 تن بده وز قید غم آزاد باش

 بگذر از این کوشش و بردار گام

  لیک مسجد را بر آرد پور تو
 لیک پور تو کند آن را تمام

  مومنان را اتصالی دان قدیم 
  جسمشان معدود، لیکن جان یکی 
  آدمی را عقل و جانی دیگر است 
  هست جانی در ولی آن دمی 
  دتو مجو این اتحاد از روح ِ با

  ور کشد بار این، نگردد آن گران 
  از حسد میرد، چو بیند برگ او

  متحد جانهاي شیران خداست 
  کان یکی جان، صد بود نسبت به جسم 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

یتعالی بنوز آفتات که تمامت مثل آوردن در بیان اتحاد جانهاي انبیا و اولیاء و دوستان خدا. 19
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خانها و سرایها و بیابانها و کوهها و دریاها را بتابش خود روشن کند و در هر خانه و سراي و هر 
دشت و صحرا روشنائی دیگر دهد و همه یکنور و روشنی باشد و اختالف جانهاي مردم دیگر بنور 

آفتاب طلوع کند این انوار ماه و ستارگان و نور چراغ که هر کدام نور دیگر است و چون 
نمانند چنانکه روز حشر چون خورشید جمال و جالل حق از مشرق ازل طالع شود انوار عاریتی 

 محو گردد
  همچو آن یک نور خورشید سما
  لیک یک باشد همه انوارشان
  چون نماند خانه ها را قاعده
  فرق و اشکاالت آید زین مقال
  فرق ها بی حد بود از شخص شیر

  وقت مثال، اي خوش نظر لیک در
  آخر مثال شیر بود ،کان دلیر

  نقشی ندارد این سرا ،متحد
  هم مثال ناقصی دست آورم
  شب به هر خانه چراغی مینهند

  این تن بود، نورش چو جان ،آن چراغ
  آن چراغ شش فتیلۀ این حواس
  بی خور و بی خواب نزید نیم دم
  بی فتیل و روغنش نبود بقا

  رگ جوستزانکه نور علتی اش م
  جمله حسهاي بشر هم بی بقاست
  نور حس جان بی پایان ما
  لیک مانند ستاره و ماهتاب

  کیکَ  آنچنان که سوز و درد زخم ِ
  آنچنان که عور اندر آب جست
  میکند زنبور بر باال طواف

  زنبور این زمان ،آب ذکر حق و
  زین فالن و آن فالن بگذر همی

  ذکر و صبر کن دم بخور در آبِ
  از آن، تو طبع آن آب صفابعد 

  آن چنان کز آب، آن زنبور ِ شر
  بعد از آن خواهی تو دور از آب باش

  صد بود نسبت به صحن خانه ها  
  چون که برگیري تو دیوار از میان 
  مومنان مانند نفس واحده 
  لیک نبود مثل این، باشد مثال 
  تا به شخص آدمی زاد دلیر
  اتحاد از روي جانبازي نگر
  نیست مثل شیر در جملۀ حدود

  مثلی وا نمایم من تو راتا که 
  تا ز حیرانی خرد را واخرم 

  ز ظلمت میرهند ،تا به نور آن
  هست محتاج فتیل و این و آن 
  جملگی بر خواب و خور دارد اساس 

  نزید نیز هم  ،با خور و با خواب
  با فتیل و روغن او هم بی وفا
  چون زید؟ که روز روشن مرگ اوست 
  زانکه پیش نور روز حشر الست 

  ت کلی فانی و ال چون گیانیس
  جمله محوند از شعاع آفتاب 
  محو گردد چون در آید مار الیک 
  تا در آب از زخم زنبوران برَست 
  چون بر آرد سر، ندارندش معاف 
  هست یاد این فالنه و آن فالن 

 ذکر حق باید دمی گرت زآبِ

  تا رهی از فکر و وسواس کهن 
  خود بگیري، جملگی سر تا به پا

  زد، از تو هم گیرد حذرمی گری
  طبع آبی خواجه تاش  ،که به سرّ هم
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  پس کسانی کز جهان بگذشته اند
  در صفات حق، صفات جمله شان
  بی نشان از خویش و با آن دلنشین
  مرده از خود پیش آن شه زنده دم
  گر ز قرآن نقل خواهی اي حرون
  محضرون معدوم نبود، نیک بین

  محجوب از بقایش در عذاب روح ِ
  زین چراغ حس حیوان، المراد
  روح خود را متصل کن اي فالن
  صد چراغت گر مرند، ار بیستند
  زآن همه جنگند این اصحاب ما
  زانکه نور انبیا خورشید بود
  یک بمیرد، یک بماند تا به روز
  جان حیوانی بود حی از غذي
  گر بمیرد این چراغ و طی شود

  ه چو بی این هم به پاستنور آن خان
  این مثال جان حیوانی بود
  باز از هندوي شب چون ماه زاد
  نور آن صد خانه را تو یک شمر
  تا بود خورشید تابان بر افق
  باز چون خورشید جان آفل شود
  این مثال نور آمد، مثل نی
  بر مثال عنکبوت زشت خو
  از لعاب خویش پردة نور کرد
  دگردن اسب ار بگیرد، بر خور
  کم نشین بر اسب توسن بی لگام
  اندر این آهنگ منگر سست و پست

  

  ال نیند و، در صفات آغشته اند  
  همچو اختر پیش آن خور، بی نشان 
 از کمال قرب معنی همنشین

 زندة جاوید در کوي قدم

   "جمیع هم لدینا محضرون"خوان 
  تا بقاي روحها دانی یقین 

  در بقا پاك از حجاب  ،واصل روح ِ
  تا نجوئی اتحاد گفتمت هان

  زود با ارواح قدس سالکان 
  باش فارغ، چون یگانه نیستند
  جنگ کس نشنید اندر انبیا
  نور حس ما، چراغ و شمع و دود
  یک بود پژمرده، دیگر با فروز

  هم بمیرد او به هر نیک و بدي 
  خانۀ همسایه مظلم کی شود؟
  پس چراغ حس هر خانه جداست 
  نی مثال جان ربانی بود

  هر روزنی نوري فتاد بر سر
  که نماند نور آن بی این دگر

  هست در هر خانه نور او قنق 
  نور جملۀ خانه ها زایل شود

  مر تو را هادي، عدو را ره زنی 
  پرده هاي گنده را بر بافد او
  دیدة ادراك خود را کور کرد
  ور بگیرد پاش، بستاند لگد

  عقل و دین را پیشوا کن، والسالم 
  ر و شقّ انفس استکاندر این ره صب

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  قصی در دست سلیمان علیه السالمبقیۀ قصۀ بناي مسجد ا. 20
  باز گرد و قصۀ مسجد بگو
  چون سلیمان کرد آغاز بنا
  در بنایش دیده میشد کرّ و فر

 با سلیمان نبی نیک خو  

  همایون چون منی  ،پاك چون کعبه
  نی فسرده چون بناهاي دگر
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  چون به امر حق بنا کرد آن بنا
  از زمین و آسمان یاري بدش
  در بنا هر سنگ کز  ُکه می سکست
  همچو از آب و گل آدم کده
  سنگ بی حمال آینده شده

  ینده بودآب روان زآ ،از زمین
  آب و خاك از خویشتن گل می سرشت
  همچو آدم کز گل آمد اصل او
  چون در و دیوار جنت جان بدش

  دیوار بهشت: حق همی گوید که
  با آگهیست ،چون در و دیوار تن

  هم درخت و میوه، هم آب زالل
  نه ز آلت بسته اند ،زانکه جنت را

ست ،این بنا دل مرده بز آب و گ  
للاین به اصل خوی ر خش ماند پ  

  هم سریر و قصر و هم تاج و ثیاب
  فرش بی فرّاش پیچیده شود
  تخت او سیار بی حمال شد
  خانۀ دل بین ز غم ژولیده شد
  هست در دل زندگی دار الخلود
  چونکه گشت آن مسجد اقصی تمام
  چون سلیمان در شدي هر بامداد

  گه به گفت و لحن و ساز ،پند دادي
  ب ترپند فعلی، خلق را جذا

  واندر آن، وهم امیري کم بود
  

 برتر آمد از ستاره و از سما  

 جن و انس اندر مدد کاري بدش

  همی گفت از نخست  "سیرو ابی"فاش 
  نور ز آهک پاره ها تابان شده 
  و آن در و دیوارها زنده شده 

 آن آب روان را بنده بود خاك

 واندر آن گل صورت دل می سرشت

 آمد وصل او "نفخت روحی"وز 

 آن در و دیوار جان ارزان بدش

  نیست چون دیوارها بی جان و زشت 
  چون شاهنشهیست  ،زنده باشد خانه

  با بهشتی در حدیث و در مقال 
  بلکه از اعمال و نیت بسته اند
  و آن بنا از طاعت زنده شدست 
  و آن به اصل خود که علم است و عمل 
  با بهشتی در سؤال و در جواب 
  خانه بی مکناس روبیده شود
  حلقه و در، مطرب و قوال شد
  بی کناس از توبه اي روبیده شد
  در زبانم چون نمی آید، چه سود؟
 ز اهتمامات سلیمان والسالم

  مسجد اندر، بهر ارشاد عباد
  گه به فعل اعنی رکوع  با نیاز

  رسد در جان ِ هر بیگوش و کر کاو
  در حشم، تاثیر آن محکم بود

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قصۀ آغاز خالفت عثمان و خطبۀ وي در بیان آنکه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به . 21
  قول

  عثمان که بر منبر برفت قصۀ
  منبر مهتر که سه پایه بدست
  بر سوم پایه عمر، در دور خویش
  دور عثمان آمد او باالي تخت

  چون خالفت یافت بشتابید تفت   
  رفت بوبکر و دوم پایه نشست 

  الم و کیش از براي حرمت اس
  بر شد و بنشست آن محمود بخت 
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  پس سؤالش کرد شخصی بو الفضول
  پس تو چون جستی از ایشان برتري؟

  اگر جایم سیم پایه بدي: گفت
  ور دوم پایه شدم من جاي جو
  هست این باال مقام مصطفی

  ر جاي خطبه آن ودودبعد از آن ب
  هین بخوان: زهره نی کس را که گوید

  هیبتی بنشسته بد بر خاص و عام
  هر که بینا، ناظر آن نور بود

  فهم کردي آن ضریر تا ز گرمی 
  گشاید دیده را  لیک این گرمی

  گرمی اش را ضجرتی و حالتی
  کور چون شد گرم از نور قدم
  سخت خوش مستی، ولی اي بو الحسن

  کور باشد ز آفتاب این نصیب
  وآنکه او این نور را بینا بود
  ور شود صد تو که باشد این زبان
  واي بر وي گر بساید پرده را
  دست چه بود؟ خود سرش را بر کند
  این به تقدیر سخن گفتم تو را
  خاله را خایه بدي، خالو بدي
  از زبان تا چشم، کاو پاك از شک است
  هین مشو نومید، نور از آسمان

  اثر در کانها از اخترانصد 
  اختر گردون ظلم را ناسخ است
  چرخ ِ پانصد ساله راه، اي مستعین
  سه هزاران سال و پانصد تا زحل
  درهمش آرد چو سایه در ایاب
  وز نفوس پاك اختروش مدد
  ظاهر آن اختران قوام ما

  

  کان دو ننشستند بر جاي رسول   
  چون به رتبت تو از ایشان کمتري 
  وهم مثلی عمرتان میشدي 

  مثل ابوبکر است او :گفتئی
  وهم مثلی نیست با آن شه مرا
  تا به قرب عصر لب خاموش بود
  یا برون آید ز مسجد آن زمان 

  بام پر شده از نور یزدان صحن و 
  فزود  یکور را زآن تاب هم گرم

  که بر آمد آفتابی بس منیر
  تا ببیند عین هر بشنیده را

  ز آن تبش دل را گشادي فسحتی 
  من بینا شدم : از فرح گوید که

  پاره اي راه است تا بینا شدن 
  صد چنین، واهللا اعلم بالصواب 
  شرح او، کی کار بو سینا بود؟

  کاو بجنباند به کف پردة عیان 
  تیغ اللهی کند دستش جدا
  آن سري کز جهل سرها می کند
  ور نه خود دستش کجا و این کجا؟

  این به تقدیر آمدست ار او بدي 
  صد هزاران سال گویم، اندك است 
  حق چو خواهد، میرسد در یک زمان 
  میرساند قدرتش در هر زمان 
  اختر حق، در صفاتش راسخ است 
  در اثر نزدیک آمد با زمین 

  دم خاصیتش آرد عمل  دم به
  طول سایه چیست پیش آفتاب؟
  سوي اخترهاي گردون میرسد
  باطن ما گشته قوام سما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

آدمی عالم : آدمی عالم صغري است و حکماي الهی گویند: نددر بیان آن که حکما گوی. 22
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کبري است زیرا که آن علم حکما بر صورت آدمی مقصور بود و علم این حکما در حقیقت 
  حقیقت آدمی موصول بود

  پس به صورت عالم صغري توئی
  ظاهر آن شاخ اصل میوه است
  گر نبودي میل و امید ثمر
  پس به معنی آن شجر از میوه زاد

  کادم و انبیا: مصطفی زین گفت
  بهر این فرموده است آن ذوفنون
  گر به صورت من ز آدم زاده ام
  کز براي من بدش سجدة ملک
  پس ز من زائید در معنی پدر
  اول فکر آخر آمد در عمل
  حاصل اندر یک زمان از آسمان
  نیست بر این کاروان این ره دراز
  دل به کعبه میرود در هر زمان

  کوتهی مر جسم راست این دراز و
  چون خدا مر جسم را تبدیل کرد
  صد امید است این زمان، بردار گام
  گر چه پیلۀ چشم بر هم میزنی

  

  پس به معنی عالم کبري توئی   
  باطنا بهر ثمر شد شاخ هست 
  کی نشاندي باغبان هر سو شجر؟
  گر به صورت از شجر بودش والد
  خلف من باشند در زیر لوا

   "ن السابقوننحن االخرو"رمز 
  من به معنی جد جد افتاده ام 
  وز پی من رفت بر هفتم فلک 
  پس ز میوه زاد در معنی شجر

  خاصه فکري کاو بود وصف ازل 
  میرود می آید ایدر کاروان 
  کی مفازه زفت آید با مفاز؟

  جسم طبع دل بگیرد ز امتنان 
  چه دراز و کوته آنجا که خداست؟
  درفتنش بی فرسخ و بی میل کر

  عاشقانه، اي فتی، خلّ الکالم 
  در سفینه خفته اي، ره می کنی 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  تفسیر این حدیث که مثل امتی کمثل سفینۀ نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. 23
  بهر این فرمود پیغمبر که من

  کشتی نوحما و اصحابیم چون 
  چونکه با شیخی، تو دور از زشتیی
  در پناه جان جان بخشی قوي
  مگسل از پیغمبر ایام خویش
  گر چو شیري، چون روي ره بی دلیل
  هین مپر، اال که با پرهاي شیخ
  یک زمانی موج لطفش بال توست
  قهر او را ضد لطفش کم شمر
  یک زمان چون خاك سبزت میکند
  دجسم ِ عارف را دهد وصف جما

  همچو کشتی ام به طوفان زمن   
  هر که دست اندر زند یابد فتوح 
  روز و شب سیاري و در کشتیی 
  خفته در کشتی و در ره میروي 

  خویش  تکیه کم کن بر فن و بر کام
  همچو روبه در ضاللی و ذلیل 
  تا ببینی عون ِ لشکرهاي شیخ 
  آتش قهرش دمی حمال توست 
  اتحاد هر دو بین اندر اثر
  یک زمان پر باد و گبزت میکند
  تا بر او روید گل و نسرین شاد
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  لیک او بیند، نبیند غیر او
  مغز را خالی کن از انکار یار
  تا بیابی بوي خلد از یار من
  در صف معراجیان گر بیستی
  نی چو معراج زمینی تا قمر
  نی چو معراج بخاري تا سما
  خوش براقی گشت، خنگ نیستی
س میکند مش مکوه و دریاها س  
  پا بکش در کشتی و می رو  روان

  رو تا قدمدست نی و پاي نی 
  بردریدي در سخن پردة قیاس
  اي فلک بر گفت او گوهر ببار
  گر بباري، گوهرت صد تا شود
  پس نثاري کرده باشی بهر خَود

  

  جز به مغز پاك ندهد خلد بو  
  تا که ریحان یابد از گلزار یار

  چون محمد، بوي رحمن از یمن 
  براقت پر گشاید، نیستی چون 

  بلکه چون معراج کلکی تا شکر
  بل چو معراج جنینی تا نها 
  سوي هستی آردت، گر بیستی 
  تا جهان ِ حس را پس میکند
  چون سوي معشوق ِ جان ِ جان روان 
  آنچنان که تاخت جانها از عدم 
  گر نبودي سمع سامع را نعاس 
  از جهان او جهانا شرم دار

  گویا شودجامدت بیننده و 
  چون که هر سرمایۀ تو صد شود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  قصۀ هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوي سلیمان علیه السالم. 24
  همچو آن هدیه که بلقیس از سبا
  هدیۀ بلقیس چل استر بدست

  ن به صحراي سلیمانی رسیدچو
  بر سر زر تا چهل منزل براند

  زر را وابریم: بارها گفتند
  دهی است ،ده عرصه اي کش خاك زر ِ

  هدیه تا اله ،اي ببرده عقل
  چون کساد هدیه آنجا شد پدید

  ر رواا ،ار کساد و :باز گفتند
  ما را بردنیست ،گر زر و گر خاك
  واپس برید :گر بفرمایند که

  ان را همی باید شنیدامر و فرم
  پس روان گشتند هدیه آوران
  خندش آمد چون سلیمان آن بدید

  نگفتم که به هدیه استم امیدمن 
  نادر هدیه هاست ،که مرا از غیب

 بر سلیمان میفرستاد، اي کیا  

  مله خشت زر بدست بار آنها ج
پخته دیدِ   فرش آن را جمله زر  

  آبی نماند ،تا که زر را در نظر
   ؟ما چه بیگار اندریم ،سوي مخزن

  زر به هدیه بردن آنجا ابلهی است 
  راه  آنجا کمتر است از خاك ،عقل

  شرمساریشان همی واپس کشید
  بنده فرمانیم ما ؟چیست بر ما
  بجا آوردنیست  ،امر فرمانده

  تحفه را باز آورید ،به فرمان هم
 تا بدانجا هدیه را باید کشید

 تا به تخت آن سلیمان جهان

  ؟یدمزکز شما من کی طلب کردم 
  الیق هدیه شوید :بلکه گفتم

  که بشر آن را نیارد نیز خواست 
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  کاو زر کند ،میپرستید اختري
  میپرستید آفتاب چرخ را

  ماست از امر حق طباخ ِ ،آفتاب
  ؟آفتابت گر بگیرد چون کنی

  ؟صداعبه درگاه خدا آري  ین
  ؟خورشید کو ،کشندت نیم شبُ گر 

  حادثات اغلب به شب واقع شود
  خم شويَ گر ز آستانه  ،سوي حق

گشایم با تو لب ،حرمچون شوي م  
  یجز روان پاك او را شرق ن
  روز آن باشد که او شارق شود
  ؟ چون نماید ذره پیش آفتاب
  آفتابی را که رخشان میشود

  عرش همچو ذره بینی اش در نور ِ
  بی قرار و خوار ومسکین  ینی اشب

  ثريأی که از او یک مئکیمیا
  که از وي نیم تاب ،نادر اکسیري

  کز یک عمل ،بوالعجب میناگري
  درهاي جان و اخترانباقی 

  آفتاب زبون ِ ،دیدة حسی
  تا زبون گردد به پیش آن نظر

  این ناري بود ،کان نظر نوري و
  

  کاو اختر کند ،رو به او آرید  
  خوار کرده جان عالی نرخ را

  یم او خداست ئکه گو ،ابلهی باشد
  تو چون بیرون کنی؟ ،اهی زوآن سی

  واده شعاع  ،که سیاهی را ببر
  یا امان خواهی از او ،تا بنالی

  ب بودئو آن زمان معبود تو غا
  حرم شوي م ،وا رهی از اختران

  شب  تا ببینی آفتاب نیم
   یدر طلوعش روز و شب را فرق ن

  او بارق شود نکهشب نماند چو
   خور چنان باشد در آن انوار و تاب

  کند و حیران میشودُ ه پیشش دید
موفور عرش  پیش نور بی حد  

ت شده از کردگاردیده را قو  
  گشت آن اختري  ،بر دخان افتاد

  بکردش آفتاب  ،بر ظالمی زد
رّبست چندین خاصیت را ب زل ح  

  اي طالب بدان  ،هم بر این مقیاس
  و بیاب  يی جوئدیدة ربان

  شعشعات آفتاب با شرر
  تاري بود بس ،نار پیش نور

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کرامات و نور شیخ عبد اهللا مغربی قدس سره. 25
  گفت عبد اهللا شیخ مغربی
  من ندیدم ظلمتی در شصت سال

  قال او صدق ِ ،فیان گفتندصو
ر از خار و گودر بیابانهاي پ  

  به شب او روي پس ناکرده میگفت
  سوي راست :باز گفتی بعد یک دم

  روز گشتی پاي بوسش گشته ما
  روز گشتی پاش را ما پاي بوس

  شصت سال از شب ندیدم من شبی   
  ز اعتالل  یبه شب ن یبه روز و ن ین

  وشب همی رفتیم در دنبال ا
  او چو ماه بدر ما را پیش رو

  میل کن در سوي چپ  ،هین گو آمد
  زیرا که خاري پیش پاست  ،میل کن

 زآنکه بودي پاکش از گل، هر دو پا

  یش چو پاهاي عروس هاگشته پا
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  ل بر وي اثرز گ ین ،ز خاك و ین
  مغربی را مشرقی کرده خداي
  نور این شمس شموسی فارس است

  ؟د حارس آن نور مجیدچون نباش
  در امان ،تو به نور او همی رو

  پاك پیش پیشت میرود آن نور ِ
  ست دانرا یوم ال یخزي النَّبی را

  گر چه گردد در قیامت آن فزون
  کاو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ

  

  نه از خراش خار و آسیب حجر  
  زاي  کرده مغرب را چو مشرق نور

  روز خاص و عام را او حارس است 
  پدیدکه هزاران آفتاب آرد 

  در میان اژدها و کژدمان 
  میکند هر رهزنی را چاك چاك 

  بخوان  "یسعی بین ایدیهم"نور 
  از خدا اینجا بخواهید آزمون 

  واهللا اعلم بالبالغ  ،جان نور ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

بلقیس را با آن هدیه ها که آورده بودند سوي  باز گردانیدن سلیمان علیه السالم رسوالن. 26
  بلقیس را به ایمان و ترك آفتاب پرستیسلیمان بلقیس و دعوت کردن 

  باز گردید اي رسوالن خجل
  بر سر آن زر نهید ،این زر من

  فرج استر الیق حلقۀ زر است
  که نظرگاه خداوند است آن
  ؟کو نظرگاه شعاع آفتاب

  ز جان اسپر کنید ،از گرفت من
  بر بام است او ،مرغ فتنۀ دانه

  چون به دانه داد او دل را به جان
  آن نظرها که به دانه می کند

  گر تو میدزدي نظر :دانه گوید
  چون گشایند آن نظر این سو تو را
  چون کشیدت آن نظر اندر پی ام

  

  دل  ،دل به من آرید ،زر شما را  
  کوري تن فرج استر را دهید

  است  روي زرد اصفر ،عاشقِ  زر
  کان  ،کز نظر انداز خورشید است

  کو نظرگاه خداوند لباب؟
  گر چه اکنون هم گرفتار منید

  بستۀ دام است او ،پر گشاده
  مر و را بگرفته دان  ،ناگرفته

  کاو به پا بر میزند ،آن گره دان
  من همی دزدم ز تو صبر و مقر
 پس مدان از خویشتن غافل مرا

  پس بدانی کز تو من غافل نی ام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

27 .قصۀ عطاري که سنگ ترازوي او گاز آن گل  ،لخوارل سر شوي بود و دزدیدن مشتري گ
  و دیدن عطار و نادیده کردن مر ورا هنگام سنجیدن شکر

  گل خوار رفتِ پیش عطاري یکی 
ار دو دلطرّ ،عطار ر ِپس ب  

  لوج مناي جوان، اب: گفت عطار
  ترازوي من است  سنگ ،لگ لیک
  هستم در مهمی قند جو :گفت

  قند خاص زفت  تا خرد ابلوج  
ل موضع سنگ ترازو بود گ  
 هست نیکو بی تکلف بی سخن

  را میل شکر بخریدن است و گر ت
باش گو د،هر چه خواه ،میزان سنگ  
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  لخور استپیش آنکه گ :گفت با خود
  اي پسر :گفت اوهمچو آن دالله ک

  لیک هم یک چیز هست ،سخت زیبا
  این چنین خود گر بود ،بهتر :گفت

  ل استسنگت از گ ،گر نداري سنگ و
  اندر آن کفۀ ترازو ز اعتداد

  ر به دستپس براي کفۀ دیگ
  او دیر ماند ،چون نبودش تیشه اي
  فتگگلخور ناشِ رویش آن سو بود، 

  که نیاید ناگهان ،ترس ترسان
  دید عطار آن و خود مشغول کرد

  من میبري ،گلِ  و ز ،گر بدزدي
  لیک از خري ،تو همی ترسی ز من

  ز آزمود ،شکر را توچون ببینی 
  چنان احمق نیم ،گر چه مشغولم

  نظر خوش میکندز آن دانه امرغ 
  چشم حظی میبري راه ز گر

  چون تیر است و سم ،این نظر از دور
  دام مرغان ضعیف ،مال دنیا
لکی که او دامیست ژرفتا بدین م  
  می نخواهم ملکتان ،من سلیمان

  کاین زمان هستید خود مملوك ملک
  اي اسیر این جهان ،باژگونه

  محبوس جان ،اي تو بندة این جهان
  

  ل نکوتر از زر است گ ؟سنگ چه بود  
  نو عروسی یافتم بس خوب فر

  دختر حلواگر است  ،کان ستیره
  دختر او چرب و شیرین تر بود

  دل است  قوت  ،اگل مرِ به  ،این به و
ل را نهاداو بجاي سنگ آن گ  

  هم به قدر آن شکر را می شکست 
  مشتري را منتظر آنجا نشاند
  گل از او پوشیده دزدیدن گرفت 
  چشم او بر من فتد از امتحان 

  اي روي زرد از این،که فزون تر دزد 
  رو که هم از پهلوي خود میخوري 
  من همی ترسم که تو کمتر خوري 

  احمق و غافل که بودکی پس بدان
  که شکر افزون کشی تو از نی ام 

  راهش میزند ،دانه هم از دور
  کباب از پهلوي خود میخوري؟ ین

  صبر تو کم  ،عشقت افزون میشود
دام مرغان شریف  ،لک عقبیم  

  د مرغان شگرف یندر شکار آ
  لکتان برهانم از هر هِ بلکه من 

مالک بجهید ز هلک او آنکه  ،لکم  
  م خود کردي امیر این جهان نا

  ی خویش را خواجۀ جهان؟ئچند گو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دل داري کردن و نواختن سلیمان علیه السالم مر آن رسوالن را و دفع وحشت و آزار از . 28
  ل ایشان و عذر قبول ناکردن هدیه شرح کردن با ایشاند

  میفرستمتان رسول ،اي رسوالن
  پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب
  که چهل منزل به روي زر بدید
  تا بداند که به زر طامع نه ایم

  همه خاك زمین ،گر خواهد ،آنکه

  از قبول  ،من بهتر شما را رد  
  ید از بیابان ذهب ئباز گو

 وز چنین هدیه خجل چون میشدید

  از زر آفرین آورده ایم  ،ما زر
سر به سر زر گردد و دثمین  ر  
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  اي زر گزین ،حق براي آن کند
ر فنیمفارغیم از زر که ما بس پ  

  ؟کی کدیۀ زر میکنیم از شما
  گر ملک سباست ،ترك آن گیرید

  تخته بند است آنکه تختش خوانده اي
  ودپادشاهی نیستت بر ریش خَ

  بی مراد تو شود ریشت سپید
  مالک الملک است هر کش سر نهد
  لیک ذوق سجده اي پیش خدا
  پس بنالی که نخواهم ملکها

  از بد رگی ،پادشاهان جهان
  ن و دنگسر گردا ،ور نه ادهم وار

  لیک حق بهر ثبات این جهان
  تا شود شیرین بر ایشان تخت و تاج
  از خراج ار جمع آري زر چو ریگ
  همره جانت نگردد ملک و زر
  تا ببینی کاین جهان چاهیست تنگ

  ی به بامئچون ز چاه آ ،تا بگوید
  هست در چاه انعکاسات نظر

  کودکان را ز اختالل ،وقت بازي
  ندکیمیاگر گشته ا ،عارفانش

  

  روز محشر این زمین را نقره گین   
  خاکیان را سر به سر زرین کنیم 
  ما شما را کیمیاگر میکنیم 

  ملکهاست  بس ،لآب و گ که برون ِ
  بر در مانده اي  ،صدر پنداري و

  پادشاهی چون کنی بر نیک و بد
  اي کژ امید ،شرم دار از ریش خود

  خاك صد ملکش دهد بی جهان ِ
  راو خوشتر آید از دو صد دولت ت

  ملک آن سجده مسلم کن مرا
  بو نبردند از شراب بندگی 
  ملک را بر هم زدندي بیدرنگ 

ان هرشان بنهاد بر چشم و دهم  
  ستانیم از جهان داران خراج  که

  آخر آن از تو بماند مرده ریگ 
  سرمه ستان بهر نظر ،زر بده

  یوسفانه آن رسن آري به چنگ 
   "هذا غالملی  ،یا بشري" :جان که

  کمترین آنکه نماید سنگ زر
  زر و مال  ،مینماید آن خزفها
ایشان نژند ر ِتا که شد کانها ب  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بی مشغول  ،جماعت مشایخ را در خواب و در خواست کردن روزي حالل یدیدن درویش. 29
میوه هاي تلخ و ترش کوهی بر وي  بهو ارشاد ایشان او را  ،شدن به کسب و از عبادت ماندن

  آن مشایخ شیرین شدن به داد
  آن یکی درویش گفت اندر سمر

  روزي حالل :گفتم ایشان را که
  مر مرا سوي کهستان راندند
  که خدا شیرین بکرد آن میوه را
  بیهین بخور پاك و حالل و بی حس

  نطقی رو نمود ،پس مرا ز آن رزق
  اي رب جهان ،ستااین فتنه  :گفتم

  خواب در ،خضریان را من بدیدم  
  از کجا نوشم که نبود آن وبال 
  میوه ها ز آن بیشه می افشاندند
  در دهان تو به همتهاي ما
  بی صداع و نقل و باال و نشیب 

  خردها میربود ،من گفت ذوق ِ
  هان بخششی ده از همه خلقان ن
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  دل خوش یافتم ،شد سخن از من
  در بهشت ار چیزي نباشد :گفتم

  هیچ نعمت آرزو ناید دگر
  یک دو حبه ام ،مانده بود از کسب

  

  چون انار از ذوق می بشکافتم   
  غیر این شادي که دارم در سرشت 

  نیشکر خوردزین نپردازم به 
  به ام ج دوخته در آستین ِ

  

  
  
  
 

که این زر بدهم بدان هیزم کش چون من روزي یافتم به کرامات مشایخ و  ،نیت کردن او. 30
  کش از ضمیر و نیت او رنجیدن آن هیزم

  آن یکی درویش هیزم میکشید
  من ز روزي فارغم :پس بگفتم

  میوة مکروه بر من خوش شدست
  چونکه من فارغ شدستم از گلو
  بدهم این زر را بدین تکلیف کش
  خود ضمیرم را همی دانست او

  هر اندیشه اي بود پیشش سرّ
  هیچ پنهان می نشد از وي ضمیر

  یر لبپس همی منگید با خود ز
  ؟بهر ملوك ه اتاندیشاین بود ک

  من نمی کردم سخن را فهم لیک
  سوي من آمد به هیبت همچو شیر
  پرتو حالی که او هیزم نهاد

  گر ترا خاصان هی اند ،یا رب :گفت
  لطف تو خواهم که میناگر شود
  در زمان دیدم که زر شد هیزمش

  تا دیرگه ،من در آن بی خود شدم
  گر آن کبار ،اي خدا :بعد از آن گفت

هیزم ساز زود باز این را بند  
  در زمان هیزم شد آن اغصان زر
  بعد از آن برداشت هیزم را و رفت

  پی آن شه روم ازخواستم تا 
  بسته کرد آن هیبت او مر مرا

  سر فشان :گو ،ور کسی را ره شود
  پس غنیمت دار آن توفیق را

  ز بیشه در رسید ،خسته و مانده  
  زین سپس از بهر رزقم نیست غم 
  رزق خاصی جسم را آمد به دست 

  این بدهم بدو ،حبه اي چند است
  وش تا دو سه روزك شود از قوت خَ

  زانکه سمعش داشت نور از شمع هو
  درون شیشه اي چون چراغی در 

  بود بر مضمون دلها او امیر
  در جواب فکرتم آن بو العجب 

  ان لم یرزقوك؟ ،کیف تلقی الرزق
  بر دلم می زد عتابش نیک نیک 

  زیراز پشت تنگ هیزم را نهاد 
  بر هر هفت عضو من فتاداي لرزه 

  خ پی اندکه مبارك دعوت و فرّ
  زر شود ،این تنگ هیزم ،این زمان

  وش ین می تافت خَهمچو آتش بر زم
  چونکه با خویش آمدم من از وله 
  بس غیورند و گریزان ز اشتهار

  هم بر آن حالی که بود ،بی توقف
  مست شد در کار او عقل و نظر

  او تیز و تفت  ،از پیش من ،سوي شهر
  بشنوم  ،پرسم از وي مشکالت و

  ره نباشد عامه را ،پیش خاصان
  کان بود از رحمت و از جذبشان 

  یابی صحبت صدیق راچون ب
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  که یابد قرب شاه ،چو آن ابله ین
  بیشتر چون ز قربانی دهندش

  اي مفتري ،نیست این از ران گاو
  بی رشوتی ،بذل شاهانه ست این

  

  سهل و آسان در فتد آن دم ز راه   
  ؟گاو است این مگر ران ِ :پس بگوید

  ران گاوت می نماید از خري 
  از رحمتی ،بخشش محض است این

   

  
  
  
 

  هجرت بلقیس بهر ایمانبتحریض سلیمان مر رسوالن را بتعجیل . 31
  همچنان که شه سلیمان در نبرد

  ید اي عزیزان زود زودئکه بیا
  سوي ساحل میفشاند بی خطر

  اي اهل رشاد ،الصال گفتیم
  اي پیکان روید :پس سلیمان گفت

  بیا اینجا تمام :یدشئپس بگو
  شتاب ،هین بیا اي طالب دولت

  تو هم بیا ،الب نه اياي که تو ط
  

  جذب خیل و لشکر بلقیس کرد  
  جود که بر آمد موجها از بحر ِ

  جوش موجش هر زمانی صد گهر
  جنت گشاد کاین زمان رضوان در ِ

  بدین دین بگروید ،سوي بلقیس و
   "ان اهللا یدعو بالسالمِ " زود که

  که فتوح است این زمان و فتح باب 
  ن یار وفاآ تا طلب یابی از

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  سبب هجرت ابراهیم ادهم و ترك ملک خراسان. 32
  ادهم وار زود ،ملک بر هم زن تو

  خفته بود آن شه شبانه بر سریر
  قصد شه از حارسان آن هم نبود
  او همی دانست کان کاو عادل است
  عدل باشد پاسبان کامها

لیک برباب د مقصودش از بانگ  
  لهدید دنالۀ سرنا و ته
  این لحنها :پس حکیمان گفته اند
  این که خلق ،بانگ گردشهاي چرخ است

  کاثار بهشت :مومنان گویند
  ما همه اجزاي آدم بوده ایم

  گل شکیِ گر چه بر ما ریخت آب و 
  بلیک چون آمیخت با خاك کرَ

  میزکآب چون آمیخت با بول و 
  چیزکی از آب هستش در جسد

  مانداین طبعش ب ،گر نجس شد آب

  تا بیابی همچو او ملک خلود  
  حارسان بر بام اندر دار و گیر
  که کند ز آن دفع دزدان و رنود

  ایمن دل است  ،فارغ است از واقعه
  به شب چوبک زنان بر بامها ین

  همچو مشتاقان خیال آن خطاب 
  اند بدان ناقور کل چیزکی م

  از دوار چرخ بگرفتیم ما
  می سرایندش به طنبور و به حلق 

  زشت  نغز گردانید هر آواز ِ
  در بهشت آن لحنها بشنوده ایم 

  کی اندد از آنها ییادمان آ
  کی دهد این زیر و این بم آن طرب؟
  گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز

  کشدُ آتشی را می زآنروبول 
  ع خود نشاندکاتش غم را به طب
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  پس غذاي عاشقان آمد سماع
  قوتی گیرد خیاالت ضمیر
  آتش عشق از نواها گشت تیز

  

  که در او باشد خیال اجتماع   
  بلکه صورت گردد از بانگ صفیر
  آنچنان که آتش آن جوز ریز

  

  
  
 

که در گو بود و به آب میریخت حکایت آن مرد تشنه که از سر جوز بن جوز در جوي آب . 33
ید تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چون سماع خوش بانگ آب اندر طرب می نمی رس

  آورد
  ندماآن تشنه  ،در نغولی بود آب
جوز اندر آب ،نمی فتاد از جوز ب  
  ابگذار اي فت :عاقلی گفتش که

  یشتر در آب میافتد ثمرپ
  پیشتر در آب میافتد ببین

  ریی به زئتا تو از باال فرو آ
  زین فشاندن جوز نیست قصدم :گفت

  قصد من آن است کاید بانگ آب
  ؟تشنه را خود شغل چبود در جهان

  گرد آب و بانگ آب ،گرد جو و
  همچنان مقصود من زین مثنوي
  مثنوي اندر فروع و در اصول
  التجا بر توست و بر امداد تو
  مثنوي اندر اصول و در فروع
  مثنوي اندر اصول و ابتدا
  بلیدر قبول توست عزّ و مق

  در قبول آرند شاهان نیک و بد
  چون نهالی کاشتی آبش بده
  قصدم از الفاظ او راز تو است

  آواز خداست ،پیش من آوازت
  اتصالی بی تکیف بی قیاس

  نسناس نی ،لیک گفتم ناس من
  ؟کو مردمی ،ناس مردم باشد و

  ما رمیت إِذْ رمیت خوانده اي
اي غبی ،لک جسمت را چو بلقیسم  

  جوزي می فشاندو، بر درخت جوز   
  همی دید او حباب  ،گ می آمدبان

  راو جوزها خود تشنگی آرد ت
  رتاز تو دور ،آب در پستیست

 می برد آبش تو را، چه سود از این؟

  اي دلیر ،برده باشد زتجو ،آب
  یست أبر این ظاهر م ،تیزتر بنگر

  هم ببینم بر سر آب این حباب 
رد پاي حوض گشتن جاودان گ  

  ف کعبۀ صواب ئطا ،همچو حاجی
  ی ئیاء الحق حسام الدین تواي ض

 کردستی قبول و ست وت جمله آن ِ

 تکیه بر اشفاق و بر اسعاد تو

 میکند زیر لواي تو رجوع

 جمله بهر توست و بر توست انتها

 زآنکه شاه جان و سلطان دلی

  رد هیچنبود  ،چون قبول آرند
  بگشا گره  ،چون گشادش داده اي

  قصدم از انشایش آواز تو است 
   ؟جداست یحاشا ک ،عشوقعاشق از م

  ناس  هست رب الناس را با جان ِ
  نی  ،جان اشناس غیر جان ِ ،ناس

  تو سر مردم ندیدستی دمی 
  در تجزي مانده اي  ،لیک جسمی

  ترك کن بهر سلیمان نبی 
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  از گفت خویش ین ،ال حولمی کنم 
من کاو خیالی میکند در گفت  

  یعنی چاره نیست ،میکنم ال حول
من گرفتت در گلو چونکه گفت  
  نی میزدست ،خوش ،یئآن یکی نا

  ز من :او که ،ناي را بر کون نهاد
  خود ادب اندر طلب ،اي مسلمان

  هر که را بینی شکایت میکند
  استیقین خوي اش بد این شکایتگر 

  کاو در خمول ،خوشخو آن بود نکهآز
  ز امر خداست ،لهگ اینلیک در شیخ 

  هست اصالح جان ،آن شکایت نیست
  ناحمولی انبیا از امر دان

  در حمل بدانطبع را کشتند 
  در میان زاغ و باز ،اي سلیمان

کن ر مبلبل بسیار گو را پ  
  اي دو صد بلقیس حلمت را زبون

  

  بلکه از وسواس آن اندیشه کیش   
  ظن و در دل از وسواس و انکارات 

  را در دل به ضدم گفتنیست و چون ت
  خود بگو زین پستو  ،کردممن خمش 

ست ناگهان از مقعدش بادي بج  
  بستان بزن  ،گر تو بهتر میزنی

  نیست اال حمل از هر بی ادب 
  طبع و خوي بد ،فالن کس راست انک

  ست آمد يبد گو ،ن بد خويبداکه 
  باشد از بد خو و بد طبعان حمول 
  نه پی خشم و ممارات و هواست 
  چون شکایت کردن پیغمبران 

  نه حمالست بد را حلمشان ور 
   از حق بودد کننناحمولی گر 
  با همه مرغان بساز ،حلم حق شو

 باز را و کبک را بر هم مزن

که اهد هم ال یعلمون نَقومی ا  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  تهدید فرستادن سلیمان علیه السالم پیش بلقیس که اصرار میندیش بر شرك و تاخیر مکن. 34
  ور نه بد شود ،هین بیا بلقیس

  پرده دار تو درت را بر کند
  جمله ذرات زمین و آسمان
  ؟باد را دیدي که با عادان چه کرد

  آن بحر کین ،آنچه بر فرعون زد
  با آن پیل کرد ،نچه آن بابیلآو 
  نکه سنگ انداخت داودي به دستآو 

  سنگ می بارید بر اعداي لوط
  گر بگویم از جمادات جهان
  مثنوي چندان شود که چل شتر
  دست بر کافر گواهی میدهد
  اي نموده ضد حق در فعل درس
  جزو جزوت لشکر او در وفاق

  مرتد شود ،ت خصمت شودلشکر  
  به جان خصمی کند ،جان تو با تو

  لشکر حقند گاه امتحان 
  ؟آب را دیدي که در طوفان چه کرد

  نچه با قارون نمودست این زمین آو 
  وردکلۀ نمرود خَ ،نچه پشهآو 

  گشت ششصد پاره و لشکر شکست 
  تا که در آب سیه خوردند غوط

  یاري پیغمبران  ،عاقالنه
  رشود از بار پعاجز  ،گر کشد

  سر مینهد ،لشکر حق میشود
  بترس  ،یئدر میان لشکر او

  را اکنون مطیعند از نفاق و مر ت
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  کاو را فشار :گر بگوید چشم را
  بنما وبال :ر به دندان گوید اوو

  للبخوان باب الع ،طب راِ باز کن 
  هر چیزي وي است جان ِ چونکه جان ِ

  خود رها کن لشکر دیو و پري
  ملک را بگذار بلقیس از نخست

  من آمدي خود بدانی چون بر ِ
  نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست
  زینت او از براي دیگران

  تهخود را باخ ،اي تو در پیکار
  ی بیستیئتو به هر صورت که آ

  یک زمان تنها بمانی تو ز خلق
  که تو آن اوحدي ؟این تو کی باشی

  دام خویش ،صید خویشی ،خویشی مرغ ِ
  م با خود استئجوهر آن باشد که قا
  چون او نشین ،گر تو آدم زاده اي

  ؟م که اندر نهر نیستچیست اندر خُ
  م است و دل چون جوي آباین جهان خُ

  

  درد چشم از تو بر آرد صد دمار  
  پس ببینی تو ز دندان گوشمال 
  تا ببینی لشکر تن را عمل 

  جان آسان کی است؟ دشمنی با جان ِ
  کز میان جان کنندم صفدري 

  ست وت آن ِهمه ملک  ،چون مرا یابی
دي که تو بی من نقش گرمابه ب  

  بی چاشنیست او خود  ،صورت است از جان
  باز کرده بیهده چشم و دهان 
  دیگران را تو ز خود نشناخته 

  واهللا آن تو نیستی  ،که منم این
  در غم و اندیشه مانی تا به حلق 
  که خوش و زیبا و سر مست خودي 

  بام خویش  ،فرش خویشی ،صدر خویشی
  عرض باشد که فرع او شدست  آن

یات را در خود ببین جمله ذر  
  کاندر شهر نیست؟ ،چیست اندر خانه

  این جهان حجره ست و دل شهر عجاب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سلیمان که مرا خالصا المر اهللا جهد است در ایمان تو، یک ذره غرضی  نظاهر گردانید. 35
سن تو و نه در ملک تو، خود بینی چون چشم جان باز شود حنه در نیست مرا نه در نفس تو و 

  بنور اهللا
  دعوتی ،هین بیا که من رسولم

  امیر شهوتم ،ور بود شهوت
  ما اصل ِ بت شکن بوده ست اصل ِ

  در بتکده ،هیاي ر ،یمئگر در آ
تخانه رفتاحمد و بو جهل در ب  

  سر نهند او را بتان ،این در آید
  این جهان شهوتی بت خانه ایست
  لیک شهوت بندة پاکان بود

  پاکان همچو زر ،کافران قلبند و
  سیه شد در زمان ،قلب چون آمد

  شهوتی  ین ،کشمُ چون اجل شهوت   
  تم روي بو اسیر شهوت  ین

  چون خلیل حق و جملۀ انبیا
  در معبده  ،نه ما ،بت سجود آرد

  زین شدن تا آن شدن فرقیست زفت 
  هد چون امتان سر ن ،آن در آید

  انبیا و کافران را النه ایست 
  کان بود نکه نقدآ ز ،زر نسوزد

  اندر این بوته درند این دو نفر
  عیان شد ي او رز ،زر در آمد
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  زربوته اندر دست و پا انداخت 
  شد در جهانباجسم ما رو پوش 

اي نادان به طیندین را منگر  شاه  
  ؟کی توان اندود این خورشید را
  گر بریزي خاك و صد خاکسترش

  ؟بپوشد روي آب کهکه که باشد 
  

   چو خَوردر رخ آتش همی خندد   
  که در نهان َ ما چو دریا زیر این 

  کاین نظر کردست ابلیس لعین 
  تو بگو آخر مرا ،لگ یبا کف

  او بر آید بر سرش  ،بر سر نور
  طین که باشد کاو بپوشد آفتاب؟

  

  
  
  
  
  
 

هباقی قصۀ ابراهیم ادهم . 36   قدس اهللا سرّ
  وار شاه ،خیز بلقیسا چو ادهم

  باز گو احوال ابراهیم زود
  شنید آن نیک نام ،تختی خفته بر

  سراگامهاي تند بر بام 
  ؟کیست :بانگ زد بر روزن قصر او که

  سر فرو کردند قومی بوالعجب
  اشتران :گفتند ؟یدئهین چه میجو
  تو بر تخت جاه :پس بگفتندش که

دیگر او را کس ندید ،دخود همان ب  
  او در پیش خلق ،معنی اش پنهان و

  چون ز چشم خویش و خلقان دور شد
  جان هر مرغی که آمد سوي قاف

  شرق سبا این نور ِ چون رسید اندر
ر زدندروحهاي مرده جمله پ  
  هان :یکدگر را مژده میدادند

  دینها همی گردند گبز ،ن نداآ ز
  آن نفس چون نفخ صور ،از سلیمان

  را بادا سعادت بعد از اینو مر ت
  

  دود از این ملک دو سه روزه بر آر  
 ترك ملکش را بگو، موجب چه بود؟

  طق طقی و هاي و هویی شب ز بام 
  ؟راه هره کاین چنین ز :گفت با خود

  مانا پریست  ،این نباشد آدمی
  ما همی گردیم شب بهر طلب 

  ست هان؟کی ج ،بام بر ،اشتر :گفت
  ی مالقات اله؟ئچون همی جو

  از آدمی شد ناپدید ،چون پري
  خلق کی بینند غیر ریش و دلق؟
  همچو عنقا در جهان مشهور شد

  الف  ،جملۀ عالم از او الفند
  غلغلی افتاد در بلقیس و خلق 

  سر بر زدند ،مردگان از گور تن
  ی میرسد از آسمان ئنک ندا

  شاخ و برگ دل همی گردند سبز
  مردگان را وارهانید از قبور

  اهللا اعلم بالیقین  ،این گذشت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السالم آل بلقیس را هر یکی را اندر خود بقیۀ قصۀ اهل . 37
  به صفیر آن جنس مرغ و طعمۀ اورا مشکالت دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیري 

  قصه گویم از سبا مشتاق وار
یوم وصلها ،القت االشباح  

  أمۀ العشق الخفی فی االمم

  چون صبا آمد به سوي الله زار  
  صوب اصلها ،عادت االوالد

  مثل جود حوله لوم السقم 
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  من اشباحها ،االرواح ۀذل
  السقیا لکم ،العشاق ایها

  ایها السالون قوموا و اعشقوا
  بیا ،منطق الطیر سلیمانی

  چون به مرغانت فرستادست حق
  مرغ جبري را زبان جبر گو
  مرغ صابر را تو خوش دار و معاف

  حذر فرما ز باز ،مر کبوتر را
  و آن خفاشی را که ماند او بی نوا
  کبک جنگی را بیاموزان تو صلح

همچنان میرو ز هد تا عقابده  
  

  من ارواحها ،االشباح ةعز  
  والبقیا لکم  ،أنتم الباقونَ

  ذاك ریح یوسف فاستنشقوا
  می سرا ،بانگ هر مرغی که آید

  لحن هر مرغی بدادستت سبق 
از صبر گو ،شکسته رامرغ پر ا  
  را بخوان اوصاف قاف  مرغ عنقا

  و احتراز يباز را از حلم گو
  جفت و آشنا ،می کنش با نور

  مر خروسان را نما اشراط صبح 
  واهللا اعلم بالصواب  ،ره نما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

از همه ملک  و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او ،شدن بلقیس از ملک آزاد. 38
  اال از تخت ،منقطع شدن وقت هجرت

  چون سلیمان سوي مرغان سبا
جز مگر مرغی که برد بی جان و پ  

  گر سر نهد ،که کر ،نی غلط گفتم
  چونکه بلقیس از دل و جان عزم کرد
  ترك مال و ملک کرد او آن چنان

  بناز آن غالمان و کنیزان ِ
  رود باغها و قصرها و آبِ

  ستیال و خشمعشق در هنگام ا
د را نماید گندنامرّهر ز  

  این است اي پناه ،ال اله اال هو
  هیچ رخت ،هیچ مخزن ،هیچ مال و

  پس سلیمان از دلش آگاه شد
  آن کسی که بانگ مرغان بشنود

  بشنودنالۀ مخفی موران 
  آنکه گوید راز قالَت نملۀ

  که آن تسلیم کیش ،دید از دورش
  گردد دراز ،گر بگویم آن سبب

  سیستقلم خود بی ح و چه این کلکگر 

  بست آن جمله را ،یک صفیري کرد  
  یا چو ماهی گنگ بود از اصل و کر

  سمعش دهد ،پیش وحی کبریا
  وردبر زمان رفته هم افسوس خَ

  که بترك نام و ننگ آن عاشقان 
 پیش چشمش همچو پوسیده پیاز

  گلخن مینمود ،پیش چشم از عشق
  زشت گرداند لطیفان را به چشم 

  ال معنی ِ ،غیرت عشق این بود
  را دیگ سیاه و که نماید مه ت
  اال جز که تخت  ،می دریغش نامد

  دبتا دل او راه  ،کز دل او
 و از ضمیر هر یکی واقف بود

  بشنوداو سرّ هر جان  دور زهم 
  هم بداند راز این طاق کهن 

آن تخت خویش  تلخش آمد فرقت  
  زآرا بودش به تخت آن عشق و که چ

  او را مونسیست  ،نیست جنس کاتب
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  همچنین هر آلت پیشه وري
  آلت هر پیشه کاري آنچنان
  این سبب را من معین گفتمی

  کز حد میفزود ،تخت از بزرگی ِ
  خرده کاري بود و تفریقش خطر

  گر چه فی االخیر :پس سلیمان گفت
  چون ز وحدت جان برون آرد سري
  چون بر آید گوهر از قعر بحار

  با شرر آفتابِسر بر آرد 
  لیک خود با این همه بر نقد حال
  تا نگردد خسته هنگام لقا

  او را بس عزیز ،هست بر ما سهل و
ناز عبرت جانش شود آن تخت  

  تا بداند در چه بود آن مبتال
  خاك را و نطفه را و مضغه را

  اي بد نیت ،کز کجا آوردمت
دي در دور آنتو بر آن عاشق ب  

  ستوار تاین کرم چون دفع آن انک
  حجت انکار شد انشار تو
  ؟خاك را تصویر این کار از کجا
ديچون در آن دم بی دل و بی سر ب  
  ستاز جمادي چونکه انکارت برُ

  پس مثال تو چو آن حلقه زنیست
  دریابد که هست ،زین نیست ،حلقه زن

  پس هم انکارت مبین میکند
  تا ،چند صنعت رفت اي انکار

  نیست خود انکار :گل میگفتِ آب و 
  بگویم شرح این از صد طریق پس

  شرح آن را لب ببستم اي کیا
  

  مونس جانوري  ،هست بی جان  
 هست بیجان لیک مونس شد به جان

  گر نبودي چشم فهمت را نمی 
  نقل کردن تخت را امکان نبود
  همچو اوصال بدن با همدگر
  سرد خواهد شد بر او تاج و سریر

  او نبود فري  جسم را با فرّ
  خوارو کف و خاشاك نگري اندر ن

عقرب را که سازد مستقر دم  
ست باید تخت او را انتقال ج  

  کودکانه حاجتش گردد روا
  تا بود بر خوان حوران دیو نیز
  همچو دلق و چارقی پیش ایاز
  از کجاها در رسید او تا کجا
  پیش چشم ما همی دارد خدا

  که از آن آید همی خفریقی ات 
  منکر این فضل بودي آن زمان 
  که میان خاك میکردي نخست 

  بدتر شد این بیمار تو ،از دوا
  ؟نطفه را خصمی و انکار از کجا
دي فکرت و انکار را منکر ب  

  هم از این انکار حشرت شد درست 
  خواجه نیست  :کز درونش خواجه گوید

  پس ز حلقه بر ندارد هیچ دست 
  کز جماد او حشر صد فن میکند
  ی آب و گل انکار زاد از هلْ أت

  کاخبار نیست  :بانگ میزد بی خبر
دقیق لیک خاطر لغزد از گفت 

   بهر نقل تخت بلیقیس از سبا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  چاره کردن سلیمان علیه السالم در احضار تخت بلقیس از سبا. 39
 تخت او را حاضر آرید این زمان    پس سلیمان گفت با لشگر عیان
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  تختش را به فن :گفت عفریتی که
  من به اسم اعظمش :گفت آصف

  گر چه عفریت اوستاد سحر بود
  حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان

  ین و صد چنیندحمد اهللا ب :گفت
  سلیمان سوي تختپس نظر کرد آن 

  ندنک ینقشچون پیش چوب و سنگ 
  از جان بی خبر ،ساجد و مسجود

  دیده در وقتی که شد حیران و دنگ
  نرد خدمت چون به ناموضع بباخت
  از کرم شیر حقیقی کرد جود

  گر چه نیست آن سگ بر قوام :گفت
  

  حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن   
  یش تو در یک دمش حاضر آرم پ

  لیک آن از نفخ آصف رو نمود
  ز فن عفریتیان ه ان ،لیک ز آصف

  که بدیده ستم ز رب العالمین 
  گول گیري اي درخت  ،آري :گفت

  نهند اي بسا گوالن که سرها می
  و اندك اثر ،دیده از جان جنبشی

  که سخن گفت و اشارت کرد سنگ 
  شیري شناخت  ،شقی ،شیر سنگین را

  سوي سگ انداخت زوداستخوانی 
  لطفیست عام  ،لیک ما را استخوان

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

قصۀ یاري خواستن حلیمه از بتان چون عقیب فطام مصطفی علیه السالم گم کرد و لرزیدن . 40
  سلمو سجدة بتان و گواهی دادن ایشان بر عظمت کار مصطفی صلی اهللا علیه و آله و 

  قصۀ راز حلیمه گویمت
  مصطفی را چون ز شیر او باز کرد
  می گریزانیدش از هر نیک و بد
  چون همی آورد امانت را ز بیم

  کاي حطیم :از هوا بشنید بانگی
  امروز آید بر تو زود ،اي حطیم
  امروز آرد در تو رخت ،اي حطیم
  امروز بی شک از نوي ،اي حطیم

  جوق طلب و جوق ِ جان پاکان طلبِ
  گشت حیران آن حلیمه ز آن صدا

  وین ندا ،شش جهت خالی ز صورت
  مصطفی را بر زمین بنهاد او
  چشم می انداخت آن دم سو به سو
  کاین چنین بانگ بلند از چپ و راست
  چون ندید او خیره و نومید شد
  باز آمد سوي آن طفل رشید
  حیرت اندر حیرت آمد بر دلش

  داید داستان او غمت تا ز  
  بر کفش برداشت چون ریحان و ورد
دتا سپارد آن شهنشه را به ج  

  شد به کعبه و آمد او اندر حطیم 
  تافت بر تو آفتابی بس عظیم 
  صد هزاران نور از خورشید جود
  محتشم شاهی که پیک اوست بخت 

  ی شوي ئمنزل جانهاي باال
شوق  آیدت از هر نواحی مست  

  سوي قفا ین ،کسی در پیش ین
  شد پیاپی آن ندا را جان فدا
  تا کند آن بانگ خوش را جستجو
  ؟که کجاي است آن شه اسرار گو

  یا رب رساننده کجاست؟ ،می رسد
  همچو شاخ بید شد ،جسم لرزان

  مکان خود ندید ردمصطفی را 
  گشت بس تاریک از غم منزلش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



559 

 

  سوي منزلها دوید و بانگ داشت
  ما را علم نیست :گفتند مکیان

  فغان اریخت چندان اشک و کرد او ب
  وشسینه کوبان آن چنان بگریست خَ

  

  ردانه ام غارت گماشت؟که که بر د  
  نجا کودکیست یما ندانستیم کا

  ن مکیاکه از او گریان شدند آن 
  کاختران گریان شدند از گریه اش

   

  
  
  
 

  ت آن پیر عرب که داللت کرد حلیمه را به استعانت بتانحکای. 41
  پیر مردي پیشش آمد با عصا
  که چنین آتش ز دل افروختی

  احمد را رضیعم معتمد :گفت
  چون رسیدم در حطیم آوازها
  من چو آن الحان شنیدم از هوا
  تا ببینم این ندا آواز کیست
  نه از کسی دیدم به گرد خود نشان

  رتهاي دلچونکه وا گشتم ز حی
  ه مدارتو اند ،اي فرزند :گفتش

  حال طفل ،گر بخواهد ،که بگوید
  اي جانم فدا :پس حلیمه گفت

نظر هین مرا بنماي آن شاه  
کاین صنم ،زيبرد او را پیش ع  

  ما هزاران گم شده زو یافتیم
  پیر کرد او را سجود و گفت زود

  تو بس اکرامها ،اي عزي :گفت
  وبر عرب حق است از اکرام ت

تو این حلیمۀ سعدي از اومید  
  که از او فرزند طفلی گم شدست

  ن جمله بتانآ ،چون محمد گفت
  ؟این چه جست و جوست ،که برو اي پیر

  یم از اوئما نگون و سنگسار آ
  آن خیاالتی که دیدندي ز ما
  گم شود چون بارگاه او رسید

  فتنه کم فروز ،دور شو اي پیر
  اي پیر تو ،دور شو بهر خدا

  ؟راو چه فتاد آخر ت ،کاي حلیمه  
  ین جگرها را ز ماتم سوختی و

دپس بیاوردم که بسپارم به ج  
  می رسید و می شنیدم از هوا
  طفل را بنهادم آنجا زآن صدا

  ی بس لطیف و بس شهیست ئکه ندا
  شد یک زمان  ندا می منقطع ین

  واي دل  ،طفل را آن جا ندیدم
  را یک شهریارو که نمایم مر ت

  او بداند منزل و ترحال طفل 
  خوش ندا خوبِ را اي شیخ ِو مر ت

  کش بود از حال طفل من خبر
  هست در اخبار غیبی مغتنم 
  چون به خدمت سوي او بشتافتیم 

  اي بحر جود ،اي خداوند عرب
دامهاسته ایم از کرده اي تا ر  

  فرض گشته تا عرب شد رام تو
  تو شاخ بید آمد اندر ظلّ

  نام آن کودك محمد آمدست 
  سر نگون گشتند و ساجد آن زمان 

  که عزل ما از اوست  ،آن محمد را
  یم از اوئما کساد و بی عیار آ

  اهل هوا ،گاه گاه ،وقت فترت
  آب آمد مر تیمم را درید
  هین ز رشک احمدي ما را مسوز

  ز آتش تقدیر تو تا نسوزي
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  ؟م اژدها افشردن استچه د این
  شد دل دریا و کانخون زین خبر 

  چون شنید از سنگها پیر این سخن
  يآن ند از شکوه ترس و لرز

  کاندر زمستان مرد عور آنچنان
  پیر را آنچون در آن حالت بدید 

  گر چه من در محنتم :گفت پیرا
  ساعتی بادم خطیبی میکند
  باد با حرفم سخنها میدهد

  بوده غیبیانگاه طفلم را ر
  ؟با که گویم این گله ؟از که نالم

  غیرتش از شرح غیبم لب ببست
  گر بگویم چیز دیگر من کنون

  شاد باش ،کاي حلیمه :گفت پیرش
  یاوه نگردد او ز تو ،غم مخور

  هر زمان از رشک غیرت پیش و پس
  ؟ذو فنون آن ندیدي کان بتان ِ

  این عجب قرنیست بر روي زمین
  ن ناله داشتزین رسالت سنگها چو

  در معبودي اش ،سنگ بی جرم است
  که مضطر اینچنین ترسان شده ستآن
  

  هیچ دانی چه خبر آوردن است؟  
  زین خبر لرزان شود هفت آسمان 
  پس عصا انداخت آن پیر کهن 
  پیر دندانها بهم بر میزدي 

  اي ثبور :او همی لرزید و می گفت
  زآن عجب گم کرد زن تدبیر را

  حیرت اندر حیرت اندر حیرتم 
  ساعتی سنگم ادیبی میکند
  دسنگ و کوهم فهم اشیا میده

  آسمان  پوشغیبیان سبز 
  اکنون صد دله  ،یئمن شدم سودا
  که طفلم گم شدست  :این قدر گویم

  خلق بندندم به زنجیر جنون 
  رو را کم خراش  ،سجدة شکر آر و

  بلکه عالم یاوه گردد اندر او
  صد هزاران پاسبان است و حرس 
   ؟چون شدند از نام طفلت سر نگون

  من ندیدم جنس این  ،پیر گشتم
  ا چه خواهد بر گنه کاران گماشت ت

  که بنده بودیش  ،تو نه اي مضطر
  تا که بر مجرم چها خواهند بست 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و طالب را علیه السالم  مصطفیخبر یافتن جد مصطفی عبد المطلب از گم کردن حلیمه . 42
  را شدن او گرد شهر و نالیدن بر در کعبه و از حق درخواستن و یافتن او محمد علیه السالم

  چون خبر یابید جد مصطفی
  و ز چنان بانگ بلند و نعره ها

  چیست زود عبد المطلب دانست
  آمد از غم بر در کعبه به سوز
  خویشتن را من نمی بینم فنی
  خویشتن را من نمی بینم هنر
  یا سر و سجدة مرا قدري بود

لیک در سیماي آن دیتیم ر  

  از حلیمه وز فغانش برمال  
  که به میلی میرسید از وي صدا

  میگریست  ،دست بر سینه همی زد
  روز ز راز ِاو  ،شب کاي خبیر از سرّ

  تا بود همراز تو همچون منی 
  تا شوم مقبول این مسعود در

  دو لبی خندان شود ،اشکمَ یا به 
  دیده ام آثار لطفت اي کریم 
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  گر چه ز ماست ،که نمی ماند به ما
  بها که من دیدم بر اوئآن عجا

  ه فضل تو در این طفلیش دادچآن
  چون یقین دیدم عنایتهاي تو

  هم او را می شفیع آرم به تومن 
  از درون کعبه آمد بانگ زود

ماست با دو صد اقبال او محظوظ  
  ظاهرش را شهرة کیهان کنیم

ما زرگریم ،کان بود آب و گل و زر  
  گه حمایلهاي شمشیرش کنیم

  تخت بر سازیم از او گه ترنج ِ
  عشقها داریم با این خاك ما
  گه چنین شاهی از او پیدا کنیم

  ان عاشق و معشوق از اوصد هزار
  بر کوري آن ،کار ما این است

  این فضیلت خاك را ز آن رو دهیم
  نکه دارد خاك شکل اغبريآز

  ظاهرش با باطنش گشته به جنگ
  که ما اینیم و بس :ظاهرش گوید

نکر که باطن هیچ نیستظاهرش م  
  ظاهرش با باطنش در چالش اند

  صورتها کنیم ،ش رو خاكزین ترُ
  خاك اندوه و بکاست زانکه ظاهر ِ
  یم و کار ما همینکاشف السرّ

  گر چه دزد از منکري تن میزند
  فضل ها دزدیده اند این خاکها
  بس عجب فرزند کاو را بوده است
  شد زمین و آسمان خندان و شاد
  می شکافد آسمان از شادي اش

  خوش اي خاك ،ظاهرت با باطنت
  باشد به جنگ ،بهر حق ،هر که با خود

  نور او شد در قتال ظلمتش با

  احمد کیمیاست  ،و یما سما همه م  
  من ندیدم بر ولی و بر عدو
  کس نشان ندهد به صد ساله جهاد

  یست از دریاي توراو د ،بر وي
  با من بگو ،حال او اي حال دان

خ به تو خواهد نمودکه هم اکنون ر  
ماست  با دو صد طلب ملک محفوظ  

  باطنش را از همه پنهان کنیم 
  که گهش خلخال و گه خاتم بریم 

  گردن شیرش کنیم  ندگاه ب
  فرق هاي ملک جو گاه تاج ِ

  زانکه افتاده ست در قعدة رضا
  شیدا کنیم  ،گه هم او را پیش شه

  در فغان و در نفیر و جستجو
  که به کار ما ندارد میل جان 

  پیش بی برگان نهیم  زآنکه نعمت
  و ز درون دارد صفات انوري 
  باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ 

  نکو بین پیش و پس  :باطنش گوید
  یم بیست ئکه بنما :باطنش گوید

  الجرم زین صبر نصرت می کشند
  خندة پنهانش را پیدا کنیم 
  در درونش صد هزاران خنده هاست 
  کاین نهانها را بر آریم از کمین 

  آن از عصر پیدا میکند ،شحنه
  تا مقر آریمشان از ابتال
  لیک احمد بر همه افزوده است 

  زاد ،ز ما دو جفت ،کاین چنین شاهی
  ز آزادي اش اخاك چون سوسن شد 

  چونکه در جنگند و اندر کش مکش 
  بو و رنگ  تا شود معنیش خصم ِ

  جانش را نبود زوال  آفتابِ
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  هر که کوشد بهر ما در امتحان
  ظاهرت از تیرگی افغان کنان

  شچون صوفیان رو ترُ ،قاصدا
  چون خار پشت ،عارفان رو ترش

گل، آنردکباغ پنهان    خار فاش ه  ُ
  خار حارس کرده اي ،خار پشتا

  تو تا کسی در چار دانگ عیش ِ
  دستب گرچه که کودك خو ،طفل تو

  دو زنده کنیمما جهانی را ب
  

  پشت زیر پاش آرد آسمان   
  باطن تو گلستان در گلستان 

  کش تا نیامیزند با هر نور ُ
عیش پنهان کرده در خار دشت ر  

  در دور باش زین  ،کاي عدوي دزد
  سر چو صوفی در گریبان برده اي 

  زین گل رخان خار خو ،م شودک
دست هر دو عالم خود طفیل او ب  

  چرخ را در خدمتش بنده کنیم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

و جواب از اندرون  ،نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد علیه السالم که کجاش یابم. 43
  و نشان یافتنآمدن کعبه 

  ؟کاین دم کجاست :گفت عبد المطلب
  از درون کعبه آوازش رسید

  مخور غم کاین زمان: هاتفش گفتا
  زیر آن درخت ،در فالن وادیست

  در رکاب او امیران قریش
  اسالفش همه ،تا به پشت آدم

  او را بوده است قشراین نسب خود 
  مغز او خود از نسب دور است و پاك
  نور حق را کس نجوید زاد و بود
  کمترین خلعت که بدهد در ثواب

  

  راست  نشان ده راه ،اي علیم السرّ  
  اي جویندة طفل رشید :گفت

 با تو زآن شاه جهان بدهم نشان

  پیر نیک بخت  ،پس روان شد زود
  ش بود ز اعیان قریش نکه جدآز

  زم و ملحمه بزم و ِ  ر مهتران
  مه پالوده است  کز شهنشاهان ِ

  تا سماك  ،نیست جنسش از سمک کس
  ؟خلعت حق را چه حاجت تار و پود

  آفتاب بر فزاید بر طراز ِ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  بلقیس را سلیمانبقیۀ قصۀ دعوت . 44
لک بینخیز بلقیسا بیا و م  

  خواهرانت ساکن چرخ سنی
  خیز بلقیسا بیا دولت نگر

  ادو د خواهرانت را ز بخششها
  خیز بلقیسا درآ در بحر جود
  خواهرانت جمله در عیش و طرب
  خیز بلقیسا سعادت یار شو

  طبل زن گدائیتو ز شادي چون 

  ر بچین د ،بر لب دریاي یزدان  
  تو به مرداري چه سلطانی کنی؟
 جاودان از دولت ما بر بخور

  ؟هیچ میدانی که آن سلطان چه داد
 هر دمی بردار بی سرمایه سود

 بر تو چون خوش گشت این رنج و تعب؟

 وز همه ملک سبا بیزار شو

  که منم شاه و رئیس گولخن 
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مثل قانع شدن آدمی به دنیا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیان که ابناي . 45

مونَ و جنس وي اند لَ ی یع م قَو یت   نعره زنان که یا لَ
  گداي کور دید ،آن سگی در کو
  ولی باري دگر ،گفته ایم این را

  آخر آن یاران تو :کور گفتش
  قوم تو در کوه میگیرند گور

  شیخ نفور ،تزویر گو ترك این
  من آب شور ،کاین مریدان من و

نآب خود شیرین کن از بحر لد  
  گور گیر ،شیران خدا بین ،خیز

  از صید غیر دوست دور گور چه؟
  در نظارة صید و صیادي شه
  همچو مرغ مرده شان بگرفته یار
  مرغ مرده مضطر اندر وصل و بین

  شد شکار ومرغ مرده اش را هر آنک
  مرده سر بتافت ن مرغ ِهر که او زی

  منگر به مرداري من :گوید او
مرا شه کشته است ،ردارممن نه م  

  جنبشم زین پیش بود از بال و پر
  جنبش فانیم بیرون شد ز پوست

  جنبد به پیش جنبشم جهر که ک
  گر زنده اي ،هین مرا مرده مبین

  مرده زنده کرد عیسی از کرم
  ؟کی بمانم مرده در قبضۀ خدا

  لیکن هر آن کاو یافت جان ،عیسی ام
  ردلیکن باز م ،شد ز عیسی زنده

  من عصایم در کف موسی خویش
  بر مسلمانان پل دریا شوم
  این عصا را اي پسر تنها مبین

کاو ز درد ،دموج طوفان هم عصا ب  
  گر عصاهاي خدا را بشمرم

  حمله می آورد و دلقش میدرید  
  شد مکرر بهر تاکید خبر

  صید جوو که اند این دم شکار ُ  بر
  ؟در میان کوي میگیري تو کور

  چند کور ،آب شوري جمع کرده
  همی گردند کور ،میخورند از من

  آب بد را دام این کوران مکن 
  ؟ربه زرقی کور گی ،تو چو سگ چونی

  مست نور ،شیر گیر و ،جمله شیر و
  کرده ترك صید و مرده در وله 
  تا کند او جنس ایشان را شکار

   "صبعینالالقلب بین ا"خوانده اي 
  شد شکار شهریار ،چون ببیند

  دست آن صیاد را هرگز نیافت 
  عشق شه بین در نگهداري من 
  صورت من شبه مرده گشته است 
  جنبشم اکنون ز دست دادگر

  چون از اوست  ،م باقیست اکنونجنبش
  زارش میکشم  ،گر چه سیمرغ است
  گر بنده اي  ،در کف شاهم نگر

من به کف خالق عیسی دم ر  
  بر کف عیسی مدار این هم روا

  او بماند جاودان  ،از دم من
  شاد آن کاو جان بدین عیسی سپرد

  من پیدا به پیش  ،موسیم پنهان و
  باز بر فرعون اژدرها شوم 

  حق نبود چنین  عصا بی کف که
  طنطنۀ جادو پرستان را بخورد

  زرق این فرعونیان را بر درم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



564 

 

  لیک زین شیرین گیاه زهرمند
  گر نباشد جاه فرعون و سري

  کش اي قصابُ آن گهش  ،فربهش کن
  گر نبودي خصم و دشمن در جهان
  دوزخ آن خشم است، بی خصم اي فالن

  خصمی بایدشو دوزخ آن خشم است 
  ديب  بی قهرودر جهان گر لطف 

  ریش خندي کرده اند آن منکران
کن هم ریش خندتو اگر خواهی ب  

  شاد باشید اي محبان در نیاز
  هر حویجی باشدش کردي دگر

  ودخَ ر کردهر یکی با جنس خود د
  زعفران ،تو که کرد زعفرانی

  آب می خور زعفرانا تا رسی
  در مکن در کرد شلغم پوز خویش

  او به کردي مودعه ،تو به کردي
  خاصه آن ارضی که از پهناوري
  اندر آن بحر و بیابان و جبال
  این بیابان در بیابانهاي او

  ستش نهاناسیر ِ  آب استاده که
  وانکاو درون خویش چون جان و ر

  کوته کن خطاب ،ستامستمع خفته 
  

  تا چند روزي میچرند ،ترك کن  
   ؟از کجا یابد جهنم پروري

  نکه بی برگند در دوزخ کالب آز
  پس بمردي خشم اندر مردمان 
 کی زید؟ میرد ز نور مومنان

  کشدش رحیمی ب هور ن ،تا زید
  دي؟شهی کی پس کمال پادشا

  بر مثلها و بیان ذاکران 
  ؟چند ،اي مردار ؟چند خواهی زیست

  که شود امروز باز ،بر همین در
  در میان باغ از سیر و کبر
  از براي پختگی نم میخورد

  آمیزش مکن با دیگران  ،باش و
  اندر آن حلوا رسی  ،زعفرانی

  که نگردد با تو او هم طبع و کیش 
  نکه ارض اهللا آمد واسعه آز

  در سفر گم میشود دیو و پري 
  منقطع میگردد اوهام و خیال 

  مو ریک تا ،همچو اندر بحر پر
  تازه تر خوشتر ز جوهاي روان 
  سیر پنهان دارد و پاي روان 

  این نقش کم کن تو بر آب ،اي خطیب
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 بقیۀ دعوت سلیمان بلقیس را که فرصت غنیمت است. 46
  خیز بلقیسا که بازاریست تیز
  خیز بلقیسا کنون با اختیار
  خیز بلقیسا بیا پیش از عجل

  به جاه خود منازخیز بلقیسا 
  خیز بلقیسا و مسته با قضا
  بعد از آن گوشت کشد مرگ آن چنان

  ؟زدتا چند باشی نعل د ،زین خران
  خواهرانت یافته ملک خلود

  ساد افکن گریزک خسیسان ِزین   
  پیش از آن که مرگ آرد گیر و دار
لل در نگر شاهی و ملک بی خ 

 اندر این درگه، نیاز آور، نیاز

 ورنه مرگ آید کشد گوش تو را

  جان کنان  ،ی به شحنهئکه چو دزد آ
  زدبیا و لعل د ،گر همی دزدي
لکت کور و کبودتو گرفته م  
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  کز این ملکت بجست جاناي خنک آن
  خیز بلقیسا بیا باري ببین

سته در باطن میان گلستانش  
  هر جا رود ،بوستان با او روان
  ز من بچره اک :میوه ها البه کنان

  و بال طوف می کن بر فلک بی پرّ
  یروان و پاي ن ،چون روان باشی

  نهنگ غم زند بر کشتی ات ین
  هم تو تخت ،هم تو لشکر ،هم تو شاه و

  گر تو نیکو بختی و سلطان زفت
  بی نوا يتو بماندي چون گدا
  اي معنوي ،چون تو باشی بخت خود

  اي خوش خصال ؟تو ز خود کی گم شوي
  

  ست ویران گر ا ،این ملک را ،که اجل  
  ملکت شاهان و سلطانان دین 
  ظاهرا حادي میان دوستان 
  لیک آن از خلق پنهان می شود

  ورکز من بخَ :آب حیوان آمده
  همچو خورشید و چو بدر و چون هالل 

  لقمه خاي نی  ،می خوري صد لوت و
  پدید آید ز مردن زشتی ات  ین

  هم تو بخت  ،هم تو نیکو بخت باشی
  فت روزي بخت ر ،ستوبخت غیر ت

  اي مجتبی  ،دولت خود هم تو باش
  ز خود کی گم شوي؟ ،پس تو که بختی
  را شد ملک و مال و ت ،چون که عین تو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

حی خدا جهت به تعلیم و و ،بقیۀ قصۀ عمارت کردن سلیمان علیه السالم مسجد اقصی را. 47
  که و دیو و پري و آدمی آشکارائحکمتها که او داند و معاونت مال

  بعد از آن آمد ندا از پیش تخت
  مسجد اقصی بساز ،اي سلیمان

آن مسجد نهاد چونکه او بنیاد  
  قومی بی مراد ،یک گروه از عشق و
  شهوت سلسله ،خلق دیوانند و

  هست این زنجیر از خوف و وله
  د آن خوفشانهست آن بند و کمن

  می کشاندشان سوي کسب و شکار
  می کشدشان سوي نیک و سوي بد
  قد جعلنا الحبل فی اعناقهم
  لیس من مستقذر مستنقه

چون آتش است ،دحرص تو در کار ب  
  در آتش نهان ،فحمِ  سوادآن 

  اخگر از حرص تو شد فحم سیاه
  اخگر مینمود ،آن فحم ،آن زمان

  یده بودئکارت را بیارا ،حرص

 بر سلیمان، آن نبی نیک بخت  

  لشکر بلقیس آمد در نماز
  بدن در کار داد ،جن و انس آمد

  عباد ،همچنانکه در ره طاعت
  می کشدشان سوي دکان و غله 
  تو مبین این خلق را بی سلسله 

 د این خلق بی بند نهاننیستن

  و بحار هامی کشدشان سوي کان
  فی جیدها حبل المسد :گفت حق
  هم ن اخالقا الحبل مو اتخذنَ

  ره فی عنقه ئقط اال طا
آتش خوش است  خوش ِ اخگر از رنگ  

  سیاهی شد عیان  ،چونکه آتش شد
  ماند آن فحم تباه  ،حرص چون شد

نار حرص بود ،سن کارآن نه ح  
  ماند کار تو کبود ،وحرص رفت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



566 

 

  ید غولئرایاله اي را که بغو
  آزمایش چون نماید جان او

  آن دام دانه مینمود ،از هوس
  اندر کار دین و خیر جو ،حرص

  از عکس غیر ین ،خیرها نغزند
  تاب حرص از کار دنیا چون برفت
  کودکان را حرص میآرد غرار
  چون ز کودك رفت آن حرص بدش

  ؟چه میدیدم در این ؟که چه می کردم
  بی حرص بود آن بناي انبیا

  اي بسا مسجد بر آورده کرام
  ي فزودهر دمی عزّ شک ،کعبه را

  فضل آن مسجد ز خاك و سنگ نیست
  ب دیگراناکت چونشان  کتبُ ی ن

  نکال ین ،نه غضبشان ،نه ادبشان
  هر یکی را داده حق ده مرتبت

  ي دگرهر یکیشان را یکی فرّ
  دل همی لرزد ز ذکر حالشان

  ده ستب بیضه ها زرین ،مرغشان را
  قوم هر چه گویم من به جان نیکوي ِ

  مسجد اقصی بسازید اي کرام
  ور ازین دیوان و پریان سر کشند
  دیو یکدم کژ رود از مکر و زرق

  تو که تا دیوان ِ ،چون سلیمان شو
  بی وسواس و ریو ،چون سلیمان باش

  هوش دار ،خاتم تو این دل است و
  پس سلیمانی کند بر تو مدام

  دال منسوخ نیستآن سلیمانی 
  دیو هم وقتی سلیمانی کند

  و لیک ،دست جنباند چو دست او
  در بیان این حدیث معنوي

  

  پخته پندارد کسی که هست گول   
  کند گردد ز آزمون دندان او

  م بودداآن خود  ،عکس غول حرص و
  وانغز  ماند ،چون نماند حرص
  ماند تاب خیر ،تاب حرص ار رفت

  فحم باشد مانده از اخگر به تفت 
  تا شوند از ذوق دل دامن سوار

  بر دگر اطفال خنده آیدش 
  بنمود انگبین خل ز عکس حرص 

  رونقها فزود الجرم پیوسته
  لیک نبود مسجد اقصاش نام 
  آن ز اخالصات ابراهیم بود

  اش حرص و جنگ نیست لیک در بنّ
  مساجدشان نه کسب و خان و مان  ین
  مقال  ین ،قیاس و ین ،نعاس و ین

 صد هزاران حشمت و هم مکرمت

  ي دگرر از پّرئمرغ جانشان طا
  ان افعالش ،قبلۀ افعال ما

  سحرگه بین شدست  ،نیم شب جانشان
  قوم  گشته ناقص گوي ِ ،نقص گفتم

  که سلیمان باز آمد والسالم 
  جمله را امالك در چنبر کشند
  تازیانه آیدش بر سر چو برق 

ند از پی ایوان تورّسنگ ب  
  را فرمان برد جنی و دیوو تا ت

  تا نگردد دیو را خاتم شکار
  م والسال ،حذر کن ،با خاتم دیو ِ

  در سر و سرت سلیمانی کنیست 
  ؟لیک هر جوالهه اطلس کی تند

 در میان هر دوشان فرقیست نیک 

  یک حکایت بشنو اندر مثنوي
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  صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بو الحسن نام  قصۀ شاعر و. 48
  شاعري آورد شعري پیش شاه

  فرمودش هزارو شاه مکرم بود 
  این اندك بود :پس وزیرش گفت

  و شاعر پس از تو بحر دستون ااز چ
  ه گفت آن شاه را و فلسفهصق

  خلعت در خورش ده هزارش داد و
  ؟کاین سعی که بود ،پس تفحص کرد
  فالن الدین وزیر :پس بگفتندش

  در ثناي او یکی شعري دراز
  بی زبان و لب همان نعماي شاه

  

  بر امید خلعت و اکرام و جاه   
  از زر سرخ و کرامات و نثار

  تا رود ،ده هزارش هدیه وا ده
  که گفتم اندك است هم ده هزاري 

  ن از کفه تا بر آمد عشر خرم
  خانۀ شکر و ثنا گشت آن سرش 

؟من کی نمود شاه را اهلیت  
  حسن خلق و ضمیر ،آن حسن نام و

  شت و سوي خانه رفت بازوبر ن
  و خلعتهاي شاه  گفتمدح شه می

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بر قاعدة شاه دن باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به امید همان صله و هزار دینار فرمو. 49
این سخت بسیار است و ما را خرجهاست و  :شاه را که ،هم حسن نام ،خویش و گفتن وزیر نو

  خشنود کنماین زر خزینه خالی است و من او را به ده یک 
  بعد سالی چند بهر رزق و کشت

  وقت فقر و تنگی دو دست :گفت
  کرم ازدرگهی را کازمودم 

  معنی اهللا گفت آن سیبویه
  الهنا فی حوایجنا الیک :گفت

  اندر وقت درد ،صد هزاران عاقل
  ؟هیچ دیوانۀ فلیوي این کند
  گر ندیدندي هزاران بار بیش
  بلکه جملۀ ماهیان در موجها
  بلکه جمله موجها بازي کنان

  اشکار نیزو پیل و گرگ و حیدر 
  شرارباد و هم بلکه خاك و آب و 

  هر دمش البه کند این آسمان
  حفظ تو استعصمت و  ،استن من

  دارم برقرار :وین زمین گوید که
  جملگان کیسه از او بر دوختند
  هر نبیی زو بر آورده برات

  شاعر از فقر و عوز محتاج گشت   
  جست و جوي آزموده بهتر است 

  جانب برم  همانحاجت نو را 
  یولهون فی الحوائج هم لدیه 
  و التمسناها وجدناها لدیک 

  پیش آن دیان فرد ،جمله ناالن
  ؟بر بخیلی عاجزي کدیه تند

  ندیش پیش؟عاقالن کی جان کشید
  ندگان بر اوجهاجملۀ پرّ

 ذوق و شوقش را عیان اندر عیان

  اژدهاي زفت و مور و مار نیز
  هم دي هم بهار ،مایه زو یابند
  یک زمان  ،اي حق ،که فرو مگذارم

  جمله مطوي یمین آن دو دست 
  واراست ياي که بر آبم تو کرد

  دادن حاجت از او آموختند
  استعینوا منه صبرا او صالت 
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  از غیر او ین ،هین از او خواهید
  او دهد ،ور بخواهی از دگر هم

عرض را ز زر قارون کندآنکه م  
  بار دیگر شاعر از سوداي داد

  شعر نو ؟هدیۀ شاعر چه باشد
  د و برّمحسنان با صد عطا و جو

  عرشَ تنگُ پیششان شعري به از صد 
  آدمی اول حریص نان بود

  صد حیل ،سوي غصب و ،سوي کسب و
  نان چون به نادر گشت مستغنی ز 

  ر دهندب  ل او رانستا که اصل و 
  و زر بخشی او و فرّ تا که کرّ

  ما بر صورت خود کرد حق خلق ِ
  شکر و حمد جوست ،چونکه آن خالق
  ستدر فضل است چ که ،خاصه مرد حق

  دروغ ز آن باد ،ور نباشد اهل
  اي رفیق ،این مثل از خود نگفتم

  چون بشنید قدح ،این پیمبر گفت
  آن شاه و ببرد سويرفت شاعر 

  محسنان مردند و احسانها بماند
ماند آن ظلمها ،ردند وظالمان م  

  خنک آن را که اوُ : گفت پیغمبر
  نام نیک او ز فعل نیک دان

لیک احسانش نمرد ،رد محسنم  
رد و عصیانش نمردواي آن کاو م  

  

  مجو در خشک جو ،در یم جو آب  
  او نهد ،بر کف میلش سخا هم
  ؟چون کند ،رو بدو آري به طاعت

  سوي آن شه محسن نهادب رو
  پیش محسن آرد و بنهد گرو
  زر نهاده شاعران را منتظر
  خاصه شاعر کاو گهر آرد ز قعر

نان ستون جان بود زانکه قوت  
  جان نهاده بر کف از حرص و امل 

  ح شاعران عاشق نام است و مد
  در بیان فضل او منبر نهند
  همچو عنبر بو دهد در گفت وگو

وصف او گیرد سبق  ما از وصف  
  ی نیز خوست ئمدح جو ،آدمی را

درست  مشکچون  ،ر شود ز آن بادپ  
  کی گیرد فروغ؟ ،خیک بدریده ست

  چو اهلی و مفیق  ،سرسري مشنو
  که چرا فربه شود احمد به مدح؟

  کان نمرد ،شعر اندر شکر احسان
  نک آن را که این مرکب براندُخُ اي 

  اغواي جانی کاو کند مکر و د
  ماند از او فعل نکو ،شد ز دنیا

 پس نمرده است او یقین، بنگر عیان

  خردُ نزد یزدان دین و احسان نیست 
  تا نپنداري به مرگ او جان ببرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بردن شاعر شعر را سوي شاه و خسارت وزیر. 50
  نکه شاعر بر گذرآز ،این رها کن

  برد شاعر شعر سوي شهریار
  درست رر از دپ ،نازنین شعري

  هزار شه بر خوي خود گفتشباز 
ر ز جودلیک این بار آن وزیر پ  

  محتاج زر ،وام دار است و قوي  
  بر امید بخشش و احسان یار
  بر امید و بوي اکرام نخست 

رد عادت آن شهریاچون چنین ب  
ز دنیا رفته بود ،راق عزبر ب  
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  بر مقام او وزیر نو رئیس
  خرجها داریم ما ،اي شه :گفت

  اي مغتنم ،نآمن به ربع عشر 
  پیش دست ازاو  :خلق گفتندش که

؟ ی چون کندائکلک خ ،کربعد ش  
  اندر فشار ،بفشارم و را :گفت

  آنگه ار خاکش دهم از راه من
  ناین بمن بگذار که استادم در ای

   د تا ثرياز ثریا گر بپرّ
  راستو برو فرمان ت :گفت سلطانش

  چون او گدااو را و دو صد  :گفت
  جنس او و همچو او سیصد هزار

  ندش صاحب اندر انتظارکپس ف
  شاعرش چندانکه حاجت مینمود
  شاعر اندر انتظارش پیر شد

  که دشنامم دهی ،نه ،اگر زر :گفت
  برو :باري گو ،کشتُ انتظارم 
  آن عشر ِ آنش داد ربع ِ بعد از

  کان چنان نقد و چنان بسیار بود
  آن دستور راد :پس بگفتندش که

  عطا گشتیکه مضاعف زو همی 
  این زمان او رفت و احسان را ببرد

رشید  رفت از ما صاحب راد  
  رو بگیر این را و ز اینجا شب گریز

  این هدیه را ،ما به صد حیلت از او
  مشفقان اي :رو به ایشان کرد و گفت

  ؟چیست نام این وزیر جامه کن
  نام آن و نام این ،یا رب :گفت

  آن حسن نامی که از یک کلک او
  این حسن ،کز ریش زشت ،این حسن

  بر چنین صاحب چو شه اصغا کند
  

  لیکن سخت بی رحم و خسیس  ،گشته  
  زاسشاعري را نبود این بخشش 

  مرد شاعر را خوش و راضی کنم 
  رده است زین دالور ب يده هزار

  ؟ی چون کندئگدا ،بعد سلطانی
  تا شود زار و نزار از انتظار

  در رباید همچو گلبرگ از چمن 
  گر تقاضاگر بود هم آتشین 

  م گردد چون ببیند او مرانر
  که نیکو گوي ماست  ،لیک شادش کن

   فارغ شو شهاتو به من بگذار و 
 تو رها کن بر من و با من گذار

  شد زمستان و دي و آمد بهار
 صاحبش در وعده حیلت میفزود

  س زبون این غم و تدبیر شدب
  را باشم رهی و ت ،تا رهد جانم

  تا رهد این جان مسکین از گرو
  عر اندر اندیشۀ گران ماند شا

  دستۀ خار بود ،این که دیر اشکفت
  خدا مزدت دهاد ،رفت از دنیا

  کم همی افتاد بخشش را خطا
  لی احسان بمردو ،او نمرد الحق

  صاحب سالخ درویشان رسید
  تا نگیرد با تو این صاحب ستیز

  اهجهد با ،اي بی خبر ،بستدیم
  این عوان  ،یدئبگو ؟از کجا آمد

  نامش هم حسن  :قوم گفتندش که
  دین  دریغ اي رب ؟چون یکی آمد

  وجد جود مصد وزیر و صاحب آ
  می توان بافید اي جان صد رسن 
  شاه و ملکش را ابد رسوا کند
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شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد  تی این وزیر دون در افساد مروئمانستن بد را. 51
  قابلیت فرعون

  چند آن فرعون می شد نرم و رام
  شیر ،آن کالمی که بدادي سنگ

  چون به هامان مشورت کردي در آن
  چون به هامان که وزیرش بود او

  تا کنون بودي خدیو :پس بگفتی
  همچو سنگ منجنیقی آمدي
  هر چه صد روز آن کلیم خوش خطاب

  واسته دستور عقل تو مغلوب
  پندت دهد ،یئربان ،ناصحی

  هین از جا مشو ،کاین نه بر جاي است
  واي آن شه که وزیرش این بود
  شاد آن شاهی که او را دست گیر

عادل چون قرین او شود شاه  
  چون آصف وزیر ،چون سلیمان شاه و

  چو هامانش وزیر ،ون وشاه فرع
  پس بود ظلمات بعض فوق بعض
  من ندیدم جز شقاوت در لئام

  صاحب چو عقل ،همچو جان باشد شه و
  آن فرشتۀ عقل چون هاروت شد
  عقل جزوي را وزیر خود مگیر
  مر هوا را تو وزیر خود مساز
  کاین هوا پر حرص و حالی بین بود
  عقل را دو دیده در پایان کار

  ر خزانهزد که نفرساید نری
  با عقل دگر ،ور چه عقلت هست

  از بس بالها وارهی ،با دو عقل
  

  چون شنیدي او ز موسی آن کالم   
  از خوشی آن کالم بی نظیر
 مانعش گشتی مدام آن سخت جان

  که کینش بود خو ،مشورت کردي
  ؟ژنده پوشی را به ریو ،بنده گردي
  بر شیشه خانۀ او زدي  ،آن سخن

  کردي خراب در یک دم او  ،ساختی
  در وجودت ره زن راه خداست 
  آن سخن را او به فن طرحی نهد

  شیدا مشو ،با خود آ ،نیست چندان
  دوزخ پر کین بود ،جاي هر دو

  چون آصف وزیر ،باشد اندر کار
لی  نُورٍ بود ع نام آن نُور  

  عنبر بر عبیر ،نور بر نور است و
  هر دو را نبود ز بد بختی گزیر

  دولت روز عرض خرد یار و نه  ین
  رسان از من سالم  ،گر تو دیده ستی

 فاسد روح را آرد به نقل  عقل ِ

  دو صد طاغوت شد سحر آموز ِ
  وزیر ،کل را ساز اي سلطان عقل ِ

  که بر آید جان پاکت از نماز
  دین بودالیوم  ،عقل را اندیشه

  خار گل میکشد او رنج ُِ بهر آن 
  باد هر خرطوم اخشم دور از آن 

  ش و مشورت کن اي پدریار با
  پاي خود بر اوج گردونها نهی 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و فرق علیه السالم نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السالم و تشبه کردن او به کارهاي سلیمان . 52
  ر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردنظاهر میان ه

  مملکت را رام کرد ،لک برد وم    دیو گر خود را سلیمان نام کرد
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کار سلیمان دیده بود صورت  
  این سلیمان بی صفاست :خلق گفتند

  نساین همچون و ،او چو بیداریست
  که حق بر شکل من :دیو میگفتی

  دیو را حق صورت من داده است
  گر پدید آید به دعوي زینهار

  لیک ،شان از مکر این میگفتدیو
  خاصه او ،نیست بازي با ممیز

  هیچ سحر و هیچ تلبیس دغل
  پس همی گفتند با خود در جواب
  باژگونه رفت خواهی همچنین
  او اگر معزول گشته است و فقیر
  تو اگر انگشتري را برده اي
  ما به بوش و عارض و طاق و طرنب
  ور به غفلت ما نهیم او را جبین

  را  "سر زیر" مر این  ،سرن ایکه منه 
  کردمی من شرح این بس جان فزا

  تو بپذیر این قدر ،هم قناعت کن
  نام خود کرده سلیمان نبی

  خیز ،در گذر از صورت و از نام
و ز فعل او ،او پس بپرس از حد  

  کار هر کس نیست هین، درکش زمام
  شد تمام القصه مسجد نی فتور

  

  دیوي مینمود رت اندر سرّصو  
  از سلیمان تا سلیمان فرقهاست 

  با این حسن  ،همچنانکه آن حسن
  صورتی کردست خوش بر اهرمن 

  یندازد شما را او به شست بتا 
  صورت او را مدارید اعتبار

  ر دلهاي نیک ب ،مینمود این عکس
  که بود تمییز و عقلش غیب گو
  می نبندد پرده بر اهل دول 

  اي کج خطاب  ،ويباژگونه میر
  اسفل اندر سافلین  ،سوي دوزخ

  هست در پیشانی اش بدر منیر
  چون زمهریر افسرده اي  ،دوزخی

  که خود همی ننهیم سنب  ،سر کجا
  ي مانع بر آید از زمین اپنجه 

  ر رایمر این ادب ،هین مکن سجده
  گر نبودي غیرت و رشک خدا
  تا بگویم شرح این وقتی دگر

  هر صبی روي پوشی میکند بر 
  از لقب و ز نام در معنی گریز

و فعل او را بجو در میان حد 

 مسجد اقصی بساز و کن تمام

  بد سلیمان زائر و مسجد مزور
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مسجد اقصی بعد از تمام شدن جهت عبادت و در آمدن سلیمان علیه السالم هر روز در . 53
  ارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاقیر در مسجد

  چون سلیمان نبی شاه انام
  هر صباح او را وظیفه این بدي

دي اندر اوبوسته نو گیاهی ر  
  ؟نامت چی است ؟يه اچ ؟یئتو چه دارو

  گفتی هر گیاهی فعل و ناممی ب
  ررا شک این ،ن را زهرم وآمن مر 

 ساخت مسجد را و فارغ شد تمام  

 کامدي در مسجد اقصی شدي

  نام و نفع خود بگو :پس بگفتی
   ؟بر کی است سود تو، گوزیان و  ،تو

  این را حمام  ،که من آن را جانم و
  نام من این است بر لوح قدر
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  پس سلیمان با حکیمان زآن گیا
  زآن گیا ،طبیبان از سلیمان آن

  کتبهاي طبیبی ساختندُ تا 
  وحی انبیاست ،این نجوم و طب

  استخراج نیست عقل ِ ،عقل جزوي
  قابل تعلیم و فهم است این خرد

  حرفتها یقین از وحی بودِ جمله 
  کاین عقل ما ،حرفت را ببینِ هیچ 

  دب موي اشکاف ،گر چه اندر مکر
ديدانش پیشه از این عقل ار ب  

  

 شرح کردي ضرّ و نفعش، اي کیا  

  قتدام و عالم و دانا شدند
  جسم را از رنج میپرداختند
  عقل و حس را سوي بیسوره کجاست 

  محتاج نیست  ،جز پذیراي فن و
  تعلیمش دهد ،"صاحب وحی"لیک 
  لیک عقل آن را فزود ،او اول ِ

  ؟تاند او آموختن بی اوستا
  ستا نشدُ هیچ پیشه رام بی ا

  پیشۀ بی اوستا حاصل شدي 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  گورکنی و گور بود حرفهآموختن پیشۀ گورکنی قابیل از زاغ پیش از آنکه در عالم . 54
  که کمتر پیشه بود ،کندن گوري

دي این فهم مر قابیل راگر ب  
  ؟ب کنم این کشته رائکه کجا غا
  مرده در دهان زاغ ِ ،دید زاغی

  از هوا زیر آمد و شد او به فن
  ه چنگال از زمین انگیخت گردپس ب

  دفن کردش پس بپوشیدش به خاك
  بر عقل من ،شهُ  ،آه :گفت قابیل

  "البصر ما زاغ ُ"کل را گفت ُ عقل 
  نور خاصگان ،عقل ما زاغ است

درَجان که او دنبالۀ زاغان پ  
  و اندر پی نفس چو زاغرهین م

  رو در پی عنقاي دل ،گر روي
  هر دم از سوداي تو ،نو گیاهی

  او بده داد ،و سلیمان وارت
  نکه حال این زمین با ثباتآز

  در زمین گر نیشکر ور خود نی است
  نبتش فکر بودَ که  ،پس زمین دل

  یابم اندر انجمن "کشَ سخن "گر 
  یابم آندم زن به مزد "کشُ سخن "ور 

  ؟کی ز فکر و حیله و اندیشه بود  
  ؟کی نهادي بر سر او هابیل را

  ؟ه خون و خاك در آغشته رااین ب
   در هوا گشته پرانبر گرفته 
  او را گور کن  ،از پی تعلیم

  زود زاغ مرده را در گور کرد
د علمناك زاغ از الهام حق ب  

  که بود زاغی ز من افزون به فن 
  عقل جزوي می کند هر سو نظر

  ان ه دگور مرد زاغ استاد ،عقل
  زاغ او را سوي گورستان برد

  سوي باغ  ین ،ستان بردکاو به گور
اقصاي دل  سوي قاف و مسجد  

  میدمد در مسجد اقصاي تو
  پاي رد بر وي منه  ،پی بر از وي

  انواع نبات ز باز گوید با تو 
  وي است  نبتَ ترجمان هر زمین 

  نمودمی فکرها اسرار دل وا
  چمن  زینصد هزاران گل برویم 
  چو دزد ،میگریزد نکته ها از دل
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  مستمع چون نیست، خاموشی به است
  جنبش هر کس به سوي جاذب است

  ر رشدگه د ،میروي گه گمره و
  مهار تو رهین ،اشتر کوري

  جذاب و مهار ،گر شدي محسوس
  گبر دیدي کاو پی سگ میرود
  ؟در پی او کی شدي مانند هیز

  ديگر واقف ز قصابان باگاو 
  یا بخوردي از کف ایشان سبوس

  ؟کی علف هضمش شدي ،ور بخوردي
  پس ستون این جهان خود غفلت است

  ربخو "لت"به آخر  ،"دو دو"اولش 
  کاري که بگرفتی به دست ،ه جدتو ب

  ز آن همی تانی بدادن تن به کار
  همچنین هر فکر که گرمی در آن

  عیب و شین زآنبر تو گر پیدا شدي 
  پشیمان میشوي آنکاخر ز ،حال

  پس بپوشید اول آن بر جان ما
  چون قضا آورد حکم خود پدید
  این پشیمانی قضاي دیگر است

  پشیمان خور شوي ،ور کنی عادت
  عمرت در پریشانی رودنیم 
این فکر و پشیمانی بگو ترك  

  نیکوتر به دست ور نداري کار ِ
  گر همی دانی ره نیکو پرست

تا ندانی نیک را ،د ندانیب  
فکر این عاجز شدي چون ز ترك  

؟پشیمانی ز چیست ،دي عاجزچون ب  
  عاجزي بی قادري اندر جهان
  همچنین هر آرزو که میبري

وآن آرز ور نمودي علت  
  راو او ت ،گر نمودي عیب آن کار

 هل اگر پوشی به استنکته از نا ا  

  چو جذب کاذب است  ین ،صادق جذبِ
  شدک آن کت می ،و یرشته پیدا ن

  مهارت را مبین  ،تو کشش می بین
  پس نماندي این جهان دار الغرار
  سخرة دیو ستنبه می شود

  گبر نیز ،کشیدي پسپاي خود وا
  کی پی ایشان بدان دکان شدي؟

  یا بدادي شیرشان از چاپلوس 
گر ز مقصود دي علف واقف ب  

  است  "لت" با "دو" کاین دوا ؟چیست دولت
خر جز در این ویرانه نبود مرگ  

  عیبش این دم بر تو پوشیده شدست 
  که بپوشید از تو عیبش کردگار

  آن فکرت شدست از تو نهان  عیبِ
عد المشرقین  ،رمیدي جانت آنز ب  

   ؟کی دوي ،گر بود این حالت اول
  قضا تا کنیم آن کار بر وفق

  پشیمانی رسید ت وشگچشم وا
  حق را پرست  ،این پشیمانی بهل

  پشیمان تر شوي  ،ن پشیمانیآز
  نیم دیگر در پشیمانی رود

  نیکوتر بجو یار ِکار و حال و 
  پس پشیمانیت بر فوت چه است؟

  د است؟چون بدانی کاین ب ،ور ندانی
  اي فتی  ،از ضد توان دید ،ضد را

دي از گنه آن گاه هم عاجز ب  
  کیست؟ کز جذبِ ،عاجزي را باز جو

  بدان  ،کس ندیدست و نباشد این
  تو ز عیب آن حجابی اندري 
  خود رمیدي جان تو ز آن جستجو

  راو کس نبردي کش کشان آن سو ت
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  و آن دگر کاري کز آن هستی نفور
خناي خداي راز دان خوش س  

  عیب کار نیک را منما به ما
  هم بر آن عادت سلیمان سنی
  قاعدة هر روز را میجست شاه

بدان چشم صفی رّدل ببیند س  
  

  ز آن بود که عیبش آمد در ظهور  
د ز ما پنهان مکن عیب کار ب  

  تا نگردیم از روش سرد و هبا
  رفت در مسجد میان روشنی 

  نو گیاه  ،ببیند مسجد اندر که
  شایش که شد از عامه خفیخآن 

   

  
  
  
  

سر بر آور تفرج کن بر  :یارانش گفتند .قصۀ صوفی که در میان گلستان سر بر زانو مراقب بود. 55
  که فانظروا الی آثار رحمۀ اهللا گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمه اهللا تعالی

  از بهر گشاد ،صوفیی در باغ
  پس فرو رفت او به خود اندر نغول

  آخر اندر رز نگر ؟بیکه چه خس
  انظروا :امر حق بشنو که گفتست

  اي بو الهوس ،آثارش دل است :گفت
  جان باغها و سبزه ها در عین ِ

  آن خیال باغ باشد اندر آب
  باغها و میوه ها اندر دل است

  و سرور گر نبودي عکس آن سرّ
  این خیال :یعنی ،این غرور آن است

  جمله مغروران بر این عکس آمده
  زند از اصول باغهامی گری

  چونکه خواب غفلت آیدشان به سر
  پس به گورستان غریو افتاد و آه
رداي خنک آن را که پیش از مرگ م  

  

  صوفیانه روي بر زانو نهاد  
  شد ملول از صورت خوابش فضول 
  این درختان بین و آثار و خضر
  سوي این آثار رحمت آر رو

  آثار است و بس  آثار ِ ،آن برون
  چو در آب روان  ،کسشبر برون ع

آن اضطراب  ،آب که کند از لطف  
  ل است بر این آب و گ ،عکس لطف آن

  "دار الغرور"پس نخواندي ایزدش 
  رجال  هست از عکس دل و جان ِ
  ت کده بر گمانی کاین بود جنّ

  بر خیالی می کنند آن الغها
  ؟چه سود است آن نظر ،راست بینند و

  واحسرتاه  ،تا قیامت زین غلط
  یعنی او از اصل این رز بوي برد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

56 .ستن خروب در گوشۀ مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان علیه السالم از آن چون به قصۀ ر
  و خاصیت و نام خود بگفت ،سخن آمد با او
  همچنان روزي سلیمان از قضا

  گوشه ايدید اندر نو گیاهی 
  دید بس نادر گیاهی سبز و تر
  پس سالمش کرد در حال آن حشیش

  بر گو بی دهان ؟نامت چیست :گفت

 دت مسجد اندر، اي فتیشد به عا  

خوشه اي  بر وي دانه همچونسته ر  
  میربود آن سبزي اش نور از بصر
  او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش 

  اي شاه جهان  ،خروب است :گفت
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  ؟اندر تو چه خاصیت بود :گفت
  منزلم خرابِ ،وبممن که خرّ

  پس سلیمان آن زمان دانست زود
  تا من هستم این مسجد یقین :گفت

  وجود من بود ،تا که من باشم
  مسجد ما بی گمان خرابِپس 

  مسجد است آن دل که جسمش ساجد است
یار بست در تو مهر اود چون ر  

  که گر سر بر زند ،بر کن از بیخش
  خروب تو آمد کژي ،عاشقا

  ترسب ،مجرم دانرا نادان و خویش 
  تعلیم ده ،جاهلم :چون بگویی

  از پدر آموز اي روشن جبین
  تزویر ساخت یبهانه کرد و ن ین

  باز آن ابلیس بحث آغاز کرد
  یئصباغم تو ،ستوگ رنگ ترن

  "رب بِما أغویتنی"هین بخوان 
  ؟بر درخت جبر تا کی بر جهی

یات اوهمچو آن ابلیس و ذر  
  ؟چون بود اکراه با چندان خوشی

  ؟کس رود در مکرهی ،آنچنان خوش
جنگ میکردي در آن ،ردهبیست م  

  صواب این است و راه این است و بس :که
  ؟تکی چنین گوید کسی کو مکره اس

  داري اختیار ،هر چه نفست خواست
  م استحرَکاو نیک بخت و م ،داند او
  سباحی آمد در بحار ،زیرکی

کبر و کین ،ل سباحت را رها کنه  
  وآنگهان دریاي ژرف بی پناه
  عشق چون کشتی بود بهر خواص
  زیرکی بفروش و حیرانی بخر
  عقل قربان کن به پیش مصطفی

  مکان ویران شود ،ستممن ر :گفت  
  بنیاد این آب و گلم  هادم ِ

  سفر خواهد نمود ،که اجل آمد
  در خلل ناید ز آفات زمین 

  ؟قصی مخلخل کی شودمسجد ا
  بدان  ،نبود اال بعد مرگ ما

  خروب هر جا مسجد است  ،یار بد
  کم کن گفت وگو ،هین از او بگریز و

  را و مسجدت را بر کندو مر ت
  همچو طفالن سوي کژ چون می غژي؟

  درس  ،تا ندزدد از تو آن استاد
  این چنین انصاف از ناموس به 
لَمنا پیش از این  بنا گفت و ظَ ر  

  لواي مکر و حیلت بر فراخت  ین
کردیم زرد ،دم من سرخ روکه ب  

  ی ئاصل جرم و آفت و داغم تو
  کژ کم تنی  ،تا نگردي جبري و

  اختیار خویش را یک سو نهی 
  با خدا در جنگ و اندر گفت وگو

  که تو در عصیان همی دامن کشی 
  ود در گمرهی؟رکس چنان رقصان 

  کت همی دادند پند آن دیگران 
  زند طعنه مرا جز هیچ کس؟ کی

  ست؟اچون چنین جنگد کسی کاو بی ره 
  آري اضطرار ،هر چه عقلت خواست

  عشق از آدم است  ،زیرکی ز ابلیس و
  غرق است او پایان کار ،کم رهد

  دریاست این  ،نیست جو ،نیست جیحون
  در رباید هفت دریا را چو کاه 

  بود اغلب خالص  ،کم بود آفت
  رانی نظراست و حی زیرکی ظنّ

   "اهللا ام کفی"که  ،گو "حسبی اهللاَ "
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  سر ز کشتی وامکش ،همچو کنعان
  بر آیم بر سر کوه مشید که

  دشَاي بی ر ؟ی از منتشهچون ر
  ؟چون نباشد منتش بر جان ما
  ؟تو چه دانی اي غرارة پر حسد
  کاشکی او آشنا ناموختی

ديکاش چون طفل از حیل جاهل ب  
  یا به علم نقل کم بودي ملی

  دان ،با وجود آب ؟چون تیمم
  پسز تبع میرو  ،خویش ابله کن
  ش آري کتابچو پی ،با چنین نوري

  اي پدر "اکثر اهل الجنۀ البله"
  ستوانگیز تکبر چون باد  ،زیرکی
  کاو به مسخرگی دو توست ین ،ابلهی
  کاو واله و حیران هوست  ،ابلهی

رابلهانند آن زنان دست ب  
  عقل را قربان کن اندر عشق دوست
  عقلها آن سو فرستاده عقول

  گر این عقلت رود ،از حیرت ،زین سر
  رنج فکرت بر دماغ نیست آن سو

  سوي دشت از دشت نکته بشنوي
  اندر این ره ترك کن طاق و طرنب

  دم بود ،هر که او بی سر بجنبد
  کور و زشت و زهرناكاست و رو جک

  ش این بودکه سرّ ،سر بکوب آن را
  خود صالح اوست آن سر کوفتن
  واستان از دست دیوانه سالح

  ، ببندیچون سالحش هست و عقلش ن
  

  زیرکش  که غرورش داد نفس ِ  
  ؟ت نوحم چرا باید کشیدمنّ

  ت او می کشدکه خدا هم منّ
  چونکه شکر و منتش گوید خدا

  او را میرسد ،که نهادن منت
  تا طمع در نوح و کشتی دوختی 
  تا چو طفالن چنگ در مادر زدي 

   وحی دل ربودي از ولی علم ِ
  زمان  قطبِ م ِبا د ؟علم نقلی

  رستگی زین ابلهی یابی و بس 
  جان وحی آساي تو آرد عتاب 
  بهر این گفتست سلطان البشر

  درست  دینتا بماند  ،ابلهی شو
 ابلهی نی کز شقاوت مال جوست

  باشد اندر گردن ِ او طوق دوست
  وز رخ یوسف نذر ،از کف ابله

  کاوست  ،عقلها باري از آن سوي است
   آنکه گولست و فضولمانده این سو 
  سر و عقلی شود ،هر سر مویت

  دماغ و عقل روید دشت و باغ  زک
  شود نخلت روي  ،یئسوي باغ آ

  تو مجنب  ،تا قالووزت نجنبد
  جنبشش چون جنبش کژدم بود

  پاك  جانهايپیشۀ او خستن 
  خلق و خوي مستمرش این بود

  ن شوم تن یز ،تا رهد جان ریزه اش
  راضی شود عدل و صالح تا ز تو 
  ور نه آرد صد گزند ،دست او را

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بیان آنکه حصول علم و مال و جاه مر بد گوهر را فضیحت اوست و چون شمشیر است . 57
  افتاده به دست راه زن

  دادن تیغ است دست راهزن     بد گهر را علم و فن آموختن
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  تیغ دادن در کف زنگی مست
  قرانِ علم و مال و منصب و جاه و 

  پس غزا زین فرض شد بر مومنان
  تنش شمشیر او ،جان او مجنون

  آنچه منصب میکند با جاهالن
  چون آلت بیافت ،عیب او مخفیست

  جمله صحرا مار و کژدم پر شود
  مال و منصب ناکسی کارد به دست

  عطاها کم دهد ،یا کند بخل و
  ق نهددشاه را در خانۀ بی

  چون در دست گمراهی فتاد ،حکم
  قالووزي کند ،ره نمی داند

  پیري گرفت ،چون ،راه فقر طفل ِ
  راو ماه بنمایم ت تا ،بیا :که

  ؟چون ندیدستی به عمر ؟یئچون نما
  احمقان سرور شدستند و ز بیم

  

  که آید علم ناکس را به دست  ،به  
  د در کف بد گوهران رفتنه آ

  تا ستانند از کف مجنون سنان 
  واستان شمشیر را زآن زشت خو

  د صد ارسالن؟از فضیحت کی کن
  مارش از سوراخ بر صحرا شتافت 

  مر شود حکم ِ شاه ،چونکه جاهل
  ی خویش او شدست ئطالب رسوا

  یا سخا آرد به ناموضع نهد
  این چنین باشد عطا کاحمق دهد

  در چاهی فتادو جاه پندارید 
  جان زشت او جهان سوزي کند
  پیروان را غول ادباري گرفت 
  ماه را هرگز ندید آن بی صفا

  اي خام غمر ،مه در آب هم عکس ِ
  عاقالن سرها کشیده در گلیم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

لُآیه شریفه تفسیر بیان . 58 م مزَّ   یا أَیها الْ
  نبی را زین سبب "لمزّم"خواند 

  سر مکش اندر گلیم و رو مپوش
  مدعیهین مشو پنهان ز ننگ 

  که شمعی اي همام "قُم اللَّیل"هین 
  روشن هم شب است روز ِ ،بی فروغت

  باش کشتیبان در این بحر صفا
  ره شناسی می بباید با لباب

  ره زده بنگر کاروان ِ ،خیز
  یئغوث هر کشتی تو ،خضر وقتی

  پیش این جمعی چو شمع آسمان
  اندر جمع آي ،وقت خلوت نیست

  بدر بر صدر فلک شد شب روان
  تو بر بدر ِ ،اعنان همچون سگانط

  "أنصتوا"ز امر  ،نداین سگان کرّ

  اي بوالهرب  ،برون آي از گلیم :که  
  تو هوش  ،که جهان جسمیست سر گردان

  شعشعی که تو داري شمع وحی 
  شب بود اندر قیام  دائم ،شمع

  شیر اسیر ارنب است  ،بی پناهت
  اي مصطفی  ،که تو نوح ثانیی

  آب  خاصه اندر راه ،هر رهی را
  کشتیبان شده  ،هر طرف غولی است

  همچو روح اهللا مکن تنها روي 
را بمان  نآ انقطاع و خلوت  

  تو هماي  ،اي هدي چون کوه قاف و
  سگان  نگسیر را نگذارد از با

  تو بانگ میدارند سوي صدر ِ
  بر بدر تو ،ع کنانعوو ،از سفه
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  رنجور را ،اي شفا ،هین بمگذار
  د اعمی به راهئقا :تو گفتی ین

شدهر که او چل گام کوري را ک  
  پس بکش تو زین جهان بی قرار

  یئتو هاد ،کار هادي این بود
  اي امام المتقین ،هین روان کن

  روهر که در مکر تو دارد دل گ
  بر سر کوریش کوریها نهم
  عقلها از نور من افروختند

  ؟ق آن ترکمانچچیست خود آال
  آن چراغ او به پیش صرصرم

  به صور سهمناك ،خیز در دم تو
  راست خیز ،چون تو اسرافیل وقتی

  اي صنم ؟کو قیامت :هر که گوید
  ل محنت زدهئدر نگر اي سا

  ور نباشد اهل این ذکر و قنوت
  آید جوابز آسمان حق سکوت 

  خرمنگاه شد وقت ،اي دریغا
  وقت تنگ است و فراخی این کالم

  اندر این کوهاي تنگ ،نیزه بازي
  خاطر و فهم عوام ،وقت تنگ و

  چون جواب احمق آمد خامشی
  رحمت و موج کرمحق ز بحر 

  

  عصاي کور را ،تو ز خشم کر  
  صد ثواب و اجر یابد از اله؟
دشَگشت آمرزیده و یابد ر  

  جوق کوران را قطار اندر قطار
  ی ئماتم آخر زمان را شاد

  تا یقین  ،این خیال اندیشگان را
  تو شاد رو ،گردنش را من زنم

  زهرش دهم  ،کر پندارد وش او
  مکرها از مکر من آموختند
   ؟پیش پاي نره پیالن جهان

  اي مهین پیغمبرم  ؟خود چه باشد
  تا هزاران مرده بر روید ز خاك 

  پیش از رستخیز ،رستخیزي ساز
  که قیامت نک منم  ،خویش بنما
  شده  قائمصد جهان  ،زین قیامت
سکوت  ،االحمق اي سلطان پس جواب  
  دعا نامستجاب  ،ود جاناچون ب

  لیک روز از بخت ما بی گاه شد
  تنگ می آید بر او عمر دوام 
  نیزه بازان را همی آرد به ننگ 

  اي غالم  ،تنگ تر صد ره ز وقت است
  این درازي در سخن چون می کشی؟

  م ز یمی دهد هر شوره را باران 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، شرح این "جواب االحمق سکوت"در بیان آنکه ترك الجواب جواب مقرر این سخن که . 59
  هر دو در این قصه است که گفته می آید

  او را بنده ايو شاهی بود پاد
  خرده هاي خدمتش بگذاشتی

  جرائش کم کنید :فت شاهنشهگ
  عقل او کم بود و حرص او فزون

  گرد خود کردي طوافِ  ،عقل بودي
  چون خري پا بسته تندد از خري

  اي  رده عقلی بود و شهوت زندهم  
  نکو پنداشتی  ،بد سگالیدي

  نامش از خط بر زنید ،ور بجنگد
  ون رشد تند و ح ،کم دید  چون جرا

  گشتی معاف  ،تا بدیدي جرم خود
  هر دو پایش بسته گردد بر سري 
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  یک بندم بس است :پس بگوید خر که
  گر بدیدي سرّ بند آن چشم  کور
  ور ز جرم ِ بند، پا آگه بدي
  ور بتندیدي ز بند آن بوالفضول

  

 کان دو ز فعل آن خس است  ،دانبخود   

 بند بر دستش نبستندي بزور

 خود ز بند دست و پا ایمن شدي

  شیر فحول او نه خر بودي، بدي
  

  
  
  
 

ان اهللا تعالی خلق المالئکۀ و رکب فیهم العقل و خلق "که  )ص(نبوي در تفسیر این حدیث . 60
البهائم و رکب فیها الشهوة و خلق بنی آدم و رکب فیهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله شهوته 

  "ه عقله فهو ادنی من البهائمفهو اعلی من المالئکۀ و من غلب شهوت
  در حدیث آمد که یزدان مجید

  ه را جمله عقل و علم و جودگُرُ یک 
  نیست اندر عنصرش حرص و هوا
  یک گروه دیگر از دانش تهی

  جز که اصطبل و علف ،او نبیند
  این سوم هست آدمی زاد و بشر

  خود مایل سفلی بود ،نیم خر
  تا کدامین غالب آید در نبرد

  م آسوده از جنگ و حرابآن دو قو
  وین بشر هم ز امتحان قسمت شدند

  همستغرق مطلق شد ،هگُرُ یک 
  لیک معنی جبرئیل ،نقش آدم

  و ز زهد و جهاد ،از ریاضت رسته
  قسم دیگر با خران ملحق شدند

رفت ،جبریلی در ایشان بود وصف  
  بی جان شود چونمرده گردد شخص 

  زاغ گردد چون پی زاغان رود
  هست پست ،ن ندارداک نکه جانیآز

  دکنََ او ز حیوانها فزون تر جان 
  اند تنیدتمکر و تلبیسی که او 

  جامه هاي زرکشی را بافتن
  خرده کاریهاي علم هندسه

  ستشیکه تعلق با همین دنی
  بناي آخور است علم ِ ،این همه

  خلق عالم را سه گونه آفرید  
  نداند جز سجود ،آن فرشتست و

  زنده از عشق خدا ،نور مطلق
  همچو حیوان از علف در فربهی 
  از شقاوت غافل است و از شرف 

  خر ز و نیمینیمی شته رفز ا
  ي بودونیم دیگر مایل عل

 زین دوگانه تا کدامین برد نرد

  وین بشر با دو مخالف در عذاب 
  ت شدندسه ام ،آدمی شکلند و

  ههمچو عیسی با ملک ملحق شد
سته از خشم و هوا و قال و قیل ر  
  یا از آدمی او خود نزادئگو

  خشم محض و شهوت مطلق شدند
  آن وصف زفت تنگ بود آن خانه و 

  چون جان او بی آن شود ،خر شود
 جسم گردد جان، چو او بی آن شود

  صوفی گفته است  ،این سخن حق است و
  ها کند در جهان باریک کاري

  آن ز حیوان دگر ناید پدید
دها از قعر دریا یافتن ر  

  یا نجوم و علم طب و فلسفه 
  ره به هفتم آسمان بر نیستش 

که عماد تر است گاو و اش بود  
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  بهر استبقاي حیوان چند روز
  منزلش علم راه حق و علم ِ

  طیفحیوان ل ،پس در این ترکیب
  کرد آن قوم را "نعامکاال"نام 

  روح حیوانی ندارد غیر نوم
  نوم حیوانی نماند ،یقظه آمد

  همچو حس آنکه خواب او را ربود
  

  "رموز"نام آن کردند این گیجان   
  یا دلش  ،صاحب دل داند آن را

  آفرید و کرد با دانش الیف 
  ؟نکه نسبت کو به یقظه نوم راآز

  حسهاي منعکس دارند قوم 
  انعکاس حس خود از لوح خواند

  نمود او عکس ،چون شد او بیدار
  

  
  
  
  
  
  
 

یراً و "که  هدر تفسیر این آی. 61 ث ساًو قوله یضلُّ بِه کَ رِج م ه تْ فَزاد ض رَ م م هِ ما الَّذینَ فی قُلُوبِ و أَ
یراً ث دي بِه کَ یه "  

  الجرم اسفل بود از سافلین
  یل و نبرددبنکه استعداد تآز

  باز حیوان را چو استعداد نیست
  کان رهبر است ،زو چو استعداد شد
  او افیون شود ،گر بالذر خورد

  ماند یک قسم دگر اندر جهاد
  

ب اآلفلین"ترك او کن    ح    "ال أُ
  آن را فوت کرد ،بودش از پستی و

  عذر او اندر بهیمی روشنیست 
  هر غذایی کاو خورد مغز خر است 

  قلی اش افزون شودسکته و بی ع
  نیم حی با رشاد ،نیم حیوان

  

  
  
  
  
  
 

ه میل ناقه سوي همچون تنازع مجنون با ناقه، میل مجنون سوي حرّ ،چالیش عقل با نفس. 62
امی الهوي و انی و ایاها لمختلفان: گفته ه، چنان که مجنونکرّ هوي ناقتی خلفی و قد  

  مکشروز و شب در جنگ و اندر کش 
  همچو مجنون در تنازع با شتر
  همچو مجنونند و چون ناقه اش یقین

  مجنون پیش آن لیلی روان میل ِ
  ديشیک دم ار مجنون ز خود غافل 

ر بودش بدنعشق و سودا چونکه پ  
  عقل بود ،آنکه او باشد مراقب

ستلیک ناقه بس مراقب بود و چ  
  فهم کردي زو که غافل گشت و دنگ

  دیدي ز جا ،ديچون به خود باز آم
  بدین احوالها ،در سه روزه ره

  چو هر دو عاشقیم ،اي ناقه :گفت
  نیستت بر وفق من مهر و مهار

   با آخرش کرده چالیش اولش  
 گه شتر چربید و، گه مجنون ِ حر

  این واپس به کین  ،می کشد آن پیش و
  دوان اش ه میل ناقه پس پی کرّ

   تر شديواپس  ،ناقه گردیدي و
  چاره از بیخود شدن می نبودش 

  عقل را سوداي لیلی در ربود
ست چون بدیدي او مهار خویش س  

  بی درنگ  ،هکرُّ رو سپس کردي به 
  کاو سپس رفتست بس فرسنگ ها

د سالهاماند مجنون در ترد  
  س همره ناالیقیم ب ،ما دو ضد

زلت اختیارکرد باید از تو ع  
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  این دو همره همدگر را راه زن
جر عرش اندر فاقه ايجان ز ه  

  جان گشاید سوي باال بالها
  اي مردة وطن ،تا تو با من باشی

  روزگارم رفت زین گون حالها
  ا وصالخطوتینی بود این ره ت

  راه نزدیک و بماندم سخت دیر
  سر نگون خود را ز اشتر در فکند
  تنگ شد بر وي بیابان فراخ
  آنچنان افکند خود را سخت زیر
  چون چنان افکند خود را سوي پست

  گو شوم :گفتاو پاي را بر بست 
  حکیم خوش دهن ،زین کند نفرین

  ؟کی کم از لیلی بود ،عشق مولی
  صدق می گرد بر پهلوي ،گوي شو

  خدا کاین سفر زین پس بود جذبِ
  این چنین سیري است مستثنی ز جنس

  نی هر جذب عام ،این چنین جذبی است
  

  کاو فرو ناید ز تن  ،گمره آن جان  
  ن چون ناقه اي ار بتن ز عشق خ

  در زده تن در زمین چنگالها
  من  س ز لیلی دور ماند جان ِب

  همچو تیه و قوم موسی سالها
  شصت سال  ،مانده ام در ره ز شستت
  سیر سیر ،سیر گشتم زین سواري

  سوزیدم ز غم تا چند چند :گفت
  خویشتن افکند اندر سنگالخ 
  که مخلخل گشت جسم آن دلیر

  ایش هم شکست از قضا آن لحظه پ
  چوگانش غلطان میروم  در خم ِ

  بر سواري کاو فرو ناید ز تن 
  گوي گشتن بهر او اولی بود
  غلط غلطان در خم چوگان عشق 

  ما باشد سیر ِ ،و آن سفر بر ناقه
  انس ِ و  کان فزود از اجتهاد جنّ
  والسالم  ،که نهادش فضل احمد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

جذبۀ من جذبات الحق خیر من ( شتن آن غالم قصۀ شکایت نقصان اجري سوي پادشاهبن. 63
  )عبادة الثقلین

  در گذر زین قصه واگو زآن غالم
  ر هستی و کینپ ،ر جنگ وپرقعۀ 
  ر وي نگراند ،نامه است ،کالبد

  بخوان ،نامه را بگشا ،گوشه اي رو
  آن را پاره کن ،گر نباشد در خور

  مدان زپ  لیک فتح نامۀ تن
  دشوار است و صعب وچ ،نامه بگشادن

  ندجمله بر فهرست قانع گشته ا
  باشد آن فهرست دامی عامه را

  گردن متاب ،باز کن سر نامه را
  چو اقرار زبان ،هست آن عنوان

 کاو به شه رقعه فرستاد و پیام  

  می فرستد پیش شاه نازنین 
  آنگه ببر اه را؟هست الیق ش

شهان؟ بین که حرفش هست در خورد  
 چاره کن  ،نامۀ دیگر نویس و

دل دیدي عیان  رّور نه هر کس س  
  طفالن کعب  ین ،مردان است کار ِ

   ندنکه در حرص و هوا آغشته اآز
  تا چنان دانند متن نامه را

  واهللا اعلم بالصواب  ،زین سخن
  متن نامۀ سینه را کن امتحان 
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  ؟ا اقرار توکه موافق هست ب
  چون جوال بس گرانی میبري
  ؟که چه داري در جوال از تلخ و خوش
  ور نه خالی کن جوالت را ز سنگ

  که می باید کشید ،در جوال آن کن
  زشت نبود کاین جوال ِ پر ز ریگ؟
  چون نمی تانی که پر لعلش کنی

  

  ق وار نبود کار توتا مناف  
  اید کم که در وي بنگري یز آن ن

  بکش  ،گر همی ارزد کشیدن را
  ار و ننگ پیکاز این  ،خود را بازخر 

 سوي سلطانان و شاهان رشید

 میکشی و باشد آنهم مرده ریگ؟

  هم تهی بهتر، چو هم جنس تنی
 

  
  
  
  
  
  
 

ببین که و باز کن  :بانگ می زد که .بربوددستارش حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنکه . 64
  ه ببراچه میبري آنگ

  یک فقیهی ژنده ها در چیده بود
  تا شود زفت و نماید آن عظیم
  ژنده ها از جامه ها پیراسته

لۀ بهشتظاهر دستار چون ح  
  پاره پارة دلق و پنبه و پوستین

  وي مدرسه کرده صبوحروي س
  کنَ مردي جامه  ،در ره تاریک

  در ربود او از سرش دستار را
  کاي پسر :پس فقیهش بانگ بر زد
ره می پرياین چنین که چار پ  

  به دست خود بمال ،باز کن آن را
  چونکه بازش کرد آنکه می گریخت

  وو تو بتزفت سخت ز آن عمامۀ 
  کاي بی عیار ،را کهنهبر زمین زد 

  راو لیکن ت ،نمودم دغلب :گفت
  

  در عمامۀ خویش در پیچیده بود  
  چون در آید سوي محفل در حطیم 
  ظاهر دستار از آن آراسته 

  اندرون رسوا و زشت  ،چون منافق
د دفین در درون آن عمامه ب  

  تا بدین ناموس یابد او فتوح 
ستاده بود از بهر فن منتظر ا  

  پس دوان شد تا بسازد کار را
  آنگه ببر ،تار راباز کن دس

  باز کن آن هدیه را که می بري 
  کردم حالل  ،ببر ،آنگهان خواهی

  صد هزاران ژنده اندر ره بریخت 
  ماند یک گز کهنه اي در دست او
 زین دغل ما را بر آوردي ز کار

  از نصیحت باز گفتم ماجرا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

یحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بی وفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از نص. 65
  او

  همچنین دنیا اگر چه خوش شکفت
  اي اوستاد ،اندر این کون و فساد

  بیا من خوش پی ام :کون می گوید
  اي ز خوبی بهاران لب گزان

  گفت ا بانگ زد با جمله عیب خود ر  
  آن دغل کون و نصیحت آن فساد

  من ال شی ام  ،رو :و آن فسادش گفت
 بنگر آن سردي و زردي خزان 
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  روز دیدي طلعت خورشید خوب
  بدر را دیدي بر این خوش چار طاق

  سن شد موالي خلقدکی از حکو
  گر تن سیمین تنان کردت شکار
  اي بدیده لوتهاي چرب خیز

  ؟که آن خوبیت کو :مر خبث را گو
  کو عشوه و نرمی و خوت؟بر طبق 

  آن من دام ِو د آن دانه ب :گوید
  دهببس انامل رشک استادان 

  همچو جان ينرگس چشم خمار
  حیدري کاندر صف شیران رود

  محترف ین ِتیز دور ب طبع ِ
  زلف جعد مشکبار عقل بر
  خوش ببین کونش ز اول با گشاد

  نکه او بنمود پیدا دام راآز
  دنیا به تزویرم فریفت :پس مگو

  طوق زرین و حمایل بین هله
  همچنین هر جزو عالم می شمر

  او مسعودتر ،هر که آخر بین تر
  روي هر یک چون مه فاخر ببین
  تا نباشی همچو ابلیس اعوري

  آدم و دینش ندید ن ِِِِِدید طی
  اي بو شجاع ،مردان بر زنان فضل ِ

  ور نه شیر و پیل را بر آدمی
  اي حالی پرست ،فضل مردان بر زن

  کاندر عاقبت بینی خم است ،مرد
  از جهان دو بانگ می آید به ضد
  آن یکی بانگش نشور اتقیا
  بانگ خار و بانگ اشکوفه شنو
  من شکوفۀ خارم اي خوش گرم دار

  گل فروشُ  که اینک :شااشکوفه بانگ 
  بماندي ز آن دگر ،این پذیرفتی

  غروب  مرگ او را یاد کن وقت  
  محاق  وقتحسرتش را هم ببین 

رسواي خلق  ،فردا شد خرف بعد  
  بعد پیري بین تنی چون پنبه زار

  در آب ریز ،فضلۀ آن را ببین
 یب آن حسن و مرغوبیت کو؟در فر

  ت؟نغزي و بوبر سبد کو جلوه و 
  نهان شد دانه  ،چون شدي تو صید

  در صناعت عاقبت لرزان شده 
  آب از وي چکان  ،آخر اعمش بین و

  آخر او مغلوب موشی میشود
  آخر خرف  ،چون خر پیرش ببین

  زشت خنگ خر مچون د آن آخر
  ی اش بین و فسادئو آخر آن رسوا

  بر کند سبلت خام راپیش تو 
  ور نه عقل من ز دامش می گریخت 
  غل و زنجیري شدست و سلسله 
  اول و آخر در آرش در نظر

  او مطرودتر ،هر که آخور بین تر
  آخر ببین  اي، چونکه اول دیده
  چون ابتري  ینیم بیند نیم ن

  این جهان دید آن جهان بینش ندید
ت و کسب و ضیاع نیست بهر قو  

  اي عمی  ،تقو فضل بودي بهر
  ز آن بود که مرد پایان بین تر است 
  او ز اهل عاقبت چون زن کم است 
  تا کدامین را تو باشی مستعد

  ن یکی بانگش فریب اشقیایو
 بعد از آن شو بانگ خارش را گرو

  من بمانم شاخ خار ،گل بریزدُ
  که سوي ما مکوش  :بانگ خار او

که ماز ضد محبوب است کر، حب  
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  اینک حاضرم :آن یکی بانگ اینکه
  حاضري ام هست چون مکر و کمین
  چون یکی زین دو جوال اندر شدي
  اي خنک آن کاو ز اول آن شنید

  را او گرفت جا ،خانه خالی یافت
  کاو به خود بولی کشد ،کوزة نو

  شددر جهان هر چیز چیزي می ک
  در جهان هر چیز چیزي جذب کرد
  کهربا هم هست و مغناطیس هست

  ار تو آهنی ،برد مغناطیست
  آن یکی چون نیست با اخیار یار
  وآن یکی را صحبت خار اختیار

  مستهانهست موسی پیش قبطی 
  جان هامان جاذب قبطی شده

  شد در اجتذابک که َ معدة خر 
  گر تو نشناسی کسی را از ظالم

  

  ر بنگر اندر آخرم بانگ دیگ  
  نقش آخر ز آینۀ اول ببین 

  نادر خور شدي  ،آن دگر را ضد و
  کش عقول و مسمع مردان شنید

  غیر آنش کژ نماید یا شگفت 
  با آب از وي کی رود؟آن خبث 

  مرشد را رشد ،کفر کافر را و
 گرم گرمی را کشید و سرد، سرد

  ی به شست ئتا تو آهن یا کهی آ
  می تنی بر کهربا بر  ،ور کهی

ار جارالجرم شد پهلوي فج  
 الجرم شد پهلوي هر خار خوار

   همچنانهست هامان پیش سبطی 
  جان موسی طالب سبطی شده 
  معدة آدم جذوب گندم آب 

  وش سازیدست امامکرا  بنگر او
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی و قوله"ی است از نور حق که ئبیان آنکه عارف را غذا. 66
  "فی الجوع طعام اهللا یصلالجوع طعام اهللا یحیی به ابدان الصدیقین اي  صلی اهللا علیه و آله

  ه پی مادر رودنکه هر کرّآز
  آدمی را شیر از سینه رسد

  ام است و قسمت کردنیستقس ،عدل
  ؟ديکی پشیمانی ب ،جبر بودي

  سبق فردا بود ،آخر شد ،روز
  حاصل آن کاندر دخول و در ایاب

  

  تا بدان جنسیتش پیدا شود  
  زیرینه رسد خر از نیم ِ ،شیر

  ظلم نیست  ،واین عجب که جبر نی 
  دي؟کی نگهبانی ب ،ظلم بودي

  ؟گنجا بودُ ما را روز کی  راز ِ
  درنگر واهللا اعلم بالصواب

  

  
  
  
  
  
  

 خطاب با مغروران دنیا و گرفتاران نفس اماره. 67
  اي بکرده اعتماد واثقی
  قبه اي بر ساختستی از حباب

  آن اندر نور ِ ،چون برق است و ،زرق
  بی حاصلند آنهان و اهل این ج

  چو دنیا بی وفاست ،زادة دنیا

  فاسقی  بر دم و بر چاپلوس ِ  
  بس واهی طناب  ،آخر آن خیمست

  راه نتوانند دیدن ره روان 
  ی یک دلندئهر دو اندر بی وفا
  آن رو قفاست  ،گر چه رو آرد به تو
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  رزبِ اهل آن عالم چو آن عالم 
  ؟خود دو پیغمبر به هم کی ضد شدند
  ؟کی شود پژمرده میوة آن جهان

  ز آن رو کشتنیست ،نفس بی عهد است
  نفسها را الیق است این انجمن
  نفس اگر چه زیرك است و خرده دان

  یدحق بدین مرده رس آب وحی ِ
  ه مباشتو غرّ ،تا نیاید وحی
  که آن خامل نشد ،بانگ و صیتی جو

  آن هنرهاي دقیق و قال و قیل
  رونق و طاق و طرنب و سحرشان
  سحرهاي ساحران دان جمله را

  ی ها را همه یک لقمه کردئجادو
  از آن خوردن نشد افزون و بیش ،نور

  در ذات نی ،در اثر افزون شد و
  دحق ز ایجاد جهان افزون نش

خلق لیک افزون گشت اثر ز ایجاد  
  او هست افزونی اثر اظهار ِ

  هست افزونی هر ذاتی دلیل
  نکته شد باریک اینجا، اي رفیق

  

  تا ابد در عهد و پیمان مستمر  
  ؟معجزات از همدگر کی بستدند

  دهان  نآ رد، شادي عقلی نگر
  قبله گاه او دنی است  ،او دنی و

  مرده را در خور بود گور و کفن 
  او را مرده دان  ،قبله اش دنیاست

  شد ز خاك مرده اي زنده پدید
  تو بدان گلگونۀ طال بقاش 

  که آن آفل نشد ،تاب خورشیدي
  نیل  اجل چون آبِ ،م فرعونندقو

گر چه خلقان را کشان شد گردن ک  
  اژدها شدچوبی دان که آن  ،مرگ

یک جهان پوردن را صبح خَ، آدر شب ب  
  کاو بودست پیش  ،بل همان سان است

  نی  ،ذات را افزونی و آفات
  اکنون نشد ،آنچه اول آن نبود

  فرق  ،در میان این دو افزونیست
  او ت و کار ِتا پدید آید صفا

 کاو بود حادث به علتها علیل

  لیک بشنو تو مقاالت دقیق
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ک أَنْت األَآیه تفسیر . 68 َخف إِنَّ نا ال تَ یفَۀً موسی  قُلْ خ ه س س فی نَفْ جلیَفأَو ع  
  سحر هم حیران کنیست :گفت موسی
  تمییز را پیدا کنم :گفت حق

  چونکه معجزهات را ظاهر کنم
  دیده بخشم عقل بی تمییز را
  گر چه چون دریا بر آوردند کف

  سحر افتخار ،بود اندر عهد خود
سن و نمکهر کسی را دعوي ح  

  معجزة موسی گذشت ،سحر رفت و
ماندنطشت سحر جز لعنت  بانگ  

  حک پنهان شدست از مرد و زنچون م

  کاین خلق را تمییز نیست  ؟چون کنم  
  عقل بی تمییز را بینا کنم 
 عقل را در دیدنش فاخر کنم

 کور سازم جاهل ناچیز را

  ال تخف  ،یئموسیا تو غالب آ
  آنها گشت عار ،چون عصا شد مار

مرگ آمد نمکها را محک  سنگ  
  افتاد طشت  ،بود هر دو را از بام ِ

ماندندین بجز رفعت  بانگ طشت  
  اکنون الف زن  ،اي قلب و ،در صف آ
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  ب استئمحک چون غا ،تتوقت الف اس
  هر دمت عزّي و نازي در فزود

  هر دمم :قلب می گوید ز نخوت
  اي خواجه تاش ،بلی :زر همی گوید

راز تن هدیه ست بر اصحابِ مرگ  
ديقلب اگر در خویش آخر بین ب  

  چون شدي اول سیه اندر لقا
ديکیمیاي فضل را طالب ب  

  خویش سته دل شدي از حال ِچون شک
  عاقبت را دید و او اشکسته شد

  مسها را سوي اکسیر راند ،فضل
  ببین ،مکن دعوي ،اي زر اندوده

  ا بینا کندهمحشر چشم نور ِ
  بنگر آنها را که آخر دیده اند

  نگر آنها را که حالی دیده اندم
  که در جهل است و شک ،"حالی بین" پیش ِ

  انصد هزاران کارو ،صبح کاذب
  صبح ِ صادق را طلب کن، اي عزیز

  کش غلط انداز نیست ،نیست نقدي
  باز رو سوي غالم و کتبتش

  

  دست دست  ،ندت از عزیزيرَمیب  
 چون محک آمد، چرا گشتی کبود؟

  من از تو کی کمم؟ ،خالص اي زر ِ
  آماده باش  ،لیک می آید محک

؟است گازخالص را چه نقصان ِ  زر  
  او اول شدي  ،کاخر شد ،آن سیه

  دور بودي از نفاق و از شقا
  دي شعقل او بر زرق او غالب 

  اشکستگان دیدي به پیش  ر ِب جا
  در دم بسته شد ،از شکسته بند
  از کرم محروم ماند ،آن زر اندود

  که نماند مشتریت اعمی چنین 
  را رسوا کندو چشم بندي ت

  دحسرت جانها و رشک دیده ان
  ببریده اند ز اصل سرّ ،فاسد سرّ

  هر دو یک  ،صبح کاذب ،صبح صادق
  اي جوان  ،داد بر باد هالکت

 تا ز صدق او شوي صاحب تمیز

 و گاز نیست  کش محک ،واي آن جان

  کاو سوي شه می نویسد نامه خوش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  انبیا و اولیا زجر مدعی از دعوي و امر کردن او را به متابعت. 69
  احمدم خود من :بو مسیلم گفت

  طرکم کن ب :بو مسیلم را بگو
  جمع ین قالووزي مکن از حرص ِه

  همچو ماه ،مقصد را نماید ،شمع
  با چراغ ،ور نخواهی ،گر بخواهی
  ین زاغان دغل افروختندور نه ا
بانگ هقطاد گر بیاموزد ده  

  ر بسته بدانپز  ،ر رستهپبانگ 
  حرف درویشان و نکتۀ عارفان
  هر هالك امت پیشین که بود

  دین احمد را به فن بر هم زدم   
  آخر نگر ،ة اول مشوغرّ

  شمع  ،تا رود در پیش ،پس روي کن
  یا خود دامگاه  ،کاین طرف دانه ست

  زاغ  نقش ِ ،باز و دیده گردد نقش ِ
سپید آموختند بازان ِ بانگ  

  ؟راز هدهد کو و پیغام سبا
  دان دهز تاج ه ،تاج شاهان را

  بسته اند این بی حیایان بر زبان 
  ردند عودکنکه چندل را گمان آز
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ظهر کندبودشان تمییز کان م  
  کوري کوران ز رحمت دور نیست
  چار میخ شه ز رحمت دور نی

  بنگر به شست یکیماهیا آخر 
  ببینبا دو دیده اول و آخر 

  که حالی دید و بس ،اعور آن باشد
  چون دو چشم گاو در جرم تلف
  نصف قیمت ارزد آن دو چشم او
  ور کنی یک چشم آدم زاده اي

  ودنکه چشم آدمی تنها به خَآز
  بی آخر است ،چون اولش ،چشم خر

  

  کور و کر کند ،لیک حرص و آز  
  عذور نیست کان م ،کوري حرص است

  نی  ،چار میخ حاسدي مغفور
  بست   آخر بینت چشم  ،یئبد گلو

  هین مباش اعور چو ابلیس لعین 
  از بازپس  ،چون بهایم بی خبر
  کش نبود شرف  ،همچو یک چشم است
  مسند چشم تو ،که دو چشمش راست

  است از جاده اي  زمنصف قیمت ال
  بی دو چشم یار کاري می کند

  ش اعور است حکم ،گردو چشمش هست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  خود بقیۀ قصۀ نوشتن آن غالم رقعه به طلب اجري. 70
  این سخن پایان ندارد و آن خفیف

  پیش مطبخی رقعهرفت پیش از 
  دور از او و ز همت او کاین قدر

  ستبهر مصلحت فرموده ا :گفت
  دهلیزیست واهللا این سخن :گفت
  ده گونه حجت بر فراشت ،مطبخی

  چون جري کم آمدش در وقت چاشت
  میکنید اینها شما ،قاصد :گفت

  این از اصل گیر ،این مگیر از فرع
"یتمإِذ ر یتمابتالست "ما ر  

  اي خیره چشم ،آب از سر تیره است
  درون بقعه اي ،ز خشم و غم ،شد

  اي شاه گفتثن ،اندر آن رقعه
  توِ  اي ز بحر و ابر افزون کفه ک
  نکه ابر آنچه دهد گریان دهدآز

  ظاهر رقعه اگر چه مدح بود
  زآن همه کار تو بی نور است و زشت
  رونق کار خسان کاسد شود
  رونق دنیا بر آرد زو کساد

  می نویسد رقعه در طمع رغیف   
خی کاي بخیل از مطبخ شاه س  

  از جري ام آیدش اندر نظر
  دست  تنگی ِ ین ،براي بخل و ین

  کهن   این زر ،پیش شه خاك است
  او همه رد کرد از حرصی که داشت 

  سودي نداشت  ،زد بسی تشنیع او
  مانیم ماکه بنده فر ی،ن :گفت

  که از بازوست تیر ،بر کمان کم زن
کان از خداست  ،ه گنهبر نبی کم ن  
  یکی بگشاي چشم  ،پیشتر بنگر

  سوي شه بنوشت خشمین رقعه اي 
  گوهر جود و سخاي شاه سفت 
  جمله محتاجان به تو آورده رو

پیاپی خوان نهد ،تو خندان کف  
  اثرها مینمود ،بوي خشم از مدح
  سرشت  ز نور ِکه تو دوري دور ا

  همچو میوة تازه زو فاسد شود
  نکه هست از عالم کون و فسادآز
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  خوش نگردد از مدیحی سینه ها
  از کین و کراهت پاك شو ،اي دل

  دروناز  اکراه ،بر زبان الحمد و
  ننگرم :و آنگهان گفته خدا که

  

  چونکه در مداح باشد کینه ها  
  چاالك شو ،وآنگهان الحمد خوان

  یا فسون  ،از زبان تلبیس باشد
  من به باطن ناظرم ،من به ظاهر

   

  
  
  
 

حکایت آن مداح که از جهت ناموس شکر ممدوح میکرد و بوي اندوه و غم اندرون او و . 71
  خالقت دلق ظاهر او مینمود که آن شکرها الف است و دروغ

  آن یکی با دلق آمد از عراق
  اال سفر ،د فراقآري ب :گفت

  که خلیفه داد ده خلعت مرا
  دها بر می شمرحمدشکرها و 

  احوال نژند :پس بگفتندش که
  سوخته ،سر برهنه ،تن برهنه

؟تو میر ِ کو نشان شکر و حمد  
  گر زبانت مدح آن شه می تند
  در سخاي آن شه و سلطان جود

  من ایثار کردم آنچه داد :گفت
  بستدم جمله عطاها از امیر

  بستدم عمر دراز ،مال دادم
  مبارك مال رفت :پس بگفتندش

  تو چو خارصد کراهت در درون 
  ؟کو نشان عشق و ایثار و رضا

  ؟میل کو ،مال گم شد ،خود گرفتم
د سیاه و جان فزاچشم تو گر ب  

  شاي ترُ ؟کو نشان پاك بازي
  ایثار را ،صد نشان باشد درون

  مال در ایثار اگر گردد تلف
  ؟نی، در زمین حق زراعت کرد

  گر نگردد زرع جان، یکدانه صد
  تاصل ارض اهللا، قلبِ عارف اس

  گر نروید خوشه از روضات هو
  چون که این ارض فنا بی ریع نیست

  باز پرسیدند یاران از فراق   
  بود بر من بس مبارك مژده ور
  که قرینش باد صد مدح و ثنا

اندازه بردز ا ،و تا که شکر از حد  
  بر دروغ تو گواهی میدهند
  شکر را دزدیده یا آموخته 
  ؟بر سر و بر پاي بی توفیر تو
  هفت اندامت شکایت میکند

  را کفشی و شلواري نبودو مر ت
  میر تقصیري نکرد از افتقاد
  بخش کردم بر یتیم و بر فقیر

  زیرا که بودم پاکباز ،در جزا
  چیست اندر باطنت این دود و تفت؟

  ؟ابتشار ه نشان ِبود اندکی 
 گر درست است آنچه گفتی ما مضی 

  ؟جاي سیل کو ،سیل اگر بگذشت
  ؟ازرق چرا ،گر نماند او جانفزا

  خمش  ،بوي الف کژ همی آید
  صد عالمت هست نیکو کار را

  در درون صد زندگی آید خلف 
   ؟نی ،آنگه دخل ،تخمهاي پاك

 صحن ارض اهللا واسع کی بود؟

 ارد فوق و پستالمکان است و ند

  بگو ؟پس چه واسع باشد ارض اهللا
  آن مستوسعیست  ؟چون بود ارض اهللا
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  ریع ِ آن را نی حد و، نی عد بود
  ؟کو نشان حامدون ،حمد گفتی

  حمد عارف مر خدا را راست است
از چتاریک جسمش بر کشید ه  

  تلفؤاطلس تقوي و نور م
  وا رهیده از جهان عاریه

  عالی همتش بر سریر سرّ
  قان در اومقعد صدقی که صدی

  حمدشان چون حمد گلشن از بهار
  هبر بهارش چشمه و نخل و گیا

شاهد هزاران هر طرف شاهد  
  ر بد بیاید از دمتیبوي س

  بو شناسانند حاذق در مصاف
کان بوي پیاز ،شکتو مالف از م  

  ی و بويئهمی گو "گل شکر خوردم"
  هست دل مانندة خانۀ کالن

  روزن و دیوارهاو از شکاف 
  د هیچ وهمنکه ندا از شکافی

  از نبی بر خوان که دیو و قوم او
نس از آن آگاه نیستاز رهی که ا  

  تنزرقی م ،در میان ناقدان
  مر محک را ره بود در نقد و قلب
  چون شیاطین با غلیظیهاي خویش
  مسلکی دارند دزدیده درون
  دم به دم خبط و زیانی میکنند
  پس چرا جانهاي روشن در جهان

  ؟ر از دیوان شدندکمت ،در سرایت
  دیو دزدانه سوي گردون رود

  زیر افتد چنان ،سر نگون از چرخ
  آن ز رشک روحهاي دل پسند
  تو اگر شلی و لنگ و کور و کر

  جان مکن ،شرم دار و الف کم زن

  کمترین دانه دهد، هفتصد بود  
  اندرون  ین ،برونت هست اثر ین

  پا و دست  ،که گواه حمد او شد
  اش خریدی نید و ز تگ زندان ِ

  آیت حمد است او را بر کتف 
  ساکن گلزار و عینٌ جاریۀ

  م و رتبتش مجلس و جا و مقا
  جمله سر سبزند و شاد و تازه رو

  صد گیر و دار ،صد نشانی دارد و
  و آن گلستان و نگارستان گواه 

  همچو گوهر بر صدف  ،در گواهی
  وز سر و رو تابد اي الفی غمت 

  هاي و هو کم کن گزاف  ،تو به جلدي
  از دم تو میکند مکشوف راز

  که یافه مگوي  :میزند از سیر
  ان همسایگان خانۀ دل را نه

  مطلع گردند بر اسرارها
  هم فصاحب خانه ندارد هیچ 

  خفیه بو انمی برند از حال انس
  نکه زین محسوس و زین اشباه نیست آز

  الفی مزن  ،دون با محک اي قلبِ
  که خدایش کرد امیر جسم و قلب 

  ما و فکر و کیش  واقفند از سرّ
  ما ز دزدیهاي ایشان سرنگون 

  روزنند  وصاحب نقب و شکاف 
  بی خبر باشند از حال نهان؟
  روحها که خیمه بر گردون زدند

  محرق و مطعون شوداو از شهاب 
  سنان  از زخم ِ ،که شقی در جنگ

  نندکاز فلکشان سر نگون می اف
  این گمان بر روحهاي مه مبر

  که بسی جاسوس هست آن سوي تن 
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 ودریافتن طبیبان الهی امراض دین و دل را در سیماي مرید و بیگانه و لحن گفتار او و رنگ . 72

  که انهم جواسیس القلوب فجالسوهم بالصدق ،چشم او و بی این همه نیز از راه دل
  این طبیبان بدن دانشورند
  تا ز قاروره همی بینند حال

  دم هم ز  ،هم ز رنگ و ،هم ز نبض و
  هم ز رنگ ،هم ز چشمت ،هم ز نبضت

  وداین طبیبان نو آموزند خَ
  پس طبیبان الهی در جهان

  بشنوند کامالن از دور نامت
  بلکه پیش از زادن تو سالها
  حال تو دانند یک یک مو به مو

  

  ز تو واقف ترند ،بر سقام تو  
  که ندانی تو از آن رو اعتالل 

  گونه سقم  صدبه   بو برند از تو
  صد سقم بینند در تو بی درنگ 
  که بدین آیاتشان حاجت بود

دهان؟ چون ندانند از تو بی گفت  
  وندردر ودت تار و پتا به قعر 

 حالها به چندیندیده باشندت 

  زآنکه پر هستند از اسرار هو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

پیش از سالها و نشان صورت  قدس اهللا روحها مژده دادن بایزید از زادن ابو الحسن خرقانی. 73
  و سیرت او یک به یک و نوشتن تاریخ نویسان آن را جهت رصد

  ؟ن بایزیدآن شنیدي داستا
  روزي آن سلطان تقوي می گذشت
  بوي خوش آمد مر او را ناگهان

  نالۀ مشتاق کرد در آنجاهم 
  بوي خوش را عاشقانه میکشید

  ر بودپ، بهآ از یخ ،کوزه اي کاو
ست از درون کوزه نم بیرون نج  

مر او را آب گشت  بوي آور باد  
  چون در او آثار مستی شد پدید

  وشحوال خَاین ا :پس بپرسیدش که
  گاه سرخ و گاه زرد و گه سپید

  گلُ می کشی بوي و به ظاهر نیست 
  هر خودکامه اي جان ِ اي تو کام ِ

  هر دمی یعقوب وار از یوسفی
  قطره اي بر ریز بر ما ز آن سبو

  اي جمال مهتري ،خو نداریم
  اي فلک پیماي چست چست خیز

  دید از پیشکه ز حال بو الحسن   
  با مریدان جانب صحرا و دشت 

  ز سوي خارقان  ،در سواد ري
  بوي را از باد استنشاق کرد

  باده میچشید ،جان او از باد
  عرق بر ظاهرش پیدا شود چون

  آن ز سردي هوا آبی شده ست
  ناب گشت  آب هم او را شرابِ

  آن دم بر رسید دریک مرید او 
  که برون است از حجاب پنج و شش 

  ؟چه حال است و نوید ،میشود رویت
  کل ُ  بی شک از غیب است و از گلزار ِ

  هر دم از غیبت پیام و نامه اي 
  یمیرسد اندر مشام تو شف

  گلزار و بوز آن بر گو ااي  شمه
  تو تنها خوري  ،که لب ما خشک و

  نچه خوردي جرعه اي بر ما بریزآز
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  میر مجلس نیست در دوران دگر
  ؟دست زیر ِ ،کی توان نوشید این می

  بوي را پوشیده و مکنون کند
  خود نه آن بوي است این کاندر جهان

ر شد از تیزي او صحرا و دشتپ  
  م را به کهگل در مگیراین سر خُ

  رازگو لطف کن اي راز دان ِ
  بوي بوالعجب آمد به من :گفت

  :گفت بر دست صبا تا پیمبر
  بوي رامین میرسد از جان ویس

  عجببوي  ،از اویس و از قرن
  چون اویس از خویش فانی گشته بود

روریده در شکرآن هلیلۀ پ  
  رسته از ما و منی ،آن هلیله

  آن کسی کز خود به کلی در گذشت
  

  در حریفان در نگر ،جز تو اي شه  
  مر مرد را رسواگر است  ،یقین می 

  ؟خویشتن را چون کند مست چشم ِ
  صد هزاران پرده اش دارد نهان 

  ر گذشت ده فلک هم کز نُ ؟دشت چه
  خود پوشش پذیرکاین برهنه نیست 

  باز گو ،آنچه بازت صید کردش
  را از یمن  مصطفیهمچنان که 

ن می آیدم بوي خدااز یم  
  بوي یزدان میرسد هم از اویس 

  را مست کرد و پر طرب  مصطفی
  آسمانی گشته بود ،آن زمینی

  چاشنی تلخیش نبود دگر
  طعم نی  ،نقش دارد از هلیله

  این منی و مائی خود در نوشت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بل الیمننفس الرحمن من ق انی الجدکه قول رسول صلی اهللا علیه و آله و سلم . 74
  این سخن پایان ندارد باز گرد

  زین سو بوي یاري میرسد :گفت
  ندین سال میزاید شهیبعد چ

  رویش از گلزار حق گلگون بود
  نامش بوالحسن :گفت ؟چیست نامش
  شکل او ،رنگ او و ،قد او و

  حلیه هاي روح او را هم نمود
  حلیۀ تن همچو تن عاریت است
  حلیۀ روح طبیعی هم فناست
  جسم او همچون چراغی بر زمین
  آن شعاع آفتاب اندر وثاق

  غگل در زیر بینی بهر الُ نقش 
  در عدن دیده فرق ،مرد خفته

  رهن یک حریص ،پیرهن در مصر
  بر نبشتند آن زمان تاریخ را

  تا چه گفت از وحی غیب آن شیر مرد  
  کاندر این ده شهریاري میرسد

  میزند بر آسمانها خرگهی 
  از من او اندر مقام افزون بود
  حلیه اش وا گفت ز ابرو و ذقن 
  یک به یک وا گفت از گیسو و رو
  از صفات و از طریق و جا و بود

  که آن یک ساعت است  ،دل بر آن کم نه
  کان بر سماست  ،حلیۀ آن جان طلب

  نور او باالي سقف هفتمین 
  چار طاق  سپهرقرص او اندر 

  گل بر سقف و ایوان دماغ ُ بوي 
  عکس آن بر جسم افتاده عرق 

  یص پر شده کنعان ز بوي آن قم
  از کباب آراستند آن سیخ را
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  چون رسید آن وقت و آن تاریخ راست
  

  زآن زمین آن شاه پیدا گشت و خاست  
    

  زآدن ابوالحسن خرقانی بعد از وفات بایزید قدس اهللا سره. 75
  زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت
  از پس آن سالها آمد پدید

  ز امساك و جود ،جملۀ خوهاي او
  محفوظ است او را پیشوا لوح ِ

  نه خواب ،نه رمل است و ،نجوم است و ین
  از پی رو پوش عامه در بیان
  وحی دل گیرش که منظر گاه اوست

  شدي "نظر به نور اهللای" ،مومنا
  ی از فقر چون در غم شودئصوف
  نکه جنت از مکاره رسته استآز

  آنکه سرها بشکند او از علو
  

 دا شد و مرکب بتاختاز عدم پی  

  بعد وفات بایزید ،بوالحسن
  آنچنان آمد که آن شه گفته بود

  محفوظ از خطا ؟از چه محفوظ است
  واهللا اعلم بالصواب  ،وحی حق

  گویند آن را صوفیان   "وحی دل"
  چو دل آگاه اوست  ؟چون خطا باشد

 دي بایمن  زآن سبب هااز خطا

  عین فقرش دایه و مطعم شود
  ز اشکسته است رحم قسم عاج

  رحم حق و خلق ناید سوي او
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  تعالی جان صوفی از طعام اهللادل و نقصان اجراي . 76
  این سخن آخر ندارد و آن جوان
  شاد آن صوفی که رزقش کم شود
  زآن جراي خاص هرك آگاه شد
  ز آن جراي روح چون نقصان شود

  ی رفته استئطاپس بداند که خ
  

  اجراي نان شد ناتوان  از کم ِ  
ر گردد و او یم شودآن شبه ش د  

  او سزاي قرب و اجري گاه شد
 جانش از نقصان آن لرزان شود

  ته است نشکفکه سمن زار رضا 
  

  
  
  
  
  

  بازگشتن به حکایت غالم که رقعه نوشت سوي شاه جهت کمی اجري او و بی التفاتی شاه. 77
  شتن شخص از نقصان ککاهمچنان 

  ادشاه ررقعه اش بردند پیش 
  وتقاو را نیست اال درد  :گفت

  نیستش درد فراق و وصل هیچ
  مردة ما و منی ،احمق است و

  آسمانها و زمین یک سیب دان
  در میان سیب در ،تو چو کرمی

  آن یکی کرمی دگر در سیب هم
  جنبش او واشکافد سیب را

  شت ورقعه سوي صاحب خرمن ن  
  جوابی وا نداد ،د آن رقعهخوان

  پس جواب احمق اولیتر سکوت 
نجوید اصل هیچ  ،فرعست و بند  

  فراغ اصل نی  ،کز غم فرعش
  کز درخت قدرت حق شد عیان 
  و ز درخت و باغبانی بیخبر
  لیک جانش از برون صاحب علم 
  بر نتابد سیب آن آسیب را

  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



593 

 

  پرده هابر دریده جنبش او 
  آتشی کاول ز آهن می جهد

  لیک اخیر ،دایه اش پنبه ست اول
  اول بستۀ خواب و خور است ،مرد

  در پناه پنبه و کبریتها
  عالم تاریک روشن می کند
  گر چه آتش نیز هم جسمانی است

  بهره اي جسم را نبود از آن عزّ
  افزون میشود نور ،جسم از جان

جسمت یک دو گز خود بیش نیست حد  
  به بغداد و سمرقند اي همامتا 

  دو درم سنگ است پیه چشمتان
  نور بی این چشم می بیند به خواب
  جان ز ریش و سبلت تن فارغ است
  بار نامۀ روح حیوانیست این

  هم از قال و قیلو بگذر از انسان 
  بعد از آنت جان احمد لب گزد

  ار آیم به قدر یک کمان :گوید
  

  صورتش کرم است و معنی اژدها  
  نهداو قدم بس سست بیرون می 

  میرساند شعله ها او تا اثیر
  آخر االمر از مالیک برتر است 

  سها تاشعلۀ نورش بر آید 
  کندة آهن به سوزن می کند

  ز روح است و نه از روحانی است  ین
  جان چون قطره اي  جسم پیش بحر ِ
  جسم بین چون میشود ،چون رود جان

  تو تا آسمان جوالن کنی است  جان ِ
م گام ر نیروح را اندر تصو  

  روحش تا عنان آسمان  نور ِ
  بود جز خراب نچشم بی این نور 

  لیک تن بی جان بود مردار و پست 
  روح انسانی ببین  آ،پیشتر 

  تا لب دریاي جان جبرئیل 
  جبرئیل از بیم تو واپس خزد

   بی گمانبسوزم  ،من به سوي تو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  قبل پادشاهِ آشفتن آن غالم از نارسیدن جواب رقعه از . 78
  این بیابان خود ندارد پا و سر
  چون جواب نامه نامد، خیره گشت
  نی قرارش ماند و نی خواب از جنون

  ؟چونم نداد آن شه جواب !کاي عجب
  ه شاهب اورقعه پنهان کرد و ننمود 

  رقعۀ دیگر نویسم ز آزمون
  بر امیر و مطبخی و نامه بر

که من ،رد خود نمی گرددهیچ گ  
  

 بی جواب نامه خسته ست آن پسر  

 وز غم ِ او آب صافی تیره گشت

 روز و شب بد در تفکر سرنگون

  ز تاب  ،یا خیانت کرد رقعه بر
  کاو منافق بود و آبی زیر کاه 

  ذو فنون  یرسول ،دیگري جویم
  عیب بنهاده ز جهل آن بی خبر

  چو اندر دین شمن  ،کژروي کردم
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  کژ وزیدن باد بر سلیمان علیه السالم به سبب زلت او. 79
  باد بر تخت سلیمان رفت کژ

  اي سلیمان کژ مرو :باد هم گفت
  بادا کژ مغژ :پس سلیمان گفت  

    از کژم خشمین مشو ،ور روي کژ
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  این ترازو بهر این بنهاد حق
  من کم کنم ،از ترازو کم کنی

  ین تاج سلیمان میل کردهمچن
  تاجا کژ مشو بر فرق من :گفت

  راست میکرد او به دست آن تاج را
  هشت بارش راست کرد و گشت کژ

  من ،اگر صد ره کنی تو راست :گفت
  راست کرد را پس سلیمان اندرون

  بعد از آن تاجش همان دم راست شد
  بعد از آنش کژ همی کرد او به قصد

  ت کژ بکرد آن مهترشهشت کرّ
  اي تاج، چونست این زمان؟: شاه گفت

  ناز کن ،کاي شه :تاج ناطق گشت
  نیست دستوري کز این من بگذرم

  ببند ،بر دهانم نه تو دست خود
  را هر غم که پیش آید ز دردو پس ت

  کام اي دوست ،ظن مبر بر دیگري
  گاه جنگش با رسول و مطبخی
  همچو فرعونی که موسی هشته بود
  لآن عدو در خانۀ آن کورد

دي با دیگرانتو هم از بیرون ب  
  قندش میدهی ،خود عدویت اوست

  همچو فرعونی تو کور و کوردل
  کشی بی جرم راُ چند فرعونا 

  عقل او بر عقل شاهان می فزود
هر حق بر چشم و بر گوش ِم درَخ  

  حکم حق بر لوح می آید پدید
  

  تا رود انصاف ما را در سبق   
  من روشنم  ،تا تو با من روشنی

  روشن را بر او چون لیل کرد روز ِ
  آفتابا کم مشو از شرق من 

  اي فتی  ،می شد بر او تاج جباز ک
  کژ مغژ  ؟تاجا چیست آخر :گفت
  تمن ؤاي م ،ويشچون کژ  ،ومشکژ 

  دل بر آن شهوت که بودش کرد سرد
  ت شدآنچنان که تاج را میخواس

  تاج وا میگشت تارك جو به قصد
  راست میشد تاج بر فرق سرش 
 کژ کنم، تو راست گردي ز امتحان

پرواز کن  ،گلِ ر ز چون فشاندي پ  
  این بر هم درم  پرده هاي غیبِ

ناپسند مر دهانم را ز گفت  
  بر خویش گرد ،بر کسی تهمت منه

  آن مکن که می سگالید آن غالم 
خی س گاه خشمش با شهنشاه  

  طفلکان خلق را سر می ربود
  او شده اطفال را گردن گسل 
  و اندرون خوش گشته با نفس گران 
  و ز برون تهمت به هر کس مینهی 

  ذل بی گناهان را م ،با عدو خوش
  غرم رامینوازي مر تن پر ُ

  حکم حق بیعقل و کورش کرده بود
  گر فالطون است حیوانش کند

  چنان که حکم غیب بایزیدنآ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

80 .او و احوال او شنیدن شیخ ابو الحسن خرقانی خبر دادن بایزید را از بود  
  همچنان آمد که او فرموده بود
  که حسن باشد مرید و امتم

  ند سبقهر صباحی آید و خوا

  بوالحسن از مردمان آن را شنود  
  درس گیرد هر صباح از تربتم 
 بر سر خاك و شود پیري به حق
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  هر صباحی تیز رفتی بی فتور
  من هم نیز خوابش دیده ام :گفت

  هر صباحی رو نهادي سوي گور
  شیخ پیشش آمدي به صورتیا 

  تا یکی روزي بیامد با سعود
  برفها همچون علم ،توي بر تو

  حی یرة شیخ ِخطبانگش آمد از 
  هین بیا این سو بر آوازم شتاب

  ز آن روز شد خوب و بدید ،حال او
  ز باید گشت سوي آن غالمبا
  

 بر سر گورش نشستی با حضور  

  و ز روان شیخ این بشنیده ام 
  ایستادي تا ضحی اندر حضور

  یا که بی گفتی شکالش حل شدي 
نو پوشیده بود گورها را برف  

  شد جانش به غم قبه قبه دید و 
  ها انا ادعوك کی تسعی الی 

  روي از من متاب  ،عالم ار برف است
 آن عجایب را که اول می شنید

  کرد باید آن حکایت را تمام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  رقعۀ دیگر نوشتن آن غالم پیش شاه چون جواب آن رقعۀ اول نیافت. 81
  وشت آن بد گماننامۀ دیگر ن

  هاشتم پیش شوکه یکی رقعه ن
آن دگر را خواند هم آن خوب خد  
  خشک می آورد او را شهریار

  آخر او بندة شماست :گفت حاجب
   تو چه کم گردد اگر از شهی ِ

  اما احمق است ،این سهل است :گفت
  گر چه آمرزم گناه و زلتش

  گرگین شوندَ گرگین همه َ صد کس از 
  بادا گبر راکم عقلی مِ  گرّ

  نم نبارد ابر از شومی او
  طوفان نوح ،احمقان ن ِآگرِ از 

  

  پر فغان ر ز تشنیع و نفیر و پ  
   ؟هاآن جا رسید و یافت ر !اي عجب

  را جواب و تن بزد آنهم نداد 
  بار چنداو مکرر کرد رقعه 

  گر جوابش بر نویسی هم رواست 
  ؟بر غالم و بنده اندازي نظر

ردود حق است احمق زشت و م مرد  
  ر من سرایت علتش دهم کند 

  عقل بند خبیثِ   خاصه این گرّ
  بی آب دارد ابر را یششوم

  شهر شد ویرانه از بومی او
  کرد ویران عالمی را در فضوح

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ستودن پیغمبر علیه السالم عاقل را و نکوهیدن احمق را. 82
  احمق هر که هست :یغمبر کهگفت پ

  ماست هر که او عاقل بود او جان ِ
  من راضیم ،دشنامم دهد ،عقل

  نبود آن دشنام او بی فایده
  احمق ار حلوا نهد اندر لبم

  گر لطیف و روشنی ،این یقین دان

  ره زن است و او عدوي ما و غول   
  روح او و ریح او ریحان ماست 

  نکه فیضی دارد از فیاضیم از
  مایده نبود آن مهمانی اش بی 

  من از آن حلواي او اندر تبم 
  نیست بوس کون خر را چاشنی 
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  سبلتت گنده کند بی فایده
  نی نان و شوا ،ده عقل استئما

  آدم را خورش ،نیست غیر نور
  ردك اندك باز بزین خورشها ان

  تا غذاي اصل را قابل شوي
  نان شدست ،کاین نان ،آن نور است عکس ِ

  نور چون خوري یک بار از مأکول ِ
هات؟   عقل شیدا شد، چه خوانی ترّ

  اول مکسبی ،دو عقل است ،عقل
  از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر
  عقل تو افزون شود بر دیگران

  دور و گشت تو شوي درلوح حافظ 
  گر بخشش یزدان بودعقل دی

  چون ز سینه آب دانش جوش کرد
  ؟چه غم ،ور ره نبعش بود بسته

  عقل تحصیلی مثال جویها
  شد بی نوا ،راه آبش بسته شد

  از درون خویشتن جو چشمه را
  

  بی مایده  ،جامه از دیگش سیه  
  جان را غذا ،عقل است اي پسر نور ِ

  د پرورش یابنرا جان  ،از جز آن
  رّح آن ِ ین ،کاین غذاي خر بود

  لقمه هاي نور را آکل شوي 
  جان شدست  ،کاین جان ،فیض آن جان است

  تنور سر نان ِخاك ریزي بر 
 راه پیدا شد، چه پائی بی ثبات؟

  صبی  ،که در آموزي چو در مکتب
  خوب و بکر انی و ز علوم ِغمرا

  لیک تو باشی ز حفظ آن گران 
  کاو زین در گذشت  ،لوح محفوظ است

  چشمۀ آن در میان جان بود
  نه زرد ،نه دیرینه ،شود گنده ین

  دم به دم  ،کاو همی جوشد ز خانه
  ها ر خانه اي از کويکان رود د

 تشنه ماند و زار و با صد ابتال

ت هر ناسزا   تا رهی از منّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مشورت با دیگري کن که من عدوي  :گفتش ،مشورت می کرد یکیبا که قصۀ آن کسی . 83
  توام

  ت میکرد شخصی با کسیمشور
  غیر من بجو ،اي خوشنام :گفت

با من مپیچ ،راو م مر تمن عدو  
  را او هست دوستو رو کسی جو که ت

چاره نبود کز منی ،ممن عدو  
  حارسی از گرگ جستن شرط نیست

  را بی هیچ شکی دشمنمو من ت
  هر که باشد همنشین دوستان
هر که با دشمن نشیند در زنم  

  از ما و منتدوست را مازار 
  خدابهر از خیر کن با خلق 

   تا یقینش رو نماید بی شکی  
  بگو ويماجراي مشورت با 

  پیروز هیچ  ،ي عدونبود از را
  ال شک خیر جوست  ،دوست بهر دوست

  با تو نمایم دشمنی  ،کژ روم
  ناجستنیست  ،جستن از غیر محل

  ره زنم  ؟را کی ره نمایمو من ت
  میان بوستان  ،هست در گلخن

  هست او در بوستان در گولخن 
  تا نگردد دوست خصم و دشمنت 

   ، اي کدخدایا براي جان خود
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  تا هماره دوست بینی در نظر
  پرهیز کن ،چونکه کردي دشمنی

  اي بو الحسن ،راو میدانم ت :گفت
  لیک مرد عاقلی و معنوي

  کشد از خصم کینِ طبع خواهد تا 
  واداردش ،آید و منعش کند

  عقل ایمانی چو شحنۀ عادل است
  همچو گربه باشد او بیدار هوش

  هر آن جا که بر آرد موش دستدر 
  شیر افکن بود شیر ِ ؟ي چهاگربه 

  غرة او حاکم درندگان
شهر پر جامه کنیر دزد است و پ  

  عقل در تن حاکم ایمان بود
  عقل ِ عقل و جان ِ جان، ایجان توئی
  عقل کل سرگشته و حیران توست

  

  ین ناخوش صوردر دلت ناید ز ک  
  مشورت با یار مهر انگیز کن 

  من  ی دیرینه دشمن دار ِئکه تو
  عقل تو نگذاردت که کژ روي 

آهنین  عقل بر نفس است بند  
  عقل چون شحنه ست در نیک و بدش 
  پاسبان و حاکم شهر دل است 
  دزد در سوراخ ماند همچو موش 

  است ، ور بود، او مرده نیست گربه
  ر تن بودعقل ایمانی که اند

  نعرة او مانع چرندگان 
 خواه شحنه باش گو و خواه نی

 که ز بیمش نفس در زندان بود

 عقل و جان خلق را سلطان توئی

   کل موجودات در فرمان ِ توست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

جوان هذیلی را بر سریه اي که در آن پیران و جنگ  و آلهرسول علیه  گردانیدنامیر . 84
  آزمودگان بودند

  یه میفرستادي رسولیک سرّ
  یک جوانی را گزید او از هذیل

  بی گمان سرور بود ،اصل لشکر
رده و پژمرده اياین همه که م  

از کز ما و منی و ،و ز بخل ،لس  
  همچو استوري که بگریزد ز بار

  کاي خیره سر ،احبش در پی دوانص
  ب شويئگر ز چشمم این زمان غا

  استخوانت را بخاید چون شکر
  آخر بمانی از علفک کن،آن م

  هین بمگریز از تصرف کردنم
  که نفست غالب است ،تو ستوري هم
  اسب خواندت ذو الجالل ،خر نخواندت

  مصطفی ،حق را ،میر آخور بود

  بهر جنگ کافر و دفع فضول   
   خیل میر لشکر کردش و ساالر ِ

  تن بی سر بود ،قوم بی سرور
  ز آن بود که ترك سرور کرده اي 

  خویش را سر میکنی  ،می کشی سر
  او سر خود گیرد اندر کوهسار

خر هر طرف گرگیست اندر قصد  
قوي  پیشت آید هر طرف گرگ  

  که نبینی زندگانی را دگر
  آتش از بی هیزمی گردد تلف 

  جانت منم  چون ،و ز گرانی بار
  اي خود پرست  ،را بودغالب  ،حکم

  اسب تازي را عرب گوید تعال 
  ر جفاپ نفس ِ بهر استوران ِ
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عالَوا گفت از جذب کرم   قُلْ تَ
  ض کرده امسها را تا مرونف

  هر کجا باشد ریاضت باره اي
  الجرم اغلب بال بر انبیاست

  یدشوسکسکانید از دمم یرغا 
عالَوا عالَوا گفت رب ،قُلْ تَ   قُلْ تَ
عالَوا عالَوا گفت  ،قُلْ تَ   حیقُلْ تَ
عالَوا عالَوا گفت رب ،قُلْ تَ   قُلْ تَ
  غمگین مشو ،اي نبی ،گر نیایند

  ن تعالواها کر استگوش بعضی زی
  منهزم گردند بعضی زین ندا
  منقبض گردند بعضی زین قصص

دندخود مالیک نیز ناهمتا ب  
  کودکان گر چه به یک مکتب درند
  مشرقی و مغربی را حسهاست
  صد هزاران گوشها گر صف زنند

گوشها را منصبی باز صف  
  صد هزاران چشم را آن راه نیست

  ریک یک می شم ،همچنین هر حس
  نج حس ظاهر و پنج اندرونپ

  هر کسی کاو از صف دین سرکش است
عالَوا کم مکن   تو ز گفتار تَ
  گر مسی گردد ز گفتارت نفیر

  ست نفس ساحرشم ااین زمان گر
عالَوا عالَوا قُلْ تَ   اي غالم ،قُلْ تَ

  خواجه باز آ از منی و از سري
  

  من رایضم  ،تا ریاضتتان دهم  
  زین ستوران بس لگدها خورده ام 
  از لگدهایش نباشد چاره اي 
  که ریاضت دادن خامان بالست 

  ویدبتا یواش و مرکب سلطان 
 اي ستوران ملول اندر سبق

 پی اي ستوران فسرده رگ و

  اي ستوران رمیده از ادب 
  ر از کین مشوتو پ ،ز آن دو بی تمکین

  هر ستوري را صطبلی دیگر است 
  هست هر اسبی طویلۀ او جدا

  نکه هر مرغی جدا دارد قفص آز
  زین سبب بر آسمان صف صف شدند
  در سبق هر یک ز یک باالترند

  چشم راست  حس ِ ،منصب دیدار
  جمله محتاجان چشم روشنند

  نبی جان و اخبار و ُ اع ِدر سم
  هیچ چشمی از سماع آگاه نیست 
  هر یکی معزول از آن کار دگر

  اندر قیام الصافون  ،صف اند رد
  میرود سوي صفی کان ناخوش است 

  ن ی بس شگرف است این سخُئکیمیا
  کیمیا را هیچ از وي وامگیر

تو سودش کند در آخرش  گفت  
  لسالم باهین که ان اهللا یدعو 

  کم طلب کن سروري ،جوسروري 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعتراض کردن معترضی بر رسول علیه الصالة و السالم بر امیر کردن آن هذیلی. 85
  ن پیمبر سروري کرد از هذیلچو

  بوالفضولی از حسد طاقت نداشت
  خلق را بنگر که چون ظلمانی اند
  از تکبر جمله اندر تفرقه

  از براي لشکر منصور خیل   
  اعتراض و ال نسلم بر فراشت 

  چون فانی اند ،یئدر متاع فان
 رقه حندر مزنده ا ،مرده از جان
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  این عجب که جان به زندان اندر است
  غرق سرگین آن جوان ،پاي تا سر

  ما پهلو به پهلو بی قرارئدا
  نور پنهان است و جستجو گواه
  گر نبودي حبس دنیا را مناص

  شدهمچون موکل میکوحشتت 
  تنهان در مکمن یهست منهاج
  جمع اندر کمین يتفرقه جویا
  نبرجسته ز ب ،مردگان باغ

  چشم این زندانیان هر دم به در
  جو آب صد هزار آلودگان ِ

  بر زمین پهلوت را آرام نیست
  نباشد بی قرار ،بی مقر گاهی

  نیا رسول اهللا مکُ ی،ن ین :گفت
  ر زادجوان ار شی ،یا رسول اهللا

  تو گوا و گفتاین هم تو گفتی 
  یا رسول اهللا در این لشکر نگر

  آن برگ زردش را مبین ،زین درخت
  ؟برگهاي زرد او خود کی تهیست

  ریش و آن موي سپیدو برگ زرد 
  برگهاي نو رسیده سبزفام

عارفیست بی برگی نشان ِ برگ  
  ار نو خط است ،گل عارض استُ آنکه او 

  ودحرفهاي خط او کژمژ ب
  پاي پیر از سرعت ار چه باز ماند
  گر مثل خواهی به جعفر در نگر
  گر ز اسرار سخن بوئی بري

  کاین سخن شد محتجب ،بگذر از زر
  خوش نفس یز اندرونم صد خموش

  خامشی بحر است و گفتن همچو جو
  از اشارتهاي دریا سر متاب
  همچنین پیوسته کرد آن بی ادب

  وآنگهی مفتاح زندانش به دست   
  میزند بر دامنش جوي روان 
  پهلوي آرامگاه و پشت دار

  کز گزافه دل نمی جوید پناه 
نه دل جستی خالص  ،دي وحشتنه ب  

  دشَمنهاج ر ،که بجو اي ضال
  ستنت ج یعنی گزافه ،یافتش

  خ مطلوب بین ر ،تو در این طالب
  فهم کن تو را بخشنده زندگی 

گر نیستی کس مژده ور ؟ديکی ب  
جو گر نبودي آبِ ؟دنديکی ب  

  نکه در خانه لحاف و بستریست آز
  نباشد این خمار ،بی خمار اشکن

  مگر شیخ کهن  ،سرور لشکر
  غیر مرد پیر سر لشکر مباد

  پیر باید پیشوا ،پیر باید
  هست چندین پیر از وي پیشتر

  سیبهاي پختۀ او را بچین 
  کاملیست  این نشان پختگی و

  بهر عقل پخته می آرد نوید
  شد نشان آنکه آن میوه ست خام 

  ی صارفی است ئسرخ رو ،زردي زر
  او به مکتب گاه مخبر نو خط است 

  اگر تن میدود ،مزمن عقل است
  بر اوج راند ،راو دو پیافت عقل ِ

رداد حق بر جاي دست و پاش پ  
 من سخن گویم چو زر جعفري

  شد مضطرب همچو سیماب این دلم 
  یعنی که بس  ،دهدست بر لب مین
  جو را مجو ،راو بحر میجوید ت

  واهللا اعلم بالصواب  ،ختم کن
  ز آن سرد لب  ،پیش پیغمبر سخن
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  او بی خبر ،دست میدادش سخن
  ب استئنا هابرها از نظراین خ

  هر که او اندر نظر موصول شد
  چونکه با معشوق گشتی همنشین
  هر که از طفلی گذشت و مرد شد
  نامه خواند از پی تعلیم را
  پیش بینایان خبر گفتن خطاست

  تو پیش بینا شد خموشی نفع ِ
  وشبر گوي خَ ،بگو :گر بفرماید

  اندر کش دراز :ور بفرماید که
  ر این زیبا فسونهمچنین که من د

دشَچونکه کوته میکنم من از ر  
  ذو الجالل ءاي حسام الدین ضیا

مشتهی این مگر باشد ز حب  
  او بر دهان توست این دم جام ِ

  ستت هنک گرمی ،قسم تو گرمیست
  

  که خبر هرزه بود پیش نظر  
  ب است ئبهر غا ،بهر حاضر نیست

  این خبرها پیش او معزول شد
  دفع کن داللگان را بعد از این 

  شدنامه و دالله بر وي سرد 
  حرف گوید از پی تفهیم را
  کان دلیل غفلت و نقصان ماست 

  "أنصتوا" بهر این آمد خطابِ
  دراز اندر مکش  ،گو كلیک اند

  با امر ساز ،ن شرمین بگواهمچن
  با ضیاء الحق حسام الدین کنون 
  او به صد نوعم به گفتن میکشد

   ؟چه میجویی مقال ،چونکه می بینی
  هااسقنی خمرا و قل لی انّ

  ؟قسم گوش کو :ش میگوید کهگو
  حرص من از این افزونتر است  :گفت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اعتراض کننده را و آلهعلیه  پیغمبر صلی اهللاجواب گفتن . 86
  در حضور مصطفاي قند خو

مِ و سلطان عبس  آن شهالنَّج و  
  دست میزد بهر منعش بر دهان
  پیش بینا برده اي سرگین خشک

  خگنده م اي گنده مغز ِ ،بعر را
  خُشک مغزاي  ،خی برداشتیخ اُاُ

  فریبی مشام پاك راکه بتا 
  لم او خود را اگر چه گول ساختح

  دیگ را گر باز ماند شب دهن
  خویشتن گر خفته کرد آن خوب فر

  ؟ی اي لجوج بی صفائچند گو
  صد هزاران حلم دارند این گروه
  حلمشان بیدار را ابله کند

  نغز خوبِ حلمشان همچون شرابِ

  از گفت وگو ،چون ز حد برد آن عرب  
  بس  :گفت ،لب گزید آن سرد دم را

  ی پیش داناي نهان؟ئچند گو
  شک به جاي ناف م ،که بخر این را

  خ ی که اُئگو ،بینی بنهی و زیر ِ
   نمائی پشک دون را مشک نغزتا 

  دة گلشن افالك رانآن چر
  خویشتن را اندکی باید شناخت 
  گربه را هم شرم باید داشتن 

  دستارش مبر ،سخت بیدار است
  پیش مصطفی  ،این فسون دیو

  صد چو کوه  ،هر یکی حلمی از آنها
  زیرك صد چشم را گمره کند

  نغزك بر رود باالي مغزنغز 
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ر شگفتمست را بین ز آن شراب پ  
  مرد برنا ز آن شراب زود گیر

  یستنب که از خم ،بادهن آخاصه 
  قل و نقلآن اصحاب کهف از نُ هآنک

  زآن زنان مصر جامی خورده اند
موسی داشتند کر ِساحران هم س  

  بود مست جعفر طیار ز آن می 
  

  همچو فرزین مست کژ رفتن گرفت   
  در میان راه میافتد چو پیر

یی که مستی او یک شبیست نه م  
  سیصد و نه سال گم کردند عقل 
  دستها را شرحه شرحه کرده اند

  اشتندپنددار را دلدار می 
  پا و دست ،زآن گرو میکرد بیخود

   

  
  
  
  
  
  
 

یزید و اعتراض مریدان و جواب او مر ایشان را نه  بااقصۀ سبحانی ما اعظم شانی گفتن . 87
زبان بلکه از راه عیان بطریق گفت  
  با مریدان آن فقیر محتشم
  گفت مستانه عیان آن ذو فنون
  چون گذشت آن حال گفتندش صباح

  ار کنم من مشغله این بار :گفت
  من با تنم ،ه از تن وحق منزّ

  چون وصیت کرد آن آزاد مرد
ست گشت او باز از آن سغراق زفتم  

  عقل او آواره شد عشق آمد،
  چون سلطان رسید ،شحنه ست خودعقل 

  حق آفتاب ،عقل سایۀ حق بود
ري غالب شود بر آدمیچون پ  

  پري گفته بود او،هر چه گوید 
  و قانون بود چون پري را این دم

  ري خود او شدهپ ،اوي او رفته
  نداند یک لغت ،چون بخود آید

  پس خداوند پري و آدمی
  شیر گیر از شیر کی ترسد؟ بگو

  وردار خون نره شیر خَ ،شیر گیر
  کهن رازور سخن پردازد از 
  و شور باده اي را میبود این شرّ

  ؟را از تو بکل خالی کندو که ت
  است گر چه قرآن از لب پیغمبر

  نک یزدان منم  :بایزید آمد که  
  فاعبدون  ،ال اله اال انا ها

  این نبود صالح  ،تو چنین گفتی و
  ر من زنید آن دم هله دکاردها 
  نین گویم بباید کشتنم چون چ

  کاردي آماده کرد ،هر مریدي
  آن وصیتهاش از خاطر برفت 

  شمع او بیچاره شد ،صبح آمد
  کنجی خزیدشحنۀ بی چاره در ُ

  سایه را با آفتاب او چه تاب؟
گم شود از ممردمی  رد وصف  

  زآن سري گفته بودنه، زین سري 
  ؟کردگار آن پري خود چون بود

گو شده  بی الهام تازي  ترك  
  چون پري را هست این ذات و صفت 
  از پري کی باشدش آخر کمی؟
 شرح راه از کور که پرسد؟ بگو

  آن باده کرد ،او نکرد :یئتو بگو
  ن خُن سیباده گفته ست آ :یئتو بگو

  ؟ن فرهنگ و زورینور حق را نیست آ
  او سخن عالی کند ،تو شوي پست
  او کافر است  ،حق نگفت :هر که گوید
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  چون هماي بیخودي پرواز کرد
  عقل را سیل تحیر در ربود
  نیست اندر جبه ام اال خدا
  آن مریدان جمله دیوانه شدند

  "رد کوهگ" هر یکی چون ملحدان ِ
  هر که اندر شیخ تیغی می خلید

  بر تن آن ذو فنون ییک اثر ن
ردهر که او سوي گلویش زخم ب  

  نکه او را زخم اندر سینه زدآو
  آگه بود از آن صاحب قرانوآنکه 

  دست او را بسته کرد ،نیم دانش
  روز گشت و آن مریدان کاسته
  پیش او آمد هزاران مرد و زن

  ؟ديگر تن مردم ب ،این تن تو
  با بیخودي دوچار زد ،با خودي

  اي زده بر بیخودان تو ذو الفقار
  نکه بیخود فانی است و ایمن استآز

  او شد آینه ،او فانی و نقش ِ
  سوي روي خود کنی ،کنی تفگر 

  یئآن هم تو ،ور ببینی روي زشت
  او ساده است ،او نه این است و نه آن

  سخن لب در ببست ،چون رسید اینجا
  ار چه فصاحت دست داد ،لب ببند

  داماي مست م ،بر کنار بامی
  ي تو کامرانوهر زمانی که ش

  بر زمان خوش هراسان باش تو
  تا نیاید بر وال ناگه بال

  در وقت شادي از زوال ،جان ترس ِ
  راز گر نمی بینی کنار بام ِ

  هر نکالی ناگهان کان آمده ست
  جز کنار بام خود نبود سقوط
  اعتباري گیر تا یابی صفا

  ن را بایزید آغاز کردآن سخ  
  ز آن قوي تر گفت کاول گفته بود

  ؟ر سمادر زمین و دی ئچند جو
  کاردها در جسم پاکش میزدند

  کارد میزد پیر خود را بی ستوه 
  تن خود میدرید وباژگونه ا

  خون  غرقابِ درو آن مریدان خسته 
  ردزار م ،حلق خود ببریده دید و

  شد مردة ابد ،سینه اش بشکافت
  دش که زند زخم گران دل ندا
  اال که خود را خسته کرد ،جان ببرد

  نوحه ها از خانه شان برخاسته 
  کاي دو عالم درج در یک پیرهن 

  گم شدي؟چون تن مردم ز خنجر ُ
  با خود اندر دیدة خود خار زد

  هوش دار ،بر تن خود میزنی آن
  تا ابد در ایمنی او ساکن است 

  آنجاي نه  ،غیر روي ِ نقش ِ غیر ِ
  بر خود زنی  ،ور زنی بر آینه

  ی ئتو ،ور ببینی عیسی مریم
  نقش تو در پیش تو بنهاده است 

  قلم در هم شکست  ،چون رسید اینجا
  دم مزن و اهللا اعلم بالرشاد

  یا فرود آ والسالم  ،پست بنشین
  کنار بام دان  ،آن دم خوش را

فاش تو ین ،فیه کنهمچو گنجش خ  
  هال ،ترس ترسان رو در آن مکمن

  ز آن کنار بام غیب است ارتحال 
  روح میبیند که هستش اهتزاز

  ست نشبر کنار کنگرة شادي 
 اعتبار از قوم نوح و قوم لوط

  از درون انبیا و اولیا
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  اهللای آن فضول به خدمت رسول ئبیان سبب فصاحت و بسیار گو. 88

نبیِ  پرتو مستی بی حد  
  شد از نشاط "بسیار گو"الجرم 

   میکند همه جا بیخودي شرّ ین
  نکو فر میشود ،گر بود عاقل

  لبیب آید لباب آن کاس اوبر 
  بیخود از می با ادب گردد تمام

لیک اغلب چون بند و ناپسندد  
  نددغلب باچون  ،راست غالب ،حکم

  

  هم مست و خوش گشت آن غبی  ،چون بزد  
  آمد در خباط ،مست ادب بگذاشت

  میکند بی ادب تر ،بی ادب را
  بدتر میشود ،ور بود بد خوي

 وواز غبی کم گردد استیناس ا

 با خود، از می، بی ادب گردد مدام

م کرده اندحرّبر همه می را م  
  تیغ را از دست رهزن بستدند

  

  
  
  
  
  
  
  
 

سبب تفضیل و اختیار کردن او آن هذیلی را به  و آلهعلیه صلی اهللا رسول کردن بیان . 89
  امیري و سر لشکري بر پیران و کار دیده گان

  ظاهرنگر اي  :ر کهگفت پیغمب
  مرد پیر ،سیاه و اي بسا ریش ِ

  او را آزمودم بارها عقل ِ
  عقل باشد اي پسر پیر ِ ،پیر

  ؟از بلیس او پیرتر خود کی بود
  طفل مگیرش، چون بود صاحب کمال

  نفسخوش عیسی  اندر آن طفلی چو
  آن سپیدي مو دلیل پختگیست

  چون نداند جز دلیل ،آن مقلد
  تدبیر را اینگفتیم ک آنبهر 

  لیک پیر عقل، نی پیر مسن
ستآنکه او از پردة تقلید ج  

  نور پاکش بی دلیل و بی بیان
  چه قلب و چه سره ،پیش ظاهربین
سیه کرده به دودِ  اي بسا زر  

به زر ِ بیندوده اي بسا مس  
  جمله کشوریم ما که باطن بین ِ

  قاضیانی که به ظاهر می تنند
  نمود شچون شهادت گفت و ایمان

  تو مبین او را جوان و بی هنر  
  دل چو قیر ،اي بسا ریش سپید و

  کرد پیري آن جوان در کارها
  سپیدي موي اندر ریش و سر ین

  بود عاو الشی ،چونکه عقلش نیست
 پیر باشد در هنر آن خوش خصال

  غرور و از هوس پاك باشد از 
  کش کوته تگیست  ،پیش چشم بسته

  م سبیل ئدر عالمت جوید او دا
  بگزین پیر را ،چونکه خواهی کرد

 می ندانی ممتحن از ممتحن

  چه هست  هراو به نور حق ببیند 
  در آید در میان  ،پوست بشکافد

  او چه داند چیست اندر قوصره؟
  تا رهد از دست هر دزدي حسود

  مختصر قل ِتا فروشد آن به ع
  دل ببینیم و به ظاهر ننگریم 
  حکم بر اشکال ظاهر می کنند

  این قوم زود ،ندنمن کؤحکم او م
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  کاندر این ظاهر گریخت ،بس منافق
  عقل و دین شوي جهد کن تا پیر ِ

  دنمواز عدم چون عقل زیبا رو 
  عقل چون از عالم غیبی گشاد
  کمترین زآن نامهاي خوش نفس
  گر به صورت وا نماید عقل رو
  ور مثال احمقی پیدا شود

  تاري تر است ،کاو ز شب مظلم تر و
  روز اندك اندك خوي کن با نور ِ

  ق هر جا شکال و مشکلیستعاش
  ظلمت اشکال زآن جوید دلش

  را مشغول آن مشکل کندو تا ت
  

  خون صد مومن به پنهانی بریخت   
  کل تو باطن بین شوي  تا چو عقل ِ

  عز فزودخلعتش داد و هزارش 
 رفعت افزود و هزاران نام داد

  کس  اینکه نبود هیچ او محتاج ِ
  یش نور اوپ ،تیره باشد روز

  ظلمت شب پیش او روشن بود
  ظلمت خر است  ،لیک خفاش شقی

  ور نه خفاشی بمانی بی فروز
  دشمن هر جا چراغ مقبلیست 
  تا که افزون تر نماید حاصلش 
  و ز نهاد زشت خود غافل کند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  و عالمت شقی مغرور الشی ،و نیم مرد ،و مرد تمام ،و نیم عاقل ،عالمت عاقل تمام. 90
  له ستععاقل آن باشد که او با مش

  پیرو نور خود است آن پیش رو
  مومن خویش است و ایمان آورید

  که نیم عاقل آمد او ،دیگري
  یلچو کور اندر دل ،دست در وي زد

  و آن خري کز عقل جو سنگی نداشت
  و نی کثیر قلیلنی  ،نداند حق

  غرقه اندر غفلت و در قال و قیل
  میرود اندر بیابان دراز

  تا پیشواي خود کند یشمع ن
  زنده زند نیست عقلش تا دم ِ

  آید او تمام ،مردة آن عاقل
  خود را مرده کن ،کامل نیست ،عقل

  تا هم دم عیسی بود ،زنده نی
  کورش گام هر سو مینهد جان ِ

  سود ندهد بر جهیدن آن زمان
  

  او دلیل و پیشواي قافله ست   
  تابع خویش است آن بی خویش رو

  ریدن نوري که جانش زو چه آهم ب
  کرد، آن راه جوعاقلی را دیده 

ست و جلیل تا بدو بینا شد و چ  
  عاقل را گذاشت  ،خود نبودش عقل و

 می نجوید هم نذیر و هم بشیر

  دلیل  ش آید آمدن خلفننگ
  گاهی به تاز ،گاه لنگان آیس و

  که نوري کد کند ی،نیم شمعی ن
  که خود مرده کند ی،نیم عقلی ن

  خود به بام  تا بر آید از نشیبِ
ن خُدر پناه عاقلی زنده س  

  تا دمگه عیسی شود ،مرده نی
 عاقبت نجهد ولی بر می جهد

  زآنکه نازل شد بال از آسمان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

قصۀ آبگیر و صیادان و آن سه ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل و آن دیگر مغرور و ابله مغفل . 91
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  ماهی هر سهآن الشی و عاقبت 
  اي عنود ،قصۀ آن آبگیر است
  لیک آن ،در کلیله خوانده باشی

  چند صیادي سوي آن آبگیر
  ند تا دام آورندپس شتابید

  آنکه عاقل بود عزم راه کرد
  با اینها ندارم مشورت :گفت
  تندَ زاد و بود بر جانشان  مهر ِ

  مشورت را زنده اي باید نکو
  با مسافر راي زن ،اي مسافر
  یستأبگذر م "ب الوطنح" از دم ِ

  گر وطن خواهی گذر ز آن سوي شط
  

  که در او سه ماهی اشگرف بود  
  جان و ین مغز و بود،قصه  صورت

  بر گذشتند و بدیدند آن ضمیر
  ماهیان واقف شدند و هوشمند

  ناخواه کرد مشکل ِ عزم راه ِ
  که یقین سستم کنند از مقدرت 
  کاهلی و جهلشان بر من زند

  ؟وآن زنده کو ،را زنده کندو که ت
  نکه پایت لنگ دارد راي زن آز

  جان این سوي نیست  ،که وطن آن سوست
  را کم خوان غلطاین حدیث راست 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سر خواندن وضو کننده اوراد وضو را. 92
  در وضو هر عضو را وردي جدا

  بینی میکنی چونکه استنشاق ِ
  را آن بو کشد سوي جنانو تا ت

  ورد و سخن ،چونکه استنجا کنی
  ستاین را بشُ ،دست من اینجا رسید

  ناکسان جان ِ ،کس گشته ،اي ز تو
کردم من لئیم ،من این بود حد  

  از حدث شستم خدایا پوست را
  

  بهر دعا ،آمده ست اندر خبر  
غنی  بوي جنت خواه از رب  

  ان ستگلگل باشد دلیل ُبوي ُ
  نم پاك کن ازیاز : کهاین بود 

ست دستم اندر شستن جان است س  
فضل توست در جانها رسان  دست  

  کن اي کریم ز آن سوي حد را نقی 
  از حوادث تو بشو این دوست را

  

  
  
  
  
  
  
  
 

بجاي اللهم اجعلنی من التوابین  ،اللهم ارحنی رایحه الجنۀ :شخصی به وقت استنجا می گفت. 93
عزیزي  .و ورد استنجا را به وقت استنشاق می گفت ،و اجعلنی من المتطهرین که ورد استنجاست

  را طاقت نداشتبشنید و این 
  آن یکی در وقت استنجا بگفت

  خوب ورد آورده اي :گفت شخصی
   چون ،چون ورد بینی بود ،این دعا

ررایحۀ جنت ز بینی یافت ح  
  اي تواضع برده پیش ابلهان

ستآن تکبر بر خسان خوب است و چ  

  که مرا با بوي جنت دار جفت   
  لیک سوراخ دعا گم کرده اي 

   ؟تو آوردي به کونورد بینی را 
  ؟برکی آید از د بینیرایحۀ 

  پیش شهان  ،وي تکبر برده تو
  توست  عکسش بند ،هین مرو معکوس
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  گلُ از پی سوراخ بینی رست 
  بوي گل بهر مشام است اي دلیر

  ؟راو آید ت لدکی از اینجا بوي خُ
درست آمدالوطن  همچنین حب  

  ره کنم :گفت آن ماهی زیرك
  کنُ هین راه  ،نیست وقت مشورت

  کمیاب است بس ،محرم آن آه
  زین آبگیر ،سوي دریا عزم کن

  میرفت آن حذور ،سینه را پا ساخت
  همچو آهو کز پی او سگ بود

  خطاست ،سگ اندر پی ،خواب خرگوش و
  رفت آن ماهی ره دریا گرفت
  رنجها بسیار دید و عاقبت
  خویشتن افکند در دریاي ژرف
  پس چو صیادان بیاوردند دام

  را وقتمن فوت کردم  ،اهَ :گفت
  ولیکن چونکه رفت ،ناگهان رفت او

  بر گذشته حسرت آوردن خطاست
  این زمان سودي ندارد حسرتم

  

  اي عتل  ،بو وظیفۀ بینی آمد  
  زیر جاي آن بو نیست این سوراخ ِ

  راو اگر باید ت ،ز موضع جو بو 
  نخست  ،اي خواجه ،تو وطن بشناس

  دل ز راي و مشورتشان بر کنم 
  کن ُ تو آه اندر چاه  چون علی
  پنهان روي کن چون عسس  ،شب رو و

  ترك این گرداب گیر ،بحر جو و
  نور از مقام با خطر تا بحر ِ

  تا در تنش یک رگ بود ،میدود
  خود در چشم ترسنده کجاست؟ ،خواب
  دور و پهنۀ پهنا گرفت  راه ِ

  رفت آخر سوي امن و عافیت 
  که نیابد حد آن را هیچ طرف 

  را از آن شد تلخ کام نیم عاقل 
  ؟چون نگشتم همره آن رهنما

  می ببایستم شدن در پی به تفت 
 یاد آن هباست  ،باز ناید رفته

  چون کنم؟ چون فوت شد این فرصتم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و  ،که وصیت کرد که بر گذشته پشیمانی مخور تدارك وقت اندیش قصۀ آن مرغ گرفته. 94
  روزگار مبر در پشیمانی

  آن یکی مرغی گرفت از مکر و دام
  تو یکی مرغی ضعیفی همچو من
  تو بسی گاوان و میشان خورده اي
نتو نگشتی سیر ز آنها در زم  
  مر مرا آزاد گردان از کرم

تا که سه پندت بر دهم ،ل مراه  
  ن پند هم در دست توآ اول ِ

  بر سر دیوار بدهم ثانیش
  و آن سوم پندت دهم من بر درخت

  نبر دست است این است آن سخُ هآنچ

  اي خواجۀ همام ک :مرغ او را گفت  
 صید کرده، خورده گیر، اي نیک ظن

  تو بسی اشتر به قربان کرده اي 
  هم نگردي سیر از اجزاي من 
 اي جوان مرد کریم ِ محتشم

  یا ابلهم  ،نی زیرکمتا بدا
  تو بست بدهم اي جان و دلم پا

 تا شوي زآن پند شاد و خوب و کش

  که از این سه پند گردي نیک بخت 
  که محالی را ز کس باور مکن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



607 

 

زفت بر کفش چون گفت اول پند  
  وردیگر بر گذشته غم مخَ :گفت

  در جسمم کتیم :بعد از آن گفتش که
بخت فرزندان تو ،تو دولت  

فوت کردي دکه روزي ات نبود ،ر  
  وقت زادن حامله آنچنان که

  آه آه: گشت غمناك و همی گفت
  من چرا آزاد کردم مر تو را؟

  ؟نی نصیحت کردمت :مرغ گفتش
  ؟غم چون میخوري ،چون گذشت و رفت

  ؟کز ضالل :گفتمنو آن دوم پندت 
  اي اسد ،سنگ من نیم خود سه درم

  هین :خواجه باز آمد به خود گفتا که
  ؟خوش عمل کردي بدان ،آري :گفت

  فت و بر پرید و شاد رفتاین بگ
  خوابناك پند گفتن با جهول ِ

نپذیرد رفو ،حمق و جهل چاك  
  زآنکه جاهل جهل را بنده بود

  

  گشت آزاد و بر آن دیوار رفت   
  رز آن حسرت مب ،چون ز تو بگذشت

رم سنگ استده د، یک دیتیم   ر  
  وت جان ِِ  بود آن گوهر به حقّ
که نباشد مثل آن ددر وجود ر  

  ناله دارد، خواجه شد در غلغله 
 این چرا کردم؟ که شد کارم تباه

 زین حیل از راه بردي مر مرا

  غمت؟ ،که مبادا بر گذشته دي
  یا کري  ،یا نکردي فهم پندم

  هیچ تو باور مکن قول محال؟
  ؟ده درم سنگ اندرونم چون بود

   پند سوم، اي نازنینباز گو 
  بگویم پند ثالث رایگان؟تا 

 سوي صحرا سرخوش و آزاد رفت

  تخم افکندن بود در شوره خاك 
 نیکخوتخم حکمت کم دهش اي 

  چونکه تو پندش دهی او نشنود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و خود را مرده کردن ،نیم عاقل آن ماهی ِ چاره اندیشیدن. 95
  وقت بال ،گفت ماهی دگر

  کاو سوي دریا شد و از غم عتیق
  بر خود زنم ،ز آن نندیشم والیک 

  رزبِ پس بر آرم اشکم خود بر 
  میروم بر وي چنانکه خس رود

  خویش بسپارم به آب ،مرده گردم
امن است اي فتی ،پیش از مرگ مرگ  
  ن قبل انموتوا کلکم م :گفت

ندکشکم باال ف ،رد وهمچنان م  
ردهر یکی ز آن قاصدان بس غصه ب  

  دریغو شاد میشد او از آن گفت 
  پس گرفتش یک صیاد ارجمند

  چونکه ماند از سایۀ عاقل جدا  
  فوت شد از من چنان نیکو رفیق 

رده کنم خویشتن را این زمان م  
  میروم بر آب بر ،شت زیر وپ

  چنانکه کس رود ،احیسبه نی ب
امن است از عذاب  ،پیش از مرگ مرگ  

  این چنین فرمود ما را مصطفی 
  یاتی الموت تموتوا بالفتن 

  گه بلند ،بردش نشیب وگه آب 
  ردهتر بممکه دریغا ماهی 
  ستم ز تیغ ر ،پیش رفت این بازي ام

  ندکتف کرد و بر خاکش فسرش ر ب
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  غلط غلطان رفت پنهان اندر آب
  از چپ و از راست میجست آن سلیم
  دام افکندند و اندر دام ماند

  به پشت تابه اي ،بر سر آتش
  راو همی جوشید از تف سعی

  ز بالااو همی گفت از شکنجه و 
  گر این بار من :باز می گفت او که

  ی وطنئمن نسازم جز به دریا
  من شومایبی حد جویم و  آبِ

  همچنین میکرد با خود نذرها
  دامن عاقل بگیرم روز و شب

  

  همی کرد اضطراب  دیگر،ماند آن   
  تا به جهد خویش برهاند گلیم 
  احمقی او را در آن آتش نشاند
  با حماقت گشت او هم خوابه اي 

  أ لم یاتک نذیر :عقل می گفتش
  قالُوا بلی  :همچو جان کافران

  وا رهم زین محنت گردن شکن 
  آب گیري را نسازم من سکن 
 تا ابد در امن و صحت میروم

 ورطه اگر یابم رها کز چنین

  تا نیفتم در چنین رنج و تعب
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ما . 96 وا لعاد دوا لَ ر لَو بیان آنکه عهد کردن احمق وقت گرفتاري و ندم هیچ وفایی ندارد که و
نْه و إِنَّ وا عنُه ، کاذبونَ م لَ صبح کاذب وفا نداردچون ه  

  ستهحماقت با تو  :عقل می گفتش
  عقل را باشد وفاي عهدها
  ودعقل را یاد آید از پیمان خَ

  توست نسیان میر ِ ،چونکه عقلت نیست
  پروانۀ خسیس ،از کمی عقل

  توبه میکند ،چونکه پرش سوخت
  ضبط و درك و حافظی و یادداشت

  ؟ابش چون بودت ،چونکه گوهر نیست
  هم ز بی عقلی اوست ااین تمن

  آن ندامت از نتیجۀ رنج بود
  آن ندامت شد عدم ،چونکه شد رنج

  از ظلمت غم بست بار ،آن ندم
  وشخَ ،ظلمت غم گشت ،چون برفت آن

  پیر خرد ،میکند او توبه و
  

  عهد را آید شکست  ،با حماقت  
  هارو اي خرب ،تو نداري عقل

درَپردة نسیان بدراند خ  
  تدبیر توست  دشمن و باطل کن ِ

  یاد نارد ز آتش و سوز و حسیس 
  آز و نسیانش بر آتش میزند

  که عقل آن را فراشت  ،عقل را باشد
  ؟ایابش چون بود خودمذکر  بی

  که نبیند کان حماقت را چه خوست 
  چون گنج بود روشن ِ ز عقل ِ ین

  آن توبه و ندم  ،می نیرزد خاك
  النهارپس کالم اللیل یمحوه 

  هم رود از دل نتیجه و زاده اش 
وا میزند عاد وا لَ در بانگ لَو  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  و ستیزة اوست، بدو ماند و او نیست  ،عقل است در بیان آنکه وهم قلبِ. 97
اي پهلوان ،شهوت است عقل ضد  

  وهم خوانش آنکه شهوت را گداست
  عقلش مخوان  ،آنکه شهوت می تند  

    زر عقلهاست  ،نقدو، قلب  ،وهم
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  ی محک پیدا نگردد وهم و عقلب
  این محک قرآن و حال انبیا

  من ز آسیبِ ،تا ببینی خویش را
  اره اي سازد دو نیمگر َ ،عقل را

  

  زود نقل  ،کنُ هر دو را سوي محک   
  بیا :چون محک مر قلب را گوید

  من  یب ِفراز و ش که نه اي اهل ِ
  همچو زر باشد در آتش او بسیم 

  

  
  
  
  

  مجاوبات موسی علیه السالم که صاحب عقل بود با فرعون که صاحب وهم بود . 98
  مر فرعون عالم سوز را ،وهم

  رفت موسی بر طریق نیستی
  رسول ذو الجالل ،من عقلم :گفت
  رها کن هاي و هو ،خامش ،نی :گفت
  از خاکدانش مسبتن :موسی گفت

  یدمجبنده زادة آن خداوند 
اصلم نسبت، لز خاك و آب و گ  

  به خاك ،خاکم هم مرجع این جسم ِ
  اصل جملۀ سرکشان ،اصل ما و

  ؟مدد از خاك می گیرد تنت نی
  می شود او باز خاك ،چون رود جان

  تو اشباه این من و مائی تو، و
  نامیت هست ،بغیر این نس :گفت

  بندة بندگانش بندة فرعون و
  طاغی ظلومو بندة یاغی 

  خونی و غداري و حق ناشناس
  قـَخل ،درویش و ،خوار و ،در غریبی

  حاشا که بود با آن ملیک :گفت
او را یار نی و، لکواحد اندر م  

  نیست خلقش را دگر کس مالکی
  من اوست نقاش ِ ،نقش او کردست و

  تو نتانی ابروي من ساختن
  یئی توآن طاغ ،بلکه آن غدار و

  گر بکشتم من عوانی را به سهو
من زدم متادشتی و ناگاه او ف  

  رسل زادگانتو م ،کشتمُ من سگی 

  مر موساي جان افروز را ،عقل  
  بگو تو کیستی؟ :گفت فرعونش

  ضالل هر امان از  ،اهللا ام ۀحج
  نسبت و نام قدیمت را بگو

   "کمترین بندگانش"اصلم  نام ِ
جواري و عبید زاده از پشت  

جان و دل  ،ل را داد یزدانآب و گ  
  اي سهمناك  ،م به خاكمرجع تو ه

  هست از خاکی و آن را صد نشان 
  از غذاي خاك پیچد گردنت؟

  سهمناك  مخوف اندر آن گور ِ
تو خاك گردند و نماند جاه  

  تر است  را آن نام خود اولیو مر ت
  که از او پرورد اول جسم و جانش 

  شوم  زین وطن بگریخته از فعل ِ
  هم بر این اوصاف خود میکن قیاس 

  ندانستی سپاس ما و حق که 
  دیگر شریک  در خداوندي کس ِ

  بندگانش را جز او ساالر نی 
   ؟جز هالکی ؟شرکتش دعوي کند
  او ظلم جوست  ،غیر اگر دعوي کند

  چون توانی جان من بشناختن؟
   الف شرکت میزنی، یاغی توئی

  به لهو ین ،براي نفس کشتم ین
جانی بداد ،دآنکه جانش خود نب  

  بی جرم و زیان  فل ِصد هزاران ط
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  کشته اي و خونشان در گردنت
  ذریت یعقوب راُ کشته اي 

  حق مرا خود بر گزید ،کوري تو
  بی هیچ شک ،اینها را بهل :گفت

  ؟که مرا پیش حشر خواري کنی
  خواري قیامت صعب تر :گفت
  کیکی را نمی تانی کشید زخم

  کار تو ویران میکنم ظاهرا ً
  

   ؟تا چه آید بر تو زین خون خوردنت  
  من مطلوب را بر امید قتل ِ

  سرنگون شد آنچه نفست میپزید
  این بود حق من و نان و نمک؟
  روز روشن بر دلم تاري کنی؟
  گر نداري پاس من در خیر و شر
  ؟زخم ماري را تو چون خواهی چشید
  لیک خاري را گلستان میکنم

   

  
  
  
  
  
  
  

بیان آنکه عمارت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگی و درستی در شکستگیست و مراد در . 99
  اجبیمرادي و وجود در عدم و علی هذا بقیه االضداد و االزو

  آن یکی آمد زمین را می شکافت
  ؟کاین زمین را از چه ویران میکنی

  بر من مران ،روب ،اي ابله :گفت
  ؟کی شود گلزار و گندم زار این
  ؟کی شود بستان و کشت و برگ و بر

  راشتر ریش بشکافی به ننتا 
  لطهایت از دواد خزوستا ن

  پاره پاره کرده درزي جامه را
  ؟ه راکه چرا این اطلس بگزید

  هر بناي کهنه کابادان کنند
ار و حداد و قصابهمچنین نج  
  و آن بلیله کوفتن ،آن هلیله

  تا نکوبی گندم اندر آسیا
  آن تقاضا کرد آن نان و نمک

  

  ابلهی فریاد کرد و بر نتافت   
   ؟میشکافی و پریشان میکنی

  از خرابی باز دان  ،تو عمارت
  تا نگردد زشت و ویران این زمین 

  دد نظم او زیر و زبرتا نگر
  آن ریش به؟  اي اوستاکی شود 

  ؟د شفاابکجا ی ؟شزوسکی رود 
  ؟کس زند آن درزي عالمه را

  ؟چه کنم بدریده را ،بر دریدي
  ؟که اول کهنه را ویران کنند ین

  هستشان پیش از عمارتها خراب 
  ز آن تلف، گردند معموري تن 
  ؟کی شود آراسته ز آن خوان ما

  اي سمک  ،نمکه ز شستت وارها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 جواب دادن موسی علیه السالم فرعون را. 100
وارهی ،موسی گر پذیري پند  

  بس که خود را کرده اي بندة هوا
  اژدها آورده ام ،اژدها را
  این بشکند از دم ِ ،آن تا دم ِ

  رهیدي از دو مار ،گر رضا دادي

  از چنین شست  نامنتهی   بد  
  کرمکی را کرده اي تو اژدها
  تا به اصالح آورم من دم به دم 
  مار من آن اژدها را بر کند
  ور نه از جانت بر آرد آن دمار
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  یئاستا جادوُ  سخت ،الحق :گفت
  یکدل را تو کردي دو گروه خلق ِ

  

  ی ئاینجا دو ،کرکه در افکندي به م  
  وهی رخنه کند در سنگ و کئجادو

  
  
  

  نفی کردن موسی علیه السالم جادوئی را از خود. 101
  هستم غرق پیغام خدا :گفت

  یئغفلت و کفر است مایۀ جادو
  ؟من به جادویان چه مانم اي وقیح
  ؟من به جادویان چه مانم اي جنب
  من به جادویان چه مانم اي خبیث؟

ر هوا بر میپريچون تو با پ  
  د بوده را افعال دام و دهر ک

  پس اي مهینچون تو جزو عالمی 
  بر گردد سرت ،تو بر گردي و چون

  ور تو در کشتی روي بر یم روان
  گر تو باشی تنگدل از ملحمه
  ور تو خوش باشی به کام دوستان
  اي بسا کس رفته تا شام و عراق
  وي بسا کس رفته تا هند و هري
  وي بسا کس رفته ترکستان و چین

  ب هر چیز، اي یار رشیدطال
  چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو
  گاو در بغداد آید ناگهان
  از همه عیش و خوشیها و مزه

  یا حشیش ،ر رهدکه بود افتاده 
  خشک بر میخ طبیعت چون قدید
  و آن فضاي خرق اسباب و علل
  هر زمان مبدل شود چون نقش جان

  بهشت انهار َِ گر بود فردوس و 
  

  ؟با نام خدادید  هی کئجادو  
  مشعلۀ دین است جان موسوي 

کاز دمر رشک میگردد مسیح م پ  
  که ز جانم نور میگیرد کتب 
 کز خدا نازل شود بر من حدیث

  میبري  بدال جرم بر من گمان 
  بد بود بر کریمانش گمان ِ

   یقینخود بینی همچو را آن  کلّ
  خانه را گردنده بیند منظرت 
  ساحل یم را همی بینی دوان 

تنگ بینی جدنیا را همه ِ  و  
  ستان بواین جهان بنمایدت چون 

  جز کفر و نفاق  ،او ندیده هیچ
  او ندیده جز مگر بیع و شري 
  او ندیده هیچ جز مکر و کمین 
 جز همان چیزي که میجوید ندید

  جملۀ اقلیمها را گو بجو
  سران تا آن سران  از اینبگذرد 

  قشر خربزه  غیراو نبیند 
  ان گاوي یا خریش الیق سیر

  جانش ال یزیدو بستۀ اسباب 
  اجل  اي صدر ِ ،هست ارض اهللا

  نو به نو بیند جهانی در عیان 
  گشت زشت  ،چون فسردة یک صفت شد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

102 .درك ربیان آنکه هر حس ما از آدمی نیز مدرکات آن حس درکاتی دیگر است که از م
گر پیشه ور است و بی یچنانکه هر پیشه ور استاد اعجمی کار آن استاد د .دیگر بی خبر است

خبري او از آنکه وظیفۀ او نیست دلیل نکند که آن مدرکات نیست، اگر چه به حکم حال منکر 
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  نمیخواهیم در این مقام بود آنرا اما از منکري او اینجا جز بیخبري
ادراك توست ،جهان چنبرة دید  

  مدتی حس را بشو ز آب عیان
  اي ز غفلت از سبب تو بی خبر
  الجرم اعمی دل و سرگشته اي
  چشم بگشا و مسبب را نگر

  پرده بر کند ،چون شدي تو پاك
  گر بود نور و صور ،جمله عالم
  آري به پیش گوش می ،چشم بستی
  ت نگروممن به صور :گوش گوید
  من به صورت ننگرم: گوش گوید
  خویش لیک اندر فن ِ ،عالمم من
  ببین این خوب را ،بینی ،هین بیا

  بو برم ،گر بود مشک و گالبی
  ؟آن سیم ساق کی ببینم من رخ ِ

  غیر کژ ،حس کژ نبیند ،باز
  از یکی دیدن یقین ،احول چشم ِ

  تو که فرعونی همه مکري و زرق
  کژ باز تواي  ،در من ،منگر از خود
  یک ساعتی ،ز من ،بنگر اندر من

  از ننگ و نام ،رهی از تنگی و  وا
  چونکه رستی از بدن ،پس بدانی

  راست گفتست آن شه شیرین زبان
  م را چشمی نبود اول یقینجس

  اي پسر ،علت دیدن مدان پیه
  آن پري و دیو می بیند شبیه
  نور را با پیه خود نسبت نبود

  ؟به خاك کی ماند ،آدم است از خاك
  مانند آتش آن پريخود نیست 

  ؟کی ماند به باد ،مرغ از باد است
  نسبت این فرعها با اصلها

  هباستو آدمی چون زادة خاك 

  توست  ناپاك حس ِ ،پردة پاکان  
  ی صوفیان ئاین چنین دان جامه شو

 ب گشتستی، تو خربندة اسبا

 مضطرب احوال و مضطر گشته اي

 تا شوي فارغ ز اسباب نظر

  خویش برتو میزند ،جان پاکان
  باشد از آن خوبی خبر ،چشم را
  تیش ی زلف و رخسارة بئتا نما

  من بشنوم  ،صورت ار بانگی زند
 حس ِ چشم است آن، ز دیدن قاصرم

  جز حرف و صوتی نیست بیش  ،فن من
  این مطلوب را ور،در خ نیست بینی

  فن من این است و علم و مخبرم 
  هین مکن تکلیف ما لیس یطاق 

  یا راست غژ ،خواه کژ غژ پیش او
   ناظر شرك است، نه توحید بین
  مر مرا از خود نمی دانی تو فرق 

  دو تو ،نبینی تو تو را،تا یکی 
  تا وراي کون بینی ساحتی 

  والسالم  ،عشق اندر عشق بینی
  چشم می داند شدن  ،گوش و بینی

  چشم گردد مو به موي عارفان 
  گوشتین  در رحم بود او جنین ِ

  ندیدي کس صور ،خواب اندر ،ور نه
  هر دو پیه ن نیست اندر دیدگا

  نسبتش بخشید خالق ودود
  بی هیچ اشتراك  ،جنی است از نار

  چون می بنگري ،گر چه اصلش اوست
  خدا نسبت بداد ،نامناسب را

  چه دادش وصلهاگر  ،هست بی چون
  این پسر را با پدر نسبت کجاست؟
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  مخفی از خرد ،نسبتی گر هست
  اگر بینش نداد ،باد را بی چشم

  ؟چون همی دانست مومن از عدو
  نمرود را گر چشم نیست آتش ِ

  گر نبودي نیل را آن نور و دید
  ر نه کوه و سنگ با دیدار شدگ

  این زمین را گر نبودي چشم جان
  حنانه راِ  دل ،گر نبودي چشم

  سنگ ریزه گر نبودي دیده ور
  بر کش تو پر و بالها ،اي خرد

ددر قیامت این زمین بر نیک و ب  
  ؟تحدث حالها و اخبارها یک

  این فرستادن مرا پیش تو میر
  ن ناسور رااچن ،کاین چنین دارو

  تی دیده بودي پیش از اینواقعا
  من عصا و نور بگرفته به دست
  واقعات سهمگین از بهر این

  د و طغیان توب ِ در خور سرّ
  تا بدانی کاو حکیم است و خبیر
  تو به تاویالت می گشتی از آن
  و آن طبیب و آن منجم در لمع

  دور از دولت و از شاهی ات :گفت
  از غذاي مختلف یا از طعام

  نه اي ، که نصیحت جوزانکه دید او 
  پادشاهان خون کنند از مصلحت
  شاه را باید که باشد خوي رب

  غضب غالب بود مانند دیو ین
  مخنث وار نیز حلیمی ِ ین

  کرده بودي سینه را ،دیو خانه
  ستبس جگرها را که خَ ،تیزت شاخ ِ

  

  ؟خرد کی پی برد ،هست بی چون و  
  ؟فرق چون میکرد اندر قوم عاد
  ؟چون همی دانست می را از کدو
  با خلیلش چون تجشم کردنیست؟
  ؟از چه قبطی را ز سبطی می گزید
  ؟پس چرا داود را او یار شد
  از چه قارون را فرو خورد آن چنان؟

  ؟جر آن فرزانه راچون بدیدي ه
  ؟چون گواهی دادي اندر مشت در

  زلزلت زلزالها ،سوره بر خوان
  ؟کی ز نادیده گواهیها دهد
  تظهر االرض لنا اسرارها

د مرسل خبیرشرهانی که هست ب  
  از پی میسور را ،هست در خور

  که خدا خواهد مرا کردن گزین 
  را خواهم شکست و ت گستاخ ِ شاخ ِ

  دین  گونه گونه مینمودت رب
  ن توآ تا بدانی کاوست در خورد

  درمان ناپذیر امراض ِ مصلح ِ
  گران  کاین هست از خوابِ ،کور و کر

  دید تعبیرش بپوشید از طمع 
  که در آید غصه در آگاهی ات 
  طبع شوریده همی بیند منام 

  نه اي  ،مسکین خو ،تند و خونخواري و
  لیک رحمتشان فزون است از عنت 

  بر غضب  رحمت او سبق دارد
  بی ضرورت خون کند از بهر ریو
  که شود زن روسپی ز آن و کنیز
  قبله اي سازیده بودي کینه را

  شوخت را شکست نک عصایم شاخ ِ
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  است و غفلت ایشان از کمین که چون غازي به غزا نرود کافر تاختن آورد
  له بردند اسپه جسمانیانحم

غیب تا فرو گیرند بر در بند  
  غازیان حملۀ غزا چون کم برند

  لم خویشچون از ح ،غیب غازیان ِ
  غیب حمله بردي سوي در بندان ِ

  چنگ در صلب و رحمها در زدي
  هی که ذو الجاللر چون بگیري شه

  اي لجوج ،سد شدي در بندها را
  هنگت بشکنمو، نک منم سرهنگ 

   در بندها را سخت بندتو هال
  قدر ،سبلتت را بر کند یک یک

  ؟عاد یا آن ِ ،سبلت تو تیزتر
  ؟یا آن ثمود ،تري تو ستیزه رو

  تو کري ،صد از اینها گر بگویم
  توبه کردم از سخن کانگیختم
  که نهم بر ریش خامت تا پزد

  اي عدو ،خبیر است اوتا بدانی ک
  ؟کی کردي تو شر ،کردي و نکوکی 

  ؟ي دمی بر آسمانکی فرستاد
  گر مراقب باشی و بیدار تو
  چون مراقب باشی و گیري رسن
  آنکه رمزي را بداند او صحیح

  راو این بال از کودنی آید ت
  چون دل سیاه و تیره شد ،از بدي

  ور نه خود تیري شود آن تیرگی
  از بخشایش است ت،ور نیاید تیر

  هین مراقب باش گر دل بایدت
  ت بودرا همو ور ازین افزون ت

  

  جانب قلعه و دژ روحانیان   
  تا کسی ناید از آن سو پاك جیب 
  کافران بر عکس حمله آورند

  حمله ناوردند بر تو زشت کیش 
  غیب  تا نیایند این طرف مردان ِ

  از بدي  ،تا که شارع را بگیري
  بر گشادست از براي انتسال 

  کرد سرهنگی خروج  ،کوري تو
  نک به نامش نام و ننگت بشکنم 
  چند گاهی بر سبال خود بخند

  "کالقدر یعمی الحذر"تا بدانی 
  که همی لرزید از دمشان بالد
  که نیامد مثل ایشان در وجود

  ناشنوده آوري  ،بشنوي و
  بی سخن من داروت آمیختم 

  تا ابد خامت،یا بسوزد ریش 
او میدهد هر چیز را در خورد  

  که ندیدي الیقش در پی اثر
  ل آن ی کز پی نیامد مثئنیک

  تو هر دمی بینی جزاي کار،
  قیامت آمدن  ،حاجتت ناید

  حاجتش ناید که گویندش صریح 
  نکته و رمزها که نکردي فهم ِ

  اینجا نشاید خیره شد ،فهم کن
  در رسد در تو جزاي خیرگی 
  نه پی نادیدن آالیش است 
  کز پی هر فعل چیزي زایدت 
  از مراقب کار باالتر رود
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  گرچه تیره هیکلی ،پس چو آهن
ر صورتا دلت آیینه گردد پ  

  آهن ار چه تیره و بی نور بود
  خوش کرد رو ،صیقلی دید آهن و

  گر تن خاکی غلیظ و تیره است
  تا در او اشکال غیبی رو دهد
  صیقل عقلت بدان دادست حق

  اي بی نماز ،صیقلی را بسته اي
  گر هوا را بند بنهاده شود

  ديکایینۀ غیبی ب ،آهنی
  زنگ دادي در نهاد ،ره کرديتی

  اکنون مکن ،تا کنون کردي چنین
  تا شود این آب صاف ،برمشوران

  جو نکه مردم هست همچون آبِآز
  رر ز در گوهر است و پپ ،قعر جو

  جان مردم هست مانند هوا
  مانع آید او ز دید آفتاب
  حاصل آنکه کم مکن اي بی سرور

  

  صیقلی  ،صیقلی کن ،صیقلی کن  
  رملیحی سیم ب ،هر سو ،اندر او
  آن تیرگی از وي زدود ،صیقلی

  ندر اوا تا که صورتها توان دید
  نکه صیقل گیره است آز ،صیقلش کن

  عکس حوري و ملک در وي جهد
  روشن شود دل را ورق  انکه بد

  و آن هوا را کرده اي دو دست باز
  صیقلی را دست بگشاده شود

  جمله صورتها در او مرسل شدي 
  "سعون فی االرض الفسادی"این بود 

  افزون مکن از این  ،تیره کردي آب
  و اندر او بین ماه و اختر در طواف 

  نبینی قعر او ،چون شود تیره
  حرو صاف آن که هست  ،هین مکن تیره

  شد پردة سما ،گرد آمیختَ چون به 
  شد صافی و ناب  ،گردش رفتَ چونکه 

  صیقلی، واهللا اعلم بالصدور
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

تا به خبیري حق  ،و واقعات او را ظهر الغیب ،اسرار فرعون را ،باز گفتن موسی علیه السالم. 105
  ایمان آورد یا گمان برد

  حق واقعات ،با کمال تیرگی
  به قدرت مینمود ،ز آهن تیره

  تا کنی کمتر تو آن ظلم و بدي
  خوابت نمودبد که در  نقشهاي

  که در آیینه دید ،همچو آن زنگی
  الیق اینی و بس ،زشتی وچ :که

  بر روي زشتت میکنیجفا، این 
  ت سوختهنگاه میدیدي لبا

  آمدهقصدت به  یگاه حیوان
  گه نگون اندر میان آب ریز
  گه ز بامی اوفتاده، گشته پست

  مینمودت تا روي راه نجات   
  واقعاتی که در آخر خواست بود

  آن همی دیدي و بدتر میشدي 
  آن نقش تو بود ،میرمیدي ز آن و

  بر آیینه رید ،روي خود را زشت و
  خس  اي کور ِ ،تو است زشتیم آن ِ

  نکه هستم روشنی آز ،نیست بر من
  تو بر دوخته  گه دهان و چشم ِ

خود را به دندان ِ ر ِگه س ده د  
  تیز خون آمیز ِ سیل ِ گه غریق ِ

 گاه در اشکنجه و، بسته دو دست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



616 

 

  گاه دیده خویش، در زنجیر و غل
  نقی خ ِگه ندات آمد از این چر
  از جبال گه ندات آمد صریحا ً

  گه ندا می آمدت از هر جماد
  گه خطاب آمد تو را از هر نبات
  زین بترها که نمیگویم ز شرم

  اي ناپذیر ،اندکی گفتم به تو
  خویشتن را کور میکردي و مات

  نک آمد پیش تو ؟چند بگریزي
  فراگیر احتراز ،هین مکن زین پس

  

هل   گاه بر مغزت زدندي، چون د 

  که شقیی و شقیی و شقی 
   "الشمال اصحابِ"هستی ز  ،که برو

  "تا ابد فرعون در دوزخ فتاد"
 "گشت مطرود ابد فرعون ِ مات"

  تا نگردد طبع معکوس تو گرم 
  ز اندکی دانی که هستم من خبیر

  و واقعات  تا نیندیشی ز خواب
مکر اندیش تو  کوري ادراك  

  توبه ست باز که ز بخشایش در ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  توبه باز است در ِ :بیان آنکه. 106
  توبه را از جانب مغرب دري
  تا ز مغرب بر زند سر آفتاب

  هشت درهست جنت را ز رحمت 
  گه فراز ،گه باز باشد ،آن همه

  در باز است زود ،هین غنیمت دار
  پیش از آن کز قهر در بسته شود
  باز گرد از کفر و، این در باز یاب

  

  باز باشد تا قیامت بر وري   
  از وي رو متاب  ،باز باشد آن در

  اي پسر ،ست ز آن هشتایک در توبه 
  نباشد جز که باز ،و آن در توبه

 به کوري حسود ،ا کشرخت آنج

 بعد از آن زاري تو کس نشنود

  تا نگردي از شقاوت رد ِ باب
  

  
  
  
  
  
  
 

عوض  ،از من یک پند قبول کن و چهار فضیلت :گفتن موسی علیه السالم فرعون را که. 107
  بستان

  هین ز من بپذیر یک چیز و بیار
  ؟کدام است آن یکی ،اي موسی :گفت
  ی آشکارئکه بگو ،ن یکآ :گفت

  خالق افالك و انجم بر عال
  دشت و تیهکوه و خالق دریا و 

  حافظ هر چیز و هر کس هر مکان
  هم نگهدارندة ارض و سما
  مطلع او بر ضمیر بندگان
  اوست بر هر پادشاهی پادشا

  ؟اي موسی کدام است آن چهار :گفت

  پس ز من بستان عوض آن را چهار  
  اندکی  ،شرح کن با من از آن یک

  کردگاراز ی نیست غیر ئکه خدا
  مردم و دیو و پري و مرغ را

او بی شبیه  ،بی حد و لکت اوم  
 رازق هر جانور اندر جهان

گل از گیا  هم پدید آرندة  ُ

 حاکم و جبار بر گردن کشان

 حکم او را یفعل اهللا ما یشا

  بیار ،بر گو ،که عوض بدهی مرا
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آن وعدة حسن تا بود کز لطف  
  غتنمبو که ز آن خوش وعده هاي م

  بو که از تاثیر جوي انگبین
  آن پاکیزه شیر جوي ِ یا ز عکس ِ

  مرآن جوهاي خَ یا بود کز عکس ِ
آن جوهاي آب یا بود کز لطف  

  شوره ام را سبزه اي پیدا شود
  چار جو ،بو که از عکس بهشت و

  کز عکس دوزخ گشته ام آنچنان
  همچو مار ،دوزخ ار ِنگه ز عکس 

  گه ز عکس جوشش آب حمیم
  زمهریر ،ز عکس زمهریرم من

  دوزخ درویش و مظلومم کنون
  موسیا، باشد که بگشائیم در
  موسیا، باشد که یابم مأمنی
  هین بگو با من، کدام است آن چهار؟

  

  کفر من  سست گردد چهار میخ ِ  
  م نَصد م کفر ِ بر گشاید قفل ِ
  کین  این زهر ِ ،شهد گردد در تنم
  می عقل اسیرپرورش یابد د

  بو برم از ذوق امر ،مست گردم
  شورة خراب  تازگی یابد تن ِ
ماوي شود خار زارم جنت  

  یار جو ،جان شود از یاري حق
  در قهر حق آغشته ام  ،آتش و

  زهر بار ،گشته ام بر اهل جنت
  آب ظلمم کرده خلقان را رمیم 
  یا ز عکس آن سعیرم چون سعیر

 یابمش ناگه زبون  اوواي آن ک

 ز فضیلتهات گردم با خبرو

 وا رهم از کثرت ما و منی

  که عوض خواهیم دادن، بر شمار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرح کردن موسی علیه السالم آن چهار فضیلت را جهت پایمزد ایمان فرعون. 108
  کاولین آن چهار :یگفت موس
  ی که در طب گفته اندئاین عللها
  را عمر درازو باشد ت ثانیا ً

  مستوي وین نباشد بعد عمر ِ
  چون طفل شیر ،بلکه خواهان اجل

  رنجو ولی نه از عجز  ،مرگ جو باشی
  پس به دست خویش گیري تیشه اي
  که حجاب گنج بینی خانه را
  پس در آتش افکنی این دانه را

  انۀ تن بی دریغبرکنی این خ
  اي ز باغی مانده ،اي به یک برگی

  رم را بیدار کرداین ک ،مکَرَ چون 
رمک ،شد پر از میوه و درخت رمی ک  

  ناز عقیق این یمه ک ،خانه بر کن

  صحتی باشد تنت را پایدار  
  دور باشد از تنت اي ارجمند
  که اجل دارد ز عمرت احتراز

  که به ناکام از جهان بیرون روي 
  را دارد اسیرو ت انه ز رنجی کن

  خانه گنج  بلکه بینی در خرابِ
  میزنی بر خانه بی اندیشه اي 

  این یک دانه را ،مانع صد خرمن
  پیشۀ مردانه را ،پیش گیري

 تا مهت آید برون از زیر ِ میغ

  ايرز رانده َ  برگش از ،همچو کرمی
وردرم خَاژدهاي جهل را این ک  

  خت این چنین تبدیل گردد نیک ب
  صد هزاران خانه شاید ساختن 
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  فاحببت ان اعرف کنزا مخفیا ً  کنتُ  تفسیر. 109

  گنج زیر خانه است و چاره نیست
  که هزاران خانه از یک نقد گنج
  عاقبت این خانه خود ویران شود

  نکه روحآز  ،تو نباشد لیک آن ِ
  مزدش هست ال، ن نکرد آن کارچو

  کاي دریغ :ی بعد از آن توئدست خا
  من نکردم آنچه گفتند از بهی
  حایل گنج و حجاب، این خانه بود

  کريِ خانۀ اجرت گرفتی و 
  این کري را مدت او تا اجل
  پاره دوزي میکنی اندر دکان

  زود باش ،یئهست این دکان کرا
  کان نهی  تا که تیشه ناگهان بر

  آب و نان خورد ؟زي چیستپاره دو
تنت د این دلق ِهر زمان می در  

  اي ز نسل پادشاه کامیار
  پاره اي بر کن از این قعر دکان

  خانۀ کري کاین مهلت ،پیش از آن
  را بیرون کند صاحب دکانو پس ت

  تو ز حسرت گاه بر سر می زنی
  من بود این دکان آن ِ ،کاي دریغا

  اي دریغا گنج را بگذاشتم
  رد بادب ،ما را بود ،غااي دری

  اي دریغا، اي دریغا، اي دریغ
  

  یست أخانه مندیش و م پس ز هدم  
  رنج  بی زعمارت  میتوان کردن 

  گنج از زیرش یقین عریان شود
  آن فتوح  ،مزد ویران کردن استش

نْسان  لْإِ ل إِال ما سعی  ،لَیس  
د اندر زیر میغ این چنین ماهی ب  

  م تهی دست ،گنج رفت و خانه و
 مانع صد خرمن، این یک دانه بود

  نیست ملک تو به بیعی یا شري 
  تا در این مدت کنی در وي عمل 

  کان   دوپنهان،  ،زیر این دکان تو
  راش ختیشه بستان و تکش را می

  از دکان و پاره دوزي وارهی 
  گران  میزنی این پاره بر دلق ِ

  زین خوردنت  ،پاره بر وي میزنی
  پاره دوزي ننگ دارزین  ،با خود آ

کان  دو   ،ر به پیش توتا بر آرد س  
  زو بري  ،نخورده بر ،آخر آید

  وین دکان را بر کند از روي کان 
  گاه ریش خام خود بر می کنی 

  بر نخوردم زین مکان  ،کور بودم
 آب حیوان را به خاك انباشتم

 تا ابد یا حسرتا شد للعباد

  ماه من پنهان بماند زیر میغ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 علم غیب که علم انبیا ه شدن آدمی به ذکاوت و تصویرات طبع خویش و طلب ناکردن ِغرّ. 110
  ستعلیهم السالم ا

  دیدم اندر خانه من نقش و نگار
  ماندم اندر خانه حیران و نزار

  نه در دل من کار کردعشق خا

  بی قرار ،خانه بودم اندر عشق ِ  
 البد از معنی شدم من عور و زار

 الجرم از گنج ماندم دور و فرد
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  بودم از گنج نهانی بی خبر
  گر داد تبر را دادمی ،آه

  چشم را بر نقش می انداختم
  :پس نکو گفت آن حکیم کامیار
  در الهی نامه بس اندرز کرد

  بگو وعدة سوم ،بس کن اي موسی
  آن سوم ملک دو تو :گفت موسی

  بیشتر ز آن ملک کاکنون داشتی
دلکی دهآنکه در جنگت چنان م  

  نهات دادایکاندر جفا  ،آن کرم
  زود ؟چهارم چیست :گفت اي موسی

  آنکه مانی تو جوان ،چارم :گفت
  بس کاسد است ،در پیش ما ،رنگ و بو

  از رنگ و بو و از مکان ،افتخار
  

  من بودي تبر ور نه دستنبوي  
  ا دادمی این زمان غم را تبرّ

  عشقها می باختم  ،همچو طفالن
  خانه پر نقش و نگار ،که تو طفلی

  گرد ،که بر آر از دودمان خویش
  که دل من ز اضطرابش گشت گم 
  دو جهانی خالص از خصم و عدو

این در آشتی  ،د اندر جنگ وکان ب  
  خوانت چون نهد ،بنگر اندر صلح
  چه باشد افتقاد در وفا بنگر

  حرصم فزود ،صبرم شد و ،باز گو
  رخ چون ارغوان  ،موي همچون قیر و

  سخن کردیم پست  ،لیک تو پستی
  هست شادي و فریب کودکان 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

حتی ال یکذب اهللا  ،قدر عقولکم ال علی ،علی قدر عقولهم ،کلموا الناس"بیان این خبر که . 111
  "و رسوله

  چونکه با کودك سر و کارم فتاد
تا مرغت خرم ،رو کتابکه ب  

  جز شباب تن نمی دانی بگیر
تخَهیچ آژنگی نیفتد بر ر  

  پیریت آید به رو نشان ین
  جوانی از تو کم شود زور ِ ین

  بعالِ نه کمی در شهوت و طمث و 
  نه شود مویت سفید و پشت خم

  شبابِ  نان بگشایدت فرّآنچ
  

  هم زبان کودکان باید گشاد  
  یا مویز و جوز و فستق آورم 
  این جوانی را بگیر اي خر شعیر

  خت تازه ماند آن شباب فرّ
  تو گردد دو تو چون سرو ِ قد ین
  یا الم  ،به دندانها خللها ین

  که زنان را آید از ضعفت مالل 
 لیک خوشتر لحظه لحظه، دم به دم

  عکاشه باب  برد آن مژده که گشو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  "بشرته بالجنۀ ،صفرالمن بشرنی بخروج "قوله علیه السالم . 112
آخر زمان را انتقال احمد  
  نقل وقت ازدلش  که واقف شدچون

  شد شاد از صفرب ،دمچون صفر آ
  زین شوق هدي ،هر شبی تا روز

  اول آید بی جدال  در ربیع ِ  
  د او به عقل یعاشق آن وقت گرد

  می سازم سفر  این ماه که پس ِ
  رفیق راه اعلی میزدي  وا
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  هدکس که مرا مژده دهر  :گفت
  شد ماه ربیع ،که صفر بگذشت و

  چون صفر بر بست بار و، ماه نو
  عکاشه صفر بگذشت و رفت :گفت

  ن صفرایبگذشت  :دیگري آمد که
  از نقل عالم شادمان ،پس رجال
  کور خوش ندید آن مرغ ِ چونکه آبِ

  همچنین موسی کرامت می شمرد
  که نگردد صاف اقبال تو درد
  نهر چه خواهی یابی از بخت جوا

  ولیک ،نکو گفتی  ،احسنت :گفت
  

  چون صفر پاي از جهان بیرون نهد  
  مژده ور باشم مر او را و شفیع 
 گشت پیدا بر فلک با تاب و ضو

  زفت  اي شیر ِ ،راو که جنت ت :گفت
  عکاشه ببرد از مژده بر :گفت

  و ز بقایش شادمان این کودکان 
  شور پیش او کوثر نماید آبِ

 هم بدینسان بی قدم ره می سپرد

 هم نگردد الطس بخت تو برد

  شادمان مانی، نگردي ناتوان
  نیک تا کنم من مشورت با یار ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سیه در ایمان آوردن به موسی علیه السالمآمشورت کردن فرعون با . 113
  سیهآباز گفت او این سخن با 

  بس عنایتهاست متن این مقال
شت آمدوقت ک، زهی پشتر سود ک  

  لک بخّ :بر جهید از جا و گفتا
  کل را خود بپوشاند کالهَ   عیبِ

  هم در آن مجلس که بشنیدي تو این
  شدي خورشید ار گوش ِاین سخن در 

  ؟هیچ میدانی چه وعده ست و چه داد
  چون بدین لطف آن کریمت باز خواند

  تا ز آن زهره ات ؟زهره ات ندرید
  بر درداو کز بهر حق  ،زهره اي

  غافلی هم حکمت است و نعمت است
  غافلی هم حکمت است و این عمی
  لیک نی چندان که ناسوري شود
  ؟اخود که یابد این چنین بازار ر

  صد درختستان عوض ،دانه اي را
  دادن آن حبه است ،کان هللا

  زانکه این هوي ضعیف بی قرار
  هوي فانی چونکه خود با او سپرد

  اي دل سیه  ،جان افشان بر این :گفت  
  زود دریاب اي شه نیکو خصال 
  این بگفت و گریه کرد و گرم گشت 
  آفتابی تاج گشتت اي کلک 

  کله خورشید و ماه ُ خاصه چون باشد 
   ؟چون نگفتی آري و صد آفرین

  این زیر آمدي سر نگون بر بوي 
  می کند ابلیس را حق افتقاد

  ؟چون زهره ات بر جاي ماند !اي عجب
  ر هر دو عالم بهره ات میرسیدي د

  چون شهیدان از دو عالم بر خورد
  تا نپرد زود سرمایه ز دست 

  ؟لیک تا این حد چرا ،تا بماند
  جان و عقل رنجوري شود زهر ِ

  گل میخري گلزار راُ که به یک 
  مدت صد کان عوض حبه اي را آ

  آید به دست  "کان اهللا له"تا که 
پایدار هست شد ز آن هوي رب  

  م و هرگز نمردئگشت باقی دا
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  ز خاك ،ف از باد وئهمچو قطرة خا
  ستکه دریا بود ج ،چون به اصل خود

  ولیک ،ظاهرش گم گشت در دریا
  خود را بی ندم ،هین بده اي قطره
  فرَرا این شَخود  ،هین بده اي قطره

  ؟د چنین دولت به دستمخود که را آ
  چون تقاظا میکند دریا تو را

  زود بفروش و بخر ،اهللا اهللا
  هیچ تاخیري مکن ،اهللا اهللا

  اهللا اهللا زود بشتاب و بجو
  اهللا اهللا، گوي شو، بی دست و پا
  اهللا اهللا تو گمان ِ بد مبر
  اهللا اهللا زود دریاب اي فتی

  تی خَوداهللا اهللا ترك کن هس
  اهللا اهللا زود تر، تعجیل کن
  اهللا اهللا تا کنون کج باختی
  اهللا اهللا چون عنایت در رسید
  اهللا اهللا، چونکه عصیانهاي تو
  اهللا اهللا چون ز فضلت راه داد
  اهللا اهللا با چنین کفر دو تو
  لطف اندر لطف این گم میشود

  بوالعجب ،هین که یک بازي فتادت
  زود درپذیر این چار خلعت، زود

  با هامان بگویم اي ستیر :گفت
  با هامان مگو این راز را :گفت

  

  که فنا گردد بدین هر دو هالك   
  از تف خورشید و باد و خاك رست 
  ذات او معصوم و پا بر جا و نیک 

  یم  ،تا بیابی در بهاي قطره
  ایمن از تلف  ،در کف دریا شو

  حري تقاضاگر شدست ب ،قطره را
ستادي و در ماندي؟ هال پس چه ا 

  ر گوهر ببربحر پ ،قطره اي ده
  ن که ز بحر لطف آمد این سخُ
 چونکه بحر رحمت است، این نیست جو

 تا شود چوگان موسی پا تو را

 بر چنین انعام عام، اي بیخبر

 تا نگردي در غلط بینی فنا

 چونکه خواندستت برو اي معتمد

 ین اشارت، بی سخُنبر فروز از ا

 گردن اندر معصیت افراختی

 بی توقف در وي آمیز، اي عنید

 درنمیمالد به رویت، شکر گو

 سر به خاك پاي او باید نهاد

 چون قبولت میکند اکرام او؟

  دروکاسفلی بر چرخ هفتم می
  هیچ طالب این نیابد در طلب 
 تا ببینی در عوض صد عزّ و سود

  ي وزیرأشاه را الزم بود ر
  ؟کور کمپیري چه داند باز را

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قصۀ باز پادشاه و کمپیر زن. 114
  دهیاسپیدي به کمپیري  باز ِ

  ناخنی که اصل کار است و شکار
  راو تتا کجا بودست مادر  :که

  ریدش را بناخن و منقار و پرّ
  او کم خورد ،چونکه تتماجش دهد

  رد ناخنش بهر ِاو بب هی ب  
  وار کور کمپیرك ببرد کور
  اي کیا ؟ناخنان زین سان دراز است

پلید مهر این میکند زال ِ وقت  
  مهرها را بر درد ،خشم گیرد
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  چنین تتماج پختم بهر تو :که
  ی در همان رنج و بالئتو سزا

  کاین را بگیر :آب تتماجش دهد
  باز آب تتماجش نگیرد طبع ِ

  سوزان بر سرش از غضب آن آش ِ
  ک از آن چشمش فرو ریزد ز سوزاش

  ز آن دو چشم نازنین با دالل
  زاغ ر زخم ِشده پ "ما زاغش" چشم ِ

  چشم دریا بسطتی کز بسط او
  گر هزاران چرخ در چشمش رود
  چشم بگذشته از این محسوسها
  خود نمی یابم یکی گوشی که من
  می چکید آن آب محمود جلیل

ر و منقار خویشتا بمالد در پ  
  خشم کمپیر ار فروخت :باز گوید

  باز صد صورت تند ،جانم باز ِ
  صالح از یک دم که آرد باشکوه

  خموش و هوش دار :دل همی گوید
  غیرتش را هست صد حلم نهان
  نخوت شاهی گرفتش جاي پند
  که کنم با راي هامان مشورت

  رب صدیق ِ ،زن مصطفی را راي
رق جنسیت چنانش جذب کردع  

  درَه پرّصد پ ،جنس سوي جنس
  

  ؟تو تکبر می نمایی و عتو  
  ؟راو نعمت و اقبال کی سازد ت

  گر نمی خواهی که نوشی ز آن فطیر
  شود خشمش دراز ،زال بترنجد

  کل مغفرش َ شود  ،ن فرو ریزدز
  فروز بایاد آرد لطف شاه 

  که ز چهرة شاه دارد صد کمال 
  با درد و داغ  ،از چشم بد ،چشم نیک

  هر دو عالم می نماید تار مو
  همچو چشمه پیش قلزم گم شود

  هاه یافته از غیب بینی بوس
  نکته اي گویم از آن چشم حسن 
  می ربودي قطره اش را جبرئیل 

  آن خوب کیش  ،دستوري اشگر دهد 
  و نور و صبر و علمم را نسوخت  فرّ

  نه بر صالح زند ،زخم بر ناقه
  کوه  صد چنان ناقه بزاید متن ِ

  ور نه درانید غیرت پود و تار
  ور نه سوزیدي به یک دم صد جهان 

  او کرد  بند ،ز پند ،تا دل خود را
ملک و قطب مقدرت  کاوست پشت  

  و لهب زن بو جهل را شد ب راي
  کان نصیحتها به پیشش گشت سرد
  بر خیالش بندها را بر درد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ه چار مرتضیبر سر ناودان خزید و خطر افتادن بود و از علی  آنقصۀ آن زن که طفل . 115
  جست

  یک زنی آمد به پیش مرتضی
  نمی آید به دست ،گرش می خوانم

  تا که دریابد چو ما ،نیست عاقل
  هم اشارت را نمیداند به دست

  وه ابس نمودم شیر و پستان را ب

  شد بر ناودان طفلی مرا :گفت  
  ور هلم ترسم که افتد او به پست 

  کز خطر سوي من آ :مگر بگوی
  د است این هم ب ،ور بداند نشنود

  او همی گرداند از من چشم و رو
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  اي مهان ،یدئاز براي حق شما
  زود درمان کن که میلرزد دلم

  طفلی را بر آور هم به بام :گفت
  انسوي جنس آید سبک ز آن ناود

  چو دید آن طفل او ،زن چنان کرد و
  سوي بام آمد ز متن ناودان

  طفل ،غژغژان آمد به سوي طفل
  بشر پیغمبرانشدستند از ز آن 

  مثلکم ،بشر فرمود خود را ،پس
  عجایب جاذبیست ،نکه جنسیتآز

  عیسی و ادریس بر گردون شدند
  باز آن هاروت و ماروت از بلند
  کافران هم جنس شیطان آمده

  اران خوي بد آموختهصد هز
  حسد اینی دستشان ب کمترین خو

  ز آن سگان آموخته حقد و حسد
  از چپ و راست ،هر که را دید او کمال

  خرمن سوخته نکه هر بد بختآز
  تا تو هم ،هین کمالی دست آور

  از خدا می خواه دفع این حسد
  ی بخشد درونئرا مشغولو مر ت

  جرعۀ می را خدا آن میدهد
  حشیشِ  در کف خاصیت بنهاده

  خواب را یزدان بدان سان می کند
  پوستی کرد مجنون را ز عشق ِ

  صد هزاران این چنین میدارد او
  هست می هاي شقاوت نفس را
  هست می هاي سعادت عقل را
  خیمۀ گردون ز سر مستی خویش

  غره مشو ،دال ،هین به هر مستی
  زین خنبها خوراین چنین می را ب

  ریست پنکه هر معشوق چون خنبآز

  دستگیر این جهان و آن جهان   
  که به درد از میوة دل بگسلم 
  تا ببیند جنس خود را آن غالم 

  عاشق جاودان  ،جنس بر جنس است
  خوش خوش بدو آورد رو ،جنس خود

  جاذب هر جنس را هم جنس دان 
  فل او از فتادن سوي سوارهید 

  تا به جنسیت رهند از ناودان 
  گم ُ د نکم گرد ،د وینتا به جنس آ

  جاذبش جنس است هر جا طالبیست 
  با مالیک چونکه هم جنس آمدند

  ز آن زیر آمدند ،جنس تن بودند
  جانشان شاگرد شیطانان شده 
  دیده هاي عقل و دل بر دوخته 
  آن حسد که گردن ابلیس زد

  خلق را ملک ابد که نخواهد
  درد خاست  ،از حسد قولنجش آمد

  می نخواهد شمع کس افروخته 
  از کمال دیگران نفتی به غم 

  جسد زینتا خدایت وارهاند 
  که نپردازي از آن سوي برون 

  مست از دو عالم میرهد ،که بدو
  کاو زمانی میرهاند از خودیش 
  کز دو عالم فکر را بر می کند
  تی کاو بشناسد عدو از دوس

  که بر ادراکات تو بگمارد او
  که ز ره بیرون برد آن نحس را

  بی نقل را که بیابد منزل ِ
  بر کند ز آن سو بگیرد راه پیش 

حق هست عیسی مست، جو خر مست  
  مستی اش نبود ز کوته دنبها

رد وآن یکی د، ردگر صافی چو د  
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  هین بچش با احتیاط ،می شناسا
ش   می شناسا، هین بچش، اي رو ترُ

  لیک این ،هر دو مستی میدهندت
یلتا رهی از فکر و وسواس و ح  

  انبیا چون جنس روحند و ملک
  او باد جنس آتش است و یار ِ

  چون ببندي تو سر کوزة تهی
  تا قیامت آن فرو ناید به پست
  میل بادش چون سوي باال بود

  از آن جانها که جنس انبیاستب
  نکه عقلش غالب است و بی ز شکآز

  و آن هواي نفس غالب بر عدو
  بود قبطی جنس فرعون ذمیم

  ر فرعون رامجنس  ،بود هامان
  الجرم از صدر تا قعرش کشید

  ضد نور ،هر دو سوزنده چو دوزخ
  

  منزه ز اختالط ،یابی  اي می تا   
شآن می صافی کز آن گردي خم 

دین  مستی ات آرد کشان تا رب  
عقل در رقص الجمل  قال ِبی ع  

  مر ملک را جذب کردند از فلک 
  که بود آهنگ هر دو بر علو
  در میان حوض یا جویی نهی 

  در وي باد هست  ،که دلش خالیست
  ظرف خود را هم سوي باال کشد
  سوي ایشان کش کشان چون سایه هاست 

   به خلقت با ملک ،عقل جنس آمد
  نفس جنس اسفل آمد شد بدو
  بود سبطی جنس موسی کلیم 

  سرا صدر ِ تابر گزیدش برد 
  که ز جنس دوزخند آن دو پلید

  ز نور دل نفور ،هر دو چون دوزخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از زبان دوزخ "جریا مؤمن فان نورك اطفا ناري"در بیان حدیث . 116
  اي مومن تو زود :نکه دوزخ گویدآز

  کشدبگذر اي مومن که نورت می ُ
  می رمد آن دوزخی از نور هم
  ناندوزخ از مومن گریزد آن چ

  نکه جنس نار نبود نور اوآز
  در حدیث آمد که مومن در دعا
  دوزخ از وي هم امان خواهد به جان

  اکنون ببین ،جاذبۀ جنسیت است
  یئهامان ،گر به هامان مایلی

  ور به هر دو مایلی انگیخته
  هان و هان بکوش ،هر دو در جنگند

  ساغر صدق از کف موسی بنوش
  شادي این بس است ،جنگ در جهان ِ

  جهد کن تا خصمت اشکسته شود

  که نورت آتش را ربود ،بر گذر  
  چونکه دامن می کشد ،آتشم را

  اي صنم  ،نکه طبع دوزخ استشآز
  که گریزد مومن از دوزخ به جان 

  نور جو ،ضد نار آمد حقیقت
  چون امان خواهد ز دوزخ از خدا

  خدایا دور دارم از فالن  :که
  تو جنس کیستی از کفر و دین که 

 ی ئسبحان ،ور به موسی مایلی

  هر دوان آمیخته  ،نفس و عقلی
  ش عقل و هوغالب بر نفس، تا شود 

 تا شود غالب معانی بر نقوش

  که ببینی بر عدو هر دم شکست 
 گرچه فرعون دنی این نشنود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



625 

 

  این حدیث آمد دراز اي ناگزیر
  

  باز گو اضالل فرعون و مشیر  
    

  مشورت کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السالم. 117
  آن ستیزه رو به سختی عاقبت
  وعده هاي آن کلیم اهللا را

  چو تنهایش بدید ،گفت با هامان
  گریه ها کرد آن لعین ،بانگها زد

  ؟شاه چگونه گفت اندر روي ِ :که
جمله عالم را مر کرده توخس  

  و ز مغارب بی لجاج ،از مشارق
  پادشاهان لب همی مالند شاد

  چون ببیند اسب ما ،اسب یاغی
  تا کنون معبود و مسجود جهان

  زین خوشتر است ،در هزار آتش شدن
  ینهاي شاه  ،ش اول مراـُبک ی،ن

  اول مرا گردن بزن ،خسروا
  خود نبودست و مبادا این چنین

  شوندخواجه تاش ما  ،بندگان مان
  دوست کور ،دشمنان و چشم روشن

  

  گفت با هامان براي مشورت   
م ساخت آن گمراه راحرَگفت و م  

دریدبرست هامان و گریبان ج  
  کوفت دستار و کله را بر زمین 

تباه؟ این چنین گستاخ آن حرف  
  کار را با بخت چون زر کرده تو
  سوي تو آرند سلطانان خراج 

  اي کیقباد ،بر ستانۀ خاك تو
  رو بگرداند گریزد بی عصا

  گردي کمینۀ بندگان؟ ،بوده اي
  که خداوندي شود بنده پرست 
  تا نبیند چشم من بر شاه این 

  من  تا نبیند این مذلت چشم ِ
  شود گردون زمین  ،که زمین گردون
  دل خراش ما شوند ،بی دالن مان
  ؟پس گلستان قعر گور ،گشت ما را

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  تزییف سخن هامان. 118
  دوست از دشمن همی نشناخت او

  اي لعین ،جز تو نبود ،دشمن تو
  دولت است ،این حالت بد ،پیش تو

  خزان گر از این دولت نتازي خز
  مشرق و مغرب چو تو بس دیده اند

  که نبود برقرار ،مشرق و مغرب
  بند کز ترس و ،تو بدان فخر آوري

  هر که را مردم سجودي میکنند
  چون که بر گردد از او آن ساجدش
اي خنک آن را که ذلت نفسه  
  این تکبر زهر قاتل دان که هست

  کژ می باخت او ،نرد را کورانه  
  به کین  ،بی گناهان را مگو دشمن

  است  "لت"آخر  ،اول و "دو" که دوا
  زان این بهارت را همی آید خ

  ایشان ز تن ببریده اند که سر ِ
  ؟چون کنند آخر کسی را پایدار

  روز چند ،چاپلوست گشت مردم
  نندکاو می آ زهر اندر جان ِ

  بدش ؤداند او کان زهر بود و م
  چون که او ،کز سرکشی شد واي آن
مست و گیج  او ،ر زهر شداز می پ  
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  این تکبر، زهر قاتل دان عیان
  ر زهر نوشد مدبريپ چون می ِ
  زهر بر جانش فتد ،بعد یک دم

  گر نداري زهریش را اعتقاد
  چون که شاهی دست یابد بر شهی

  بیابد خستۀ افتاده راور 
  ؟پس چرا ،ن تکبرایگر نه زهر است 

  ؟بی ز خدمت چون نواخت ،وین دگر را
  ی را نزدئراه زن هرگز گدا

  کشتی را براي آن شکست ،خضر
  اشکسته شو ،چون شکسته میرهد

  کاو داشت از کان نقد چند ،آن کهی
  کاو را گردنیست ،تیغ بهر اوست

  اي غوي ،مهتري نفت است و آتش
  چه او هموار باشد با زمینهر 

  آنگاه او ،سر بر آرد از زمین
  این ما و من است ،نردبان خلق

  ابله تر است ،هر که باالتر رود
  این فروع است و اصولش آن بود

ردي و نگشتی زنده زوچون نم  
  آن خود وي است ،چون بدو زنده شدي

  شرح این در آینۀ اعمال جو
  گر بگویم آنچه دارم در درون

  کان را این بس استخود زیرَ ،بس کنم
  دب حاصل آن هامان بدان گفتار ِ

  لقمۀ دولت رسیده تا دهان
  خرمن فرعون را داد او به باد
  از چنین همراه بد دوري گزین

  

 خم پر زهر است هین، کم نوش از آن  

  نباند سري از طرب یک دم بج
  زهر در جانش کند داد و ستد

  نگر در قوم عاد ،زهر آمد هچ ازک
  یا باز دارد در چهی  ،بکشدش

  بدهد عطا ،مرهمش سازد شه و
  ؟کشت شه را بی گناه و بی خطا

  اید شناخت بزهر را  ،زین دو جنبش
  ؟مرده را هرگز گزد گرگ ،گرگ

ار رست تا تواند کشتی از فج  
  ر فقر رواند ،امن در فقر است

  گشت پاره پاره از زخم کلند
  بر وي زخم نیست  ،سایه افکندست

  چون بر آذر میروي؟ ،اي برادر
  ببین  ؟تیرها را کی هدف گردد

  چون هدفها زخم یابد بی رفو
  عاقبت زین نردبان افتادن است 
  کاستخوان او بتر خواهد شکست 

  شرکت یزدان بود ،که ترفع
  ملک جو ،به شرکت ،ی باشیئیاغ

   ؟آن شرکت کی است ،وحدت محض است
  گو ن از گفت وایکه نیابی فهم 

  بس جگرها گردد اندر حال خون 
  ه کس است اگر در د ،بانگ دو کردم

  بر آن فرعون زد ،این چنین راهی
  او گلوي او بریده ناگهان 
 هیچ شه را این چنین صاحب مباد

  زینهار، اهللا ُ اعلم بالیقین
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن هامان در دل فرعون و جا یافتننومید شدن موسی علیه السالم از ایمان فرعون . 119
  لطف بنمودیم و جود :گفت موسی

  ود راستینآن خداوندي که نب
  خود خداوندیت را روزي نبود  

    آستین  ین ،دست دان ین ،ورا مر 
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  آن خداوندي که دزدیده بود
  آن خداوندي که دادندت عوام
  آن خداوندي تو، از بندگی

به حق ،عاریت ه خداوندي ِد  
  

  بی دل و بی جان و بی دیده بود  
  همچو وام  ،باز بستانند از تو

 کمتر است، ار باز دانی اندکی

  تا خداوندیت بخشد متفق 
  

  
  
  
 

کن تا نزاعی  هکه ملک را مقاسم رسول خدا علیه السالمامیران عرب با کردن منازعت . 120
ین امارت و بحث ایشان از ا که من مأمورم درصلی اهللا علیه و آله نباشد و جواب مصطفی 

  طرفین
  آن امیران عرب گرد آمدند

  یک از ما هم امیر هر ،که تو میري
  انصاف جو ،خود هر یکی در بخش ِ

  مر مرا حق داده است ،میري :گفت
او احمد است و دور ِ رآن ِکاین ق  

  ما هم ز آن قضا :قوم گفتندش که
  لیکن مر مرا حق ملک داد :گفت

  میري من تا قیامت باقی است
  که افزونی مجو :شقوم گفتند

ردر زمان ابري بر آمد ز امر م  
  بس مهیب یشهر آورد سیل رو به

  وقت امتحان :گفت پیغمبر که
  هر امیري نیزة خود در فکند
  نیزه ها را همچو خاشاکی ربود

  ر وي مصطفیبپس قضیب انداخت 
  وآن قضیب ،نیزه ها گم گشت جمله

  زفت آن سیل ِ ،ز اهتمام آن قضیب
  چون بدیدند از وي آن امر عظیم

  که حقد ایشان چیره بود ،جز سه کس
  بوجهل لعین و بولهببود 

بر بسته چنان باشد ضعیف ملک  
  نیزه ها را گر ندیدي با قضیب

  مرگ برد تیز ِ نامشان را سیل ِ
  پنج نوبت میزنندش بر دوام

  نزد پیغمبر منازع میشدند  
  بخش خود بگیر ،بخش کن این ملک و

  دو دست خود بشو ،تو ز بخش ما
  مطلق داده است  سروري و امر ِ
  اتقوا ،مر او راهین بگیرید ا

  داد امیري مان خدا ،حاکمیم و
  زاد از بهر ِ ه،مر شما را عاری

  میري عاریتی خواهد شکست 
  بگو ؟یئچیست حجت بر فزون جو

  رگشت آن اطراف پ ،سیل آمد
  جمله رعیب  ،شهر افغان کنان اهل ِ

  ان گردد عیان نهتا  ،آمد اکنون
  بند ،آن سیل ،تا شود در امتحان

  عنود پر جوش ِ ل ِسی تیز ِ آبِ
  فرمان روا معجز ِ آن قضیبِ

  بر سر آب ایستاده چون رقیب 
  رفت  و سوي بحررو بگردانید 

قر گشتند آن میران ز بیم پس م  
  از جحود ،ساحرش گفتند و کاهن

 وآن سیم هم بود، بوسفیان حرب

ن باشد شریف استه چنملک بر ر  
  اي نجیب  ،نام او بین ،نامشان بین

  ولت تیزش نمردنام او و د
  تا روز قیام  ،همچنین هر روز
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  تمامی حدیث موسی علیه السالم و تقریع و توبیخ فرعون. 121

  کردم لطفها ،ستیرا عقلو گر ت
  آنچنان زین آخورت بیرون کنم

  خران و مردمان ،ن آخوراندری
  ادب نک عصا آورده ام بهر ِ

  تو ی میشود در قهر ِئاژدها
  ی تو بی امانئاژدهاي کوه

  از دوزخ آمد چاشنی ،این عصا
  اي گبر دنی: مر تو را گوید که

  ندان منزور نه درمانی تو در 
  باز گرد از کفر سوي دین ِ حق
  باز گرد اي گمره بد بخت دون

  

  خر را عصا آورده ام ،ور خري  
  گوش و سرت پر خون کنم  ،کز عصا

  می نیابند از جفاي تو امان 
  هر خري را کاو نباشد مستحب 

  در فعل و خو ،ی گشته ايئکاژدها
  لیک بنگر اژدهاي آسمان 
 بر تو و، بر مؤمن آمد روشنی

  که هال بگریز اندر روشنی 
  من  مخلصت نبود ز در بندان ِ

 ورنه در نار ابد، مانی خلق

  نه در دوزخ در افتی سرنگونور
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ؟و دوزخ کجاستکجاست بهشت  :نپرسد کهتعالی در بیان آنکه شناساي قدرت حق. 122
  این دم اژدهاست ،ی بودئاین عصا

  ظاهر است این دوزخ، اما بر دلت
  دوزخ کند ،هر کجا خواهد خدا

  اد دردهرهم ز دندانت بر آ
  دهانت را عسل یا کند آبِ

  از بن دندان برویاند شکر
  بی گناهان را مگز ،پس به دندان

  نیل را بر قبطیان حق خون کند
  آب بر فرعون، در دم خون شود
  تا بدانی پیش حق تمییز هست

  تمییز از خدا آموختست ،نیل
  عاقل کند مر نیل را ،لطف او

  در جمادات از کرم عقل آفرید
  عقلی شد پدید ،در جماد از لطف

  به امر آنجا بریخت ،چون باران ،عقل
  بلند ابر و خورشید و مه و نجم ِ

  مگر در وقت خویش ،هر یکی ناید

  دوزخ یزدان کجاست؟ :یئتا نگو  
لت هست پوشیده یقین زآب و گ 

  دام و فخ کند ،اوج را بر مرغ
  دوزخ است و اژدها :یئتا بگو
  بهشت است و حلل  :ی کهئتا بگو

تا بدانی قوحکم قدر ت  
  فکر کن از ضربت نامحترز
  سبطیان را از بال محصون کند
 بر کلیمی، قند نا ممنون شود

  مست  ،راه و در میان هوشیار ِ
  ن را سخت بست ایو  ،را آنکه گشاد 
  ابله کند قابیل را ،قهر او

  ریدبه قهر خود ب ،از عاقل ،عقل
  یدبردانش  ،از عاقالن ،و ز نکال
  ید و گریخت خشم حق د ،عقل این سو

  جمله بر ترتیب آیند و روند
  هنگام و نه پیش بکه نه پس ماند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



629 

 

  زانبیا این را  چون نکردي فهم ِ
  تا جمادات دگر را بی لباس
  طاعت سنگ و عصا ظاهر شود

  ز یزدان آگهیم و طایعیم :که
  همچو آب نیل دانی وقت غرق

  خسف وقتآمد ش دان ، کشچون زمین
  افتتچون قمر که امر بشنید و ش

  چون ستون نالید از هجر نبی
  کاندر هر مقام ،چون درخت و سنگ

  

  در سنگ و عصا ،دانش آوردند  
  چون عصا و سنگ داري از قیاس 
  و ز جمادات دگر مخبر شود

  ما همه بی اتفاقی ضایعیم 
  کاو میان هر دو امت کرد فرق 

  نسف  قهر کردشکه  ،در حق قارون
  افت پس دو نیمه گشت بر چرخ و شک

 با خبر گشتند از آن شیخ و صبی

  السالم  ،مصطفی را کرده ظاهر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جواب دهري که منکر الوهیت است و عالم را قدیم می گوید. 123
  عالم حادث است :یکی میگفت ،دي
  ؟چون دانی حدوث :لسفیی گفتف

  ذره اي خود نیستی از انقالب
  کاندر حدث باشد دفین ،کرمکی

  این به تقلید از پدر بشنیده اي
  بگو ؟چیست برهان بر حدوث این

  دیدم اندر این بحر عمیق :گفت
  در جدال و در خصام و در ستوه
  سوي آن هنگامه گشتم من روان

  جمع هنگامه شدم یکی ازمن 
  گردون فانی است :فتآن یکی میگ
  ن قدیم و بی کی استآ :و آن دگر گفت

  منکر گشته اي خالق را :گفت
  بی برهان نخواهم من شنید :گفت

  هین بیاور حجت و برهان که من
  حجت در درون جانم است :گفت

  تو نمی بینی هالل از ضعف چشم
  گفت وگو بسیار گشت و خلق گیج

  یارا در درونم حجتیست :گفت
  نشانش آن بود ،منمن یقین دا

  بدان ،ن حجتآدر زبان می ناید 

  حقش وارث است  ،فانی است این چرخ و  
  داند غیوث؟ هحادثی ابر چ

  تو چه میدانی حدوث آفتاب؟
دو زمین؟کی بداند آخر و ب  

  ن پیچیده اي آاز حماقت اندر 
  مجو یئفزون گو ،ور نه خامش کن

  بحث میکردند روزي دو فریق 
  بر آن دو کس گروه  ،گشت هنگامه

 تا بیابم اطالع از حالشان

  اطالع از حال ایشان بستدم 
  این بنا را بانی است  ،بی گمانی

  بانی وي است  ،نیستش بانی و یا
  رزاق را ،روز و شب آرنده و

  آن به تقلیدي گزید ،آنچه گولی
ن نشنوم بی حجت این را در زم  

  در درون جان نهان برهانم است 
  مکن بر من تو خشم  ،من همی بینم

  در سر و پایان این چرخ بسیج 
  بر حدوث آسمانم آیتی است 

  که در آتش رود ،مر یقین دان را
ِ ِ  سرّو ِهمچو حال    عاشقان  عشق
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گوي من گفت و رّنیست پیدا س  
  ودراشک خون بر رخ روانه می

  من اینها ندانم حجتی :گفت
  گر بیاري، من کنم آن را قبول

  دم زنند ،چون قلبی و نقدي :گفت
  هست آتش امتحان آخرین
  عام و خاص از حالشان عالم شوند

  حانامت ،آب و آتش آمد اي جان
  تا من و تو هر دو در آتش رویم

  ا من و تو هر دو در بحر اوفتیمی
  همچنان کردند و در آتش شدند
  فلسفی را سوخت، خاکستر شد او

  مرد مدعی ،خدا گوینده آن 
  ذن بشنو این اعالم راؤاز م

  که نسوزیده ست این نام از اجل
  صد هزاران روح شد دل داده اي
  صد هزاران خلق اندر بادیه

  اندر قران ،زاران زین رهانصد ه
  غالب شد صواب ،چون گرو بستند

  کان که دم زد از سبق ،فهم کردم
  حجت منکر هماره زرد رو

  در ثناي منکران ،یک مناره
  سکۀ شاهان همی گردد دگر
  ؟منبري کو که بر آن جا مخبري
  روي دینار و درم از نامشان

  اندر جهان زريسیم و  بر رخ ِ
  ون آفتابگیر این معجزه چبخود 

  که یک حرفی از آن ،زهره نی کس را
  غالب شو که تا غالب شوي یار ِ

  حجت منکر همین آمد که من
  هیچ نندیشد که هر جا ظاهریست
  فایدة هر ظاهري خود باطن است

  روي من  ،جز که زردي و نزاري  
  حجت حسن و جمالش میشود

  که بود در پیش عامه آیتی 
 کوته کن سخن، با عرض و طولورنه 

  من نکویم ارجمند ،که تو قلبی
  ن دو قرین آکاندر آتش در فتند 

  از گمان و شک سوي ایقان روند
  که آن باشد نهان  ،نقد و قلبی را

  حجت باقی حیرانان شویم 
   چون در ِ دعوي من و تو کوفتیم
  هر دو خود را بر تف آتش زدند
 متقی را سوخت، تازه تر شد او

سوزید اندر آتش آن دعی  ،ت وسر  
  خام را روان ِ ،کوري افزون

  ی صدر بودست و اجل مکش مس
 در ره او سر به سر افتاده اي

 سر چو گوئی، بی عصا و راویه

  بر دریده پرده هاي منکران 
  در دوام معجزات و در جواب 

  پیروز است و حق  ،حدوث چرخ در
  ؟یک نشان بر صدق آن انکار کو

  که تا باشد نشان  ؟مکو در این عال
 سکۀ احمد ببین تا مستقر

  یاد آرد روزگار منکري 
  حق نشان  ازتا قیامت میدهد 

   سکه اي بنما به نام منکران
م الکتاب" ، نام اوصد زبان و    "أُ

  یا بدزدد یا فزاید در بیان 
  اي غوي  ،یار مغلوبان مشو هین

  غیر این ظاهر نمی بینم وطن 
  مخبري است  ،آن ز حکمتهاي پنهان

 همچو نفع اندر دواها کامن است 
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  این تفاوت حق نهاد اندر زمان
  عمر کرکس سه هزار و پانصد است
  می بمیرد از کبوتر صد هزار

  استجمله پندارند کرکس باقی 
  چونکه ظاهر بین شدند از جهل خویش
  می نماند در جهان یک تار ِ مو
  هر چه پیدا کرد، بهر معنئیست

  

 تا بدانند اهل عرفان در جهان  

 مر کبوتر را چه باشد زآن به دست؟

 مرگ کرکس را نبینند آشکار

 نی غلط کردند، یک کس باقی است

 می نبینند از عمی نه پس نه پیش

 کل شیء هالک اال وجه هو

  باطنش بنگر، بر این ظاهر مأیست
  

  
  
  
  
  

نَا "که  ه کریمهتفسیر آی. 124 لَقْ حقِما خَ لَّا بِالْ ما إِ ه ینَ ما ب و ض ر موات و الْأَ نیافریدمشان بهر  "الس
  همین که شما می بینید بلکه بهر معنی و حکمت باقیه که شما نمی بینید آن را

  ؟نقش هیچ نقاشی نگارد زین ِ
  میهمانان و کهان بلکه بهر

دوستان شادي بچگان و یاد  
  ؟کند کوزه شتاب  هیچ کوزه گر

  ؟کند کاسۀ تمام  اسه گرهیچ ک
  ؟هیچ خطاطی نویسد خط به فن

  بهر نقش غایب است ،نقش ظاهر
  ربر می شم ،مده ،تا سوم چارم

  اي پسر ،همچو بازیهاي شطرنج
  این نهاده بهر آن لعب نهان

  جهات اندر جهات می بینهمچنین 
  چنان ،اول از بهر دوم باشد

  و آن دوم بهر سوم میدان تمام
  هر آن منیشهوت خوردن ز ب

  می نبیند غیر این ،کند بینش
  اي چه ناخوانده ،بت را چه خواندهنَ

ش جنبد به سیر باد رورَگر س  
  سمعنا اي صبا :آن سرش گوید
  میراند چو عام ،چون نداند سیر

  تا چه آید در نبرد ،بر توکل
  و آن نظرهایی که آن افسرده نیست
  آنچه در ده سال خواهد آمدن

  نقش؟ بهر عین ِ ،بی امید نفع  
  فرجه وارهند از اندهان ُ  که به

  آن  رفته را از نقش ِ دوستان ِ
  آب؟ از بهر ین ،بهر عین کوزه
  بهر طعام؟ ین ،بهر عین کاسه
  نه بهر خواندن؟ ،بهر عین خط

  ب دیگر ببست ئو آن براي غا
  به مقدار نظر ،این فواید را
  ر تالی نگرد ،فایدة هر لعب

  آن بهر فالن  ،و آن براي آن و
  رد و مات تا رسی در ب ،در پی هم

  که شدن بر پایه هاي نردبان 
  تا رسی تو پایه پایه تا به بام 
  و آن منی از بهر نسل و روشنی 

  زمین  چون نبت ،عقل او بی سیر
اي ل درماندههست پاي او به گ   

ه مشور جنبانی اش غرّتو به س  
  وید عصینا خلناپاي او گ

  گام  ،بر توکل می نهد چون کور
  ردچون توکل کردن اصحاب نَ

  جز رونده و جز درندة پرده نیست 
  این زمان بیند به چشم خویشتن 
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  دازة نظرهمچنین هر کس به ان
پیش وِ  چون که سد، پس نماندِ  سد  

  چون نظر پس کرد تا بدو وجود
  بحث امالك زمین با کبریا

  او بدید ،چون نظر در پیش افکند
  اصل ز پس می بیند او تا اصل ِ ،پس

  اندازة روشن دلیز هر کسی 
  او بیش دید ،یش کردپهر که صیقل 

  خداست کان صفا فضل ِ :یئگر تو گو
  شد آن جهد و دعاقدر همت با
  خداوند است و بس ،واهب همت

  کس را به کار ،نیست تخصیص خدا
  لیک چون رنجی دهد بد بخت را

  چو حق رنجی دهد ،نیکبختی را
  بد دالن از بیم جان در کارزار

ر دالن در جنگ هم از بیم جانپ  
  ترس و غم وا پیش برد ،رستمان را

  بال و بیم جان ،چون محک آمد
  سه هر سو گریختحاصل آن کز وسو

  

  خیر و شر ،غیب و مستقبل ببیند  
  لوح غیب خواند ،شد گزاره چشم و

  رو نمود آخر و آغاز ِ هستی
  در خلیفه کردن باباي ما

  حشر پدیدآنچه خواهد بود تا م
  فصل  پیش می بیند عیان تا روز ِ

  غیب را بیند به قدر صیقلی 
  بیشتر آمد بر او صورت پدید
  نیز این توفیق صیقل ز آن عطاست 

 نْسانللیس   إِال ما سعی  ِ إلِ
شاهی ندارد هیچ خس  همت  

  مانع طوع و مراد و اختیار
  او گریزاند به کفران رخت را

  مینهد رخت را نزدیکتر وا
  ه اسباب هزیمت اختیارکرد

  حمله کرده سوي صف دشمنان 
  رداندر خویش م ،د دلآن ب ،هم ز ترس

 ز آن پدید آید شجاع از هر جبان 

  از قضا هم، در قضا باید گریخت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را دوست و من که خالقم ت ،اي موسی :به موسی علیه السالم که تعالیوحی کردن حق. 125
  میدارم

  گفت موسی را به وحی دل خدا
  ؟چه خصلت بود اي ذو الکرم :گفت
  به پیش والده ،چون طفلی :گفت

  خود نداند که جز او دیار هست
  یلیی بر وي زندمادرش گر س

  از کسی یاري نخواهد غیر او
  در خیر و شر ،ز ما ،خاطر تو هم

  غیر من پیشت چو سنگ است و کلوخ
عبدا"همچنانک    در حنین "یاك نَ

عبد"هست این    حصر را "إِیاك نَ

  راو دوست میدارم ت ،زیدهـُکاي گ  
  تا من آن افزون کنم  ،موجب آن
  دست هم در وي زده  ،وقت قهرش

  هم از اوست مست و، هم از او مخمور 
  هم به مادر آید و بر وي تند

  او و خیر او اوست جمله شرّ
  جاي دگربا التفاتش نیست 

  گر شیوخ  ،گر جوان و ،گر صبی و
   "ال نستعین"از غیر تو  ،در بال

  یاآن از پی نفی ر ،در لغت
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عین"هست    هم بهر حصر "إِیاك نَستَ
  را آریم و بسو که عبادت مر ت

  

  حصر کرده استعانت را و قصر  
  ز تو داریم و بس  ،طمع یاري هم

  
  
 

126 .علیه را و از پادشاه  خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن شفیع آن مغضوب
  ؟فاعت کرديچرا ش :و رنجیدن ندیم از شفیع که ،و پادشاه شفاعت او قبول کردن ،درخواستن

  پادشاهی بر ندیمی خشم کرد
  کرد شه شمشیر بیرون از غالف

  تا دم زند یهیچ کس را زهره ن
  خواص از ،جز عماد الملک نامی

  بر جهید و زود در سجده فتاد
  من بخشیدمش ،اگر دیو است :گفت

  چونکه آمد پاي تو اندر میان
  شکست را تانمصد هزاران خشم 

  البه ات را هیچ نتوانم شکست
  گر زمین و آسمان بر هم زدي
  ور شدي ذره به ذره البه گر

اي کریم ،تنّبر تو می ننهیم م  
  که من کردم یقین ،این نکردي تو

  نی عاملی ،تو در این مستعملی
ذرمیت گشته اي   ما رمیت إِ

  خانه گیر "اال"پهلوي  ،شدي "ال"
  شاه داد ،تو ندادي ،آنچه دادي

  وآن ندیم رسته از زخم و بال
  دوستی ببرید ز آن مخلص تمام

  ن شفیع خویشتن بیگانه شدآز
  ؟ریدیاري چون ب ،نه مجنون است گر

  واخریدش آن دم از گردن زدن
  بیزاري گرفت ،باژگونه رفت و

  ناصحیپس مالمت کرد او را 
  خاص آن دل دار ِ ،جان تو بخرید

  نبایستی رمید ،کردي جفاگر 
  بهر شاه مبذول است جان :گفت

  خواست تا از وي بر آرد دود و گرد  
  ن خالف تا زند بر وي جزاي آ

  یا شفیعی بر شفاعت بر تند
  در شفاعت مصطفی وارانه خاص 

  قهر از کف نهاد در زمان شه تیغ ِ
  من پوشیدمش  ،ور بلیسی کرد

  گر کرد مجرم صد زیان  ،راضیم
  را آن فضل و آن مقدار هست و که ت

  یقین البۀ من است  ،نکه البۀ توآز
  این مرد بیرون نامدي  ،ز انتقام

  مان از تیغ سراو نبردي این ز
  اي ندیم  ،لیک شرح عزت توست

  اي صفاتت در صفات ما دفین 
  نی حاملی  ،نکه محمول منیآز

  چون کف هشته اي  ،خویشتن در موج
  که هم اسیري هم امیر !عجب يا

  اهللا اعلم بالرشاد ،اوست پس
  برگشت از وال ،زین شفیع آزرد و
  تا نارد سالم  ،رو به حایط کرد

  افسانه شد خلق در ،زین تعجب
  ؟او را واخرید از کسی که جان ِ

پاش بایستی شدن  نعل ِ خاك  
  داري گرفت  کین ،با چنین دل دار

   مصلحی؟کاین جفا چون میکنی با 
  کردت خالص  ،از گردن زدن ،آن دم

  خاصه نیکی کرد آن یار حمید
  او چرا آید شفیع اندر میان؟
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  وقت بود آن دم مرا "اهللالی مع "
  من نخواهم رحمتی جز زخم شاه

  بهر آن ال کرده ام ،غیر شه را
رد او به قهر خود سرمگر بب  

  و بی خویشی است خشیکار من سرب
  ردکه کف شاهش ب ،فخر آن سر

  که شاه از قهر در قیرش کشید ،شب
  خود طواف آنکه او شه بین بود
  زآن نیامد یک عبارت در جهان

  حمید ین اسما و الفاظنکه اآز
"ـَلعاالسما م" د آدم را امامب  

ل بر سر کالهچون نهاد از آب و گ  
م در خود کشیدکه نقاب حرف و د  

  گر چه از خشم ِ شهم کرد او خالص
  گر چه از یک وجه منطق کاشف است
  من خلیل وقتم و او جبرئیل

  

  نبی مجتبی  "ال یسع فیه"  
  را پناه  من نخواهم غیر آن شه

  ال کرده ام تو که به سوي شه 
  شاه بخشد شصت جان دیگرم 

  سر بخشی است  اکار شاهنشاه م
  درَبه غیري سر ب هننگ آن سر ک
  عید هزاران روز ِ و،ننگ دارد ز

  فوق قهر و لطف و کفر و دین بود
  نهان  ،نهان است و ،نهان است و بس

البۀ آدمی آمد پدیداز گ  
  ین و الم اندر لباس ع یلیک ن

  گشت آن اسماي جانی رو سیاه 
ل معنی پدیدتا شود بر آب و گ  

 لیک هم شه شد مرا حقا مناص

 پرده و مکنف است  ،لیک از ده وجه

  من نخواهم در بال او را دلیل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جوابش داد که  "؟ۀلک حاجهل "مر خلیل علیه السالم را که گفتن جبرئیل علیهما السالم . 127
  "اما الیک فال"
  او ادب ناموخت از جبریل راد
  ؟که مرادت هست تا یاري کنم

  رو از میان ،نی :گفت ابراهیم
  دنیاست مرسل رابطهبهر این 

دي وحی نهانهر دل ار سامع ب  
  گر چه او محو حق است و بی سر است

  لیک ،کردة شاه است ،کردة او
  آنچه عین لطف باشد بر عوام
  بس بال و رنج می باید کشید

  غار اي یار ِ ،کاین حروف واسطه
  بس بال و رنج بایست و وقوف

  شدند کژتر ،باللیک بعضی زین 
  این بال همچو آب نیل آمد

  حق مراد که بپرسید از خلیل ِ  
  سبکباري کنم  ،ور نه بگریزم

  عد العیان ب ،واسطه زحمت بود
  نکه هست او واسطه آمنان را زؤم

دي اندر جهان؟حرف و صوتی کی ب  
  لیک کار من از آن نازکتر است 

د نمایندست نیک پیش ضعفم ب  
  کرام  قهر شد بر نازنینان ِ

  انند دیدرا تتا فرق  ،عامه را
  خار ،خار ،خار باشد ،پیش واصل

  تا رهد آن روح صافی از حروف 
  برتر شدندباز بعضی صافی و 

  خون بر اشقیا ،آب و آند یسعبر 
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  تر او مسعود ،هر که پایان بین تر
  نکه داند کاین جهان کاشتنآز

  خود نبود هیچ عقدي بهر عین ِ
  گر بنگري ،هیچ نبود منکري

  هیچ نبود پس چو بینی در جهان
  اندر حسد ،بل براي قهر خصم

  دگر یو آن فزونی هم پی طمع
  ؟چرا این می کنی :ز آن همی پرسی
  ؟بهر چیستاز  "چرا"ور نه این گفتن 

  ستا مقصدسؤال از  "چرا گفتن"این 
  اي امین ؟یئاز چه رو فایده جو

  و اهل زمین ،پس نقوش آسمان
  ؟این ترتیب چیست ،گر حکیمی نیست

  کس نسازد نقش گرمابه و خضاب
  هر چه بینی در جهان از آیتی

  

  رب بردکه افزون  ،جدتر او کارد  
  هست بهر محشر و برداشتن 
  بلکه از بهر مقام ربح و سود

  منکري اش بهر عین منکري 
 منکري را، منکریش از بهر آن

  وداظهار خَ ،یا فزونی جستن و
  بی معانی چاشنی ندهد صور

  معنی روشنی  ،که صور زیت است و
  ونکه صورت بهر عین صورتیست چ

  بد است  "چرا گفتن" ،جز براي این
  خود همین  ،چون بود فایدة این

  بود بهر همین  هنیست حکمت ک
   ؟فعلش تهیست چون ،ور حکیمی هست

 جز پی قصد صواب و ناصواب 

  هست بهر معنیی و حکمتی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و جواب  "؟خلقت خلقا و اهلکتهملم "که عزت حضرت از مطالبه کردن موسی علیه السالم . 128
  از حضرت عزت آمدن

  اي خداوند حساب :گفت موسی
  و ماده نقش کردي جان فزا نرّ

  راو دانم که این پرسش ت :گفت حق
  ردمیدیب و عتابت کأور نه ت

  لیک میخواهی که در افعال ما
  تا از آن واقف کنی مر عام را

  ل شدي در کاشفیئسا ،قاصدا
  نکه نیم علم آمد این سؤالآز

  هم جواب ،هم سؤال از علم خیزد
  هم هدي ،هم ضالل از علم خیزد

  ز آشنایی خیزد این بغض و وال
  مستفید اعجمی شد آن کلیم
  ما هم از وي اعجمی سازیم خویش

  یگر شدندهمدشان خصم خر فرو

   ؟باز چون کردي خراب ،نقش کردي  
  ؟چرا ،نراآو آنگهان ویران کنی 

  و ز هوا ،ار و غفلتنیست از انک
  را آزردمی و بهر این پرسش ت

  بقا  ی حکمت و سرّئباز جو
  پخته گردانی بدین هر خام را

  تو ز آن واقفی  لیک عامه، ر ِهب
  هر برونی را نباشد این مجال 

  از خاك و آب  ،گلُ همچنان که خار و 
  همچنان که تلخ و شیرین از ندا

  وز غذاي خوش بود سقم و قوي 
  علیم  ن سرّآن را کند زتا عجمیا

  پاسخش آریم چون بیگانه پیش 
  تا کلید قفل آن عقد آمدند
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  اي ذو لباب :پس بفرمودش خدا
  موسیا تخمی بکار اندر زمین

چون که موسی کشتش تمامشت و شد ک  
  ریدرا بها داس بگرفت و مر آن

؟شتی کنی و پروريکه چرا ک  
  ز آن کنم ویران و پست ،یا رب :گفت

  دانه الیق نیست در انبار کاه
  نیست حکمت این دو را آمیختن

  آموختی؟ هن دانش ز کای :گفت
  اي خدا ،تمییزم تو دادي :گفت

  در خالیق روحهاي پاك هست
  این صدفها نیست در یک مرتبه
  واجب است اظهار این نیک و تباه
  بهر اظهار است این خلق جهان

  شنو "مخفیا"گفت  "کنت کنزا"
  

  بیا بشنو جواب  ،چون بپرسیدي  
  تا تو خود هم وادهی انصاف این 

  خوبی و نظام  ،خوشه هایش یافت
  پس ندا از غیب در گوشش رسید

ري؟چون کمالی یافت آن را می ب  
  که در اینجا دانه هست و کاه هست 

  گندم هم تباه  ،ر انبارکاه د
  واجب می کند در بیختن  ،فرق

   نور این شمع از کجا افروختی؟
  ؟چون نبود مرا ،پس تمییز :گفت

  لناك هست گ روحهاي تیرة 
در یکی داست و در دیگر شبه  ر  

  همچنانک اظهار گندمها ز کاه 
  حکمتها نهان  تا نماند گنج ِ

  اظهار شو ،جوهر خود گم مکن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

که باقی وحیی بیان آنکه روح حیوانی و عقل جزوي و وهم و خیال بر مثال دوغند و روح . 129
  است در این دوغ همچو روغن پنهان است

  جوهر صدقت خفی شد در دروغ
  روغت این تن فانی بودآن د

  پیدا و فاش ،تن سالها این دوغ ِ
  بنده اي ،تا فرستد حق رسولی

  تا بجنباند به هنجار و به فن
  یا کالم بنده اي کان جزو اوست
  اذن مومن وحی ما را واعی است

  از گفت مام ،طفل چنان که گوش ِآن
  رشد ور نباشد طفل را گوش ِ

  اصلی گنگ بودِ  ما هر کرّئدا
  و گنگ از آفتیست کرّ شگوشانکه و
  پذیراي دم و تعلیم نیست او

خداست ،د ناطقآنکه بی تعلیم ب  
  یا چو آدم کرده تلقینش خدا

  همچو طعم روغن اندر طعم دوغ   
  راستت آن جان ربانی بود
  روغن جان اندر او فانی و الش 
  دوغ را در خمره جنباننده اي 

  من  ،که پنهان بود ،تا بدانم من
  وحی جوست کاو  آندر رود در گوش 

  آنچنان گوشی قرین داعی است 
ناطق شود او در کالم  ،ر شودپ  

گنگی شودُ ،مادر نشنود گفت  
  که از مادر شنود ،ناطق آن کس شد

 زآنکه در گوشش رسیده علتیست

  الجرم مر نطق را تسلیم نیست
  که صفات او ز علتها جداست 
  اربی حجاب مادر و دایه و
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  یا مسیحی که به تعلیم ودود
  در والد ،از براي دفع تهمت

  جنبشی بایست اندر اجتهاد
  روغن اندر دوغ باشد چون عدم

  هست پوست ،آنکه هستت مینماید
  است و کهن روغن ناگرفته دوغ ِ

  هین بگردانش به دانش دست دست
  نکه این فانی دلیل باقی استآز

  روغن اندر دوغ پنهان میشود
  

  در والدت ناطق آمد در وجود  
  ه نزاده ست از زنا و از فسادک

  آن روغن از دل باز داد ،تا که دوغ
  دوغ در هستی بر آورده علم 

  اصل اوست  ،نکه فانی مینمایدآو
  تا بنگزینی بنه خرجش مکن 
  تا نماید آنچه پنهان کرده است 
 البۀ مستان دلیل ساقی است 

  هر چه میسازي تو اش، آن میشود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مثال دیگر هم در این معنی. 130
  هست بازیهاي آن شیر علم
  گر نبودي جنبش آن بادها

  گر آن صباست ،ز آن شناسی باد را
لماین بدن مانند آن شیر ع  

  آن صباست ،کان از مشرق آید ،فکر
تفکرت دیگر اس مشرق این باد  

  بود شرقش جماد ،جماد است و خور،
  خورشیدي که شد باطن فروز شرق ِ

  تن بی لهب ،نکه چون مرده بودآز
  چو این باشد تمام ،ور نباشد آن

  همچنانکه چشم می بیند به خواب
  اي فالن ،"اخ الموت"چون شد  ،نوم ما

  هست آن فرع این :ور بگویندت که
حال می ببیند خواب جانت وصف  

  تو عمرها ،آن در پی تعبیر
  ؟ن خواب را تعبیر چیستایبگو  :که

  خواص خود خوابِ ،خواب عام است این و
  سبد اوستانپیل باید تا چو خُ

  خر نبیند هیچ هندستان به خواب
  نیک زفت ،جان همچون پیل باید

  ذکر هندستان کند پیل از طلب

  مخبري از بادهاي مکتتم   
؟ستی در هواشیر مرده کی بج  

  این بیان آن خفاست  ،یا دبور است
  دم به دم  ،فکر می جنباند او را

  دبور با وباست  ،نکه از مغربآو
فکرت ز آن سر است  مغرب این باد  

  فؤاد جان بود شرق جان ِ جان ِ
روز قشر و عکس آن بود خورشید  

  نه روز بنماید نه شب  ،پیش او
  بی شب و بی روز دارد انتظام 

  ماه و آفتاب  ،بی مه و خورشید
  آن برادر را بدان  ،زین برادر

  بی یقین  ،اي مقلد ،مشنو آن را
  که به بیداري نبینی بیست سال 

  با دها می دوي سوي شهان ِ
سگیست  ،را رّفرع گفتن این چنین س  

  باشد اصل اجتبا و اختصاص 
  خواب بیند خطۀ هندوستان 
  خر ز هندستان نکردست اغتراب 

  تفت  ،اند رفتتتا به خواب او هند 
  پس مصور گردد آن ذکرش به شب 
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وا اهللا"   کار هر اوباش نیست ،"اذکُرُ
  هم پیل باش ،لیک تو آیس مشو

  گردون را ببین یمیا سازان ِک
  نقش بندانند در جو فلک
  گر نبینی خلق مشکین جیب را

  ست بر ادراك تویهر دم آسیب
  دید خواببه ناگه ادهم  سببزین 

  الجرم زنجیرها را بر درید
  هندستان بود دید ن نشان ِای

  می فشاند خاك بر تدبیرها
  ترك گیرد ملک دنیا سر به سر

  نور آنچنانکه گفت پیغمبر ز
  که تجافی آرد از دار الغرور

مصطفی بهر شرح این حدیث  
  

عی"   جِ بر پاي هر قالش نیست  "ار  
  در پی تبدیل باش  ،ور نه پیلی

  بشنو از میناگران هر دم طنین 
  ی و لک کارسازانند بهر ل

  بنگر اي شب کور این آسیب را
نبت نو نو رتو سته بین از خاك  

هندستان دل را بی حجاب  بسط  
  مملکت برهم زد و شد ناپدید
  که جهد از خواب و دیوانه شود
  میدراند حلقۀ زنجیرها
 جملگی بر هم زند بی درد سر

  که نشانش آن بود اندر صدور
  هم انابت آرد از دار السرور

  بشنو اي یار صفاداستانی 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

131 . و یه نْ أَخم رْءم م یفرُّ الْ حکایت آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وي روي نمود، یو
یه نقد وقت او شد، پادشاهی این خاك تودة کودك طبعان که قلعه گیري نام کنند آن  ،أُمه و أَبِ

کودك که چیره آید بر سر خاك توده بر آید و الف زند که قلعه مراست کودکان دیگر بر وي 
من این  :رشک برند که التراب ربیع الصبیان، آن پادشاه زاده چو از قید رنگها برست گفت

من از این اکسون  .دون میگویم زر و اطلس و اکسون نمی گویم کهاي رنگین را همان خاكخا
یا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نیست در قدرت جستمسون  به یکو ستم ر بِ ص م کْ الْح یناه ، و آتَ

یکُونُ هیچ کس سخن قابلیت نگوید   کُنْ فَ
رنا پسرپادشاهی داشت یک ب  

  ردسر ناگه بمکان پ ،خواب دید او
  خشک شد از تاب آتش مشک او

ر شد ز دود و درد شاهآنچنان پ  
  قالبش بی کار شد ،خواست مردن

  ی آمد ز بیداریش پیشئشاد
  ز شادي خواست هم فانی شدن تا

  از دم غم می بمیرد این چراغ
  در میان این دو مرگ او زنده است

  شادي را سبب :شاه با خود گفت

  باطن و ظاهر مزین از هنر  
  صافی عالم بر آن شه گشت درد

آتش اشک او که نماند از تف  
  راه  ، آه،که نمی یابید در وي

  شه بیدار شد ،عمر مانده بود
  خویش  که ندیده بود اندر عمر ِ

بدن  باق آمد این جان بس مطو  
  و ز دم شادي بمیرد اینت الغ 
  این مطوق شکل جاي خنده است 
   غم شود حاصل، زهی کار ِ عجب
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  روي مرگعجب یک چیز از یک  نای
  هالك ،آن یکی نسبت بدان حالت

  شادي تن سوي دنیاوي کمال
  خنده را در خواب هم تعبیر خوان
  گریه را در خواب شادي و فرح

  کاین غم خود گذشت :شاه اندیشید
  ور رسد خاري چنین اندر قدم
  چشم زخمی زین مبادا که شود
  اچون فنا را شد سبب بی منته

  سوي مرگ لدیغ ،صد دریچه و در
ِ ژی   تلخ آن درهاي مرگ غ ژیغ

  دردها بانگ در است ،از سوي تن
  ببر خوان دمی فهرست ط ،جان من

  هین برو برخوان کتاب طب را
  در این خانه ره است بر منز آن همه 

  باد تند است و چراغم ابتري
  تا بود کز هر دو یک وافی شود

  ناقص چراغ اینز و اک ،همچو عارف
  نتا که روزي کاین بمیرد ناگها

  رپس داد از غرَ ،او نکرد این فهم
  چاره اندیشید لیکن، چاره نی

  

  و آن ز یک روي دگر احیا و برگ   
  باز هم آن سوي دیگر امتساك 
  سوي روز عاقبت نقص و زوال 

  ندهان آگریه گوید با دریغ و 
  مرح  ،اي صاحب ،هست در تعبیر

د ظن بگشت لیک جان از جنس این ب  
  یادگاري بایدم  ،گلُ رود  که

 یادگاري بایدم گر او رود

  ؟پس کدامین راه را بندیم ما
  ژیغ ژیغ  ،گشادنُ  می کند اندر

  از حرص برگ  ،نشنود گوش حریص
  جفا بانگ در است  ،و ز سوي خصمان

لتهب نار علتها نظر کن م  
 تا شمار ریگ بینی رنجها

هر دو گامی په است ر ز کژدمها چ  
  نم چراغ دیگري زو بگیرا
  آن چراغ از جا رود ي،گر به باد

  دل افروخت از بهر فراغ  شمع ِ
  پیش چشم خود نهد او شمع جان 
 شمع فانی را به فانیی دگر

  نیست بیرون رفتنی: گفت با خود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل. 132
  پس عروسی خواست باید بهر او

  باز ،گر رود سوي فنا این باز
  گر ز ینجا رود ،صورت این باز

  بهر این فرمود آن شاه نبیه
  اي پدربهر این معنی همه خلق 

  تا بماند آن معانی در جهان
  جدو رصشان دادست حق به حکمت ح

  من هم از بهر دوام نسل خویش
  دختري خواهم ز نسل صالحی

  واج نسل تا نماید زین تزو  
  باز ،فرخ او گردد ز بعد باز

  معنی او در ولد باقی بود
  ابیه  رّالولد س :مصطفی که

   هنرمی بیاموزند طفالن را 
  چون شود آن قالب ایشان نهان 

ستعدبهر رشد هر صغیر م  
  خوب کیش  ،جفت خواهم پور خود را

  الحی ط ،نی ز نسل پادشاهی
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  اوست هآزاد ،ن صالح استآخود  ،شاه
  مر اسیران را لقب کردند شاه

  نام ه،شد مفازه بادیۀ خون خوار
و امل حرص بر اسیر شهوت  

  آن اسیران اجل را عام داد
  نعالِ  که در صف ،ندشدصدر خوان

  

  نی اسیر حرص فرج است و گلوست   
  نام آن سیاه  ،ون کافورچ ،عکس

  آن پیس را کردند عام  ،نیک بخت
  یا صدر اجل  ،بر نوشته میر

  اندر بالد ،امیران اجل ،نام
  یعنی جاه و مال  ،است هستبجان او 

  

  
  
  
  
  
 

و  پردهو اعتراض کردن اهل اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدي را از جهت پسر . 133
  ننگ داشتن ایشان از پیوندي درویش

  شاه چون با زاهدي خویشی گزید
  :مادر شهزاده گفت از نقص عقل

  خل خواهی و ز دهاشح و بُ  تو ز
  صالح را گدا گفتن خطاست :گفت

   تقیُ در قناعت میگریزد از 
  تقاستُ قلتی کان از قناعت وز 

سر نهد ،ه اي آن گر بیابدحب  
  هر حرام قصد ،شه که او از حرص

  ؟او را جهیز ،کو شهر و قالع :گفت
  هر کاو غم دین بر گزید ،رو :گفت

  غالب آمد شاه و دادش دختري
  در مالحت خود نظیر خود نداشت

خصالش آنچنان ،سن دختر اینح  
  صید دین کن تا رسد اندر تبع

  عموقطار اشتر دان  ،آخرت
  راو شتر نبود ت ،پشم بگزینی

  ن بر آمد این نکاح آن شاه راچو
  از قضا کمپیرك جادو که بود

  ی کردش عجوز کابلیئجادو
  شه بچه شد عاشق کمپیر زشت

  دیو کابولی زنیرو، یک سیه 
  زآن سیه روي خبیث نابکار

  پیرن نود ساله عجوز گنده ای

  این خبر در گوش خاتونان رسید  
  بود در عقل و نقل  "کفویت"شرط 

  ما را بر گدا زپوتا ببندي 
  خداست  از داد "غنی القلب"کاو 

  همچون گدا ،نه از لئیمی و کسل
  دونان جداست  قلتِ آن ز فقر و 

  وین ز گنج زر به همت میجهد
  او را گدا گوید همام  ،میکند

  ؟یزنیا نثار گوهر و دینار 
ریدباقی غمها خدا از وي ب  

  از نژاد صالحی خوش جوهري 
  چاشت  از خورشیدچهره اش تابان تر 

  ی می نگنجد در بیان ئکز نکو
حع منتفَ سن و مال و جاه و بخت  

  و مودر تبع دنیاش همچون پشک 
  چه قیمت پشم را ،ور بود اشتر

  و اولیابا نژاد صالحان 
سن و جودعاشق شهزادة با ح  
  سحر بابلی  ،که برد ز آن رشک

  تا عروس و آن عروسی را بهشت 
  رهزنی گشت بر شهزاده ناگه 

 گشت آن شهزاده مدهوش و نزار

  ضمیررا و نه  پسرنه خرد هشت آن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



641 

 

  تا به سالی بود شهزاده اسیر
  صحبت کمپیر او را میدرود

سربا درد  ،وي دیگران از ضعف  
  این جهان بر شاه چون زندان شده

رد و ماتشاه بس بیچاره شد در ب  
  نکه هر چاره که میکرد آن پدرآز

  آن سریست ،پس یقین گشتش که مطلق
  فرمانت رواست :سجده می کرد او که

  لیک این مسکین همی سوزد چو عود
  

  نعل کفش گنده پیر ،بوسه جایش  
نیم جانی مانده بود ،شتا ز کاه  
از خود بی خبر ،سحر کر ِاو ز س  

  وین پسر بر گریه شان خندان شده 
  روز و شب میکرد قربان و زکات 
  عشق کمپیرك همی شد بیشتر

  این البه گریست  چاره او را بعد از
  راست؟ه فرمان ک ،حق لکبر م ،غیر حق

  دست گیرش اي رحیم و اي ودود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دوي کابلیمستجاب شدن دعاي پادشاه در خالص پسرش از جا. 134
  شاه افغان ِ ،تا ز یارب یارب و

  و شنیده بود از دور این خبرکا
  یئکان عجوزه بود اندر جادو

  دست بر باالي دست است اي فتی
خداست منتهاي دستها دست  

  هم از او گیرند مایه ابرها
  کاین پسر از دست رفت :گفت شاهش

  نیست همتا زال را زین ساحران
  رچون کف موسی به امر کردگا
  که مرا این علم آمد زآن طرف

حر اوآمدم تا بر گشایم س  
  وقت سحور ،سوي گورستان برو

  را گورباز کاو آن  ،سوي قبله
  تو ملول ،بس دراز است این حکایت

  سوي گورستان برفت آن شاه زود
  جادوئیها دید پنهان اندر او
  آن گرههاي گران را بر گشاد

  شد دوان ،آن پسر با خویش آمد
  و بر زمین میزد ذقن سجده کرد

  ین بست و اهل شهر شادئشاه آ
ر فروزعالم از سر زنده گشت و پ  

  ستاد پیش آمد ز راه ساحري اُ  
  که اسیر پیر زن گشت آن پسر
  ی ئبی نظیر و ایمن از مثل و دو

  تا ذات خدا ،زوردر فن و در 
  هاست جویبی شک منتهاي  ،بحر

  هم بدو باشد نهایت سیل را
  زفت  اینک آمدم درمان ِ :گفت

  جز من داهی رسیده ز آن کران 
حر او دمارنک بر آرم من ز س  

  حر مستخف س ز شاگردي ِ ین
  تا نماند شاهزاده زرد رو
  پهلوي دیوار هست اسپید گور
  تا ببینی قدرت و صنع خدا

  رها کردم فضول  ،را گویم زبده
 گور را آن شاه، آن دم برگشود

 صد گره بر بسته بر یکتار مو

  پس ز محنت پور شه را راه داد
  با صد امتحان  ،سوي تخت شاه

  در بغل کرده پسر تیغ و کفن 
  ناامید بی مراد و آن عروس ِ

  امروز روز ،اي عجب آن روز روز
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  یک عروسی کرد شاه او را چنان
  از غصه بمرد ،جادوي کمپیر

  شاهزاده در تعجب مانده بود
سننو عروسی دید همچون ماه ح  

  گشت بیهوش و به رو اندر فتاد
  او ز خود بی هوش گشت ،سه شبان روز

  وداز عالج آمد بخَاز گالب و 
  بعد سالی گفت شاهش در سخن
  یاد آور ز آن ضجیع و ز آن فراش

  من یافتم دار السرور ،رو :گفت
  چو مومن راه یافت ،همچنان باشد

  مخلص ِ این قسه برگفتم تمام
  

  و الب که جد پیش سگان قند ب  
  زشت با مالک سپرد روي و خوي

  ؟ر چون در ربودبصکز من او عقل و 
که همی زد بر ملیحان راه سن ح  

  و گم شد فؤاداتا سه روز از جسم 
تا که خلق از غش ر جوش گشت او پ  

  اندك اندك فهم گشتش نیک و بد
  اد آر آن یار کهن وز مزح ی

  تا بدین حد بی وفا و مر مباش 
ه دار الغروروارهیدم از چ  

 ز ظلمت روي تافت ،ي نور حقسو

   تا بدانی مقصد خود، والسالم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

لیفۀ حق آدم صفی خ ،آدمی بچه است و خلیفۀ خداست پدرش ،زادههدر بیان آنکه ش. 135
و انبیا و اولیا  ،و آن کمپیر کابلی دنیاست که آدمی بچه را از پدر ببرید به سحر ،مسجود مالیک

  اند آن طبیب تدارك کننده
  اي برادر دان که شه زاده توي

  کاو ،دنیاست، ساحرة کابلی
  چون در افکندت در این آلوده روذ

  ین قلقای و ئتا رهی زین جادو
ره خوانداز آن نبی دنیات را سح  

  هین فسون گرم دارد گنده پیر
  اثات اوستدر درون سینه نفّ

  ساحرة دنیا قوي دانا زنیست
او را عقلها ور گشادي عقد  

  عقده گشا ،هین طلب کن خوش دمی
  همچو ماهی بسته استت او به شست
  شصت سال از شست او در محنتی

  دنیات خوب ین ،فاسقی بد بخت
دقده ها را سخت کرنفخ او این ع  

وحی نْ رم یهف ت   راو ت ،تا نَفَخْ
  جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر

  ی بهر راه راست آماده توئ  
  ردان را اسیر رنگ و بوم هکرد

  قُلْ أعوذ ،دم به دم میخوان و می دم
  استعاذت خواه از رب الفلق 

  ه نشاندخلق را در چ ،کاو به افسون
  اسیرگرمش  کرده شاهان را دم ِ

قده هاي سحر را اثبات اوست ع  
  سحر او به پاي عامه نیست  حلّ

  ؟انبیا را کی فرستادي خدا
علُ اهللا ما یشاء" راز دان ِ   "یفْ

  شاه زاده ماند سالی و تو شصت 
  نتی بر طریق س یخوشی ن ین
  رهیده از وبال و از ذنوب  ین

  پس طلب کن نفخۀ خالق فرد
  برتر آ :وا رهاند زین و گوید

  آن دم نفخ مهر ،نفخ قهر است این و
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  رحمت او سابق است از قهر او
تا رسی اندر نفوس زوتج  

  با وجود زال ناید آن حالل
  ؟بگفتست آن سراج امتان ین

  فراق آن بود ،پس وصال این
  سخت می آید فراق این ممر

  است، اي جوانچون فراق نقش سخت 
  نیست از دنیاي دون اي که صبرت

  چون که صبرت نیست زین آب سیاه
  کم داري سکون ،چونکه بی این شرب

سن ودودگر ببینی یک نفس ح  
  رب رااین شُ ،جیفه بینی بعد از آن

  همچو شهزاده رسی در یار خویش
  خود را بیاب ،جهد کن در بیخودي

  هر زمانی هین مشو با خویش جفت
  از قصور چشم باشد آن عثار

  راهان یوسف کن سندبوي پی
  صورت پنهان آن نور جبین

  آن رخسار برهاند ز نار نور ِ
  حالی بین کند ،چشم را این نور

  صورتش نور است و در تحقیق نار
  دم به دم در رو فتد هر جا رود

  دور بین بی هنر ،دور بیند
  خفته باشی بر لب جو خشک لب
  دور می بینی سراب و میدوي

  و الفمیزنی در خواب با یاران ت
  هین شتاب ،نک بدان سو آب دیدم

  هر قدم زین آب تازي دورتر
  حجاب این شده ،عین آن عزمت

  ی می کندئبس کسا عزمی به جا
  دید و الف خفته می ناید بکار

  سبلیک هم بر راه خُ ،خوابناکی

  برو سابق بجو ،سابقی خواهی  
  مخرجت  ککاي شه مسحور این

  در بر آن پر دالل و در شبیکه 
  تان این جهان و آن جهان را ضرّ

  سقام جان بود ،صحت این تن
  پس فراق آن مقر دان سخت تر
  فرقت نقاش صد چندان بدان

  چون؟ ،اي دوست چون داري ز حق،صبر 
  بوري داري از چشمۀ اله؟چون ص

  و ز یشربون؟ ،ري جداآ چون ز ابر
  اندر آتش افکنی جان و وجود

  قرب راِ  و فرّ چون ببینی کرّ
  تو خار خویش  ،پس برون آري ز پا

  واهللا اعلم بالصواب  ،زودتر
  ل میفت در آب و گ ،چون خر ،هر زمان

  ررا چها که نبیند شیب و باال 
  دنکه بویش چشم روشن می کنآز

  کرده چشم انبیا را دور بین 
  هین مشو قانع به نور مستعار
  جسم و عقل و روح را گرگین کند

  دو دست از وي بدار ،گر ضیا خواهی
  دیده و جانی که حالی بین بود
  همچنانکه دور دیدن خواب در

  میدوي سوي سراب اندر طلب 
  عاشق آن بینش خود میشوي 
  که منم بینا دل و پرده شکاف 

  آن باشد سراب  ،آنجا وتا رویم 
  دو دوان سوي سراب با غرر
  که به تو پیوسته است و آمده 
  از مقامی کان غرض در وي بود

  دست از وي بدار ،جز خیالی نیست
  سب بر ره اهللا خُ ،اهللا اهللا
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  تا بود که سالکی برتو زند
  خفته را گر فکر گردد همچو موي

  گر سه تاست ،گر دو تا و ،فکر خفته
  ورچه چشمش تیز بین و با ضیاست
  موج بر وي میزند بی احتراز
  خفته می بیند عطشهاي شدید

  

  ر کنداز خیاالت نعاست ب  
کوي  او از آن دقت نیابد راه  

  اندر خطاست  ،اندر خطا ،هم خطا
 ا اندر هباستهم هبا اندر هب

  خفته پویان در بیابان دراز
  آب اقرب منه منْ حبلِ الورید

  

  
  
  
  

بود با مفلسی و بسیاري عیال و خلق می و شاد حکایت آن زاهد که در سال قحط خندان . 136
مرا باري  :گفت .که هنگام صد تعزیت است ؟چه هنگام شادي است :مردند از گرسنگی گفتندش

  نیست
  همچنان کان زاهد اندر سال قحط

  ؟چه جاي خنده است :پس بگفتندش
  چشم خود بر دوختست ،ما رحمت از

شت و باغ و رز سیه استاده استک  
  خلق می میرند زین قحط و عذاب
  ؟بر مسلمانان نمی آري تو رحم

  رنج همه ست ،رنج یک جزوي ز تن
  در چشم شما قحط است این :گفت

  من همی بینم به هر دشت و مکان
  خوشه ها در موج از باد صبا

  من دست بروي میزنم ،ز آزمون
  اي قوم دون ،ون تنیدیار فرع

د گردید زودرَیار موسی خ  
  رودچون ی ئتو جفا راز پدر ب

  تاثیر جفاست ،آن پدر سگ نیست
شمگرگ می دیدند یوسف را به چ  

  خشم رفت ،با پدر چون صلح کردي
  

  گریان جمله رهط ،بود او خندان و  
  قحط بیخ مومنان بر کنده است 
  ز آفتاب تیز، صحرا سوختست 

  باال نه پست  ین ،م نیستنَ در زمین 
  چو ماهی دور از آب  ،ده ده و صد صد

  شحم و لحم  ،مومنان خویشند و یک تن
  یا خود ملحمه ست  ،گر دم صلح است

  پیش چشمم چون بهشت است این زمین 
ه رسیده تا میان خوشه ها انب  

  ر بیابان سبزتر از گندناب
  دست و چشم خویش را چون بر کنم؟

  را نیل خون  ن نماید مر شمایز
  بینید آب رود ،تا نماند خون و

  آن پدر در چشم تو سگ میشود
  که چنان رحمت نظر را سگ نماست 
  چونکه اخوان را حسودي بود و خشم 

  تفت  آن سگی شد، گشت بابا یار ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و چون با عقل کل به کژ روي جفا کردي  ،صورت عقل کل است بیان آنکه مجموع عالم. 137
غم تو را چنانکه دل با پدر بد کردي صورت پدر  ،را غم فزاید اغلب احوالو صورت عالم ت

  فزاید و نتوانی رویش را دیدن اگر چه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان
  قل است ُ کاوست باباي هر آنک اهل ِ    کل استُ  کل عالم صورت عقلُ
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  ران فزودچون کسی با عقل کل کف
  صلح کن با این پدر عاقی بهل

حال تو بود پس قیامت نقد  
  ما با این پدرئمن که صلحم دا

  هر زمان نو صورتی و نو جمال
  من همی بینم جهان را پر نعیم
  بانگ آبش میرسد در گوش من

  انماهیشاخه ها رقصان شده چون 
  برق آیینه ست المع از نمد

  گویم یکیمی ن ناز هزاران م
  مژده دادن است ،این گفت ،همو پیش ِ

  

  کل پیش او هم سگ نمودُ صورت   
  تا که فرش زر نماید آب و گل 
  پیش تو چرخ و زمین مبدل شود
  این جهان چون جنت استم در نظر

  تا ز نو دیدن فرو میرد مالل 
  آبها از چشمه ها جوشان مقیم 
   مست می گردد ضمیر و هوش من

  برگها کف زن مثال مطربان 
  ؟گر نماید آینه تا چون بود

  نکه آگنده ست هر گوش از شکی آز
  من است نقد ؟مژده چه :عقل گوید

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

از عقب آري  :گفت ،عزیر علیه السالم که از پدر احوال پدر می پرسیدندُ  قصۀ فرزندان. 138
خود مژده داد این  :شناختندش بیهوش شدند بعضی نشناختند می گفتندکه بعضی . دمن میآی

  ؟بیهوش چیست
زیر اندر گذرهمچو پوران ع  

  گشته ایشان پیر و باباشان جوان
  کاي رهگذر :پس بپرسیدند از او
  امروز آن سند: هکه کسی مان گفت ک

  من خواهد رسید آري بعد :گفت
  دکاي مبشر باش شا :بانگ میزد

  سر  اي خیره ،که چه جاي مژده است
  پیش عقل نقد ،وهم را مژده ست و

  من را بشیرؤکافران را درد و م
  نکه عاشق در دم نقد است مستآز

  اوست هر دو خود دربان ِ ،کفر و ایمان
  قشر خشک رو بر تافته ،کفر

  قشرهاي خشک را جا آتش است
  مغز خود از مرتبۀ خوش برتر است

  د باز گرداین سخن پایان ندار
  در خور عقل عوام این گفته شد

عقلت ریزه است اي متهم زر  

  پرسان ز احوال پدر ،آمده  
  پس پدرشان پیش آمد ناگهان 

؟زیر ما عجب داري خبراز ع  
  بعد نومیدي ز بیرون می رسد

  چو این مژده شنید ،خوش شد آن یکی
  بی هوش اوفتاد ،و آن دگر بشناخت

  کرش که در افتادیم در کان ِ
  هم شد محجوب فقدو نکه چشم ِآز

  لیک نقد حال در چشم بصیر
  الجرم از کفر و ایمان برتر است 

  کفر و دین او را دو پوست  ،کاوست مغز و
  قشر لذت یافته  ،باز ایمان

  جان خوش است  پیوسته به مغز ِ قشر ِ
  برتر است از خوش که لذت گستر است 
  تا بر آرد موسی ام از بحر گرد

  باقی آن بنهفته شد ،از سخن
هر سکه چون نهم؟بر قراضه م  
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  عقل تو قسمت شده بر صد مهم
  جمع باید کرد اجزا را به عشق
  جو جوي چون جمع گردي ز اشتباه

  تو خام ،ور ز مثقالی شوي افزون
  پس بر او هم نام و هم القاب شاه
  تا که معشوقت بود هم نان هم آب

  عت رحمت استجما ،جمع کن خود را
  اوریستینکه گفتن از براي آز

  قسمت گشته بر حشو فلک جان ِ
  پس خموشی به دهد او را ثبوت

  ولی مستی تن ،این همی دانم
  کز عطسه و از خامیاز آنچنان

  

  و رم  بر هزاران آرزو و طم  
  تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق 
  پس توان زد بر تو سکۀ پادشاه 
  از تو سازد شه یکی زرینه جام 

  اي وصل خواه  ،تشباشد و هم صور
  هم چراغ و شاهد و نقل و شراب 
  تا توانم با تو گفتن آن چه هست 

  اوري حق بریست یجان شرك از 
  در میان شصت سودا مشترك 
  پس جواب احمقان آمد سکوت 
  می گشاید بی مراد من دهن 
  این دهان گردد به ناخواه تو باز

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  "ً سبعین مرة یوم ٍ فی کلّربی انی الستغفر اهللا "تفسیر این حدیث که . 139
  همچو پیغمبر ز گفتن وز نثار
  لیک آن مستی شود توبه شکن
  حکمت اظهار تاریخ دراز
  راز پنهان را چنین طبل و علم

  روانه هر زمانرحمت بی حد 
  جامۀ خفته خورد از جوي آب
  میدود کانجاي بوي آب هست

  ینجا دور شداز  ،آن جا گفتچونکه 
  دوربینانند و بس خفته روان
  من ندیدم تشنگی خواب آورد

  

  من هفتاد بار ،توبه آرم روز  
نسی است این مستی تن جامه کن م  

  ی انداخت بر داناي رازئمست
لم الق آب جوشان گشته از جف  

  اي مردمان  ،خفته اید از درك آن
  جویاي سراب  ،بآخفته اندر 

  زین تفکر راه را بر خویش بست 
  ز حق مهجور شداو بر خیالی 

  رحمتی آریدشان اي رهروان 
  خواب آرد تشنگی بی خرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  اولیاستانبیا و قی مقلد در باو بیان آنکه عقل جزوي تا به گور بیش نبیند . 140
د آن است کاو از حق چریدرَخود خ  

د تا گور بودرَپیش بینی خ  
  نگذردي گورخاك ِ این خرد از 

  رو بیزار شو ،وین عقل ،زین قدم
  ؟همچو موسی نور کی یابد ز جیب

  وین عقل ناید جز دوار ،زین نظر

  خرد کانرا عطارد آورید ین  
  صاحب دل به نفخ صور بود و آن ِ

  ب نسپردئوین قدم عرصۀ عجا
  چشم غیبی جوي و برخوردار شو

ب یکت سخرة استاد و شاگرد  
  پس نظر بگذار و بگزین انتظار
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  ید ارتفاعئی مجوئاز سخن گو
  نوعی شهوت است ،منصب تعلیم

  ه فضلش پی ببردي هر فضولگر ب
  همچو برق است و درخش ،عقل جزوي

  برق بهر رهبري نیست نور ِ
  عقل ما براي گریه است برق ِ
  بر کتاب تن :کودك گفت عقل ِ

  عقل رنجور آردش سوي طبیب
  نک شیاطین سوي گردون میشدند

  ربودند اندکی ز آن رازها می
  رسولی آمده ست ،روید آنجا :که

  بی بها رید دئگر همی جو
  یستابر باب  ،میزن آن حلقۀ در و

  دراز نیست حاجت تان بدین راه ِ
  ن نه ایدئاگر خا ،یدئاو آ شپی

  آن دلیل ،سبزه رویاند ز خاکت
  تازه گردي در نوي ،سبزه گردي

  کان را سامري ،ي جان بخشاسبزه 
  جان گرفت و بانگ زد ز آن سبزه او

  ید سوي اهل رازئگر امین آ
  گوش بند بند ِ چشم کاله ِسر ُ
  ست هداول ش باز ر چشم ِبکله ُ  ز آن
با شه گشت یارو رید از جنس چون ب  

  راند دیوان را حق از مرصاد خویش
  نه اي تو مستبد ،سري کم کن :که
  بر دل رو که تو جزو دلی ،رو

  بندگی او به از سلطانی است
  اي حبیس ،بر گزین تو ،فرق بین و

  ره او  هست خورشید هآنک ،گفت
  سبسایۀ طوبی ببین و خوش بخُ

  خوش مضجعی ست "ذلت نفسه" ظلّ
  گر از این سایه روي سوي منی

  استماع  ،ه ز گفتنمنتظر را ب  
  ت است ب در ره  ،هر خیال شهوتی

  کی فرستادي خدا چندین رسول؟
  در درخشی کی توان شد سوي وخش؟

  می گري  :بلکه امر است ابر را که
  هست  در شوق ِ ،تا بگرید نیستی

  لیک نتواند بخود آموختن 
  لیک نبود در دوا عقلش مصیب 
  گوش بر اسرار باال میزدند

  ندشان زود از سماشهب میراُ تا 
  از او آید به دست  ،هر چه میخواهید

ن ابوابهاادخلوا االبیات م  
  فلکتان راه نیست  ز سوي بام ِک

  راز ی را داده ایم اسرار ِئخاک
  یدئگر چه ن ،نیشکر گردید از او
جبرئیل  اسب ِِ  نیست کم از سم  

  گر تو خاك اسب جبریلی شوي 
  تا شد گوهري  ،کرد در گوساله

  چنان بانگی که شد فتنۀ عدوآن 
  مانند باز ،کلهوارهید از سر ُ

  که از او باز است مسکین و نژند
  خود است  که همه میلش سوي جنس ِ

  باز دار بر گشاید چشم او را 
  عقل جزوي را ز استبداد خویش 

  ستعدم  ولیبلکه شاگرد 
  هین که بندة پادشاه عادلی 

نَا خَیرٌ "که    ست شیطانی ا م ِد،   "أَ
  از کبر بلیس  ،بندگی آدم

حرف طوبی هر که ذلت نفسه   
  بی سرکش بخسب  ،سر بنه در سایه

ن صفا را مهجعی است امستعد  
  ره گم کنی  ،زود طاغی گردي و
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نُوا"آیه کریمه بیان . 141 ینَ آما الَّذ یا أَیه، هولس ر ي اهللا و ینَ ید وا بم د   صلی اهللا علیه و آله ال تُقَ

  رعیت باش ،چون که سلطان نه اي         ت باشز ام ،چون نبی نیستی
  ي راي زحمتی متراشو از خود           ان خامش باش پس رو خاموش

  پس برو خاموش باش از انقیاد
  پس رو و، صامت شو و، خاموش باش

  د و قابلیورنه، گرچه مستع
  مانی اگر هم ز استعداد وا

  زبسوصبر کن در موزه دوزي و 
  دیشان صبر و حلمگر ب ،کهنه دوزان

  به آخر از کالل ،بس بکوشی و
مرگ مفلسف روز ِ همچو آن مرد  

  آن دم اعترافبی غرض می کرد 
  از غروري سر کشیدیم از رجال

شنا هیچ است اندر بحر روحآ  
شنا ناموختی کاشکی کاو آ  

  لرسُ  این چنین فرمود آن شاه ِ
  یا کسی کاو در بصیرتهاي من

  که تا ،کشتی نوحیم در دریا
  سوي هر کوهی مرو ،همچو کنعان

  می نماید پست این کشتی ز بند
  ست رااین پ ،هان و هان ،پست منگر

  فکرت کم نگر کوه ِ بلندي ِدر 
  نداري باورم ،گر تو کنعانی

  ؟گوش کنعان کی پذیرد این کالم
؟هر حقکی گذارد موعظه بر م  

  لیک میگویم حدیث خوش پیی
  هین ،این اقرار خواهی کرد ،آخر

  مکن ،می توانی دید آخر را
  وار هر که آخر بین بود مسعود

  گر نخواهی هر دمی این خفت و خیز
  پاش را خاك ،حل دیده سازک

 زیر سایۀ شیخ و امر اوستاد  

 از وجود خویش والی کم تراش

  کاملی  ز الف ،مسخ گردي تو
  با خبر درا سرکشی ز استاد ِ

  پاره دوز مانی ،بی صبر شويور 
  دوزان شدندي هم به علم جمله نو 

   "عقال لعقلُا": کهی ئگو خود به خود
  عقل را میدید بس بی بال و برگ 

  اسب از گزاف  ،راندیم ،کز ذکاوت
  خیال  شنا کردیم در بحر ِِ  آ

  نیست اینجا چاره جز کشتی نوح 
 تا طمع در نوح و کشتی دوختی

  کل ُ منم کشتی در این دریاي  :که
  اي من بر ج نشد خلیفۀ راستی

  رو نگردانی ز کشتی اي فتی 
م "نبی از ُ الیو مشنو "ال عاص  

  بس بلند ،می نماید کوه فکرت
  پیوست را خدا بنگر آن فضل ِ

  که یکی موجش کند زیر و زبر
  گر دو صد چندین نصیحت پرورم 

هر خداي است و ختام که بر او م  
کی بگرداند حدث حکم سق؟ب  

  اي بر امید آنکه تو کنعان نه 
  روز آخر را ببین  ،هم ز اول

  ن کهو ُچشم آخر بینت را کور 
  رفتن عثاره ربه ر دم هنبودش 

  چشم تیز ،کن ز خاك پاي مردي
  اوباش را تا بیندازي سر ِ
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  که از این شاگردي و زین افتقار
بگزیده را اینخاك  ،رمه کن توس  

  چشم روشن کن ز خاك اولیا
  

  شوي تو ذو الفقار ،سوزنی باشی  
  هم بسازد دیده را ،هم بسوزد

  تا ببینی ز ابتدا تا انتها
 

  
  
 

تو کم در روي می و من بسیار در رو می افتم در راه رفتن  :قصۀ شکایت استر با شتر که. 142
  شتر او را ، و جواب گفتن ِ؟ستیاین چحکمت  ،یئآ

  چشم اشتر ز آن بود بس نور بار
گل برویاند تو راخار    خور، تا  ُ

  خار را از چشم دل گر برکنی
  اشتريگفت روزي استري با 

  من بسیار می افتم به رو :گفت
  کز چه در رو می فتم بسیار من؟

  تا زیر کوه ،کهُ خاصه از باالي 
  ؟بهر چیست ،کم همی افتی تو در رو

  در سر آیم هر دم و زانو زنم
  کژ شود پاالن و رختم بر سرم

  تباه که از عقل ِ ،کم عقلی همچو
سخرة ابلیس گردد در زنم  

  لنگ در سر آید هر زمان چون اسبِ
  او ،بر سر زخم ،میخورد از غیب

ستباز توبه میکند با راي س  
  کبرش آنچنان ،ضعف اندر ضعف و

  منیؤکه تو مثال م ،اي شتر
  ؟تو چه داري که چنین بی آفتی

  گر چه هر سعادت از خداست :گفت
  دو چشم من بلند ،من سربلندم

  تا پایان آنه وکهر از سر 
  همچنان که دید آن صدر اجل
  آنچه خواهد بود بعد بیست سال

  خود تنها ندید آن متقی حال ِ
کننور در چشم و دلش سازد س  

  کاو بدید اول به خواب ،همچو یوسف

  خار ،چشم کاو خورد از بهر نور ِ  
 شود، جان با صفاچشم تو روشن 

 چشم جان را حق ببخشد روشنی

  چونکه با او جمع شد در آخوري 
  در بازار و کو ،در گریوه و راه و

 در ره هموار و ناهموار، من؟

  هر زمانی از شکوه  ،در سر آیم
  یا مگر خود جان پاکت دولتیست 

ر خون کنم پوز و زانو ز آن خطا پ  
  و ز مکاري هر زمان زخمی خورم 

  در گناه  ،توبه به هر دمبشکند 
  آن توبه شکن  ،از ضعیفی راي

  سنگ  ،راه ،که بود بارش گران و
  آن ادبار خو ،از شکست توبه

  ش را سکست اتوبه  در دم، بازدیو 
  که به خواري بنگرد در واصالن 

بینی زنی   کم ،تی در رو وکم ف  
کم اندر رو فتی  ،ثاري وبی ع  

  بس فرقهاست  ،در میان ما و تو
  امان است از گزند ،بینش عالی

   بینم عیانگو و هموار را  من
  پیش کار خویش تا روز اجل 

  آن نیکو خصال  ،اندر حال داند
  مشرقیمغربی و بلکه حال 
  ب الوطن پی ح ؟بهر چه سازد

  که سجودش کرد ماه و آفتاب 
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  بلکه بیشتر ،از پس ده سال
  گزاف  "ینظر بنور اهللا"نیست آن 

  رو ،و آن نورنیست اندر چشم ت
  پا بینی پیش ِ ،تو ز ضعف چشم
  دست و پاي را ،پیشوا چشم است

  چشم من روشن تر است ،دیگر آنکه
  نکه هستم من ز اوالد حاللآز

  بی گمان ،یئتو ز اوالد زنا
  بد بیاید جمله را، بد در وجود
  گر چه صد طاعت کند ابلیس نیز

  

  بر کرد سر ،دآنچه یوسف دیده ب  
  ربانی بود گردون شکاف  نور ِ

  گرو "حیوانی حس ِ"هستی اندر 
  پیشوا ،هم ضعیفت ،تو ضعیف و

  ناجاي را ،کاو ببیند جاي را
  خلقت من اطهر است  ،دیگر آنکه

  و اهل ضالل  ،زنا ز اوالد ین
 باشد کمان کژچو  ،تیر کژ پرد

 همچنان کآمد ز فرعون ِ عنود

  فایده نبود چو بد اصل است و حیز
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و از او استعانت  ،و اقرار آوردن به فضل او بر خود ،شتر رااتصدیق کردن استر جواب . 143
یاري دادن پدرانه و ه نمودن و او ر ،و نواختن شتر او را ،خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق

  شاهانه
  راست گفتی اي شتر :گفت استر

  در پایش فتاد ،ساعتی بگریست
  ؟گر از فرخندگی ،چه زیان دارد

  فضل تو بر من فزون است از شمار
  چون اقرار کردي پیش من :گفت

  رهیدي از بال چون شدي منصف،
دخوي ب، اصلی نبود ،تو در ذات  
د عاریتی باشد که اوآن ب  

  لتش عاریه بودذ ،دمهمچو آ
  چونکه اصلی بود جرم آن بلیس

رو که ردستی از خود و از خوي ب  
  رو که اکنون دست در دولت زدي

  یافتی "فی عبادي" ،تو "ادخلی"
  راه کردي خویش را ،در عبادش

"صراط مستقیم"گفتی  "هدناا"  
  نور گشتی اي عزیز ،نار بودي

  شدي تو آفتاب ،اختري بودي
  سام الدین بگیراي ضیاء الحق ح

  رچشم کرد از اشک پ ،این بگفت و  
  العباد گزیدة رباي ب :گفت

  در پذیري تو مرا در بندگی؟
 هم به فضل خود مرا معذور دار

  ن مز از بالهايرو که رستی 
  شدي ز اهل وال ،تو عدو بودي
  نیاید جز جحود ،کز بد اصلی

  آرد اقرار و شود او توبه جو
  ال جرم اندر زمان توبه نمود
  ره نبودش جانب توبۀ نفیس 

  دد دندان ِاز  ،وز زبانۀ نار و
  ندي خود به بخت سرمدي کدر ف

  دریافتی  "ادخلی فی جنتی"
  از راه خفا ،رفتی اندر خلد

ردت تا نعیم دست تو بگرفت و ب  
  گشتی انگور و مویز ،غوره بودي
  اهللا اعلم بالصواب  ،شاد باش

شیر ن در حوض ِکخویش اندر ف شهد  
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  طعم از تغییر ِ ،تا رهد آن شیر
ت" متصل گردد بدان بحر ِ أ لَس"  

  عسل منفذي یابد در آن بحر ِ
  اي شیر حق ،ره اي کن شیروارغُ

  ؟سیر را ملول ِ چه خبر جان ِ
  خود با آب زر بر نویس احوال ِ

  نیل است این حدیث جان فزا آب ِ
  

  تکثیر طعم  ،مزه یابد از بحر ِ  
  ست هر تغییر رز  ،چونکه شد دریا

  آفتی را نبود اندر وي عمل 
  ره بر هفتم طبق تا رود آن غُ

 ؟کی شناسد موش غرة شیر را

  بهر هر دریا دلی نیکو گهر
در چشم قبطی خون نما ،بشیا ر  

  

  
  
  
  
  
  
 

تا  ،ر کن و بر لب من نهقبطی سبطی را که یک سبو به نیت خویش از نیل پ به کردن ِال. 144
آب صاف  ،که شما سبطیان بهر خود پر می کنید از نیل ئیدوستی و برادري، سبو بخورم به حقّ

  است و سبو که ما قبطیان پر می کنیم خون صاف است
  شنیدم که در آمد قبطیی یم

  تو دهستم یار و خویشاون :گفت
  ی کرد و فسونئنکه موسی جادوآز

  صافی میخورند آبِآن، سبطیان ز
  نک میمرند از تشنگی یانقبط

  ر آب کنیک طاس را پ ،بهر خود
  رن طاس پایچون براي خود کنی 

  بنوشم آب هم ،تو من طفیل ِ
  خدمت کنم ،جهان اي جان ِ :گفت

  بر مراد تو روم شادي کنم
ر آب کردطاس را از نیل او پ  

  اس را کژ کرد سوي آب خواهط
  خون آب شد ،ن سو کرد کژآباز 

  ساعتی بنشست تا خشمش برفت
  ؟این گره را چاره چیست ،اي برادر

  متقی آن است کاو بیزار شد
  بخور این آب را ،قوم موسی شو

  تو صد هزاران ظلمت است از خشم ِ
  شاد شو ،چشم بگشا ،خشم بنشان

  ؟کی طفیل من شوي در اغتراف
  ؟سوزن کی رود وراخ ِکوه در س

  سبطیی  از عطش اندر وثاق ِ  
تو گشته ام امروز حاجتمند  

  ما را کرد خون  نیل ِ بِتا که آ
  از چشم بند ،خون شد آب ،پیش قبطی

  د رگی یا ب ،از پی ادبار خود
  تا خورد از آبت این یار کهن 

  رآب باشد پاك و ح ،خون نباشد
  که طفیلی در تبع بجهد ز غم 

  روشنم  اي دو چشم ِ ،پاس دارم
  آزادي کنم  ،بندة تو باشم

  بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد
  سیاه  بخور تو هم، شد آن خون ِ :که

  قبطی اندر خشم و اندر تاب شد
  اي صمصام زفت  :بعد از آن گفتش که

  کاو متقی است  ،خورد آناین را  :گفت
  موسی وار شد ،از ره فرعون و
  ببین مهتاب را ،صلح کن با مه

  تو اندر چشم ِ ،بر عباد اهللا
  استاد شو، عبرت از یاران بگیر

  قاف  ت همچون کوه ِرا کفري اسو چون ت
  شودکوه، برگ  َکه ن آجز مگر 
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  خوش که کن به استغفار َِ کوه را 
  ؟چون نوشی از آن ،تو بدین تزویر
  راو تزویر ت ،خالق تزویر

  که حیلت سود نیست ،موسی شو آل ِ
؟هره دارد آب کز امر صمدز  

هره دارد آب کز امر خدا؟ ز  
  یا تو پنداري که تو نان میخوري
  ؟نان کجا اصالح آن جانی کند

  ؟مثنوي اري که حرفیا تو پند
  ؟نهان رّحکمت و س یا کالم ِ
  لیک چون افسانه ها ،اندر آید
  رو کشیده چادري در در سر و

  پیش تو ،شاهنامه یا کلیله
  از حق و مجاز ،فرق آنگه باشد

  پیش اخشمی ،ور نه پشک و مشک
  از مالل ،خویشتن مشغول کردن

  کاتش وسواس را و غصه را
  آتش شاندن ،بهر این مقدار
  این بول و آب ،آتش وسواس را

  پاك گر واقف شوي زین آبِ ،لیک
  نیست گردد وسوسۀ کلی ز جان

  ی پردئنکه در باغی و در جوآز
  ؟یا تو پنداري که روي اولیا
  در تعجب مانده پیغمبر از آن

؟وم خلقچون نمی بینند نور ر  
  ؟این حیرت چراست ،ور همی بینند

  سوي خلق ابر ،سوي تو ماه است و
  سوي خلق دام ،تو دانه است وسوي 

  "تراهم ینظرونَ " :گفت یزدان که
  اي صورت پرست ،می نماید صورت

  نقش می آري ادب چشم ِ پیش ِ
  قل ِ خَوش؟از چه بس بی پاسخ است این ن

  جام مغفوران بگیر و خوش بکش   
  چون حرامش کرد حق بر کافران 

  اي مفتري مفترا ؟کی خرد
  نیست  حیله ات باد تهی پیمود

  ؟کندُ با کافران آبی  ،گردد و
 بگذرد، کفار را بخشد صفا؟

مار و کاهش جان میخوري  هر ِز  
  ؟نان بر کندکاو دل از فرمان جا

  رایگانش بشنوي؟ ،چون بخوانی
   سهل در گوش ِ کهان؟اندر آید 
 دانه هاو نه مغز  ،پوست بنماید

  دلبري  ،رو نهان کرده ز چشمت
  از عتو ،همچنان باشد که قرآن
  چشم باز ،که کند کحل عنایت

  چون نبود شمی  ،هر دو یکسان است
  از کالم ذو الجالل  ،باشدش قصد

  و سازد دوا ز آن سخن بنشاند
  یکسان شد به فن  ،آب پاك و بول

  خواب  خمر وهمچون  ،هر دو بنشانند
  که کالم ایزد است و روحناك 

  ستان  گلُ  دل بیابد ره به سوي
  ی بردئف بوحص رّس هر که از 

  ؟می بینیم ما ،آنچنان که هست
  چون نمی بینند رویم مومنان؟

که سبشرق  ق برده ست بر خورشید  
  آن رو در خفاست  :وحی آمد کهتا که 

  گبرَ تا نبیند رایگان روي تو 
  عام  ،خاص تا ننوشد زین شرابِ

   "هم ال یبصرون" ،نقش حمامند
  کان دو چشم مردة او ناظر است 

   !عجب ؟کاو چرا پاسم نمی دارد
   ی نیستشکه سالمم را علیک
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  می نجنباند سر و سبلت ز جود
رونحق اگر چه سر نجنباند ب  

  که دو صد جنبیدن سر ارزد آن
  ادعقل را خدمت کنی در اجته

  راو حق نجنباند به ظاهر سر ت
  را چیزي دهد یزدان نهانو مر ت

  آنچنان که داد سنگی را هنر
  قطرة آبی بیابد لطف حق
  جسم خاك است و چو حق تابیش داد
  هین طلسم است این و نقش مرده است

  که چشمی میزندآنمی نماید 
  

  آنکه کردمش من صد سجود پاس ِ  
  ذوقی دهد در اندرون  ،آن پاس ِ

  سر چنین جنباند آخر عقل و جان 
  عقل آن است کافزاید رشاد پاس ِ

  راو لیک سازد بر سران سرور ت
  که سجود تو کنند اهل جهان 

  یعنی که زر ،تا عزیز خلق شد
  د از زر سبق رَب ،گوهري گردد

  در جهان گیري چو مه شد اوستاد
  چشمش از ره برده است  ،احمقان را

  سند از جان کرده اند شابلهان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

کردن سبطی قبطی را به خیر و  درخواستن قبطی دعاي خیر و هدایت از سبطی و دعا. 145
  از اکرم االکرمینآن دعا مستجاب شدن 

  که من ،ی کنئتو دعا :گفت قبطی
  بود که قفل این دل وا شود تا

  صاحب خوبی شودمسخی، از تو 
  شکبوي م ،مریم دستِ  یا به فرّ

  سبطی آن دم در سجود افتاد و گفت
  سبطی و قبطی همه بندة تو اند

  ؟بر آرد بنده دست هجز تو پیش ک
  هم ز اول تو دهی میل دعا

  ما در میان ،یئاول و آخر تو
  این چنین میگفت تا افتاد طشت
  باز آمد او به هوش اندر دعا
  در دعا بود او که ناگه نعره اي
  که هال بشتاب و ایمان عرضه کن
  آتشی در جان من انداختند

ب دوستی تو ناشگفتِ  ز ح  
  ی بود صحبتهاي توئکیمیا

لددي از نخل خُتو یکی شاخی ب  
  سیل بود آنکه تنم را در ربود

  ندارم آن دهن  ،دل سواداز   
  زشت را در بزم خوبان جا شود

  وبی شودباز کرّ ،یا بلیسی
  خشک  شاخ ِ ،ي و میوهیابد و ترّ

  کاي خداي عالم جهر و نهفت 
 عاجز ِ امر تو اند و مستمند

  هم دعا و هم اجابت از تو است 
  تو دهی آخر دعاها را جزا

  هیچ هیچی که نیاید در بیان 
  و دلش بی هوش گشت از سر بام 

نسان"   "إِال ما سعی ِ لَیس لإلِ
ره اي ست و غُاز دل قبطی بج  

تا ببار ِنّرم زود ز ن که  
  مر بلیسی را به جان بنواختند

  عاقبت دستم گرفت  ،حمد هللا
  کم مباد از خانۀ دل پاي تو

  رداو مرا تا خلد ب ،چون گرفتم
جود رد سلیم تا لب دریاي ِب  
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  من به بوي آب رفتم سوي سیل
  طاس آوردش که اکنون آب گیر
  شربتی خوردم ز اهللا اشتري
  آنکه جو و چشمه ها را آب داد
  این جگر که بود گرم و آب خوار

کافی آمد او بهر عباد کاف  
  را من جمله خیرو بدهم ت ،کافی ام
  دهم سیري تو رابی نان  ،کافی ام
  ت درمان کنمیبی دارو ،کافی ام

  بی کتاب و اوستا تلقین دهم
  ی را دل دهم با یک عصائموس
موسی را دهم یک نور و تاب دست  

  چوب را ماري کنم من هفت سر
  خون نیامیزم در آب نیل من

  نیل چون آبِ ،شادي ات را غم کنم
ایمان بر تنی باز چون تجدید  

  سر زدهموسی رحمت ببینی 
  چون سر رشته نگهداري درون
  من گمان بردم که ایمان آورم

  که تبدیلی کند ،من چه دانستم
  کی نیلم روانیسوي چشم خود 

  همچنان که این جهان پیش نبی
  ر عشق و دادجهان پ پیغمبرپیش 

  پست و باال پیش چشمش تیز رو
  و مرده اي پستله با عوام این جم

  گورها یکسان به پیش چشم ما
  شپیغمبر ترُ :عامه گفتندي که
  تانچشم پیش :خاص گفتندي که

  ید تائیک زمان در چشم ما آ
  ن بنماید آنب از سر امرود

  نب امرود ،آن درخت هستی است
  ی ببینی خارزارئر آنجادتا 

  گرفتم کیل کیل  در ،بحر دیدم  
  شد آبها پیشم حقیر ،رو :گفت

  تا به محشر تشنگی ناید مرا
  چشمه اي در اندرون من گشاد

  خوار ،آب ،همت او گشت پیش ِ
   "هیعصک"صدق وعدة 

  بی واسطۀ یاري غیر ،بی سبب
   غالم و چاکرت بخشم کیابی 

  چاه را میدان کنم  ،را و هوک
  بی بهارت نرگس و نسرین دهم 

  عالمی شمشیرها تا زند بر
  که طپانچه میزند بر آفتاب 

  او را ز نر ،که نزاید ماده مار
  خود کنم خون عین آبش را به فن 
  که نیابی سوي شادیها سبیل 
  باز از فرعون بیزاري کنی 

   آمده نیل خون بینی از او آب
  نیل ذوق تو نگردد هیچ خون 
  تا از این طوفان خون آبی خورم 

  کند مرا نیلی ،در نهاد من
  برقرارم پیش چشم دیگران 
  غرق تسبیح است و پیش ما غبی 
  پیش چشم دیگران مرده و جماد

  وناو نکته ش سنگ،از کلوخ و 
  زین عجب تر من ندیدم پرده اي 
  روضه و حفره به چشم اولیا

   ؟شاز چه گشته ست و شده ست او ذوق کُ
  اي امتان  ،شمی نماید او ترُ

   خنده ها بینید اندر هلْ أتی
  منعکس صورت، به زیر آ اي جوان 

  ن که ،نو ،نماید ،یئآنجا درتا 
ر ز مارپر ز کژدمهاي خشم و پ  
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  ی ببینی رایگانئچون فرود آ
  چون فرود آئی فرود آید تو را

  

  گلرخان و دایگانر ُیک جهان پ 

   در درون اسرار فیض کبریا
  

  

را که و ن می نماید تب آن خیاالت از سر امرود :حکایت آن زن پلید کار که شوهر را گفت. 146
گر کسی گوید برود، و ا تفرود آ تا آن خیاال درختبن، از سر  سر امروداز چنین نماید چشم را 

این مثال است نه مثل، در مثال همین آن است که جواب  ،آنچه آن مرد میدید خیال نبود :که
و همین  خواه حقیقت ،بن نرفتی هرگز آنها ندیدي خواه خیال قدر بس بود که اگر بر سر امرود

  کافی است
  خود آن زنی میخواست تا با مول ِ

  کاي نیک بخت :پس به شوهر گفت زن
  گریست ،آمد بر درخت آن زن چون بر

  اي مأبون رد :گفت شوهر را که
  تو به زیر او چو زن بغنوده اي

  ی بگشتئسرت گو ی،ن :گفت شوهر
  با برطله يا: هزن مکرر کرد ک

  اي زن هین فرود آ از درخت :گفت
  بر آمد شوهرش ،چون فرود آمد

  اي روسپی ؟نایکیست  :گفت شوهر
  نیست اینجا غیر من ی،ن :گفت زن

  نو مکرر کرد بر زن آن سخُا
  ن من همچنانب از سر امرود
  تا ببینی هیچ نیست ،هین فرود آ

  آن را جد شنو ،هزل تعلیم است
  هر جدي هزل است پیش هازالن

  ن جویند لیکب کاهالن امرود
  ن کاکنون بر اوب ز امرود ،نقل کن

  این منی و هستی اول بود
  نب ی از این امرودئچون فرود آ
  ت بینی گشته اینسخیک درخت 
  گردي جدا آنی از ئچون فرود آ
  چنیندي آسان گر ب ،راست بینی

  بنما جزو جزو از فوق و پست :گفت

  خود پیش شوي گول ِ جمع گردد  
  درخت  از ممن بر آیم میوه چین

  چون ز باال سوي شوهر بنگریست 
  ؟کیست آن لوطی که بر تو می فتد

  تو مخنث بوده اي دریغا اي 
  من به دشت  ور نه اینجا نیست غیر ِ

  کیست بر پشتت فرو خفته هله؟
  ف گشتی تو سخت که سرت گشت و خر

ش رَزن کشید آن مول را اندر ب  
  که به باالي تو آمد چون کپی 

  هرزه متن  ،هین سرت بر گشته شد
  ن ب این هست از امرود :گفت زن

  اي قلتبان  ،کژ همی دیدم که تو
  نی ست ب این همه تخییل از امرو

  تو مشو بر ظاهر هزلش گرو
است پیش عاقالن  هزلها جد  
  ن راهی است نیک ب دتا بدان امرو

  گشته اي تو خیره چشم و خیره رو
  او دیده کژ و احول بود ازکه 

  ن کژ نماند فکرت و چشم و سخُ
  شاخ او بر آسمان هفتمین 

  خدا ،مبدلش گرداند از رحمت
   دین؟ ز ربامصطفی کی خواستی 

  آنچنان که پیش تو آن جزو هست 
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  خدا ،یئفرود آ گر ،زین تواضع
  بن بر آن امرود ،بعد از آن بر رو

  ن درختآچون درخت موسوي شد 
  آتش او را سبز و خرم میکند

  جمله حاجاتت روا ،زیر ظلش
  ات باشد حالل آن منی و هستی

  شد درخت کژ مقوم حق نما
  

  راو راست بینی بخشد آن چشم ت  
  کن از امر ُ ،بزکه مبدل گشت و س

  چون سوي موسی کشانیدي تو رخت 
نَا اهللا"شاخ او  نِّی أَ   میزند "إِ

  الهی کیمیا ،این چنین باشد
  که در او بینی صفات ذو الجالل 

  فی السما ،فرعه ،اصله ثابت و
  

  
  
  
  
  
  
 

  باقی قصۀ موسی علیه السالم. 147
  کامدش پیغام از وحی مهم

  عصاي موسی است ،این درخت تن
  او شرّ ،تا ببینی خیر او و

  آن چوب مارپیش از افکندن نبود 
  ه رابرگ افشان برّبود اول 

  گشت حاکم بر سر فرعونیان
  از مزارع شان بر آمد قحط و مرگ

  آمد بیخود از موسی دعاتا بر 
  ؟کاین همه اعجاز و کوشیدن چراست

  کنُ نوح  اتباع ِِ  آمد که شامر
  ز آن تغافل کن چو داعی رهی

  تو الحاح ِِ  کمترین حکمت کز این
  حق تا که ره بنمودن و اضالل ِ

  چون که مقصود از وجود اظهار بود
  غوایت می کند الحاح ِ ،دیو

  باز گرد و قصۀ قبطی بگو
  

  استقم کژي بگذار اکنون فَکه   
  بیندازش ز دست  :کامرش آمد که

  ز امر هو ،بعد از آن بر گیر او را
   یارچون به امرش بر گرفتی گشت 

  ه راگشت معجز آن گروه غرّ
  آبشان خون کرد و کف بر سر زنان 

  ی که میخوردند برگ ئاز ملخها
  چون نظر افتادش اندر منتها
  ت چون نخواهند این جماعت گشت راس

کن ُ مشروح  پایان بینی ِ ترك  
لِّغْ هست تهی ُ نبود آن  ،امر ب  

  جلوه گردد آن لجاج و آن عتو
  ق فرَ فاش گردد بر همۀ اهل ِ

  بایدش از پند و اغوا آزمود
 هدایت می کند الحاح ِ ،شیخ

گرد کفر از باطن خود، زود شو َ  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخت شدن کار بر قبطیان و شفاعت کردن فرعون. 148
  ونخچون پیاپی گشت آن امر ش

  تا به نفس خویش فرعون آمدش
  اي سلطان مکن ،کانچه ما کردیم

  فرمان پذیر ،پاره پاره گردمت
  اي امین ،هین بجنبان لب به رحمت

  نیل می آمد سراسر جمله خون   
  دو تا گشته قدش  و البه می کرد

  نیست ما را روي ایراد سخن 
  سختم مگیر ،ت خو گرممن به عزّ

  تا ببندد این دهان آتشین 
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  می فریبد او مرا ،یا رب :گفت
  یا من دهم هم خدعه اش ،بشنوم
  پیش ماست تاصل هر مکري و حیلک

  بدان ،آن سگ نیرزد هم :گفت حق
  هین بجنبان آن عصا تا خاکها
  و آن ملخها در زمان گردد سیاه
  که سببها نیست حاجت مر مرا
  تا طبیعی خویش بر دارو زند
  تا منافق از حریصی بامداد
  بندگی ناکرده و ناشسته روي
  آکل و مأکول آمد جان عام

  قصاب شاد د آن بره ومی چرَ
  کار دوزخ می کنی در خوردنی

  رخوکار خود کن روزي حکمت ب
  مانع این خوردن است ،خوردن تن

  تاجر آنگه است افروخته شمع ِ
  خویشتن را گم مکن یاوه مکوش 

نگدان که هر شهوت چو خمر است و چو ب  
  خمر تنها نیست سر مستی هوش
  ترك شهوت کن، اگر خواهی تو هوش

  ردن دور بودآن بلیس از خمر خو
  مست آن باشد که آن بیند که نیست

  

  راو می فریبد او فریبیدة ت  
  آن فرع کش  ،تا بداند اصل را
  سماست  برلش اص ،هر چه بر خاك است

  پیش سگ انداز از دور استخوان 
  اهبوا دهد هر چه ملخ کردش 

  تا ببیند خلق تبدیل اله 
طاآن سبب بهر حجاب است و غ  

  تا منجم رو به استاره کند
  سوي بازار آید از بیم کساد

  لقمۀ دوزخ بگشته لقمه جوي 
طام همچو آن برة چرنده از ح  

مراد کاو براي ما چرد برگ  
  خود را تو فربه می کنی  بهر او

  و فر تا شود فربه دل با کرّ
  جان چو بازرگان و تن چون ره زن است 
  که بود ره زن چو هیزم سوخته 
  که تو آن هوشی و باقی هوش پوش 

  زوست دنگ  غافلپردة هوش است و 
  بندد چشم و گوش  ،هر چه شهوانیست

 دان که شهوت باز بندد چشم و گوش

  ز جحوداو مست بود او از تکبر 
و آهنیست زر نماید آنچه مس  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دعا کردن موسی علیه السالم و سبز شدن ِ کشت. 149
  موسیا ،این سخن پایان ندارد

  هم اندر دم زمین ،همچنان کرد و
  ر افتادند در لوت آن نفراند

  چند روزي سیر خوردند از عطا
ر گشت و بر نعمت زدندچون شکم پ  

  هان سیرش مکن ،فرعون است ،نفس
نگردد نفس خوب ،آتش بی تف  

  بی مجاعت نیست تن جنبش کنان

  گیالب بجنبان تا برون آید   
ثمین  سبز گشت از سنبل و حب  

  قحط دیده مرده از جوع البقر
  آن دمی و آدمی و چار پا

  پس طاغی شدند ،و آن ضرورت رفت
  تا نیارد یاد از آن کفر کهن 

  هین مکوب  ،تا نشد آهن چو اخگر
  میکوبی بدان  ،آهن سرد است
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  ور بنالد زار زار ،گر بگرید
  او چو فرعون است در قحط آنچنان
  چون که مستغنی شد او طاغی شود

  چون رفت پیش ،موشش شودپس فرا
  سالها مردي که در شهري بود

ر نیک و بدشهر دیگر بیند او پ  
  این شهر نو ،من آنجا بوده ام :که

  بل چنان داند که خود پیوسته او
  چه عجب گر روح موطنهاي خویش

  کاین دنیا چو خواب ،می نیارد یاد
  چند نوبت آزمودي خواب را
  خاصه چندین شهرها را کوفته

  گرم ناکرده که تااجتهاد 
  

  هوش دار ،او نخواهد شد مسلمان  
  پیش موسی سر نهد البه کنان 
  خر چو بار انداخت اسکیزه زند

  ز آه و زاریهاي خویش ا ،کار او
  چشم در خوابی رود شیک زمان ک

  ودهیچ در یادش نیاید شهر خَ
  ینجایم گروا در ،من نیست آن ِ

هم در این شهرش بست ابداع و خود  
که بستش مسکن و میالد پیش د  

  اختر را سحاب چو  ،می فرو پوشد
 خواب دنیا را همان بین ز ابتال

  گردها از درك او ناروفته 
  دل شود صاف و ببیند ماجرا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  آدمی از ابتداخلقت اطوار و منازل . 150
  راز حرسر برون آرد دلش از ب

  ه اقلیم جمادآمده اول ب
  سالها اندر نباتی عمر کرد

  فتاداوو ز نباتی چون به حیوان 
  ن میلی که دارد سوي آناجز هم

  همچو میل کودکان با مادران
هر نو مرید همچو میل مفرط  

  از آن عقل کل است ،این جزو عقل ِ
  سایه اش فانی شود آخر در او

  اي نیک بخت رختسایۀ شاخ د
  اشباز از حیوان سوي انسانی 

  همچنین اقلیم تا اقلیم رفت
  عقلهاي اولینش یاد نیست

ر حرص و طلبتا رهد زین عقل پ  
  ز پیششد گر چه خفته گشت و ناسی 

شندباز از آن خوابش به بیداري ک  
  ؟که چه غم بود آنکه میخوردم به خواب

  اول و آخر ببیند چشم باز  
  و ز جمادي در نباتی اوفتاد
  وز جمادي یاد ناورد از نبرد
  نامدش حال نباتی هیچ یاد

  خاصه در وقت بهار و ضیمران 
میل خود نداند در لبان  رّس  
  مجید وي آن پیر جوان بختس

  گل است ُ جنبش این سایه ز آن شاخ ِ
میل و جستجو رّپس بداند س  

  کی بجنبد گر نجنبد این درخت؟
  می کشید آن خالقی که دانی اش 
  تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت 
  هم از این عقلش تحول کردنیست 
  صد هزاران عقل بیند بوالعجب 

  ویش؟خ کی گذارندش در آن نسیان ِ
  که کند بر حالت خود ریشخند
  چون فراموشم شد احوال صواب؟
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  ؟چون ندانستم که آن غم و اعتالل
  م استئدنیا که حلم نا ،نیچن هم

  صبح اجل تا بر آید ناگهان
  خنده اش گیرد از آن غمهاي خویش
  هر چه تو در خواب بینی نیک و بد
  آنچه کردي اندر این خواب جهان
  تا نپنداري که این بد کردنیست
  بلکه این خنده بود گریه و زفیر
  گریه و درد و غم و زاري خود
  اي دریده پوستین یوسفان
  گشته گرگان یک به یک خوهاي تو

  در قصاصخون نخسبد بعد مرگت 
  حیلت سازي است ،این قصاص نقد

  خوانده ست دنیا را خدا "لعب"زین 
  این جزا تسکین جنگ و فتنه است

  

  خواب است و فریب است و خیال  فعل ِ  
  م است ئکه این خود دا ،خفته پندارد

  و دغل  وارهد از ظلمت ظنّ
ستقر و جاي خویش چون ببیند م  

  روز محشر یک به یک پیدا شود
  گرددت هنگام بیداري عیان 

  بیر نیست را تعو اندر این خواب و ت
  اي ستمگر بر اسیر ،روز تعبیر

  شادمانی دان به بیداري خود
  گرگ برخیزي از این خواب گران 
  میدرانند از غضب اعضاي تو

  رم و یابم خالص یتو مگو که م
  این بازي است  ،پیش زخم آن قصاص

  ست پیش آن جزایکاین جزا لعب
  وین چون ختنه است  ،آن چو اخصاء است

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

که روزیهاي ما را فربه خواهان حق و از بیان آنکه خلق دوزخ گرسنگانند و ناالنند در . 151
  رسان که ما را صبر نماندبگردان و زود زاد به ما 

  ان ندارد موسیااین سخن پای
  تا همه ز آن خوش علف فربه شوند

  خود را موقنیم نالۀ گرگان ِ
  این خران را کیمیاي خوش دمی
  تو بسی کردي به دعوت لطف و جود
  پس فرو پوشان لحاف نعمتی

  این رده ،تا چو بجهند از چنین خواب
  را در حیرتیو داشت طغیانشان ت

  تا که عدل ما قدم بیرون نهد
  ندیدندیش فاش کان شهی که می

  چون خرد با توست مشرف بر تنت
  نیست قاصر دیدن او اي فالن

  نیز قومچه عجب گر خالق آن 
  د تندبر ب ،از خرد غافل شود

  ن خران را در گیاایهین رها کن   
  خشم مندهین که گرگانند ما را 

  این خران را طعمۀ ایشان کنیم 
  از لب تو خواست کردن آدمی 
  آن خران را طالع و روزي نبود

  غفلتی  تا بردشان زود خوابِ
ساقی شده  ،رده باشد وشمع م  

  هم حسرتی  پس بنوشند از جزا
  جزا هر زشت را در خور دهد وز

  بود با ایشان نهان اندر معاش 
  ت گر چه زو قاصر بود این دیدن

  از سکون و جنبشت در امتحان 
  در سکون و نقل نیزبا تو باشد 

  بعد آن عقلش مالمت میکند
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  عقل نی ،تو شدي غافل ز عقلت
ديگر نبودي حاضر و غافل ب  
  تو ور از او غافل نبودي نفس ِ

  عقلت چو اصطرالب بود راپس تو 
  ه توقرب بیچون است عقلت را ب

  قرب بیچون چون نباشد شاه را
  راستو نیست آن جنبش که در اصبع ت

خواب و مرگ از وي میرود وقت  
  ؟از چه ره می آید اندر اصبعت
  نور چشم و مردمک در دیده ات

  بی جهت دان عالم امر و صفات 
  اي صنم ،بی جهت دان عالم امر

  عقل و عالم البیان دانبی جهت 
  بی تعلق نیست مخلوقی بدو

  نکه فصل و وصل نبود در روانآ ز
َر از دلیلغیر فصل و وصل پی ب  

  پی پیاپی میبر از دوري ز اصل
پیرد چون این تعلق را خ درَب  

  زین وصیت کرد ما را مصطفی
  آنکه در ذاتش تفکر کردنیست

  راه هست آن پندار او زیرابِ
  وستجي موصول اهر یکی در پرده 

  پس پیمبر دفع کرد این وهم از او
  ادب وهم او ترك زآنکه کرد از

  سر نگونی آن بود کاو سوي زیر
  مست باشد این چنین نکه حدآز

  در عجبهایش به فکر اندر روید
  ریش و سبلت گم کند ،چون ز صنعش

  جز که ال احصی نگوید او ز جان
  چون بیانش بیحد است، اي بوالهوس

  

  کز حضور استش مالمت کردنی   
   ؟را سیلی زديو در مالمت کی ت

  ؟کی چنان کردي جنون و تفس تو
  وجود خورشید ن بدانی قربِاز

لونیست  فل و عاز پیش و پس و س  
عقل آن راه را که نیابد بحث  

  یا چپ و راست  ،یا پسش ،اصبع پیش
بیداري قرینش میشود وقت  

  کاصبعت بی او ندارد منفعت 
  بغیر شش جهت  ؟از چه ره آمد

  عالم خلق است با سوي و جهات 
  بی جهت تر باشد آمر الجرم 
  عقل تر از عقل و جان تر هم ز جان 

  اي عمو ،آن تعلق هست بیچون
  غیر فصل و وصل نندیشد گمان 

  لیل نیندیشد عن لیک پی برد
  تا رگ مردیت آرد سوي وصل 

  وصل است این خرد ،بستۀ فصل است و
  خدا ید در ذاتئبحث کم جو

  در حقیقت آن نظر در ذات نیست 
  صد هزاران پرده آمد تا اله 

  وست اکان خود عین  ،وهم او آن است
  تا نباشد در غلط سودا پز او
  بی ادب را سر نگونی داد رب 

  هست چیر هو کپندارد ا ،میرود
  نداند آسمان را از زمین  هک

  گم شویدُ  ،و ز مهابت ،از عظیمی
دیتن زن آنگه ،دیخود دان حد  

ن بیان ایبرون است  کز شمار و حد 

  بحث کم کن، پیش او کم زن نفس
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نیاید که پیش آن ادراکها به تقریر در  حقصفت عظمت  :و گفتن کوه قاف که ،ما را بگوتعالی 
ردن ذو القرنین که از صنایعش که در خاطر داري و بر تو گفتن آن آسانتر بود و البه ک ،فنا شود

  بگوي
  رفت ذو القرنین سوي کوه قاف

عالم حلقه گشته او محیط گرد  
  ؟دگرها چیستند ،تو کوهی :گفت
  رگهاي من اند آن کوهها :گفت

  من به هر شهري رگی دارم نهان
  مرا ،حق چو خواهد زلزلۀ شهري

  آن رگ را به قهر پس بجنبانم من
  بس، شود ساکن رگم :چون بگوید

  کنُ همچو مرهم ساکن و بس کار
  نزد آنکس که نداند عقلش این
  این بخارات زمین نبود بدان

  

ه ردید      ا کز زمرد بود صاف کُ
  بسیط ماند حیران اندر آن خلق ِ
  یستندا که به پیش عظم تو باز

  سن و بهادر ح ،مثل من نبوند
  اطراف جهان بر عروقم بسته 

  عرق را جنبان: امر فرماید که
  که بدان رگ متصل گشته ست شهر

  و ز روي فعل اندر تگم  ،ساکنم
  ن و ز او جنبان سخُ ،چون خرد ساکن

زمین  زلزله هست از بخارات 

  ز امر حق است و از آن کره گران
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

قلم را ستودن گرفت، موري دیگر که چشم  ،شتن قلم دیدون ،فتموري بر کاغذي می ر. 153
ستایش انگشتان را کن که این هنر از ایشان می بینم، موري دیگر که از هر دو  :تیزتر بود گفت

  الی آخره وي اند،که انگشتان فرع  کنبازو  ستایش: چشم روشن تر بود گفت
  مورکی بر کاغذي دید او قلم

  کرد ب نقشها آن کلکئکه عجا
  اصبع است آن پیشه ور :گفت آن مور

  کز بازو است :میگفت آن مور س
  همچنین میرفت باال تا یکی

  کز صورت مبینید این هنر :گفت
  صورت آمد چون لباس و چون عصا

  که آن عقل و فؤاد ،بی خبر بود او
کندر َیک زمان از وي عنایت ب  

  

  گفت با موري دگر این راز هم   
  ورد ،سن زار وچو سو ،همچو ریحان و

  وین قلم در فعل فرع است و اثر
  ز زورش نقش بست  ،که اصبع الغر

  مهتر موران فطن بود اندکی 
  به خواب و مرگ گردد بی خبر انک

  جز به عقل و جان نجنبد نقشها
  باشد جماد ،بی ز تقلیب خدا

  عقل زیرك ابلهی ها میکند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تماس کردن ذوالقرنین از کوه قاف تا بیان صنعی از صنایع حقتعالی کندباز ال. 154
چونکه کوه قاف در ُ  ِفت نطق س  
  راز دان خبیر ِ کاي سخن گوي ِ

  کان وصف از آن هایل تر است ،رو :گفت

  ذو القرنین گفت  ،یافت ناطقچونش   
  از صفات حق بکن با من بیان 

رد دست که بیان بر وي تواند ب  
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هره باشد که به سریا قلم را ز  
  کمتر داستانی باز گو :گفت
  سیصد ساله راه اینک دشت :گفت

  بی شمار و بی عدد ،هککوه بر ُ
  کوه برفی می زند بر دیگري

برف کوه برفی می زند بر کوه  
  شها ،گر نبودي این چنین وادي

  غافالن را کوههاي برف دان
  جهل برف باف گر نبودي عکس ِ

  آتش از قهر خدا خود ذره ایست
  فایق است بر ويبا چنین قهري که 

  معنوي وسبق بیچون و چگونه 
  پست از فهم ِن بود ای ،گر ندیدي

هعیب بر خود ن، دین نه بر آیات  
  مرغ را جوالنگه عالی هواست

  بی ال و بلی ،پس تو حیران باش
  ب کودنیئچون ز فهم این عجا

  گردنت یزند ن ی،ور بگویی ن
  پس همین حیران و واله باش و بس
  چون که حیران گشتی و گیج و فنا
  زفت زفت است و چو لرزان میشوي

  هر منکر استنکه شکل زفت بآز
  

  ف ز آن خبرئبر نویسد بر صحا  
  اي حبر نکو صنایعهاش،از 

  کوههاي برف پر کرده ست شاه 
  می رسد در هر زمان برفش مدد

  می رساند برف سردي تا ثري 
شگرف  و دم به دم ز انبار بی حد  

دوزخ محو کردي مر مرا تف  
  تا نسوزد پرده هاي عاقالن 

  قاف  شوق آن کوه سوختی از نار ِ
  بهر تهدید لئیمان دره ایست 

بسابق است  تولطفش بین که بر  رد  
  سابق و مسبوق دیدي بی دوي 

  ز آن کان یک جو است اکه عقول خلق 
  مرغ گلین؟ ،دین کی رسد بر چرخ ِ

  وز هواست  ،ز شهوت زانکه نشو او
  تا ز رحمت پیشت آید محملی 

  تکلف میکنی  ،یئگر بلی گو
  روزنت  یقهر بر بندد بدان ن

  تا در آید نصر حق از پیش و پس 
  "اهدنا"با زبان حال گفتی 

  نرم و مستوي  ،میشود آن زفت
  بر استِ لطف و  ،چون که عاجز آمدي

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بصورت خویش و و سلم نمودن جبرئیل علیه السالم خود را به مصطفی صلی اهللا علیه و آله . 155
  آفتاب محجوب شد با همه شعاعش ،افق را بگرفتو از هفت صد پر او چون یک پر ظاهر شد 
  مصطفی میگفت پیش جبرئیل

  محسوس آشکار يامر مرا بنم
  نتوانی و طاقت نبودت :گفت
  بنما تا ببیند این جسد :گفت

تن سقیم آدمی را هست حس  
  این تنه ،بر مثال سنگ و آهن
سنگ و آهن مولد نار ایجاد  

  اي خلیل  ،که چنانکه صورت توست  
  را نظاره وارو ت نتا ببینم م

  ک سخت آیدت حس ضعیف است و تن
حس نازك است و بی مدد تا چه حد  

  لیک در باطن یکی خلق عظیم 
  لیک هست او در صفت آتش زنه 

  دو والد قهربار زینزاد آتش 
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  تن وصف باز آتش دست کار ِ
  شعله ابراهیم وار ،باز در تن

  گر بر آري از درونت آتشی
  ذو فنون الجرم گفت آن رسول ِ

  این دو به سندانی زبونظاهر 
  پس به صورت آدمی فرع جهان
  ظاهرش را پشه اي آرد به چرخ

  بنمود اندکیو چون که کرد الحاح 
  شهپري بگرفت شرق و غرب را
  چون ز بیم و ترس بی هوشش بدید

  قسمت بیگانگان ،آن مهابت
  هست شاهان را زمان بر نشست
  دور باش و نیزه و شمشیرها
  نهابانگ چاووشان و آن چوگا

  این براي خاص و عام رهگذر
  از براي عام باشد این شکوه
  تا من و ماهاي ایشان بشکند

  کان شهریار ،شهر از آن ایمن شود
  پس بمیرد آن هوسها در نفوس

  خاص باز چون آید به سوي بزم ِ
  حلم در حلم است و رحمتها به جوش
  طبل و کوس هول باشد وقت جنگ
  هست دیوان محاسب عام را

  ، در جنگ و دغاو آن خود ،آن زره
  مر چالیش راجوشن و خود است 
  اي جواد ،این سخن پایان ندارد

  اندر احمد آن حسی کو غارب است
  و آن عظیم الخلق او کان صفدر است

  تن است تغییر اوصاف قابل
  ال شرقیۀ بی تغییراوست 

  ؟آفتاب از ذره کی مدهوش شد
بدان ،دجسم احمد را تعلق ب  

  شعله زن  ،هست قاهر بر تن او و  
  که از او مقهور گردد برج نار
 آتشت گردد مطیع و دلخوشی

   "نحن االخرون السابقون"رمز 
  ن آهنها فزو وهدر صفت از ک

  این را بدان  ،وز صفت اصل جهان
  باطنش باشد محیط هفت چرخ 

  ندکی م آنکه شود زُ هیبتی که 
ش مصطفی از مهابت گشت بی ه  

  جبرئیل آمد در آغوشش کشید
  دوستان را رایگان  ،ن تجمشآو

  هول سرهنگان و صارم ها به دست 
  که بلرزند از مهابت شیرها

جانها ،ست از نهیبشکه شود س  
  دشان از شهنشاهی خبرکه کن

  تا کاله کبر ننهند آن گروه 
  کم کند ،فتنه و شر ،خود بین نفس ِ

  زخم و گیر و دار ،دارد اندر قهر
  هیبت شه مانع آید ز آن نحوس 
  کی بود آن جا مهابت یا قصاص؟

  نشنوي از غیر چنگ و نی خروش 
  چنگ  با خواص آواز ِ ،وقت عشرت

  جام راگرفته و آن پري رویان 
 شراب و نُقل در بزم ِ صفا وین

  د مر تعریش را بروین حریر و 
  ختم کن و اهللا اعلم بالرشاد

یثرب است  خفته این دم زیر خاك  
  بی تغیر مقعد صدق اندر است 

  روشن است  باقی آفتابِ روح ِ
  بی ز تبدیلی که ال غربیۀ
  ؟شمع از پروانه کی بی هوش شد

  بدان  ،تن باشد این تغیر آن ِ
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  مچون خواب و دردهمچو رنجوري و ه
  جان ور بگویم وصف ،خود نتانم

  روبهش گر یک دمی آشفته بود
  خفته بود آن شیر کز خواب است پاك
  خفته سازد شیر خود را آن چنان

ديور نه در عالم که را زهره ب  
  وش گشتبیهاحمد ز آن نظر  نقش

است معطی نور پاش مه همه کف  
  جلیل احمد ار بگشاید آن پرّ

  مد ز سدره  مرصدشچون گذشت اح
  هین بپر اندر پی ام :گفت او را

  کز پیم آي و مایست: باز گفتا
  بیا اي پرده سوز :باز گفت او را

  اي خوش فر من ،بیرون زین حد :گفت
  حیرت اندر حیرت آمد این قصص
  بی هشیها جمله اینجا بازي است

  عزیز رگر شریفی و ،جبرئیال
فروز شمع چون دعوت کند وقت  

  کنمنقلب را گور ُ این حدیث
  بند کن مشک سخن پاشیت را

  اجزاش از زمین هآنکه بر نگذشت
  ال تخالفهم حبیبی دارهم
  اعط ما شاءوا و راموا و ارضهم
  تا رسیدن در شه و در ناز خوش

  در پیش فرعون زمن ،موسیا
  آب اگر در روغن جوشان کنی

  صواب لیکن مگو غیر ِ ،نرم گو
  سخن کوتاه کن ،وقت عصر آمد

  بهِ قند  :گل خواره را کهِ مر  يگو
  نطق جان را روضۀ جانیستی
  این سر خر در میان قندزار

  ن آن است و بسیکا ،ظن ببرد از دور

  این اوصاف باشد پاك و فردجان از   
  زلزله افتد در این کون و مکان 
  شیر جان مانا که آن دم خفته بود

  سهمناك  اینت شیر نرمسار ِ
  که تمامش مرده دانند این سگان 

  ربودي از ضعیفی تر بدي  اوک
  پر جوش گشت  ،بحر او از مهر کف

  گو مباش  ،ماه را گر کف نباشد
  هوش ماند جبرئیل مدتا ابد 

  ز مقام جبرئیل و از حدش و 
  من حریف تو نیم  ،رو رو :گفت
 رو، زین پس مرا دستور نیست: گفت

  من به اوج خود نرفتستم هنوز
  من  بسوزد پرّ ،يگر زنم پرّ

  بی هشی خاصگان اندر اخص 
  چند جان داري که جان پردازي است 
  تو نه اي پروانه و نه شمع نیز
  جان پروانه نپرهیزد ز سوز

  کن صید گور ُ ،عکس شیر را بر
  وامکن انبان قلماشیت را

  پیش او معکوس و قلماش است این 
  یا غریبا نازال فی دارهم 
  یا ظعینا ساکنا فی ارضهم 
  رازیا با مرغزي می ساز خوش 

  لینا وال ًق ،نرم باید گفت
  دیگدان و دیگ را ویران کنی 

   "لین الخطاب"وسوسه مفروش در 
   اي که عصرت عصر را آگاه کن
  نرمی فاسد مکن طینش مده 

  ز حرف و صوت مستغنیستی ک
  اي بسا کس را که بنهاده ست خار

  میرفت پس  وا ،قچ مغلوبُ چون 
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  صورت حرف آن سر خر دان یقین
  حسام الدین در آر ،اي ضیاء الحق

رد از مسلخهتا سر خر چون بم  
  هین ز ما صورت گري و جان ز تو
  مثنوي صورت بود، جانش توئی

  فاش اي خورشید ،ر فلک محموديب
  بلند ی ِئبا سما ،تا زمینی

  تفرقه بر خیزد و شرك و دوي
  راو چون شناسد جان من جان ت

  موسی و هارون شوند اندر زمین
  و منکر شودا ،چون شناسد اندك

  س شناسایی بگردانید روپ
  دب جان نبی را جان ِ ،زین سبب

  "لم یکن"فرو خوان  ،این همه خواندي
  از آن که نقش احمد فر نمودپیش 

  ؟ا آید پدیدی ؟کاین چنین کس هست
بشر سجده می کردند کاي رب  

  تا به نام احمد از یستفتحون
  هر کجا حرب مهولی آمدي

ديهر کجا بیماري مزمن ب  
  نقش او می گشت اندر راهشان
  ؟نقش او را کی بیابد هر شغال

  فتدِ  نقش او بر روي دیوار ار
  قشش بروآن چنان فرخ بود ن

  ی اهل صفائگشته با یک رو
  این همه انکار و کفران زادشان

  همه تعظیم و تفخیم و ودادآن
  در دم شد سیاه ،آتش دید و ،قلب

  قلب میزد الف اشواق محک
  افتد اندر دام مکرش ناکسی

کاین اگر نه نقد ديپاکیزه ب  
  هیچ او الف محک دیدن زدي؟

  در رز معنی و فردوس برین   
  زار ن بطیخ ِاز ایاین سر خر را 
  ن مطبخه زیش اشدنشو دیگر ب

  هم آن ز تو ،وز تهم این  ،غلط ین
 هم جهت، هم نور و، ارکانش توئی

  زمین هم تا ابد محمود باش بر 
  یک خو شوند ،یک قبله و ،یک دل و

معنوي  وحدت است اندر وجود  
اماجر یاد آرد اتحاد   

  مختلط خوش همچو شیر و انگبین 
  منکري اش پردة ساتر شود
  خشم کرد آن مه ز ناشکري او
  ناشناسا گشت و پشت پاي زد

ن گبر کهن آ تا بدانی لج  
ذ بوداو هر گبر را تعوی نعت  

  از خیال روش دلشان می طپید
  هر چه زودتر ،در عیان آریش

  یاغیانشان می شدندي سر نگون 
  دي اري احمد بغوثشان کرّ

  یاد اوشان داروي شافی شدي 
  در دل و در گوش و در افواهشان 

  یعنی خیال  ،بلکه فرع نقش او
  از دل دیوار خون دل چکد
  که رهد در حال دیوار از دو رو

  ی عیب مر دیوار رائآن دو رو
 چون در آمد سید آخر زمان

  رد بادب ،چون بدیدندش به صورت
  کی بوده ست راه؟ ،قلب را در قلب

  تا مریدان را در اندازد به شک 
  این گمان سر بر زند از هر خسی 
  کی به سنگ امتحان راغب شدي؟
 یا به سنگ امتحان شوقش بدي؟
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  اما آن چنان ،او محک می خواهد
  م تا قیامت زین کالمگر بگوی

  آن محک که او نهان دارد صفت
  رو دارد نهان آینه کاو عیبِ

  آینه نبود منافق باشد او
  آینه جو، راست گوئی بی نفاق
  تا که عین آینه ات سازد خدا
  عرش چه و؟ چرخ چه؟ اي ذولباب

  

  که نگردد قلبی او زآن عیان   
 ذرد واین ناتمامصد قیامت بگ

  نه نور معرفت  ،نی محک باشد
  از براي خاطر هر قلتبان 

 ینه را هرگز مجوئاین چنین آ

 ختم کن واهللا اعلم بالوفاق

 که نمائی عرش را همچون سها

  فهم کن واهللا اعلم بالصواب
  

  
  
  
  

  پایان دفتر چهارم
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  مثنوي دفتر پنجم
  

 .ن  ُکرد یحس  توسط، "کالله خاور"ح از نسخه یپ و تصحیتا

 r.ismfiwww.su  یتساط وست ديبنه صفح
 .دیر گزارش دهیت زید آنرا به سایافتی یلطفا ً اگر اشتباه

  :دیکن یر کپیت زید از سایتوانیرا م یاصل يلهایفا
www.guidinglights.org  

  
  مقدمه دفتر پنجم. 1

  ن که نور انجم استیشه حسام الد
  ن ِ رادیاء الحق حسام الدیض يا

  فی، خلق محجوب و کثيگر نبود
ت، داد معنیدر مد یدادم یح  

  ستینک لقمۀ باز، آن ِ صعوه یل
  ب است با اهل جهانیشرح ِ تو غ
  انیف است با زندانیمدح ِ تو ح

  ق ِ حجابیف است و تخریمدح، تعر
  د، مداح خود استیمادح ِ خورش

  د جهان، ذم ِ خود استیذم ِ خورش
  کاندر جهان یتو ببخشا بر کس

  ؟ده هایچ از دید هیتاندش پوش
  ؟حدش تانند کاست یا ز نور بی

  هان بودیکاو حاسد ک یهر کس
  قدر تو بگذشت از درك عقول

  انین عقل از بیگر چه عاجز آمد ا
  دركیئا کله ال یان ش

  گر چه نتوان خورد طوفان ِ سحاب
  دیا را اگر نتوان کشیآب در

  انیدر م يارین یراز را، گر م
  کینطقها نسبت به تو  قشر است، ل

  طالب آغاز سفر پنجم است   
  تادان صفا را اوستاداوس

  ف ی، حلقها تنگ و ضعيور نبود
   یبگشادم ین منطق، لبیر ایغ

ن ست یچاره اکنون، آب و روغن کرد  
  عشق دارم در نهان  همچو راز ِ

  ان یم اندر مجمع روحانیگو
  ف آفتاب یفارغ است از مدح و تعر

  که دو چشمم روشن و نامرمد است 
  ک و بد است یکه دو چشمم کور و تار

  شد حسود آفتابِ کامران 
  ؟ده هایو ز طراوت دادن ِ پوس

  ؟ا به دفع جاه او تانند خاستی
  دان بودیآن حسد، خود مرگ جاو

  عقل اندر شرح تو، شد بوالفضول 
  د در آن یبا یعاجزانه جنبش

  ترك یاعلموا ان کله ال 
  ؟توان کردن به ترك خورد آب یک

 دید چشیبا یهم به قدر تشنگ

  تازه کن از قشر ِ آن درکها را 
  ک یگر فهم ها، مغز است نیش ِ دیپ
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  آسمان، نسبت به عرش آمد فرود
  دم وصف تو، تا ره برنیمن بگو
  و، به حق، جذابِ جان ینور ِ حق
  ن نور ِ خَوشیم است، تا ایشرط، تعظ

  ز گوشیابد مستعد تینور 
ش، اینور م   ز گوشیف تیحر يکـَ

  که شب جوالن کنند یسست چشمان
  ک، شدیمشکل ِ بار ينکته ها

  د هنر را تار و پودیتا بر آرا
  ارد شاخهایبر ن یهمچو نخل

  

  خاك تود يست سویور نه بس عال  
  ش از آن، کز فوت آن حسرت خورندیپ

همند و گمان  و  خلق در  ُظلمات  
رمه کش ید ین بیگردد ا دگان را س  

  کاو نباشد عاشق ظلمت چو موش 
 چون موش، در ظلمت مکوش يگر نه ا

  ؟مان کنندیطواف مشعلۀ ا یک
  ک شدین تاری، کاو ز دیبند طبع

  د نتواند گشودیچشم در خورش
  ن، سوراخهایکرده موشانه، زم

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

عۀً منَیه کریر آیتفس. 2 بر ذْ أَ لَیالطَّ مه فَخُ نَّ إِ رْهص   ک الَخیرِ فَ
  ن بشر را، دل فشاریچار وصف است، ا

شیخورش يا یل وقتیتو خل ه د  
شیاز ا یزانکه هر مرغ نها، زاغ و  

  لیچار وصف تن، چو مرغان خل
  ک و بدیل، اندر خالص نیخل يا

  تو يو، جملگان، اجزا یکل توئ
  شودیم ياز تو، عالم، روح زار

  مقام چار خون تن شد یزآنکه ا
د  یخواه یخلق را گر زندگ َاب  

  بازشان زنده کن از نوع دگر
  راه زن يچار مرغ ِ معنو

  ير جملۀ دلها شویچون ام
  ن چار مرغ زنده رایسر ببر ا

  بط ّ و، طاوس است و، زاغ است و، خروس
  بط، حرص است و، خروس آن شهوت است

  د سازیتش آنکه بود امیمن
، حرص آمد، که نوکش   نیدر زم بط ّ

عطل آن گلوی ک زمان نبود م  
  کندیم يکه خانه ا یغماچیهمچو 

  ک و بدیفشارد نیاندر انبان م

  ن چهاریخ عقل گشته ایچار م  
ه زن را بکـُین چهار اطیا ش ار ِ ر  

  ده کش یهست عقل عاقالن را د
  ل یشان دهد جان را سبیبسمل ا

  سر ببرشان، تا رهد پاها ز سد
  تو يبر گشا که هست پاشان، پا

  شودیم يپشت صد لشکر، سوار
  نامشان شد چار مرغ ِ فتنه جو

  ن چار مرغ ِ شوم ِ بدیسر ببر ز
  شان ضرریکه نباشد بعد از آن  ز ا
  ان وطن کرده اند اندر دل خلق

   یفۀ حق توئین دوران خلیاندر ا
  نده رایکن عمر ناپا يسرمد

لق اندر نفوس یا   ن مثال چار خُ
  ت است یجاه چون طاوس و، زاغ امن

  ا عمر ِ درازید، یطامع تأب
  ن ید دفیجویدر تر و در خشک م

  "کلوا"نشنود از حکم، جز امر ِ 
  کندیزود زود انبان خود پر م

  نخود در و حبات يدانه ها
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  د دگریآ یاغئیتا مبادا 
  وقت تنگ و، فرصت اندك، او مخوف

  شیست بر سلطان ِ خویاعتمادش ن
  اتیک مؤمن، ز اعتماد آن حیل
  که او یاغیمن است از فوت و از یا
  ن ِ دگرمن است از خواجه تاشایا

  د در ضبط حشمیعدل شه را د
  الجرم نشتابد و ساکن بود

  بیدارد و صبر و شک یبس تأن
  ، پرتو رحمان بودین تأنیکا

  طانش بترساند ز فقریزآنکه ش
  دیطان در وعیبشنو که ش یاز نب
  زشت از شتاب يزشت و، بر يتا خور

  

  فشارد در جوال، او خشک و تر یم  
  وقوف  یدر بغل زد، هر چه زوتر، ب

  ش ید به پیآ یکه مبادا طامع
  کند غارت به مهل و با انات  یم
  شناسد قهر شه را بر عدو یم

  ندش مزاحم، صرفه بریایکه ن
  ارد کرد، کس بر کس ستم یکه ن

  از فوات حظ ّ خود آمن بود
  ب یجر و موقن است و پاك یچشم س

  طان بودیو آن شتاب از هزة ش
  ر صبر را، بکشد بعقریبارگ
  دیدت از فقر شدیکند تهدیم
ت، ن ین ثواب ی، نیتأن یمرو  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ه عل یث مصطفین حدیود ادر سبب ور. 3 سبعه امعاء و المؤمن  یاکل فیه که الکافر یصلوات اللَّ
  معاء واحد یاکل فی
  الجرم کافر خورد در هفت بطن

  غمبر شدندیکافران مهمان پ
  نجا قنقیشاه ما ا يم ایکامد

  ده ما ز دوریم و رسینوائ یب
  اران کرد آن سلطان ِ رادیرو به 

  دیاران ِ من قسمت کنی يا: گفت
  پر بود اجسام هر لشکر ز شاه

  غ هایآن ت یتو به خشم شه زن
  یزنیم یگناه یبر برادر، ب

  جان است و، لشکر پر از او یکیشه 
  ن بودیریآبِ روح ِ شاه، اگر ش

  ن شه دارند و بسیت دیکه رع
  دیمهمان گز یکی، ياری یکیهر 

  داشت، کس او را نبرد یجسم ِ ضخم
  همهبردش، چو واماند از  یمصطف

  بزان يم خانه بودندیکه مق

  ک و الغر، زفت بطن ین و دل بارید  
  شان به مسجد آمدندیوقت شام ا

  تو مهمان دار ِ سکان افق  يا
  فشان بر سر ما فضل و نورین بیه

 ر جمله شاهان و عبادیدستگ

  دیمن يکه شما پر از من و خو
  اه ج يغ بر اعدایز آن زنند آن ت

  ؟د تو رایور نه بر اخوان چه خشم آ
   یعکس خشم ِ شاه، گرز ِ  ده من

  ن اجسام  جویروح چون آب است و، ا
  جمله جوها پر ز آب خوش شود

  ن فرمود سلطان ِ عبس ین چنیا
  دیند یک زفت بود و، بیان یدر م

  ماند در مسجد، چو اندر جام  درد
  ر ده اندر رمه یهفت بز بد ش

  وقت خوان  يبرا دنیبهر دوش
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  ر آن هر هفت بزینان و آش و ش
  ت خشم آلو شدندیجمله اهل ب

  خوار همچون طبل کرد یمعده طبل
  وقت خفتن رفت و در حجره نشست

  ر در را در فکندیاز برون زنج
  ا صبحدمیمه شب یگبر را در ن
  در شتافت يش سویاز فراش خو
  له سازیله کرد آن حیدر گشادن ح

  تقاضا بر تقاضا، خانه تنگشد 
  دیکرد و به خواب اندر خز يله ایح

  رانه بد اندر خاطرشیزآنکه و
  دیچو د یرانۀ خالیش در ویخو

  د آن جامه خوابیدار و بدیگشت ب
  ز اندرون او بر آمد صد خروش

  میداریخوابم بدتر از ب: گفت
  زد  وا ثبورا  وا ثبور یبانگ م

  ن شب به سر؟یشود ا یمنتظر که، ک
  از کمان يریزد او چو تیتا گر

  کنم یار است، کوته میقصه بس
  

  خورد آن بو قحط اعوج ابن غزّ  
  ر بز طامع بدندیکه همه در ش
  را او بخورد یقسم هجده آدم

  زك از غضب در را ببست یپس کن
  ن و دردمندیکه از او بد خشمگ

  بس تقاضا آمد و درد شکم 
  افت یدست بر در چون نهاد، او بسته 

  نوع نوع و خود نشد آن بند باز
  درمان و دنگ  یان و بریماند او ح

  دیرانه دیش را در خواب و در ویخو
  شد به خواب اندر همانجا منظرش 
  دیاو چنان محتاج، هم در حال ر

  وانه شد از اضطراب یپر حدث، د
  خاك پوش  یب ین رسوائیاز چن

  م یرینسان میکه خورم زآنسان و ز
  آنچنان که کافران روز نشور

  د از گشادن بانگ دریتا بر آ
  چ کس او را چنان یند هیتا نب

  د از درد و غم یباز شد آن در، ره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  و خود را پنهان کردن تا خجل نشود ه الصالة و السالم بر مهمانیعل یدر ِ حجره گشادن مصطف. 4
  صبح آمد و در را گشاد یمصطف

  یدر گشاد و گشت پنهان مصطف
  د، رود گستاخ اویتا برون آ

  ایو  يزیا نهان شد در پس چی
ۀَ اهللا، گاه پوش غَ بده کندیص  

  شیخو يند خصم را پهلویتا نب
  د احوال شبشیدیم یمصطف

  ید رهیش از خبط، بگشایتا که پ
  ت بود و، امر آسمانک، حکمیل

  بود ياریبس عداوتها که آن 
  دیچونکه کافر باب را بگشاده د

  صبح آن گمراه را، او راه داد  
  تا نگردد شرمسار آن مبتال

  ند در گشا را، پشت و رویتا نب
  د دامان خدایاش پوش ياز و
  چون بر آن ناظر تند یپردة ب

  ش یش است، بیقدرت قادر از آن ب
بش یل ک مانع بود فرمان ر  

   یحت در چهیفتد ز آن فضیتا ن
  شتن را او چنان یند خویتا بب

  بود يها که معماریبس خراب
 دیرون جهین بینرم نرمک از کم
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ِ   پر حدث را،    ک فضولیجامه خواب
  "نین کردست مهمانت، ببیچن"که 
  شینجا به پیاور مطهره ایکه ب
  کز بهر خدا: جست یم یهر کس
  ن حدث را، تو بهلیم ایما بشوئ

ك مر تو را حق عمر خواند يا عمرُ   لَ
  میزئیخدمت تو م يما برا

  ستین ساعتیک ایدانم، ولیم: گفت
  ست ین قول نبیمنتظر بودند کا

  شست آن احداث را یاو به جد م
  ن را تو بشویکا: گفت یکه دلش م

  

  ش رسول یقاصدا، آورد در پ  
ۀً للعالم"زد  يخنده ا مح نیر"   
  ش یا با دست خوم جمله ریتا بشو

  جان ما و جسم ما قربان تو را
  ن، نه کار جان و دل یکار دست است ا

  نشاند یفه کرد و بر کرسیپس خل
  ؟می، پس ما کئیکنیچون تو خدمت م

  ست یشم، حکمتین شستن به خویکاندر ا
  ست ین اسرار چید که اید آیتا پد

  اید و ریخاص ز امر حق، نه تقل
  به تو نجا هست حکمت، تویکه در ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ه و آله در آن ساعت که یاهللا عل یصل یدر سبب رجوع کردن آن کافر به خانۀ مصطف. 5
شست و خجل شدن او، و جامه چاك کردن و نوحۀ  ین ملوث او را به دست خود میبال یمصطف

  خود و بر حال خود او بر
  ادگاریبد  یکلیکافرك را ه

  آن حجره که شب جا داشتم: گفت
  ن بود، شرمش  حرص بردیگر چه شرم

  دیکل شتاب اندر دویه یاز پ
  ، آن حدث با دست خَود"د اهللای"کان 

  دیاد رفت و شد پدیکلش از یه
  زد او دو دست را بر رو و سریم

  و سرش ینیآنچنانکه خون، ز ب
  زد، خلق گرد آمد بر اونعره ها 

  عقل، سر یب يا: زد او بر سر کهیم
  نیکل زم يا: کرد او که یسجده م

  ی، خاضع امر وئیتو که  ُکل
  ز حق ی، خوار و لرزانیتو که  ُکل
  کرد رو بر آسمان یهر زمان م

  دید و طپیرون بلرزیچون ز حد ب
  بنواختش یساکنش کرد و بس

  ؟خندد چمن ید ابر کیتا نگر

  قرار ید آن را و گشت او بیاوه دی  
  خبر بگذاشتم  یآنجا بکل یه

  ست خُردیزیچ یحرص اژدرهاست، ن
  دی، و آنحال دیدر وثاق مصطف

  د، که دورش چشم بدیشو یخوش هم
  دیبان را دری، گرياندر او شور

  وار و دریکوفت بر دیکله را م
  شد روان و، رحم کرد آن مهترش 

  ها الناس، احذروایا: انیگبر گو
  نور بر یب ينه، کایزد او بر س یم
  ن ین جزو مهیرمسار است از تو اش

   يمن که جزوم، ظالم و زشت و غو
  من که جزوم، در خالف و در سبق 

  ن قبلۀ جهان یا يکه ندارم رو
  دیش در کنار خود کشیمصطفا

  ده اش بگشاد و، داد  ِاشناختش ید
  ؟جوشد لبن ید طفل کیتا نگر
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  قیداند طر یروزه هم کیطفل ِ 
  ؟گانیۀ  دای، که دایدان یتو نم

  گوش دار "را ًیبکُوا کثیو ل"گفت 
  ۀ ابر است و سوز ِ آفتابیگر

  سوز مهر و اشک ابر يگر نبود
  ؟ن هر چار فصلیمعمور ا يبد یک

  ۀ ابر ِ جهانیسوز مهر و، گر
  آفتاب عقل را در سوز دار

  دت چون طفل خُردیان بایچشم، گر
  با برگ است روز و شب از آنتن چو 

  جان است، زود یبرگ یبرگ تن، ب
  ن برگ تنی، قرض ده ز"أقْرَضُو اهللا"

  ن لقمۀ تنتیقرض ده، کم کن از ا
  کند یش چون خالین، خویتن ز سرگ

برهد و پاک  يدین پلیز   برَد یِ
  نین و هیه: ترساندت که یو مید

  ن هوسها، تو بدنی، زيگر گذار
  مزاج يو دارو ن بخور، گرم استیا

  ن تن مرکب استیت که این نیهم بد
  د خللیش آین مگردان خو، که پیه
  و ِ دونیدها آن دین تهدین چنیا

  نوس سازد در دوایش جالیخو
  ین تو را سود است، از درد و غمیکا
  هات رایو ه یه یش آرد هیپ

رَس، در وقت نعل يهمچو لبها   فَ
  رد او، چون گوش اسبیت گیگوشها

  ز اشتباه یپات نعل بر زند بر
دد در دو کار"نعل ِ او باشد    "ترَ

  یآن بکن که کرد مختار نب
  به چه محفوف گشت "حفت الجنۀ"

  لت و ز دهایصد فسون دارد ز ح
  دشی، چو َکه،  بربایگر بود کوه

  ق یۀ شفیم تا رسد دایکه بگر  
  گان یرت رایه شیگر یکم دهد ب

  ر ِ فضل ِ کردگاریزد شیتا بر
  ن دو رشته تاب یا همیاستن دن

  ؟اجسام  ما عرض و سطبر يشد یک
  ه اصل ین گرین  َتف و ایا يگر نبود
  ؟دارد جهان را خوش دهان یچون هم

  چشم را چون ابر، اشک افروز دار
  ن نان را، که نان آب تو بردیکم خور ا

  ز است و خزان یشاخ جان، در برگ ر
  د کاستن، و آن را فزودین ببایز

  د در عوض در دل چمن یتا برو
   "نٌ رأتیوجه ال ع"د یتا نما

  کند یپر ز مشک و در ِ اجالل
  ، تن او بر خورد"طهر ُکمی"از 
  ن یحز ي، گرديخور یمانین پشیز

  شدن  ین خواهیمان و غبیبس پش
  نفع و عالج  یاشام از پیو آن ب

  آن چه خو کردست، آنش اصوب است 
لل یر دماغ و دل بزاد د صد ع  

  آرد و بر خلق خواند صد فسون 
  مار تو رایبد نفس ِ بیتا فر

   ین، در گندمیگفت آدم را هم
  چد او لبهات رایشه پیو ز لو

  د سنگ کمتر را چو لعل یتا نما
  کسب  يحرص و سو يکشاند سو یم

  تو ز درد آن  ز راه  یتا بمان
  ن هوش داریا آن کنم؟ هین کنم یا

   یمکن که کرد مجنون و صب آن
  بالمکاره، که از او افزود کشت 
  که کند در سله، گر هست اژدها

 دشیشتن بنمایدست برد خو
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  ور بود آبِ روان، بر بنددش
  ار کنی، ياریعقل را، با عقل ِ 

  

  ور بود حبر زمان، بر خنددش   
هم شُور"   بخوان و کار کن  "يأَمرُ
   

  
 

ن دادن او را از آن یه و آله مهمان را و مسلمان شدن و تسکیاهللا عل یصل ینواختن مصطف. 6
  اضطراب و  ندامت 

  ان ندارد، آن عربین سخن پایا
  دیوانه شدن، عقلش رمیخواست د

  امد آن چنانین سو آ، بیا: گفت
  ن، با خود آین سو آ، مکن هیا: گفت

  آب بر رو زد، در آمد در سخن
  رون شومیبدهم و ب یتا گواه
  ِ قضا یز ِ قاضین دهلیما در ا

ل"چون  م، آن را ز امتحانیگفت  "یب  
  ؟میتن زد یز قاضیاز چه در دهل
  گواه ي، ایز قاضیچند در دهل

  ن جا، تا که تویآن بخواندندت بدز 
  يشتن بنشسته ایاز لجاج ِ خو

  دیشه ي، این گواهیا یتا بنده
  ک زمان کار است، بگزار و بتازی

  ک زمانی یخواه در صد سال و، خواه
  

  ماند از الطاف آن شه در عجب   
  دیبازش کش یدست عقل ِ مصطف

  زد از خوابِ گران یبر خ یکه کس
  تو کارهان سو هست با یکاندر ا

  د حق، شهادت عرضه  ُکن یشه يکا
  ، در آن هامون شوم یرم از هستیس

لیَالست  يبهر دعو یم و ب  
  ان یقول و فعل ما شهود است و ب

  ؟میآمد یکه ما بهر گواه ین
ه شهادت از پگاه یحبس باش ؟ د  
  عتو يو، نار یبده یآن گواه

   ي، لب و کف بسته این تنگیاندر ا
  د؟یره یخواه یز کین دهلیتو از ا

  کار ِ کوته را مکن بر خود دراز
  ن امانت، وا  گذار و، وا  رهان یا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یهاست بر نور اندرونیگواه یبرون يزهایان آنکه، اعمال نماز و روزه و حج و همۀ چیب. 7
  ن نماز و روزه و حج و جهادیا
  ه و ترك حسدیت و هدن زکایا

  اظهار ِ راست ی، پیخوان و مهمان
  ش  َکشیه ها و ارمغان و پیهد

  با فسون یکاو شد به مال یهر کس
  ا سخای يدارم ز تقو يگوهر

  از حالل يکرد تقو: دیروزه گو
  شیکاو از مال ِ خو: و آن زکاتش گفت

  ن دو گواهیکنند ا يگر، به طرّار
  اد، ار کند دانه نثاریهست ص

  دادن است از اعتقاد یهم گواه  
  دادن است از سرّ خَود یهم گواه

  م راست یهستمهان، ما با شما  يکا
  هستم با تو خَوش : شد گواه آنکه

  در اندرون  يست؟ دارم گوهریچ
  ن زکات و روزه بر هر دو گوایا

  در حرامش، دان که نبود اتصال 
  ؟شیدهد، پس چون بدزدد ز اهل ِ ک یم

  جرح شد در محکمۀ عدل ِ اله 
  ز رحم و جود، بل بهر شکار ین
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  امیت گربۀ روزه دار اندر صهس
  ، صد قوم راين کژیکرده بد ظن، ز
  تند ین که او کژ میفضل ِ حق، با ا

  سبق برده رحمتش، و آن غدر را
شسته حق ز   ن اختالطیکوشش اش را  ُ

  او ظاهر شود يتا که غفار
  

  د خام یش، بهر صیخفته کرده خو  
د نام، اهل ِ جود و صوم راکرده ب  

  کندین جمله پاکش میعاقبت، ز
  ، کآن نباشد بدر رايداده نور

  ن خباطیغسل داده رحمت او را ز
  ئات جمله را غافر شودیس
  

  
  
  
  
  
 

، الجرم يدیآب را از پل یتعال يها را، و باز پاك کردن خدایدیپاك کردن آب همۀ پل. 8
  یقدوس آمد حق تعال

  ن ببارد از سماكیآب بهر ا
  کار گردد، شد نجسیآب چون ب

  حق ببردش باز در بحر صواب
  گر آمد او دامن کشانیسال د

  نجا شدم، پاك آمدمیمن نجس ز ا
  من يدان سویپل يد، ایائین بیه

  ت رایرم جملۀ زشتیدر پذ
  چون شوم آلوده، باز آنجا روم

  ن بر َکنَم آنجا ز سریِ چرک دلق
  نین است و، کار من هم ایکار او ا

  ما يهایدین پلیا يگر نبود
  دست اویزر بدوز يسه هایک
  ياه ِ رسته ایزد بر گیا بری
  رد بر سر او حمال واریا بگی

  نهان يصد هزاران دارو اندر و
  يجان ِ هر درد و دل ِ هر دانه ا

  ن را پرورشیمان ِ زمیتیزو 
  ره شودیه اش، تیاند ماچون نم

  خدا يکا: ناله از باطن بر آرد
  

  دان را کند، از خبث پاك یتا پل  
  تا چنان شد، کآب را، رد کرد حس 
  تا بشستش از کرم، آن آب ِ آب 

  خوشان  يای؟ به دريکجا بود یه
  خاك آمدم  يبستدم خلعت، سو
  من  يزدان، خوی يکه گرفت، از خو
  ت رایدهم عفر یچون ملک، پاک

  ها روم یاصل ِ اصل ِ پاک يسو
  خلعت پاکم دهد بار دگر

   "نیرب العالم"است  يعالم آرا
  ؟ن  بارنامه  آب رایا يبد یک
  ان ِ مفلس، سو به سو یرود جویم
   يهر ناشسته ا يد رویا بشوی

  دست و پا را در بحار یب یکشت
  د در جهان یزآنکه دارو زو برو

   يرود در جو، چو داروخانه ایم
  خاك گرسنه صد گون خورش  زو به

  ره شودین، خیهمچو ما، اندر زم
  دادم و، ماندم گدا يآنچه داد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ره شدنیبعد از ت یاستعانت آب از حق سبحانه و تعال. 9
  دیه بر پاك و پلیختم سرمایر

  خوشش ير جابب:  ِدیابر را گو
ه یشه سرما يا   ز"ه د ن مل مدیه"  

    کشش دا، به باال بر ِیهم تو خورش
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  راندشیمختلف م يراهها
  استین آب، جان ِ اولیخود غرض ز
  ره ز قذر ِ اهل ِ  َفرشیچون شود ت

  د ز آن طرف دامن کشانیباز آ
  مم وارهاند جمله رایاز ت

  ابد اعتاللیز اختالط خلق 
  لیِ خوش صه يبالل ِ خوش نوا يا

  امیجان سفر رفت و، بدن اندر ق
  کالم ن مثل چون واسطه ست اندریا

  ؟واسطه یرود ب یاندر آتش ک
  د ز ابتدایواسطۀ حمام با

  لیشد در آتش چون خل یچون نتان
  از حق و اهل ِ طبع يریهست س

  کن اهل تنیلطف از حق است، ل
  بیحج یچون نماند واسطۀ تن، ب

  ن هنرها آب را هم شاهد استیا
  

  حدش یبحر ِ  ب يتا رساند سو  
  شماست  يهایرگیکاو غسول ت

  بخش ِ عرش  یپاک يباز گردد سو
  ط آدر نشان یاز طهارات مح

 طالبان قبله را يو از تحرّ

حنا "د که یآن سفر جو ا باللیار"   
ح ل یمئذنه بر رو بزن طبل ر  

  د سالم ین سبب گویوقت رجعت، ز
  واسطه شرط است، بهر فهم عام 

  د از رابطه یجز سمندر، کاو ره
  تو طبع را یتا ز آتش خوش کن

  ل یگشت حمامت رسول، آبت دل
   ؟واسطه نان در شبع یرسد ب یک

  پردة چمن  یابد لطف بیدر ن
  ب یابد ز جی، نور ِ مه یهمچو موس

  زد استیکاندرونش پر ز نور ا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یر و نور اندرونیبر ضم یرونیفعل و قول ب یگواه. 10
  ریقول و فعل آمد گواهان ِ ضم

ت در درونیچون ندارد س   ر سرّ
  فعل و قول، آن بول ِ رنجوران بود

  ب روح در جانش رودیو آن طب
  حاجتش نبود به فعل و قول ِ خوب

  بجو ين گواه فعل و قول از ویا
  او بود قول و فعل او گواه

  بنگر اندر فعل او و قول او
  ست؟ینورش اندر مرتبت چند است و چ

  دور شو ياد، از ویگر بود ص
  مدار يق، دست از ویور بود صد

  کز حد گذشت یک نور عارفیل
  ش فارغ آمد از شهودی يشاهد

  

  رین دو بر باطن تو استدالل گیز  
  بنگر اندر بول ِ رنجور از برون 

  بود ب جسم را برهانیکآن طب
  مانش رودیوز ره جان، اندر ا
  س القلوب یاحذروهم هم جواس

 ست واصل، همچو جویائیکاو به در

 ا متصل چون جو بودیکاو به در

 ر، آن راز جویتا چه دارد در ضم

 ستیا سخید او دانه پاشد، یبهر ص

 وآن فسون و فعل و قولش کم شنو

 بحار يتا رساند مر تو را سو

 ا و دشتابانهیپر شد از نورش ب

  و جود يجانباز يوز تکلفها
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فعل و قول ِ  یان آنکه نور، خود را از اندرون شخص منور ظاهر کند بر خلقان، بیدر ب. 11
عارف، افزون از آنکه بقول و فعل او ظاهر شود، چنانکه آفتاب بلند شود و بانگ خروس و اعالم 

  دهد بر نور او یان کند گواهیب یو فعل یآنکه قول ید، بیایؤذن حاجت نم
  رون تافته ستینور آن گوهر چون ب

  گواه  فعل و گفت يپس مجو از و
  ست؟ اظهار نهانیچ ین گواهیا

  که عرض، اظهار ِ سرّ ِ جوهر است
  ن نشان ِ زر نماند بر محکیا
  امین صین جهاد و، این صالة و، ایا

  نمود یفعال و اقوالن ایجان چن
  نک گواهیکه اعتقادم راست است، ا

  د گواهان را بدانیه بایتزک
  است یحفظ لفظ، اندر گواه قول

  د، رد استیگر گواه قول  کژ گو
  دتیتناقض با یقول و فعل ب

  دی، تناقض اندر"یکم شتیسع"
  ؟با تناقض که شنود یپس، گواه

  ریقول و فعل، اظهار سرّ است و ضم
  ه شد، شد قبولیت تزکچون گواه
  حرون يزند، ای، ستيزیتا تو بست

  

  افته ست ین تسلسها فراغت یز  
گل شکفت    که از او هر دو جهان چون  ُ

  ر ِ آن یخواه فعل و خواه قول و غ
  ن عرض بر معبر است یو یوصف باق

  ز شک  یک نام و بیزر بماند ن
  ک نام یهم نماند، جان بماند ن

  سودبر محکّ امر، جوهر را ب
  ک هست اندر گواهان اشتباه یل

  بدان  یه اش اخالص و موقوفیتزک
  است  یحفظ عهد، اندر گواه فعل

  د، بد است یور گواه فعل کژ پو
  دت یش آیتا قبول اندر زمان پ

  دیدر ید و، شب بر میدوز یروز م
  ُکند از لطف خود یاو مگر حکم

  ریکند سرّ ِ ست یدا میهر دو پ
  اندر مول مول  ستیور نه محبوس 

هم  منتظرون  نَّ   فانتظرهم،  إِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  شیه السالم شهادت را بر آن مهمان خویعل یعرضه کردن مصطف. 12
  یان ندارد، مصطفین سخن پایا

خ بوده است   آن شهادت را که فرّ
  یگشت مومن، گفت او را مصطف

  ف توامیو اهللا، تا ابد ض: گفت
  زنده کرده و، معتق و، دربان ِ تو

گز"ن یند جز ایهر که بگز ده خوانیب"  
  ر تو رودیخوان غ يهر که سو

  تو رود ییگیهر که از همسا
  تو سفر او دور دست یور رود ب
  فیتو براسبِ شر یند بیور نش

   یمان و پذرفت آن فتیعرضه کرد ا  
  بسته را بگشوده است  يبندها

  که امشبان هم باش تو مهمان ما
  وم هر کجا باشم، به هر جا که ر

  ن جهان و آن جهان، بر خوان ِ تویا
د گلو رش استخوان یعاقبت د  

  و با او دان که هم کاسه شودید
  ه اش شودیشک دان که همسا یو بید
  است  يو ِ بد همراه و هم سفرة وید

  ف یو او را ردیحاسد ما هست و، د

  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



677 

 

  رد از او شهناز ِ اویور بچه گ
هم  ینب"در    فته ست حقگ "شارِکْ

  ین را جلیب ایغمبر ز غیگفت پ
  ا رسول اهللا رسالت را تمامی
  دو صد مادر نکرد ين که تو کردیا

نک جان ببرد   از تو جانم از اجل  َ
  گشت مهمان رسول آن شب عرب

  ر و رقاقیبخور ش: کرد الحاحش
  ناموس و فن یست، نین تکلف نیا

  تیدر عجب ماندند جمله اهل ب
  بود یلیآنچه قوت مرغ باب

  فجفجه افتاد اندر مرد و زن
  ر شدیسر ز يحرص و، وهم کافر

  برفت يکفر، از و یآن گدا چشم
  دیطپ یآنکه از جوع البقر بر م

  چشمش شتافت يوة جنت سویم
  

  و در نسلش بود انباز ِ اوید  
  سبق  يهم در اموال و، در اوالد، ا

   یالت نوادر با علدر مقا
  غمام  یهمچو شمس ِ ب يتو نمود

  از افسونش با عازر نکرد یسیع
  عازر ار شد زنده ز آن دم، باز مرد

  مه خورد و بست لب یک بز، نیر یش
  نفاق  یر، و اهللا بیگشتم س: گفت
  رتر گشتم از آنکه دوش من یس

  ت یک قطره زیل زآن ین قندیپر شد ا
  !دبو یلین پیمعدة چن يریس

  ! ل تن یخورد آن پیقدر پشه م
  ر شد یس ياژدها از قوت مور

  ش لمتر کرد و زفت یمانیلوت ا
  دیوة جنت بچیم میهمچو مر

  افتیمعدة چون دوزخش آرام 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ار شود یشود، تا آنکه جسم هم  یا میجسم اول يجان است، غذا ينور که غذاان آنکه، یب. 13
  "يدی یعل یطانیاسلم ش"جان را، که 

  ست هولیمان، نعمت و لوتیذات ا
  گر چه آن مطعوم ِ جان است و نظر

  قانع به نان و گند نا  ي؟ ایتا ک
  و ِ جسم آن را اکولید یگر نگشت

  دشو یکه مرده ح یو، از آن لوتید
  است عاشق، کور و کریو بر دنید

  چشدین چون میقیاز نهانخانۀ 
  ص البطن عرج هکذایا حری
لعالجیا مری رج  لض القلب ع  
  رهن الطعام یها المحبوس فیا

ن ف را یاالجوع ِ طعاما واف  
  اغتذ بالنور کن مثل البصر

  ح ِ حق را کن غذایچون ملک، تسب

  مان به قول یقناعت کرده از ا يا  
  پسر يب است، ایجسم را هم ز آن نص

 مان کن غذایبا خود آ  و، نور ِ ا

  رسول  ينفرمود "طانیاسلم الش"
  شود؟ یاشامد، مسلمان کیتا ن

د مگر یعشق را، عشق   دگر برّ
  اندك اندك، عشق رخت آنجا کشد

  ل الغذایانما المنهاج تبد
  ل المزاج یر تبدیلۀ التدبجم

  سوف تنجو ان تحملت الفطام 
  ا نافرایافتقدها و ارتج  

  رَ البشریا خیوافق ِ االمالك 
  ک از إذایهمچون مال یتا ره
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  فه کم تندیج يل، ار سویجبرئ
  ن آهسته استیه در زمل اگر چیپ

  

ت، ک   ؟ز کرکس کم زند یاو به قو  
  رسته است؟ یاو ز پشه، باز گو، ک

  
  
 

  سیخس يشان بر غذایدن ایروح را و لرز يانکار اهل تن غذا. 14
  نهاده در جهان یحبذا، خوان

  پر از نعمت شود یگر جهان باغ
گر بهاريقسمشان خاك است، گر د ،  

  د کرم ِ چوبیان چوب گویدر م
  د کرم خُردیان خاك گویدر م

  ان آن حدثین، در میکرم سرگ
  

  سان بس نهان یک از چشم خسیل  
  بود یقسم مار و مور، هم خاک

  ؟چو مار ی، خاك چون نوشیر ِ کونیم
   ؟خوب ين حلوایمر که را باشد چن

 ن حلوا به عالم کس نخوردین چنیا

نقل   نداند، جز خبث  یدر جهان  ُ
  

  
  
  
  
  
 

  مناجات. 15
  ثار کنیر، اینظ یب يخدا يا

  ر و در آن مجلس کشانیگوش ما گ
  نیاز ا يدیرسان یبوئ چون به ما

  از تو نوشند، ار ذکور و، ار اناث
  دعا ناکرده از تو مستجاب يا

  از رقوم ينقش کرد یچند حرف
  م گوشینون ِ ابرو، صاد چشم و، ج

  سیک رین حروفت شد خرد باریز
  در خور هر فکر بسته بر عدم

  الیطرفه بر لوح خ يحرفها
  بر عدم باشم، نه بر موجود مست

  ان ِ آن اشکال کردعقل را  خط خو
  

  ن سخُن یز يگوش را چون حلقه داد  
  ن سر خوشان یچشند ایقت میکز رح

  ن یرب ِ د يسر مبند آن مشک را، ا
  ا مستغاث یدر عطا،  یغیدر یب

  صد فتح ِ باب  یداده دل را هر دم
  سنگها از عشق آن شد همچو موم 

  فتنۀ صد عقل و هوش  یبر نوشت
  س ینوب خوش یاد يکن، ا ینسخ م

  ال ِ خوش رقم یدم به دم نقش خ
  بر نوشته چشم و ابرو خد و خال 

عدم واف   تر است  یزآنکه معشوق ِ
  رها را ز آن نوردیتا دهد تدب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

از آن لوح آنکه امر و قسمت و مقدور هر روزة  یل لوح محفوظ و ادراك عقل هر کسیتمث. 16
  از لوح اعظم يه السالم، هر روزیل علیاست همچون ادراك جبرئ يو

  چون ملک، از لوح محفوظ، آن خرد
  انین با بیرها بیدر عدم تحر

  ش ِ گاویر یالیشد بر خ یهر کس
  پر شکوه یگشته شخص یالیاز خ

  آن دگر با جهد مرّ یالیو ز خ

  درس هر روزه برد یهر صباح  
  ان یرت سودائیوآن سوادش ح

کنج کاو  یگنج يگشته در سودا ُ  
  آورده به معدنها و کوه  يرو

  ا بهر ِ دریدر يرو نهاده سو
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  و آن دگر بهر ترهب در کنشت
  هال، آن رهزن ِ رسته شدیاز خ
  دل کرده گم یکی، یخوان يدر پر
  از بهر رباح یدر کشت یکیآن 

  ند برونین روشها مختلف بیا
  است؟ یکان بر چ: ران شدهین در آن حیا

  االت ار نبد نامؤتلفیآن خ
  قبلۀ جان را چو پنهان کرده اند

  

  کشت  يسو یصیبهر حر یکیو آن   
  ن مرهم ِ خسته شده یال، ایو ز خ

  بنهاده سم  يگریبر نجوم آن د
 گر با صالحیبا فسق و د یکیوآن 

ن ز اندرون یز آن خ ملو االت  
  است  یهر چشنده آن دگر را ناف

  ؟ختلفرون شد روشها میچون ز ب
  آورده اند یرو جانب یهر کس

  

  
  
  
  
  
  
  
 

ان در وقت نماز قبله را یمتحرّ يگوناگون به اختالف تحرّ يمختلف و همتها يل روشهایتمث. 17
  غواصان در قعر بحر يو تحرّ یکیبه وقت تار

  کنند یم يکه تحرّ یهمچو قوم
  د صبحگاهیچونکه کعبه رو نما

  ا چو غواصان درون قعر ِ آبی
  نید گوهر و در ِ ثمیبر ام

  ژرف يایند از تگ دریچون برآ
  د خُردیو آن دگر کاو برد مروار

  بلوکم، بالساهرهیهکذا، 
  ن هر قوم چون پروانگانیهمچن
  زنندیبر م یش را بر آتشیخو

  بخت يد آتش موسایبر ام
  ده هر رمهیفضل ِ آن آتش شن

  د صبحدم نور خلودیچون بر آ
  هر که را پر سوخت ز آن شمع ِ ظفَر

  ده دوختهیک پروانۀ دو دیل
  و سوز یمانیطپد اندر پش یم

  من چون سوختم: د کهیشمع او گو
  من سر سوخته: ان کهیشمع او گر

  از اشکال تو: د کهیگو یاو هم
  

  تنند یال قبله، هر سو میبر خ  
  کشف گردد که، که گم کردست راه 

  ند شتاب یچ یهم يزیچ یکیهر 
  ن یکنند از آن و ا یتوبره  پر م

  کشف گردد صاحبِ در ِ شگرف 
  گ بردیو آن دگر که سنگها و ر

  فتنه ذات  ِافتضاح ٍ قاهره 
  پر زنان اندر جهان  یگرد شمع

  کنندیم یگرد شمع خود طواف
  بش سبز و تر گردد درخت یکز له

  هر شرر را، آن گمان برده، همه 
  ، چه شمع بودیکید هر ینماوا 

  بدهدش آن شمع ِ خوش هفتاد پر
  ر شمع بد  پر سوخته یمانده ز

  چشم دوز يکند آه از هوا یم
  ؟تو را برهانم از سوز و ستم یک

   ؟ر را افروختهیچون کنم مر غ
ه گشتم، د   دم حال ِ تویر دیغرّ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

لَیت یهدا یت وافیآ یدر معن. 18 َرةً عس یا ح باد ع   الْ
  ِ ما ینیغوطه خورد، از ننگ کژ ب    شمع مرده، باده رفته، دل ربا
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غرما ظلت االرباح خُسرا م  
  حبذا ارواح اخوان ثقات

  سو آورده اند ي، رو سویهر کس
  یپرد در مذهب یهر کبوتر م

  پرد از جا به جا یم یهر عقاب
  یما نه مرغان هوا، نه خانگ

  ما ين روزیآن فراخ آمد چن ز
  

   یاهللا العم یال يشکو یتشتک  
، قانتات   ناتؤْمم ، ماتل سم  
  سو کرده اند یزان، رو به بین عزیو
   یجانب ین کبوتر جانِب  بیو
 سرا یجائ ین عقابان راست، بیو

   یدانگ یدانۀ ما، دانۀ ب
  ام يدن شد  قبا دوزیکه در

  

  
  
  
  
  
  
 

ج یسبب آنکه فرج. 19   نام نهادند از اول یرا نام  َفرَ
  د جبه در حرجیبدر ییصوف

  یده فرجیگشت نام آن در
  خ بردین لقب شد فاش و صافش شیا

  داشته ست ین هر نام صافیهمچن
  را گرفت يهر که گل خوار است درد

  بود یالبد درد را صاف: گفت
  سر آنیعسر افتاد و صافش درد 

  س مباشین آیسر است، هیعسر با 
  پسر ي، جبه بشکاف ایصاف خواه
  آنکه شد صفوت طلب یهست صوف

  ن لئامیش ایگشته به پ یصوفئ
  کیال آن صفا و نام نیبر خ
  تا اصل او يالش گر رویبر خ

  عشق يایجو يبو قالوز است، ا
  الیرتت آمد خیدور باش ِ غ

  ستیا که راه ننده ریبسته هر جو
  ز هوشیز گوش ِ تیجز مگر آن ت
  شه شود یلها، بییبجهد از تخ

  ر شه بودیهر که را در دست ت
  

  دن فرج یشش آمد بعد بدریپ  
   یآن لقب شد فاش از آن مرد نَج
  ماند اندر طبع خلقان حرف درد

  بگذاشته ست  یاسم را چون دردئ
  ناشکفت  یصاف يسو یرفت صوف

  رودیصفوت من داللت دل به یز
  بسر آن يصاف چون خرما و، درد

  ن ممات اندر معاش یز يراه دار
  زود سر يتا از آن صفوت بر آر
  و دب  یاطینه لباس صوف و خ

  اطه، و اللواطه، و السالم یالخ
  ک یدن نکو باشد و لیرنگ پوش

 نان به بو يهمچنانکه گربه سو

  عشق؟ ينایعقوب شد بیز بو  ین
  ة جمال گرد بر گرد سراپرد

  ست ید که بیآ یش میالش پیهر خ
  ش ِ نصرتهاش، جوش یکه بود از ج

 رون رودید و بیر شه بنمایت

  رودیابد تا به منزل میراه 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المناجات یف. 20
  م راز دان ذوالمننیقد يا
  ر بخشیتدبن دل سر گشته را یا

  م و ممتحنیدر ره تو عاجز  
    ر بخش یدو تو را ت ين کمانهایو

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



681 

 

  ه جامیزآن خف یختیبر ر يجرعه ا
  جست بر زلف و رخ، از جرعه ش نشان

  نخاك است خوشیجرعۀ حسن است کا
  ز چون مجنون کندیجرعه خاك آم

  جامه چاك یش کلوخیپ یهر کس
  د و حملیبر ماه و خورش يجرعه ا

  ایمیا کی! عجب يش، ایجرعه گوئ
  ذو فنون يب او، ایجد طلب آس

  و بر زر و درربر لعل  يجرعه ا
  خوبان لطاف يبر رو يجرعه ا
  ن؟یزبان را اندر ا یمال یچون هم

  چونکه وقت مرگ آن جرعۀ صفا
  دفنش تو زود یماند کن یآنچه م

  نیزودش دف یکنیآنچه ماند م
  د جمالیفه بنماین جیا یجان چو ب
  اید ضین ابر بنمایا یمه چو ب

  حبذا آن مطبخ پر نوش و قند
  نید يصحرا حبذا آن خرمن

  یغم یعمر ب يایحبذا در
  الست یخت ساقیچون ر يجرعه ا

  میجوش کرد آن خاك و، ما ز آن جوشش
  گر روا بد، ناله کردم از عدم

  ست یان ِ بط حرص ِ منثنین بیا
  ر و شرین بس خیر ایهست در بط غ

  

  أس الکرام ن خاك من کیبر زم  
  سند از آن یل یخاك را شاهان هم

  ش یسیل یکه به صد رو، روز و شب م
  مر شما را صاف او تا چون کند
  کان کلوخ از حسن آمد جرعه ناك 

  و زحل  یبر عرش و کرس يجرعه ا
  بش فنا گردد بقایکه ز آس

  مس ذاك اال المطهرون یال 
  بر خمر و بر نقل و ثمر يجرعه ا

  راواق صاف تا چگونه باشد آن 
  ؟نیز ط یآن را ب ینی، چون بيچون شو

  ن کلوخ تن به مردن شد جدایز
  ؟بدان چون گشته بود  ین زشتین چنیا
 ؟نیو دون چون بد قر ین عالینچنیکا

  من نتانم گفت لطف آن وصال 
  ایشرح نتوان کرد از آن کار و ک

  اند يسان وین کاسه لیکه سالط
  ن یکه بود هر خرمن او را دانه چ

   یا شبنمیکه بود زو هفت در
  ر دست ین شوره خاك زیبر سر ا
  م یکوشش یگر، که بس بید يجرعه ا

  ، نک تن زدم ین گفتنیور نبود ا
  ست  ین بط کشتنیل آموز، کایاز خل

  دگر يترسم از فوت سخنها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ه السالم او رایل علیم خلیصفت طاوس و طبع او و سبب کشتن ابراه. 21
  م اکنون به طاوس دو رنگیآمد

  ر و شرید خلق از خیهمت او ص
  رد شکاریگ یخبر، چون دام، م یب

  دام را چه ضرّ و چه نفع از گرفت؟
  یبرادر، دوستان افراشت يا

  دن بوده ست از وقت والیکارت ا

  نام و ننگ  يکاو کند جلوه برا  
  خبر یدة آن بیجه و فایوز نت

  دام را چه علم از مقصود کار؟
  هده ش، دارم شگفت ین گرفت بیز

   یو، بگذاشت يبا دو صد دلدار
  د مردم کردن، از دام ِ ودادیص
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  و باد و بود یز آن شکار و انبه
  گاه است روزیشتر رفته ست و، بیب

  هل ز دامیر و، آن میگیم یکیآن 
  جو دگریهل و، مین را میباز ا

  ید  نیک صیشب شود، در دام تو 
  به دام يکردید میپس تو خود را ص

  بود؟ یدر زمانه، صاحب دام
  د عامیچون شکار خوك آمد ص

  ست و بسد را، عشق ایآن که ارزد ص
  يد او شویو ص یتو مگر آئ

  د به گوشم پست پستیگویعشق م
ه شویکن خویکول م   ش را و غرّ

م ساکن شو و ب رخانه باش یبر د  
  یزندگ یچاشن ینیتا بب
  باژگونه در جهان ینینعل ب

  پس طناب اندر گلو و تاج دار
للیهمچو گور کافران، ب رون ح  

  چون قبور آن را مجصص کرده اند
  ت مجصص از هنرنیطبع مسک

  

  تار و پود؟ یابیچ یدست در کن، ه  
  ؟هنوز ید خلقانیتو به جد در ص

  کن  چون لئام ید میر را صن دگیو
  خبر ینت، لعب ِ کودکان ِ بیا

   ید نیدام بر تو، جز صداع و ق
  ز کام   یمحبوس و، محروم يکه شد

  د خود شود؟یهمچو ما احمق، که ص
  حد، لقمه خوردن زو حرام  یرنج ب

گنجد اندر دام ِ کس  یک، او کیل   ؟ُ
   ي، به دام او رويدام بگذار

   "است يداید بودن خوشتر از صیص"
ه شو یآفتاب را رها کن، ذر  
  مکن، پروانه باش  یشمع يدعو

   ینهان در بندگ ینیسلطنت ب
  تخته بندان را لقب آمد شهان 

  نک تاجداریکه ا یانبوه يبر و
  اندرون قهر خدا، عزّ  وجل 

  ش آورده اندیپردة پندار پ
  برگ و ثمر یهمچو نخل موم ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ان آنکه لطف حق را همه کس داند، و قهر حق را همه کس داند، و همه از قهر حق یدر ب. 22
قهرها را در لطف پنهان کرد و لطفها را در  یزان، اما حق تعالیزانند، و به لطف حق در آویگر

نان و یب ینظر بنور اهللا از حالیز و ییس و مکر اهللا بود تا اهل تمیگونه و تلبقهر پنهان کرد، نعل باژ
ملًایبلُوکُم أَینان جدا شوند که لیظاهر ب نُ ع س أَح کُم  

  تو: که یشیبه درو یشیگفت درو
  دم، اما بهر قالیچون د یب: گفت

  يچپ او آذر يدمش ازسوید
  یسارش، بس جهان سوز آتشیبر 
  برده دست یگروهآن آتش  يسو
  ک لعب باژگونه بود سختیل

  رفت و شرر یهر که در آتش هم
  انیرفت از میآب م يهر که سو

  حضرت حق را؟ بگو يدیچون بد  
  م مختصر آن را مثال یباز گو

   يکوثر يدست راست جو يسو
   یخوش يدست راستش، جو يسو

  شاد و مست  یبهر آن کوثر، گروه
  ک بخت یو ن یهر شق يش پایپ

  کرد سر یان آب بر میاز م
  شد در زمان یافت میاو در آتش 
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  راست شد، و آب زالل يهر که سو
  نیشمال آتش يوآنکه شد سو

  ين مضمر زدیبر سرّ ا یکم کس
  ختیکه بر سرش اقبال ر یجز کس

  کرده ذوق ِ نقد را معبود خلق
  شتاب جوق جوق و، صف صف، از حرص و

  الجرم ز آتش بر آوردند سر
  جان گولیگ يا: زد آتش یبانگ م

  نظر یب يکرده اند ا يچشم بند
  ستینجا شرار و دود نیل، ایخل يا

  يل ِ حق، اگر فرزانه ایچون خل
  يدارد ند یجان پروانه هم

  امان ید ز آتش بیسوز یتا هم
  يبر من آرد رحم جاهل از خر

  ن آتش، که جان آبهاستیخاصه ا
  رود يند نور و در ناریبباو 

  لین لعب آمد از رب جلین چنیا
  داده اند یرا شکل آب یآتش
  را به فن یصحن برنج يساحر

  خانه را او پر ز کژدمها نمود
  نید صد چنینما یچونکه جادو، م

  زدان، قرن قرنیالجرم، از سحر 
  زدان مرد و زنیالجرم از سحر 

  ساحرانش بنده بودند و غالم
  ن سحر حاللیآن، ببن بخوان قریه

  لین يم سویام فرعون کا یمن ن
  نیست آتش، هست آن ماء معین

  بس نکو گفت، آن رسول خوش جواز
  ن دو عرضیزآنکه عقلت جوهر است، ا

  نه رایتا جال باشد مر آن آئ
  نه از بن فاسد استیک گر آئیل

  س استیکان اک ينه این آئیو آن گز

  شمال  يسر ز آتش بر زد از سو  
  ن یمی يکرد از سویسر برون م

   يدالجرم کم کس در آن آذر ز
  خت یکاو رها کرد آب و، در آذر گر

  ن لعب، مغبون بود خلق یالجرم ز
  آب  يزان سویمحترز، ز آتش گر
  خبر یب ياعتبار االعتبار، ا

  ام آتش، منم آبِ  قبول  یمن ن
  ز از شرریچ مگریو، ه يدر من آ

  ست یجز که سحر و خدعه نمرود ن
   يآتش آب توست و، تو پروانه ا

   يپر بد غا، صد هزارمیدر يکا
  چشم و دل نامحرمان  يکور

   يمن بر او رحم آرم از دانشور
  کار پروانه به عکس ِ کار ماست 

  شود يند نار و در نوریدل بب
  ل؟ یست از آل ِ خلیک ینیتا بب

  بگشاده اند يو اندر آتش چشمه ا
  ان انجمن یکند کرمش میم

  از دم سحر و، خود آن کژدم نبود
  ؟نیفرچون بود دستان ِ جادو آ

  ر پهن یاندر افتادند جوزن ز
 رسن یب یرفته اندر چاه جاه

  اندر افتادند چون صعوه به دام 
  کالجبال  يمکرها یسر نگون

  ل یروم همچون خلیآتش م يسو
  ن یو آن دگر از مکر، آب ِ آتش

  عقلت، به از صوم و نماز يذره ا
  ل آن شد مفترض ین دو در تکمیا

  نه راید ز طاعت سیکه صفا زآ
  ر باز آرد به دست یقل او را دیص

  آن را بس است  يقل گریص یاندک
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برابرند  يند در اصل عقول جزویشان گویکه ا تفاوت عقول در اصل فطرت خالف معتزله. 23

  اضت و تجربهیو تفاوت از تعلم است و ر ین فزونیا
  ک دانین تفاوت عقلها را، نیا

  همچو قرص آفتاب یهست عقل
   یچون ستارة آتش یهست عقل

  ش آن چون وا جهدیزآنکه ابر از پ
  خلق، عکس عقل او يعقلها

  عقل ِ کلّ و نفس ِ کل مرد خداست
  حق است ذات پاك او مظهر

  ، عقل را بد نام کرديعقل جزو
  دیبد يادی، حسن صيدیآن ز ص

  افتیب یآن ز خدمت، ناز ِ مخدوم
  ر آب شدیاس یآن ز فرعون

  ن بند سختیلعب معکوس است و فرز
  له، کم تن تار رایال ِ حیبر خ

  یکو خدمتیمکر کن در راه  ن
  از مکر خَود یمکر کن تا واره
  ين بنده شویترمکر کن تا کم

  گرگ کهن يو خدمت، ا یروبه
  ک، چون پروانه بر آتش بتازیل

  ریرا بگ يزور را بگذار و زار
  رحم او یابیب يزار یگر گن

  ستیمضطر، تشنه معنو يزار
  لت استیوسف حیۀ اخوان یگر
  

  ن تا آسمان یدر مراتب، از زم  
هره و شهاب  یهست عقل کمتر از ز  
   یچون چراغ سر خوش یهست عقل
   ِ   ن، خردها بر دهدیزدان بینور

 عقل او مشک است و، عقل خلق بو

 جداست يرا مدان کز و یعرش و کرس

 گر مجویزو بجو حق را، و از د

  کام کرد یا مرد را بیکام ِ دن
  دیکش يدی، غم صيادین ز صیو
  ، ز راه عز بتافت ین ز مخدومیو

  از ارباب شد ی، سبطيریوز اس
  ست و بخت له کم کن، کار اقبال ایح

  ، ره کم دهد مکار رایکه غن
ت  یاندر  ُامت یابیتا نبو   

  از جسد يمکر کن تا دور گرد
   ي، خداونده شویافت یدر کم

 مکن يچ بر قصد خداوندیه

  زآن بر مدوز و، پاك باز يسه ایک
  ریفق يد ایآ يزار يرحم سو

 خود باز جو يرحم او در زار

  ست یِ سرد   دروغ ِ آن غو يزار
  ونشان پر ز رشک و علت است که در

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یمرد و انبان او پر نان بود و بر سگ نوحه میم یکه سگ او از گرسنگ یت آن اعرابیحکا. 24
از انبان به سگ  يمد لقمه اآ یغش میزد و دریست و بر سر و رو میگریگفت و میکرد و شعر م

  دادن
  ان آن عربیمرد، گریم یآن سگ

  ست؟یر چیچ چه سازم؟ مر مرا تربیه
  ست؟یه چین گریا: بگذشت و گفت یسائل

 گفت از کرب ید و میبار یاشک م  

  ست؟ یتو ز ین سپس من چون توانم بیز
  ست؟ یتو از بهر ک ينوحه و زار
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  ک خویبد ن یدر ملکم سگ: گفت
  ادم بد و، شب پاسبانیروز، ص

  ر و دزد ران یز چشم و خصم گیت
  یو پاسم داشت يکردید میص

  ورده است؟خ یست؟ زخمیرنجش چ: گفت
  ن رنج و مرضیکن بر ا يصبر: گفت

  ساالر حرّ يا: بعد از آن گفتش که
  نان و زاد و لوت دوش من: گفت
  ن سگ نان و زاد؟یبد یچون نده: گفت

  درم  در  راه  نان ید بیدست نا
  پر باد مشک يخاکت بر سر، ا: گفت

  شده یاشک خون است و، به غم آب
  سیبل کلّ ِ خود را خوار کرد او چون

  من غالم ِ آنکه نفروشد وجود
  ان شودید، آسمان گریچون بگر

  من غالم آن مس ِ همت پرست
  دست اشکسته بر آور در دعا

  ن چاه تنگیدت زیبا یگر رهائ
  ن و مکر خود بهلیمکر حق را ب

  مکر رب يچونکه مکرت شد فنا
  ن باشد بقاین کمینۀ ایکه کم
  بکن یین، سعین کمیا ياز برا

  ش رایال عروج خوگر تو احو
  

  ان راه  اویرد میم ینک هم  
 پهلوان ير ِ نر بود او، نه سگ، ایش

  ک خو و با وفا و مهربانین
 یک من نگذاشتیدزد را نزد

  جوع الکلب زارش کرده است : گفت
  ا فضل ِ حق بخشد عوض صابران ر

ریست اندر پشتت ایچ ن انبان ِ پ  
  ن بدن یکشم از بهر قوت ا یم

  ن حد ندارم مهر و دادیتا ا: گفت
  گان یده رایک هست آبِ دو دیل

  ش تو بهتر ز اشک یکه لب نان پ
  هده یرزد خاك خون ِ بین یم

  س ین کل نباشد جز خسیپارة ا
  جز بدان سلطان ِ با  افضال و جود

  ارب خوان شودین بنالد، چرخ  چو
  ا نارد شکست یمیر کیکاو به غ

د فضل خدا يسو   اشکسته پرَ
  درنگ  یبرادر، رو بر آذر ب يا
  ز مکرش مکر ِ مکاران خجل  يا

  بو العجب  ینیک کمی یبر گشائ
 تا ابد اندر عروج و ارتقا

 ز علم ِ من لدن یبوئ يتا بر

  ک باشد مر تو رای، نیک دانین
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شتن مگر که چشم یان ندارد که چشم پسند خویرا چنان ز یچ چشم بد آدمیان آنکه هیدر ب. 25
در شتن شده باشد یخویشتن بیبصر و از خوی یسمع و بی یاو مبدل شده باشد به نور حق که ب

  ن کفروا الخیکاد الذیمه و ان یه کریآ یمعن
  نیب ين و پایپرّ  طاوست مب

  که به لغزد کوه از چشم بدان
  د از نظر؟یاحمدا، چون کوه لغز

  ست؟ین لغزش ز چیدر عجب درماند کا
  ت و آگاه کردیامد آیتا ب

  ن ید کمین نگشایتا که سوء الع  
  بر خوان بدان  یزلقونک از نبی

  مطر یگل، ب یان راه بیدر م
  ست ین حالت تهیمن نپندارم که ا

  ت وز نبرددیکان ز چشم بد رس
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م  ال شدیغ يگر بد ير تو، در د  
  چشم بد آخر باز دان یمعن
  من کشاندا یک آمد عصمتیل

  ر، اندر آن  ُکه  کن نگاهیگ یعبرت
  کسان يا رسول اهللا، در آن وادی

  نیر غریاز نظرشان کلۀ ش
  بر شتر چشم افکند همچون حمام

  ن اشتر بخریه ایکه برو از پ
  يده از مرض، آن اشتریسر بر

  چ شکیه یکز حسد، وز چشم بد، ب
  آب پنهان است و دوالب آشکار

دچشم  يکو شد دوایچشم ِ ن ب  
  ن از رحمت استیسبق، رحمت راست، و

  رحمتش بر نقمتش غالب شود
  جۀ رحمت است و ضد اویکاو نت

  ک تاست، وآن پنجاه تاستیحرص بط 
  حرص ِ بط از شهوت حلق است و فرج

  ت زند در جاه الفیاز الوه
  زلت آدم ز اشکم بود و باه
  ال جرم او زود استغفار کرد

  است یحرص ِ حلق و فرج هم خود بد رگ
  است را اگرین ریخ و شاخ ایب

  طانش خواندیاسبِ سرکش را عرب ش
  بد در لغت یطنت، گردن کَشیش

گنجد اندر گرد خوان   صد خورنده  ُ
  ن بود بر پشت خاكیآن نخواهد کا

  م؟یکه الملک عق یدستیآن شن
  ستیم است و، ورا فرزند نیکه عق

  ابد او، بسوزد، بر دردیهر چه 
  ز دندان اوچ شو، واره تو ایه

  چ، از سندان مترسیه یچونکه گشت
  ذو الجالل يت ردایهست الوه

   يد چشم و سخرة افنا شدیص  
 کو بخوانیاز چشم بد، ن "کادیان "

  ، بد از بهر ِ نشان يدین که لغزیو
  کم ز کاه  يبرگ خود عرضه مکن، ا

  زنند از چشم بد بر کرکسان  یم
  ن یر انیواشکافد، تا کند آن ش
  غالم  یو آنگهان بفرستد اندر پ

  ند او اشتر سقط در راه  دریب
   يمر يکردیتک با اسب مکاو ب

  ر و گردش را بگرداند فلک یس
  ک در گردش بود آب اصل کاریل

  ر لگدیچشم بد را ال کند ز
  چشم بد محصول ِ قهر و لعنت است 

  بر خصم خَود ین شد هر نبیره زیچ
  جۀ قهر باشد زشت رویاز نت

  حرص و شهوت مار و منصب اژدهاست 
  ست چندان است درج یاست بیدر ر

  رکت، کجا باشد معاف؟ طامع ش
  س از تکبر بود و جاه یو آن ِ ابل
  ن از توبه استکبار کردیو آن لع

  است  یست، آن اشکستگیک منصب نیل
  د دگریبا يم، دفتریباز گو

  بماند یرا که در مرع يستور ین
  ن صفت یمستحق لعنت آمد ا

  است جو نگنجد در جهان یدو ر
کشد پدر از اشتراك  تا ملک ب  

  م یکرد ملکت جو، ز ب یشیترك خو
  ست یوند نیهمچو آتش، با کسش پ

  خوردیچ، خود را میابد هیچون ن
  رحم کم جو از دل ِ سندان ِ او

  ر درس یهر صباح از فقر ِ مطلق گ
  هر که در پوشد، بر او گردد وبال 
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  تاج از آن ِ اوست، آن ِ ما کمر
  تین پر طاوسیفتنۀ توست ا

  

  او کز حد ِ خود دارد گذر يوا  
وسیکه اشتراکت با ت ید و قد  

  
  
  

انداخت، و تن  یکند به منقار و م یخود را م يبایرا که پرّ ز ید طاوسیم که دیقصۀ آن حک. 26
ش ید، اما پیآ یم: د؟ گفتیآ یغت نمیدر: هد کیکرد، از تعجب پرس یخود را کل و زشت م

  جان من است ين عدویزتر است و ایمن، جان از پر عز
  به دشت یَکند طاوس یپرّ خود م

  ین پرّ ِ سنیطاوسا، چن: گفت
  ن حللیدهد، تا ا یخود دلت چون م

ت را از عز   و پسند يزیهر پرَ
  سودمند يک هوایبهر ِ تحر

  ست؟ا یباک یو، چه ب ين چه ناشکریا
  یکن یم يو، ناز یدان یا همی
  بسا، نازا، که گردد آن گناه يا

  د از شکریناز کردن خوشتر آ
  ازیمن آباد است آن راه ِ نیا
  ، زد پرّ و باليبسا، ناز آور يا

  بفرازدت یناز، ار  دم یخوب
  کند یاز، ار چه که الغر مین نیو

  کشدیرون میچون ز مرده، زنده ب
  لصمدا یمرده شو تا مخرج الح

  کند یرون میچون ز زنده مرده ب
  تو اخراج ِ بهار ینی، بيشو يد

کن ا ر، که نپذیبر مرد رفوین پ  
  که چون شمس ِ ضحاست یآن چنان روئ

خ، کافریزخم ِ ناخن بر چن ستین ر  
  ش رایخو يتو رو ینیب یا نمی

  

  رفته بود آنجا به گشت  یمیک حکی  
  ؟ یکن یخ چون بر میغ از بیدر یب

  اش اندر وحل؟  يوانداز یبر کن
  نهند یمصحف م یحافظان در ط

  کنندیزن میاز پر ِ تو  باد ب
  است؟  یکه نقاشت ک یدانیتو نم

   یکنیم يقاصدا، قلع طراز
  افکند مر بنده را از چشم ِ شاه 

  ش، که دارد صد خطریک کم خایل
 ر و، با آن ره  بسازیترك نازش گ

  آخر االمر، آن، بر آن کس شد وبال 
  م و ترس مضمرش بگدازدت یب

  کند یصدر را، چون بدر انور م
شَد هر که مرده گشت، او دارد ر  

  رون آوردین مرده بیز يزنده ا
  تند یم یمرگ ينفس زنده سو

  الج نهاریا ینی، بيل گردیل
  خوب رو يمخراش از عزا، ا يرو

خ را خراش دن خطاست یآن چنان ر  
ه در فراق ِ او گر خ م ست یکه ر  

  ش رایلجاج اند ين خوترك ک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نه ییآ يشود چنانکه بر روینفس ِ مطمئنه، از فکرت ها مشوش م یان آنکه صفا و سادگیدر ب. 27
  یبماند و نقصان ی، داغی، اگر چه پاك کنیا نقش کنی یسینو يزیچ

  فس ِ مطمئنه در جسدن يرو
  فکرت بد، ناخن پر زهر دان

  کشد یفکرت م يزخم ناخنها  
    جان  يخراشد در تعمق رو یم
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  د عقدة اشکال رایتا گشا
  یمنته ير ایعقده را بگشاده گ

  ریتو پ یدر گشاد عقده ها گشت
  ماست سخت يکان بر گلو يعقده ا

  دیا سعی ییکه شق یگر بدان
  ین اشکال کن گر آدمیحلّ ا

  ریان و عرض دانسته گیحد ِ اع
  زین حد گری، زحد خود یچون بدان

  عمر در محمول و در موضوع رفت
  اثر یجه و بینت یب یلیهر دل

  یصانع يدیند یجز به مصنوع
  یط  فلسفید در وسایفزا یم
  بیل و از حجیزد از دلین گریا

  ل ِ آتش استیگر دخان او را دل
  ن آتش  که از قرب و والیخاصه ا
  بود رفتن ز خوان يه کاریپس س

  

  ن بال رایدر حدث کردست زر  
   یسۀ تهیعقدة سخت است بر ک

  ریدگر بگشاده گ يعقدة چند
  ک بخت یا نی، ی، که خسیکه ندان

 دیآن بود بهتر ز هر فکر عت

م، اگر صاحب دمیخرج ِ ا ین کن د   
  ریحد خود را دان، کز آن نبود گز

  زیك بخا ي، ایحد در رس یتا به ب
  رت، عمر در مسموع رفت یبص یب

  جۀ خود نگریباطل آمد، در نت
   یقانع  "یاقتران"اس یبر ق
   یل باز، بر عکسش صفیاز دال
  ب یمدلول  سر برده به ج یاز پ

  ن آتش خوش است یدخان  ما را در ا یب
  ک تر آمد به مایاز دخان نزد

  دخان  يالت خوان سوییبهر تخ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "االسالم یۀ فیال رهبان"ث یحد یدر معن. 28
کن پر را و،  دل بر کن از او ر مب  
  چون عدو نبود، جهاد آمد محال

  ل ِ تویصبر نبود، چون نباشد م
  ، رهبان مشوین مکن خود را خصیه
  از هوا ممکن نبود یهوا، نه یب

نْفقُو"   بکن یگفته است، پس کسب "اأَ
نْفقُوا"گر چه آورد    را مطلق او "أَ

  اصبروا: ن، چون شاه فرمودیهمچن
لُوا"پس    ، از بهر ِ دام ِ شهوت است"کُ

  هینبود لد "محمولٌ به"چونکه 
  مر تو را يصبر چونکه نبود رنج ِ

  

  ن جهاد آمد  عدویزانکه شرط ا  
  شهوت ار نبود، نباشد امتثال 

  ل ِ تو؟یبود، چه حاجت حخصم چون ن
  زانکه عفت هست، شهوت را گرو
  هم غزا با مردگان نتوان نمود

  دخل ِ کهن  یزانکه نبود خرج  ب
  "اکسبوا، ثم انفقوا"تو بخوان که 

  تو رو ید کز آن تابیبا یرغبت
  زآن عفت است  "ال تُسرِفُوا"بعد از آن 

  ه یست ممکن بود محمولٌ علین
  جزا دیشرط نبود، پس فرو نا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "ثواب عمل عاشق از حق، هم حق است"ان آنکه یدر ب. 29
  دل نواز ِ جان فزا يآن جزا    حبذا آن شرط و، شادا آن جزا
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  و غم اوست یعاشقان را شادمان
  بود یر معشوق، ار تماشائیغ

  عشق، آن شعله ست، کاو چون بر فروخت
  ر حق براندی، در قتل ِ غ"ال"غ ِ یت

  جمله رفت یباق "إِال اهللاُ"ماند 
  نین و اولیخود هم او بود آخر

  د جز عکس آن؟بو یحسن! عجب يا
  را  کش بود در جان خلل یآن تن

  زنده بود يداند که روز ین کسیا
  دست آن رخانیوآنکه چشم او ند

  زید او عمر عبد العزیچون ند
  را ثبات ید او مار موسیچون ند

  لمرغ، کاو ناخورده است آب زال
  نتوان شناخت یجز به ضد، ضد را هم

م آمدستیالجرم دن ا مقد  
  يآنجا رو ینجا وارهیچون از ا

  ختمیب یآنجا خاك را م: یگوئ
  به مار یگشته بودم قانع از گنج

  اجل ين بودیش از ایغا، پیدر يا
  

  دست مزد و اجرت خدمت هم اوست   
  بود یعشق نبود، هرزه سودائ

  جمله سوخت  یهر چه جز معشوق، باق
 چه ماند "ال"در نگر آخر که بعد  

  عشق ِ شرکت سوز زفت  يشاد باش ا
  ن یدة احول مبیشرك جز از د

  ر جان یاز غ یست تن را جنبشین
  در عسل  يریخوش نباشد، گر بگ

  ربود ین جان ِ جان  جامیاز کف ا
  ن تف دخان یش او جان است ایپ
  زیحجاج نش او عادل بود یپ

  ات یدر حبال السحر پندارد ح
  اندر آب شور دارد پرّ و بال 

  ند زخم، بشناسد نواخت یچون بب
ت یقدر اقل یتا بدان م أَ لَس  

   يدر شکر خانۀ ابد شاکر شو
  ختم یبگر ین جهان پاك میز

 به خار يشادمان بودم ز گلزار

  اندر وجل  يتا عذابم کم بد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موت قبل ما مات یان  یما مات من مات اال و تمن"ه و آله یاهللا عل یر قول رسول صلیدر تفس. 30
  "قل فجورهیوصول البر اعجل و ان کان فاجرا ل یکون الیان کان برا ل

  کو رسولیزآن بفرمودست آن ن
  و موتنبود او را حسرت نَقالن 

  رد خود تمنا باشدشیهر که م
  يکمتر بد يبد، تا بد يگر بد

  بوده ام یخبر م یب: د آن بدیگو
  ين زودتر مرا معبر بدیگر از ا
  قنوع يکم دران رو یصیاز حر
  ِ جود ين از بخل کم در رویهمچن

کن آن پرّ را يخلد آراِ  بر م  
  

  که هر آنکو مرد و کرد از تن نزول   
  ر و فوت یحسرت تقصک باشد یل

  ش نَقل و مقصدش ین پیز يکه بد
   ي، تا خانه زودتر آمدیور تق

  افزوده ام  یدم به دم من پرده م
   ين حجاب و پرده ام کمتر بدیا

  وز تکبر کم در آن چهرة خشوع 
  چهرة خوب سجود یسیوز بل

  را يمایبر مکن آن پر ره پ
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  ۀ طاوسیم از آن سوال به جهۀ گریمان شدن آن حکیپش. 31
  ستیبنگر يد آن پند در ویچون شن

  ۀ دراز و دردمندینوحه و گر
  ست؟یر کندن ز چپ: دیپرس یوآنکه م

  دمش؟ی، من چرا پرسیکز فضول
  د از چشم او بر خاك آبیچک یم
  ه به خاكید از چشم او گریچکیم
  ۀ با صدق بر جانها زندیگر
  فروغ یباشد ب صدق یۀ بیگر

  اند یعرش یگمان یعقل و دلها ب
  

  ست یگر یبعد از آن در نوحه آمد م  
  ه اش فکندیهر که آن جا بود در گر

  ست یگر یمان، میشد پش یجواب یب
  دمش یاو ز غم پر بود، شوران

 اندر آن هر قطره، مدرج صد جواب

  سهمناك  شد ز اشکیخاك گل م
 ان کندیتا که چرخ و عرش را گر

  مانند دوغ یندارد چربئ آن
  ندیز یم یدر حجاب از نور عرش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان آنکه عقل و روح در آب و گل محبوس اند همچو هاروت و ماروت در چاه بابلیدر ب. 32
  همچو هاروت و چو ماروت، آن دو پاك

  درند یو شهوان یعالم سفل
  اریاخت یسحر و ضد سحر را ب

  نیه :بدهندش کهِ اول پند  کیل
  فالن ين سحر، ایم ایاموزیما ب

  اریکامتحان را شرط باشد اخت
  ها همچون سگان ِ خفته اند لیم

  ن ردهیست، خفتند ایچون که قدرت ن
  انید در میدر آ يتا که مردار

  ردار شدم يچون در آن کوچه خر
  بیرفته اندر کتم غ يحرصها

  دندان شده یهر سگ يمو به مو
  له، باال آن غضبیرش حیِ ز مین

  رسد از المکانیشعله شعله م
  ن تن خفته اندین سگ اندر ایصد چن

  ده دوختهیا چو بازانند دی
  ند شکاریو ب يتا  ُکله  بردار

  شودیشهوت رنجور ساکن م
  ب و خربزهیند نان و سیچون بب

  دن سود اوستیگر بود صبار د

  نجا به چاه سهمناك یبسته اند ا  
  ن چه گشته اند از جرم  بندیاندر ا

  کان و شرارین دو آموزند نیز
  ن یاموز و مچیسحر را از ما م

  ابتال و امتحان  ياز برا
  اقتدار ینبودت ب ياریاخت

  ر و شر بنهفته اندیشان، خیاندر ا
  زم پاره ها و تن زده یهمچو ه

  رص کوبد بر سگان نفخ ِ صور ح
دار شدیخفته بدان ب صد سگ  

  ب یتاختن آورد و سر بر زد ز ج
  له، دم جنبان شده یح يوز برا

  ابد حطب یف آتش، که او یچون  ضع
  رود دود و لهب تا آسمان یم

  بنهفته اند ست شان ین يچون شکار
  سوخته  يدیدر حجاب از عشق ِ ص

  آنگهان سازد طواف کوهسار
  رودیحت مص يخاطر او سو

  د مزه و خوف و بزه یدر مصاف آ
  ج طبع ِ سستش را نکوست یآن ته
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  ده بهیور نباشد صبر، پس ناد
  ت را تمامیحکاباز گرد و کن 

  

 زره یز  مرد  ب یر دور اولیت  

  تا چه گفت اندر جوابش، والسالم 
  

  
  

  جواب گفتن طاوس آن سائل را. 33
  کنون تو ز طاوس آن جواببشنو ا

  رو: ه فارغ آمد، گفتیچون ز گر
  ؟که هر سو صد بال ینیب یآن نم

  رحمت مدام یاد بیبسا ص يا
  ر انداز، بهر ِ بالهایچند ت

  شتنیچون ندارم زور ِ ضبط خو
  هید که شوم زشت و کریآن به آ

  کیک به یخود را  يبر کنم پرها
  نزد من جان بهتر از بال و پر است

  فتا يا ،سالح ِ عجب من شدن یا
  

 را خطاب یهر نکوئ یتا بدان  

  را گرو یهست يکه تو رنگ و بو
  ؟ن بالهایا ید پیمن آ يسو

  دام  ين پرها نهد هر سویبهر ا
  شد اندر هوامن ک ير سویت
  ن فتن ین بال و، زین قضا و، زیز

  ه ین کهسار و تیمن در ایتا بوم ا
 دامم هر کلکه ندازد بیتا ن

 تن ابتر است ،و یماند باقجان ب

  عجب آرد معجبان را صد بال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طاوس عدو جان است يا همچون پرهایها و مال دنیرکیان آنکه هنرها و زیب. 34
  پس هنر آمد هالکت، خام را

  ار آن را نکو باشد که اویاخت
  نهاری، زيچون نباشد حفظ و تقو

  ارم آن پر استیو اختجلوه گاه 
  ست انگارد پر خود را صبورین

  ست پر، گو بر مکنیانش نیپس ز
  است یبا دشمنیک بر من پرّ زیل

  صبر و حفاظم راهبر يگر بد
  ا چو مست اندر فتنیهمچو طفلم، 

ر یبدست یگر مرا عقل منزج  
ه  چون آفتابیعقل با د  نور د  

  چون ندارم عقل ِ تابان و صالح
ه ا غ و مجنیندازم کنون تدر چ  

  و سند ياریچون ندارم زور و 
  را  يحه خویوق ن نفس ِ یرغم ا

  ن کمالین جمال و ایا تا شود کم 

  ند دام رایدانه نب یکز پ  
  مالک خود باشد اندر اتقوا
  اریدور کن آلت، رها کن اخت

  بر کنم پر را که در قصد سر است 
  تا پرش در نفکند در شرّ و شور

  ش آرد مجن یبه پ يریگر رسد ت
  ست یم نیصبر يجلوه گرچون که از 

  ارم کرّ و فرّیاخت يبر فزود
  غ اندر دست من یق تیست الین
  ظفر يغ اندر دست من بودیت

  که نبود جز صواب  یغیتا زند ت
  پس چرا در چاه نندازم سالح 

  من خواهد شدن  خصم ِ ن سالح ِیکا
  غم او بستاند و بر من زندیت

  را ينپوشم رو، خراشد رو گر
  کم افتم در وبال  چون نماند رو،
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  ستیت خراشم بزه نین نیچون با
  یداشت يریست يگر دلم خو

  دم زور و فرهنگ و صالحیچون ند
  غ ِ من او را کمالیتا نگردد ت

  زم تا رگم جنبان بودیگر یم
  بود او را فرار يریآنکه از غ

  زیمن که خصمم، هم منم اندر گر
ختن یمن و نینه به هند است ا   در  ُ

  

  ست یدنیرا پوش ين رویکه به زخم ا  
   یخوبم جز صفا نفراشت يرو

  دم، زود بشکستم سالح یخصم د
  تا نگردد خنجرم بر من وبال 

  ؟شتن آسان بودیفرار از خو یک
  رد او قرارید، گیچون از او ببر

  زیز خیتا ابد کار من آمد خ
  شتن یۀ خویاوست سا آنکه خصم ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  

حق،  ياند در بقا یمن شده اند که فانیخودان که از شرّ خود و هنر خود ایدر صفت آن ب. 35
  را خوف آفت و خطر نباشد یاند روز در آفتاب و فان یهمچون ستارگان که فان
  ه شودیرایچون فناش از فقر پ

  ه شدیرایرا فنا پ "يفقر فخر"
  شمع جمله شد زبانه پا و سر

  ختیه در گریش و ز سایموم از خو
  ختمیت ریبهر فنا: گفت او

  آمد مفترض ین شعاع فانیا
  شد فنا یشمع چون در نار  ُکل

  هست اندر دفع ظلمت آشکار
  کان ،بر خالف موم، شمع ِ جسم

  است یو آن فان ین شعاع باقیا
  چون نور بود یانۀ آتشن زبیا

  نیفتد بر زمیه بیابر را سا
  ک خواهین ياست، ا يابر ی، بيخودیب

  د راندهیایب يباز چون ابر
  فیاز حجابِ ابر، نورش شد ضع

  د ز ابر و گردینمایم یالیخ ،مه
  ن هم لطف اوستیلطف مه بنگر، که ا

  مه فراغت دارد از ابر و غبار
  ابر، ما را شد عدو و خصم ِ جان

  کندیم ین پرده زالیرا احور 
  ماه، ما را در کنار عز نشاند

  ه شودیسا یاو محمد وار ب  
  ه شدیسا یچون زبانۀ شمع، او ب

  ه را نبود به گرد او گذریسا
  خت یدر شعاع از بهر آن که شمع ر

  ختم یمن هم در فنا بگر: گفت
  عرض  یشعاع ِ شمع ِ فان ین
  ایض یز شمع و، ن ینیاثر ب ین

  داریپا یصورت به موم یآتش
  افزون نور ِ جان  تا شود کم، گردد

  است  یشمع ِ جان را شعلۀ ربان
  شدن زآن دور بود یۀ فانیسا

  ن یه نباشد همنشیماه را سا
  چون قرص ماه  يخودیاندر ب یباش

  مانده  یالیرفت نور از مه، خ
  ف یکم ز ماه نو شد آن بدر ِ شر

  ش کردیال اندیابر ِ تن، ما را خ
  ما را عدوست   ن ابرهایا: که بگفت
  راز چرخ دارد مه مداربر ف

  که کند مه را ز چشم ِ ما نهان 
  کندیم یبدر را کم از هالل

  ش خواندیخو يدشمن ما را عدو
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ه است یابر را تاب اگر هست، از م  
ه، بر ابر چون منزل شدست نور م  
  گر چه هم رنگ مه است و دولتست

  امت مهر و مه معزول شدیدر ق
  تا بداند ملک را از مستعار

  سه چار يه بود روزیه، عاریدا
  فیپرّ من ابر است و، پرده ست و کث

  بر کنم پر را و حسنش را ز راه
  ه، مادر خوشتر استیمن نخواهم دا

  من نخواهم لطف حق از واسطه
  ماه يرد خویبگ يا مگر ابری

  د و، در وصف  الیصورتش بنما
  نباشد پرده بند يآنچنان ابر

  یآنچنان کاندر صباح ِ روشن
  بود آن سقا يغمبریمعجزة پ
  زان قطره قطره از سمایگشته ر
  ابر يخو يو، رفته از و بود ابر

  گم گشته زو یتن بود، اما تن
  ر است و، سر از بهر منیغ یپ ،پرّ

  رید ِ غیص يجان فدا کردن، برا
  انیش طوطین مشو چون قند پیه
  احسنت و شاباش و خطاب یا پی

ضر  کشت ،پس آن شکست يبرا یخ  
  یبهر آن آمد سن "يفقر فخر"

  ز آن نهند یگنجها را در خراب
  نیکند، رو خلوت گز ینپر نتا

  

ه خواند ابر را   او گمره است  ،هر که م  
ه مبدل شدست یتار يرو کش ز م  

  ت است یاندر ابر، آن نور مه عار
  ا مشغول شدیچشم در اصل ِ ض

  "دار القرار"از  ین رباط  فانیو
  ر اندر کناریمادرا، ما را تو گ

  ف یز انعکاس لطف حق شد او لط
  نم حسن مه را هم ز ماه یتا بب
  ۀ من مادر است یام من، دا یموس

  ن رابطه یکه هالك خلق شد ا
  ماه  يتا نگردد او حجاب رو

  ایا و اولیهمچو جسم انب
  سودمند یبه معن ،پرده در باشد

   ید و، باال  ابر  نیباریقطره م
  شته ابر از محو همرنگ سماگ

 گفته آمد شرح آن در ماجرا

عاشق به صبرین چنیا   ن گردد تن ِ
  رنگ و بو يگشته مبدل، رفته از و

  خانۀ سمع و بصر  ُاستون ِ تن 
  ریز خ يدیکفر مطلق دان و، نوم

  ان یمن از زیشو، شو ا يبلکه زهر
  ش کالب یش چون مردار کن پیخو

  ت ز غاصب باز رس یتا که آن کشت
   یزم در غنیتا ز طماعان گر

  تا ز حرص ِ اهل عمران وا رهند
  ن یجمله خرج آن و ا يتا نگرد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه يما سو"ان آنکه یدر ب. 36 که  یهمه آکل و مأکول است، همچون آن مرغ يزیهر چ "اللَّ
او، قصد  يبود و غافل بود از باز گرسنه که از قفاید ملخ مشغول میکرد و به ص ید ملخ میقصد ص

ش ینیب یمن مباش، اگر چه نمیاد آکل خود ایاد آکل از صیص یآدم يد او داشت، اکنون ایص
  ن تا چشم سر باز شدنیب یل ِ عبرتش میبه نظر چشم، به نظر دل

  جان، هوش دار يا یآکل و مأکول    ، هم لقمه خواريزآنکه تو، هم لقمه ا
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  اندر شکار کرم بود یمرغک
  خبر یآکل و مأکول بود آن ب
  است يدزد، گر چه در شکار کاله ا

  عقل او مشغول ِ رخت و قفل ِ در
  خود ياو چنان غرق است در سودا

  خوردیم یآبِ زالل ،شیگر حش
  اهیآکل و مأکول آمد آن گ

  طعم چو اوستیطعمکم و ال یو هو 
  من بود؟یا یآکل و مأکول ک

  امن ِ مأکوالن جذوب ماتم است
  خوردیم یالیرا خ یالیهر خ
  یواره یالیکز خ ،یتو نتان

  فکر زنبور است و آن خوابِ تو آب
د یالیخ چند زنبور ِ   در پرَ

  الین خین ِ آکالن است ایکمتر
  ظیز از جوق آکال غلیرن گیه
  افتین حفظ یآنکه او ا يا به سوی

  ریدست را مسپار جز در دست پ
  خو کرده است یر عقلت کودکیپ

  درَن کن با خیعقل ِ کامل را قر
  یچونکه دست خود به دست او ده

  عت شودیدست تو از اهل آن ب
  ریدست خود در دست پ يچونکه داد

  دیمر يش است ایوقت خو یکاو نب
  نیحاضر بد يه شدیبیحد در

ار ِیه پس ز  د يبشر آمدم  
  د، زآنکه مردیت راست آیتا مع

  ن جهان و آن جهان با او بودیا
  المرء  مع  محبوبه: گفت

  نیهر کجا دام است و دانه، کم نش
  ن بدانیا ،ر ِ زبونانیزبون گ يا

  !عجب  ير، ایو زبون گ یتو زبون

  افت، او را در ربودیگربه فرصت   
  اد دگریدر شکار خود، ز ص

  شحنه با خصمانش در دنباله است 
  غافل از شحنه ست و، از آه ِ سحر

  خود يایغافل است از طالب و جو
  چردیم یوانش در پیمعدة ح

  ر اله ی، غین هر هستئیهمچن
  ست حق مأکول و آکل لحم و پوست ین

  ن ساکن بودیکاندر کم یز آکل
  طعم است یرو بدان درگاه کاو ال 

  چردیفکر آن فکر دگر را م
   یرون جهیتا از آن ب یا بخسبی

  د ذباب یباز آ ،داریب يچون شو
  بردیآن سو م ،ن سو ویکشد ایم

  و آن دگرها را شناسد ذو الجالل 
  ظیمت حفیمائ: او که گفت يسو

  آن حافظ شتافت  يسو یگر نتان
  ریحق شدست آن دست او را دستگ

  از جوار ِ نفس، کاندر پرده است 
  بد يد، ز آن خورَد خیتا که باز آ

   یرون جهیپس ز دست آکالن ب
  هِم بودیدید اهللا، فَوقَ أَیکه 

  ریم است و خبیر حکمت، کاو حکیپ
  دیآمد پد یزآنکه از نور ِ نب

  ن یرا  هم قر یعتیو آن صحابۀ ب
ه ه د د  يخالص شد یهمچو زر   

  جفت است، کاو را دوست کرد یبا کس
  ث احمد خوش خو بودین حدیو

  فک القلب من مطلوبه یال 
  ن یران ببیر از زبون گیرو زبون گ
  جوان  يا  دست است يدست هم باال

 باش تو ترسان و لرزان در طلب
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  مرغ عجب يا یآکل و مأکول
غفل است يدیز ص يادیحرص ص م  

خلفهم سدا ً مباش يدیا نَیب  
  دیمباش اندر نش یتو کم از مرغ

  بنگر که آن ،يه ان  يکم ز عصفور
  ش و پسید پیچون به نزد دانه آ

  ؟اد هستیم صش و پسیپ !عجب يکا
  پس نگه کن قصۀ فجار را

  یآلت یچون هالکت دادشان ب
  ستیحق شکنجه کرد و، گرز و دست ن

  کو؟ ،اگر حق هست: یتگفیآن که م
  بید است و عجین بعیا: گفتیوآنکه م

  ده استیدل، فرار از دام، واجب د
  ن منحوس دامیخ ایبر َکنم من ب

  ن جوابیدر خور ِ فهم تو گفتم ا
که حرص است و حسد ین حبلیگسل اب  

  آنکه جز انکار حق کارش نبود
  در نگر احوال فرعون و ثمود

ستمگر در نگر حال ِ نمرود  
  نگر تو قصۀ شداد و عاد در

  میع است و علیحق سم یتا بدان
  

  ر اندر طلب ید گید و صیهم تو ص  
  دل است  ی، او بيکند او دلبریم

  خصم را، وآن خصم فاش  ینیکه نب
دیبد يخلف عصفور يدیا نَیب  
انیند عیخلف چون ب يدیا نَیب 

  چند گرداند سر و رو  آن نفس 
؟ن لقمه دستیز  م اویشم از بتا ک   

  ار و جار رایش بنگر مرگ یپ
   ین توست در هر حالتیاو قر

  ست یداور  د و حدی یق بپس بدان ح
  هو: که یدر شکنجه او مقر گشت

  ب یقر يا: گفت یراند و همیاشک م
ت چسب   ده است یدام ِ تو خود بر پرَ

  نباشم  تلخ کام  یکام یاز پ
  فهم کن در جستجو  رو بر متاب 

 "دها حبلٌ مسدیج یف"اد کن ی

 چ سودیه یبرد حسرت عاقبت ب

 قوم لوط و قوم صالح، قوم هود

 در مآل قوم نوح افکن نظر

 وم التنادیشان نگر یحسرت ا

  میپاك از باك و ب ،فارغ است از ترس و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم زاغ را که آن اشاره به قمع کدام صفت بود از صفات مذموم یل علیسبب کشتن خل. 37
هلکه در مر دیم  

  ان و فراغیست پاین سخن را نیا
  بهر فرمان، حکمت فرمان چه بود؟
  اهیکاغ کاغ و نعرة زاغ س

  پاك فرد يس، از خدایهمچو ابل
  وم الجزای یال یانظرن: گفت
  جان فرسودن است ،دوست یب یزندگ

  ن هر دو با حق خوش بودیعمر و مرگ، ا
  ر لعنت بود، کاوین هم از تاثیا

  تو زاغ؟  یل حق، چرا  ُکشتیخل يا  
  د نمودیز اسرار آن با یاندک

  ا عمر خواه یدائما باشد به دن
  امت عمر ِ تن درخواست کردیتا ق
  ا ربنایتب : که یگفت یکاشک

  مرگ حاضر، غائب از حق بودن است 
  ات آتش بودیآبِ ح خدا، یب

  شد، عمر جو یدر چنان حضرت هم
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  ر خدا را خواستنیاز خدا غ
  یگانگی، غرق در بيخاصه عمر

  شم ده، که تا پس تر رومیعمر ب
  تا که لعنت را نشانه او شود

  دن استجان پرور ،عمر ِ خوش، در قرب
گه میعمر ب   خورمیشم ده، که تا  ُ

گه خوار است آن گنده دهان   گر نه  ُ
  

  کاستن  یست و کلیافزون ظن ِ  
   یر، روبه شانگیدر حضور ش

هلم افزون ده که تا کمتر شوم  م  
  باشد، که لعنت جو بود یبد کس

  ن خوردن است یعمر ِ زاغ، از بهر سرگ
  نم ده، که بس بد گوهرم یم ایدا
  تو وارهان  م یکز زاغ: يدیگو
  

  
  
  
  
  
  
  
  مناجات. 38

  را به زر یمبدل کرده خاک يا
  ان و عطایل اعیکار ِ تو تبد

  ان را مبدل کن به علمیسهو و نس
  یکه خاك شوره را تو نان  ُکن يا
  یره را رهبر کنیکه جان ِ خ يا
  یره را تو جان دهیکه خاك ت يا

کر از ن يوه از چوب آوری، میش  
گل، صفوت  ز دل پ   یدا کنیکل ز  ِ

  ن را آسمانیجزو زم یکنیم
  اتیح ن جهان آبِیهر که سازد ز

  ستیدة دل کاو به گردون بنگرید
  طیر محیان است و اکسیقلب اع

  يکه در هست آمد يتو از آن روز
  بقا يگر بدان حالت تو را بود

از ماول نماند یهست ،لبد  
  زاران هستهان تا صد هیهمچن

  ط را بمانیوسا ،نیآن مبدل ب
  وصل جست ،واسطه هر جا فزون شد

  رتتیشود کم ح "یسبب دان"از 
  یافتین بقاها از فناها یا

  ان بودت که تا  یز آن فناها چه ز
  نت بهتر استیچون دوم از اول
  عنود يا يدیصد هزاران حشر د

  گر را نموده بوالبشریخاك د  
  ان و خطایکار ما سهو است و نس

لم  ه صبر و ح من همه خلمم، مرا د  
   یکه نان مرده را تو جان  ُکن يو
   یمبر کنغیره را تو پیکه ب يو

 یمان دهیو ا يعقل و حس و روز

ت خوب آور  مرده یاز من يب 

 یاء و روشنیض یه را بخشیپ

  ن از اختران یدر زم یئفزایم
  مات د میگران آیش از دزوترَ
  ست یناگریم ید کانجا هر دمید

  طیمخ یائتالف خرقۀ تن ب
   يبد يا خاك، با بادی، یآتش
  ؟ن ارتقایمر تو را ا يدیرس یک
  او نشاند يگر به جاید یهست

  گر، دوم به ز ابتدایکدیبعد 
  آن  ز اصل ِ يردگدور  ط یکز وسا

  افزون تر است  ذوق ِ وصل  ،واسطه کم
  که ره دهد در حضرتت   یرتیح

  ی؟پس رو چرا بر تافت ،از فنا
  نوا  یب يا ؟يده ایبر بقا چسب
  و، مبدل را پرَست  يپس فنا جو

  تا کنون هر لحظه از بدو وجود
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  نما يخبر سو یب ياز جماد
  وشزات خَییعقل و تم يباز سو

  هاست ين نشان ِ پایتا لب بحر ا
  اطیز احت یخشک يباز منزلها

  ا در فزونیدر يزآنکه منزلها
  ا در وقوفیدر يباز منزلها

  پا و گام  دا اندر آن رهیست پین
  نیان منزلیهست صد چندان م

  يده این بقا را دیدر فناها ا
  ن جان، باز باشیزاغ، ا ين بده، ایه

  ارسپ یر و کهن را میگ یتازه م
  ثار کنی، نخل وار ایور نباش

  ده رایده و گندیکهنه و پوس
  ستیدار تو نید، او خریآن که نو د

  هر کجا باشند جوق ِ مرغ کور
  از شورابها يد کوریتا فزا
  دلند یا ز آن سبب اعمیاهل دن
  چر در جهانیکور م ،خوریشور م
  ادیو  ین حالت، بقا خواهیبا چن
  زنگ از آن آسوده است یاهیدر س

  شاهدش خوش رو بود ينکه روزآ
نده چو ماند در زم   نیمرغ ِ پرّ

  رودین خوش میمرغ ِ خانه بر زم
  پرواز بود یزآنکه او از اصل ب

  

  ات و ابتالیح يو ز نما سو  
  ن پنج و شش یخارج ا يباز سو

  پس نشان ِ پا، درون بحر، الست 
  هست دهها و وطنها و رباط

 ستون یجدار و ن ین ،وقت موجش

  سقوف  یستون و ن ین ،وقت موجش
  نشانست آن منازل را، نه نام  ین

  ن یا يتا باال ،نیاز ا ،آن طرف
  ي؟ده ایجسم چون چفس يبر بقا

  ل ِ خدا، جان باز باش یتبد ش ِیپ
  که هر امسالت فزون است از سه پار

ه و انبار کن  ،کهنه بر کهنه ن  
  ده رایبر، بهر هر نادیتحفه م

  ست یحق است او، گرفتار تو ن دیص
  شور البِیس يند، ایبر تو جمع آ

   ید عمیزآنکه آب شور افزا
لند شاربِ شورابۀ آب و گ  

  ن وان در نهایآبِ ح يچون ندار
  تو شاد یه روئیدر س یهمچو زنگ

  بوده است  یزنگ  کو ز زاد و اصل
  ه گردد، تدارك جو بودیگر س

  ن یباشد اندر غصه و درد و حن
  دودین و شاد و شاطر میدانه چ

نده و پرواز بود   و آن دگر، پرّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م یاهللا عل یصل يث نبویان حدیدر ب. 39 قوم  یز قوم ذل و غنیارحموا ثالثا ًعز"ه و آله و سلّ
  "لعب به الجهالیافتقر و عالما 

  د بریرحم آر: غمبر کهیگفت پ
  زا ً  فاحتقریکانَ عز يالذو 

  ن سه گروهیکه بر ا یعنیمهان،  يا
  خوار شد يریآنکه او بعد از عز

  کاندر جهان یآن عالم ،و آن سوم

  ا ً فافتقریحال من کانَ غن  
  ن المضریا ً عالما ً بیاو صف
  د، ار ز کوه ید، ار ز سنگیرحم آر

  نار شدید یو آنکه بد با مال و ب
  ابلهان  ان ِیمبتال گردد م
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  آمدن يزانکه از عزت به خوار
رعضو، گردد مدیرده کز تن واب  

  هر که از جام  أَ لست او خورد  پار
  بود یوانکه چون سگ ز اصل کهدان

  دست او گناهد که کریتوبه او جو
  

  همچو قطع عضو باشد از بدن   
  دیمد یده جنبد، اما نینو بر

  هستش امسال آفت رنج و خمار
  ؟بود یسلطان مر او را حرص ِ یک

  که گم کردست راه  ،دیآه او گو
  

  
  
  
  
  

ب، گاه به یقصۀ محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران و طعنۀ آن خران بر آن غر. 40
ن صفت بندة خاص یست، و ایاو ن يجنگ و گاه به تسخر و مبتال گشتن او به کاه خشک که غذا

  "للغرباء یبا فطوبیعود غریبا و سیاالسالم بدا غر"ا و اهل هوا و شهوت که یدن ان اهلیخداست م
  شکار يادیرا کرد ص یآهوئ

  پر از خران ان آخُر ِیدر م
  ختیگر یآهو از وحشت به هر سو م

  از مجاعت و اشتها  هر گاو و خر
  د از سو به سویرم یگاه  آهو م

  هر که را با ضد ِ خود بگذاشتند
  آن هدهد اگر: گفتمان یتا سل

کشمش،  ا خود دهم او را عذابیب  
  معتمد يا ؟هان کدام است آن عذاب

  بشر يا  ین بدن اندر عذابیز
  ع زاغهایروح باز است و طبا

  انشان زار زاریاو بمانده در م
  

  نهاریز یاندر آخور کردش آن ب  
  حبس آهو کرد چون استمگران 

  خت یش آن خران شب کاه ریاو به پ
  شکریخورد همچون نیمکاه را 

  تافت رو یگه ز دود و گرد  َکه  م
  آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند

  د معتبرینگو يهجز را عذر
  رون از حساب یب سخت ک عذابِی

  خَود ر جنس ِیدر قفس بودن بغ
  مرغ ِ روحت بسته با جنس ِ دگر
  دارد از زاغان ِ تن، بس داغها

  ، به شهر سبزواريهمچو بوبکر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: ت محمد خوارزمشاه که شهر سبزوار را به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفتیحکا. 41
  دیاوریب یه ابوبکر نامیش من به هدین شهر پیآنگه امان دهم که از ا

  شد محمد الب الغ  خوارزمشاه
  او يتنگشان آورد لشکرها

  انکاالم :ششیسجده آوردند پ
  دتیهر خراج و هر صله که با

  ر خویش يجان ِ ما  آن ِ تو است، ا
  شید از من جان ِ خوینرهان: گفت

  تا مرا، بوبکر نام، از شهرتان
قوم ِ دون يشت، ابدروم تان، همچو ک  

  پناه  یدر قتال ِ سبزوار ب  
  اسپهش افتاد در قتل ِ عدو
  حلقه مان در گوش کن، وابخش جان 

  دت یافزا یآن ز ما هر موسم
  امانت باش گو يش ما چندیپ

  ش یبه پ يدم ابابکریاریتا ن
  ده امتان یرم يد، ایه ناریهد
ستانم و ن ین هم فسون  یخراج ا  
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  دندش به راهیبس جوال ِ زر کش
  ؟بود بوبکر اندر سبزوار یک

  مغان يا: د از زر و گفتیرو بتاب
  ستمیکودك نست، ین يچ سودیه

  زبون ي، ایسجده نره ياریتا ن
  ختند از چپ و راستیان انگیمنه

  بعد سه روز و سه شب کاشتافتند
  رهگذر بود و، بمانده از مرض

  عرض یر خرابه بدان يگوهر
  خراب یُکنج  یکیخفته بود او در 

  ن سلطان تو را طالب شدستیز کایخ
  یا مقدمی يم بدیاگر پا: گفت

  ی؟ماندم یک ن دشمن کدهیاندر ا
  تختۀ مرده کشان بفراشتند
  جانب خوارزمشه جمله روان

  ن جهان و، مرد حقیسبزوار است ا
  لیهست آن خوارمشه شاه جل

  رکمیتصو ینظر الیال : گفت
  من ز صاحب دل کنم در تو نظر
  یتو دل خود را چو دل پنداشت

  ن هفت آسمانیدل که گر هفصد چو ا
  زها را دل مگوین دل رین چنیا

  نۀ شش رو بودیحبِ دل، آصا
  هر که اندر شش جهت دارد مقر

، از برا او کند يگر کند رد  
  چونکه او حق را بود در کلّ حال

  او حق به کس ندهد نوال یچ بیه
  موهبت را بر کف دستش نهد

  کلّ را اتصال يایبا کفش، در
  که نگنجد در کالم یاتصال

  یغن ي، اياریصد جوال ِ زر ب
  ام ی، من راضست دلیگر ز تو راض

  مخواه  يابوبکر ين شهریکز چن  
  باریا کلوخ ِ خشک اندر جوی

  دم ابو بکر ارمغان یاریتا ن
  ستم یران بیم حیتا به زر و س

  تو مسجد را به کون  ییمایور به پ
  ؟کجاست يابوبکر ،رانین ویکاندر ا

  افتندی يک ابوبکر نزاری
  پر حرض  یگوشه خراب یکیدر 
 خ فشانده از مرضدل بر ر خون ِ

  شتاب : گفتندشدندش بیچون بد
ست  کز تو خواهد شهر ما از قتل ر  
   یخود به راه خود به مقصد رفتم

   یراندمیشهر ِ دوستان م يسو
  بر کتف بوبکر را برداشتند

  ند نشان یدندش که تا بیکش یم
  ع است و ممتحق ینجا ضایاندر ا

  ل ین قوم رذیخواهد از ا یهم "دل"
  رکم یتدب یفابتغوا ذا القلب ف

  ثار ِ زریسجده و ا به نقش ِ ین
   یاهل ِ دل بگذاشت يجستجو

  اوه و نهان ید، شود یاندر او آ
  مجو يسبزوار اندر، ابوبکر

  حق در آن از شش جهت ناظر شود
  ؟ک دم نظریر حق یکند در غ یک

  ور قبول آرد، هم او باشد سند
 ده باشد او را ذوالجاللیبرگز

  گفتم ز اصاحبِ وصال  يشمه ا
  مرحومان دهدو ز کفش آن را به 

  چون و چگونه در کمال یهست ب
  ف باشد، والسالم یگفتنش تکل

   یمنحن يار، ایدل ب: دیحق بگو
عرض بود، اعراض ام  یور ز تو م  
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  ننگرم در تو، در آن دل بنگرم
  با تو او چونست؟ هستم من چنان
  مادر و بابا و اصل ِ خلق اوست

  نک دل آوردم به تو: یتو بگوئ
  آور که قطبِ عالم اوست یآن دل
بر ياز برا   آن دل پر نور و  ِ

  سالها در سبزوار يتو بگرد
  دة پژمرده جانیپس دل ِ پوس

  اریشهر ياکه دل آوردم تو را، 
   يجر يا ؟ن گورخانه استیا: دتیگو

  کاو شاه خوست یاور آن دلیرو ب
  ن جهان پنهان بودیآن دل ز: یگوئ
  آن دل، از روز أَ لَست یدشمن

  ا شهر ِ زاغیاست و، دن "باز"زانکه او 
  کندیم ی، نفاقیور کند نرم

  ازی، از تکلف، نه نيآر: دیگو
  ن زاغ ِ خس ِ مردار جویزآنکه ا
  دیرند آن نفاقش را، رهیگر پذ

  زآنکه آن صاحب دل ِ با کرّ و فر
  يجان نه ا یصاحبِ دل جو، اگر ب
  د مر تو رایآنکه زرق او خوش آ

  ستیو بر طبع تو ز يهر که او بر خو
  خدا يرو هوا بگذار تا بو
  ت شودیرو هوا بگذار تا خو

  ، دماغت فاسد استیاز هوا ران
  تو بر نجاست، همچو زاغ یعاشق

  ما ين سخن، و آهویدارد احد ن
  

  جان، بر درم  يتحفه آن را آر، ا  
  مادران باشد جنان  ير پایز
  خنک آن کس که دل داند ز پوست  يا

  ک تسویرزد ین دل نیا: دتیگو
  ن ِ جان ِ آدم اوست جان ِ جان ِ جا

  هست آن سلطان ِ دلها منتظر
  ز اعتبار یابیآن چنان دل را ن

  ، آن سو کشان یبر سر تخته نه
  ن دل نبود اندر سبزواریبه از ا

  ي؟نجا آوریکه دل مرده بد
  که امان ِ سبزوار کون از اوست 

  ا ضدان بودیزآنکه ظلمت با ض
  است  یراثیسبزوار طبع را م

  ناجنس داغ  دن هر جنس برید
  کندیم یز استمالت، ارتفاق

نصح ِ دراز   تا که ناصح کم کند  ُ
  صد هزاران مکر دارد، تو به تو

  دین ِ صدق ِ مستفیشد نفاقش ع
  وب خریهست در بازار ِ ما مع

   يجنس ِ دل شو، گر ضد سلطان نه ا
  توست، نه خاص ِ خدا یاو ول

  ست یاست و نب یش طبع ِ تو ولیپ
 کدخدا ي، ادر مشامت در رسد

  ت شودین بویو آن مشام عنبر
  ش ِ مغزت کاسد است یمشک و عنبر پ

 رد در دماغینگ یمشکت م يبو

  زد اندر آخور جا به جایگر یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ۀ قصۀ آهو و آخور خرانیبق. 42
  خوش ناف نر يروزها آن آهو

  ز خشک یمضطرب در نزع، چون ماه
  بوالوحوش يا ،که هان: یک خرش گفتی

  در شکنجه بود، در اصطبل ِ خر  
  حقه معذب، پشک و مشک  یکیدر 

  ران خموش یطبع ِ شاهان دارد و م
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  کز جزر و مد: يتسخر زدو آن دگر 
  ین نازکیکه با ا: یگفت يو آن خر
  شد تخمه، وز خوردن بماند يآن خر
  فالن ي، رو این: ن کرد او کهیسر چن
  یکنیم يدانم که ناز یم: گفت

  ن طعمۀ تو استیا: گفت آهو با خر
  بوده ام يف مرغزاریمن ال

  گر قضا افکند ما را در عذاب
  ؟شوم یگر گدا گشتم، گدا رو ک

  ز همیسنبل و الله و سپرغم  ن
  زن، الف، الفی، الف ميآر: گفت
  دهدیم ینافم خود گواه: گفت

  ک آن را که اشنود صاحب مشامیل
  قید بر طریز خر ببویخر، کم

  بین گفت آن رسول ِ مستجیبهر ا
  رمند یم يشانش هم از ویزآنکه خو

  نند انامیب یصورتش را جنس م
  وان ِ نقش ِ گایدر م يریهمچو ش
  ، ترك گاو ِ تن بگويور بکاو

  رون کندیاز سرت ب يطبع ِ گاو
  نزد او ير گردی، شیگاو باش

  

  ارزان دهد؟ یگوهر آوردست، ک  
   یر شاه شو گو متکیبر سر

  پس به رسم دعوت آهو را بخواند
  ست، هستم ناتوان یم نیتهااش
   یکنیم يا ز ناموس احترازی

  تو زنده و نو است  يکه از آن اجزا
  در ضالل ِ روضه ها آسوده ام 

  ؟مستطاب يرود آن طبع و خو یک
  ور لباسم کهنه گردد، من نوم 
  با هزاران ناز و نخوت خورده ام 

  ، بس توان گفتن گزاف یبیدر غر
  نهدیبر عود و عنبر م یمنت
  آن شد حرام  ،ستن پرَیخر ِ سرگ بر

  ؟قین فریمشک چون عرضه کنم بر ا
   "بیا غریالدن یاالسالم، ف"رمز ِ 

  ک هم دمندیگر چه با ذاتش مال
  ابند آن مشام ین یم يک از ویل

  او را مکاو ینش، ولیب یدور م
  ر خویکه بدرد گاو را آن ش

  وان برکندیز ح یوانیح يخو
  مجو يری، شیخوش يگر تو با گاو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر یإِنِّ"ه یآ یدر معن. 43 مانٍ   يأَ س قَرات ب عب یسجافع عب نَّ سکُلُه ، گاوان الغر را خدا به صفت "أْ
االتست یخوردند، اگر چه آن خیبه اشتها مده بود تا آن هفت گاو فربه را یران گرسنه آفریش

  ر بنگریش ینۀ خواب بنمودند اما تو به معنیصورت گاوان در آ
  به خواب يدیدیز مصر میآن عز

  يهفت گاو ِ فربه  بس پرور
  ران بدند آن الغرانیدر درون ش

  پس بشر آمد به صورت مرد کار
  مرد را خوش واخورد، فردش کند

  تر خداسیش یگاو تن قربان
  يمهمان، همان کون خر یور کش

  ب را شد فتح باب یچونکه چشم غ  
   يخوردشان آن هفت گاو الغر

  خوران  يورنه گاوان را نبودند
  مرد خوار ير در ویک پنهان شیل

  صاف گردد درد اگر دردش کند
 گر تو را با او سر صدق و صفاست

 ؟يپرور یتن را خواجه، تا کگاو 
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  ز جملۀ دردها يک دردیپس به 
  یشاه گردد، واگذارد بندگ

  

  وارهد پا، بر نهد او بر سها  
  ی، دل زندگیابد او در مردگی

  
  
  

ه السالم خروس را و مذمت او اشارت به قمع و قهر کدام صفت یم علیان آنکه کشتن ابراهیب. 44
  دیبود از صفات مذمومات مهلکات در باطن مر

  ؟چو زاغ پر نحوسهم ییچند گو
  حکمت  ُکشتن چه بود، آخر بگو

  حکمت فرمان بخوان :گفت فرمان
  است او و بس شهوت پرَست یشهوت

  یوص ي، ايگر نه بهر نسل بود
  ن  دادار رایس لعیگفت ابل
  م و گله و اسبش نمودیزر و س

  خت لنجیگفت شاباش و ترش آو
  خَوش يپس جواهرها ز معدنها

  نیلع ين دام ِ دگر را، ایر ایگ
  نین و شرابات ثمیریچرب و ش

  ن خواهم مددیش از ایا رب بی: گفت
  تا که مستانت، که نرّ و پر دلند

  هوا ين دام و رسنهایتا بد
  سلطان ِ تخت يگر خواهم ایدام د

  ش و نهادیخمر و چنگ آورد در پ
  غام کردیاضالل ِ ازل پ يسو
  است؟ یاز بندگانت موس یکی ین

  دیکش آب از هر سو عنان را وا
  دام محکم ده که تا گردد تمام
  در کمند آرم، کشمشان کش کشان

  زنان با او نمود یچون که خوب
  پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد

  پر خمار يد آن چشمهایچون بد
  عارض آن دلبران يو آن صفا

  قیرو و،  خال و، ابرو و، لب چون عق
  قد چون سرو خرامان در چمن

  خروس؟  یل حق چرا  ُکشتیخل يا  
 تا مسبح گردم آن را مو به مو

  تا مهلل گردم آن را من به جان
  ز آن شرابِ زهرناك ژاژ  مست 

   یخود خص يآدم از ننگش بکرد
  ن اشکار رایخواهم ا یدام ِ زفت
  ق را ربودیخال ین تانیکه بد
  مچون ترنج ده و ترش هیشد ترنج

  ش کش یکرد آن پس مانده را  حق پ
  ن ینعم المع ين افزون ده، ایز: گفت

  ن یشمیدادش و بس جامۀ ابر
د ستا ببندمشان بحبل ِ من م  

گسلندیا  مردوار ن بندها را ب  
  مرد تو گردد ز نامردان جدا

  لت ساز ِ سخت یدام ِ مرد انداز ِ ح
  م شادیم خنده زد بدان شد نین

  از قعر ِ بحر ِ فتنه گردکه بر آر 
  پرده ها در بحر او از گرد بست 

  دیبر جه يا غباریاز تگ در
 شان چون لجامیوافکنم در کام ا

 د از آنیچیتا که نتوانند سر پ

  فزود یمردان م که ز عقل و صبر ِ
  دم در مرادیکه بده زوتر، رس

  قرار یکه کند عقل و خرد را ب
  ن دل بر آن یکه بسوزد چون سپند ا

  ق یا خُور تافت از پردة رقیوئگ
 ن و نسترنیاسمیخد همچون 
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  ت او سبکد آن غنج، برجسیچونکه د
  ران و دنگیشد واله و ح یعالم

  

 حق از پردة تنک یچون تجل  

  ک و شنگیزآن کرشم و زآن دالل ن
   

  
  

ا الْیآ یدر معن. 45 نَ لَقْ سانَ فه خَ قْوِ یإِنْ سنِ تَ یآخرها و آ یمٍ الیأَحف ه س کِّ ه نُنَ مرْ نْ نُعم قِ  یه و لْ الْخَ
  عقلونیافال 

  صد چو آدم را ملک ساجد شده
  کشاند مو کشانیلش میجبرئ
  ی؟ستین یخ، بعد هستآو: گفت
  ؟ستین اذالل چیبعد از عز، ا: گفت
  به جان يکردیال، سجده میجبرئ

د یحله م   ز من در امتحان پرّ
  که تاب او بد ماه وار یآن رخ

  و آن فرق گش شعشع شده و آن سر
  و آن قد صف در نازان چون سنان

  همچون پرّ زاغ يبرف گشته مو
  رنگ الله گشته رنگ زعفران
  يچشم چون نرگس شده پژمرده ا

  به فن يدر بغل کرد يآنکه مرد
  ستین خود آثار غم و پژمردگیا

  

  زول آمده همچو آدم باز مع  
  ن جوق ِ خوشان ین خلد و زیکه برو ز

   یستیجرمت آنکه افزون ز: گفت
  ست ینت داوریآن داد است و، ا: گفت

  ؟م تو از جنانیرانیچون کنون م
  همچو برگ از شاخ در فصل ِ خزان 

  همچو پشت سوسمار يریشد به پ
ناخوش و اصلع شده  يریپ وقت  

  دو تا همچون کمان  يریگشته در پ
 گشته داغ داغ يشنج رووز ت

  رش گشته چون زهرة زنان یزور ش
 ياعضا شده افسرده ا یگرم

  رندش بغل وقت شدن یبگ یم
  ست ینها رسول مردگیز یکیهر 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م أَیه إِال الَّذیر آیتفس. 46 ه لُوا الصالحات فَلَ م ع نُوا و رٌ غَنَ آمنُونٍیج م رُ م  
  نش نور حقیک، اگر باشد قریل

  مست یاو هست چون سست یسست
  رد، استخوانش غرق ذوقیگر بم

  ثمر یست باغ ِ بیوانکه نورش ن
  اهیگل نماند، خارها ماند س

  خدا يتا چه زلت کرد آن باغ، ا
  شتنید خوید و، دیشتن را دیخو
  ستیکز عشق او عالم گر يشاهد

  ه بستیعار وریجرمش آنکه ز
  نیقیم آن، که تا داند یواستان

لل عار ه بودیتا بداند کان ح  

  ورا نقصان و دق  يریپست از ین  
  ش رشک رستم است یکاندر آن سست

  ذره ذره اش در شعاع ِ نور ِ شوق 
  ر و زبریکند زیکه خزانش م

  مغز آمده چون تل ّ کاه  یزرد و ب
  ه ها گردد جداـّکه از او آن حل
  ممتحن  ين، ایزهر قتال است ه

  ؟ستیراند از خود، جرم چیعالمش م
لل، ملک من ی، کايکرد دعو است ن ح  

  ن یخرمن آن ماست، خوبان دانه چ
  د وجودیبود آن ز خورش يپرتو
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  آن جمال و قدرت و فضل و هنر
  گردند چون استارهایباز م

  گاهید شد وا جایپرتو خورش
  آنکه کرد او بر رخ خوبانت دنگ

  رنگ رنگ آن نور را يشه هایش
  رنگ رنگ يشه هایچون نماند ش

  دن نور رایشه دیش یُکن ب  يخو
  با دانش ِ آموخته یقانع

  د که تایش بربایاو چراغ خو
  مجتهد یشکر و سع يگر تو کرد

  يشکر، اکنون خون  گر يور نکرد
  أمۀ الکفران أَضَلَّ أعمالهم

شکر خوب  یگم شد از ب   و هنر یُ
  و شکر و  وداد یشیخو یو ب یشیخو

هم"که  عمالَ   کافران ي، ا"أَضَلَّ أَ
  ار اهل شکر و اصحابِ وفیغ

ت دهد ؟دولت رفته کجا قو  
  ن دولت اندر اقرضوایقرض ده ز

شرب کم کن بهر خویز یاندک   شین  ُ
  ختیجرعه بر خاك وفا آنکس که ر

لَح بالهم خوش کند آن دل که أَص  
  غارت ساز ده ،تركُ  يو ،اجل يا

  رند آنیشان نه بپذیوا دهد، وا
  میم و خرقه ها انداختییصوف

  !وض م آنگه، چون عیدیما عوض د
هلک میرون شدیب یز آبِ شور و م  

  گرانیجهان، با د ي، ايآنچه کرد
  م ما  بهر جزایزیبر سرت ر

  پاك را يکه خدا یتا بدان
  ا بر کنندیر دنیسبلت تزو

  شدند يدان باز نو غازین شهیا
  مشکلها ز لطفش حل شده ل ِفق

  ن سو سفریز آفتابِ حسن کرد ا  
  وارهاین دید، زینور آن خورش

  اه یک و سیوار  تاریماند هر د
  شۀ سه رنگ ید است از شینور ِ خورش

  ن به ماین رنگین چنیند اینمایم
  رنگت کند آنگاه دنگ  ینور ِ ب

   ینبود عم شه بشکند،یتا چو ش
  ر، چشم افروخته یدر چراغ ِ غ

  فتا ي، ايریمستع یتو بدان
  غم مخور که صد چنان بازت دهد
   يکه شدست آن حسن از کافر بر

لَح بالهم یأمۀ اال مان أَص  
  ند ز آن اثریکه دگر هرگز نب

  ادیاردشان به یرفت ز انسان که ن
  جستن کام است از هر کامران 

  ر قفاشان راست دولت دیکه مر ا
  ت دهدینده خاصیدولت آ

  ش ِ رویپ ینیتا که صد دولت بب
  ش یبه پ یابی يتا که حوض کوثر

  ؟ختید دولت زو گریتواند ص یک
  انزالهم  يرد من بعد التو

  ن شکوران باز ده یز يهر چه برد
  زآنکه منعم گشته اند از رخت جان 

  م یم چون درباختیباز نستان
   رفت از ما حاجت و حرص و غرض

  م یق و چشمۀ کوثر زدیبر رح
  و، فن و، ناز ِ گران  یوفائ یب

  م، آمده اندر غزایدیکه شه
   يبندگان هستند پر حمله و مر

  نصرت زنند يمه را بر بارویخ
  ران باز بر نصرت زدندین اسیو

 نفس کافر ناگهان بسمل شده
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  د آمدهیرفته، ام يدینا ام
  یستیسر بر آوردند باز از ن

  دهاستیعدم خورش در یتا بدان
  ؟برادر چون بود يدر عدم، هست، ا

  ت بدانیمنَ الْم یخْرِج الْحی
  است یمرد کارنده، که انبارش ته

  یستین يد آن ز سویکه برو
  ، تو منتظریستیدم به دم، از ن

  ن راز رایگشاد ا يست دستورین
  پس خزانۀ صنع حق باشد  عدم
  مبدع آمد حق و، مبدع آن بود

  

 ن بتکدهیگشته مسجد ناگهان، ا  

   یستین ما را، گر اکمه نیکه بب
  نجا آفتاب، آن جا سهاست یاو آنچه 

  ؟ضد، اندر ضد، چون مکنون بود
  د عابدان یکه عدم آمد ام

  ست یستید نیبر ام یشاد و خوش ن
   یستیفهم کن گر واقف معن

  فهم و ذوق، آرام و بر یابیکه ب
  کنم ابخاز را يور نه بغداد

  که بر آرد زو عطاها دم به دم 
  اصل و سند یکه بر آرد فرع ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ياست نمیست هست نما و عالم هست نیدر مثال عالم ِ ن. 47
  ست را بنمود هست، آن محتشمین

  د و، کف کرد آشکاریبحر را پوش
  چان در هوایچون منارة خاك پ

  لیعل يبه باال، ا ینیخاك را ب
  روانه هر طرف ینیب یکف هم

  لیا از دلیو، در ینیکف به حس ب
  میپنداشت یرا اثبات م ینف
  دیشد پد ینعاس يده کاندر وید

  م از ضاللیالجرم سر گشته گشت
  ؟عدم را چون نشاند اندر نظر نیا

  اوستاد سحر باف ين، ایآفر
  ند زودیمایساحران مهتاب پ

  چیچ پین گون، پیند زیبام  برُیس
  مین جهان جادوست، ما آن تاجریا

  گر کند کرباس پانصد گز شتاب
  یره يم عمرت، ایچون ستد او س

  احد يد، کایقل اعوذت خواند با
  دمند اندر گره آن ساحراتیم
  زیخوان از زبان ِ فعل ن ک بریل

  هست را بنمود بر شکل عدم   
  د و، بنمودت غباریباد را پوش

  ؟د بر عالیاك از خود چون بر آخ
  ل یف و دلیباد را نه، جز به تعر

، ب ا ندارد متصرف یدر یکف  
  ل یقال و ق فکر پنهان، آشکارا 

  م یداشت  ینیدة  معدوم بید
  ؟دیست دیال و نیتواند جز خ یک

  ال یدا خیقت شد نهان، پیچون حق
صریچون نهان کرد آن حق ؟قت از ب  

  صاف  معرضان را درد يکه نمود
  رند سودیش بازرگان و، زر گیپ
  چ یم از کف رفته و، کرباس هیس

  م یموده خریکه از او مهتابِ پ
  ساحرانه او ز نور ِ ماهتاب 

   یسه تهی، کیم شد، کرباس نیس
  ن ز نفاثات افغان  وز عقدیه
  اث المستغاث، از برد و مات یالغ

  زیعز يکه زبان قول سست است ا
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  در زمانه مر تو را سه همرهند
  گر رخت و مالیاران و، دی یکیآن 

  رون از قصورید با تو بیمال نا
  شیند پیچون تو را روز اجل آ

  ستمیش همره نین جا بیتا بد
د یفعل ِ تو واف است، زآن کن ملتح  

  

  دو غدرمندن یو، ا یواف یکیز آن   
  ست آن حسن الفعال یو آن سوم واف

  ن ِ گوریک تا بالید، لیار آی
  ش ید از زبان ِ حال ِ خویار گوی

  ستم یب یبر سر گورت زمان
دیکاندر آ د با تو در قعر ِ  َلح  

  

  
  
  
  
  
  

ت، یو تدفن معه و أنت م یدفن معک و هو حین یف ال بد من قریث شریحد یان معنیدر ب. 48
ن عملک فاصلحه ما استطعت، صدق یما اسلمک، و ذلک القریما اکرمک و ان کان لئیان کان کر

ه صل   ه و آلهیاهللا عل یرسول اللَّ
  قین طریمبر گفت بهر ایپس پ

  ارت شودیکو، ابد یگر بود ن
  ن کسب، در راه سدادیو ن عمل،یا

  که در عالم رود ین کسبیدون تر
  عمل یاولش علم است، آنگاه

  یا ذا النهیالحرف  ینوا فیاستع
  وسط الصدف یاطلب الدر اخ

  ن انصفوایتم ناصحیان را
  د مردی، گر خلق پوشیدر دباغ

  د دلقیوقت دم، آهنگر ار پوش
  رون کن ز تنیپس لباس کبر ب

  است یقش قولیطر ،يعلم آموز
  م استی، آن به صحبت قایفقر خواه

  دانش، انوار است در جان رجال
  دانش ِ آن را ستاند جان  ز جان
  در دل سالک اگر هست آن رموز
  ایتا دلش را شرح آن سازد ض

  مینه شرحت داده ایکاندرون س
  یتو هنوز از خارج آن را طالب

  کنار یر است در تو بیچشمۀ ش
  ریآبگ يبه بحر، ا يدار يمنفذ

  ؟که أَ لَم نَشْرَح نه شرحت هست باز

  ق یبا وفاتر از عمل  نبود رف  
  ور بود بد، در لحد مارت شود

  ؟اوستاد یپدر، ب يتوان کرد، ا یک
  ؟بود يارشاد استاد یچ بیه

  تا دهد بر بعد مهلت تا اجل 
  م ٍ صالح ِ من اهلهایمن کر

ف و اطلب الفنّ من ار  باب الحرَ

  م ال تستنکفوایبادروا التعل
  خواجه را آن کم نکرد یخواجگ

  ش خلق یاحتشام او نشد کم پ
  ملبس ِ ذل پوش، در آموختن 

  است  یقش فعلی، طريحرفت اندوز
  د، نه دست یآ یزبانت کار م ین
 ل و قالیق یز راه دفتر و، ن ین

  از زبان  یز راه دفتر و، ن ین
  هنوز ست سالک راین یرمز دان

  د خدایبفرما "أَ لَم نَشْرَح"پس 
  م ینه ات بنهاده ایشرح  اندر س

   یگران چون حالبیاز د یمحلب
  ؟از تغار یر جوئیش یتو چرا م

  ریننگ دار از آب جستن از غد
  ؟ه سازیتو شرح جو و کد يچون شد
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  دل  در اندرون درنگر در شرح ِ
  

   "بصرونیال "د طعنۀ یایتا ن  
    

کُم ایآ یدر معن. 49 ع م وه نما کنتمیه و  
  ر نان تو را بر فرق ِ سرک سبد پی

  يره سریچ و، هل خیدر سر خود پ
  آبِ جو ان ِیم یتا به زانوئ

  ت اندر آبیبر سرت نان است و پا
  با مدد پس هم آبِ ،ش آب ویپ

  اسب جو رس ر ران و فایاسب ز
  ؟دیر تو پدین به زینه اسب است ا یه

  اوست آن يرو ش ِیپ مست آن و 
  زیاوست چ يش رویز و پیمست چ

  ؟د بحر کویچون گهر در بحر و، گو
  شودیحجابش م "آن کو؟"گفتن ِ 

  اوست هم چشم بدش بند چشم ِ
  بند گوش او شده هم گوش او

  

  دره نان  در ب لبِ یخواه یتو هم  
  ي؟دل زن، چرا بر هر دررو در ِ 

  تو آب جو ن و آن یغافل از خود ز
 خراب یوز عطش وز جوع گشتست

  ش سد و خلف سدیچشمها را پ
  ؟کن اسب کویاسب، ل: ن؟ گفتیست ایچ

  ؟دیکه د یک خود اسبی، ليآر: گفت
  خبر ز آبِ روان  یاندر آب و، ب

 زیش نیز و شرح خویخبر زآنچیب

  وار ِ اویال چون صدف دیو آن خ
  شودیتابِ آفتابش م بر ِا
  ن رفع سد او گشته سدش یع

  او مدهوش ِ يهوش با خود دار، ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من جعل الهموم هما واحدا کفاه اهللا سائر همومه و من تفرقت به "ف یث شریحد یدر معن. 50
  "واد منها هلکه يا یاهللا ف یبالیالهموم ال 

  بر جهات يع کردیهوش را توز
ش را م خ خاریکشد هر ب یآب ه  
  اهیکشد آن خس گیآبها را م

  ن بزن آن شاخ بد را، خو کنشیه
  ن زمان، آخر نگریهر دو سبزند ا

  ن را حالل، آن را حرامیآبِ باغ، ا
  عدل چه بود؟ آب ده اشجار را

  بر موضعش یعدل، وضع ِ نعمت
  یظلم چه بود؟ وضع در ناموضع

  ت حق را به جان و عقل دهنعم
  کار ِ غم را بر تنتیبار کن پ
  نهاده  ُتنگ بار یسیبر سر ع

  ستیسرمه را در گوش کردن شرط ن

ه این یم   هات  يرزد ترّ ترّ   آن  ُ
  ثمار يآب هوشت چون رسد سو

 ؟اله يرسد سو یآب هوشت ک

  ن شاخ خوش را، نو کنش یآب ده ا
  د ثمریوز آن رو ن شود باطل،یکا

  ، والسالم ینیفرق را آخر بب
  ظلم چه بود؟ آب دادن خار را

  که باشد آبکش  یخیبه هر ب ین
   یکه نباشد جز بال را منبع

  ر پر گره یبه طبع پر  ِزح ین
  ن جان کندنت یبر دل و جان کم نه ا

  زند در مرغزاریزه میخر سک
  ست یکار ِ دل را جستن از تن شرط ن
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  مکش ي، رو ناز کن، خواریگر دل
  قند بد ،زهر، تن را نافعست و

  زم دوزخ تن آمد، کم  ُکنشیه
  ، حطبیور نه حمال حطب باش

  از حطب بشناس شاخ ِ سدره را
  خ است از نار و دخانن شایاصل ا

  ش ِ حسیهست مانندا به صورت پ
  ش چشم دلیدا آن به پیهست پ
  ش رایپا، بجنبان خو يور ندار

ك را کلیکا ك شد تبرّ   دین تحرّ
  

  کـّر منوش و، زهر چش ، شیور تن  
  مدد یتن همان بهتر که باشد ب

  ن تو از بن برکنش ید، هیور برو
  در دو عالم همچو جفت بولهب 

   یفت يگر چه هر دو سبز باشد، ا
  اصل آن شاخ است هفتم آسمان 

  ش ِ حس ین است چشم ِ کیکه غلط ب
  ش دل آ، جهد المقل یجهد کن، پ

 ش رایهر کم و هر ب ینیتا بب

ك گردو    دیدل مستف يا ياز تحرّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ین رباعیا یدر معن. 51
  ندیت بگرای، به هستيست شویور ن          ند ی، راه برت بگشايگر راه رو

  ندیتو به تو بنما یتو را ب وانگاه            اندر عالم  ینگنج يور پست شو
  خا بست درها هر طرفیگر زل

  د یوسف برجهیچون توکل کرد 
  دیست عالم را پدیگر چه رخنه ن

  دا شودید قفل و ره پیتا گشا
  ممتحن ياندر جهان، ا يآمد

  ی، وز موطنيآمد یتو ز جائ
  ستیراه ن یتا نگوئ یگر ندان

  در خواب شادان چپ و راست يرویم
  م کنیم و، خود تسلتو ببند آن چش
  ؟ که صد چشم خماريچشم چون بند

  يتو ز عشق ِ مشتر یچار چشم
  به خواب ینیب ي، مشتریور بخسب

  چیچ پیبه هر دم، پ یخواه يمشتر
  یا چاشتی يبد یگر تو را نان

  يبد یگر در انبان مر تو را نان
  

  وسف هم ز جنبش منصرف یافت ی  
  دیباز شد قفل  در و ره شد پد

  دید دویبا یسف وار، مویره، یخ
  ، شما را جا شودیجائ یب يسو
  ؟ق ِ آمدنیطر ینیب یچ میه

   ین  ؟چیه یآمدن را راه دان
  ست یراهه ما را رفتنین ره بیز
  ؟دان کجاستیراه آن م یچ دانیه
  در آن شهر کهن  ینیش را بیخو

  ن سو از غراریبند چشم ِ توست ا
   يو سرور يد مهتریبر ام
  ؟ند جز خرابیبدر خواب  یجغد ک

  چ یچ، هی؟ هیکه فروش يتو چه دار
  یداران فراغت داشتیاز خر

  يداران دلت فارغ شدیاز خر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

؟ يج شده ایکه گ يچه خورده ا: کرد، گفتندش یم يغمبریپ يقصۀ آن شخص که دعو. 52
ک که با ی، که هر سخن ِ نیاوه گفتمیو نه  یج شدمی، نه گیوردمکه خ یافتمی يزیاگر چ: گفت
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  اوه گفتن مأمور باشندیاوه گفته باشد، اگر چه بر آن یند، یر اهلش گویغ
  غمبرمیمن پ: گفتیم یکیآن 

  گردنش بستند و بردندش به شاه
  جمع چون مور و ملخ يخلق بر و

  د از عدمیگر رسول آن است کا
  بینجا غریم ایما از آن جا آمد

  شان را جواب آن خوش رسولیداد ا
  قوم از قضا يد این ندانستیا

  دیکه شما چون طفل ِ خفته آمد
  د و مستیاز منازل خفته بگذشت

  م خَوشیروان گشت يداریما به ب
  ده منزلها ز اصل و از اساسید

  اشکنجش بکن: شاه را گفتند
  فیدش بس نزار و بس ضعیشاه د

  ؟نا زدیتوان او را فشردن  یک
  یم از راه خوشیک با او گویل

  چ کارینجا هید اینا یاز درشت
  يمردمان را دور کرد از گرد  و

  دش ز جایپس نشاندش، باز پرس
  شه، هستم از دار السالم يا: گفت

  نیک همنشیمرا خانه ست و، نه  ین
  الغش گفت باز يباز شاه از رو

  بامداد؟ ي؟ چه خوردياشتها دار
  يشک و ترخ ياگر نانم بد: گفت
  ن گروهیبا ا يغمبریپ يدعو

  کس ز کوه و سنگ عقل و دل نجست
  د  ُکه همانیباز گو یهر چه گوئ
  ؟غام از کجاین قوم و  پیاز کجا ا
  و زر يآر یغام ِ زنیگر تو پ

  خواندت یم يکه فالن جا شاهد
  چو شهد يغام خدا آریور تو پ

  برگ رو ياز جهان مرگ، سو

  غمبران فاضلترم یاز همه پ  
   "رسولم از اله"د یگو ین همیکا

  ؟ر و، چه فخیکه چه مکر است و، چه تزو
  م و محتشم یغمبریما همه پ

  ؟بیاد يا یتو چرا مخصوص باش
 گروه کور و نادان و فضول يکا

 ید از عمیدینجا رسیخبر ا یب

  دیدز منزل باخبر از راه و  یب
  خبر از راه و از باال و پست  یب

  پنج و شش، تا پنج و شش  ياز ورا
  ر و ره شناس یچون قالوزان خب

ن یچ اید جنس ِ او هیتا نگو   ن سخُ
  ف یرد آن نحیبم یلیک سیکه به 
  شه گشته است او را بدن یکه چو ش

  ی؟تو الف سرکش يکه چرا دار
 سر ُکند از غار  مار  یهم به  نرم

   يورد و یبود و نرم یفیشه لط
  ؟معاش و ملتجا يکه کجا دار

  ن دار المالم یآمده ز آنجا، در ا
  ؟نیکردست ماه اندر زم یخانه ک

  چاشت ساز؟ يو چه دار يکه چه خورد
  و پر الف و باد ین سر مستیکه چن
  ي؟غمبریپ يدعو یک یکردم

  همچنان باشد که دل جستن ز کوه 
  فهم و ضبط نکتۀ مشکل نجست 

  ند افسوس چون مستهزئان ک یم
  ؟جان که را باشد رجا ياز جماد

  م و سریش تو بنهند جمله سیپ
  داندت  یعاشق آمد بر تو و م

  ک عهدین يخدا، ا يا سویکه ب
  مشو یچون بقا ممکن بود، فان
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  رقصد خون تو کنند و جان و س
  بر خان و مان یدگیبلکه از چسب

  

  ن و هنریت دیحم ينه از برا  
  ان ین بیدن ایدشان شنیتلخ آ

  
  
  

ات یخوانند و به آب ح یا که به حقشان میشان به اولیستن ایگانه زیسبب عداوت عام و ب. 53
  کشانندیم يابد

  د سختیش خر چفسیبر ر يخرقه ا
  ن آن خر ز دردیقیجفته اندازد 

  يش و هر جا خرقه ایه رخاصه پنج
  شین حرص، ریم و زر چون خرقه و، ایس

  ران است و بسیخان و مان ِ جغد و
  ز راه ید باز سلطانیایگر ب

  شرح ِ دارالملک و باغستان و جو
  ؟که چه باز آورد افسانۀ کهن

  دة ابدیشانند و پوسیکهنه ا
  دهدیمردگان کهنه را جان م

  روح بخش يدل مدزد از دلربا
  ز سر فراز ِ تاج دهسر مدزد ا
  م؟ در همه ده زنده کو؟یبا که گو

  ز عشق یزانیگر يک خواریتو به 
  عشق را صد ناز و استکبار هست

  خرد یم یست، وافیعشق چون واف
  خ عهدیو ب یچون درخت است آدم

  ده بودیخ ِ پوسیعهد فاسد، ب
  شاخ و برگ نخل اگر چه سبز بود

  خ هستیور ندارد برگ سبز و، ب
ه به علمش، عهد جو تو مشو   غرّ

  

  زو لخت لخت  یبر کن یچونکه خواه  
  ز کردین پرهیحبذا آن کس کز ا

   يده در نم غرقه ایبر سرش چسب
  ش یش بیش باشد ریحرص ِ هر گه ب

  نشنود اوصاف بغداد و طبس 
  ن جغدان ز شاه یصد خبر آرد بد

  بس بر او افسوس دارد هر عدو
  بافد سخن  یکز گزاف و الف م

  کندیآن دم  کهنه را نو م ور نه
  دهدیمان میتاج ِ عقل و نور ِ ا

  کند بر پشت رخش یکه سوارت م
  د صد گره یدل گشا يکاو ز پا

  ؟نده کویپو یآبِ زندگ يسو
  ؟ز عشق یدانیچه م یتو بجز نام

  د به دست یآ یعشق با صد ناز م
  ننگرد یوفا، م یف بیدر حر

  د به جهدیبا یمار میخ را تیب
  ده بودیلطف ببر وز ثمار ِ
  ست سودین يخ، سبزیبا فساد ب

  رون کند صد برگ، دست یعاقبت ب
  علم چون قشر است و، عهدش، مغز او

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ند، یکو کاران ببیت نشود و اثر دول يان آنکه مرد بد کار  چون متمکن در بد کاریدر ب. 54
طان، که خرمن سوخته همه را خرمن سوخته یر گردد از حسد همچون شیطان شود و مانع خیش

هی يت الَّذیأَ رأَ"خواهد  لَّ ینْ داً إِذا ص ب یع"  
  کرده سود ینیان را چون ببیواف

  هر که را باشد مزاج و طبع سست
  آنجا حسود يشو یطانیتو چو ش  

    چ کس را تن درست ینخواهد ه یم
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  ایب یسیرشک ابل یگر نخواه
  دم مزن يست، باریت نیچون وفا

  نه دخل مغزهاستین سخن در سیا
  امد در زبان، شد خرج  مغزیچون ب

  ست زفتینده را فکریمرد کم گو
  پوست افزون گشت، الغر بود مغز

  رسته را ین هر سه ز خامیبنگر ا
  طان شودیان کند، شیهر که او عص

  وفا يچونکه در عهد خدا کرد
  يده ایحق، تو بسته د ياز وفا

وفُو"گوش نه  هدأَ ع   گوش دار "يا بِ
  ؟نیحز يعهد و قرض ما چه باشد ا

  ين را ز آن فروغ و لمتریزم ین
  دمیبا ین میجز اشارت، که از ا
  اوردم نشانیخوردم و دانه ب

  ک بختین يخشک  هل، ا يپس دعا
  زد  ز آن دعایدانه، ا يگر ندار
  یم، درد بودش، دانه نیهمچو مر
  بود آن خاتون ِ راد یزآنکه واف

  بوده اند یجماعت را که وافآن 
  اها، شکم پردازشانیگشت در
  اها مسخّرشان و کوهیگشت در

  ست از بهر ِ نشانین خود اکرامیا
  پنهانشان که آن يآن کرامتها

  کار آن دارد، خود آن باشد ابد
  دمبدم یبلکه باشد در ترق

  

  به دربار وفا ،ياز در دعو  
  ست، اغلب، ما و من یکه سخن دعو

  مغز ِ جان را صد نماست  یدر خموش
  خرج کم کن، تا بماند مغز، نغز
  قشر گفتن، چون فزون شد، مغز رفت 
  پوست الغر شد، فزون شد مغز ِ نغز
  جوز را و، لوز را و، پسته را

  کان شودیکاو حسود دولت ن
  از کرم، عهدت نگهدارد خدا

  ي؟ده اینشن "اذکرکم اذکروا"
  ارید ز یآ  "اوف عهدکم"تا که 

  ن یهمچو دانۀ خشک کشتن در زم
   ين را سروریخداوند زم ین

  ن را از عدم یاصل ِ ا يکه تو داد
  ما کشان  ين نعمت به سویکه از ا

  خواهد درخت یکه فشاند دانه م
   ی، که نعم ما سعیبخشدت نخل

   یسبز کرد آن نخل را صاحب فن
  زدان  صد مرادیدش داد مرا یب

  بر همه اصنافشان افزوده اند
 دانها نتابد رازشانیصحن م

  ز بندة آن گروه یچار عنصر ن
  ان یانکار، آن ع نند اهل ِیتا بب
  ان ید در حواس و در بیایدر ن

 مسترد یمنقطع، ن یدائما، ن

  هست آن بخشنده بس صاحب کرم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مناجات. 55

  ن و ثباتیدهندة قوت و تمک يا
  ستیکه ثابت بودن ياندر آن کار
  که دارد آن ثبات ياندر آن کار

  زان گرانیصبرشان بخش و کفۀ م

ه نجات  یثبات ین بیخلق را ز   د  
  ست یده نفس را، که منثن یقائم
 اتیده نفس را، بخشش ح یقائم

  وارهانشان از دم صورتگران 
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  میکر يبازشان خر ا يوز حسود
  مال و جسد یم ِ فانیدر نع
  کشند ین که لشکر میان بپادشاه

  عاشقان ِ لعبتان ِ پر قذر
  ن بخوانیرین، خسرو و شیس و رامیو

  زیکه فنا شد عاشق و معشوق ن
  ، کاو عدم بر هم زندیپاك اله

  دل حسدها سر کندیدر دل ِ ب
  کز همه مشفق ترند ین زنانیا

  ن دل اندیکه خود سنگ یتا که مردان
  فیلط یشرع افسون يگر نکرد

  زند یدفع ِ شر رائشرع بهر 
  ن و، از نکولیمیاز گواه و، از 

  دو ضد يکه خشنود یزانیمثل م
  نیقیشرع را همچون ترازو دان 

  گر ترازو نبود، آن خصم از جدال
  وفا ین مردار زشت بیپس در ا

  ؟پس در آن اقبال و دولت چون بود
  ن خود حسود کهنه اندیاطیآن ش

  ان کشته اندیصآدم که ع یو آن بن
نسیبر خوان که ش ینب از طانان ا  
  و چون عاجز شود از افتتانید

  یارئید با ما، یاریکه شما 
  را ره زنند اندر جهان یگر کس
  ن بلندیجان برد و شد در د یور کس

  ند دندان ِ حسدیخایهر دو م
  

  م یو رجیتا نباشند از حسد د  
  ؟سوزند عامه از حسد یچون هم

  ُکشند یشان ِ خود را میاز حسد خو
  کدگریکرده قصد خون و جان 

  که چه کردند از حسد، آن ابلهان 
  زیزند و، هواشان هم، نه چیهم نه چ

  مر عدم را، بر عدم عاشق کند
  کندن مضطر ین چنیست را هست این

ه خود را م   خورندیاز حسد دو ضرّ
  ؟ن منزل اندیاز حسد اندر کدام

  ف یجسم ِ حر یهر کس يدیبر در
  شۀ حجت کندیو را در شید

  و ِ فضول یشه در رود دیتا به ش
  ن در هزل و جدیقید یآ یجمع م

  ن یکه بدو خصمان رهند از جنگ و ک
  ؟الیف و احتیرهد از وهم ح یک
  ت و جفان همه رشک است و خصم اسیا

  در حسد یو جن یچون شود انس
  ندین ی، خالیک زمان از ره زنی

گشته اندیز، شین ياز حسود   طان  َ
  و جنس یگشته اند از مسخ ِ حق، با د

نسیاستعانت جو ان ید او از ا  
   ید، جانب دارئیجانب مائ

  د شادمان یطان بر آیهر دو گون ش
  دارند آن دو رشک مندینوحه م
  ب او را خرَدیکه داد اد یبر کس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟به تو آمده یچه وح: که يغمبریپ یسوال کردن شاه از مدع. 56
  ست؟یچ ی، وحيبار: دش کهیشاه پرس

  را در سخن یا چه بخشد مر کسی
  ت نفع از خدمتش در صحبتش؟سیچ

  ست کاو حاصل نشد؟یآن خود چ: گفت

 ست؟یاو نبا چه حاصل دارد آن کس کی  

  ا مکن؟ یزبان، کن  ن نصح ِیر ایغ
 ؟وآنکه تابع گشت، چه بود رتبتش

  ا چه دولت ماند کاو واصل نشد؟ی
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  ستیگنجور ن ینب ین وحیرم ایگ
ب ال یاوح"چونکه    آمده ست "النحل یالرّ

  حق عز و جل یاو به نور وح
  رودینکه کرّمناست، باال میا
  ي؟خوانده ا "ناك کوثریاعط"تو  ین
  ؟لیو کوثر چو ن یا مگر فرعونی

  هر عدوزار شو از یتوبه کن، ب
  ز کوثر سرخ رو يدیهر که را د

  بیدر حس یتا احب هللا آئ
  ز کوثر خشک لب يدیهر که را د

  ا بولهبیزآنکه او بوجهل شد 
  تو هست و مام ِ تو يگر چه بابا

  رین سیاموز ایل حق بیاز خل
  ش حقیپ یآئ "ابغض هللا"تا که 
  را  "اال اهللا"و   ال   یتا نخوان

  

  ست یدل ِ زنبور ن یهم کم از وح  
  ش پر از حلوا شدست یخانۀ وح

  کرد عالم را پر از شمع و عسل 
  ؟کمتر بود یش از زنبور کیوح

   ي؟و تشنه مانده ا یپس چرا خشک
  ل یعل يگشته است و ناخوش، ا بر تو خون

  کاو ندارد آبِ کوثر در کدو
  ر خویاو محمد خوست، با او گ

  ب ی، با اوست سيکز درخت احمد
  دار، همچون مرگ و تب یدشمنش م

 در کرب یفتیدور شو زو تا ن

  قت هست خون آشام ِ تویاو حق
  زار  اول از پدریکه شد او ب

  رد بر تو رشک عشق  دق یتا نگ
  ن راه رایمنهج ا یابیدرن
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تَجاف"دراز  يشمرد و شبهایخود را م يداستان آن عاشق که با معشوق خدمتها و وفاها. 57   یتَ
مضاجِعِ م عنِ الْ ه نُوب گفت کهیداد و میدراز را شرح م يروزها یو جگر تشنگ یینوا یرا و ب "ج :

منقادم، اگر  یگر هست مرا ارشاد کن، که هر چه فرمائین خدمت ندانم اگر خدمت دیمن جز ا
ونس یا فتادن است چون یه السالم و اگر در دهان نهنگ دریل علیدر آتش رفتن است چون خل

نا ینابه یه السالم، و اگر از گریس علیه السالم، و اگر هفتاد بار کشته شدن است چون جرجیعل
ست، و جواب یه السالم شمار نیا را علیانب يه السالم، و وفا و جان بازیعقوب علیشدن است چون 

  گفتن معشوق او را
  خود ار ِیش یعاشق به پ یکیآن 

  ن کردم، چنانیتو چن يکز برا
  مال رفت و، زور رفت و، نام رفت

  افتیا خندان نیخفته   چ صبحمیه
  درد ده بود، از تلخ ویآنچه او نوش
  نمودی، بل مینتم ينه از برا

  ک اشارت بس بودیعاقالن را 
  مالل یکند تکرار گفتن بیم

  گفت ز آن درد کهنیصد سخن م

  خود شمرد از خدمت و از کار ِیم  
  ن رزم و سنان یرها خوردم در ایت

  ناکام رفت  یبر من از عشقت بس
  افت یچ شامم با سر و سامان نیه

  شمرد یک میکایدر حضورش او 
ت صد شهود یبر درست محب  

  ؟رود یزآن ک یعاشقان را تشنگ
  ؟ز اشارت بس کند حوت از زالل یک

  ن ک سخیت، که نگفتم یدر شکا
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  ستیدانست چ یبودش، نم یآتش
  کینها رفت، لیا: ه گفتیبعد گر

  به جان استاده ام یهر چه فرمائ
  لید چون خلیگر در آتش رفت با

  شوم یب اعمیه چون شعیور ز گر
  یوسف چاه و زندانم کنیو ور چ

خ نگردانم، نگردم از تو من ر  
  کیو ل ين همه کردیا: گفت معشوق

  کانچه اصل ِ اصل ِ عشق است و  والست
  ؟ستیبگو آن اصل چ: گفت آن عاشق
  ي، زنده اي، نمرديتو همه کرد

  تمام یابی یزندگ يریگر بم
  شتنیخویچون شنود آن عاشق ِ ب

  ادهم در آن دم شد دراز و جان بد
  ماند آن خنده بر او، وقف ابد

ه آلوده ک ابد ؟گردد ینور ِ م  
  او ز جمله پاك وا گردد به ماه

  وقف بر نور مه است یوصف پاک
  ین نجاسات ره و آلودگآ ز

ع جِ د نور ِ آفتابیبشن یار  
  بماند یز گلخنها بر او ننگ ین

  ده  باز گشتیده، نور ِ دینور ِ د
  ترانه نورش بازگشین ویچونکه ز

  

  ست یگریک چون شمع، از تف آن میل  
 کیار ِ نین زمان ارشاد کن تو، یا

تو، پا و سر بنهاده ام بر خط 

 لیخونم سب یکنیم ییحیور چو 

 روم یونس در فم ِ ماهیور چو 

 یم کنیمر یسیور ز فقرم ع

 بهر فرمان تو دارم جان و تن

  ک یاب نیگوش بگشا پهن و اندر 
  ست فرعها ي، آنچه کرديآن نکرد

  ست یستیاصلش مردن است و ن: گفت
   يار ِ جان بازنده ایر، ار ین بماه

 امیتو ماند تا ق يکوینام ن

 د از جان و تنیبرکش يآه سرد

  گل در باخت، سر خندان و شادُ همچو 
عارف  ب   کبد یهمچو جان و عقل ِ

  ک و بدیگر زند آن نور بر هر ن
عقل و جان  سو   اله  يهمچو نور ِ

ه است  تابشش گر بر ر  نجاسات  
   ینور را حاصل نگردد بد رگ

  ش باز آمد شتاب یاصل ِ خو يسو
  بماند یز گلشنها بر او رنگ ین

 او صحرا و دشت  يماند در سودا

  ده، بازگشتید يماند در صحرا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د به آواز و آه کند و نوحه کند نمازش باطل یدر نماز بگر ید که اگر کسیپرس یاز عالم یکی. 58
ده است؟ اگر شوق ِ ینده چه دیاست، تا آن گر "دهیآبِ د"نام ِ آن : شود؟ جواب گفت که

ال صالة اال بحضور "ابد که یکمال  د، نمازش تباه نشود، بلکهیگناه گر یمانیا از پشیافته یخدا 
د، نمازش تباه شود که، اصل ِ نماز ترك تن یا فراق فرزند گریتن،  ي، و اگر از رنجور"القلب

ل نماز و تن را به آتش یکرد از بهر تکمیم وار که فرزند را قربان میاست و ترك فرزند، ابراه
براه"خصال که ن یه السالم بدیرا عل یسپرد، و امر آمد مصطفینمرود م ع ملَۀَ إِ یفاتب کانَت د م و قَ

نَۀٌ ف س ةٌ حوأُس کُم   "میإِبراه یلَ
  ؟د به نوحه در نمازیگر یکس گر    به راز ید از مفتیپرس یکیآن 
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  ؟آن نماز او عجب باطل شود
  ؟ستیده، نامش بهر چیآبِ د: گفت

  دست از نهانیده، تا چه دیآبِ د
  ۀ درازیگر ز شوق حق کند گر

  ش استه، خویا ز خوف حق بود گری
  رد نماز او کمالیگ یشک یب

  ازیده است آن پر نیآن جهان گر د
  ور ز رنج ِ تن بود و ز درد سوگ
  ور فغان از ماتم فرزند کرد

  رزد آن نماز او دو جوین یم
  باطل شود یشک یپس نمازش ب

  زآنکه ترك تن بود اصل نماز
  ل آموز و قربان کن ولدیاز خل

  ایک يا یحاصل آنکه تا بدان
  

  ؟ز و کامل بودیا نمازش جای  
   ؟ستیده که گریتا او چه د يبنگر

  ن از چشمۀ خود شد روان یتا چن
 در نماز یا ندامت از گناهی

 زآنکه آن آبِ تو دفع آتش است

 ابد در ره حق ال محالیقرب 

  ابد ز نوحۀ او نمازی یرونق
گسست و هم بشکست دوك یر سمان ب 

 جانش ز ماتم، کرد درد که دل و

 ار دارد دل گرویزآنکه با اغ

 حاصل شود یز بیۀ او نیگر

 ازیش و ترك فرزندان نیترك خو

 تن بنه بر آتش ِ نمرود رد

کا فرق است ب کا یکز ب حد تا ب  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عقل و یخواهم بلکه پ یر در سن نمیخ پیش نیخ و از ایدر آمد به خدمت ش يدیمر. 59 ر ِ
ان یخ را گرید شیاست در مکتبِ کودکان، و مر ییحیاست در گهواره، و  یسیمعرفت، اگر چه ع

خ یگر، که از حال شید يدیچون فارغ شد و به در آمد، مر. ستیز به موافقت بگریاو ن. دید
برادر، من تو را گفته باشم، اهللا  يا: تشگف. رون آمدیز بیرت در عقبِ او تیواقف تر بود، از سر غ

د یا بایر یاضت بیسال ر یستم، که سیز گریست و من نیگریخ میش: که یو نگوئ یشیندیاهللا تا ن
ر نهنگ و کوهها ياهایکرد و از عقبات و در ر ش يپ پ ۀ ید گذشت تا بدان گریبایر و پلنگ میبلند

  اریبس یرض گوئاال یت لی، شکر ُِ زویاگر رس. یا نرسی یخ رسیش
  ریش ِ پیاندر آمد پ يدیک مری
  دیان  آن مرید گریخ را چون دیش

  کر دو بارَ کبار خندد، یگوشور 
  د و سومیبار ِ اول، از ره تقل

  شان آن زمانیکر بخندد همچو ا
  ؟خنده بر چه بود: باز او پرسد که
  ز مانند کر استیپس مقلد ن

خیخ آمد و منهل ز شیتو شِ  رّپ  
  خیش دیآن تقل ،خ استیپرتو ش

جاج يچون سبد بر آب و، نور بر ز  

  ریه بود و در نفیر اندر گریپ  
  دیان، آب از چشمش دویگشت گر

  اریبه  ياریچون که الغ امال کند 
  خندند قوم یند که میب یکه هم

  خبر از حالت خندندگان  یب
  چون شنود ،ت بخنددپس دوم کرّ
  را رهبر است که او  ياندر آن شاد

  خ یدان، بل ز شی، نز مريشادو ض قب
 خید شییاز تأ يند شادیچون بب

  گر ز خود دانند آن، باشد لجاج 
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  چون جدا گردد ز جو، داند عنود
  نه هم بداند از غروبیآبگ

ِ   ُقمیچونکه چشمش را گشا   د امر
  د هم بر آن خندة خودشیخنده ش آ

  ن ره  دور و درازیاز چند: دیگو
  چگونه خود ز دور؟ يمن در آن واد

  ؟بود ن چهیال و، ایبستم خ یمن چه م
ه را فکرت مردان کجاست ؟طفل ِ ر  

  ر؟ید در ضمیطفل را چه فکرت آ
  ریا که شیه باشد، یفکر ِ طفالن دا

  لیآن مقلد هست چون طفل ِ عل
  لیل و در شکیآن تعمق در دل

  است ي، کان سرمۀ سرّ ويه ایما
  مقلد، از بخارا باز گرد يا

  درون ینیدگر ب يتا بخارا
  ک تگ استن چابیک، اگر چه در زمیپ

  و بس "البرّ یف"بود   "حملناهم"او 
  ار دارد شه بدویبخشش بس

  

  بود يکاندر او، آن آبِ خوش، از جو  
  کان لمع بود از مه تابان ِ خوب 
  پس بخندد چون سحر بار ِ دوم 

  آمدش ید بر میکه در آن تقل
  ن اسرار و رازیقت بود و، این حقیکا

  ان و سوریکردم از عم یم یشادئ
  نمودیم یدرك سستم، سست نقش

  ؟ق ِ راستیال او و، کو تحقیکو خ
 ر؟یشه کند همچون که پیا چه اندی

  ریه و نفیا گریز و جوز، یا موی
  ل یک و دلیگر چه دارد بحث بار

  ل یکند او را گسیرت میاز بص
  برد و، در اشکال گفتن، کار بست 

  ر مردیتو ش يشو، تا يرو به خوار
  فقهون یصف در آن در مجلسش ال 

گسسته رگ است یچون به در ا رفت، ب  
  آن که محمول است، در بحر، اوست کس 

  دو تو يریشده در وهم و تصو يا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هید مقلد در گریه حال مریبق. 60
  زید نید ساده، از تقلیآن مر

  او مقلدوار، همچون مرد  کر
  ست، خدمت کرد و رفتیبگر یچون بس
  خبر یان چو ابر ِ بیگر يا: گفت

  دیرم یواف ياهللا اهللا، اهللا ا
  ستیگریدم آن شه مید: یتا نگوئ

  د است و ظنیکز جهل و تقل يه ایگر
  ه مسازیه، بر گریاس گریتو ق

  ساله جهاد یهست آن، از بعد س
  خرَد صد مرحله يهست ز آن سو

  ۀ او، نز غم است و نز فرحیگر
  ستیزآن سر ،ۀ او، خندة اویگر

  زیکرد، وفق ِ آن عزیم يه ایگر  
  خبر ید و، ز موجب بیدیه میگر

  د خاص، تفت یاش آمد مر یاز پ
  خ از نظریۀ شیراز وفاق ِ گ

  دیمستف ید هستیگر چه در تقل
  ست یستم، کان منکریمن چو او بگر

  ۀ آن مؤتمن یست همچون گرین
  ه، بدان، راه درازین گریهست ز
  چ نتواند فتادینجا هیعقل ا

  نجا هله یاوه مکن ایعقل را 
  ن الملح یۀ عیروح داند گر

  ست یزآن بر ،زآنچه وهم و عقل باشد
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  دة او بودیدة او، چو دید آبِ
  ند، نتان کردن مساسیآنچه او ب

  د ز دوریزد چونکه نور آیشب گر
  زد ز باد بادهایپشه بگر
  د حدث گردد عبثیم آیچون قد

  بر حدث، چون زد قدم، دنگش کند
  ریصد نظ یابی، تو بیگر بخواه

  ن حروفیا "میحا م"و،  "میالف الم م"ن یا
  ن حرف از برونیحرفها ماند بد

  ز امتحان یرد او عصائیهر که گ
  یچون هر دم یس است، نین دم عیا
  پدر ي، ا"میحا م"و،  "میالف الم م"ن یا

  ؟نیماند بدی، چه میهر الف، الم
  همام يبش حروف است ایه ترکگر چ

  بِ محمد  لحم و پوستیست ترکین
  گوشت دارد، پوست دارد، استخوان

  ب باشد معجزاتیکاندر آن ترک
  بیو الکت "میحا م"ب یهمچنان ترک
  ید زندگیب آین ترکیزآنکه  ز

  اژدها گردد، شکافد بحر را
  کیظاهرش ماند به ظاهرها، ول

  ۀ او، خندة او، نطق ِ اویگر
  *و وهم او و حس او عقل او 

  چونکه ظاهرها گرفتند احمقان
  الجرم محجوب گشتند از عرض

  يم در مثالش قصه ایبا تو گو
  بیبا صول و با عرض و مه يقصه ا

  ان ندارد، باز گردین سخن پایا
  

  ؟شود یه کدیده، دیدة نادید  
  اس ِ عقل و، نز راه حواس ینز ق

  ؟پس چه داند ظلمت شب، حال ِ نور
  ؟پس چه داند پشه ذوق ِ بادها

  ؟را حدث یمیپس کجا داند قد
  ست، همرنگش کندیچونکه کردش ن

  ریفق يک من پروا ندارم، ایل
  آمد در وقوف  یموس يچون عصا

  ن زبون یک باشد در صفات ایل
   ؟انیوقت ببود چون آن عصا،  یک

   یا از غمید از فرح، یکان بر آ
  البشر یآمدست از حضرت مول

  ن ین چشمش مبیبد يگر تو جان دار
  بِ عوام ینماند هم به ترکیم

  ب، هر تن جنس اوست یگر چه در ترک
  ؟ب را باشد همانین ترکیچ ایه

  بها گشتند  مات یکه همه ترک
  ب یگرها  نشیهست بر باال و، د
   یدر درماندگ  همچو نفخ ِ صور

  از داد خدا "میحا م"چون عصا 
  ک یقرص ِ نان، از قرص مه، دور است ن

 فهم او و خلق او و خلق او

  ، هست آن جمله ز هويست از وین
  شان بس نهان یق ماند از ایآن دقا
 قه فوت شد در مفترض یکه دق

 يانم حصه این بیز يریتا بگ

 بیکن بس قریبس دور، ل يقصه ا

  ا خر ِ خاتون چه کردزك بیکان کن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بود  راند و او را چون بز و خرس آموختهیزك که با خر خاتون شهوت میداستان آن کن. 61
کرد تا از اندازه نگذرد، خاتون بر آن وقوف یب خر میدر قض یانه، و کدوئیشهوت راندن آدم

 یدور و با خر جمع شد ب یبه راه کرد جائ يزك را به بهانه ایکن. دیقۀ کدو را ندیافت لکن دقی
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چشم روشنم،  يجانم، و ا يا: گاه باز آمد و نوحه کرد کهیزك بیکن. حت هالك شدیکدو و بفض
کل نظر ٍ و فهم ٍ  یعنی "کل ناقص ملعون"، يدیآن دگر ند يدی، ذکر ديدیکدو ند يدیر دیک

ظاهر مرحومند، نه ملعون، بر خوان لَ لَیناقص ملعون و اگر نه ناقصان ِ ع م یس نف  یالْأَع ، رَجیح 
  عتاب و غضب کرد یلعنت و نف یحرج و نف

  بر خود فکند يزك، نر خریک کنی
  ن خو کرده بودگایآن خر نر را

  لت سازه رایبود ح یک کدوئی
  عجوز يبش آن کدو کردیدر قض

  رود يگر همه لخت خر اندر و
  شد الغر و، خاتون او یخر هم

  ؟ستینعل بندان را نمود آگه، که چ
  چ علت اندر او ظاهر نشدیه

در تفحص اندر افتاد او به جد  
  د که جان بنده بودیجد  را با

  خرچون تفحص کرد از احوال 
  د آن حال رایاز شکاف در بد

  زك را چنانید کنیگا یخر هم
  ن ممکن استیچون ا: در حسد شد، گفت

  خر مهذب گشته و آموخته
  ده و در ِ خانه بکوفتیکرد ناد

  ن سخنیگفت ایرو پوش م یاز پ
  زك را نگفتیکرد خاموش و کن

  زك جمله آالت فسادیپس کن
  نَم  ده  پر زیرو ترش کرد و دو د

  ، که منیاو، نرمه جاروب در کف
  چونکه با جاروب در را واگشاد

  به کف یو، جاروب يرو ترش کرد
  ن، جنبان ذکریم کاره و خشمگین
  زین، نهان کرد از کنیر لب گفت ایز

  چادر کن به سر: بعد از آن گفتش که
  ن کن، و آنچنانین چنین گو، وین چنیا

  ریآنچه مقصود است، مغز ِ آن بگ

  از وفور ِ شهوت و فرط گزند  
  برده بود یپ یخر جماع آدم

  اندازه را یپ يکرد ذکردر 
  م ِ ذکر وقت سپوزین تا رود

  هم رحم، هم روده ها را بر درد
  ؟ن خر چو مویران، کز چه شد ایماند ح

  ست یجه اش الغریعلت خر، که نت
  چ کس از سرّ آن مخبر نشدیه

  شد تفحص را دمادم مستعد
  ابنده بودینده یزآنکه جد، جو

  ر و، خر زبر یزك بود زیآن کن
  بس عجب آمد از آن، آن زال را

  قل و رسم، مردان با زنان که به ع
  تر، که خر ملک من است یپس من اول

  خوان نهادست و چراغ افروخته 
   ؟خانه روفت یزك، چند خواهیکن يکا
  زك، آمدم، در باز کن یکن يکا

  راز را از بهر طمع ِ خود نهفت 
  ش شد، در را گشادیکرد پنهان، پ

  صائمم  یعنید، یلب فرو مال
  روفتم بهر عطن یخانه را م
  اوستاد يکا: ر لبیگفت خاتون ز

  ؟ن خر بر گسسته از علفیست ایچ
  در يز انتظار تو دو چشمش سو

  زیجرمان عز یداشتش آن دم، چو ب
  غام بریرو فالن کس را ز من پ

  مختصر کردم من افسانۀ زنان 
  ریچون به راهش کرد آن زال ِ ست
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  شادمان شهوت یبود از مست
  افتم خلوت، زنم از شکر بانگی

  از طرب گشته بز ِ آن زن هزار
ن؟ کان شهوت او را برگرفتازچه ب  

  ل و شهوت کر ُکند دل را و  کوریم
  بسا سر مست نار و  نار جو يا

  جز مگر بندة خدا، کز جذب، حق
  هیال ِ ناریتا بداند  کان خ

  د شرهیزشتها را خوب بنما
  را کرده ننگ صد هزاران نام ِ خوش

  نمود يوسف مصریرا،  يچون خر
  ن را فسونش شهد کردیبر تو سرگ

  شهوت از خوردن بود، کم کن ز خور
  حرم يکشد سویم يچون بخورد

  "الحول و ال"پس نکاح آمد چو 
  ، زن خواه زودیص ِ خوردنیچون حر
  جهدیکاو م ين، بر خریبار سنگ

  تو برد یدانیفعل ِ آتش را نم
  ار نبود تو را "آتشگ و ید"علم ِ 

  زید و، فرهنگ نیآب، حاضر با
  يدانش ِ آهنگر یچون ندان

  دیدر فرو بست آن زن و خر را کش
  ان ِ خانه آوردش کشانیدر م

  زید او از کنیکه د یهم بر آن کرس
  سپوخت يپا بر آورد و  خر اندر و

  خر مؤدب گشته، در خاتون فشرد
  جگر خر  لخت د از زخم ِیبر در
  ک سو فتادیک سو، زن از یاز  یکرس

  صحن ِ خانه پر ز خون شد، زن نگون
ب پدر يحت، اید، با صد فضمرگ  

  یبشنو از نب يتو عذاب الْخزْ
  ، نر خر استیمین نفس ِ بهیدان که ا

  گفت آن زمان  یدر فرو بست و هم  
  دو دانگ رسته ام از چار دانگ و از 
  قرار یدر شرار شهوت خر  ب

  ج را نبود شگفت یبز گرفتن  گ
  وسف شهد شورید گرگ یتا نما

  شتن را نور ِ مطلق داند اویخو
  با رهش آرد، بگرداند ورق 

  ه یست  اال عاریقت نیدر طر
  ست از شهوت بتر ز آفات  ره ین

  رکان را کرده دنگ یصد هزاران ز
  ؟دد آن جهویرا چون نما یوسفی

  ؟شهد را خود چون کند وقت نبرد
  زان شو ز شریکن، گر یا نکاحی

  د الجرم یببا یدخل را خرج
  وت نفکند اندر بالیتا که د

نبه ربود ور نه آمد گربه و د  
  ش از آن کاو بر نهدیزود بر نه، پ

  ن دانش مگردیگرد آتش با چن
  ابا یگ ماند، نید یاز شرر، ن

  زیگ سالم در ازیتا پزد آن د
   يو مو سوزد چو آنجا بگذر شیر

  دیفر چشیشادمانه الجرم ک
  ر خر  هم در زمان یخفت اندر ز

  زیتا رسد در کام ِ خود آن قحبه ن
  فروخت  ير خر در ویاز ک یآتش

  خاتون بمرد ،ه، در زمانیتا به خا
  کدگریروده ها بگسسته شد از 

  دم نزد در حال و در دم جان بداد
  المنون ب یمرد  او و، برد جان  ر

  ؟ر خریاز ک يده اید يدیتو شه
   يمکن جان را فد ین ننگیدر چن

  ن تر است ین ننگیر او بودن، از ایز
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  یدر من يریدر ره نفس ار بم
  نفس ِ ما را صورت خر بدهد او

  زین بود اظهار ِ سرّ در رستخیا
  زد ز ناریم کرد ایکافران را ب

  ، آن نار اصل ِ عارهاستین: گفت
  لقمه اندازه نخورد از حرص ِ خود

  صیمرد حر يلقمه اندازه خور ا
  زان را زبانیداد م یحق تعال

  زان را مهلیش مین ز حرص خویه
  د او ز کلید کل بر آیحرص جو
  آه: گفتیشد و میزك میآن کن
  ساختن یاستاد خواه یکار ب

  امناتم یده علمیز من دزد يا
  دانه مرغ از خرمنش يدیهم بچ

  ن رفویدانه کمتر خور، مکن چند
  تو به دام یفتیدانه، ن يتا خور

  ا خورد عاقل، نه غمینعمت از دن
  چون در افتد در گلوشان حبل ِ دام

  ؟خورد یمرغ اندر دام، دانه ک
  خورد دانه ز دامیمرغ ِ غافل  م

  ر ِ هوشمندیباز، مرغان ِ خب
  رهاستکاندرون دام، دانه زه

  دیصاحبِ دام، ابلهان را سر بر
  د بکاریآ یکه از آنها، گوشت م

  زك آمد از اشکاف دریپس کن
  ن چه بود؟یخاتون ِ احمق، ا يا: گفت

  ، سرَش از تو نهانيدیظاهرش د
  صیهمچو شهد و چون خب يدیر دیک
  در عشق ِ خر يا چو مستغرق شدی

  ز اوستاد يدیظاهر صنعت بد
  وقوف یبسا زراق گول ب يا
  بسا شوخان ز اندك احتراف يا

   یقت دان که کمتر زآن زنیدر حق  
  ز انکه صورتها کند  بر وفق ِ خو
  زیاهللا اهللا، از تن ِ چون خر  گر

  ز عار ینار اول: کافران گفتند
  که آن زن را بکاست  يهمچو آن نار

  گلو بگرفت لقمه، مرگ بددر 
  ص یگر چه باشد لقمه حلوا و خب

  ن ز قرآن سورة رحمان بخوان یه
  آز و حرص آمد تو را خصم و مضل 

  فجل ابن الفجل  يحرص مپرست، ا
  را به راه  ستاخاتون، تو اُ يا يکرد

  باختن  یجاهالنه جان بخواه
  ؟حال ِ دام یننگت آمد که بپرس

  رسن در گردنش  يفتادیهم ن
لُوا خواند   ، بخوان ال تسرفوايچون کُ

  ن کند علم و قناعت و السالم یا
  جاهالن محروم مانده در ندم 
  دانه خوردن گشت بر جمله حرام 
  دانه چون زهر است، در دام ار چرد

  ن عوام یا ایهمچو اندر دام ِ دن
  کرده اند از دانه خود را خشک بند

  که در فخ دانه خواست  یکور آن مرغ
  دیفان را به مجلسها کشیرو آن ظ
  ر و زاریفان، بانگ و نالۀ زیو ز ظر

  ر خرید خاتون را بمرده زید
  نمود یگر تو را استاد  خوش نقش
گشاد دکان  ياوستا ناگشته  ب  

  ؟صیحر يا يدیآن کدو را چون ند
  آن کدو پنهان بماندت از نظر

  شاد شاد ،یبر گرفت ياوستاد
  جز که صوف  ،دهیاز ره مردان ند

  آن شهان ناموخته، جز گفت و الف ز
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  ام یدر کف عصا، که موس یکیهر 
  که صدق ِ صادقان يآه از آن روز

  را بپرس یآخر از استاد، باق
  از همه ي، باز ماندیجمله جست

  ده گشته ترجمانیبشن یصوتک
  

  ام  یسیدمد بر ابلهان، که ع یم  
  باز خواهد از تو سنگ امتحان 

  رس صان جمله کورانند و خُیکه حر
  ن ابله رمه ید گرگانند ایص
  ان یخبر از گفت خود چون طوط یب

  

  
  

ن حق ندارند و با حق یشان طاقت تلقیغمبر امت را که ایدان را و پیخ  مرین شیل تلقیتمث. 62
ن تواند گرفت حق یالفت ندارد که از او تلق یبا صورت آدم یالفت نتوانند گرفت چنانکه طوط

کند  ین مینه تلقیدارد و از پس آ یون طوطد همچیش مرینه پیخ را چون آیش یسبحانه و تعال
حلَّا و ک إِنْ هو إِ سانَ ل بِه ك چنانکه منقار  یمنته یمسئلۀ ب ين است ابتدای، ا یوحی یال تُحرِّ

ار و تصرف اوست عکس خواندن یاخت یب یخوانیالش مینه که خیاندرون آ یدن طوطیجنبان
 یبرون یکن خواندن طوطینه است و لیپس آ که متعلم است نه عکس آن معلم که یبرون یطوط

  ن مثال آمد نه مثلیتصرف آن معلم است پس ا
  ند اویب ینه میدر آ ییطوط

  ستا نهاننه آن اُیدر پس آئ
  ن گفت پستیک پنداشته کیطوط

  ش آموزد سخنیپس ز جنس ِ خو
  آموزدش ینه  میکز پس آئ

  گفت را آموخت ز آن مرد هنر
  کی ک بهیاز بشر بگرفت منطق 

  ینۀ جسم ِ ولیهمچنان در آ
  نه اویعقل ِ کلّ را از پس آئ

  د بشریگو یاو گمان دارد که م
  میسرّ قد یحرف آموزد، ول

  ر ِ مرغ آموزند خلقیهم صف
  خبر یمرغان ب یک از معنیل

  آموختند یشان بسیحرف درو
  نبود يا بجز آن حرفشان روزی

  

  ش او آورده رویعکس خود را پ  
  ان یبِ خوش بید ادیگو یحرف م

  نه ست یاست، کاندر آ یگفت آن طوط
  خبر از مکر ِ آن گرگ کهن  یب

  ور نه ناموزد، جز از جنس ِ خودش 
  خبر یو سرّش ب یک از معنیل

  ؟کین چه داند طوطیاز بشر جز ا
   ید ممتلیند  مریش را بیخو
  ؟د وقت گفت و گویتواند د یک

  خبر یآن دگر سرّ است و، او ز آن ب
  م یا ندیاست او،  یداند طوطن یم
  ن سخن اندر دهان افتاد و حلق یکا

  مان ِ قران ِ خوش نظریجز سل
  منبر و محفل بدان افروختند

  ا در آخر، رحمت آمد، در گشودی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ین سگ بچگان بانگ مد حامله، در شکمش آید یدر چلّه به خواب سگ یصاحب دل. 63
 یاست، بانگ در اندرون شکم ِ مادر پاسبان یکردند، در تعجب ماند که حکمت بانگ سگ پاسبان

ده ها ین فایچ از اینجا هیره، و ایر خواستن باشد و غیخواستن و ش ياریز بانگ جهت یست، و نین
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م تَأْوِیش آمد و با حضرت مناجات کرد و ما یچون به خو. ستین لَ جواب آمد، که آن لَیع ا اللَّه لَّ ه إِ
رت کنند و یبص يامده و چشم و دل باز ناشده دعویرون نیاست از حجاب ب یصورت حال قوم
  يو رشد یتیرسد و نه مستمعان را هدا ییاریو  یشان را قوتیند، از آن نه ایمقاالت گو

  د خواب  اندر چلهیدیم یکیآن 
  دیناگهان آواز ِ سگ بچگان شن

  آمد ورا آن بانگهابس عجب 
  سگ بچه اندر شکم ناله کنان

شیست، از واقعه آمد به خوچون بج  
  قده حلکه گردد ع یدر چله، کس ن

  ن شکال و گفت و گویا رب، زی: گفت
  تا پرّان شوم يپرّ من بگشا

  آمدش آواز هاتف در زمان
  رون نامدهیکز حجاب و پرده ب

  انیبانگ سگ اندر شکم باشد ز
  ه منع او بودده کیگرگ ناد

  يسرور يوز هوا یصیاز حر
  و کار و بار يمشتر ياز هوا

  دهدیده، نشانها میماه ناد
  د صد نشانیده گویناد يمشتر

  در وصف ماه يمشتر ياز برا
  ستیکیکاو سود دارد، خود  يمشتر

  شکوه یب يمشتر ياز هوا
  يماست اهللا اشتر يمشتر
  ان ِ تو استیجو که جو یئ يمشتر
  را تو به دست يترن مکش هر مشیه

دیسود و ما یابیخود ن گر خَرَ   ه  َ
  م نعلین يست او را خود بهاین

  حرص  کورت کرد و محرومت کند
  ل و قوم ِ لوطیهمچنان کاصحابِ ف

  افتندیرا صابران در يمشتر
  يد رو ز آن مشتریوآنکه گردان

  صان تا ابدیماند حسرت بر حر

  بد حامله  ،یماده سگ ،یدر ره  
  دیر شکم بد ناپدسگ بچه اند

  ؟سگ بچه اندر شکم چون زد ندا
  ؟ن اندر جهانیده ست ایچ کس دیه
  ش یگشت بیرت او دم به دم میح

  جز ز درگاه خدا عزّ و جل 
  تو در چله وامانده ام از ذکر ِ

  بستان شوم یقۀ ذکر و سیدر حد
  دان ز الف جاهالن  یکان مثال

  ان شده یهده گویچشم بسته، ب
  و، نه شب پاسبان ز ینه شکار انگ

  ده که دفع او شودیدزد ناد
   يدن جریدر نظر  ُکند و، به الف

  رت پا نهاده در فشاریبص یب
  نهدیرا بدان کژ م یروستائ

 د، دوغ نوشد کف زنانیژاژ خا

  د بهر جاه یده گویصد نشان ناد
  ست یب و شکیشان را در او ریک ایل

  ن گروه یرا باد داده ا يمشتر
  ن برتر آیه ،ياز غم هر مشتر

  ان تو است یعالم ِ آغاز و پا
  با دو معشوقه بد است  يعشق باز

دینبودش خود ق   مت عقل و خرَ
  اقوت و لعل ی یتو بر او عرضه کن

  ش مرجومت کندیو  همچون خوید
  آن سخوط  ،کردشان مرجوم چون خود

  نشتافتند يهر مشتر يچون سو
   يبخت و اقبال و بقا شد  زو  بر

  اهل ضروان در حسد همچو حال ِ
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اغلب دخل باغ را به  یمیشان که پدر ما از سلیشان بر درویقصۀ اهل ضروان و حسد ا. 64
، يالوده و دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادز و حلوا و پیداد از انگور و موینان میمسک

. نهاد که همه محتاج او بدند و او محتاج کس نبود یدر باغ و کشت او برکت یتعالیالجرم خدا
  دید و کدو ندیهمچون آن زن که آلت خر د. دند و برکت نهیدیفرزندان  خرج و عشر م

  یربانئ یصالح يبود مرد
  منیک یدر ده ضروان به نزد

  او يکو يش بودیبۀ دروکع
  ایر یب يهم ز خوشه عشر داد

  هم از آن ي، عشر دادیآرد گشت
  زیوز مو يبداد ياز عنب عشر

  هم ز حلوا عشر و از پالوده هم
  یفرو نگذاشت یعشر هر دخل

  هر زمان يتها که کردیبس وص
  ن بعد منیکاهللا اهللا، قسم ِ مسک

  تا بماند بر شما کشت و ثمار
  بیه ها جمله ز غویدخلها و م

  یکن یدر محل ِ دخل اگر خرج
  ترك  اغلب دخل را در کشتزار

  یشتر کارد، خورد ز آن اندکیب
  فشاند به کشتن  ُترك دستیزآن ب

  د ز نانیآنچه افزا ،کفشگر هم
  ان پرده ست و بسین و سختین زمیا

  نها بوده اندیکه اصول دخل ا
  دخل از آنجا آمدستش الجرم

  ِ اصل  کار نیدر زم يچون بکار
  یرم اکنون تخم را گر کاشتیگ

  ی؟د چون کنینرو یچون دو سه سال
  اله يسو یزنیدست بر سر م

  کاصل ِ اصل ِ رزق اوست یتا بدان
  د و عمریجو، مجو از ز يرزق از و

  ، زو خواه، نه از گنج و مالیمنعم

   یان دانئیعقل کامل داشت، پا  
لق ِ حسن  هره اندر صدقه و خُ   شُ

  او يمستمندان سو يآمدند
  از  َکه جدا يهم ز گندم، چون شد

  ز نان  ي، عشر ِ دگر دادينان شد
 زیاز دوشاب ن يو يعشر هم داد

 ش و کمیاز ب یفرو نگذاشت یم

   یآنچه کاشت  يچار باره داد
  را آن جوان جمع ِ فرزندان ِ خود 

  شتن ید از غرور خویریوا مگ
  داریدر پناه طاعت حق، پا

  ب ین و ریتخم یحق فرستادست ب
   یزن يدرگه سود است، بر سود

  است اصل ِ ثمار يباز کارد، چون و
   یدن شکیکه ندارد او به روئ

  ن حاصل شدست یکان غله اش هم زآن زم
  ان یم و سختیخرد چرم و ادیم

  ن هر نفس از خدا دا ياصل روز
  د رزق بندیگشا ینها میهم از ا

  کند داد و کرم  یهم از آنجا م
  را صد هزار یکید هر یتا برو
   یکه سبب پنداشت ینیدر زم

  ی؟جز که در البه و دعا کف در زن
  دست و سر،  بر دادن ِ رزقش گواه 

  د آنکو رزق جوست یجو يتا هم از و
  جو، مجو از بنگ و خمر ياز و یمست

  از عم و خال  یخواه، ن ينصرت از و
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  ماندن ینها بخواهیعاقبت ز
  را بمان ین دم او را خوان و، باقیا

ء آ فرُّیچون    هید منْ أخیالْمرْ
  ز آن شود هر دوست آن ساعت عدو

  یتافتیاز نقاش بر م يرو
  ارانت با تو ضد شوندین دم، ار یا

  روز شدینک روز ِ من پ: تو بگو
  ن سرایضد ِ من گشتند اهل ِ ا

  ش از آنکه روزگار خود برَمیپ
  ده بدمیوبِ بخریکالۀ مع

  يه شدیش از آن، کز دست، سرمایپ
  بینس يته، عمر رفته، امال رف

  بستدم یرخت دادم، زر قلب
  دا شد کنونیش پین قلبیشکر کا
  تا کنون در گردنم يقلب ماند

  او رو نمود یچون پگه تر قلب
  دا کندیپ یار تو، چون دشمنی

  افغان مکن  تو از آن اعراض ِ او
  بلکه شکر حق کن و، نان بخش کن

  يرون آمدیاز جوالش زود ب
  بعد از مرگ تو، که يارین ینازن

  عیآن مگر سلطان بود، شاه رف
  تو ز آشوب و دغل یرسته باش

  خلق با تو در جهان ين جفایا
  ن بد خو کندیخلق را با تو چن

  ن دان، کاندر آخر جمله شانیقین یا
  با فغان اندر لحد یتو بمان

  انیت به ز عهد  وافیجفا يا
  انبار دار يبشنو از عقل خود ا

  د و از شپشمن ز دزیتا شود ا
  ترساندت هر دم ز فقر یکاو هم

  اریز و کامیعز یباز ِ سلطان

  ؟در آن دم خواندن ین که را خواهیه  
  وارث ملک جهان  یتا تو باش

  ه یوما من ابیهرب المولود ی
  که بت تو بود و، از ره، مانع او

   یافتی یانس ِ دل مُ  یچون ز نقش
  روند یوز تو بر گردند و، در خصم

  آنچه فردا خواست شد، امروز شد
  ن مرایشین شد پیامت عیتا ق

  ان آورم یشان به پایعمر با ا
  بش پگه واقف شدم یشکر کز ع
   يرون آمدیوب بیعاقبت، مع

  ب یکالۀ مع یمال و جان داده پ
  شدم یخانه م يشاد شادان سو

گذشتیپ فزون  یش از آنکه عمر ب  
  ع کردنم یعمر ضا يف بودیح
  خود را واکشم من زود زود يپا

  رون زندیگرّ رشک و حقد او ب
  ن را ابله و نادان مکن شتیخو

  در جوال ِ او کهن  یکه نگشت
   يار ِ صدق ِ سرمدی یتا بجوئ
  او گردد سه تو ياریرشتۀ 

  ع یا بود مقبول ِ سلطان و شفی
  ش از اجل یان پیع يدیعزّ او د
  ، گنج ِ زر آمد نهان یگر بدان

  تا تو را ناچار رو زآن سو کند
  خصم گردند و عدو و سرکشان 

  خوانان از احد فرد یال تذرن
  ان یهم ز داد توست عهد باق

  گندم خود را به ارض اهللا سپار
  وچه زوتر بکش یو را با دید

ه صقر يد کن ایهمچو کبکش ص   نرّ
  ننگ باشد گر کند کبکت شکار
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  ت کرد و تخم وعظ کاشتیبس وص
  هیگر چه ناصح را بود صد داع

  یدهیف پندش میتو به صد تلط
دیک کس نامستمع ز استی ز و  ر  

  ا ناصح تر و خوش لهجه تریز انب
  زآنچه سنگ و کوه در کار آمدند

  ما و منآنچنان دلها که بدشان 
  

  نداشت  ينشان شوره بد سودیچون زم  
  ه ید واعیببا یپند را اذن
   یکند پهلو  ُتهیاو ز پندت م
  ز کندنده را عاجیصد کس گو

  بود؟ که گرفت دمشان در حجر یک
  نشد بد بخت را بگشاده بند یم

شَد قسوةً   نعتشان شد بل أَ
  

  
  
  
  
  

ست همچون داد خلقان، که آن را یت نیحق و قدرت او موقوف بر قابل يان آنکه  عطایب. 65
ت یعطا صفت حق است و قابل. ت حادثیم است و قابلیحق قد يرا که عطاید، زیت بایقابل

  م موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشدیلوق، و قدصفت مخ
  ستیمبدل يچارة آن دل، عطا

  ت داد اوستیبلکه شرط قابل
  را عصا ثعبان شده ینکه موسیا

  ایصد هزاران معجزات انب
  ف خداستیست از اسباب، تصرین

  ي، گر شرط فعل ِ حق بدیقابل
  بنهاد و اسباب و طرُق یسنت
  نت رودشتر احوال بر سیب

  سنت و عادت نهاده با مزه
  ستیسبب، گر عزّ به ما موصول ن یب
  رون مپریگرفتار سبب، ب يا

  هر چه خواهد آن مسبب  آورد
  ک اغلب بر سبب راند نفادیل

  ؟دید مریچون سبب نبود، چه ره جو
  ن سببها بر نظرها پرده هاستیا
  د  سبب سوراخ  ُکنیبا يده اید

  ند اندر المکانیتا مسبب ب
  ر و شریرسد هر خیاز مسبب م

  ال منعقد بر شاهراهیجز خ
  

  ست یت شرط نیداد او را، قابل  
  ت هست پوست یداد، ُلب و، قابل

  کفش رخشان شده يدیهمچو خورش
  ر و عقل ِ مایکان نگنجد در ضم

   ؟ت از کجاستیستها را قابلین
   ينامد یبه هست یچ معدومیه

  ن ازرق تتق یر ایطالبان را، ز
  رت خارق سنت شودگاه قد

  باز کرده خرق عادت معجزه 
  ست یقدرت از عزل سبب معزول ن

  ک عزل آن مسبب، ظن مبریل
  قدرت مطلق، سببها بر درد

  ستن مرادج یتا بداند طالب
  دید پدیآ یپس سبب در راه م

  صنعش را سزاست   داریکه نه هر د
ن ید از بکنَر َتا حجب را بخ و ب  

  دکان  ند جهد و اکسابِیهرزه ب
  ط را اثریست اسباب و وساین

  تا بماند دور غفلت چند گاه 
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  ریمشت مشت برگ یاز هر نواح یتیر و به روایخاك برگ ین مشتیزم
  بشر جادیچونکه صانع خواست ا

  رو: ل صدق را فرمودیجبرئ
  نیامد بر زمیان بست و  بیاو م

  رد آن موتمرخاك ب يدست سو
  پس زبان بگشاد خاك و البه کرد

  جانم ببخش ،برو ،ترك من گو و
  ف و خطریتکل يدر کشاکشها
  دیکه حقت برگز یبهر آن لطف

  يرا معلم آمدک یتا مال
  بدن یا خواهیر ِ انبیکه سف
  لت بود از آنیلت فضیبر سراف

  بانگ صورش نشأت تنها بود
  ات دل بودیمغز جان ِ تن ح

  ل رزق تن دهدیکائیباز م
ر کردست دیک او به دادلیل پ  

  با قهر و عطب ل ِیهم ز عزرائ
  ن چهارند و تو شاهیحامل عرش ا

  حامالنش ینیروز محشر هشت ب
  ستیگریشمرد و مین بر میهمچن

  لیا بد جبرئیمعدن شرم و ح
  بس که البه کردش و سوگند داد
  يمن نبودستم به کارت سرسر

  ریبص يا ،که ز هولش یگفت نام
  چون به نام تو مرا سوگند داد
  شرمم آمد، گشتم از نامت خجل

  امالك را يداده ا يکه تو زور
ت است یخاک مشت را چه قدر و قو  

  

  ر و شریخ يتالاب ياز برا  
  ن بستان گرویاز زم یمشت خاک

  ن یب العالمر تا گزارد امر ِ
  د و شد حذریخاك خود را در کش

  حرمت خالق ِ فرد يکز برا
  زود تاب از من عنان خنگ رخش 
  بهر اهللا هل مرا، با خود مبر
  دیکرد بر تو علم ِ لوح ِ کلّ پد
   يدائما با حق مکلم آمد

  بدن  ی، نییات جان وحیتو ح
  ات تن بود، تو آن ِ جان یکاو ح

  کتا بودینفخ ِ تو نشو دل ِ 
  داد تو فاضل بود ،پس ز دادش

  تو رزق ِ دل ِ روشن دهد یسع
  ل یگنجد به ک یداد رزق ِ تو نم

به   ، چون سبق  رحمت بر غضب یتو  ِ
  ز انتباه  ين هر چهاریبهتر

  افضل ِ هشت آن زمانش  یهم تو باش
  ست ین مقصود چیکز ا  ،برد اویم يبو

  ل یسب يبست آن سوگندها بر و
  ا رب العبادی: باز گشت و گفت

   يتو داناتر  ،ک زآنچه رفتیل
  ریهفت گردون باز ماند از مس
 رحمتت عامست و احسان و  وداد

  ور نه آسان است نقل ِ مشت گل 
انند ا ن افالك رایکه بدر 

  ک غالب رحمت استیل ؟برگرفتن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب جسم یب و ترتین قبضۀ خاك بردار جهت ترکیزم يل که از رویکائیفرمان آمدن به م. 67
  ه السالمیفه الحق مسجود الملک و معلمهم آدم علیمبارك ابو البشر خل

 ریلد يبا از ودر ر یمشت خاک    ریتو به زرو : ل راییکایگفت م
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  ل شد تا خاکدانیکائیچونکه م
  زید و در آمد در گریخاك لرز

  البه کرد و اجتهاد ،نه سوزانیس
  دیند یف  بیزدان ِ لطیکه به 

  یل ارزاق ِ جهان را مشرفیک
  ل اشتقاقیل از کیکائیزآنکه م

  که امانم ده، مرا آزاد کن
  معدن ِ رحم ِ اله آمد ملک
  ویهمچنانکه معدن قهر است د

  فتا يرحمت بر غضب هست، ا ،سبق
  او يبندگان دارند البد خو

  آن رسول حق قالوز سلوك
  نیش رب دیل پیکائیرفت م

  سرّ و شاه فرد يدانا يا: گفت
  و نوحه پست کرد يخاکم از زار

  ش تو با قدر بودیده پیآبِ د
  ش ِ تو بس قدر داشتیپ يآه و زار

  ش تو  بس قدر دارد چشم ِ تریپ
  پنج بار يزست رویدعوت زار

  "الفالح یعل یح"نعرة موذن که 
  یکز غمش خسته کن یآنکه خواه

  یدافع ید بال بیتا فرود آ
  يش واخریکز بال یوآنکه خواه

  کان امتان یاندر نب يگفته ا
  ؟نکردند آن نفس یچون تضرع م

  گشته بود یک، دلهاشان چو قاسیل
  دیش را مجرم عنیتا نداند خو

  

  د از آن یبادست کرد او تا که برُ  
  زیگشت او البه کنان و اشک ر

  ش سوگند دادیبا سرشک خون
  دیکه بکردت حامل ِ عرش مج
   یتشنگان فضل را تو مغرف

  ال شد در ارتزاق یدارد و ک
ن یگوین که خون آلود میب   م سخُ

  ؟او نمک ش ِیزم بریچون ر: گفت
  ویآدم غر یکه بر آورد از بن

  بود در وصف خدا غالب ،لطف
  او يمشکهاشان پر ز آبِ جو

  ن الملوك ید یالناس عل: گفت
  ن یدو دست و آست یاز غرض خال
  ه بسته کردیو گر يخاك  از زار

 زرد يار کرد آن رویۀ بسیگر

  من نتانستم که آرم ناشنود
  من نتانستم حقوق ِ آن گذاشت 

  زه گریاست یمن چگونه گشتم
  ، بزاردر نماز  آ  و: بنده را که
  است و اقتراح  ين زاریآن فالح ا
   یبر دلش بسته کن يراه زار

   یچون نباشد از تضرّع  شافع
   يجان او را در تضرع آور

  شان آمد آن قهر گران یکه بر ا
  باز پس  یشان بگشتیتا بال ز

  نمودیآن گنه هاشان عبادت م
  ؟دیآب از چشمش کجا تاند دو

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست، و یآسمان يدفع بال يان و برهان آنست که تضرع و زاریه السالم بیونس علیقصۀ قوم . 68
فاعل به : ندید باشد، و فالسفه گویش او مفیم پیپس تضرع و تعظ. فاعل مختار است یحق تعال

  و به علت  نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداندطبع است 
  آتش جدا شد از سما ابر ِ پر    دا شد بالیونس را چو پیقوم 
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  د سنگیسوزیانداخت، م یبرق م
  جملگان بر بامها بودند شب

  انشان رفته بودیونس از میچونکه 
  دند آثار بالیک چون دیل

  ر آمدندیجملگان از بامها ز
  مادران، بچگان برون انداختند
  راز نماز ِ شام  تا وقت سح

  آوازها بگرفته شد یجملگ
  و آه  ناشگفت يدیبعد نوم

  ضیونس دراز است و عریقصۀ 
  حق قدرهاست چون تضرع را بر ِ

  ان را چست بندید اکنون مین امیه
  يبا تضرّع باش تا شادان شو

  دینهد شاه مجیکه برابر م
  هر تضرّع  کان بود باسوز و درد

  ش راندیالبه کرد و اشک چشم خو
  

خ، میغرّیابر م   خت رنگ یرید، ر  
  د آمد ز باال آن کرب یکه پد

از جحود عنود آن قوم ِ حقد 

 در تضرع آمدند و البه ها

  سر برهنه جانب صحرا شدند
  ر افراختندیتا همه ناله و نف

  کردند بر سر آن نفریخاك م
  رحم آمد بر سر آن قوم  ُلد
  ت اندك اندك، ابر واگشتن گرف

  ض یث مستفیوقت خاك است و حد
  ؟را کجاست يزار ،آن بها کانجاست

  نده و، دائم بخندیگر يز ایخ
 يدهان خندان شو یه کن تا بیگر

 دیاشک را در فضل با خون ِ شه

 آن تضرع را اثر باشد به مرد

  رحمت آمد آن غضب را وانشاند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب جسم آدم یر از خاك بهر ترکیبرگ يه السالم به خاك که حفنه ایل را علیفرستادن اسراف. 69
  ه السالمیعل

  ما زدان ِیل را یگفت اسراف
  نیزم يل هم سویآمد اسراف

  اتیبحر ِ ح يفرشتۀ صور و ا يکا
  میک بانگ عظیدر صور  یمد در 

  الصال :یدر صور گوئ یمد در 
  غ ِ مرگیده گان از تیت دهالک يا

  تو يرایرحمت تو، و آن دم ِ گ
  ، رحمت نمایتو فرشتۀ رحمت

  عرش  معدن گاه داد و معدلت
  شهد جاودان ير و جویش يجو

  پس ز عرش اندر بهشتستان رود
  نجا آن چهاریگر چه آلوده ست ا

  ختندیره ریبر خاك ت يجرعه ا

  ایب ،که برو ز آن خاك پر کن کف  
  ن ید خاکستان حنیباز آغاز
  ابد موات یتو جان  يکه ز دمها

  م یق از رمیخال پر شود محشر
  کشتگان کربال يد ایبر جه

  ر، چون شاخ و برگ س  د از خاكیبر زن
  تو ياین عالم از احیپر شود ا
  و قبلۀ دادها یحامل عرش

  ر او  پر مغفرت یچارجو  در ز
  خمر و دجلۀ آبِ روان  يجو

  ظاهر شود یزَکیدر جهان هم چ
  ناگوار ياز زهر ِ فنا ؟از چه

  ختندیانگ يز آن جهان و فتنه ا
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  ن خسانیند اصل ِ آن را ایتا بجو
  ورش اطفال رار داده پریش

  شه رایخمر، دفع غصه و اند
  تن، رنجور را ين، دارویانگب

  عام اصل و فرع را يآب داد
  اصول يسو يرب ینها پیتا از ا

  خاك را يبشنو اکنون ماجرا
  ل گشته او عبوسیش اسرافیپ

  که به حق ِ ذات پاك ذو الجالل
  برمیم یب بوئین تقلیمن از ا

  ، رحمت نمایتو که کان رحمت
  شفا و رحمت اصحابِ درد يا

  ل باز آمد به شاهیزود اسراف
  ریکه بگ يکز برون فرمان بداد

  گوش يدر گرفتن  سو يامر کرد
  کرانیحد است و بیرحمت او ب

  سبق، رحمت گشت غالب بر غضب
  

  ن قانع شدند آن ناکسان یخود بر ا  
  نۀ هر زال رایچشمه کرده س

  چشمه کرده از عنب در اجترا
  چشمه کرده باطن ِ زنبور را

  طهر و بهر کرع را ياز برا
  بو الفضول  ي، اين قانع شدیتو بد

  د فسون محراك رایگو یکه چه م
  کند صد گونه شکل و چاپلوس یم

  حالل  ن قهر را بر منیکه مدار ا
رود اندر سرم یم ید گمانب  

  ازارد همایرا ن یزآنکه مرغ
  کوکار کردیتو همان کن  کان دو ن

  گفت عذر و ماجرا نزد اله 
  ریدر ضم يعکس آن الهام داد

  هوش  ياز قساوت  سو يکرد ینه
 م و مهربانیمست و کریاو حل

  کو کار رب یع افعال و نیبد يا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل به برداشتن خاك و تضرع کردن خاك و ناشنودن و برداشتن یفرمان آمدن بعزرائ. 70
  یل باذن اهللا تعالیعزرائ

  ل رایزدان زود عزرائیگفت 
  ابیف زال ِ ظالم را بیآن ضع

  سرهنگ قضال، یرفت عزرائ
  ر آغاز کردیخاك، بر قانون، نف

عرش يغالم خاص و  ا يکا   حمال ِ
  رو به حق ِ رحمت رحمان ِ فرد

  ستیکه جز او معبود ن یحق ِ شاه
  که دست از من بدار حق ِ حق ِ حق 

  ن افسون، که منینتوانم بد: گفت
  آخر امر فرمود او به حلم: گفت
  اسیا قیل باشد  یآن تاو: گفت

بهیتاو یگر کن فکر خود را   ل  ِ

  ل راییخن آن خاك پر تیکه بب  
  اور با شتاب ین بیه یمشت خاک

  کرّة خاك بهر اقتضا يسو
  با سوز و درد یداد سوگندش بس

  مطاع االمر اندر عرش و فرش  يا
  رو به حق ِ آنکه با تو لطف کرد

  ست یکس مردود ن يش او زاریپ
 شمار یلت بیتو را از حق فض يا

  رو بتابم  ز آمر او سرّ و علن 
  از راه علم  ریهر دو امر است، آن بگ

  ح امر کم جو التباس یدر صر
  ل آن نامشتبه یتاو یکه کن
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  سوزد مرا بر البه ات یدل هم
  رحم، بل ز آن هر سه پاك یستم بین

  میتیزنم من بر یگر طپانچه م
  او ين طپانچه خوشتر از حلوایا

  سوزدمیر تو جگر میبر نف
  ان قهرهایدر م یلطف مخف

  قهر ِ حق بهتر ز صد لطف من است
  ن قهرش به از حلم ِ دو کونیبدتر
  در قهر ِ اومضمر ان يلطفها
  و ضالل ین رها کن بد گمانیه

  ها دهدیآن تعال ِ او تعال
ن چیچ هیرا ه یخود من آن امر س  

  د آن خاك نژندین همه بشنیا
  باز از نوع دگر آن خاك پست

  انین زیز، نبود زی، برخین: گفت
  ش و مکن البه دگریندیکژ م

  ارم ترك کردیبنده فرمانم، ن
  م و سرجز از آن خالق ِ گوش و چش

  ر گفت او کر  استیگوش ِ من از غ
  امد او ز جانیجان از او آمد، ن

  ؟مینم بر کریجان چه باشد تا گز
  ر ِ اویر، اال خیمن ندانم خ

  کنان يگوش من کرّ است از زار
  احمقانه از سنان رحمت مجو

  *ر تو رحمت مجو یاز دم شمش
  ی؟غ البه چون کنیبا سنان و ت

  

  نه ام پر خون شد از شورآبه ات یس  
  دردناك  يش َاستم به تو ایرحم ب

  م یور دهد حلوا به دستش آن حل
ه به حلوا، وا   او يور شود غرّ

  آموزدم  یهم یحق لطف ،کیل
  بها یق ِ بیدر حدث پنهان عق

  ق، جان کندن است جان ز ح منع کردن ِ
  ن و نعم ِ عون ینعم ِ رب العالم

  د بهر اویجان سپردن، جان فزا
  سر قدم کن چونکه فرمودت تعال 

  ها دهدیو جفت و نهال یمست
هن و پیمن ن چ یچ پیارم کرد  و  

  ز آن گمان بد بدش در گوش بند
  کردش چو مست  یالبه و سجده هم
  نهم رهن و ضمان یمن سر و جان م

  م ِ دادگریان شاه رحجز بد
گردیزیامر او، کز بحر انگ   د  َ

  ر و شرینشنوم از جان ِ خود هم خ
  ن تر است یریاو مرا از جان ِ من ش

  گان یصد هزاران جان دهد او را
  ؟میک چه بود تا بسوزم زو گلیک

  ر اوی، من از غیصم و بکم و عم
  که منم اندر کف او چون سنان 
 در دهان اژدها رو بهر او

  جو، کان بود در دست او یآن شه ز
   یر آمد به دست آن سنیاو اس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است، عارف  یقت او همچون آلتیرسد، به حق یکه تو را از او ظلم یان آنکه مخلوقیدر ب. 71
. آن بود که به حق رجوع کند نه به آلت، و اگر به آلت رجوع کند، به ظاهر، نه از جهل کند

ه گفت کهیزیچنانکه با. یمصلحت يبلکه برا ن سال است که من با مخلوق یچند: د قدس اهللا سرّ
 یشان سخن میپندارند که با ا نیکن خلق چنیده ام، لیسخن نگفته ام و از مخلوق سخن نشن

ند او را یشان چون صداینند که ایب یشان مخاطب اکبر را نمیرا ایشنوم، ز یشان میم و از ایگو
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قال الجدار : است معروف یالتفات مستمع ِعاقل به صدا نباشد چنان که مثل. نسبت به حال من
  یدقنیمن  یقال الوتد انظر ال یللوتد لم تشقن

  است و من صنم او به صنعت آزر
  گر مرا ساغر کند، ساغر شوم

  دهم یگر مرا چشمه کند، آب
  گر مرا باران کند، خرمن دهم

  کند، زهر افکنم يگر مرا مار
ن شومیریکر کند، شگر مرا ش  
  طان کند، سرکش شومیگر مرا ش

  نیان اصبعیمن چو کلکم در م
  خاك را مشغول کرد اندر سخن
  ساحرانه اش در ربود از خاکدان

رد تا حق ب ُتربرا يرا یب ت  
  به علم روشنم: زدان کهیگفت 
  رند خلقیا رب، دشمنم گی: گفت

  ی؟خداوند سن  يتو روا دار
  انید آرم عیپد یاسباب: گفت

  از صداع و ماشرا و از خناق
ه و د دان و استسقا و سلیسد  

  تا بگردانم نظرهاشان ز تو
  زیا رب، بندگان هستند نی: گفت

  اره از سببچشمشان باشد گذ
  د از کحال ِ حالیسرمۀ توح

  ننگرند اندر تب و قولنج و سل
  ن مرضها را  دواستیک زیزآنکه هر 

  نیقیدان یهر مرض دارد دوا، م
  بفسرد يچون خدا خواهد که مرد

  بنهد که آن يدر وجودش لرزه ا
  چنان دبنه یبر تن او سردئ

  ب ابله شودید طبیچون قضا آ
  ؟ریادراك بص شود محجوبِ یک

  ده، چون اکمل بودیند دیاصل ب

  کاو سازدم، من آن شوم  یآلت  
  ور مرا خنجر کند، خنجر شوم 

  دهم  یور مرا آتش کند، تاب
  ور مرا ناوك کند، در تن جهم 

  کند، مهر آکنم  ياریور مرا 
 ن شومیور مرا حنظل کند، پر ک

 ور مرا سوران کند، آتش شوم

  ن ین بیستم در صف طاعت بین
  بربود از آن خاك کهن  یک کفی

  خودان یخاك مشغول سخن، چون ب
  را يزان پایتا به مکتب، آن گر
  ن خلقان کنم یکه تو را جالد ا

  چون فشارم خلق را در مرگ  حلق 
  ی؟که مرا مبغوض و دشمن رو کن

  از تب و، قولنج و، سرسام و، سنان 
 وز زکام و از جذام و از فواق

دل کسر و ذات الصدر و لذغ و درد 

  سه تو يدر مرضها و سببها
ند ا زیعز يسببها، ا يکه بدر  

  برگذشته از حجب  از فضل ِ رب 
سته ز علت و اعتالل ی افته، ر  

  ن سببها را به دل یراه ندهند ا
  قضاست  رد، آن فعل ِیچون دوا نپذ

  ن یرنج ِ سرما، پوست يچون دوا
  ن هم بگذردیاز صد پوست يسرد

  دخان نه ز آتش کم شود، نه از 
 انیآش به نگردد وِ کان به جامه 

  و آن دوا در نفع هم  گمره شود
  ریحجابِ گول گ ين سببهایز

  ند، چونکه مرد احول بودیفرع ب
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عزرائیایغ نیآنکه نظر او بر اسباب و مرض و زخم ت: کهجواب آمدن . 72 ل هم ید، بر کار تو ِ

نباشد که  یاز آن سببها، و بود که بر آن رنجور مخف يتر ی، اگر چه مخفید، که تو هم سببیاین
لَ ب إِ صرُونَیو هو أَقْرَ نْ ال تُب لک و کُم نْ م ه  

  هر که باشد  اصل دان: زدانیگفت 
  يعامه پنهان کرده ا ش ازیگر چه خو
کر باشد اجلیدان که ا شان را ش  

  شان مرگ تنیش ایتلخ نبود پ
  چیچ پیدند از جهان ِ پیوا ره

  یبرج ِ زندان را شکست ارکانئ
  غ، آن سنگ مرمر را شکستیدر يکا

  فیآن رخام ِ خوب و آن سنگ لط
ست  یچون شکستش تا که زندان برَ ِ  

  ن فشارید اینگو یچ زندانیه
  ؟ندرَرا کش ب یباشد کس یک تلخ

د گشته از غوغا   تن يجان مجرّ
ه، کاندر شبان یهمچو زندان چ  

ریزدان، مرا ز ای يا: دیگو بنجا م  
  دعا شد مستجاب: زدانیدش یگو
  چون خوش بود ،نیبب ین خوابین چنیا
  ؟چ او حسرت خورد بر انتباهیه

  ، آخر در آ  در صف  رزمیمؤمن
  امید راه باال  کن قیبر ام
  سوز از طلب یبار و  هم یاشک م

  لب فرو بند از طعام و از شراب
  دیدار امیدم به دم از آسمان م
  دتیآ یدم به دم از آسمان م

  گر تو را آن جا  کشد  نبود عجب
  ن طلب در تو گروگان ِ خداستیکا

  ن طلب افزون شودیجهد کن تا ا
  ن  آن فالنیمرد مسک: دیخلق گو

  ته استگر تن من همچو تنها خف

  ان یند او اندر میب یپس تو را ک  
   يده گان هم  پرده ایش روشن دیپ

  چون نظرشان مست باشد در دول 
  از چاه و زندان  در چمن  چون روند
  چ یچ هید بر فوات هیکس نگر

   ی؟چ از او رنجد دل زندانئیه
  تا  روان و جان ِ ما از حبس رست 

  ف یبود و ال یبرج زندان را به
  د شکست ین بایدست او در جرم ا

  کز حبس آرندش به دار  یجز کس
  ؟قند يان زهر ِ ماران، سویاز م

  تن  يپا یپرد با پرّ دل، نیم
گلستان یخسبد و ب   ند به خواب او ُ

  ن گلشن کنم من کرّ و فریتا در ا
  وا  مرو، و اهللا اعلم بالصواب 

  ده به جنت در رودیمرگ ناد
  ؟بر تن ِ با سلسله، در قعر چاه

  که تو را بر آسمان بوده ست  بزم 
  غالم  يش محراب، ایپ یهمچو شمع

  ده  جمله شب یهمچو شمع سر بر
  کن شتاب  یسمانخوان ِ آ يسو

  دیآسمان، رقصان چو ب يدر هوا
  دت یافزا یآب و آتش، رزق م

  منگر اندر عجز و بنگر در طلب 
  سزاست  یزآنکه هر طالب به مطلوب

  رون شودین چاه تن بیتا دلت ز
  غافالن  يزنده ام  ا: یتو بگوئ

  هشت جنت در دلم بشکفته است 
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گل و نسر   ن بودیجان چو خفته در  ُ
  ؟جان ِ خفته  چه خبر دارد ز تن

  زند جان در جهان ِ آبگونیم
  ن بدنیا یست جان بیگر نخواهد ز
  ستیبدن جان ِ تو ز یگر نخواهد ب

  

  ؟ن بودیچه غم است ار تن در آن سرگ  
  ا در گولخن یلشن خفت، کاو به گ

   "علمونی  یت قَومیا لَی"نعرة  
  ؟نوان که خواهد بدیپس فلک ا

"یف  ماءالس ِ کُم   ؟ستیک يروز "رزقُ
  

  
  
  
  
  

چنانکه فرمود الجوع طعام . ا و مانع شدن او از طعام اهللاین دنیریان ِ وخامت چرب و شیدر ب. 73
و  ینیسقیو  یطعمنی یت عند ربیالجوع طعام اهللا و قوله اب یف ين ایقیبه ابدان الصد ییحیاهللا 

زقُونَ فَرِحیقوله    نَیرْ
  فیزة کثیر ين روزیز یوا ره

  يورخیگر هزاران رطل لوتش م
  که نه حبس ِ باد و قولنجت کند

  چو زاغ یکم، گرسنه مان يگر خور
  و دق یبد و خشک ي، خويکم خور

  از طعام اهللا و قوت خوش گوار
صریباش در روزه شک با و م  

  خوب کار ِ  بردبار  يکان خدا
  ریانتظار نان ندارد مرد س

  ؟کو: د کهیگو ینوا  هر دم هم یب
  تو د بهیمنتظر، نا یچون نباش

  پدر، االنتظار، االنتظار يا
  افتیب یهر گرسنه عاقبت قوت

  کم خورد یف با همت  چو آشیض
  میش لئیف درویجز که صاحب ض

  سند ي، ایسر بر آور همچو کوه
  کان سر ِ کوه بلند مستقر

  

  ف یدر لوت و در قوت شر یدر فت  
   يپاك و سبک، همچون پر يرویم

  خ ِ معده آهنجت کندیچار م
  رد آروغت دماغ یپر، گ يرور خو
  ، شد تخمه را تن مستحق يپر خور

  شو سوار یا چو کشتیدر چنان در
  دم به دم قوت خدا را منتظر

  دهد در انتظاریه ها را میهد
  ریا که دیفه، ید وظیکه سبک آ

  در مجاعت منتظر در ماند او
  آن نوالۀ دولت هفتاد تو

  خوان باال، مرد وار ياز برا
  بتافت  يبر و یآفتابِ دولت

  صاحب خوان، آش ِ بهتر آورد
  م یظنّ بد  کم بر به رزاق کر

  ن نور ِ خُور بر تو زندیتا نخست
  د سحر را منتظریهست  خورش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن جهان را زوال یاو  يکه مرگ در جهان نبود يچه خوش بود:جواب آن مغفل که گفت. 74
   ينبود

  جهان يخوش بود: گفتیم یکیآن 
  چیمرگ ه يار نبود: آن دگر گفت

  به دشت افراشته يبود یخرمن

  ان یمرگ اندر م يپا يگر نبود  
  چ یچ پیجهان ِ پ يدیرزیَکه ن 

  مهمل و، ناکوفته بگذاشته 
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  یپنداشت یمرگ را تو زندگ
  نیعقل ِ کاذب هست خود معکوس ب

  ز رایتو هر چ يخدا، بنما يا
  ست پر حسرت ز مرگیچ مرده نیه

  به صحرا اوفتاد یور نه از چاه
  ن مناخیماتم و تنگ ن مقام ِیز

  وان ِ دروغی، نه ایمقعد صدق
  س ِ حق شدهیمقعد صدق و جل

  ریمن یزندگان يور نکرد
  

   یکاشت یتخم را در شوره خاک  
  ن یقیرا مرگ پندارد  یزندگ

  آنچنان که هست در  خدعه سرا
  حسرتش آن است،  َکش کم بود برگ 

  ش و گشادیان ِ دولت و عیدر م
  فراخ  ينقل افتادش به صحرا

  ز دوغ   ی، نه مستیبادة خاص
  ن آب و گل آتشکده یرسته ز

  ریک دو دم ماندست، مردانه بمی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و الَّذ یمعط یمن رحمۀ اهللا تعال یرجیما یف. 75 ه غَی يالنعم قبل استحقاقها و د ما ینَزِّلُ الْ ع نْ ب ثَ م
 طُوا، و رب بعد نَ ب معصیقَ علم یالنقم ل یرجیث یمن ح یمونۀ و رب سعادة تأتیۀ میورث قربا ً و ر

ل سیان اللَّه  ئاتهم حسناتیبد  
  زیث آمد که روز رستخیدر حد

  زدان ِ پاكینفخ ِ صور، امر است از 
  ک در بدنید جان ِ هر یآباز 

  جان، تن خود را شناسد وقت روز
  رود يجسم ِ خود بشناسد و در و

عالم سو   رودیعالم م يجان ِ
لم ِ اله که  شناسا کردشان؟ ع  

  ، کفش خود شناسد در ظلميپا
  ریمستج يصبح، حشر کوچک است، ا
  نیط يآنچنان که جان بپرد سو

  در کفش بنهند نامۀ بخل و جود
  دار او وقت سحرید بچون شو

  شیخو ياضت داده باشد خویگر ر
  نیو د يپاك و با تقو يور بد او د
  خام و زشت و در ضالل يور بد او د

  ما يداریهست ما را خواب و ب
  حشر اصغر، حشر اکبر را نمود

  ال است و نهانین نامه خیک ایل
  دا اثرینجا نهان، پیال این خیا

  زیتن را، که خ یکید هر یمر آا  
  ر، سر ز خاك یذرا يد، ایکه بر آر

  د به تن یهمچو وقت صبح، هوش آ
  د چون کنوزیخود در آ ۀدر خراب

  ؟شود یک يدرز يسو  جان ِ زرگر
  شودیظالم م يجان ِ ظالم سو
ه و م   ش، وقت صبحگاه یچونکه برّ

  صنم  يجان تن ِ خود چون نداند؟ ا
  ریبگ يز واس ایحشر اکبر را ق
د از    ن یمیسار و از ینامه پرّ

  ، آنچه او خو کرده بوديفسق و تقو
  ر و شریاو آن خ يد سویباز آ

  ش ید به پیهمان آ يداریوقت ب
  ن یمید مر او را در ینامه باز آ

  ابد شمال یه یچون عزا نامه س
  بر نشان ِ مرگ و محشر، دو گوا
  مرگ اصغر، مرگ اکبر را  زدود

  ان یر حشر ِ اکبر بس عو آن شود د
ریال آنجا بروین خیز واند ص  
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  يال ِ خانه این خیدر مهندس ب
  د برونیال از اندرون آیخ آن

  کاو  ُکند در دل وطن یالیهر خ
  ریال ِ آن مهندس در ضمیچون خ
  ستین هر دو محشر، قصه ایمخلصم، ز

  زید آفتابِ رستخیچون بر آ
  ان شوندیوان ِ قضا پوید يسو

  کو شادمان و ناز نازینقد ن
  رسدیلحظه لحظه امتحانها م

  ل آب و روغن گشته فاشیچون ز قند
  و زغفران و کوکنار ازیاز پ
  سر سبز، نحن المتقون یکیآن 

  ده از خطریرون جهیچشمها ب
  ده ها در انتظاریباز مانده د
  چپ يراست و سو يچشم گردان، سو

  يد به دست بنده ایآ ينامه ا
  ق  نهیک توفیر و یک خیاندر او 

  و گناه یزشت يپر ز سر تا پا
  او يهایو دزد يآن دغل کار

  لید آن ثقچون بخواند نامۀ خو
  دار يپس روان گردد چو دزدان سو

  آن هزاران حجت و گفتار ِ بد
  بر تن و در خانه اش يرخت دزد

  ریپس روان گردد به زندان سع
  ش و پسیک پیچون موکل، آن مال

  شیسپوزندش به نیبرندش، میم
  کشد پا بر سر هر راه، او یم

  زند یستد، تن میا یمنتظر م
  انبارد چو باران ِ خز یاشک م
  کندیواپس م يرو یهر زمان

  م ِ نورید از اقلیپس ز حق امر آ
  کان ِ شر  ي؟ ایستیانتظار چ

   يدانه ا ینیدر دلش، چون در زم  
  د از تخم ِ درون ین که زایچون زم

  خواهد شدن  یروز محشر، صورت
  رین ِ دانه گیچون نبات، اندر زم
  ست یانش حصه ایمؤمنان را در ب

هند از خاك خوب و زشت ت زیبرج  
  وندریک و بد، به کوره مینقد ن

  ر و در گدازینقد قلب اندر زح
  د در جسدینما یسرّ دلها م

  د سبزهاش ی، که برویا چو خاکی
  دا کند دشت از بهاریپ یسبزئ

  و آن دگر هم چون بنفشه سرنگون 
  م مستقریگشته ده چشمه ز ب

  ساری يد از سویتا که نامه نا
  زانکه نبود بخت نامۀ راست، کاست 

   يا ه از جرم و فسق آکندهیسر س
  ق  نه یجز که آزار ِ دل ِ صد

  تسخر و خنبک زدن بر اهل ِ راه 
  او يو آن چو فرعونان، انا  انا

ح يداند او که سو ل یزندان شد ر  
  دا، بسته راه ِ اعتذاریجرم پ

  بر دهانش گشته چون مسمار ِ بد
  دا، گم شده افسانه اش یگشته پ

  ریکه نباشد خار را  ز آتش گز
  دا چون عسس یپبوده پنهان، گشته 

  ش یخو يسگ  به کهدانها يکه برو ا
  تا بود که برجهد ز آن چاه، او

  کندیواپس م يرو يدیبر ام
؟، چه دارد او جز آنيدیخشک ام  

  کندیرو به درگاه مقدس م
عور يا: دش کهیکه بگوئ   بطال ِ

  ره سریخ ي؟ ایکن یرو چه واپس م
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  نامه ات آن است کت آمد به دست
  شینامۀ کردار خو يدیچون بد

  ی؟زنیم یهده، چه مول مولیب
  یظاهر طاعت ينه تو را از رو

  امینه تو را شبها مناجات و ق
  نه تو را حفظ زبان ز آزار کس

  شیاد مرگ و نزع ِ خویبود؟  ش چهیپ
  نه تورا بر ظلم، توبۀ پر خروش

  تو کژ بود و دغا يچون ترازو
  در غدر و کاست يچپ بد يچونکه پا

  تو خمِ  قد يه ست، ایچون جزا سا
بل آیز درشتین ق د خطابات  

  انیب يآنچه فرمود: دیبنده گو
  بترها را به حلم يدیخود تو پوش

  شیل ِ خورون از جهاد و فعیک، بیل
  شتنیاز عاجزانۀ خویوز ن
تو يدیبودم ام به محض ِ لطف  

  عوض ی، ز لطف  بیبخشش محض
  رو سپس کردم بدان محض ِ کرم

  شیخو يد کردم رویآن ام يسو
  گانیرا يبداد یخلعت هست

  چون شمارد جرم خود را و خطا
  دش به مایک، باز آریمال يکا

  میوار آزادش کن یال  ُابال
  را شد مباح یمر کس یال  ُابال

  م از کرمیخوش بر فروز یآتش
  کز شعله اش کمتر شرار یآتش

  میزن یشعله در بنگاه انسان
نهمیما فرستاد   م از چرخ  ُ

  ؟ش نور مستقریخود چه باشد پ
  او يایگوشت پاره، آلت گو

  مسمع او، آن دو پاره استخوان

  طان پرست یش يخدا آزار و، ا يا  
  ش یکار ِ خو يجزا نیپس؟ ب يچه نگر
ه، کو امیدر چن روشنین چ ی؟د  

   یتینه تو را در سرّ و باطن ن
  ام یز و صینه تو را در روز  پره
  ش و پس ینه نظر کردن به عبرت پ

  ؟شیاران ز پیپس چه باشد مردن 
  جو فروش  يدغا  گندم نما يا

  جزا يترازو یراست چون جوئ
   ؟د تو را در دست راستینامه چون آ

  ش هم یۀ تو کژ فتد در پیسا
 که شود  ُکه را از آنها گوژ پشت 

  صد چنانم، صد چنانم، صد چنان 
  حت ها به علم یفض یدانیور نه م

  ش یر و شرّ و کفر و کیخ ياز ورا
  ا صد چو من یال و  وهم ِ من، یاز خ

  ا عتوی یراست باش  ياز ورا
غرض  یم ِ بیکر يد، ایبودم ام  

  رم ننگ یشتن میفعل خو يسو
  ش یش  پیاز پ يکه وجودم داده ا

  شه معتمد بودم بر آن یمن هم
  د در عطایش در آیمحض ِ بخشا

  رجا يکه بدستش چشم ِ دل سو
  م یو آن خطاها را همه خط بر زن

  کش زبان نبود ز جرم و از صالح 
  ش و کم یتا نماند جرم و زلت ب

بر و اخت یم رم و جاریبسوزد ج  
ُ گلزار روحان   م یکن یخار را 

کُم أعمالکم یا یمیک لح لَ ص  
  ار  بو البشریکرّ و فرّ ِ اخت

  او ينایه پاره، منظر بیپ
  جنان  یعنیمدرکش دو قطره خون، 
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  يو، از قذر آکنده ا یکرمک
  را واگذار ی، منيبود یاز من

  

   يدر جهان افکنده ا یطمطراق  
  اد آرین را یاز، آن پوستیا يا

  
ن، و گمان آمدن خواجه تاشانش که او را یاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستیقصۀ ا. 76

ر و گران یست به سبب محکمینه ایدر آن حجره دف قفل ید  
  ختهیانگ یرکیاز از زیآن ا

  رود هر روز در حجرة خالیم
  ستیاو را حجره ا: شاه را گفتند

  را اندر او یندهد کس یراه م
  !آن بنده را  عجب يا: شاه فرمود

  را  که رو يریپس اشارت کرد م
  غماش کنیمر تو را،  یابیهر چه 
  عدد ین اکرام و لطف بیبا چن

  د او وفا و عشق و جوشینما یم
  یابد زندگیهر که اندر عشق 

  معتمد یر، با سیم شب، آن مین
  ن پهلوانیمشعله بر کرده چند

  میکامر ِ سلطان است، بر حجره زن
  ؟زر ي، چه جایه: گفتیم یکیآن 

  است يخاص ِ خاص ِ مخزن سلطان و
  ؟قین عشیش ایچه محل دارد به پ

  بد گمان ينبود يشاه را بر و
  دانستش از هر غش و غل یپاك م

  ن بود، خسته شودیکه مبادا کا
  ن نکردست او و، گر کرد او  رواستیا

  هر چه محبوبم کند  من کرده ام
  دور از آن خو و خصال: یباز گفت
  دین خود محال است و بعیز اایاز ا

  يک قطره ایا اندر او یهفت در
ندیها، از آن دریجمله پاک   ا برَ

  شاه شاهان است، بلکه شاه ساز
  بد است يک هم بر وین يچشمها

  خته ین و چارقش آویپوست  
  ن است، منگر در عالیچارقت ا

  ست یم و خمره ایاندر آنجا زر و س
  او ،آن در ،شهیدارد هم یبسته م

  ؟ده ز مایست خود پنهان و پوشیچ
  در، در حجره شو يم شب بگشاین

  مان فاش کن یاو را بر ند سرّ
  م و زر پنهان کندیس  یمیاز لئ

  جو فروش  يوانگه او گندم نما
   یش او جز بندگیکفر باشد پ

  زد يدر گشاد حجرة او  را
  جانب حجره، روانه شادمان 

  م یان زر در کش کنیهم یکیهر 
  و از گهر يق و لعل گویاز عق

  است  يبلکه اکنون شاه را خود جان و
  ق یا عقیوت و زمرد اقیلعل و 

  کرد بهر امتحان یم يتسخر
  د دل یلرز یباز، از وهمش هم

  من نخواهم که بر او خجلت رود
  هر چه خواهد، گو بکن، محبوبِ ماست 
  او منم، من او، چه گر در پرده ام 

  ال یط ژاژ است و خین تخلین چنیا
  دیاست، قعرش ناپدیدر یکیکاو 

   يها ز موجش چکره ا یجملۀ هست
  ناگرندیک میک به یش یه هاقطر

  ازیچشم ِ بد  نامش ا ياز برا
  حد است  یرت، که حسنش بیاز ره غ
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  فلک يک دهان خواهم به پهنای
  نین و صد چنیابم چنیور دهان 

  سند يم، این قدر هم گر نگویا
  ده امیشۀ دل را چه نازك دیش

  صنم ير هر ماه، سه روز، امن س
  ن که امروز اول سه روزه استیه

  بود یکاندر غم شه م یهر دل
  

لک یتا بگو   م م وصف آن رشک  
  ن ین حنید در فغان ِ ایتنگ آ

  بشکند یفیشۀ دل از ضعیش
  ده ام ین بس قبا بدریبهر تسک

  وانه شوم ید که دیگمان با یب
  روزه است یپ یروز است، نیروز ِ پ

ه  مدم ب ر  مبود یه دم او را س  
  

  
  
  
  
  
  
  

شود صورت قصه است که در خور صورت گران است و در یان کرده میان آنکه آنچه بیدر ب. 77
د و از خجالت قلم سر و یآ یقت آن نطق را شرم میحق یشان و از قدوسیر ایصونۀ تیخور آ

  ه االشارهیکفیکند و العاقل یش گم میر
  ازیقصۀ محمود و اوصاف ا

  د هندستان بخوابیلم دیزآنکه پ
  هیو القاف یالنظم ل یاتیف یک

  الشجون یف یما جنونٌ واحد ل
  یمن اشارات الکن یذاب جسم

  و گشتم چو مواز، از درد تیا يا
  بس فسانۀ عشق ِ تو خواندم به جان

  مقتدا ي، نه من، ایخوانیخود تو م
  ؟ستیچاره چه داند گفت چ یکوه ب

  فهم گفتنها کند یک موسیل
  شتنیکوه هم داند به قدر خو

  تن چو اسطرالب باشد ز احتساب
  زیآن منجم چون نباشد چشم ت

  نکو یتا کند بهرش سطرالب
  او صوابد یجان کز اسطرالب جو

  يده بنگریتو که  ز اسطرالب د
  يده ایده دیتو جهان را قدر ِ د

  آن بجو ،هست يعارفان را سرمه ا
  از عقل و هوش ار با من است يذره ا

ستیش تهچونکه مغز من ز عقل و ه  
  ، گناه او راست که عقلم ببردین

  وانه، رفت اکنون ز سازیچون شدم د  
ه شد خراب یاز خراج ام ر، دد ب  

  ه یبعد ما ضاعت اصول العاف
، فب   جنون  یجنونٌ ف یل جنونٌ

  الفنا ینت البقاء فیمنذ عا
  ماندم از قصه، تو قصۀ من بگو 
  تو مرا، کافسانه گشتستم، بخوان 

  ن صدای، ویمن  ُکه طورم، تو موس
  ست یتهُ چاره ز گفتنها یزانکه ب

 ؟سند يکوه عاجز خود چه داند ا

  دارد ز لطف روح تن  یاندک
   از روح، همچون آفتاب یتیآ

  زیشرط باشد مرد اسطرالب ر
د از حالت خورش   د بویتا برَ

  ؟ر داند ز چرخ و آفتابقدَ چه 
   يتو قاصر یدن بسیدر جهان د

  ي؟ده ایکو جهان؟ سبلت چرا مال
  ن چشم ِ چو جو یا گردد ایتا که در

  شان گفتن است ین چه سودا و پریا
  ؟ستیط چین تخلیپس گناه من در ا

  ش بمردشیعقل ِ جملۀ عاقالن پ
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  یر العقل فتان الحجیا مجی
  یت العقل مذ جننتنیما اشته
  ك مستطابهوا یف یهل جنون
  ید او  ور پارسیگو يگر به تاز

  ستیبادة او، در خور هر هوش ن
  وانه واریگر آمدم دیبار د

  ر ِ زلف دلبرمیر آن زنجیغ
  دلم از عشق بند يهست بر پا

  قصۀ عشقش ندارد مطلعه
  

   یما سواك للعقول مرتج  
   ینتنیما حسدت الحسن مذ ز

  ک الثواب یجزیو اهللا  یقل بل
  ی؟کو که در فهمش رس یگوش و هوش

  ست یحلقۀ او، سخرة هر گوش ن
  اریب يریجان، زود زنج يرو رو ا

 رم ر دب  ير آریگر دو صد زنج

 ؟ن وعظ و پندیدارد مرا ا یسود ک

  هم ندارد هم چو مطلع مقطعه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

لْیحکمت نظر کردن در چارق و پوست. 78 قَین که فَ خُل م سانُ م   نْظُرِ الْإِنْ
  ازیا باز گردان قصۀ عشق ِ

  نیرود هر روز در حجرة بریم
  آورد ی، سخت مستیهستزانکه، 

  نین را همیشیصد هزاران قرن ِ پ
  سیبل ین مستیاز ا یلیشد عزاز

  ز و، خواجه زاده امیخواجه ام من ن
  ستمیکم ن یدر هنر من از کس

  

  ست، ماالمال  رازیگنج یکیکان   
  ن یبا پوست یند چارقیتا بب

  بردیعقل از سر، شرم از دل م
  ن ین کمیبزد ره  ز یهست یمست

  ؟سیآدم شود بر من رئکه چرا 
  صد هنر را قابل و آماده ام 

  ستمیش دشمن بیتا بخدمت پ
   

  
  
  
  
  
  
  

قَ الْجانَّ منْ مارِجٍ منْ نارٍو قوله تعال. 79 لَ قَیحق ابل یف یخَ س   س انه کانَ منَ الْجِنِّ فَفَ
  من ز آتش زاده ام، او از وحل

  من که ياو کجا بود اندر آن دور
  هیزد آتش جان ِ سفیشعله م

  ، غلط گفتم، که بد قهر خداین
  علت، مبرّا از علل یکار ب

  در کمال ِ صنع پاك مستحث
  سرّ ِ  َاب چبود؟  َابِ ما صنع اوست

  فندق تن دوستت يا ،عشق دان
  که پوست باشد دوستش یدوزخ
  و مغزت بر آتش حاکم است یمعن

  آبِ جوست ين، که در ویکوزة چوب
  انسان بر آتش مالک است ینمع

  ؟ش آتش، مر وحل را چه محلیپ  
  ؟صدر عالم بودم و فخر زمن

  ه یبود، الولد، سرّ اب یکاتش
  ؟ش آوردن چرایرا پ یعلت

  مستمرّ و مستقرّ است از ازل 
گنجد در حدث   ؟علت حادث چه  ُ

  صنع مغز است و، َابِ صورت چو پوست 
  د مغز و، کوبد پوستت یجانت، جو

  داد بدلنا جلودا پوستش 
  زم است یک آتش را قشورت هیل

  قدرت آتش همه بر ظرف اوست 
  ؟هالک است یمالک دوزخ در او ک
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  فزا یفزا تو بدن، معنیپس م
  يافزوده ا یپوستها بر پوست م

  ستیزانکه آتش را علف جز پوست ن
  جۀ پوست استین تکبر از نتیا
  ست؟ غفلت از لبابین تکبر چیا

  خ نماندیچون خبر شد ز آفتابش، 
  د  ُلب جملۀ تن طمعیشد ز د
  ند مغز قانع شد به پوستیچون نب
ذل ِ د ينجا  گبریعزت ا   نیاست و  ُ

  ؟و، آنگه  َانا یدر مقام سنگ
  شه جاه و مالید همیکبر، ز آن جو

  ه، پوست را افزون کنندین دو دایکا
  ده را بر ُلبِ  ُلب نفراشتندید
  ن راه رایس بود ایشوا ابلیپ

  مال چون مار است و، آن جاه اژدها
ده جهدیمار را د  دمرّزآن ز  

  سینهاد آن رئن ره خار بیچون بر ا
  است ين غم بر من از غدر وی، ایعنی

  بعد از او خود قرن بر قرن آمدند
  یفت يهر که بنهد سنت بد ا

  آن جملۀ بزه يجمع گردد بر و
  نیک آدم چارق و آن پوستیل

  از آن چارقش مورود بودیچون ا
  ستیستیکارساز ن ،هست مطلق

  ی؟سد کسیچ بنویبر نوشته ه
  ستین د که آن بنوشتهیجو يکاغذ

  تو برادر، موضع ناکشته باش
ف گرد   از نون و القلم يتا مشرّ

  ریده گیسین پالوده نالیخود از ا
  ها بودین پالوده مستیزانکه ز

  یکن ید وقت نزع آهیچون در آ
  یغرق موج ِ زشتئ يتا نگرد

  ایآتش را ک یتا چو مالک، باش  
   يالجرم چون پوست اندر دوده ا
  ست یقهر ِ حق آن کبر را گردن زن

  جاه و مال، آن کبر را ز آن دوستست 
  خ ز آفتاب ینجمد، چون غفلت م

  ز راندیگرم گشت و، نرم گشت و، ت
  خوار و عاشق شد، که ذلّ من طمع 
  بند عزّ من قنع  زندان ِ اوست 

  ؟نیشد نگ ینشد، ک یسنگ تا فان
  ن گشتن توست و فنایوقت مسک
  ن است گلخن را کمال یکه ز سرگ

  شحم و لحم و کبر و شهوت آکنند
  ب پنداشتندُل  يپوست را ز آن رو

  کۀ جاه رایکاو شکار آمد شب
  ن دو رایۀ مردان زمرّد ایسا

  کور گردد مار و، رهرو وا رهد
  س یلعنت بر بل: هر که خست، او گفت

  است  یسابق پ يغدر را آن مقتد
  جملگان بر سنت او پا زدند
   یتا در افتد بعد او خلق از عم

م غزه یبوده ست و، ا يکاو سر شان د  
  ن یکه هستم ز طآورد،  یش میپ

  الجرم او عاقبت محمود بود
  ؟ستیست چیکارگاه هست کن، جز ن

  ی؟ا نهاله کارد اندر مغرسی
  ست یکه کشته ن یتخم کارد موضع

  د نابنوشته باش یکاغذ اسپ
  تا بکارد در تو تخم آن ذو الکرم 

  ریده گیناد يده ایکه د یمطبخ
  ادت رودین و چارق از یپوست

   یکن یگاهذکر دلق و چارق آن 
   یپشتئ یکه نباشد از پناه
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  نینۀ راستیاز سف ياد ناری
  به غرقاب بال یچونکه درمان

  ن خام راید ایبنگر: دیو گوید
  ازین خصلت ز فرهنگ ایا  دور

  شیاو خروس آسمان بوده ز پ
  

  ن یدر چارق و در پوست يننگر  
لَمنا"پس    بر وال يورد ساز "ظَ
  هنگام را ین مرغ ِ بید ایسر بر
  ازین ید نمازش بید آیکه پد
  شیاو همه در وقت خو ينعره ها

   

  
  
  
  
  

ت ین بیا یو معن "نایقیلو کشف الغطاء ما ازددت "ان یو ب "یاء کما هیارنا االش" یدر معن. 80
   "ينگر یة وجود خود ماز چنبر          ينگر یدة بد میدر هر که تو از د"

  هیۀ کژ کژ افکند سایو پا
  د بانگیآموز يخروسان، از و يا

  بدشید و نفریصبح کاذب آ
  ا عقل ِ ناقص داشتندیاهل دن

دست صبح ِ کاذب کاروانها را ز  
  صبح ِ کاذب خلق را رهبر مباد

  نیشده تو صبح ِ کاذب را ره يا
  از نفاق و بد امان يگر ندار

  شه زشت کاریبد گمان  باشد هم
  ها مانده اندیآن خسان کاندر کژ

  س ِ قلب سازیران ِ خسیو آن ام
  نه دارد و گنج اندر آنیکاو دف
  او یدانست خود پاکیشاه م

  د دریران، حجره بگشائیام يکا
  او يد سگالشهاید آیتا پد

  ن زر و گهریمر شما را دادم ا
  دیطپ یگفت و دل او م ین همیا

  ؟رودین بر زبانم میکه منم کا
  ن اویبه حقّ د: دیگویباز م

  ره شودیکاو به قذف زشت من ت
  الت رنجید تاویمبتال چون د

  از  ِصابر استیل، ایصاحب تاو
  انین زندانیوسف  خوابِ ایهمچو 

  ؟ریخواب خود را چون نداند مرد خ

  بهر ِ دانگ  یبانگ بهر حق کند، ن  
  ک و بدش یصبح کاذب، عالم ِ ن

  تا که صبح ِ صادقش پنداشتند
  رون آمدست یروز ب يکه به بو

  کاو دهد بس کاروانها را به باد
  ن یصبح ِ صادق را تو کاذب هم مب

  ؟بر برادر ظن همان ياز چه دار
  ارینامۀ خود خواند اندر حق ِ 

  ا را ساحر و کژ خوانده اندیانب
  ازیدند بر حجرة ان گمان بریا

  گران ینۀ خود منگر اندر دیز آ
  شان کرد او آن جستجویبهر ا

  خبر یم شب که باشد او ز آن بین
  او يبعد از آن بر ماست مالشها

  من از آن زرها نخواهم، جز خبر
  دیند یاز بیآن ا ياز برا

  ؟گر بشنود، او چون شود ،ن جفایا
  ن ِ اوین افزون بود تمکیکه از ا

  سرّ من غافل بود وز غرض، وز
  ؟شود او مات رنج یند، کیبرد ب

  کاو به بحر عاقبتها ناظر است 
  ان یرش به نزد او عیهست تعب

  ریکاو بود واقف ز سرّ خوابِ غ
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  غ او را ز امتحانیگر زنم صد ت
  زنمیغ بر خود میداند او، کان ت

  

  کم نگردد وصلت آن مهربان   
  قت، او منمیام، اندر حق يمن و

   
  
  

 یاز، ضد بیقت اگر چه متضادند، جهت آنکه نیحق يان اتحاد عاشق و معشوق از رویب. 81
ان یکن می، ضد صورت است، لیصورت یصورت و ساده است و ب ینه بیست و  چنانکه آیازین

  شارهه االیکفید، و العاقل یایقت که شرح آن به نطق نیست در حقیشان اتحادیا
  یجسم ِ مجنون را  ز رنج دورئ
  اقیخون به جوش آمد ز شعلۀ اشت

  ب آمد به دارو کردنشیپس طب
  دفع خون يد برایرگ زدن با

  ش اویش بست و گرفت آن نیبازو
  مزد خود بستان و ترك فصد کن

  ؟نیاز ا یترس یآخر تو چه م: گفت
  ر و خرس و پوز و هر گرگ و ددهیش
  بشر يدشان ز تو بویاین یم

  ستیر داند عشق چیگرگ و خرس و ش
  کلب را ينبود یگر رگ عشق

  هم ز جنس او، به صورت چون سگان
  شیدل از جنس ِ خو يبو يتو نبرد
د یک یعشق، هست يگر نبود ي؟ب  

  ینان تو شد، از چه؟ ز عشق و اشته
  را جان کند يعشق، نان ِ مرده ا

  شیترسم ز نیمن نم: گفت مجنون
  تنم دیزخم ناسا یمنبلم، ب

  وجود من پر است یلیک از لیل
  یفصاد اگر فصدم کن يترسم ا

  ستیکه او دل روشن یداند آن عقل
  ست؟ منیک یلیو، ل یلیم؟ لیمن ک

  

   یاندر آمد علت رنجورئ  
  دا شد در آن مجنون خناق یتا که پ

  چ، از رگ زنش یست هیچاره ن: گفت
  آمد بدانجا ذوفنون  یرگ زن

  شوق خوآن مع يبانگ بر زد بر و
  برو جسم ِ کهن  :رم، گویگر بم
  ن یر عریتو از ش یترس یچون نم

  گرد بر گرد تو شب گرد آمده 
جد اندر جگر یز انبه عشق و و  

  ست یکم ز سگ باشد که از عشق او ته
  ؟قلب را یکلب کهف یبجست یک

  گر نشد مشهور، هست اندر جهان 
  ؟شیدل از گرگ و م يتو بو يبر یک
  ي؟تو شد یتو و، کنان بر  يزد یک

  ی؟تا جان ره يبد یور نه نان را ک
  دان کندیبود، جاو یجان که فان

  ش ین هست بیصبر ِ من از کوه سنگ
  تنم  یعاشقم، بر زخمها بر م

  ن صدف پر از صفات آن در است یا
   یزن یلیش را ناگاه بر لین

 ست یو من فرق ن یلیان لیدر م

  م اندر دو بدنیروح یکیما 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رده ام و به : ا مرا، گفتی يخود را دوست تر دار: د کهیاز عاشق پرس یمعشوق. 82 من از خود م
ست شده ام و به تو هست شده ام، علم خود را فراموش یتو زنده ام، از خود و صفات خود ن

اگر . اد داده ام و از قدرت تو قادر شده امیم و از علم تو عالم شده ام، قدرت خود را از کرده ا
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خود را دوست دارم، تو را دوست داشته باشم، و اگر تو را دوست دارم، خود را دوست داشته 
  . باشم

  . ن باشدیب ين، خدایگر چه خود ب              ن باشد یقینۀ یهر که را آ
  هذا یو عل یو من قصدك قصدن یمن رآك رآن یخلق یال یاخرج بصفات

  به عاشق ز امتحان یگفت معشوق
  عجب يمر مرا تو دوست تر دار

  شدم یمن در تو چنان فان: گفت
  ستیمن جز نام ن یبر من از هست
  نین چنیشدم من ا یز آن سبب فان

  کاو شود  ُکل لعل ِ ناب یهمچو سنگ
  نماند اندر او یوصف آن سنگ

  ش رای، گر دوست دارد خوبعد از آن
  ور که خور را دوست دارد او به جان
  خواه  خود را دوست دارد لعل ِ ناب

  ستیخود فرق ن ین دو دوستیاندر ا
  تا نشد او لعل، خود را دشمن است

  با حضور يست سنگ، ایزانکه ظلمان
  شتن را دوست دارد، کافر استیخو

  د سنگ  َاناید که بگویپس نشا
  ، گشت پست"الحق انا" :یگفت فرعون

  آن  َانا را لعنۀ اهللا، در عقب
  قین عقیه بد، ایزانکه او سنگ س

، ایا   فضول ين  َانا هو بود در سرّ
  ت کمتر شودیجهد کن تا سنگ

  صبر کن اندر جهاد و در عنا
کرتیرود از پیم یهست وصف  

  شودی، هر زمان کم میوصف سنگ
  تو گوش وار یک بارگیسمع شو 

ه کن، خ یَکن، گر کس یاك مهمچو چ  
  نیگر رسد جذبۀ خدا، ماء مع

  کن تو و کاهل مباشیم یکارک
  کن، کوش هان، از بهر آبیکار م

  فالن ابن الفالن  يکا: یدر صبوح  
  بوالکرب  يز گو ابا  ؟ا که خود رای

  که پرم من از تو، از سر تا قدم 
  ست یخوش کام، ن يدر وجودم جز تو ا

  ن یبحر ِ انگب ،همچو سرکه، در تو
  پر شود او از صفات آفتاب 
  پر شود از وصف خور، او پشت و رو

  فتا يد آن، اخور بو یدوست
  گمان  یش باشد بیخو یدوست

  ا او دوست دارد آفتاب یخواه 
  ست یاء شرق نیدو جانب جز ضهر 

  نجا دو من است یست، ایک من نیزانکه 
  ضد نور ،قتیحق یهست ظلمان
  اع ِ شمس اکبر است ـّزانکه او من

  است اندر فنا یکیکاو همه تار
  ست و برَ "انا الحق" :يگفت منصور

  محب  ين  َانا را رحمه اهللا، ایو
  ق ین عشینور بود و ا يآن عدو

  حلول  ياز راز اتحاد نور، نه 
  ، سنگ تو انور شودیتا به لعل

  ن بقا اندر فنایب یدم به دم م
د در سرت یفزایم یمست وصف  

  شودیدر تو محکم م یوصف لعل
  گوشوار یابیتا ز حلقۀ لعل  

   یرس ی، که در آبین تن ِ خاکیز
  ن یبجوشد از زم ،چاه ناکنده

ه را م چ تراش  یاندك اندك خاك  
 خاك و تراباندك اندك دور کن 
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  دیشد پد یبرد، گنج یهر که رنج
  رکوع است و سجود: غمبریگفت پ

  زندیحلقۀ آن در هر آنکو م
  رد و قصۀ او باز گوگباز 

  

  دیرس يکرد، در جد يهر که جد  
  بر در حق کوفتن حلقۀ وجود

 رون کندیب يبهر او دولت سر

  کخویاز نیتا چه شد حال ا
  

  
  
  
  

دن چارق و یاز و دیمشب با سرهنگان به گشادن حجرة ایران نمام غماز نیامآمدن آن . 83
ن مکر است و رو پوش و خانه را حفره کردن به هر گوشه یخته و گمان بردن که این آویپوست

افتن و خجل و ینا يزیوارها را سوراخ کردن، و چیکه گمان آمد، و چاه کنان آوردن و د يا
ساحرند و : گفتند که یا که میا و اولیشان در کار انبیال اندیو خ د شدن، چنانکه بد گمانانینوم

  ند، بعد از تفحص خجل شوند و سود نداردیجویشتن ساخته اند و تصدر میخو
  نان بر در حجره شدندیآن ام

  گشادند از هوسیقفل را بر م
ده بودیچیر پزانکه قفل ِ صعب و پ  

  م و مال و زر خامیز بخل ِ س ین
  برتنند یالیر خب یکه گروه

  با همت بود اسرار ِ جان ش ِیپ
  زر، به از جان است نزد ابلهان

  دند تفت از حرص ِ زریشتاب یم
  سراب يهده سویحرص تازد ب

  حرص غالب بود و، زر چون جان شده
  حرص غالب بود بر زر همچو جان

  او يگشته صد تو، حرص و غوغاها
  تا که در چاه غرور اندر شود

  باد او شکست  چون ز بند دام
  د سرشیوار بال نایتا به د

  نه و شکریکودکان را حرص لوز
نبلش آغاز شد چون که درد د  
  حجره را با حرص و صد گونه هوس
  اندر افتادند در هم ز ازدحام
  عاشقانه در فتد در کرّ و فر

  نیمیسار و از یدند از یبنگر
  ستینوش ن ین مکان بیا: جمله گفتند

  طالبِ گنج زر و خمره شدند  
  با دو صد فرهنگ و دانش، چند کس 

  ده بودیان قفلها بگزیاز م
  کتم آن سرّ، از عوام  ياز برا

  گر، نام سالوسم کنندیقوم ِ د
  از خسان محفوظ تر از لعل ِ کان 

  ش شهان یزر نثار جان بود پ
  هان آهسته تر: گفتیعقلشان م
  ست آب ین نین، کایک بین: دیعقل گو

  نعرة عقل آن زمان پنهان شده 
 گانین متاع راین است، ایا: گفت

  او يمایگشته پنهان حکمت و ا
  آنگه از حکمت مالمت نشنود

  د دست یابینفس لوامه بر او 
  نشنود پند دل آن گوش ِ کرش 

  حتها کند دو گوش کریاز نص
  حت هر دو گوشش باز شدیدر نص

  ند کس باز کردند آن زمان آن چ
  ده هوام یهمچو اندر دوغ ِ گند

  و، بسته هر دو پر یخوردن امکان ن
  ن یده بود و پوستیچارق بدر

  ست یرو پوش ن ینجا جز پیچارق ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



745 

 

  را زیت يخهایاور سین بیه
  قیهر طرف کندند و جستند آن فر

  زد آن زمانیحفره هاشان بانگ م
  داشتندیز آن سگالش شرم هم م

  وارها سوراخهایباز در د
  ينه ایعدد الحول در هر س یب

  اوه تازشانی يز آن ضاللتها
  یوار نیآن د يممکن ِ اندا
  دهندیم یگناه یگر خداع ب

  لت که چه عذر آورندیجمله در ح
  دست و لب گزان د،یعاقبت نوم

  

  ز رایامتحان کن حفره و کار  
  ق یعم يحفره ها کردند و گوها

  گندگان  يم، ایخالئ يکنده ها
  انباشتند یکنده ها را باز م

 یعمن کردند از جهل و یهمچن

   ينه ایچ یمانده مرغ ِ حرصشان ب
  وار و در، غمازشان یحفرة د

   یچ انکار نیاز امکان، هیبا ا
  دهندیم یط و عرصه گواهیحا

 رون برندین گرداب، جان بیتا از ا

  دستها بر سر زنان، همچون زنان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، و خجل همچون بد گمانان در حق یشاه توبره ته ياز به سویباز گشتن نمامان از حجرة ا. 84
بیشان که یا یهم السالم در وقت ظهور، برائت و پاکیاء علیانب م تَ و قوله یو وهج و دو س جوه و تَ و ض

لَیالَّذ يتَرَ وا عةٌ ینَ کَذَبدوس م م ه وهجو اللَّه  
  اریشهر يدند سویباز گرد

  ست؟ین احوال چیا: قاصدا، شه گفت
  نار و تسوید دیور نهان کرد
  خ آور استیخ هر بیگر چه پنهان ب
  خ از هر زهر و قندیآنچه خورد آن ب

  ستیوه تهیبر از م یخ گر چه بیب
هریبر زبان ب نهد يخ گل م  

  ران جمله در عذر آمدندیآن ام
  و الف ما و من یعذر آن گرم

  از خجالت، جمله انگشتان گزان
  خون حالل استت، حالل يزیگر بر
  دیسز یم آنها که از ما میکرده ا

  دل فروز يجرم ما ا یگر ببخش
  گشاد يدیافت نومی، یگر ببخش
  ن گدازین نواز و ای، این: گفت شه

  

  گرد و، روپ   ارزرد و، شرمس ير ز  َ
  ست یان تهیکه بغلتان از زر و هم

  ؟در رخ و رخسار کو يفرّ شاد
  ماهم وجوهم اخضر است یبرگ س
  کند شاخ ِ بلندیم ينک مناد

  ؟ستیبرگ سبزش بر شجر از بهر چ
  دهدیم یشاخ ِ دست و پا گواه

  ش مه ساجد شدندیه پیهمچو سا
  غ و کفن یش شه رفتند با تیپ

  شاه جهان  يکا: گفتیم یکیهر 
  ، هست انعام و نوال یور ببخش

  دیشاه مج يتو، ا یتا چه فرمائ
  ها کرده باشد، روز، روزیشب، شب

  شاه باد يور نه صد چون ما فدا
  ازیمن نخواهم کرد، هست آن ِ ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یعنیاز که یشان به ایان و سزا دادن ایشاحواله کردن پادشاه قبول توبۀ نمامان و حجره گ. 85
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  انت بر عرض او رفته استین خیا
  است يانت بر تن و عرض وین خیا

  جان يم از رویگر چه نفس واحد
  ستیبر بنده، شه را عار ن یتهمت

  متهم را شاه چون قارون کند
  شاه را غافل مدان از کار ِ کس

  ش علم ِ اویشفع به پیمن هنا 
  جهد یش مآن گنه، اول ز حلم

  جرم نفس ِ قاتله يخونبها
  خود  نفس ِ ما ز آن حلم بود یمست و ب

  زیباده ر يحلم ار نبود یساق
  ؟ک را که بودیگاه علم، آدم مال

  چونکه در جنت شرابِ حلم خَورد
  م ودودیتعل يآن بال درها

  ون ِ حلم ِ سخت اویباز آن اف
  ریحلمش مستج يعقل آمد سو

  

  است  یپ کویآن ن يزخم، بر رگها  
  ان ین سود و زیظاهرا ً دورم از ا

  ست ید حلم و استظهار نیجز مز
  گنه را تو نظر کن چون کند یب

  مانع اظهار، آن حلم است و بس 
  وار اال حلم ِ او یالابال

  ؟دهد یبت مجالش کیور نه آن ه
  ت بر عاقله یهست بر حلمش د

  کاله از ما ربود یو در مستید
  ؟زیست يو با آدم کجا کردید

  اوستاد علم و نقاد نقود
  زرد يطان رویش يک بازیشد ز 

  رك و دانا و چستش کرده بودیز
  رخت او يدزد را آورد سو

  ری، دستم بگيام تو بوده ا یساق
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نجا یا یز عدل و لطف هر چه کنار کن از عفو و مکافات که ایاز را که اختیفرمودن شاه ا. 86
کُم ف یکیصواب است و در هر  قصاصِ  یمصلحتهاست که در عدل هزار لطف درج است، و لَ الْ

کند و در صد هزار یات قاتل نظر میک حین یدارد قصاص را در ا یآن کس که کراهت م. اةٌیح
  نگرد یاست نمیم سیات که معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بیح

  ازیا يان مجرمان حکم، ایم ُکن
  گر دو صد بارت بجوشم در عمل

  شمار یب یز امتحان شرمنده خلق
  ستیقعر است، تنها علم ن یبحر ِ ب

  نیتوست ا يمن دانم، عطا: گفت
  آن را شرح ساخت  غمبرین پیبهر ا

  نیچارقت نطفه ست و خونت پوست
  دگر یئتا جو ،بهر ِ آن داده ست

  بانب آن باغید چند سیز آن نما
  کف ِ گندم ز آن دهد خر کار را

  د اوستادیز آن شرح گو ينکته ا

  از پاك با صد احترازیا يا  
  ک دغل یابم یدر کف جوشت ن
  شان شرمساریامتحانها کرده، ا

  ست یکوه و صد کوه است، تنها حلم ن
  ن یور نه من آن چارقم، و آن پوست

  زدان را شناخت یکانکه خود بشناخت، 
  ن یاوست ا يخواجه، عطا يا یباق

  ن قدریستش جز ایتو مگو که ن
  نخل و دخل ِ بوستان  یبدانتا 

  تا بداند گندم ِ انبار را
  علم ِ او را مستزاد یتا شناس
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  نش بود و بسیخود هم: یور تو گوئ
  ا و داد دهیاز، اکنون بیا يا

ِ   ُکشتن اند   مجرمانت مستحق
  ا غضبید، یتا که رحمت غالب آ

  هر دو هست ییمردم ربا یاز پ
ت مستبیبهر ا أَلَس نین، لفظ  

  نیست ایزانکه استفهام اثبات
  ر  خامین تقریتا ماند ا  ترك کن

  چون صبا و چون وبا يلطف و قهر
  کشد حق راستان را تا رشدیم

  بود، حلوا کشد یمعده حلوائ
  از جانش برَد يفرش سوزان سرد

  جهد ی، از تو رحمت مینیدوست ب
  رون دهدیب یروشن ینینور ب

  ار و نور و نار و فخر و عاریخصم و 
  ر و زاریار و زمور و مار و پود و ت

  

  ش خس یدورت اندازد چنان کز ر  
  اد نه یداد نادر در جهان بن
  تنند یوز طمع بر عفو و حلمت م

  ا لهب ید، یآب کوثر غالب آ
ت  شاخ ِ حلم و خشم از روز أَلَس  

  ن یقر یو اثبات است در لفظ ینف
ل ير وک دیل   ن یس شد دفیلفظ  َ

  ش عام یکاسۀ خاصان منه بر پ
  ن کهربایآهن ربا، و یکیآن 

کشد یباطالن را م  ،باطل سم ِق  
  بود، سرکا کشد یمعده صفرائ

  فرش افسرده حرارت را خورد
  جهد ی، از تو سطوت مینیخصم ب
 با دخان ظلمت دهد ینینار ب

 تخت و دار و برد و حار و ورد و خار

  شماریبا جنس خود بر م یکیهر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ننا مگو یام بیصل رسان و منتظر مدار و این حکم را فیاز را که زود ایل فرمودن پادشاه ایتعج. 87
  از شاه راین اکه االنتظار موت االحمر، و جواب گفت

  ن کار را زوتر گزاریاز، ایا يا
  فرمان تو راست یشه، جملگ يا: گفت

  ا شهابیا عطارد، یزهره که بود؟ 
گذشتمیگر ز دلق و پوست ین ب  

  ؟قفل کردن بر در حجره چه بود
  دست در کرده درون آبِ جو

  ؟بود یپس کلوخ ِ خشک در جو ک
  ن جفا دارند ظنیبر من مسک
  یمحرمزحمت نا يگر نبود

  چون جهان بر شبهت و اشکال جوست
  يشو يمغز یگر تو خود را بشکن

  جوز را در پوستها آوازهاست
  ، نه اندر خورد گوشيدارد آواز

  ز انتقام است انتظار یزانکه نوع  
  با وجود آفتاب، اختر فناست 

  ؟ش آفتابید به پیکاو برون آ
  ی؟ن تخم ِ مالمت کشتمیچن یک

  ان بد گمانان ِ حسود یدر م
خشک  جویز ا یکیهر    شان کلوخ ِ  ُ
  ؟شود یک ی، با آب عاصیماهئ

  د ز من یآ یکه وفا را شرم م
   یاز وفا وا گفتم یچند حرف
  رون ِ پوست یم ما بیرانیحرف م

   يبشنو يداستان ِ مغز ِ نغز
  ؟کجاست يمغز و روغن را خود آواز

  ست آوازش نهان در گوش ِ نوش ه
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  بود يمغز يگر نه خوش آواز
  یکنیژغژغ آن، ز آن تحمل م

  

  ؟که شنود يژغژغ ِ آواز قشر  
   یزن يتا که خاموشانه بر مغز

  
  
  

 یصبر و خاموش یم، مدتین گاه  گفت و گو را آزمودین سخن که چندیر ایت در تقریحکا. 88
  میازمائیرا ب

  گوش شو یلب و ب یب یچند گاه
  کام شو یلب و ب یب یچند گاه
  ؟نظم و نثر و راز فاش یچند گفت
  ؟ز و گزیتلخ و شور و ت یچند پخت

  ؟ن از طعامیریچرب و ش يچند خورد
  ؟ریاس یواب را گشتخچند شبها 

  به سر در هزل و جد يروزها برد
  امت ز انتباهیرا در ق یکیآن 
  هیتعز يه، چون نامه هایسر س

  يک سریآن  تیجمله فسق و معص
بال دیآنچنان نامۀ پل ر  وپ  

  نینجا نامۀ خود را ببیخود هم
  موزة چپ، کفش چپ هم در دکان

  یدان که چپ یراست، م یچون نباش
گل را شاهد و خوش بو کند   آنکه  ُ

  او دهد ینیمیرا  یهر شمال
  ، با حضرت او راست باشیگر چپ

  ؟نین نامۀ مهیکه ا يتو روا دار
  ه پر ظلم و جفاستن نامه کین چنیا

  

  ف نوش شویچون لب حر یو آنگه  
 ف جام شویوآنگهان چون لب حر

  ک روز امتحان کن، گوش باش یخواجه، 
  ن بپزیریبار امتحان ش یکیهم 

 امیدر ص يامتحان کن چند روز

 ریدار شو، دولت بگیب یک شبی

 رو جهد را شو مستعد یروزک

  اه یان سید نامۀ عصیدر کف آ
  ه یتن آن با حاش، میپر معاص

   يهمچو دار الحرب پر از کافر
  د در شمال ید، در آین نایمیدر 

  ن یمیا در ی ؟د آنیدست چپ را شا
  ش از امتحان یش پیآن ِ چپ دان

   یر و کپیدا نعرة شیهست پ
  را راست، فضل ِ او کند یهر چپ

  او دهد ینیبحر را ماء مع
  دست برد لطفهاش  ینیتا بب

  ؟نیمید در یآبگذرد از چپ در 
  ؟بود خود در خور ِ آن دست راست یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نباشد چنانکه کفره،  يد که حال او مناسب آن سخن و آن دعویگو یکه سخن یان کسیدر ب. 89
موات و ا قَ الس لَ م منْ خَ ه تَ لْ ض لَو لَئنْ سأَ ر ن کردن و جان و زر نثار یقُولُنَّ اهللاُ، خدمت بت سنگیلْأَ

ع و یست سمیق الهین و خالیکه داند که خالق سماوات و ارض یاو نمودن چه مناسب باشد با جان
  وریر و حاضر و مراقب و غیبص

  وریزن  بس غ یکیرا بد  يزاهد
  یز مهوشیزآنکه بد زن را کن

  یترت پاس ِ شوهر داشیزن ز غ

  زك همچو حوریک کنیهم بد او را   
 یتشدر دل زاهد از او بد آ

   یزك خلوتش نگذاشتیبا کن
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  شد زن مراقب هر دو را یمدت
  ر الهیتا در آمد حکم و تقد

  وقوف ید بیرش چو آیحکم و تقد
  بود در حمام آن زن ناگهان

  رو هان مرغ وار: زك گفتیبا کن
  دین شنیزك زنده شد چون ایآن کن

  ن زمانیخواجه در خانه ست و خلوت ا
  نیزك را بد ایعشق ِ شش ساله کن

  فتگشت پرّان، جانب خانه شتا
  هر دو عاشق را چنان شهوت ربود

  دند از نشاطیهر دو در هم واخز
  اد آمد در زمان زن را، که منی

  شیپنبه در آتش نهادم من به خو
  دیخود دویگل فرو شست از سر و ب

  مین ز بید و، ایآن ز عشق جان دو
عارف هر دمیس   تا تخت شاه یر ِ

د روز شگرف يگر چه زاهد را بو  
  ر ِ مرد کارز عم يقدر ِ هر روز

د بیعقلها ز ر بورون ِ درین س  
عشقیست اندر پین یموئ ترس ِ   ش ِ

  زد است، اما که خوفیعشق، وصف ا
  یاز نب يحبون بخواندیچون 

  زیپس محبت وصف حق دان، عشق ن
  ؟وصف مشت خاك کو ؟وصف حق کو

عشق، ار من بگو   م بر دوامیشرح ِ
  امت را حد استیخ ِ قیزانکه تار

  ينصد پر است و هر پرعشق را پا
  تازد به پا یزاهد با ترس م
  پسر؟ يا برق، ایچه مجال ِ باد 

گرد عشقیرسند ا یک   ن خائفان در  َ
  ضو يتهاید عنایجز مگر آ

ش خود باز ره از  ُقش خود، و از د  

  فتد در خالیتا که شان فرصت ن  
  ره سر گشت و تباه یعقل ِ حارس خ

  عقل که بود؟ در قمر افتد خسوف 
  ادش آمد طشت و در خانه بد آن ی

  اریر و بیطشت را از خانه برگ
  دین زمان خواهد رسیکه به خواجه ا

  خانه شادمان  يپس دوان شد سو
  ن یوت چنابد خواجه را خلیکه ب

  افت یخواجه را در خانۀ خلوت ب
  اد در بستن نبودیاط و یکه احت

  وست آن دم ز اختالطیجان به جان پ
  ؟وطن يچون فرستادم و را سو

  ش یدر فکندم من  ُقچ ِ نر را به م
  دیکشیاو رفت و چادر م یدر پ

  م یم کو؟ فرق ِ عظیعشق کو و ب
هیس کروزه راه ی یر زاهد هر م  
   ؟ن الفیز او خمسک رویبود  یک

  باشد از سال جهان  پنجه هزار
د، گو بدر رزهرة وهم، ار بد  

  ش ِ عشق یجمله قربانند اندر ک
  فرج و جوف  يوصف بندة مبتال

   ین در مطلبیحبهم شو قریبا 
 زیعز يزدان، ایخوف نبود وصف  

  ؟وصف حادث کو و، وصف پاك کو
  امت بگذرد، وآن ناتمام یصد ق

  ؟زد استیه وصف احد کجا آنجا ک
   ياز فراز عرش تا تحت الثر

  عاشقان پرّان تر از برق و هوا
گشاد پر حق ب چونکه او در راه 

  کاسمان را فرش سازد درد عشق 
  ن روش آزاد شویکز جهان و ا

  افت آن شهباز ره یشه  يکه سو
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ش هست جبر و اختیا ارین  ُقش و د  
  

  ارین دو آمد جذبِ یا ياز ورا  
   

 زكیدن زن به خانه و جدا شدن زاهد از کنیرس. 90
  د آن زن به خانه، در گشادیچون رس
  زك جست آشفته ز سازیآن کن
  دیده بدیزك را پژولیزن کن

  نماز د قائم دریخود را د يشو
  خطر یرا برداشت دامن ب يشو

  دیچکینطفه م یاز ذکر باق
  نیمه يا: و گفت یلیبر سرش زد س

ذکریق ذکر و نماز است ایال   ؟ن  َ
  نینامۀ پر ظلم و فسق و کفر و ک

  ن آسمانیکا: گبر را یگر بپرس
  دة آن خداستین آفریکا: د اویگو

  ار اویکفر و فسق و استم بس
  ؟راست ن اقرار ِیق با چنیهست ال

  فعل او کرده دروغ آن قول را
  او يپس دروغ آمد ز سر تا پا

  دا شودیمحشر، هر نهان پ روز ِ
  انیبا ب یدست و پا بدهد گواه

  ده امین دزدیمن چن: دیدست گو
  من شدستم تا منا: دیگو يپا

  غمزه کردستم حرام: دیچشم گو
  شیخو يپس دروغ آمد ز سر تا پا

  آنچنان کاندر نماز ِ با فروغ
  زبان یپس چنان کن فعل، کان خود ب
  پسر يتا همه تن، عضو عضوت، ا

  خواجه گواست یرفتن بنده پ
  شیتو نامۀ عمر ِ خو يه کردیگر س

  ن دم استیخش ایعمر اگر بگذشت، ب
  اتیخ ِ عمرت را بده آبِ حیب

  کو شوندین نیها از ایجمله ماض

  فتادشان در یبانگ در  در گوش ا  
  مرد بر جست و ستاد اندر نماز
  دیدرهم و، آشفته و، دنگ و مر

  در گمان افتاد و، اندر اهتزاز
ذکریخص ید آلودة منید   ه و َ

  دیران و زانو گشته آلوده و پل
  ؟نیباشد ا يۀ مرد نمازیخص
  ؟ن ران و زهار پر قذرین چنیو
  نیمیق است، انصاف ده اندر یال
  ؟ن خلق و جهانیست ویدة کیآفر
  اش گواست  ینش، بر خدائیکافر

  ؟ن اقرار اویق با چنیهست ال
  ؟حت ها و آن کردار کاستیآن فض

  ق عذابِ هول رایتا شد او ال
 او يکه دروغش کرد هم اعضا

  رسوا شود  یهم ز خود، هر مجرم
  ش ِ مستعان یبر فساد او به پ

  ده ام ین بوسیمن چن: دیلب بگو
  من بکردستم زنا : دیفرج گو
  ده ام سوء الکالم یچ: دیگوش گو
  ش یدهد اعضا به پیم یچون گواه
  ه شد زرقش دروغ یخص یاز گواه

  ان ین ِ بیباشد اشهد گفتن و ع
  اندر نفع و ضر "اشهد"گفته باشد 

  ماست  ين موالیکه منم محکوم و، ا
  ش یبه پ یتوبه کن ز آنها که کردست
  نم است  یآب توبه اش ده اگر او ب

  با ثبات تا درخت عمر گردد 
  ن گردد چو قندینه، از ایزهر ِ پار
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  ئاتت را مبدل کرد حقیس
  

  تا همه طاعت شوند آن ما سبق   
    

رود، و آنکه توبۀ نصوح کرد د باز به پستان نیرون آیر از پستان بیان نصوح که چنانکه شیدر ب. 91
ل آن یق رغبت، بلکه هر دم نفرتش افزون باشد، و آن نفرت دلیاد نکند به طریهرگز از آن گناه 

او نشست  ين لذت توبه و قبولش بجایلذت شد، ا یافت و آن شهوت اول بیبود که لذت قبول 
  :چنانکه فرموده اند

برد عشق را جز عشق د    زو نکوتر، يرینگ ياریچرا  --- گر ینَ
افته است و لذت قبول به یکند عالمت آنست که لذت قبول نیو آنکه دلش باز بدان گناه رغبت م 

نُ يجا س نُ يسریسرُه للْیآن لذت گناه ننشسته است، فَ س سرینشده است لذت فَ ع لْ ل رُهست بر یباق  يس
  يو

  خوش بتن یخواجه، بر توبۀ نصوح
  شنو ن توبۀ نصوح از منیشرح ا
  ن، نامش نصوحیش از ایپ يبود مرد
خسار ِ زنان يبود رو او چو ر  

  او به حمام ِ زنان دالك بود
  و کس یکرد دالکیسالها م

خش زن وار بود زآنکه آواز و ر  
  ده و نقابیچادر و سربند پوش

  قین طریدختران خسروان را ز
  دیکشیکرد و، پا در میتوبه ها م

  آن زشت کار یش عارفیرفت پ
  او دانست آن آزاد مردسرّ 

  بر لبش قفل است و در دل رازها
  ده اندیعارفان که جام ِ حق نوش

  هر که را اسرار حق آموختند
  بد نهاد يا: د و بگفتیسست خند

  آن دعا از هفت گردون در گذشت
  

  کن، هم به جان و، هم به تن  یکوشش  
  از نو گرو ی، ولیدستیبگرو

  زنان او را فتوح  یبد ز دالک
  کرد او نهان  یخود را هم يردم

  له بس چاالك بودیدر دغا و ح
  بو نبرد از حال و سرّ ِ آن هوس 

  دار بودیک شهوت کامل و بیل
  و، در غرة شباب  یمرد شهوان
  ق یشست آن عش ید و میمال یخوش هم

  دیدرینفس ِ کافر توبه اش را م
  اد آری یما را در دعائ: گفت

  دا نکردیک، چون حلم خدا، پیل
  لب خموش و دل پر از آوازها

  ده اندیرازها دانسته و پوش
هر کردند و دهانش دوختند م  

 هادزدت توبه دیا ،یزانکه دان

  ن، به آخر خوب گشت یکار آن مسک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حق همچو درخواست حق است از  عارف واصل و درخواست او از يان آنکه دعایدر ب. 92
م یدا، قوله تعالیشتن، که کنت له سمعا و بصرا و لسانا و یخو ما ر یوم إِذْ ر میت ر نَّ اللَّهلک و یت  ،
حق تا مجرم را گوش گرفته به  يار است، و شرح سبب سازین بسیات و اخبار و آثار در ایو آ

  توبۀ نصوح آورد
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  ر دعاستچون ه یخ، نیش يکان دعا
  چون خدا از خود سؤال و کد کند

  خت صنع ذو الجاللیک سبب انگی
  کرد طشتیاندر آن حمام پر م

  گوش او ياز حلقه ها يگوهر
  پس در حمام را بستند سخت

  دا نشدیرختها جستند و آن پ
ستن گرفتند از گزافپس به جد ج  

  در شکاف فوق و تحت و هر طرف
  ان شوندیبانگ آمد که همه عر

  ه جستن گرفتیک را حاجیبه ک ی
  یآن نصوح از ترس شد در خلوت

  د مرگیدیشتن میش چشم خویپ
  ا رب، بارها بر گشته امی: گفت

  دیسز یکرده ام آنها که از من م
  نوبت جستن اگر در من رسد
  در جگر افتاده استم صد شرر

  ن اندوه کافر را مبادین چنیا
  مر مرا يمادر نزاد یکاشک

  سزدیاز تو م خدا، آن کن که يا
  نین دارم و دل آهنیجان سنگ

  ک نفسیوقت  تنگ آمد مرا و، 
  یکن ين بار ستاریگر مرا ا

  ن بار دگریر ایتوبه ام بپذ
  کنم يرین بار تقصیمن اگر ا

  د و صد قطره روانیزار ین همیا
  نیچن یچ افرنگیرد هیتا نم

  شیکرد او بر جان ِ خوینوحه ها م
  خدا چندان بگفت يخدا و، ا يا

  

  است و گفت او گفت خداست  یفان  
  ؟ش را چون رد کندیخو يپس دعا
  ن و وبال یدش ز نفریکه رهان

  اوه گشت یاز دختر شه  يگوهر
  در جست و جو یاوه گشت و، هر زنی

  چ ِ رخت یند اول اندر پیتا بجو
  ز هم رسوا نشدیدزد گوهر ن

  در دهان و گوش و اندر هر شکاف 
  هر صدف جست و جو کردند در از 

  هر که هستند، از عجوز و از لوند
  د گهر، بنگر شگفت ید آیتا پد

   یتیزرد و لب کبود از خش يرو
  د بر خود همچو برگ یلرزیسخت م

  توبه ها و عهدها بشکسته ام 
  دیدر رس یاهیل سین سیتا چن

  ها کشد یوه که جان من چه سخت
  جگر ين بویدر مناجاتم بب

  دامن رحمت گرفتم، داد، داد
  در چرا يبخورد يریا مرا شی

  گزدیکه ز هر سوراخ مارم م
  ن ین درد و حنیدر ا یور نه خون گشت

  اد رس یکن، مرا فر یپادشاه
   یتوبه کردم من ز هر ناکردن
  تا ببندم بهر توبه  صد کمر

  پس دگر مشنو دعا و گفتنم 
  کاندر افتادم به جالد و عوان 

  ن ین حنیچ ملحد را مبادا ایه
  ش یش  پیده، پید لیعزرائ يرو

  وار با او گشت جفت یکان در و د
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستن رس. 93 ج هوش ید، و بیم نصوح را بجوئیدن به نصوح و آواز آمدن که همه را جستینوبت
اهللا  یکما قال رسول اهللا صل یت بستگیبت و گشاده شدن کار بعد از نهایاز آن هشدن نصوح 
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  یأزمۀ تنفرج يه و آله و سلم إذا اصابه مرض او هم اشتدیعل
  ا رب بد اویا رب و یان یدر م

  نصوح يا يش آیم، پیجمله را جست
  وار شکسته در فتادیهمچو د

  چونکه هوشش رفت از تن آن زمان
  او نماند يخود گشت و یچون ته

  مراد یاو ب یچون شکست آن کشت
  هوش شدیوست، چون بیجان به حق پ

  د از ننگ تنیچونکه جانش واره
  يجان چو باز و، تن مر او را  ُکنده ا

  ش بر گشادیچونکه هوشش رفت و پا
  رحمت جوش کرد ياهایچونکه در

  ذرة الغر، شگرف و زفت شد
  رون شد ز گوریمردة صد ساله ب

  ن سر سبز شدیزم يون همه ریا
ه حر   شده یف میگرگ با برّ

  

  ان جست و جویبانگ آمد از م  
  د روح یهوش آن زمان، پرّیگشت ب

  هوش و عقلش رفت شد همچون جماد
  وست آن زمان یسرّ او با حق بپ

  ش خواندیباز ِ جانش را خدا در پ
  ا فتادیدر کنار رحمت در

  موج ِ رحمت آن زمان در جوش شد
  شتن یش اصل ِ خویرفت شادان پ

   يبسته، پر شکسته بنده ا يپا
  قبادیک يپرد آن باز سویم

  وان نوش کردیسنگها هم آبِ ح
  اطلس و زربفت شد یفرش خاک

  رشک حور یو ِ ملعون شد بخوبید
  شاخ خشک اشکوفه کرد و گبز شد

  شده  یدان خوش رگ و خوش پیناام
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زکان شاهزاده از نصوحیخواستن حاجبان و کن یافته شدن گوهر و حاللی. 94
  میبانگ آمد ناگهان، که رفت ب

  هالك جان بده یبعد از آن خوف
  میافتیافت شد، واندر فرح دری

  و و نعره و دستک زدنیاز غر
  شیآن نصوح ِ رفته، باز آمد به خو

  یهر کس يخواست از و یحالل یم
  م، ما را کن حاللیبد گمان برد

  ش بودیب يزانکه ظنّ جمله بر و
  خاص دالکش بد و محرم نصوح

  او برده ست و بس ،گوهر ار برده ست
  اول او را خواست جستن در نبرد

  ندازد به جایتا بود کان را ب
  خواستندیها از او میبس حالل

  دادگر يبد فضل خدا: گفت

  م یتیگمشده در د آن یپدشد   
  نک گم شده یه ها آمد، که امژد

ه، که گوهر  یمژدگان م یافتید  
  پر شده حمام ِ قد زال الحزن 

  ش ید چشمش تابش صد روز بید
   یدادند بر دستش بسیبوسه م

  ل و قال یم اندر قیلحم ِ تو خورد
  ش بودیزانکه در قربت  ز جمله پ

  ک گشته روح ی، یبلکه همچون دو تن
  کس  ستیزو مالزم تر به خاتون، ن
  ر کردیبهر حرمت داشتش تاخ

  ش راین مهلت رهاند خویاندر ا
  خاستندیعذر برم يو ز برا

  ور نه ز آنچم گفته شد  هستم بتر
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  ؟مند ز یبا یخواست م یچه حالل
  ستیکیآنچه گفتندم ز بد، از صد 

  یداند ز من؟ جز اندکیکس چه م
  دانم و آن ستار ِ من یمن هم

  مرا استاد بود یسیاول، ابل
  ده کردید آن جمله را نادیحق بد

  م کردین دوزیباز رحمت پوست
  هر چه کردم  جمله ناکرده گرفت
  همچو سرو و سوسنم، آزاد کرد
  نام ِ من در نامۀ پاکان نوشت

  جرم و گناه یعفو کرد آنجملگ
سن شد آه من آه کردم، چون ر  

سن بگرفتم و ب رون شدمیآن ر  
  ریبودم اس یهم یدر بن چاه

  *از هوس در تنگنا بودم زبون 
  خدا ينها بر تو بادا، ایآفر

  ابد زبانیمن  يگر سر هر مو
  ونین روضه و عیزنم نعره در ایم

  

ن    که منم مجرم تر ِ اهل زم  
  ست ین کشف است، ار کس را شکیبر من ا

   یکی، یاز هزاران جرم و بد فعل
  کردار ِ من  یجرمها و زشت
  بودشم باد یس پیبعد از آن ابل

  زرد يحت رویتا نگردم در فض
  م کردین چو جان  روزیریتوبۀ ش

  طاعت ناورده، آورده گرفت 
  همچو بخت و دولتم، دل شاد کرد

  دم بهشت یبودم، ببخش یدوزخ
 اهیس يد آن نامه و رویشد سف

سن در چاه من یگشت آو زان ر  
  شاد و زفت و فربه و گلگون شدم 
 ریروز و شب اندر فغان و در نف

  گنجم کنون  یهمه عالم نم در
  مرا از غم جدا يناگهان کرد

  ان ید در بیایتو ن يشکرها
  علمون ی یت قَومیا لَیخلق را 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن  یزاده نصوح را از بهر دالک باز خواندن شاه. 95
  او و دفع گفتن و نرفتن

  ، کز مرحمتیبعد از آن آمد کس
  ایخواند، ب یدختر شاهت هم

  خواهد دلش ینم یجز تو دالک
  کار شد یرو، رو دست من ب: گفت

  گر بجو اشتاب و تفتید یرو کس
  ت جرمکز حد رف: با دل خود گفت

  ک ره و باز آمدمیمن بمردم 
  قت با خدایکردم حق يتوبه ا

  بعد آن محنت که را بار ِ دگر
  

  خواندت یدختر سلطان ِ ما م  
  پارسا يکنون، ا یتا سرش شوئ
  د  با گلش یا بشویکه بمالد  

  مار شدین نصوح تو کنون بیو
  که مرا و اهللا، دست از کار رفت 

   ؟رود آن ترس و گرم یاز دل من ک
  مرگ و عدم  یدم تلخیمن چش

  نشکنم، تا جان شود از تن جدا
  خطر؟ اال که خر يپا رود سو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

را فراموش کند و آزموده را  یمانیمان شود و باز آن پشیتوبه کند و پش یان آنکه کسیدر ب. 96
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و  یبه الندامۀ چون توبۀ او را ثباتد در خسارت ابد افتد، که من جرّب المجرّب حلت یازمایب
خ هر روز زردتر و خشک تر بود، یب یمدد از حق نرسد، چون درخت ب یو قبول یو حالوت یقوت

 نعوذ باهللا
  يک خریبود و، مر او را  يگازر

  اهیگ یب یان سنگالخیدر م
  ر ِ آب آنجا نبودیبهر خوردن غ

  شه بودیستان و بین یآن حوال
  فتاد یجنگل ِ نر یر را با پیش
  واماند ز آن ضعف از شکار یمدت

  شان بدندیر ایخوار ِ ش یزانکه، باق
  ک روباه را فرمود رویر یش

  به گرد مرغزار یابی يگر خر
  ا گاو بهر من بجوی، يا خری

  از لحم ِ خر  یتابم قویچون ب
  شما یخورم، باقیمن م یاندک

  خوشش ياز فسون و از سخنها
  

شکم تهیپشت ر   ين الغر، تیش، ا   
  پناه  ینوا و ب یروز تا شب ب

  روز و شب خر بد در آن کور و کبود
  شه بودیدش پیآنجا بود و، ص يریش

  ادیر و ماند از اصطیخسته شد آن ش
  نوا ماندند، دد از چاشت خوار یب
  ر چون رنجور شد تنگ آمدندیش

  اد شویرا بهر من ص يمر خر
  اریبانش، بیرو فسونش خوان، فر

  بگو  یدانیکه م ییهاز آن فسون 
  دگر يدیرم بعد از آن صیپس بگ

  من سبب باشم شما را در نوا
  نجا کشش ینرم گردان، زودتر ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دادن خلق از قوت رحمت و مغفرت بر  يه کردن قطب، که عارف واصل است در اجریتشب. 97
ند بر مراتب قربِ یخوار و یخوار که ددان ِ باق يل اجریهام دهد و تمثکه حقش ال یمراتب
  يار است، و اهللا الهادین بسیل ای، و تفاصیبلکه ُ قرب صفت یر، نه ُ قرب مکانیشان به شیا

  د کردن کار ِ اویر و، صیقطب، ش
  قطب کوش يدر رضا یتا توان

  نوا مانند خلق یچون برنجد، ب
  اوست ار ِخو یباق زانکه وجد خلق 

  تن ياو چو عقل و، خلق چون اعضا
  یضعف قطب از تن بود، از روح ن
  قطب آن باشد که گرد خود تند

  اش یده در مرّمۀ کشت یارئی
  در او ید، نیت در تو فزایاری

  شیر و کن فدید گیهمچو روبه ص
  دید مریروبهانه باشد آن ص

  خوار ِ او ین خلق، باقیان، ایباق  
  د وحوش یگردد،  ُکند ص يتا قو

  ن رزق ِ حلق یکز کف قطب است، چند
  د جوست ین نگهدار ار دل ِ تو صیا

  ر ِ بدن یبستۀ عقل است تدب
   یبود، در نوح ن یضعف در کشت

  گردش افالك  گرد او بود
گشت   اش  یگر غالم ِ خاص و بنده  َ

  نصروای  تنصروا اهللان : گفت حق
  ش یتو ب يریتا هزاران در عوض گ

ریرد صیمرده گ دید، کفتار م  
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  ، زنده شودیش او کشیمرده پ
  نمر را خدمت کیش: گفت روبه

  کار ِ من است يله و افسونگریح
  شتافت یاز سر  ُکه جانب جو م

  ش رفتیگرم کرد و پ پس سالم ِ
  ؟خشک ين صحرایاندر ا یچون: گفت

م: گفت خر گر در غمم، گر در  ِار  
  ر و شریم دوست را در خیشکر گو

له چونکه قسام اوست، کفر آمد گ  
  الصبر مفتاح الفرج :باز گفت

  را م من قسمت قسامیراض
  بهر مور از نعمت او خاص و عام

  خورندیقسمت خود م یمرغ و ماه
  خوان او سرتاسر ِ عالم گرفت

  د از آنینا مچ کیخورند و هیم
  يدل زنده ا یگر توئ یباش راض

  ر حق، جمله عدو و، دوست اوستیغ
  نیتا دهد دوغم، نخواهم انگب

  دت از بد بتریشکر کن تا نا
گل ِ ب یب گنج ِ   ستیر نخا یمار و، ُ

  

  نده شودیز رویچرك در پال  
  له ها سازم، ز عقلش بر کنم یح

  کار من دستان و از ره بردن است 
  افت ین ِ الغر را بیآن خر ِ مسک

  ش رفت یش آن ساده دل ِ درویپ
   ؟خشک يان سنگ الخ و جایدر م

  ق کرد و من زآن شاکرم قسمتم ح
  زانکه هست اندر قضا، از بد  بتر

  د، صبر مفتاح الصله یصبر با
 ؟رسد جوز و حرج یصابران را ک

 کو خداوند است، خاص و عام را

 وحش و هوام يرساند روزیم

 چرندیمور و مار از نعمت او م

 ق در شگفتیبر سر خوانش خال

 ؟ بگو اندر جهانيروز یست بیک

 يهر بنده ا يزو رساند رواک

   ؟نکوست یبا عدو از دوست شکوه ک
 ن یدارد قر یزانکه هر نعمت غم

 ناگهان در گل چو خر یورنه مان

  ستین بازار نیغم در ا یب يشاد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را بر آخُر ِ خاص و تمنا بردن آن دولت را، در موعظۀ  يتاز ياسبان بانوا یدن خر سقائید. 98
، چون لذت مغفرت بود، همه یت که اگر در صد گونه رنجید بردن اال مغفرت و عنایآنکه تمنا نبا

ن را ن است که آیقر ی، با آن رنجيبر یکه آن را ناآزموده تمنا م یهر دولت ین شود، باقیریش
 یتمن يک دام مانده این یدا بود و فخ پنهان، تو در ایدانه پ ی، چنانکه از هر دامینیب ینم

  دام است یکه آن دانه ها ب ي، پنداریبا آن دانه ها رفتم یکه کاشک يبریم
  اد دارم از پدریت یک حکای

  يک خری، مر او را یبود سقائ
  شیر يپشتش از بار ِ گران ده جا

خشک او سو کجا؟ از کاج یر نیه  
  د او را رحم کردیر ِ آخور دیم

  دش ز حالیپس سالمش کرد و پرس

 پسر يکا: يحت گفت روزیدر نص  

   يگشته از محنت دو تا، چون چنبر
  ش یان ِ روز مرگ خویعاشق و جو

   یخ آهنیز س یدر عقب زخم
  صاحبِ خر بود مرد يکاشنا

  ن خر شد دو تا همچون هالل؟ یکز چه ا

  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



757 

 

  ر ِ منیو تقص یشیکز درو: گفت
  بسپارش به من  تو روز چند: گفت

  ستخر بدو بسپرد و از زحمت برَ
  دیبد يخر ز هر سو مرکبِ تاز

وفته و آبیز زده یر پاشان ر  
  دیخارش و مالش مر اسبان را بد

  رم خرمیتوام؟ گکه مخلوق  ین
  شب ز درد پشت و از جوع ِ شکم

  ن خوش با نواین اسبان چنیحال ِ ا
  کار شدیناگهان آوازة پ

  ر خوردند از عدویت يزخمها
  انیاز غزا باز آمدند آن تاز

  هاشان بسته محکم با نواریپا
  شیدند تنهاشان به نیشکاف یم

  خدا يا: د، پس گفتیآن خر آن را د
  زخم ِ زشت نیزارم و زیزان نوا  ب

  

  ن بسته دهن یابد خود ای یکه نم  
  تا شود در آخور ِ شه زورمند

  سلطانش بست ان ِ آخور یدر م
  دیبا نوا و فربه و خوب و جد

  که به وقت و، جو به هنگام آمده 
  دیرب مج يپوز  باال کرد کا
  ؟ش و الغرمیاز چه زار و، پشت ر

  آرزومندم به مردن دم به دم 
  ؟ب و بالیمن چه مخصوصم به تعذ

  ن و کار شدیان را وقت زیتاز
  شان، سو به سویکانها در ایرفت پ

  ه افتاده ستان اندر آخُر جمل
  ستاده بر قطارینعل بندان ا

  ش یکانها ز ریتا برون آرند پ
  ت دادم رضایمن به فقر و عاف
بهـِشت یت، دنیهر که خواهد عاف   ا  ِ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب دادن روباه خر را. 99
  جستن رزق حالل: گفته روبه

  سبب یاسباب و، رزق ِ ب عالم ِ
ضْل ِ اهللا است امر غُوا منْ فَ   و ابتَ

  فتا يکه بر رزق، ا: غمبریگفت پ
  جنبش و، آمد شد ما، و اکتساب

  ستین در گشادن راه نید ایکل یب
  اندرون یبه چاه ینیگر تو بنش

  

  امتثال  يفرض باشد از برا  
  د، پس مهم باشد طلب یاین یم

  د غصب کردن همچو نمریتا نبا
  در فرو بسته ست و، بر در قفلها

  بر آن قفل و حجاب  یهست مفتاح
 ست یطلب، نان سنت اهللا ن یب

  ذوفنون يد برت؟ ایآ یرزق ک
  

  
  
  
  
  
  
  

  ستیجواب دادن خر روباه را که امر است به اکتساب و رضا به قسمت ترك کسب ن. 100
  توکل باشد آن ضعف: گفت خر

  و ظفر ید پادشاهیهر که جو
د جمله شده اکال رزق دام و د  

  دهدیم يجمله را رزاق روز
  ش هر که صبر جستید پیرزق آ

  کاو داد جان  یور نه بدهد نان، کس  
  پسر يد لقمۀ نان، ایایکم ن
  حمال ِ رزق  یکسب اند و ن ینه پ

  نهد یشش میک به پیقسمت هر 
  توست  يصبر یکوششها ز ب رنج ِ
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  جواب گفتن روباه خر را. 101

  آن توکل نادر است: گفت روبه
  است یگرد نادر گشتن از نادان

  مبر گنج گفتیچون قناعت را پ
ِ خود بشناس و بر باال مپر حد  

  نما ییجهد کن واندر طلب سع
  

  اندر توکل ماهر است  یکم کس  
  ؟است یره سلطان یرا ک یهر کس
  ؟رسد گنج ِ نهفت یرا ک یهر کس
شریدر نش یفتیتا ن  بِ شور و  َ

  در توکل صبرها يچون ندار
  

  
  
  
  
  

  باز جواب خر روباه را. 102
  ، بدانیگوئین معکوس میا: گفت

  جان نشدیچ کس بیاز قناعت ه
  غینان ز خوکان و سگان نبود در

  بر رزق زار یوآنچنانکه عاشق
  د بر درتیایب، یگر تو نشتاب

  

  جان  يد سویشور و شر، از طمع آ  
  چ کس سلطان نشدیه یصیوز حر

  غ ین باران و میست ایکسبِ مردم ن
 هست عاشق، رزق هم بر رزق خوار

  دهد درد سرت یور تو بشتاب
  

  
  
  
  
  

نقطع شد و کرد و از اسباب میت آن زاهد که توکل را امتحان میتوکل، حکا یر معنیدر تقر. 103
نهاد و گفت توکل  یمهجور، سر بر سر سنگ یرون آمد و از شوارع دور و در بن ِ کوهیاز شهر ب

  ت توکل راینم سببیتو و از اسباب منقطع شدم تا بب یو رزاق يکردم بر سبب ساز
  ید از مصطفیزاهد شن یکیآن 

  رزق ِ تو یور نخواه یگر تو خواه
  ن مرد رفتیامتحان ا ياز برا

  د به منینم رزق چون آیبب که
  دیراه گم کرد و کش یکاروان
  ن مرد آن طرف چون است عوریا: گفت

  ا زنده است اویمرده است ! عجب يا
  زدندیم يآمدند و دست بر و

  د سرید و نجنبانیهم نجنب
  مراد یف بین ضعیا: پس بگفتند

  طعام یگیاوردند و در دینان ب
  پس به قاصد، مرد دندان سخت کرد

  نواستیشان آمد که او بس برحم
شتافتند کارد آوردند و قوم ا  

  د به جان رزق از خداین آیقیکه   
  د دوان از عشق ِ تویش تو آیپ

  خُفت تفت  یابان نزد کوهیدر ب
  گردد مرا در رزق، ظن  يتا قو

  دیکوه، آن ممتحن را خفته د يسو
  ابان، از ره و از شهر  دوریدر ب

  چ از گرگ و عدوینترسد ه یم
  نگفت آن ارجمند يزیقاصدا، چ

  چ او بصریوانکرد از امتحان ه
  فتاد ياعت سکته اندر واز مج
  زندش به حلقوم و به کام یتا بر

  عاد، مردیتا بداند صدق ِ آن م
  وز مجاعت هالک مرگ و فناست 
  بسته دندانهاش را بشکافتند
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  ختند اندر دهانش شوربایر
  یزنیدل، گر چه خود تن م يا: گفت

  کنمیدانم ، به قاصد م: گفت دل
  ؟شتر خود چون بودین بیامتحان ز
  يواز توکل نگذر یتا بدان

  ن دهنیبعد از آن بگشاد آن مسک
  بیهر چه گفتست آن رسول پاك ج

  

  نان پاره ها فشردند اندر آن یم  
   یکنیم يو ناز یدانیراز م

  رازق است اهللا بر جان و تنم 
 رودیصابران خود م يرزق سو

 يباشد؟ از خرحرص آوردن چه 

 کردم امتحان ِ رزق، من: گفت

  بیچ ریه يست در ویهست حقّ و ن
  

  
  
  
  
  
  
  

  ض کردن به کسبیباز جواب روباه، خر را، و تحر. 104
  تها بهلین حکایا: گفت روبه

  بکـُن يدست دادستت خدا، کار
  نهدیپا م یهر که او در مکسب
  یکید از یزانکه جملۀ کسب نا

  است عالم برقرار يچون به انباز
  ستیانه شرط نیدر م  يطبل خوار

  

  دستها در کسب زن، جهد المقل   
  بکـُن  ياری ياریکن،  یمکسب

  کندیگر میاران دی ياری
   یکیهم دروگر، هم سقا، هم حا

  ند ز افتقاریگز يکار یهر کس
  ست یت، کار و مکسب کردنراه سن

  

  
  
  
  
  
  

محتاجست به توکل،  ین ِ کسبهاست که هر کسیجواب گفتن خر روباه را که توکل بهتر. 105
چ یاست که به ه ین کار مرا راست دار و دعا متضمن توکل است، و توکل کسبیخدا ا يکه ا

  آخره یست الیگر محتاج نید یکسب
ببه از تو:  ِگفت خر یکل بر ر  

  دیدانم ند یکسبِ شکرش را نم
  ن ِ کسبهاستیخود توکل بهتر

  خدا کار ِ مرا تو راست آر يکا
  اجیچ نبود احتیدر توکل ه

  ار شد اندر خطابیبخششان بس
  بدان در مهلکه: بعد از آن گفتش

  خشک و سنگ الخ يصبر در صحرا
  مرغزار ينجا به سوینقل کن ز 

  سبز مانند جنان يمرغزار
م    وان که او آنجا رودیآن حخرّ

  چشمه روان یکی يهر طرف در و
  نیلع يا: گفت یاو را نم ياز خر

   یم در دو عالم مکسبندان یم  
  دیتا کشد شکر خدا رزق و مز

 زآنکه در هر کسب دستت بر خداست

 ن دعا هست از توکل در سرآریو

 ع و از خراجیاز نقص ِ ر یفارغ

  مانده گشتند از سؤال و از جواب 
  تهلکه  يدیال تلقوا با ینه

  باشد، جهان ِ حق، فراخ  یاحمق
  باریچر آنجا، سبزه گرد جویم

  ان یه اندر آنجا تا مسبزه رست
  دا بودیاشتر اندر سبزه ناپ

  وان مرَفه در امان یاندر آن ح
  ن؟ یچن ي، چرا زاریچون تو زآنجائ
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  ؟و فرّ ِ تو یکو نشاط و فربه
  ستیشرح ِ روضه گر دروغ و زور ن

  یدگین نادیو ا ین گدا چشمیا
  ؟تو خشک ی، چونيچون ز چشمه آمد

  ز گلزار جنان یآئیگر تو م
  یکنیو شرحش م ییگویزآنچه م

  

  ؟ن الغر تن ِ مضطر تویست ایچ  
   ؟ستیپس چرا چشمت از او مخمور ن

   یگلربگیتوست نز ب یاز گدائ
  ؟مشک ي، کو بویگر تو ناف آهوئ

گل کو از برا  ؟ارمغان يدسته  ُ

   یسن ينشانه در تو ماند؟ ا چه
  

  
  
  
  
  
  

متهم داشتن  يجا ینیفر و اثر آن چون نب یان ِ آنکه در مخبر دولتیمثل آوردن اشتر در ب. 106
  باشد که او مقلد است در آن

اشتر را کهیپرس یکیآن    یه: د  ُ
  تو يحمام ِ گرم ِ کو از: گفت

عنودید یمار ِ موس   د فرعون ِ
  نیکه ا یستیبا: رکان گفتندیز

د معجزه، گر اژدها، گر مار ب  
  است اندر جلوس ي، گر ویرب ِ اعل

نقل است و نب ُ  دینفس ِ تو تا مست  
  دار ِ نوریکه عالمات است ز آن د
  تند یم يمرغ چون بر آبِ شور

  مان ِ اوید است آن ایبلکه تقل
  میپس خطر باشد مقلد را عظ

  من شودیند نور حق  ایچون بب
  خاك يد سویایا نیتا کف در

  ب است اندر آبیاست آن کف، غر یخاک
  چونکه چشمش باز شد و آن نقش خواند
  گر چه با روباه خر اسرار گفت

  ق نبودیآب را بستود و، او تا
  عذر رد آمد، نه خوب ،از منافق

  یب نیبش هست، جزو سیس يبو
  ان ِ کارزاریحملۀ زن در م

  ر اندر صفشیچو ش ینیب یگر چه م
  آنکه عقل ِ او ماده بود يوا

  الجرم مغلوب باشد عقل ِ او

   یاقبال پ ي؟ ایآئیاز کجا م  
  تو يداست از زانویخود پ: گفت
  نمودیم یخواست، نرمیم یمهلت

  ن یچو هست او رب ِ د یتندتر گشت
خدائ   ؟اش چه شد ینخوت و خشم ِ

  ؟ن چاپلوسیاست ا ی، چیک کرمیبهر 
دیند یبیت خوشۀ غدان که روح  

  منک عن دار الغرور یالتجاف
  دست او مددین را ندیریآبِ ش

  ده جان ِ اویمان را ندیا يرو
  م یطان ِ رجی، ره زن، ز شاز ره و

  ز اضطرابات شک او ساکن شود
  کاصل او آمد، بود در اصطکاك 

  چاره نبود ز اضطراب  یبیدر غر
  نماند یدگر دست يو را بر وید

  گفت و مقلدوار گفت  يسرسر
خ در د و جامه، او عاشق نبودیر  

  در قلوب  یزانکه در لب بود آن، ن
   یب  نیآس یبو در او جز از پ

  کند صف، بلکه گردد  کار  زارنش
  لرزد کفش  یغ بگرفته، همیت

  نفس ِ زشتش نرّ و آماده بود
  خسران نباشد نقل ِ او يجز سو
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  خنک آنکس که عقلش نر بود يا
  اش نر و غالب بود يعقل جزو

  ستیحملۀ ماده به صورت هم جر
  بود بر زن فزون یوانیوصف ح
  دیسبزه زارآن  خر شن يرنگ و بو

  یمطر شد، و ابر نتشنه محتاج 
  پدر يآهن بود صبر، ا اسپر ِ

  انیل آرد مقلد در بیصد دل
  ستیمشک آلود است، اما مشک ن

  دیمر يمشک گردد، ا یتا که پشک
  د خورد و جو همچون خرانیکه نبا

  ختن با آن نفر يرو به صحرا
گلیمعده را خو کن بدان ر   حان و ُ

  ن  َکه و جو باز  ُکنیِ معده ز يخو
  کشد یکهدان م يمعدة تن سو

  هر که کاه و جو خورد  قربان شود
  نیپشک ب یمیم ِ تو مشک است و نین

  انیل و صد بیآن مقلد، صد دل
  از آن گفتار او یجان او خال
  نده ندارد جان و فریچونکه گو

  کند گستاخ مردم را به راه یم
  ز هم با فر بودیثش نیگر حد

  

  نفس زشتش ماده و مضطر بود  
  را خرد سالب بود ینفس انث

  ست یآفت او، همچو آن خر، از خر
  رنگ و بو دارد رکون  يزانکه سو

  دیجمله حجتها ز طبع او رم
   یع البقر شد، صبر ننفس را جو

  "جاء الظفر"حق نبشته بر سپر 
  ان ید آن را، نز عیگو یاسیاز ق

  ست یجز پشک ن یمشک استش، ول يبو
  دید در آن روضه چریسالها با

ختن چر، ارغوان    آهوانه در  ُ
گل مچریاسمن، یجز قرنفل،   ا  ُ

سل  یابیتا ب ر و قوت حکمت  
گل آغاز کن یخوردن ر   حان و  ُ
  کشد یحان میر يل سومعدة د

  هر که نور ِ حق خورد  قرآن شود
  ن یفزا پشک، افزا مشک چین میه

 چ جان یدر زبان آرد، ندارد ه

 مغز زآن اسرار ِ او  یکله اش ب

  ؟بود برگ و ثمر یگفت او را ک
  او به جان لرزان تر است از برگ کاه 

  ثش لرزه هم مضمر بودیدر حد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بر خود  یلیان ِ سخن ناقصان ِ فاضل ِ فضل ِ تحصیخ کامل ِ واصل، و میان دعوت شیفرق ِ م. 107
  بسته

ه آگه کند  ینخ نورایش ز ر  
  يشو یجهد  ُکن تا مست و نوران
  ده شودیهر چه در دوشاب جوش

  ب و به، و ز گردکانیاز گزر، و ز س
  علم چون در نور حق فر غرده شد

  ، باشد آن هم نورناكیهر چه گوئ
  آسمان شو، ابر شو، باران ببار

  پاسخش هم نور را همره کند  
   يثت را شود نورش رویتا حد
  ده طعم ِ دوشابش بودیدر عق

  تو از آن  یابیلذت دوشاب 
  ابد قوم ِ ُلدیپس ز علمت نور 

  ر ِ پاك یکاسمان هرگز نبارد غ
  ناودان بارش کند، نبود بکار
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  ستیتیآب اندر ناودان عار
  شه ست مثل ِ ناودانیفکر و اند

  ن، باغ ِ صد رنگ آوردآبِ بارا
  آن روباه و خر يباز گردم سو

  

  ست یفطرتا یآب اندر ابر و در  
  و مکشوف است ابر و آسمان  یوح

  ه در جنگ آوردیناودان، همسا
  تا چه سان از راه رفت آن خر، نگر

  

  
  
  
  

 زبون شدن خر در دست روباه از حرص علف. 108
  خر، دو سه حمله به روبه بحث کرد

  نداشت یینایطنطنۀ ادراك و ب
  لینان کردش ذلحرص خوردن آنچ

  

  بِ او بخَوردیچون مقلد بد، فر  
  دمدمۀ روبه بر او سکته گماشت 
  ل یکه زبونش کرد با پانصد دل

  

  
  
  

ست؟ ین خنجر از بهر چیکه ا: از او در حالت لواطه یدن لوطیت آن مخنث و پرسیحکا. 109
د اند یگفت از بهر آنکه اگر کس کرد و یبر سر او آمد و شد م یلوط. شد، شکمش بشکافمیبا من ب

هزل من  --- م است یست اقلیت نیت من بیب. شمیاند یالحمد هللا که من با تو بد نم: گفت یم
نَّ اللَّه ال .  م استیست تعلیهزل ن تَحیإِ نْ  ییس ها، ایأَ وقَ ما فَ عوضَۀً فَ ثَلًا ما ب م یفما فوقها ف يضْرِب 

رادییتغ ثَلًا، و آنگه جواب فرما ر النفوس باالنکار، ما ذا أَ هذا م لُّ بِه ی"ن خواستم ید که ایاللَّه بِ ض
ث دیراً و یکَ يه ث مراد  یار بیار از او سرخ رو شوند و بسیزانست بسی، که هر فتنه همچون م"راً یبِه کَ

  و السالم را فهم من فهم واهللا الملهمیفۀ کثیجه الشریال ً وجدت من نتایه قلیگردند، و لو تا ً ملت ف
  در خانه برد ییرا لوط يکنده ا
  نید آن لعید يانش خنجریبر م
  ک بدمنشیآنکه با من ار : گفت

  حمد هللا را که من: یگفت لوط
  ست، خنجرها چه سود؟ین يچونکه مرد

  ذو الفقار يراث داریم یاز عل
  حیاز مس ياد داری یگر فسون

  ع و فتوحیز توز يساز ییکشت
  م واریهرم، ابرایگ یبت شکست

  لت هست، اندر فعل آریگر دل
  کو تو را مانع شود یلیآن دل

  ریدل يخائفان ِ راه را کرد
  یکنیبر همه درس ِ توکل م

  ش رفته از سپاهیمخنث پ يا
  ، دل آکنده بوديچون ز نامرد

  فشردیم يسر نگون افکند و در و  
  ؟نیست ایانت چیاندر م: پس بگفت
  شد، بدرم اشکمش یندیبد ب
  ام با تو به فن  دهیشیندیبد ن

  چون نباشد دل، ندارد سود خُود
  اریر خدا هستت  بیش يبازو

  ح یقب ي؟ ایسیکو لب و دندان ع
  همچو نوح  یمالح ِ کشت یکیکو 

ت تن را فد ؟کردن به نار يکو ب  
  ن را بدو کن ذو الفقاریغ ِ چوبیت

  از عمل آن نقمت صانع شود
  ریر زیتو  ز ياز همه لرزان تر
   یزنیشه را رگ مدر هوا تو پ
  رت گواه یش تو، کیبر دروغ ِ ر

  ش و سبلت، موجب خنده بودیر
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  کن، اشک باران، چون مطر يتوبه ا
  بخور اندر عمل يمرد يدارو
  ين مپویکن و عن يمرد يدارو

  دل خرام يار و، سومعده را بگذ
  ریدت خنجر بگیگر با یرستم
  خوشن بپوش یلیگر ما یرستم

  رو، تکلف ساز خَوش یک دو گامی
  داریدان چو مردان پایبر سر م

  از جامۀ زنان، همچون زنان یتا ک
  

  ش و سبلت را ز خنده باز خریر  
  د گرم، اندر حمل یخورش يتا شو
 يند صد گون خوب رویآ يتا برو

  د سالم یپرده ز حق آ یتا که ب
 ری، چادر بگیلیما يزیور به ح

 ، رو کون فروشیراغب يزیور به ح

 ش کشد اندر برشتا تو را عشق

 ِ دار يمبتال در پا يتا نگرد

  در صف مردان درا، همچون سنان
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شه یر به بیش يدن روبه خر را سویغالب شدن مکر روباه بر استعصام و تعفف خر و کش. 110
  خود فشرد يله پایبه اندر حرو

طرب آن خانقه کو تا که تفت م  
د ش یچونکه خرگوش   به چاه يریبرَ

خَورگوش را بر بند و، افسونها م  
  او يآن فسون ِ خوشتر از حلوا

  یپر ز م یخسروان يخُم ها
  دیباشد آن جان ِ بع  یعاشق ِ م
  ند مرغ ِ کورین چون نبیریآبِ ش

  نا کندینه را سیجان س یموس
  ن ِ جان مهمان شدستیریخسرو ش

  کشندیب لشکر میوسفان ِ غی
  ما ياشتران مصر را رو سو

  شهر ِ ما فردا پر از شکـّر شود
  انیحلوائ يد، ایدر شکر غلط

  ن است و بسید، کار ایشکر کوبین
ش در شهر ما اکنون نماندی   ک  ُترُ

نقل است و، م   ، هالیبر م ینقل بر ُ
  شودین میریش  سرکۀ نُه ساله

  آفتاب اندر فلک دستک زنان
  چشمها مخمور شد از سبزه زار

  کندیچشم دولت سحر ِ مطلق م

  ر بردیش شیش ِ خر بگرفت و پیر  
  ؟"خر برفت و خر برفت"دف زند که 

  ؟اهیخر تا گ یروبهارد یچون ن
  ِ دادگر یجز فسون ِ آن ول

  او يزآنکه صد حلواست خاك پا
   يو يه برده از دم ِ لبهایما

  دیِ لعلش را ند يِ لبها یکاو م
  ؟چون نگردد گرد چشمۀ آبِ شور

  نا کندیان ِ کور را بیطوط
  الجرم در شهر، قند ارزان شدست 

  رسندیم يقند مصر يتنگها
  انگ دراان بیطوط يد ایبشنو

  شکـّر ارزان است، ارزان تر شود
  ان یصفرائ ي، کوریهمچو طوط
  ن است و بس یار اید، یجان بر افشان
  ن خسروان را بر نشاندیریچونکه ش

  بر مناره رو  بزن بانگ صال
مرمر، لعل زر شودین میسنگ  

  کنان  يذره ها، چون عاشقان، باز
  کند بر شاخساریگل شکوفه م

  زندیا الحق مروح شد منصور، ان
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  خا نوجوانیوسف آن زلیشد ز 
  اندر دل خود بر فروز یآتش

  باش شادیشتن میتو به حال خو
  ربرد روبه ز سیرا م يگر خر

  

 ر،خوش خوش، شادمانیعشرت از سر گ  

 بسوز یدفع چشم بد سپندان

 در جهان ِ جان مراد یابیتا ب

  گو ببر، تو خر مباش و غم مخَور
  

  
  
  
  

زرد چون زعفران، لبها  يافکند، رو يش را به خانه ایرس، خوت آن شخص که از تیحکا. 111
ر است، چه واقعه یخ: د کهیل، دست لرزان چون برگ درخت، خداوند خانه پرسیکبود چون ن
؟ یترس یچه م یستیرند، تو خر نیگیمبارك خر م: رند بسخره، گفتیگیرون خر میب: است؟ گفت
  .رندیست، امروز ترسم که مرا خر گز برخاسته اییرند، تمیگیسخت به جد م: گفت

  ختیناگه گر يدر خانه ا یکیآن 
  ر هستیخ: صاحب خانه بگفتش

  ی؟ختیواقعه چون است؟ چون بگر
  بهر ِ سخرة شاه حرون: گفت
  جان ِ عم يرند خر، ایگیم: گفت
ند و گرم اندر گرفت: گفت بس جد  

  بر آوردند دست يریبهر ِ خر گ
  ان مان سرورندیزییتم یچونکه ب

  ریهوده گیست شاه شهر ِ ما بین
  ران مترسیباش و ز خر گ یآدم

  چرخ ِ چارم هم ز نور تو پر است
  يتو ز چرخ و اختران هم برتر

  گر استیگر و، خر دیر آخور دیم
  ر ِ آخور گرچه در آخور بودیم

  ؟م در دنبال ِ خریچه در افتاد
  بیاز انار و، از ترنج و، شاخ ِ س

ندا از آن بازان که کبکای ررون پ  
  ا که موجش گوهر استیا از آن دری
گل چی   کنندین میا از آن مرغان که  ُ

  ست پنهان در جهانینردبانهائ
ه را نردبان گرُ   گر استید یهر  ُ

  خبریگر بیاز حال ِ د یکیهر 
  ست خَوش؟یاو از چ: ران کهین در آن حیا

  خت یو، لب کبود و، رنگ ر يزرد رو  
  ر، دست یلرزد تو را، چون پ یکه هم

  ی؟ختیرنگ و رخساره بگو، چون ر
  رند مردم از برون یگ یخر هم
  ؟ست غمین چیخر، رو تو را ز يچون نه ا

  رند هم، نبود شگفت یگر خرم گ
  رخاسته ست ز هم بییجد جد، تم

ند يصاحبِ خر را به جا   خر برَ
  ریع است و بصیزش، سمییهست تم
  دوران، مترس  یسیع ي، ايخر نه ا

  حاش هللا که مقامت آخور است 
   يگر چه بهر مصلحت در آخور

  هر آنکو اندر آخور شد خر است  ین
 د، خر بودیهر که او را خر بگو

  تر يو از گلها ياز گلستان گو
  ب یحس ین ِ بوز شراب و شاهدا

  چرندیهم نگون اشکم هم آسان م
  نش وراست ینده و بیگوهرش گو

  کنندین میمین و سیضه ها زریب
  ه، تا عنان ِ آسمان یه پایپا

  گر است ید یهر روش را آسمان
  ان و سریپا یملک با پهنا و ب

  ستش یرت چیره که حین خیو آن در ا
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  صحن ِ ارض اهللا واسع آمده
  ان برگ و شاخیبر درختان شکر گو

  الن گرد شکوفه پر گرهبلب
  ان ندارد، کن رجوعین سخن پایا

  

  سر زده  ینیاز زم یهر درخت  
لک و، زه یکه زه عرصۀ فراخ  یم  

  ، ما را بده يخوریکه از آنچه م
  ر و سقم و جوعیآن روباه و ش يسو

   

  
  
  
  

ستن ِ خر از شیش ِ شیبردن ِ روباه خر را پ. 112 ر که هنوز خر یباه با شر، و عتاب کردن ِ رویر و ج
  بیر روبه را که برو دگرباره اش بفری، و عذر گفتن و البه کردن شيدور بود شتاب کرد
  مرج برد يچونکه روباهش بسو

  ر از نبردیر و، آن شیدور بود از ش
  ر ِ هولیش يکرد از بلند يگنبد

  ختید و برگشت و گریخر ز دورش د
  شاه ما يا: ر رایگفت روبه ش

  يد آن غویک تو آیدتا به نز
  ل و شتابیطان است تعجیمکر ِ ش

  ختید و گرید يدور بود و حمله ا
  من پنداشتم بر جاست زور: گفت

  زور من بر جا بود: ک گفتمیل
  ز جوع و حاجتم از حد گذشتین

  گر از خرَدی، بار دیگر توان
  ار دارم از تو منیمنت بس

  کند آن خر مرا يگر خدا روز
  دهد ياری، گر خدا يآر: گفت

  دیکه د یپس فراموشش شود هول
  ک، چون آرم من او را، تو متازیل

  ، تجربه کردم که منيآر: گفت
  د خر تمامیایکم نیتا به نزد

  یشه همت يا: رفت روبه، گفت
  توبه ها کرده است خر با کردگار
  میتوبۀ او را به فن بر هم زن

  فرزندان ِ ماست يکلۀ خر، گو
  حلعقل کان باشد ز دوران ِ ز

حل دانا شد او از عطارد، وز ز  

  رش به حمله خُرد و مردیتا  ُکند ش  
  نکرد يک آمدن صبریتا به نزد

ت و امکان ِ حول  خود نبودش قو  
  ختینعل ر کوه  تازان يتا به پا

  ؟صبر در وقت وغا يچون نکرد
   يغالب شو يتا به اندك حمله ا

  لطف رحمان است صبر و احتساب 
  خت یضعف تو ظاهر شد و، آبِ تو ر

 خود بدم از ضعف خود نادان و کور

  که در من ضعف دست و پا بود ین
  اوه گشت یصبر و عقلم از تجوع 

  باز آوردن مر او را مسترد
  اش به فن  ياریشد بجهد کن، با

 دها بخشم تو رایبعد از آن بس ص

هر یبر دل ِ او از عم نهد يم  
  دین بعیاو نباشد ا ياز خر

  ل  بازیاز تعج یتا به بادش نده
  سخت رنجورم، مخلخل گشته تن 
  من نجنبم، خفته باشم بر قوام 
   یتا بپوشد عقل ِ او را غفلت
  کاو نگردد غرة هر نابکار

  م یهد روشنما عدو عقل و ع
  چۀ دستان ِ ماست یفکرتش باز

  ش ِ عقل ِ ما ندارد آن محل یپ
  ما ز داد کردگار ِ لطف خو
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لَّم االنسانَ خم طغرا ماست يع  
  میۀ آن آفتابِ روشنیترب

  ن همهیتجربه، گر دارد او با ا
  بو که توبه بشکند آن سست خو

  

  ماست  يعلم عند اهللا مقصدها  
م یزنیاز آن بر م یاالعل یرب  

  ن دمدمه یبشکند صد تجربه ز
شکستش در او یدر رسد شوم ا  

  

  
  
  
  

ان آن که نقض ِعهد و توبه موجب بال بود، بلکه باعث مسخ است، چنانکه در حق ِ یدر ب. 113
نازِ یسیاصحاب سبت و در حق اصحاب مائدة ع م الْقرَدةَ و الْخَ ه نْ لَ مع ج و اندر ایکه و ، ن امت یرَ

  امت تن را صورت دل دهندیباشد و به قمسخ دل 
  ثاق و شکست توبه هاینقض ِ م

  نقض ِ عهد و توبۀ اصحابِ سبت
  نه کردیپس خدا آن قوم را بوز

نبد مسخ ِ بدنیاندر ا   ن امت  َ
  نه گردد آن دلشیچون دل بوز
  دلش را ز اختبار يگر هنر بود

  رتشیآن سگ اصحاب خوش بد س
  امسخ صورت بود اهل ِ سبت ر

س صد هزاران ِ دگر ،رّاز ره  
  

د در انتها   موجب لعنت بو  
  موجب مسخ آمد و، اهالك و مقت 
  چونکه عهد خود شکستند از نبرد

د، ایل ذو الفطن  يک مسخ دل بو  
لش یاز دل ِ بوز نه شد خوار آن گ  

  ؟ز صورت آن حمار يبود یخوار ک
  ؟منقصت ز آن صورتش يچ بودیه

  را ند  خلق  ظاهر کبتیتا بب
  گشته از توبه شکستن، خوك و خر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

م بار آمدن روباه بر ِ آن خر گر. 114 بدشیخته تا باز بفریدو  
  امد زود روبه نزد خریپس ب

  ؟ناجوانمردا، چه کردم من تو را
  ناجوانمردا، چه کردم با تو من؟

  ؟ن ِ تو با جانم چه بودیموجبِ ک
  یفت يکاو گزد پا همچو کژدم،

  جان ِ ماست يکاو عدو يویا چو دی
  ستیبلکه طبعا ً خصم ِ جان ِ آدم

  او نگسلد یهر آدم یاز پ
  یموجب یزانکه خبث ذات او ب

  یهر زمان خواند تو را تا خرگه
  ونیکه فالن جا حوض ِ آب است و ع

  را با هزاران کرّ و فر یآدم
  ریو نذ یرا با همه وح یآدم

  ، الحذرياریاز چون تو : گفت خر  
  ؟مرا يش اژدها بردیکه به پ

 ؟پنجه زن ير کردیکه مرا باش

  عنود ير ِ خبث جوهر تو؟ ایغ
   یاو را آفت يده از وینارس
  ده زحمتش از ما و کاست ینارس

  ست یدر خُرَم یاز هالك آدم
  ؟هلد یود را کخو و طبع ِ زشت خ

   یظلم و عدوان جاذب يهست سو
   یکاندر اندازد تو را اندر چه

  تا در اندازد به حوضت سر نگون 
  ن، در شور و شریاندر افکند، آن لع
  رین، بردش به بیاندر افکند، آن لع
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  یزند سابقگ ی، بیگناهیب
  ی؟د او را ز مردم زشتئیرس یک

  آن طلسم ِ سحر بود: گفت روبه
  ن ترمیور نه من از تو به تن مسک

  یساخت یز آن گونه طلسم گر نه 
  ل و ارجینوا پر پیک جهان ِ بی

  من تو را خود خواستم گفتن به درس
  تیاد، علم آموزیک رفت از یل
  نوا یدمت در جوع  کلب و بید

  شرح ِ طلسم یفتمور نه با تو گ
  م مر تو رایشد فراموش آنکه گو

  

  ی؟د او را ز آدم ناحقیرس یک  
 يکاو دمادم آردم از غم پشته ا

  نمود يریآن ش ،که تو را در چشم
  ؟چرمیشب و روز اندر آنجا م چون

   یبدانجا تاخت يهر شکم خوار
  ؟سبز مرج يبماند یک یطلسم یب
  ، مترس ینیاگر ب ین شکلینچنیکا

  ت یکه بدم مستغرق ِ دل سوز
  تا دوا یدم که آئیشتاب یم

 ست جسمید، نینما یم یالیکآن خ

  بِ دلربا یحال ِ آن شکل ِ مه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جواب گفتن ِ خر روباه را. 115
  عدو يشم، این ز پیرو ه: گفت خر
  که تو را بد بخت کرد یآن خدائ
  ؟به من یآئیم ين رویبا کدام
  در خون و جانم آشکار يرفته ا
  ل رایعزرائ يدم رویتا بد

  خرما یگر چه من ننگ خرانم  
  امان یدم ز هول ِ بیآنچه من د

  بِ آن شکوهیدل و جان، از نه یب
  بیم در آن دم از نهیبسته شد پا

  ذوالمنن يکا: عهد کردم با خدا
  نیتا ننوشم وسوسۀ کس بعد از ا

  من يحق گشاده کرد آن دم، پا
  ر ِ نریش يدیور نه اندر من رس

عریباز بفرستادت آن ش   نیر ِ
  لصمدحقّ ِ ذات پاك اهللاُ ا

  میستاند از سل یمار ِ بد  جان
  مار ِ بد زخم ار  زند بر جان زند

  ِ او يقول و گفت و گو ین، بیاز قر
  ه رایچونکه او افکند بر تو سا

  زشت رو يتو، ا ينم رویتا نب  
  ه و سخت کردیرزشتت را ک يرو
  ندارد کرگدن  ين سغرین چنیا

  "تو را من رهبرم در مرغزار"که 
  ل رایفن و تسو يباز آورد

  خرم؟  ین را کیجان ورم، جان دارم، ا
  در زمان  یر گشتی، پيدیطفل د

  سر نگون خود را در افکندم ز کوه 
  ب یحج یدم آن عذابِ بیچون بد

  من  يتو پا ین بستگیبر گشا ز
  ن یمع ينذر کردم، اعهد کردم، 

  من  يهایو، ه يز آن دعا و، زار
  ؟خر  ،ریر ِ پنجۀ شیدر ز يچون بد

  ن یبئس القر يمن، از مکر، ا يسو
د به، مار ِ بد، از  دیکه بوار ِ ب  

  م ینار ِ مق يار ِ بد آرد سوی
 مان زندیار ِ بد بر جان و بر ای

  ِ او يخو بدزدد دل نهان از خو
  ه رایز تو ماه ایمایدزدد آن ب
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  گشت  مست یعقل ِ تو گر اژدهائ
  رون جهدیدة عقلت بدو بید

  ار ِ بدیدر جهان نبود بتر از 
  

  ار ِ بد آنرا زمرّد دان که هست ی  
 طاعون نهد اندر کف ،طعن اوت

  ن گشتست خَودیقین الین مرا عیم
  

  
  
  

  گر باریپاسخ دادن روباه خر را د. 116
  ستید نصاف ما را در: گفت روبه

  ساده دل ين همه وهم ِ تو است، ایا
  ال ِ زشت خود منگر به منیاز خ

  کو بر  بر اخوان ِ صفایظنّ ِ ن
  دیال و وهم بد چون شد پدین خیا

  گر کرد جور و امتحان یمشفق
  خاصه من بد رگ نبودم، زشت قسم

  بد آن سگالش قدر را يور بد
  میال و طبع و بیعالم ِ وهم و خ

  ال ِ نقش بندیخ نیا ينقشها
ب: گفت م ِ رادی، ابراهیهذا ر  

  ل گفتین تأویذکر ِ کوکب را چن
  ال و چشم بندیعالم ِ وهم و خ

ب"تا که  آمد قال ِ او "یهذا ر  
  چون جبال يغرق گشته عقلها

  نیعقل ِ ثابت تر ز  ُکه را وهم ب
  ن طوفان فضوحیکوهها را هست ز

  نیقیال ِ ره زن ِ راه ین خیز
هم و خیمرد ا ست از و الیقان ر  

  و آنکه را نور ِ عمر نبود سند
  با هول و سهم یصد هزاران کشت

  لسوفیست  فین  فرعون ِ چیکمتر
  ست آنیزن ک یکس نداند  روسب

  ره سریچون تو را وهم ِ تو دارد خ
  شتنیِ خو یعاجزم من از من

  زندین در میاز من و ما هر که ا
  م به جانیجو یهم  یمن و مائ یب

  ست یخُرد ن  یوهم  التییک، تخیل  
  دارم، نه غل  یور نه با تو، نه غش

  ؟سوء ظن يبر محبان، از چه دار
  شان جفاید ظاهر از ایگر چه آ

  دیار را از هم بریصد هزاران 
  د که نبود بد گمان یبا یعقل م
  د نبد، بود آن طلسم ب يدیآنچه د

  اران خطایند از یعفو فرما
عظ یکیهست رهرو را   ِ م یسد  

  را که  ُکه بد، شد گزند یلیچون خل
هم اوفتاد چونکه اندر عالم ِ و  

  ل سفت یکه گوهر ِ تأو یآن کس
  ش  َکندیخو يآنچنان  ُکه را ز جا

  ؟خربط و خر را چه باشد حال ِ او
  ل ایدر بحار ِ وهم و گرداب خ
 نیگرچه فرمودست گفتن آن ام

  ؟نوح یجز که در کشت یکو امان
  ن یگشت هفتاد و دو ملت  اهل ِ د

  د هالل یگویابرو را نم يمو
  راهش زند  يکژ يابرو يمو

  وهم  يایتخته تخته گشته در در
  در خسوف  یماه او در برج وهم

  وآنکه داند نبودش بر خود گمان 
گرد   گرد وهم ِ آن دگر ياز چه  َ

  ؟ش ِ منیتو پ  یپر من  ینیچه نش
 تند یش است و بر ال میعاشق خو

  آن خوش صولجان  يتا شوم من گو
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  من شد، همه من ها در اوست یهر که ب
  ابد بهاینقش شد   ینه بیآ
  

  ست دوست یار جمله شد  چو خود را نی  
  ز جملۀ نقشها  یزانکه شد حاک

  
  
  

ه و ر يغزنو يخ محمد سر رزیت شیحکا. 117 اضت او که هر شب افطار ببرگ یقدس اهللا سرّ
  کرد جهت ذلّ نفس خودیرز م

  ي، از دانش مزی، در غزنيزاهد
  یبود افطارش سر ِ رز هر شب

  د از شاه وجودیبس عجائب د
  ریش سیبر سر  ُکه رفت آن  از خو

  نامد نوبت آن مکرمت: گفت
  فرو افکند خود را از  وداد او

  ر مردیچون نمرد از نکس آن جان س
  نمودیم یات او را چو مرگین حیکا

  يکرد او کدیب میموت را از غ
  قابل شده یموت را چون زندگ

  حان ِ اوی، ریف و خنجر، چون علیس
  شهر يرو  ز صحرا سو: بانگ آمد

  رازم مو به مو يدانا يا: گفت
  نفسخدمت آنکه بهر ذلّ : گفت
  ستان یا  زر میاز اغن یمدت

  ک چند گاهین است، تا یخدمتت ا
  بس سؤال و بس جواب و ماجرا

  ن و آسمان پر نور شدیکه زم
  ک کوته کردم آن گفتار رایل

  

   يت سر رزیبد محمد نام و، کن  
   یم اندر مطلبیهفت سال او دا

  ک مقصودش جمال ِ شاه بودیل
  ریا فتادم من به زیبنما، : گفت

ت يرینم یفرو افتور  نکشم ،  
آبیدر م عمق ِ   اوفتاد یان ِ

  از فراق مرگ  بر خود نوحه کرد
  شش باژگونه گشته بودیکار پ

   يزدیم "یاتیح یموت یان ف"
  کدل شده یبا هالك جان ِ خود  

  جان ِ او ين عدوینرگس و نسر
  سرّ  و جهر ياز ورا یطرفه بانگ

  بگو  ؟چه کنم در شهر از خدمت
  تو چون عباس دبس  يش را سازیخو

  رسان ین میشان ِ مسکیپس به درو
  جان پناه  يسمعا ً طاعۀ ً ا: گفت

   يان زاهد و رب الوریبد م
  در مقاالت آن همه مذکور شد

  اسرار را یتا ننوشد هر خس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یبیدن او به اشارت غیل گردانین و زنبیابان به شهر غزنین سال از بیز چندخ بعد ایآمدن ش. 118
  . د بر فقرایو تفرقه کردن آنچه جمع آ

  . ک استیک بر پینامه بر نامه، پ       ک است یهر که را جان ز عز لب
  ره منقطع نباشدیچنانکه روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غ

  ریآورد آن فرمان پذرو به شهر 
  به استقبال رفت یاز فرح  خلق

  ان و مهان برخاستندیجمله اع

غزن     ریش منین گشت از رویشهر ِ
ه دزد ده  تفت یاو در آمد از ر  

  قصرها از بهر ِ او آراستند
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  نامدم یمن از خود نمائ: گفت
  ل منیستم در عزم ِ قال و قین

  بنده فرمانم که امر است از خدا
  لفظ نادر ناورم یدر گدائ

  تا شوم غرق ِ مذلت من تمام
  امر حق جان است و، من آن را تبع

  نیمن سلطان ِ دچون طمع خواهد ز 
  ؟عزت تنم یاو مذلت خواست، ک

  ه و مذلت  جان ِ منین کدیبعد از ا
  به دست یلیگشت و زنبیخ در میش

  و عرش اسرار ِ او یبرتر از کرس
  زنندین فن میک همیا هر یانب

رِضُوا اهللا، م   زنندیأَقْرَضُوا اهللا، أَقْ
  ازیآرد ن یخ مین شیدربدر ا
  کرد اویکه به جد م یکان گدائ
  ز از بهر ِ گلوین يور بکرد

  ریدر حق ِ او خورد، نان و شهد و ش
  خوردینوشد، مگو نان م ینور م

  کاو خورد روغن ز شمع  يچون شرار
  ال تسرفوا: را گفت حق ينان خور
  ابتال بد وآن کلوا يآن گلو

  حرص و طمع یامر و فرمان بود، ن
  ا، مس را بدهیمید کیگر بگو
  اوکرد یکه بجد م  یآن گدائ

  خاك تا هفتم طبق يگنجها
  خالقا، من عاشقم: خ گفتایش

  هشت جنت گر در آرم در نظر
  من  يباشم سالمت جو یمؤمن
  زدان خورد قوتی، کز عشق ِ یعاشق
ن که دارد آن شیو خ فطنین بد  

عشق ِ خدا، وآنگاه مزد   ؟عاشق ِ
  کور و کبود یلیعاشق ِ آن ل

  نامدم  یو گدائ يجز به خوار  
  ل  من یزنبدر به در گردم  به کف 

 که گدا باشم، گدا باشم، گدا

  ان نسپرم یق ِ نر گدایجز طر
  تا سقطها بشنوم از خاص و عام 
  او طمع فرمود ذلّ من  قنع 
  ن یخاك بر فرق ِ قناعت بعد از ا

  ؟کنم يریم یخواست، ک یاو گدائ
  ست عباس اند در انبان ِ من یب

  ؟ت هستیقیخواجه، توف "ء هللا یش"
  ، کار ِ اوء هللا یء هللا، ش یش

  کنندیشان میه ایخلق ِ مفلس کد
  تنند یم "انصروا اهللا"باژگون بر 

  خ  بازیش يبر فلک، صد در، برا
  بهر ِ گلو یزدان بود، نیبهر ِ 

  آن گلو از نور ِ حق دارد غلو
  ریبه ز چله، وز سه روزة صد فق

  چردیکارد، به صورت میالله م
  د ز خوردش بهر ِ جمع ینور افزا

  "اکتفوا"را نگفته ست  نور خوردن
  من از غلویفارغ از اسراف و، ا

ع  آن چنان جان، حرص را نبود تب  
  تو به من، خود را طمع نبود فره 

 هو يبود از آثار حکمتها

  خ ِ حق یش ِ شیعرضه کرده بود پ
  ر ِ تو، من فاسقم یم غیور بجو

  ور کنم خدمت من از خوف سقر
  ن هر دو بود  حظ ّ بدن یزانکه ا
ن پصد  ده توت یشش نیب   رزد ترّ

  و، کم خوانش بدن  يگر گویز دیچ
  ؟ل ِ موتمن، وآنگاه دزدیجبرئ

لک عالم پ ه بودیش او یم   ک ترّ
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  کسان شده بد خاك و زرینزد او 
د از او واقف شده ر و گرگیش و د  
  وان  پاك  پاكیح ين شدست از خویکا

دیزهر ِ دد باشد شکر ر   ز ِ خرَ
عاشق را ن دیلحم ِ ارد خورد د  

ش یور خورد خود ف د المثل دام و د  
عشق   هر چه جز عشق است شد مأکول ِ

  ؟، مر مرغ را هرگز خورديدانه ا
  عاشق  َلعلّ يکن تا شو یبندگ

دطمع دار يبنده، آزاد د ز ج  
  م خلعت و ادرار جوستیبنده، دا

  دیدر نگنجد عشق در گفت و شن
  بحر را نتوان شمرد يقطره ها

  فالن يان ندارد، این سخن پایا
  

  زر چه باشد؟ که نبد جان را خطر  
  شان گرد او جمع آمده یهمچو خو

  پر ز عشق و لحم و شحمش زهرناك 
دیک نیزانکه ن ب ّک باشد ضد  

  ک و بدین ش ِیعشق معروف است پ
کشدش  زهر گردد لحم عاشق، ب  

عشق یک دانه پیدو جهان    ش ِ نول ِ
د   ؟کاهدان مر اسب را هرگز چرَ

  د در عمل یکسب است، آ یبندگ
د يعاشق آزاد نخواهد تا اب  

  دار ِ اوست یخلعت عاشق، همه د
  دیست، قعرش ناپدیائیعشق در
  ش آن بحر است خُردیا پیهفت در

  زمان خ ِیباز رو در قصۀ ش
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لوالك لما خلقت االفالك یدر معن. 119
  کو به کو يگدا یخین شیشد چن

  گیعشق جوشد بحر را مانند د
  عشق بشکافد فلک را صد شکاف
  با محمد بود عشق ِ پاك  جفت

  او چون بود فرد، در عشق یمنته
عشق ِ پاك را يگر نبود   بهر ِ

  یمن بدان افراشتم چرخ ِ سن
  د ز چرخیدگر آ يمنفعتها

  يک سریخاك را من خوار کردم 
  يو نو يم سبزیخاك را داد

  اتین جبال ِ راسیند ایگوبا تو 
  پسر ين نقش، ایست، و ایگر چه آن معن

  کنند یهیغصه را با خار تشب
  که سنگش خواندند یآن دل ِ قاس

  ن ِ آنید عیایدر تصور در ن
  

  ، اتقوایعشق آمد ال ابال  
  گ ید کوه را مانند ریعشق سا

  ن را از گزاف یعشق لرزاند زم
عشق ِ او خدا    گفت  "لوالك"بهر ِ

  ص کردیا تخصیمر او را ز انبپس 
  ؟افالك را یدادم يوجود یک

   یکن یتا علو عشق را فهم
  ن چو فرخ ید، ایضه تابع آیآن چو ب

   يبر یتا ز ذلّ عاشقان بوئ
   ير آگه شویل ِ فقیتا ز تبد

  وصف حال عاشقان  اندر ثبات 
  ک تریتا به فهم تو شود نزد

  کنند یهیک تنبیآن نباشد، ل
  راندند یمثال نامناسب بد،

ه، نفیب بر تصویع ش مدان یر ن  
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، و عتاب یبیل به اشارت غیچهار بار با زنب يه روزیبهر کد يریخ به خانۀ امیرفتن آن ش. 120
  ر رایخ امیر او را بدان وقاحت، و عذر آوردن شیکردن ام

ت  چون فقچار  يخ روزیش   ریکرّ
  زنان "ء هللا یش"ل و یش زنبـَکفَ در 
  پسر يباژگونه ست، ا ينعلها

  حیوق يا: د، گفتشیرش دیچون ام
  ن جست و جو؟یشرم، چند ا یخس ِ ب يا
  است و، چه کار؟ يو، چه رو ين چه سغریا
  ؟اندر بند تو ،خیش ،نجایست ایک

  يان برده ایحرمت و آب گدا
  دبسه بر دوش تو عباس ِ یغاش
  را، بنده فرمانم، خموشیام: گفت

  یدمیش حرص ار دیبهر ِ نان در خو
  هفت سال، از سوز ِ عشق ِ جسم پز
  تا ز برگ خشک و تازه خوردنم

  در حجابِ بوالبشر یتا تو باش
  را بشکافتند يرکان که مویز

  رنجات و سحر و فلسفهیعلم ِ ن
  دند تا امکان ِ خودیک کوشیل

  دیدر کشرت کرد و خود را یعشق، غ
  دیکه به روز استاره د ینور چشم

  نیر هین گذر کن، پند من بپذیز
  نازك گشته و جان در رصد  وقت

  فهم کن، موقوف آن گفتن مباش
  ن نشاطیتو ز يبرده ا یگمان ،ین

  لیز است و، مستحیواجب است و، جا
  

  ریه رفت در قصر ِ امیبهر کد  
  نان  يد تایبجو یخالق ِ جان م

  ره سریکند هم خ را یعقل ِ کل
  ح ی، منه نامم شحيزیمت چیگو

 ؟و تا چند با رزق ِ دو تو یتا ک

  چار بار یاندر آئ يکه به روز
  دم نر گدا مانند تویمن ند

   ي؟زشت آورده ا ین چه عباسیا
  ن نفس ِ نحس یچ ملحد را مباد ایه

  ن مجوش ی، چنديز آتشم آگه نه ا
شکم نان خواره را بدر یدمیا   

  خورده ام من برگ رزابان یدر ب
  ن رنگ تنم یسبز گشته بود ا

  در عاشقان کمتر نگر يسرسر
  افتندیئت را به جان دریعلم ِ ه

  گر چه نشناسند حقّ المعرفه 
  خود بر گذشتند از همه اقران ِ

  دیشان ناپدید ز ین خورشیشد چن
  ؟دیچون از او رو در کش یآفتاب

  ن یعاشقان را تو به چشم ِ عشق ب
  ندم عذر خَودیتوان گفت ابا تو ن

  عاشقان کمتر خراش  ينه هایس
  اطیکن احتیحزم را مگذار و م

  ل یدخ ير در حزم، این وسط را گیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثار کردن مخزن بعد یزدن و ا ياو بر وخ و عکس ِ صدق ِ یحت شیر از نصیان شدن امیگر. 121
  ارم تصرف کردنین یاشارت یخ و قبول ناکردن و گفتن که من بیو استعصام ش یاز گستاخ

  يها يه در شد هاین بگفت و، گریا
  ر زدیر ِ میصدق او هم بر ضم
عاشق، بر جماد   تند یم يصدق ِ

خ او، جا   يجا ياشک، غلطان بر ر   
م طرفه د پزد یم یگیعشق هر د  

  ؟چه عجب گر بر دل ِ دانا زند
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  ، بر عصا و کوه زدیصدق ِ موس
  صدق ِ احمد بر جمال ِ ماه زد

  ریبه رو آورده هر دو در نف رو
  ستندیار چون بگریبس یساعت

  نیاز خزانه بر گز یهر چه خواه
  ل هستیخانه آن توست، هر چت م

  نیندادندم چن يدستور: گفت
  ن کردن فضولیمن ز خود نتوانم ا

  ن بهانه کرد و مهره در ربودیا
  غل بود و خشم یگرچه صادق بود و، ب

  ن داده ست الهیفرمانم چن: گفت
  مین در خواستیانه از ایا گدام

  

  پر اشکوه زد يایبلکه بر در  
  د رخشان  راه زدیبلکه بر خورش

  ریر و هم فقیان، هم امیگشته گر
  ارجمند يز ایخ: ر او را کهیگفت م

  ن ید چنص يگر چه استحقاق دار
  ن، خود هر دو عالم اندك است یبر گز

  ن یبر گز يزیش چیکه به دست خو
خیکه کنم من ا النه دخول ین د  

  مانع آن بد که عطا صادق نبود
  نامد به چشم  یخ را هر صدق میش

 بخواه يزیانه برو چیکه گدا

  م یپرواست یورنه از اموال ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن بده ی، بعد از ايو داد ين دو سال به فرمان ما بستدیخ، که ایب به شیاشارت آمدن از غ. 122
 یم، که هر چه خواهیره گردانیکن که آن را چون انبان ابو هریر میر حصیدست در ز. و مستان

ر شود، مرده در ز يریاست که خاك به کف بگ ین  عالمیا ين شود که ورایقیان را یعالم یابیب
اق گردد، نه یمان شود، زهر ترید، سعد اکبر شود، کفر اید، زنده شود، نحس اکبر در آن آیآن آ

چون و چگونه، و هر  ین عالم است نه خارج، نه فوق و نه تحت، نه متصل نه منفصل، بیداخل ا
م و فصاحت زبان لحظه او را هزار اثر و نمونه، چنانکه صنعت دست با  دست، و غمزة چشم با چش

  ه االشارهیکفیبا زبان، نه داخل است و نه خارج، و نه متصل و نه منفصل، و العاقل 
  ن کار کرد آن مرد کاریتا دو سال ا

  از کس مخواه یده، ولین  میبعد از ا
  ک تا هزاریهر که خواهد از تو، از 

ه ین، ز گنج ِ رحمت بیه مرّ  بد  
  ش از آنیهر چه خواهندت بده، مند

  ر و نه کمیما  نه تحس يدر عطا
  سند يکن، اُ ا یر بوریدست، ز
  ا پر کن تو مشتیر بوریپس ز ز
هیبعد از ا ن از اجر ِ ناممنون بد  

  تو باش "هِم یدید اهللاِ فَوقَ أَی"رو 
  وام داران را ز عهده  وا رهان

  نیک سال دگر کارش همیبود 

  آمدش از کردگار بعد از آن  امر  
  ن دستگاه یب ایمت ز غیما بداد

  رت کن بر آریر حصیدست در ز
  در کف تو، خاك گردد زر، بده 

 ش دان یش از بیزدان را تو بیداد  
  ن کرم ی، نه حسرت، زیمانینه پش
  پوش ِ چشم ِ بد يرو ياز برا

ه به دست سائل ِ اشکسته پشت  د  
ه  هر که خواهد گوهر ِ مکنون  بد  

  چو دست حق، گزافه رزق پاش هم
  همچو باران سبز کن فرش ِ جهان 

  ن یسۀ رب ِ دیزر  ز ک يکه بداد
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  ه اندر کفشیخاك س يزر شد
  

  در صفش  ی، گدائیحاتم طائ  
    

گفتن، که نشان  یگفتن و دانستن ِ قدر وام ِ وام داران ب یر سائالن را بیخ ضمیدانستن ش. 123
  یراك فقد رآنیفمن  یخلق یال یشان باشد کهُ اخرج بصفاتیا

  ریآن فق یحاجت خود گر نگفت
  یهر کس ر ِیش او، روشن ضمیپ

  شت خمآن پ یهر چه در دل داشت
  که او یچه دانست: پس بگفتندش

  خانۀ دل خلوت است: یاو بگفت
  ستیزدان  کار نیاندر آن جز عشق ِ 

دیخانه را من روفتم از ن ک و ب  
  ر خداینم اندر او  غیچه بهر 

  ا عرجون نمودی، نخل یگر در آب
  یصورت ینیدر تگ آب ار بب

  شدن یک تا آب از قذر خالیل
  و خس در او یرگیتا نماند ت

  مقلّ يجز گل آبه در تنت کو؟ ا
  ، کز خواب و خوریهر دم یتو بر آن

  

  ریضم یو بدانست ياو بداد  
 یر و، وام دار و مفلسیاز فق

  ار و نه کم ی، نه بسيادقدر ِ آن د
  عمو يشه دارد؟ این قدر اندیا

  ه، مثال ِ جنت است یاز کد یخال
  ست یار نیال ِ وصل ِ او  دیجز خ

  خانه ام پر گشت از عشق ِ احد
  آن ِ من نبود، بود عکس ِ گدا

  رون نبودیجز ز عکس نخلۀ ب
   یفت يرون باشد آن نقش، ایعکس ب

  بدن  يه شرط است  در جویتنق
  د عکس ِ روین گردد، نمایمتا ا

  خصم ِ دل  يکن ز گل، ا یآب صاف
  شترین جو بیاندر ا يزیخاك ر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلق يرهایسبب دانستن ضم. 124
  است یچون درون ِ آب از آنها خال
  ش رایپس مصفا کن درون ِ خو

  پس تو را باطن مصفا ناشده
  يزه مانده در خریاز است ،رخ يا
  ؟سر کند یالیگر خ یشناس یک

  شود در زهد تن یم یچون خالل
  ال کج بروب از اندرونین خیا

  

  عکس روها از برون در آب جست   
 ش رایسرّ هر درو یتا بدان

  و و نسناس و دده یخانه پر از د
  ي؟حا بو بریز ارواح مس یک

   ؟سر برزند ین مکمنیکز کدام
 ت از درونه روفتن االیتا خ

  تا نگرداند تو را ز اهل برون
  

  
  
  
  
  
  
  

  غالب شدن مکر روباه و زبون شدن خر از حرص. 125
  د و او را دفع گفتیکوش یخر بس

  فیغالب آمد حرص و صبرش، شد ضع
  ق داد دستیکش حقا یز آن رسول

  فت ک جوع الکلب با خر بود جیل  
د عشق ِ رغ   ف یبس گلوها که برَ

  آمدست  "کون کفریکاد فقر ان "
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  ریگشته بود آن خر مجاعت را اس
  وا رهم ين عذابِ جوع، باریز

  گر خر اول توبه و سوگند خَورد
  حرص، کور و احمق و نادان کند
  هست آسان مرگ بر جان ِ خران

  ستیدان شقیچون ندارد جان ِ جاو
  جهد کن تا جان مخلد گرددت

  ز بر رازق نبودیاعتمادش ن
  نداشت يروز یتا کنونش، فضل، ب

  گر نباشد جوع، صد رنج ِ دگر
  

  ریکره مرده گیاگر مکر است : گفت  
  ن است، من مرده  به ام یات ایگر ح

  بکرد یخبط يعاقبت هم از خر
  مرگ را بر احمقان آسان کند
  که ندارند آبِ جان ِ جاودان 

  ست یجرأت او بر اجل، از احمق
  باشدت  یتا به روز مرگ  برگ
  ب جودیکه بر افشاند بر او از غ
  گماشت  یگر چه گه گه بر تنش جوع

  ضه بر آرد از تو سریه یاز پ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لت جوع و احتمایدر فض. 126
  بود خود ز آن علل یرنج ِ جوع اول

  زه تریرنج ِ جوع، از رنجها پاک
  نیوهاست هجوع خود سلطان دار

  جوع نور چشم باشد در بصر
  جمله ناخوش، از مجاعت خوش شود

  

  هم به لطف و، هم به خفت، هم عمل   
  خاصه در جوع است  صد نفع و هنر

ن ین خوارش مبیه، چنجوع در جان ن  
 ت در نظریجوع باشد قابل

  مجاعتهاست رد  یجمله خوشها ب
  

  
  
  
  
  

  عتل در صبر و قنایتمث. 127
  خورد نان ِ فخفرهیم یکیآن 
  جوع از صبر چون دو تا شود: گفت

  پس توانم که همه حلوا خورم
  خود نباشد جوع  هر کس را زبون
  جوع، مر خاصان حق را داده اند

  ؟دهند یجوع هر جلف گدا را ک
  ین ارزانئیکه بخور تو هم بد

  نبود اندر سر تو را جز فکر ِ نان
  ستت؟ین سال حاصل چیبعد چند

  

   ؟شره ين داریچون بد: گفت سائل  
  ش من حلوا شودینان ِ جو در پ
  ، صبورم ال جرم يچون کنم صبر

  ست، ز اندازه برون ین علف زاریکا
  ر ِ زورمندیتا شوند از جوع  ش

  ش او نهندیست، پیچون علف کم ن
  یمرغاب، مرغ ِ نانئ يتو نه ا

 د اندر خاطرت جز ذکر ِ آنینا

  ستتین زیجوع  مردن، به بود ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حت کرد بر زبان و در یر او آگاه شد و او را نصیخ از حرص و ضمیکه ش يدیت مریحکا. 128
  دش، به امر حقیحت قوت توکل بخشیضمن نص

  ، نان در آنجا بود  تنگ يشهر يسو    درنگ ی، بيدیشد با مر یخ میش
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  دیترس ِ جوع و قحط، در جان ِ مر
  ریخ واقب بود وآگاه از ضمیش
  یغصۀ نان سوخت يبرا از

عزیز آن نازن يتو نه ا   زینان ِ
  جوع، رزق ِ جان ِ خاصان ِ خداست

  یستیباش فارغ، تو از آنها ن
  کاسه بر کاسه ست و، خوان بر خوان مدام

  شیش پیدود نان پی، ميریچون بم
  ریز گی، ماند نان، بر خیتو برفت

  انیبر سر هر لقمه بنوشته ع
  دستن توکل کن، ملرزان پا و یه

  زند او مول مولیعاشق است و م
  ي، رزق آمديبد يگر تو را صبر

  ؟ستین تب و لرزه  ز خوف جوع چیا
  

  دیگشت از غفلت مزیم یهر دم  
  ؟ریدر زح یچند باش: گفت او را

   یدة صبر و توکل دوختید
  زیجوز و مو یکه تو را دارند ب

  ؟گداست ج ِیزبون ِ همچو تو گ یک
   یستینان ب ین مطبخ تو بیکاندر ا
  ن شکم خواران ِ عام یا ياز برا

  ش یُکشته خو  ینوائ یم ِ بیز ب يکا
  ریش را اندر زحیبکشته خو يا

 کز فالن بن، فالن بن، فالن

  رزق ِ تو، بر تو، ز تو عاشق تر است 
  فضول  يت داند، ایصبر یکاو ز ب

   يش را، چون عاشقان، بر تو زدیخو
  ست ید زیتانیر میر توکل  سد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ند و بچرد تا فربه شود، و تا فردا از یص که هر روزه صحرا را پر علف بیت آن گاو حریحکا. 129
  کند یند و اعتماد نمیب ین میالغر گردد، و سالهاست که او همچن يغم روز

  سبز اندر جهان ره هستیک جزی
د او تا به شب   جمله صحرا را چرَ

  ؟شه، که فردا چه خورمیشب ز اند
  ند سبز دشتید صبح، بیچون بر آ

  اندر افتد گاو با جوع البقر
  تا که زفت و فربه و لمتر شود
  باز شب اندر تب افتد از فزع
  ؟که چه خواهم خورد فردا وقت خَور

  ن سال  منیشد که چندیچ نندیه
  ام يامد روزیکم ن يچ روزیه

  شود، آن گاو ِ زفتیباز، چون شب م
  ن جهانینفس، آن گاو است و، آن دشت، ا

  !که چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب
  ورو، کم نامد ز خَ يسالها خورد

  اد آریلوت و پوت خورده را هم 

  است  تنها، خوش دهان  ياندر او گاو  
  نتجب م و میتا شود زفت و عظ

  گردد او چون تار ِ مو، الغر ز غم 
سته، قصیتا م ل سبز کشت یان ر  

  تا به شب آن را چرد او سر به سر
ت پر شودیآن تنش از پ ه و قو  

  تا شود الغر ز خوف منتجع 
  ن بقرین است کار ایسالها ا

  ن چمن ین سبزه زار و زیخورم زیم
  ؟ام ين ترس و غم و دل سوزیست ایچ
  ه آوه، رزق رفت شود الغر، کیم

  الغر شود از خوف نان  یکه هم
  ؟لوت، فردا از کجا سازم طلب

  نگر یترك مستقبل کن و، ماض
 منگر اندر غابر و، کم باش زار
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  نه يکسوین گاو را یقصۀ ا
  

  غام دهیر ِ نر پیزان خر و زان ش  
    

ر از کوشش، رفت به چشمه تا آب خورد، تا باز یتشنه شدن شر آن خر را، و ید کردن شیص. 130
اگر او را : کو دل و جگر؟ روبه گفت: د کهیافت، از روبه پرسیر جگربند و دل و جگر نیآمدن ش

رده، کیده بود آن روز، و به هزار حید یاستیآنچنان س يدل و جگر بود بر تو باز  یله جان ب
ع أَو نَيآمد م س ا ف؟ لَو کُنَّا نَ ع یعقلُ ما کُنَّ حابِ الس رِیأَص  

  ریش ِ شیبرد خر را روبهک تا پ
  تشنه شد از کوشش  آن سلطان ِ دد
  روبهک خورد آن جگر بند و دلش

  ر چون وا گشت از چشمه به خَوریش
  جگر کو؟ دل چه شد؟: گفت روبه را

  ا جگریورا دل  ياگر بود: گفت
  زیده و، آن رستخیامت دیآن ق

  يا دل بدیو را،  يبودگر جگر 
  ست آنیچون ندارد نور  دل، دل ن

جاج کاو ندارد نور ِ جان یآن ز  
  نور ِ مصباح است داد ذو الجالل
  ال جرم در ظرف باشد اعتداد

  ختندیل چون آمینور ِ شش قند
  آن جهود، از ظرفها مشرك شدست
  چون نظر بر روح افتد مرد را
  چون نظر بر ظرف افتد، روح را

  بش هست جو خود آن بودچونکه آ
  نها صورتندین نه مردانند، ایا

  

  ریدل ر ِیپاره پاره کردش آن ش  
  خورد یچشمه تا آب يرفت سو

  شد حاصلش  یآن زمان، چون فرصت
  جست دل از خر، نه دل بد، نه جگر

  ن دو بدیکه نباشد جانور را ز
  ؟بار ِ دگر ينجا آمدیبد یک

  زیو آن ز کوه افتادن از هول ِ گر
  ي؟نجا آمدیبد یگر کیار دب

  ست آن یچون نباشد روح، جز گل ن
  لش مخوان یبول و قاروره ست، قند

  شۀ سفال یصنعت خلق است آن ش
  در لهب ها نبود اال اتحاد

  ست اندر نورشان اعداد و چندین
  د آن مؤمن و مدرك شدست ینور د

 یل و مصطفیند خلیب یکیپس 

  ث را و نوح رایند شیپس دو ب
  است، کاو را جان بودآن  یآدم
ردة نانند و، کشتۀ شهوتندم  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گشتیم یت آن راهب که بروز روشن با شمع در طلب آدمیحکا. 131
  گشت روز یبا شمع بر م یکیآن 

  فالن يکا: گفت او را یبوالفضول
  ؟سو با چراغ تو هر یجوئین چه میه

  یم به هر سو آدمیجویم: گفت
  انسان گشته ام يایگفت من جو

ریا: ؟ گفتيهست مرد ن بازار پ  

گرد هر      بازار، دلش پر عشق و سوزِ
   ؟ش هر دکانیبه پ ییجوین چه میه

  ؟ست الغیان روز ِ روشن چیدر م
   یات آن دمیاز ح یکه بود ح

 ران گشته امیچ و حیابم هین یم

  حر يدانا يمردمانند آخر، ا
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  خواهم مرد بر جادة دو ره: گفت
  ؟وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو

  ؟در جهان ين دو حال مردیکو در ا
  کی، ولییجویز مینادر چ: گفت

  خبر یب ی، ز اصلیناظر فرع
  ا گمره کندچرخ ِ گردان را قض

  تنگ گرداند جهان ِ چاره را
  داده ره را  گام  گام يقرار يا

  ایگردش ِ سنگ آس يدیچون بد
  بر آمد در هوا يدیخاك را د

  به جوش ینیبیفکر م يگهاید
  وب را در مکرمتیگفت حق ا

  ن نظرین به صبر خود مکن چندیه
  گردش ِ دوالب را ینیچند ب
  کینم، ولیب یم: که یگوئ یتو هم
  مختصر يدیِ کف را چو د گردش

  ان بودید، سر گویآنکه کف را د
  تها کندید، نیآنکه کف را د

  د، باشد در شماریآنکه کف را د
  د، در گردش بودیدرا آنکه کف 

  کارش کندید، پیآنکه کف را د
  د، گردد مست اویآنکه کف را د
  د در سخنید، آیآنکه کف را د

  د، پالوده شودیآنکه کف را د
  

  در ره خشم و به هنگام شره   
  دوانم، کو به کو يطالب مرد
  او کنم امروز جان  يتا فدا

  ک یک نی، نیم ِ خدائغافل از حک
  م، اصل احکام ِ قدریفرع مائ

  صد عطارد را قضا ابله کند
  د و خاره رایآب گرداند حد

  ، خام ِ خام ی، خام ِ خامیخام ِ خام
  این آخر، بیآبِ جو را هم بب

  ان ِ خاك، بنگر باد رایدر م
  کن به هوش یاندر آتش هم نظر م

  دادمت  يت صبریمن به هر موئ
  دادن را نگر، صبر يدیصبر د

  رآب راین میسر برون کن، هم بب
  ک ید آن را بس عالمتهاست نید
  ا در نگرید، به دریرتت بایح

  ران بودید، او حیا دیوانکه در
  ا کندید، دل دریا دیوانکه در
  اریاخت ید، شد بیا دیوانکه در
 غش بود ید، او بیا دیوانکه در

 د، بر دارش کندیا دیوانکه در

 باشد غرق ِ هود، یا دیوانکه در

 ما و من ید، شد بیا دیوانکه در

  د، آسوده شودیا دیوانکه در
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غ یدعوت کردن مسلمان. 132 ن اسالم و جواب گفتن اویرا به د یم  
فالن يکا: يرا گفت مرد یغمر م  
  اگر خواهد خدا مومن شوم: گفت
  مان ِ تویخواهد خدا ایم: گفت

  طان ِ زشتیک نفس ِ نحس و آن شیل
  شان غالبندیمنصف، چو ا يا: گفت

  ار او خواهم بدن  کاو غالب استی

  ن مسلمان شو، بباش از مومنان یه  
  د فضل هم موقن شوم یور فزا

  تا رهد از دست دوزخ جان ِ تو
  کفران و کنشت  يکشندت سویم
  ار آن باشم که باشد زورمندی

  آن طرف افتم  که غالب جاذب است 
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  خواست از من صدق ِ زفتیچون خدا م
  ش بردیطان خواهش خود پینفس و ش

  یساخت یقصر و سرائ یکیتو 
  ریخ يآن جا ،مسجد بود یخواست

  کرباس، تا یکی يدیا، تو بافی
  ، خصم از نبردیخواستیتو قبا م

  ؟چارة کرباس چه بود جان ِمن
  ؟ستیگر زبون شد، جرم آن کرباس چ

  براند يبر و  يناخواه و یچون کس
  بود ين خواریصاحب خانه بد

لق گردم، من ار تازه و نوم   هم خُ
  آمد مستعان چونکه خواه نفس

غان،  م ا کافرمیمن اگر ننگ  
  ناخواه او و رغم ِ او یکه کس

  نیرد چنیملکت او را فرو گ
  دشیبا یخواهد و، م یدفع او م
  د شدنیبا یو مین دیبندة ا

  طان ز منین کشد شیتا مبادا ک
  آنچه او خواهد  مراد او شود

  ش شاء اهللا کانیحاش هللا ا
  او امر ِ یچ کس در ملک او، بیه
  

  شش نرفت یخواستش چه سود؟ چون پ  
  ت قهر گشت و خُرد و مردیو آن عنا

   یخوش افراخت اندر او صد نقش ِ
  ریآمد، مر آن را ساخت  د يگرید

  دن  قبایبهر ِ پوش يخوش بساز
  رغم تو، کرباس را  شلوار کرد

  آن غالب شدن  يجز زبون ِ را
  ؟ستیست، کیآنکه او مغلوبِ غالب ن

  خار بن در ملک و خانۀ او نشاند
  رودیخالفت م ين بر ویکه چن

  شوم  ين خوارینچنیار ِ ایچونکه 
   "ش شاء اهللا کانیا"تسخر آمد 

م یم  که بر خدا ایآن  ن   ن ظن برَ
  گردد اندر ملکت او  حکم جو

م زدن  دم آفریکه ن ن یارد د  
  دش یافزا یو هر دم غصه مید

  چونکه غالب اوست در هر انجمن 
  ؟رد آنجا ذوالمننیپس چه دستم گ

  ؟کو شودیاز که کار ِ من دگر ن
  حاکم آمد در مکان و ال مکان 

  ک تار ِ موید سر ِ یفزایدر ن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طان بر درگاه رحمانیان مثل شیدر ب. 133
لک اوست، فرمان آن ِ او لک، م م  

  باشد به در یترکمان را گر سگ
ش م مشندکیکودکان ِ خانه د  

  معبر کند يگانه ایباز اگر ب
لَ "که  ع اءدش   شد "الکفار یأَ

  ترکمانُ که دادش  یز آبِ تتماج
  طان، که حق  هستش کندیپس سگ ش

  او کند يآبِ روها را غذا
  عام يآبِ تتماج است آب ِ رو

  طان ِ اوین سگ بر درش شیکمتر  
  بر درش بنهاده باشد رو و سر
  باشد اندر دست طفالن خوارمند

  ر ِ نر کندی، همچو شيحمله بر و
گل، با عدو چون خار شد  یبا ول ُ  

  شدست و پاسبان  یآنچنان واف
  لت تندیاندر او صد فکرت و ح

د او  آبرو   ک و بدین يتا برَ
  ابد طعام یطان از آن یکه سگ ش
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  خر گاه قدرت جان او بر در ِ
  دید و  از مریگله گله، از مر
  ت  چو سگیبر در کهف الوه

  کن که تایو، امتحان میسگ د يا
  نگریکن، میکن، منع میحمله م

  پس، اعوذ از بهر چه باشد؟ چو سگ
  ُترك خطا  ين اعوذ آن است، کایا

  م بر در ِ خرگاه تویایتا ب
  چونکه  ُترك از سطوت سگ عاجز است

  د اعوذ از سگ، که منیترك هم گو
  ن در آمدنیبد ياری یتو نم

  و  ُقنقخاك اکنون بر سر  ُترك 
  بر زند یحاش هللا،  ُترك بانگ

  يزدان خوانده ایر ِ یکه خود را ش يا
  ؟تو شکار يچون کند آن سگ برا

  

  بگو ؟چون نباشد حکم را قربان  
  دیبالوص یچون سگ باسط  ذراع

ه، امر جو، بر جسته رگ  ه ذر ذر  
  ن خلق  پاینهد  این ره میچون در ا

  تا که باشد، ماده اندر صدق و، نر
  ز تگ یگشته باشد از ترفع  ت

  بانگ بر زن بر سگت، ره برگشا
 خواهم ز جود و جاه تو یحاجت

  ز است ین فغان  ناجاین اعوذ و ایا
  هم ز سگ درمانده ام  اندر وطن 

  رون شدن یآرم ز در ب یمن نم
عنق  یکیکه    سگ هر دو را بندد  ُ

  کند یر ِ نر  خون قیسگ چه باشد؟ ش
   يمانده ادر یسالها شد، با سگ

  آشکار یچون شکار سگ شدست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سنت : ل گفتن کهیار بنده و دلیرا در اثبات اخت ي، کافر جبریجواب گفتن مومن سن. 134
ند یار نبیابان جبر که خود را اختین آن راه به بیمیهم السالم و بر یا علیاست کوفتۀ اقدام انب یراه

د انکار بهشت و دوزخ که یالزم آ یل کند، از منکر شدن امر و نهیرا منکر شود و تاو یو امر و نه
ه یکفیم به چه انجامد که العاقلُ یگر نگویمخالفان، و د يعان است و دوزخ جزایمط يبهشت جزا

قدر است که قدرت خالق را مغلوبِ قدرت خلق داند و از آن  ابانیسار آن راه بیاالشاره، و بر 
  بر شمرد يد که آن مغ جبریفسادها زا

  خطاب يجبر يبشنو ا: گفت مومن
  شطرنج باز يا يخود کرد يباز

  ينامۀ عذر خودت بر خواند
  انه در قضایجبر یآنچه گفت

  هست ما را در جهان ياریاخت
  مشو ين جبریار خود ببیاخت

  ایب: د کسیز نگوسنگ را هرگ
  ن بپریه: دیرا کس نگو یآدم

  حرج یاالعم یما عل: زدانیگفت 
  ير آمدید: د سنگ رایکس نگو

  ، نک آوردم جواب یآن ِ خود گفت  
  ن  پهن و درازیصمت ببخ يباز

  ي؟بخوان، چه ماند ینامۀ سن
  سرّ آن بشنو ز من  در ماجرا

  ان یشد ع یحس را منکر نتان
 ، به ره آ، کج مرويره رها کرد

  ؟د وفایکس کجا جو  یاز کلوخ
  کور و در من درنگر يا ایا  بی
  ؟نهد بر ما حرَج  رب الفرج یک
  ي؟ا که، چوبا، تو چرا بر من زدی
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  ن واجستها  مجبور راین چنیا
  بیف و عتیو خشم و تشر یامر و نه

  ارت هست در ظلم و ستمیاخت
  ار، اندر درونت ساکن استیاخت
  ه در نفس بودیار و داعیاخت

گمارش گشتیسگ بخفته، اخت   ه  ُ
  د جویاسب هم  حو حو کند، چون د

  اریآمد جنبش آن اخت "دنید"
  سیارت چون بلیپس بجنبد اخت

  ن کس عرضه کردیبر ا یچون که مطلوب
  ویرها بر رغم ِ دیو آن فرشته  خ
  ر ِ تویار ِ خیتا بجنبد اخت
  و گشته عرضه داریپس فرشته و د

  شود ز الهامها و وسوسهیم
  ا نمکب يل ِ نماز، ایوقت تحل

  خوبشان يکه ز الهام و دعا
  یباز از بعد گنه لعنت کن

  ن دو ضد عرضه کننده در سراریا
  شیزد ز پیب بر خیچونکه پردة غ

  گزند یب یوز سخنشان واشناس
  ر ِ طبع و تنیاس يا: دیو گوید

  من گفتمت: دتیو آن فرشته گو
  ؟آن فالن روزت، نگفتم من چنان

  تو يما محب ِ روح ِ جان افزا
  میکنیهم م ین زمانت خدمتیا
  يه، بابات را بوده عدگرُُ ن یا

  یآن ِ ما انداخت و ،یآن گرفت
  انیشان را عین زمان، ما را و ایا
  ز دوست يراز يم شب چون بشنوین

  ور دو کس در شب خبر آرد تو را
  دیر و، بانگ سگ شب در رسیبانگ ش

  روز شد، چون باز در بانگ آمدند

  ا زند معذور راید، یکس نگو  
  ب یپاك ج يست جز مختار را، این

  ن خواستم یطان و نفس این شیمن از ا
  ، کف را نخَست یوسفید او یتا ند

  گشود یآنگه پر و بال ،دیروش د
م ید، جنبانیچون شکنبه د د د  

  ند گوشت، گربه کرد  مویچون بب
  زد شراریز آتش انگ یهمچو نفخ

  س یغام ِ ویشد دالله آردت پ
  د نبردیار ِ خفته بگشایاخت

  ویکند در دل غر یعرضه دارد، م
  ن دو خویش از عرضه خفتست ایزانکه پ

  اریک عروق ِ اختیبهر ِ تحر
  ده کسه  ر و شرت یار ِ خیاخت

  د  بر ملک یز آن سالم آورد  با
  ن نمازم شد روان یار ِ ایاخت

   یمنحن یرا کز اوئیس ایبر بل
  ب آمد عرضه داریدر حجابِ غ

  ش یدالالن خو يرو ینیتو بب
  نها بدندیکان سخن گو در حجاب ا

  کردم، نکردم زور  من یعرضه م
  فزون گردد غمت   ين شادیکه از ا

  جنان  ياست ره  سو يکه از آن سو
  تو يساجدان  و مخلص ِ بابا

  م یزنیت میصال یمخدوم يسو
وا  کرده  ابا دجوز خطابِ اس  

   یما نشناخت يحقّ ِ خدمتها
  ان یر نگر، بشناس از لحن و بد

  که اوست  یسحر دان ،دیچون سخن گو
  هر دو را یروز از گفتن شناس

  دیناپد يصورت هر دو ز تار
  پس شناسدشان ز بانگ  آن هوشمند
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  عرضه دار و و روح ِیمخلص آنکه، د
  دیهست در ما ناپد ياریاخت

  زنندیاوستادان کودکان را م
  ایفردا ب: سنگ را یچ گوئیه
  ؟را زند یچ عاقل مر کلوخیه

  در خرد، جبر از قدر رسواتر است
  ست آن مرد قدریمنکر حس ن

  لیمنکر فعل ِ خداوند جل
  ین  دود هست و نار: دیآن بگو

  ن نار رایند معیب ین همیو
  ستینار ن: دی، بگودامنش سوزد

  جبر ين دعویپس تفسط آمد ا
  ست ربیهست عالم، ن: دیگبر گو

  چیست هیجهان خود ن: دیگو ین همیا
  اریجملۀ عالم مقر در اخت

  الست یامر و نه: د کهیگو یاو هم
  قیرف يوان مقر است، ایح ،حس را

  اریزانکه محسوس است ما را اخت
  

  اریهر دو هستند از تتمۀ اخت  
  دید در مزید آیچون دو مطلب د
  ؟کنند یه را کیآن ادب سنگ س

  ، من دهم بد را سزایائیور ن
  ؟کس کند یعتاب یبا سنگ چیه

  حس ِ خود را منکر است  يزانکه جبر
  پسر ينباشد، ا یحس ،فعل ِ حق

  ل یهست در انکار مدلول دل
  یز شمع ِ روشن ی، بینور ِ شمع

  انکار را ید پیگو یست مین
  ست یتار ن: دیجامه اش دوزد، بگو
  ن رو ز گبریال جرم بدتر بود ز

  د که نبود مستحب یگو یا ربی
  چ یچ پیاندر پ یئوفسطاهست س
  اریآن م ،ار وین بیا  یامر و نه

  ن جمله خطاست یست، وین ياریاخت
  ق یل آمد دقیک ادراك دلیل

  ف کارید بر او تکلیآیخوب م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و ناهار به  يریار و اضطرار و خشم و اصطبار و سیچون اخت یان آنکه درك وجدانیدر ب. 135
ن، و مشک از یریبزرگ و تلخ از شحس است که زرد از سرخ بدان فرق کنند، و خُرد از  يجا

ر گرم، و تر از خشک، و ین، و درشت از نرم، به حس مس، و سرد از گرم، و سوزان از شیسرگ
اده که وجدان از یوار از مس ِ درخت معلوم کند، پس منکر وجدان  منکر حس باشد و زیمس ِ د

اس و بستن راه و مدخل را که حس را توان بستن و منع کردن از احسیحس ظاهر تر است، ز
  ه االشارهیکفیات را ممکن نخواهد بود، و العاقل یوجدان

  حس بود يبه جا یدرك وجدان
  ا مکنید بر او کن یآ ینغز م

  ا آن کنمین کنم، ینکه، فردا ایا
  يز آن بد يکه خورد یمانیو آن پش

  دیاست و وع یجمله قرآن امر و نه
  ؟ن کندیچ عاقل ایچ دانا، هیه

  ا چنانین کن یکه چن که بگفتم

  رودیعم، م يک جدول، ایهر دو در   
  و ماجراها و سخُن  یامر و نه

  صنم  يار است، ایل اختین دلیا
   يمهتد یش گشتیار خویز اخت

  ؟دینگ مرمر را که دامر کردن س
  ؟ن کندیبا کلوخ و سنگ خشم و ک

  موات و عاجزان  يد؟ ایچون نکرد
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  ؟کند بر چوب و سنگ یحکم یعقل ک
  غالم ِ بسته دست  اشکسته پا يکا
  کاو اختر و گردون کند یخالق

  يحق راند براحتمال عجز 
  عجز نبود در قدر، ور خود شود

  د  ُقنق را از کرمیگویترك م
  ن با ادبیوز فالن سو اندر آ، ه

  ي، بر در رویتو بعکس آن  ُکن
  که غالمان رفته اندآنچنان رو 

  یا روبهی يبا خود بر یتو سگ
  اریر ِ حق را گر نباشد اختیغ

  ؟تو دندان بر عدو یخائ یچون هم
  بشکند یگر ز سقف خانه چوب

  ؟دت بر چوب سقفیآ یچ خشمیه
  ؟که چرا بر من زد و دستم شکست

  جان و خصم ِ تن بدست ياو عدو
  ی؟زنیخُرد را چون م کودکان ِ

  ؟ریبگ یو، گوئآنکه دزدد مال ت
  کندیوانکه قصد عورت تو م

دید سیایور ب   ل و رخت تو برَ
  امد باد و دستارت ربودیگر ب

  اریان ِ اختیخشم، در تو شد ب
  زندیرا م يگر شتربان اشتر

  ست با آن چوبِ اویخشم ِ اشتر ن
  یزن یسنگ ین گر بر سگیهمچن

  رد، از خشم ِ تو استیسنگ را گر گ
  اریت اختچو دانس یوانیعقل ِ ح
  ک از طمع ِ سحورین لیروشن است ا
  ستینل ِ او نان خوردیم یچونکه  ُکل

  د را پنهان کندیحرص چون خورش
  ن مثل بشنو مشو منکر بدانیا

  

  ؟چون زند بر نقش ِ چنگ یمرد چنگ  
  وغا يا سویر و بیزه بر گین

  ؟جاهالنه چون کند یامر و نه
   يهش خواندیج و سفیجاهل و گ

  بدتر بود ياز عاجز ،یجاهل
  درم  يدلق آ  سو یسگ و ب یب

  ز تو  دندان و لب تا سگم بندد 
   يال جرم  از زخم ِ سگ  خسته شو

  م و مهرمندیتا سگش گردد حل
   یسگ بشورد از بن هر خرگه

  ؟دت بر  جرم داریآ یخشم چون م
  ؟گناه و جرم از او ینیب یچون هم

  بر تو افتد، سخت مجروحت کند
  ؟تو وقف ین او باشیچ اندر کیه
 ا چرا بر من فتاد و کرد پستی

  بند خون ِ من بدست قاصدا، در 
  ی؟کنیچون بزرگان را منزه م

  ریببر، سازش اسِ ش را یدست و پا
  صد هزاران خشم از تو سر زند

  ؟خرد  ینیل آورد کیچ با سیه
  ؟نمود یتو را با باد  دل خشم یک

  انه اعتذاریجبر یتا نگوئ
  کندیآن شتر قصد زننده م

  شتر بردست  بو يپس ز مختار
   یگردد منثنبر تو آرد حمله، 

  و، ندارد بر تو دست  يچون تو دور
  عقل ِ انسان، شرم دار ين مگو، ایا

  آن خورنده چشم بر بندد ز نور
  ست یکند، که روز ن یکیرو به تار

؟رهان کندچه عجب گر پشت بر ب 

  ش را در امتحانیار خویاخت
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  ستیار نیر و قضا سلب کنندة اختیان ِ آنکه تقدیار خلق و بیر اختیان ِ تقریت هم در بیحکا. 136
  پادشاه يکا: شحنه را يگفت دزد
  کنمیآنچه من هم م: گفت شحنه

  برد  یترب  یگر کس  یاز دکان
  کره يدو سه مشت، ا یبر سرش کوب

ه، چو ا یکیدر    فضول ين عذر، ایترّ
  یکنیم ين عذر اعتمادیتو بر ا

  لیم ِ نانبیسل ين عذر، ایاز چن
  پس سبلت تو بر کند یهر کس

  د تو رایشا یحکم ِ حق گر عذر م
  که مرا صد آرزو و شهوت است

  م دهیپس کرم کن، عذر را تعل
  يشه ایپ تو يکرده ا ياریاخت

  ؟شه رایآن پ يده ایور نه، چون بگز
  د نوبت نفس و هوایچون که آ

د    ار  سودیک حبه از تو یچون برَ
ُ شکر ِ یچونکه آ  د نوبت نمع  

  نیقین باشد یدوزخت را عذر ا
  ن حجت چو معذورت نداشتیکس بد
  ن داور جهان منظوم شدیچون بد

  

  آنچه کردم بود آن  حکم ِ اله   
  دو چشم ِ روشنم  يست، احکم ِ حق ا

  با خرد يا ،زد استین ز حکم ِ ایکا
  ه نجا باز نینکه ایحکم ِ حق است ا

  قبول  یش ِ بقالید پیاین یم
   یتن یگرد مار و اژدها بر م
  ل یسب يخون و مال و زن همه کرد

  ش را مضطر کندیعذر آرد، خو
  مرا ياموز و بده فتویپس ب

   بت استیم و هیدست من بسته ز ب
  من گره  يبرگشا از دست و پا

   يشه ایدارم و اند ياریکاخت
  کدخدا يشه ها، ایان پیاز م

  د تو رایار آیست مرده اختیب
  ار جنگ در جانت گشودیاخت
  تو کم  یست، وز سنگیارت نیاخت

  ن ین سوزش مرا معذور بیکاندر ا
  ن دورت نداشت یوز کف جالد ا

  حال آن عالم همت  معلوم شد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان آنکه عذر یو ب یار خلق و صحت امر و نهیو اثبات اخت يت هم در جوابِ جبریحکا. 137
آن کار که  يست از سزایست و موجب خالص نیمقبول ن ینیچ دیو در ه یچ ملتیدر ه يجبر

غْو يس ِ جبریافت ابلیکرده است، چنانکه خالص ن ما أَ نیبدان که گفت که بِ دل یل ی، و القلیتَ
  ریالکث یعل

  درخت يبر رفت باال یکیآن 
  یدن يا: صاحب باغ آمد و گفت

  بندة خدا ،از باغ خدا: گفت
  ی؟کنیانه چه مالمت میعام

  اور آن رسنیبک، بیا يا: گفت
  پس ببستش سخت آن دم بر درخت

  بدار یآخر از خدا شرم: گفت

  وه را دزدانه سخت یفشاند آن م یم  
   ی؟کنیت کو؟ چه میاز خدا شرم

  گر خورد خرما که حق کردش عطا
   ی؟بخل بر خوان ِ خداوند غن

  م من جوابِ بوالحسن یتا بگو
  چوب، سخت  ،زدش بر پشت و پهلویم
  گنه را زار  زار ین بیا یُکش یم
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  ن بنده اشیکز چوبِ خدا  ا: گفت
  چوبِ حقّ و، پشت و پهلو آن ِ او

  اریع يتوبه کردم از جبر، ا: گفت
  ارت  هست کردیارش، اختیاخت
  ار ما کندیارش، اختیاخت

  اریاخت یبر صورت ب یحاکم
  د رایص ياریاخت یتا کشد ب

  صنع ِ صمد  یچ آلتیه یک، بیل
  کند يدید را قیارش زیاخت

  بود یآن دروگر حاکم چوب
  یمیهست آهنگر بر آهن ق

  ارین اختین باشد که چندینادر ا
  قدرت تو بر جمادات از نبرد

  ارات  آنچنانیقدرتش بر اخت
  بر وجه کمال يگویخواستش  م

  است يکفر ِ من خواه و: یچونکه گفت
  ستیکفر ِ تو ن ،خواه تو، خود یزانکه ب

  میح است و ذمیامر، عاجز را قب
  زنندیم ،درینگ یوغیگاو، گر 

  گاو چون معذور نبود  در فضول
  رنجور، سر را بر مبند يچون نه ا

  ينو  یابیجهد کن کز جام ِ حق 
د  ُکل اخت یآنگه  آن م اریرا بو  
  باشد آن  ی، گفتۀ  میهر چه گوئ

  ؟کند آن مست جز عدل و صوابُ  یک
  ستیب: جادوان، فرعون را گفتند

  آن واحد است  یما  م يدست و پا
  سر بر شد ز جام ِ او مدام چون به

  

  ده خَوش گر بنیزند بر پشت دیم  
  من غالم و آلت فرمان ِ او

  اریار است، اختیار است، اختیاخت
  ر گردیز يارش چون سواریاخت

  مستند يار، ایامر شد بر اخت
  هست هر مخلوق را در اقتدار

د، بگرفته گوش، او ز   د رایتا برَ
  ارش را کمند او کندیاخت
کند  يدیدام، چون ص یسگ و ب یب   ؟ُ

  بود یو آن مصور حاکم خوب
   یهست بنـّا هم بر آلت حاکم

  ارش بنده وارید ز اختیساجد آ
  ؟کرد یرا از آنها نف "يجماد" یک
  را از آن  يارینکند اخت ینف

  که نباشد نسبت جبر و ضالل 
  دان که هست یز هم میخواه خود را  ن

  ست یخواهش، تناقض گفتن یکفر ِ ب
  م یخشم  بدتر، خاصه از رب ِ رح

  ؟شد نژندکاو نپرد،  يچ گاویه
  ؟صاحبِ گاو از چه معذور است و دول

  ارت هست، برسبلت مخندیاخت
   يار آنگه شویاخت یخود و ب یب

  معذور ِ مطلق، مست وار يتو شو
  باشد آن   ی، رفتۀ  میهر چه روب

  دست او شراب یکه ز جام ِ حق چش
  ست ین يدست و پا يمست را پروا
 ه است و کاسد است یدست ظاهر، سا

  رد تمامیا فرو گخانۀ دل ر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اوست، و از خشم و  يخواست  خواست اوست، و رضا  رضا یعنیما شاء اهللا کان،  یدر معن. 138
و مستقبل  یکن در فعل ِ خدا ماضیاست ل ید، کان اگر چه لفظ ماضیدل مباش گران تنگیرد د

  "س عند اهللا صباح و ال مساءیل"نباشد که 
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  "ش شاء اهللا کانیا"قول بنده 
  ض است بر اخالص و جدیبلکه تحر
  تو راد یخواهیآنچه م: ندیگر بگو

  ز بودیجا يآنگه ار منبل شو
  "ش شاء اهللا کانیا"ند یچون بگو
  ؟را صد مرده اندر ورد اوپس چ

  ریخواهد وزیآنچه م: ندیگر بگو
  صد مرده زود يگرد او گردان شو

  ر و قصر اویاز وز يزیا گری
  ين سخن کاهل شویباژگونه ز

  نیامر، امر ِ آن فالن خواجه ست ه
گرد، چون امر آن ِ اوست   گرد خواجه  َ

  نیقی یابیهر چه او خواهد همان 
گرد چو حاکم اوست، گرد  ین او م  

  ر و بسیچونکه حاکم اوست، او را گ
  ل کان گرمت  ُکندیحق بود تاو

  ن بدانیقت ایور کند سستت حق
  گرم کردن آمدست ين برایا

  قرآن ز قرآن پرس و بس یمعن
  و پست یش ِ قرآن گشته قربانیپ

گل  به  ُکل  يکاو شد فدا  یروغن ُ  
  ل آنی، بجو تأویدانیگر نم

  

  بل شو در آن بهر آن نبود که  من  
  کاندر آن خدمت فزون شو  مستعد
  کار کار توست بر حسبِ مراد

  ، آن شودی، و آنچه جوئیکانچه خواه
  مطلق جاودان  ،حکم اوست ،حکم

  ؟بندگانه گرد او يبر نگرد
  ریخواست آن ِ اوست اندر دار و گ

  زد بر سرت احسان و جودیتا بر
  نصر ِ او ين نباشد جست و جویا

   يغو يو خاطر، امنعکس ادراك 
  ن یبا جز او کمتر نش :یعنیست؟ یچ

  کاو  ُکشد دشمن، رهاند جان ِ دوست 
  ن یاوه کم رو، خدمت او بر گزی

  زرد ياه و روینامه س يتا شو
 ست حکم و دسترسیر او را نیغ

  د و چست و با شرمت کندیپر ام
  ل است آن یل و، نه تاویهست تبد
  دان را دو دست یرد ناامیتا بگ

ست اندر هوس   یکس وز کاتش زد  
  ن ِ روح ِ آن قرآن شدست یتا که ع

گل  یُکن، خواه يخواه روغن بو  تو  ُ

  انیتا بتابد بر دلت آن را ع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يستویۀ ال یالطاعۀ و المعص يستویال  جف القلم و کتب یعنیجف القلم  یان معنیدر ب. 139
رَ یضیالشکر و الکفران، جف القلم إِنَّ اللَّه ال  يستویاالمانۀ و السرقۀ، جف القلم ان ال  أَج ع

ن س حم   نَیالْ
  "قد جف القلم"ل ِ ین تاویهمچن

  پس قلم بنوشت که  هر کار را
  دتی، جف القلم، کژ آيکژ رو

  قلمچون بدزدد، دست شد جف ال
  جف القلم ي، مدبريظلم آر

  ؟ روا باشد که حقيتو روا دار

  ض است بر شغل ِ اهم یبهر تحر  
  ر و جزایق ِ آن هست تاثیال

  دت ی، سعادت زايآر یراست
  خورد باده، مست شد جف القلم 

  جف القلم  ي، بر خوريعدل آر
  د از حکم ِ سبق؟ یهمچو معزول آ
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  که ز دست من برون رفته ست کار
  "جف القلم"آن بود  یبلکه معن

  ر و شریان خیفرق بنهادم م
ه ا ادب یگر در تو افزون  يذر  

  قدر آن ذره تو را افزون دهد
  ش ِ تخت اویکه به پ یپادشاه

  م رد ِ اویلرزد ز ب یآن که م
  ک باشد برشیق نکند، هر دو فر

  گر جهد تو افزون شود يذره ا
  یشه جان  َکنین شاهان همیش ایپ

  د تو رایبد گو: که يگفت غماز
  ریع است و بصیکاو سم یش ِ شاهیپ

  س شوندیجمله غمازان از او آ
  ش ِ مایند شه را پیگو یبد هم

  آن بود؟ یک "جف القلم" یمعن
  "جف القلم"بل جفا را هم جفا 

  ؟دیک کو فرّ ِ امیعفو باشد، ل
  جانبرد دزد را گر عفو باشد، 

  ای، بین ربانین الدیام يا
  گر بر او خائن شود  پور ِ سلطان

  آرد وفا یور غالم هندوئ
  سگ با وفاست يچه غالم؟ ار بر در

  ن، چو سگ را بوسه بر پوزش زندیز
  که خدمتها کند يجز مگر دزد

  اختکاو راست ب  یل ِ ره زنیچون فض
  و آنچنان که ساحران  فرعون را
  دست و پا دادند در جرم قود
  يتو که پنجه سال خدمت کرده ا

  

  ن مزاریا، چندین میش من چندیپ  
  ش من  عدل و ستم یکسان پیست ین

  فرق بنهادم ز بد هم از بتر
  ارت، بداند فضل ِ رب یباشد از 

ه چون کوه رون نهدیقدم ب یذر  
  ن و ظلم جویفرق نبود از ام

  زند بر جد ِ اویوانکه طعنه م
  ره بر سرش یشاه نبود، خاك ت

  خدا موزون شود يدر ترازو
   یشان ز غدر و روشنیا خبر یب

  ع آرد خدمتت را سالهایضا
  ریگ يگفت غمازان  نباشد جا

  ند پندیند و  افزایما آ يسو
  ، کم کن وفا"جف القلم"که برو 

  کسان شودیکه جفاها با وفا 
   "جف القلم"و آن وفا را هم وفا 
  دیرو سپ يکه بود بنده ز تقو

  ش ِ شهان؟یخازن شود پ یک کیل
ست  هر تاج و لواکز امانت ر  

  ن شودیآن سرش از تن بدان با
  زند طال ِ بقایدولت او را م

  در دل ِ ساالر  او را صد رضاست 
  روزش کند؟ی، چه پيریگر بود ش

  خ ِ جفا را بر کندیصدق ِ او ب
  توبه تاخت  يزانکه ده مرده به سو

  ه کردند از صبر و وفایرو س
  ؟شود یآن به صد ساله عبادت ک

   ي؟ه دست آورده اب ین صدقیچن یک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  يد و بر اسبان تازیرا آراسته د ید خراسانیغالمان ِعم  يش که در هریت آن درویحکا. 140
رانند و چه شاهانند؟ گفتند ینها کدام امیا: د کهیر آن، پرسیمغرق و غ يالههازربفت و ک يقباها

خدا غالم  يا: به آسمان کرد که يد خراسانند، روینها غالمان عمیستند ایران نینها امیا: او را که
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  ندید گویرا عم یاموز، آنجا مستوفید خراسان بیپروردن از عم
  ي، گستاخ رو، اندر هریکیآن 

  ن روانیس کمر زرجامۀ اطل
  ن خواجۀ صاحب مننیخدا، ز يکا

  خدا ياموز، ایبنده پروردن ب
  نوا یبود محتاج و برهنه و ب

  يکرد آن از خود بر یانبساط
  اعتمادش بر هزاران موهبت

  کند یم ِ شاه گستاخیگر ند
  ان به از کمریان داد و، میحق م

  ، که شاه آن خواجه رايروز یکیتا 
  نمودیآن غالمان را شکنجه م

  خسان يد ایسرّ او با من بگوئ
  ب کردیک ماهشان تعذیمدت 

  ک غالمیپاره پاره کردشان و، 
  ایک يکا: گفتش اندر خواب هاتف

  وسفانین ِ یده پوستیدر يا
  همه روزه  بپوش یباف یزانکه م

  دم به دم ين غصه هایفعل ِ توست ا
  که نگردد سنت ما از رشد

  مان زنده استین تا سلیکار کن ه
  من استیغ ایون فرشته گشت، از تچ

  ستیچ او را خوف نیمان هیاز سل
لک یو باشد، نیحکم او بر د م  

  ستین جبر را که بس  ُتهیترك کن ا
  ن جبر ِ جمع ِ منبالنیترك کن ا

  یو، کن عاشق یترك کن معشوق
ش تر یکه در معن يا يز شب خام  

  شت بهر ِ تویسر بجنبانند پ
  چیحسد اندر مپ: یتو مرا گوئ

  ار ِ شوخی يم ِ خَسان، ایهست تعل
  م کن، عشق و نظریش را تعلیخو

   ياو غالم ِ مهتر يدیچون بد  
  قبلۀ آسمان  يکرد او سو يور

  ؟تو بنده داشتن ياموزیچون ن
  ار ِ شهر ِ مایس و اختین رئیز

  در زمستان، لرز لرزان از هوا
  يبنمود او از لمتر یجرأت

  م ِ حق شد اهل ِ معرفت یکه ند
  آن سند يتو مکن، چون تو ندار

  دهد، او داد  سر یتاج یگر کس
  متهم کرد و ببستش دست و پا

  د زودیخواجه بنمائنۀ یکه دف
م از شما دست و لسان    ور نه برَّ
  روز و شب اشکنجه و افشار و درد
  راز ِ خواجه وانگفت از اهتمام 

  ایاموز و  بیبنده بودن هم ب
د گرگت، آن از خو ش دان یگر بدر  

  همه ساله  بنوش  يکاریزانچه م
   "قد جف القلم"ِ  ین بود معنیا
  دبود، بد راست ب یکیک را نین

  غ او برنده است ی، تيویتا تو د
  من و، از خوف رست یمان ایوز سل

 ستیمنیا يو است و، از ویدشمن د

  فوق ِ فلک  یرنج در خاك است، ن
  ست یسرّ سرّ جبر چ یتا بدان

  از آن جبر ِ چو جان  یابیتا خبر 
   یقیگمان برده که خوب و فا يا

   ي؟مشتر یگفت خود را چند جوئ
  شان دهر ِ تویا يرفت در سودا

  چ یاز فوت؟ ه یچه حسد آرد کس
  همچو نقش ِ خوب کردن بر کلوخ 

  "جرم الحجر یکالنقش ف"کان بود 
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  نفس ِ تو با توست شاگرد وفا
  یر را حبر و سنیمر غ یتا کن

  متصل شد چون دلت با آن عدن
  نیراست ين آمدش، کایز "قُلْ "امر ِ 

صتُوا" نْ   که آبت را بالغ یعنی، "أَ
  پدر يان ندارد، این سخن پایا
  ستندیب شتید که پیرتم آیغ

  عاشقانت در پس پردة کرم
غ   ب باشیعاشق ِ آن عاشقان ِ

  يکه بخوردندت به خدعه جذبه ا
  بر راه عام یچند هنگامه نه

  فیارند و حریوقت صحت، جمله 
  چ کسیوقت درد و غم بجز حق ه

  اد داریپس همان درد و مرض را 
  ن، آن حالت درد تو استیپوست

  

  ؟ کجا؟ی، کجا جوئیر شد فانیغ  
   یکنیم یش را بد خو و خالیخو
هراس از خالیه شدن  ین بگو، م  

  ن یاست ایکم نخواهد شد، بگو، در
  ن تلف کم  ُکن، که لب خشک است باغ یه
  ان نگرین سخن را ترك کن، پایا

  ستندیخندند و، عاشق ن یبر تو م
  ن  دم به دم یبهر تو، نعره زنان ب

  عاشقان ِ پنج روزه  کم تراش 
ه ا يدیشان ندیسالها ز  يحب   
  چ کام یامد هی، بر نیکام جست

  ؟فیوقت درد و غم، بجز حق کو ال
س یخود نباشد مر تو را فر اد ر  

  ر اعتباریگ نیاز، از پوستیچون ا
  از  آن را به دست یکه گرفته ست آن ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را که به اسالم و به ترك اعتقاد جبرش دعوت  یمومن سن يفر ِ جبرباز جواب گفتن ِ کا. 141
که او را  یقین، که مادة اشکال و جواب را نبرّد اال عشق ِ حقیکرد و دراز شدن مناظره از طرفیم

ه  يپروا   شاءیه من یؤتیآن نماند،  ذلک فضل اللَّ
  جواب آغاز کرد يکافر ِ جبر

  ک، گر من آن جوابات و سؤالیل
  ها هستمانیمهم تر  گفتن ز آن
  م زآن بحث عتلیگفت یاندک

  و اهل قدر  يان جبریدر م
  شیز دفع ِ خصم ِ خو يگر فروماند

  در جواب يچون  برون شوشان  نبود
  بد  رواج ِ آن روش یچون که مقض

  تا نگردد ملزم از اشکال خصم
  ن هفتاد و دو ملت مدامیتا که ا

  نیب  ایچون جهان ِ ظلمت است و غ
  زت مخزن بود اندر بهاع

  ن هفتاد و دویامت ماند ایتا ق

  چاره مردیکه از آن عاجز شد آن ب  
  ن مقال یم، بمانم زیجمله وا گو

  ابد نشان ی  که بدان، فهم ِ تو به
  دا شود قانون ِ کل یپ یز اندک
  پسر ين بحث است تا حشر، ایهمچن

  ش یز پ يشان بر افتادیمذهب ا
  راه تباب  از آن يدندیپس رم

  ل  پرورش یدهدشان از دالیم
  تا بود محجوب از اقبال خصم 

  ام یوم القی یدر جهان ماند ال
  ن ید زمیبایه میسا ياز برا

  ار باشد قفلهایکه بر او بس
  د مبتدع را گفت و گویایکم ن
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ت مقصد بود، ا   ممتحن يعزّ
ت کعبه بود و آن ناح   هیعزّ
  ستیهر روش، هر ره، که آن محمود ن

  ن روش خصم و حقود آن شدهیا
  قیند در طریبصدق ِ هر دو ضد  ب

  زیبندد ست یست، میور جوابش ن
  ن جوابیکه مهان ِ ما بدانند ا

  سوسه  عشق است و بسپوز بند و
  بجو یشو، شاهد خوب یعاشق
  کآبت را برد ب؟ز آن آ يرب یک
  ن معقولها، معقولهایر ایغ
  ن عقل ِ تو، حق را عقلهاستیر ایغ

  ارزاق را ين عقل آوریتا بد
  ا هفت صد یعشر امثالت دهد 

  آن زنان چون عقلها درباختند
  عمر یک دم ستد ساقیعقلشان 

  ذو الجالل وسف جمال ِیاصل ِ صد 
د بحث را، ا   جان و، بس يعشق برّ

  د ز عشق آن نطق رایآ یرتیح
  وا دهد یکاو بترسد، گر جواب

  ر و شریلب ببندد سخت او  از خ
  ار ِ رسولیهمچنانکه گفت آن 
  وقت نثار یآن رسول ِ مجتب

د یآنچنان که بر سرت مرغ بو  
  دن ز جایچ جنبیه ياریپس ن
م ن سرفه را يزد، ببند يارید  

  ا ترُشید ین بگویریور کست ش
  رت، آن مرغ است، خاموشت کندیح
  

  چ ِ راه و، عقبه و، راه زن یچ پیپ  
  ه یاعراب و، طول ِ باد يدزد

  ست ینو ره ز یو مانع يعقبه ا
  ران شده یتا مقلد در دو ره ح

  ق یتا رود در راه خود خوش هر فر
  زیبر همان دم، تا به روز رستخ

  گر چه از ما شد نهان وجه صواب 
  ؟وسواس را بسته ست کس یور نه ک

  ُکن جو به جو یهم ید مرغابیص
  ز آن فهم؟ فهمت را خورد یکن یک
  اندر عشق، با فرّ و بها یابی

  اسبابِ شماست  ر ِیکه بدان تدب
اطباق را یش کنفرَز آن دگر م  

  عقل  در عشق ِ صمد يچون بباز
عشق ِ    وسف تاختندیبر رواق ِ

  عمر یر گشتند از خرد، باقیس
  آن جمال  يکم از زن، شو فدا يا

  اد رس یکاو  ز گفت و گو شود  فر
د که  ُکند او ماجرا زهره نبو  

  رون فتدیاز لنج ِ او ب يگوهر
  ز دهان، افتد  گهرتا مبادا، ک

  بر ما فصول  ي، بر خواندیچون نب
  از ما حضور و صد وقار یخواست

  کز فواتش جان ِ تو لرزان شود
  رد مرغ ِ خوبِ تو  هوایتا نگ
د  همایتا نبا   د ناگهان  پرّ

  خمش  یعنی، ینه یبر لب انگشت
  بر نهد سر پوش و، پر جوشت کند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن که جماد است یبا چارق و پوست ين غم و شادیاز را که، چندیدن پادشاه قاصدا ً ایپرس. 142
  از را در سخن آوردیچراست؟  تا ا

ت عیچ    ین مهرها بر چارقیاز، ایا يا یاشقست آخر؟ همچو بر ب   
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خ ل شیخو یلیهمچو مجنون، بر ر  
  ختهیبا دو کهنه، مهر ِ جان آم

  با دو کهنه  نو سخن؟ یچند گوئ
  ازیا يچون عرب، با ربع و اطالل، ا

بع کدام قت، ر؟ن آصف استیچار  
  همچو ترسا،  که شمارد با کشش

  شش آن گناهیامرزد کشیتا ب
  ست آگه آن کشش از جرم و دادین

  وسف  َتندیدر وهم صد  یدوست
  اد اویدا کند بر یپ یصورت
  ش ِ صورت صد هزاریپ یگوئ راز
  یکلی، نه هیبدانجا صورت ین

  يآنچنان که مادر ِ دل برده ا
  د به جد و اجتهادیرازها گو

  و قائم داند او آن خاك را یح
  زآن خاك گور يش ِ او هر ذره ایپ

  مستمع داند به جد  آن خاك را
  خاك گور ِ تازه او آنچنان بر

  هرگز چنان یکه به وقت زندگ
  ک چند روزیاز عزا چون بگذرد 

  دشیبعد از آن، ز آن گور هم خواب آ
  بربود و رفتِ عشق افسون ِ خود  ،زانکه

  داریعشق بر مرده نباشد پا
  نهیند آن جوان در آیآنچه ب

  دیسپ يمو یر، عشق توست، نیپ
  عشق صورتها بسازد در فراق

  ن اصل ِ اصل ِ هوش و مستکه منم آ
  ن زمان برداشتمیپرده ها را ا

  یافتیزانکه بس با عکس ِ من در
  ن سو جذبۀ من شد روانیچون از ا
  خواند از جرم و خطایمغفرت م

  شود يجار يچشمه ا یچون ز سنگ

  ش ین و کیرا د یتو چارق يکرده ا  
  خته یآو يهر دو را در حجره ا

  سرّ ِ کهن  یدمیم يدر جماد
  ، از عشق، گفت خود درازیکشیم

  وسف است یص یقم ین گوئیپوست
  ش یدک ساله ز هر گونه بیجرم 

  عفو او را  عفو داند از اله 
  ک، بس جادوست عشق و اعتقادیل

  ت است خوداسحر از هاروت و مارو
  جذبِ صورت آردت در گفت و گو

  اریش ِ ید پیار گویآنچنان که 
ت و صد بل يزاده از و یصد أَ لَس   

   يش ِ گور ِ بچۀ نو مرده ایپ
  د زنده او را  آن جمادینمایم

  داند او  خاشاك را یچشم و گوش
  گوش دارد، هوش دارد، وقت شور

  ن عشق ِ ساحرناك رایخوش نگر ا
  نهد، با اشک، رویم دم به دم خوش

  ننهاده ست بر پور ِ جوان  يرو
  کم شود آن آتش و آن عشق و سوز

  دش یزا يهم، جماد ياز جماد
  ماند خاکستر، چو آتش رفت  تفت 

دار يِ جان افزا یعشق را بر ح  
  نه یند عایر اندر خشت بیپ

  دیر ِ صد هزاران  ناامیدستگ
  نامصور سر کشد وقت تالق 

  سن ِ ما بدست ز ح یبر صور عکس
  واسطه بفراشتم  یحسن را ب
ت تجر یافتید ذاتم یقو   

  ان یند در مینب یاو کشش را م
  از پس آن پرده، از لطف خدا

  شود يسنگ اندر چشمه متوار
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  کس نخواند بعد از آن  آن را حجر
  ن صور را، و اندر اویکاسه ها دان ا

  

  شد از آن سنگ و گهر يزانکه جار  
  رد علویزد  بدان گیآنچه حق ر

  
  
  

  یلیشان مجنون را از عشق لیکردن خو یت تسلیحکا. 143
  ابلهان گفتند مجنون را ز جهل

  صد هزاران دل ربا يبهتر از و
  شن تر زو هزاران حوروینازن

  ز همیوارهان خود را و ما را ن
  یصورت  کوزه است و حسن، م: گفت

  مر شما را سرکه داد از کوزه اش
  کوزه دهد زهر و عسل یکیاز 

  کن آن شرابی، ولینیب یکوزه م
ف باشد ذوق جان   قاصرات الطَّرْ
ف باشد آن مدام   قاصرات الطَّرْ

  اتیح ي، در ويمه ایا خیهست در
  زهر باشد مار را، هم قوت و برگ

  یتو محن یصورت هر نعمت
  ا  تبصرونیپس همه اجسام و اش

  يچو کاسه و کوزه ا یهست هر جسم
  دا، اندر او پنهان رغدیکاسه پ
 بود خوب یوسف  چو جامیصورت  

  باز  اخوان را  از آن  زهرآب بود
کریمر زل يباز  از و خا را ش  

  عقوب رایر آنچه بود مر یغ
  یکیگونه گونه شربت و کوزه 

  ن جهانیب است و  کوزه زیباده از غ
  دة نامحرمانیبس نهان از د

ت أبصارنا  یا الهی کِّرَ س  
  نیا قد مألت الخافقیا خَفی

  أنت سرٌ کاشف اسرارنا
  الذات محسوس العطا یا خفی

  ح و نحنُ کالغباریأنت  َکالر

  ست چندان، هست  سهل ین یلیحسن ِ ل  
  ایک يا ،هست همچون ماه در شهر

 ار ِ خَوشیک ین زآن همه یهست، بگز

 زشت متهم ين سودایاز چن

ویم می، خدایم يدهد از طرف   
  تا نباشد عشق ِ اوتان  گوش کش 

  را  دست حق  عز و جل  یکیهر 
  ناصواب د به چشم ِ یننما يرو

  د نشان یش ننمایجز به خصم ِ خو
  ام ین حجابِ ظرفها، همچون خیو

  کن  کالغان را ممات یبط را، ل
  ر او را، زهر او درد است و مرگ یغ

   ین را جنتیهست آن را دوزخ، ا
  اندر او قوت است و هم ال تبصرون 
   ياندر او، هم قوت و، هم دل سوزه ا

  خوردیطاعمش داند کز آن چه م
  خورد صد بادة طروب یپدر مز آن 
  فزودینه میشان زهر ِ کیکاندر ا

  دگر یونید از عشق  افیکش یم
  وسف غذا  آن خوب رایبود از 

   یبت  شکیِ غ یتا نماند در م
  بس نهان  يدا، باده در ویکوزه پ

  ان یدا و عیک بر محرم هویل
نا نا اثقلت اوزارع فاعف  
نور المشرق لوت فَوَق  ُ ن یقد ع  

 فجرٌ  انهارناأنتفجرٌ م  
  أنت کالماء و نحنُ  َکالرحا

  ح و غبراها جهاریالرّ یتختف
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  ، ما چو باغ ِ سبز و خَوشيتو بهار
  ، ما مثال ِ دست و پایتو چو جان

  بانن زی، ما مثال ایتو چو عقل
  میو ما خنده ا يتو مثال شاد

  خود اشهد است یجنبش ما هر دم
  ا در اضطرابیگردش سنگ آس

  ل ِ منیبرون از وهم و قال و ق يا
  ر خوشتیبد ز تصویبنده نشک

  خدا يا: گفتیهمچو آن چوپان که م
  راهنتیم من از پیتا شپش جو

  کس نبودش در هوا و عشق جفت
  عشق ِ او خرگاه بر گردون زده

عشق ِ چونک   زدان جوش زدیه بحر ِ
  

ش      او نهان و آشکارا  بخششَ
  قبض و بسط دست از جان شد روا

  ان ین بین زبان از عقل دارد ایا
  م یفرخنده ا يجۀ شادیکه نت

  که گواه ذو الجالل ِ سرمد است 
  آب  ياشهد آمد بر وجود جو

  ل ِ من یمن و تمث خاك بر فرق ِ
  جانم مفرشت : د کهیگو یهر دم

  ایش چوپان و محب ِ خود بیپ
  چارقت دوزم  ببوسم دامنت 

  ح، گفت یک قاصر بود از تسبیل
  جان سگ خرگاه چوپان آمده 
  بر دل او زد، تو را بر گوش زد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او را  یکرد که زن یان ِ زنان نشسته و حرکتیده و در وعظ  میکه چادر پوش یت جوحیحکا. 144
  دیکش يبشناخت که مرد است و نعره ا

  انیده در بیبد بس گز یواعظ
  د ساختچادر و روبن یرفت جوح

  د واعظ را به رازیپرس یسائل
  چون شود عانه دراز: گفت واعظ

  ا سترّه  بسترشیا به نوره، ی
  تا چه حد؟ يآن دراز: گفت سائل

  گردد به طول يچون قدر جو: گفت
  بنشسته بود یک زنی یش جوحیپ

  نیخواهر بب يا: یگفت او را جوح
  ش آر دستیحق  پ يبهر ِ خشنود

  ر ِ مرددست زن در کرد در شلوا
  زد سخت اندر حال زن ينعره ا

  نید، هیاموزین زن بیصدق را ز
  ، بر دل نزد، بر دست زدین: گفت

  یبر دل ِ آن ساحران زد اندک
  تو عصا یدر ربائ يریگر ز پ

  ر منبر، جمع ِ مردان و زنان یز  
  ان آن زنان شد  ناشناخت یدر م

  ؟عانه هست نقصان ِ نماز يمو
  در نماز يپس کراهت باشد از و

  د خوب و خوش یتا نمازت کامل آ
  شرط باشد تا نماز اکمل بود

  سئول  يپس ستردن فرض باشد، ا
واعظ بسته بود  هوش را بر وعظ 

  ن ین چنینون اعانۀ من باشد اک
   ؟کان به مقدار کراهت آمدست

  ب کردیخرزه اش بر دست زن آس
  بر دلش زد گفت من : گفت واعظ

 نیچونکه بر دل زد ورا گفت چن

  خرد یب ياگر بر دل زند، ا يوا
   یکیشان را یشد عصا و دست ا

  ش رنجد  کان گروه  از دست و پایب
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  دیرَ بر گردون رسینعرة ال ضَ
  مین تن نه ایم ما کایچون بدانست

خنک آنرا که ذات خود شناخت  يا ُ  
  زیمو جوز و ید پیگر یکودک

  ز آمد جسدیش ِ دل جوز و مویپ
  ستیهر که محجوب است، او خود کودک

ستیش و خایگر به ر ردیکس یه م  
  بد بود آن بز شتاب يشوایپ
  که، سابقم يشانه زدرا ش یر
گزیه رین روش ب ش کنین و ترك  
  يکرده ا يش ِ خود را خنده زاریر

گل با عاشقان  يچون بو يتا شو ُ  
م  يست بویچ گل؟ د عقل و خرد ُ ِ  
  

ببر، چون جان ز جان کندن رهیه     دین  ِ
  م یزئیزدان میتن  به  يورااز 

  بساخت  يقصر ياندر َامن ِ سرمد
عاقل باشد آن بس سهل چیپ   زیش ِ

سد یطفل، ک ؟در دانش ِ مردان ر  
  ست یرون از شکیمرد آن باشد، که ب

   یش و مو باشد بسیرا ر يهر بز
 ش ِ قصابیبرد اصحاب را پ یم

  درد و غم  يکن به سوی، لیسابق
  ش کن یون ما و من و تشیترك ا

 يش آورده ایناز  کم کن، چونکه ر

گلستان   يشوا و رهنمایپ ُ  
  شد قالوز  ره ملک ابد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن آشکارا بگو تا خواجه تاشانت از یوستاز را که شرح ِ چارق و پیگر باره ایفرمودن شاه د. 145
  حۀین نصیرند که الدیآن اشارت پند گ

  ازیا يان کن، ایسرّ ِ چارق را ب
  ارقتیوشد سنقر و بک یتا ن

  افتینور  یاز، از تو غالمیا يا
  یحسرت آزادگان شد بندگ

  مؤمن آن باشد، که اندر جزر و مد
  

  ؟ازین نیستت چندیش ِ چارق چیپ  
  ن و چارقت یپوست سرّ ِ سرّ ِ
  گردون شتافت  يسو ینورت از پست

   یزندگ يرا خود تو داد یبندگ
  مان ِ او حسرت خوردیکافر از ا

  

  
  
  
  
  

  شان راید که مسلمان شو، و جواب گفتن او ایزیکه گفتندش در عهد ابا يت کافریحکا. 146
  دیزیدر زمان ِ با يبود  گبر

  ي؟م آورکه چه باشد گر تو اسال
  دیمر ين اسالم اگر هست، ایا: گفت

  من ندارم طاقت آن تابِ آن
  ن ناموقنمیمان و دیگرچه در ا

  مان کاو ز جمله برتر استیدارم ا
  م در جهانیمان ِ اویمؤمن ِ ا

  مان ِ شماستیمان، خود گر ایباز ا
  مان بودیا يلش سویآنکه صد م

  دیک مسلمان ِ سعیگفت او را   
   يصد نجات و سرور یابیتا ب

  دیزیخ ِ عالم بایآنکه دارد ش
  جان  يکان فزون آمد ز کوششها

  مان ِ او بس مؤمنم یک در ایل
  ف و با فروغ و با فر است یبس لط

هرم هست محکم بر دهان  گر چه م  
  اشتهاست  یل استم و، نیبدان م ین

  د، آن فاتر شودیرا دچون شما 
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  یش  نیند و، معنیب یزانکه، نام
  شما او بنگرد مان ِیچون به ا

   

   یابان را مفازه گفتنیچون  ب  
  مان  بفسردیعشق او  ز آورد ا

  
  
  
  

نماز و مرد کافر او را  يت آن مؤذن ِ زشت آواز که در کافرستان بانگ زد از برایحکا. 147
  ها دادیهد

  ز هوشیت ير، ایاد گیت ین حکایا
  ؤذن داشت بس آواز ِ بدک می

  دمان کرده حرامرخوابِ خوش بر م
  کودکان ترسان از او در جامه خواب

  ع را یمجتمع گشتند مر توض
  پس طلب کردند او را در زمان

  م مایاز اذانت جمله آسود
  یک دولتید از تو به هر یچون رس
  ش، زبان کوتاه کنیبهر آسا
  شد به کعبه از ولهیقافله م

  هل کاروانکردند ا یشبگه
  وآن مؤذن، عاشق ِ آواز ِ خَود

  مگو بانگ نماز: چند گفتندش
  احتراز یزه کرد و، بس بیاو ست

  يجمله گان خائف  ز فتنۀ عامه ا
  فیجامۀ لط یکیشمع و حلوا و 

  ن موذن کو؟ کجاست؟یپرس پرسان، کا
  ؟ن چه راحت بود ز آن آواز ِ زشتیه

  یف و بس سنیدارم لط يدختر
  رفت از سرش ینم ن سودایچ ایه

سته بودیدر دل ِ او مهر ِ ا مان ر  
شکنجه بدم در عذاب و درد و ا  

  ندانستم در آنیچ چاره میه
  ؟ن مکروه بانگیست ایچ: گفت دختر

  ن آواز ِ زشتین چنیمن همه عمر ا
  ن بانگ اذانیا: خواهرش گفتا که

 وشیرا ن یصورتش بگذار و معن  

 حلق ِ خَود يدریشب م شب همه

 خاص و عام يدر صداع افتاده از و

 مرد و زن ز آواز ِ او اندر عذاب

 ع رایبهر دفع زحمت و تصد

 فالن يا: اقچها دادند و گفتند

م کرد  ایک يشب و روز، ا يبس کرَ

 یخواب رفت از ما کنون هم مدت

 همراه کن یدر عوض مان همت

 اقچه بستد، شد روان با قافله

 موضع ِ کافرستان منزل اندر

  ان ِ کافرستان بانگ زدیدر م
  که شود جنگ و عداوتها دراز
  گفت در کافرستان، بانگ نماز

   يبا جامه ا يامد کافریخود ب
  ف یامد چون الیه آورد و بیهد

  بانگ او راحت فزاست  يکه صدا
  بناگه در کنشت  يکاو فتاد از و

   یبود او را  مؤمنیآرزو م
  کافرش  نیداد چندیپندها م

  ن غم، من چو عودیهمچو مجمر بود ا
  که بجنبد سلسلۀ او دم به دم 

  ن اذان ین مؤذن  ایتا فرو خواند ا
  ن دو چار دانگ یکه به گوشم آمد ا

  ر و کنشت ین دیدم در ایچ نشنیه
  هست اعالم و شعار ِ مومنان 
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  د از دگریباورش نامد، بپرس
خ او زرد شدیقیچون  ن گشتش، ر  
  ش و عذابیتم من ز تشوباز رس

  ن بود از آواز ِ اویراحتم ا
  ریه بگین هدیا: دش گفتیچون بد
  با من از احسان و بر يآنچه کرد

  یگر به مال و ملک و ثروت فردم
  مان شما زرق و مجازیهست ا

  دیزیمان و صدق بایک از ایل
  دیهمچو آن زن، کاو جماع ِ خر بد

  د از خرانین است کآیگر جماع ا
  دیزیمان بایداد ا داد جملۀ

  مانش در بحر ار رودیقطرة ا
  شه هایدر ب يهمچو آتش، ذره ا

  ا سپاهی، در دل شه یالیچون خ
  ک ستاره در محمد رو نمودی
  ک ستاره در محمد شد سطربی

  افت، رفت اندر امانیمان یآنکه ا
  نماند ين باریکفر ِ صرف اول

  ستیلت آب و روغن کردنین به حیا
  منجسم يزیذره نبود جز ز چ

  ی، مرادم دان خف"ذره"گفتن 
  خیمان ِ شیر ِ ایآفتابِ ن
  يرد تا  ثرینور گ یجمله پست

  ریجان دارد از نور ِ من یکیاو 
  ا آن؟ بگوین است او، یعجب، ا يا

  ؟ست آنیبرادر، چ ين است، ایا يگر و
  ست؟یدوست چ ين بدن، ایآن است، ا يور  و

  

  قمر يا يآر: آن دگر هم گفت  
  دل ِ او سرد شد یاز مسلمان

  خوف خواب  یر آن بدوش خوش خفتم د
  شکر، آن مرد کو؟ُ ه آوردم به یهد

  ریر و دستگیمج یچون مرا گشت
  بندة تو گشته ام من مستمر
   یمن دهانت را پر از زر کردم
  راهزن، همچونکه آن بانگ نماز
  دیچند حسرت در دل و جانم رس

  دیفر فحل ِ آن خر ِ ز ،آوه: گفت
  ن شوهران یند  ایریدر  ُکس ما م

  دین شاه فریبر چن نهایآفر
  بحر اندر قطره اش غرقه شود

  شه فنایکاندران ذره شود ب
  کند در جنگ خصمان را تباه یم

  تا فنا شد کفر ِ هر گبر و جهود
 تا فنا شد کفر ِ جمله شرق و غرب

  ان شد در گمان یباق يکفرها
  نشاند یمیا بیو  یا مسلمانی
ه نور نیا ست ین مثلها کفو ذر  

  نقسم ی ذره نبود شارق ال
م  کفی، ايا نه ایمحرم در ین د   
خ ز شرق ِ جان ِ شیگر نما خ ید ر  

لد گردد اخضر    يجمله باال خُ
  ریتن دارد از خاك حق یکیاو 

  که بماندم در شکال و جست و جو
  پر شده از نور ِ او هفت آسمان 

  ؟ستین است و کین دو کدامیعجب، ز يا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رازو بر گوشت را گربه خورد، شوهر گربه را به ت: ت آن زن که گفت شوهر را کهیحکا. 148
ن گوشت است، یم من بود و افزون، اگر ایزن، گوشت ن يا: م من بر آمد، گفتید، گربه نیکش

  ن گربه است، گوشت کو؟یگربه کو؟ و اگر ا
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  یکدخدا، او را زن يبود مرد
  ش زنی، تلف کرديهر چه آورد

  لیبهر ِ مهمان گوشت آورد آن مع
  زن بخُوردش با شراب و با رباب

  دی؟ مهمان رسگوشت کو: مرد گفتش
  ن گربه خورد آن گوشت رایا: گفت زن

  اریبک  ترازو را بیا يا: گفت
  م منیدش، بود گربه  نیبر کش

  ریک ستیم من بود افزون یگوشت، ن
  ن اگر گربه ست، پس آن گوشت کو؟یا
  ست؟ین بود، آن روح چید، ار ایزیبا
  ار ِ منی يرت است ایرت اندر حیح

  زرع ع ویک از ریهر دو او باشد، ول
  ن اضداد را با هم ببستیحکمت ا
  قالب نتاند کار کرد یروح ب
  جان کم از خاکست دوست یقالبت ب
  د به کاریآیجان نم یقالب ب
  دا و آن جان بس نهانیقالبت پ

  ، سر نشکندیخاك را بر سر زن
  یکه سر را بشکن یخواهیگر تو م
  سر، رود آبش به اصل یچون شکست

  اجکه حق نمود از ازدو یحکمت
  باشد آنگه ازدواجات دگر

  ؟اذن يماند یاذن، ک يدیگر شن
  د رایخورش ،خیبرف و  يدیگر بد

  گره یعروق و ب یب یآب گشت
  درمان ِ جان ِ هر درخت يپس شد

  يبفسرده در خود مانده ا یخیآن 
  ولف جسمهیس یالف لیس یل
  ع زو شود تازه جگریست ضاین
  از، استارة تو بس بلندیا يا

  پسندد همتت؟ یهر وفا را ک

   ید و رهزنیسخت طناز و پل  
  مرد مضطر گشته اندر تن زدن 

  ل یخانه، با دو صد جهد طو يسو
  مرد آمد گفت دفع ناصواب 

  دید کشیبایش ِ مهمان لوت میپ
  د  هالیگر خر، گرت بایگوشت د

  اریرم عیتا که گربه بر کشم گ
  محتاله زن  يکا: پس بگفتش مرد
  ریست يا م من هم،یهست گربه  ن

  و؟تگربه  ان گوشت، بنمیور بود ا
  ؟ستیر کین تصویآن روح است، ا يور و

  هم کار ِ من  ین نه کار توست، نیا
  دانه باشد اصل و، کاه اوست فرع 

گردن است یقصاب، ا يا   ن گرد ران، با  َ
  کار و سردیجان بود ب یقالبِ ب

 روح چون مغز است، قالب همچو پوست

 اریع يت آر، ابه دس یکن جان یسع

  ن هر دو اسبابِ جهان یراست شد ز
  ، بر نشکندیآب را بر بَر زن

   یآب را و خاك را بر هم زن
  د روز ِ فصل یخاك آ يخاك سو

  از و از لجاج یگشت حاصل از ن
  نٌ بصریال سمع اذنٌ و ال ع

   ؟دگر ضبط سخن يا کجا کردی
  د رایام یبرداشت یخیاز 

  ره ز یگشتیکه ز لطف از باد م
  ک بخت یاز قدومش ن یهر درخت

   يبر درختان خوانده ا "یالمساس"
  س اال شح نفس قسمه یل
  ک سلطان ِ خضریک نبود پیل
  عبورش را پسند یست هر برجین

  ؟ند صفوتتیگز یهر صفا را ک
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آورد، در راه   یم يار، غالم رفت و سبویب یم: ر که غالم را گفت کهیت آن امیحکا. 149
د، قصد گوشمال یر بشنیاو را بشکست، ام يزد و سبو یکرد، سنگیبود که امر معروف م يزاهد

کن زاهد منع یحرام نشده بود ل  یه السالم بود که هنوز میعل یسیه در عهد عین قضیزاهد کرد، ا
  کردیلذ ّت و تنعم م

  يخواره ا  ی، می، خوش دليریبود ام
  ی، عادلين نوازی، مسکیمشفق

  نیر المؤمنیشاه مردان و ام
  حیام ِ مسیبود و ا یسیدور ِ ع

  یآمدش مهمان به ناگاهان شب
  ستشان در نظم ِ حالیبا یباده م

  باده شان کم بود، گفت او با غالم
  فالن راهب که دارد خمر ِ خاصاز 

  ز آن جام ِ راهب آن  ُکند يجرعه ا
  است یۀ پنهانیما  یاندر آن م

  تو به دلق ِ پاره پاره کم نگر
  چشم ِ بد مردود شد ياز برا

  ان ِ خانه هاست؟یم یگنج و گوهر ک
  نیران بد دفیگنج ِ آدم، چون به و

  ن سست سستیکرد در طیاو نظر م
  دیو خوش دو دو سبو بستد غالم

  دیزر بداد و بادة چون زر خر
  کان بر سر ِ شاهان جهد يباده ا

  ختهیفتنه ها و شورها انگ
  استخوانها رفته، جمله جان شده

  چو آب و روغنند  ياریوقت هش
  سه لحم و گندم عرق همیچون هر
  یسه گشته، آنجا فرق نیچون هر

  برد آن غالم ین باده همینچنیا
  يده ای، غم ديشش آمد زاهدیپ

  دل بگداخته يتن ز آتشها
  نهاریز یگوشمال ِ محنت ب

   يچاره ا یکهف هر مخمور و هر ب  
   یا دلیو، در ی، زر بخشیمکرم

  ن یراه بان و راز دان و دور ب
  ح یخلق، دل دار و کم آزار و مل

   ی، جنس ِ او، خوش مذهبيریهم ام
  باده بود آن وقت مأذون و حالل 
  رو سبو پر کن، به ما آور مدام 

  ابد خالص یجان تا ز خاص و عام، 
  که هزاران جره و خُمدان کند

  است  یکاندر عبا  سلطان انآنچن
  رون  زریه کردند از بیکه س

  وز برون آن لعل  دود آلود شد
  رانه هاست یوسته در ویگنجها پ
  ن ینش چشم بند آن لعیگشت ط
  نم سد ِ توست یط: گفتش که یجان هم

هبانان رسیدر زمان، تا د دیر ِ ر  
  دیو در عوض  گوهر خر سنگ داد

  نهد یتاج ِ زر بر تارك ساق
  خته یبندگان و خسروان آم

  کسان شده یتخت و تخته آن زمان 
  همچو جان اندر تنند  یوقت مست

 شان فرق همیدر ا ین یچ سبقیه

   ی، کاندر آنجا غرق نیست فرقین
  ک نام یر ِ نیقصر ِ آن ام يسو

   يده ای، در بال چسبيخشک مغز
  ِ خدا پرداخته  ریخانه از غ

  ن هزاریداغها، بر داغها، چند
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  لش در اجتهادخده هر ساعت ید
  ختهیسال و مه در خاك و خون آم

  یک پین ید در شب او غالمید
  ؟ست آنیدر سبوها چ: گفت زاهد

  ر ِ اجلین زآن ِ فالن میا: گفت
  ش و نوش؟یزدان و، آنگه عیطالب 

  ن پژمرده استیچن یم یهوش تو ب
کر؟ تا چه باشد هوش تو هنگام س  
  

  ده او بر اجتهادیروز و شب چسب  
  خته یم شب بگریصبر و حلمش ن
 یکرد طین میدر شتابش او زم

  ؟ست آنیبهر ک: باده، گفت: گفت
  ؟ن باشد عملیطالب را چن: گفت

  ؟م هوشیطان و، آنگه نیبادة ش
  د بر آن هوش ِ تو بست یهوشها با

کریته صگش یچو مرغ يا دام ِ س د  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  اءیفه گفتن ضیخ اسالم تاج بلخ و لطیاء بلخ و شیت ضیان حکایدر ب. 150
  اء بلخ  خوش الهام بودیآن ض

  ش اویپ یعلم خلق يز براا
  خ اسالم دار الملک بلخیتاج ِ ش

  گر چه فاضل بود و فحل و ذو فنون
  حد دراز یا بیکوته، ض یاو بس

  ين برادر ننگ و عارش آمدیز
  ایروز ِ مجلس اندر آمد آن ض

  خ اسالم از کبر ِ تمامیکرد ش
  د کبر اندر سرشیا چون دیپس ض
  بهر ِ مزد ي، بس درازيآر: گفت
  ا هوش کو؟یتو را، خود عقل کو پس 

  هم بکش یلیباست، نیروت بس ز
  يغو يدر آمد؟ ا یک يدر تو نور

  ه در روز است جستن قاعدهیسا
  قوت عوام یگر حالل آمد پ

  خون ِ دل بود  عاشقان را باده
  ابان ِ مخوفین راه بیدر چن

  یخاك در چشم ِقالوزان زن
  نان ِ جو، حقا ً حرام است و فسوس

  راه خدا را خوار دار دشمن ِ
  دن پسندیدزد را، تو دست ببر

  دست او، دست تو بست يگر نبند

  خ اسالم بودیدادر ِ آن تاج ش  
 گشته دائم در مالزم درس جو

  بود کوته قد و کوچک، همچو فرخ 
  ا اندر ظرافت بد فزون ین ضیا

  خ اسالم را صد کبر و نازیشبود 
   يبد با هد یا هم واعظین ضیو

  ایان و اصفیبارگه، پر قاض
  ام یت  نصف القیمر برادر را ض

 در خورش یداد حال یانفعال

بدزد یاندک   از آن قد سروت هم  ِ
  تو دانش را عدو ي، ایم يتا خور

  حبش  يل بر رویضحکه باشد ن
   يو ظلمت جو شو ینوش یتا تو م

  ه جو شده یتو سا يشبِ ابردر 
  طالبان ِ دوست را  آمد حرام 
  چشمشان بر راه و بر منزل بود

  ن قالوز ِ خرد  با صد کسوف یا
   یکاروان را گمره  و هالک کن

  ش نه، نان ِ سبوس ینفس را، در پ
  دزد را منبر منه، بر دار  دار

  ، دستش ببنديدن عاجزیاز بر
  ت شکست ی، پایش نشکنیور تو پا
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  شکر یو ن یده  یم  تو عدو را
  رت بر سبو سنگ و شکستیزد ز غ

  

  زهر نوش و خاك خَور: بهر چه؟ گو  
  او سبو انداخت، از زاهد بجست

   
  
  

  ر و خشم آلوده رفتن بر سر زاهدیافتن امیان خبر یدر ب. 151
  ؟باده کو: ر، گفتشیش ِ میرفت پ

  شد و برجست راست ر چون آتشیم
گرز ِ گران کوبم سرشیتا بد   ن  ُ

  یاو چه داند امر ِمعروف؟ از سگ
  ن سالوس  خود را جا کندیتا بد

  او ندارد خود هنر، اال همان
  وانه است و فتنه کاویاو اگر د
  رون رودیطان از سرش بیتا که ش

  به دست یرون جست و دبوسیر بیم
  خواست کشتن مرد زاهد را ز خشم

ر  آنید از میشن یزاهد م مرد  
  مرد یدر رو گفتن ِ زشت: گفت
  نینه وار، آهنید، آیبا يرو
  

  ش ِ اویک پیک یماجرا را گفت   
  بنما خانۀ زاهد کجاست : گفت

  دانش ِ مادر غرش  یآن سر ِ ب
شهرگ یطالبِ معروف    یاست و  ُ

  دا کندیش را پیخو  يزیتا به چ
  کند با مردمان یکه تسلس م

  ر ِ گاویانه باشد کوید يدارو
  لت خربندگان، خر چون رود؟ یب
  م مست یم شب آمد به زاهد، نین

  ر ِ پشم یمرد زاهد گشت پنهان ز
  ر پشم ِ آن رسن تابان نهان یز
  نه تاند، که رو را سخت کردیآ

  ن یزشت خود بب يرو: دیتات گو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  د شاه ترمد رایت مات کردن دلقک سیحکا. 152
  شطرنج باخت یشاه با دلقک هم

  شه شه، و آن شه کبرآورش: گفت
  قلتبان ينک شهت، ایر ایکه بگ

  ریگر باختن فرمود میدست د
  گر و  شه مات شدیباخت دست د

  د آن دلقک و در  ُکنج رفتیبر جه
  ر شش نمدیر بالشها و زیز

  ن؟یست ایچ ي، چه کردیه یه: گفت شه
  ر لحافیتوان حق گفت؟ جز ز یک
  تو مات و من ز زخم ِ شاه مات يا

  

  مات کردش زود، خشم ِ شه بتاخت   
  زد بر سرش یک از شطرنج میک ی

  االمان : صبر کرد و گفت دلقک
  ریاو چنان لرزان  که عور از زمهر

  قات شدیوقت شه شه گفتن و م
ش نمد بر خود فکند از ب م ِ تفت یش  

  ز خشم ِ شه رهدخفت پنهان تا 
  ن یشاه گز يشه شه، شه شه، ا: گفت

  با چو تو خشم آور آتش سجاف 
  ر رختهاتیزنم شه شه ز زیم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر و زاهد و اجتماع خلقیت امیباز رجوع به حکا. 153
  ریوز دار و گ وز لگد بر در زدن،    ریم يهایچون محله پر شد از ه
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  رون جست زود از چپ و راستیخلق ب
  ن زمانیاو خشک است و عقلش ا مغز

  ، ضعف بر ضعف آمدهيریزهد و پ
  اریده ز یده، گنج نادیرنج د

  ا نبود آن کار ِ او را خود گهری
  جهود یچون سع  یا که بود آن سعی

  ن بس استیبت ایمر  ورا درد و مص
  چشم پر درد و، نشسته او به  ُکنج

  کحال  کاو را غم خورد یکی ین
  هم و ظنکند با ویم ياجتهاد

  دار ِ دوستیزآن رهش دور است تا د
  او با خدا اندر عتاب یساعت
  با بخت خود اندر جدال یساعت

  هر که محبوس است اندر بو و رنگ
  ن مناخین ننگید از ایتا برون آ

  ش از گشادیزاهدان را در خال پ
  کز ضجر خود را بدراند شکم

  ا خوش استین دنیا يهایمراد یب
  

  مقدم، وقت عفو است و رضاست  يکا  
  کمتر است از عقل و فهم ِ کودکان 

  ناشده  يو اندر آن زهدش گشاد
  ده مزد کاریکارها کرده، ند

  امد وقت پاداش، از قدریا نی
  قات بودیا جزا، وابستۀ می

  کس است  یپر خون ب ين وادیکاندر ا
ش کرده، فرو افکنده لنج    رو ترُ

د ی، کاو به کحلیم نعقل ه   ره برَ
  کو شدن یکار در بوك است تا ن

  که نماندش مغز ِ سر، از عشق پوست 
  ن جناب یبم رنج آمد زیکه نص

  ؟ده بالیکه همه پرّان و، ما ببر
  گر چه در زهد است، خود باشد بتنگ 

  ش ِ خوش و صدرش فراخ؟ یشود خو یک
ه نشایت   چ دادید هیغ و استرّ

 و غم  هایمراد یغصۀ آن ب

  و سرکش است يتند خود يبا مراد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم افکندن یعل یش از گشاد و قصد کردن حضرت مصطفیسالکان پ یطاقت یان بیدر ب. 154
و منع کردن  يود را به وه السالم خیل علیخود را از کوه حّرا از وحشت حجاب و نمودن جبرئ

  و بشادت دادن
  یرا هجر چون بفراخت یمصطف

  ن مکنیلش هیجبرئ یتا بگفت
  ز انداختن يساکن شد یمصطف

  باز خود را سر نگون از کوه او
  لیآن جبرئ يدا شدیباز خود پ

  بیبود تا کشف حجین میهمچن
  ُکشند؟ یبهر هر محنت چه خود را م

  ستیرتیمردمان را ح یئاز فدا
  خنک آن کاو فدا کردست تن يا
  ن فن استیا ين مقبل فدای، ايبار

   یانداخت یش را از کوه میخو  
  که تو را بس دولت است از امر ِ  ُکن 

  تاختن  يدیباز هجران آور
  از غم و اندوه او يفکند یم

  ل یبد یپادشاه ب يکه مکن ا
  ب ید آن گهر را او ز جیابیتا ب

  ُکشند؟ ن، چونش یاصل ِ محنتهاست ا
  ست یرتیس یاز ما فدائ یکیهر 

  او شدن  يکارزد فدا ،بهر آن
  در کشتن است  یکاندرآن  صد زندگ
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  عاشق و معشوق و عشقش بر دوام
  ستیفن یچونکه فدائ یکیهر 
  ا شروقی یاندر غروب یکشتن
  يارحموا اهل الهو یا کرامی

  او یر  بر سختیم يعفو کن ا
  ُکند  يتا ز جرمت هم خدا عفو

  يتو ز غفلت بس سبو بشکسته ا
  در جزا یابیعفو کن تا عفو 

  مو شکافان قدر را هوش دار
  ران دگریباز بشنو قصۀ م

  

  ک نام یدر دو عالم بهره مند و ن  
  ست یکاندر آن ره  صرف عمر و کشتن

  ق ماند آنگه، نه مشوق یکه نه شا
ورد التو    يبعد التو يشأنهم  ِ

  او یدر نگر در درد و بد بخت
  غفرت در آکندزلتت را م

   يد عفو  دل بر بسته ایدر ام
 شکافد مو قدر اندر سزایم

 کو گوش داریقصۀ ما را تو ن

  ت صد خبرین حکایز یابیتا ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که کرده  یه جهت گستاخعان را و قبول نکردن شفاعت بیر مر آن شفیجواب گفتن ام. 155
  است و سبو را شکسته

  زند؟ یست تا سنگیاو ک: ر گفتیم
  ر ِ نریم شیچون گذر سازد به کو
  بت پنجه رایبلکه بگذارد ز ه

  ؟بندة ما را چرا آزرد دل
  ختیکان به ز خون ِ اوست  ر یشربت
د؟ یک، جان از دست من او کیل   برَ
  ش بر پرّش زنمیر ِ قهر ِ خویت

  اندر آب در ین ماهور شود چو
  ور رود در سنگ سخت، از کوششم

  ر ِ منیجان نخواهد برد از شمش
برانم بر تن ِ او ضربت   یمن  ِ

  لت استیکار او سالوس و زرق و ح
  ز همیبا همه سالوس و، با ما ن

  بر سرش چندان زنم گرز گران
  یخشم خونخوارش شده بد سرکش

  

  ما، سبو را بشکند يبر سبو  
  ذرد، با صد حذرترس ترسان بگ
 ش ِ قهرم اژدهایمور گردد پ

  ش مهمانان خجل یکرد ما را پ
  خت ین زمان، همچون زنان، از ما گریا

  مرغ  و بر باال پرَدچون گر شود 
  گش برکنم یپرّ و بال ِ مرده ر

 ر و زبریب من شود زیاز نه

  رون کشم یاز دل ِ سنگش کنون ب
 ر و فنیله و تدبیور کند صد ح

   یگران را عبرتیمر دکان بود 
 ان ِ شهرت استیک مقصودش بیل

  ن دم دهم یداد او و صد چو او ا
 رون رود گنج ِ روانیکز تنش ب

   ید آتشیدرخشیاز دهانش م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م بار البه کردن شفیر بوسیام يدست و پا. 156 ان زاهدگیعان و همسایدن و دو  
  او يهایعان از دم ِ هیآن شف

  ین کشید کیر، از تو نشایام يکا
  او يدند دست و پایچند بوس  

     یباده خوش یباده گر نبود، تو ب
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دیباده، سرما   ه ز لطف تو برَ
  میرح يکن، ببخشش ا یپادشاه

  ن قد و خدیبندة ا یهر شراب
  يگلگون نه ا یچ محتاج ِ میه
  یرخ ِ گلگونه ات شمس الضح يا

  جوشد نهان یباده کاندر خم هم
  د  نم؟کر یا، چه خواهیهمه در يا
  کرد گرد؟ یمه تابان، چه خواه يا

  یو خوب و کان ِ هر خوش یتو خوش
  تاج ِ کرّمناست بر فرق ِ سرت
  جوهر است انسان و، چرخ او را عرض

  فسوس؟ ياز کتبها یعلم جوئ
  رات و هوشیغالمت عقل و تدب يا

  مفترض یخدمتت بر جمله هست
  پنهان شده  ی، در نمیبحر علم

  ا سماعی ا جماع ویچه باشد؟  یم
  ؟شد وام خواه یآفتاب از ذره ک

  فیشده محبوس ِ ک یفیک یجان ِ ب
  

  لطف آب، از لطف تو حسرت خورد  
  م یم ابن الکریم ابن الکریکر يا

د بر تو حسد جمله مستان را بو  
   يترك کن گلگونه، تو گلگونه ا

  تو گلگونه ها رنگ يگدا يا
  تو جوشد چنان  ياق رویز اشت

  ؟عدم ییجوی، چه میهمه هست يو
  زرد يت  رویش ِ رویکه خور در پ يا

  ی؟تو چرا خود منت باده کش
طَ ع ت یناك آویطوق أَ   ز برَ

  ه اند و، تو غرض یجمله فرع و سا
 ؟سبوس يتو ز حلوا یدوق جوئ

  ش را ارزان فروش ی، خوینیچون چن
  ز دارد با عرض چون عج يجوهر

  پنهان شده  یدر سه گز تن، عالم
  ؟زان نشاط و انتفاع ییتا تو جو

  شد جام خواه؟  یاز خمره ک يزهره ا
عقده، ا یآفتاب   ف ینت حیحبس ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عان رایر مر شفیباز جواب و دفع گفتن ِ ام. 157
  میف آن می، من حرین ین: گفت
  دیده از غم ِ خوف و امیواره

  نیاسمیمن چنان خواهم که همچون 
  ا زان چپ و راستید یهمچو شاخ ِ ب

  یم  يآنکه خو کردست با شاد
  رون شدندیب ین خوشیا ز آن زیانب

  ده بودیها د ین خوشیزانکه جانشان ا
  رو نمود یقیهر که را نور حق

  او طعام اهللا خَورد وآنکه در جوع
  وآنکه باشد خفته اندر گلستان

  از آب اجتناب؟ یچون کند مستسق
  بیچ عاشق از حبیر نبود هیس

  م یقانع ن ین خوشیمن به ذوق ِ ا  
  دیردم به هر سو همچو بگ یکژ هم

  ن یچن یچنان، گاه یکژ شوم، گاه
  که ز بادش گونه گونه رقصهاست 

  ؟ یپسندد؟ خواجه ک یرا ک ین خوشیا
  حق بدند یکه سرشته در خوش

  نمود يششان بازیها پین خوشیا
 و دود؟ یکیشود قانع به تار یک

 ؟ز  نان و شوربا حسرت برَد یک

 ؟کند چون ابلهان یل گلخن کیم

 ؟از شراب يون کند مخمور دورچ

 بیچ رنجور از طبیصبر نکند ه
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  باشد جهان؟ یعاشق از معشوق ک
  ر ِ حق عاشق نشدیچکس بر غیه

ت زنده کس اریکه گشت  یبا  ب  
  مرده را کس در کنار آرد؟ مگر

  

 ند همه کون و مکانیچون به او ب  

 واقف آن سرّ بجز خالق نشد

 در کشد اندر کنار؟ یمرده را ک

  کاو ندارد از جهان ِ جان خبر
  

  
  
  
  

هِ"ه که ین آیر ایتفس. 158 ار الْآخَرةَ لَ نَّ الد مونَیوانُ لَو کانُوا یالْح یو إِ وار و ی، که در و د"علَ
وه و درخت همه زنده اند و سخن گو و سخن شنو و جهت یعرصۀ آن عالم و آب و کوزه و م

، و اگر "فه و طالبها کالبیا جیالدن"ه وآله و سلم یاهللا عل یصل یآن فرموده حضرت مصطف
زشت بل  يبو يفه را نه از برای، جيفه بودیا جی، آخرت هم چون دنيات نبودیآخرت را ح

  فه خوانندیش جیمردگ يبرا
ه زنده اند ه ذرآن جهان، چون ذر  

  ستیدر جهان ِ مرده شان آرام ن
گلشن بود بزم و وطن   هر که را  ُ

  ن بودییروح پاك  عل يجا
گلبن و نسر يجا   *ن بود یبلبل  ُ

  جام ِ طهور بهر ِ مخمور ِ خدا 
عمر ننمود دسترا هر که    عدل ِ

  دختران را لعبت مرده دهند
ت زور و دست چون ندارند از مرو  
  ایکافران قانع به نقش ِ انب
  ستیز آن مهان ما را چو دور ِ روشن

  نقشش نشسته در جهان یکیآن 
  سیان با جلین دهانش نکته گویا

  ن افسانه کنیگوش ظاهر ضبط ا
 ۀ بشریحلچشم ِ ظاهر ضابط  

  کند داد و ستدیدست ظاهر م
  ظاهر در صف مسجد صواف يپا

  نیجزو جزوش را تو بشمر همچن
  ن که در وقت است باشد تا اجلیا

ولت یول"ک نامش یهست  نیالد"  
  خلوت و چله بر او الزم نماند

  د است خلوت خانه اشیقرص ِ خورش

  نده اندینکته دانند و سخن گو  
  ست یق انعام نین علف جز الیکا
  خورد او باده اندر گولخن؟  یک
 ن بودیروح هر نجس  سج يجا

  ن بودیسرگ کرم باشد کش وطن
  بهر ِ منکر آبِ شور ِ پر نفور

  عادل است  یش او حجاج ِ خونیپ
  که ز لعبِ زندگان نا آگهند

  ن بهتر است یغ چوبیکودکان را ت
  ده هایده ست اندر دیکه نگار

  ست یه نینقش و سا يچ مان پروایه
  و آن دگر نقشش چو مه در آسمان 

  س یو آن دگر با حق به گفتار و ان
  ن جاذبِ اسرار ِ  ُکن گوش ِ باط

  ران ما زاغ البصریچشم ِ سر ح
 دست باطن بر در فرد صمد

  فوق ِ گردون در طواف  یمعن يپا
  ن یرون ِ حین درون ِ وقت و آن بیا

  ار ِ ابد قرن ازل یو آن دگر 
   "نیامام القبلت"وان دگر نامش 

  مر ورا عازم نماند  یچ عزمیه
   ؟گانه اشیحجاب آرد شبِ ب یک
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  ز شد، بحران نماندیعلت و پره
  شیپچون الف از استقامت شد به 

  شیخو يگشت فرد از کسوت خوها
  ش شاه فردیچون برهنه رفت پ

  د از اوصاف شاهیپوش یخلعت
  صاف گشت ين باشد، چو دردین چنیا

  در بن ِ طشت، ار چه بود او دردناك
  ار ِ ناخوش پرّ و بالش بسته بودی

طُوا انگ   ختندیچون عتابِ اهبِ
  گمانیک بیبود هاروت از مال
  از سر دور ماند سر نگون ز آن شد که

  دیآن سبد خود را چو پر از آب د
  آبش نماند يدر جگر چون قطره ا

  یخدمت ی، بیعلت یرحمت ب
  ا باز گردیاهللا اهللا، گرد در

  يش گرید لطف و بخشایتا که آ
  ن ِ رنگهاستیرو بهتر يزرد
خ یک سرخیل کان المع است یبر ر  

  لیکه طمع الغر کند، زرد و ذل
  سقم یب زرد يند رویچون بب

  تو در انوار ِ هو یچون طمع بست
  است یف و عالیه لطیسا ینور، ب

  خواهند تن یان همیعاشقان عر
  روزه داران را بود آن نان و خوان

  

  مان شد و، کفران نماندیاو ا کفر ِ  
  ش یچ از اوصاف خویاو ندارد ه

  ش یخو يشد برهنه جان به جان افزا
  جامه کرد یشاهش از اوصاف قدس

  وان ِ جاه ید از چاه بر ایبر پر
  طشت  ياز بن ِ طشت آمد او باال

  خاك  يزش ِ اجزایآم یشوم
  ور نه او در اصل بس برجسته بود

  تندخیهمچو هاروتش نگون آو
  شد معلق همچنان  یاز عتاب

  ش راندیش را سر کرد و، تنها پیخو
  دیا بریکرد استغنا و از در

  بحر، رحمت کرد و، او را باز خواند
   یا مبارك ساعتید از دریآ

  زرد يا رویگر چه باشند اهل در
   يزرد از گوهر يسرخ گردد رو

  زانکه اندر انتظار ِ آن لقاست 
  ع است بهر ِ آن آمد که جانش قان

  ل ید او علیز درد و علت آ ین
  نوس هم یره گردد عقل ِ جالیخ

  ذلت نفسه : د کهیگو یمصطف
  است  یۀ غربالیآن مشبک  سا

  چه بدن؟  ؟انان چه جامهیش عریپ
  گدانیخر مگس را چه ابا، چه د

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل کار خود بگو و مشکل ِ منکران را بگو و طاعنان را یاز را که تاویگر باره خطاب شاه اید. 159
  ستیشان را در آن التباس رها کردن مروت نیبحل کن که ا

  شیحد و اندازه ست بن سخن از یا
  ازیا ين بگو احوال خود را ایه

  يهست احوال ِ تو از کان ِ نو
  ن احوال ِ خوشیت کن از این حکایه

  د به گفتیآ یحال ِ باطن گر نم

  ش یاز، اکنون بگو احوال ِ خویا يا  
 ت شد درازیر ِ حکایگرچه تصو

  ي؟شو یراض ین احوال کیتو بد
  خاك بر احوال و درس ِ پنج و شش 

  مت در طاق و جفت یحال ِ ظاهر گو
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  مات يهایار  تلخیکه ز لطف 
گرد در در   ا رودیز آن نبات ار  َ

  نیصد هزار احوال آمد همچن
  یمانند  ن  يبه د  يحال ِ امروز

  دگر یهر روز از نوع يشاد
  

  گشت بر جان خوشتر از قند و نبات   
  ن شودیریا همه شیدر یتلخ

  ن یام يب رفتند، ایغ يباز سو
   یچو جو اندر روش، کش بند  نهم

  گر اثریفکرت هر روز را د
  

  
  
  
  
  

مختلف به مهمانان و عارف صابر در  يشه هایل اندیبه مهمان خانه و تمث یل ِ تن آدمیتمث. 160
  شه ها چون مرد مهمان دوستیآن اند

  جوان ين تن، ایهست مهمانخانه ا
  د دم به دمیتم که آ، غلط گفین
  لیخل يزبان ِ تازه رو شو، ایم

  ب وشید از جهان ِ غیهر چه آ
  ن مگو که ماند اندر گردنمیه
  

  د در آن یف نو آیض یهر صباح  
 و غم يف تازه، فکرت و شادیض

 لیدر مبند و منتظر شو در سب

  ف است، او را دار  خَوش یدر دلت ض
د در عدم    که هم اکنون باز پرّ

  

  
  
  
  
  

  يلت مهمانداریان فضیت مهمان و کدخدا و زن و بیحکا. 161
  گهان آمد  ُقنقیرا ب یکیآن 

  د او را، کرامتها نمودیخوان کش
  سخن یزن را گفت پنهان ،مرد

  در يبستر ما را بگستر سو
  فرمان برم خدمت کنم: گفت زن

  د و رفت زنیهر دو بستر گستر
عز   ز و شوهرشیماند مهمان ِ

بد ر سمر گفتند هر دو منتج  
  بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر

  نگفت يزیشوهر از خجلت بدو چ
  بوالکرم يخوابِ تو ا يوز برا
  که به زن او کرده بود يآن قرار

  آن شب آنجا سخت باران در گرفت
  امد بر گمان ِ آنکه شویزن ب

  ان در لحاف آن دم عروسیرفت عر
  مرد کالن يدم ایترسیم: گفت
  د مهمان را گل و باران نشاندمر

  ساخت او را همچو طوق  اندر عنق   
  شان سور بودیا يآن شب  اندر کو

  خاتون، دو جامۀ خواب کن  يکامشب ا
  دگر يبهر ِ مهمان گستر آن سو

  دو چشم ِ روشنم  يو طاعت، ا سمع
  ختنه سور کرد آنجا وطن  يسو

  نقل بنهادند از خشک و ترش 
  م شب یک و بد  تا نیسر گذشت ن

  در يشد در آن بستر که بود آن سو
  خفت  يجان، جا ين سوست، ایکه مرا ا

  دگر افکنده ام  يبستر آن سو
  گشت مبدل آن طرف مهمان غنود
  کز شکوه ابرشان آمد شگفت 

  در خفته ست، و آن سو آن عمو يسو
  داد مهمان را به رغبت چند بوس 

  دم آمد خود همان یترسیزآنچه م
  بماند یبر تو چون صابون ِ سلطان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



807 

 

  رود؟ ین باران و گل، او کیاندر ا
  زن بهل يا: زود مهمان جست و گفت

  ر بادیمن روان گشتم، شما را خ
  تا که زوتر جانب معدن رود

  ن گفتار ِ سردیمان شد از ایزن پش
  ریام يآخر ا: گفتش که یزن بس

  نداشت يزن سود يالبه و زار
  رد و زنجامه ازرق کرد از غم م

  شد و، صحرا ز نور ِ شمع ِ مردیم
  ش رایکرد مهمان  خانه، خانۀ خو

  در درون ِ هر دو از راه نهان
  ار ِ خضر صد گنج ِ جودیکه بدم 

  

  بر سر و جان تو  او تاوان شود  
  من ندارم غم  ز گل  ،موزه دارم

  ک دم مبادا روح شادیدر سفر 
  اندر سفر ره زن شود ین خوشیکا

  مهمان ِ فردد و رفت آن یچون رم
  ریبت مگیکردم از ط یگر مزاح
  شان را در آن حسرت گذاشت یرفت و ا

  لگن  یب یدند شمعیصورتش د
  چون بهشت از ظلمت شب گشته فرد

  ن ماجرایاز غم و از خجلت ا
  همان یال ِ میخ یهر زمان گفت

  تان نبودیک روزیفشاندم، ل یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د و ید به مهمان نو که از اول روز در خانه فرود آینه که در دل آیل ِ فکر ِ هر روزیتمث. 162
  دنیو ناز مهمان کش يلت مهمانداریکند و فض یتحکم و بد خوئ

  زیچو مهمان ِ عز يهر زمان فکر
  شخص دان يان، به جاج يفکر را، ا

  زندیم يفکر ِ غم  گر راه شاد
  ریاو ز غ يروبد به تندیخانه م

  فشاند برگ زرد از شاخ ِ دل یم
  خ  سرور ِ کهنه رایند از بـَکیم

  ده رایخ ِ کژ ِ پوسیکند بَ غم 
  ا بردیزد یغم ز دل  هر چه بر

  نینش باشد ایقیخاصه آنرا که 
ش روئ   ارد ابر و برقین یگر ترُ

  و نحس  اندر دلت مهمان شودسعد 
  ن ِ برج توستیآن زمان که او ره

  تا که چون با مه شود او متصل
  وب با صبر و رضایهفت سال  ا

  سخت رو يتا چو واگردد بال
  کز محبت، با من محبوب  ُکش
  از وفا و خجلت حکم ِ خدا

  زینه چون جان ِ عزید اندر سیآ  
  زانکه شخص از فکر دارد قدر، هان 

  کندیم يشاد يهایکارساز
  رینو ز اصل خ يد شادیتا در آ
  د برگ سبز ِ متصل یتا برو

  تا خرامد سرو نو از ماورا
  ده رایرو پوش خ ِید بیتا نما

  در عوض حقا ً که بهتر آورد
  ن یقیکه بود غم بندة اهل ِ 

  شرق  يرز بسوزد از تبسمها
  رودیچون ستاره  خانه خانه م

  ن و چست یریباش همچون طالعش ش
  د از تو با سلطان ِ دل یشکر گو

  ف خدایدر بال خوش بود با ض
ُ شکر ِ اویش ِ حق گویپ   د به صد گون 

ش یوب یرو نکرد ا   ک لحظه  ُترُ
  ر و عسل  او با بالیبود چون ش
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  د  نو به نوینه در آیفکر در س
  من شرّه یخالق یکه اعدن

  يا ارلشکر م یرب اوزعن
  ر ِ رو ترُش را پاس داریآن ضم

ش   ابر اگر چه هست ظاهر رو ترُ
  فکرت غم را مثال ِ ابر دان
  بو  که  آن گوهر به دست او بود
د غن یور ندارد گوهر و نبو  

  گر سود دارد عادتتید يجا
  ت مانع شودیکز شاد یفکرت

  جوان يتو مخوان دو چار دانگش، ا
  ریست، او را اصل گیتو مگو فرع

  و مضر يریر تو او را فرع گو
  زهر آمد انتظار اندر چشش

  رش در کناریاصل دان آن را، بگ
  

  ش ِ او تو باز رویخند خندان پ  
ه  یال تحرّمن   انل من برّ

   یان مض یال تعقب حسرة ل
ش را چون شکر ش   ن شماریریآن ترُ

  گلشن آرنده ست ابر و  شوره  ُکش 
ش، تو رو ترُش  کم کن چنان    با ترُ

  شود یجهد کن  تا از تو او راض
   ین ِ خود افزون  ُکنیریعادت ش

  د حاجتت یبر آ يناگهان روز
  آن  به امر و حکمت صانع شود

  باشد و  صاحب قران  یبو که نجم
  ریوسته بر مقصود  چیپ يتا شو

  چشم تو در اصل باشد منتظر
  زآن روش  یدائما در مرگ باش

  م ز مرگ انتظاریباز ره   دا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از رایاز و نواختن او ایگر بار خطاب ِ شاه با اید. 163
  شیاز ِ صدق کیاز ِ پر نیا يا
  به وقت شهوتت باشد عثار ین
  نه صبرهاتیبه وقت خشم و ک ین

  ش و ذکرین، نه از ریا يهست مرد
  حق  که را خوانده ست در قرآن رجال؟

  پدر؟ يوان را چه قدر است  ایروح ح
  صد هزاران سر نهاده بر شکم

  بندة شهوت مشو یتا توان
  ورنه شهوت خان و مانت بر کند

  ریباشد که از جوالن ِ ک یروسپ
  متیت گویحکا ین معنیاندر ا

  

  ش یصدق ِ تو از بحر و از کوهست ب  
  واررود عقل چو کوهت کاه  ین

  سست گردد در قرار و در ثبات 
  ر ِ خریر ِ مردان  کیم يور نه بود

   ؟ن جسم را آنجا مجالیبود ا یک
  آخر از بازار ِ قصابان گذر
  ارزشان از دنبه و از گوشت  کم 

 شهوت مکن جان را گرو یدر پ

 ک افکندیزنده ات در گور ِ تار

 ریشود، شهوت چو ش یعقل ِ او موش

  متیشو یلتا دل از شهوت به ک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن شوهر که تو راست خود را نگاهدار تا حامله یت کردن آن پدر  دختر را که از ایوص. 164
  ينشو

   ين بریمیس ،یخمه ر ،يزهره خد    يبود و مر او را دختر يخواجه ا
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  يداد دختر را به شو ،گشت بالغ
  شد آبناك چون در رسد  خربزه 

  دختر را بداد ،چون ضرورت بود
  نو ن دامادیکز ا :گفت دختر را

ن گدایا که ضرورت بود عقد  
  همه کند تركُ ، ناگهان بجهد
  خدمت کنم ،پدر يا :گفت دختر
  آن پدر  يسه روز و يهر دو روز

  به عالم هم بدند ین قومینچنیا
  حامله شد ناگهان دختر از او

  داشتشیم نهانرا  آناز پدر 
  ؟نیست ایچ :گفت بابا ،دایگشت پ

  ؟من خود باد بود يتهاین وصیا
  ؟ز منیچون کنم پره ،بابا :گفت

  ؟ز از آتش کجاستیپنبه را پره
  ؟او مرو يگفتم که سو یک: گفت

  یحال و انزال و خوش در زمان ِ
  ؟است یدانم که انزالش ک یک :گفت
  سه شودیچشمش چون کالپ :گفت
  سه شدنیتا چشمش کالپ :گفت

  داریپا يریست هر عقل حقین
  

  او ت کفو ِیشو نبود اندر کفا  
  گشت و هالك  بهت ،یگر بنشکاف

  فساد ز خوفا ش،یاو به ناکفو
  حامل مشو ،ز کنیشتن پرهیخو
  نبود وفا  را خوار بِین غریا

  او بماند مظلمه  بر تو طفل ِ
  ر و مغتنم یهست پندت دل پذ

  حذر يدختر خود را بفرمود
 حت گر شدندینص ین نوعیکز چن

  خاتون و شو ،د هر دو جوانبکه چون
  ا که شش ی ،پنج ماهه گشت کودك

  ن یگز يگفتم کز او دورتو را من 
  ؟چ سودینکردت پند و وعظم ه چون

  شک مرد و زن  یآتش و پنبه است ب
   ؟حفاظست و تقاست یا در آتش کی

  او مشو یمن يرایتو پذ
   یدر کش يد که از ویبا را شیخو
  ت دور دست یست و به غان نهان ایا

 انزالش بود کان وقت ،فهم کن

  من  شوخ ِ ن دو چشم ِیکور گشته است ا
حرص و وقت، خشم و کارزار وقت  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به و ده یشکعشق ناه ناکردة داغ ِمجاهد ةه پروردیسا یصوفآن  یدل و سست فیوصف ضع. 165
شان که امروز در زمانه یسجده و دست بوس عام و به حرمت نظر کردن و به انگشت نمودن ا

ن وهم که من آو با رنجور شدن معلم کودکان  نهم چوو به و نه شدغرّ .اوست یصوف
را، م جهاد یز هنر بنمایان به غزا رفته که به ظاهر نیدانند با غازیه پهلوان مان ریمجاهدم مرا در ا

  ؟اصغر چه محل دارد جهاد ،اکبر مستثنااماگر چه در جهاد 
  به لشکر در غزا یک صوفیرفت 

  مه و ضعافیبا بنه و خ یماند صوف
  خاك بر جا ماندند مثقالن ِ

  مظفر آمدند ،جنگها کرده
  زیتو ن یصوف يکا ،ارمغان دادند

 وغا  ق ِیناگهان آمد قطار  

مصاف ِ  فارسان راندند تا صف  
  در راندند  سابقون السابقون

  سودمند  میباز گشته با غنا
  زیچ چینستد ه ،او برون انداخت
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  ؟چرا ینیخشم :پس بگفتندش که
  خوش نشد یوفچ صیز آن تلطف ه

  ریم اسیآورد :پس بگفتندش که
يشو يتا تو هم غاز  رشسر بب  

  ستیکآب را گر در وضو صد روشن
بسته را ر ِیاس یصوفآن رد ب  

  ریبا اس یصوف ریجا دماند آن
  ستیاو کشتن ،بسته دو دست کافر ِ

  اش یپ ازآمد در تفحص شخص 
  ریماده آن اس يهمچو نر باال

  ود ایئخا یهم ،دستها بسته
  د با دندان گلوشیئخایگبر م

  يهمچون گربه ا  دست بسته گبر
  ریکشتش کرده با دندان اسُ م ین

  بسته دست نفس ِ کز دست ،همچو تو
  ش تویکِ  شده عاجز ز تلّ يا
  از شکوه يردمبشته پِ  سرن یز

  غیان کشتند کافر را به تیغاز
زدند آب و گالب یخ صوفبر ر  

  وم راد آن قیبد  ش آمدیچون به خو
  ؟زیعز ين چه حال است ایا ،اهللا اهللا
  بسته دست کشتُ م ین ر ِیاز اس
  سرش کردم به خشم چون قصد :گفت

  من يکرد پهن او سو چشم را وا
  گردش چشمش مرا لشکر نمود

  نین چنین چشم اآکز  ،قصه کوته کن
  

  من محروم ماندم از غزا :گفت  
  خنجر کش نشد  غزو ان ِیم اوک

  ریکشتن تو بگرا بهر ُ یکیآن 
   يدل قو ،یخوش گشت صوف یاندک

  ست یمم کردنیت ،چونکه آن نبود
  اوغآرد  تاه ادر پس خرگ

  ر؟یفقچون شد ! عجب يا: ندقوم گفت
  ؟ستیر چیتاخ بسملش را موجبِ

  اش  يو يد کافر را به باالید
  ریفق ير باالیش نهمچوخفته 

  را گلو یصوف ، زهیاز سر است
  رفته هوش  ش،ریافتاده به ز یصوف

   يحربه ا یب  او خسته کرده حلق ِ
  ریآن فق ر خون ز حلق ِش او پیر

  ست پ و یزبون گشت یهمچو آن صوف
  تو ش ِیر پصد هزاران کوهها د

  ؟همچو کوه يبر عقبها يچون رو
  غ یدر یت بیهم در آن ساعت ز حم

  اب تو  یهوش ید ز بمتا به هوش آ
  د ماجرادند چون بیپس بپرس

  ؟زیاز چه چ یهوش گشتین بین چنیا
   ؟و پست يهوش افتادمدن ین چنیا

  د آن شوخ چشم یطرفه در من بنگر
  د و شد هوشم ز تن یچشم گردان

  ر هول بودت چون پگف ارمین یم
  ن یاوفتادم بر زم ،رفتم از خود

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 افر ِک سه شدن چشم ِیکه از کالپ يهره که تو دارن دل و زیحت مبارزان او را که با اینص. 166
خانقاه باش و  مالزم مطبخ ِ کهنهار یز ،فتدیب تو دشنه از دست يهوش شویدست بسته ب يریاس

  يکار مرو تا رسوا نشویپ يسو
  کار و نبردیبه پ :قوم گفتندش

  گرد مطبخ گرد اندر خانقاه
  مگرد  يهره که تو دارن زیبا چن  

   در سپاه يتا دگر رسوا نگرد
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  بسته دست ر ِیآن اس چون ز چشم ِ
  نر ران ِیان حملۀ شیپس م

  طاق گردنها زدن که ز طاقا
ش ت  که ز   ر ِ جانستانیَفشافَ

  ؟شنا کرد در خون آ یتوان یک
  سر که دارد اضطراب یب بس تن ِ

  اسبان در غزا ير دست و پایز
  دیپر یکه از موش ین هوشین چنیا

  نیست این حمزه خوردن نیاچالشت 
  نیغ بینجا تیا ،ست حمزه خوردنین
  غ و خنجر استیست لوت چرب، تین

  نبود قتال یهر نازك دل کار ِ
  برو ،ترکان ین ،ترکان استُ کار 

  ن؟ینچنیکز آن چشم ا یتان یغزوه ک
  

  تو درشکست  یکشتَ ، یغرقه گشت  
  سر يغشان چون گویکه بود با ت

  طاق طاق جامه کوبان ممتهن 
 خجل در امتحان يابر آزار

  با جنگ مردان آشنا يچون نه ا
  چون حباب   تن به خون بر یبس سر ب

  ن غرقه گشته در فنااصد فنا ک
  ؟دیغ چون خواهد کشیت ،اندر آن صف

  ن یبه خوردن آست یتا تو بر مال
  ن یآهن ن صف یا د دریبا يحمزه ا
 سر است؟ يد باخت، چه جایجان ببا

  ال یچون خ یالیزد از خیکه گر
 خانه شو باشد، انهخترکان  يجا

  نیبر زم يفتاد از دست و یرفت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

د ید شهیماو غزاها کرده برفته بود غزو بار به که هفتاد  یتعالرحمه اهللا  ،یاضیت عیحکا. 167
او نفس  .دیان شنیطبل غاز آوازد، یو خلوت گز شتافتاصغر به جهاد اکبر  شدن، چون از جهاد

  نمودین دعوت متهم میجهت غزا کردن و او نفس را در ا ینجه داشترا ر
  د بار آمدمنو :یاضیگفت ع

  ریغ و تیان ِ تیزره رفتم م یب
  یا مقتلیر خوردن بر گلو یت
  ستیزخم ن یگه بیک جایر تنم د
  رهایامد تیک بر مقتل نیل

  جانم نبود يروز تداچون شه
اکبر افکندم بدن در جهاد  

ان آمد به گوشیغازطبل ِ بانگ  
  نفس از باطن مرا آواز داد

  برو ،ز هنگام غزا آمدیخ
  وفا یث بینفس خب يا :گفتم

  ستیلت گرین حینفس ک يراست گو ا
  راست حمله آرمت یئگر نگو

  نفس بانگ آورد آن دم از درون

   ش بر صفها زدمیخو ،تن برهنه  
  ریگیجا خورم من  يریت یکیتا 

   یقبلم دیابد جز شهیدر ن
  ست یزنیر چون پروین تنم از تیا

  و دها يه جلدن ،نیبخت است ا کار ِ
  رفتم اندر خلوت و در چله زود

  اضت کردن و الغر شدن یدر ر
  غزو کوش  ش ِیدند جیکه خرام

  بامداد دمیرسکه به گوش حس 
  ش را در غزو کردن کن گرویخو

  ؟تو از کجا ؟ل غزایاز کجا م
  ست یشهوت از طاعت بر ور نه نفس ِ

  اضت سخت تر افشارمت یدر ر
  ون دهان اندر فس یب ،با فصاحت
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  یکشُ ینجا میکه مرا هر روز ا
  ست از حالم خبریچ کس را نیه

  ک زخم از بدنیدر غزا بجهم به 
  یستیمنافق ز ،نفسک يا :تمگف

  يبوده ا یئرام و يخوار و خود رو
  چ منینذر کردم که ز خلوت ه

  کندُ تن  هزانکه در خلوت هر آنچ
  جنبش و آرامش اندر خلوتش

  آن اصغر است ،ن جهاد اکبر استیا
  کاو را عقل و هوش  ستیآن کس ن کار ِ

  د چون زنانیآن چنان کس را ببا
  فینت حیا ،نیا یئصوف ،آن یئصوف

  ست جانیاو را ن ،باشد یصوف نقش ِ
  ل سرشتگ وار جسم ِیبر در و د

  تا ز سحر آن نقشها جنبان شود
  عصا خورد صدق ِینقشها را م

  

   یکش یران مبگمن چون جان ِ جان ِ  
  خواب و خور یب یکش یکه مرا تو م

  ثار من یو ا يند مردیخلق ب
   ؟یستیتو چ ،يرم یهم منافق م

   يهوده این بیچننیادر دو عالم 
  ن بدن یچو زنده ست ا ،سر برون نارم

  مرد و زن کند يرو يبرا زن
  تش یحق نباشد ن يجز برا

  در است یهر دو کار رستم است و ح
خروش یموش کندچون  ،د از تنرّپ   

  دور بودن از مصاف و از سنان 
  ف ین را طعمه سیا مرده،آن ز سوزن 

  ان ین صوفیز  د نام همان بیصوف
  شت ون یرت نقش صد صوفیحق ز غ
  پنهان شود يموسو يتا عصا

  گرد و حصاَ ر فرعون است پ چشم ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  او در غزا يگر و جان بازید يت مجاهدیحکا. 168
  حربِ  صف ان ِیگر مید یئصوف

وردرا که خَ یست زخمزخم خورد و ب  
  ک زخم از گزافیرد تن به یتا نم

کرّ با مسلمانان به کافر وقت  
  جان دهد یبه زخم اوک فش آمدیح
  

  ضرب  ست بار از بهر ِیاندر آمد ب  
  گر حمله آورد و نبردیبار د

  ست زخم اندر مصاف یتا خورد او ب
  وانگشت او با مسلمانان به فرّ

او آسان رهد صدق ِ جان ز دست  
  

  
  
  
  
  

ق از بهر یبه تفار يفکندک درم در خندق ایم هر روز یان سیت آن مجاهد که از همیحکا. 169
 ن ماجرایانداز تا از ا بارک ی، يچون انداز"نفس که  سرزنش ِو  حرص ورزه با نفس ِ زیست

  جواب او، و "نیالراحت ياس احدیابم که الی یخالص
  چل درم ،بودش به کف در یکیآن 

  مجاز تا که گردد سخت بر نفس ِ
  یهر شب ياد کردینفس او فر
  ؟یکبارگی ینفکن یکه چرا م

  نیبگذار د یکبارگیهر حق، ب

  م یدر آب  یکی يهر شب افکند  
  جان کندن دراز درد ،ینأدر ت

 یزار در تاب و تب يدر فتاد

 یچارگیام در غصه و ب یُکشت

 نیالراحت ينفس را کالبأس احد

  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



813 

 

  ملتفت مر نفس را  یاو نگشت
  

کشتیهمچن     مر او را در عنا ین  ُ
    

 ت آن مجاهد در قتالیحکا رجوع به. 170
  اندر وقت جنگ ین آن صوفیهمچن

  ش رفتیاو پ با مسلمانان به کرّ
  آن را هم ببست ،گر خوردید زخم ِ

  شیافتاد پ ،بعد از آن قوت نماند
  ن سابقوایه ،جان دادن بود ،صدق

  ردن نه مرگ صورتستن همه میا
  ختیکه ظاهر خونش ر یبسا خام يا

  ده ماندره زن زن ،آلتش بشکست و
  ره سریآن خ رفتنره  ،کشت وُ اسب 

  دیشه یگشتَ  یئزیگر به هر خونر
  معتمد دیشه بسا نفس ِ يا

  اوست غ ِیتن که ت ،رد ورهزن م روح ِ
  ستیمرد آن مرد ن ،غ استیغ آن تیت

  تن غ ِین تیا  نفس چون مبدل شود
  قوتش جمله درد ،ستیمرد یکیآن 

  

 بهر حق بگرفته بد بر نفس تنگ  

  او وانگشت از خصم تفت   فرّ توق
  شکست  يو ازرمح ر و، یتت ست کرّیب

  ش یخو عشق ِمقعد صدق او ز صدق ِ
  " رجالٌ صدقوا"بر خوان  یاز نب

  ن بدن مر روح را چون آلتست یا
  خت یزنده آن جانب گر ک نفس ِیل

  ار چه مرکب خون فشاند ،نفس زنده ست
  خبر یاز حق بخام و زشت و  ماند

  دیهم بوسع يدته بکشُ کافر 
رودیچو زنده م ،ایرده در دنم  

  آن غزو جوست  در کف یهست باق
  ست یران کنیرا حو ن صورت تآک یل

صنع ذوالمنن  باشد اندر دست  
  همچو گردجان،  یت يان دگر مردو
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان و صفت کردن غماززك و یصل و فرستادن لشگر به طلب کنفه مصر و شاه مویت خلیحکا. 171
  نقس او بر کاغذ بستن

  فۀ مصر را غماز گفتیمر خل
  زك دارد او اندر کناریک کنی

  حد استیسنش بکه ح ،دیان نایدر ب
  قبادید آن کینقش در کاغذ چو د

  را فرستاد آن زمان یپهلوان
  که اگر ندهد به تو آن ماه را

  اریو مه را ب ترکش کنَ  ،ور دهد
  موصل با حشم يپهلوان شد سو
  شتد عدد بر گرد یچون ملخها ب
  از نبرد یقیمنجن یهر نواح
  قیمنجن ير و سنگهایزخم ت

  گشت جفت  يبه حور ،موصل شه :که  
  ست مانندش نگاریکه به عالم ن

  ن است کاندر کاغذ است ینقش او ا
  ره گشت و جام از دستش فتادیخ
  بس گران  یموصل با سپاه يسو
بن آن در و درگاه رارکن از ب  

  مه در کنار نیتا کشم من بر زم
  علم صاحب  با هزاران رستم ِ

شهر گشت  اهالك اهل ِ قاصد  
قاف او بر کار کرد همچو کوه  

  ق یبر غها در گرد چون برق ِیت
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  ز گرمین خون رین چنیکرد ا يهفته ا
کار مهولید پیموصل د شاه  

  ؟ز خون مومنان یخواهیکه چه م
  گر مرادت ملک شهر موصل است

  آنک در یا ،رون شهریمن روم ب
  است م و زریسو  گوهرور مرادت 
  م و زرید تو را از سیبایهر چه م

  

  ست شد چون موم نرم ن سیسنگ برج ِ  
  شش رسول یپس فرستاد از درون پ

  ن حرب گران یگردند ز یکشته م
  نت حاصل است یا يزین خونریچن یب

  راو مظلومان ت رد خونیتا نگ
 ن ز ملک شهر خود آسان تر استیا

   ن آشوب و شرّ؟یست ایفرستم، چیم
  

  
  
  
  
  
  
  

  نشود ادیزمسلمانان  يزیفه تا خون ریزك را به خلیثار کردن صاحب موصل آن کنیا. 172
  نپهلوا ش ِیچون رسول آمد به پ

  خواهمم نه مالیمن نه ملک م: گفت
  اندر او نقش و نشانکد کاغذ دا

  ن کاغذ نگر چه صورت استیکاندر ا
  طالبم زك خواهم، او راین کنیا

  چون رسولش بازگشت و گفت حال
  ؟نر گفت آن شاهگشت معلومش، چه 

  ت پرستان بشیم در عهد ایمن ن
  با تبرك داد دختر را و برد

  پهلوان آند یدختر چون بد يرو
  یکف يبر و  آسمان ،يبحر ،عشق
  عشق دان ز موج ِ  ار گردون دور ِ

  ؟در نبات یمحو گشت يجماد یک
  ؟یآن دم يفدا یگشت یروح ک

  خیچو هم يفسرد بر جا  یکیهر 
  مالجآن  عاشقان ِ  ذره ذره

  شانات هست اشتابسبح هللا
  ه پنداشتهر چو   ه راچ ،پهلوان

  به خوابد آن خفته ید یالیچون خ
  دار زودیشد بو خواب  ازت جسچون ب
  غیدر ،ردمخود ب آبِ  چیبر ه :گفت

  نداشت يمرد او،د تن ب پهلوان ِ
  ده صد لگامیعشقش در مرکبِ

 غام ملک را آن زمانیگفت پ  

 صاحب جمال یکیم یجویک میل

 انیشش بر بگو او را عیپ: گفت

ست زود بفرستش که ملک و جانت ر 

  کنون غالبم هم اور نه  ،ن بدهیه
 داد کاغذ را و بنمود آن مثال

  را ببر اوزود و ر یکم گ یصورت
بر ِ  تب آن بتر است  یرست اولت پ  

 لشکرگاه و در ساعت سپرد يسو

  گشت عاشق بر جمالش آن زمان 
   یوسفی يخا در هوایچون زل
  جهان  يردبفس ،عشق يگر نبود

   ؟اتینام یروح گشت يفدا یک
   یمیشد مر مش حاملهیکز نس

  ؟ان چون ملخیان و جوپرّ يبد یک
  همچون نهال   شتابد در علو یم
  جان  از بهر ِ  کنند یۀ تن میتنق

  حب کاشته  ،شوره اش خوش آمده
  رفت آب  ياز و  و او جفت شد با 

  نبود يداریکان لعبت به ب  دید
غ یدر ،ه خوردمعشوة آن عشوه د  

  گ کاشت یر ن ِیزمدر  يتخم مرد
  الحمام ک :یزد الابالینعره م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



815 

 

  يالهو یفۀ فیبالخل یش ابالیا
  آخر مکار ،ن سوزان و گرمین چنیا

  آز البِیس ؟عقل کو ؟مشورت کو
  سد  خلف يو سو سد يدین ایب

اهیس ل ِیس  جان آمده در قصد  
  الیخ یبنموده معدوم یاز چه

  چ کس را با زنان محرم مداریه
  حق ز آبِ  شستهند یبا یآتش

  سرو قد  فیلط يخایکز زل
  ؟توان کردن زبون ینفس ِ خود را ک

  جانب اتمام ِ قصه باز ران
  شد به راهیباز گشت از موصل و م

  آتش عشقش فروزان آنچنان
اومه یآن مه کرد اندر خ قصد  

  شرار ين وادیچون زند شهوت در ا
  فه گشته کمتر از مگسیصد خل
رون انداخت شلوار و نشستچون ب  

  رفت راستیمقر م يچون ذکر سو
  صف يو کون برهنه سواد یبر جه

  ستانیه از نیس  ر نرید شید
  و در جوش آمدهیچون د ان یتاز
  کرد از لغز ینر گنبد هم ر ِیش

  حذر یمردانه بود و ب  پهلوان
  ر و سرش را بر شکافتید به شمشز

  نمود اچونکه خود را او بدان حور
  به چالش گشت جفت يریبا چنان ش
ماه رو ين لقایریش آن بت  

  جفت شد با او به شهوت آن زمان
  دگرکین دو جان با یز اتصال ا

  یزادن ق ِید از طریرو نما
  نیا به کی يبه مهر ،هر کجا دو کس

  د آن صوریب زایک اندر غیل

   يو التو يوجود يعند ياستو  
  اردانسته ک یکیمشورت کن با 

  کرد ناخنها دراز یدر خراب
  ؟خد ند آن مفتون ِیب یش و پس کیپ

  به چاه  يریتا که روبه افکند ش
  اندازد اسود کالجبال چه در 

  پنبه ست و شرار  ن دویکه مثال ا
  وسف معتصم اندر رهق یهمچو 
  شتن را واکشدیخو ،رانیهمچو ش

 جز به امداد عقول ِ ذوفنون

 ان ندارد پهلوانین سخن پایکا

  شه و مرج گاه یتا فرود آمد به ب
  از آسمان  ن یاو زم ستکه ندان

  ؟خوف کو فه یعقل کو و از خل
   عقل را سوزد در آن شعله چو خار

  نش آن نفس یآتش چشم ِ ش ِیپ
  آن زن پرست   زن يان پایدر م
  ل از لشکر بخاست ز و غلغیرستخ

  همچو آتش او بکف  ذوالفقار ِ
  ناگهان  بر زده بر قلب لشکر 

  ر هم زده ب ار مهیله و خیهر طو
  ست گزیب  ایدر چون موج ِ  در هوا

  نر مست ر ِیچو ش  ر آمدیش ش ِیپ
  مۀ مه رو شتافت یخ يزود سو

  بود ياو همچنان بر پا يمرد
  و نخفت  ياو ماند بر پا يمرد

  او ياز مرد  اندعجب متدر 
  آن دو جان  یمتحد گشتند حال

  دگر یبشان جانیرسد از غیم
   یگر نباشد از علوقش رهزن

  ن یقید یزا یثالث ،دیجمع آ
  نظر از ینیبب  آن سو يچون رو
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  ج از قرانات تو زادینتاآن 
  قات رایباش آن میمنتظر م

  ده اند و از عللیئکز عمل زا
  الخصرسد ز آن خوش یبانگشان در م
  ب جان مرد و زنیمنتظر در غ

  

  زود شاد ینین مگرد از هر قریه  
  را ات یالحاق ذر صدق دان 

  لل کنطق و  را صورت یکیهر 
  ل هال زوتر تعا ،ز ما غافل يکا

  زوتر گام زن  ؟ستیمول مولت چ
 

  
  
  
  
  

فه یزك را که به خلیاو آن کن که کرد و سوگند دادن ِ یتانیخمان شدن آن سر لشکر از یپش. 173
  د از آنچه رفتیباز نگو

  از آن صبح دروغ ،راه گم کرد او
  د بعد از آنن بیاهم بر  يچند روز

  ریبدر ِ من يا :داد سوگندش که
  د رویخورش يکا: در شفاعت گفت

  م، ببرد آن پهلوانیمختصر گو
  مست گشت زك یآن کند او یدکه چون
  بودده یاشن د صد چندان که وصفید

  هوش ر است بهر چشم ِیتصو ،وصف
  

  دوغ  گیچون مگس افتاد اندر د  
  گران  جرم ِن یچنمان از یشد پش

 رین خبیکن حذر تا شه نگردد ز

  مگو يزیچنچه شد آفه زیبا خل
 شاه جهان يزك را سویمر کن

  ز طشت یبام افتاد او را نپس ز 
  ؟ده مانند شنودید  بود خود یک

  گوش  آن ِ ین ،صورت آن چشم دان
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 ان ِ حقّ و باطل رای، فرق ِ میاز بزرگ یدن شخصیپرس. 174
  م اکنون گوش داریگو یک مثالی

  سؤال یاز سخندان يکرد مرد
  ستن باطل ایا :گوش را بگرفت و گفت

  نیا ش ِیآن به نسبت باطل آمد پ
  ز آفتاب ار کرد خفاش احتجاب

دشویالش میخاز او خود  خوف  
  ترساندش ینور م ال ِیآن خ
  ر اوستیدشمن و تصو ال ِیاز خ
  که فراشتُ  کشف لمع بر ،ایموس
  یه بدان که قابلن مشو غرّیه

  د کسینهراس  حرب ال ِیاز خ
  ز اندر فکریحال حرب یبر خ

  بود یبه حمام وکا  نقش رستم
  مع چون مبصر شودس ال ِین خیا

 هوش دار یفهم کن امثال و معن  

  ؟کو مقالین يست ایحق و باطل چ
  نش حاصل است یقی ،حق است و ،چشم

  ن یام يا ،نسبت است اغلب سخنها
  آفتاب  ال ِیست محجوب از خین

  دبریظلمت م يالش سویخ واز
  چفساندش  یم ظلمات  بر شبِ

  ار و دوست یبر  ياده یکه تو بر چفس
  قت نداشت یتحق تابِ  لیآن مخ
   یواصل  ن رهیالش را و زیمر خ

  ن دان و بس یا "ال شجاعه قبل حرب"
  و فرّ کند چون رستمان صد کرّیم

  بود یهر خام حملۀ فکر ِ  قرن
  مضطر شود یرستم ؟ز چه بودیح
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  کز گوش در چشمت رود جهد کن 
  چشم گوشت شود همطبع ِ ز آن سپس 

  نه شودیئبلکه جملۀ تن چو آ
  الیال و آن خیزد خیگوش انگ

  ال افزون شودین خآجهد کن تا 
  زیک چند نیفۀ گول هم یآن خل
  ریتو ملک غرب و شرق گ  ملک را

  اند جاوداننم یکان م یملکت
  کرد آن باد و بروت یتا چه خواه

  

  ت حق شودنمودیمآنچه باطل   
  همچو پشم  گردد دو گوش ِ يگوهر

  نه شودیس و گوهر ِ جمله چشم
  آن جمال  هست داللۀ وصال ِ

  مجنون شود تا دالله رهبر ِ
  زیکرد خوش با آن کن يش گاویر

  ریتو آن را برق گ ،ماند یچون نم
  تو آن را خواب دان  ،دلت خفته يا

  گلوت  انرد همچو جالدیکه بگ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان ضعف عقل منکران بعثیدر ب. 175
  ستین عالم بدان که مأمنیهم در ا
  ید هر دمیگو ،ن استیحجتش ا
  احوال عقل یند کودکیگر نب
  عشق احوال ِ یند عاقلیور نب

دیدة اخوان ندید  وسفی سن ِح  
  دیچوب د یمر عصا را چشم موس

چشم سدر جنگ بود رّر با چشم س  
  دیخود را دست د دست یچشم موس

  در کمال  ان نداردین سخن پایا
  فرج و گلوستَ ش او یقت پیچون حق

  الیفرج و گلو باشد خَ ش ما یپ
  ن و خوستیئهر که را فرج و گلو آ

  کوته کن سخن  با چنان انکار
  

  ست ین :کاو گفت ،از منافق کم شنو  
یدمیدمن  ،دگر يزیچ يدگر ب   
   ؟عقل نقل هرگز کند از یعاقل

عشق  کو فال ِین کم نگردد ماه  
  ؟دیشد ناپد یعقوب کیاز دل 

  دیو آشوب د یافع  یبیغ چشم ِ
حجت نمود رّغالب آمد چشم س  

  دید پدب ينور  بیغ چشم ِ ش ِیپ
  ال یخ نیاش هر محروم باشد یپ

  دوست  ش او اسرار ِیکن پُ  انیکم ب
  د جان جمال یالجرم هر دم نما

  بهر اوست  "نِید یلن ویلکم د"آن 
  کهن  با گبر ِ ياحمدا کم گو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جماعو  یز جهت شهوت رانیکنفه نزد آن یآمدن خل. 176
  اجتماع يفه کرد رایآن خل

کرد يذکر بر پاَ  کر او کرد وذ  
  آن خاتون نشست يان پایچون م

دیسموش در گوشش ر خشت خشت  
  رین صرآکز مار باشد  ،آن وهم ِ

  

  آن زن رفت از بهر جماع  يسو  
  کرد يمهرافزا ز ِیقصد خفت و خ

  شش ببست یپس قضا آمد ره ع
  دیرم یشهوتش کل ،يمردخفت 
  ریاز حص يجنبد به تند یکه هم
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و فهم کردن  هلوانپشهوت آن  فه و قوتیخل شهوت زك را از ضعفیخنده گرفتن آن کن. 177
  دنیحال او را و پرسفه یخل

  از شگفت ،او یستد آن سیدچو زن 
  آن پهلوان يادش آمد مردی

  غالب آمد خندة زن شد دراز
  انیهمچون بنگ ،دیخندیسخت م

  فزودیخنده م ،دیشیهر چه اند
  دل يغم و شاد ،ه و خندهیگر

  مفتاح آن و را مخزن یکیهر 
  ورنشد آن خنده  یچ ساکن میه
  دیبرکش چو آتش ر ِیود شمشز

  اوفتاد ین خنده ظنیدر دلم ز
  میبیبفر یور خالف راست

  ستیدر دل من روشن ،من بدانم
  دان سطبر یتو ماه  شاهان در دل ِ

  گشت هست در دل وقت یک چراغی
  ار من استین زمان یآن فراست ا

  م گردنترّر بین شمشیمن بد
کشم تو را بیا چ شکیه ین زمان ب  

  آزادت کنم راست  یئور بگو
  زمان بر هم نهاد درهفت مصحف 

  

  ش گرفت اخنده  ،آمد اندر قهقهه  
  اندامش چنان   ر ویبکشت او ش اوک

  شد لب فرازینم ،کرد ویجهد م
  ان یغالب آمد خنده بر سود و ز

ناگاهان گشود ل ِیس همچو بند  
  دان مستقل  یرا معدن یکیهر 

  فتاح دان  در کف ،برادر يا
  ره گشت و تند خویتفه یپس خل

  دیپل يا ،گورا  خنده  رّس :گفت
  م دادیعشوه نتوان ،گو یراست
  م د  به تو  يا بهانۀ چرب آری
  ست یدت گفتن هر آنچه گفتنیبا

  ابر ر ِیگه گه شد ز غفلت ز  گر چه
  طشت  ر ِیز اندروقت خشم و حرص 

  گفتن است  آنچه حق ِ یئگر نگو
  بهانه کردنت  ندهد یمسود 

 نک: ا کرد او حواله، گفتغ ریت

  شادت کنم  کشمت،زدان نی حق ِ
  ر دادین تقریخورد سوگند و چن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راست گو  :فه کهیر و اکراه خلیزخم شمش م ِیفه از بیزك راز را با خلیفاش کردن آن کن. 178
  ا و گر نه بکشمتن خنده ریسبب ا

  گفت احوال راگشت، زن چو عاجز 
  شرح آن گردك که اندر راه بود

  مه آمدنیخ يسو ،کشتنُ ر یش
ت که از ش ر ِ شکاریاو بدان قو  

  بگوش يکه چون کرد یستن سیتو بد
  آن ين و از ویدم از تو ایمن چو د

  کند حق آشکاریرازها را م
  زیبرگ ر نو ز بعد ن بهار ِیا

  صد زال را آن رستم ِ يمرد  
  فه وانمودیخلاو با ک یک به ی

  کرگدن  شاخ ِ م چوئذکر قاَ و آن 
 رش نشد، بد برقرارییچ تغیه

   ز هوش ی، رفتیخشت خشت موشک
 شاه جهان يدم ایزآن سبب خند

ست تخم ِچون بخواهد ر مکار ،دب  
بر رهان هست بزیرستخ وجود  
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  آفتابابر و آب و  باد،آتش و 
  دا شودیها پرّس ن ادر بهار

بر دد آن از دهان و از لبشم  
یهر درخت خ ِیبِ  رّس شو خور  

  يتو دل آزرده ا يکز و یهر غم
  خمار که آن رنج ِ یدان یک ،کیل
  ن خمار اشکوفۀ آن دانه استیا

  شاخ و اشکوفه نماند دانه را
  وال با اثریست ماننده هین

  ؟نانماند به  یک ،تنطفه از نان اس
  ؟ماند به نار یک ،از نار است یجن

  دیشد پد یسیل عیجبر از دم ِ
  ؟ماند به خاك یک ،آدم از خاك است

  ؟داریبود طاعت چو خلد پا یک
  ست مانند اثرین یچ اصلیه
  ن جزاینباشد ا یاصل یک بیل

  است یش هرآنچه اصل است و کشندة 
  ستیجۀ زلتیرنجت نت ،پس بدان
  گنه را ز اعتبار نیا یگر ندان

  خدا يا :گویم ،سجده کن صد بار
  پاك از ظلم و ستم ،تو سبحان يا

  ندانم جرم را ین میمن مع
  سبب را ز اعتبار يدیون بپوشچ
  من بود جزا اظهار جرم ِ نیاک

  توبه شاه باز يباز گردم سو
  

  د از تراب نبرآر یرازها را م  
  ن رسوا شودین زمیهر چه خوردست ا

  ر و مذهبش ید ضمید آیتا پد
  آن بر سرش دا شود یپ یجملگ

   يکان خورده ا  دوب  یم از خمار ِ
  ؟برآمد آشکار  ین میاز کدام

  گه و فرزانه است آآن شناسد ک
  ؟مردانه را ماند تن ِ ینطفه ک
  ؟ماننده آمد با شجر یدانه ک

   ؟باشد چنان یک ،مردم از نطفه ست
  خارنبود چون ب ،از بخار است ابر و

  ؟دیناپدد شبه صورت همچو او  یک
  ماند به تاك  ینم يانگور چیه
  ؟دار يپا به شکل ِ يبود دزد یک

  سر رنج و درد اصل ِ یپس ندان
  ؟برنجاند خدا یک یگناه یب

  است  يهم از و يماند به و یگر نم
است  ین ضربتت از شهوتیا آفت  

  طلب کن اغتفار ،کن يزود زار
  در خورد و سزا ر ِین غم غیست این
  ؟غمجرم جان را درد و  یب یده یک
  د گرم رایببا یک هم جرمیل
  ده داریآن جرم را پوش ما ًئدا
 م ظاهر شودیاست دزدیز سوا

  ازیتا شود معلوم اسرار ِ ن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دهد و  يانت که بپوشد و عفو کند و او را به ویشاه چون واقف شد بر آن خ عزم کردن. 179
لَ"موصل که  او بود و ظلم او بر صاحبِ قصد يدانست که آن فتنه جزا ع ساء فَ نْ أَ م هاو إِنَّ یو

رْصادم بِالْ ک لَ بن ظلم وید چنانکه ایآن انتقام هم بر سر او آ ،دشدن که اگر انتقام کیو ترس "ر 
  طمع بر سرش آمد

  استغفار کرد ،شاه با خود آمد
  آنچه کردم با کسان :گفت با خود

  رم و زلت و اصرار کردج ادی  
    من رسان  به جان ِ  آن يشد جزا
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قصد گران کردم ز جاهید جفت  
  گر زدمیخانۀ کس د من در ِ

  هر که با اهل کسان شد فسق جو
  شود او يجزا  نآنکه مثل آز

  شیخو يسو يدیکش يچون سبب کرد
  زیغصب کردم از شه موصل کن

  من يد و الالن من بیاو ام
  و انتقام ين گزاریک ست وقتین

ر و حرمیآن م ازنه یشم کگر ک  
  در جزا ظلم آمدن یکا همچنان

موصلم گردن شکست صاحبِ درد  
یکافات آگهداد حقمان از م  

  ستینجا سود نیکردن ا یچون فزون
"رسهو رفت "نا انا ظلمناب  

  تو هم از من عفو کن ،عفو کردم
  زك وامگویکن ياکنون ا :گفت

  عرضه مکن یاس دار و بر کسپ
  رت جفت خواهم کرد منیبا ام

  م شرمساریتا نگردد او ز رو
  بارها من امتحانش کرده ام

  افتم او را تمامیدر امانت 
  

  افتادم به چاه   بر من آمد آن و  
  الجرم   خانۀ مرا زد او در ِ

  اد است اوا دان که قواهل خود ر
  مثلش بود  ئهیس يچون جزا
  ش یپ ز یوثیپس تو د ،مثل آن را

  زیغصب کردند از من او را زود ن
  من  يانتهاینش کرد آن خیخا

  خام  ش کردم کار ِیمن به دست خو
د بر سرم یایهم ب يآن تعد  
  ورا م یباز نزما ،آزمودم
  ز خست ین دگر را نیارم ایمن ن
  دنا به دتم به عان عِ  :گفت
  ست یمحمود ن ر صبر و مرحمت یغ

  هات زفت یمیرح يا ،کن یرحمت
  ن که و جرم ِنو  ان ِاز گناه

  دم من ز توین سخن را که شنیا
نیزك، زیکن ي، ایآنچه گفت  ن سخُ

  زن م مت دین حکایز ،اهللا اهللا
  صد هزار یکین ،د کرد وب یکیکاو 

  خوب تر از تو بدو بسپرده ام 
  ام  هبود هم از کرد ییضان قیا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 زك را به او عقد کردنیفه پهلوان را و کنیخواندن خل. 180
  ش رایخو ر ِیخود خواند آن امه پس ب

  ریک بهانۀ دل پذیکرد با او 
  زیکن کرت و رشیز آن سبب کز غ

  هاست حق  سب مادر فرزند را 
  خوردیبرد خون میرت میرشک و غ

  زین کنیداد خواهم ا را  یچون کس
  بهر او ينمود يکه تو جانباز

  دو دار او را یعقد کردش با ام
  خران يز نرّ یگر بدش سست

  ش رایقهر اند کشت در خود خشم ُِ  
  ریزك من نفین کنیدستم زکه شُ

  زیاز مادر فرزند دارد صد
ن جور و جفاست یچن او نه در خورد  

  بردیم یزك سخت تلخین کنیز
  زیعز يا ،نیتر است ایرا اولو پس ت

  جز به تو او راخوش نباشد دادن 
 ک سو نهادیو حرص را را خشم 

  غمبرانیپ يبود او را مرد
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نا"ان یبدر .  181 م س حنُ قَ  صفا و صفوترا  یکیشهوت خران دهد و قوت و را  یکیکه ، "نَ

  فرشتگان
د   یکه شهوت یتخمهائ ود  یامتیبر ِ او جز ق                 َنبوَنب  

  ستیغمبریپ هوا قوت ترك             ستیسر ز هوا تافتن از سرور
يخشم و شهوت و حرص آور ترك  

  گو مباش اندر رگش  خر ينرّ
من حق بنگرد به ،باشم يرده ام  

  پوست آن ،ن شناس ویا يمرد مغز ِ
  دیحفت الجنۀ مکاره را رس

ه  از ِیا يا   کشُ و ید ر ِیشنرّ
  ن صدر ادراکش نکردیآنچه چند

  امر مرا ده لذتیبد يا
  یم امرش آگهیکه از تعظ يا

  شیامر و چاشن ذوق ِ داستان ِ
  

   يغمبریپ و رگ يهست مرد  
   "الغ بگلر بگش"د دان یحق هم

  ددور و ر مزنده باشکه از آن  به
آن بیا و،دوزخ در د ونان ن در ج  

  دیحفت النار از هوا آمد پد
  ش ه يفزون مرد ،خر کم يمرد
  ردنت میا ،شتیکودك بود پ لعبِ

 جان سپرده بهر امرم در وفا

  یت گوش کن، گر والهین حکایا
  ش یمعنو ان ِیبشنو اکنون در ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر در یچند ارزد و مبالغه کردن وزبن یر که ایوز به دست بزمگوهر را محمود دادن شاه . 182
  بشکنم گونهرا چس یگوهر نفن یر که این را بشکن و گفتن وزیرا که ار یوزشاه  مت و فرمودن ِیق

  یشاه محمود غن يگفت روز
  وان شتافتیجانب د یک صباحی

  ریمستند او یرون کشیب يگوهر
  ؟ن گهریچون است و چه ارزد ا :گفت
  ؟چونش بشکنم :گفت ،بشکن :گفت

  ن گهریچون روا دارم که مثل ا
  یشاباش و بدادش خلعت :گفت

  جودز ر آن شه یوز ثار ِیکرد ا
  شان کرد مشغول سخنیساعت

  یبعد از آن دادش به دست حاجب
  مۀ مملکتین به نیارزد ا :گفت
  غید تیخورش يا :گفت ،بشکن :گفت

  ن تاب و لمعیب ،متش بگذاریق
  ؟جنبد مرا در کسر او یدست ک

 ین و سلطان ِ سنیآن شه غزن  

  افت یوان بیجمله ارکان را در آن د
  ریوز دستپس نهادش زود در 

  زر  ارزد ز صد خروار شیب :گفت
  منم  مخزن و مالت  ک خواهین

  ؟گردد هدر  د در بهایایکه ن
   یفت بستد آن شاه يگوهر از و

  ده بودیکاو پوش هر لباس و حله 
  کهن  سرّۀ تازه و یاز قض

   ؟یطالب دستن به یچه ارزد ا :که
  خدا از مهلکت  حافظش بادا

  غ یدر بس ،ن شکستنیغ است ایبس در
  او را تبع  روز  ن نور ِیکه شدست ا

  ؟نۀ شاه را باشم عدواخز یک
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  شاه خلعت داد و ادرارش فزود
  ر دادیک ساعت به دست میبعد 
  نیران همین گفت و همه میاو هم
  افزود شاه یهاشان همیجامگ
  رین گفتند پنجه شصت امیچنهم

  جهان د است استون ِیگر چه تقل
  شاه چون کرد امتحان ِ جملگان

  ر دور گردان شد گهرهمچنان د
  ازین بنهاد در کف ِ ایآخر
  ن گوهر، تو همیدند ایک دیک به ی

  

  او گشود عقل ِ پس دهان در مدح ِ  
دادیبازدِ ن امتحان کن یکا ،را ر  

  ن یداد او ثم یرا خلعت یکیهر 
  به چاه   رد از رهسان را ببیآن خس

  ریوز دیبه تقل ،کیک ی گان،جمل
 هست رسوا هر مقلد ز امتحان 

 کرانیک بیمال و خلعت برد هر 

 ده وریاز ِ دیتا به دست آن ا

 ده بازیف دیحر يکا: گفت او را

  محترم يادر شعاعش در نگر، 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و مغرور  ،شان رایااو از و مقلد ناشدن یاست ایاز و کیادست گوهر آخر دور به آن دن یرس. 183
د مقلد را یدن، که نشاکر شانیاعقل  و مدح ِ ،افزون کردن یناشدن او به مال و خلعت و جامگ

 آننادر باشد که مقلد ثبات کند بر آن اعتقاد و مقلد از  ، ومسلمان باشددانستن اگر مسلمان 
  ان نداردیناید که ثبات بیرون آیامتحانها به سالمت ب

  ن گهریکا  یئگوباکنون  ،ازیا يا
  تانم گفت من هافزون ز آنچ :گفت

  ن بودش شتابیسنگها در آست
  لع با دولتشز اتفاق ِ طا

  صفا باده بود آن ین دیا بخواب ای
  قعر چاهِ  اندرونوسف کیهمچو 

  غام دادیهر که را فتح و ظفر پ
  اری شد وصل ِ يندان ویهر که پا

  ن گشتش که خواهد کرد ماتیقیچون 
رد اسبش هر آنکه اسب جوستگر ب  

  ؟بود یشیخو یمرد را با اسب ک
  رین زحیبهر صورتها مکش چند

  ان کاریپا ا غم ِهست زاهد ر
  عارفان ز آغاز گشته هوشمند

  خوف و رجاِ  غمبود عارف را 
  د کاو سابق زراعت کرد ماشید

  میست از خوف و بباز ر ،واعارف است 

  تاب و هنر نیارزد بد یچند م  
  ردش در شکن اکنون زود خُ :گفت

  صواب  نیاش او بود یپ و، رد کردخُ
 دست داد آن لحظه نادر حکمتش

  کرده بود اندر بغل دو سنگ را
  ان کارش از اله یکشف شد پا

  رادمناراد و ک شد میش او یپ
؟کارزار او چه ترسد از شکست  

هات ترّ باشدل یاسب و پ فوت  
  اوست  ش آهنگیکه پ یئگو او اسبِ

  بود یشیپ یاسبش از پ عشق ِ
  ریبگ یمعن یصداع صورت یب

  شمار تا چه باشد حال او روز ِ
  آخر فارغند از غم و احوال ِ

  خورد آن هر دو را  شیسابقه دان
  داند چه خواهد بود چاش  یاو هم

  م یحق دو ن غ ِیو هو را کرد ت يها
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  د از خدایم و امیبود او را ب
  د شدیام یشد، جملگ یخوف ط

  ازیز امتحان شاه بود آگه ا
  خلعت و ادرار از راهش نبرد

  

  آن رجا شدان یع ،شد یفان  خوف  
 د شدیع خورشنور گشت و تاب

 ازیب شه نشد گمره ایدر فر

  کرد گوهر ز امر شاه او خُرد و مرد
  

  
  
  
  

  اوو جواب  ؟یشکستن گوهر را یچنچرا  :کهرا از یان رایام ع ِیتشن. 184
  چون شکست او گوهر خاص آن زمان

  و اهللا کافر است ؟ستیباک ین چه بیکا
  جمله از جهل و عما ،و آن جماعت

  جۀ مهر و ودینت، مت گوهریق
  نامور مهتران ِ يا :ازیگفت ا

  ش شمایامر سلطان به بود پ
  یبر شاه ن ،نظرتان بر گهر يا

  نگردانم نظر یمن ز شه بر م
  هرا ن سنگیکه رنگ یجان  گهر یب
يشت سوپ گل رنگ کنُ  لعبت  
  سبو بر سنگ زن ،در جو  ر آاند

  ن از ره زنانید در راه يگر نه ا
  ناکسان يگوهر امر شه بود، ا

  ن راز بر صحرا فکندیاز ایچون ا
  انوررسسر فرو انداختند آن 

  ک دو صد آه آن زمانیهر  از دل ِ
  

  بانگ و فغان  بسران خاست یز آن ام  
  ر نور گوهر را شکست ن پیهر که ا

در شکسته دشاه را مر ِاِ  ر  
  ؟ده شدیبر چنان خاطر چرا پوش

  ؟ا گهری ،متیامر شه بهتر به ق
  خدا بهر ِ ؟کو گهرین نیا که ای

   یجادة راه ن ،قبله تان غول است و
  حجر درنارم  يمن چو مشرك رو

  شاه او امر ِ پس نهد  ،ندیبر گز
  دنگ کن  عقل در رنگ آورنده 

  آتش اندر بو و اندر رنگ زن 
مانند زنان   رستپرنگ و بو م  
 انید گوهر را عیجمله بشکست

 جمله ارکان خوار گشتند و نژند

  ان به جان ین نسیگشته ز انیگوعذر 
  آسمان  بر يشدیم يهمچو دود
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  کرد اشارت شه به جالد کهن

  ؟منند ق صدر ِین خسان چه الیا
  فساد ن اهل ِیش چنیما پ امر ِ

  دیمهر افزا بر جه از ِیپس ا
  خود گرفت يگلوپس سجده کرد و 

  یخان فرّیکه هما یئهما يا
  جهان يکه کرمها یمیکر يا
  دیدچو رخت گل سُ که  یفیلط يا

  کن  پاكان را ن خسیکه ز صدرم ا  
  سنگ امر ما را بشکنند یکز پ
  ن سنگ شد خوار و کسادیرنگ بهر ِ

  دیآن الغ سلطان دو ش تختیپ
  کز تو چرخ آرد شگفت  يقباد يکا

   یسخاوت هر سخ ،از تو دارند و
  ثارت نهان یا ش ِیمحو گردد پ
  دیرهن را بر دریاز خجالت پ
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  ریتو غفران چشم س ياز غفور
  عفو تو که را دارد سندِ  ریغ

  ن مجرمانیا یغفلت و گستاخ
  دمد یما غفلت ز گستاخئدا

  ان بد آموختهیغفلت و نس
  و فطنت دهد يداریبتش بیه

د خلق رایخواب نا ،غارت وقت  
  دلق م ِید از بمرَیچون در م ،خواب

  شد گواه "نایان نس ،ال تواخذ"
  م او نکردیتعظ زانکه استکمال ِ

  ن ال بد و ناچار بودایگر چه نس
  ها میتهاون کرد در تعظ اوک

  تها کندیکاو جنا یهمچو مست
  زشت کار يا ،کن سببیل :دشیگو
  يه اش خواندوت ،نامد به خود يخودیب

  تو جهد یب یئمست يدیگر رس
او شت دارت پو عذر خواه يدب  

  يجمله عالم ذره ا يعفوها
  تو عفو ِ يعفوها گفته ثنا

  شان هم مرانجانشان بخش و ز خود
  دیتو دِ  يرواو که آنرحم کن بر 
  نسخُ یئگویم تلخ از فراق ِ

  اریدر جهان نبود بتر از هجر 
تلخ  صد هزاران مرگتو از دست  

  هجر از ذکور و از اناث یتلخ
  ردن خوش استتو م وصل ِ دیبر ام

  ان آن سقرید میگویگبر م
  ن کنندة رنجهاستیریکان نظر ش

  

  ریتو چ از عفو ِ  ریروبهان بر ش  
  کند یباک یتو بهر که با امر 

  ن راعفو  يا ،ستوعفو ت از وفور ِ
  ده رمدیم از دیکه برد تعظ
  م گردد سوخته یز آتش تعظ

  رون جهدیان از دلش بیسهو و نس
  زو دلق را ید کسیبابرُنتا 

   ؟م حلقیبود با ب یان کینسو خواب 
  هم گناه  یان به وجهیکه بود نس
  نبرد ياوردیان در نیور نه نس

  او مختار بوددن یدر سبب ورز
  سهو و خطاشد و ان ینسزآن تا که 

  معذور بودم من ز خود :د اویگو
از تو باریآن اخت ر رفتن ِد د  

   يه اش راندوت ،خود نشد از اریاخت
  تو جان عهد یساق يحفظ کرد

  اله  مست زلت من غالم ِ
   يز تو هر بهره ا يا ،عفوتعکس ِ

  ها النَّاس اتقوایست کفوش أَین
  کامران  يا ،تواند ن ِیریش کام ِ
؟دیشچتو چون خواهد  تلخ ِ فرقت  

  ن مکن یکن ایول ،کن یهر چه خواه
 ن سخن از عاشق خود گوش داریا

  تو شست فراق ِ ست مانندین
  جرمان را مستغاث م يدور دار ا

  تو فوق آتش است  هجر ِ یتلخ
  ؟نظر يگرم کرد يچه غمم بود

  دست و پاست يساحران را خونبها
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لیاست که ال ضَیس ر گفتن ساحران فرعون را در وقتیتفس. 186 ا إِ بونَ  یرَ إِنَّ ل نْقَ نا م بر  
  د آسمانیشنرَ بینعرة ال ضَ

ریست ضیفرعون ما را ن ضربت  
  آن صولجان  یشد پ یئچرخ گو  

ریحق غالب بود بر قهر غ لطف    
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  مضل يا ،ما را رّس یگر بدان
  ن کان ارغنونین سو ببیاا ین بیه

  یئحق فرعون داد ما را فضل ِ
  لین زنده و جلیسر بر آر و ملک ب

یکنُ ن نجس خرقه یا گر تو ترك  
  دست ،فرعون يا ،ن بدار از مصریه

  ممدا یئگو یهم "یانا رب"تو 
  ؟لرزان بود یک  ببر مربو، "رب"

  م رسته از انایئنک انا ما
  شوم بود سگ  يبر تو ا یئآن انا

  نه کشیک ين انایت ایگر نبود
  میرهیم یفان کز دار ِ آن شکر ِ
  ت استمرح ما براق ِ قتل ِ دار ِ

  ممات ه در نقش ِیخف یاتین حیا
  نور ،نار ، نار و ،د نورینمایم
  ست شویاول ن ،لین مکن تعجیه
  نگ شدتازل دل در  یئانا انز

  سرد گشت و ننگ شد یآن انائ
اکنون شد انا ،ستاز انا چون ر  

  خوش گشت جان  ناع یب يز آن انا
  شیدر پانزان و انا یاو گر

  نگردد طالبت ،یئطالب او
  ؟راو د تیشو  مرده شو یک ،يزنده ا
  يدن بیار خرد ره ب ،ن بحثیاندر ا

  در بودیذق لم یک چون من لم یل
  ؟ن انایاز تفکر ا شود کشف یک
  ن عقلها در افتقادیفتد ا یم
  ز اقتراب یگشته فان از ِیا يا

بلکه چون نطفه مبتنه ل تو بد  
  عفو در صندوق تو يا ،عفو کن

  

  کوردل  يا ،مان ز رنجیهانر یم  
   "علمونی یت قَومیا لَی"زند  یم
   یعونئ یب یفرعون نینچ ین
  ل یمصر و نملک ه به شده غرّ يا
   یجان غرقه کن ل ِیل را در نین

  صد مصر هست  ،جان مصر ِ ان ِیدر م
  ن هر دو نام یت ایغافل از ماه

  ؟جسم و جان بود انا دان بند یک
  پر عنا يپر بال ياز انا

  محتوم بود ما دولت در حق ِ
   ؟ن اقبال خوشیبر ما چن يزد یک
  م یدهیپندت م  ن داریسر ا بر

  ملک تو غرور و غفلت است  دار ِ
  ات یح ه در قشر ِیخف یو آن ممات
  ؟دار الغرور يدب یا کیور نه دن

  ضو  از شرق ربر آ ،يچون غروب آر
  خود و جان دنگ شدیدل ب ن انایا
 ن انا خم داده همچون چنگ شدیا

  عنا یب ياناآن ن بر یآفر
  هان جنیا يانا انز شد جهان او

  اش  يو ینراید ویدود چون دیم
مطلبت   طالبت شد ،يردچون بم  

  ؟راو د تیمطلبت جو یک ،یطالب
   يدن بیدر راز دا  يراز فخر ِ

  رت فزودیالت او حییعقل و تخ
  فنالن انا مکشوف شد بعد ایا

  حلول و اتحاد یدر مغاک
  همچو اختر در شعاع آفتاب 

مفتتن  نه از حلول و اتحاد  
  تو مسبوق ِو ما  یسابق لطف
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من زد که أعلمکم باهللا اخشاکم یشاه خ از عظمت ین شکستگیخود را مجرم دانستن، و ا یخواه
ما ا شَیهللا إِنَّ ماء یخْ لَ ع ه الْ باد نْ ع م اللَّه  

  ؟عفو کن :میمن که باشم که بگو
؟م من با منتمن که باشم که بو  

  خلم آلود را آرم رحم ِ همن ک
  میصد هزاران صفع را ارزان

  ؟کنم  یشت اعالمیپم تا یکمن 
  ؟آن بودد چلوم تو نبوآنچه مع

  علمت پاك از آن ،تو پاك از جهل و يا
  یانگاشت یتو کس ،چ کس رایه

  اگر البه کنم ،يچون کسم کرد
  يرده ارون بیزانکه از نقشم چو ب

چون ز رن وطنیگشت ا یتهُ من  خت  
  چو آب يهم دعا از من روان کرد

  اول آرندة دعا يهم تو بود
  نجها کان شاه ،تا زنم من الف

  خود پسند  سر منه سر ب  درد بودم
  ير از شور و شربودم پ یدوزخ

  دد دوزخ در قویهر که را سوز
  که هر سوخته ؟ستیکار کوثر چ

  کرم يقطره قطره او مناد
  همچو مرهم بر سر ِ زخم عفن

  خزان يهست دوزخ همچو سرما
  هست دوزخ همچو مرگ و چون فنا

گور هست دوزخ همچو مرگ و خاك  
  خ سوخته اجسامتانز دوز يا

  یربح علی یچون خلقت الخلق ک
  ستوت جود  "همیاربح عل ال الن "

  تن پرست ناقصان ِن یعفو کن ز
  لیو همچو س يهمچو جو  خلقان عفو ِ

  ن دل پاره هایعفوها هر شب از ا
  یان کنبازشان وقت سحر پرّ

  کن ُ  تو سلطان و خالصۀ امر ِ يا  
  دامنت   ها من گرفته جمله  يا

  اندود را حلمعلم ِ م یره نما
  م یصفعها گردان ر زبون ِگ
  م کرَ شرط ادت دهم یوا   ا کهی
   ؟کو اندر جهان  ستیادت نینچه آو

  نهان را  يکند و یکه فراموش
   یدش به نور افراشتیهمچو خورش

  م مستمع شو البه ام را از کرَ
   يتو خود را کرده ا  آن شفاعت هم

  من  خانه نبود آن ِ و خشک ترّ
  ستجاب م گردانهم ثباتش بخش و 

  هم تو باش آخر اجابت را رجا
  بهر بنده عفو کرد از مجرمان 

  هر دردمند يکرد شاهم دارو
يکوثر  میاو فضل ِ کرد دست   
  انم دگر بار از جسدیمن برو

  نابت و اندوخته  يگردد از و
  من باز آورم  ،کانچه دوزخ سوخت

 دا ً خالصا ًینبت لحما ً جدی

  گلستان  هست کوثر چون بهار ِ
 ایت کوثر نفخ ِ صور از کبرهس

  صور نفخ ِ هست کوثر بر مثال ِ
  شد اکرامتان ک یکوثر م يسو

   یح وم ِیق يلطف تو فرمود ا
  که شود زو جمله ناقصها درست 

  تر است  یعفو اول يایعفو از در
  ل یتازند خ یهما یهم بدان در

  شها  دیتو آ يچون کبوتر سو
   ین ابدان کنیتا به شب محبوس ا
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تادگر  ر زنان بار ِپ شام وقت  
  گسلندوصلت ب تار ِ  تا که از تن

سر نگون من ز رجع ِیر زنان اپ  
عالَوا"د یآ یبانگ م   ز آن کرم "تَ

  د از جهانیدیها کشیبیبس غر
  ناز مست  ن درختمیۀ ایر سایز
  نید بهراز   ر عناپ يهایپا

  ان گشته مغمز مهربانیحور
  ان چون نور خوریصاف ان ِیصوف
  اثر پاك از قذر باز آمدند یب
  دیمج يا ،ن گروه مجرمان همیا

  طا و جرم خود واقف شدندبر خ
  اه کنان ،رو به تو کردند اکنون

  العجل ،ده آلودگان را راه
  دراز تا که غسل آرند ز آن جرم ِ

  رونز اندازه ب اندر آن صفها 
دین حالت رسآ چون سخن در وصف  

  ؟يچ اسکره ایمود هیبحر را پ
  رون رو ز احتجابب  گر حجاب استت

  مست گر چه بشکستند جامت قوم ِ
  به اقبال و به مال  شانیا یستم
  اند ص تویتخص مست ،شهنشه يا

  خطاب ص تو وقتیلذت تخص
  م مزندح ،يچونکه مستم کرده ا

  آنگاهم بزن  اریچون شوم هش
  ذو المنن يا ،تو خورد هر که از جام ِ

  کرهمفناء س ین فیخالد
  رو :ما را که د دل ِیفضل تو گو

  يما افتاده ا چون مگس در دوغ ِ
  مگس يا ،کسان مست از تو گردندکر

  تو چون ذره ها سر مست  کوه ها
  ستولرزان ت ،که لرزند از او ،فتنه

  وان و بام یآن ا د از عشق ِپرنیم  
  قبلندکز تو م ،ندیش تو آیپ

   "ه راجعونیا إِلَانک"در هوا 
  غم درد و بعد از آن رجعت نماند 

  مهان  يا د یقدر من دانسته باش
  د پاها را درازیندازین بیه

  ن یحوران خالد دست  بر کنار و
  ان ین صوفیکز سفر باز آمدند ا

  افتاده بر خاك و قذر یمدت
  بلند رقص يخور سومچو نور ِه

  دیرس يواریجمله سرهاشان به د
  دندشه ب ن ِیگر چه مات کعبت

  ره کنان  که لطفت مجرمان را  يا
مغتسل ن ِیعفو و ع در فرات  

  در صف پاکان روند اندر نماز
نحن الصافون   نور گان ِغرق  

  دیهم قلم بشکست و هم کاغذ در
  ي؟ه ار را برداشت هرگز برّیش

  عجاب  یپادشاه ینیتا بب
  ش هست یعذر ،آنکه مست از تو بود

  ل کو خصاین يا ؟ستونه ز بادة ت
عفومند يا ،خود عفو کن از مست  

  خم شراب ُ د از صد یکه نا  کندُ آن 
  زدن  دح اردیمستان را ن شرع 

  ار من یهش  که نخواهم گشت خود
  د زدن ش و از حست از هر تا ابد 
  قم یم هواکم ل یف یفانیمن 

  ما گرو عشق ِ شده در دوغ ِ يا
   يتو باده ا ،مگس يا ،مست يتو نه ا

  فرس  یعسل ران چونکه بر بحر ِ
تو نقطه و پرگار و خط در دست  

  ست وت ارزان ِ  مت گهریهر گران ق
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  مرا پانصد دهان يگر خدا داد
  رآن هم منکس ،ک دهان دارم منی
مرتر خود نباشم از عدمنکس  

  منتظر یبیغ صد هزار آثار ِ
  گردد سرمیتو م ياز تقاضا
  توست يهااز تقاضا  رغبت ما

  رود؟ یکبه باال   يباد یب  خاك
  ردکس نم یزندگان آبِ ش ِیپ

  قبلۀ جان دوستان ،وانیح آبِ
  مرگ آشامان ز عشقش زنده اند

  عشق تو چو ما را دست داد آبِ
  ينوُ وان هست هر جان را یح ز آبِ
  میداد يو حشر یمرگ یهر دم

  ن مردن مرایهمچو خفتن گشت ا
  هر دم ار گردد سراب ،ایهفت در
  شوخ و آن عشق ،ن از اجلعقل لرزا

ستا ن پنجمیا  يمثنو از صحاف  
  ابد از ستاره هر حواسیره ن

  گرانید ست قسم ِیجز نظاره ن
  ر شبها تا به روزیگ یئآشنا

  د گمانو بیدر دفع د یکیهر 
  و همچون عقرب استیبا د ار اختر

  و رایر دوزد دیقوس اگر از ت
  بشکند یغ یحوت اگر چه کشت

  د چون اسدرشمس اگر شب را بد
  صورت خرچنگ اگر چه کج رو است

  است يزیخ اگر خونریشۀ مریپ
حلیگر چه در تأث ر نحس آمد ز  

  ماهم از مهر از دو کف بر هم زند
  بل عطارد خانۀ خود گم کند

  را دست لرزد، دل طپد يمشتر
  زد پر ز شرمینسر طائر از بر

  جهان  جان ِ يا ،تو شرح ِ یگفتم  
  رّس يدانا يا ،در خجالت از تو

  م ن امیکز دهانش آمدستند ا
  رون جهد با لطف و بریکز عدم ب

  آن کرم  يه پابمرده من ب يا
  ست گشت چرهرو نکه یا دان،حق  جذبِ
  شود؟ یم روانه کی یب یکشت
  وان است دردیح آبِ آبت  ش ِیپ

  ز آب باشد سبز و خندان بوستان 
  جان بر کنده اند دل ز جان و آبِ

  ما کساد ش ِیوان شد به پیح آبِ
   یئتو یوانیح آبِ آبِ ،کیل

  آن کرم  رددم دست بیبدتا 
خدا يا ،بعث کردن ز اعتماد  
  آب  آبِ يا ،شیآور ،يریگوش گ
  ؟چون کلوخ ،ترسد ز باران یسنگ ک

  ست ا جان چون انجم ،چرخ در بروج ِ
  استاره شناس  بان ِیجز که کشت

رآن از سعودش غافلند و از ق  
  و سوزید ين استاره هایبا چن

  هست نفط انداز قلعۀ آسمان 
  االقرب است  یول را او  يرمشت

  و رایر آب است زرع و مپ دلو ِ
  کند یم یدوست را چون ثور کشت

  اطلس رسد و لعل را زو خلعت
 رون شو استیزان از او بیئت میه

 است يزیاو زبون ِ شارق ِ تبر

 در عمل يد از ویدقت فکر آ

هره را تا دم زند هره نبود ز ز 

 وز جنون او جوز ِ جوزا بشکند

 آب او فتد مه چون سبد بر سر

 ن شود چون موم نرمیوز طمع طن
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  دختران ِ نعش آبستن شوند
  گاه شدین رمزها، بیدر گذر ز

  فتاب از کوه سر زد، اتقواآ
وز عدو شهد و لبنيتو عدو ،  

  کز عدم بنمود سر يهر وجود
  يرناخوش شو ب يوز خو ،دوست شو

  گزند يز آن نشد فاروق را زهر
  غالم ياق فاروق، این بجو تریه
  

 مجتمع گردند و دستک زن شوند  

 کهکشان از سنبله پر کاه شد

 ن گفت و گویک تلخ آمد تو را ایل

 تکلف زهر گردد در دهن یب

  گر شکریبر د ،زهر است و یکیبر 
   يخور حلواتا ز خمرة زهر هم 

ش قندیاق فاروقید آن ترکه ب 

  ق ِ دوران، والسالمفارو يتا شو
  

  
  
  
  
  

  ان دفتر پنجمیپا
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  مثنوي دفتر ششم
  

 .ن  ُکردی، توسط  حس"کالله خاور"از نسخه ح یپ و تصحیتا

 r.ismfiwww.su  یتساط وست ديبنه صفح
 .دیر گزارش دهیت زید آنرا به سایافتی یاگر اشتباه لطفا ً

  :دیکن یر کپیت زید از سایتوانیرا م یاصل يلهایفا
www.guidinglights.org  

  
  مقدمه دفتر ششم. 1

  ین، بسیات دل، حسام الدیح يا
  يگشت از جذبِ چو تو عالمه ا

  کشمیت میش کش بهر رضایپ
  يمعنو يا ،آرمت یش کش میپ

  ن شش صحفیه  زور دشش جهت را  ن
  ستیعشق را با پنج و با شش کار ن

  رسد يما بعد دستوریبو که ف
  کتریکآن بود نزد یانیبا ب

  ستیانباز ن راز، جز با راز دان 
  ک  دعوت وارد است از کردگاریل

نه صد سال دعوت م   نمودینوح  ُ
  ؟دیچ از گفتن عنان واپس کشیه

  سگان يزآنکه از بانگ و عالال
  سگ يب، از غوغاا شب مهتای

ه فشاند نور و سگ عوعو کند م  
  داده قضا یرا خدمت یهر کس

  چونکه نگذارد سگ آن بانگ سقم
  افزون کند یچونکه سرکه، سرکگ

  نیهمچون انگب ،سرکه، لطف ،قهر
  ن گر زآنکه کم باشد ز خلیانگب

  ختندیریسرکه ها م يقوم  بر و
  قند او را بد مدد از بحر ِ جود

   یجوشد به قسم ِ سادس یل میم  
   ينامه ا یدر جهان گردان  حسام

 قسم ِ ششم يدر تمام مثنو

   يقسم ِ سادس، در تمام مثنو
  ؟طفیطوف حوله من لم ی یک

  ست یار نیجذبِ  مقصد او جز که 
  ، گفته شودیگفتن يرازها
  ق ِ مستتریات دقین کنایز

  ست یراز اندر گوش ِ منکر  راز ن
  ؟او را چه کار ،با قبول و ناقبول

  فزودیدم به دم  انکار ِ قومش م
  ؟دیخز یچ اندر غار ِ خاموشیه
  ؟کاروان  یچ واگردد ز راهیه

  ؟ر  تگیسست گردد بدر را در س
  تندیبر خلقت خود م یهر کس

  در خور ِ آن گوهرش، در ابتال
هم، س ؟هلم یران خود را کیمن م   

  بود یونافز پس شکر را واجب 
  ن ین دو باشد اصل ِ هر اسکنجبیکا

  د خلل ین آیاندر آن اسکنجب
  خت قندیریا فزون مینوح را  در

  فزودیپس ز سرکۀ اهل ِ عالم م
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د؟ آن ولواحد کااللف   یکه بو  
  بود یا در او راهیخم  که از در
  اها همهیا، که دریخاصه آن در

  ن شرم و  خجلیشد دهانشان تلخ ز
  ن جهان  با آن جهانیدر قران ِ ا

  ن عبارت تنگ و قاصر رتبت استیا
  زاغ در رز نعرة زاغان زند

  ک را جدایدار است هر یپس خر
  آتش است ينقل ِ خارستان غذا

  ِ ما رسوا بود شیپ يدیگر پل
  ها کنندیدین پلیدان ایگر پل
  پر شود از خار و خس یور جهان

  کنندیگر چه ماران  زهر افشان م
  نحلها  بر کوه و کندو و شجر

  کنندیم يزهرها هر چند زهر
  ين جهان جنگ است چون  ُکلّ بنگریا

د به چپ یذره هم یکیآن    پرّ
  گر نگونیباال و  آن د يذره ا

  از جنگ نهانهست  یجنگ فعل
ه ا کاو محو شد در آفتاب  يذر  

ه محو شد نفس و نفس چون ز ذر  
  جنبش ِ طبع و سکون يرفت از و

  میما به بحر ِ نور خود راجع شد
  مانده ز غول يدر فروع راه، ا

  نیجنگ ما و صلح ِ ما در نور ِ ع
  ، جنگ قولی، جنگ طبعیجنگ فعل

  بود ین جنگ قائم مین جهان  زیا
  ستیر، چار استون قوچار عنص
شکنندة آن دگر  یهر ستون ا  
  خلق بر اضداد بود يپس بنا

 کدگریهست احوالت خالف  
  یزنیچونکه هر دم راه خود را م

   یبلکه صد قرن است آن عبد العل  
  حونها زانو زندیش ِ او  جیپ

  دند آن مثال و دمدمه یچون شن
  ن شد نام ِ اعظم با اقل یکه قر

هان ین جهان  از شرم میا گردد ج  
  ؟ور نه خس را با اخص چه نسبت است

  ؟کم  ُکند یبلبل از آواز خوش ک
 ل اهللا ما یدر مزادع   شاءیفْ

گل  قوت دماغ ِ سر خوش است   يبو ُ  
  خوك و سگ را شکـّر و حلوا بود

  تنند یآبها بر پاك کردن م
 ک نفسیمحوش کند در  یآتش

  کنندیشان میور چه تلخانمان پر
  هد  انبار ِ شکرنهند از شیم

  کنندیاقاتشان بر میزودتر  تر
   ين  با کافریذره با ذره  همچو د

  ن  اندر طلب یمی يو آن دگر سو
  ن اندر رکون یشان ببیجنگ فعل

  ن تخالف، آن تخالف را بدان یز
  رون شد از وصف و حساب یجنگ او ب

  د است و بس یجنگش اکنون  جنگ خورش
نّا إِلَ"از چه؟ از     "عونه راجیإِ

  م یو از رضاع اصل  مسترضع شد
  اصول  یالف کم زن از اصول ِ ب

  ن ین االصبعیست از ما، هست بین
  ست هول یان ِ جزوها  حربیدر م

  در عناصر درنگر  تا حل شود
  ست یا مستویشان سقف دنیکه بر ا

شکنندة آن شرر استن آب  ا  
  شدند از ضرّ و سود یالجرم جنگ

  اثر با هم مخالف در یکیهر 
  ؟ یچون کن يبا دگر کس  سازگار
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  نیاحوالت بب يموج ِ لشکرها
  ن جنگ گرانینگر در خود چنیم

  حقـّت واخرد ،ن جنگیتا مگر ز
  ستیو آباد ن یآن جهان جز باق

  راد  ضد یاز ضد آ ین تفانیا
  رینظ یضد کرد از بهشت آن ب ینف

  اصول رنگها یرنگ یهست ب
  ن پر غم وثاقیآن جهان است اصل ِ ا

  ؟د وز کجاین مخالف از چه آیا
  م و، چار اضداد اصلیزآنکه ما فرع

  فصلهاست يگوهر جان  چون ورا
  ن  کان اصول صلح هاستیجنگها ب

  که اصل صلح هاست یطرفه آن جنگ
  دو جهانر در هر یغالب است و چ

  دیحون را اگر نتوان کشیآبِ ج
  يعطشان بحر معنو يگر شد

  فرجه کن چندان که اندر هر نفس
د باد،  َکه را، ز آبِ   جو، چون وا  َکنَ

  نیتازة مرجان بب يشاخه ها
  کتا شودی چون ز حرف و صوت  دم 

  و، حرف نوش و، حرفها يحرف گو
  نان دهنده و، نان ستان و، نان ِ پاك

  بود در سه مقامشان یک معنیل
  نشد یمعن یخاك شد صورت، ول

  در جهان روح هر سه منتظر
  در صور رو، در رود: دیامر آ
  و  له االمرش  بدان "له الخلق"پس، 

  راکب و مرکوب در فرمان ِ شاه
  د در سبویچونکه خواهد کآب آ

  باز جانها را چو خواهد بر علو
  ک خواهد شد سخُنین باریبعد از ا

  خُرد زود يگهایتا نجوشد د

  ن یدر جنگ و ک يگریبا د یکیهر   
  ؟گرانیبه جنگ د یپس چه مشغول

  ک رنگت بردیدر جهان ِ صلح ِ 
  ست یاز اضداد ن يبِ ویزآنکه ترک

د جز بقا چون نباشد ضد، نبو  
  ریکه نباشد شمس و ضدش زمهر
  صلحها باشد اصول جنگها

  ل هر هجر و فراق صوصل باشد ا
  ؟ن اضداد راید وحدت ایوز چه زا

  جاد  اصل یخود در فرع کرد ا يخو
  است یکبر يست، خوین نیاو ا يخو

  که جنگ او بهر خداست   یچون نب
 ن جنگ او بهر خداستیشاد آن، کا

  ن غالب نگنجد در دهان یشرح ا
  ؟دینتوان بر یهم ز قدر تشنگ

   يرة مثنویکن در جز يفرجه ا
  بس و  ینیب يرا معنو يمثنو

  دا  ُکندیخود پ یک رنگیآب، 
سته ز آبِ جان بب يوه هایم ن یر  

  ا شودیآن همه بگذارد و در
  هر سه جان گردند اندر انتها
  ساده گردند از صور، گردند خاك 

  ز  هم مدام یدر مراتب  هم مم
  نشد ین: شیتو گو  ،د شدیهر که گو

  گه ز صورت هارب و گه مستقر
  دشویز امرش مجرد م باز هم 

  خلق صورت، امر ِ جان  راکب بر آن 
  جسم بر درگاه و جان در بارگاه 

  ارکبوا: ش جان را کهید جیشاه گو
  انزلوا: بان کهید از نقیبانگ آ

  زمش افزون مکن یکم کن آتش، ه
  خُرد است و فرود، گ ادراکاتید
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  بستان کندیکه س یپاك سبحان
  ين غمام ِ صوت و حرف و گفت وگویز
  ن بو را به هوشی، افزون کش تو ايبار

  ز از زکامیبو نگهدار و  بپره
  د مشامت از اثریندایتا ن

  چون جمادند و، فسرده و، تن شگرف
  ن برف در پوشد کفنین  زیچون زم

  ف اهللا راین بر آر از شرق سیه
  ر زند آن آفتاببرف را خنج
  ست اویو ال غرب یزانکه ال شرق

  يهد یکه چرا جز من نجوم ب
  نید مقال آن امیناخوشت آ

  کمر یش مه بستیاز قزح، در پ
ت"ن را که یا يمنکر رکو شمس"  

  ف هوایده تصریاز ستاره د
  نان  خود موثرتر نباشد مه ز

هره ز آب خود موثرتر نباشد ز  
هر او در جان توست وم  دوست پند  

  فالن يرد، ایدر تو نگ  پند ما
  د ز دوستیجز مگر مفتاح خاص آ

  ن سخن همچون ستاره ست و قمریا
  ر اویتاث جهت  یب ن ستاره یا

  جهات ید از جهت تا بیائیکه ب
  آنچنان که لمعۀ در پاش اوست

  در  رقّ اوست  یهفت چرخ ِ ازرق
هره چنگ مسئلت در و زده يز  

  حلبوس ِ او ز يپا يدر هوا
  ن خَست از اویخ  چندیدست و پا  مر
  ن همه انجم به جنگیبا منجم، ا

  است و، ما همه نقش و رقوم يجان و
  فکر کو؟ آنجا همه نور است پاك
  هر ستاره خانه دارد بر عال

  در غمام ِ حرفشان پنهان کند  
  ر  بو ید غیب  نای، کز سيپرده ا
  د بگرفته گوش اصلت بر يتا سو

  تن بپوش از باد و بود سرد عام 
  هواشان از زمستان سردتر يا
  جهد انفاسشان از تلّ برف یم
  ن بزن ید حسام الدیغ خورشیت

  ن درگاه رایگرم کن ز آن شرق ا
  ها بر  ُتراب  زد ز  ُکهیلها ریس

  ست اویبا منجم روز و شب حرب
  ی؟و عم یمیاز لئ يقبله کرد
ح یدر نب   ن یب اآلفلکه ال أُ

  ز انشَقَّ القمر یرنج یز آن هم
  مرتبت  یش توست عالیشمس پ

  "يإذا النجم هو"د یناخوشت آ
  زد عرق ِ جان یکه ر یبسا نان يا
  بسا آبا  که کرد او تن خراب  يا
  رون ِ پوست یزند بر گوش تو بیم

  رد هم، بدان یپند تو در ما نگ
  آن ِ اوست   "د السماواتیمقال"که 

  فرمان حق  ندهد اثر یک بیل
  جو یوح يزند بر گوشهایم

مات تا ند راند شما را گرگ  
  ا در صفت خفاش ِ اوست یشمس ِ دن

  ک ماه اندر تب و در دقّ اوست یپ
  شش شده یبا نقد جان  پ  يمشتر
  ند آن محل ینب یک، خود را میل

  و آن عطارد صد قلم بشکست از او
گز يکا ده رنگیرها کرده تو جان، ب   

  کوکبِ هر فکر او  جان ِ نجوم 
  فکرناك  ين لفظ فکر، ایبهر توست ا

  چ خانه درنگنجد نجم ِ مایه
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  ؟در رود یسو در مکان کیجان ِ ب
  کنند يریو تصو یلیک تمثیل

  لیک آن باشد مثیمثل نبود، ل
  سست ين پاکیز است، لیعقل ِ سر ت

  چیچ پیا  پیعقلشان در عقل ِ دن
  همچو شرق  يصدرشان در وقت دعو

  ، اندر هنرها خود نماستیعالم
  نگنجد در جهان ینیوقت خود ب

  کو شودین همه اوصافشان  نیا
گنده بود همچون من  یگر من   یَ

  کاو کند رو در نبات  يهر جماد
  کاو به جان رو آورد یهر نبات

  جانان نهد يسوباز، جان چون رو 
  

  ؟بود ینور ِ نامحدود را  حد ک  
  عشقمند یفیابد ضعیتا که در

  ل یتا کند عقل ِ محمد را گس
  ران شدست و، تن درست یزانکه دل و

  چ یچ هیه  ،فکرشان  در ترك شهوت
  همچو برق   يصبرشان در وقت تقو

  وفا  وقت وفاست یهمچو عالم ب
گم گشته چو نان    در گلو و معده  ُ

  کو جو شودیبد نماند، چونکه ن
   یابد روشنیوست  یچون به جان پ

  ات ید حیاز درخت بخت او رو
  وان خوردیخضروار از چشمۀ ح
  ان نهدیپا یرخت را در عمر ِ ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

م او کدام فاضل تر  یمرغ: که یاز واعظ یسؤال کردن سائل. 2 بر سر ِ بارو نشست، از سر و د
  است؟ و جواب دادن واعظ  سائل را 

  یسائل يرا گفت روز یواعظ
  ذو لباب يک سؤال استم، بگو ای

  نشست یمرغ یکیبر سر بارو 
م به دهیاگر رو: گفت ش به شهر و  د  

م  رو يور سو هیشهر است دش به د  
  انیآشبرد تا یمرغ را پر م

  ر و شریکالوده شد در خ یعاشق
  رینظ ید و بیباز اگر باشد سپ

  ل او به شاهیو  م يور بود جغد
  خورد از مرده خر يریش یور هم

  ور پلنگ و گرگ را افکند سگ
  ک مشت گلیبسرشته از  یآدم
  ریک طشت خمیبر قدر  یآدم
  ؟ن آسمانید ایچ کَرَّمنا شنیه

  ن و چرخ عرضه کرد کس؟یبر زم
  ؟چ تو بر آسمانیه يوه کردجل

   یلیتر قا یتو منبر را سن يکا  
  ن مجلس  سؤالم را جواب یاندر ا

ش من بهتر است؟ یکدام ،از سر و د  
م ِ او م يرو دان که به یاو  از د  

م باش و  از رو آن د ش بجه یخاك  
  مردمان  يپرّ ِ مردم  همت است، ا

  ر و شر منگر، تو در همت نگریخ
  ریدش موش باشد، شد حقیچونکه ص

  سر ِ باز است، منگر در کاله  او
 کم نگر يریسگ بود او، شکل ش

 ب و شکیر یدان مر ورا، ب یر میش

 برگذشت از چرخ و از کوکب به دل

  ریبر فزود از آسمان و از اث
  پر غمان  ین آدمید ایکه شن

  ؟عقل و عبارات و هوس یخوب
  ؟و اصابت در گمان يرو یخوب
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  ولد يحمام، ا يش ِ صورتهایپ
  همچو حور يز آن نقشها يبگذر

  ؟شان را نبودیست کایدر عجوزه چ
  انیم در بی، من بگویتو نگوئ

  ستیزش کنیدر عجوزه جان آم
  صورت گرمابه گر جنبش کند

  ر و شریجان چه باشد؟ با خبر از خ
  ت جان  مخبر استیچون سر و ماه

  ستیدل  آگه ين چو اجا ياقتضا
  بود یر، آگاهیروح را تاث

  ستیخود جهان ِ جان سراسر آگه
  ن نهادیرون  زیچون خبرها هست ب

  جان ِ اول  مظهر درگاه شد
  ک جمله عقل و جان بدندیآن مال

  از سعادت چون بر آن جان بر زدند
  س، از جان  از آن در پرده بودیآن بل

  آن نشد يچون نبودش آن، فدا
  ناقص، گر آن عضوش شکستجان نشد 

؟گر هست، کو گوش ِ دگریرّ ِ دس  
  است ژرف يان خاص را قندیطوط
  ش ِ صورت  ز آن نکات؟یچشد درو یک

  ست  قندیغش نیدر یسیاز خر ع
  یختیقند، خر را گر طرب انگ

ل" یمعن م عم  ینَخْتأفواهه"  
  غمبرانیتا ز راه خاتم پ

  ا بگذاشتندیکانب یختمهائ
  ه مانده بودناگشاد يقفلها

  ن جهان و آن جهانیع است، ایاو شف
  تو رهشان نما: د کهین جهان گویا
  شه اش اندر ظهور و در کمونیپ

م ِ او هر دو باب باز گشته از د  
  ن خاتم شدست او، که به جودیبهر ا

  ؟خود  م اندامیچ سیه يعرضه کرد  
  م کورین يبا عجوز يآر خلوت

  کاو تو را با نقشها با خود ربود 
  ر است و جان یعقل و، حس و، درك و، تدب

  ست یصورت گرمابه ها را روح ن
  در زمان از صد عجوزت بر کند

  ان از ضرریشاد از احسان و، گر
  هر که او آگاه تر  با جان تر است 

د  جانش قو ستیهر که آگه تر بو 

  بود یالله ش،ین بیهر که را ا
 ستیجانست  از دانش  ُتهیهر که ب

  دان  جمادین جانها در آن میباشد ا
  جان ِ جان خود مظهر اهللا شد
  جان ِ تو آمد که جسم ِ آن شدند
  همچو تن  آن روح را خادم شدند

  ک نشد با جان  که عضو مرده بودی
  ع جان نشدیدست بشکسته  مط

  کان به دست اوست، تاند  کرد  هست 
  ؟کو مستعد آن شکر ییطوط
  ن خود بسته طرف یان عام از ایطوط
  فعولن فاعالت   یاست آن، ن یمعن
  ک، خر آمد به خلقت  َکه پسندیل
   یختیش خر  قنطار ِ شکر ریپ
هم ین شناس، ایا ن است  ره  رو را  م  

  زد ز لب  ختم ِ گران یبو که برخ
  برداشتند ين ِ احمدیآن به د
م ِ   نا"از دنا فَتَح   بر گشود  " إِ

  ن و، آنجا در جنان ین جهان در دیا
هشان نما: د کهیوآنجهان گو تو م  
  علمون ی، انهم ال یاهد قوم

  در دو عالم دعوت او مستجاب 
  خواهند بود یبود و، ن یمثل او ن
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  چونکه در صنعت برد  ُاستاد دست
  یدر گشاد ختمها  تو خاتم

  هست اشارات محمد  المراد
  ن بر جان اوین آفرصد هزارا
  فه زادگان ِ مقبلشیآن خل

  اند يا از ری، يگر ز بغداد و هر
گل  هر جا که م گل استیرویشاخ ِ  ُ   د  ُ

  د سریگر ز مغرب سر زند خورش
  ن دم  کور داریان را  از ایب جویع

  چشم ِ خفاش ِ بد خصال: گفت حق
  خفاش کم و کاست ياز نظرها

  ریشمس پ  د ویانجم آمد چون مر
  

  ؟ختم ِ صنعت بر تو است یتو گوئ ین  
   یدر جهان ِ روح بخشان  حاتم

  کل گشاد، اندر گشاد، اندر گشاد
  ر قدوم و دور ِ فرزندان اوب

  زاده اند از عنصر ِ جان و دلش 
  اند يمزاج آب و گل، نسل و یب

  جوشد مل است یخُم ِ مل  هر جا که م
  ز دگریچ ید است، نین خورشیع

  کردگار يخود، ا يهم به ستار
  مثال  یبسته ام من ز آفتاب ب

 ز اندر خفاستیآن شمس ن انجم ِ

  ر یمن ن، بدر ِیقیشمس آمد، در 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ل ِ ضعف صدقند و راه زن صد هزاران یمان و دلیده که مانع ذوق ایپوس يدن ناموسهایوهنک. 3
  ابله نادان

  این بیاء الحق حسام الدیض يا
  را مسرح و مشروح ده يمثنو

  تا حروفش جمله عقل و جان شوند
  تو ز ارواح آمدند یهم به سع

  باد عمرت در جهان همچون خضر
  در جهان یاس مانیچون خضر، و ال

  ز صد ياز لطف تو جزو یگفتم
  ک از چشم ِ بد زهر آب دمیل

  گرانیجز به رمز ذکر حال د
  ستین بهانه هم ز دستان ِ دلیا

  صد دل و جان عاشق صانع شده
  بوطالب، آن عم ِ رسول یکیخود 

  ندم عرب؟ کز طفل ِ خودیکه چه گو
  منصب اجداد و آبا را بماند
  یآن رسول ِ پاکباز مجتب

  ک شهادت تو بگوی، عم يا: گفتش
  کن فاش گردد از سماعیل: گفت

   يصقال روح و سلطان الهد يا  
  صورت امثال او را روح ده 

  خلدستان ِ جان  پرّان شوند يسو
  ر شدنددام ِ حرف مستحص يسو

  ر و مستمریجانفزا و دستگ
  ن گردد ز لطفت  آسمان یتا زم

د يگر نبود طمطراق ِ چشم ب  
  روح فرسا خورده ام  يزخمها

  ان یارم در بین یشرح حالت م
ل يم پایکه از او ست یدل اندر گ  

  ا گوش بد  مانع شده یچشم بد، 
  نمودش شنعت عربان مهول یم

  ن معتمدید دیاو بگردان
 ره براند ین بیمد چناح یدر پ

 تا رهاند مرو را  آن  یاز پ

  تا کنم با حق شفاعت بهر تو
  ن شاع یکلّ سرّ جاوز االثن
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  ن عربیمن بمانم در زبان ِ ا
  ش لطف ما سبقیک اگر بودیل
  ثیاث المستغیتو غ ياث، ایالغ

  من ز دستان و ز مکر دل چنان
  من که باشم؟ چرخ با صد کار و بار

  م و بردباریخداوند کر يکا
  میکراهۀ الصراطَ المستقیجذب 

  یه همه مقصد توئن دو ره، گر چیز
  ستین دو ره، گر چه بجز تو عزم نیز

  انش از خدایبشنو ب یدر نب
د هست در دل چون وغایا ن ترد  

  زند بر همدگریدر تردد م
  ر بادین تردد عاقبتمان خیز
  

  ن سبب یشان خوار گردم زیش ایپ  
  ؟با جذبِ حق ین بد دلیا يبد یک
  ث یارات خبین دو شاخۀ اختیز

  مات گشتم که بماندم از فغان 
  اریاد کرد از اختین فرین کمیز

ه امانم ارین دو شاخۀ اختیز د  
د، ا م یکر يبه ز دو راهۀ ترد  

   ین دوئیک خود جان کندن آمد ایل
  ست یک هرگز رزم همچون بزم نیل
  حملنهایت اشفقن ان یآ
  ؟ا که آن حالت مراین بود به، یکا

 در کرّ و فرّ ید بهیخوف و ام

  جان ما را کن تو شاد  مر ،خدا يا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دن آسمان و یدن و ترسیان شکوهیار و اسباب آن و بیمناجات و پناه جستن به حق از فتنۀ اخت. 4
  ارین از اختیزم

  م دوالجالل مهربانیکر يا
  زلیلم  یم العفو حیا کری

  دیاز تو رس ن جزر و مدیاولم ا
  مین تردد دادیهم از آنجا کا

  اثیآه الغ یکنیم میابتال
  ا رب مکنی  ؟ن ابتالیا یتا به ک

  شیام الغر و هم پشت ر ياشتر
  نسو گرانین کژاوه گه شود ایا

  بفکن از من حمل ِ ناهموار را
  جود همچو آن اصحابِ کهف از باغ ِ

  ساریا بر ین یمیخفته باشم بر 
  نیمیتا ذات الب تو یهم به تقل

  صد هزاران سال بودم در مطار
  گر فراموشم شدست آن وقت و حال

  خ ِ چار شاخین چار میرهم زیم
  خَود يهایام ماضیر ِ آن ایش

 جهان يدائم المعروف، دارا  

 بدل یر، شاه بیر الخیک کثی

  دیمج ين بحر  ایور نه ساکن بود ا
د کن مرا هم  از کرم  یب ترد  
  ت چون اناث یذکور از ابتال يا

  ده مذهب مکن  ام بخش و  یمذهب
  ش یار ِ همچو پاالن شکل ِ خویز اخت

  آن کژاوه گه شود آنسو کشان 
  روضۀ انوار را نمیتا بب

  ، بل هم رقودیقاظ نیچرم، ا یم
  اریاخت یبر نگردم، جز چو گو، ب

  ن یرب ِ د يذات الشمال، ا يا سوی
  اریاخت یهمچو ذرات هوا ب

  ادگارم هست در خواب، ارتحال ی
  ن مناخ یجهم در مسرح ِ جان  زیم
  صمد يۀ خواب، ایچشم از دایم
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  ار و هست خودیجمله عالم  ز اخت
  وارهند ياریاز هوش یتا دم

  فخ است ین هستیجمله دانسته که ا
  يخودیدر ب يزند از خودیگریم

  یکشیوا م یستینفس را زآن ن
  د که آن از حق بودیبا یستین
  س للجن و ال لالنس انیل

  يال نفوذ اال بسلطان الهد
  یقی، اال بسلطان يال هد

  چ کس را، تا نگردد او فنایه
  یستین نیهست معراج ِ فلک  ا

  ازین و چارق آمد از نیپوست
  گر چه او خود شاه را محبوب بود

  ينه ایا و کیکبر و ر یگشته ب
  خود مفقود شد یهستچونکه از 

  ازین ِ ایتر بود تمک يزآن قو
  او مهذب گشته بود و آمده

  لیکرد آن حیم میتعل یا پی
  د چارقش ز آن شد پسندیا که دی

  ستیستید دخمه، کان بر نیتا گشا
  ن مردگانیتا نبندد دخمه بر ا

  ن مرحلهیملک و مال و اطلس ِ ا
ه گشتین بدیسلسلۀ زر   د و غرّ

  یدوزخ ینصورتش جنت، به مع
  گر چه مؤمن را سقر ندهد ضرر
  گر چه دوزخ دور دارد زو نکال

خیناقصان، ز يالحذر، ا گل ر   ین  ُ
  یغافالن زآن گلشن يالفرار ا

گل شکر ينهار ایز   جاهالن زآن  ُ
  نین انگبیکا: م مر تو رایچند گو

  من ک تلخ آمد تو را گفتار ِیل
  دار شویک زمان بیخواجه آخر 

  زد در سر  سر مست خودیگریم  
  نهندی، بنگ بر خود مننگ خمر و

  دوزخ است  ياریذکر و فکر ِ اخت
هتد يا به شغل، ای، یا به مستی يم   

   یهش یفرمان شد اندر ب یزآنکه  ب
 حسن ِ احد ند اندر آن یتا که ب

  تنفذوا  من حبس اقطار الزمن 
   یف السماوات العلیمن تجاو

   یمن حراس الشهب روح المتق
  ایست ره در بارگاه کبرین
   یستین  نیشقان را مذهب و دعا

  ازیق عشق  محرابِ ایدر طر
  ف و خوب بودیظاهر و باطن لط

خش آ سن ِ سلطان را رينه اییح   
  کار او محمود شد يمنتها

  احتراز يکه ز خوف از کبر کرد
  کبر را و نفس را گردن زده 

  دور از وجل  یحکمت يا برای
  ست  بندیهست  یستیم ِ نیکز نس
  ست یش و زیم عیابد آن نسیتا ب
 ش ِ آن جهانیع يابد بویتا ب

  هست بر جان ِ سبک رو   سلسله 
  دشت   ز جان  ،یماند در سوراخ ِ چاه

خ یافعئ گل ر    یپر زهر و، نقشش  ُ
  ک هم بهتر بود ز آنجا  گذریل
  کلّ ِ حال  یک جنت به ورا  فیل

  یکاو به گاه صبح آمد دوزخ

 یگلخنُ دتر است از قت بیکاو حق

 که بسوزاند دهان را چون شرر

 نیگز يزهر قتالست، زآن دور

 زانذار ِ من  رد تو رایگیخواب م

 ش برخوردار شویات خویوز ح
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  کنُ ش یترك ر ر وین روش بر گیه
  

  ش کنیتفت یستیدر فنا و ن  
  

ت غالم هندو که به خواجه زادة خود پنهان هوس داشت، چون دختر را با مهتر زاده یحکا. 5
  کس علت او ندانست و او زهرة گفتن نداشت. گداختیعقد کردند غالم رنجور شده و م يا

  ينده ارا بود هندو ب يخواجه ا
  علم و آدابش تمام آموخته

  ت به نازیده از طفولیپرور
  يک دخترین خواجه را یبود هم ا

  چون مراهق گشت دختر طالبان
  يد از جانب هر مهتریرسیم

  مال را نبود ثبات: گفت خواجه
  حسن ِ صورت هم ندارد اعتبار

  یز  مهترزادگیسهل باشد ن
  بسا مهتر پسر  کز شور و شر يا

  سیز اگر چه شد نفینپر هنر را 
  نیعلم بودش، چون نبودش عشق ِ د

  نیام يا ،دقت علم یگر چه دان
  شیو ر ير دستاریند غیاو نب

ف فارغ عرّ یعارفا، تو از م  
  ن و صالحیدارد و د يکار، تقو
  اریک داماد صالح اختیکرد 

  ستیاو را مال ن: پس زنان گفتند
هدند و دیا: گفت نینها تابع ز  

  ج دختر گشت فاشیچون به جد تزو
  پس غالم ِ خاجه کاندر خانه بود

  گداختیاو م یمار دقیهمچو ب
  که رنجش از دل است یگفتیعقل م

  شیآن غالمک دم نزد از حال ِ خو
  تو :شوهر که یگفت خاتون را شب

  ، او را بوديمادر يتو بجا
  ن کالمیچونکه خاتون کرد در گوش ا

  یکرد آن ستیپس سرش را شانه م

   يده کرده او را زنده ایپرور  
  ع هنر افروخته در دلش شم

  آن اکرام ساز  لطفش در کنار ِ
   يخوش گوهر  ی، گشیم اندامیس

  ن ِ گران یکردند کابیبذل م
   يخواهش گر ،دم به دم ،بهر دختر
  د، شب رود اندر جهات یروز آ

خ زرد  از  ک زخم ِ خاریکه شود ر  
ه به مال از سادگ    یکاو بود غرّ
  شد ز فعل ِ زشت خود  ننگ پدر

  س یر از بلیگ یعبرت  کم پرست و
  ن ید از آدم   اال نقش ِ طیاو ند

  ن یب بیدة غید دو دیز آنت نگشا
ف پرسد از ب عرّ ش یش و کمیاز م  

   یکه نور بازغ  ینیب یخود هم
  که از او باشد به دو عالم فالح 

  ل و تباریکه بد او فخر ِ همه خ
 ست یو حسن و استقالل ن يمهتر

  ن یزم يست  بر رویزر او گنج یب
  و قماش  یمان و نشانیدست پ
  ف و زار زودیمار و ضعیگشت ب

  کم شناخت  یبیعلت او را طب
  تن در غم ِ دل باطل است  يدارو

  ش ینه ریآمد از او در س یگر چه م
رس اندر خال احوال اوباز پ  

  دا کندیش تو پیکاو غم ِ خود پ
  ک غالم یگر رفت نزدیروز ِ د

   یتبا دو صد مهر و دالل و دوس
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  ادران مهربانآنچنان که م
  ن نبودید من از تو ایام: گفت

  خواجه زادة ما و، ما خسته جگر
  کامدش یخواست آن خاتون، ز خشم

  يمادر غر يکاو که باشد، هندو
  بود، خود را گرفت یصبر اول: گفت

  نیخائن را بب ين گرّاین چنیا
  ن گفت او مراینچنیحال خود را ا

  

  ان ینرم کردش تا در آمد در ب  
  گانۀ عنودیدختر به ب یکه ده

  ؟دگر يف نبود کاو رود جایح
  ر اندازدش یوز بام ز  ،که زند

   يکه طمع دارد به خواجه دختر
  ن شگفت یبشنو ا: گفت با خواجه که

نیرده که باشد او امما گمان ب 

کشم مر ورا خواستم کز خشم ب  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

ن طمع باز یزجر از ا یصبر فرمودن خواجه مادر دختر را که غالم را زجر مکن من او را ب. 6
  خ سوزد نه کباب خام ماندیآورم که نه س

  کن، او را بگو صبر: گفت خواجه
  رون کنمین از دلش بیتا به مکر ا

  دان درستیم: تو دلش خوش کن، بگو
  يخوش مشتر يم، ایما ندانست

  ن کانون ِ مایآتش ِ ما هم در ا
  زند يال و فکر خوش بر ویتا خ

  ک از علفیجانور فربه شود، ل
  فربه شود از راه گوش یآدم

  نین ننگ مهیاز ا: گفت آن خاتون
  ؟م بهر اویچه خا ين ژاژینچنیا

هش ین: گفت خواجه مترس و، دم د  
  سیدفع او را، دلبرا، بر من نو
  نیچون بگفت آن خسته را خاتون چن

  زفت گشت و فربه و سرخ و شکـُفت
  خاتون من يا: گفتیم یگه گه

  ما: گفتش کهیک خاتون جزم میل
  دش که سرخ و زفت گشتیخواجه چون د
  ر و فسوسیبه تزو ياو دلش داد

  یت بکرد و دعوتیه جمعخواج
  دادند و گالیتا جماعت مژده م

نین شد مر فرج را ایقیتا    ن سخُ

  مش به تویم و بدهیکه از او برّ  
  نم تو تماشا کن که دفعش چون ک

  قت، دختر ما آن ِ توست یکه حق
   يتریم، تو اولیچونکه دانست

  ما و هم مجنون ِ ما آن ِ یلیل
  ن مرد را فربه کندیریفکر ش

  فربه ز عزّ است و شرف  یآدم
  جانور فربه شود از حلق و نوش 

  ن ینچنینجنبد ا یخود زبانم م
  س خویر آن خائن ابلیگو بم

  ن لطف خوش یتا رود علت از او ز
  س یک ریابد آن باریکه صحت  هل
  ن ید از تبختر بر زمینگنج یم

گل سرخ و، هزاران شکر گفت    چون  ُ
 ن افسون و فن یکه مبادا باشد ا

 م فارغ باش هاینیا یدر پ

 علت و آمد بگشت يرفت از و

  شد نشاطش چون خروسیتا فزون م
   یسازم فرج را وصلت یکه هم

  فرج، بادت مبارك اتصال  يکا
  خ و بن یرفت  ُکل از ب يعلت از و
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  بعد از آن، اندر شب عشرت به فن
  پر نگارش کرد ساعد  چون عروس
  مقنعه و حلۀ عروسانه نکو
  شمع را هنگام خلوت زود  ُکشت

  کرد و فغانیاد میهندوك فر
  ضرب دف و کف و نعرة مرد و زن

  فشاردیهندوك را متا به روز آن 
  روز آوردند طاس و بوق زفت
  رفت در حمام بس رنجور جان
  آمد از حمام در گردك فسوس
  مادرش آن جا نشسته پاسبان

  نظر کرد از عناد يدر و یساعت
  خود کس را مبادا اتصال: گفت

  ت همچو خاتونان  تریروز  رو
  

  را بست حنـّا همچو زن  يامرد  
  ان بنمودش و دادش خروس یماک

  د اویلنگ امرَد را بپوشان
  ماند هندو با چنان کنگ درشت 

  د کس  از دف زنان یوز برون نشن
  کرد پنهان نعرة آن نعره زن 

  ؟ش سگ انبان ِ آردیچون بود در پ
  رسم ِ دامادان فرج حمام رفت 

  ان یده همچو دلق تونیرکون د
  ش او بنشست دختر چون عروس یپ

  که مبادا کاو کند روز امتحان 
  وآنگهان با هر دو دستش ده بداد
  با چو تو ناخوش عروس بد فعال 

  ر خریر زشتت شب بتر از  کیک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همچو آن هندو مبتال است یان آنکه هر نفسیت و بیقت حکایدر حق. 7
  ن جهانیم ِ این، جمله نعیهمچن

  د در نظر از دور آبینمایم
  ر است او و، از بس چاپلوسیگنده پ

  ن مشو مغرور ِ آن گلگونه اشیه
  چون فرج اندر حرج یفتیتا ن

  او آشکارا  دانه، پنهان دام ِ
  اریهوش يبه دام، ا یوستیچون بپ
  یو، شه يریو، وز يرینام ِ م

  ن رو چون سمندیبنده باش و  بر زم
  جمله را حمال ِ خود خواهد کفور

  به خواب ینیبر جنازه هر که را ب
  زانکه آن تابوت  بر خلق است بار

  ش نهیبار ِ خود بر کس منه، بر خو
  يم را مپامرکب اعناق مرد

ه یمرکب ه د یرا کاخرش تو  د  
شهرت نمود هش اکنون که چون  َ ه د د  

  متحان ش از ایبس خوش است از دور، پ  
  ک، آن باشد سراب ینزد يچون رو

  ش را جلوه دهد چون نو عروس یخو
  ش آلودة او را مچش ین نوش ِ

  صبر کن، کالصبر مفتاح الفرج 
  د ز اولت انعام اویخوش نما
  در ندامت  زار زار یچند نال

   یست اال درد و، مرگ و، جان دهین
  که بر گردن نهند  چون جنازه نه

  اهل قبوربار ِ مردم گشته چون 
  رکاب  یعال منصب شود  فارس ِ

  ن کباریبار بر خلقان نهادند ا
  ش به یرا کم طلب، درو يسرور
  د نقرست  اندر دو پایایتا ن

هیو، و یمان يکه به شهر یران د   
گشودید رخت در ویتا نبا   ران  ُ
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هش اکنون که صد بستانت هست ه د د  
  جنت از اله: غمبر کهیگفت پ

  لم مر تو رای، من کفیچون نخواه
  اریزان کفالت شد ع یآن صحاب

  انه از کفش افتاد راستیتاز
  چ بدید هیایآنکه از دادش ن
  آن رواست  یواهور به امر حق بخ

  بد نماند  چون اشارت کرد دوست
  ش آوردیکه امر ِ او پ يهر بد

  ز پوستیز آن صدف گر خسته گردد ن
  ان ندارد باز گردین سخن پایا

ه ه د د ِ یباز رو در کان، چو زر  
ه دهند د را چو در دل رب صورت  

  زهدیم یتلخ دزد را چون قطع 
ه دادن از دستید نیحز دة د  

  و لوند ین قالب و خونیهمچن
  آرند هم پروانه واریتوبه م

  همچو پروانه  ز دور آن نار را
ش، وا گریچون ب   ختیامد، سوخت پرّ
  گر بر گمان و طمع ِ سودیبار ِ د
  ر، واپس بجستپگر سوخت یبار ِ د

  جهدیآن زمان  کز سوختن وا م
ت تابان چو ماه شب فروز يکا خَ ر  
  

  ران پرَست یعاجز و و یتا نمان  
  مخواه  يزی، ز کس چیخواه یگر هم

ۀ ُ المأ    دار خدایو د  يوجنّ
  که گشته بد سوار يروز یکیتا 

  خود فرود آمد، ز کس آن را نخواست 
  دهدیخود م یخواهش یداند و، ب

  است یق انبیآنچنان خواهش  طر
  مان شد، چو کفر از بهر اوست یکفر ا

گذرد يهایکیآن ز ن عالم ب  
ه، که صد هزاران در  در اوست ه مد د 

  شاه و، هم مزاج باز گرد يسو
ه ه دیتا رهد دستان ِ تو از د   
  از ندامت آخرش هم ده دهند

 دهدیده م ،چو زن ،را يذوق ِ دزد

ه بدادن ز نیده دست بین برید 

ه می، عیوقت تلخ دهندیش را د 

  کار يکشدشان سویان میباز نس
  د و  بست آن سو بار راینور د

  خت یباز چون طفالن فتاد و ملح ر
  زود  بِ شمعیزد بر له تنشیخو

  و مست  یباز کردش حرص ِ دل  ناس
ه م دهدیهمچو هندو، شمع را د  

  به صحبت کاذب و مغرور سوز يو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بِ اطفاه اهللایان عموم آیبدر . 8 لْحرْ وا  ناراً لد لما أَوقَ   ه کَُ
  نیادش رود توبه و انیباز از 

  یکلماهم  اوقدوا  نار الوغ
  ستینجا مایعزم کرده که  دال ا

  کاشته یچون نبودش تخم ِ صدق
  زندیگر چه بر  آتش زنه  دل م

  

  ن ید الکافریالرحمن  ک  کاوهن  
  اانطف یأطفأ اهللا نارهم حت

  ست ی، زانکه اهل ِ عزم نیگشته ناس
  ان او بگماشته یحق بر آن نس

  زندیآن ستاره ش را کف  ُکل م
  

  
  
  
  
 

  آتش زدن در شب و کشتن ِ دزد آن را و غفلت آن مرد. 9
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  ک بزرگیشب به خانۀ  يرفت دزد
  آن معتمد شب دیبشن يسرفه ا

  دیشن يصاحب خانه شب آواز
  ر شمع افروختنزد آتش بهیم

  شش نشستیدزد آمد در زمان پ
  نهاد آنجا سر ِ انگشت رایم

د یپنداشت کاو خود  م یخواجه م   مرَ
  ن سوخته نمناك بودیا: خواجه گفت

  شیبه پ یکیبسکه ظلمت بود و تار
  اندر دلش ین آتش  ُکشین چنیا

  ي؟داند دل داننده ایچون نم
  روز و شب به خَود: که یگوئیچون نم

  نیبب  يگردیوالت مگرد معق
  ؟خانه، با بنا بود معقولتر

  و وقار ین بزرگیبا ا يخانه ا
  خط، با کاتب بود معقولتر؟

  م ِ فمین ِ چشم و، میم ِ گوش و، عیج
  ي؟راننده ایز گ یشمع، روشن ب

  ریصنعت خوب، از کف شلّ ِ ضر
  کنندیکه قهرت م یپس چو دانست

  به جنگ يپس بکن دفعش، چو نمرود
غول بر آسمانهمچو اسپا ه م  

  برو  ی، اگر تانيز از ویا گری
  از کفش ی، نرستيدر عدم بود

گر ستن  بود  بختنیآرزو ج  
  ن جهان دام است و، دانه ش آرزویا

  صد گشاد يدیبد  ین رفتیچون چن
، بدان يچون شد آن یدر ضد ضد  
  استفت القلوب: مبر گفتیپس پ

  

 از ره پنهان در آمد همچو گرگ  

  ش زنه، کاتش زندبر گرفت آت
 دیبرگرفت آتش زنه، زد آن وح

 ند علنیتا سرّ ِ آواز را ب

  ش پست یسوخته، کرد یچون گرفت
  فنا استارة آتش    تا شود

  ُکشد ید آنکه دزدش میدین نمیا
د استاره از ترّ یم   ش زودیمرَ
  ش یرا نزد خو ید آتش  ُکشیند یم
  ند از عمش یدة کافر نبید

   ياننده اهست با گردنده  گرد
  ؟رود ید، کیآ ی، کيخداوند یب
  ن یمه يخود، ا یعقل ین بین چنیا
  هنر یب يبنا، بگو ا یا که بی
د ب یک خوب کار؟ ياوستاد یبو 

  پسر يش ایندیکاتب، ب یا که بی
  متهم  ي؟ ایکاتب یچون بود ب

   ي، داننده ايراننده ایا به گی
  ؟ریبص یرائیا ز گی  یباشد اول

  زنندینت مبر سرت دبوس ِ مح
  ر ِ خدنگ یاو کش در هوا  ت يسو
  انداز، دفع نزع جان یر میت

  گرو ی؟ چون در کف اوئيچون رو
  دست خَوش  ي؟ ایاز کف او چون ره

  ختن یر يش عدلش  خون ِ تقویپ
  زو  آر يز از دامها، رویدر گر
  فساد يدیدر ضد ِ آن، د يچون شد

 جوان يضد را از ضد شناسند ا

  د خطوب یبرون گو تانیگر چه مفت
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "استفت قلبک و لو افتاك المفتون"ث یان حدیدر ب. 10
 د فصولیبرون گو یگر چه مفت    از رسول "استفت قلبک"گوش کن 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



844 

 

  دشیآرزو بگذار تا رحم آ
  مت کنشجست، پس خد یچون نتان

م چون تو مراقب م م به د يشو ید  
  چشم خود را ز احتجاب يور ببند

  از و رتبتشیا يران سو  باز
  

  دش یبا ین مین چنیکا يآزمود  
گلشنش  يتا رو   از حبس ِ او در  ُ
   يغو يو داور، ا ینیب یداد م

 ؟گذارد آفتاب یکار ِ خود را ک

  رفعتش لت در کمال ِیوآن فض
 

  
  
  
  
 

  است او رایاز و نمودن سلطان کیران بر ایحسد بردن ام. 11
  ران از حسد جوشان شدندیچون ام

  خرد یاز ِ تو ندارد سین ایکا
  ریام یرون رفت با آن سیشاه ب
  د از دور آن ملکید یکاروان

  رو بپرس آن کاروان را بر رصد
  يز  ر: امد کهید و بیرفت و پرس

  بو العال يرو ا: را گفت يگرید
  منی يتا سو: رفت و آمد گفت

  دگر يریران، گفت بامیماند ح
  از هر جنس هست: باز آمد گفت

  ؟يرون شدند از شهر ریب یک: گفت
  رو واپرس هان: آن دگر را گفت

  باز گشت و گفت هفتم از رجب
م نزدیدانست، دیچون نم گر د  

  شتریر و بیام ین تا سیهمچن
  ک سوالیتند بهر رف یکیهر 

  جدا يمن روز: ران را کهیگفت ام
  کاروان را کز کجاست؟ آنبپرس : که
  کیک به یاشارت،  یت، بیوص یب

  مقام یر اندر سیم ین سیهر چه ز
  

  عاقبت بر شاه خود طعنه زدند  
  ؟رداو چون ب  ریام یس یجامگ
  رید گیصحرا  و  ُکهستان ص يسو

  مؤتفک  يرو ا: را که يریگفت م
  ؟رسدین شهر اندر میامکز کد

   يعزمش تا کجا؟ درماند  و: گفت
  ؟تا کجا: باز پرس از کاروان که

  موتمن؟  يست هان ایرختش چ: گفت
  برو  واپرس رخت آن نفر: که

  است  يراز ياغلب آن  کاسه ها
   یر ِ سست پیران آن امیماند ح

 بودست نقل ِ کاروان یتا که ک

 !عجب يا ؟ریست تسعیچ يدر ر: گفت

 ه فرستاد آن دگر را زان عددش

  و ناقص، اندر کرّ و فر يسست را
 ناقص و عاجز ز ادراك کمال

  ش رایاز خویامتحان کردم ا
  د راست ین جمله را پرسیاو برفت ا
  و شک  یبیر یافت  بیحالشان در

  کدم شد تمام یآن به   کشف شد، زو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  شان رایانه و جواب دادن شاه ایمدافعۀ امرا آن حجت را به شبهۀ جبر. 12
  ستین فنیکا: رانیپس بگفتندش ام

  نغز يقسمت حق است مه را رو
  کندیت میبلکه سلطان چون عنا

  ست یتهاست، کار جهد نیاز عنا  
گل را بو   نغز يدادة بخت است  ُ

ه میاز تفاخر خ زندیمه بر م 
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  بلکه آنچ از نقش زاد: گفت سلطان
  ؟با خدا یبگفت یور نه آدم ک

  ناه از بخت بودن گیکا: یخود بگفت
  یتنیأغو: که گفت یسیهمچو ابل

  بل قضا حق است و، جهد بنده حق
  م اندر دو کاریدر تردد مانده ا

  د او؟یگو یا آن کنم، کین کنم یا
د بر سرمیچ باشد ایه ؟ن ترد  
  ؟ن تردد هست که  موصل رومیا

  ید قدرتیپس تردد را ببا
  جوان يبر قضا کم نه بهانه  ا

  و  قصاص او به عمر؟د یخون  ُکند ز
گرد و  جرم خود بب   نیگرد خود بر َ
  ریکه نخواهد شد غلط پاداش ِ م

  رید تب  به غیای، نيتو عسل خورد
  ؟جهد  کان واتو نگشت يدر چه کرد

  د از جان و تنتیفعل ِ تو، کان زا
  کنندیب صورت میفعل را   در غ

  ک آنی؟ ليماند به دزد یدار  ک
  م داددر دل ِ شحنه چو حق الها

  و عادل قضا یتا تو عالم باش
  نین  ُکند اندر گزیچونکه حاکم ا

  ر جوید غیجو، نرو يچون بکار
  گر منهیجرم خود را بر کس د

  یجرم بر خود نه، که تو خود کاشت
  یرنج را باشد سبب بد کردن
  آن نظر در بخت، چشم احول کند

  یفت يمتهم کن نفس خود را، ا
  به رهتوبه کن، مردانه سر آور 

ه ا   يدر فسون ِ نفس  کم شو غرّ
  دیمف يا  یهست آن ذرات جسم

  هست ذرات خواطر و افتکار

  ر است و دخل ِ اجتهادیع ِ تقصیر  
بنا  انا ظلمنا نفسنا ر  

  ؟ن بود، حزم ما چه سودین قضا اچو
   ی؟زنیجام و، ما را م یتو شکست

  س ِ خلق ین مباش اعور چو ابلیه
د کیا ؟اریاخت یبود ب ین ترد  

  عمو يکه دو دست و پاش بسته است، ا
   ؟ا باال پرمیکه روم در بحر،  

   ؟سحر  تا بابل روم يا برای
د  بر سبلت یور نه آن خنده بو   

  ؟گرانیبر د ینه جرم ِ خود را چون
  خورد عمرو و، بر احمد حد ِ خمر؟  یم

  ن یه مبیتو از سا ،نیجنبش از خود ب
  ریر ِ بصیداند آن میخصم را م

  رید شب به غیایمزد روز ِ تو  ن
  ؟ع کشتیکه نامد ر يدیتو چه کار

  رد دامنت یبگ يهمچو فرزند
  ؟زنندیم يرا   نه دار يفعل دزد

  ب دان یغ ير خدایهست تصو
  ن صورت بساز از بهر ِ دادین چنیکا

  ؟نامناسب چون دهد داور سزا
  ؟نین حاکمیچون کند حکم  احکم ِ ا

  ؟گرو ی، ز که خواهيقرض تو کرد
  ن پاداش ده یگوش و هوش ِ خود بر ا

   یبا جزا و عدل ِ حق  ُکن آشت
   یبد ز فعل ِ خود شناس، از بخت ن

  و کاهل کند یکلب را کهدان
  عدل را يمتهم کم  ُکن جزا

  ره یعمل بمثقال ٍ یکه فمن 
   يکافتابِ حق نپوشد ذره ا

  دیپد ید جسمانین خورشیش ِ ایپ
 ق آشکارید حقایش ِ خورشیپ
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  ش تو نهانیدا و، پیش حق پیپ
  

  در آن ين، مکن فکریب است ایسرّ غ  
   

ده بود و دستۀ گل و الله  ُکالله وار به سر نهاده تا یچیاه پیاد که خود را در گیت آن صیحکا. 13
  رك آن رایاه پندارند، و دانستن آن مرغ زیمرغان گ

  ان ِ مرغزاریدر م یرفت مرغ
  نینهاده بر زم يدانۀ چند

  اهیده در برگ و گیچیش را پیخو
  *ن بنشسته و کرده نگاه یکم در

  او از ناشناخت يمرغک آمد سو
  سبز پوش؟ يا یستیک: گفت او را

  زاهدم من، منقطع يمرد: گفت
گز يزهد و تقو   شین و کیدم دیرا  ُ
  مرا واعظ شده ه یمرگ همسا

  چون به آخر فرد خواهم ماندن
  خواهم کرد آخر در لحد يرو

نَخ را بست خواهند، ا صنم يچون ز  
  به زربفت و کمر آموخته يا

سته ا يم  کز ویرو به خاك آر میر  
  چار طبع  یمیشانمان قدیجد و خو

  یو هم دم یسالها هم صحبت
  روح ِ او خود از نفوس و از عقول
  از نفوس و از عقول پر صفا

  یافتیارکان ِ پنج روزه ی
  خوشند يکودکان هر چند در باز

  طفل ِ خُرد يشُد برهنه  وقت باز
  در فتاد يگرم او به باز آنچنان

  مدد یاو شد ب يشد شب و  باز
  ؟"ا لعبیانما الدن" يدیشن ین
  ش از آنکه شب شود  جامه بجویپ

گز یمن به صحرا خلوت ده امیب  
  دلستان يم عمر از آرزوین

  ن ببردیجبه را برد آن،  ُکله را ا

  بود آنجا دام از بهر شکار  
  ن یاد آنجا نشسته در کمیو آن ص

گل و الله ورا بر سر کاله  وز  ُ

  چاره ز راه ید بیتا در افتد ص
  مرد تاخت  يکرد و سو یپس طواف
  ؟ن وحوشیان ایابان، در میدر ب
  نجا مقتنع یو برگ ااه یبا گ
  ش یش ِ خوینم اجل را پیب یزانکه م

  کسب و دکان ِ مرا برهم زده 
  د کرد با هر مرد و زن یخو نبا

  د که  ُکنم  خو با احدیآن به آ
  د که زنخ کمتر زنم یآن به آ

  آخر استت جامۀ نادوخته 
  ؟میان بسته ایوفا یدل چرا در ب

  م طمع یت بستیعار ش ِیما به خو
   یداشت  جسم ِ آدم با عناصر

  ش را کرده نکول یروح ِ اصل ِ خو
  وفا یب يد به جان، کایآینامه م

  !  یاران ِ کهن بر تافتیرو ز 
  کشندیخانه م يشب کشانشان سو

  دزد ناگاهش قبا و کفش برد
  ادیرهن رفتش ز یکان کاله و پ

  خانه رود يرو ندارد که سو
  مرتعب  یرخت و گشت يباد داد

  کن در گفت وگوع میروز را ضا
  ده ام یخلق را من دزد جامه د

  دشمنان  يم عمر از غصه هاین
  گشته ما چون طفل ِ خُرد يغرق باز
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  ک شدینک شبانگاه اجل نزد
  ن سوار توبه شو، در دزد رسیه

  ب مرکب استیتوبه عجامرکب 
  دار از آنیک مرکب را نگه میل

  ز همیتا ندزدد مرکبت را ن
  

  خل هذا اللعب بشک ال تعد  
  جامه ها از دزد بستان  باز پس 

  ک لحظه ز پست یبر فلک تازد به 
  ت ناگهان ید آن قبایکاو بدزد
  ن مرکبت را  دم به دم یپاس دار ا

  

  
  
  
  
 

له جامه یدند و بر آن قناعت نکردند به حیت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدیحکا. 14
  دندیهاش را هم دزد

  دیکش یقچ داشت از پس م یکیآن 
  آگه شد  دوان شد چپ و راستچونکه 

  د آن دزد رایبد یبر سر چاه
  اوستاد؟ يا  يناالن از چه ا: گفت

  یرون کشیب  يدر رو یگر توان
  ان من پانصد درمیهست در هم

  به دست یصد درم بدهم تو را حال
ه در گشاد يگر در در بسته شد، د  

  جامه ها بر کند و اندر چاه رفت
  دد که ره تا ده برَیبا  یحازم

  یرتیفتنه س ست یدزد یکیآن 
  کس نداند مکر او، اال خدا

  

  دیدزد قچ را برد و حبل او بر  
  ابد کان قچ برده کجاست یتا ب

  لتایه و واویدر فغان و گر
  ان ِ زرم در چه فتادیهم: گفت

   یخُمس بدهم مر تو را با دل خوش
 ن لطف و کرمیبا من چن یگر کن

ه قچ اس ين بهایا: گفت با خود ت د  
  شد، حق عوض  ُاشتر بداد یگر قچ

  جامه ها را هم ببرد آن دزد تفت 
  حزم نبود، طمع  طاعون آورد

   یال او را به هر دم صورتیچون خ
  ن دغایز و، وا ره زیدر خدا بگر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

کرد از  یه و آله نهیاله عل یصل یکه مصطف یترهب یاد در ترهب و در معنیمناظرة مرغ با ص. 15
  "االسالم یۀ فیال رهبان"آن امت خود را که 

  ستیخواجه در خلوت ما: مرغ گفتش
هب نه   فرمود آن رسول یاز ترّ

  جمعه شرط است و جماعت در نماز
  ر صبریدن زیان کشیرنج ِ بد خو

  پدر يا "نفع الناسیر ناس ان یخ"
ت مرحوم باشیدر م ان ِ ام  

  پسر يرحمت آمد ا چون جماعت
  اریاد عیدر جوابش گفت ص

  اران ِ بدیبه از  یهست تنهائ

هب نید     ست یک نین ِ احمد را ترّ
  فضول   يا ؟یچون بر گرفت یبدعت

  امر معروف و ز منکر احتراز
  منفعت دادن به خلقان همچو ابر

  با مدر؟ یقی، چه حریگر نه سنگ
هل، محکوم باش سنت احمد م  

 تاج ِ سر يجهد کن کز رحمت آر

 ، هوش دارینکه گفتیست مطلق این

 ند، بد شودیچون با  بد نشک ین
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  زآنکه عقل ِ هر که را نبود رسوخ
  ت استیچون حمار است آنکه نانش من

  علف باشد چو خر يهوش او سو
  ر حق همه گردد رفاتیزآنکه غ

  هر چه جز آن وجه باشد هالک است
  پسر يه عکس شخص است، ایگر چه سا

  روان یشخص یست بین هیچ سایه
  کن طلبیه شخص را مین ز سایه
  ش به مرگیبود رو یار جسمانی

  حکم او هم حکم ِ قبلۀ او بود
  ن قوم باشد راهب استیهر که با ا

  وجود یبگذر از سنگ و کلوخ ِ ب
ه زند خود کلوخ و سنگ کس را ر  

  پس جهاد آنگه بود: گفت مرغش
  و نبرد ياریحفظ   ياز برا

  دا شودیپ یآنگه يعرق مرد
  ف بوده ست آن رسولیالس یچون نب

  ن ما جنگ و شکوهیمصلحت در د
  ک را جدایمصلحت داده است هر 

د  ،يآر: گفت و زور ياریگر بو  
  ن ره مردوارید در ایبا یقوت

  ز بهی، پرهیچون نباشد قوت
  ز نامداریعز ين است ایصنعت ا

  راه را یابیجو تا بیار می
  اد کار ریصدق ِ دل ببا: گفت

  عدد یب ینیار بیار شو تا ی
  یوسفیو گرگ است و، تو همچون ید

  را بودیگرگ اغلب آن زمان گ
  آنکه سنت با جماعت ترك کرد
  قیهست سنت ره جماعت چون رف

  راه سنت با جماعت به بود
  ک هر گمراه را همره مدانیل

  ش ِ عاقل همچو سنگ است و کلوخ یپ  
  ت است ین رهبانیصحبت او ع

 هنر یب یتا نمان يبگذر از و

  ن ٍ فهو آت یُکلّ آت بعد ح
 ک مالک استیملک و مالک عکس آن 

 خورد بر یه نتانیچ از سایه

 کاروان يه را بجو، ایاصل سا

 در مسبب رو، گذر کن از سبب

 د کرد تركیم است، باصحبتش شو

  مرده اش دان، چونکه مرده جو بود
  که کلوخ و سنگ او را صاحب است 

 کان لعل رو از بهر ِ جود يسو

  ن کلوخان صد هزار آفت رسدیز
  ان ره بودین ره زن مین چنیکا

  ر مردید شیمن آیبر ره نا ا
  که مسافر همره اعدا شود

  امت او صفدرانند و فحول 
  غار و کوه   یسین عیمصلحت در د

 مرد خدا یمصلحت جو گر توئ

ت بر زند  بر شرّ و شور تا به قو 

  ن جا فردوارید در ایبایار می
  طاق  آسان بجه یدر فرار از ال 

 کن، در نگر انجام کار یفکرت

 ؟تو راه و چاه را یدان یورنه ک

  ار راید یایاران کم نیور نه 
  مدد یب یاران بمانی یزانکه ب

   یصف يا عقوب مگذار یدامن 
  شک به خود تنها رودیکز رمه ش

  ش خَوردین مسبع ز خون ِ خویدر چن
ه و ب یب ق یدر مض یار افتی یر  

 ن خوشتر رودیقیاسب با اسبان 

 غافالن ِ خفته را آگه مدان
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  مدد یابیرا جو کز او  یهمره
  کاو بود خصم ِ خرد ین یهمره

  يابد عقبه ایکه رود با تو یم
  شیسود خو يرود با تو برایم
اشتر دلی   د ترسی، چون دیا بود  ُ
  یار را ترسان کند ز اشتر دلی
  ز از اوین بگریار بد مار است، هی
د آن راه زنی   ار را از ره برَ

  يشه ایاست در هر ع يراه، جان باز
  رود؟ یخود ک ین هر گمرهیراه د
  ر استن ز آن رو پر از شور و شیراه د

  نفوس ين ترس امتحانهایدر ره ا
  هایراه چه بود؟ پر نشان پا

  اطیابد ز احتیرم آن گرگت نیگ
  آنکه او تنها به راه خوش رود

  ریفق ياران، ایخر ز   یظیبا غل
  کز کاروان تنها رود يهر خر

  خ افزون خوردیچند زخم چوب و س
  خوش شنو: د آن خریگویمر تو را م

  رصد آنکه تنها خوش رود اندر
ستیاندر ا ییهر نب رن راه د  

  وارهاید ياریگر نباشد 
  وار اگر باشد جداید یکیهر 

  حبر و قلم ياریگر نباشد 
  گسترد یم یکه کس يرین حصیا

  دین آفریچو زوج یحق ز هر جنس
  عجب ياد، ایان مرغ و صیدر م

  ن بگفت و آن بگفت از اهتزازیا
  را چابک و دل خواه کن يمثنو

  ه بر گندم فتاددیمرغ را چون د
  ست؟یگندم زآن ک: بعد از آن گفتش که

  ش منیتام است امانت پیمال ِ ا

 ان ِ احدیهمدل و همدرد، جو  

  د که جامۀ تو برَدیجو یفرصت
   يکه تواند کردت آنجا نهبه ا

 شیان هست نن منوش از نوش او، کیه

  دت بهر رجوع از راه  درس یگو
   ین همره عدو دان، نه ولین چنیا

 زد بر تو زهر آن زشت خویتا نر

 ر ِ زنیمرد نبود آنکه افتد ز

هر جان شیآفت    يشه ای، در دفع ِ
 د که مرد ره بودیبا یحازم

  که نه راه هر مخنث گوهر است 
  ز سبوس ییزن به تمیهمچو پرو

  هایرا ار چه بود؟ نردبانی
  تت نبود نشاطیجمع یک بیل

دیقان سیبا رف ر ِ او صد تو بو  
ت پذیدر نشاط آ رید، شود قو  

  آن راه از تعب  صد تو شود يبر و
  ابان را برَدیتا که تنها آن ب

  ن تنها مروینچنیخر، ا يگر نه ا
  گمان خوشتر رود یقان بیبا رف

  اران را بجست یمعجزه بنمود و 
 ؟و انبارهاد خانه ها یبر آ یک

  ؟سقف چون باشد معلق در هوا
  ؟کاغذها رقم يفتد بر رو یک

  وندد به هم، بادش برَدیگر نه پ
  دیت پدیج شد ز جمعیپس نتا

 ک شبیبس شکال افتاد و شد نزد

  دراز ین معنیبحثشان شد اندر ا
  ماجرا را موجز و کوتاه کن 

 طاقت آمد در گشادینفس او ب

  ت سیوص یم ِ بیتیامانت از : گفت
  نکه پندارند ما را موتمن آز
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م و مجروح حال: گفت   من مضطرّ
  ؟ن گندم خورمیکز ا يهست دستور

  يضَرورت هم تو یمفت: گفت
  ز بهیور ضرورت هست هم، پره

  مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان
  پس بخورد آن گندم و در فخ بماند

  چه افسوس و چه آه ،دنبعد درمان
  د و هوسیآن زمان که حرص جنب

  خ شودین دانه بر تو یش از آن کایپ
  آه و دود و ناله آن دم کار بند

  بصره است یش از خرابیکان زمان پ
  یا ثاکلی ییا باکی یابک ل
  و اعتفر یقبل موت ینح عل
  يالنو یف يقبل ثبور یابک ل

  شد راه زنیو میآن زمان که د
  که اشکسته گردد کاروانش از آن یپ

  

  ن زمان بر من حالل یهست مردار ا  
  ن و پارسا و محترم یام يا
   يمجرم شو يضرورت گر خور یب

  ضمان آن بده  ي، باريور خور
  توسنش سر بستد از جذبِ عنان 

  ن  و االنعام خواندیاسیچند او 
  اه ین دود سیست ایش از آن بایپ

  رس  ادیفر يا: گو کهیدم به دم م
 خ شودیحرص تو همچون  یگرم

 هوش مند يحرص را آواره کن، ا

  بو که بصره وارهد هم ز آن شکست 
  قبل هدم البصره و الموصل 

  و اصطبر یبعد موت یال تنح ل
خل البکاء  يبعد طوفان النو َ  
  ن خواندن یاسیست یآن زمان با

  پاسبان  يآن زمان چوبک بزن، ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  کردن پاسبان بعد از بردن دزدان اسباب کاروان را يو هو يها. 16
  ک کاروانیبود در  یپاسبان

  دزد اسباب برد  پاسبان شب خُفت و
  دار گشت آن کاروانیروز شد، ب
  و چوبک زدن یه یپاسبان در ه
  بگو  حارس يکا: فتندپس بدو گ

  دزدان آمدند اندر نقاب: گفت
  گیر چون تلّ ِ يا: قوم گفتندش که

  شان گروهیک کس بدم، ایمن : گفت
  دیاگر در جنگ کم بودت ام: گفت
  غیآن دم کارد بنمودند و ت: گفت

  آن زمان از ترس من بستم دهان
  ن دمم که دم زنمیآن زمان بست ا

  و ِ فاضحهیچونکه عمرت برد د
  نینمک اکنون حن یگر چه باشد ب

 حارس مال و قماش آن مهان  

  فشرد یر هر خاکیرختها را ز
  م و اشتران یدند رخت و سیرفته د

 خود هم او بد راهزن ،گرم گشته

  اسباب کو؟ نین رخت و، ایکه چه شد ا
  شم شتاب یرختها بردند از پ

  ؟گیتو مرد ر يچه ا ؟يکردیپس چه م
  با سالح و، با شجاعت، باشکوه 

  "دیبرجه"ن که دز یستینعره با
ش، ور نه  ُکش غ یدر یمت بیکه خم  

  و فغان  يهایاد و هین زمان فریا
  کنم  یه ین زمان چندان که خواهیا
  نمک باشد اعوذ و فاتحه  یب

  ن یقینمکتر ز آن  یت بهست غفل
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  زینال ن یم  نمک ین هم بیهمچن
  ا به گاهی  گاه چبود ی، بيقادر
ل: گفت ما فاتکم  یال تاسوا ع  

  

  زیعز يالن را نظر کن، ایذل: که  
  اله  يشد؟ ا یفوت ک يزیاز تو چ

گم یک   ؟شود از قدرتش مطلوب  ُ
 

  
  
 

  اد  به حرصیاد، و صیخود را به مکر ِ ص يحواله کردن مرغ گرفتار. 17
  آن بود ين سزایا :گفت آن مرغ

  آن نشاف ي، سزاین: گفت زاهد
  آغاز کرد يبعد از آن نوحه گر

  دل پشتم شکست يکز تناقضها
  ستیتو سرم را راحت ر دستیز
  ش از سر من بر مداریۀ خویسا

  زار شد از چشم منیخوابها ب
  یق، چه باشد گر دمیم الیگر ن

  مر عدم را خود چه استحقاق بود؟
  ب کردیس کرم آنَ ن را یخاك گرگ

  پنج حس ظاهر و، پنج ِ نهان
  نور بلند يقت، ایتوف یتوبه ب

  یبر کن ک یک ی سبلتان توبه 
  ران دکان و منزلمیز تو و يا

  ست کارم را نظامیتو ن یچونکه ب
  ستیتو زنده ن یزم؟ زآنکه بیچون گر

  جان را اصول يجان ِ من بستان تو، ا
  یوانگیعاشقم من بر فن ِ د

  م راز فاشیوچون بدرد شرم  گ
  ا پنهان شدم همچون سجافیدر ح

  اریقان، راهها را بست یرف يا
  ي؟م و رضا  کو چاره ایجز که تسل

  او ندارد خواب و خور، چون آفتاب
  من يا هم خویا من باش، یکه ب
  ي؟دا شدین شی، چون چنيدیور ند

  ت ندادست او علفیسو یگر ز ب
  گربه، در سوراخ  از آن شد معتکف

  که فسون ِ زاهدان را بشنود  
  مان از گزاف یتیکه خورد مال ِ 

  اد لرزان شد ز دردیکه فخ و ص
  مال دست  یم  ایبر سرم، جانا، ب

کر بخش   ست یتیآ یدست تو در شُ
  قرار یقرارم، ب یقرارم، ب یب

  اسمن یرشک سرو و  يدر غمت، ا
  ی؟در غم یرا بپرس یناسزائ

  ن درها گشودیو لطفت چنکه بر ا
ب کردیه گهر از نور ِ حس در جد  

رده از آن که بشر شد نطفۀ م  
  شخندیش توبه نبود ریجز به ر

   یه ست و، تو ماه روشنیتوبه سا
  دلم  يفشاریچون ب  ؟چون ننالم

 گردد تمام؟ یتو هرگز کار ک یب

  ست یت  بود بنده نیخداوند یب
   تو گشته ام از جان ملول یزانکه ب

   یرم از فرهنگ و از فرزانگیس
  ر و ارتعاش ین صبر و زحیچند از ا

  ن لحاف یر ایناگهان بجهم ز ز
  ر شکاریم، و او شیلنگ يآهو

   ير نر خونخواره ایدر کف ش
  خورد و خواب  یکند بیروحها را م

  من  يرو یدر تجل ینیتا بب
  يا شدی، طالب احيخاك بود

  ؟ن طرفیچشم ِ جانت چون بماندست ا
  ه از آن سوراخ او شد معتلف ک
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  گردد به بام یمگر هیگربۀ د
  یرا قبله شد جوالهگ یکیآن 
  کار و، رو در المکانیب یکیآن 

دیرکار  او دارد، که حق را شد م  
  ن روز چندیگران، چون کودکان، اید

  جهدیقظه میکاو ز  یخوابناک
  م مایجان که نگذار يرو بخسب ا

  خ ِ خوابیاز ب یهم تو خود را بر کن
  بانگ آبم من به گوش تشنگان

  عاشق، بر آور اضطراب يبرجه ا
  

  د او طعام یابیکز شکار مرغ   
   یجامگ يو آن دگر حارس برا

  ش تو قوت جان یکه از آن سو داد
  دیبر يبهر کار او ز هر کار

  کنندیم ير خاك  بازدتا به شب 
  دهدیۀ وسواس عشوه اش میدا

  از خواب بجهاند تو را یکه کس
  همچو تشنه که شنود او بانگ آب 

  رسم از آسمان یباران مهمچو 
  ؟بانگ آب و، تشنه و، آن گاه خواب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان وثاق که اشارت کرده بود و امد بدید وعدة معشوق بیت آن عاشق که شب بر امیحکا. 18
ر گردکان نمود و رفتیج دمعشوق آم. از شب را منتظر بود تا خوابش ربود یبعض بش را پ  
  شیام پیبودست در ا یعاشق

  سالها در بند وصل ِ ماه خود
دینده یعاقبت جو ابنده بو  

  ایکامشب ب: ار اوی يگفت روز
  م شبین تا نیدر فالن حجره نش

  نانها بخش کردمرد قربان کرد و 
  مرد انتظار یشب در آن حجره هم

  منتظر بنشست و خوابش در ربود
  دار بد، خوابش گرفتیب یساعت

  ار اویل آمد یبعد نصف الل
  دیعاشق خود را فتاده خفته د

  ب کردیاندر ج گردکان  چندش 
  دیچون سحر از خواب عاشق بر جه

  شاه ما همه صدق و وفاست: گفت
  میمنیآن اخواب، ما ز یدل ب يا

  ن مطحن شکستیگردکان ما در ا
  ؟ماجرا ين صالیعاذال، چند ا

  من نخواهم عشوة هجران شنود
  ستیوانگیر شورش و دیهر چه غ

  ش یپاسبان عهد  اندر عهد خو  
  شاهنشاه خود مات و، مات  شاه

  نده بودیکه فرج از صبر زا
  ایتو لوب یکه بپختم از پ

  طلب  یم شب من بیم نیایتا ب
هش از زیچون پد ر ِ گردید آمد م  
  ار ِ غارید وعدة آن یبر ام

 ش و غنودیخو یاوفتاد و گشت ب

 !شگفت يعاشق دل داده را خواب؟ ا

  صادق الوعدانه آن دلدار او
  دین او دریاز آست یاندک

  باز نرد ین، میر ای، گیکه تو طفل
  دین و گردکانها را بدیآست

  رسد  آن هم ز ماست یآنچه بر ما م
  م یزنیچون حرس بر بام چوبک م

  م از غم خود اندك است یهر چه گوئ
ه بعد از ا وانه راین دیپند کم د  

  ؟آزمودم، چند خواهم آزمود
  ست یگانگیدر ب ين ره  رویاندر ا
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  ر رایم آن زنجین بنه بر پایه
  ر آن جعد نگار مقبلمیغ

  ستیبرادر، راست ن يعشق و ناموس، ا
  ان شومیوقت آن آمد که من عر

  ایشه، بیشرم و اند عدو ِ يا
  یجان از جادوئ ببسته خوابِ يا
  فشاریر و میصبر گ ين گلویه

  ؟خنک گردد دلش یتا نسوزم، ک
  ، بسوزيسوز یخانۀ خود را هم

  ر مستیش يا ،ن خانه رایخوش بسوز ا
  ن، من سوز را قبله کنمیبعد از

  پدر يا  خواب را بگذار امشب
  بنگر آنها را که مجنون گشته اند

  عشق خلقان غرق ِ ین کشتیبنگر ا
  د و دلربایناپد یاژدهائ

  گه شد از اوآعقل ِ هر عطار ک
  تا ابد یائین جو بر نیرو کز ا

  نیو بب يمزور، چشم بگشا يا
  برآ  یزرق و محروم ياز وبا

  شود "نمیب" ی، هم"نمیب ینم"تا 
  بخش باش یو، مست یبگذر از مست

  ؟پست ین مستیتو بد يچند ناز
 ر شود سر مستاریگر دو عالم پ  

  یابد خوارئین يارین ز بسیا
  گر جهان پر شد ز تابِ نور مه
  گر جهان پر شد ز نور آفتاب

  ن جمله باالتر خرامیک، با ایل
  چو باز ِ اشهب است ین مستیگر چه ا

  مست ز ابرار و، مقرب زآن به است
  ازیشو اندر امت یلیسراف رو 

  شه شدیمست را چون دل مزاح اند
  ؟ستیبهر چ "ن ندانم، و آن ندانمیا"

  ر رایدم سلسلۀ تدبیکه در  
  بگسلم  ير آریگر دو صد زنج
  ست یعاشق مأ يبر در ناموس، ا

  نقش بگذارم، سراسر جان شوم 
  ایدم پردة شرم و حیدرکه 

   یارا که در عالم توئیسخت دل 
  سوار يتا خنک گردد دل عشق، ا

  دل ِ ما خاندان و منزلش  يا
  ؟جوزیال : دیست آن کس که بگویک

  تر است ین اولیخانۀ عاشق چن
  زانکه شمعم من، به سوزش روشنم 

  خوابان گذریب يدر کو یک شبی
  همچو پروانه به وصلت  ُکشته اند

  حلق ِ عشق   یگشته گوئ یاژدهائ
  عقل ِ همچون کوه را او کهربا

  خت اندر آبِ جویطبله ها را ر
  کن حقا له  کفوا ً احدیلم 

  ؟نیمن ندانم آن و ا: یچند گوئ

  درآ  یومیو ق یدر جهان ِ ح
  بود "دانم یم"، "ندانمهات"ن یو
کن در استواش یز ن نقل  ُ ن تلو  

  ن مست هست یچند يبر سر هر کو
  ست خواریک  نیک باشند و، آن یجمله 

د؟ تن پرست ینارئ یخوار کبو   
 ؟د بر ِ صاحب ولهیکساد آ یک

  ؟بود خوار آن تف خوش التهاب یک
  چونکه ارض اهللا واسع بود و رام 

  ن ِ قدس هست یدر زم يبرتر از و
 ر او چون روبه استیبر مقرب ش

  در دمندة روح و مست مست ساز
  شه شدیپ  "ن ندانم، و آن ندانمیا"

  ست یم کیدانیم: آنکه یتا بگوئ
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  بهر ثبت باشد در سخن ینف
  ن واگذاریه "ست آنین و، نیست این"
  طلب یبگذار و همان هست ینف
ست یبگذار و همان هست ینف   پرَ
  

  بگذار و ز ثبت آغاز کن  ینف  
  ش آریآنکه آن هست است، آن را پ

 ترك و مطرب را بگو  واحوال ِ شب

  پدر ز آن  ُترك مست  ياموز این بیا
  

  
  
  
 

شرابا  یان هللا تعال"ث یحد یر ترك مخمور مطرب را به وقت صبوح و معنیام ياستدعا. 19
کروا و إذا سکروا طابوایاعده الول ی، الخ  و قوله تعالائه إذا شربوا س  رارونَ من کاس ٍ یإِنَّ االب شْرَب

  کان مزاجها کافورا ً
  نوشد یتا هر که مجرد است از آن م       جوشدیدر خم اسرار بدان م یم

   یم جز حاللینخور یما م       حرامست  يخوریکه تو م ین میا
  يمست شو يوز شراب خدا        يست هست شویجهد کن تا ز ن

  سحر آگاه شد   یُترک   یاعجم
  مطرب جان مونس مستان بود

  کشد یمست يشان را سویمطرب ا
د   آن شرابِ حق بدان مطرب برَ

  ک نام دارد در سخنیهر دو گر 
  انیدر م یهست لفظ یاشتباه

  م رهزن استیاشتراك لفظ دا
  بسته سر يجسمها  چون کوزه ها

  اتین تن پر از آبِ حیکوزة ا
  یشه  يرگر به مظروفش نظر دا

  ن جسم دانیلفظ را مانندة ا
  ن بودیدة تن دائما تن بید

  يمثنو يپس ز نقش ِ لفظها
  ن قرآن ز دلیکا: فرمود یدر نب
  یم: چونکه عارف گفت  اهللا اهللا

  طان بودیفهم ِ تو چون بادة ش
  ن دو انبازند، مطرب با شرابیا

  پر خماران از دم مطرب چرند
  ان اوستین پایا  دان ویآن سر م

  در سر آنچه هست  گوش آنجا رود
  روند یهوشین دو  به بیبعد از آن  ا

  وز خمار ِ خمر  مطرب خواه شد  
  نقل و قوت و قوت مست  آن بود

  از دم ِمطرب چشد یباز مست
  ن مطرب چرَدین شرابِ تن از ایو
  ن حسن تا آن حسن یک فرق است ایل
  سمان؟ یک، خود کو آسمان؟ کو ریل

  اشتراك گبر و مؤمن در تن است 
  درنگر  تا که در هر کوزه چبود،

  زهر ِ ممات کوزة آن تن پر از 
   یتو گمره یور به ظرفش عاشق

  ش در اندرون، مانند جان یمعن
  ن بودیپر فن ب دة جان، جان ِید

   يمعنو يصورتش ضال است و هاد
ضل  یو بعض یبعض يهاد را م  
عارف کیپ   ؟ یبود معدوم شئ یش ِ
  رحمان بود  یتو را فهم ِ م یک
  ن دارد شتاب ین بدان و آن بدیا

ندیم يمطربانشان سو   خانه برَ
  ، در چوگان ِ اوست يدل شده چون گو

  در سر ار صفراست  آن سودا شود
  ک شوندیوالد و مولود آنجا 
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  و درد يشاد یچونکه کردند آشت
  خوابناك یتید بیمطرب آغاز

  ال عجب ان ال اراه یأنت وجه
  ال عجب  ِان لم  َارك یأنت عقل

  دیجئت اقرب أنت من حبل الور
  القفار یف يبل اغالطهم أناد

  زیعز يان ندارد، این سخن پایا
  

  دار کردیمطربان را  ُترك ما ب  
لن ا من ال اراك یُالکاس   یکه  َان  

  ۀ ُ القرب حجاب االشتباه یغا
  من وفور االلتباس ِ المشتبک 

لبعیا یکم اقل  داء لدیا ن  
 ممن اغار یمن معاکتم  یک

  زیصاحب تم يبشنو اکنون نکته ا
  

  
  
  
  
  
  
 

  شه و پنهان شدنیختن عایه السالم و گریغمبر علیر بخانۀ پیآمدن ضر. 20
  ریغمبر ضریش پیاندر آمد پ

  ام یمن مستسق  آب و ر ِیم تو يا
  ر از در شتابیچون در آمد آن ضر

  زانکه واقف بود آن خاتون ِ پاك
  باتر بود  رشکش فزونیهر که ز
  را قما دهند يران شویگنده پ

  در هر دو کون يچون جمال احمد
  هر دو کون او را رسد ينازها

  را يوان گویکه در افکندم به ک
  دیال شو رم ینظ یدر شعاع ِ ب

  غائب شوم یکرم من هر شب از
  خفاش وار یمن شب یتا شما ب

  دیعرضه کن يهمچو طاوسان پر
  ازیاز امتزشت  يد آن پایبنگر

  م صبح بهر گوشمالیرو نما
  ن سخنیادراز است را یز  ،کنُ ترك 

  

  رینوا بخش ِ تنور هر خم يکا  
  م یساق يمستغاث، المستغاث، ا

  خت بهر احتجاب یشه بگریعا
  ل ِ رشکناك رسو يوریاز غ

  ا بنون یزد یزانکه رشک از ناز خ
  آگهند يریو پ یچونکه از زشت

ست؟ ا یک دش عون یزدانیفرّ  يب  
  د صد تو را رسدیرت آن خورشیغ

  را ياختران، زو رو يد، ایدر کش
  دیش نور من رسوا شویور نه پ

م؟ اال  نما یک و م یرو م که ر  
  ن مطارید گرد ایپر زنان پر

  دیو منکر و معجب شوباز سست 
  ازیا همچو چارق کاو بود شمع ِ

  شمال  ز اهل ِ ید از منیتا نگرد
  کن امر ُ ،يکردست از دراز ینه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

را  وت اوکه  يشویپنهان م راشه را که چیعا و آلهه یعلاهللا  یحضرت رسول صلامتحان کردن . 21
  ندیب ینم

  امتحان يغمبر برایگفت پ
  شه با دستهایکرد اشارت عا

  روح یعقل است بر خوب رتیغ
  روح راست هک یین پنهانیبا چن

  ان کم شو نه ،راو ند تیب یاو نم  
  نم ورایمن ب کی، لندیاو نب

نصوح  يل ایهات و تمثیر ز تشبپ  
  ؟ن چراستین رشکین چنیا يعقل بر و
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  ؟رشک خو يا یکن یاز که پنهان م
  ن آفتابیپوش ا يرو یرود بیم

  ؟رشک ور يا یکنیاز که پنهان م
  رشک از آن افزونتر است اندر تنم

  من گران آهنگ رشک ز آتش ِ
  جان و دل يا ،ستتین رشکیچون چن

  ترسم ار خامش کنم آن آفتاب
  ما اظهر شود گفت یدر خموش
  ش کف شودد بحر غرّگر بغرّ

  آن روزن است بستن ِ ،حرف گفتن
  گلُ  ير روببلبالنه نعره زن 

  قل مشغول گردد گوششانُ تا به 
  د کاو بس روشن استین خورشآش یپ

  

  او يدست نورش رویآنکه پوش  
ش را نقاب ینور اوست رو فرط  

  ند اثریب ینماو را کافتاب 
  کنم  شکز خودش خواهم که پنهان

من   باد و چشم و گوش خود در جنگ  
  را بهل پس دهان بر بند و گفتن 

  اند حجاب گر بدرید ياز سو
  افزونتر شود ،لیآن م ،که ز منع

ن اعرف شودال جوش احببت  
  دن است یپوش ،ن اظهار سخنیع

  گل ُ  يمشغولشان از بو یتا کن
  گل نپرد هوششان ُ  يرو يسو

  ره زن است یلیقت هر دلیدر حق
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ر ِ تُركین غزل را در بزم ِ امیآغاز کردن مطرب ا. 22
  دانم ینم ؟یخواه یدل چه م ین آشفتۀ بیاز ا      دانم ینم ؟یا ماهیا سرو ی یا سوسنی یگل

  ر رایو جواب مطرب امبخوان  یدانیمچه ترك که آنخطاب کردن و 
  مست ترك نزدد یمطرب آغاز

  ثنا وی یندانم که تو ماه یم
  چه خدمت آرمت تاندانم  یم
  دااز من ج یستین گر !عجب يا
  یکشَ یندانم که مرا چون م یم

  لب در ندانم باز کرد ،نیهمچن
از شگفت ،"ندانم یم"د شد چون ز ح  

  دیکش یترك و دبوسُ د آن یبر جه
  به دست یگرز را بگرفت سرهنگ

  شحد و مرَ ین تکرار بیا :گفت
  رگه مخوُ  یندان یم ،قلتبانا

  اش یدانیکه م ،جیگ يا ،آن بگو
  ؟يمر یک ؟یئز کجاا: میچون بگو

  نینه ز هند و نه  ز روم و نه ز چ
  نه طراز، نه موصل ،نه ز بغداد و

  اسرار أَلست  ،نغمه در حجابِ  
  ز من  یخواهیچه م کهندانم  یم

  ا در عبارت آرمت ی ،تن زنم
  تو کجا ،میمن کجا ،ندانمن م

یکشَ یگاه در خون م ،رگاه در ب   
  ندانم ساز کرد یم ،ندانم یم

دل گرفت  ن حرارهیما را ز ترك  
  دیدوها بر سر مطرب یا علب

  د است ن دم بیا یکشُ مطرب  ،ین :گفت
  سرش  بربکوبم  ،کوفت طبعم را

  مقصود بر گوب یدانیزآنچه م
  در مکش  ،ندانم یم ،ندانم یم

  ينز هر م،ز بلخ ین :یئتو بگو

  نینه ز شام و نه عراق و بارد
  دراز راه  یو ن یدر ن یدر کش
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  باز ره یئاز کجا تاخود بگو 
  ؟ناشتاب يچه خورد :که ا بپرسمی

  ر و نه بصلینه بقول و نه پن
  د و نه عدسید و نه ثرینه قد

  ؟ستیهر چدراز از ب یئسخن خان یا
  تو یش از نفیرمد اثبات پ یم

  ن ساز رایا یدر نوا آرم به نف
  

  گه ین جایح مناط ایهست تنق  
  نه شراب و نه کباب  :یئتو بگو
 ر و نه ز شکر   نه عسلینه ز ش

  آن بگو تنها و بس  يآنچه خورد
  ست یزانکه مقصودم خف :گفت مطرب

  ز اثبات بو يکردم تا بر ینف
  د راز رایمرگ گو يریچون بم

  

  
  
  
  
  
  
 

  یم سنائیت حکیر بیو تفس "موتوا قبل ان تموتوا"ث یحد یدر معن. 23
  یخواه یزندگ یش از مرگ اگر میدوست پ ير ایبم

  ش از مایگشت پ ین مردن بهشتیس از چنیکه ادر
  يو اندر پرده ا يکند یجان بس
  ست جان کندن تمامین يریتا نم

  ده کم بویه دو پایچون ز صد پا
چون رک گز ز صد گز کم بودی نس  
  ریام يا  یئاین ین کشتیا غرق ِ

  طارق است ناصل دان کا  "آخر منّ"
  ازرق شود  گنبدُ   آفتابِ

  گشت جان کندن دراز ،يچون نمرد
  ما نهان تا نگشتند اختران ِ

  شکن را در یمن ،گرز بر خود زن
  یدن يا هم  یزنیگرز بر خود م

يده ایمن د عکس خود در صورت  
  ه شد فروکه در چ يریآن شهمچو 

  یشک یهست باشد ب ضد ،ینف
  ستیضد اعالم نِ  ین زمان جز نفیا
  ذو لباب يا ،د آنیحجابت با یب
  يرو يکه در گور یچنان مرگ ین

  ردبم یطفلآن  شد بالغ چون مرد 
  نماند یت خاکأیه ،زر شد   خاك
  اسرار جو يکا :ن گفتیز یمصطف

  رود چون زندگان بر خاکدانیم

  زانکه ميد ناورده اردن اصل ب   
  به بام  یئنا نردبان  کمال ِ یب

دبام را کوشنده نامحرم بو  
؟رود یه کآب اندر دلو از چ  

  "ریاالخ منّ"اندر او  یننهکه تا 
  را غارق است  یوسواس و غ یکشت
  ش چونکه مستغرق شوده یکشت

  شمع طراز يا ،مات شو در صبح
  جهان  دیخورش  پنهان است دان که 

  تن  چشم ِ  زانکه پنبۀ گوش آمد
   ین منیا ،اندر فعالم ،ستوعکس ت

   يده ایچیدرپش یخو در قتال ِ
  پنداشت او یمخود را خصم  عکس ِ

   یاندک یضد را بدان ،تا ز ضد
  ست یام ند یب یدم ئهن نشیاندر ا

  ردر آن حجاب ن و بیمرگ را بگز
يور يورسکه در  یلیتبد مرگ   
  سترد یزنگ ۀصبغ ،شد یئروم

  نماند یخار غمناک ،غم فرح شد
زنده تو ینیکه ب یرده را خواهم  
جانش شده بر آسمان  ،رده وم  
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  ستین دم به باال مسکنینش را اجا
  ست نقلش از مرگ او کردیزانکه پ
  عام جان ِ چو نقل ِ ین ،نقل باشد

  نیند بر زمیبب اوهر که خواهد ک
  نیبب :را گو یمر ابو بکر تق

  ق رایت نگر صدأن نشیاندر ا
  امت بود نقدیپس محمد صد ق

  است احمد در جهان یزادة ثان
  ده اندیرسپ یامت را همیزو ق

  یبس یگفتیا زبان حال مب
  امین گفت آن رسول خوش پیبهر ا

موت رده ام من قبل ِهمچنان که م  
  نیامت را ببیق  امت شویپس ق

  ش تمامیندان ن،یا يتا نگرد
  کمال یعقل را دان ،يعقل گرد
  نیقی ی، نار را دانينار گرد

  نیبم ين دعویبر ارهان ب یگفتم
  ار خوارین طرف بسیر ایهست انج
  عالم اگر مرد و زنند در همه

  رتها شمیا را وصهآن سخن
  نیعبرت بدرحمت و د یتا برو

  ت نگر در اقربایتو بدان ن
  کل آت آت آن را نقد دان

  بین نظر گردد حجیور غرضها ز
  ستیأم يخشک بر عجزاز یدر ن

  رت نهادیزنج ،ستیریعجز زنج
  ستیز يهاد يا :پس تضرع کن که

  سخت تر افشرده ام در شر قدم
  بوده ام تو کرّ يحتهاینصاز 

  ؟مرگ ادیا یصنعت فرض تر  ادی
  زندین مرگ طبلک میسالها ا

  

  ست یروح او را نقل ن ،ردیگر بم  
  به عقل  ین ،دیردن فهم آن به میا

  تا مقام  یمقام از   یهمچو نقل
ن یقیرود ظاهر یمکاو رده را م  

نیصادقر الیام یقیشد ز صد   
  ق رایتصد یتا به حشر افزون کن
  و عقد حلّ ئشزانکه حل شد در فنا

  ان یامت بود او اندر عیصد ق
  ؟امت راه چندیتا ق ،امتیق يکا

ی؟رسد کسکه ز محشر حشر را پ  
  ا کرام ی "موتوا قبل موت" رمز ِ

  ت و صوت ین صیآورده ام ا ز آن طرف
  ن یز را شرط است ایدن هر چید

  ا ظالم ین انوار باشد کاخواه 
  ال جم یعشق را دان ،يعشق گرد
 نیآن و ا ی، هم بدانينور گرد

يدگر ب ن یا ادراك اندر خورد  
  ر خواریقنق انج یگر رسد مرغ

ردننددم به دم در نزع و اندر م  
  د در آن دم با پسریکه پدر گو

  ن یبغض و رشک و ک خ ِید بببرّ تا
  راو او بسوزد دل ت تا ز نزع ِ

  دوست را در نزع و اندر فقد دان 
  ب یها را برون افکن ز جنظرن یا

  ست یده معجزیبا عاجز گز زآنکه
  د گشادیبا ،ر نهیچشم در زنج

  ؟ستین ز چیا ،بسته گشتم ،باز بودم
  ز قهرت دم به دم  "خسرم یلف"که 

و، يت شکن دعوب گر بوده ام  تب  
  برگ  تو اصل ِ ،مرگ مانند خزان
  کندیگاه جنبش میگوش تو ب
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 دار شود به ماتم اهل حلبیع کند و در نزع بیکه عمر ضا یه مغفلیتشب. 24
  آه مرگ د اندر نزع از جان یگو
  مرگ از نعره گرفت ين گلویا

  یافتتش را دریق خویدر دقا
  

  مرگ  ،ن زمان کردت ز خود آگاهیا  
   !شگفت ي، اطبل او بشکافت از ضرب

یافتیدرن زمان یردن ارمز م  
  

  
  
  

  ان حال کردنیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیرس. 25
  حلب روز عاشورا همه اهل ِ

میعظ ید مرد و زن جمعیرد آگ  
  کاد اندر بننوحه کنتا به شب 

  بشمرند آن ظلمها و امتحان
  و و نعره ها در سرگذشتیاز غر

  دیه رساز ر يشاعر یبیک غری
  کرد يو آن سو را ،شهر را بگذاشت

پشد اندر افتقادیرسان مرس پ  
  ردزفت باشد که بم یسین رئیا

  دیو القاب او شرحم ده ،نام او
  ؟او شه و اوصافیست نام و پیچ
  شاعرم که مرد ،ه سازمیمرث

  يوانه اید تو: گفتش که یکیآن 
  ؟که هست یدانینم عاشورا  روز ِ

  ؟صه خوارقن یبود ا یمن کؤش میپ
  آن پاك روح من ماتم ِؤش میپ

  

  ه اندر تا به شب یانطاک باب ِ  
م یقماتم آن خاندان دارد م  

  کربال يبرا ،عاشورا ،عهیش
  د آن خاندان ید و شمر دیزیکز 

گردد همه صحرا و دشت  یر همپ  
  دیعاشورا و آن افغان شن روز ِ
کرد يهایآن ه يجستجو قصد  
  ؟ماتم فتاد نیبر که ا ؟ن غمیست ایچ
  ردخُ ن مجمع نباشد کار ِین چنیا

  دیا هشما اهل د ،بم منیکه غر
  او ه ز الطافیم مرثیتا بگو
  م رَب ینجا برگ و اللنگیتا از ا
   يخانه ا يعدو ،عهیش يتو نه ا

  به است  یکه از قرن یجان ماتم ِ
  گوشوار عشق ِ  قدر عشق گوش

  نوح  شهره تر باشد ز صد طوفان ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عۀ حلبینکته گفتن آن شاعر جهت طعن ش. 26
  ؟دیزیک کو دور یل ،يآر :گفت

  دیآن خسارت را بد ،چشم کوران
  ؟د تا اکنون شمایخفته بودست

  خفتگان يا ،دیپس عزا بر خود کن
  ستبج یز زندان   یسلطان روح ِ

  ن بوده اندید شان خسرویچونکه ا
  دولت تاختند شادروان ِ يسو

  یو شاهنشه هملک است و گدور ِ 

  ؟دینجا رسیر ایچه د ؟ن غمآست دب یک  
  دیت را شنین حکایا ،انکرّ گوش

  از عزا دیدیکه کنون جامه در
گران  ن خواب ِیست اید مرگزانکه ب  
  ؟م دستیئم و چون خایرد ونجامه چ

  تند بندسسگچو ب ،شد يوقت شاد
  ر را انداختندیکنده و زنج

   یشان آگهیه از اذر کیگر تو 
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  يبرو بر خود گر ،آگه يور نه ا
  کنُ خرابت نوحه  ن ِیبر دل و د

  ؟لیند چرا نبود دلیب یور هم
؟یخن فرّید یمت کو از خَدر ر  

  غیآب را نکند در ،دیآن که جو د
  

   يزانکه در انکار نقل و محشر  
  کهن  ن خاكیجز ا دنیب ینم چون

  ریچشم س ،جان سپار و ،پشت دار و
  ی؟سخ کو کف ،بحر يدیگر بد

  غیو مرا ا ید دریخاصه آن کاو د
   

  
  
  
  
  

از  يدانه ابه که ن رحمت او را یحق و خزا یاقننده رزیناب يا به موریبر دنص یل حریتمث. 27
  ندیب ینمخرمن سعت آن کوشد و  یم یخرمن

  لرزان شود از آنبر دانه   مور
  میدانه را با حرص و ب کیشد ک یم

  یه :د کهیگو یصاحب خرمن هم
  يده ایما آن د يتو ز خرمنها

  نیوان را ببیک ،به صورت ذره يا
  يده ایآن د بل ،ن جسمیا يتو نه ا

  و پوست لحم یباقو دست ید یآدم
  م ز نمک خُیکند ُ کوه را غرقه 

  مخُ ا راه شد از جان ِیه درچون ب
  ا بودیگفتۀ در "قُلْ"ن سبب یز

گفتۀ او جمله دذبو بحر ِِ  ر  
یدر دادما بودِ  ا چون ز خم  

  مرق حس افسرد بر نقش ِ چشم ِ
  احول است ةدید اوصاف یئن دویا
  ن گذر از نقش خُم، در خُم نگریه

  پاك از آغاز و آخر آن عذاب
  نیقین ا داین خُم را تو درین چنیا

  ن وصلیدر ع یدوئ یائیگشته در
  بلکه وحدت گشته او را در وصال

  حقم، منصور وار: دیبعد از آن گو
  ن سر در جهان ظاهر شودیتا چن
  د در جهاد و کوشش اویتا فزا

  روان ياهل دل همچونکه جو در و
  ز بعث ؟نیز چه معلوم گردد ا ،یه

  بود یاعم پر يز خرمنها اوک  
  م یعظند چنان چاش ِیب ینم چون

   یئش تو معدوم شیپ يز کور يا
   يده ایچیر آن دانه به جان پاندک

  ن یمان را ببیرو سل ،یمور لنگ
   يده ایگر جان د  از جسم یواره

  ز اوست یآن چ ،ده استیهر چه چشمش د
  م ی يم چون باز باشد سوخُ چشم ِ

  حون بر آورد اشتلم یم با جخُ
  ا بودیگو ير چه نطق احمدگ

  ا نفوذیکه دلش را بود در در
  ؟ا بودیدراز  یچه عجب گر ماه

  تقرو او مس ینیب یمر مق وت
  آخر اول است  ،ور نه اول آخر

 ان و سریپا یست بیکاندر او بحر

 مانده محرومان ز قهرش در عذاب

 نیآسمان و هم زم يزنده از و

 ن وصلیدر ع یسوئ یشد ز سو در ب

 شد خطابِ او خطابِ ذوالجالل

 تا شود بر دار ِ شهرت او سوار

 مقبل اندر جستجو ماهر شود

 دار ِ هویسر گرددش دیتا م

 جان يایک گشته در دری یدوئ یب

  کم کن اندر بعث بحث  ،بعث را جو
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شرط ردن استروز بعث اول م  
  ردند راهن غلط کیجمله عالم ز
  علم از ترك ؟م علمیئاز کجا جو
  هست از ترك ؟م هستیئاز کجا جو
  نیا نعم المعی ،کرد یهم تو تان

  دیکاو از عدم آمد پد يده اید
  ودبمنتظم محشر  ن جهان ِیا

  ق ناتمامین حقاآد یز آن نما
نعمت یخوش بر دوزخ جنات  

  لدخُ شهد گردددر دهانش تلخ 
  يز در سوداگریمر شما را ن

  ؟دن بودیبخر اهل ِ نظاره  یک
پ؟ن به چند و آن به چندیکا ،رسانرس پ  

  خواهد ز تویکاله م یاز ملول
  د و باز دادیکاله را صد بار د

  ؟يمشتر و فرّ کو قدوم و کرّ
  يچونکه در ملکش نباشد حبه ا

  يه ایستش سرمایدر تجارت ن
  ا زر استین دنیه در بازار ایما

  ار رفتباز ه دریما یهر که او ب
  چ جایه ؟برادر يکجا بود یه

  من شو تا بجنبد دست يمشتر
  ست و بارد استگر چه که س يمشتر

  ریحمام روح گ ،ان کنباز پرّ
  کردگار يکن برایم یخدمت

  

  رده زنده کردن است زانکه بعث از م  
  پناه آن آمد  کز عدم ترسند و

  سلم  از ترك ؟م سلمیئاز کجا جو
  دست  از ترك دست؟م یئاز کجا جو

  ن یهست ب  ن را یدة معدوم بید
دیرا همه معدوم د یهست ذات  

  انور شودده مبدل و یگر دو د
  د فهمش حرام ن خامان بویکه بر ا
   یگر چه حق آمد سخ ،مشد محرّ

  خلد عهد ان ِیچون نبود از واف
  ي؟نبد چو نبود مشترج یدست ک

  دن بودیگول گرد ،آن نظاره
  شخندیر وقت و رییغت یاز پ

  و کاله جو يست آن کس مشترین
  مود بادیپ ؟مود اویپ یجامه ک
  ي؟سرسرو  یگنگل جکو مزا

   ؟يد جبه ایچه جو گنگل  یز پج
   ؟يه ایسا هاو چ ،پس چه شخص زشت

  تر است  ه آنجا عشق و دو چشم ِیما
  تفت و باز گشت او خام  ،عمر رفت و

  چ بایه ؟بهر خوردن یختچه پ یه
  من  د معدن آبستیلعل زا
  که دعوت وارد است  ،ن کنیدعوت د
ریق نوح گیدعوت طر در ره  

ت چه کارخلقانِ  با قبول و رد  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اض معترض و جواب دادن او رامه شب و اعترین یخال يبر در سرا ین شخصزد يسحور. 28
  يبر در يزد سحوریم یکیآن 

  را به جد يزد سحوریم شب مین
  ن سحوریوقت سحر زن ا ،اوال
  بو الهوس يکن اُ فهم  ،گر آنکهید

  يو و پریست جز دینجا نیکس در ا

   يمهتر رواق ِ ،بود و یدرگه  
  مستمد يکا :یگفت او را قائل

  و شور ن شرّیا م شب نبود گهین
  ؟خود هست کس ،ن خانه درونیندر اکا

  ي؟بریاوه میروزگار خود چه 
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  ؟گوش کو ،دف یزنیم یبهر گوش
  بشنو از چاکر جواب ،یگفت :گفت

  مشبیتو ن ن دم بر ِیگر چه هست ا
  روز شدیمن پ نزد یر شکسته
  لیرود ن ش تو خون است آبِیپ

  در حق تو آهن است آن و رخام
  که بس گران است و جمادُ ش تو یپ
  زه ساکت استیش تو آن سنگ ریپ
  ستیرده ان مسجد مش تو استویپ

  ش عوامیجهان پ يجمله اجزا
  و سرا قصرن یکاندر ا" یآنچه گفتو

  دهندین خلق زرها میبهر حق ا
  دور دست حج ِ در راه ،تن مال و

  ؟"ستیکان خانه ته"ند یگویچ میه
دوست را يند سرایب یر همپ  

  یر ز جمع و انبهپ يبس سرا
  تو در کعبه بجو یهر که را خواه

  بود یکاو فاخر و عال یصورت
  او بود حاضر منزه از رتاج

  کهاین لبیکا :ندیگو یچ میه
  ؟یده یکیکو ندا تا خود تو لب

  ک آوردیه لبک یقیبلکه توف
  ن قصر و سرایمن به بو دانم که ا

ر و بمیق زیخود را بر طر مس  
  سحور ن ضربِین چنیتا بجوشد ز

قتال و کارزارِ  خلق در صف  
  وب واریاندر بال ا یکیآن 

  پون نوح در اندوه و کرب یکیآن 
  ا چون ابوذر  بر حذرین ز دنیا

  صد هزاران خلق تشنه و مستمند
  غفور دمن هم از بهر خداون

  يرزر ب يکه از و یخواه يمشتر

  ؟هوش کو ،د تا بداندیهوش با  
  ر و اضطراب یدر تح یتا نمان

  طرب  ک شد صبح ِینزد من نزد
  ش چشمم روز شدیها پجمله شب

  ل ینب يا خون، ی، نمن آب است شیپ
  موم است و رام  یش داود نبیپ

  ش داود اوستادیمطرب است او پ
  ح و قانت است یفص بسش احمد یپ
  ست یرده ادل ب یش احمد عاشقیپ
ش خدا دانا و رام یرده و پم  
  "؟ن طبل رایا یزن یچون م ،ست کسین

  نهندیر و مسجد میخ صد اساس ِ
  ؟مست بازند چون عشاق ِ یوش همخ
   ؟ستید آنکش آگهیگو ین سخن کیا

  ایآنکه از نور الهستش ض
   ینان تهیعاقبت بش چشم ِیپ

  او وتش ید در زمان پیتا برو
  ؟بود یخال یت اهللا کیاو ز ب

  اج یاحت يمردم برا یباق
  ؟م آخر چرایکنیم یئندا یب

 ی؟ک تو چون شد تهیاز ندا لب

  ز احدا یئهست هر لحظه ندا
  ایمیبزم جان افتاد و خاکش ک

  زنم یش میایمیتا ابد بر ک
ش بحوریبخشا ز یر افشاندر د  

  بازند بهر کردگار یجان هم
  عقوب واری يو آن دگر در صابر

 وآن دگر چون احمد اندر صف ِ حرب

 وآن دگر در استقامت چون عمر

  کنندیم ياز طمع جهد ،بهر حق
  سحور دش یزنم بر در به امیم

   ؟يمشتر ،دل يا ،باشد یحق ک به ز
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  نجس یخرد از مالت انبانیم
  فنا جسم ِ خ ِین یستاند ایم
  ز اشک يستاند قطرة چندیم
  ر سودا و دودپ ستاند آهیم

  از آن يسود ینقد آور تا کن
یآه باد، چشم راند کابر اشک  
  رینظ ین بازار گرم بیدر ا ،نیه

  ره زند یبیو ر یرا شکو ور ت
  افزود آن شهنشه بختشان بسکه

  

  ر مقتبس یدهد نور ضمیم  
  ما برون از وهم ِ یلکدهد میم
  که آرد قند رشک  ،دهد کوثریم
  سودو دهد هر آه را صد جاه یم
 انیز یه را بگذار تا نکنینس

  خواند "اواه"را بدان  یلیمر خل
  ریگب نوکهنه ها بفروش و ملک 

  کن سندُ ا را یانب تاجران ِ
  دن رختشان یکشکه نتاند  یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ق حال او رایمعلوم کردن صددن خواجه او را، و یو شوق او و رنجان یحبشقصۀ بالل . 29
  کرد آن باللیخار م يتن فدا

  ؟یکنیاحمد م ادیکه چرا تو 
  زد اندر آفتابش او به خاریم

  گذشت یق آن طرف بر میتا که صد
ر آب شدچشم او پ، ر عنادل پ  
  پند داد ،دشیخلوت بد ،بعد از آن
  پنهان دار کام ،است عالم السرّ
  ق تفتیگر از پگه صدیروز د
  خار د و ضرب زخم ِیحد بشنباز ا

  باز او توبه کردو، باز پندش داد 
  ار شدین نمط بسیتوبه کردن ز

  رد تن را در بالاسپ ،فاش کرد
  ر ز تومن پ رگ يو ،تن من يا

  رون کنمین پس ز دل بیتوبه را ز
  عشق قهار است و من مقهور عشق

تند باد يا ،ش تویکاهم پ برگ  
  دومیم ،ر باللمو ،گر هاللم

  ؟چه کار يو زار یاه را با زفتم
  دهدیم يبا قضا هر کاو قرار

؟آنگه قرار ،ش بادیپ یبرگ کاه  
  عشق اندر دست ،گربه در انبانم

  گوشمال  يزد برایخواجه اش م  
   ین منیمنکر د ،بندة بد

  گفت بهر افتخاریاو احد م
  آن احد گفتن به گوش او برفت 

  آشنا يافت بوی یز آن احد م
  دار اعتقادیه میکز جهودان خف

  همام  يا ،شتیکردم توبه پ :گفت
  برفت  یم يآن طرف از بهر کار

  و شرار روشد از دلش یبر فروز
  وردتوبۀ او را بخَ ،عشق آمد

  زار شدیعاقبت از توبه او ب
  توبه ها يعدو يا ،محمد يکا

  ؟گنجا کجا باشد در اوُ توبه را 
  ؟توبه چون کنم ،خلد اتیاز ح
  عشق  قمر روشن شدم از نورچون 

  ؟کجا خواهم فتاد تامن چه دانم 
  شوم یآفتابت مبر  يمقتد

  ه وارید ساید پویخورش یدر پ
  کندیخود م سبلت ش خندیر

  ؟کار فکر یو آنگهان ،يزیرستخ
  عشق  ک دم پستیباال و  یک دمی
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  رس گرداندم بر گرد یاو هم
  تند افتاده اند ل ِیدر س ،عاشقان

  اندر مدار   ایهمچو سنگ آس
  ان شاهد استیجو يگردشش بر جو

  نیتو جو را در کم ینیب یگر نم
  ست گردون را از اوین يچون قرار
  ؟هلد یک ،یدر شاخ دست یگر زن

  ر قدریبتو تد ینیب یگر نم
  آن خاشاك و کف يزانکه گردشها

ن اندر خروشیسر گردان بب باد  
  دو گاو خراس ،آفتاب و ماه
  دوندیخانه خانه م اختران هم 
  یه ،گر دورند ،اختران چرخ

  چشم و گوش و هوش ما اختران ِ
  ید و وصال و دل خوشگاه در سع

دن استین گردیگردون چون در ا ماه  
  ریهمچون شهد و ش ،فیگه بهار و ص

  گوست چو   ش اویات پیچونکه کل
  ن صد هزاریز ،دال ،يک جزویتو که 

  ریباش در حکم ام يچون ستور
  بسته باش ،خت ببنددیچونکه بر م
  جهدیفلک کژ مبر آفتاب ار 
  ن هوش داریه ،ز کنیکز ذنب پره

  نیانۀ آتشیر را هم تازاب
  ن سوم باریا ،ببار يبر فالن واد

  ستیش نیب یتو از آفتاب عقل ِ
  شیخو تو هم گام ِ ،عقل يا ،کژ منه

  م آفتابین ،چون گنه کمتر بود
  راو رم تیگ یکه به قدر جرم م

  ریفاش و ست ،دک و خواه بیخواه ن
  نوروز شد ،پدر ين گذر کن ایز

  ما يوکدر  شاه ماباز آمد 

  رزب ین ،ر آرام دارمیبه ز ین  
  دل بنهاده اند ،عشق يبر قضا

  قرار یروز و شب گردان و ناالن ب
  آن جو راکد است  :د کس کهیتا نگو

  ن یبب یگردون گردش دوالبِ
  مجو یآرام ،وار اختر ،دل يا

  گسلدب  يوند سازیهر کجا پ
  جوشش نگر، گردش و در عناصر

  با شرف  بحر ِ ان ِیباشد از غل
  ن به جوش یا بیدر امرش موج ِ ش ِیپ
دارند پاس یگردند و میرد مگ  

  شوندیم يسعدنحس و هر  مرکبِ
   یست پن حواست کاهلند و سیو

  ؟کجا يداریند و به بیشب کجا
   یشه یبگاه در نحس و فراق و 

  روشن است  یک و زمانیگاه تار
  ریاستگاه برف و زمهریگه س

  اوست  چوگان ِ سخره و سجده کن ِ
  ؟قرار یب یچون نباشش حکمش یپ

  ریدر مس یگاهو، گه در آخور حبس 
  برجسته باش چابک و  ،دیچون گشا
  دهدیسوفش مک یئه رویدر س
  گ واریه رو دیتو س يتا نگرد

  ن یچن   یئن رویچنهان   که  زندیم
  که گوش دار ،دهدیگوشمالش م
  ست یآمد ما یکه نه ياندر آن فکر

  ش یرو به پ ت،سوفکد آن یایتا ن
  نور تاب  یمین ،و ینیسف بکمن
  ر در داد و جزاین بود تقریا

  ریم و بصیعیا سمیبر همه اش
  خلق از خالق خوش پدفوز شد

  ما يآبِ جان در جوباز آمد 
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  دزنیخرامد بخت و دامن میم
  ردالب بیتوبه را بار دگر س

  وردمست گشت و باده خَ ،يهر خمار
  جان فزاو لعل ِ لعل  ز آن شرابِ

  م گشت مجلس دل فروزرّباز خُ
  دمیآیخوش م همستان ةنعر

  ار شدی یبا بالل ینک هالل
  تن غربال شد ،گر ز زخم خار

  خار آن جهود ش زخم ِیتن به پ
  رسدیانم مج يسو یجان يبو

  یمعراج آمد مصطف ياز سو
  

  زندینوبت توبه شکستن م  
  ردپاسبان را خواب ب ،آمدفرصت 

م کردیخت را امشب گرو خواهر  
  ما اندر لعل ِ ،لعل اندر لعل

  اسپند سوز  د چشم ب دفع ِو ز یخ
  دم یبا ین میچن ،تا ابد جانا

  ار شدزگلگل و ُُ خار او را  زخم ِ
  اقبال شد م گلشن ِمجان و جس

 من مست و خراب آن ودود جان ِ

  رسدیار مهربانم می يبو
  حبذا آنلش حبذا بر بال

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه و آله و سلمیاهللا عل ینزد حضرت رسول صلرا  صورت حال باللق یصد گفتنباز . 30
  سترم دد ق از بالل ِیچونکه صد

  یمصطف نزدق یبعد از آن صد
  ستچ مون بال ِیم يمایکان فلک پ

  سلطان است ز آن جغدان به رنج باز ِ
  کنندیاستم مِ جغدها بر باز 

است کاو باز است و بسن یرم او اج  
رانه باشد زاد و بودیغد را وج  

  ؟ز آنتو ا ياد آری  یکه چرا م
د از آن دیا چرا ی ار؟یادت بو  

یکنیم یه جغدان فضولدر د  
ریاث مسکن ما را که شد رشک  

  ما که تا جغدان ِ يد آوردیش
  یتن یشان میدر ا یئوهم و سودا

  بد صفات يا ،میبر سرت چندان زن
  کنندیخش میق چار ممشر ش ِیپ

  جهدیخون بر م ياز تنش صد جا
  نیپنهان دار د :پندها دادم که

  امت آمدستیاو را ق ،عاشق است
  صبر ا امکان ِی ،و توبه یعاشق

  از توبۀ او دست شست  ،دین شنیا  
  گفت حال آن بالل با وفا

  ست وت عشق اندر دام ِ ازن زمان یا
  در حدث مدفون شدست آن زفت گنج 

کنندیم یگناه یو بالش ب رّپ  
  ؟ست پسیوسف چیرم ج یر خوبیغ

  جهود ز آن خشم ِاان بر باز هستش
 بار و گلستانیالله زار و جو

  اریا ز قصر و ساعد آن شهری
   ینکافیش در میفتنه و تشو

  ریحق یخوانو  یدانتو خرابه 
  شوایرا سازند شاه و پو مر ت
   یکنیم "رانیو" ،ن فردوسینام ا

  هات د و ترّیش ترك یئکه بگو
  زنندیشاخ خارش م تن برهنه 
  نهدید و سر میگویاو احد م

ن یلع بپوشان از جهودان ِ رّس  
  تا در توبه بر او بسته شدست 

  جان بس سطبر يا ،باشد ین محالیا
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عشق همچون اژدها ،رم وتوبه ک  
  ازین یب يخدا ز اوصاف ،عشق

  زر اندود آمدستِ  مسزانکه آن 
  دا دخانیچون رود نور و شود پ

  دخان ِ غم فزا دایچون شود پ
ودخَ اصل ِ يسو  سن وا رود آن ح  

  ماه ينور مه راجع شود هم سو
  یزندگ یبود، ن يدر او نور ین

آن نگار یل بپس بماند آب و گ  
  ستاو بج يزر ز رو انک ،قلب را

  شو پس مس رسوا بماند دود
  زر ان بود بر کان ِینایب عشق ِ

  کینبود شر يزانکه کان را در زر
  کان را کند انباز ِ یهر که قلب

رده ز اضطرابعاشق و معشوق م  
  کمال دیاست خورش یانرب عشق ِ

  

  خلق و توبه وصف، خدا آن وصف  
  ر او باشد مجازیبر غ یعاشق

  اندرون دود آمدست  ،ظاهرش نور
  آن زمان  يمجاز بفسرد عشق ِ

 هوا یعشق ماند، ن یبفسرد، ن

  دسوا و برجسم ماند گنده و 
  اه یوار سیوا رود عکسش ز د

 یجمالش ماند و فرخندگ ین

  وار  وید  مه یوار بیگردد آن د
  خود نشست  به کان ِ ،بازگشت آن زر

  بماند عاشقش  زو، ه تریو سر
  شتریالجرم شد ب یهر زمان
  ک یف زر ال شک کان ِ يمرحبا ا

  المکان از وا رود زر تا به کان 
  آب  ،آن گردابرفته ز  ،یمانده ماه

  خلقان چون ظالل ،امر نور اوست
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نه یآ هر يشو یم يق را که چون بالل را مشتریه السالم صدیعل یت کردن مصطفیوص. 31
ل من باش و یک خود کن وکیلت شرین فضیاو را، مرا در ا يز بر خواهند فزود بهایشان از ستیا

  م بها از من بستانین
گل  ن قصه چونیز یمصطف ُ کفتبر ش  

  یافت همچون مصطفیمستمع چون 
  ؟ستیاکنون چاره چ :فرمود یمصطف

  خرمید او را میهر بها که گو
  تآمدس "االرض ی فاهللار یاس"کاو 
  اقبال جو يکا :فرمود یمصطف

  بهر من یمینو لم باش یتو وک
  رفت آن زمان ،صد خدمت کنم :گفت

  گهرُ طفالن  کز کف :گفت با خود
  ولقوم جهن یمان را از ایعقل و ا
  ردار رانت دهد میآنچنان ز

  حرد به سیمابنآنچنان مهتاب 

  رغبت افزون گشت او را هم به گفت   
  شد جدا یش زبانیهر سر مو

  ست ین بنده مر او را مشتریا :گفت
  ظاهر ننگرم  فیان و حیدر ز

   شدست هللا دوعسخرة خشم ِ
  تو شوم انباز ِین من میاندر ا
  ن کن از من ثمُ قبض  ،شو يمشتر
  امان  یب خانۀ آن جهود يسو

  رسپ يا ،دنیبس توان آسان خر
  غول و ِیا دیلک دنخرد با میم

  شان دو صد گلزار راید ز اکه خرَ
  حرد به سیسه بربایکز خسان صد ک
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  آموختند ياشان تاجریانب
  از سحر و نبرد ،و و غول ساحرید
  عدو یئت گرداند به جادوزش
  دوختند يده هاشان را به سحرید
  ن گهر از هر دو عالم برتر استیا

  ستیکیهره و گوهر خر م ،خر نزد
او ينکر بحر است و گوهرهام  

  وان خدا ننهاده استیدر سر ح
  ؟گوشوار يدیچ دیمر خران را ه

  بخوان "نیوالت"در  "میاحسن التقو"
  فکرت بروناز  "میاحسن التقو"

  ن ممتنعیمت ایم قیگر بگو
  ن سو مرانیخر ا ،نجا ویلب ببند ا

  چو در را بر گشود ،حلقۀ در زد
  ر آتش نشستخود و سر مست و پیب
  ؟یزنیرا چون مهللا ا ین ولیکا

  ودن خَیست اندر دیرا صدقو گر ت
  يماده ا ين جهودیتو در د يا

  ودنۀ کژ ساز خَیئز آ ،در همه
  ستق جیصد آنچه آن دم از لبِ

  همچون فرات ،ع الحکمینابیآن 
  شد روان یکه آب یهمچو از سنگ

  اسپر خود کرده حق آن سنگ را
  تو نور کز چشمۀ چشم ِ، همچنان
  نه ز پوست ،ه داردیه آن ماینه ز پ

  جاذبش باد ،گوش يدر خال
  ؟رد استخوانچه باد است اندر آن خُ نیا

  سرو پوشست و ب ،استخوان و باد
احتجاب یب ،قائل او ،ستمع اوم  

  د بر اویآ یرحمت هم گر: گفت
  سوزد دلتیاز منش واخر چو م

  پانصد سجود ،صد خدمت کنم :گفت

  ن افروختندید شان شمع ِیش ایپ  
  ا را در نظرشان زشت کردیانب

  جفت و شو ان ِیتا طالق افتد م
  ن جوهر به خس بفروختندیتا چن

  کاو خر است  نادان، ن طفل ِین بخر زیه
  ست یا شکیر و درر دد ،اشک راِ آن 
  ؟ه جویرایر و پد  وانیبود ح یک

کاو بود در بند لعل و درست ر پ  
  خر بود در سبزه زار گوش و هوش ِ

  جان  ،دوست يا ،گوهر است یکه گرام
  ون فز عرششم از یاحسن التقو
  هم بسوزد مستمع  ،من بسوزم

  آن خران  يق سوین صدیرفت ا
  آن جهود يخود در سرا یرفت ب

  ست ج سختاز دهانش بس کالم 
  ی؟روشن يعدو يا ،ن چه حقد استیا

  ؟دهدیظلم بر صادق دلت چون م
   يتو بر شه زاده ا ين گمان داریکا

  ابد ن ِینفر مردود يمنگر ا
  و دست  يتو پا یگم کنُ  ،میگر بگو

  جهات یاز ب ،وانراز دهان او 
  ان ینه از م ،ه داردینه ز پهلو ما

  نا رنگ رایم بر گشاده آبِ
  خل و فتورب یاو روان کردست ب

  دوست  جادیکرد در ا یپوش يرو
کالم و کاذبش  صدق ِ مدرك  

  قصه خوان  رد حرف و صوتیپذ هک
  ست کس یزدان نیر یدر دو عالم غ

  مثاب  يا ،"االذنان من الرأس" هنکاز
  اکرام خو يا ،زر بده بستانش

  نت حل نگردد مشکلت ؤم یب
  کن جهودیل ،دارم نکو يبنده ا
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  ریبگ ،اهستشید و دل سیتن سپ
  اورد آن همامیپس فرستاد و ب
  ران آن جهودیآنچنان که ماند ح

  ن بودیحالت صورت پرستان ا
  نشد یزه و راضیباز کرد است

  فزود يک نصاب نقره هم بر وی
  غرضیع کرد و داد و بستد بیب

  کرده ام يال آنکه سودیبر خ
  انیع اندر میمنعقد چون گشت ب

  

  یه تن سدر عوض دریناه و دل م  
 با آن غالم یبود الحق سخت ز

  آن دل چون سنگش از جا رفت زود
  ن بودیموم یسنگشان از صورت

  دچ بیه ین افزون بده بیدکه ب
 گشت حرص آن جهود یتا که راض

 داد گوهر، سنگ بستد در عوض

 آورده ام یضیدادم اسود، اب

  جاب و قبول هر دوانیافت ای
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالل را يو ندانستن بهاق مغبون است یدن جهود و پنداشتن که صدیخند. 32
سنگ دل قهقهه زد آن جهود  

  ؟ن خنده چه بودیا :قش کهیگفت صد
  و غرام يت نبودجدِ اگر  :گفت

  افروختم یزه نمیمن ز است
  م دانگیرزد نیکاو به نزد من ن
  یغب يا :قیصدپس جوابش داد 
  ارزد دو کون یکاو به نزد من هم

ه تاب آمدهیسرخ است و س زر  
  جسمها ن هفت رنگیدة اید

  شیع بیدر ب يه اکرد یسیگر مک
  من ز اهتمام ،يه اس افزودیور مک

  یافتیزانکه ارزان  يسهل داد
  تو بداد حقۀ سر بسته جهل ِ

به باد ير لعل را دادحقۀ پ  
  یبس یئعاقبت واحسرتا گو

  دیبخت با جامۀ غالمانه رس
  شتنیخو یاو نمودت بندگ

  د رایتن اسپ ه اسرار ِاین سیا
  م سودیردب ،را و آن مراو ن تیا

  ن بودیت پرستان اب يخود سزا
  ر دود و نارکافران پ همچو گور ِ

  و غل  از سر افسوس و طنز و غش  
  او خنده فزود ،در جواب پرسش

  ن اسود غالم یا يداریدر خر
ختمبفرو یمنش یشر اخود به ع   
  ش را به بانگ یبها يتو گران کرد

   یچون صب يبه جوز يداد يگوهر
  تو به لون  ،من به جانش ناظرستم

 ن احمق کدهیا رشک يبرااز 

  ن نقاب آن روح رایابد زیدرن
  ش یخو من جمله ملک و مال ِ یدادم
  ر وام یاز غ یزر کردم یدامن

   یحقه را نشکافت ،يدیدر ند
  که چه غبنت اوفتاد ینیزود ب

  تو شاد یئه رویدر س یهمچو زنگ
   یفروشد خود کس چونبخت و دولت 

دید بختت بجز ظاهر ندچشم ب  
  کر و فن کرد با او م زشتت يخو
ژاژخا يا ،ریت پرستانه بگب  
  جهود يا ،"نِید یو ل نٌیلکم د"ن یه
ن بودیاسب او چوب ،لش اطلسج  

ر بسته صد نقش و نگاروز برون ب  
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  رون جمالیب ،همچو مال ظالمان
  رون صوم و صالتاز ب ،چون منافق
  رو ق ر قرّنم ِ پ یِ ب همچو ابر

  همچو وعدة مکر و گفتار دروغ
بالل بعد از آن بگرفت او دست  

  افتیراه  یدر دهان ،یشد خالل
  دش تا به نزد آن رسولیآور

  یمصطف يد آن خسته رویچون بد
  ید از مصطفین را شنیچون بالل ا

  وش ماندهیخود و ب یب يریتا به د
  دیاش در کنار خود کش یمصطف

؟ر زدیکه بر اکس یچون بود مس  
  پژمرده در بحر اوفتاد یئهما

  یم نبکه گفت آن د یآن خطابات
  چون صباح ،روشن گردد آن شب روز ِ

  لدر حمانکافتاب  یخود تو دان
  زالل که آن آبِ یدانیمخود تو 

  جهان يصنع حق با جمله اجزا
  زدان با اثرها و سببی جذبِ

  ستیر از قدر معمول نیکه تاث ین
  چون مقلد بود عقل اندر اصول

  ؟چون باشد مرام :بپرسد عقلگر 
  ن، سلطان جهانید کونیس
  

  مظلوم و وبال  و ز درونش خون ِ  
نبات  یاه بیس و ز درون خاك  

  قوت بر ین ،نیزم در او نفع ِ ین
  غ آخرش رسوا و اول با فرو

  محنت چون خالل  آن ز زخم ضرس ِ
  شتافت یم ین زبانیریجانب ش

 نش قبولیکه به جان او کرده بد د

 طبتم فادخلوها بابها: گفت

  فتاد او بر قفا ا ًیمغش خرَ
  اشک راند يوش آمد ز شادهچون به 

  ؟دیکاو را رس یکس چه داند بخشش
  ر زدیر توفبر گنج پ یمفلس

  گم شده زد بر رشاد کاروان ِ
   ید از شبیبر آ ،گر زند بر شب

  من نتانم باز گفت آن اصطالح 
  د با نبات و با دقل یتا چه گو

  ن و نهال یاحید با ریچه گو یم
  چون دم و حرف است از افسونگران 

  حرف و لب  ید نهان بیصد سخن گو
  ست یرش از او معقول نیک تاثیل

  فضول  يا ،دان مقلد در فروعش
 السالم  و یچنان که تو ندان :گو

  بعد از آن یدر عتاب آمد زمان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یق رضیگفتن صدعذر وق یبا صدآله و سلم  ه ویاهللا عل یحضرت رسول صل ه کردنمعاتب. 33
  اهللا عنه

  آخر گفتمت ،قیصد يا :گفت
  ش؟یبهر خو يدیتو چرا تنها خر

  تو يکو دو بندگان ِ  ما :گفت
  غار ار ِیدار بنده و یتو مرا م

  است يت آزادیکه مرا از بندگ
  جهان را زنده کرده ز اصطفا يا

  کن در مکرمت ُ که مرا انباز   
 شیزه کیپاک يباز گو احوال، ا

  تو يکردمش آزاد من بر رو
  نهارینخواهم ز يچ آزادیه
  است  يدادیتو بر من محنت و ب یب

  خاصه مرا ،خاص کرده عام را
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  د جانم در شبابیدیخوابها م
  سما تااو  دینم بر کشیاز زم
  ا بود و محالین ماخولیا :گفتم

  ش رایدم خویبد ،دمیرا دو چون ت
  محالم حال شد ،دمیرا دو چون ت
  روح البالد يا من،دم یرا دو چون ت

  من همت از تو چشم ِ یگشت عال
نور دم نور ِیخود بد ،ستمنور ج  

  م تنیف و سیستم لطج یوسفی
  م در جستجودجنت ب یدر پ
  مدح و ثنا ،ه منن نسبت بیهست ا

  میچوپان سل مرد همچو مدح ِ
  رت دهمیم اشپشت شیکه بجو

  بر گرفت یحق به مدح ،او را قدح ِ
  ها رحم فرما بر قصور فهم

  دیجد اقبال ِ ،ها العشاقیا
  چاره جوستیکاو چارة ب ،ن جهانیز

  إذ جاء الفرج ،ا قومیابشروا 
  رفت در کازة هالل یآفتاب
  دوع م ِیاز ب یگفتیر لب میز
  رین بشیهر غمگ دمد در گوش ِیم
  ن گند و شپشین حبس و در ایدر ا يا

  ار منی يا ؟ش کنونخام یچون کن
  رشک خو يآنچنان کر شد عدو

  ستیحان که طریزند بر روش ریم
  شدک یدستش م ،شکنجد حور یم
  ؟ست بر دست و تنمین کشاکش چیا

  است يو ،یئجو یآنکه در خوابش هم
  ش بودیبزان یز آن بالها بر عز

  یالغ با خوبان کند در هر ره
  ن کوران دهدیم بدک دیش را یخو

  

  آفتاب  که سالمم کرد قرص ِ  
  ره او گشته بودم ز ارتقاهم
  ؟حال وصف یلیچ گردد مستحیه
  ش راینۀ خوش کین آن آیآفر

  جان من مستغرق اجالل شد
  د از چشمم فتادین خورشیا مهر ِ

   زمنننگرد اندر  يجز به خوار
یخود بد ،ستمحور جحور دم رشک  

  من   دم در تویبد یوسفستانی
  بنمود از هر جزو تو یجنت

  قدح و هجا ،ون نسبت به تیهست ا
  م یکل یش موسیمر خدا را پ

  شت نهم یدوزم و پواچارقت 
  نبود شگفت  ،یکنُ گر تو هم رحمت 

  ها همفهم ها و و يورا يا
  دیرس درنو  ،يه ااز جهان کهن

  در اوست  عالمصد هزاران نادرة 
  قد زال الحرج  ،ا قومیافرحوا 

  ا بالل ی ،ارحنا :در تقاضا که
  بگوبر مناره رو  ،او يکور
  ریاقبال گ ره ،دبرم يز ایخ
  خمش  ین که تا کس نشنود رستیه

ن هر مو بر آمد طبل زن کز ب  
  ؟هل را بانگ کون دین چندیا :دیگو

   ؟ستیب چین آسیا :دیگو ياو ز کور
  ؟دشک یکز چه دردم م ،رانیکور ح

  کنم  یگذار تا خوابب ،خفته ام
گشاچشم ب، است  یکو پیه نکان م  

  ار با خوبان فزودی لکان تجم
   یز کوران را بشوراند گهین

  کوران برجهد يو از کویتا غر
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 ید، پنهان شده در بندگیتقل یرت بیا، صاحب بصر يقصۀ هالل که بندة مخلص بود خدا. 34
 يشان، بنده ایر ایظاهر و غ يوسف از روینه از عجز، چنانکه لقمان و  ،مخلوقان جهت مصلحت
  ر مسلمان بود اما کوریرا و آن ام يریس بود امیسا

  به وهم درنارد یک چونیل      دارد يکه مادر یداند اعم
که إذا اراد اهللا بعبد  ،ابدیخالص  یممکن بود که از عم ،کندن مادر یم این دانش تعظیاگر با ا

  بیبصره بهما الغیقلبه ل ینیرا فتح عیخ
  وان استیتن صفت ح ین زندگیکا      دل حاصل کند ین راه ز زندگیا
  بالل اوصاف بعض ِ يدیچون شن

  ش بود اندر روشیاز بالل او پ
  يکه هر دم پس تر ،نه چو تو پس رو

  دیخواجه را مهمان رس کان ،آن چنان
  ؟پسر يعمرت چند سال است ا :گفت
  ا خود شانزدهی ،هفده ،هجده :گفت
  ره سرتیخ يا ،واپس واپس :گفت

  

  هالل  بشنو اکنون قصۀ ضعف  
  ش کرده بد کشش ید را بب يخو
   ياز گوهر يرویم یسنگ يسو

  دیام و سالش بر رسیخواجه از ا
  زد و بر شمرو در مد يباز گو

   ا که پانزدهی، خوانده برادر يا
  مادرت ِ  فرجرو تا به یباز م

  

  
  
  
  
  
  
  

  ن سخنیر همیت در تقریحکا. 35
  ریطلب کرد از ام یاسب یکیآن 
  ؟چون :گفت ،آن را من نخواهم :گفت

  نب يرود او سویسخت پس پس م
دنفست شهوت است ن استور ِیا م  

او را شهوت، که دنم آمد ز ب  
  فیشهوتش را از رغ يچون ببند
  از درخت يرکه بب یهمچو شاخ
  او را آن طرفِ  مد يچونکه کرد

  ش رویرام پ حبذا اسبان ِ
  میکل يموسا چون جسم ِ ،گرم رو

آن حقب هست هفصد ساله راه  
ن بودیچون ا  تنش ر ِیس همت  

  شهسواران در سباقت تاختند
  دیرسدر  یآنچنان که کاروان

  سخت يسرمان یاندر ا :گفت یکیآن 
  نداز از برونیب ،ین :بانگ آمد

  ریاشهب را بگ رو آن اسبِ :گفت  
  او واپس رواست و بس حرون  :گفت
  کن ُ خانه  يدمش را به سو :گفت

  رست ن سبب پس پس رود آن خود پاز
  کن ُ ش یشهوت عقب ،مبدل يا

  ف یشر کند آن شهوت از عقل ِسر ُ
کبخت یت ز شاخ نسر کند قو  

  پس رود تا مکتنف وا ،گر رود
  را گرو یحرون ین ،سپس رو ین

  م یگل ينش چو پهنایتا به بحر
   ران حبیکه بکرد او عزم در س

  ن بودییر جانش تا به علیس
  ه انداختند اگیخر بطان در پا

  دیرا باز د يدر ،آمد یدر ده
ختم یندازیب نجایچند روز ا ر  

  اندرآ تو اندرون  یو آنگهان
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ستیرون افکن هر آنچ افکندنهم ب  
ید هالل استاد دل جان روشنب  
  در آخور آن غالم يکرد یسیسا
  ش همیس اسبان و نفس ِ خویسا

  خبر یبنده ب ر از حال ِیآن ام
یگنج ن يدر و ،د ویدیل مآب و گ  
  ن نهانید يد و در ویدیمن یرنگ ط

  ین مرغ  ير وب ،د ویمناره دآن 
  یر زنپ ید مرغیدیم دگرو آن 

  دنظر بنور اهللا بویآنکه او 
  هن يمو يآخر چشم سو :گفت
  ن در وحلید نقشیل دگ یکیآن 

  علم اندر نور چون فرغوده شد
ه آگه کند یخ ِ نورانیش ز ر  

  ن است خَودیجان ِ جمله معجزات ا
  علم و طاعت همچو مرغ ةتن منار

یمرغ ب ،سطاو مردسن است او و ب  
  مرغ ست پنهان آن ِیآن نور يمو

  او است در منقار ِ يمرغ کان مو
  داماو جوشد م او از جان ِ علم ِ

  

  ست ین مجلس سنیکه ا ،ا با آنیدر م  
   یمومن ر ِیس و بندة امیسا
  ن بنده نام یسالط ک سلطان ِیل

 ش همیاز فراوان کس شده در پ

  سانه نظریکه نبودش جز بل
   یاصل پنج ن ،د ویدیپنج و شش م

  د در جهان ن بین چنیمبر ایهر پ
یر فنبر مناره شاه باز پ   

   ین  مرغ ر دهان ِب یئک مویل
  دآگه بو يهم ز مرغ و هم ز مو

  د گره یبنگشا   مو ینیتا نب
یل دو آن دگر گر علم و عمل د پ  

 ابد قوم ِ لدیپس ز حلمت نور 

 با سخن هم نور را همره کند

 که ببخشد مرده را جان ِ ابد

  ا دو مرغ ی ،ر ویصد مرغ گیخواه س
  ش و پس یند پینب یم یر مرغیغ

  مرغ  نده باشد جان ِیکه بدآن پا
  او ت نباشد کار ِیچ عاریه
  نه وام ت باشدیش او نه عایپ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر و ناشناخت، و واقف شدن یاو از تحق يخواجۀ او از رنجور يخبریرنجور شدن هالل و ب. 36
  ادت اویوآله و سلم، و رفتن آنحضرت به عه یعلاهللا  یصل یمصطف حضرت

  هالل يروزاز قضا رنجور شد 
خبر یش خواجه ش بید ز رنجورب  

  ینه روز اندر آخور محسنُ خفته 
انکس آنکه کس بود و شهنشاه  

  حق غمخوار شد رحم ِ ،ش آمدیوح
  بهر هالل با شرف یمصطف
  وانرآن مه  یوح دیخورش یدر پ

  نجوم یاصحاب :د کهیگویماه م
  دیکان سلطان رس :ر را گفتندیم

  حال  از ِشد غم یرا وح یمصطف  
که بخطر ید کساد و بر او ب  

   یچ کس از حال او آگاه نیه
  چون قلزمش هر جا رسان  صد عقل ِ

  مار شدیکه فالن مشتاق تو ب
  ادت آن طرف یرفت از بهر ع
  ش چون اختران یو آن صحابه در پ

  رجوم  یقدوه و للطاغ يللسر
  دیدل و جان بر جه یب ياو ز شاد
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  زد دو دست يز شاد ،آن بر گمان ِ
  ریچون فرود آمد ز غرفه آن ام

  ن بوس و سالم آورد اویپس زم
  مشرف کن وطن ،بسم اهللا :گفت
  د قصر من بر آسمانیزاتا ف

  :آن محترم گفتش از بهر عتاب 
  ؟ستیخود روح چ ،تو روحم آن ِ :گفت

یآن کس يپا تا شوم من خاك  
  ن گفت او و نخوت را براندیچون چن

  ؟عرش کوکان هالل ِ :پس بگفتش
  پنهان شده یدر بندگ ،یآن شه

  ماست یو آخورچ ،تو مگو کاو بنده
  ؟چونست از سقم آن هالل !عجب يا

  ستیاز رنجش مرا آگاه ن :گفت
  صحبت او با ستور و استر است

  غمبر به رغبت بهر اویرفت پ
  دیو پل تنگبود آخور مظلم و 

  ر نریرد آن شغمبر ببیپ يبو
  مان نباشد معجزاتیموجب ا

  دشمن است قهر ِ معجزات از بهر ِ
  یاما دوست ن ،قهر گردد دشمن

  او ياندر آمد او ز خواب از بو
  دیاستوران بد يان پایاز م
  کنج آخور آمد غژغژانُ  پس ز
  ش نهادیبر رو يمبر رویپس پ
  ؟يچه پنهان گوهرتو  ،ارای :گفت
  ده خوابیچون باشد خود آن شور :گفت

  ؟ردخول کاو گ يچون بود آن تشنه ا
  

  ر آمدست یآن م کان شهنشه بهر ِ  
  ریافشاند پا مزد بش یجان هم
کرد ررد اوخ را از طرب چون و  

  ن انجمن یشود ا یوستا که فرد
  زمان  دم قطب دوران ِیکه دتا 

  دن تو نامدم ید يمن برا
  ؟ستین تجشم بهر کین بفرما کایه

یستش مغرسوت که به باغ لطف   
 ترك عتاب او بخواند یمصطف

  ؟همچو مهتاب از تواضع فرش کو
  ا آمده یبه دن یبهر جاسوس

  رانه هاست یگنج در و ،ن بدان کهیا
  مال  يستش پاکه هزاران بدر ه

  ست یچند بر درگاه ن يک روزیل
  آخور است او  س است و منزلیسا

  اندر آخور آمد اندر جستجو
  دین همه برخاست چون الفت رسیا

  وسف را پدری يهمچنان که بو
  ت کند جذب صفات یجنس يبو
  ردن است دل ب یت پیجنس يبو

   ؟یبسته گردنه گردد ب یدوست ک
  ؟نه بون گوین دان درون زیسرگ :گفت

  دیند یدامن پاك رسول ب
  ش نهاد آن پهلوان یبر پا يرو

  ش بوسه دادیبر سر و بر چشم و رو
   ؟يخوشتر یعرش چون بِیغر يا

   ؟د در دهانش آفتابیکه در آ
  بردیآب بر سر بنهدش خوش م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم بر یعل یسید که عیشنالصلواة و السلم چون آله  یعله و یعل یان آنکه مصطفیدر ب. 37
  الهواء یلع یلمشَ نه یقیلو ازداد  :آب رفت فرمود يرو

  ات یح از غرقه در آبِ یمنیکا    رد فراتیبر سرش گ یسیهمچو ع
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  يدنش افزون بیقیگر  :احمد گفت
  همچو من که بر هوا راکب شدم

  ؟دیکور پل چون باشد سگ :گفت
  رش زندیکه کس ت يریچنان ش ین

  کور بر اشکم رونده همچو مار
  ؟رهد یچونکه از چون ،چون بود آن
  بخش اندر المکان یگشت چون
  دهدشان استخوان یچونیاو ز ب

  تو تمام يغسل نار "یچون"تا ز 
  شهان يا ،فمیور نظ ،دمیگر پل
  که از بهر ثواب یئا گوتو مر

  ستید پاك نیدر حوض نانهر که ا
  ن کرمیگر نباشد آبها را ا

  او دیبر مشتاق و بر اوم يوا
  امرآب دارد صد کرم صد احت

  ن که نوریاء الحق حسام الدیض يا
  ست نور و ارتقاشوپاسبان ت

  ؟آفتاب يرو ش ِیست پرده پیچ
  د هم نور رب استیخورش نیحجب ا
  عد و پرده مانده اندبچون در  ،هر دو
  از قصۀ هالل یبعض یشتوچون ن

  آن هالل و بدر دارند اتحاد
ستیرآن هالل از نقص در باطن ب  

  ج راید شب به شب تدریدرس گو
  خام ول ِعج يا :دیگو ینأدر ت

  ج و استادانه جوشیتدر ،گ راید
  ؟نه قادر بود بر خلق فلک ،حق

  ؟دیر کشبپس چرا شش روز آن را 
  ؟چرا چل صبح بودخلقت آدم 

  ؟ه استه مخلقت طفل از چه اندر نُ
  مرار ین سحر تا آن سحر سالیز
  یکاکنون تاخت ،خام يا ،چو تو ین

   يدکب و مأمون بش مریخود هوا  
  در شب معراج مستصحب شدم 

دیر دیخود را ش و ست او از خوابج  
  کان بشکندیغ و پیمش تیبل ز ب

  چشمها بگشاد در باغ و بهار
  رسد یچونیاتستان بیدر ح

چون سگان  رانیشخوانش جمله  گرد  
  ن سوره مخوان یا ،در جنابت تن زن

  غالم  يصحف منه کف ان میبر ا نیه
   ؟پس چه خوانم در جهان  نمن نخوایا

  غسل ناکرده مرو در حوض آب 
  ست یر خاك نیز برون حوض غو

 رد مر خبث را دم به دم یکاو پذ

د اویجاو حسرتا بر حسرت  
  والسالم   ،ردیدان را پذیکه پل

  وریالط ست از شرّوپاسبان ت
  مستر از خفاش  دیتو خورش يا

  تاب  يزیشعشعه و ت غورجز ف
  خفاشست و شب است  ،يب از وینص یب
  رده مانده اندا فسی ،ه رویا سی

  داستان بدر آر اندر مقال 
  دورند و از نقص و فساد یئاز دو

  ست یج آوریتدر به ظاهر نقص ِ او
  ج رایبر دهد تفر ینأدر ت

  ه بر توان رفتن به بام یه پایپا
   "وانه جوشید"ۀ ید قلیکار نا

  چ شکیه یب ،"کنُ "لحظه به  یکیدر 
  دیمستف يم الف عام اویکل 

فزودیاندك اندك م ،لاندر آن گ  
  ج از شعار آن شه است یزانکه تدر

 ن صورت قراریافت ایتا به آخر 

   یساخت یخیخود را تو ش ،و یطفل
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  همه چون کدو فوق ِ يدیبر دو
  بر درختان و جدار يه کردیتک

  یاول ار شد مرکبت سرو سه
قرع زود يسبزت زرد شد ا رنگ  

  

  ؟جهاد و ملحمه يرا پاو کو ت  
  اقرعک هم قرع وار يا ،يبر شد

   یته و مغز یبگشت ک آخر یل
  نبود یاصل ،زانکه از گلگونه بود

  

  
  
  
  

  آمد یرا نمیو پذاندود  یرا گلگونه م دخو زشتِ  يرور نود ساله که یت کمپیان حکایدر ب. 38
  ننود ساله کال يریبود کمپ

  تو به تو او  خ ِر ،چون سر سفره
  ر شدیخت دندانها و مو چون شیر

  و شهوت و حرصش تمام يشو عشق ِ
  یهر یب هنگام و راه یب مرغ ِ
  هن ياسب و پا  دان و یم عاشق ِ

  جهودان را مباد يریحرص در پ
  ر شدیسگ چون پ يخت دندانهایر
  شصت ساله را نگر ن سگان ِیا
  نیوستخت پشم از پیرسگ را ریپ

رعشقشان و حرصشان در فرج و ز  
  ۀ دوزخ استیکه ما ين عمرین چنیز

  عمر تو دراز :ندش کهیچون بگو
  دعا پندارد او ،نین نفرین چنیا

  از معاد يک سر موی يدیگر بد
  

  زعفران  و رنگش  يرو ،ر تشنجپ  
   يشو بود مانده عشق ِ يک در ویل

  ر شدییسش تغهر ح ،قد کمان و
  ره پاره گشته دام پا ،وخواه د یص
   یته گین ددر ب  رپ یآتش

   هن يعاشق زمر و لب و سرنا
  ن حرص دادیخدا ا شک ،ییشق يا

ر شدین گیمردم کرد و سرگ ترك  
  زتریسگشان ت دندان ِ یهر دم

  ن یاطلس پوش ب ر ِیپ ن سگان ِیا
  شترین بیدم به دم چون نسل سگ ب

  مر قصابان غضب را مسلخ است 
  دهانش از خنده باز ،شود دل خوشیم

  برنارد او يسر ،دیچشم نگشا
  تو باد ن عمر ِین چنیاک :یاوش گفت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را به سالمت به خان و مان باز رساندو خدا ت :که را یالنیگ خواجۀش یدرودعا کردن . 39
  یئلیبه خواجۀ گ يک روزیگفت 
ه مرایبا ینان هم د مرا، نان د  

  مستعان يا :بگفت ،چون ستد زو نان
  ده امیاگر آن است خان که د :گفت

هر محدد دل کنندث را خسان ب  
د نبامستمع آزانکه قدر م  
  ستیغاره نین پیچن یچونکه مجلس ب

  

   یئلیزنب ،نر گدا ،ینان پرست  
 ک دعاین یم مر تو را ایتا بگو

  زش رسان با ،خود خوش به خان و مان ِ
  دژم  يا ،را آنجا رساندو حق ت

  نازل کند ،بود یحرفش ار عال
بر قد قبا يد درزرَخواجه ب  
  ست ینازل چاره ن و پست ثیاز حد

  

  
  
  
  
  
  
  

  ت اویه و رجوع به حکاصفت آن عجوز. 40
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  ن سخن را از گروین ایواستان ه
ین ره نیسن گشت و در اچون مردست م  

  يه ایس مال و پاأمر او را ر ین
  یرندة خوشیپذ ین ،دهنده ین
  عقل و بصر ین ،گوش ین ،زبان ین
  بهر ناز یجمال ین ،از وین ین
  راه يپا یده و نیبرب یره ین
  ندامت مر ورا یتعصب، ن ین

  

  عجوزه باز روِ  دستان يسو  
  وردسال خَ تو بنه نامش عجوز ِ

   يه ایاپقبول  يرایپذ ین
   یکش یمعن یو ن یعندر او م ین
  فکر یو ن یشه یب یش و نه ین

  ازیش گنده مانند پیتوه تو ب
 سوز و آه  ین ،ش آن قحبه راپت ین

  بدل عزم سالمت مر  ورا ین
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ل طنزیان سوال سائل از صاحب خانه و جواب او را بر سبیدر ب. 41
  يخانه ا يآمد به سو یسائل

  ؟نجا کجاستینان ا :صاحب خانهگفت 
  ابیهم ب یپ ةارپ: آخر گفت
  کدخدا يا ه آرد د یمشت :گفت
  ه از مکرعهآب د ،يبار :گفت

  هر چه او درخواست از نان تا سبوس
  دیآن گدا در رفت و دامن بر کش

  دژم يتن زن ا :گفت ،یه یه :گفت
  ستنیست وجه زینجا نیچون در ا
  رتو شکا يریکه گ يباز يچون نه ا

  ؟طاوس با صد نقش بند یستین
  که چون قندت دهند یطوط يهم نه ا
  بلبل که عاشق وار زار يهم نه ا
  یها کنیکید که پدهه يهم نه ا

  يهندستان رو يدر زمستان سو
  ؟بهر چت خرند  و يبازاردر چه 

  برترآ سان یبا مک ن دکان ِیز
  دیچ خلقش ننگریکه ه يکاله ا

  ستیش او مردود نیپ یچ قلبیه
  ار ِ نکویع آن یسود او و، ب

  س مشویحد است افضال او آیب
  

   يا تر نانه ای ،خواست یخشک نان  
  است ودکان نان ینن یا ،يره ایخ

  ست دکان قصاب ین نجایا :گفت
  ؟این آسیکه هست ا يپندار :گفت
   ا مشرعهیست جو  ی، نین ین: گفت
  کردش فسوس  یگفت و میم یچربک
  دیست راندر آن خانه به حسبت خواو

  رانه خود فارغ کنم ین ویتا در ا
  ستن ید رین خانه ببایبر چن

  اریشهر شکار ِ دست آموز ِ
  که به نقشت چشمها روشن کنند

  نت نهندیریگفت ش يگوش سو
  ا الله زاریدر چمن  یخوش بنال

   یکه وطن باال کن ،چو لکلک ین
 يترکستان شو يدر بهاران سو

  ؟را با چه خورندو و ت یتو چه مرغ
   يفضل اهللا اشتر تا دکان ِ

  دیم آن را خریاز خالقت آن کر
 ستیدن سود نیزانکه قصدش از خر

لق و هم نیکوش ن  کوش خویکو خُ

   دستان عجوزه باز رو يسو
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  ریداستان آن کمپه رجوع ب. 42
  قصۀ عجوز يگردم سویباز م

  عجب يه اش سوریبود در همسا
  فیخمستخواست رفت آن  یچون عروس

  کرد آن عجوزیمابرو پاك  يمو
  شینه بنهاده به پیآن عجوز آئ

  د از بطریگلگونه بمالُ چند 
  دیبر یمصحف از جا م يعشرها

  او پنهان شود يتا که سفرة رو
  نهاد یهر جا م يعشرها بر رو

  با خدوباز او آن عشرها را 
  نیاز کم يباز چادر راست کرد

  فتاد یکرد فن وآن میم یچون بس
شد مس زودیر آن زمان ابلصو  

  ده امیشیندین نیمن همه عمر ا
  یحت کاشتینادر در فض تخم ِ
  سیس اندر خمیخم ،تو یسیصد بل

  ؟بیکتال ماعشر از  يچند دزد
  ؟مردان خدا حرف يچند دزد

  را گلگون نکردو رنگ بر بسته ت
  چون چادر مرگت رسد ،اقبتع

  لیآن رح ِ" زیز خیخ"د یچونکه آ
  ستیب ش ید پیآ یخاموش عالم ِ

  نه رایس يک دو روزیکن  یقلیص
  صاحب قران وسفیۀ یکه ز سا

  د تموزیشود مبدل به خورش یم
  یمیمر شود مبدل به سوز ِ یم
  ؟با قضا یچند کوش ،عجوزه يا

دیام یست در خوبیخت را نچون ر  
  

 ن رموزیندارد ا یانیازآنکه پ  

 کرده بودند از قضا او را طلب

 فینه بگرفت آن خریش رو آئیپ

  خسار و پوزخ و رد ریارایتا ب
خ و رخسار خویارایتا ب شید ر 

  ده تریش نشد پوشیسفرة رو
  دید بر رو آن پلیبچسبان یم

  حلقۀ خوبان شود ن ِیتا نگ
  فتاد یم ،بست چادر یچونکه بر م

  رو رافد بر اطیبچسبان یم
  ن یاز رو بر زم يعشرها افتاد

  س بادیصد لعنت بر آن ابل :گفت
  ورود یب ر ِ زشتیکمپ يا :گفت

  ده ام ین دیا  يز جز تو قحبه ا ین
   ینگذاشت یدر جهان تو مصحف

س یعجوزة دردب يا يمن گو ترك  
  ب ین همچو ست ملویتا شود رو
  مرحبا یو ستان یتا فروش

  ردشاخ بر بسته فن عرجون نک
ن عشرها اندر فتدیخت ااز ر  

  ل یقال و ق و گم شود ز آن پس فنون
  ست یش نیانسُ آنکه در درون  يوا

  نه رایئدفتر خود ساز آن آ
  جوان  نوعجوز از  يخایشد زل

  آن مزاج بارد برد العجوز
   یمبه نخل خرّ ،یلب خشک شاخ ِ

   یرها کن ما مض ،نقد جو اکنون
ه خواه  دیمد یخواه ،گلگونه ون  
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  بر حال دل يز نبض آگه شو تا
  زو مثال یهخوا ،ب استیچونکه دل غ

  نیام يا ،باد پنهان است از چشم
  ا از شمالی ،زانو آنن است یمیکز 
  که کو یدان یدل را نم یمست

  ذات وصف ،يدیچون ز ذات حق بع
  یخف یو کرامات یمعجزات

  امت نقد هستیدرونشان صد قانک
  ک بختیس اهللا گشت آن نیپس جل
  زد اثر يکان بر جماد ،يمعجز

  اسطهو یگر اثر بر جان زند ب
  ه ستیبر جمادات آن اثرها عار
  ریرد ضمیتا از آن جامد اثر گ

  یکم یب  یحیمس خوان ِ ،حبذا
معجزات ر زند از جان کامل ِب  

  خاك بحر است و ناقص مرغ ِ  معجزه
  من از هالكیا يدر و یمرغ آب

  یهر نامحرم جان ِ عجز بخش ِ
  رین سعادت در ضمیا یابیچون ن

  تکه اثرها بر مشاعر ظاهر اس
  یئهر دارو یهست پنهان معن

  یچون نظر در فعل و آثارش کن
  کان در درونش مضمر است یقوت

  دا شدتین همه پیچون به آثار ا
  مغز و پوست ،سببها و اثرها نیا

  زها را از اثریچ يریدوست گ
  خلق را يریدوست گ یالیاز خ

  قباد يان ندارد این سخن پایا
  

  گ دست است با دل متصل که ر  
  که با دل استش اتصال   زو بجو

  ن یدر غبار و جنبش برگش بب
یرگت بگوجنبش بحال  د وصف  

  ر جواوصف او از نرگس خم
  از رسول و معجزات  یباز دان

   یصف ران ِیبر زند بر دل ز پ
  ه مست ین آنکه شود همسایکمتر
  رد رخت ب يدیسع يبه پهلو هک
 شق القمر ای ،ا بحری ،ا عصای

  متصل گردد به پنهان رابطه 
  ه ست یروح خوش متوار یآن پ

ریخم يوالیه ینان ب ،ذاحب  
   یمیوة مریم باغ یب ،حبذا

  ات یچون ح  جان طالب ر ِیبر ضم
 م، شد هالكیرفت در  یمرغ خاک

   است خاكیدر یان را مرگ بیماه
   یجان هم دمک قدرت بخش ِیل

  ریپس ز ظاهر هر دم استدالل گ
  خبر است ن اثرها از موثر میو

   یئهمچو سحر و صنعت هر جادو
   یاظهارش کن ،گر چه پنهان است

  ان و مظهر است ید عیچون به فعل آ
   ؟زدتیا به آثار ظاهرچون نشد 
  آثار اوست  یجملگ ،یئچون بجو
  ؟خبر یب  یز آثار بخش پس چرا 
  ؟غرب و شرق را شاه يریچون نگ
  ن مبادایپا ،نیما را اندر ا حرص ِ
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  باز گرد و قصۀ رنجور گو

  شد ز حال آگهنبض او بگرفت و 
  وجر مایبآگه  بِیبا طب  

    د محال او ب صحت دیکه ام
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  هر چت دل بخواهد آن بکن :گفت
  ریتو وامگ هر چه خواهد خاطر ِ

  انین مرض را دان زیز ایصبر و پره
  عمو يا :ن رنجور را گفتین چنیا

  عمر بادت جان ِین خیه ،رو :گفت
گشت او بر آب یراد دل همبر م  

  بنشسته بود ییبر لب جو صوف
  یئلیید چون تخیش دیاو قفا
  ستپرَ رتیح آن یصوف يبر قفا

  تا رود گر نرانم  ،کآرزو را
  م در معرکهرَش اندر بیلیس
  فالن يا ،زین صبر و پرهیکه ست اتهل

  طراق درآمد  یلیسک یچون زدش 
  شتش زندتا دو سه م یخواست صوف

  دیک او را خسته و رنجور دیل
  د او ضعف ورایشیباز اند

  برآورده دمار يرنج ِ دق از و
چاره اندیق بخلق رنجور د  

  صیجرمان حر یب يذایجمله در ا
  گناهان را قفا یزننده ب يا
  خود پنداشتهِ  طب هوا را يا

  ن دواستیا :آنکه گفتت  دیبر تو خند
  نیدو مستع يا ،ن دانهید ایکه خور

  او را قفازد د و یاوش لغزان
  د سخت اندر زلقیاوش لغزان

ر مار شدکوه بود آدم اگر پ  
  يذره ا يندار یاقیتو که تر

  ؟راو النه تیآن توکل کو خل
ل رایغت اسماعید ترّتا نب  

  دیاره اوفتاز من يدیگر سع
  حسن يبخت، است آن ینت نیقیچون 

  ن مناره صد هزاران همچو عادیز

  ن که ن رنج ِآتا رود از جسمت   
  ریزت زحیپره تا نگردد صبر و
  ان یدر آرش در م ،هر چه خواهد دل

لُوا ما شئتم ِ  یحق تعال ماع  
  روم یجو م لبِ يمن تماشا

  باب  ابد فتح ِیتا که صحت را ب
  فزودیم یشست و پاک یرو م دست و

   یئلیس يکرد او را آرزو
  دست   صفع يکرد از برایراست م

  ؟بم گفت کآن علت شودیطب ین
   "تهلکه يدیال تلقوا با"زانکه 

  گران یتن مزن چون د ،خوش بکوبش
  اد عاق قو يا ،یه یه :یگفت صوف

  ک بر کندیکایشش یسبلت و ر
 دیف و زار و زرد و عور دیبس ضع

 اگر مشتش زنم گردد فنا: گفت

 د او را سخت رنجور و نزارید

باره اند یلیس و یداع دو ز خ  
  ص یان نقیهمدگر جو يدر قفا
  ؟جزا ینیب یخود نم يدر قفا
  فان صفع را بگماشته یبر ضع

  کآدم را به گندم رهنماست   اوست
   "نیتکونا خالد" بهر دارو تا 

  را جزا شد اوآن قفا واگشت و 
  رش بود حق یپشت و دستگ ،کیل

  اضرار شد یاق است و بیتر کان ِ
   ؟يغره ا یم خود چرا از خالص ِ
  ؟مت از کجایچون کل ،و آن کرامت

  ل راینِ  قعر  شه راه  یتا کن
  دیبادش اندر جامه افتاد و ره

  ؟شتنیخو يتو چرا بر باد داد
  باد داد تندر فتادند و سر و 
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  ن مناریسر نگون افتادگان را ز
تو رنیقی یدانینم ين بازس  

  پرکه مُ پر مساز از کاغذ و از 
  ر آتش شد ز خشمپ یگر چه آن صوف

  ماند به کام یاول صف بر کس
  راد ن ِیان بیپا حبذا دو چشم ِ

  کاو ،د احمد بودیدان یپا کهآن 
  و جنات را ید عرش و کرسید

  سالمت از ضرر یخواه یگر هم
  جمله هست ینیتا عدمها را بب

  که هر کش عقل هست ،ين بارین ببیا
  ستیکه ن يطالب جود ،یئدر گدا

  ستیکه ن یطالب دخل ،در مزارع
  ستیکه ن یطالب علم ،در مدارس

  پس افکنده اند يهستها را سو
  خدا صنع ِزانکه کان و مخزن 

  نیم از ایبگفتست ين رمزیش از ایپ
  ستکه هر صناعت گر که ر ،گفته شد

ناساخته یست بنا موضعج  
ستیکش آب ن يست سقا کوزه اج  

حمله شان نید اندر عدم بیص وقت  
  ؟ستیز چیزو پره ،دت الستیچون ام
  ستیستیع تو آن نبط س ِیچون ان
  جان به سر يا ،ينه ا "ال"س یگر ان

  ير کنده اجمله دل ب ،يارزآنکه د
  ؟مراد ن بحر ِیست زیچ تزیپس گر

  ؟تو مرگ یستاز چه نام برگ کرد
  صنعتش هر دو چشمت بست سحر ِ

  ال او ز مکر کردگاریدر خ
ساختست یه را پناهالجرم چ  

  

  نگر تو صد هزار اندر هزار یم  
  ن یرو بر زمیم ،شکر پاها گو و

  رفتست سر یسودا بس نیدر اناک
  بر عاقبت انداخت چشم  همک یل

  دام  ند بندیب ،رد دانهیکاو نگ
  از فساد را نیدکه نگه دارند 

  نجا مو به موید دوزخ را همید
  د او پردة غفالت رایدر بر

  ان را نگریچشم ز اول بند و پا
  پست  و محسوس يهستها را بنگر

  ست است ین يروز و شب در جستجو
  ست یکه ن يطالب سود ،بر دکانها
  ست یکه ن یطالب نخل ،در مغارس
  ست یکه ن یطالب حلم ،در صوامع

  نده اندستها را طالبند و بین
  در انجال یستیر نیست غین
  ن یدو مب ،نیب یکین و آن را تو یا

  ست ست جیگاه نیدر صناعت جا
  سقفها انداخته  ،رانیگشته و

  ست یکش باب ن يو آن دروگر خانه ا
  زان جمله شان یاز عدم آنگه گرو 

  ؟ستیز چیاست شتنیس خیبا ان
   ؟ستیز چین پرهیست ایاز فنا و ن

  ؟منتظر یئچرا "ال"ن یدر کم
   يال افکنده ا شست دل در بحر ِ

  د دادیبه شستت صد هزاران ص اوک
  برگ   مرگ   که نمودت دان یئجادو

  تا که جان را در چه آمد رغبتش 
  زهر است و مار ،هچ فوق ِ ،جمله صحرا

  تا که مرگ او را به چاه انداختست 
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  زیعز يا ش،آنچه گفتم از غلطها
  ه گفته استیاهللا عل ۀرحم

  مامآن ه ش ِیهند پ يکز غزا
  نشاند یکرسفه ش کرد و بر یپس خل

قصه تو به تو طول و عرض و وصف  
  ن تخت نضاریآن کودك بر ا ،حاصل
  سوز او به راندیاشک م کرد،یمه یگر

  ؟دولتت شد ناگوار ؟ییاز چه گر
  ران و سپاهیوز ،ن تخت ویتو بر ا

  ه ام زآنست زاریگر :گفت کودك
  هر زمان يد کردیاز توام تهد

  پس پدر مر مادرم را در جواب
  ؟ن دگریچ نفریه یابین یم

  ین دلیبس سنگ ،و یرحمیسخت ب
یران گشتمیهر دو ح من ز گفت  

  !عجب يا ؟تا چه دوزخ خوست محمود
  تو م ِیاز ب یدمیلرز یمن هم

  ؟ن زمانیند ایمادرم کو تا بب
  ن؟یچنند یا پدر کو تا مرا بی

  سعت یب يا ،ستوت آن محمود ،فقر
  راد ن محمودیا رحم ِ یگر بدان

  م دلین يست او ت آن محمود ،فقر
  نیقیتو  يچون شکار فقر گرد

  گر چه اندر پرورش تن مادر است
  دارو جوت کرد ،ماریتن چو شد ب

  ف رایر حن تن پیچون زره دان ا
  کوست بهر صبر راید نار بی

  داردشصبر مه با شب منور 
  ان فرث و خونیر اندر میش صبر ِ

  ا با منکرانیصبر جملۀ انب
  سترد هجام یکی ینیهر که را ب
  نوا یبرهنه و ب يدیهر که را د

  زیعطار ن دم ازیبشنن یچنهم  
  سفته است  يذکر شه محمود غاز

  ک غالم یمت اوفتادش یدر غن
فرزند خواند ،دش ویگزبر سپه ب  

ن بجوید در کالم آن بزرگ  
  اریشهر قباد يشسته پهلو

  روز روزیپ يا :او را که اهگفت ش
  اریشهر ن ِیقر ،یالکفا فوق ِ

  ش تختت صف زده چون نجم و ماه یپ
  اریکه مرا مادر در آن شهر و د

  محمود ارسالن  نمت در دستیب
   ؟ن چه خشم است و عذابیکا :يجنگ کرد

  ؟تر هلک سهلن مین نفرین چنیز
   یر او را قاتلیکه به صد شمش

   یم و غمیمرا ب يدر دل افتاد
  ل و کرب یکه مثل گشته ست در و

  م تویغافل از اکرام و از تعظ
  شاه جهان  يا ،مر مرا بر تخت
 نیسلطان ِ د يخوش نشسته پهلو

  ترساندت  یم همئطبع از او دا
  عاقبت محمود باد :یئخوش بگو
  مضل  طبع ِ ن مادر ِیکم شنو ز

  ن ید وم ِی يهمچو کودك اشک بار
  ت دشمن تر است ک از صد دشمنیل

  را طاغوت کردو مر ت ،شد يور قو
  ف راینه ص ،د ویشتا را شا هن

  د صبر کردن صدر رایکه گشا
  گل با خار اذفر داردش ُ صبر 

  کرده او را ناعش ابن اللبون 
ران کردشان خاص حق و صاحب ق  

  ست صبر جکسب و دانکه او آن را به 
  او آن گوا يصبر یهست بر ب
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ر غصه جانهر که مستوحش بود پ  
  وفایب آنلف اُ ز يصبر اگر کرد

  نیچون انگب یبا حق ساخت يخو
  همچنان يالجرم تنها نماند

  ر شدین غیقر يصبر یچون ز ب
یده دهِ  صحبتت چون هست زر  

  تو يکامانتها ،با او کن يخو
  دیبا او کن که خو را آفر يخو
رمه بازت دهد ،یبده يه ارّب  
ینهیش گرگ امانت میه پرّب  

  ید روبهیگرگ اگر با تو نما
  ید همدلیجاهل ار با تو نما

  بود یاو دو آلت دارد و خنث
  ذکر را از زنان پنهان کند مر

  ه کف پنهان کندشله از مردان ب
  او کس مکتوم ُِ ز آن  :زدانیگفت 

  و داللدان ما ز آن ینایتا که ب
  يد نریز هر ذکر نا، کحاصل آن

  ن سخنیریش جاهل ِ یدوست
  دتیروشن گو چشم ِ ،جان مادر

  د آن مادر چهاریمر پدر را گو
  یئآورد اگرگر یاز زن د

  ن بچه امیا يدتو گر باز از جز 
  او يباین مادر و تین بجه زیه

  راد بابا عقل ِ ،هست مادر نفس و
  اد رسیدهندة عقلها فر يا

  یئکویهم آن ن ،ست ووهم طلب از ت
  هم تو باش ،هم تو بشنوو، يگوهم تو 

  رغبت افزا در سجود تن حوالیز
  کامالن و بال ِ جبر باشد پرّ

  ن جبر رایل دان این همچو آبِ
  دسلطان برَ يبازان را سو ،بال

  اقتران  ییاکرده باشد با دغ  
  ن قفایا ياز فراق او نخورد

ب اآلفل"با لبن که  ح   "ن یال أُ
  مانده به راه از کاروان  یکاتش

ر شدیخ یر غم و بدر فراقش پ  
   ؟ینهین چون امانت مئش خایپ
  د از افول و از عتویمن آیا

  دیا را پروریانب يها يخو
بود پرورندة هر صفت خود رب  

   یوسف را مفرما همرهیگرگ و 
   ید زو بهیکه نا ،ن مکن باوریه

   یعاقبت زخمت زند از جاهل
  دا شودیگمان پ یفعل هر دو ب

  شان کندیتا که خود را خواهر ا
  تا که خود را جنس آن مردان کند

  م بر خرطوم اویساز يشله ا
  ند از فن او در جوال فتیدرن
   ين ز جاهل ترس اگر دانش وریه

  کم شنو کان هست چون سم کهن 
  دت ینفزو اوم و حسرت از جز غ

  نزارشد که ز مکتب بچه ام بس 
   یئن جور و جفا کم کردیا يبر و

  ز هم ین ین فشار آن زن بگفتیا
  او يبابا به از حلوا یلیس

  و آخر صد گشاد یاولش تنگ
  چ کس ینخواهد ه ،تو یتا نخواه
   یئآخر تو ،یئاول تو ؟میئما ک

  ن تراش یم با چندیما همه الش
  مفرست و خمودجبر  یکاهل

کاهالن  جبر هم زندان و بند  
  مر گبر را مومن را و خون   آب
  دزاغان را به گورستان برَ ،بال
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  و در شرح عدمباز گرد اکنون ت
  خواجه تاش ين ااه ،همچو هندو بچه

  یئترس کاکنون در و ياز وجود
  عاشق شده ست یئبر الش یئالش

  

  ش سم یچو پازهر است و پندار اوک  
عدم ترسان مباش  رو ز محمود  

   یئو تو الش یالت الشیآن خ
  را ره زده ست یچ نیمر ه ،یچ نیه
   

  
  
  
  

  م الموت انما لهم حسره الفوتن هیللماض سیل: ه السلمیقوله عل. 46
  آن سپهدار بشرفرمود راست 

  انیاالت از مین خیا رفتچون برون 
  موت غ و غبن ِیستش درد و درین
  ن هم الموت گفتیس للماظیل

  ؟که چرا قبله نکردم مرگ را
لقبله کردم من همه عمر از حو  

حسرت ستیردگان از مرگ نآن م  
  ن نقش است و کفیانکه آم یدیما ند

  چونکه بحر افکند کفها را به بر
  ؟کو جنبش و جوالنتان :پس بگو
  بل به حال ،یبه لب ن ،ندتیتا بگو
  ؟ز موج یبجنبد ب یک ،چون کف نقش ِ

  نیباد ب  يدینقش د چون غبار ِ
  د به کاریکز تو نظر آ ،نین ببیه

  تو در شمعها نفزود تاب شحم ِ
  صرن جمله تن را در بیگداز اُ در 

  ند ز راهیب یدو گز هم ،ک نظری
  شمار یب ین دو فرقیان ایدر م

  یستین بحر ِ شرح ِ يدیچون شن
  ستیستیکارگاه آن ن چونکه اصل ِ

  کار اظهار ِ یجمله استادان پ
  صمد ،استادان استاد ،الجرم

  افزون تر است یستین نیهر کجا ا
  ن طبقیئچون هست باال "یستین"

  و مالجسم  یکه شد ب یشیخاصه درو
  او گداخت جسمسائل آن باشد که 

  ا گذریکرد از دن اوکه هر آنک  
  ان یتو بر تو ع گشت نامعقول ِ

  غ از بهر فوت یبلکه هستش صد در
 زآنکه هم با حسرت فوتند جفت

  هر دولت و هر برگ را مخزن ِ
  گم شد در اجل ُ که  یاالتیآن خ
  ست یم ایکاندر نقشها کرد ،زآنست

  ابد علف ینبد و جا یکف ز در
  آن کفها نگر ،تو به گورستان رو

  بحر افکنده ست در بحرانتان 
  ن سؤال یا ،نه از ما ،کنُ ا یکه ز در

   ؟اوج هد بیکجا آ يباد یب ،خاك
  ن یجاد بیقلزم ا ،يدیکف چو د

  پود و تار ،یو لحم یشحم ،تیباق
  تو مخمور را نامد کباب  لحم ِ

  در نظر ،در نظر رو ،در نظر رو
  شاه  يد و رویدو کون د ،ک نظری
واهللا اعلم بالسرار ،رمه جوس  

   یستین بحر اآم بر ئداتا کوش 
  ست ینشان است و ته یخال و ب اوک
  انکسار يند و جایجو یستین

  و ال بود یستیکارگاهش ن
ر است کار حق و کارگاهش آن س  

  بق شان سیردند دروهمه ب از
  سؤال  ین ،جسم دارد فقر ِ، کار
  ش باخت یخوِ  مالانع آن باشد که ق
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  ت بر مداریپس ز درد اکنون شکا
  فکر کن یباق ،مین قدر گفتیا

  ذکر آرد فکر را در اهتزاز
  خواجه تاش يک ایل ،خود جذب است ،اصل

  بود يکار چون ناز تركَ زانکه 
  غالم يا ،رد ین ،شیقبول اند ین

  د ز عشناگهان پرّ  جذبه مرغ ِ
  اوست ذاره نور ِگ ،چشمها چون شد

  بقا دیند اندر ذره خورشیب
  

  راهوار یست اسبین يکاوست سو  
  رو ذکر کن  ،فکر اگر جامد بود

  ن افسرده سازیا دیذکر را خورش
  آن جذبه مباش  موقوف ،کنکار ُ

  ؟بود يجانباز در خورد یک  ناز
  دام ن میب یم را  یامر را و نه

  بکش ِ شمع آنگه  ،صبح يدیدکه چون
  پوست  ن ِیو در عند ایب یمغزها م

  بحر راِ  کّلُ ند اندر قطره یب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یو قاضبر لب جو  یصوفت یز گشتن به حکابا. 47
  قفاک ی در قصاص ِ :یگفت صوف

  ردنمگم اندر یخرقۀ تسل
  خود را سخت زار خصم ِ ید صوفید

  زد چون رصاصیک مشتم بریاو به 
  رانست و بشکسته وتدیمه ویخ

  غیدر ،دیغ آیدر ،ردهن میبهر ا
  تانست کف بر خصم زدیچون نم
  او ل ِیحق است و ک يکه ترازو

  له اشیو و حیمخلص است از مکر د
  هست او مقراض احقاد و جدال

  او افسون ِ ،شه کندیر شو دید
  ر طمعپ د خصم ِیچون ترازو د
  شیگر افزون ده ،ستیور ترازو ن

  ش؟یز تو طبع ته یشود راض یک
  زیست رحمت و دفع ِ یهست قاض

  رد و کوته پا بودگر چه خُ ،قطره
  کله را ياز غبار ار پاك دار

  کلها شاهدستُ  جزوها بر حال ِ
  حق  احمد راند آن قسم بر جسم ِ

  ؟يدبر دانه چرا لرزان ب  مور
  دل است یب یکه صوف ،بر سر حرف آ

  ید باد دادن از عمیر نشاس   
  خوردنم  یلیبر من آسان کرد س

  ر مشتش زنم من خصم واراگ :گفت
  د مرا زجر و قصاص یشاه فرما

  د تا در فتدکنیاو بهانه م
  غ یر تیکه قصاصم افتد اندر ز

  دبرَ یقاض يعزمش آن شد کش سو
 ل ِ اویم میحق است دا يزآن سو

   و و قبله اشید دیمأمن است از ق
  ل و قال یقاطع جنگ دو خصم و ق

  او قانون ِ ،فتنه ها ساکن کند
  ذارد و گردد تبع بگ یسرکش

  ش یهابلنگردد  یاز قسم راض
 شیو ابله یدانشیب یاز پ

  زیرستخ عدل ِ از بحر ِ يقطره ا
دا بودیبحر از او پ آبِ لطف  

  دجله را ینیک قطره ببیتو ز 
  د آمده ست یخورش تا شفق غماز ِ

   "کال و الشفق"آنچه فرمودست 
   يدک دانه خرمن دان بیگر از آن 
مستعجل است جفا  در مکافات  
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  ؟یچون خوش دل ،تو کرده ظلمها يا
  کرده هات آنا فراموشت شدست ی

  بر صفات يجرم گردون رشک برد
  آن حقوق يبرا یک محبوسیل

  حتسبرد میک بارت نگیتا به 
  

   یغافل یمکاف ياز تقاضا  
  خت غفلت پرده هات یکه فرو آو

 اندر قفات یهاستیگر نه خصم

  خواه از عقوق یاندك اندك عذر م
  حب خود روشن کن اکنون با م آبِ

  

  
  
  
  
  

  یزن و بردن او را به قاض یلیآن س يسو یرفتن صوف. 48
  زنش یلیآن س يسو یرفت صوف

  کشان یاندر آوردش بر قاض
  ه جزاه او را درا به زخم دی

  رد در دماریکانکه از زجر تو م
  شیند مرگ خویوآنکه از تو زخم ب

  ردهر که م یر قاضیر حد و تعزب
  حق ۀ عدل ِیسا ،ب حق است وئنا

  کندُ  یاز بهر مظلوم کاو ادب
  آجله ست حق و روز ِ يچون برا

  ؟ هست حقیست؟ دانیعاقله او ک
  آنکه بهر حق زند، او آمن است
  گر پدر زد مر پسر را او بمرد

  ش زدیزانکه او را بهر کار خو
  را شد تلف یچون معلم زد صب

  نیب افتاد و امئکان معلم نا
  استا بر او ست واجب خدمتین

  خود زده ست يرااو ب ،ور پدر زد
  ذو الفقار بار را سر بب يپس خود
  یکنهر آنچه تو ُ ،خودیب يچون شد

  نیبر ام ین ،آن ضمان بر حق بود
  دگر بازارراست  یهر دکان
  گر چرم است خوب، کفش در دکان ِ

  دقز و ادکن بو ،ش بزازانیپ
  ما دکان وحدت است يمثنو
  نیاندر ا ینیهر چه ب ،ر واحدیغ

  در دامنش  یدست زد چون مدع  
  ادبار را بر خر نشان  ن خر ِیکا

  ند سزایتو ب يآنچنان که را
  ست آن باشد جباریبر تو تاوان ن

 شیدوزخ رود تا خلد پ فارغ از

  ردست خُیکاو ن ،ضمان یست بر قاضین
  مستحق  حق است و باشدنۀ یآ
  خود عرض و خشم و دخل ِ يبرا ین

  ت بر عاقله ست ید ،شد یئگر خطا
 ت المال برگردان ورقیب يسو

  او ضامن است  ،آنکه بهر خود زندو
  د شمردیآن پدر را خون بها با

  خدمت او هست واجب بر ولد
  ال تخف  ،يزیست چیم نبر معل
  ن یهست حکمش همچن ینیهر ام

ستا پس   کار جو شنبودبه زجر اُ

  ست از خون بها دادن نرَ ،الجرم
  ش واریدروو  یفان ،شو يخودیب

"میما رم إِذْ ر یت یمنیا، "ت   
  ن یبلش به فقه اندر میهست تفص

  پدر يا ،فقر است دکان ِ  يمثنو
  چوب تو  ینیاگر ب ،کفش است قالبِ

  اگر آهن بود ،بهر گز باشد
 رحمت اندر رحمت، اندر رحمت است

   نیقیدان ت بجمله را  یگمانیب
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عامه را دام ِ بهر ،ت ستودنب  
  زود "و النجم"در سورة انخواندش 

  جمله کفار آن زمان ساجد شدند
  چ و دوریچا پیست پین حرفیبعد از ا

  اریب یو قاض یصوف ثین حدیه
  

   "یق العلیکالغران"همچنان دان   
  از سوره نبود ،دک آن فتنه بیل

بود يرهم س، آنکه سر زدندر بر د  
  وان را مشورید ،مان باش ویبا سل

  زار زار فیضع و آن ستمکار ِ
  

  
  
  
  
 

 یو صوف یر قصه قاضیهم در تقر. 49
  پسر يا ،ثبت العرش :یگفت قاض
  ؟انتقام کو محل ِ ؟کو زننده

  استیبهر زندگان و اغن ،شرع
  سرند یب يریکز فق یآن گروه

در گزند یک روست فانیز رده ام  
  صد هزارین سیا ،ک قتل است ویمرگ 

  ن قوم را حق بارهایکشت اُ گر چه 
  رارک در سیس اند هر یهمچو جرج

  سنان دادگر کشته از ذوق ِ
  واهللا از عشق وجود جان پرست

  ام یمن قضا دار ح :یگفت قاض
  ستن به صورت گر نه در گور است پیا

  تو، رده اندر گورم يدیبس بد
  اوفتاد یخشتبر تو  يگر ز گور

گیخشم و ک ردنۀ مگردرده م  
  بر تو نزد يشکر کن که زنده ا

  اوست حق و زخم ِ خشم ِ ،ایاح خشم ِ
  دیش دماحق بکشت او را و در پاچه 

  آمد تا مآب یباق ينفخ در و
  نین النفختیار است بیفرق بس

  د و شد مضریرب يات از وین حیا
  د آن به شرحیکاست یآن دم ن ،ن دمیا
  ستش بر خر نشاندن مجتهدین

بر نشست او نه پشت زدخر س  
  ر موضعشیغ ،وضع ؟ظلم چه بود

  ر و شریم از خینک یتا بر او نقش  
  گشته است اندر سقام  یالین خیاک

  ؟گورستان کجاست شرع بر اصحابِ
ترند یردگان فانصد جهت ز آن م  

  شدند یان از صد جهت فانیصوف
  شمار یب يرا خونبها یکیهر 

  خت بهر خونبها انبارهایر
  بار چندزنده گشته  ،کشته گشته

  دگر یبزن زخم :د کهاربز یم
  دوم عاشق تر است  کشته بر قتل ِ

  ؟ام یاصحاب گورستان ک حاکم ِ
  گورها در دودمانش آمده ست 

تو ،کور يا ،نیرده بگور را در م  
  ؟خواهند داد یعاقالن از گور ک

  نقش گرمابه نبرد کن بان میه
د کندکان که زنده ر، دحق کرد ر  

  زه پوست یکه به حق زنده ست آن پاک
  دیکش يزود قصابانه پوست از و

  حق نبود چو نفخۀ آن قصاب  نفخ ِ
  ن یجمله ش یباقن است و ین همه زیا

  ستمرحق شد م از نفخ ِ ،اتیو آن ح
  صرح  يباال ،هچ ن قعر ِیز ن برآ یه

  ؟بر خر نهد یزم را کسینقش ه
  تر سزدیش اولیپشت تابوت

  عش یر موضع ضاین مکن در غیه
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  که او يپس روا دار :یگفت صوف
  قالش یر خرسهروا باشد که  یک

  زیچه باك از صفع خ: را یگفت صوف
  ؟ش و کمیبا از یصوف يچه دار نیه

  کنُ سه درم تو خرج  :یگفت قاض
  فیش و ضعیست و دروزار و رنجور ا

  ل و قالیبه هم در ق یو صوف یقاض
  افتادش نظر یقاض يبر قفا
  ش دستیلیس یکرد از پیراست م

  

  ؟تسو یقصاص و ب یام زد ب یلیس  
  ؟ان را صفع اندازد به الشیصوف

 زیمار کمتر کن ستین بیبا چن

  جهان من شش درم  نیزدارم  :گفت
  ن سخُ یو ده بدگر را بیآن سه دو

  ف یه و رغدش ترّیبایمسه درم 
 سخت حال ک آن رنجور، زار ویل

  د خوبترآن ب یصوف ياز قفا
  م ارزان شدست یلیکه قصاص س

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را یقاض یسرزنش کردن صوفرا و  یزدن رنجور قاض یلیس. 50
  راز آمد بهر ِ یگوش قاض يسو

  دو خصم يا ،دیاریهر شش را ب :گفت
  یه :گفت یصوف ،رهیط یگشت قاض
  نید خ ِیش يا ،به خود يآنچه نپسند

  یه کنمن چ یپ زک ؟ین ندانیا
  ؟از خبر ينخواند "من حفر بئرا"
  د در قضان بیکمت چنح یکین یا
  ! تو يگرهایبر احکام د يوا

  ! از کرم يرا رحم آر یظالم
دست آن يچه جا ،رظالم را بب  
  مجهول داد يا ،یمان را يزب آن
  

  را فراز یآورد قاض یئلیس  
  خرخاش و وصم  یآزاد بتا روم 

   یست غین ،تو عدل است ال شک حکم ِ
  ن یام يا ؟بر برادر يچون پسند

یافکن شیوه عاقبت خهم در آن چ   
 پدر جان ِ ،کن عمل يآنچه خواند

  بر قفا یلیرا آورد سو ت انک
  ! تو يتا چه آرد بر سر و بر پا

  !سه درم  هشنفقه بد يکه برا
  ؟حکم و عنان یهدکه به دست او 

ر دادیگرگ را او ش که نژاد  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن ماجرایدر ا را یصوف یقاضبا صوابِ جواب . 51
  دمان رضایواجب آ :یگفت قاض

  رزب حکم ِ خوش دلم در باطن از
  شو ن دلم باغ است و چشمم ابریا

  ره خندیخ از آفتابِ ،قحط سال ِ
  ؟يخوانده ا "رایو ابکوا کث"ز امر حق 

  همچو شمع یخانه باش یروشن
  ره خندیخ يا ؟يده ایخنده د ذوق ِ

  ا پدریمادر  یئش روآن ترُ

  فا کارد قضاقهر جفا و هر   
  ش کالحق مرم ترُیرو گر چه شد

  باغ خندد شاد و خوش  ،دیابر گر
  باغها در مرگ و جان کندن رسند

  ي؟ان چه خندان مانده ایچون سر بر
  دمع   تو همچون شمع يبارگر فرو 
  قند که هست آن کان ِ ،نیه بیذوق گر

  حافظ فرزند شد از هر ضرر
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  آن ادیه آرد یچون جهنم گر
  میه ها آمد کتیخنده ها در گر

  گم کرده اندُ  یپ ،ستذوق در غمها
  تا رباط از دهباژگونه نعل 

  کن در اعتباررا چار ُ خود چشم
هم شُور"   بخوان اندر صحف "يأَمرُ
  ار باشد راه را پشت و پناهی

  نیش نشخام یاران رسیچونکه در 
  در نماز جمعه بنگر خوش به هوش

  کشان یخاموش يرختها را سو
  در بحر هموم :غمبر کهیگفت پ
  يره بجو ،هستارگان نا برچشم 

فالن يا ،یئصدق گو گر دو حرف  
  مستهام يکالکالم ا ؟ين نخواندیا
  درشَ ن مشو شارع در آن حرفیه
  دهان يچو بگشاد ،ست در ضبطتین

  خداست یره وح آنکه معصوم ِ
  "يبالهو نطق رسولٌیما "زانکه 

  ز حال یقیشتن را ساز منطیخو
  

  د از جنان یپس جهنم خوشتر آ  
  م یلک يا ،رانه ها جویگنج در و

  رده اندوان را به ظلمت بیح آبِ
  اطیکن در احتچشمها را چار ُ

  اری دو چشم ِ ،خود کن با چشم ِار ُی
  از ناز اف  کنار را باش و می

  است راه  "اری" ،يکو بنگریچونکه ن
  ن یاندر آن حلقه مکن خود را نگ

  ش و خموش یک اندی ،جمله جمعند و
  مکن خود را نشان  ،یئچون نشان جو

  اران را نجوم یدان تو  در داللت
  يمگو ،ش نظر باشدیتشو ،نطق
گردد روان  عقبره در یت گفت  

  الکالم  ه جرُشجون جرّ یف
  شدک یسخن را م شک، یب ،که سخن
  ره روان یشود ت یصاف یاز پ

  د رواست یبگشا ،چون همه صاف است
  ؟خدا د ز معصوم ِیهوا زا یک

  همچو من سخرة مقال يتا نگرد
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رامر او  یو جواب قاض یقاضاز  یسؤال کردن صوف. 52
  ک کان است زریچون ز  :یگفت صوف

  ک دست آمدستیجمله از نیاچونکه 
  ن جوها روانیاست ایک دریچون ز 

  بقاست س ِچون همه انوار از شم
  رمه ست ناظر را کحلک سیچون ز 

  چونکه دار الضرب را سلطان خداست
ه را چون خدا فرمود ر"من راه"  

  هیر و سفبحک بطنند آن یچون ز 
  ن هزارید با چندیکه د یوحدت

  ره مشویخ ،ایصوف :یگفت قاض
  ک دانین را نین و، حال این ببیا

  ؟گر ضررین چرا نفع است و آن دیا  
   ؟ار و آن مست آمدستین چرا هشیا
  ؟انِ رو نوشزهر است و آن ن چرا یا

  ؟ستکجاصبح کاذب از  ،صبح صادق
  ؟لو حو ینیاز چه آمد راست ب

  ؟خوب و نارواست چون ضربِ هانقد
  ؟راه زن   کیست و آن یر از چین خفیا

  ؟هیاب ن شد الولد سرّیقیچون 
  ؟ن قراریصد هزاران جنبش از ع

  ن شنویان ایدر ب یک مثالی
 کو بخوانی، حال را نینیور نب
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  عاشقاندرون ِ  يقرار یب
  ابت آمدهکه در ناز ثچو ُ آن

  ختهیه ها انگیخندة او گر
  دنن همه چون و چگونه چون زیا

ضد ست در ذات و عملیش نو ند  
  ؟دهد یک یضد، ضد را بود و هست

ک و بدیمثل ن مثل ِ ؟چبود ند  
  یمتق يا ،چونکه دو مثل آمدند

ستانبر شمار برگ ب، ضد و ند  
  حرب رد و ماتن تو بیچگونه ب یب

  ستوت جان ِ ،او لعبت ن ِیکمتر
  آنز هکه در هر قطر ،يپس چنان بحر

  ؟"چند و چون" ق ِیبگنجد در مض یک
  جماد يکا :د مر جسد رایعقل گو
  ۀ توامین سایقیمن  :دیجسم گو
  رت سراستین نه آن حیکا :دیعقل گو

  ش آهو سر نهدیپ ،ن سویا ،ریش
  يانور نجا آفتابِیاندر ا

  یمصطف ،دیایرا باور نو ن تیا
  م بودیتعل یاز پ :یئگر بگو
  شماریب داند که گنج ِیبلکه م

است يمعکوس و نعل ِ ،ید گمانب  
  قت غرقه شدیقت در حقیبل حق

  هان ،ت خواهم گفتیبا تو قلماش
  د ز آسمانیرا هر زخم کاو مر ت

  نی، صفا را هم ببيدیچون قفا د
  زند یلیکت س ،نه آن شاه است نکا

  ر پشه بهاا را پیجمله دن
  ن جهانیزرِ  ن طوقیگردنت ز

  ا برداشتندیآن قفاها کانب
  یفت يا ،ک حاضر باش در خودیل

د او باز پسرَور نه خلعت را ب  

  حاصل آمد از قرار دلستان   
  عاشقان چون برگها لرزان شده 

  خته یروها ر آبِ ،شیرو آبِ
  طپدیچون م یب يایبر سر در

  ها حلل یدند هستیز آن بپوش
  ن جهدرویزد و بیزو بگر هبلک
  ؟کند یشتن را کیمثل خو ،مثل
   ؟یتر از آن در خالقین چه اولیا

  است و ضد ند یب ،ر بحرد یچون کف
  ؟بحر چگونه گنجد اندر ذات ،"چون"
   ؟رستشد د یجان کز  ،"چگونه و چون"ن یا

  تر آمد عقل و جان  یاز بدن ناش
  علمون یجاست از ال نیاکل  عقل ِ

  ؟معاد چ از آن بحر ِیه يردب يبو
  ؟عم جان ِ ،دیه که جویاز سا يبو

  گستاخ تر از ناسزاست  ،که سزا
  ر نهدهو پینزد ت ،نجایا ،باز

   يخدمت ذره کند چون چاکر
  ؟د دعایجو ینان همیچون ز مسک

  ؟م بودیل از چه رو تفهین تجهیع
  ارید آن شهراها نهیدر خراب

  است  يش جاسوس ویگر چه هر جزو
  ه شدبل صد فرق ،ن سبب هفتادیز

  جان  گشا گوش ِخوش پهن ب ،ایصوف
  باش خلعت بعد از آن  یمنتظر م

 نیام يگرد ران با گردن آمد، ا

  ستندبخشد مکه نه تاج و تخت 
  نتهام یب را رشوت یئلیس
چست دستان  یلیز حق س ،زد ور د  

  افراشتند شیخو يسرها ،ز آن بال
  راو ابد مر تیتا به خانه او ب

  چ کس یخانه ه دم بهیابین :که
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  ن جهانیکا يچه بود :یگفت آن صوف
  شیبه پ ياوردین يشور ،یهر دم

  چراغ روز را يدیشب ندزد
  تب سنگ يصحت را نبود جام ِ

  ؟ز جود و رحمتش یخود چه کم گشت
  جملگان خوب و خوش بر يحال بود

  حضور ذوق خوش يجاودان بود
  

  ؟جاودان يرحمت گشاد يابرو  
  ش ینهاش نیز تلو يآوردیبر ن

  ز رااندوش یع باغ ِ يدونب يد
  ب کرَ يرا خوف نآورد یمنیا

 خرخشه در نعمتش يگر نبود

 روان انس و جان يره کم بودیت

د هم شوق خوش يدائما ً در جان ب  
  

  
  
  
  
  
  
  

  را مثل آوردن يرا و قصۀ ترك و درز یصوف یقاضدادن جواب . 53
  یئرو صوف یبس ته :یگفت قاض
  ؟د لبر قنکه آن پ يدیتو بنشن

  فهیآن طا يخلق را در دزد
  نیردر ب یئقصۀ پاره ربا

  ينامه ا يخواند درزیدر سمر م
  ودقو راافت جاذب یمستمع چون 

  

   یئچو کاف کوف ،از فطنت یخال  
  به شب  یگفت یاطان همیر خعذ
  سالفه  ينمود افسانه هایم
  ن یت کرد او با آن و ایحکا یم
يرد او جمع آمده هنگامه اگ   

  ت گشته بودیش حکایزاجمله اج
  

  
  
  
  
  
  

  "نین بقدر همم المستمعیلسان الواعظ یلقن الحکمۀ علیان اهللا "ث یان حدیب. 54
  ستیرا خوش لب یار کس ،سمع است جذبِ
  ست و چارینوازد بدر کاو  یئچنگ
  غزل ید نیادش آیحراره  ین

  ریب گیغ يگوشها يگر نبود
  نیصنع ب يده هاید يور نبود

  که کار ،ن باشدیآن دم لوالك ا
  همخوابه و طبق عامه را از عشق ِ

  در تغار يزینر یآب تتماج
رو سگ ش باشیخداوند کهف  

  

  ست یجد معلم از صبوو  یگرم  
  بار ،گردد چنگ ،ابد گوشیچون ن

  ده انگشتش بجنبد در عمل  ین
  ریک بشیز گردون  ينآورد یوح
  ن یزم يدینه خند ،یفلک گشت ین

  ز است و نظاریچشم ت يبرااز 
  ؟حق عشق صنع ِ يبود پروا یک

  نباشد طعمه خوار يچند یتا سگ
  ن تغارت اصطفاش یتا رهاند ز

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتواند بردن يزیاز من چ يدرز: ان را، و گرو بستن کهیدرز يت دزدیدن  ُترك حکایشن. 55
  رحمانه گفت یب يهایچونکه دزد

  از خطا یدر آن هنگامه ترکان
  ز آن رازهایشب چو روز رستخ

  فراز یتو در جنگ یئهر کجا آ

  ان اندر نهفت یدرز که کنند آن   
  آن غطا ره شد ز کشفیتسخت 

   یاهل نه یکرد از پیکشف م
  راز آن جا دو عدو در کشف ینیب

  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



891 

 

  مذکور دان آن زمان را محشر ِ
  ساختست یکه خدا اسباب خشم

  ان را ذکر کردیدرز، بس که غدر
  قصاص در شهر شما يا :گفت
  ششنامش پور ُ ،است یاطیخ :گفت
  رکه با صد اضطرا ،من ضامن :گفت

  ست تره از تو چک :پس بگفتندش
  ن غره مباشیخود چن به عقل ِ تو

  و بست آنجا گروگشت او گرم تر 
  مطمعانش گرمتر کردند زود

  من يتاز ن مرکبِیا رهن: گفت
از شما یاسب ،ردور نتاند ب  

خواب فکررد از ترك را آن شب نب  
  زد در بغل یبامدادان اطلس

  اوستاد آنپس سالمش کرد گرم 
  شیترك بُ  ز حد ،دشیگرم پرس

  یبلبل ينوا ياز و دیشنچون 
  روز جنگ يقبا ،ن رایکه ببر ا

  را يتنگ باال بهر جسم آرا
  ذو وداد يصد خدمت کنم ا :گفت

  کار يد او رویمود و بدیپس بپ
  در سمرران یم يتهایاز حکا

  راتشانیخسالن و ز تیو ز بخ
  برون یهمچو آتش کرد مقراض

  

  صور دان   رازگو را يو آن گلو  
  انداختست  يح را به کویو آن فضا

  ترك را و خشم و دردُ ف آمد یح
  ؟دغا فنن یر در اچابکتست یک

  کش ُ خلق  یچستو  يدزدن یاندر
   ررشته تااز من رد ارد بیاو ن
يدر دعو ،او گشتند مات مرپ  

  رهاش یاوه تو در تزوی يکه شو
  نه نو ،کهنه هن ،ردارد بیکه ن

  هان را بر گشودداو گرو بست و 
  ه فن من ب ار دزدد قماش ،بدهم

  بتدام رهن ِ واستانم بهر ِ
  راب کرد او حیال دزد میبا خ

  شد به بازار و دکان آن دغل 
بش گشادیلب به ترح ،ست از جاج  

  ش یخو او مهر ِ ند اندر دل ِکتا ف
   یاستنبل شش افکند اطلس ِیپ
  باالش تنگ  ،ر نافم واسع ویز
  را يرد پایتا نگ ،ر واسعیز

  نهادنه یدو چشم و بر سدست بر 
  بعد از آن بگشاد لب را در فشار

  آن نفر يز کرمها و عطااو 
  خنده هم داد او نشان  ياز برا

  ر افسانه و فسون لب پ ،د ویبر یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يافتن درزیخنده بسته شدن دو چشم و فرصت  ترك را از قوتو ُ يدرز مضاحک گفتن ِ. 56
  ک مظاحک گفت آن چست اوستادی

  دن گرفت از داستانیخندچونکه 
  ران ر ِیز او  د و کردیدزد يپاره ا

  ستار خوست یول ،د آنید یحق هم
افسانه اش ترك را از لذت  

  ؟یرهن چ ؟چه يدعو ؟اطلس چه

 ُترك مست از خنده شد سست و فتاد  

  نگش گشت بسته آن زمان ت چشم ِ
  نهان  جمله آنحق ز ر چشم یغ
  غماز اوست  ،يرب دک چون از حیل

  شانه اش یپ يرفت از دل دعو
   هاچَ يا ترك سر مست است در الغ
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  کز بهر خدا :تركالبه کردش ُ
  آن دغاز یه انگخند گفت الغ ِ

  فه زدیر نداطلس سبک  يپاره ا
  خطا تركُ ن بار سوم یهمچن

  دو بار ازن تر یخندم یگفت الغ
  مولهه ،عقل جسته ،چشم بسته

  د شاخیپس سوم بار از قبا دزد
خطا چون چهارم بار آن ترك  

  آن استاد را  يرحم آمد بر و
  نیر ابن مفتون یمولع گشت ا :گفت

  بوسه افشان کرد بر استاد او
  از وجود فسانه گشته و محو  يا

  ستیچ افسانه نین تر از تو هیخندم
  

  که مرا شد مغتذا ،گویالغ م  
  که فتاد از قهقهه او بر قفا

مزدیخوش مضاحک م ،غافل ترك  
  از بهر خدا يگو یالغ :گفت

  شکار یکلُ ك را ن ترآکرد او 
  از قهقهه  یمدع تركُ مست 

  فراخ  دان ِیافت میش اکه ز خنده 
  کرد اقتضا یم دالغ از استا
  داد را یفن و ب یکرد در باق

  ن ین چه خسار است و غبیخبر کا یب
  بهر خدا افسانه گو مراکه 

  ؟آزمود یافسانه خواهچند چند 
  ست یاد بگور خراب خو بر لبِ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن بال مبتالستیکه بمثل ا یخطاب با هر نفس. 57
  جهل و شک قعرفرو رفته به  يا

  ؟ن جهانیتو عشوة ا ینوش یتا به ک
  ردکرد و م م ِین چرخ ندیا الغ ِ

  عام ين درزیدوزد ا یم ،درد یم
  شش بهر کدیشسته پ ،ره طفالنیپ

  داد  او گر باغها را داد الغ ِ
  

  فلک  الغ و دستان ِ یئچند جو  
  نه جان  ،که نه عقلت ماند بر قانون

  ردصد هزاران چون تو ب يآب رو
  خام  ل ِاطفا ، وجامۀ صد سالگان

  کند یاو الغ تا به سعد و نحس ِ
  بر باد دادها داده  ،آمد يچون د

  

  
  
  
  
  
  

  شودت تنگ یقبا ،میگو گر الغ یکبار دیاگر  کهترك را ُ  يگفتن درز. 58
  گذر ن دریز: ُترك را يگفت درز
  د باز پسیت تنگ آیپس قبا

  یئر دانستگا يرمز ،خندة چه
  ُترك مست يا ایترك خنده کن، ا

  ز دست يچونکه بنهاد آن قبا درز
  آن ُترك گول یمخلصش بشنو، توئ

  و صالح يکز بهر تقو یاطلس
  ر و، مظاحک شهوت استاطلست عم
  نیطان در کمیمان است و شیاسب، ا

  دگر یغکنم الُ بر تو گر  يوا  
  ؟چ کسیشتن خود هیکند با خوُ ن یا

   یه بتر دانستئیآن ز صد گر
 گشت پست یزآنکه عمرت رفت و خواه

 اسب را بر باد داد آن ُترك مست

 اط چو غولیعالم غدار خ

 از مزاح يد، خرج کردیدوخت با

 روز و شب مقراض و خنده غفلت است

 نیبا خود آ، افسانه را بگذار ه
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  شهور عمرت به مقراض ِ اطلس ِ
  کاختر مدام يبریتو تمنا م

  آنعات یز ترب یتولیسخت م
  او یز خاموش یرنجیسخت م

  ؟ستیرقص ندر  و زهره چون يمشتر
  که گر افزون کنم :دیاخترت گو
  ن اخترانیا ین قالبیتو مب

  

  اط غروریخرد پاره پاره ب  
  بر دوام  يسعد بود يالغ کرد

  آن نه و آفاتیل و کوباو ز 
  او ین کوشیو ز نحوس و قبض و ک

   ستیچونکه بهرام و زحل را نقص ن
  ات مغبون کنم  یکلُ الغ را پس 

  ن فال ين ایعشق خود بر قلب زن ب
  

  
  
  
  
  
  
  

  تیران بجور روزگار و حکاین فقیثل در تسکم. 59
  دکان يشد به ره سویم یکیآن 

  ل و راهیسوخت از تعجیاو م يپا
  مستهان يا :ک زن کرد و گفتیرو به 

  نیام يا :رو بدو کرد آن زن و گفت
  ما بر بساط يارین که با بسیب

  زن د از قحطیفت یدر لواطه م
  ن واقعات روزگارین ایتو مب
  و معاش يروز ریخسن تیتو مب

  او يهاین جمله تلخین که با ایب
  تلخ را دان امتحان ِ یرحمت

  خت ماندیم از تلف نگریآن براه
  ! عجب ين بسوزد اآو ،ن نسوزدیا

  

  د او از زنان یش ره را بسته دیپ  
  همچو ماه  بسته از جوق زنان ِ

   ! دختر چگان نید اناریچه بس نیه
  ن یچنما منکر  ياریچ بسیه

  شما را انبساط دیآیتنگ م
  ن زم يفاعل و مفعول رسوا

  نجا ناگواریگردد ایکز فلک م
  ن قحط و خوف و ارتعاش ین ایتو مب

  او يد و ناپروایئمردة او
  مرو و بلخ را لکدان م ینقمت
  خت راندیم از شرف بگرین براهیو

طلب نعل معکوس است در راه  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یو جواب قاض سؤال را یر کردن صوفباز مکرّ. 60
  قادر است آن مستعان :یگفت صوف

  آنکه آتش را کند ورد و شجر
  ن خاریگل آرد برون از عُ آنکه 

  کند يآنکه زو هر سرو آزاد
  هر عدم يآنکه شد موجود از و

  شود یآنکه تن را جان دهد تا ح
  ؟خود چه باشد گر ببخشد آن جواد

  نیفان در کمیضعدور دارد از 
  شان کم کندیوقت طالب را پر

  ان یز یما را ب يکند سوداُ که   
  ضرر ین را بیهم تواند کرد ا
  را بهار ين دیهم تواند کرد ا

  کند يقادر است ار غصه را شاد
  ؟او را چه کم ،شیگر بدارد باق

  ؟شود یانش کیراند زیگر نم
اجتهاد یجان ب بنده را مقصود  

 ن یو لعید فتنۀ ،نفس و مکر ِ

  نه دل را چو جام جم کندیآ
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  را یصوف یجواب دادن قاض. 61

  رم امر ِ يگر نبود :یگفت قاض
  طان و هواینفس و ش يور نبود

  ملک يپس به چه نام و لقب خواند
  ؟میحل يصبور و ا يا :یچون بگفت

  نین و منفقین و صادقیصابر
  يدک بیمخنث  رستم و حمزه و

ستیره یب علم و حکمت بهر راه  
  ن دکان طبع شوره آبیبهر ا
  نه خام ،یدانم که تو پاک یمن هم
  که هست یدوران و هر آن رنج جور ِ

  ارین دیرنج و درد و جوع و فقر ا
  آن نگذردو ،نها بگذردیزانکه ا

  

  رخوب و زشت و سنگ و د يور نبود  
  ش و وغایزخم و چال يور نبود

  ؟منتهک يا ،ش رایان خوبندگ
  ؟میحک يشجاع و ا يا :یبگفت یک

ن یو لعیرهزن و د یب يدچون ب  
يدشندك علم و حکمت باطل و م   

  ست یآن حکمت ته ،چون همه ره باشد
   ؟خراب يهر دو عالم را روا دار

  ن سؤالت هست از بهر عوام یو
سهلتر از بو غفلت است  حقّ عد  

 عد اریصعب نبود چون فراق و ب 

درَدولت آن دارد که جان آگه ب  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شانیا يزن با شوهر و ماجرات یحکا. 62
  یه :خود را گفت يشو ،زن یکیآن 
  ؟چرا ،يدار یمارم نمیچ تیه

  کنمیمن نفقه چاره م :گفت شو
  صنم يا ،نفقه و کسوه است واجب

  رهن بنمود زنین پیآست
  خوردیتنم را م یز سختک :گفت
  کنمیک سؤالت می ،زن يا :گفت

  ظ و ناپسندین درشت است و غلیا
  ا خود طالقی ،ن درشت و زشت تریاک

  ع زنیخواجۀ تشن يا ،نیهمچن
  ده است ین ترك هوا تلخیشک ا یب

  گر جهاد و صوم سخت است و خشن
  ؟که ذو المنن یماند دم یرنج ک
  د کت نه آن فهم و فن استیور نگو
  دلند بان ِیحان که طبیآن مل

  کنند یور حذر از ننگ و از نام

   یکره کرده طیمروت را به  يا  
  ؟رام ين خواریادر  يراد یکتا به 

  زنم یم یئگر چه عورم دست و پا
م کست ین هر دو هست و نینت ااز م  

رهن ید پبس درشت و پر وسخ ب  
  ؟ن سان آوردیرا کسوه ز یکس کس

  ن آمد فنم یشم همیمرد درو
  شه مندیزن اند يا ،شیک بندیل
  ا خود فراق ی ،را مکروه ترو ن تیا

  حن از بال و فقر و از رنج و م
  حق به است  عدب یک از تلخیل
  ممتحن  يا ،عدن بهتر ز بیک ایل

   ؟من رنجور ِ يتو ا یچون :دتیگو
  ک آن ذوق تو پرسش کردن است یل

  لندیرنجوران به پرسش ما يسو
  کنند یغامیپ ،سازند و يچاره ا
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  ور نه در دلشان بود آن مفتکر
  نوادر داستان يایتو جو يا

  دین عهد مدیدر ا يدیبس بجوش
  يتو داد و داور يعمر يده اید

  استاد شدُ ،ش کردیهر که شاگرد
  ارینت اختیخود نبود از والد

  

  خبر یز عاشق ب یست معشوقین  
  هم فسانۀ عشق بازان را بخوان 

  دیقد يا ،یهم نگشت یترك جوش
   ؟يتر یدگان ناشیناد زوانگه ا

  لدُ کور  يا ،يتو سپستر رفته ا
  ل و نهاریهم نبودت عبرت از ل

  

  
  
  
  
  
  

  شیا به ری يش که تو به سال بزرگتریاز کش یدن عارفیپرس. 63
  شیکش ر ِین پد از آیپرس یعارف
  ده امیئش از او زایمن پ ،ین :گفت
  گشت د از حال ِیشت شد سپیر :گفت

  دیاز تو بگذر ،او پس از تو زاد و
  يکه اول زاده ا یآن رنگدتو ب
  یدر معدن همچنان  یترشُ  دوغ ِ

  يدر  نهیطالخمر   يریهم خم
  يشته اهر دل پا به گ یشیچون حش

  هیاندر حر ت یموس همچو قوم ِ
  وله ردهر روز تا شب  يودیم

  صد ساله تویس ن بعدیز ينگذر
  ال عجل از جانشان نرفتیتا خ

  يده ایابیکز او  ین عجلیر ایغ
  زفت يهایئزآن نکو یگاو طبع

  رساکنون تو ز هر جزوت بپ ،يبار
  جهان اق ِرز يذکر نعمتها

  ستتو چ یانیروز و شب افسانه جو
  جزو جزوت تا برسته ست از عدم

  چ جزوید هیذت نرول یزانکه ب
  اد رفتیاز  یآن خوش ،جزو ماند و

  پنبه زاد يهمچو تابستان که از و
  د از شتایئخ که زایا مثال ی

  ادگاری ،ز آن صعوبت ،خیهست آن 
  یفت يا ،ين هر جزو جزویهمچن

   ؟شیا که ری ،سن ترخواجه م يا که تو  
  ده ام یجهان را د یشیر یبه ب سب

  دست وشت یزشت تو نگرد يخو
  دیثر يز سودا ین خشکاتو چن

   يشتر ننهاده ایک قدم ز آن پی
  یزو مخلص روغن يخود نکرد

   يدر تنور آذر يگر چه عمر
يسر گشته ا اهو گر چه از باد   

  ه یسف يا ،يبر جا چل سال يمانده ا
  ل مرحله در او ینیب راش یخو

  ن گوساله تویاعشق  يارتا که د
بتفت  ه چون گردابِیشان تیر اد ب  
   يده ایت لطف و نعمت دینها یب

  ن گوساله رفت یاز دلت در عشق ا
  خرس  ين اجزایصد زبان دارند ا

  ان بز که نهان شد آن در اوراق ِ
  ست وت يجزو جزو تو فسانه گو

  چند غم  ،ده اند وید يچند شاد
  جزو  چیبلکه الغر گردد از هر پ

  ه شد از پنج و هفت یآن خف ،بل نرفت
  ادی رفت تابستان ز  ،ماند پنبه

  ما ش ِیخ پیآن  ،شد شتا پنهان و
  ثمار زا يف در دیادگار صی

   ینعمت يدر تنت افسانه گو
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  دست فرزندش بویکه ب یچون زن
  و ز الغ یز مست یحمل نبود ب

  ر کناردحامالن و بچگانشان 
  رضاع کودکاندر  یهر درخت

  ده شدیپوش یگر چه در آب آتش
  تند یسخت پنهان م ایدرگر چه 

  وصال مستان ِ ين اجزایهمچن
  وامانده دهان   در جمال حال

  ستین چار نیا از ره ،دیآن موال
  زاده اند ید از تجلیآن موال
  ستیقت زاد نیم و حقیزاده گفت

  قلُ  د شاهیتا بگو شو،ن خمش یه
  جوش و خروش راست پیگل گوُ ن یا

  زه مثالیپاک هر دو گون تمثال ِ
  یمرتض فیلط سرّهر دو گون 

  کاندر تموز مستجد ،خیهمچو 
  ریزمهر اح سردیذکر آن ار
  شتا وه که در وقتیهمچو آن م

  شمس يقصۀ دور تبسمها
  ادگاریحال رفت و ماند جزوت 

  ییگر چست ،رد غمتیچون فرو گ
  غصۀ منکر به حال يش اا یگفت
  ستیمبهار و خرّ یر نت گر دمه

  فکر تو همچون گالب ،گل تنُ چاش 
  غیکه درَ  کفران  ان ِیخو یاز کپ

  ستیآن لجاج کفر، قانون کپ
  ؟تهتکها چه کرد ،انیخو یبا کپ

  در عمارتها سگانند و عقور
  ن بزوغ اندر خسوفیا يگر نبود

  یرکان و عاقالن از گمرهیز
  

  خوش بود یحال یحاک یکیهر   
   ؟ده باغیئشود زا یک يبهار یب

  بهار يعشق بازل ِیشد دل
  نهان  یم حامل از شاهیهمچو مر

  ده شدیصد هزاران کف بر او جوش
  کندیه انگشت اشارت مبه د ،کف

  حال و قال  يحامل از تمثالها
  از نقش جهان  ماندهب ئچشم غا

  ست ین ابصار نیالجرم منظور ا
  الجرم مستور پردة ساده اند

  ست یارشاد ن ین عبارت جز پیو
  گل ُ ن جنس ِیمفروش با ا یبلبل

  باش گوش  ،بلبال ترك زبان کن
  وصال  رّهد عدلند بر سشا

   یو حشر ما مض ءایشاهد اح
  کندیهر دم افسانۀ زمستان م

  ریعس ام و ازمان ِیاندر آن ا
  خدا کند افسانۀ لطفیم

  لمس طمس و و آن عروسان چمن را 
  اد آریا خود ی ،رسا از او واپی

   یئد کن واجستیز آن دم نوم
  راتبۀ انعامها را ز آن کمال 

  ؟ستیانبار چ گل تنتُ همچو چاش 
نت عجاب یا ،گل شد گالبُ نکر م!  

  غ یمهر و ماز ان نثار یخو یبر نب
  ست ینب و آن سپاس و شکر منهاج ِ

  ؟تنسکها چه کرد ،انیرو یبا نب
  و نور عزّ هاست گنج ِیدر خراب

  لسوف ین فیراه چند يگم نکرد
   یابله ده بر خرطوم داغ ِید
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  چارة مفلس ز درد یب یکیآن 
  در نماز و در دعا يکردالبه 

  مر مرا يدیآفر يز جهد یب
  سر رج ِم در دیپنج گوهر داد

  ز تو یحصین داد و ال یعد ایال 
  یئم تنها تویچونکه در خالق

  ار شدین دعا بسیسالها زو ا
  حالل يکه روز یهمچو آن شخص

  گاو آوردش سعادت عاقبت
  ها نمودیز زاریم نین متیا

اندر دعا يشدید ظن مگاه ب  
  میخداوند کر ءاز ارجاب

  کالل ود در جهد ینوم يچون شد
  ن کردگاریرافع است ا ،خافض است و
  ن و رفع آسمانیب یخفض ارض

  دگر ین نوعین زمیخفض و رفع ا
  با کرب خفض و رفع روزگار ِ

  ممتزج ن مزاج ِیخفض و رفع ا
  جهان ن دان جمله احوال ِیهمچن

  ر اندر هواستن دو پین جهان با ایا
  ن لرزان بود مانند برگتا جها
  ما يسایع یک رنگی م ِتا خُ

  ار آمده ستز کآن جهان همچون نمک
  رنگارنگ را خلق ِن یکا ،نیخاك ب

  جسوم ظاهر است ار ِز ن نمکیا
  ستیمعنو یار معانز آن نمک

  ش بودضد یرا کهنگ ين نویا
  یمصطف يروکز نور  آن چنان

  از جهود و مشرك و ترسا و مغ
  کوتاه و درازه یصد هزاران سا

  نه پهن ،کوته ینو ماند  يدراز ین
  که اندر محشر است یکرنگی ،کیل

  وردخَ خمهزاران ز يزیچ یز ب اوک  
  خداوند و نگهبان رعا يکا
  ن سرایه زام د يمن روز فن ِ یب

  هم مستتر يگریپنج حس د
  انش شرم رویاز ب ،لمیمن کل

   يکن مستو همم یکار رزاق
  او بر کار شد يعاقبت زار

  کسب و کالل  یخواست بیز خدا ما
عهد معدلت  ینداود لد  

  اجابت گو ربود دان ِیهم ز م
  پاداش و جزا ر ِیتاخ یاز پ

  م یو زع یدر دلش بشار گشت
  تعال  :که يدیاز جناب حق شن

  چ کارید هیاین دو بر نیاز ا یب
  فالن  يا ،ست دورانشین دو نیاز ا یب
  سبز و تر یمین خشک و، یم سالین

  م شب یم روز و نین ،گریدنوع 
  مضج  يگاه رنجور ،گاه صحت

  افتتان  وصلح و جنگ  ،و خصبقحط و 
  خوف و رجاست  جانها موطن ِ  ن دویز

  در شمال و در سموم بعث و مرگ 
  صد رنگ را م ِخُ بشکند نرخ ِ

  ن شده ست یتلو یهر چه آنجا رفت ب
  ک رنگ اندر گورهایکند  یم

   گر استید یار معانز خود نمک
  ست یاز ازل آن تا ابد اندر نو

  و عدد است ضد و ند یب يآن نو
  ایشد ض  صد هزاران نوع ظلمت

  الغ  بکرنگ شد ز آن الی یجملگ
  راز دیآن خورش در نور ِ یکیشد 

  رهن  دیه در خورشیگونه گونه سا
ک کشف و ظاهر است ید و بر نبر ب  
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  آن جهان صورت شود یکه معان
  نامها گردد آنگه فکر، نقش ِ

  سیپ رها مثال گاو ِن زمان سیا
یاست و صد دل یصد رنگ نوبت  

  شد نهان یروم ،ستینوبت زنگ
ر چاهیوسف زی ،گرگ است و نوبت  

  ره خندیخ غ ِیدر یب تا ز رزق ِ
  ران منتظریشه شیب در درون ِ

ران ز مرجیشآن ند یرون آپس ب  
  و بحر رد برّیجوهر انسان بگ

  ز سهمناكیروز نحر رستخ
  نحر روز ِ یآب جملۀ مرغان ِ

  "نۀیهلک من هلک عن بی"تا که 
  تا که بازان جانب سلطان روند

  ن ِ خشک و استخوانیفه و سرگیج
؟کجا زاغ از  ؟حکمت از کجا قند  
  مرد غر ،ق غزو نفس ویست الین

  چ دستیچون غزا ندهد زنان را ه
  یزن رستم در تن ِ ،جز به نادر
  زنان، مردان در تن ِانآنچنان ک
  ین مادگیاصورت شود  ،آن جهان

  در خور استانداد و عدل  ،عدل و روز ِ
  یتا به مطلب در رسد هر طالب

  غیست هر مطلوب از طالب درین
  کردگار  ۀقهرخان  ایهست دن

  مقهوران نگر ياستخوان و مو
یمرغ بِ  بالو  رّپدام ن بر گرد  
شبر جا ،رد اوم  شته نشاندخر پ  

  حق را جفت کرده عدل ِ یهر کس
  اریمونس احمد به مجلس چار 

  يل و جانها سدره ایکعبۀ جبر
  وصال قبلۀ عارف بود نور ِ

  خصلت شود در خور ِاننقشها   
  جامها کار ِ ين بطانه رویا

  س یدوك نطق اندر ملل صد رنگ ر
   ؟یگردد جل یک رنگ کیعالم 

  آفتاب اندر رهان  ،ن شب است ویا
  فرعون است شاه  ،ستینوبت قبط

  روز چند  ن سگان را حصه باشدآ
عالَوا منتشر   تا شود امر تَ

  د دخل و خرج یحق نما یحجاب یب
  نحر روز ِ بسمالن ِ ،س گاوانیپ

  ن را هالك گاوا ،د ویمومنان را ع
  بحر يها روان بر رویهمچو کشت
   "قنهیمن نجا و استانجوی"تا که 

  گورستان روند يتا که زاغان سو
  زاغان آمده ست اندر جهان  نقل ِ
  ؟باغ از کجا  ؟ن از کجایسرگ کرم ِ

  خر کون ِ ،عود ومشک و ق یست الین
  ؟دهد آنکه جهاد اکبر است یک

   یمیه همچون مریگشته باشد خف
  جنان  ماده از ضعف ،ند وه ایخف

   ید آمادگیند يهر که در مرد
  سر است  کاله آن ِ ،پا ن ِزاکفش 

   یخود رود هر غارب تا به غربِ
تابش شمس و جفت، غ یآب م جفت  

  اریاخت يچون قهر کرد ،نیقهر ب
  قهر افکنده اندر بحر و بر غ ِیت

  کالم  یب  شرح قهر حق کننده
  اندشته نمپ خروانکه کهنه گشت 

  بق  بق را جنس ِ ،ل ویل را با پیپ
  مونس بو جهل عتبه و ذو الخمار

   يعبد البطون شد سفره ا کعبۀ
  ال یشد خ  مفلسف قبلۀ عقل ِ
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  زدان بریقبلۀ زاهد بود 
  کیقبلۀ مردان ِ حق اعمال ن

  صبر و درنگ ،وران یمعن قبلۀ 
  ذو المنن  نانیقبلۀ باطن نش

  پسر يقبلۀ عاشق حق آمد ا
  ا سر به سریقبلۀ فرعون دن

  شمر تازه و کهن ین بر میهمچن
  قارن شد عیزر کاس ِ ازما  رزق ِ

  میق آن که بدو خو داده ایال
  م آن خواجه رایعاشق نان ساخت

  میآن را عاشق نان کرده ا يخو
  یمو خرّ یخود خوش يچون به خو

  ریچادر بگ ،دتیخوش آ یمادگ
  دت، جوشن بپوشیخوش آ یغازئ

  

  زر ان ِیمع بود هماقبلۀ ط  
 گیقبلۀ نا اهل جهل ِ مرده ر

  سنگ  نقش ِ ،قبلۀ صورت پرستان
  زن  يرو  قبلۀ ظاهر پرستان

 پدر يس است، ایقبلۀ باطل، بل

 قبلۀ خر بنده چبود؟ کون ِ خر

  ش کن یرو تو کار خو ،یور ملول
  تغار ازتتماج  وآن سگان را آبِ

  م یدر خور آن رزق بفرستاده ا
 ؟ن را، چرایم ایر از جان ساختیس

  م یجانان کرده ا ن را مستیا يخو
؟یرمیت میخو پس چه از در خورد   

ریخنجر بگ ،دتیخوش آ یستمر 

  کون فروش ، رویلیما يزیور به ح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر و نشان دادن هاتف او را به گنج نامهیدن فقیخواب د. 65
  ریآن فق ،ان نداردین سخن پایا
  ؟خواب کو ،و ید در خواب او شبید

  ده تعبید يا :گفتش که یهاتف
  ه استیه زآن وراق کت همسایخف

  نیرنگش چن ،ناشکلش چن ،يرقعه ا
  پسر يا ،اقآن ز ور يچون بدزد

  یدر خلوت تو بخوان آن را به خود 
  ن مشویغمگ ور شود آن فاش هم 

ن زنهار تویه ،ریشد آن دور ک  
  خود آن مژده ور دست ،ن بگفت ویا

  آن جوان ،بتیش آمد ز غیچون به خو
  از قلق يدیزهرة او بر در

  صد حجابنهکز پس  ،ک فرح آنی
  کز سوال آمد خالصک فرح آن، ی

  از حجب چون حس سمعش در گذشت
  کآن حس چشمش ز اعتبار ؟که بود

  ریعق یشیدرو تابِگشته است از   
  راست خو یخواب صوف یب ه،واقع

  اقان طلب ور شیپ از يرقعه ا
  آور تو دست  کاغذ پاره هاش  يسو

  ن یحز يا ،پس بخوان آن را به خلوت
  شور و شر  یز انبه  پس برون رو

   یکترآن شِ  ن مجو در خواندنیه
  جو م ِین   زآن   ر تویابد غیکه ن
ال تقنطوا"دم ه ب دم خود کن  ورد"  

  او زد که رو زحمت ببر بر دل ِ
  د از فرح اندر جهان ینگنج یم

  حق  رفق و لطفعون و  يگر نبود
  د از حضرت جواب یگوش او بشن

 خواهدش حاصل شدن آن گنج ِ خاص

  شد سرافراز و ز گردون بر گذشت 
  ابد گذاریب هم ین حجاب غز آ
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  چون گذاره شد حواسش از حجاب
  چون سپاه زنگ پنهان شد ز روم

  ک فرح آنکه نشد ردش دعای
  اق آمد اوور جانب دکان ِ

  ش چشمش آمد آن مکتوب زودیپ
  ر بادیخ :گفت خواجه ،در بغل زد

  بخواندوآنرا  یکنج خلوتُ رفت 
  بها ین سان گنج نامۀ بیکه بد

  ستن فکر جیباز اندر خاطرش ا
  ؟گذارد حافظ اندر اکتناف یک

  و نقود ر شود زرابان پیگر ب
  يسکته ا یصد صحف ب یور بخوان
  بیک کتی ینخوان ، خدمت یور کن

  ضو فشان یموسِ  ب آن کفیشد ز ج
  بیز چرخ با نه یستجیمچه کآن

  یسم يکآسمانها یتا بدان
  ؟دیزدان مجی ل دستکه او ین
  دا و پنهان است بسین سخن پیا

  

  د و خطاب یگرددش د یاپیپس پ  
 دا شد علومید و پیغ زد خورشیت

 عاقبت آمد اجابت مر ورا

  سو به سو از او به مشق در کرددست 
  که هاتف گفته بود یبا عالمات

  اوستاد يا ،رسمین زمان وا میا
  ران بماندیر واله و حیوز تح

  ؟چون فتاده ماند اندر مشقها
  زدان حافظ است یز یچهر  یکز پ

  د از گزاف یبار يزیچ یکه کس
  نتوان ربود يحق جو يرضا یب
   يادت نماند نکته ای  قدر یب

  ب یز ج یابینادره  يعلمها
  کآن فزون آمد ز ماه آسمان 

  ب یز ج یموس يسر بر آورده ست ا
   یمدرکات آدم هست عکس ِ
  ؟دیشتر عقل آفریاز دو عالم پ

  س مگ ،که نباشد محرم عنقا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن گنج ير و نشان جایقصۀ آن فق یتمام. 66
  پسر يا، قصه باز آ يباز سو

نیقعه نبشته بود ااندر آن ر  
مشهد است يه که در وآن فالن قب  

  رو در قبله آردر قبه، پشت کن 
  سعاد يا ،ر از قوسیت يچون فگند
  یسخت آورد آن فت یپس کمان
  ل او شاد شادیآورد و ب پس کلند

  ل و تبریکند شد هم او و هم ب
  یر انداختین هر روز تیهمچن

  شه کرد او بر دوامین را پیچون که ا
  

  ر آور به سریقصۀ گنج و فق  
  ن یدان دف یکه برون شهر گنج
  در فدفد است  وپشت او در شهر و ر
  در گذار يریو آنگهان از قوس ت

  رت اوفتادیبر کن آن موضع که ت
  د در صحن فضایر پرانیت

  اوفتاد ریتآن کند آن موضع که 
  اثر یپنهان د از گنج ِیخود ند

   یگنج را نشناخت يک جایل
  و عام  خاصدر افتاد ان یچفچف

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دن به گوش پادشاهین گنج و رسیفاش شدن خبر ا. 67
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  اوفتاد یدر گفت و گوئ یهر کس
  يفاسد يدر گفت و گو یهر کس

  نیپس خبر کردند سلطان را از ا
  ر دستیعرضه کردند آن سخن را ز

  دید آن شخص کان با شه رسیچون شن
  ند ز آن قبادیش از آنک اشکنجه بیپ

  ده امیابیعه را ن رقیتا ا :گفت
  گنج آشکار انک حبه زیخود نشد 

  نم تلخ کامیچنتا  یماه رفت
  ن کان غطایبو که بختت بر کند ز

  مدت شش ماه و افزون پادشاه
  ستبود چ یهر کجا سخته کمان

  ین ش و غم و طامات یر تشویغ
  ق آمد اندر عرض و طولیچونکه تعو

  گز گز آن شه چاه کندجمله صحرا 
  ر ِ دردمندیفقپس طلب کرد آن 

  ستیکش آثار ن ،ن رقعهیر ایگ :گفت
  کش هست کار ین کار کسیست این

  این ماخولینادر افتد اهل ا
  ن فن را چو توید ایبا یسخت جان
  نبودت هرگز مالل یابیگر ن
  ؟رود یک يدیناام راه عقل 
  خرد یعشق باشد ن ،یال ابال
  ایح یب يتن گداز  يترکتاز

  تچ پشیکه ندارد ه یئسخت رو
  اوزد م دی، نجوبازد یپاك م

  یعلت یش بیدهد حق هست یم
  علت است یب دادن ِ ،"فتوت"که 

  ا خالصید یزانکه ملت فضل جو
  کنندیم یخدا را امتحان ین

  

 نباشد در نهاد ين، بازینچنیکا  

 يک حاسدیهر طرف برخاسته 

  ن یدند اندر کمب شک یآن گروه
  افته ست یگنج نامه  یفالن انک

  دیم و رضا چاره ندیجز که تسل
  ش او نهادیپآورد و رقعه را 

  ده ام یحد دیرنج ب  و یگنج ن
  من همچو مار یدم بسیچیک پیل

  ن بر من حرام یان و سود ایکه ز
  گشا روز جنگ و دژیشه پ يا
  کند چاه  یانداخت و بر میر میت
  ست انداخت هر سو گنج ج یمر یت

 ینام فاش و ذات ن ،همچو عنقا

  و ملول  از آن گنج ریشاه شد دل س
 شخندید از گنج او، جز ریند یم

  ندکش او فیرقعه را از خشم پ
  ست یکت کار ن يترین اولیتو بد

  خار ردگردد گن ،گلُ بسوزد  گر
  ایگ د از آهن یکه رو ،منتظر

  ن بجویا، يدارسخت  یتو که جان
  کردم حالل  رو تو را ،یابیور ب

  عشق باشد کآن طرف بر سر دود
  ردب يد کز آن سودیجوعقل آن 
  ایر آسیز چون سنگ ،در بال
  کشت ُ ش یدرون خو که یئبهره جو

  رد ز هویگیآنچنان که پاك م
   یعلت فت یسپارد باز ب یم
  هر ملت است از خارج  ،"يپاك باز"

  خاص  پاك بازانند قربانان ِ
  زنندیم یانیسود و ز در ِ ین
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  ر آشوب راپ چونکه رقعۀ گنج ِ
  شیمن ز خصمان و ز نیاپس گشت 

  ش رایدرد اند ار کرد او عشق ِی
  ستیار نیخود  چشیعشق را در پ

  وانه ترید یست از عاشق کسین
  ستیعام ن یوانگین دیزانکه ا
  ن گون جنونیرا رسد ز یبیگر طب

وش اوستدهجملۀ عقلها مِ  طب  
  شیعشق ک يا ،خود آر يدر رو يرو

  قبله از دل ساخت آمد در دعا
  ده بودیبشن ین کاو پاسخیاش از یپ
  دیتن یاجابت بر دعاها م یب

  لیکرد آن علیمدف رقص  یچونکه ب
  ک بودیپ یهاتف و ن یاو ن يسو
  دش تعالیگفت امیزبان م یب

  آن کبوتر را که بام آموخته ست
  برانش ،نیاء الحق حسام الدیض يا

  از گزاف را جان مرغ ِ یگر بران
  ستوت همه بر بام ِ نه و نقلش ِیچ

  منکر شود دزدانه روح یگر دم
  نه اشیر کشحنۀ عشق مکرّ

  بگذر ز گرد ،مه و يا سویکه ب
ن بام و کبوتر خانه منیا گرد  
  یئم توادره ل عشقم و سیجبرئ

ه آن بحر گوهربار راجوش د  
  وستت بحر آن ِ ،ياو شد چون تو آن ِ

  ن خود آن ناله ست کاو کرد آشکاریا
  یا همچو نیم گویدو دهان دار

  ماس يک دهان ناالن شده سوی
  ک داند هر که او را منظر استیل

  اوست ياز دمها ين نایدمدمۀ ا
  را سمر یبا لبش ن يگر نبود

  شه مسلم داشت آن مکروب را  
  ش یخو يد در سودایچیپ یرفت و م
  ش رایخو ش ِیش ریسد خویکلب ل

مست یار نید یکیه حرمش در د  
  او کور است و کر يعقل از سودا

طست ین احکام نیا ب را ارشاد  
  د به خون یدفتر طب را فرو شو

  اوست  رو پوش ِ  جملۀ دلبران يرو
  ش یخو ،شیرا جز خوو مفتون ت يست این

نْسانِ إِلَّا ما سعیلَ " لْإِ ل یس "  
  ده بودیچیسالها اندر دعا پ

  دیشن یپنهان م کیاز کرم لب
ز اعتماد ل یجل خالق ِ جود  
  ک بودیر از لبدش پیام گوش ِ

  فت آن دعوت مالل رُیاز دلش م
  ر دوخته ست پ هک ،رانشیم ،تو مخوان

کز مالقات سته ست جانش تو بر ر  
هم به گتو آرد طواف  بام ِ رد  

ر زنان بر اوجپ   ست ودام ت مست  
  فتوح  گنج ِ يا ،شکرت يدر ادا
ر طشتنه اش یآتش نهد بر س پ  
زوتر باز گرد ،عشقت خواند شاه  

  ر زنم مستانه من ر پچون کبوت
   یئم تویمر یسیع ،ممیمن سق
مار راین بیرس امروز اخوش بپ  
  وست تحران م نوبت بن دیگر چه ا

  نهاریا رب زی ،آنچه پنهانستز
   يو يک دهان پنهانست در لبهای
  در فکنده در هوا یئو هو يها

  هم ز آن سر است  ين سریکه فغان ا
  اوست  يهایروح از ه يو هو يها
  از شکر ير نکردجهان را پ ین
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  ؟یاستخو ز چه پهلو  ؟یبا که خفت
  يخواند "یعند رب تیابَ "ا ی

  "باردا یا نار کونی"نعرة 
  ن و دلیحسام د ،اء الحقیض يا

  ل پاره هان گیقصد کردستند ا
  ستوت لعلها دالل ِ ،کهُ در دل 

  ؟یت را کو رستمیمحرم مرد
کنم یآهت رَچون بخواهم کز س  
  نه ور استیک چون که اخوان را دل ِ

  ش بر غوغا زنمیخو ،مست گشتم
بر کف نیآتش ه شرابِمن ن  

  ریگنج آن فق یگو باش ب ،منتظر
  ن دم پناهیا ،ریفق يا ،از خدا خواه

  ستیآن اسناد ن يکه مرا پروا
رو بگنجد وآبِ یسبلت ک باد  

گران رطل ِ یکی یساق يه ادر د  
زندیم یالبنخوتش بر ما س  

مات او ،وشمات او  ،وشاو  مات  
  او برد یآنچ آ هاز پس صد سال

  ؟عام ند مردینه چه بییاندر آ
  دیبه خانۀ خود ند یانیآنچه لح
  يزاده ا یماه، زان که ایرو به در
  يگوهر دور از تو رشک ،يخس نه ا

  ستیجفت و زوج ن ،ستیوحدان بحر ِ
  او محال اشراك يا ،محال و يا
  چیچ پیك و پردر بحر شست انین

شمن يا ،میاحوالن چونکه جفت  
  الیخوصف است و  يزآن سو یکیآن 
  را نوش کن یئن دویا چو احول ای
  گه کالم، گه سکوت و ،ا به نوبتی

  جان گو سرّ ،یمحرم ینیچون بب
  ر مکر و مجازپ مشک ینیچون بب

   یاستیر جوش چون درن پین چنیکا  
   يآتش راند يایدر دل در

مقتدا يا ،جان تو گشت عصمت  
  ؟لبه گ يدیتوان اندود خورش یک

  راو ت دیکه بپوشانند خورش
  ست وت باغها از خنده ماالمال ِ

   یجو گفتم یکی ،تا ز صد خرمن
  کنم  یسر را فرو چاه یچون عل

  تر است یقعر چاه اول وسفم رای
مه بر صحرا زنم یخ ؟چه باشد ،هچ  

  ن یمستانه ب و فر ِ وانگه آن کرّ
  رین دم در عصیم ایزانکه ما غرق

  مخواه  ياریاز من غرقه شده 
  ست یاد نیشم یخو ش ِیاز خود و از ر

  ؟که نگنجد تار مو یدر شراب
  ش و سبلت وارهان یخواجه را از ر

  کند یش از رشک ما بر میر ،کیل
  او راتیم تزویدان یکه هم

  مو به مو ،نیند معیب یر میپ
  خام  ر اندر خشتیند پیکه نب

  دیک آن پدیکایهست بر کوسه 
  ي؟ش چون افتاده ایهمچو خس در ر

   يتریموج و بحر اول ان ِیدر م
  ست یر موج نیش غیگوهر و ماه
  او پاك ا و موج ِیدور از آن در

  چ یه ،چیه ؟میک با احول چه گویل
  م زدن شرکانه دد ممالزم آ
  دان مقال ید به مینآ یئجز دو

  خاموش کن لب ا دهان بر دوز و ی
  و السالم  ،زنیاحوالنه طبل م

  نعره زن چون بلبالن  ،ینیگل بب
  خنب سازچون ش را یخو ،لب ببند و
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  جنبش او میپ ،آب است دشمن ِ
  جاهل صبر کن ياستهایبا س
  اهالن را جالست ،نااهل صبر با

  م رایآتش نمرود ابراه
  صبر با نامرد بدهد مرد حق

  ان و صبر نوحینوح کفر ِو جور 
  

  او بشکست خنب  جهل ِ ور نه سنگ  
  من لدن  خوش مدارا کن به عقل ِ

  ست ا جا دل کند هریم یصبر صاف
  نه آمد در جالییصفوت آ
 ابد سبقیکان بر همه یتا چو ن

  روح  قل مرآتینوح را شد ص
  

  
  
  
  
  
  

  خیارت شیبز یحسن خرقانابوالخ ید شیرمآمدن . 69
  ز شهر طالقان یشیرفت درو
دراز يد و وادیبرکوهها ب  

  و ستمجور د از یآنچه در ره د
  از ره آن جوانچون به مقصد آمد 

رمت بزد حلقۀ درشچون به صد ح  
  الکرمبو يبگو ا ؟یخواهیکه چه م

  نیش بیخه خه ر :زد زن که يخنده ا
  گاهینبود آن جا يرا کارو خود ت
  ؟آمدت  يگول گرد   ياشتها

  وت دو شاخه بر نهادیا مگر دی
  گفت نافرجام و فحش و دمدمه

  حساب یب شخندیاز مثل وز ر
  

  سن تا خارقان بوالح تیبهر ص  
  ازیخ با صدق و نیش دیبهر د

  کنم یکوته م ،گر چه در خورد است
ست او نشان خانۀ آن شاه را ج  

روزن رون کرد از زن ب سرش ره  
  ارت آمدم یر زهب کز: گفت

  ن یش بین تشویو ا يرین سفر گیا
   ؟راه عزم ِ تو یهوده کنیبه ب تا
   ؟وطن غالب شدت یا ملولی

  فر را در گشادس بر تو وسواس ِ
  من نتانم باز گفتن آن همه 

   واضطرابغم  درد افتاد یآن مر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اوحرم دن از یشنو جواب نافرجام  ؟خ کجاستیشد که یمردن یپرس. 70
  ست و گفت اوده بجیاشکش از د

  یتهُ زراق  آن سالوس ِ :گفت
  همچو تو شانیصد هزاران خام ر

  يرو سالمت وا  ،ش وینیگر نب
  طبل خوار ،یسیکاسه ل ،یشیالف ک

  ن قوم و گوساله پرستیاند ا یسبط
  "بطال النهار"است و  "لیالل ۀفیج"

  ن قوم صد علم و کمالیهشته اند ا
  غا تا کنونیدر ؟کو یآل موس

  ؟غمبر و اصحاب اویکو ره پ

  ؟ن نام کویریش آن شاه ،با همه  
   یگمره گوالن و کمند دام ِ

  اندر صد عتو ياوفتاده از و
   يزو غو ينگرد ،ر تو باشدیخ

بانگ ارید طبلش رفته اطراف  
  مالند دست  یهم ين گاویر چنب

  ن طبل خواریهر که او شد غرة ا
  حال   نتیک ،گرفته يریمکر و تزو

  زند خون یعابدان عجل را ر
  ؟کو نماز و سبحه و آداب او
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  شتپ ينده سوکرا ف يشرع و تقو
  جماعت فاش شدن ین اباحت زیکا
  

   ؟درشت کو امر معروف ؟کو عمر  
س قالش شدلهر مف رخصت  

  
  
  

71 .یگوئهوده یکفر و بُ  د و زجر کردن آن طعانه را ازیرجواب م  
  بس :جوان و گفت يبانگ زد بر و

  نور مردان مشرق و مغرب گرفت
  لجحق بر آمد از ح فتابِآ
  مرا یسیچون تو ابل هاتترّ

  نامدم همچون سحاب يمن به باد
  عجل با آن نور شد قبلۀ کرم
  هست اباحت کز هوا آمد ضالل

  افتیو اسالم ید ،مان گشت ویکفر ا
  بحق محبوبِ است و شقمظهر ع

  سبق اوست ان ِیب  سجده آدم را
عجوز يا ؟تو یف کنشمع حق را پ  

  ؟ا ز پوز سگ نجسیشود در یک
  یکنیحکم بر ظاهر اگر هم م

  ن ظهوریش ایجمله ظاهرها به پ
وا فهر که بر شمع خدا آرد پ  

  نند خوابیب یخفاشان بس ،چون تو
  روح ياهایدر ز ِیت يموجها

  ستر يک اندر چشم کنعان مویل
رد آن زمانکوه و کنعان را فرو ب  

  کند ومه فشاند نور و سگ عوع
  ه به تگم همرهان ،شب روان و

  ریوان مانند ترکل ُ  يجزو سو
  عارف است يتقو شرع و جان ِن ِ جا
  دن استیاندر کاشتن کوش ،زهد

  پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد
  هم معروف اوست ،امر معروف او و

ماست ينه و فردایامروز شاه  
  ردش بیخ و پیگفت ش "انا الحق"چون 

   ؟روز روشن از کجا آمد عسس  
  آسمانها سجده کردند از شگفت 

  د از خجل یر چادر رفت خورشیز
  ؟ن سرایا بگرداند ز خاك یک

  ن جناب یباز گردم ز يگردَ تا به 
  آن نور شد کفر و صنم  یقبله ب

  هست اباحت کز خدا آمد کمال 
  زه تافت اندا یآنطرف کآن نور ب

  رده سبق ان بیوباز همه کرّ
  پوست  هوستیسجده آرد مغز را پ

  گنده پوز يا ،هم سرت ،يهم تو سوز
  ؟ف منطمسد از پیشود خورش یک
  ی؟ن روشنیز ،بگو ،ست ظاهرتریچ

  نقص و قصور تیباشد اندر غا
  بسوزد پوز او ؟ردیم یشمع ک

  م از آفتاب یتین جهان ماند یکا
نوح  طوفان ِ دهست صد چندان که ب  

  ست کوه ج ،را بهشت و ینوح و کشت
  امتهان  تا به قعر ِ یم موجین

  تند یبر خلقت خود م یهر کس
یرفتن ک ترك ؟سگ کنند از بانگ  
  ؟ریهر گنده پ یکند وقف از پ یک

  سالف است  هدز معرفت محصول ِ
  دن است یئشت را روآن ک ،معرفت
  نبات است و حصاد  شتنن کیا جان ِ
هم مکشوف اوست  ،اسرار و کاشف  
  ماست ئنغزش دا بندة مغز ِ ،پوست

  جمله کوران را فشرد يپس گلو
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  شد از وجود "ال"بنده  يچون انا
  درنگر ،بگشا ،چشم استرا و گر ت

  آن لب و حلق و دهان ،دهیرب يا
  یابد مسلکینتف گردون  ُ يسو
  بر تف بر او بارد ز ُ امت یتا ق

  اریلک شهرت هست میطبل و را
اند يو آسمانها بندة ماه  

  ع اویاست بر توق "لوالك"زانکه 
  فلک يدیابین ،او يگر نبود

  بحار يدیابین يبوده او گر ن
  نیزم يدیابیناو  يگر نبود
  جبال يدیابیاو ن يگر نبود
  جهان يدیابیاو ن يگر نبود
  اند يو رزق خواران ِ  رزقها هم

  رهن گین که معکوس است در امر ایه
  ریو حر ستت همه زرا ریاز فق

  آن مقبول روح جفت ،یچون تو ننگ
  ن سرایتو ز نسبت يگر نبود

  ن نوح را از تو خالصیا یدادم
  نزم  هک با خانۀ شهنشایل

  ین موطنیکه سگ ا ،رو دعا کن
  

  جحود يا ،شیندیب نیه ؟پس چه ماند  
؟ماند دگر یآخر چه م "ال" بعد  

  ا آسمان ی ،مه يتف سوُ کند ُ که 
 یشک یش باز گردد بیروتف به 

  بو لهب  بر روان ِ  "تبت"همچو 
  و را طبل خوارکه خواند ا یسگ کس

  اند يو نان خواه   چرخ شرق و مغربِ
  ع اویجمله در انعام و در توز

  لک م یجائ گردش و نور و مکان
  شاهوار رو د یت ماهئیه
  ن یاسمیرون یب ،درونه گنج و از

 سوال یب یائیزر و لعل و موم

 کرانیب يتقاضا رزقها یب

  اند يباران و لب خشک  وه هایم
  ا صدقه بده ش ریصدقه بخش خو

  ریفق يا ،را یغنده  یزکاتن یه
  نوح  اندر عقد ،ال کافریچون ع

  راو ن دم تیا یپاره پاره کردم
  من در قصاص  یف گشتمتا مشرّ

  د ز من ینآ یئن گستاخین چنیا
   یکردن  من یکردمن دم  یاور نه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شه رفته یخ به فالن بیشان که شیدن از مردم و نشان دادن ایخ و پرسید از وثاق شیواگشتن مر. 72
  است

یرسان شد او از هر کسبعد از آن پ  
  ارید آن قطبِ :گفتش که یکس پس

  تفت ش یذو الفقار اند دیآن مر
  مرد هوش ِ ش ِیآورد پ یو مید
  نید خ ِین شآن زن را چرا ین چنیکا
ضد ؟ناس از کجایا را با ضد  

  نیکرد آتش یباز او الحول م
  ؟حق يرفهاعمن که باشم با ت

   یبس  ست از هر سوج یخ را میش  
  شد از کوهسارزم کیرفت تا ه

  شه رفت یب يخ سویش يدر هوا
  گردَ ه ز ه گردد میتا خف ه،وسوس

  ؟نیار و همنشیدارد اندر خانه 
؟نسناس از کجا ،الناس با امام  

  ن یکاعتراض من بر او کفر است و ک
  دق  که بر آرد نفس من اشکال و
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  آورد زود یباز نفسش حمله م
  ؟لیو را با جبرئیکه چه نسبت د

  ؟لیتواند ساخت با آزر خل یک
  

  دلش چون کاه دود با ضن تعریز  
  ل یکه بود با او به صحبت هم مق
  ؟لیچون تواند ساخت با ره زن دل

  

  
  
  

  يریسوار ش شهیک بیرا نزد خیشد یرافتن می. 73
  خ نامداریکه ش ،ن بود اویاندر ا

  دیکش یزمش را میان هر غرّیش
  نر بود از شرفانه ش مار یتاز

  که هست یخیدان که هر شین میقیتو 
  ستین محسوس نیا ،گر چه آن محسوس و
  ر رانشانیر زیصد هزاران ش

  ک را خدا محسوس کردی نیاک یل
  وید آن خدیدش از دور و بخندید

  لیر او بدانست آن جلیاز ضم
  ک آن ذو فنونیک به ی يخواند بر و
  زن انکار ِ در مشکل ِ ،بعد از آن

  ستینفس ن يحمل از هواکآن ت
  زن بار ِ يدیکش ینه صبرم م، گر

  م اندر سبقیئبخت اشتران ِ
  م خامیم در امر و فرمان نیمن ن

  فرمان اوست ،خاص ما ،عام ما و
  ق همهین و تشویدورم از تحس

  نه از هواست ،ما یجفت ،ما يفرد
  م و صد چو اویناز آن ابله کش

  شاگردان ماست ن قدر خود درس ِیا
  ستیآنجا که جا را راه ن  ؟تا کجا

  رات دوریاز همه اوهام و تصو
  پست کردم گفت و گو منبهر تو 
  خندان و خوش بار حرج یتا کش

  ن خسانیا یبا خس يچون بساز
  ده اندیخسان بس د ا رنج ِیکانب

  

  سوار يریبر شد از دور یشد پد  
  دیزم نشسته آن سعیبر سر ه

  مار را بگرفته چون خرزن به کف 
  ر مست یکند بر شیم يهم سوار

  ست یجان ملبوس ن ک آن بر چشم ِیل
  زم کشان یب دان هیدة غیش دیپ

  ست مردیاو که ن ،زیند نیتا که ب
  ویمفتون ز د يا ،آن را مشنو :گفت

  ل ینعم الدل یبل ،هم ز نور دل
تا کنون  يه رفت بر وآنچه در ر  

  نده دهن یبرگشاد آن خوش سرا
  ست یأآنجا م ،ستوال نفس تیآن خ

  ؟ار منکیپر نر یش يدیکش یک
  حق  ير محملهایز ،خود یمست و ب

  عام  ع ِیشم من از تشنیندیتا ب
  ان اوست یجان ما بر رو دوان جو

 قش همهیب و تصدیفارغ از تکذ

جان ما چون مخداست  هره در دست  
  بو يسودا ین ،ز عشق رنگ و ین

   ؟ملحمۀ ما تا کجاست و فرّ کرّ
  ست یهللا نه ام برق ِ ،جز سنا

  نور نور ِ،ِ نور  نور ِ، نور ِ نور ِ
  زشت خو ق ِیبا رف يتا بساز
  "الصبر مفتاح الفرج " یاز پ
  نتها رسان س اندر نور ِ يگرد

  ده اندیچیپ ین ماران بسیاز چن
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ل یجاعلٌ ف یإِنِّ"ه یآ حکمت در. 74 ضِ خَ ر   "فَۀً یالْأَ
  غفور زدان ِی چون مراد و حکم ِ

  ضد را نتوان نمود ،يز ضد یب
  ينه ایفه ساخت صاحب سیپس خل

  حدودش داد او یب يپس صفا
  اهید و سیاسپ افراخت دو علم 

  ان آن دو لشکرگاه زفتیدر م
  ل شدیهمچنان دور دوم هاب

  از عدل و جور  ن دو علمیان اهمچن
م گشت و خصم اویابراه ضد  

  جنگ آمد ناخوشش يچون دراز
  نکرُ را و  یپس حکم کرد آتش

  قین دو فریا ،قرن و قرن ،دور دور و
  انشان حرب بودیسالها اندر م

  د حقیا را حکم سازیدر آبِ
  انیتا که فرعون را به آن فرعون

  ین تا دور و طور مصطفیهمچن
  د از بهر ثمودیسازنکر ُ هم 
  عاد د بهر قوم ِینکر سازُ هم 
  نید بر قارون ز کینکر سازُ هم 

  ن شد جمله قهریزم یمیتا حل
  ن تن استیستون ا هرا ک يلقمه ا

  تو نهد در نان ِ يچونکه حق قهر
  ریکه ز سرما شد مج ین لباسیا

  بۀ شگرفجتو را  تا شود بر تن
  ریهم از حر ،از وشق يزیتا گر

  يقله اُ ک ی ،یستیقله نُ تو دو 
  هحق آمد به شهرستان و د امر ِ

  مانع باران مباش و آفتاب
امان ،مهتر يا ،م اغلبیردکه بم  

ست دستچون عصا را مار کرد آن چ  
  ح آمد بر شتابیسنگ در تسب

  و ظهور یدمت تجلبود در ق  
  نبود يمثل را ضد یو آن شه ب
   ينه ایئش را آیتا بود شاه

  ضدش بنهاد او ،وانگه از ظلمت
  راه  س ِیدگر ابل ،آدم یکیآن 

  رفت  ،کار آنچه رفتیچالش و پ
  ل شدیقاب  او پاك ضد نور ِ

  دور دور  نمرود آمد اندر تا به
  ن گزار و جنگجویو آن دو لشکر ک

  صل آن هر دو آمد آتشش یف
  تا شود حل مشکل آن دو نفر

   قیغرفرعون و به  یموستا به 
  فزودیم تچون ز حد رفت و ملول

   ؟ن دو سبقیبرد ز هک ؟تا که ماند
 ا غرقشان کرد آن زمانیآب در

  آن سپهدار جفا ،با ابو جهل
  جانشان را در ربودکه  يحه ایص

  که باد یعنی ،ز رویت ،يزیزود خ
   نیتا فرو بردش چو اژدرها زم

رد قارون را و گنجش را به قعرب  
  نان چون جوشن است  جوع ِ غ ِیت دفع ِ

  رد در گلویچون خناق آن نان بگ
  ریزمهر حق دهد او را مزاج ِ

  گزنده همچو برف  ،خیسرد همچون 
  ریزمهر يبه سو يزو پناه آر

   يظله اُ غافل از قصۀ عذاب 
  ه مده یوار را سایخانه و د

  تا بدان مرسل شدند امت شتاب 
  ر خوان یتفس اش از دفتر ِ یباق

  ن نکته بس است یا ،ستیرا عقلو گر ت
 ن زآن آفتابیان ِ اصبعیاز م
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  د و فرو ناورد سریمنکر، آن د
  ستیک امعانش نیول ،يتو نظر دار

  د نگارندة فکریگو ین همیز
  آهن کوب سرد :که دیگویآن نم
ل رانیاسراف يسو ،ردتتن بم  
  یمکتس یال از بس که گشتیدر خ

  د معزول بودرَخِ   لبُ او خود از 
  گر ز خود وز  ُلب خود معزول گشت

  است یئلب خا نوبت ،ن سخن خایه
  چشمه را کردن روان ؟ست امعانیچ

  تن را که جان از بند یمیآن حک
  هیهاو يا روان شد خود به سوی

  ن هر دو نهادیدو لقب را او بر ا
  ان آنکه بر فرمان رودیدر ب

  

 او کور کردش از نظر یدشمن  

  ست یچشمۀ افسرده است و کرده ا
  نظر امعان ِ  بنده يبکن ا :که
  بر داود گرد ،پوالد يا ،کیل

  ان جند یبه خورش  رو ،دل فسردت
   ید ظن رسب یئنک به سوفسطا

  محروم از وجود ،شد ز حس معزول و
 از وجود حس خود مفصول گشت

  است  یئرسوا ،خلق را یئگر بگو
  ندش روان یگو ،چون ز تن جان رست

ست و شد روان اندر چمن باز ر  
 هیه در زاویهمچو موش از زاو

  ن بر جانش بادیآفر يا ،بهر فرق
  آن شود ،را خار خواهد یگلُ گر 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالم در تخلص مومنان امت به وقت نزول بادیة هود علمعجزان یب. 75
  دیکش یهود گرد مومنان خط

  رهئضا باد از دست ،مومنان
  یعس یباد، طوفان بود و او کشت

  هو لطف یکشت ،طوفان بود و ،باد
  کند یخدا کشت ،را یپادشاه

  من شوندیکه خلق ا یه آن ناقصد ش
  قصدش خالص ،دودیم یآن خر آس

  بر کشد یکه آب یآن ن قصد او
  سخت زخم ِ م ِیگاو بشتابد ز ب

  وجع ن خوفیدادش چنحق ک یل
  اندر دکان یهر کاسب ،همچنان
  ید مرهمیبر درد جو یکیهر 
  ن جهان از ترس ساختیا ستون ِ ،حق

  نیرا چن یکه ترس ،زد رایحمد ا
  ک و بدین همه ترسنده اند از نیا

  ستیقت بر همه حاکم کسیپس حق

 دیند یوم او رنجتا ز باد آن ق  

  ره ئجمله بنشستند اندر دا
 یبس ین کشتین طوفان و ایهست از ا

  دارد او یکشتطوفان و ن یبس چن
  ش بر صفها زندیخو تا به حرص ِ

  بند يقصدش آنکه ملک گردد پا
  ابد او ز زخم آن دم مناص یتا ب

  کنجد را بدان روغن کندُ ا که ی
  گردون و رخت  بردن ِ يبرا ین

  د در تبع یاصل آتا مصالح ح
  نه اصالح جهان  ،بهر خود کوشد

   ین عالمیم شده زئدر تبع قا
  جان در کار باخت  ،از ترس یکیهر 

  ن یزم اصالح ِ کرد او معمار ِ
  چ ترسنده نترسد خود ز خودیه

  ست یب است او اگر محسوس نیکه قر
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  بوالهوس ين، ایدر کمهست او ان
  یهست او محسوس اندر مکمن

  آن حس مظهر استدکه حق ب یآن حس
  آن صور يدیوان گر بدیحس ح

  آنکه تن را مظهر هر روح کرد
  را به خو یکشت ن ِیع ،گر بخواهد

  مقل يا ،یهر دمت طوفان و کشت
  شیا به پیو در یکشت ینیگر نب

  ونیند اصل ترسش را عیچون نب
ی زند یشت بر اعمممست ک جلف  

  دیشن یاشتر مُ  گزانکه آن دم بان
  ن سنگ بودیا ین :د کوریباز گو

  ن نبود و او نبود و آن نبودیا
  نیقی يریترس و لرزه باشد از غ

  هم خواند ترس رامک ویآن حک
  ؟بود یقت کیحق یب یچ وهمیه
  ؟راست   ز یمت آرد بیق یدروغ یک

  و فروغ ید او رواجیراست را د
  نواست ن یز صدقت اکه  یدروغ يا

او يم و سودایفلسف گواز م  
  دل است کآن پند ،هاشیبل ز کشت

  بان شناسیرا نوح و کشت یهر ول
  نر ير و اژدرهایز از شیکم گر

  رندبیروزگارت م یدر تالق
  یکیال هر یخ ،چون خر تشنه

  ال آن وشاتیخ ستتنشف کرد
  آب اندر غصون نشف پس نشان ِ

  دوتازه بو تر  یر شاخهعضو 
  کردنش یتوان ،یگر سبد خواه

ودخ خَیب چون شد آن ناشف ز نشف  
  یاز نب  "یقاموا کُسال"پس بخوان 

  کوته کنم سخنن یا ،ن استیآتش

 عسس يفارغ از شب، ا يتا نگرد  

   ین ن خانه یا حس ِ ک محسوس ِیل
  گر است یآن د ،ن جهانیس است حین
  گاو و خر يوقت بود دیزیبا

  نوح کرد راق ِرا ب یوانکه کشت
  نور جو يا ،او کند طوفان تو

  ت کرد او متصل یبا غم و شاد
  ش یخو ين در همه اجزایلرزه ها ب

  گونه گون  ال ِیترس دارد از خ
  اشتر است ُ  کور پندارد لگد زن

  دی، نه دآمدگوش نه ییآکور را 
  ر طنگ بودپ يمگر از قبه ا ای

  نها نمودید ایآنکه او ترس آفر
  ن یحز يا ،چکس از خود نترسدیه

  ن درس رایفهم کژ کردست او ا
  ؟رود یک یحیصح یب یچ قلبیه

  در دو عالم هر دروغ از راست خاست 
  د آن روان کرد او دروغ یبر ام

  مکن انکار راست  ،شکر نعمت گو
  او ياهایها و دریا ز کشتی

  کل داخل است ُ جزو در  ،کلُ م از یگو
  ن خلق را طوفان شناس یصحبت ا
  شان کن حذریان و ز خویز آشنا

  چرندیات م یبئغا ،ادهاشانی
   یفکر را شربت مک ،از قف تن

  ات یاز بحر الح يکه دار یشبنم
آن بنجنبد در رکون  یم هد کو  

  شودیده میکش ،هر سو یکش یم
  کرد چنبر گردنش  یهم توان

  کشد یکه امرش م یئد آن سوینآ
   یخش طبیابد شاخ از بیچون ن
  ر و گنج و احوالش زنم یبر فق
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  ؟نهال اوکه سوزد  يدید یآتش
  ز آتش عشق است سوزان جان و دل

  قت را امانیحق یال و نیخ ین
  هر روبه او ،ر آمد ویخصم هر ش

  رج شوخ ،در وجوه و وجه او رو
  ستیآن الف در بسم پنهان کرد ا

  گشته مات ن جملۀ حروفیهمچن
  افتیزو وصل  ،نیو س بِ ،او صله ست و
  ن وصالیبر نتابد ا یچونکه حرف

  ست ین و بیفراق س یحرف یکیچون 
  چون الف از خود فنا شد مکتنف

"میما رمإِذْ ر یت است يو یب  "ت  
ندارد او عمل ،د داروتا بو  

  دیا مدیشه قلم دریبگر شود 
  چار چوب خشت زن تا خاك هست

  دنشه و سر در کشیچون نماند ب
  جف کند ،چون نماند خاك و بودش

  فرج ن گفت آن خداوندیبهر ا
  رو در خشک نه ،باز گرد از بحر و

  اندك اندك در صبا ،تا ز لعبت
  یابد صبی یهم يعقل از آن باز

  ؟کند یک يوانه بازیکودك د
  

  ال ین کز او سوزد خیآتش جان ب  
 ن جسم و گلیک با انوار روان ایل

  ن آتش که شعله زد ز جان ین چنیز
ک یکُلُّ شَ  هال ء، إِال وجهه   

  درج شو ،چون الف در بسم در رو
  ست یر بسم نهم د ،هست او در بسم و
  از بهر صالت  ،وقت حذف حرف

  ن الف را بر نتافت یو س وصل بِ
  کنم کوته مقال  گرد مواجب آ

  ست ینجا مهم تر واجبیا یخامش
  ند الف یگو یاو هم ین بیو س بِ

  ست ش بجضمناز  "قال اهللا"ن یهمچن
  علل کند دفع ِشد  یچونکه فان

  دیپد یانیست پایرا ن يمثنو
  ز دست ین ع شعرشیدهد تقطیم
  دنا سر کشین دریشه ها از عیب

  خاك سازد بحر او چون کف کند
   "حدثوا عن بحرنا إذ ال حرج"

  که کودك راست به  ،هم ز لعبت گو
  عقل آشنا م ِیجانش گردد با 

   یگرچه با عقل است در ظاهر اب
  کند ید تا که کل را فیجزو با

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 نج طلبر گیرجوع به قصه فق. 76
  ایر یرم بیال آن فقینک خ

  من بشنوم ،يبانگ او تو نشنو
  خود گنج اوست ،نیطالب گنجش مب

  کند هر لحظه اویسجده خود را م
  زیک پشینه او یز آ يدیگر بد
  يشد یفان ،هم او ،االتشیهم خ

  ما یگر ز نادانید یدانش
" م وا آلد دجیندا آمد هم "اس  

  ایا و از بیاز ب ،عاجز آورد  
  ام  يزانکه در اسرار همراز و

  ؟ر دوستیغ یباشد به معن یدوست ک
  از بهر رو ،نه ستیش آیسجده پ

  زیچ چیه يزو نماند یالیخ یب
   يشد یاو محو نادان دانش ِ

انا یان"ه ک ،انیع يبر آوردر س"  
   یدش دمینیش بیخو ،د ویکآدم
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  شان دور کردیاز چشم ا یاحول
  اال اهللا گفت ،اله گفت و ال

  شدل با ریب و آن خلیآن حب
  نها بشویدهان ز :چشمه که يسو

  خود نگردد آشکار ،یئور بگو
  تنم یشان میپرنک یمن ا ،کیل

  گو نقش گنج  ،ش ویصورت درو
  شان شد حرامیچشمۀ رحمت بر ا

کشندیم ،ر کرده دامنخاکها پ  
  ؟ا مددین چشمۀ دریشود ا یک
  من بسته امبا شما  :دیک گویل

  شتهامعکوسند اندر م ،قوم
ا دارند خلقیانب طبع ِ ضد  

  ؟يچون دانسته ا لقچشم بند خ
  ؟ده هاین دیدل اب يبر چه بگشاد

  ت تافته ستید عنایخورش ،کیل
بس نادر ز رحمت باخته نرد  

  آن جواد ،خلق ید بختن بیهم از ا
  ه دهدیاز خار سرما ،غنچه را
رشب برون آرد نها از سواد  

  لیگ را بهر خلیآرد سازد ر
در آن ابر ظلم ،با وحشت کوه  
  ریاز خلقان نف داود يا ،زیخ
  

  ن چرخ الجوردین شد عیتا زم  
  وحدت شکفت  ،ال اال اهللا و هگشت
ما  آن آمد که گوش ِ وقت شدک  

  مگو ،م از خلقانیدیآنچه پوش
يگرد  کشف تو به قصد رم دارج  

  هم منم  ،نیسامع ا ،نیقائل ا
  از رنج گو ،ن گروهیشند ایرنج ک

  جام  ،جام ،خورند از زهر قاتلیم
  ن چشمه ها را خشک بندیتا کنند ا

  دک و بین خاك ن مشتیس زنطمم
  وسته ام یمن تا ابد پ ،شما یب

  آب را کرده رها ،خاك خوار و
تکا دارند خلق اژدها را م  

  ي؟ده بسته ایاز چه د یچ دانیه
  راو ک بئس البدل دان آن تیک به ی
  فته ست ایسان را از کرم دریآ
  ن کفران را انابت ساخته یع

  منفجر کرده دو صد چشمۀ وداد
ه دهدیرایاز مار پ ،هره رام  

ساریاند یمعسر برو و ز کف  
  ل یکوه با داود گردد هم رس

  م ر و بیچنگ و ز د بانگیبر گشا
ریعوض از ما بگ ،يآن کرد ترك  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يصبر یل و بیاو از تعج یمانیو پشگنج  انابت طالبِ. 77
  راز يدانا يا :شیگفت آن درو

  یحرص و آز و مستعجل تگ و ِید
  نندوختم يلقمه ا یگیمن ز د

  ن ناموقنمیخود نگفتم چون در ا
  ر جویتفسهم ز حق  ،حق را قول ِ
دشیو بگشاا هم ،ره کاو زدآن گ  

  سان سخننیاگر چه آسانت نمود 

  اوه تازیکردم  ،ن گنجیا یاز پ  
   یآهستگ ین ،جست و یتان ین

  دهان را سوختم  ،ه کردمیکف س
  ن گره را حل کنم یا ،ز آن گره زن

  اوه گوی يا ،ن مگو ژاژ از گمانیه
دش یبااو برُ ،هره کاو انداختم  
  ؟بود آسان رموز من لدن یک
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  ن شتابیا رب توبه کردم زی :گفت
  بار دگر مبر سر خرقه شد

  ؟يکجا دل مستو ؟کو من ؟کو هنر
  ر و فرهنگم به خوابیتدب یهر شب

  نه آن هنر ،مانم ویخود نه من م
  یعل آن شاه ،جملۀ شب ،تا سحر
  ردالب بیس گو جمله را ؟یکو بل
  ودگوهر دار خَ غ ِیچون ت ،صبحدم
  کند یشب را ط  شرق آفتابِ

ز معدة آن نهنگ ،ونسیسته چون ر  
  سبح آمدندونس میخلق چون 

  د به هنگام سحریگو یکیهر 
  ل وحشیل اندر آنک یمیکر يکا

  تن سبک و، گوش تازه ،ز ویچشم ت
ن سپسیروز ،وحش از مقامات  

  بود د و نوریآن را نار د یموس
  يده ایر از دیم غیخواهیما نم
  بس  م از تویده خواهیما د ،نیبعد از ا

ست از عماساحران را چشم چون ر  
ستیجز اسباب ن  خلق چشم بند  

  اصحاب را يپرده ا یب ،ک حقیل
  ستحقستحق و منام ،با کفش

  ؟میدب یدر عدم ما مستحقان ک
  ؟در عدم ما را چه استحقاق بود

  ار رایاغ هر  اریبکرده  يا
کنُ ز یپال، ا ًیثان ،ما را خاك  

  ز ابتدا ين دعا تو امر کردیا
  عجاب يا ،يچون دعامان امر کرد

  فهم و حواس یشب شکسته کشت
زدمیارت یح يایرده در درب  

  ر نور جاللرا کرده پ یکیآن 
  يدو فن ب يچ رایشم هیگر به خو

  باب  تو کن هم فتح ِ ،یچون تو در بست  
  هنر یدم هم بکردن ب در دعا

   یئتو ن همی، اعکس توستاز ن همه یا
  آب  درگردد یغرقه م یهمچو کشت

خبر یفتاده ب يردارتن چو م  
   یبلخود  ،د الست ویگو یخود هم

  ردکرد و م ،کل راُ خورد  یا نهنگی
  دنشب بر ک ظلمت ام ِیاز ن
  کند یآن خورده ها را ق ،نهنگ آن

  م اندر بو و رنگ یمنتشر گرد
  راحت شدند ،رن ظلمات پیاکاندر 

د به دریشب آ چون ز بطن حوت  
  ن چشش یو چند یرحمت بنه گنج ِ

  ذو الحبک  همچون نهنگ از شبِ
  م ما با چون تو کس یزیچ نگریه

  حور بود ،م شب رایدید یئزنگ
گزیگش يزیدة تید يده ای، ب 

  تا نپوشد بحر را خاشاك و خس 
  ن دست و پایا یب ،کف زنان بودند

  ست یز اصحاب ن ،هر که لرزد بر سبب
  رد تا صدر سراگشاد و بُ  در

  رق ِ   رحمتند از بند معتقان ِ
  م ین دانش زدین جان و بر ایکه بر ا
 رو نمود یو جان ین عقلیتا چن

  اخار ر  گلُ  بداده خلعت يا
  کن ُ ز یچ ،گریبار د ،را یچ نیه

   ؟ندان یرا چه زهرة ا یور نه خاک
  کن مستجاب ُ ش را یخو ين دعایا
  اس بخوف و نه  ین ،مانده يدیام ین

بفرستدم  ؟ر کندتا ز چه فن پ  
  ال یر وهم و خن دگر را کرده پیو
   يدرم به حکم من بیو تدب يرا
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  من فرمان ِ یهوش ب یشب نرفت
  انج يآگه ز منزلها یبودم

  ستیاو ته و عقد ن حلّیچون کفم ز
  ده خود انگاشتمیده را نادید

  میکر يا ،ندارم يزیچ "الف"چون 
  ماست بود ام ،مین میو ،ن الفیا
  ستیغافل ،ندارد يزیالف چ يا

  چ منیخود ه یشه یدر زمان ب
  منه یچیپن یگر بر چنید چ ِیپ

  به سازد مرا ،چیخود ندارم ه
  کن میئتو دارا ،ر ندارم همو

  ستمیان بیده عرید هم در آبِ
  ده راید یبندة ب ه،دید آبِز 

  نیآبم ده ز ع ،آب دور نمان
  حق ست از جودده جید او چو آبِ

سیک ریخون بار چون نباشم ز اشک  
  اشک را مفتون بود چون چنان چشم 

  به استِ حون ین دو صد جیز ،زآن يقطره ا
  چونکه باران جست آن روضۀ بهشت

  کردن مدار از دعا دست ،یاخ يا
  ن آب بودیا و مانع ِ که سد ،نان
  ش را موزون و چست و سخته کنیخو

  

  من  مرغان ِ يدمن ب ر دام ِیز  
یب و بخوا وقت و امتحان  یشه  

  ؟ستیچمن ز  ین معجبیا !عجب يا
  ل دعا برداشتم یباز زنب

  م یم تنگ تر از چشم ِ ، وآنیجز دل
  نر گداست  آنالف ز ،تنگ است "ام" م ِیم
  ست یعاقل آن زمان ِ ،دلتنگ م ِیم

  من  چ ِیدر زمان هوش اندر پ
  منه  یچیهن یبر چن "دولت" نام ِ
  ن صد عنایا "دارم است" ز وهم ِ چون

  م کن یئراحت افزا ،دمیرنج د
  ستم یده نیتو چون که د بر در ِ
  ن چرایز  یبخش و نبات يسبزه ا

  ن یهطالت ین نبینیهمچو ع
  اقبال و سبق اجالل و با چنان 

  س یاسه لضا و کق دست یتهُ من 
حون بودید که صد جیمن با اشک  

  رست  انسجن و ک قطره یکه بدان 
  زشت  خاك  ورهش د آبِیچون نجو
  ؟ت چه کاریاو ا ردی  با اجابت

  شست زودُ د یببا یدست از آن نان م
  خته کنخود را پ ده نان ِیز آب د

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر را و کشف شدن آن مشکل بر اویالهام آمدن فق. 78
  که الهام آمدش ،ن بود اویاندر ا
  بنه يریتبر کمان  گفتم: گفت

  کمان را سخت کش نیم کانگفت یم
  یراشتتو کمان اف ،یاز فضول

رو بگو ،ین سخته کمانیا ترك  
  طلب یآنجا م ر،یتفتد یچون ب

  دیاز حبل الور ،آنچه حق است اقرب
  رها بر ساختهیکمان و ت يا

  زدش یمشکالت از ا نیکشف شد ا  
  ؟"اندر کش تو زه"که م من  بگفت یک
  کنش ر ُپ یمت، نگفت "در کمان نه"

صنعت یبرداشت یئاسقو   
  ن مجودیپرّ ،ر ویدر کمان نه ت
  جو ذهب  يبه زار ،زور بگذار و

  دیر فکرت را بعیت يندکتو ف
  تو دور انداخته  ،ک وید نزدیص
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  او يهر که او دور است، دور از رو
  او دورتر ،هر که دور اندازتر

  بکشتِ شه یخود را ز اند یفلسف
  دودیچندانکه افزون م :گو بدو

"وا ف داریآن شهر بگفت "نایجاه  
  نوح رفت کاو ز ننگ ،همچو کنعان

  ست او خالصج یهر چه افزونتر هم
  ش بهر گنج و کانین درویهمچو ا
  سخت تر یکاو گرفت یهر کمان

  است ین مثل اندر زمانه جانیا
  ز اوستاداننگ داشت زانکه جاهل 
  نگار يا ،استاد يآن دکان باال

  ران کن دکان و باز گردیزود و
  او ز کبر و ناشناختچو کنعان ک ین

  بیش آمد حجیر اندازیت علم ِ
  بسا علم و ذکاوات و فطن يا
  جنت ابلهند شتر اصحابِیب

  کن از فضل و فضولُ  انیش را عریخو
  ازیشکست است و نِ  ضد ،یرکیز
  دام برد و طمع و گاز شد یرکیز
  ندقانع شد یبا صنعت  رکانیز

  ررد را مادر نهاخُ زانکه طفل ِ
  

ت بازویکآزما   او يد قو 

  ج است او مهجورترگنَ ن یوز چن
  شت پاست گنج  يگو بدو کاو را سو

شودیدل جداتر م از مراد  
  قرار یب يا ،نگفت  "جاهدوا عنا"

زفت  بر فراز قلۀ آن کوه  
  جداتر از مناص  ،شد یکه مُ  يسو

  کمان  یسخت تر جست یهر صباح
  از گنج و نشان بدبخت تر يبود

  است  ینادانان به رنج ارزان جان ِ
  نو گشاد ت و دکان ِالجرم رف
گنده و پر ز مارر کژدم است و پ  

  ان و آب خوردستسبزه و گل يسو
  ساخت  رنۀ فویسف ،عاصم کهُ از 

و آن مب یحاضر به ج ،دهراد او را ب  
  چو غول و راه زن   گشته ره رو را
  رهندیم یلسوفیف تا ز شرّ

  تا کند رحمت نزول ترك خود  ُکن، 
  بساز یلبا گو ،گذار وب یرکیز

  را پاك باز یرکیتا چه خواهد ز
ندنع در صانع شدابلهان از ص   

  دست و پا باشد نهاده بر کنار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر یافتند ترسا و جهود سیرفتند و لقمه  یکه به منزلا و ترسجهود  سه مسافر مسلم وداستان آن . 79
  مئصاو مسلمانان بودند 

  پسر ينجا ایت بشنو ایک حکای
  ترسا مگر  مومن و  آن جهود و
  یهمره آمد مومن  با دو گمره

  سفر درافتد  يو راز يمرغزّ
  باز  جغد و  در قفس افتند زاغ و
  موضع به همک یکرده منزل شب به 

همنزل مانده در  خرد و شگرفُ  ز  ر  

  متحن اندر هنرم يتا نگرد  
  در سفر کردند با هم  یهمره

   یمنیبا نفس و با آهر ،چون خرد
ش همدگریپ  فرههمره و هم س  

  نماز یپاك و ب ،د در حبسجفت ش
  قانع به هم یو مغرب یمشرق

  ز برف   روزها با هم ز سرما و
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  گشاد بنده و بگشاده شد رُ چون 
چون قفس را بشکند شاه  درَخ  

ادیشوق و  بر یکیهر  هر گشادپ  
با اشک و آه یهر دم هر گشادپ  

  د مانند بادرَپ، شدچونکه ره وا
  آهسوز و بود اشک و  شآنطرف ک
  تن ين اجزایا ،خود بنگر در تن ِ

  یو آتش يو باد یو خاک یآب
  ک بسته طرفیهر  د عود یاز ام
گوناگون برف، هر جماد جمود  

یآن خورشِ  چون بتابد تفخشم د  
  گران د جماداتیدر گداز آ

  ین سه همره منزلیدند ایچون رس
بیش آن هر سه غریرد حلوا پب  

  عسل ينان گرم و صحن حلوا
  المدر اسه و االدب الهل ِیالک
  يب و القریافۀ للغریالض

  ثیف حدیض يلقرا یوم فیکل 
  دیجد وفد يالقر یل فیکل ل

  ورگانه ز خَیتخمه بودند آن دو ب
  دیآن حلوا رس چون نماز شام 
  میرما از خور پ :آن دو کس گفتند

  میامشب تن زناز خور، م یریصبر گ
  ن خورده شودیامشب ا :گفت مومن

  ين حکمت گریز :پس بدو گفتند
  مینه که ما سه تن ،ارانی يا :گفت

  خود بر جان زند قسم ِ ،واهدهر که خ
  ز قسمت در گذر :آن دو گفتندش

  ش رایکاو خو  آن بود "قسام" :گفت
یاوست جمله قسم ِ ،حق و ملک  

  هم بر سگان ين اسد غالب شدیا
  هم بر بقور ين اسد غالب شدیا

  روند یسوئ یکیهر   گسلند وب  
  درَپ یئسو یکیمرغان هر  جمع ِ
  معاد يسو  خود جنس ِ يدر هوا

  و راه  يدن ندارد رویک پرّیل
  گشاد یر مپ اواد یکز  ،آن يسو

  ، آن سو کوفت راهافتیچونکه فرصت 
  ؟بدن ند اندرآمدجمع  کجا از

   یو کش یو روم یو فرش یعرش
  برف  م ِیاز بمنزل به هم ن یاندر ا
  داد دیآن خورش عدباز  در شتا

  پشم  ،گاه، گ ویر  گاه ،کوه گردد
  جان  نقل ِ به وقت ،چون گداز تن

   یقبلم ه شان آورد حلوا یهد
   "بیقر یان" از مطبخ ِ ،یمحسن

بود امل رد آنکه در ثوابش ب  
  الهل الوبر يافۀ و القریالض

   ياهل القر یف ،اودع الرحمن
  ث ین مغر االله میما له غ

  دیجاهللا م يما لهم ثم سو
  م روز آن مومن مگرئبود صا

  دیشد بود مومن مانده در جوع ِ
  م یخوریم فردا ،م ویبنهان امشب

  م یلوت را پنهان کن ،بهر فردا
  تا فردا بود  میصبر را بنه

   يتا تنها خور  تو آنستقصد 
  م یقسمت کن مان،چون خالف افتاد

  خود پنهان کند قسم ِ ،خواهدوآنکه 
  از خبر  "النار یقسام ف"گوش کن 
  بر خدا ین ،بر هوا ،کرد قسمت

   یدو گوست ،یگر را دهید  قسم
  گان د رآن ب نوبت يگر نبود
 نوبت آن گاو زور يگر نبود
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  کآن مسلمان غم خورد ،قصدشان آن
  م و رضایبود مغلوب او به تسل

  پس بخفتند آن شب و برخاستند
  یکیهر  ،شستند و دهان و يرو
  يآورد رو یکیهر  یک زمانی
  جهود و گبر و مغ ،من و ترساؤم

  ک و بدیمؤمن و ترسا جهود و ن
  سنگ و خاك و کوه و آب را ،بلکه
  اریهر سه  ،ان نداردین سخن پایا

  شیخو ک خوابِیهر  :گفتا که یکیآن 
  خورد بود حلوا هر که خوابش به

  آنکه اندر عقل باالتر رود
  او ر انوار ِپ د جان ِیق آیاف

  دچون بقا آمد اب ،عاقالن را
  ده بودیپس جهود آورد آنچه د

  شیام آمد به پ یه موسدر ر :گفت
  طور شدم تا کوه یموس یدر پ

  ه محو شد ز آن آفتابیهر سه سا
  ستگر از دل آن نور رید نور ِ

  طور هم کوه ،و یهم موس ،هم من و
  سه شاخ شد  کهُ دم که یبعد از آن د

یچون تجل ،بتیه وصف ر اوزد ب  
  می يکه آمد سو یشاخ یکیآن ز

  نیفرو شد در زم شاخش  دگرآن 
  جمله رنجوران شد آب يکه شفا

  د زودیپرّ یدگر شاخ سنآنو
  چو با خود آمدم ،از آن صعقه ،باز
  خیهمچو  ،یموس ير پایز ،کیل

  بیه از نهون هموار شد کیبا زم
  آن انتشار ز  با خود آمدم  باز

  کوه ل ِیابان سر به سر در ذیو آن ب
  خرقه شان  چون عصا و خرقۀ او

  بگذرد یئنوایشب بر او در ب  
  اصحابنا ۀ ًطاع سمعا ً :گفت

  ش را آراستندیبامدادان خو
   یسلکراه و م  وردِ داشت اندر 

  ياز حق فضل جو ،شیخو ورد يسو
  آن سلطان الغ  يجمله را رو سو

 احد يجملگان را هست رو سو

با خدا  ینهان هست واگشت  
  وار اری  رو به هم کردند آن دم

  ش یبه پ دگو آر ،د او دوشیآنچه د
  درَضل باف ،مفضول را قسم هر
  خوردن جمله بود ،او خوردن ِ

  او مار ِیان را بس بود تیباق
  بود ین جهان باقیا یپس به معن

  ده بودیروح او گرد شب   تا کجا
  ش یخو اندر خوابِ  نبهد  ندیگربه ب

  دا ز نوریم ناپیهر سه مان گشت
  باب  ک فتح ِیزآن نور شد  ،بعد از آن
  ست ش چیآن ثان ،جست یپس ترق

  نور ز اشراق ِام یگم گشتُ هر سه 
  چونکه نور حق در او نفاخ شد

  شد سو به سو یهم ،گسست از هم یم
  م همچو س تلخ ِ آبِ  نیریگشت ش
  ن یو برون آمد معزاد چشمۀ 

  ستطاب م یوح یونیاز هما
  که عرفات بود ،تا جوار کعبه
نه افزون و نه کم  ،دطور بر جا ب  

  شاخ و شخ  نماندش ود یگدازیم
  ب یبت نشیش از آن هیگشت باال

  برقرار  یطور و موس  دمیباز د
   با شکوه یموس گشتهق یر خالب

  خوش دامن کشان   طور يجمله سو
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  جمله کفها در دعا افراخته
  زود ،ان چو از من رفتیآن غش ،باز
  دشان اهل ویا بودند ایانب
  دم شگرفید یهم یامالک ،باز

  نیک مستعیگر مالیحلقۀ د
  جهوداحوال آن گفت یم مطن نیز
  دیگرمن يچ کافر را به خواریه

  عمر او ز ختم ِ يچه خبر دار
  بعد از آن ترسا در آمد در کالم

  شدم با او به چارم آسمان پس
  آسمان قالع ِ يخود عجبها

  نیفخر البن يا ،دانند یهر کس
  

ن"نغمۀ      به هم درساخته  "یأَرِ
ک دگرگونم نمودیهر  صورت  
فهم شد  میایانب اتحاد  

  برف  د از اجرام ِشان بیصورت ا
  ن یشآت  شان به جملهیصورت ا
  محمود بود کآخرش  يبس جهود

دیباشد ام  ردنشکه مسلمان م  
  کباره رویاز او  یبگردان تا
  حم رو نمود اندر منام یمس :که

  جهان  دیخورش يمرکز و مثوا
  جهان  اتینسبتش نبود به آ

  ن یاز زم که فزون باشد فن چرخ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ستنداه یگ يچ که بندوت اشتر و گاو و قیحکا. 80 در راه ج  
  راه ش ِیدر پ یقچُ اشتر و گاو و 

  نیقین را یم ایبخش ار کن :گفت قچ
  شتریک عمر هر که باشد بیل

  "اکابر را مقدم داشتن"که 
  لئامن یان دور یران را در ایگر چه پ

  سوزان بود بسکه  یا در آن لوتی
  يدئقا یبزرگ یخیمت شخد
  ؟شانچه بود شرّ ،ن استیرشان ایخ
  

  اه یگ يبند  وشافتند اندر ری  
  ن یر از ایاز ما نگردد سک یچ یه
  وربخَ :گو ،ین علف او راست اولیا

  اندر سنن  یآمده ست از مصطف
  دارند عام یش میدر دو موضع پ

  ران بودیل کز خلل وا بر آن پی
   ينۀ فاسدیقر یعام نآرد ب

  شانبحشان را باز دان از فرّق
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  ریشان در لباس خیمثل در باب صورت پرستان و شرّ ا. 81
  اریک شهری يشدیجامع م يسو

  چوب زن یرا سر شکست یکیآن 
  وردده چوب خَ یدلیب  انهیدر م

  :خون چکان رو کرد با شاه و بگفت
  يرویجامع م ،ن استیر تو ایخ
  یر از خسینشنود پ یالمک سی

  به بود ،را یابد ولیگرگ در
  ستیار چه که بس استمگر ،زانکه گرگ

  دارب و چوبِیزد نقیخلق را م  
  رهن یپ يدیو آن دگر را بر در

  ردگاز راه  دکه بر یگناه یب
  ؟هفتاز ن یچه پرس ،نیظاهر ب ظلم ِ

  ي؟غو يا ،تا چه باشد شر و وزرت
  یبس يچد عاقبت از ویتا نپ

  دب نفس ِ مر او راابد یدر تا که
  ست ید و مکر نیکش آن فرهنگ و کیل
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  ؟او به دام ياندر فتاد یک ،ور نه
  مکر از آن ِ اوست، کاو دارد کرم

  

 باشد تمام  یاندر آدم ،مکر  

  من کرم: دیبشنود آواز و گو
  

  
  

  باز گشتن به قصۀ گاو و اشتر و قوچ. 82
  رفاق يا :گفت قچ با گاو و اشتر

  دیعمر ابدا کنخ ِیتار یکیهر 
  مرج من اندر آن عهود :گفت قچ
  وردبوده ام من سال خَ :گاو گفتا

آن گاوم کش آدم جفت  خلقِ  جد  
  اشتر شگفت ،د از گاو و قچیچون شن

  لیقص ر هوا برداشت آن بندب
ستیخ نیتار که مرا خود حاجت  
  جان پدر يا ،خود همه کس داند

  تاس ینهُ هر که ز اصحاب  ،ن رایداند ا
  بلند ن چرخ ِیجملگان دانند کا

  ؟آسمان يها قلعهو گشاد اک
  

  ن افتاد ما را اتفاق یچون چن  
  دیتن زن یباق ،ستیرتر اولیپ

  ل بودیاسماعقربان ِ با قچ ِ
  کش آدم جفت کرد يجفت آن گاو

  کرد فلق ین میدر زراعت بر زم
  را بر گرفت  آن ،آورد و دسر فرو
ل یقال و ق یسبک ب یختاشتر ب  

  ست یگردن یو عال ین جسمین چنیکا
  ردترکه نباشم از شما من خُ

من فزون تر از شماست  که نهاد  
  نژند ن خاكیهست صد چندان که ا

   ؟خاکدان يو نهاد بقعه هااک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دن به مسلمانیسا و نوبت رسر تریرجوع به تقر. 83
  اران منی يا :پس مسلمان گفت

  د سادات سلطان رسلیس
  بر طور تاخت یکیآن  :پس مرا گفت

  صاحب قران یسیو آن دگر را ع
  ده ضرریپس ماندة د يز ایخ

  ر فن راندندپ ِ آن هنرمندان
  افتندیخود در آن دو فاضل فضل ِ

  نیه ،گول واپس مانده م ِیسل يا
  صیحرابله تو  :که پس بگفتندش

  مطاع چون فرمود آن شاه :گفت
  ن شاه جهانیمن به فرمان چن

  ؟یکش سر یاز امر موس ،تو جهود
  حیچ از امر مسیه ،یحیتو مس

  ؟کشمسر ون چا یمن ز فخر انب

  من  سلطان ِ یشم آمد مصطفیپ  
 سبل ين و هادیمفخر کون

  عشق باخت  حق و نرد م ِیبا کل
اوج چهارم آسمان رد بر ب  
  ورحلوا را بخَتوقف زود  یب

  نامۀ اقبال و منصب خواندند
  فتندفضل خود درباک یبا مال

  ن یبر جه و بر کاسۀ حلوا نش
  ص یخب يز حلوا يخورد !عجب يا

  ؟تا کنم ز آن امتناع باشممن که 
 خوردم آن دم کاسۀ حلوا و نان

   یا ناخوشی یگر بخواند در خوش
  ؟حیو قب وبتافت در خ یسر توان
  ن دم سر خوشم یحلوا و اآن خوردم 
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  راست واهللا خوابِ :پس بگفتندش که
  رذو نظ يا ،است يداریتو ب خوابِ

  خوش نهاد ياست ا يداریخواب تو ب
  کخوین ياست ا يداریبخواب تو 
  ک مردین ياست ا يداریخواب تو ب
  سرّ جان ياست ا يداریخواب تو ب

  استیخواب تو مانند خواب انب
  و فن يدر گذر از فضل و از جلد

  رونزدان بین آوردمان یبهر ا
  ؟را آن هنر چه سود کرد يسامر

  نیبب ؟ا قارونیمید از کیچه کش
  ؟بو الحکم آخر چه بر بست از هنر

  انید آتش عید  هنر آن دان که خود
  بیلب نزدلت گنده تر یدل يا

  پسر يا ،نیست جز ایلت نیچون دل
  تو مثال آن عصا ل ِیدل يا
  لیل ما چو فکر ما ذلیدل يا

  ر و داریغلغل و طاق و طرنب و گ
  

  ماست  به از صد خوابِ ،و يدیتو بد  
  انستش اثریع يداریبه بان ک

 با مراد يدیکه تو در خوابت رس

 "کلوا"د امر یکه از آن خوابت رس

 ماست زرد يکه از آن خواب تو رو

 انیع يدیکه همان را ظاهرا ً د

 ر  راستیتعب ین خواب تو بیکه شد ا

  حسن  خلق ُِ ر خدمت دارد و کا
  "عبدون یإال  ،ما خلقت اإلنس"

اللهش مردود کرد کآن فن از باب  
  ن یکه فرو بردش به قعر خود زم

  سر نگون رفت او ز کفران در سقر
  النار الدخان  یعل گپ دلّ ین

  ب یآن طب ل ِیقت از دلیدر حق
  نگر یم  يزیمُک در  خایژاژ م

   یب العمیع یعل در کف دلّ
 لیان قلیش دانایما  پ یشیپ

  مرا معذور دار ،نمیب یکه نم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نیچندا چهار روز به سمرقند رود یروز هر که در سه  :د ملک ترمد کهیکردن س يمناد. 84
ه تاختن به شهر ترمد به نزددن دلقک یخلعت زر دهم، و شن توانم ینم يک شاه که من باریو از د

  رفتن
  د ترمد که آنجا شاه بودیس

  در سمرقند او مهم يداشت کار
  در پنج روزکانکه او  :يزد مناد

  شماریبخشم او را زر و گنج ِ ب
دلقک اندر ددیشنن یچون اد و ه ب  

  ر آن ره شد سقطاند  دو یمرکب
  راه گردَ د از یوان در دویپس به د

  وان فتادیدر جملۀ د یفجفج
  خاص و عام شهر را دل شد ز دست

  ماست در قصد يقاهر يا عدوی

  مسخرة او دلقک آگاه بود  
یست االقج ستتم تا شود او م  

  غام ِ خوبِ بافروزیپآردم 
 اریز اندر دیر و عزیتا شود م

  دیدویم دبر نشست و تا به ترم
  زآن نمط  دن فرس رایاز دوان

وقت ناهنگام رست او به شاه ه ج  
  آن سلطان فتاد در وهم ِ یشورش

  ؟ش و بال حادث شدستیتا چه تشو
  ب خاست یاز غ یمهلک يا بالی
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  ران درشتیه دلقک به سد که ز
  خلق  شاه يجمع گشته بر سرا

  اجتهادو از شتاب او و فحش 
  دو دست بر زانو زنان یکیآن 
  نکالو ف ر و فتنه و خویاز نف

  اسیزد از ق یهم یفال یهر کس
راه دادش شاه زود ،ست وراه ج  

  شتُرُ ز آن  ید حالیپرس یهر که م
  او ن فرهنگیافزود ز یوهم م

  شاه کرم يکا :کرد اشارت دلق
  ید به من عقلم دمیکه باز آ بو

  ه از وهم و ظناک ساعت که شیبعد 
  نیده بود دلقک را چنیکه ند

  یفراشتما دستان و الغ ائدا
  در نشست يآنچنان خندانش کرد

  تنش يکرد يخو  خنده که ز زور ِ
  شترُُ ن زرد و ینچنیا ،باز امروز

  الیال اندر خیخ ،وهم در وهم و
  ز بودیکه دل شه با غم و پره

  کشته بودُ آن طرف را  بس شهان ِ
  ن شه ترمد از او در وهم بودیو

  ؟ستیتا حال چ ،زوتر باز گو :گفت
  دم آنکه شاهیه شنمن در د :گفت

  خواهم که تازد در سه روز یکه کس
  گنجها بدهم ورا اندر عوض

  دم بر تو بهر آنیمن شتاب
  من خود زد یاین يکارن ین چنیا

  ت بادین زودیلعنت بر ا :گفت شه
  شیخام ر يا ،ن قدریا ياز برا
  با طبل و علم ن خامان ِیهمچو ا

در جهان انداخته یخیش الف  
  ه واصل شدهسالک شد ،هم ز خود

  کشت ُ در راه  یمتیقچند اسب   
  ؟ن اشتاب دلقیتا چرا آمد چن

  ش در ترمد فتادیغلغل و تشو
  کنان ُ ال یواو  و آن دگر از وهم

  ال یخ گونهد رفته به ص یهر دل
  ؟تا چه آتش اوفتاد اندر پالس

  ؟چه بود نیه :اگفت ،دین بوسیچون زم
  که خمش   نهاد او یدست بر لب م
  او ش گشته دنگیجمله در تشو

  گذار تا من دم زنم ب یک دمی
   یب عالمیکه فتادم در عجا

  تلخ گشتش هم گلو و هم دهن 
  ن یکه از او خوشتر نبودش همنش

   یخندان داشتشاد و  بسشاه را 
  شه شکم را با دو دست  یکه گرفت

  ز خنده کردنش   يرو در افتاد
  شه خمش  يکا ،زندیدست بر لب م

  ؟د از نکالیشاه را تا خود چه آ
  ز بودیبس خون ر  زانکه خوارزمشاه

  آن عنود ،ا به سطوتی ت،لیا به حی
  وهمش فزود یهمدلقک  وز فن ِ

  ؟ستیک شرّ زاتو  ن آشوبِین چنیا
  بر سر هر شاهراه  ينادزد م

  ک بافروزیچو پو اتا سمرقند 
 غامش غرضیچون شود حاصل ز پ

  ندارم آن توان  :م کهیتا بگو
  د را بر من متن ین امیا ار ِت

  ش در شهر اوفتادیکه دو صد تشو
  ش ین مرج و حشیدر ا يآتش افکند

  در فقر و عدم م یالغ خانکه 
  ساخته  يدیزیشتن را بایخو
  کده  تدر دعو واکرده یمحفل
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ر آشوب و شرخانۀ داماد پ  
  راست شد یمیکار ن :ولوله که

هآراست ه ووفتخانه ها را ر  
  ین ؟غامیپ یکیز آن طرف آمد 

  دید اندر مزین رساالت مزیز
  ن آگه استیار ما زی ،کنیول ،ین

  د شماستیکه ام ياریاز آن  ،پس
رار و از جهارصد نشان است از س  

  لوجه باز رو تا قصۀ دلق ِ
  تنحق را س يا :رش گفتیپس وز

آمده ست يبهر کار  هدلقک از د  
  کندیکهنه را نو م  ز آب و روغن

  غیپنهان کرد ت ،غمد را بنمود و
  ان بنمود و پنهان کرد کاردیاو م

  یا جوز را تا نشکنی ،پسته را
  او و فرهنگ يو ن دفع ِیمشنو ا

  وجههم یماهم فیس :گفت حق
  خبرآن  ضد  ن هستیعان میا

  گفت دلقک با فغان و با خروش
  رید در ضمیبس گمان و وهم آ

عض الظنِّ إِثم است نَّ ب   ریوز يا ،إِ
  رنجاندش یرد آنکه میشه نگ

ر شدیش شه جا گیصاحب پ گفت  
  دیرزندان ب يدلقک را سو :گفت

  یل اشکم تههدش چون دیزن یم
  لهباشد د یزآنکه هم پر، هم ته

  ز اضطرارخود ا رّد سیتا بگو
  با فروغ نه ست صدق ِیچون طمان

  دل چون دهان ،کذب چون خس باشد و
  زندیم یتا در او باشد زبان

  در چشم افتد خس ز بادانخاصه ک
  م اکنون لگدین خس را زنیپس ا ،ما

  ن خبرادختر را نبوده ز قوم ِ  
  شد ماست  يز سوان ک یئشرطها

   هسرمست و خوش برخاست ن هوس یز
   ین ؟ن طرف ز آن بامیآمد ا یمرغ
  ؟دیتان رسیز آن حوال یک جوابی

  ره است  ،دال ب ،دل يزانکه از دل سو
  ؟چراست یره خال ،از جواب نامه

  ن برمداریز ياپرده  ،کنُ ک بس یل
  ش از فضول یبر خوآورد که بال 

  ن ک سخُی  نهیبشنو از بندة کم
  شده ست زآن  مانیپش  او گشت و يرا

  کندیشو م رون ب یاو به مسخرگ
  غ یدر ید افشردن مر او را بیبا
 د فشاردیبا یگمان او را هم یب

   ینه بدهد روغن ،د دلینه نما
او در نگر در ارتعاش و رنگ  

  نم مما و یزانکه غماز است س
  ن بشریبسرشته آمد ا که به شرّ

  ن مکوش ین مسکیدر خون ا ،صاحبا
  ریام يا ،و صادق کآن نباشد حقّ

  ریخاصه بر فق ،ست استم راستین
  ؟خنداندش یرد آنکه میاز چه گ

ر شدین تزوین مکر و ایا کاشف  
  دیچاپلوس و زرق او را کم خر

تا دیاو دهدمان آگه  ل واره   
کل ُ ا را ز او آگه کند م بانگ  

  ن دلها قراریرد ایآنچنان که گ
  ارامد به گفتار دروغ یدل ن

  خس نگردد در دهان هرگز نهان 
  کندُ رون یاز دهان ب ،نشاتا بد

  چشم افتد در نم و بند و گشاد
  ن خس وارهدیتا دهان و چشم ز
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  آهسته باش ،ملک يا :گفت دلقک
  ؟قمل نیست تعجین حد چیتا بد

  آن ادب که باشد از بهر خدا
  یشم عارضوانچه باشد طبع و خ

  خشمش رود ،د رضایترسد ار آ
کاذب شتابد در طعام شهوت  

  ر بهیتاخ ،اشتها صادق بود
  یزنیم میبال دفع ِ یتو پ

د بالیرون ناتا از آن رخنه ب  
  چارة دفع بال نبود ستم

  للبال ردتالصدقۀ  :گفت
  ش رایصدقه نبود سوختن درو

  ر و موقعشیکوست خین :گفت شه
  است یرانیو ،یشه نه ،خر موضع ِ
  هم زجر هست ،هم عطا ،عتیدر شر

  وضع اندر موضعش ؟عدل چه بود
ه اشجار را عدل چه بود؟ آب د  

  دیزدان آفریست باطل هر چه ین
  زیچ چینها هیست زیر مطلق نیخ

  از موضع است  یکیهر  نفع و ضرّ
  ن رودیکه بر مسک يبسا زجر يا

  صفرا کندو  یگرم  زانکه حلوا
  ن بزنیدر وقت بر مسک ییلیس

  دب يخو برفتد  یزخم در معن
  بزم و زندان هست هر بهرام را

  یش را مرهم کنید ریبا شق ّ
  ر آنیتا خورد مر گوشت را در ز

  ران شودیاز تف آن اندرون و
  م گذاریگو یمن نم :گفت دلقک

  بنددر م ،ینأصبر و ت ن رهیه
  یر زنب ینیقیبر  ینأدر ت

کبا یمشی"در روش  ؟خود چرا "م  

  حلم و مغفرت را کم خراش  يرو  
  تو درم  به دست ،مرّپ یمن نم

  بود روان یاندر آن مستعجل
   یضنقتا نگردد م ،شتابد یم

  ت شودیفااز او انتقام و ذوق 
خوف سقام  نبود جزذوق  فوت  

  گره  ین ،ده شود آننتا گوار
   یبندش کن ،رخنه را ینیتا بب

  دارد قضا یر آن رخنه بسیغ
  چاره احسان باشد و عفو و کرم 

   یا فتی ،بصدقه  مرضاك داو ِ
  ش رایحلم اند کور کردن چشم ِ

  در موضعش  یکن يریک چون خیل
  است  ینادان  هم لی، پموضع شه

  فرس را درگهست  ،شاه را صدر و
  عش ضوضع در نامو ؟ظلم چه بود

 ظلم چه بود؟ آب دادن خار را

  دیز نصح و مکا ،و ز حلم و ،از غضب
  زیچ نینها هیست زیمطلق ن شرّ
  ست و نافع است ا ن رو واجبیاز ا  علم

  به بودِ وا از نان و حل ،در ثواب
  اش از خبث مستنقا کند یلیس

  که رهاند آنش از گردن زدن 
  بر نمد ین ،چوب بر گرد اوفتد

  خام را زندان  ،مخلص را و ،بزم
   یش مستحکم کنیچرك را در ر

  ان یباشد و پنجه ز يم سودین
 ان پنهان شودیچرك ناگه در م

  رش آیپ يم تحرّیگویم کیل
  چند کن روز ِیشه میاند ،صبر کن
   یکنُ  یقانیمن به ا گوشمال ِ

  ر استوابد شدن یشایکه مچون
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  صالحان کن با گروهُ مشورت 
هم شُور"   ن بودیا يبرا  "يأَمرُ
  ح انور استیچون مصاب ،ن خردهایاک

  انیفتد اندر م یبو که مصباح
  خته ستیانگ يرت حق پرده ایغ

وا میس :گفت   طلب اندر جهان یرُ
  اندر عقول ،طلب یدر مجالس م

  راث از رسول آن است و بسیزانکه م
  آن بصر  طلب هم یدر بصرها م

  آن باشکوه ن کردست منع یبهر ا
  ن نوع التقایا  تا نگردد فوت

  ستیک اصلحیان صالحان یدر م
  کآن دعا شد با اجابت مقترن

اش آنکه حلو و حامض است يردر م  
  میچو ما او را به خود افراشت ،که

انیحق ع قبله را چون کرد دست  
  رو و سر ين بگردان از تحرّیه
  يذاهل شو ن قبله گر یک زمان زی

  را ناسپاس "ز دهییتم" يچون شو
  رو ب رّب ین انبار خواهیگر از ا

  نین معاز يرّآن دم که بب اندرک
  

هم  مبر امر ِیبر پ   بدان  شاوِر  
  ودشکز تشاور سهو و کژ کمتر 

  روشن تر است  یکیاز  ،ست مصباحیب
  آسمان  مشتعل گشته ز نور ِ

خته ست یبه هم آم يو علو یفلس  
  کن امتحان  یرا هم يبخت و روز
  رسول که بود اندر  یآنچنان عقل

  ش و پس یبها از پیند غیبب اوک
  ن مختصریا که نتابد شرح آن 

  وز شدن خلوت به کوه  ،از ترهب
  ر بقایکآن نظر بخت است و اکس

  ست یعش از سلطان صحیبر سر توق
  کفو او نبود کبار انس و جن 

شان بر حق داحض است یا حجت  
  م یان برداشتیاز م ،عذر و حجت

  دان  مردود  نآبعد از  يپس تحرّ
  د آمد معاد و مستقریکه پد

   يسخرة هر قبلۀ باطل شو
قبله شناس  بجهد از تو خطرت  

  ربن مهام ساعت هم ز همراین
  نیتو با بئس القر يمبتال گرد

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان راید کردن زاغ ایاو و ص يخود بر پا يغز و بستن پات تعلق موش با چیحکا. 85
  با وفا يو چغز یاز قضا موش
  شدند یقاتیم مربوط  هر دو تن

باختند یبا همدگر م  دل نرد  
  تسعم یهر دو را دل از تالق

  زبان یبا زبان و ب ،انیرازگو
  يآن شاد آمد چون جفت ،آن اشر
  ستیدوست نشان ِ ،از دل ،نطق جوش ِ

  ؟شماند ترُ یک  دیدل که دلبر د
  خضر بِیان ز آسیبر یماه

  گشته بودند آشنا  بر لب جو  
  آمدند یم يگوشه ا یهر صباح

  پرداختند ینه میس  از وساوس
ستمع همدگر را قصه خوان و م  

  ن ل دایوأرا ت "الجماعۀ رحمه"
   ياد آمدیپنج ساله قصه اش 

  ست یالفت یاز ب  نطق ییبستگ
   ؟ماند خمش یک  دیگل دُ  یبلبل

  در بحر گشت او مستقر ،زنده شد
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  بنشسته شد خوشار یبا چون ار ی
  اری یشانیپمحفوظ است  لوح ِ

  ار اندر قدومیست ا راه يهاد
  ا رهنماستیگ و دریاندر ر ،نجم

  دار جفتیاو م يچشم را با رو
  زآن غبار  زانکه گردد نجم پنهان

  استش شعار یکه وحآند یتا بگو
  و وداد یچون شد آدم مظهر وح

  چنانکه هست آن ،يزینام هر چ
  تشیؤزبان از ر یگفتیفاش م

  زدا را سیکه اش یآنچنان نام
  ينه صد سال در راه سوُ  ،نوح

  اقوت القلوبیز   ایاو گو لعل ِ
  چ از شروحیظ را نآموخته هعو

  ده شودیچو نوش یکآن م ،ییزآن م
  حیفصو نو زاده شود حبر  طفل ِ

  یخوش لب  یافت زآن میکه  ،یکهُ از 
  کیک جیجمله مرغان ترك کرده ج

؟او چه عجب که مرغ گردد مست  
  شده یقتال بر عاد  ،يصرصر
  شاه برد بر سر تختیم ،يصرصر

  او هم جاسوس ِ ،هم شده حمال و
  یافتیب یغاچون گفتار ِ باد 

  ن زمانآن گفت ین چنیا یفالن :که
  

  دانسته شد رّس صد هزاران لوح ِ  
  د آشکارینش نمایراز کون

  نجوم  یاصحاب :ن گفتیز یمصطف
  کو مقتداست  ،نه "نجم"چشم اندر 

  ت بحث و گف ز راه ،زانیگرد منگ
  با عثار چشم بهتر از زبان ِ

  زد غباریننگ ،گرد وَ کآن نشاند 
  گشاد "علم االسماء"ناطقۀ او 

  گشتش زبان   يدل رو فۀ یاز صح
  تش یماه  ت ویجمله را خاص

  اسد یز را خوانیچنان که ه ین
   ير نویش تذکیبود هر روز

  قوت القلوب  ین ،رساله خوانده ین
   روح کشوف و شرح ِ نبوع ِیبلکه 
  ده شودیگنگ جوشُ نطق از  آبِ

ح یچون مس  بالغ بخواند حکمت  
ینب صد غزل آموخت داود   

  ک یمل داود ار ِی  هم زبان و
   او دست يداص  د آهنیچون شن
  شده  یالمان را چو حمیمر سل

  ک ماهه راه ی  هر صباح و هر مسا
او ب را کنان محسوس ِئغا گفت  
   یگوش آن ملک بشتافت يسو
  ه صاحب قران و شمان یلس يا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و سخن آمدن توانم ینمتو د که بوقت حاجت بر ِ یبا یلتیان ما وسیمچغز که  ار موش بیتدب. 86
  گفتن

  گفت موش ،ان نداردیان سخن پیا
  م با تو رازیوقتها خواهم که گو

  را نعره زنانو من ت ،جو بر لبِ
  ریدل يا ،نیمع ن وقتیمن بد

  رهنمون ي، اپنج وقت آمد نماز

  هوش  مصباح ِ يا :که يچغز را روز  
  ترك تاز  يتو درون آب دار

   از عاشق فغاندر آب  ينشنو
  ریتو س اتالقنگردم از م یم

  دائمون   ةصال یعاشقان را ف
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  رد آن خماریبه پنج آرام گ ین
  عاشقانق ِ یطر  "رغباز" ست ین
  انیماه قیطر "باغر ز"ست ین

  ستیل بقعه ایکه ها ،این دریا آبِ
  چو سال عاشق  هجران بر ِ م ِک دی

  طلب یمستسق ،ستیعشق مستسق
ضطر استروز بر شب عاشق است و م  

  ستیک لحظه ایجو و  ستشان از جستین
  نیا آن گوش ِ ،آن ين گرفته پایا

  در دل معشوق جمله عاشق است
  ستیبجز معشوق ن  عاشق در دل ِ

  ن دو درایاشتر بود ا یکیبر 
  ؟مودن "ر غباز"ش یچ کس با خویه

  که عقلش فهم کرد ،نه ییکیآن 
  ش از مرگ مردیکه پ يجز مگر مرد

یا ور به عقل ادراكيدن ممکن ب  
با چنان رحمت که دارد شاه شه  

  

  پانصد هزار ین سرهاست نیادر انک  
صادقان  ست جان ِیستسقسخت م  
ِ ُ ا ندارند یدر یزانکه ب   جان  انس

  ست یخود جرعه ا ان یماه با خمار ِ
  ال یشش خیپ ،متصل یوصل سال

  چون روز و شب  ،ن و آنیا ،هم یدر پ
  عاشق تر است  آنبر  ،شب ینیچون بب
  ست یست نیازمانشان  یکین یا یاز پ

  ن یا هوش ِ یآن ب ،ن بر آن مدهوش ویا
  شه وامق است یدر دل عذرا هم

  ست یروق نمفانشان فارق و یدر م
  ؟ن دو رایبگنجد ا "ر غباز"پس چه 

  ؟ار بودیچ کس با خود به نوبت یه
  مرد ن موقوف شد بر مرگیا فهم ِ

 ار بردی يرا به سو یرخت هست

  ي؟نفس از بهر چه واجب شد قهر ِ
   ؟کشُ  نفس :دیچون بگو ،رتضرو یب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یو وصلت جستن از چغز آب يمبالغه کردن موش در البه و زار. 87
  ز مهر کاریار عزی يا :گفت
  یئنور و مکسب و تابم تو ،روز

یت باشد ار شادم کناز مرو  
  فۀ چاشتگاهیوظ يشبانروز در

  ستمیکبار قانع نین یمن بد
  پانصد استسقاستم اندر جگر

  ریام يا ،من از غم ِ يازین یب
  ر خور استد ادب نا یب ر ِین فقیا
  ندعام تو س د لطفینجو یم

  دهب نا یانیز ،زآن ،نور او را
  افتینور  ،شد یگلخنُ تا حدث در 

  ش کنونیشد آرا ،شیبود آال
  ن را گرم کردیعدة زمشمس هم م

  ک دم قراری  ختر یمن ندارم ب  
   یئقرار و سلوت و خوابم تو ،شب

   یادم کنیوقت از کرم  یوقت و ب
  ک خواه ین يا ،وصال يراتبه کرد
 ستمیت طرفه انسانیدر هوا

  جوع البقر  نیبا هر استسقا قر
دریبنگر در فق ،جاه و ه زکات  
  ست عام تو زآن برتر ا ک لطفیل

  زندیبر حدثها م  یآفتاب
  زم شده یه یئاز خشک  و آن حدث

  بتافت  یوار حمامیر در و دب
  د آن فسون یچون بر او برخواند خورش

  وردحدثها را بخَ یباق  نیتا زم
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  نبات يست از وگشت و ر یجزو خاک
  گشت، شد او پر ز نور یجزو خاک
  بار شاد يگشت از و یجزو خاک
  کندُ ن ین است ایبدتر انبا حدث ک
  مناسک در وفا ن ِیتا به نسر
  ن خلعت دهدیثان را چنیچون خب

  ن رأتیکه ال ع ،آن دهد حقشان
  ار منین کن، این را بیا ؟میما که ا

  میو مکروه یمنگر اندر زشت
  خصالم جمله زشت ،که من زشت و يا

  ه خار راگل دُ سن ِح ا،نو بهار
  یمن منته  ام یدر کمال زشت

  یز آن منته ،ین منتهیحاجت ا
  ستیتو خواهد گر فضل ِ ،رمیچون بم

  نشست یخواه یبر سر گورم بس
  میکرد بر محروم ینوحه خواه

  ز آن لطفها اکنون بکن یاندک
  من گفت تو با خاك یخواه هچآن
  

  ئات یمحو االله السیهکذا   
 الغفور یعطیغفر لمن یهکذا 

 سر هم اله للعبادیهکذا 

  کندُ ن یکش نبات و نرگس و نسر
  ؟بخشد در جزا و در عطاحق چه 

  ؟سان دولت دهدن را تا چه یبیط
  نگنجد در زبان و در لغت  انک

  خلق حسن ُ من روشن کن از  روز ِ
م یچو مار کوه ير زهرکه ز پ  
   ؟شتچون مرا او خار ک ،گلُ چون شوم 

  ن مار رایا ه نت طاوس دیز
یل و در فن منتهضتو در ف لطف   

   یسرو سه حسرت يا ،تو بر آر
  ست یگر چه ز حاجت او بر ،از کرم

  ست اشک ج تفیلط خواهد از چشم ِ
  م یبست از مظلوم یچشم خواه

  ن ن سخُیکن زُ من  در گوش ِ يحلقه ا
بر فشان بر مدرك من  غمناك  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر یالتاخ یفو "نداز که یر میامر من تأخش و در یندیالبه کردن موش مر چغز را که بهانه م. 88
  لیو تمث "آفات

  م پاشیرا گفت خواجۀ س یئصوف
  شهم يا ؟تو امروز یم خواهرک دی

  ترم یراض ،مدر یمین هد :گفت
  به ه ینس ياز عطا ،نقد یلیس

  تو است ز دستکه ا یلیخاصه آن س
  جان و جهان يشاد يا ،این بیه
در مه از شب روانام يزد آن رود  

  نیمع جو خندد از آبِ تا لبِ
  ستجو سبزه م بر لبِ ینیچون بب
  کردگار  م وجوهماهیس :گفت

  چ کسیند هینب ،گر ببارد شب

  جانم فراش   راو ت يقدمها يا  
  م سه در  یاها که فردا چاشتگی

  فردا صد درم  ،و امروز یدهکه 
  ه نقد د ،دمیشت کشینک قفا پ

  تو است  ش مستیلیس هم ،که قفا
  ن زمان یا مت دار نقدیخوش غن

روان  آبِ يا ،ين جویش زسر مک  
  ن یاسمیجو سر بر آرد  لبِوز 

  کآنجا آب هست  ،از دور ،پس بدان
  سبزه زار  باران که بود غماز ِ

  س هر نفس و نفَ  در خوابکه بود 
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ِ ُ هر  یتازگ   لیجم گلستان
  

  ل یدل یهست بر باران پنهان  
    

  ت چغز و موشیرجوع به حکا. 89
  یئتو آب ،میمن خاک ،یاخ يا

  مکن از عطا و از قسُ آن چنان 
  خوانمتیمن به جان م ،جو بر لبِ

  بر من بسته شد آمدن در آب 
  ددکن مُ  یانا نشی ،یا رسولی

  ارین کار آن دو یبحث کردند اندر ا
  ک رشتۀ درازیکه به دست آرند 

  ن بندة دو تویا يبر پا يک سری
  ن فن ما دو تنیم زیئهم آه تا ب

  جان يسمان بر پایهست تن چون ر
  یهش یخواب ب چغز جان در آبِ

  کشدِ سمان بازش یتن ز آن ر موش ِ
  موش گنده مغز جذبِ يگر نبود

  ز خواب يزیچون روز برخ ،شیباق
  من يک سر رشته گره بر پای

  دیکش ین خشکیتا توانم من در ا
  ثین حدیچغز ا تلخ آمد بر دل ِ

  یبه مرد هر کراهت در دل ِ
  همنه و ،حق دان آن فراست را یحو

  تیب ران ِیل از سیامتناع پ
  لیپ يپا یجانب کعبه نرفت

  او يخشک شد پاهاکه  یئگفت
  کندیم ل را حق  جان آگهیپ

  منی يسرش سو يچونکه کردند
ب آگاه بودیغل از زخم ِیپِ  حس  

  پاك خو ینب عقوبِیکه  ین
  دادران آن از پدر چون خواستند

  ش از ضرریندیم :جمله گفتندش
  ؟نیام يداریچرا ما را نم تو

   یئرحمت و وهاب ک شاهیل  
  رسم یگه به خدمت میگه و ب  که
  مرحمت  نم از اجابت ینب یم

  سته شدر یبم ز خاکیترک هزانک
  من آگه کند را از بانگو تا ت

  آمد قرار نیا آخر آن بحث 
  راز  گردد کشف ،رشته تا ز جذبِ

  تو يبر پا يگرید ،دشبا هبست
  چون جان با بدن  ،میزیاندر آم

  ز آسمان  نش یکشاند بر زمیم
   ید در خوشیتن آ رسته از موش ِ

  شدچیشش جان من کیز یچند تلخ
  چغز   آب درون ِ يکرد شهایع

  آفتاب  از نوربخش ِ يبشنو
  قده زن پا  عبر گر تو یز آن سر د

  دینک شد سر رشته پد ،راو مر ت
ث ین خبیقده آرد اکه مرا در ع  

   ینبود ته یتفآز  ،دیچون در آ
  کل کردست فهم ُ  از لوح ِ ،دل نور ِ
  ت یه بانگ ،لبان ویجد آن پِ با 

  ل یقل ینر و یکث ین ،با همه لت
  او يل افزاهو رد آن جان ِا بمی

 کندیوان خسان را گول و گمره م

  گام زن  ینر صد اسبه گشت ل ِیپ
  ؟با ورود یول چون بود حس ِ

  او وسف با همه اخوان ِیبهر 
ک زمان یصحرا  يندش سورَتا ب  

  پدر يا ،هد یک دو روزش مهلتی
   نیبا حافظ يبسپروسف خود ی
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  میکن يهم در مرجها بازه تا ب
  مکه نقلش از برَ ،ن دانمیا :گفت

  د دروغیگوین دلم هرگز نمیا
  د بر فسادب یل قاطعین دلآ

  آن چنان ینشان يدر گذشت از و
  ن عجب نبود که کور افتد به چاهیا
  فهاستین قضا را گونه گون تصریاک

  دل فنش ،هم نداند ،هم بداند
  ل اویم :که يدیا دل گویئگو
  کندین مغفل میزهم ش را یخو

  ن آن بوالعالیگر شود مات اندر ا
  دخرَ ش وایاز صد بال ،ک بالی
  دش مدامیکه رهان یم شوخخا

  عاقبت او پخته و استاد شد
  گشت مست یزالیال از شرابِ
ز اعتقاد سست دشانیر تقلپ  

  چه فن زند ادراکشان !عجب يا
  دین عمارتها رسیابان ایز آن ب
  شوقِ  نتاسم  عدمابان ِیز آن ب
  هین بادیز ر کاروان دکاروان 

  ما گرو رد وثاق ِید و گیآ
د را بر گشادرچون پسر چشم خ  

  ن سو روانیز ،نیاجادة شاه است 
  میرویما نشسته م ،ک بنگرین

  مال راس ِ يرینگ یم  یالمبهر 
  سترَه پر يا ،ن بودآپس مسافر 

  کالل یب  کز پردة دل همچنان
  ک مغرسندیرات از یگرنه تصو

  رات مایتصو اسپاه جوق جوق 
جره روندیکنند و میر مها پ  

  چرخ دان فکرها را اختران ِ
  کنُ ثار یا ،کنُ شکر  ،يدیسعد د

  م یحسنو م نین دعوت امیما در ا  
  قم فروزد در دلم درد و سیم

  که ز نور عرش دارد دل فروغ 
  و ز قضا آن را نکرد او اعتداد

  که قضا در فلسفه بود آن زمان 
  راه  ينایافتادن ب ،بو العجب

  شاست یفعل اهللا ما یچشم بندش 
هر آهنش موم گردد بهر آن م  

  باش گو خواهد،هر چه  ،ن شدیچون در ا
  کندیمعقل مدر عقالش جان 

  باشد ابتال ،آن نباشد مات
  دبر معارجها برَ ،ک هبوطشی

خام  از خمار صد هزاران زشت  
و آزاد شد ،جهانِ  رّقِ ست از ج  

  ست باز ر  قیز خالو ،زیشد مم
  دشان ید یدة بید ال ِیز خاو
  ؟نشان یبحر ب جزر و مد ش ِیپ
دیو وزارتها رس یلک و شاهم  
  جوق  جوق ،رسند اندر شهادتیم
  ه یرسد در هر مسا و غاد یم

  تو رو ،ما شد نوبت ،دمیکه رس
  زود بابا رخت برگردون نهاد

  واردان   از آن سو صادران و  وآن
  م ینو يقاصد جا ،ینینب یم

ل آبلکه از بهر غرضها در م  
  ستقبل است روش در م  ر ویکه مس

  ال یل خیرسد خیدم به دم در م
  رسندیمجانب دل  یاپیچون پ

  چشمۀ دل شتابان از ظما يوس
  شوندیدا و پنهان میپ ما ًئدا
  گر آسمان ید اندر چرخ ِ  ریدا

  کن واستغفار ُ صدقه  ،يدینحس د
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  من شاه يا ایب ؟ن رایم ایما که ا
  ماه کن از انوار ُِ روح را تابان 

  بازش رهان  ال و وهم و ظنیاز خ
  یدل  تو خوبِ يتا ز دلدار

  ریز مصر، جانم دست گیعز يا
  رستمان دیدر پ ،ز مصر ویعز يا

  نیبب یخواب یکیدر خالص او 
گزنداز ر هفت گاو الغر پ  

  ناپسند خشکزشت هفت خوشۀ 
  زیعز يا ،برآمد تقحط از مصر

  شه نشان يا ،تو وسفم در حبس ِی
  که بودم مربط او یعرش ياز سو

  مستتم پس فتادم زآن کمال ِ
  میروح را از عرش آرد در حط

  زن ز  اول و آخر هبوط من 
  وسف در عثاری ين زاریبشنو ا

  ؟ا از زنانی ،ناله از اخوان کنم
پژمرده ام يد زآن مثال برگ  

  راو دم لطف و اکرام تیچون بد
چشم ِ من سپند دید کردم پدب  

ش و پسیاز پ  ددافع هر چشم ب  
شها ،تیکوید را چشم نچشم ب  

  رسدیاها میمیبل ز چشمت ک
  دل زده ست باز ِ چشم شه بر چشم ِ

  د از نظریابیتا ز بس همت که 
  يکآن شاهباز معنو  ؟ر چهیش

  نید جان در مرج ِ ر باز ِیشد صف
  دیپریتو م یپ زک ،دل را باز ِ

  گوش از تو سماع ،و يبو ینیافت بی
  بیغ يره سو یرا چون ده یهر حس
یده يزیبه حس چ ،یالملک مالک  

  جهد کن تا حس تو باال رود

  بزن  یکن و چرخُ قبل طالعم م  
  اه یجان شد س  ب ذنبیزآس  کهزآن

ه و جور ِاز چ ربازش رهان   نس  
ر بر آردپ، رد بر پ یلز آب و گ   

 رید در پذخو ین زندانیعذر ا

  ست ودر زندان ت  مظلوم وسفی
ب المیاهللا ان ک ،زود ن یحسنح  

  خورندیهفت گاو فربهش را م
سچرندیتازه اش را م نبالت  
  زین را مستجیا ،شاه يا ،ن مباشیه
  زنانم وارهان  ن ز دستان ِیه

که اهبطوا ،ندمکمادر ف شهوت  
  حم به زندان ر  یزال از فن ِ
  م یاشد عظزنان ب دیالجرم ک

  بدن  هستمچون  ،چونکه بودم روح و
  رحم آر  دلیب عقوبِیا بر آن ی

  ندندم چو آدم از جنان ککه ف
گندم خورده ام  وصل  کز بهشت  

  راو غام تیپ ،سلم وو، و آن سالم 
  دید رسز چشم بیدر سپندم ن

  ست و بس ور خمار تپ يچشمها
  "نعم الدوا"صل کند أمات و مست
  کندیکو مین چشم ِ ،چشم بد را

  بازش سخت با همت شده ست  چشم ِ
  ر نریجز ش  شه رد باز ِینگ یم

 یئدش تویهم ص ،ست ووهم شکار ت

حب اآلفل" ينعره ها    "نیال أُ
  دیرس یچشم  حدت یب ياز عطا
  آمد مشاع  یرا قسمت یهر حس

  ب یمرگ و شو نبود آن حس را فتور 
  یشه آن حس   کندُ تا که بر حسها 

  ار حس  از آن باال شودتا که ک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



931 

 

      
  شان مطلع شدنیو رفاقت او شب با دزدان و بر احوال ا يغزنوت سلطان محمود یحکا. 90

  فرد ،شه محمود گشتیم یشبک ی
  ؟بو الوفا يا یئک :پس بگفتندش

  شیگروه مکر ک يا :گفت یکیآن 
  فان در سمرید با حریتا بگو

  گروه فن فروش يا :گفت یکیآن 
  د به بانگیگویسگ چه م  که بدانم

  زر پرست  گروه يا :آن دگر گفت
  روانینم اندر قیهر که را شب ب

  تم در بازو استیخاص :کیگفت 
  است ینیتم در بیخاص :کیگفت 

  عادن داد دستم الناس ِ سرّ
کاندر آن ،تن بدانم من ز خاك  

  اندازه درج یب ِ کان زر یکیدر 
  خاك را هربو کنم  همچو مجنون 

  یراهنیدانم ز هر پ ،کنمُ بو 
  منید بو از که برَ ،همچو احمد
  ۀ زر استیهمسا ن خاكیکه کدام

  ت در پنجه امینک خاص :کیگفت 
  قصر اگر چه چند باشد بس بلند

  ه کمند انداخت سختهمچو احمد، ک
  همچو احمد که کمند انداخت جانش

  تیکمند انداز ب ياک :گفت حقش
  سند يکا :ز شهادند یپس بپرس

  تمیشم بود خاصیدر ر :گفت
جرمان را چون به جالدان دهندم  

  ش رایچون بجنبانم به رحمت ر
  یئقطب ما تو :قوم گفتندش که

  رون شدندیجمله بهم ب  بعد از آن
  راست دستبزد از  یبانگ یچون سگ

  يوه ایخاك بو کرد آن دگر از ر

  وردقوم دزدان باز خَ یبا گروه  
  ام از شما یکیمن هم  :گفت شه

  ش یخو فرهنگاز فن و د یئبگو نیه
  کاو چه دارد در جبلت از هنر

  ت مرا اندر دو گوش یهست خاص
  دو دانگ  ،يناریز د :قوم گفتندش
  ست چشم اندر ا  ت مرایجمله خاص

  گمان  یب ،او را رروز بشناسم م
  دست  که زنم من نقبها با زور ِ

  است  ینیبو ب  کار من در خاکها
  چه گفته است  یکه رسول آن را پ

  چه دارد او ز کان  ،چند نقد است و
  و آن دگر دخلش بود کمتر ز خرج 

خطا یابم بیرا ب یلیل خاك  
   یو گر آهرمن ،وسفیگر بود 
  من  ینین بیافت ای یبیز آن نص

  صفر و ابتر است   ن خاكیا کدامی
  طول علم   افکنم يکه کمند

 کنگرش در سخت گردانم کمند

 تخت و بخت يکه کمندش برد سو

آسمانش  يرد سوتا کمندش ب  
   "تیمت إِذْ ریما رم" ،آن ز من دان

  ؟ت اندر چه بودیرا خاصو مر ت
  که رهانم مجرمان را از نقم 

  شان رهندیا ،ش منیچون بجنبد ر
  ش رایکنند آن قتل و آن تشو یط

   یئوتروز محنتما  خالص ِ چون
  مون شدندیقصر آن شه م يسو

  د که سلطان با شماست یگویم :گفت
   يوه این هست از وثاق بیاک :گفت
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کمند پس کمند انداخت استاد  
  کرد يگر خاك را چون بوید يجا

  دیزد نقب و در مخزن رس  نقب زن
  زفت يگوهرها  زربفت و  بس زر و
  د منزلگاهشانین دیشه مع

  باز گشت ،شانید از ایش را دزدیخو
  پس روان گشتند سرهنگان مست

  وان آمدندید يدست بسته سو
  شاه ش تختیاستادند پِ چون که 

  ینداختا چشمشب بر هر که آنکه 
  نیا :د و گفتیشاه را بر تخت د

  ش اوستیت در رین خاصیآنکه چند
  الجرم ،عارف شه بود چشمش

کُم  :گفت ع م وه ن شاه بودیا، و  
  رد شب شه را شناخته بمن ر چشم ِ

ت خود را بخواهم من از اوام  
  ف دان امان هر دو کونعارچشم ِ

  ز آن محمد شافع هر داغ بود
  دیا که محجوب است شیدر شب دن

  افتیرمه دو چشمش س "أَ لَم نَشْرَح  "از 
  شدک هسرمحق را که  یمیتیمر 

نور او بر دها غالب شودر  
العباد در نظر بودش مقامات  

  زیت زبان و چشم ِ  آلت شاهد
یعگر هزاران مد ر بر زندس  

  ن فن استیان را در حکومت ایقاض
  ده استید يز آن به جا ،شاهد :گفت
  اما با غرض ،ده ستید یمدع

  يخواهد که تو زاهد شو یحق هم
  غرض را ترك کن: دیگو یحق هم

  ده بودین غرضها پردة دیکا
  رمِ و  مند جمله را با طیپس نب

  وار بلندید يتا شدند آن سو  
  ست فردیمخزن شاه خاك :گفت

  دیکش یاز مخزن اسباب یکیهر 
دند تفت ردند و نهان کرقوم ب  

  راهشان  ،پناه و ،نام و ،ه ویحل
  وان بگفت آن سر گذشت یروز در د

  را ببست  يدزدهر سرهنگ تا که 
  خود لرزان شدند جان ِ بِیوز نه

  چو ماه  ار شبشان بود آن شاهی
   یشکش بشناخت یب ،يدیروز د

  ن یشب گرد و قر ،بود با ما دوش
  ش اوست یما هم از تفت ن گرفتیا

  معرفت لب با حشم  بر گشاد از
  شنود یرمان مد و سیدیفعل ما م

  ماهش عشق باخت  يجمله شب با رو
  رو  چیکاو نگرداند ز عارف ه

  د هر بهرام عون یابیکه بدو 
  ما زاغ بود  چشم او ،که ز جز حق

  دیزو بودش ام ،ناظر حق بود و
  ل آن بر نتافت ید آنچه جبرئید

گردد او دم ِیتیِ  ر شدبا ر  
  طالب شود را مطلوبِ آنچنان

  نهاد  "شاهد" الجرم نامش خدا 
  زیزش ندارد سر گریکه ز شب خ

  جانب شاهد کند یقاض ،گوش
  روشن است  شان را دو چشم ِیشاهد ا

  ده است ید رّغرض سیدة بیکاو به د
  غرض   دة دل رایپرده باشد د
يشاهد شو  و يگذارتا غرض ب   

ن  تا قبول افتد تو را با ما سخُ

  ده بودیچیچون پرده پ ،ربر نظ
صم یو  یعمی  اءیاالش حبک  
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  نشاند يد چون نوریدر دلش خورش
  حجاب اسرار را ید او بیپس بد

  یدر چرخ سم ،حق را و ن یزمدر 
  شتنیباز کرد از حق دو چشم خو

  ابس حق نوردیباز کرد از رطب و 
  زیعزد آن روح را چشم ِیپس چو د

  شاهد مطلق بود در هر نزاع
  اوست حق عدل است و شاهد آن ِنام ِ

  دل بود در دو سرا  منظر حق
  اش يباز  شاهد رّحق و س عشق ِ

  پس از آن لوالك گفت اندر لقا
  د حاکم بودک و بین قضا بر نیا

  قضا ر ِیم ،ر آن قضایشد اس
  س درخواست کردپعارف از معروف 

  ر و شریر ما تو اندر خیمش يا
  روز و شب "رانا ال نراهی" يا

  ده شدیگزمن از چشمها ب چشم ِ
  یهب ياآن، تو بود معروف فلط

  الساهرةبرب اتمم نورنا 
  دهم يمهجور  روز  ار شب را ی
بتو مرگ است با درد و نکال عد  

  ده اشیمکن ناد ،دستتیآن که د
  قیطردر  یمن نکردم الابال

  دیخود او را بع ين مران از رویه
ِ ُ جز تو شد  يرو دید   گلو غل

  ندم رشدینما یم ،باطلند و
ذریکاندر ا ،هه ذرماستن ارض و س  

  کشد تا مستقر ینان را م  معده
  ستهاین کویجذاب بتان ز ،چشم
  چشم آمد رنگ کش نکه حسزا
  راز دان يخدا يا ،ن کششهایز
  يمشتر يا ،بر جاذبان یغالب

  نماند يریشش اختر را مقادیپ  
  مومن و کفار را ر روح ِیس
   یآدم ست پنهان تر ز روح ِین

 آنکه صاحب رفعت آمد در سنن

ب"روح را  رِ رنْ أَممهر کرد "یم  
  زیچ چیپس بر او پنهان نماند ه

  بشکند گفتش خمار هر صداع 
دوست  ن رو چشم ِیست زعدل ا شاهد  

  د شاه رایر شاهد آبکه نظر 
  اش  يۀ جمله پرده سازیبود ما

  ما شاهدباز ِ ، در شب معراج
  ؟شود یبر قضا شاهد نه حاکم م

   یمرتض ز ِیچشم ت يشاد باش ا
  ب ما تو اندر گرم و سردیرق يکا

  خبر یاز اشارتهات دلمان ب
یما شده د چشم بندسبب  د  

  ده شدیبم دتا که در شب آفتا
  اتمامه  یف  کمال البر ،پس

  قاهره الو انجنا من مفضحات 
  مده  يدور ،ده رایقربت د جان ِ

ان ک يعدخاصه بد بو عد الوصال ب  
  ده اش یآب زن بر سبزة بال

   قیشف يا ،یتو مکن هم الابال
  دیدبتو  يک بار رویآنکه او 

   باطلُ  اهللا يء ما سو یکل ش
  شدک یا مباطالن ر ،زانکه باطل

  کهرباست  کاه و چومه ،خود را جنس ِ
  جگر تفَ  کشد مر آب رایم

  ستهایان از گلستان بویجو ،مغز
  وش خَ يکشد بوها یم ینیمغز و ب

  ه امان لطف خودمان د به جذبِ تو 
   يار درماندگان را واخر  دیشا
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  به ابر  چون تشنه ،ه آوردارو به ش
  او او بود آن ِ چون لسان و جان ِ

  نیط م چون جان بندیما گشت :گفت
ریشه مکتوم س يا ،آن شد وقت  

  ت خود را نمودیخاص یکیهر 
  ما را ببست گردن ِ  آن هنرها

  "دنا حبل مسدیج یف"هنر آن 
  آن خوش حواس تیجز همان خاص

  راه بود جمله غول ِ آن هنرها 
  روز بار ياز ومد آشاه را شرم 
وداد آگاه از شاه  و آن سگ  

  کو بودیت در گوش هم نیخاص
  چون پاسبان  دار است شبیسگ چو ب

  د ننگ داشتین ز بد نامان نبایه
  د نام شدک بار خود بیهر که او 

  ه تابش کنندیکه س  سا زرب يا
د در سرّ ما یچون پ یهر کس   برَ

  

  بدر او چو قدر آنکه بود اندر شبِ  
  د گستاخ گواو با او بو آن ِ
  ن یدروز ِ در  یئجان تو آفتابِ

  ریبه خ یبجنبان یشیکز کرم ر
فزود ید بختآن هنرها جمله ب  

  ست م و پیسر نگون سار  ز آن مناصب
  ددن فن ها میست زیردن نم روز ِ

او سلطان شناس  د چشم ِکه به شب ب  
  ه آگاه بوداو ز شاک یر چشمیغ

  بودش نظار  شه يبر رو که به شب 
د نهادیبالقب  کهفش  خود سگ  

  ر آگه شودیکاو به بانگ سگ ز ش
  شهان  ز ِیخبر نبود ز شبخ یب

 د گماشتیهوش بر اسرارشان با

  ست و خام شدد نام جیخود نبا
 من ز تاراج و گزندیتا شود ا

  ایما ب يباز کن دو چشم و سو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ختن تاجر خاك بر سر گوهر تابنده و یدر نور گوهر شب چراغ و ر يدن گاو بحریچرقصه . 91
  ختن بر درختیگر

  گوهر از بحر آورد ،یآب گاو ِ
  آب گاو ِ ،در شعاع نور گوهر

  عنبر است یگاو آب هندکز آن ف
او نور جالل هر که باشد قوت  

  فلناستش  یهر که چون زنبور وح
  چرد در نور گوهر آن بقریم

  اهیس نهد لجم ِ ربر د يتاجر
  تاجر بر درخت زد مردیپس گر

  رد مرجبار آن گاو تازد گ چند
  نر د گردد گاو ِیچون از او نوم

  شاهوار رد ند فوق ِیلجم ب
  ن کور و کر استیاز متن ط  سیکآن بل

  چردیگردش م  بنهد اندر مرج و  
  ل و سوسن شتاب چرد از سنبیم

  لوفر است یش نرگس و نیکه غذا
  ؟حر حاللد از لبش سیچون نزا

؟ر عسلچون نباشد خانۀ او پ  

  ناگهان گردد ز گوهر دورتر
  مرج و سبزه گاه   کیتا شود تار

  سخت   ان مرد را با شاخیجو  گاو
  کند آن خصم را در شاخ درج ُ تا 
  د گهرد آنجا که نهاده بیآ

  س واریزد او ابلیگرن بیپس ز ط
  ؟ل گوهر استداند که در گ یگاو ک
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طُوا افکند جان را در حض   ضیاهبِ
  مقالن یهار از انیقان زیرف يا

طُوا افکند جان را در بدن   اهبِ
  ین  گاو کن یول ،تاجرش داند

ستیکاندر دل او گوهر یلهر گ  
یلو آن گ  افتین يحق نورِ  کز رش  

  

  ض یمح آناز نمازش کرد محروم   
  ض الرجال یح ياتقوا ان الهو

تا به گل پنهان بود دعدن  ر  
   ین  ل کاوهر گ  دل دانند و اهل ِ

  ست یگرین دیگوهرش غماز ط
  ر بر نتافتد رپ يصحبت گلها

   

  
  
  
  
  
  

  راو ربودن زاغ موش و چغز چغز  ورجوع به قصۀ موش . 92
  ما موش ِ ،ان نداردین سخن پایا

  کشد یرشته م  آن سرشتۀ عشق
  دم به دم  تند بر رشتۀ دل یم

  شد دل و جان در شهود يهمچو تار
  ن آمد ناگهانیغراب البُ  نوچ

  ز غرابچون بر آمد بر هوا موش ا
  چغز هم ،زاغ و موش در منقار ِ

  دیزاغ از مکر و ک :گفتند یخلق م
  ؟چون شد اندر آب و چونش در ربود

  یآن کس ين سزایا :گفتیمچغز 
  فغان يا ،ار ناجنسیفغان از  يا

  وبیر عپ عقل را افغان ز نفس ِ
  نیقیت یجنس :گفتش کهیعقل م

  ن مگویا  ن مشو صورت پرست ویه
  د و چون حجرصورت آمد چون جما

  یتن چو دانۀ گندم ،جان چو مور و
  مرتهن مور داند کآن حبوبِ

  گرفت از راه جو يمور یکیآن 
  یول ،تازد یگندم نم يجو سو

  تابع است گندم  يرفتن جو سو
  ؟جو يگندم چرا شد سو :تو مگو

  اهیمور اسود بر سر لبد س
  کو نگرین :د چشم رایعقل گو

  اصحاب کلب ين سبب آمد سویز

  ما جو بر گوش ِ يهست بر لبها  
  شدبا ر چغز  وصل ِ دیبر ام

  سر رشته به دست آورده ام   که
  نمود یئتا سر رشته به من رو

ردش ز آن مکان در شکار موش و ب  
  ز از قعر آب یمنسحب شد چغز ن

  پا در رتم  ،ختهیدر هوا آو
  ؟دیرا چگونه کرد ص یچغز آب
  ؟شکار زاغ بود یک  یبآ چغز ِ

   یخس آبان شود جفت یکاو چو ب
  مهان  يا ،دیئک جوین ن ِیهمنش

  خوب  يبر رو  يدبِ  ینیهمچو ب
  ن یو طماء  از  ین ،ستیاز ره معن

به صورت در مجو ت یجنسِ  رّس  
  ت خبریست جامد را ز جنسین
   یش هر دمیکشاند سو به سو یم

  ل و جنس من خواهد شدن یمستح
  بگرفت و دو یگر گندمیمور د

   یبل ،دیآ یمور م يمور سو
  به جنسش راجع است  اون کیمور را ب

  بر گرو ین ،چشم را بر خصم نه
  راه  ش ِیدا پیدانه پ ،مور پنهان

  دانه بر یرود ب یدانه هرگز ک
  مور قلب  ،هست صورتها حبوب و
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  چرخ پاکان ِ يسو یسیشود ع ز آن
  دا و آن فرخش نهانین قفس پیا
  ریکه عقل استش ام یخنک چشم يا

  دیاز عقل آور  زشت و نغز فرق ِ
  نمد ءچشم غره شد به خضرا

  نیکام ب آفت مرغ است چشم ِ
  افتید که عقلش درنگر بید دام ِ

  شناخت یجنس و ناجنس از خرد دان
  و لک یت به صورت لیست جنسین

  حصار یلین نیدش فوق ایکشبر 
  

  ک جنس فرخ ی ،د قفسها مختلفب  
  ؟قفس باشد روان یک ،قفس کش یب

  رین باشد و حبر و قریت بعاقب
  دیه گفت و سپیس هک یز چشم ین

  ماش زن ِ  بر محک :دیعقل گو
  ن یدام بِ  عقلمخلص مرغ است 

  ز آن شتافت   ن سوین بدیب بیغا یوح
  د زود تاخت یصورتها نشا يسو
  ملک  آمد در بشر جنس ِ یسیع

  چو چغزش زاغ وار یگردون مرغ ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ش فرزندان و باز یان خود و بعد از آن به شهر آمدن پیدر م یمدترا عبدالغوث ان یپربردن . 93
  شانیاو با ا یو همدل یت معنیان رفتن به حکم جنسیش پریپ

  يرهم جنس پ  لغوثبود عبد ا
  بگذشت و زو نامد خبر یمدت

  دگر يشد زنش را نسل از شو
  یا ره زنی  که مر او را گرگ زد
  اشغال مستِ جمله فرزندانش در 

هیهم عار ، آننه سال آمدُ  بعد  
هی د و بازیفرزند و زن را د یک م  
  شیفرزندان خو مهمان ِ یهک می
انش چنانیپر یرد هم جنسب  

  جنت آمدست نس ِج  یچون بهشت
  ؟فرمود جود و محمده ینب ین
مهر خوانهرها را جمله جنس م  
  آورد یابالُ  ال ،یابالُ  ال

  س از نجومیت در ادریبود جنس
  ار اوی  در مغارب ،در مشارق

چونکه آورد او قدوم  بتیغ بعد  
  ش او استارگان خوش صف زدهیپ

  نجوم آنچنان که خلق آواز ِ
  نیده تا زمیت کشیجذب جنس

  ينه سال در پنهان پرُ ،يرچون پ   
 د هم زن هم پسریزو طمع ببر

  مانش ز مرگش در سمریتیو آن 
   یمنا مکی ،یها فتاد اندر چی

  دست ب ییکه بابا يخود نگفتند
  ه یباز شد متوار ،دایگشت پ

 دش باز  رازیگشت پنهان، کس ند

  ش یدش رنگ بیز آن پس کس ند  بود و
سنان  زخم ِ  د روح رایباکه ر  

  رست زدان پی ت شود یهم ز جنس
  ا آمده یبه دن جنت دان  شاخ ِ

  قهرها را جمله جنس قهر دان 
  ددر خرَ شانیجنسند اهمزانکه 

  د در قدوم زحل بُ هشت سال او با 
  آثار او ث و محرم ِیهم حد
  نجوم  گفت او درس ِین میدر زم

  اختران در درس او حاضر شده 
  دند از خصوص و از عموم یشن یم

  ن یبش او کرده میاختران را پ
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  ودنام خود و احوال خَ یکیهر 
  نظر نوع ِ یکی ؟تیست جنسیچ

  نهان يآن نظر که کرد حق در و
  نظر ؟کشد تن را یهر طرف چه م

  زن نهد يندر مرد خوا چوحق 
  ينر يچون نهد در زن خدا خو
لیجبرئ چون نهد در تو صفات  

  در هوا  دهیبنهاده د ،منتظر
  يخر يچون نهد در تو صفتها

  خوار   امد موشیصورت ن یاز پ
  رستو خائن و ظلمت پ يطعمه جو

  موش ياشهب را چو باشد خو باز ِ
  پسر يا ،آن هاروت و ماروت يخو

نَحنُ الصافون   در فتادند از لَ
  محفوظ از نظرشان دور شد لوح ِ

ر همان وس، کل همانیه ،ر همانپ  
  نیبا خوش خو نش ،خو باش و یدر پ
خاك ابد شرفیهم  هردگور از م  
  پاك جسم ِِ  یگیاز همسا  خاك

  گو "ارثم الدُ الجار "پس تو هم 
  شودیجان م رتیهم س توخاك 

  خاك وار  در گور خفته  بسا يا
  ه مندیخاکش سا ،ده او ووه بیسا
  

  دصر ش او شرح ِیباز گفته پ  
  ه در همدگرابند ریکه بدان 

  آن  جنس ِ يدتو گر ،چون نهد در تو
  با خبر ؟کشاند هخبر را ک یب

  دهدین مکواو مخنث گردد و 
   يسعتر  طالب زن گردد آن زن

  ل یسب یئر هوا جود یهمچو فرخ
 عاشق بر سما ،گانهین بیاز زم

د  ت گر هسترَصد پيرر آخور پ   
  خوار شد زبون موش ِ یثیاز خب
  ست دوشاب م جوز  وازر و یاز پن
عار وحوش موشان باشد و  ننگ  

  بشر يچون بگشت و دادشان خو
در چر نگون ه بابل ببسته س  
  ساحر و مسحور شد شان یا لوح ِ
  هان م یبر عرش و فرعون یئموس

  ن یروغن ببگل و  يریخو پذ
  و کف  يتا نهد بر گور او دل رو

  چون مشرف آمد و اقبال ناك 
  دلدار جو  روب  يدار یگر دل

  شودیزان میعز سرمۀ چشم ِ
  تشارببه نفع و ا زندهه ز صد ب

  اند يۀ ویصد هزاران زنده در سا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از بود خبر یبفه و یوظ دیوامها کرده بود بر ام کهز یمحتسب تبراز  دارفه یداستان مرد وظ. 94
  تیب .گزارده شد یمحتسب متوفشد اال از  یچکس واخ گزارده نمیو از هوفات او، 

  اءیت االحیت میانما الم      تیس من مات فاستراح بمیل
  اریز اطراف د ،شیدرو یکیآن 

د از زر مگرنه هزارش وام ب  
  بحر آمده یکید او ومحتسب ب

  ياو شد يگدا  يحاتم ار بود
  زالل يتشنه را بحر يگر بداد

  دار وام ز آمد یجانب تبر  
  ن عمریبدر الد ز یبود در تبر
  حاتم کده  یکیش یهر سر مو

   ياو شد يپا خاك ،يسر نهاد
  ز آن نوال  يدر کرم شرمنده بود

  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



938 

 

  یرا مشرق يه اذر يور بکرد
  بیامد آن غریب د او یبر ام

  ب آموختهیبا درش بود آن غر
  او وام کرد  میآن کر یهم به پشت

  و وام جوبود گشته  یابالُ  ال
  او شاد کام ،شوام داران رو ترُ

  عرب دیگرم شد پشتش ز خورش
  وند سحابیکه دارد عهد و پجو  

  خدا از دست واقف  ساحران ِ
  شتر پیش او راکه هست  یروبه

  

   یقیآن در همتش ناال يبود  
  ب یش و نسیخو يدرا ببان یکاو غر
  ش توخته یاز عطا  حد یب وام ِ

  مرد  که به بخششهاش واثق بود
  او اکرام ِ د قلزم ِیبر ام
  گل خندان از آن روض الکرام ُ همچو 

  ؟چه غم استش از سبال بو لهب
  ؟انش آبید ز سقایغ آیدر یک
  ؟دست و پا  ن دست و پا راینهند ا یک

شتبشکند کلۀ پلنگان را به م  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ر یبا وزلک آن قلعه م به گرفتن قلعه و مشورت کردن ِ یاهللا عنه به تنهائ یرضآمدن جعفر . 95
لک را به ور که زنهار یو گفتن وز ،دفع او ت ید است و از حق جمعیمو اوم کن که یتسل يم

  شیخو م دارد در جان ِیعظ
  يقلعه ا يچونکه جعفر رفت سو

  ک سواره تاخت تا قلعه به کری
  د به جنگیش آیکس را که پ یزهره ن

  ریوز يآورد آن ملک سو يرو
  ر و فنمک یئآنکه ترك گو :گفت
  ست فردیمردکه او  یآخر ن :گفت

قلعه را بنگر نکو ،گشاچشم ب  
  است یآنچنان محکم پ ،نیز بر سر ِ

  تاختند یئچند کس همچون فدا
  ندکفیم يرا او به گرز یکیهر 

  یتیحق جمع داده بودش صنع ِ
  آن قباد يد رویچون د  من چشم ِ

  ستیکید ار یخورش ،ار ویاختران بس
  ش آرند سریگر هزاران موش پ

  فالن يا ،ند موشانیش آیبه پ گر
  فشار در ت به صورتیهست جمع

  جسم ياریت ز بسیست جمعین
یتیجمع يددر دل موش ار ب  

   يش جرعه انگام خنزد گقلعه   
  تا در قلعه ببستند از حذر

  ؟را چه زهره با نهنگ یاهل کشت
  ریمش يا ؟ن وقتیکه چه چاره ست اندر

  ر و کفن یبه شمش یئش او آیپ
  ردم يمنگر خوار در فرد :گفت

  ش اویماب است لرزان پیهمچو س
  است  يبا و یو غرب یشرق  ایئگو
  انداختند ش اویشتن را پیخو

  سمند سر نگون سار اندر اقدام ِ
   یک تنه بر امتیزد  یکه هم

  کثرت اعداد از چشمم فتاد
  ست یندکشان میا ادیش او بنیپ

  حذر ین ،ترس باشد یگربه را ن
  جانشان  ت درون ِیست جمعین

  ن از کردگاریه ،خواه یجمع معن
  چو اسم  ،م دانئجسم را بر باد قا

   یتیمچند موش از ح یجمع گشت
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  يش را بر گربه ایخو يبر زدند
  يحمله ا یئچون فدا يبر زدند

  از ضراب يچشمش بکند یکیآن 
  پهلواش يدگر سوراخ کرد و آن

  موش ت ندارد جان ِیک جمعیل
موشان صد هزار گر بود اعداد  

  ؟ه چه غم قصاب راانبگلۀ از 
ک است لْ الْم ک ت دهدیجمع ،مال  

  شان بسازد ترت و مرتیدر زمان
  ریه شاخ و دلد صد هزاران گور ِ
ک است لْ الْم ک بدهد ملک حسن ،مال  

ياختر بنهد شعاع ِ یخدر ر  
  ودخَ نور ِ  گرید يبنهد اندر رو

  ردند نورز حق ب یوسف و موسی
  ختهیانگ یبارق یموس يرو

  بصر يدرش آنچنان بُِینور رو
  تا توبره  او ز حق درخواسته

  نیمت ساز هیاز گل :گفت ،توبره
  افته ستی ير صبرنو بر  کآن کسا
  واننخواهد شد ص ،ن خرقهیجز چن

  دس د بهر ِیش آیار پ  کوه قاف
  رجال ابدان ِ از کمال قدرت 

  يآنچه طورش بر نتابد ذره ا
  ایک يآنچه طورش برنتابد، ا

  نور يجا یجاجز ةِگشت مشکا
  جاجدلشان ز ،دان ةجسمشان مشکا

  ن نور آمدهیا ران ِینورشان ح
  لسر ختم ِت کرد آن ین حکایز
  دم در افالك و خالینگنج :که

  فیدم چو ضیدر دل مومن بگنج
  فوق و تحت ،آن دل یتا به دالل

  من یخوب نیا ،نهیئن آیچن یب

 يحربه ا يزدند يبر و یکیهر   

   يهله ام یش را بر گربۀ بیخو
  هم بناب  يدیو آن دگر گوشش در
  رون شواش یب ياز جماعت گم شد

  هوش  ،به بانگ گربه ،بجهد از جانش
  ارنزگربۀ  یکیاز خشک گردد 

یهانب ؟ش چه بندد خواب راه  
  گوران جهد تا بر گلۀ ِ ،ر رایش

 ه پرتارد گفتنش از رایکس ن

  ریش صول ِ ش ِیچون عدم باشند پ
  د چون ماء مزن تا بو ،را یوسفی

   يدختر غالم ِ یکه شود شاه
  دک و بیم شب هر نیند نیکه بب

  رخسار و در ذات الصدورد و یدر 
  خته یاو توبره آو  ش رویپ

  رگ مار چشم از دو   دکه زمرّ
  را ساتره  يگردد آن نور قو

   نیام آمد  یعارفکآن لباس ِ
  تارش تافته ست پود و ر بجان  نور ِ
  آن  ر ِیما را بر نتابد غ نور ِ

طور همچو کوه  نورش بر ددر  
  چون احتمال یافت اندر نور بی

   يقدرتش جا سازد از قاروره ا
ه ا ساخت جا یاندر زجاج يذر 

  قاف و طور ش د ز نوردر یکه هم
  ن سراج یا تافته بر عرش و افالك 

  شده  یفان یضحن یچون ستاره ز
  زل یزال و لم یال  کیاز مل

  با عال در عقول و در نفوس ِ
  ف یز ک یب ،چگونه یب ،ز چون و یب
  خت تها و یابد از من پادشاهی

  ن زم همن و یزم همبر نتابد 
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  میم تاختاسب ترح  بر دو کون
  رسپنجاه ع  نهین آیز یهر دم
  تبافرده شش پیخو کز لبس ِ ،نآحاصل 
او ر لبس ِیپرده ز غ يدگر ب  

  ينافذ شدوارها ین دیز آهن
  یگشته بود آن توبره صاحب تف
  گشته بود آن توبره ستار نور

  سوخته ن ِیز آن شود آتش ره
  رشاد عشق آن نور ِ يهوا در

دیک چشم و بدیست اوال بر ب  
  آن دگر ،بعد از آن صبرش نماند و

  نان دهد همچنان مرد مجاهد 
  يچشم عبهر :که گفتش یپس زن
  خورم که صد هزاریحسرت م :گفت
  ران شدستیه وچشمم ز م ن ِروز
  رانه امین ویکا  گذارد گنج یک

  ن و دو چشمش باز دادید ایحق شن
  ن نور زو پنهان نشدیاز نظر ا

  عبور وقت یوسفی يرو نور ِ
  درون خانه در يپس بگفتند

  شعاع يدندیوار دیزانکه بر د
  چه ست آن طرفیرا کش در يخانه ا

  کنُ وسف باز ی يچه سوین دریه
  چه کردن استیآن در ،يعشق ورز

  معشوقه نگر يپس هماره رو
  ش رایکن در اندرونها خوُ راه 

  کنُ پوست  يدوا ،يا داریمیک
  یسبا ریبدان ز ،بایز يچون شد

  شنم  پرورش مر باغ جانها را
  دون دهد جهان ِ همه ملک ین

بر سر محق  جمالش داد لک  
ملکت دیزندان کش يسنش سوح  

  م یبر ساخت ينه ایئض آیبس عر  
  رس شرحش مپ یول ،نهییبشنو آ
ت فاکش یقمر را م او که نفوذ  
  دو تو  کوه يدر بو  یپاره گشت

  ي؟حق چه فن زد با نور ِ  توبره
   یخرقۀ عارف  بود وقت شور

 ک با حضوریزآنکه بود از خرقۀ 

  ش آموخته یکاوست با آتش ز پ
  باد داد  دهیهر دو د ،خود صفورا

  دیرآن چشمش پ  او و يرو نور ِ
  آن قمر بر گشاد و کرد خرج ِ

  جان دهد ،طاعت چون بر او زد نور ِ
  ؟يخور یتت رفت حسرت مز دس چون
  کردم نثار یتا هم  يده بودید
  ران نشست یه چون گنج در وم ،کیل
  ؟و خانه ام وثاقاد آرد از ی
 را ز نورش ساز داد ید موسید

 ران نشدینۀ خاص بد، ویاز خز

  در شباك هر قصور يفتاددر
  گذر درران ین سو به سیوسف است ای

  بقاع  اصحابِ شیفهم کردند
  ف شرَن یاوسف ین رایدارد از س

  کن ُ آغاز  يوز شکافش فرجه ا
  روشن است  دهید  کز جمال دوست

  رسپ يبشنو ا ،ستون به دست تیا
  ش رایاند ریغ کن ادراكدور ُ

  کن ُ ن صناعت دوست یدشمنان را ز
   یکسَ یرهاند روح را از ب اوک

  مش د زنده کرده مردة غم را 
؟گوناگون دهد صد هزاران ملک  

میب ،ریبتع لکت ق درس و سب  
مدیوان کشیک يعلمش سو لکت  
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  لم و هنرشه غالم او شد از ع
  

  ملک علم از ملک سن استوده ترح  
    

  از فوت محتسب یو آگاه زیو آمدن به تبر دارواممرد ت یرجوع به حکا. 96
  وام م ِیممتحن از ب بِیآن غر

  گلستانُ  يز و کویتبر يسوشد 
  یز سنیتبر  ز دار الملکرو

  جانش خندان شد از آن روضۀ رجال
  یناقت یانخ ل يا حادی :گفت
  طاب االمور یا تاقتی یابرک
  اضیحول الر یا ناقتی یاسرح
  گشا ز اشترانبار ب ،ساربانا

  ز راین پالیاست ا یفردوسِ  فرّ
  ز جانیروح انگ موج ِ یهر زمان

  بیمحتسب جست آن غر چون وثاق ِ
  ا نقل کردیدن ر از دار ِیاو پر

  عرش يسو یعرشرفت آن طاوس ِ
  خلق بود ه اش گر چه پناه ِیسا

  ریرن ساحل پیاز ا یراند او کشت
  هوش اوفتاد یب ،رد وزد م ينعره ا

  ش زدندیپس گالب و آب بر رو
  ش بود و بعد از آنیخو یتا به شب ب

  

  آن دار السالم  يدر ره آمد سو  
  ل ستان دش فراز گیخفته ام
   یبر روشن یدش روشنیبر ام
  ال یخمصر  وسفی م ِیاز نس

   یو طارت فاقت يجاء اسعاد
  زا مناجات الصدوریتبر انّ

  زا لنا نعم المفاض یان تبر
  گلستان ُ  يز است و کویشهر تبر

  ز راین تبریست ایشعشعۀ عرش
  ان یزیعرش بر تبر از فراز ِ

  ب یت آن حببگذش :خلق گفتندش که
  زرد يمرد و زن از واقعۀ او رو

  عرش  يبو د از هاتفانش یچون رس
  زود زود   د آفتابشیردنو در 

  رین غمخانه سیگشته بود آن خواجه ز
  جان بداد یز در پیا او نیئگو

  ان شدندیهمرهان بر حالتش گر
  جان  بِیرده باز گشت از غم مین

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ثُم نمودنکردن و انابت  خالق ياد نعمتهایمخلوق و ب از اعتماد بر یکردن آن غراستغفار . 97
یالَّذ م هِ لُونَینَ کَفَرُوا بِرَب د ع  

  کردگار يا :چون به هوش آمد بگفت
  و جود گر چه خواجه بس سخاوت کرد

  در خرَتو سر پ ،د ویکله بخشُ او 
  زر شمار تو دست ،او زرم داد و

  ریتو چشم قر ،خواجه شمعم داد و
  اتیتو عمر و ح ،فه داد ویاو وظ

  نیتو چرخ و زم ،او وثاقم داد و
  ملک، هم از تو داد يآنچه او داد، ا

  دواریبودم به خلق ام ،مجرمم  
  تو نبود يعطا چ آن کفویه

  تو باال و قد ،د ویاو قبا بخش
  سوار تو عقل ِ ،او ستورم داد و

  رینقلم داد و تو طعمه پذُ خواجه 
  بات یوعدة تو ط ،وعده اش زر

  ن یره در وثاقت او و صد چون او
 تو راد يکه دل و دست ورا کرد
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  دینافر او زر ،ستوت زر از آن ِ
  شیآن سخا و رحم هم تو داد

  یدهیم، همه تو میگویمن چه م
  قبلۀ خود ساختممر او را  ،من

  نید ان ِیکآن د ،میما کجا بود
  دیکرد از عدم گردون پد یچون هم

  ساخت او مصباحهایز اختران م
  پنهان و فاش  ادهایبسا بن يا

  اوصاف علوست اسطرالبُِ آدم 
  اوست عکس ِ ،دینمایم يهر چه در و

  عنکبوتبر سطرالبش نقوش ِ
  روح دیز خورشاب و یغتا ز چرخ ِ

رشاد طرالبِن سیا عنکبوت  
  نیا م ِیا را داد حق تنجیانب

ن قرونیا فتادند ایه دندر چ  
  دیرون ندید و از بیعکس در چه د

  چه در چاهت نمود هراز برون دان 
فالن يکا ،ش از رهیرد خرگوشب  

  بکش ين از ویک و در رو اندر چاه
  آن مقلد سخرة خرگوش شد

  ستیآب ن داد ن نقش یاو نگفت ا
  یکش یم ینیچو ک  تو هم از دشمن

  حق است آن عداوت اندر او عکس ِ
  ستورم تج س ِعکز  يگنه در وُ و آن 
  ت نمودیرو آن زشتت اندر خلق ِ

  حسن يا ،يدیش دیخو چونکه قبح ِ
  یزند بر آب استارة سنیم
  ن ستارة نحس در آب آمده ستیکا

  بر سرش يزیال بریاستاز خاك 
  ب راندیغ يسوپنهان گشت و   عکس

  ة نحس هست اندر سماآن ستار
  بست يسو یب يد دل سویبلکه با

  دینانش از تو رس ،ستوت نان از آن ِ  
  ش یشاد يفزودیکز سخاوت م
 ی؟نهیم یک یبار ِ منت بر کس

  تم نشناخقبله ساز اصل را 
  ؟نیو ط ماءد اندر یکاریعقل م

  دیگستریخاك را م ن بساطیو
  قفل با مفتاحها ،عیو ز طبا

  ن فراش ین سقف کرد و ایمضمر ا
  اوست  اتیآ آدم مظهر ِ فوص

  جوست  اندر آبِ  ماه همچو عکس ِ
  ازل دارد ثبوت  اوصاف بهر ِ

  شروح  باد یعنکبوتش درس گو
  عام اوفتاد منجم در کف یب
  ن یب بیغ  دیببا یب را چشمیغ

  ه درون ک چید هر یعکس خود را د
ه دویهمچو ش دیر گول اندر چ 

  ه شد فرودکه در چ يریور نه آن ش
  ان یژ ر ِیچاه است آن ش ر تگد

  سر برکنش  ،يچون از او غالبتر
  ر جوش شدشتن پیخو ال ِیز خو
  ست یآن قالب ن  بِین بجز تقلیا
   یشش غلط در هر شش زبون ِ يا

آنجا مشتق است  قهر  کز صفات  
  شست ُ ش یخو د آن خو را ز طبع ِیبا
  نه بودییرا او صفحۀ آو ت مر

  زن نه میئبر آ ،نهیئاندر آ
   یزنیخاك تو بر عکس اختر م

  ر دست یما را ز سعد مرتا کند 
  ز شبهه اخترش  يچون که پندار

که آن اختر نماند يردتو گمان ب  
  دش کردن دوایهم بدان سو با

  ست یسو آننحس  عکس ِ ،ن سوینحس ا
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  داد حق شناس و بخششش  داد
گیخسان افزون ز ر گر بود داد  

  ؟د در نظریآخر چند پا ،عکس
  ازین حق چو بخشش کرد بر اهل ِ

  هین شد نعمت و منعم علیخالد
زد چو جانیبا تو در آم  حق داد  
  نان و آب ير نماند اشتهاگ

  يدر الغرحق  ،گر رفت یفربه
دهدیاز بو م را قوت  يرچون پ  

  ؟سند آنز يجان چه باشد که تو ساز
  جان مخواه  عشق خواه و اتیزو ح

  صاف و زالل ،خلق را چون آب دان
  علمشان و عدلشان و لطفشان

  بد آن خالق رایز یپادشاه
  حق یپادشاهان مظهر شاه

  ستین قرن نویقرنها بگذشت و ا
  ضل همفضل آن ف ،عدل آن عدل است و

  همام يا ،قرنها بر قرنها رفت
  ن جو چند باریآب مبدل شد در ا

  ست بر آب روانیش نیپس بنا
  ستیمعنو ن صفتها چون نجوم ِیا

  او ینۀ خوبیان آیخوب رو
  و خال ن خدیهم به اصل خود رود ا

  جوست رات عکس آبِیجمله تصو
  ن حولیزگذار ب :باز عقلش گفت
  ؟از قصور یر گفتیخواجه را چون غ

  ریدر گذشته ست از اث اوخواجه را ک
  نیس لعیخواجه را از چشم ابل

  گران ن جسم ِیمب ،نیخواجه را جان ب
  مخوان "رشب پ"د را یهمره خورش

  ستین عکس نیا و، عکسها را ماند
  جامد نماندخ ید و ید یآفتاب

  آن داد است اندر پنج و شش  عکس ِ  
  گ یرده روآن بماند م يریتو بم
  کژ نگر يا ،نُک شه یپ ینیاصل ب

  دراز دشان عمر ِیبا عطا بخش
  ه یالموتاست فاجتازوا إل ییمح

  تو آن   و یآن تو باش  آنچنان که
  مستطاب  قوت ن دو یا یبدهدت ب

   يپنهانت بخشد آن سر یفربه
هر مدهدیجان او م لک را قوت  

  کندیزنده ت م  شیحق به عشق خو
  نان مخواه   تو از او آن رزق خواه و

  ذو الجالل  تابان صفات  وااندر 
  روان  چون ستارة چرخ در آبِ

 پادشاهان جملگان عاجز ورا

  حق  یآگاه رآتم  فاضالن
  ست یآب آن آب نو، ماه آن ماه است 

  ک مستبدل شد آن قرن و امم یل
  بر دوام  برقرار و   ین معانیو

  عکس ماه و عکس اختر برقرار
  بلکه بر اقطار عرض آسمان 

  ست یمستو یرخ معاندان که بر چ
  او یشان عکس مطلوبیا عشق ِ

  ؟الیماند خ یما در آب کئدا
  خود جمله اوست  ،خود چشم ِ یچون بمال

  خل  دوشاب است  ،دوشاب است و خلّ
  وریغ از شاه  احول يا شرم دار 
  ریمگ یکین موشان تاریجنس ا
  ن ینسبت مکن او را به ط ،منگر و
  نش استخوان یمب ،ن او رایمغز ب

  ساجد مدان  ،آنکه او مسجود شد
  ست ین بنمود خودعکس  در مثال ِ
  روغن کنجد نماند ،روغن گل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



944 

 

حق بدل گشته اند ابدال ِچون م  
  ؟چون بود ،دو، تیقبلۀ وحدان
  ب مردیس د عکس ِین جو دیچون در ا

  ؟الیباشد خ یک ،دیآنچه در جو د
  ست عکسین و، نیعکسها را ماند ا

  کم و صمکآن ب ،ن مکنجا ،ن ویتن مب
"میما رمإِذ ر تیت" احمد بستد  

  د از انس و جانیحق مر او را بر گز
  حق کردن است خدمت ،خدمت او
  درخشان از خود است ،ن روزنیخاصه ا

  یزد بر روزند یهم از آن خورش
  ین روزن رهیان شمس و ایدر م

  د چرخ پوشیبر آ يتا اگر ابر
  ن هوا و شش جهتیا ر راهیغ

  ح حقیتسب ،ح اویمدحت و تسب
  لختَ لخت َ  ن سبد خوشید زیب رویس
  ب خوانیس ن سبد را تو درختیا

  ربارو د از درختیآنچه رو
نیبخت ب پس سبد را تو درخت  
  هربانم يا ،نان چو اطالق آورد

خاك چون چشم روشن کرد و جان  هر  
  ن تابد شروقین زمیا يچون ز رو

  چشم شوخ يا ،هستش مخوان ،شد فنا
  ؟تابد هالل یک ،دین خورشیش ایپ

  غالب است آن کردگار ،طالب است و
  دو مخوان ،دو مدان و ،و يدو مگو

  نیخواجه آفر خواجه هم در نور ِ
  ن خواجه رایز حق ا ینیچون جدا ب

  نیکن ز طُ ن گذاره یدل را ه چشم ِ
  از هر دو طرف يماند ،يدیچون دو د

  

  بر گردان ورق  ،ستند از خلقین  
  ؟ک چون شودیمسجود مال ،خاك

  ب کردیر سپ آن  دیدامنش را د
  صد جوال   ردنش پیچونکه شد از د

 ست عکسیدر مثال عکس ِ حق، معن

  هم ئا جالَم  کَذبوا بِالْحقِّ 
  ست دن خالق شدید ،دن اوید

 نش خواند از آنیرحمۀ للعالم

  ن روزن است یا دن ِید ،دنیروز د
  عۀ آفتاب و فرقد است یذر ین
   ین  معهود يک از راه و سویل

   یآگهآن نشد ز را روزنو هست 
  ن روزن بود نورش به جوش یاندر ا
  مألفت   روزن و خور ان ِیدر م

  ن طبق یا ن ِید ز عیرویوه میم
  نامش درخت  یب نبود گر نهیع
  ره آمد نهان  ،هر دو ان ِیم زک
  از ثمر د همان نوع ین سبد رویز
  ن ینش ین سبد خوش میۀ ایر سایز

  محموده خوان  ؟شیخوانینان چرا م
ره را خاك ن و سرمه دان یرمه بس  

  ؟وقیمن چرا باال کنم رو در ع
  ؟ماند کلوخ یخشک ک ،ن جویدر چن
   ؟زال چه باشد زور ِ ،ستمرن یبا چن

  مارها بر آرد او دیتا ز هست
  محو دان  بنده را در خواجۀ خود 

  ن یرده و مات و دفاست و م یفان
  باجه رایهم متن و هم د یگم کن

  ن یدو قبله مب ،قبله ست یکین یا
  رفت خف  ،در خف فتاد و یآتش
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  ستیکی هادکان ۀکرد، و او فهم نکرد که هم تحوال انگریبه دکان دنامش 
  کاش اندر شهر ِ  تو یمگر عمر نا

  رممع :یک دکان بگفتیچون به 
  گر دکانیرو بدان د :دیاو بگو
  احول او اندر نظر يگر نبود
  ین نااحولیااشراق  يپس زد

  د آن خباز راینجا گویا ن ازیا
  ی، از احولد او هم عمریچون شن
  دیبه دکان بع شفرستادپس 

  من انباز ِ يا ،هر را نان دمع :هک
  کندیم تآن سو حوال او همت ز

  برو ،يک دکان عمر بودیچون به 
  ریبگ ،یگفت یک دکان علیور به 

  ر شد ز نوشب یچو ب ،نیدو ب  یاحول
  یاز احول ،خاك ن کاشان ِیاندر ا

  رید  رانهین ویهست احول را در ا
  راو حق شناس آمد ت ور دو چشم ِ

  جا به جا  از حوالۀ يدیواره
  جرا شب يدین جو غنچه دیاندر ا
  ن عکس نقوشیا ن ِیرا از عو که ت

  شودیم رّن آب از حول حیچشم از ا
  نه آب ،نیباغ باشد ا یپس به معن

  خران شتگوناگونست بر پ بار ِ
  بار لعل و گوهر است ،خر یکیبر 

  رانن حکمت میبر همه جوها تو ا
  دام و دد نه آبِ ،نیخضر است ا آبِ
  مهمن م :دیماه گو ،جو ن تگیز

  چه بر باالست هستهر  ن جو یااندر 
  را ين جویر ایاز دگر جوها مگ

  نیبب یخواهین جو هر چه میاندر ا
  تو مراد ين جو هر چه داریاندر ا

  جمله مطلوبات خلق ِ هر دو کون

  فروشد به صد دانگت لواش بکس ن  
  د از کرم ین عمر را نان فروشیا

  ن پنجاه نان یبه کز ،نان یکیز آن 
  دکان دگر ستین :یاو بگفت
   یعل  رعم يشد ،یکاش بر دل ِ

  اونان يا ،ن عمر را نان فروشیا
 یآن نان، که هست آن ِ علدیدر کش

  دیاو اندر کش يش ِ روینان ز پ
  من  کن ز آواز ُِ فهم  یعنی ،راز
  ن عمر آمد که تا بر نان زندیه

  محروم شو نان  در همه کاشان ز 
  ریزح یب ،حواله یب ،نجاآنان از 

  مادر فروش  يا ،ینید بص  یاحول
یعل يچون نبو ،گردیمر مچون ع   

  ریخکه ثم  ،ه نقل نونه گونگو
عرصۀ هر دو سرا ،نیر بدوست پ  
  ر خوف و رجاپ ن کاشان ِیاندر ا

  ظن مبر ،الشیتو خ ،همچو هر جو
   تو روش ینیبقت گردد و یحق حق

  شودیر مسبد پ ،ندیب یعکس م
  اب س از حبیان چو بلقیپس مشو عر

  ران ن خران را تو میک چوب این به یه
  ر است رمم بار سنگ ،خر یکیبر 

  عکسش مخوان  ،نین جو ماه بیاندر ا
  حق بود  دینما يهر چه اندر و
  م هرم، هم ثیهم حد ،من نه عکسم

  دار دست   ير وبخواه  ،خواه باال
  را يه رون پرتو میماه دان ا

 ن یم و تاج و تخت و هم ز دیاز نع

 ادین و شکر ُکن بهر ِ زیباز ب

عد و بون یگشت موجود اندر او ب ب  
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ب به یآن غرو رفتن  يزیز و جمع شدن اندك چیمرد در جملۀ شهر تبر يع کردن پایتوز. 99

  نوحه گفتنق ین قصه را بر سر گور او به طریارت و ایتربت محتسب به ز
  بیآن غر ،ان نداردین سخن پایا

  او مشهور شد واقعۀ آن وام ِ
  شهر گشت ردگ  عیتوز یاز پ

  ه به دستیچ نآورد از ره کدیه
  مرد آمد به دو دستش گرفت يپا

  يابد بنده ایق یچون توف :گفت
  ار راه او کندثیخود ا مال ِ

  نیقیشکر خدا باشد ُ  شکر او
شکرشُ  ترك، َحق بود شکر ُِ  ترك  

  کن مر خدا را در نعمیشکر م
اگر چه از خداست ،مادر رحمت  

لُّوا عل ن سبب فرمود حق یز هیص  
  د خدایامت بنده را گویدر ق

  شکر تو کردم به جان ،رب يا :دیگو
  شکر من ينکرد ،نه :دش حقیگو

  و ستمف یح يده اکر یمیبر کر
  دینعمت رس یچون به گور آن ول

  لیپشت و پناه هر نب يا :گفت
  ارزاق ما بر خاطرت غم ِ يا
  نیره و والدیران را عشیفق يا
  گهرُ کان ینزد چو بحر از بهر ِ يا

  آفتاب يا ،پشت ما گرم از تو بود
  رهت گیدر ابروده کس یند يا
  بیغ يایوسته با دریدلت پ يا
  ؟از مالم چه رفت :اد نآورده کهی
  در ماه و سال  من و صد همچو من يا

ما و جنس ِ نقد ما ما و رخت  
کی، ليردتو نم بخت ردما بم  

  ن همه از حق بد و، تو واسطهیا

   بیآن مرد لب از درد ه کردیگر  
  او رنجور شد مرد از درد يپا
  گفت هر جا سر گذشت یز طمع مو
  ست ه پرَیآن کد  ناریر صد دیغ

  بس شگفت  م ِیشد به گور آن کر
   يفرخنده ا یکند مهمانُ  اوک

ثار جاه او کندیخود ا جاه  
  ن یقش قریرد توفچون به احسان ک

  دلحق بواو ال شک به حق م ا ًحق
  خواجه هم و شکر کن ذکر یز مین

ضه ست و سزاست یاو هم فر خدمت  
  ه یکه محمد بود محتال إل

  ؟راو تمن آنچه دادم  ين چه کردیه
  و نان  يآن روز چون ز تو بود اصل ِ

  فن و شکر آن اکرام  يچون نکرد
  ؟دت نعمتمیز دست او رس ین

  دیان زار و آمد در نشیرگشت گ
  ل یو غوث ابناء السب یمرتج

  احسان و برت   عام چو رزق ِ يا
  ن یفاء دیدر خراج و خرج و در ا

  دوران مطر يسومر داده تحفه 
  هر خراب  رونق هر قصر و گنج ِ

  ه ل راد و رزق دیکائیچو م يا
  ب یغ يعنقا  مکرمت به قاف يا

همتت هرگز نکفت   سمت سقف  
  ال یا چون نسل تو گشته عرو مر ت
  ما ما و بخت ما و فخر ِ نام ِ

  ردبب یما و رزق مستوف ش ِیع
 ان ِ ما و حق  تو رابطهیدر م
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مزم و کرَبدر  کااللف  واحد  
  دهدیار مرده بمرده م  حاتم

  نفس هر در یدهیم یاتیتو ح
  داریبس پا  یدهیم یاتیتو ح

  راو ت يک خوی نابوده یوارث
غم لطفت شبان خلق را از گرگ  

  

  م عن  ثار ِیا گاه  صد چو حاتم  
دهدیشمرده م يردکانهاگ  

  نگنجد در نفس  یم یسیکز نف
نقد شمار یکساد و ب یبِ  زر  
  راو ت يکو  فلک سجده کنان يا

  مهربان  شبان ِ  م اهللایچون کل
  

  
  
  
  
  
  

  او یم اهللا و شفقت و مهربانیختن گوسفند از کلیگر. 100
  ختیم اهللا گریاز کل يگوسفند
  به شب در جستجو او تا یدر پ

  ست و ماندشد س یگوسفند از ماندگ
  رششت و سد بر پیمال یکف هم

  یو خشم ن یرگیتم ذره ین
  نبود یرم بر منت رحمیگ :گفت

  زدان آن زمانیک گفت یبا مال
  یخود هر نب :که فرمود یمصطف

  کردن و آن امتحان یشبان یب
  قار و صبرشاندا ویتا شود پ
  ؟هلوانپ يا همتو : که گفت سائل
  بشر یکاو شبان  يریهر ام
  ودخَ یوار اندر رع یموس حلم ِ
  یئحقش دهد چوپان  الجرم

  ن رعایا را زیآنچنان که انب
  تین چوپانیدر ا يبار ، توخواجه

  زدتیدانم آنجا در مکافات ا
  تو يایچون درِ  د کفیبر ام

  نه هزار از زر گزافُ وام کردم 
  ؟تا که خندان چون چمن ،یئتو کجا

  ؟تا دو صد لطف و عطا یکجائ تو
  ؟تا به صد چندان کرم یتو کجائ
  ؟یتا مرا خندان کن یئتو کجا
  ؟در مخزنم يرتا ب یئتو کجا

  خت ینعل ر ،آبله شد یموس يپا  
  او ب شده از چشم ِیو آن رمه غا

  فشاند يگرد از وَ م اهللا یپس کل
  همچون مادرش  کرد زشنوا یم
   ین  چشم هر و رحم و آبِر میغ

  ؟ستم نمودبر خود چرا ا  تو طبع ِ
  بد فالن یز ینبوت را هم :که

   یصب ، چهرناب، چه یکرد چوپان
  جهان  یئشوایحق ندادش پ

  حق شبان   ش از نبوت یکردشان پ
  شبان  يریمن هم بوده ام د :گفت

  تمرؤآنچنان آرد که باشد م
  درَر و خیآرد به تدب ياو بجا

   یئمه روحان بر فراز چرخ ِ
  ایاصف ید و داد رعیبر کش

  ت یآنچه کور گردد شان يکرد
  جاودانه بخشدت  يسرور

  تو يفایا فه دادن و یبر وظ
  ؟ن درد صافیتا شود ا یئتو کجا

  چندان ز من  دو صدم بستان یئگو
 به جا يب خسته دل آریبا غر

 نعم  يبا من خسته بجا آر

   یچون خداوندان کن  لطف و احسان
  منم یا فاقه   و  از وام یتا کن
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  و تو مفضلم  بس :میگو یمن هم
  ؟نیط ر ِیز یگنجد جهانُ  یچون هم
  ن جهانیز یرونتو ب ،حاش هللا
  ردپ یم یب مرغیغ يدر هوا

  ۀ دل استیۀ سایۀ سایسا  جسم
  او چون آفتاب روح ِ ،فتهخ  مرد

  جان نهان اندر خال همچون سجاف
  ستیمختف "ین امر ربم"روح چون 

  ؟کر بار توش کو لعل ِ !عجب يا
  ؟قند خا ق ِیکو آن عق !عجب يا
  ؟کو آن دم چون ذو الفقار !عجب يا

  عمو يفاخته سان؟ ا یگوئچند 
  شه اشیکو همانجا که دل و اند

؟رحمت است کو همانجا که صفات  
  ؟د مرد و زنیکو همانجا که ام

  ؟یکو همانجا که به وقت علت
  یئزشت آنطرف که بهر دفع ِ

  کندیآنطرف که دل اشارت م
  یکو هم کو ین ،است "مع اهللا"او 

  ؟ند غرب و شرقیعقل ما کو تا بب
يد به بحرجزر و مدش ب ددر زب  
  سدست ر یمن ب ،نه هزارم وام و

  شکش مم در که اماند ،دتیحق کش
  ر حسرتتدار در پیم یهمت

  ونیع آمدم بر چشمه اصل ِ
  ستیمهتاب ن ، اگرآن چرخ است چرخ 

؟کو آن مستطاب ،حسنان هستندم  
  محترم يا ،خدا يسو يتو شد

  القرون يعلم ماو يمجمع و پا
  گر با خبر ،خبر یگر ب  نقشها

  شه شانیدم به دم در صفحۀ اند
  برد یرضا را م ،آرد یخشم م

  از بهر دلم   رین هم گیکا :گفته  
  ؟نیدر زم یسمانچون بگنجد آ

ن زمان یهم ا ،یزندگ هم به وقت  
  گستردُ ین میۀ او بر زمیسا

  ؟ۀ دل استیاندر خور پا یک  جسم
  تن در جامه خواب  ،در فلک تابان و
  ر لحاف یکند زیتن تقلب م

  ست یمنتف  میکه بگو یهر مثال
خوش و اسرار تو و آن جوابات  

  ما يمشکلها قفل ِ دیآن کل
  قرار یرا ب عقلها يآنکه کرد

  کو و کو و کو و کو و کو و کو
  ؟شه اشیر و بید چو شم آنجا بئدا

  قدرت است و نزهت است و فطنت است 
  اندوه و حزن رود در وقتیم

   یصحت دیبر ام داردچشم 
   یئشت و کشتبهر ک یئباد جو

  کندیعبارت م "ا هوی"چون زبان 
   یکاش جوالهانه ما کو گفتم

  نه برق زند صد گویروحها را م
  دماند م یباق ،شد جزر و یفمنت

  ع و بس ین توزینار از ایهست صد د
  تو خوش  خاك يا ،دیروم نوم یم
  و همتت  يرودست و ون یهما يا
  خون   آب يبه جا يافتم در وی

  ست یآن آب ن  آب ،ستیآن جو هم جو
  ؟کو آن آفتاب ،اختران هستند
  ز هم یحق روم من ن يپس به سو

  نا محضرون یدل هست حق کلٌ
  ردنقاش  در کفهست حاضر 
  نشان  یکند آن بیم يثبت و محو

  برد یسخا را م ،آرد یبخل م
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  یو صفا آرد همکه برد حقد 
  م لحظه مدرکاتم شام و غدوین

  کوزه گر با کوزه باشد کارساز
دروگر معتکف چوب در دست  

بود یاطیخ جامه اندر دست  
یمنته يا ،شک با سقا بودم  
م تهی يشویپر م یک دمی یک د  

  دوز آگه بودچشم بند از چشم 
  خود نگر تو به چشم ِ ،يچشم دار
  نوخود ش تو به گوش ِ ،يگوش دار

  شه کنینظر را پ يدیز تقل یب
  ریت در نظیک حکایبشنو از من 

  

 یبدرود عجز و عطا کارد هم  

  ن اثبات و محویست زین یچ خالیه
  ؟شود پهن و دراز یکوزه از خود ک

؟تلفؤده و میرور نه چون گردد ب 

  ؟درا دیچون بدوزد   خود آن ور نه 
  ی؟تهُ ا یر شود پ یکد خو آن ور نه 

   یشه صنع ِ کف اندرپس بدان ک
  ؟دا شودیصنع از صانع چه سان ش

  هنر یه بیسف منگر از چشم ِ
  ؟گرو یگوالن را چرا باش گوش ِ
 کن ُ شه یخود اند عقل ِو   يهم برا

  ریاز سرّ گفت من خب يتا شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سرد او به آن اسب و بس نادر و تعلق  یاسب خود ران در موکبِیدن خوارزمشاه در سید. 101
م یش چنان که حکیخو هدیاو را بر د دن شاه گفتیکردن عماد الملک آن را در دل شاه و گز
  :دیگونامه  یدر اله
  کرباس ياز گز یابی یوسفی      چون زبان حسد شود نخاس

د و زشت نمودن ده شیان آن چندان حسن پوشیوسف حسودانه در دل مشتریبرادران  یاز دالل
کانُوا ف یگرفت که ود اه   نَیه منَ الزَّ

  نیگزُ  یاسب یکیرا  يریبود ام
  گاهپ  او سواره گشت در موکب

  و رنگ او ربود شه را فرّ چشم ِ
  نظر يکه افکند يبر هر آن عضو

  روحنت  و یگش  و یر چستیغ
  پادشاه پس تجسس کرد عقل ِ

  یر است و غنیر است و سمن پ چشم ِ
  یذق یمن ب خ شاهان بر ِر يا

  نیجادو آفر  کردست یئجادو
  الحول کرد یفاتحه خواند و بس

  دیکش یاو را فاتحه خود م  زانکه
  ه اوستیتمو   ر همید غیگر نما

  ستیب آن سران گشتش که جذیقیپس 

  ن یک قریدر گلۀ سلطان نبودش   
  خوارزمشاه   د اسب رایناگهان د

  اسب بود رشه ب چشم ِ ،تا به رجعت
  زآن دگر يخوشتر نمود یکیهر 
  فت نادر صرا داده بد ر او محق 

  راه  عقل او زند بر ن چه باشد کیکا
   ید دارد روشنیاز دو صد خورش

   یحق نا  دیم اسبم در رباین
  ن یات اینه خاص ،جذبه باشد آن
  درد  فزودب ینه میفاتحه ش در س
  دیو دفع آمد وح فاتحه در جرّ

  ه اوست یتنب   ر از نظریور رود غ
  ست یحق هر لحظه نادر آور کار ِ
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  ز ابتال  نینگرگاو  ،نینگراسب 
  ییت را ثانست بیش کافر نیپ
  نهان اندر نهان ؟ست آن جاذبیچ

  نین کمیعقل محجوب است و جان هم ز
  ران باز گشتیشه ز سشاهنچونکه 

  پس به سرهنگان بفرمود آن زمان
  دند آن گروهیهمچو آتش در رس

  دیرس حزن بر لبجانش از درد و 
علم يد پاکه عماد الملک ب  

  يسرور زو نبد خودمحترم تر 
  ل و پارسایطمع بود و اص یب

  ر و رادیبا تدب  و يون رایبس هما
  هم به مال  و یجان سخ هم به بذل ِ

  ب و محتبسیاو غر ،يریدر ام
  بود هر محتاج را همچون پدر

  خدا چون حلم ِ  مر بدان را ستر
  فرد  کوه يشد به سو یبارها م

  يرم را شافع شدصد ج رهر دم ا
  راد ش عماد الملکیرفت او پ

  ریبگ ،گو، م با هر چه دارمحرَ :که
  اوست هن ِجانم ر ،اسب است یکین یا

  ن اسب را از دست منیگر برد ا
  داده است ام یوستگیچون خدا پ

  صبر هست  وز عقارم ،زنزر و از 
  باورم ينداریم  گر  نیاندر ا

  چشم مال ان یگر  آن عماد الملک
  ستادیش سلطان ایپ  لب ببست و

  دیشن یسلطان م راز   ستادهیا
  گر آن جوان کژ رفت راه ،خدا يکا

  ریمگ يو و بر کنخود  تو از آن ِ
  ن خلقان همهیزانکه محتاجند ا

  با کمال با حضور آفتابِ

  خدا ز مکر ِشود مسجود ا یم  
   یئروحان  یو ن ت را فرّست بین

  گر جهان یده از دیدر جهان تاب
  ن یبب   یتان یتو م ،نمیب یمن نم

  همراز گشت  تملکم با خواص ِ
  ارند اسب را ز آن خاندان یتا ب

  همچو کوه  ر ِیام گشت  یهمچو پشم
  دیند يزنهار  جز عماد الملک
  م ههر مقتول   بهر هر مظلوم و

   يغمبریان بود چون پش سلطیپ
  ز و حاتم در سخایض و شب خئرا

  او در هر مراد يآزموده را
  او چون هالل  ب یغ دیخورش طالبِ

  لت ملتبس فقر و خُ لباسدر 
  ش سلطان شافع و دفع ضرریپ

  خلقان و جدا خلق او بر عکس ِ
  شاه با صد البه او را منع کرد

   يسلطان را از او شرم آمد چشم ِ
  فتادش یدرپاو  سر برهنه کرد

  ریهر مغ من رد حاصلیگنتا 
ر دوست یخ يا ،نیقیردم گر برد م  

  ستن ینخواهم ز  ن دانمیقیمن 
  زود دست  ،حایمس يا ،بر سرم مال

  است  يریتزو یب ،ستین تکلف نیا
  امتحان کن امتحان گفت و قدم 

  د آشفته حال یسلطان در دو ش ِیپ
  العباد رب  ان با خدایرازگو
  دیتن ین میشه اش ایاند نآ واندر
  د ساختن جز تو پناه ینشا شک

  ریگر چه او خواهد خالص از هر اس
  همه  ،تا سلطان ، ریگ یئاز گدا
  ستن از شمع و ذبالج یئرهنما
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  خوش مساغ با حضور آفتابِ
  ادب باشد ز ما ترك  گمان یب
  ک اغلب موشها در افتکاریل

  خوردیم یکرم در شب ار خفاش 
  در شب ار خفاش از کرم است مست

  زهد یا زو میکه ض یآفتاب
گم کند یک خفاشیل   که او ره  ُ
  ستیکه او خفاش ن يشهبازک یل

  او نمو ،چو خفاش ،دیگر به شب جو
  لدُ رم که آن خفاش یگ :دشیگو

  مالشت بدهم به زجر از اکتئاب
  

  چراغ  نورستن از ج یئروشنا  
  هوا فعل ِ  کفر نعمت باشد و

  همچو خفاشند ظلمت دوستدار
  پرورد یم هم د یکرم را خورش

  د جنبنده شدست یکرم از خورش
  دهدیخود را نواله م دشمن ِ

 ابد سندید هم یآخر از خورش

  ست ین و روشنیبازش راست ب چشم ِ
  او د مالد گوش ِیدر ادب خورش

  ؟چه شد يرا بارو ت ،دارد یعلت
  گر ز آفتاب یدتو ر س یتا نتاب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر حق و یخواستن از غ ياری ن به سببِیه السالم به حبس بضع سنیق علیوسف صدیمواخذة . 102
کُرْن :گفتن کع یاذْ بر د   نْ

  یئوسف از زندانیآنچنانکه 
  يرون رویچون ب :گفت ،ياریخواست 

  زیآن عز ش تختیمن کن پ ادی
  در اقتناص یئدهد زندان یک

  ندیزندان یا جملگیاهل دن
  یئفردان یکی  جز مگر نادر

  نید او را معیآنکه د يپس جزا
  و از عقلش ستردید  وسفی ادی
  کو خصالیکآمد از ن یآن خطائز

  ؟داد دیر آمد از خورشیکه چه تقص
  ؟ر آمد از بحر و سحابین چه تقصیه

  اگر خفاش طبعند و مجاز  عام
  رفت در کور و کبود یگر خفاش

  رم اوستادن جیپس ادب کردش بد
  وسف را به خود مشغول کردیک یل

  داد حق یانس و مستُ آن چنانش 
  وحش تر از رحم یست زندانین

  شیخو يچه سویچون گشادت حق در

   یئسعدان ،یخاضع ،يازیبا ن  
   يمستو يگرد، در کار شه ش ِیپ

  زیز حبس ناد واخرَ اوتا مرا 
؟گر را خالصید یزندان مرد  

ندیفان دار ِ انتظار مرگ  
   یئوانیاو ک جان ،تن به زندان

  ن ینوسف حبس در بضع سیماند 
  رداد بیو آن سخن از یوز دلش د

  ماند در زندان ز داور چند سال 
  در سواد یفترچون خفاش  ،تا تو

  گ و سراب یاز ر یجوئ ياریتا تو 
  باز چشم  يدار ، آخر تووسفای

  ؟چه بود يبار  ده رایسلطان د باز ِ
  ده عمادیپوس که مساز از چوبِ

  د در دلش ز آن حبس دردیایتا ن
  نه غسق ادش آمد یکه نه زندان 

  خم ر خون و وک و پیناخوش و تار
  ش یب لحظه گردد جسمهر  در رحم 
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  اسیق یب ز ذوق ِ ،اندر آن زندان
  درشتد یآرون شدن یزآن رحم ب

لذت از درون دان راه، روننز ب  
  مست و شاد زندانکنج ُ در  یکیآن 

  کن بدنُ ران یو ،ستین يزیقصر چ
  شراب که در بزم ِ ینیب ین نمیا

ر نقش است خانهگر چه پ، کنشَ رب  
  الیر و خیتصوو ر نقش پ يخانه ا
  زر يپرتوهااست و  گنج تابش

  هم ز لطف و جوش جان با ثمن
  عکس ِ آبِ با شرف هم ز لطف و 
  که در افواه خاست  پس مثل بشنو

  ستکف پرَ ن تشنگان ِیا ،ن حجابیز
  میبا چو تو قبله و ام ،آفتابا
  مطار ،ن خفاشان رایکن اُ خود  يسو
  ریضال است و مغ  رمن جین جوان زیا

  ها شهین اندیا در عماد الملک 
  ظاهرش ش سلطان یستاده پیا

  م أَ لستیاو به اقل  کیچون مال
  یر غمرون پیو بشور ر پاندرون 
  در انتظار  د ورت بین حیاو در ا

  دند آن زمانیاسب را اندر کش
  کبود ن چرخ ِیر ایاندر ز ،الحق
  ده رایرنگ او هر د يربود یم

  ز رویت  همچون عطارد ،هاهمچو م
  یشب ماه عرصۀ آسمان را در

  رد ابراج راک شب مه بیچون به 
صد چو ماه است آن عجب دمیتیِ  ر  
آن عجب کاو در شکاف ه نمودم  

  ا و مرسلونیکار و بار انب
هم ز افالك و دوار شورون تو ب  

  چون فرخها يضه ایان بیدر م

  حواس  تن غرس ِچون گل ز شکفت ب  
  پشت  ياو سو از زهار دیزیگریم

  قصر و حصون از ستن دان ج یابله
  رادم یترش و بُ   وآندگر در باغ

  من  ر ِیم يا ،است هرانیگنج در و
  کاو شد خراب   مست آنگه خوش شود

  کنش ُ آبادان  وز گنج  ،گنج جو
  وصال  بر گنج ِ  ردهن صور چون پیو
  رجوشد صو ینه همین سیا اندرک

  تن  جان شد شخص ِ يبر رو يپرده ا
  کف  ياجزا آب  يپرده شد بر رو

  ز ماست رود آن هم یم کآنچه بر ما
  ت دور دس اوفتاده  یصاف ز آبِ

  م یکن یم یخفاش  و یشب پرست
  ستجارم يا ،شان بخرین خفاشیز
  ریگمرا بگرفت، تو او را م اوک

  شه هایگشته جوشان چون اسد در ب
  رش یطا جان ِ قدساض یدر ر
  مست   تازه شرِبُ شد به یم یهر دم

   یخوش عالم  همچون لحد در تن ِ
  ب و سرارید از غیدا آیتا چه پ

   انیهاسپا ،خوارزمشاهدر بر 
  نبود گو ت به قد یاسبآنچنان 

  ده رایئآن برق مه زا امرحب
  نه جو ،صرصر علف بودش  ایئگو
   یر و مذهبیبرد اندر مس یم

  ؟معراج را يشویاز چه منکر م
  م یشد دو ن مه او ءمایک ایکه به 

  خلق بود سفهم ِ حهم به قدر 
  هست از افالك و اخترها برون 

  بارنظاره کن آن کار و  یو آنگه
  هوا ح مرغان ِیتسب ينشنو
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  نجا نخواهد شرح گشتیمعجزات ا
  حق بر هر چه تافت لطف آفتابِ
  هم مدان کسانیلطفش را تو  تابِ

  مقتبس نور ِلعل را زآن هست 
  وار افتد آفتابیآنکه بر د

  شاه فرد يران شد از ویح یچون دم
  ؟نیست این یبس خوب اسب ،یاخ يکا

  ویخد يا :پس عماد الملک گفتش
  کید نیگرد  يدر نظر آنچ آور

  کرشیهست ناقص آن سر اندر پ
  ن کار کردیدر دل خوارمشه ا

  یچون غرض دالله گشت و واصف
  جان شود فراق ِ چونکه هنگام ِ

  مان را شتابیا  پس فرو شد ابله
  یق نیابر ،باشد و یالیوآن خ

  یح و فربهین زمان که تو صحیا
  کانز   يرهر زمان د یفروشیم

  اجل روز ِ يپس در آن رنجور
  يده ایجوش یال صورتیدر خ

  الیهست از آغاز چون بدر آن خ
  چون آخرش يگر تو اول بنگر

  نیام يا ،ایده ست دنیپوس جوز ِ
  حال د آن اسب را با چشم ِیشاه د

  د از لغزید یدو گز هم چشم شه 
  کشدیزدان میکه آنتا چه سرمه ست 

  چون به آخر بود جفت ،مهتر چشم ِ
  که بشنود او و حسب بشیع یکی نآز

  دیگزُ او  چشم ِ ،گذاشتخود ب چشم ِ
  فرد ان ِین د، کان بهانه بودیا

  ش بصریپ در ببست از حسن او
  پرده کرد آن نکته را بر چشم شه

  که بر سازد حصون یئاپاك بنّ

  گذشت حال و سر يگوسلطان ز اسب و   
  افت یاز سگ و از اسب فر کهف 

  سنگ را و لعل را داد او نشان 
  و بس  یو تابان یگرم  سنگ را

  اضطراب  یآنچنان نبود کز آب
  عماد الملک کرد يخود سو يرو

  ن یاز زم ین ،ن مگریاز بهشت است ا
  ؟وید  تو ل ِیچون فرشته گردد از م
  ک یول ،ن مرکبیبس گش و رعناست ا
  آن سرش   یئچون سر گاو است گو
  خوار کرد اواسب را در منظر 
   یوسفی یابی از سه گز کرباس 

  مان شودیا ر ِد  ۀو داللید
  ق آب یک ابریبه  یاندر آن تنگ
   ین   قیرحجز ت هقصد آن دالل

   یدهیم یالیصدق را بهر خ
  کان گرد نهمچو طفال یستان یم
  نت عمل یست نادر گر بود این

   يده ایپوس ،دق وقت ،يهمچو جوز
  شود همچون هالل  یک آخر میل

  فاترش  بِیاز فر ییفارغ آ
  ن یاز دورش بب ،کنُ امتحانش کم 

  ل آم و آن عماد الملک با چشم ِ
  پنجاه گز ،ان نگریآن پا چشم ِ

  دشَند جان ریکز پس صد پرده ب
  فه گفت یده جهان را جیپس بدان د

پس فاسب  مهر ِ شه  رد اندر دل ِس  
  دیقول او شن ،هوش خود بگذاشت

  ر دل شه سرد کردبآن  ،ازیاز ن
انید در مآن سخن ب  در چون بانگ  

  ه ید مه سیکه از آن پرده نما
  ب از گفت و فسون یدر جهان غ
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دان گفت را از قصر راز در بانگ  
  روناز حس ب در  ،بانگ در محسوس و

  چنگ حکمت چونکه خوش آواز شد
بانگ گفت شودیوا م چو در  ،دب  
بانگ از درش يچو دور ،ر بشنود  

  یکنیم یکیکه ن ینیب یچون تو م
  رودیم ير و فسادیقصچونکه ت

  خسان دید خود مگذار از دید
  ؟یکه چ يچون نرگس فرو بند چشم ِ

  در سفر يدیگزُ آن عصا کش که 
  زن "حبل اهللا"ه دست کورانه ب

  رها کردن هوا  ؟"حبل اهللا"ست یچ
  از هواست ،در زندان نشسته  خلق
  از هواست ،اندر تابۀ گرم یماه

  از هواست ،شعلۀ نارو شحنه  خشم ِ
  نیبر زم يدیحنۀ اجسام دش

  خود اشکنجه هاست ،بیروح را در غ
  اشکنجه  دمار ینیب يدیچون ره

اهیس ه زاد و در آبِآنکه در چ  
  حق م ِیهوا از ب يچون رها کرد

  لیهواك سل سب یق فال تطرّ
  شیمثل الحش يال تکن طوع الهو

  دیراسب را واپس ب :گفت سلطان
  ن قدریبا دل خود شه نفرمود ا

  ز داو يان آریاو اندر مگ يپا
  ن شهره زاویبس مناسب صنعت است ا

  ستابدان را مناسب ساخت  زاو
  جهایتخر ،ان قصرهایدر م

  منتها یو ز درونشان عالم ب
  د ماه راینما یگه چو کابوس

از ذو الجالل ،دل و چشم قبض و بسط  
  یمصطف حق از ن سبب درخواست یز

  ا فرازی ،نیواشده ست ا تا که بانگ  
  در ال تبصرون  ،ن بانگیتبصرون ا

  چه در از روض جنت باز شد تا
  ؟شودیم تا خود چه در وا ،از سقر

  خنک او را که واشد منظرش  يا
   یزنیبر م یات و راحتیبر ح
  شودیات و ذوق پنهان میآن ح

ن کرکسان یا  ردارت کشندکه به م  
   ؟یاچ يا ،م کش که کورمین عصایه

  از تو کورتر ن، کاو هست یباز ب
   متن  یزدانی یجز بر امر و نه

  مر عاد را  يصرصر ن هوا شد یکا
  از هواست  ،مرغ را پرها ببسته

  از هواست  ،شرم ان یرفته از مستور
  از هواست  ،دار بتیخ و هیچار م

  ن یشحنۀ احکام جان را هم بب
  شکنجه در خفاست  ،یک تا نجهیل

زانکه ضد  گردد آشکار  از ضد  
؟دشت و رنج چاه او چه داند لطف  

حق  م ِیاز تسنغراق در رسد س  
  ل یمن جناب اهللا نحو السلسب

  ش یمن عر یان ظل العرش اول
  دین مظلمه بازم خریزودتر ز

  س البقرأن ریب زیر را مفریش
  گاو شاخ ِ ،یرو ندوزد حق بر اسب

  ؟نهد بر جسم اسب او عضو گاو یک
   ستمنتقل پرداخت يقصرها
  ج هاین صهریا يسوآن،  ياز سو
  فضان یچند  یخرگه ان ِیدر م

  قعر چاه را ،د روضهیگه نما
  کند سحر حالل یدم به دم چون م

  حق نما  حق را ،را زشت و هازشت
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  ورق یچون بگردان تا به آخر 
  فرد آن عماد الملک ؟مکر که کرد

  کین باشد، ولیلۀ محمود ایح
  ن مکرهاستیسرچشمۀ ا  حق مکر ِ

  اسیآنکه سازد در دلت مکر و ق
  

  فتم در قلق ین یمانیاز پش  
  مالک الملکش بدان ارشاد کرد

د را ز نیتو مم کیز باش مر ب 

  است ین کبرین اصبعیقلب ب
  پالسآن اندر   داند زد یآتش

   

  
  
  
  
  

  مرد يپا دنیخواب دوام دار و  بِیغرت یحکابه  باز گشتن. 103
  خوش سرگذشت آند ت آمینها یب
  ردش بیخانۀ خو يمردش سو يپا

  تهاش گفتیلوتش آورد و حکا
ده بودیسر او دی  سرآنچه بعد الع  

  م شب بگذشت و افسانه کنانین
  ون خواجه رایآن هما د پا مرد ید

  مرد با نمک يپا يا :خواجه گفت
  ک پاسخ دادنم فرمان نبودیل

  م از چون و چندیما چو واقف گشته ا
  ب فاشیغ يرازها تا نگردد

  نیچکس واقف بر ایتا نگردد ه
  تا ندرد پردة غفلت تمام

  بیفتد از طبق سرپوش غیبرن
  کر شد نقش گوش ،میما همه گوش
  نیم گر شد نقش ِ عینیما همه ع
  میم گر چه قطره ایائیغرق در

  م صافیحجاب درد گل آب یب
  ن زمانیم ایدید  میهر چه ما داد

  ستروز کشتن روز پنهان کردن ا
  وقت بدرودن گه منجل زدن

  

  ب از گور خواجه باز گشت یچون غر  
نار را با او سپردیهر صد دم  

  گل شکفت ُ د اندر دلش صد یکز ام
  ب از قصۀ آن لب گشودیبا غر

  جان  يخوابشان انداخت تا مرعا
  ر صدر سراداندر آن شب خواب 

  ک یک به یدم یمن شن یآنچه گفت
  ستم گشودناتاشارت لب ن یب
ما بنهاده اند يهر بر لبهام  

ش و معاش ینهدم عتا نگردد م  
 وران يتا نسوزد پردة دعو

  م خام یمت نحک گیتا نماند د
 بین ریرا ع یدنیند دیتا نب

  لب خموش  اما  ،میما همه نطق
 نیغ و غیم یم ما بینیبل همه ع

 میم، گر چه ذره ایشمس یجملگ

 در جهان جاودان گشته معاف

  ن است آن جهان یع ،ست و ن جهان پردهیاک
  شان کردن است یپر یتخم در خاک

  دا شدن یروز پاداش آمد و پ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وام آن دوست را که آمده بود و نشان  مرد وجوه يگفتن خواجه در خواب به آن پا. 104
  ردیگیمچ باز یآن هاز غام به وارثان که البته یو پرا، م یدفن آن س يدادن جا

دیمهمان جد بشنو اکنون داد  
  ده بودم از وامش خبریمن شن

  دیدم که او خواهد رسید یمن هم  
    ربسته بهر او دو سه پاره گه
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  شیوام او هستند و ب يکه وفا
  نه هزارُ  وام دارد از ذهب او

  خرج کن :گو ،ین بسآفضله ماند ز
  تا آن به دست خود دهم  خواستم

  تا که من  خود اجل مهلت ندادم
  او وام ِ اقوت است بهر ِیو  لعل

  ش مدفون کرده امیدر فالن طاق
  لوكجز م ،نداند یمآن  متیق

  غرار کن تو از خوفُ وع آن یدر ب
فتیدر م آن مترس و  از کساد  

  وارثانم را سالم من بگو
  آن زر نشکهند ياریتا ز بس
  ن فرهینخواهم ا :د اویور بگو

  ریستانم نفنباز  ،ز آنچه دادم
  را اکول یشد همچو سگ قگشته با

  د آن زرشیاین ،ور ببندد در
بردیزر م گذرد هر که آنجا ب  

  بهر او بنهاده ام آن از دو سال
  ز آن ستد  يزیور روا دارند چ

  گر روانم را پژوالنند زود
  لبقَ د دارم من یاز خدا اوم

  گر او را شرح دادیۀ دیدو قض
  و راز رّه سیتا بماند دو قض

  انگشتک زنان د از خوابیبر جه
  ؟یدر چه سوداهاست ،مهمان :گفت

  بو العال يا ،خواب دوش يدیتا چه د
  تو هندوستان ل ِیده پیخواب د

  ده امید یسوداناك خواب :گفت
  دار رایدم خواجۀ بیخواب د
  بوالعال يدم به خواب، ایخواجه را د
  یالمن یدم خواجۀ معطیخواب د
  شمرد ین بر مین چنیخود ایمست و ب

  ش ینه ریفم را نگردد سیتا که ض  
  برگزار :گو ،نیوام را از بعض ا

  کن ُ مرا هم درج  ،یئر دعا گوو
  م ن قسیشته است اودر فالن دفتر ن

  عدن  رد، ه بسپارم بدویخف
او شته نام ِون، و يدر خنور  
  ن خورده ام یشیار پیآن  من غم ِ

  خدعوك یع ان ال یفاجتهد بالب
  اریروز اختکه رسول آموخت سه 
  چ خفت یکه رواج آن نخواهد ه

  مو به مو ان  ُکنیبت را ین وصیو
  آن مهمان نهند ش ِیپ ،یگران یب

  بده  یهر که را خواه ،ر ویبگ :گو
  ریچ شید هیباز نا  پستان يسو
مرسول  بر قول ِ ِ صدقه سترد  

  زند آن عطا را بر درش یتا بر
  ان را مستردلحۀ مصیست هدین

  رها با ذو الجالل کرده ام من نذ
  انشان اوفتدیخود ز ست چندان یب

  ر گشودشان بیمحنت بر ا صد در ِ
  که رساند حق را در مستحق 

  گشادلب به ذکر آن نخواهم بر ُ
  ن درازیچند يهم نگردد مثنو

  گه نوحه کنان  ،ن وخواناگه غزل 
   یمست و خوش بر خاست ،مردا يپا

  تو در شهر و فال یگنجُ یکه نم
  ز حلقۀ دوستان  یه ستدیکه رم

  ده ام ید یآفتاب شبدر دل 
  دار راید یآن سپرده جان پ

 ایآن سپرده جان به راه کبر

   از امر ِ خداواحد کااللف 
  ردعقل و هوشش را بب یتا که مست
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  خانه افتاد او درازان یدر م
  یبحر خوش يا :گفت ،با خود آمد

  یئداریب  يخواب در بنهاده ا
  فقر ِ در ذلّ یکنُ پنهان  یمنعم
اندر ضد پنهان مندرج ضد  

  نمرود درج در آتش ِ يا روضه
  نجاح شاه  یتا بگفته مصطف
  دقات قطمن الص ما نقص مالّ

  زر در زکات یجوشش و افزون
  پاسبانسه ات را یک  آن زکاتت

  ن نهان در شاخ و برگیریوة شیم
  يوه ایزبل گشته قوت خاك از ش

  یئدر عدم پنهان شده موجود
یظلمآهن و سنگ از برونش م  

  یمنیهزاران ا  یدرج در خوف
  يشه زاده ا  تن  گاو ِ اندرون ِ
  سیزد ز آن نفیگر يریپ يتا خر

  

  خلق انبرد او آمد فرازه گ  
   یشه ینهاده هوشها در ب يا

   یئدل دار  یدل یدر ب يبسته ا
  فقر ِ غلّ طوق دولت بسته اندر

  ج مآتش اندر آب سوزان مند
  ان شده از بذل و خرج یدخلها رو

  رباح  یالنعم یا اولیالسماح 
  رات نعم المرتبطیانما الخ

   ةعصمت از فحشا و منکر در صال
  ز گرگانت شبان   و آن صالتت هم

  مرگ  ر ِیجاودان در ز یزندگ
   يوه این را میزاده زم  ز آن غذا

یئودمسج ،يساجد در سرشت   
   یعلممشمع   و يدرون نوروز 

یچندان روشن چشم  در سواد   
   يبنهاده ا يرانه ایگنج در و

  س یبل یعنی ،ین ؟ند شاهیگاو ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فالن  ،ن سفر در ممالک منیدر ا: خود را کهت کردن سه پسر یت آن پادشاه و وصیحکا. 105
رد د و گیبه فالن قلعه مرو ،اهللا اهللا ،اما .دیاب نصب کنن نوید و فالن جا چنیب نهین ترتیچن ،جا

  دیآن مگرد
  سه پسر او رابود  یهپادشا

  استوده ترُ  يگریاز د یکیهر 
  شه زادگان استاده جمع ،شه ش ِیپ

  ن پسرینیاز ره پنهان ز ع
  ن چشمه شتابیا تا ز فرزند آبِ

  نیاض والدیباشد ر یتازه م
  لیعل يماریچون شود چشمه ز ب

  دید پدیگو ینخلش هم یخشک
  نیز پنهان همچنیبسا کار يا
  نیمو ز هاسمانآده ز یکش يا

  يده ایتن ز اجزاء جهان دزد

  صاحب نظر  هر سه صاحب فطنت و  
  و فرّ در سخا و در وغا و کرّ

  همچون سه شمع   شه نان ِیالعقرة 
  ل آن پدرینخ ید آبیکش یم
  مام و باب  اض ِیر يرود سویم

  ن ین هر دو عیز  نشانیع يگشته جار
  ل یخشک گردد برگ و شاخ آن نخ

  دیکش یز فرزند آن شجر نم م :که
  ن یا غافلی ،متصل با جانتان

 ن یتو سم تا گشته جسم ِ  ه هایما

 ياده ین و آن ببریه زیه پایپا
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  ن و آفتاب و آسمانیاز زم
  گانیرا يکه برد يا تو پنداری

  داریده نبود پایکالۀ دزد
  د فشاردیبا یکم هم ،نیه ست ایعار

کان ز وهاب آمده ست ،جز نفخت  
  مشیگوینسبت به جان م ،هدهیب

  

 بر جسم و جان یپارها بر دوخت  

 ن و آنیبار نستانند از تو ا

 دار يک آرد دزد را تا پایل

  د گزاردیبا یهم یکانچه بگرفت
  هده ست یآن دگرها ب ،روح را باش

  ع محکمش یبه نسبت با صن ین
  

  
  
  
  
  
  

جذاب از نشدن او از استمداد و ا یو مستغن يات ابدیعارف از سرچشمۀ ح ان استمدادیب. 106
آن  يچون بر مددها یکه آدم ،الغرور عن دار ِ یذلک التجاف ۀکه عالم ،وفایب يآبها يچشمه ها

  م راستیچنانکه حک. ست شودم سئدا یچشمۀ باق ها اعتماد کند در طلبِ چشم
  دینگشا يه ها ترا دریکز عار            دیبا یز درون جان تو م يکار

  دیرون آیکه آن ز ب ییبه ز آن جو                 ک چشمۀ آب از درون خانهی
  زهایچ ز اصل ِیکار ،حبذا

  یکش ینبوع شربت میتو ز صد 
  یچون بجوشد از درون چشمۀ سن

  يدرون خانه ا یچشمۀ آب
  ل بودنت چو ز آب و گیقرة الع

  د از برونیقلعه را چون آب آ
  کندُ رد آن حلقه نکه دشمن گچو
  آن سپاه بندندرون را بیب آبِ

  از درون يشور ک چاهیآن زمان 
  مرگ يقاطع االسباب و لشکرها

  در جهان نبود مددشان از بهار
  "دار الغرور" ز آن لقب شد خاك را 

  دیدویچپ م از راست وزش از آن یپ
  غمان را وقتو مر ت یاو بگفت

  مست دب چون سپاه رنج آمد 
  ن سان زد مثلیطان بدیش یپ  حق

  من پشتم تو را: د کهیکه تو را گو
  من با توام ،دهم ياریرا و ت مر

  خدنگ ر ِیت  گه  اسپرت باشم
  تو کنم در انتعاش يجان فدا

  زهاین کاریفارغت آرد از ا  
   یکاهد خوش ،هر چه ز آن صد کم شود

   یغن يچشمه ها گرد ز استراق ِ
 يکان نه در کاشانه ا يبه ز رود

  دل بود درد ،هن قرّیراتبۀ ا
  امن باشد بر فزون  در زمان ِ

  کندُ تا که اندر خونشان غرقه 
  ز آنها پناه   تا نباشد قلعه را

  رون ن از بیریش حون ِیبه ز صد ج
  د به قطع شاخ و برگ یآ يهمچو د

  اری يرو بهار ِ  جز مگر در جان
  وم العبوری کاو کشد پا را سپس 

  دینچ يزیچ ،نم درد تویبچ :که
  ان یکه در مُ ر از تو رنج و ده دو

  ده ام یمن د :راو د تیگو یخود نم
  ل یرا در رزم آرد با حو که ت

 در بال و، در جفا و، در عنا

  دوم یتو من م ش ِیدر خطرها پ
  تنگ  اندر وقتهم باشم  مخلصت
  هال مردانه باش  ،يریش ،یرستم
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  ن عشوه هایکفرش آورد ز يسو
  در خندق فتادو چون قدم بنهاد 

  من طمعها دارم ز تو ،ایب یه
  کردگار ز عدل ِ يدیتو نترس
  یاز به گشتخود او جدا  :گفت حق

  شمار فاعل و مفعول در روز ِ
  ن در حکم ودادیقی  ره زده و ره زن

  فتیکاو را فر ،گول را و غول را
  لندنجا در گیا ر یهم خر و خر گ

  نآکه واگردند از  را  یجز کسان
  ریخدا توبه پذ ،توبه آرند و

  نیحن یمانیچون بر آرند از پش
  لدر بر وکه ماد  آنچنان لرزد

  ده از غروریخداتان واخر يکا
  جاودان برگ و رزق ِ  تان نیا بعد از

  ط رشک کردیا بر وسایچون که در
  شیقصۀ شهزادگان آور به پ

  

  اغخدعه و مکر و د آن جوال ِ  
  شادگرا بر ُخنده لب  قهاو بقه

  زارم ز تویرو که ب  رو :دشیگو
  دست از من بدار تو ،ترسم یمن هم
  ی؟ره یک  رها همین تزویتو بد
  سنگسار فیاهند و حریرو س
در چه  در بئس المهاد ،عدند وب  

  فت ید شکیبا یاز خالص و فوز م
  آنجا آفلند  نجا ویغافلند ا

  ند از خزان یدر بهار فضل آ
  ریالماو نعم ا ،رند ویامر او گ

  ن ین المذنبیعرش لرزد از ان
  کشد یبه باال م ،ردیدستشان گ

  غفور نک رب ،فضل و اض ِینک ر
  نه از ناودان  ،حق بود ياز هوا

 مشک کرد بترك یتشنه چون ماه

  شیث از حد امکان است بین حدیکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت یوداع وص ردن شاه وقتو اعادت کروان شدن شهزادگان در ممالک پدر بعد از وداع . 107
  راخود 

ه کردند آن هر سه پسرعزم ر  
  در طواف شهرها و قلعه هاش
  خواستند از شه اجازت، گاه عزم

  کردند و وداع شاه بوس ِ دست
  دیعازم شو  شدک تانهر کجا دل

  "باش ره"نامش  که ر آن قلعهیغ
  ذات الصور ز آن دژ ِ ،اهللا اهللا

رو و پشت  سقف و پست رجهاش و ب  
یجرة زلهمچو آن حخا پر صرو  

  دیننگر یاو م يوسف سویچونکه 
  ذارنگرد آن خوش عبتا به هر سو 

  فرد زدان ِی روشنان  ةدیبهر د

  سفر رسم ِ  پدر امالك يسو  
  وان و معاش یر دیتدبره از 

 د جزمیت دیداد اجازتشان چو ن

  طاع شان گفت آن شاه میپس بد
  دیدست افشان رو ،امان اهللا یف

  داران قباکله ُ تنگ آرد بر 
  د از خطریبترس  د ویدور باش

  جمله تمثال و نگار و صورتست 
  ش نظرهاگوسف به نایکند ُ تا 

دیمک آنخود کرد  ر نقش ِخانه را پ  
  اریاخت یاو ب  ندیاو را ب يرو

  ات کردیشش جهت را مظهر آ
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  نگرنداک یوان و نامیا به هر حت
  ن فرمود با آن اسپه اویبهر ا

  دیخور یگر در عطش آب  از قدح 
  راو در آب د  ستیآنکه عاشق ن

  شد در او یصورت عاشق چو فان
حور يند اندر رویحق ب سن ِح  
  ستیو صادق یرتش بر عاشقیغ
  ردب يو اگر عاشق شود هم گوید

  دیطان آن جا شد پدیاسلم الش
  گروه يا ،ان نداردیخن پان سیا
  ه زندستان رن مبادا که هویه

  ز آمد مفترضیاز خطر پره
  ز بهیسر ت خرد  یئدر فرج جو

  ن سخن را آن پدریگفت ایگر نم
  لشانیشد خیخود بدان قلعه نم

  بس مهجور بودو، کان نبد معروف 
  دلشان ز آن مقال  منع اوکرد که چون
  ستن منع در دلشان برُآز یرغبت
  ؟کز ممنوع گردد ممتنعست یک
  ض شدیتبغ یتق بر اهل ِ ینه

  ریکث به قوما ً يغوین یپس از ا
  ؟آشنا مام ِح یرمد از ن یک

  میخدمتها کن :گفتندبه شه پس 
  م از فرمان تویرو نگردان

  خدا ح ِیاستثنا و تسب ،کیل
  يملتو استثنا و حزم ِ ذکر ِ

  ستیک باب نیجز  ،صد کتاب ار هست
  ک خانه استی ینتهق را من طرُیا

  ها صد هزاریگونه گونه خوردن
  تو تمام یر گشتیچون س یکیاز 

  يده ایدر مجاعت پس تو احول د
  زیم از سقام آن کنیگفته بود

  ندرَچ یربان سن ِح اض ِیاز ر  
  تم فثم وجهه یث ولیح

  دیحق را ناظر آب  در درون ِ
  نظرصاحب  يا ،ندیصورت خود ب

  بگو ؟دیپس در آب اکنون که را بن
  وریاز صنع غ همچو مه در آب 

  ست یاستور نو و بر ُیرتش بر دیغ
  ردبم يویآن د ،گشت و یلیجبرئ

  دیزیبا شد ز فضلش  يدیزیکه 
   ۀ پر از شکوهلعالحذر زآن ق

  د اندر شقاوت تا ابدیکه فت
  غرض  یب ثید از من حدیبشنو
  به  ز یپره  نگاه بالیکم از

  ز آن قلعه حذرافرمود  یور نم
  لشان یافتاد آن سو م یخود نم

  از قالع و از مناهج دور بود
  ال یخ يدر هوس افتاد و در کو

  ست ن را باز جیا رّد سیکه ببا
  "ما منع  صیاالنسان حر"چونکه 

  ض شدیهوا تحر اهل ِ ک بریل
  ریخب به قلبا ً يهدین یهم از ا

  هوا حمامات یرمد ز آن نبل 
  م یو اطعناها تن ها بر سمعنا

  تو کفر باشد غفلت از احسان ِ
ز اعتماد شان جداید از اخود ب  

   يمثنو يگفته شد در ابتدا
  ست یجز محراب ن  صد جهت را قصد

  ک دانه است ی ۀن هزاران سنبلیو
  ز است اندر اعتباریک چیجمله 

  سرد شد اندر دلت پنجه طعام 
   يده ایرا صد هزاران د یکیکه 

  زین ریتدب يکژبان و یو ز طب
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  عذار یهمچو اسب ب ،بانیکان طب
از قرع لگام هرر زکامشان پ  

ما ناشده واقف که نک بر پشت  
  ن لگامیما ز یست سر گردانین

  ها شدهستانب يگل سوُ  یما پ
  درَند از خیکه گو ین نیچشان ایه

  بان آنچنان بندة سببیآن طب
  گاو نر یدر صطبل يگر ببند
  باشد تغافل خفته وار ياز خر

  ؟است ین مبدل تا کیکا :خود نگفته
  يده ایانراست پرّ ير سویت

  یتاخت يدیبه ص یئآهو يسو
  ده بهر کبسیدو يسود یدر پ

  گرانید يچاهها کنده برا
  رب  رادت کردمیب در سبب چون

  خاقان شده یاز مکسب یبس کس
زنان قارون شده بس کس از عقد  

  خر بودِ  مگردان چو د  پس سبب
  ریهم دل يدنگر يریر سبب گد
ن حزم و حذریاستثناست ا رّس  

  مشرکان را دو دو چشم اهل بدر
  ز استگربُ گر چه  ،آنکه چشمش بست

  او بگرداند دل و افکار را
  فیلط ینیب يانه اچاه را تو خ

  ب خداستیتقل ،ستین تسفسط نیا
  کند یق میحقا آنکه انکار ِ

  الیخ حسبان ِ :د کهیگو یمهاو 
  

  بهره بودند از سوار یغافل و ب  
سگام  ل ِیاز تحو شان مروح م  
  نما ياستاد  ست استض چئرا

  سوار دوست کام  فیجز ز تصر
  ده ب يآن خار کی، لگل نموده
  ؟کوبد لگدیما که م يبر گلو

  زدان محتجب ی گشته اند از مکر ِ
  خر   در مقام گاو یابیباز 

  ؟ه کارین خفیااست  یتا ک ،یئکه نجو
  ؟است یاو مگر افالک ،دایست پین

   ؟يده اید ،رتیچپ رفته ست ت يسو
   یساخت ید خوکیش را تو صیخو
  افتاده به حبس و، ده سود ینارس
  ده فتاده اندر آن یش را دیخو

  ؟در سبب يپس چرا بد ظن نگرد
  ان شده یز آن مسکبه عر يگرید

  ون شده یزنان مد کس از عقدبس 
  بهتر بود  یکنُ کم  يه بر ویتک

  ریزاست  پنهان شکه بس آفتها
ن قدریا  دیز نمازانکه خر را ب  

 چ قدریکم نموده تا ندارند ا

  ز است ب خر  ،اندر دو چشمش یز احول
 چون مقلب حق بود ابصار را

  ف یظر ینیب يدام را تو دانه ا
   قتها کجاستید که حقینما یم

  تند یم یالیاو بر خ یجملگ
  بمال  یچشم ،باشدت یالیهم خ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يتهایو وص ما منع، یعلص یشهزادگان به جانب قلعۀ ممنوعه عنها بحکم االنسان حررفتن . 108
و ر، یأتکم نذیالم : شان بزبان حال گفتنیپدر را فراموش کردن و در بال افتادن و نفس لوامه با ا

  ریاصحاب السع یلو کنانسمع اونعقل ما کانا ف: شان در جوابیگفتن ا
  دنیخوب بد تو بنده ندانست خر      کنیو ل ،میش نمودیخو یما بندگ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



962 

 

  قیآن فر ،ان نداردین سخن پایا
زدند یگندم منه بر درخت  

  ش گرمتریچون شدند از منع و نه
  یز قول شاه مجتبیبر ست

  زعقل پند تو آمدند از رغم ِ
  اندر آن قلعۀ خوش ذات الصور

  رنگ و بو ظاهر  چون حس ،پنج از آن
  زآن هزاران صورت و نقش و نگار

  کم باش مست  روص ين قدحهایز
  ستیأم ،گذرور بص ياز قدحها

  گوشبگشا پهن  باده بخش   يسو
  کمَ د جام یاین ،چون رسد باده

  يبجو "دلبندم" یمعن ،آدما
  لیلخ آرد شد بهر ِ یگیچونکه ر

  د در وجودمصورت آ یصورت از ب
  ر در خصالمصو  یبیغن یکمتر
  یصورت یب رت محض آردت یح
  یدستها بافد هم ،یز دست یب

  کاندر دل از هجر و وصال آنچنان
  ؟ن موثر با اثریچ ماند ایه

  ستا صورت ینوحه را صورت ضرر ب
  مستدل يا ،ق استین مثل ناالیا

  یصورت دینماصورت  یب  صنع
  ودآن بر وفق خَ  رت باشدتا چه صو

شاکر شود ،نعمت بود صورت  
  ناالن شود ،بود یصورت زخم

  رد سفریگ ،بود يریسصورت 
  عشرت کند ،صورت خوبان بود

  بود، ناز آورد یصورت خوب
  کسب يآرد سو یصورت محتاج

  واندازه ها باشد برون  ن ز حدیا
  شه هایشها و پیت کینها یب

  ق یطر  آن دژ یبر گرفتند از پ  
  رون شدندیلۀ مخلصان بیاز طو

  آن قلعه بر آوردند سر يسو
  باش ره تا به قلعۀ صبر سوز ِ

  بر گشته ز روز  کیتار در شب
  رب يسو از پنج ،در بحر و  پنج در

راز جو ،باطن پنج از آن چون حس  
  قرار یب بسشدند از سو به سو یم

  ت پرست ت تراش و بب يتا نگرد
  ست یک از جام نیل ،باده در جام است

 بانگ و خروش يتا از آن سو بشنو

   گوش دار، آوازت آمد دم به دم
قشر و ترك، يگندم بگو صورت   

  ل ینب يا ،دان که معزول است گندم
  دود زاده ست  یکز آتش همچنان
  د مالل یآ اش  ینیب یاپیچون پ

   یآلت یب زاده صد گون آلت از 
   یر آدممصو جان سازد  جان ِ

  ال یده گوناگون خیشود باف یم
  ؟چ ماند بانگ و نوحه با ضرریه

  ست دست ین شند از ضرر کیدست خا
  هد المقل را جم یتفه تلیح

   یبا حواس و آلت نگاردتن 
  دک و بیاندر آرد جسم را در ن

  صابر شود ،صورت مهلت بود
  باالن شود ،بود یصورت رحم
  رد سپریگ ،بود يریصورت ت
  خلوت کند ،بود یبیصورت غ

 بود، ساز آورد یصورت چنگ

  آرد به غصب  ،يصورت بازو ور
  گون گون ال ِیاز خ  فعل یداع

  شه هایاند صورت  ِ جمله ظلّ
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  وشستاده قوم خَیبر لب بام ا
  دیورت فکر است بر بام مشص

  فکرت مکتتم ،فعل بر ارکان و
  ستیخوش کز جام ِ  آن صور در بزم

  لعب و جماع  صورت مرد و زن و
  کان نعمت است  صورت نان و نمک

  غ و سپریت آن صورت  در مصاف
  يو يصورتها ،و میتعل ۀمدرس

  صورتند یب صورتن صور چون یا
  اوفتند  یند و در نفیش او رویپ
  صورت وجود یور دارد ز بن صیا

  او انکار ِ  ابد ظهوریخود از او 
ید صورتهر مکان وار و سقف  

  افتکار گر چه خود اندر محل ِ
  صورت است ین بیقی فاعل مطلق 

  صورت از کتم عدمین بآگه گه 
  یرد از او هر صورتیتا مدد گ

  صورت چو پنهان کرد رو یباز ب
  گر کمالیاز صورت د یصورت

  ر زادیکآن م یرتجز مگر آن صو
  هنر یب يا ؟یکنیپس چه عرضه م

  مگو ،زدانیچون صور بنده ست بر 
  شیخو يدر افنا  و يدر تضرع جو

  ر صورتت نبود فرهیغز ور 
يرو یکه آنجا م يشهر صورت  

  تا المکان يرویم یپس به معن
ياو شو نزدکه  ياری صورت  

  يصورت شد یب يسو  یپس به معن
  کلُّ  د معبودحق بو  قتیحق در
  م کرده اندد يسو خود يرو ،کیل
  گمُ ن ضاالن ِیا ش ِیپ ،رک آن سیل

  من ز دیا ،ابد آن دادی یآن ز سر م

  ه اش ین ساین بیرا بر زم یکیهر   
  دیه بر ارکان پدیچون سا ،و آن عمل

  دو بهم  ،وصلت  ر ویک در تاثیل
  ست یشه یو ب يخودیب آن دة یفا
  وقاع  وقت یهوش یده ش بیفا
  صورت است  یب قوت آن ة دیفا
  ظفر یعنی ،یصورت یده ش بیفا

   یگشت ط ،چون به دانش متصل شد
  ؟صاحب نعمتند یچرا در نفپس 

 صورتند یپس صورها بندة ب

  ؟شش جحودیخو ست پس بر موجدیچ
  او ن کار ِیا  خود ر عکس یست غین
  شۀ معمار دان یۀ اندیسا
  آشکار یست سنگ و چوب و خشتین

  صورت اندر دست او چون آلت است 
  د از کرم یمر صور را رو نما

   یاز کمال و از جمال و قدرت
 در رنگ و بو  کدِ  آمدند از بهر

  ن ضالل یباشد آن ع  دیگر بجو
 بابت ارشاد کردش از وداد

  دگر یبه محتاج  خود اج ِیاحت
  هش مجویصورت به تشب ،ظن مبر

ش ید به پیر ناکز تفکر جز صو  
  به ِ در تو   دیتو زا یکان ب یصورت

   يرو يا ،دتیصورت کش یب ذوق ِ
  ر مکان است و زمان یغ یکه خوش
   يرویاش م یونسم ياز برا

   ين مقصود غافل آمدآگر چه ز
  سبل  ران ِیذوق است س یکز پ

ر اصل استگر چه س، گم کرده اندُ ر س  
  م د  از راه  يرس دهد دادیم

  گم ُ ر کردند پا و س  گرید قوم ِ
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  افتندیجمله  ،گم شد جملهُ چونکه 
  

  کل بشتافتندُ  يسو ،کم آمد از   
    

هوش ین را و بیدختر شاه چ يرو در قصر قلعۀ ذات الصور نقش ِآن سه پسر شاه دن ید. 109
  ؟ستین صورت کیکه ا ،و در فتنه افتادن و تفحص کردنبرادر شدن هر سه 

  آن گروه ،ان نداردین سخن پایا
  قیده بودند آن فرید  زآن  خوب تر

  دین کاسه رسیا ازونشان یاف  زانکه
  باش رقلعۀ ه  شیخو کار ِکرد 

  کمان یر غمزه دوخت دل را بیت
  ن بسوختیسنگ صورتقرنها را 

  ؟خود چون بود  بود یانروحچونکه 
  شه زادگان صورت در دل ِ عشق ِ
  غیک همچو مید هر یبار یاشک م

  دیشه ز آغاز د ،میدیما کنون د
  ار است از آنیبسِ  ا را حقّیانب

  خار ریغد ینرو  يکاریکانچه م
  دهد یعیتا ر ر یگتخم از من 

  آن و هست  یواجب یتو ندان
  است که تنن تو یاما نه ا ،او تو است

  یتوئ يظاهر که پندار ین توئیا
  گهر ي؟ ایبر صدف لرزان چرائ

  ین توئیگانه است با تو ایب يتو
  لتاو يتو يآخر سو يتو
  نیآمد دف يگریتو در د يتو

  ند جوانینه بیدر آانآنچه 
میرون آمدیش بیخو ز امر شاه  
  شاه را م قول ِیسهل دانست

  ق همهم در خندینک در افتاد
  شیخو خود و فرهنگ ه بر عقل ِیتک
  زرق یبد را  م خویدیمرض د یب

پنهان کنون شد آشکار علت  
  حق ۀ رهبر به است از ذکر ِیسا

  سن و شکوه دند با حید یصورت  
  ق ین رفتند در بحر عمیک زیل

  دیون ناپدیاف  کاسه ها محسوس و
بال هر سه را انداخت در چاه  

  امان  یب يا ،االماناذیاالمان 
  ر فروخت ن و دلشان بیدر د یآتش

 گرگون بودیفتنه اش هر لحظه د

  مانند سنان   کردیچون خلش م
  غ یدر يا :گفت ید و میئخا یدست م

  دیند یآن ب  چندمان سوگند داد
  انمان یکه خبر کردند از پا

  زو مطار یابین  يرّن طرف پیو
با پر آن سو جهدیکه ت  رر من پ  

  دست آخر آن واجب ب :یئهم تو گو
   تر از ما و من استکه بر یآن توئ

 یسوئ یو تو از ب يهست اندر سو

 دان شکریمدان، م یخود را  ن يتو

 یاب و بگذر از دوئیخود را  يتو

  ه و صلت یآمده ست از بهر تنب
  ن یچن ینیخود ب مرد من غالم ِ

  ش از آن یبند یر اندر خشت بیپ
  م یشد یاغی پدر  اتیبا عنا

  اشباه را یب يتهایو آن عنا
  ملحمه  یب ،بالۀ کشتخسته و 
  ش ین بال آمد به پیبودمان تا ا

  دق   ماریش را بیآنچنان که خو
  م و شکاریبعد از آنکه بند گشت

  ک قناعت به که صد لوت و طبق ی
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  خسن ي، ایدر قناعت خوانده باش
  صد عصایبهتر از س نا یب چشم ِ

  نر زمادر تفحص آمدند اند
  ریص در مستفح ياریبعد بس
  وشه یبل از وح ،گوش ق ِینه از طر

  نین است ایپرو رشک نقش ِ :گفت
  مثال ین بیدارد شه چ يدختر

  پنهانست او  يپرهمچو جان و چون 
  نه زن  ه دارداو نه مرد ر يسو
  او دارد ملک بر نام ِ یرتیغ
  ن سودا فتادیکش چن  آن دل يوا
  جهل کاشت آنکه تخم ِ ين سزایا

  شیخو ر ِیکرد بر تدب ياعتماد
  دبو بهِ ت یم ذره ز آن عناین

ریام يا  ریشتن گیخو مکر ِ ترك  
  ستیلۀ معدود نین بقدر حیا

  ربود؟ یخواه یسود ک يریتا نم
  

 ذکر ذکر حق و ذکر بوالحسن  

  گهر را از حصاُ چشم بشناسد 
  ن در جهان یا !عجب ؟صورت که بود

  ریبص یخیکشف کرد آن راز را ش
پوش  يرو یاو ب ش ِید پرازها ب  

  ن ین است ایصورت شه زادة چ
 در بها و در جمال و در کمال

  وانست اویا  در مکتم پرده و
  شاه پنهان کرد او را از فتن 

  او د مرغ هم بر بام ِکه نپرّ
  ن سودا مبادین چنیچ کس را ایه

  حت را کساد و سهل داشت یو آن نص
ش یپ  خود با عقل م من کار ِرَکه ب  
  دسد رپانصر خرد یز تدب که

  ریبم وت یش عنایش پبک پا 
 ستیسود ن  يریتا تو نم ،لین حیز

  ر و بهره بردار از وجودیرو بم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چ ی، هيبزبان از او سوال کرد یو کرم او و آنکه اگر کسبخارا در ت صدر جهان یحکا. 110
  ينداد

  اجلِ  صدرآن  يدر بخارا خو
  شمار یب يار و عطایداد بس

  ده بودیچیپ هازر به کاغذ پاره 
  پاك باز د و چو ماهیهمچو خورش

  آفتاب ؟دبوک  خاك را زر بخش
  را راتبه يفرقه ا یهر صباح

  عطا يروز يدان را بیمبتال
  قلم ان یگر بر علویروز د
  عام  دستان یگر بر تهیروز د
  ریمان ِ صغیتیگر بر یروز د
  لیگر بهر ابناء السبیروز د

با زبانزاو   یکه کس ،دشرط آن ب  

  عمل  سن ِح  بود با خواهندگان  
  زر نثار ز جودش  يتا به شب بود

  افشاند جود یم ،دش بودتا وجو
  بدهند باز  ایرند از ضیآنچه گ

  گنج اندر خراب  ،زر از او در کان و
  به ئزو خا  یامتُ تا نماند 

  آن سخا  وگان رایگر بیروز د
  شتغل م گریروز دهان یبا فق
  وام  گر بر گرفتاران یروز د
 ریفان ِ اسیگر بر ضعیروز د

 لیگر مر مکاتب را کفیروز د

  ان دهد ینگشاو، چ یزر نخواهد ه
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  رهش یبر حوال ک خامش یل
  ناگهان با لب سؤال يهر که کرد
  اسه اشید کم نجا بمن صمت من

  *داشت عشق و تاسه اش  یبر خموش
  بگفت يریپ یکی يروز  ً نادرا

  رش جد گرفتیپ  ر ویمنع کرد از پ
  پدر يا  يریشرم پ یبس ب :گفت
  طمعبه  یخواهیمو  ين جهان خوردیکا

  ر رایمال داد آن پ ،خنده ش آمد
  چ خواهنده از اویا  رین پیار یغ

ناگهان  هانیروز فق نوبت  
  چاره نبود یها بسیرد زارک

  د پایچیپ  رگو  گر بایروز د
  تخته ها بر ساق بست از چپ و راست

  نداد يزیچ ،دش و بشناختشید
  ناست اوید که نابیتا گمان آ
  زیچ چیهندادش  ،هم بدانستش

دیکچونکه عاجز شد ز صد گونه م  
  وگان رفت و نشستیان بیدر م

  يندادش صدقه ا دش یهم شناس
  پگاه یفن خواهش کیپ پسرفت 

  گرن ین و مینش ،چ مگشا لبیه
  پندارد به ظن رده م ،ندیکه ب  بو

  بدهم به تو يه امین  هر چه بدهد
  د و بر راهش نهادیچیدر نمد پ

  نمد يبر روانداخت زر چند 
  رد آن کفن خواه آن صلهیتا نگ

ر نمد بر کرد دستیرده از زم  
  چون بستدم :گفت با صدر جهان

  عنود يا ،يردنمتا  ،کنیل :گفت
موتوا"ِ  رّس  ن بودیا "قبل موت  
  چ فرهنگ دگریه  ردنر میغ

  ش واروید ،ستاده مفلسانیا  
  مال  ک حبه ی ن گنه یز يدزو نبرُ

 ه اشیبر همه اهل بخارا سا

  سه و کاسه اش یخامشان را بود ک
جفت  که منم با جوع  ،ه زکاتمد  

ر اندر شگفت یپِ  مانده خلق از جد  
  شرم تر یب یئاز من تو :ر گفتیپ

  جمع به  يرین جهان گیکان جهان با ا
  ر رایرد آن توفر تنها بیپ
  تسو کید و یه زر ندم حبین
  ه از حرص آمد در فغان یک فقی

  چ سودینبودش ه ،یگفت هر نوع
مبتال قوم ِ ناکس اندر صف  

د آن شه گمان کاشکسته پاستتا     برَ
  از لباد  دیرو بپوش  گرید روز ِ

 ان برخاست اویان اعمیدر م

  زیآن عزگفتن  از گناه و جرم ِ
  دیبر سر کش يچون زنان او چادر

  دست   پنهان کرد  سر فرو افکند و
   يدر دلش آمد ز حرمان حرقه ا

  راه  ش ِیه پن ،چم در نمدیکه بپ
  نجا گذریا  تا کند صدر جهان
  کفن  وجه یزر در اندازد پ
  ه خویکد ر ِیهمچنان کرد آن فق

  آنجا فتاد معبر صدر جهان 
  ودل خَیرون کرد از تعجیدست ب

  تا نهان نکند از او آن ده دله 
  ز پست او  دست یپکرد از سر برون 

  کرم   ببسته بر من ابوابِ يا
  چ جودیه يمن نبرد جنابِ زا

  دسمتها ریغن ردن م یکز پ
  له گریح يا ،رد با خدایدر نگ
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  به ز صد گون اجتهاد ،تیک عنای
  ت هست موقوف مماتیو آن عنا

  ستیز نیت نیعنا یبلکه مرگش ب
ریپِ  ین افعیا ،د باشدمرّآن ز  

  

  جهد را خوف است از صد گون فساد  
  ن ره را ثقات یتجربه کردند ا

  ست یأم یئجا ،هان و هان ،تیعنا یب
  ؟ریضر یشود افع یزمرد ک یب

  

  
  
  
  

  ر امردیو تدب یاه با لوطدر خانقکوسه امرد و ت یحکا. 111
  در انجمن يو کوسه ا يامرد

  مشتغل ماندند قوم محتجب
  ز آن عزب خانه نرفتند آن دو کس

چار مو  بر زنخدان  دکوسه را ب  
امرد به صورت بود زشت کودك  

  یاز گمرهرد شب ب بد ییلوط
  ستاو از جا بج ،زد کودكدست بر 

  ؟یخشت چون انباشت ین سیا :گفت
  گیالنار خرس مرده ر یف يا: گفت
  خود از ضعف ،مارم ویب یکودک
  یتف يز رنجور ياگر دار :گفت

  یب مشفقیک طبیا به خانۀ ی
  ؟انم شدنتآخر من کجا  :گفت

  يلحدم ،يدیپل ،یقیچون تو زند
  بود بهتر مکان اوک یخانقاه

  خوار خمر یرو به من آرند مشت
  ریر زیز راست خود یوآنکه ناموس

  ر نظریرا غ ار ِ با ناموسی
  عام بازار ِ   ن بودیخانقه چون ا

  ؟از کجا يناموس و تقو  ؟خر کجا
  و عدل جو یمنیعقل باشد ا

  زنان يزم من روم سویور گر
  افت زندان و فشاریوسف از زن ی

  بر من تنند یاز جاهل آن زنان 
  زنان ین ،ز مردان چاره دارم ین

  ستیبعد از آن کودك به کوسه بنگر

  د در وطن ب یآمدند و مجمع  
  شب  ثلث ِ شد زمان ،روز رفت و

  عسس  ترسهم بخفتند آن سو از 
  ک همچون ماه بدرش بود رویل

  ست خشت یب خود هم نهاد اندر پس ِ
یشتهخشتها را نقل کرد آن م   

  ؟سگ پرست يا یستیتو ک یه :گفت
  ی؟خشت چون برداشت یتو س :گفت

 گیت مانند دیخاص یابله و ب

  رتقدم  اطینجا احتیکردم ا
  ؟یجانب دار الشف یچون نرفت

   یغلقاز سقامت م يگشاد اوک
  من ممتحن  روم یکه به هر جا م

   يدشم چون دیبرآرد سر به پ یم
  امان  يدر و زمانک یدم یمن ند

ه فشاریکف خا  ر نطفهچشمها پ  
  ریدهد مالش به کیم غمزه دزدد 

 ن پر خطرین نظر دیکن زیت، لسین

   ؟خام وان ِیچون بود خر گله و د
  ؟ت و خوف و رجایخر چه داند خش

  ؟اما عقل کو ،زن و بر مرد بر 
  افتم اندر افتتان ُ وسف یهمچو 

  ع بر پنجاه داریمن شوم توز
  جان من کنند اشان قصدیاول

  ؟از آن ینم نیاز ا ین چون چون کنم
  ست یرم باو با آن دو مو از غ :گفت
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  خشت کار ِیت و از پفارغ است از خش
  نمون بهر ِ چار مو  دانبر زنخ
  ت بهتر استیۀ عنایسا يذره ا
  ر کندطاعت ب طان خشتیزانکه ش
  يت او ندارد زهره ایبا عنا

بنهادة تو است  ر استخشت اگر پ  
  مو را از آن یکیقت هر یدر حق
  ستیاز آن مو  ُکه کیهر  ،قتیدر حق

  يبر در یتو اگر صد قفل بنه
  نهد يهراگر م از موم   يشحنه ا

  همچو کوه  تیعنا آن دو سه تار ِ
کو سرشتین يا ،گذارخشت را م  

  دست آر در  زآن کرم دو تا مو   رو
  دبه بوِ از عبادت   معال نوم ِ

  آن سکون سابح اندر آشنا
  دست و پا ساکن به آب اندر سباح

  رود سباح ساکن چون عمدیم
  و کنار حد یاست ب یئایعلم در

  او مر ِر هزاران سال باشد عگ
  

  زشت  و ز چو تو مادر فروش کنگ  
  کون  رامونیپخشت  یبهتر از س

  از هزاران کوشش طاعت پرست 
  ه کندر خود را  ،دو صد خشت است  گر

 يشتن را بهره ایتا بسازد خو

  آن سو است  ياز عطا  آن دو سه مو
 دان  کالن یخُرد منگر، همچو کوه

  ست یصلۀ شاهنشهه و کان امان نام
   يره سریخ  آن جمله را بر کند

  دل بشکهد پهلوانان را از آن 
ما در وجوه یس چون فرّ  د شدهس  
  زشت  و ِیسب از دخُمن میا هم  ک یل

  سب و غم مدارمن بخُیوآنگهان ا
  دکه مستنبه بو یآنچنان علم
با دست و پا  یاعجم به ز جهد  

 با انتطاح یبه رود از اعجم

 زد دست و پا و غرق شد یاعجم

  بحار علم است غواص ِ البِط
  جوو  ر از جستیسچ یهنگردد  یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایشبعان طالب العلم و طالب الدنیهومان ال ث منیان حدیبدر . 112
  انیحق بگفت اندر ب کان رسول ِ

راتهایا و توفیالدن طالب  
  نظر ين قسمت چو بگماریپس در ا

  ؟ا پس چه باشد آخرتیر دنیغ
  نیقیا آخرت باشد یر دنیغ
  

  شبعان یمنهومان هما ال  :نکهیا  
راتهایتدب العلم و  طالب  

  پدر يا ،ن علمیا باشد ایدن ر ِیغ
 رهبرت  گردد  نجا ویز  کند َ کت 

  نیام ينجات آنجا، ایکان برد ز ا
  

  
  
  
  
  

  برادر بزرگتر يه و مقاله یگر در آن قضیشاهزادگان با همدبحث . 113
  رو به هم کردند هر سه مفتتن

  میند ک سودا یک فکر و یهر سه در 
  یکیهر سه را خطرت  یدر خموش

  شانهر سه زان یر اشک یک زمانی

  رنج و حزن ک یدرد و ک یهر سه را   
  م یسق  ک علتی ک رنج ویهر سه از 

   یکیدر سخن هم هر سه را حجت 
  خون فشان   بتیمص بر سر خوان ِ
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  هر سه کس ک زمان از آتش دل ی
  ریخ اخوان ِ ياک :ن گفتیآن بزرگ
  لهگ يهر که به ما کرد  از حشم

  ؟کم نال از حرج :میگفت یمنما 
  ؟اکنون چه شدما صبر  دین کلیا

  اندر کش مکشک :میگفت یما نم
  جنگ تنگاتنگ وقت  مر سپه را

  آن زمان که بود اسبان را وطا
کنانُ  یه یش را هیخو ما سپاه  

  جمله عالم را نشان داده به صبر
میره سر شدیچه خ ،ما شد نوبت !  

  تو گرم يکه جمله را کرد یدل يا
  يدزبان که جمله را ناصح ب يا
  ؟تو يشکر خا کو پند ،خرد يا
  ش رایرده صد تشوز دلها ب يا

  يده ایش ار کنون دزدیر  ياز غر
گرانید چون به درد  يددرمان ب  

وقت يها يها  یگرانید پند  
تو د ساز ِبانگ بر لشکر زدن ب  

به هوش يدیه سال بافآنچه پنج  
  وشاران بود خَی ت گوش ِیاز نوا
وستهیپ يدسر ب، م مکنخود را د  
  بساط يست بر رووآن ت يباز
  با خرد يت گوش کن، این حکایا

  

  بر زده با سوز چون مجمر نفس   
  ؟ریغ م اندر نصح ِیما نه نر بود

  فقر و زلزله خوف و از بال و 
  الفرج  کالصبر مفتاح ،صبر کن

  ؟چه شد ،منسوخ شد قانون !عجب يا
   ؟خوش میاندر آتش همچو زر خند

  د رنگ یمگردان ،نیه :که گفته ما
  ر پایز  دهیبر يجمله سرها

  چون سنان   د قاهریئش آیبه پ :که
  نکه صبر آمد چراغ و نور صدرآز

  م یدر چادر شد  زشت چون زنان ِ
  دار شرم   از خود ،کن خود را وُ گرم 

  ي؟از چه تن زد ،نوبت تو گشت
  ؟تو يهایچه شد ه ،ن دمیست اوت دور ِ

  ش رایر بجنبان ،نوبت تو شد
   يده ایخود خند ش ِین بر ریش از ایپ

   ؟يتن زد شد، چونتو  مهمان ِ   درد
   يوا يوا ،یدر غم خود چون زنان

  ؟تو چه گرفت آواز ِ ،بانگ بر زن
  بپوش  یبغلتاق  ج خودیز آن نس

  رون آر و گوش خود بکش یدست ب
  گم مکن ُ ش و سبلت یپا و دست و ر

 ش را در طبع آر و در نشاطیخو

  سند ین معنیاندر ا یا بدانت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شت بطبع آوردن یهیفق یدن پادشاهیبه مجلس کش. 114 را و بزخم م  
  وشخَ مست اندر بزم ِ یپادشاه

  دین مجلس کشیا کش در کرد اشارت 
  اریاخت یدندش به شه بیپس کش

  نپذرفت او به خشم ،عرضه کردش
  که به عمر خود نخوردستم شراب

  دیده يزهر مرا  یم ين به جایه

  ش بر در یهیک فقیگذشت آن  یم  
  دیلعل در خوردش ده وز شرابِ

ش چون زهر مارست در مجلس ترُش  
  د چشم یبگردان یاز شه و ساق

   مارد از شرابم زهر یخوشتر آ
  دین وا رهیشما ز ،ش ویتا من از خو
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عربده آغاز کرد ،نخورده  یم  
لهمچو اهل نفس و اهل آب و گ  
  حق ندارد خاصگان را در کمون

  جام  دارند بر محجوبیعرضه م
  گرداند از ارشادشان یرو هم
  يده بگوشش تا به حلقش رگر ز 

  ست نوریچون همه نار است جانش ن
  گفت رفت رون ماند و قشر ِیمغز ب
  ستیجز که قشر افشار ن  دوزخ نار ِ

  شعله زن يور بود بر مغز نار
  ن قاعدهیا  میتا که باشد حق حک

  مغفور از او  نغز و قشرها مغز ِ
  گر بکوبد بر سرش  تیاز عنا

  دهانماند او بسته   ور نکوبد
  یک پین يا: بگفت یبا ساق شاه

  بر هر خرد یهست پنهان حاکم
  ر اویآفتاب مشرق و تنو

  نچرخ اندر آرد در زم  چرخ را
  خره کرددگر را س کاو عقل ِ ،عقل

  ریگ :گفت ،بر سرش زد یلیچند س
  شاد و خندان شد چو باغ ،مست گشت و

  انگشتک بزد ،ر و خوش شدیر گیش
  و ماهچ  در مبرز دیدزك یک کنی

  دهانش باز ماند ،د او رایچون بد
مشتاق و مست ،مرها بوده عزبع  

  د آن دختر و نعره فراشتیبس طپ
مرد زن به دست  لقا در وقت  

  شتگه در  ش نرم ویگاه  بسرشد
  يگاه پهنش واکشد بر تخته ا

  گه نمک  ب وآزد یر يگاه در و
  د مطلوب و طلوبیچین پین چنیا
  ا با زن استر  تنها نه شو  ن لعبیا

  درد مرگ  چون  گشته در مجلس گران  
  دل  در جهان بنشسته با اصحابِ

شربون یرار جز در با یاز م  
  کالم از ر یغ او،ابد از ی یحس نم
  شان داد  دهیند به دیب یکه نم

   ينصح اندر درونشان در شد سرّ
  جز قشور سوزان  کافکند در نار ِ

   ؟شود از قشر معده گرم و زفت یک
  ست یکار ن يچ مغزینار را با ه

  نه بهر سوختن  ،بهر پختن دان
  مستمر دان در گذشته و نامده 

  دور از او ؟مغز را پس چون بسوزد
  احمرش  شرابِ رداشتها آ

  ن شهان یا بزم ِ  رب وه از شُیچون فق
   یده به طبعش آر ه ؟یچه خموش

  برد خودهر که را خواهد به فن از 
  ر اویران بسته در زنجیچون اس

  فن   مین چون بخواند در دماغش 
  نرد است استاد يو ،زو داردمهره 
  ریآن زح  یلیس م ِید از بیدر کش
  و مضاحک رفت و الغ  یمیدر ند

  زك کندیمبرز رفت تا م يسو
خ با یسخت ز شاه  ز قرناقان ِ ر  

  تن ستم پرداز ماند  عقل رفت و
  زد دو دست  برزك در زمان یبر کن
  نداشت  يسود ،و يامد با ویبر ن

  اونان ر آمد به دستیچون خم
  ر مشت یز یزو بر آرد چاق چاق

   يک لخته ای یدر همش آرد گه
  از تنور و آتشش سازد محک 

  ن لعبند مغلوب و غلوب یاندر ا
  ن فن است یرا ا یق و عاشقیهر عش
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  ن و عرضیم و حادث و عیاز قد
  دگر یرنگ یکیلعب هر  ،کیل

  لیو زن را گفته شد بهر مث يشو
  او دست نگا ینه  ،آن شب گردك

  معتمد يا ،یاو کن تو باکانچه 
  ا که هست او مست توین زن ِ دنیا

  يخودیه از بیحاصل، آنجا آن فق
  ه افتاد بر آن حور زادیفق آن

  دیقالبها چخ ،و وستیجان به جان پ
  ؟چه ارسالن ،ه ملکشراب و چچه 

  نین و غیچشمشان افتاده اندر ع
  گر مرادیکشان از آن دیافت هر ی

  ؟ق باز گشتیکو طر ،شد دراز و
  ند واقعهیشاه آمد تا بب

  ست و برفتبر ج يجاه از یآن فق
  ر نکالر شرار و پپ ،شه چو دوزخ

  خشم و قهراز ر د پیهش دیچون فق
  ارکگرم  يکا ،اش یبر ساقبانگ زد 

  ایک يا :گفت ،خنده آمد شاه را
  کار من عدل است و داد ،پادشاهم

  خورم از ترش و خوشیآنچه آن را م
  ننوشم همچو نوش یآنچه آن را م

  زآن خورانم من غالمان را که من
  زآن خورانم بندگان را از طعام
  من چو پوشم از خز و اطلس لباس

  ذو فنون یشرم دارم از نب
  ت با بنونین وصیکرد ا یصطفم

  ه و برد با خود جفت خوبیشد فق
  يگران را بس به طبع آورده اید

  ش رایخو يهم به طبع آور به مرد
  ر شودصبرت پ يچون قالووز

  صبرش شد براق نکهن چویب یمصطف

  ن مفترض یرام  س ویچون و یچشیپ  
  دگر یک ز فرهنگیچش هر یپ

  ل یزن را بد گس   يشو يکه مکن ا
؟تو خوش امانت داد اندر دست  

  خدا با تو کند یکیاز بد و ن
 حق امانت دادش اندر دست تو

 يزاهد یماندش و ن یفیعف ین

  او اندر آن پنبه فتاد آتش ِ
  دیطپ یده میسر بر زن چو مرغ 

   ؟جانم یبخوف و چه  ،نیچه د ،ایچه ح
  ن یحس ین ،نجاشد آ دایحسن پ ین

م و دل گشت شادیطبع ِ هر   ک خرّ

  انتظار شاه هم از حد گذشت 
  القارعه و زلزله  آنجا  افت ی

  تفت   بربود  یم جام ِ ،مجلس يسو
تشنۀ خون دو جفت د فعال ب  

  زهر گشته همچون جام ِ یتلخ و خون
  در طبعش آر ن یه ؟رهیخ یچه نشست

  راو آن دختر ت ،آمدم با طبع
  جودم بداد ار را یز آن خورم که 

 ار از پنج و ششیدهد در خورد یم

  ار و توش ی خورد آن را بهدهم  یک
  شتن یخاص خو خورم بر خوان ِیم

  خام  کها ی ،خود ز پخته ،که خورم من
  نه پالس  ،ز آن بپوشانم حشم را

م گفت مما تلبسون ألبسوه  
  اطعموا االذناب مما تاکلون 

 خاص ِ کشاف الکروب ياز عطا

   يست و راغب کرده اچ يدر صبور
  ش رایدور اند کن عقل ُِ شوا یپ

  ر شودب یعرش و کرس اوج ِجان به 
 طباق  يدش به باالیبرکشان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



972 

 

  وب ِ رادیشه کرد ایپ يچون صبور
  صبر صدر آمد به هر حالت که  هست

  يده ایصبر مفتاح الفرج نشن
  صبر آرد عاشقان را کام ِ دل

  ن سخن کوتاه کنیحد ندارد ا
  

 از بال او را در ِ رحمت گشاد  

 صبر وامگذار تا بتوان ز دست

 يده ایچیل در پین تعجیکاندر ا

 دالن را صبر شد آرام ِ دلیب

  ث عاشقان بر گو سخنیواز حد
  

  
  
  
  
  

ن تا به قدر امکان به مقصود یت چیتمام ماجرا به جانب والاد از شاه زادگان بع رفتن. 115
  ک شدن محمود استیکتر باشند اگر  راه وصل مسدود است به قدر امکان نزدینزد
  عاشق و  زوتر بران يباز گرد ا

  هر سه شهزاده چو کار افتادشان
  روان گشتند زود  ن بگفتند ویا

  ن شدندیقیصد  دند ویصبر بگز
  لک را بگذاشتندن و میوالد

  ریادهم از سرم یهمچو ابراه
  یسر خوش  م مرسلیا چو ابراهی
  دیل صبار مجیا چو اسماعی

  

 کانتظار توست آن شهزادگان  

 دادشان یعشق در خود گوشمال

  آن لحظه بود ،ار منی يا ،هر چه بود
  ن شدندیبالد چ يبعد از آن سو

  راه معشوق نهان برداشتند
  ریفق پا و سر کرد و یعشقشان ب

   یش را افکند اندر آتشیخو
  دیکش یش عشق و خنجرش حلقیپ

 

  
  
  
  
  
  
  
  

فتۀ یشخا یزنان عرب چون زل با جمال و کمال وس که پادشاه عرب بود و یت امرؤ القیحکا. 116
  شد ید طالب معنی، بااند ینها همه تمثال صورتیمگر دانست ا ،بودنداو 

  مالک خشک لبس از میامرؤ الق
  بود نازك طبع و هم صاحب جمال

  بر دلش یقیچونکه زد عشق حق
  د و برفتیبپوش یم شب دلقین

  زد در تبوكیامد خشت میتا ب
  نجا به کدیس آمدست ایامرؤ الق

  ش اویشد پ  آن ملک بر خاست شب
  دو ملکت شد کمال  یوسف وقتی

  تو غ ِیگشته مردان بندگان از ت
  بود ما بخت ،تو یش ما باشیپ

هم من و هم ممن  لک تو مملوك  
  او خموش  و یفلسفه گفتش بس

  تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد

  دش عشق از خطۀ عرب یهم کش  
 شاعر و صاحب اصول، اندر کمال

 ال و منزلشیسرد شد ملک و ع

 خت تفتیان مملکت بگریاز م

  از ملوك  یشاه :با ملک گفتند
  زندیم یخشت و  شکار عشق شد

  خو کین کیمل يا: وابا گفت 
  را رام از بالد و از جمال و مر ت

  تو غ ِیم یو آن زنان ملک مه ب
  صد جان شود  تو ما از وصل ِ جان ِ

  تو به همت ملکها متروك يا
  پوش  يرو  ناگهان وا کرد از سرّ

  سر گردانش کرد ،همچو خود در حال
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ار شدیاو بگرفت و با او  دست  
  ن دو شهآتا بالد دور رفتند 

  ریبر طفالنست ش  بر بزرگان شهد و
  شود غرغش کند یکه چو در کشت

  خُسرو آن شاه زمانیقصۀ ک
  شمار یب بس ملوك ،ن دویر ایغ

  نیچ گرد  ن سه شه بچه همیجان ا
  ریند از ضمیتا لب گشا یزهره ن

  ن زمانکجو آیصد هزاران سر به 
  یخوش خشم در وقت یعشق خود ب

  ن بود آن لحظه کاو خشنود شدیا
  او ر ِیش يجان فدا مرج ِ ،کیل

  یبه از هزاران زندگ ش کشتن
  دگرکیت رازها با یبا کنا

  نبود حرمخدا ماز ر یراز را غ
  ان همدگریم یاصطالحات

  ر عام آموختندین لسان الطیز
آواز مرغ است آن کالم صورت  
  ؟ریط که داند لحن ِ یمانیکو سل

  ستیا همان کردیو بر شبه سلید
  مان از خدا بشاش بودیچون سل

  فهم کن یئتو از آن مرغ هوا
  قاف يمرغان بود آن سویس يجا
  آن اتفاق د یکه د  را یالیخ هر
  بهر مصلحت  قطع فراق ین

  جسم ِ چو جانآن  يبهر استبقا
  جسد یآن روح يبهر اسبقا
  شان صالحیز ا ش جو یبهر جان خو

  از سپندان تا به عود  خایآن زل
  نام او در نامها مکتوم کرد

  "موم ز آتش نرم شد" یچون بگفت
  "دیمه بر آمد بنگر" یور بگفت

  زار شدیو کمر ب تاجاو هم از   
  ه ن گنیت نکرده ست اک کرّیعشق 

  ریمن االخ  دبو یاو به هر کشت
 تا فرقش کند يتا به قعر از پا

 ان انس و جانیهست شهره در م

  لک و تباراز مبربود عشقشان 
  ن یهمچو مرغان گشته هر سو دانه چ

  ریبا خطر بود و خط يزانکه راز
  کمان   زه کردهِ   عشق خشم آلوده

   یره کشیم خم به ددارد د يخو
  که خشم آلود شدچون  ؟میمن چه گو

  او ر ِین شمشآ  ن عشق ویکشد اُ کش 
   ین بندگآسلطنتها مردة 

  خطربه صد خوف و  يپست گفتند
  را جز آسمان هم دم نبودآه 
  خبر رادیا بهر ِ از داشتند

  اندوختند يطمطراق  سرور
  خام  مرد  رغانم ناجغافل است از 

  ریهست غ ،ردیو گر چه ملک گید
  ست یناش نلمع،علم مکرش هست و

  لمناش بودز ع يریمنطق الط
  ن ن لدم ور ِیط یدستیکه ند
  را نباشد دست باف  یالیهر خ

  افتد فراق  ان یبعد الع آنگهش 
  من است از هر فراق آن منقبت یکا

 در ابر  خور گردد نهان يلحظه ا

  ک دم در کشدیآفتاب از برف 
  شان اصطالح یا ن مدزد از حرفیه

  ف کرده بودوسی  زیچ هنام جمل
  آن معلوم کرد  محرمان را سرّ

  "با ما گرم شد  اریکان " يدن بیا
  "دیب سبز شد آن شاخ ِ" یور بگفت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



974 

 

  "طپندیآبها خوش م" یور بگفت
  "ندتن یم برگها خوش" یور بگفت
  "گل به بلبل راز گفتُ " یور بگفت
  "؟ون است بختیچه هما" یور بگفت
  "سقا آورد آب"که  یور بگفت
  "پخته اند یگیدوش د" یور بگفت
  "نمک یهست نانها ب" یور بگفت
  "به درد آمد سرم"که  یور بگفت

  محرمان را زآن خبر بد، که چه گفت
  يداو ب اعتناق ِ ،يگر ستود

  يگر بر هم زدام صد هزاران نا
  او نام ِ یچو گفت ،يگرسنه بود

  ياو ساکن شد ش از نام ِیتشنگ
بلند ز آن نام ِ ،شیدرد يدور ب  
نیاو را پوست يسرما بود وقت  
  پاك خوانند هر دم نام ِ یم  عام

  هو کرده بود از نام ِ یسیآنچه ع
  د جانیچونکه با حق متصل گرد

  تدوس ر از عشق ِپ از خود بود و  یخال
  وصل داد زعفران ِ يخنده بو

  رادرا هست در دل صد م یکیهر 
  آفتاب  روز  ار آمد عشق رای

  اری يآنکه نشناسد نقاب از رو
  عاشق هم او يروز روز او و 

  ن آبیاز ع  ان را نقد شدیماه
  ریر گیز پستان ش ،همچو طفل است او

  ر رایطفل داند هم نداند ش
  روح را  گرد نامه ن یا ج کرد یگ
  بلک اندر او ،ج نبود در روشیگ

  گم شودُ ابد یابد او که یچون ب
  ن بودیآنگه تگردد گم چون دانه 

  

 "سوزد سپند یخوش هم" یور بگفت  

  "کنندیم یدست بر هم رقص و مست"
   "از گفتبشه شهسرّ " یور بگفت
   "د رختیبر افشان"که  یور بگفت
  "بر آمد آفتاب ن یه " یور بگفت

  "ک لخته اندیش برحوائج از "ا ی
   "گردد فلک یعکس م" یور بگفت
   "درد سر شد خوشترم" یور بگفت

 که مخالف با موافق گشت جفت

   يداو ب فراق ِ ،يدیور نکوه
او و قصد  ی ،او خواهيدوسف ب   
  او جام ِاز مست  ،ر ویاو س يشد یم

   يباطن شد وسف شربتی نام ِ
  سودمند یدرد او در حال گشت

  ن یا ،دوست نام ِ  کند در عشقُ ن یا
  چو نبود عشقناك   ن عمل نکندیا
  از نام او  ورا  دایپ يشد یم

  نست آن یذکر ا ،ن است ویذکر آن ا
  در اوست انک  بدراپس ز کوزه آن ت

  آن بعاد از ِیپ يه بوهایگر
  عشق و وداد ن نباشد مذهبِیا

  را همچون نقاب  يآفتاب آن رو
  بدار يدست از و ،است "عابد الشمس"

  عاشق هم او يدل سوزاو،  دل هم
  نان و آب و جامه و دارو و خواب 

  ریش ر ِیغ نداند در دو عالم  یم
  ر راین طرف تدبیراه نبود ا

  ابد فاتح و مفتوح رایتا ب
  ل و جوینه س ،ا بودیحاملش در
  غرقۀ قلزم شود یلیهمچو س

"ن بودیا  "زر ندادم  يردتا نم  
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ن در شهر تخت گاه یشدن در بالد چ يو متوار یطاقت شدن برادر بزرگتر بعد از مدت یب. 117
  . ن عرضه کنمیمن رفتم الوداع تا خود را بر شاه چ: و گفتن که
  ثمه يکفواد یراس یاو الق     يمقصود یلنیتن یاما قدم

  جانیاا سر بنهم همچو دل از دست ی     رساندم به مقصود و مراد يا پای
   حت برادران او را سود ناداشتن،یو نص

  ف ترشدهایاضلها اهللا ک       ن دع فئهیا عاذل العاشقی
  من اخوان ِ يا :ن گفتیآن بزرگ

  صبرم نماند ،گشته ام یالابال
  طاق شد ين صبوریطاقت من ز

  ر آمدم اندر فراقیمن ز جان س
چند درد ؟راکشد مفرقتش ب  

  ن من از عشق زنده بودن استید
  وبی، جانها را کند پاك از عغیت

  ماهم بتافت ،چون غبار تن بشد
  صنم يا ،عشقت عمرها بر طبل ِ

  کردست جان یئبامرغ يدعو
  ؟چه غم یز اشکستن کشت  را  بط

  د جان و تنمبو ين دعویزنده ز
  یخواب ن کنیول ،نمیب یخواب م

  یگر مرا صد بار تو گردن زن
  ش و پسیرد پیار خرمن بگ  آتش

  یوسف را نهان و مختبیکرده 
  یئلت سازیح زه کردندش یخف

  حت در سمریآن دو گفتندش نص
  ما نمک يشهاین منه بر ریه

  ریخب یخیش یکیر یجز به تدب
  رده پیئکه نارو  یآن مرغ يوا

  يعقل باشد مرد را بال و پر
  باش يجو  ا مظفری ،ا مظفری
  قرع بابن یرد اخ ز مفتاح ِ یب

  ن از هوایب یدر دام م یعالم
  نه چو مرگیمار بر سستاده یا

  من  ن جان ِیز انتظار آمد به لب ا  
  ن صبر در آتش نشاندیمر مرا ا

عشاق شد واقعۀ من عبرت  
  در فراق آمد نفاق  زنده بودن 

  تا عشق سر بخشد مرا  سر ببر
  سر ننگ من است  ،ن جان ویز یزندگ

  ف افتاد محاء الذنوب یزانکه س
افت یصاف  يهوا من  جان ِ ماه  
  زنم یم "یاتیح یموت یان ف"
  ؟ز طوفان بال دارد فغان یک

  اش بر آب بس باشد قدم  یکشت
   ؟چگونه تن زنم ين دعویمن از ا

یکذاب ن یول ،هستم یعمد   
   یبر فروزم روشن ،همچو شمعم

  بس   آن ماه شب روان را خرمن ِ
   ینب عقوبِیز  ،لت اخوانیح

   یئغماز  رهنیپ  کرد آخر
  رخب یخود را ب مکن ز اخطار  :که
  و شک  يجلد ازن زهر ین مخور ایه

  ریبص یچون نبودت قلب ؟يچون رو
افتد در خطر  رد در اوج وبر پ  

   يرهبر عقل ِ ،چون ندارد عقل
  باش  يجو ا نظرور ی ،ا نظروری

  صواب  ينه از رو ،از هوا باشد
  دوا هم رنگ يو ز جراحتها
  اشگرف برگ    دیدر دهانش بهر ص
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  او به پاست یشیچون حش  شیدر حشا
  برگ يند بهر خور بر رویچون نش

  ش بازیدهان خو یکرده تمساح
  ۀ خور که در دندانش ماندیاز بق

  نند کرم و قوت رایمرغکان ب
او ناگهان ،ر شد ز مرغچون دهان پ  

  نان ر ز نقل و پُ ر ز پ ن جهان ِیا
  تراش يروز يبهر کرم و طعمه ا

  ر خاكیروبه افتد پهن اندر ز
  آن يد زاغ غافل سویایتا ب

  وان چو هستیصد هزاران مکر در ح
  نین العابدیدر کف چو ز یمصحف
  من يموال يا :دت خندان کهیگو

  ریقاتل صورتش شهد است و ش زهر ِ
  مکر است و زرق  جمله لذات هوا

  و کذب و مجاز نور کوته، برق
  خواندن یبه نورش نامه تان ین
  برق رهن ِ یآنکه باش جرم ِ ،کیل

  رد بر دلت آن آفتابیخشم گ
  لیدل یب کشاند مکر برقت  یم

  یاوفت يجو درگاه  ،کهَ بر گاه 
  جاه جو يا ،لیتو دل ینیخود نب

  لیشصت م  ن رهیکه سفر کردم در ا
  ن شگفتیا يگر نهم من گوش سو

  عمر خود کردم گرو  ن رهیمن در ا
  چو برق  یک در ظنیل ،يراه کرد

  يمن الحق خوانده ا یغنیظن ال 
  نژند يا ،ما یدرآ در کشت نیه
  ؟ر و داریرم گیچون ترك گ :د اویگو

  نیقی   به از تنها  کور با رهبر
  اژدهااز پشه در  يزیگر یم
  پدر ياز جفاها يزیگر یم

  است یگ مرغ پندارد که او شاخ ِ  
  مرگ  مار ِ در فتد اندر دهان ِ

  دراز کرمان ِ گرد دندانهاش 
  د و بر دندان نشاندیئکرمها رو

  مرج پندارند آن تابوت را
  فرو بندد دهان   در کشدشان و
  باز آن تمساح دان  چون دهان ِ

  من مباش یدهر ا تمساح ِ از فن ِ
  مکرناك  بر سر خاکش حبوبِ

  دان  آن مکر  رد به مکریاو گ يپا
  ؟هتر استکاو م  چون بود مکر بشر

  ن یاندر آست زهرر پ يخنجر
  ر سحر و فن پ  یاو بابل در دل ِ

  ریر خبیپ صحبت ین مرو بیه
  نور برق  رد ِاست گ یکیتار ز وسو
رد او ظلمات و گ تو دراز راه  
  راندن  یانتاسب   به منزل ین

  شرق  انوار ِ  از تو رو اندر کشد
 از عطارد نور و تاب یچون تو جوئ

  ل یل میشب م  یدر مفازة مظلم
   یاوفت ين سویگه بد ،ن سواگه بد
  از او یرو بگردان  ینیور بب

  ل ین دلید ایمر مرا گمراه گو
  د گرفت یز امر او را هم ز سر با

  خواجه برو يا ،هر چه بادا باد
عچو شرق  یوح یکن پُ ه شر آن ر  

   يمانده ا یز شرق  یو ز چنان برق
  ببند ین کشتیا هب یآن کشت کها ی

  ؟لت کورواریچون روم من در طف
  ن یصد ننگ است از ا ،ننگ است و یکین آز
   در بحرها یمی از يزیگر یم

  شور و شر ان ِیلوط ان ِیدر م
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  از ماللوسف یهمچو  يزیگر یم
  همچو او یافتُ ه در چن تفرّج یز

  پدر  يآن به دستور يگر نبود
  او اذن داد آن پدر بهر دل ِ

  شدسر ک یحیکز مس يریهر ضر
  اگر چه کور بود ،قابل ضو بود

  من دو دست بربزن  :یسیدش عیگو
  یروشن یابیب ،يار کور  از من

  شکست ت رسد بعدک يکار و بار
  که ندارد پا و سر يکار و بار
  ارد پا و دستکان ند يکار و بار

  استاد و سر لشکر مبادُ  ریر پیغ
  ر دستیر را شد زیپ گر ،در زمان
  دراز کار ِ ین ،م استیشرط تسل
  ریاث ن سپس راهیم زیمن نجو

  آسمان ر باشد نردبان ِیپ
  گران نمرود ،میز ابراه  یب

  یباال او بس ياز هوا شد سو
  سفر مرد يا :میگفتش ابراه

  بانبباال نرد يچون ز من ساز
  رود تا غرب و شرقیآنچنان که م
  رود شب ز اغترابیآنچنان که م

  آنچنان که عارف از راه نهان
  ن رفتار دستیگر ندادستش چن

  حقم اتین روایو ،ن خبرهایا
  ونین عیان ایم ین یک خالفی

  تار ل ِیآمد اندر ل يآن تحرّ
  از کسان ير جوپو  نمرود  يز ایخ

  مقل يا ،کرکس آمد يجزو عقل ِ
  لیجبرئ ابداالن چو پرّ عقل ِ
  ام یکو پین  گشم ،سلطانم باز ِ
که من باشم کست  کرکس کن ترك  

   گردد وبال تتا ز نرتع نلعب  
  ؟ار کویت یآن عنا ،کیل ،راو مر ت
  تا حشر سر  ز چه ياوردیبر ن
  ر بادیخ ،لتیمن است یچون ا :گفت

شداو جهودانه بماند از ر  
  ن اعراض او کور و کبودیشد از ا

  با من است  يریضر کحل ِ ،یعم يا
   یجان بر زن وسفیص یبر قم

  ره است  اندر آن اقبال و منهاج ِ
  ر خریپ يا ،ر خریپ يا ،ترك کن
 ج ِ مستیبوالفضول ِ گ ير، ایترك گ

  رشاد ر ِیپ ، یول ،یر گردون نیپ
  ست رَبظلمت  و ازد ید ییروشنا
  ترك تاز   ضاللتدهد در سود ن

  ریپ ،ریپ ،میر جویپ ،میر جویپ
  از کمان    ؟ر پران از که گرددیت

  کرد با کرکس سفر بر آسمان 
   یبر گردون نپرد کرکس ،کیل

  نت خوبتریا ،کرکست من باشم
  بر آسمان  يوشدن بر یپر یب
  دل چو برق  نیا ز زاد و راحله یب

شهرها م ِمرد حس، خواب  در وقت  
  رود در صد جهان یخوش نشسته م

  ؟است یاز ک  تین خبرها ز آن والیا
  متفق  ير بر ویصد هزاران پ

  ظنون  آنچنان که هست در علم ِ
  نهار ن حضور کعبه و وسطیو

  ن کرکسان یدت زینا ینردبان
  متصل  يفه خواریاو با ج پرّ
  ل یم  لیم  سدرهِ  پرد تا ظلّ یم

  ام  یکرکس ن ،ردارم واز م فارغ
  ر من بهتر از صد کرکست ک پی
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  ؟اسب را یدوان نایچند بر عم
  نیرسوا مکن در شهر چ را شیخو

  زمان د آن فالطون ِیآنچه گو
  به جد  نیاندر چ :ندیگویجمله م

  نزاد يچ فرزندیشاه ما خود ه
  تن نوعش بگفیهر که از شاهان از ا

  ن مقالیا یچونکه گفت :دیشاه گو
  یمر مرا دختر اگر ثابت کن

  تو شک من ببرم حلق ِ یور نه ب
  غ تویچ از تیرد هب یسر نخواه

  یاز جهل گفته ناحق يا ،بنگر
  از قعر خندق تا گلو ،یخندق

  هشد ين دعویجمله اندر کار ا
  اعتبار ن را به چشم ِین این ببیه

  ما عمر ِ کرد بر ما  یتلخ خواه
  ستیآنک آگاه ن ،گر رود صد سال

  در مرو در معرکه ،یسالح یب
  گفت آن ناصبور  ن همه گفتند ویا
  ر آتش مرا چون منقل استنه پیس

  اکنون آن نماند ،دب يصدر را صبر
  که عشق زاد یرد آن شبمن م صبر ِ

  از خطاب و از خطوب ،محدث يا
  من يکن پاُ رها  نیه ،سر نگونم
  کشم یم تا توانم ،اشترم من

ر سر مقطوع اگر صد خندق استپ  
  میمن نخواهم زد دگر از خوف و ب
  زنمیمن علم اکنون به صحرا م

  آن شراب يکان نبود سزا ،حلق
  کان نبود ز وصلش در فره  دهید

  او راز ِ يگوش کان نبود سزا
  که نبود آن نصاب یاندر آن دست
  که از رفتار او یئآنچنان پا

  کسب را  شه را ویپ  استاُ د یبا  
  ن یدر مچ  زورا ش یخو ،جو یعاقل
  آن  رو بر وفق ِ  ن هوا بگذار ویه

  لدیلَم   شتن کهیبهر شاه خو
  زن را ره نداد ش یخو يبلکه سو

  ان کرد جفت رّب غ ِیگردنش با ت
  ال یم من عکه دارکن بت زود ثا

   یمنیزم ایت غ ِیاز ت یافتی
تو دلق ِ جان  یشم از صوفبر ک  

  غ تویذب آمک  بگفته الف يا
ير ز سرهاپ یده خندقیرب   
ن غلویز ده یبر ير ز سرهاپ  

  هزد ين دعویگردن خود را بد
  اریش و میندیم ين دعوین چنیا
  ؟راو دادر ت يا ،داردین میبر ا یک

  ست یراه ن آن از حسابِ ،یبر عم
  باکان مرو در تهلکه  یهمچو ب

  د نفورین گفته ها آیمرا ز :که
  منجل است  وقت ،کشت کامل گشت

  شاندفعشق آتش  ،بر مقام صبر
  حاضران را عمر باد ،در گذشت او
  مکوب  يآهن سرد ،ز آن گذشتم

   ؟من يفهم کو در جملۀ اجزا
  کشتن خوشم ُ با  ،چون فتادم زار

  مطلق است  من مزاح ِ ش دردیپ
  م یر گلیز   هوا ن طبل ِین چنیا
  صنم  يا روی ،و يا سر اندازی

ر  ضراب یبه شمش ، ده بهیرآن ب  
  به  د و کور یسپ  دهیآن چنان د

  که نبود آن بر سر نکو ،برکنش
  قصاب  به ساطور ِ   آن شکسته به

  او وندد به نرگس زار ِیجان نپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



979 

 

  تر است ید اولیدر حد ،آن چنان پا
  

  سر است  عاقبت درد ،کانچنان پا  
    

حق را که آن  ءبسطت عطاکه اگر چه داند  ،مجاهده باز ندارد ان مجاهد که دست ازیب. 118
ن یدر ا اورساند که در وهم او نبوده باشد و بگر بدو یگر و به سبب عمل دیمقصود از طرف د

گر رساند که او یرا از در د يآن روز یکه حق تعال دیشازند ین در میبسته،  همد یامن یق معیطر
زقْیر نکرده باشد، و یآن تدب ، العبد یثُ ال یه منْ حرْ بس تَ قدر، و بود که بنده را هم یدبر و اهللا یح

او را هم از  یزنم، حق تعال ین در مین در برساند اگر چه من حلقۀ ایر ایبود که مرا از غ یبندگ
  است يک سرای ين همه درهایالجمله ا یرساند، ف ين در روزیا

  من   کام ابمیب یمن ره یا دری
  وف است کامم بر سفربو که موق

  ن ِ فقد و  وصلیتا حساب خطوت
  ؟ن ورایچند یجستم یبه جد م یک
  ستد و چم جین بجواار را چندی

  ؟من گوش ِ ازرود  یک تیآن مع
  ؟راز  ت فهمیکنم من از معُ  یک

  هر کرددل را م  ت گفت ویحق مع
راه داد چون سفرها کرد و داد  

  با صفا آن حسابِ  نیچون خطائ
  یاگر دانستم :دید از آن گوبع

  سفر بود موقوف آن  دانش ِ
خ بودیش وام ِ آنچنان که وجه  
  ست زاریبگر ییئکودك حلوا

  يگفته شد آن داستان معنو
  یدر دلت خوف افکند از موضع

  گر نهدیدة دئدر طمع خود فا
  سخت  يک جایر بسته در بطمع  يا

  نخواهد شد وفا نجایآن طمع ز
  ؟ر تو نهادآن طمع را پس چرا د

  یو صنعت یحکمت ياز برا
  دیمستف يا ،ران بودیتا دلت ح

  شیخو ش و جهل ِیخو عجز ِ یتا بدان
  ود در منتجعشران یهم دلت ح

وم  م یا چو باز آی   وطن  يسو ر  
  ابم در حضریب چون سفر کردم 

 گرددم روشن شود اشکال حل

 یفت يک، ایچون نبود از من جدا 

  ست ست جیبا یبدانم که نم تا
  من ز رد دوران ِدم گتا نگر

دراز يسفرها جز که از بعد  
  نه طردد، یآبه گوش آن تا که عکس 
او بر گشاد شهر از دلبعد از آن م  

دو خطا گرددش روشن ز بعد  
   ؟یستماو را ج یک ،ت راین معیا
  فکر يزید آن دانش به تینا

  ۀ آن وجودیگر ،بسته و موقوف
  کبار خ ِیآن ش توخته شد وام ِ

   يمثنو ن اندر خالل ِیا ش ازیپ
   یمطمع  ر آنتیتا نباشد غ

گر دهدید یرادت از کسو آن م  
  درخت  یوه از آن عالیدم میآک

  د آن عطایگر آید يبل ز جا
  دادت اکرام و ینبودش نچون 

   یرتیز تا باشد دلت در حین
  ؟دیرادم از کجا خواهد رسم نیاک

  ش یب قلب تو در  قان ِیتا شود ا
  ؟ن طمعیز  فاند مصرّیچه روز که 
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  یئدر درز یئروز يطمع دار
  دید پدیآ يتو در زرگر رزق ِ

  ؟بهر چه بود  یئپس طمع در درز
  حق در علم ِ یبهر نادر حکمت

  شه اتیران بود اندیز تا حین
  م رسدین سعیز  اری وصال ِ ای

  رادد میق آین طریم زیمن نگو
فتد یده مرغ هر سو میرسر ب  

  ن خروجید زیراد من بر آا مت
  

   یئازنان ت يرب یاطیتا ز خ  
  دیکه ز وهمت بود آن مکسب بع

  گشودگر در ید يتو را از جاچون 
  کم را در ما سبق شت آن حوکه ن

  شه ات یپ  کلُ بود  یرانیتا که ح
  سدج یخارج از سع  یا ز راهی
  تا از کجا خواهد گشاد ،تپم یم

  ن سو رهد جان از جسدیتا کدام
  گر از ذات البروجید یرجبا ز ی
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افته که در خرج اسراف کرده و مفلس شدیراث یمرد مت یحکا. 119
  شمار یرا ب یئراثیک میبود 
  ندارد خود وفا یثرایم مال ِ

  افتیب کارزان ،او نداند قدر هم
  فالن يا ،یندان یزآن م  جان قدر ِ

  خانه ها، جنس رفت و، نقد رفت و
  رفت برگ ،يبرگ داد ،ا ربی :گفت

  حق آغاز کرد ادی ،شد یتهُ چون 
  مومن مزهر است :مبر گفتیچون پ

مطربش بنهد ز دست  رچون شود پ  
  نین اصبعیشو و خوش باش ب یت

  

  بماند او عور و زار جمله را خورد و   
  چون به ناکام از گذشته شد جدا

  کم شتافت  شرنجکسب و  و به کد هک
  گان یکه بدادت حق به بخشش را

رانه هاین ویاغدان در ماند چون ج  
  ا بفرست مرگ ی ،و یا بده برگی
  ساز کرد  یا رب اجرنی  ا رب وی

  ناله گر است   یئخال در زمان ِ
بِیکاس ،ور مشپ  او خوش است  دست  

  ن ین سر مست است ایا  ال یکز م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از حضرت عزت منؤم ياجابت دعادر ر یخأسبب تان یدر ب. 120
  آب از چشمش گشاد ،انیرفت طغ

  در دعا و البه در زد هر دو دست
  خلص که نالد در دعابسا م يا

  نیبر سقف نیا يتا رود باال
  ک با خدا نالند زاریپس مال

  کند یبندة مومن تضرع م
  یدهیگانگان را میب تو عطا 
  اوست ينز خوار :د کهیحق بفرما

  م دوستیدار ینالۀ مومن هم

  آب داد ن را ید زرع ِ چشمش  ربا  
 تعب آن زر پرست  یزر طلب شد ب

خلوصش بر سما تا رود دود  
  ن ین المذنبیاز ان  مجمر يبو
  مستجار يو ،ب هر دعایمج يکا

  داند بجز تو مستند یاو نم
   یآرزو هر مشته از تو دارد

  اوست  ياری  عطا ر ِین تاخیع
 ن اعزاز ِ اوستیگو تضرّع کن که ا
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  من يآوردش ز غفلت سو  حاجت
  او وا رود ،گر بر آرم حاجتش

  "ا مستجاری" :نالد به جان یگر چه م
  او د مرا آواز ِیآ یخوش هم

  که اندر البه و در ماجراو آن
  ان و بلبالن را از پسندیطوط

  زاغ را و جغد را اندر قفص
  د دو تنیباز چون آ  ش شاهدیپ

  ریاو زوتر فط ،هر دو نان خواهند
و خد و آن دگر را که خوش استش قد  

  گزند یب ین زمانیبنش :دشیگو
  گرمش بعد کد چون رسد آن نان ِ

  کند یدار دارش م  ن فنیهم بد
  ک زمانیاست با تو  يرا کارکه م

  باند ورایلت فرین حیتا بد
  گانگانیر دان  بیمثل آن کمپ

  

  من  يدش موکشان در کویآن کش  
  چه مستغرق شودیهم در آن باز

  گو بزار ،نه خستهیس ،دل شکسته
  او آن راز ِ ا گفتن و یو آن خدا

  مرا یباند به هر نوعیفر یم
  کنند یقفس در م  ياز خوش آواز

  امد در قصص ین خود نیا ؟کنند یک
  خوش ذقن  کی آن ر ویکمپ یکیآن 

  ریگ :د کهیر را گویکمپ ،آرد و
  ر افکندیبل به تاخ ؟دهد نان یک

  پزند یتازه م نان ِ که به خانه 
  رسدین که حلوا میبنش :دشیگو

  کند یشکارش م  وز ره پنهان
  خوب جهان  يا ،باش یمنتظر م
 ع و رام گرداند ورایتا مط

  مثل مومنان  يشاهد خوش رو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است  و رفتن به شهر مصر در  یبه خواب که در مصر به فالن موضع گنج یراثیدن مید. 121
  طلب آن

  ک و بدیاز ن  مومنانِ  يرادم یب
  ن بودیجهان زندان مومن ز يا

  ریخورد و شد فقراث یخواجه چون م
  ؟ن در رحمت نثاریخود که کوبد ا

  دیاو شن ،گفت یهاتف ،د اویخواب د
  آنجا شود کار تو راست ،رو به مصر

  ست زفتیگنج یکیدر فالن موضع 
  نیو فالن موضع دف يدر فالن کو

  نژند يا ،ن ز بغدادیه ،یدرنگ یب
  مصر يچون ز بغداد آمد او تا سو

  که گنج  وعدة هاتف  دیبر ام
  نماند يزیش و کم چیک نفقه ش بیل
  ک شرم و همتش دامن گرفتیل

  ن بودیدان که بهر این میقیتو   
 شود یکافران را جنت حال

  رینف  ه ویگر  ا رب وی آمد اندر 
  ابد در اجابت صد بهاریکه ن

  دید پدیتو به مصر آ يغنا:که
  او مرتجاست  ،ت را قبولاه یگرکرد 
  دت تا مصر رفت یآن با یدر پ

 نیسخت نادر بس ثم یهست گنج

  قند منبت گاه  مصر و يرو به سو
  مصر يد او رویچو د گرم شد پشتش 

  رنج  بهر دفع ِ  ابد اندر مصری
  بر عوام الناس راند هیکدخواست 

  ش را در صبر افشردن گرفت یخو
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  دیباز نفسش از مجاعت بر طپ
  نرم نرم رون روم من یشب ب :گفت

  ذکر و بانگمن کنم ُ  یهمچو شبکوک
  

  دیچاره ند کردن او یگدائز ا  
  ه شرم یکد ازدم یتا ز ظلمت نا

  م دانگ یم نیتا رسد از بامها
  

  
  
  

و  یئو گدا یشبکوکدر شب به جهت  يرون آمدن به کویبدن آن شخص به مصر و یرس. 122
سآمدنحاصل پس از رنج فتن عسس او را و مراد او گر ع وا شَ  ی، وه کْرَ و خَیأَنْ تَ ه یئاً و ، کُم رٌ لَ

سرِ  ع  یع القرآن و الکتب المنزلۀ فی، و جمیأزمۀ تنفرج يه السالم اشتدیسراً، و قوله علیإِنَّ مع الْ
  ر هذایتقر

  رون شد به کویشه بین اندیاندر ا
  شرم و جاه  شد یک زمان مانع همی
  شب تا ثلث ،پس يپا ،ش ویپ يپا

  خود عسس او را گرفت   یناگهان
  تار ياندر آن شبها اتفاقا ً

  مخوف و منتحس يبود شبها
  د دستیببر :فه گفت کهیتا خل

  مید و بیبر عسس کرده ملک تهد
  ؟دیشان از چه رو باور کن اعشوه

  رحم بر دزدان و هر منحوس دست
  ز انتقام سلگن ز رنج خاص میه

شر ر در دفع ِاصبع ملدوغ ب  
  ام بسیگشته درد انبه در آن ا

  دزد   امیاندر آن ا اتفاقا ً
  سخت زد  د وین وقتش بدیدر چن

  ش خاستیز آن دروااد ینعره و فر
  بگو ،نک دادمت مهلتیا :گفت

  يب و منکرینجا، غریز يتو نه ا
  وان بر عسس طعنه زدندیاهل د

  ستوتِ  نارایست و از واز ت یانبه
  شمجمله را از تو ک ن ِیک ،ور نه

گفت او از بعد رسوگندان پ  
  ام يداد یو ب يمن نه مرد دزد

  

  شد سو به سو  ین فکرت همیو اندر ا  
  بخواه  :گفتش یجوع م یک زمانی

  ؟ا بخسبم خشک لبی ؟که بخواهم
  ناشکفت  محابا یچوبها زد ب

  د مردم ز شب دزدان ضرارده بید
جست دزدان را عسس ید مپس به ج  

  ش من است یو گر خو ،هر که شب گردد
  ؟مید بر دزدان رحیکه چرا باش

  ؟دیزر کن شان قبول ِیا چرا زی
  است  یرحم یفان ضربت و بیبر ضع

  عام  رنج ِ نگر در ،نیرنج او کم ب
  تن نگر و هالك يدر تعد
 ر افتاد در دست عسسیکان فق

  پخته و خام دزد و  گشته بود انبوه
  عدد یب يها و زخمهاچوب

  راست  م حال یتا من بگو که مزن 
  ؟رون به کویب يتا به شب چون آمد

   يبه چه مکر اندرتو  تا   گو یراست
  ؟چرا دزدان کنون انبه شدند :که

  زشتت را نخست  اران ِیوا نما 
  هر محتشم   رش من زیتا شود ا

  رسه بیم من خانه سوز و کین :که
  ام  يبغداد  مصرم و بِیمن غر
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  "ۀبیالکذب رنۀ و یالصدق طمان"ث یحدان یبدر . 123
  زر بگفت گنج ِ قصۀ آن خواب و 

  صدقش آمد از سوگند او يبو
  گفتار صواب زارامد یدل ب

  ستیکاو را علت ،جز دل محجوب
  غام کز موضع بودیآن پ  هور ن

  ین و آن دل محجوب  ،مه شکافد
  عسس ز اشک مبل چشمه شد چشم ِ

  لب يد سویاز دوزخ آ ک سخن ی
  ر حرجپ جان افزا و بحر ِ بحر ِ

  بحر جان افزا و بحر عمر کاه
  شهرها ان ِیپنلو در میچون 
  رسه بیک قلبِو وب یکالۀ مع

  هر که بازرگان تر است  پنلوین یز
  دار الرباح مر ورا  لو پنیشد 

  کیک به یعالم  يز اجزا یکیهر 
  گر چو زهریقند است و بر د یکیبر 
  گر چو حوریو است و بر دید یکیبر 
  گر چو ماریگنج است و بر د یکیبر 

شین و بر دیریش یکیبر    گر ترُ
  انیگر عیپنهان و بر د یکیبر 
  گر گشادیبند است و بر د یکیبر 
  شیگر چو نینوش است و بر د یکیبر 
  گر چو شبیروز است و بر د یکیبر 

  گر عدویمحبوب و بر د یکیبر 
  گر چو خونیآب است و بر د یکیبر 

  گر چو سمیحلوا و بر د یکیبر 
  گر چو روحیجسم است و بر د یکیبر 

  گر کمانیر است و بر دیت یکیبر 
  گر کمالینقص است و بر د یکیبر 

  افسانه گو  یبا نب ،يهر جماد
  مسجد آمد هم گواه  یبر مصل

  کس شکفت ندل آ او  پس ز صدق ِ  
  او اسپنداز دا شد یسوز او پ

  تشنه آرامد به آب  آنچنان که 
  ست یز نییتم  یتا غب  اش یاز نب

  ده شودیشکاف   بر زند بر مه
   یمحبوب ن ،انکه مردود است اوز
  دل  يل از بوب ،خشک ز گفت ین
  لب  يدر کو  از شهر جان ک سخن ی

  ن لب مرج یان هر دو بحر ایدر م
 هر دوان بر لب گذر دارند و راه

  بهرها  د آنجایآ یاز نواح
و ر سود کالۀ پرمستشرف چو د  

  ده ور است ید  بر قلبها  بر سر و
  دار الجناح   یو آن دگر را از عم

  بر استاد فک  ،بند است و یبر غب
  گر چو قهریلطف است و بر د یکیبر 
 گر چو نورینار است و بر د یکیبر 

 گر چو خاریورد است و بر د یکیبر 

 گر چو هشیمبهوت و بر د یکیبر 

 انیگر زیسود است و بر د یکیبر 

 گر مرادید است و بر دیق یکیبر 

 شیگر چو خویگانه بر دیب یکیبر 

 گر تعبیش است و بر دیع یکیبر 

 گر کدویراح است و بر د یکیبر 

 گر فسونیاعجاز و بر د یکیبر 

 گر صنمیسنگ است و بر د یکیبر 

 گر فتوحیحبس است و بر د یکیبر 

 گر سنانینان است و بر د یکیبر 

 گر وصالیهجر است و بر د یکیبر 

  وجگواه و نطق   یکعبه با حاج
  ز دور راه ا آمد به من  یکاو هم
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  بودحان یگل و رُ آتش  ل یبا خل
  حسن يا ،ن رایم ایبارها گفت
  ذبول تو نان دفع ِ يبارها خورد
  ز اعتدال ،رسد نویم یدر تو جوع

مجاعت نقد شد هر که را درد  
  نو نه از نقل ِ ،لذت از جوع است

  ز تخمۀ تماما ،ست ویجوع یپس ز ب
  ل و قالیچون ز دکان و مکاس و ق

  مردمان لحم ِ و اکل ِ ،بتین ز غچو
  تو فتهگ هشل دیها در صمدح

  ستاش سوزان و چ یئبار آخر گو
  نو کند  کهن را يدارو ،درد
  دردهاست ه  نو کنند يایمیک
  سرد آه ین مزن تو از ملولیه

  ژاژ يدرمانهاو خادع دردند 
  عطش ست درمان ِین يشور آبِ
  ستمانع شد ز ج ،ک خادع گشت ویل

  مانع است یقلب هر زر نیهمچن
  دیرب يریت را به تزورّو پ لاب

  خود درد بود و،نم یدردت چ :گفت
  زیگرین میز درمان دروغ ،رو
  

  مرگ است و دردآن   نمرود ک بریل  
  ر من یانش سینگردم از ب یم
   ؟ملول یگشتچون  ،ن همان نان استیا

  سوزد از او تخمه و مالل  یکه هم
  با جزو جزوش عقد شد نو شدن 
  جو نان ِ  به ،شکر زا ،با مجاعت

  ز تکرار کالم  ین ،ماللت نیا
  ؟د ماللینا  ب مردمتیفر وز

   ؟نامد از آن یئریس ،شصت سالت
گل بشکفته تو تلمال یب   همچو  ُ

  نخست  گرم تر صد بار از بار ِ
  خو کند یدرد هر شاخ ملول

   ؟آن طرف که درد خاست یکو ملول
  درد ،درد ،درد جو و ،درد جو و

  رسم باژ ،زرستانان ،ره زنند و
  د سرد و خوش یگر نما ،وقت خوردن

  ست کز او صد سبزه ر  ینیریش ز آبِ
  هر جا که هست  ،خوش زر شناس ِاز 

که مدیمر يا  ریگ ،تو منم راد  
  بود وردار چه به ظاهر خار بود، 

  زیمشک ب  ب ویتا شود دردت مص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ب و نشان گنج دادن در خانۀ اویگفتن عسس خواب خود را با غر. 124
  یفاسق یتو و ن يدزد ین :گفت
  ین ره کنیال و خواب چندیبر خ
  ن راه درازین چنیا یالیبر خ

  دم مستمریبارها من خواب د
  نیدف موضعفالن  رکو، ددر فالن 

  رو بجو ،یهست در خانۀ فالن
  ن خواب را من بارهایاده ام ید
  الین خیچ من از جا نرفتم زیه

  است يق عقل ویال احمق  خوابِ

   یک گول و احمقیل ،یکیمرد ن  
   یروشن یئست عقلت را تسوین
 از سر ِ جهل و ز آز يریش گیپ

  مستتر یکه به بغداد است گنج
  ن ین حزآ يکو خود نام ِ ،بود آن
  او يکوو نام گفت  نام خانه

   گنج را یابیکه برو آنجا ب
  مالل  یب یئایب یک خوابیتو به 
  است  یمت است و الشیق یب  همچو او
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  مرد دان زن کمتر ز خوابِ خوابِ
  کساد مدآ   ناقص عقل و گول خوابِ

  گنج در خانۀ من است :گفت با خود
  رده امم یئبر سر گنج از گدا

  دردش نماند ،رت مست شدن بشایز
  من لوت ، ن لتیا د موقوفب :گفت

  شدم ین لت صاحب لوتیزرو که 
  عاقلم یخواهگو و خواه احمق 

من مگمان یب  دمیش دیخو راد  
محتشم يا ،ر درد گوتو مرا پ  

  ن مطاریا ياگر بر عکس بود يوا
  

  جان  عقل و ضعف نقصان ِ یاز پ  
  باد ؟چه باشد خواب یعقل یپس ز ب

  ؟ون استیپس مرا آنجا چه فقر و ش
  زانکه اندر غفلت و در پرده ام 

  لب او بخواند یصد هزار الحمد ب
  من  وان بود در حانوتیح آبِ
  دم آن وهم که مفلس ب يکور
  خواهد دلمیافتم من آنچه می

  د دهان ب يا ،گو مرا یهر چه خواه
  ش خود خوشم یپ  ر درد وش تو پیپ
  خوارش یخوش یپ  ش تو گلزار ویپ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مثل. 125
  یک خسی يگفت روز يریبا فق

  ام ینداند عام یگر م :گفت او
  شیدرد و ر ياگر بر عکس بود يوا

  ک بختیاحمقم من ن ،ریاحمقم گ
  جهدیظنت م ن سخن بر وفق ِیا

  

   یداند کس یا نمنجیرا او ت :که  
  م یدانم کیک میش را من نیخو

ش یخو من کور ِ ،من ينایب يداو ب  
  سخت  يبهتر از لجاج و رو  بخت

  دهدیمعقلم  ،ور نه بختم داد
  

  
  
  
  
  

  افتن گنج را در خانۀ خودیب مصر به بغداد و یغرباز گشتن . 126
  تا بغداد او ،باز گشت از مصر

  ن عجبیو مست او زران یجمله ره ح
  ؟دوارم کرده بودیکز کجا اوم

  رادمان کان ِ ک ؟ن چه حکمت بودیا
  شدمیتا شتابان در ضاللت م

  ضاللت را به جودآن  ن ِیباز ع
  کندُ مان یا منهج ِ  را یگمره

  وجا یچ محسن بیتا نباشد ه
  یاق آن حفیتر  اندرون زهر

  در نماز آن مکرمت یست مخفین
مل ثقاتاذال نکران را قصد  

  دهن بید لّذ ،ز انکار ،قصدشان

  شکر گو ،ثناگر ،ساجد و راکع  
  طلب  و راه يز انعکاس روز

  ؟ودج م ِیو ز کجا افشاند بر من س
  گمراه و شاد ،کردم از خانه برون

  دم ب یهر دم از مطلب جداتر م
  شد و سودکرد اندر رلت یحق وس
  کندُ  عرفان صدقم  را يکژرو

  رجا ین بیچ خایتا نباشد ه
   یذو اللطف الخف :ندیکرد تا گو

  در گنه خلعت نهد آن مغفرت 
  معجزات  و ظهور ِ ذل شده عزّ

  عز رسوالن آمده  ،ذل ن ِیع
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  يداز هر ب يگر نه انکار آمد
  تا نشد مصداق خواه  منکر خصم ِ

  ؟یک ز ،معجزه همچون گواه آمد
  آمد از هر ناشناخت یطعن چون م

  دهشصد تو یس  آن فرعون مکر ِ
  دک و بیساحران آورده حاضر ن

  ندنتا عصا را باطل و رسوا ک
  هشد یوست میآ  آن مکر ن ِیع

  لین تا حول ِ عدد یبلشکر آرد 
  شود یموس امت  یمنیا

ياو نامد ،يدگر به مصر اندر ب  
  آمد و در سبط افکند او گداز

  کاو را صمد ،یآن بود لطف خف
  امزد دادن در تق یست مخفین
  وصل اندر پرورش پنهانست ین
  روا ير با پایس یست مخفین

  م آمنونئعارفان ز آنند دا
  دین خوف آمد پدیامنشان از ع

  یخف یگشته در خوف يدیامن د
  تند یسیر از مکر بر عیآن ام
  د تا شود او تاجداریاندر آ

  ام ین یسیمن ع ،دیزیاویم یه
  کاو ،دیزیآو دار  بر   شزوترَ

  رود تا بر خوردیچند لشکر م
  ؟سود يچند بازرگان رود بر بو

  ؟نیچند در عالم بود بر عکس ا
شیخو بس سپه بنهاد دل بر مرگ  

  تیب ذل ِبهر ُ  لیابرهه با پ
  ران کندیم کعبه را ویتا حر

  رد او تنندگ  تا همه زوار
  نه کشد اندر گزندیو ز عرب ک

  عزت کعبه شده ش ین سعیع

  ي؟معجزه و برهان چرا نازل شد  
  ؟گواه يتقاضا یکند قاض یک

   یشک یدر ب یدعم بهر صدق ِ
  نواخت یم داد حق و یمعجزه م

  قمع او شده   جمله ذل او و
  کند یمعجزة موس تا که جرح ِ

  ندناعتبارش را ز دلها بر ک
  شدهباال  اعتبار آن عصا 

  ل یو قومش سب یتا زند بر موس
  به تحت االرض و هامون در رود کاو

  ي؟ل شدئکجا زا یوهم از سبط
  راز کامن در خوف است  یبدان تا
  بود ينور ی، ولدیبنما نار

  در قطع ِ پان یساحران را اجر ب
  رش در بانساحران را وصل داد 

  پا ن در قطع ِیر بیساحران را س
  خون  يایکه گذر کردند از در

  دیدر مز  الجرم باشند هر دم
   یصف يا ،يدین در امیبهم خوف 

  اندر خانه رو پنهان کند یسیع
  دار    تاج  دمآ یسیخود ز شبه ع

  م یبر جهودان خوش پ  رمیاممن 
  جو صیاز دست ما تخل ،است یسیع

  بر سر خورد  گردد و ینبرگ او 
  بسوزد همچو عود ،د پنداردیع

  ن ید آن انگببو ،زهر پندارد
  ش ید به پمها و ظفر آیروشن

  ت یرا چو م یآمده تا افکند ح
  سر گردان کند يجمله را ز آن جا

  کعبۀ او را همه قبله کنند
  ؟ر کعبه ام آتش زنندکه چرا د

  ت آمده یموجب اعزاز آن ب
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  صد شده ،دب یکی ان را عزّیمک
  مخسوف تر شودیه اش ماو و کعب

  همچون دده از جهاز ابرهۀ 
کشد یرده که لشکر ماو گمان ب  

  ممن هیو "میعزا فسخ ِ" ن یاندر ا
  افتیرا باز زر  گنج ِ ،خانه آمد
  میحکمت فرد قد یتا بدان

  ادم آمد قصۀ شهزادگاهی
  

  امت عزشان ممتد شده یتا ق  
  قدر اتیاز عنا ؟نیاست ا هاز چ

  شده منعم عرب  ران ِیآن فق
  کشد یزر م خودت یبهر اهل ب

  هر قدم   ره بردر تماشا بود 
 افتیساز   یئکارش از لطف خدا

 مینهد در خوف و بیها میمنیا

  انیو بگوش هوش آور به من، بشن
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 یاو و خود را ب یطاقت یقبول نکردن او و ب برادر بزرگ ومکرر کردن برادران پند . 127
  دنین رسانیپدر بدربار پادشان چ يدستر

  اندر جان ما :آن دو گفتندش که
  د راست نردیاین ،م آنیئگر نگو

  م اندر آب از گفت المیهمچو چغز
  ستیرا نور ن یشتآ ،میئگر نگو

  وداع اران ی يکا ،در زمان بر جست
  ماناز ک يریچو ت ست او ون جپس برُ

  نیش شاه چیاندر آمد مست پ
  ک حالشانیک یشاه را مکشوف 

  شیخو يش مشغول است در مرعایم
  رمه آن بداند ز  "کلکم راع"

  گر چه در صورت از آن صف دور بود
  وفود ب آن یواقف از سوز و له

  ید آن سمان جانشان بیدر م
گید ان ِیآتش بود پا صورت  

  اندرون یرون و معنیصورتش ب
  شه زانو زده نزدشاه زاده 

شیش پید از کل پگر چه شه عارف ب  
  یعارف ک ذره نور ِی  در درون

  معرف داشتن گوش را رهن ِ
  دبانیدل شد د آنکه او را چشم ِ

  او ست قانع جان ِیبا تواتر ن

  چو نجم اندر سما  هست پاسخها  
  د به دردیآن دلت آ ،میئور بگو

  اختناق است و سقم  یو ز خموش
  ست یسخن دستور نن یا ،میئور بگو

  ها متاع یا و ما فیانما الدن
  که مجال گفت کم بود آن زمان 

  ن ید او زمیزود مستانه ببوس
  اول و آخر غم و زلزالشان 

  ش یاست از حال م ک چوپان واقفیل
  در ملحمه  هَک ،علف خوار است و هک
  سور بود ان ِیک چون دف در میل

د که خشک آورده بودمصلحت آن ب  
   یقاصد اعجمخود را کرده ک یل

  گ ید آتش بود در جان ِ یمعن
  جان در رگ چو خون  معشوق ِ یمعن
حالش شده  هده معرف شاد  
  ش یخو معرف کار ِ يکردیک میل

یصف يا ،ز صد معرفد ابه بو   
  است و حزر و ظن  یت محجوبیآ
  ان ین العید خواهد چشم او عید

  قان اویبل ز چشم دل رسد ا
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  منتجب شاه نزدپس معرف 
  احسان تو است دیشاها ص :گفت

  ن دولت زدستیدست در فتراك ا
  یلکتو م یهر منصب :گفت شه

  يرست چندان ملک کاو شد ز آن بیب
  عشق کاشت يت در ویتا شاه :گفت
  تش چنان در خورد شدَ  یبندگ
  در باخته است یو شهزادگ یشاه
  در  جدو ه انداخت خرقک یئصوف
  مداده و ند يخرقه ا يل سویم

  نیقر يا ،ن سویباز ده آن خرقه ا
  دشین فکر آیدور از عاشق که ا

  کالبد عشق ارزد صد چو خرقۀ
  ستا ا کابتریخاصه خرقۀ ملک دن

  تن پرستان را حالل  ایملک دن
  معزولش مکن ،عامل عشق است

  حجب استت میکانم ز رو  یمنصب
  نجا آمدنیر ایموجب تاخ

  يرو یکان برز استعداد  یب
  را خرد يکه بکر ینیهمچو عن
  لیفت یت و بیز ز یب یچون چراغ

  یاندر اخشمد یآدر گلستان 
  مهمان غرّ  يدلبر  یهمچو خوب

  د در بحاریکا خاك  مرغ ِ ا چوی
  ایگندم شده در آس یبا چو ی

  گندمان یچرخ بر ب يایآس
  این آسیباگندمان ا  با  کیل

دتیجنت با اول استعداد  
  از کباب از شراب و   طفل نو را

  نو سخُگکم  ،ن مثلیحد ندارد ا
  بهر استعداد تا اکنون نشست

  استعداد هم از شه رسد :گفت

  او بگشود لب  ان حال ِیدر ب  
  است  او آن ِ توکن که ُ  یپادشاه

  مال دست یماو  سرمست بر سر ِ
   ین فتیابد ای کالتماسش هست 

   ينجا و ما خود بر سریبخشمش ا
  ؟گذاشت یک یئهواتو  يجز هوا

  اندر دل او سرد شد  یشه که 
  اخته است ت یبیتو در غر یاز پ

  ؟دگر ۀرود او بر سر خرق یک
  آنچنان باشد که من مغبون شدم 

  ن یبد یعنید آن یارز یکه نم
  دش یخاك بر سر با ،دیایور ب
  ددارد و حس و خرَ یاتیکه ح

یسته پنج دانگسر است  ش درد  
  زوال  یب غالم ملک عشق ِ نم

  ش مشغولش مکن یجز به عشق خو
  نامش منصب است  ،است یمعزول ن ِیع

ن ت فقد استعداد بود و ضعف  
   يمحتو يحبه نگرد یکیبر 

  ؟بر خورد یک ،ن بر بودیمیگر چه س
  ل یقل یو ن نورر استش ز یکث ین
  ی؟حان خرمیشود مغزش ز ر یک

کر ش ِیدر پ یچنگ و بربط بانگ  
  و جز خسار جز هالك ؟ابدیزآن چه 
  ش و مو نبود عطایر يدیجز سپ
  ان یم بخشد و ضعف يدیمو سپ

  ایدهد کار و ک  ملک بخش آمد
  دت یزا یزندگان  تا ز جنت
  وز قصور و از قباب   چه حالوت

  کن ُ استعداد  ل ِیتحص تو برو 
  آن نامد به دست  شوق از حد رفت و 

  ؟مستعد گردد جسد یک  ز جان یب
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  شه غمش را در نوشت يلطفها
  د شدیهر که در اشکار چون تو ص

  نیقیشد  يریام يایهر که جو
  باچۀ جهانینقش د  دانیعکس م

  معکوس رو کژ فکرت تن ِ نیا
  يلت پزین حیااز بگذار  یمدت

  ستیراه ن ،چون خر ،تیور در آزاد
  من بگو جان ِ رو ترك یمدت

  مرا آزاد کن ،نوبت من شد
  من بگو ترك ،رهصد کا تن ِ يا

  

  د گشت یص خود ،د شه کندیشد که ص  
  د شدیاو ق ،دید را ناکرده قیص
  ن یشد ره يریدر اسانش از آن یپ

  خواجۀ جهان  ،هر بندة جهان نام ِ
  کرده گرو صد هزار آزاد را 

   يآزاد ز  ش از اجلیچند دم پ
 ست یجز در چاه ن  ریس  توهمچو دل

  جز من بجو يگرید فیرو حر
  داماد کن  ر من یرا غ يگرید

گر بجوید یکس ،يردعمر من ب  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  له در صندوق کردنیرا و به مکر و ح یو عشوه دادن او قاض یقصۀ زن جوح. 128
  به فن یشیز درو یجوحهر زمان 

  ریبگ يدیرو ص  چون سالحت هست
  دیک دام ِ  غمزه ر ِیت  ابرو قوس ِ
  هدام ن یشگرف  یمرغ یرو پ

  کن او را تلخ کامُ کام بنما و 
  لهدر گ یاو نزد قاض شد زن ِ

  شکار یقاضشد که  ،کنُ قصه کوته 
  غلغلهو اندر محکمه است  :گفت

  یسرو سه يا ،یئگر به خلوت آ
  فهم آن بهتر کنم، بدهم سزاش
  مر مرا معلوم گردد حال ِ تو

  يدک و بیخانۀ تو ز هر ن :گفت
  ر سودا بودپ خانۀ سر جمله 

  اعضا ز فکر آسوده اند یباق
  وة کهنیهمچو شاخ از برگ و از م

  بینو ز غ يوه هایها و مبرگ
در خزان و باد زیحق گر خوف  

  نو اشکوفه هاست منع ِ  قین شقایاک
  ن افتکاریکن زُ ش را در خواب یخو

  خواجه زود يا ،همچو آن اصحاب کهف

   من دل خواه يکه ا ،يرو به زن کرد  
  ریتو ش دیم از صیتا بدوشان

  دیاز بهر ص ؟بهر چه دادت خدا
  ک در خوردش مده یل ،دانه بنما

  ؟دام س ِوبمحخورد دانه چو شد  یک
  ده دله  يکه مرا افغان ز شو

  مقال آن نگارجمال و از از 
  له ن گیمن نتانم فهم کردن ا

   یشو شرحم ده يز ستمکارو
 ن مباشین غمگیآنچه حق باشد، تو ز

 عتو یشوهرت را نرم سازم ب

يشد آمد   لهباشد از بهر گ   
صدر پر غوغا بودر وسواس و پ  

  و آن صدور از صادران فرسوده اند
 تا رسد از امر   ُکن یگرد خال

 بیچ ریه یب یآن کهنگ یاز پ

  زین را بریپار يقهایآن شقا
آن نماست  يدل برا که درخت  
  بر آر هقظیر خواب در یسر ز ز
  قاظا که تحسبهم رقودیرو به ا
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  ؟ستیچ ریتدب ،صنم ياک :یگفت قاض
ستیز نیحارس ن  ه رفت وخصم در د  

ایآنجا ب  دامشب ار امکان بو  
  مست خواب  مر ِجمله جاسوسان ز خ

  عجب يفسون ها یخواند بر قاض
  ؟س افسانه کردیچند با آدم بل

  ظلم و داد ن خون در جهان ِیاول
  یپرداختیۀ خانه منوح تاب

  يره شدیاو چ فنّ ِزن بر  مکر ِ
  از نهان يغام کردیقوم را پ

  ن بد کافرهیلوط را زن همچن
  جوان يخاید زلیوسف از کی

  انیع ینیهر بال کاندر جهان ب
  رفت شب ،ان نداردیزن پا مکر ِ

  

  ست یزك بس تهین کنیخانۀ ا :گفت  
  ست یکو مسکنیخلوت سخت ن بهر ِ

  ایر یمعه است و بس یکار شب ب
  ست جمله را گردن زد  شب یزنگ

   ؟از چه لب ،یو آنگهان ،آن شکر لب
  آن گاه خورد ،بخور :چون حوا گفتش

بهر زن فتاد ل یقاب از کف  
   یسنگ انداخت واهله بر تابه 

   يره شدیوعظ او ت یآب صاف
 ن گمرهان یز ن ید دیکه نگه دار

 قصۀ آن فاجره یخوانده باش

 امتحان يمانده در زندان برا

 زن در هر مکان یباشد از شوم

  زن بهر دب يرك سویز یقاض
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ختن یخشم بر در و گرو  يتندبه  یو حلقه زدن جوح یبه خانۀ زن جوح یرفتن قاض. 129
  در صندوق یقاض

  مجلس راست کرد نقل ِزن دو شمع و ُ
  یچونکه بنشستند با هم ساعت

  زن با مراد يچون نشست او پهلو
  در بزد ،آمد یجوح ،اندر آن دم

  ید او خلوتیند یر صندوقیغ
  فیحر يا :و گفت یاندر آمد جوح

  ؟ست آنیت نیمن چه دارم که فدا
  يرفته ا ینزد قاض یگفت شخص

  زبان یبر لب خشکم گشادست
  مرا ،جان يا ،ن دو علت گر بودیا

  کان ؟ن صندوقیار یمن چه دارم غ
  زر دارم درون ،پندارند خلق

  کیل ،ستیعالصورت صندوق بس 
  زراق خوب و با وقار چون تن ِ

  م صندوق را فردا به کومن برَ

 فرد یزان نوازش شاد شد قاض  

 یند اندر خلوتیتا بر آسا

 گشت جان ِ پر غمش زآن وصل شاد

خزد تا در  یمهرب یست قاضج  
   یرفت در صندوق از خوف آن فت

  ف یع و در خریوبالم در رب يا
  ؟هر زمان ياد داریز من فر تا

 يها گفته ا یدر حقم ناگفتن

  گه قلتبان  ،میگاه مفلس خوان
  گر از خداید ،ست وواز ت یکیآن 

  ۀ گمان یپا ۀ تهمت و یهست ما
  ن ظنون یز   رند از منیواگصله 

  ک ین  ستیم و زر خالیاز عروض و س
  ر ماریغ ،یابیاندر آن سله ن
  ان چار سویپس بسوزم در م
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  ند مومن و گبر و جهودیتا بب
  نیاز ا مرد  يدر گذر ا یه :گفت زن

  با رسن صندوق را در دم ببست
  از پگه حمال آورد او چو باد

  نکالم یباز  یقاض ونشاندر
  از هر سو نظرکرد آن حمال 

  !عجب يا ،من ین داعیهاتف است ا
  شیب هگشت آن آواز یاپیچون پ

  عاقبت دانست کان بانگ و فغان
  معشوق رفت یپکاو در  یعاشق

ارد از عمر در صندوق بهانند  
  ست فوق آسمانیکه ن يآن سر

  دشورون یچون ز صندوق بدن ب
  اش یقاض ،ان نداردین سخن پایا

  مهکن درون محکُ از من آگه 
  خرد ین بین را به زر زیتا خرد ا

  ندم رحم یبگمار قوم ،خدا يا
فسون صندوق ِ خلق را از بند  

  خوش منظر است یکی، از هزاران کس
  آنکه داند، تو نشانش  آن شناس

  ش از آنیده باشد پیهان را دآنج
  ضالۀ مومن است  ن سبب که علمیز

  دیند راکو ین آنکه هرگز روز ِ
  اوفتاد يریدر اس  یا به طفلی

  او ده جان ِیند يآزاد ذوق ِ
  رما محبوس عقلش در صوئدا

  عال ياز قفس سو یمنفذش ن
  نفذواتان استطعتم   یدر نب
  ست از گردونتانیمنفذ ن :گفت

  رود یبه صندوق  یگر ز صندوق
  کر استنفرجۀ صندوق نو نو م

  ن صندوقهایه بدگر نشد غرّ

  جز لعنت نبود  ن صندوقیکه در ا  
  ن یکه نکنم جز چن خورد سوگندان 

 شتن را کرده بد مانند مستیخو

  زود آن صندوق بر پشتش نهاد
  حمال  يا ،حمال و يکا :زدیبانگ م

  ؟رسد بانگ و خبریکز چه سو در م
  ان طلب کند پنه یام م يا پری

  ش یباز آمد به خو ،ستیهاتف ن :گفت
نهان  يدر و ید ز صندوق و کسب  

  در صندوق رفت  ،رون استیگر چه ب
  ند از جهان ینب یجز که صندوق

  از هوس او را در آن صندوق دان 
  ودریم يگور يسو  ياو ز گور

  صندوق کش  يا  حمال و يا :گفت
  ن همه آبا  ،بم را زودترینا

  ده خانۀ ما برَب ن بسته یهمچن
  خرندرا  ما بدن تا ز صندوق ِ

  ا و مرسلون یجز انب ؟خرد هک
  که بداند کاو به صندوق اندر است 

 نجهان دارد هراسیکاو ز روح ِ ا

  ان ین ضدش گردد عیا  تا بدان ضد
  عارف ضالۀ خود است و موقن است 

  ؟دیخواهد طپ یک  ن ادباریاو در ا
  ز مادر بنده زادخود ا ز اول ی

  دان اویر مصو ِ ت صندوقهس
  گذرُ اندر قفس دارد  از قفس 
  به جا  از جا  رودیدر قفسها م

  جن آمد ز هوانس و ن سخن با یا
  آسمان  یبه وح  جز به سلطان و

  دبو یصندوق ، ستین یئاو سما
  کاو به صندوق اندر است  ابد یدرن

  د اطالق و رهایجو یهمچو قاض
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  نشانآن سش زانن شیآنکه داند ا
  ارتعادرا باشد او  یهمچو قاض

  را گفت آن حمال شاد يرهرو
  ن شد واقعهیکا يبش را گوینا

  اینجا بیشغل را بگذار و زود ا
  چونکه رهرو شد رسالت را رساند
  برد القصه خبر صندوق کش

  

  فغان  یهراس و ب یکاو نباشد ب  
 ؟از جانش شاد  یک دمید یبر آ یک

 چو باد یکه برو در محکمۀ قاض

 امد قارعهیب یبر سر قاض

 ن صندوق رایزو بخر سربسته ا

 ره بماندین  خید ایهر که زو بشن

  حسن را از غمش یب قاضینا
 

  
  
  
  
  
  
  

  یکردن صندوق را از جوح يداریان بازار و خریم یب قاضیآمدن نا. 130
  ؟صندوقت به چند :گفت ب آمد ینا

  م فروتر از هزاریآ یمن نم
  کوته نمد يا ،ردا یشرم :گفت
  ستیخود فاسد  يشر ت یؤر یب :گفت
  مخر  ارزد یگر نم ،میبرگشا
  راز يبر مگشا ،ستار يا :گفت
  کنند يتو ستار اتا ب  کنستر ُ

  ن صندوق چون تو مانده اندیبس در ا
  پسند دت بودنخواه خودآنچه بر 

  همان يآنچه تو بر خود روا دار
  به خود از نفع و ضرّ يوآنچه نپسند

  نیحق اندر کم ه بر مرصادنکآز
  طیم العرش عرش او محیآن عظ

  وسته استیگوشۀ عرشش به تو پ
  شیخو مراقب باش بر احوال ِ رو

  ک و بدین ينجا خود جزایپس هم
  نیوم ِ دیوآنجزا کانجا رسد در 

  عد بود آنجا جزا یحد و بیب
  نچه کردم استم استآ ،يآر :گفت

  "میئباد"ک ما یک به ی :بیگفت نا
  د شادان و خوشب هک یزنگآن  همچو

  دیزیار شد در من یماجرا بس
  پسند نا يا ،یئصندوقزمان هر 

  دهندیزر م  شتریب نهصدُ  :گفت  
  ش آ، زر شماریتو پ يداریگر خر

  دا بودیمت صندوق خود پیق
  ست ین راست نیا ؟میر گلیع ما زیب

  پدر يا ،یفیتا نباشد بر تو ح
  با من بساز ،خرمیسر ببسته م

  بر کس مخند  یمنیا ینیتا نب
  ش را اندر بال بنشانده اندیخو

  کن از رنج و گزندُ بر دگر کس آن 
 ک و از بد با کسانیبکن از ن یم

 هنر یب يمپسند هم، ا یبر کس

  ن ید وم ِیش از یپ دهد پاداش یم
  طیتخت دادش بر همه جانها بس

  دست   ن و دادین مجنبان جز به دیه
  ش ین  بعد از ظلم ،ن در داد وینوش ب

 چون بنگرد یرسد با هر کسیم

 نیک بین نماند، نیچ او با ایه

 ناسزا يدوزخ و نار است جا

  است  "اظلم يباد"دان که یک هم میل
  م یئاندر شاد "سواد وجه"با 
  خش ند ریاو بر یغ ،ندیاو نب

  دیخر يآن از و ،ناریداد صد د
 خرندیانت میبیهاتفان و غ
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  ير و بنده ایدان کاسین میقین یا
  ک و بدیاز ن يبند هر چه گشته ا

  ن همه آزاد تویزا يتا نگرد
  

 يزآنکه در صندوق ِ غمها مانده ا  

 ست  سدیبر تو چو صندوق یکیهر 

  جان، ز غم دلشاد تو؟ ي، ايشو یک
  

  
  
  

  "مواله یفهذا عل ،من کنت مواله"که  يث نبویان جدیبدر . 131
  با اجتهاد غمبر ِین سبب پیز

  هر کاو را منم موال و دوست :گفت
  کندُ آنکه آزادت   ؟ست موالیک

  است يت هادنبو يچون به آزاد
  دیکن يشاد ،گروه مومنان يا
ِ ُ  د هر دمیئگو یک میل   آب شکر
  و سبزه زارند سرو یزبان گو یب

  دامن کشان ده و یحله ها پوش
بهار جزو جزو آبستن از شاه  

  حیآبست از مس  يشو یمان بیمر
نطق خوش بر تافته ستُ  یب ما  ماه  

  م بودیمر از فر ِ  یسیعنطق ِ
  ثقات يا ،شکرُ ادت گردد از یتا ز

  "ذل من قنع"نجاست یعکس آن ا
  ن مرویخود چند نفس  در جوال ِ

  شان حال از آنیرتو پ یتا نمان
  

  موال نهاد ،یعل و آن ِ ،نام خود  
  اوست  يموال  یمن علِ  عمابن ِ
کندَ ت بر یت ز پایرق بند  

  است  يا آزادیمومنان را ز انب
  دیکن يآزاد  همچو سرو و سوسن

  خوش خضاب  چون گلستان ِ ،زبان یب
  نو بهار ِ عدل شکر ِ  آب و شکر ِ

  مست و رقاص و خوش و عنبر فشان 
رججسمشان چون د  پر دثمارِ  ر  

ح یفص يالف و گفتار یب  شانخام  
  افته ست ی او نطق از فر ُِ هر زبان 
  م بودپرتو آن د  نطق آدم

  گر است اندر نبات یپس نبات د
   "عز من طمع"ن طور است یاندر ا

 داران خود غافل مشویاز خر

  صاحب دالن يآنچنان فرمود، ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  او را یو شناختن قاض یگر نزد قاضیدال س یباز آمدن زن جوح. 132
نز ف یجوحآن باز  ،یسال بعد  

  کنُ د یفۀ پار را تجدیآن وظ
  در آمد با زنان یزن بر قاض

  شیقاض ا بنشناسد ز گفتن ت
  غمزة غماز زن ۀهست فتن

  اشتفر يآوازکه نتوانست چون
  اریرو تو خصمت را ب :یگفت قاض

  ش نشناخت زودیقاض ،آمد یجوح
  روناز ب ده بود آواز یزو شن

  ست زن چ يا :رو به زن کرد و بگفت  
  ن از گلۀ من گو سخُ یش قاضیپ

  ترجمان  را کرد آن زن  یمر زن
  ش یماض يد از بالیاد نای
  زن ِ  ز آواز  آن صد تو شود ،کیل

  نداشت  يسود  زن يغمزة تنها
  قرار يرا با وو تا دهم کار ت
  در صندوق بود  هیکاو به وقت لق

  ع و در نقص و فزون یو ب يدر شر
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  ؟تمام ینفقۀ زن چرا نده :گفت
  ندارم من کفن  رمیاگر م  کیل
  مگر بشناختش ین سخن قاضیز

  یبا من باخت آن شش پنج  :گفت
  نوبت من رفت امسال آن قمار

  فرد از شش و از پنج عارف گشت 
پنج حس و شش جهت نیاو ز ستر  

  ازل اشارات، شد اشاراتش
  شش گوشه گر نبود برون  هن چیز

  تنس یب چرخ ِ يباال يوارد
  وسفان چنگال در دلوش زدهی

  جو گر از چه آب ید يدلوها
آب از بهر قوت اص ِدلوها غو  

  بلند دلوها وابستۀ چرخ ِ
  ؟یچرخ چ ای  ؟حبل چه ای ؟دلو چه

  ؟شکست یب یاز کجا آرم مثال
یکیپنهان در   ردصد هزاران م  

  يفتنه ا  "یتیت إذ رمیما رم"
  ه نهانذر یکیدر  یآفتاب

  نیذره ذره گردد افالك و زم
  ؟ستا تن چه در خورد  ین جانین چنیا
  بس است ،تن گشته وثاق جان يا
  ل اندر بشریهزاران جبرئ يا
  م اهللا نهان اندر نمدیکل يا
  تن ب اهللا نهان در غار ِیحب يا
  سیهزاران کعبه پنهان در کن يا

  در مکان یسجده گاه المکان
  ؟ن کنمین طیا سجدةکه چرا من 

  کو بمالیچشم را ن ،ست صورتین
  

  ز جان شرع را هستم غالم ک :گفت  
  زن  شش پنج  ن لعبم ویمفلس ا

  و آن باختش   اد آورد آن دغلی
   یم انداختراندر شش دو  پار

  از من بدار دست ،با دگر کس باز
  ن شش پنج نردیمحترز گشته است ز

  کرد آگهت   آن همه ياز ورا
  جاوز االوهام طرا و اعتزل 

  ؟را از درون یوسفیچون بر آرد 
  کن ُ چاره  ،او چون دلو در چه جسم ِ

  شده  يمصر  شه رسته از چاه و 
  اصحاب جو ،دلو او فارغ ز آب
  جان حوت  اتیدلو او قوت و ح
  زورمند ن ِیدلو او در اصبع

   یاچ يا ،ک استیبس رک ین مثالیا
  آمدست  ید و نمآ ین اوکفو 

   یر درج ناوکیصد کمان و ت
   يصد هزاران خرمن اندر حفنه ا

د دهان یگشاناگهان آن ذره ب  
  ن یست از کمچون ج ،دیش آن خورشیپ
  ن جان هر دو دست یاز ا ،تن يا ،ن بشویه

   ؟نشست یچند تاند بحر در مشک
  خر حان نهان در جوفیمس يا

 واقف است از خوف و رست از بند و بد

 نهان در مار ِ تن یگنج ِ ربان

  س یت و بلیعفر غلط انداز ِ يا
  ران دکان یو  سان را ز تویمر بل
  ؟کنم "نید"را لقب چون دون  یصورت

  جالل شعشعۀ نور ِ ینیتا بب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاهپادباز آمدن به قصۀ شاهزاده و مالزمت او در حضرت . 133
  ن یط ک مشت یده در یهفت گردون د    نیا ران ِیش شه حیشاهزاده پ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



995 

 

  لب گشود یبه بحث یچ ممکن نیه
  ستین بس خفیکا  آمده در خاطرش

  کنُ  زاریاز صورتت ب یصورت
  رهاند از کالمیم آن کالمت 

  صحت است جان ِ   عشق پس سقام ِ
  ن جان بشویخود ز اکنون دست ،تن يا

  

  خامش نبود یک جان با جان دمیل  
   ؟ستیپس صورت ز چ ،ستین همه معنیا

  دار کن یر خفته را بم ،يخفته ا
  جهاند از سقام  یم ،و آن سقامت

  هر راحت است  ش حسرتینجهار
  بجو ین جانیجز ا ،یئشو یور نم

  

  
  
  
  
  
  

  ب راین شاهزادة غریان نوازش و احترام شاه چیدر ب. 134
  نواختیک او را مین  آن شه  حاصل
ِ ُ آن    عاشقان باشد نمو گداز

  دیدوا دارند ام ،جمله رنجوران
  نیابند و ایجمله رنجوران شفا 

  یدم شربتیند  ن سمیوشتر از اخ
  ین گنه بهتر نباشد طاعتیز
  ن نسقین شه زآش ید پب یمدت

  دیرک سر بی یه از هر کساش :گفت
  یغناز سر  و، رم از زریمن فق

  نتوان تاختن ،در عشق، با دو پا
  ک سر استیرا خود دو پا و  یهر کس

  کل هدرُ ن سبب هنگامه ها شد یز
  ست اندر المکانیمعدن گرم

  میزان شد جحیزآتش دوزخ گر
  

  گداخت یم  هد چون میاو از آن خورش  
  تازه رو ه اندر گدازش اهمچو م
  دیکم افزون کن ،ن رنجورینالد ا

 نید و درد و حنیرنج افزون جو

   ین مرض خوشتر نباشد صحتیز
   یساعت ،ن دمیسالها نسبت بد

  جان نهاده بر طبق   دل کباب و
  دیهر لحظه قربانم جداو  زامن 

   یآن سنصد هزاران سر خلف داد 
  عشق نتوان باختن  ،سر یکیبا 

  تن نادر است   با هزاران پا و سر
  ن هنگامه هر دم گرمتریهست ا

  ک دخان ی هفت دوزخ از شرارش 
  میشان راست پر ناز و نعیزآنکه ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "يا مؤمن فان نورك اطفا ناریر ج"ث یان حدیدر ب. 135
  یصف يا ،ن رویاز ا مومنز آتش 

  محتشم يا ،بگذر سبک :دشیگو
  بسو دوزخ اوست  تیکه کبر ،کفر

  اسپارو ن سویتت بدیزود کبر
  گذر کن همچو باد :دش جنتیگو

  نیمن خوشه چ ،یکه تو صاحب خرمن
  م و هم جنانیهست لرزان زو جح

  

   یف و منطفیشود دوزخ ضع یم  
  رد آتشم م  تو ير نه ز آتشهاو
  ن نفس یا ند او را یپخسا چهن یب

  نه شرار ،تا نه دوزخ بر تو تازد
  کساد ور نه گردد هر چه من دارم 

  ن یچ يتهایتو وال ،ام یمن بت
  زو امان ،مر آن را ین ،ن رایمر ا ین
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  ن رایانه پادشاه چیمالزمت کردن برادر م افتن برادر بزرگ آن شاهزادگان ویوفات . 136
  افتیچاره را فرصت ن ،رفت عمرش

  دیکشین میا  دندان کنان یمدت
و شد در نهفتا زامعشوق  صورت  
  شتر استوش گر ز شعر شلبس :گفت

  الیاو از خ ،ان ز تنیمن شدم عر
  ستیگفتن  نجاین مباحث تا بدیا

  صد هزار یئر بگو، ویگر بپوش
  ن بودیر اسب و زیس  ایتا به در

  ابتر است ین به خشکیمرکب چوب
  ن بودیمرکب چوب ین خموشیا

  کندیملولت م انک یهر خموش
  ؟خامش چراست !عجب :یئگو یتو هم

  خبر یاو ب ،من ز نعره کر شدم
  زندیدر خواب نعره م یکیآن 

  خبر یب آن ين نشسته پهلویا
  ن شکستیچوب کش مرکبِ یآن کس

  ستیدرنا ،اینه خموش است و نه گو
  هر دو هست آن بو العجب ،ن دویاست ین
  ورود یک و بین مثال آمد رکیا

  ا برفتیحاصل آن شهزاده از دن
  

  جان بر نتافت  ،د وصبر بس سوزان ب  
  دیعمر او آخر رس ،دهینارس

  معشوق جفت  یرفت و شد با معن
  حجابش خوشتر است  یب اعتناق ِ

  ات الوصال یخرامم در نهایم
  ست یبنهفتن پس ن سید زیهر چه آ
  نگردد آشکار  گار ویهست ب

  ن بودیچوب نت مرکبِآبعد از 
  ان را رهبر است یئایدر خاص آن 

  ن بودیتلق یان را خامشیبحر
  زندیآن سو مزعشق  ينعره ها
  ؟گوشش کجاست !عجب :دیگو یاو هم

  کر ن سمر هستند یز گوشان زیت
  کندین میصد هزاران بحث و تلق

  زآن شور و شر کر خفته خود آن است و 
  است  یاو خود ماه ،غرقه شد در آب

  ست ینام ن  حال او را در عبارت
  ن گفتن برون است از ادب یشرح ا

 ن بهتر نبودیک در محسوس از ایل

  جانش پر آذر، جگر پر سوز تفت
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  د از نظر شاهیبدو رس ینیو ع یبیم غئصد هزار غنااو را تا مالزم شود و پادشاه 

  آن وسط  ن رنجور بود ویکوچک
  ؟است ین کیا ،قاصد :دش گفتیشاه د

  پور آن پدر :پس معرف گفت
  ارادگی یکه هست  دشیشه نواز
  دیوح  شاه آن يشهااز نواز

  یعالم یعال افتیدر دل خود 
  غلغله یافت عالیدر دل خود 

  افتیکوه سنگ و وار و یعرصه و د

  بر جنازة آن بزرگ آمد فقط  
  است  ین هم ماهیا  که از آن بحر است و

  خردترُ ز آن برادر   ن برادریا
  شکار ن پرسش یکرد او را هم بد

  دیبد یجان   ر جانیغ خود  در تن ِ
   یکس به صد خلوت همابد ین انک

 آن در صد چله یابد صوفیکه ن

  شکافت  ینار خندان م ش او چونیپ
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  ابآفتش او چون یپ ذره ذره 
  گه شعاعو  يباب گه روزن شد

  دیبس کهنه و قد  در نظرها چرخ
  با چونکه وارست از جسدیز روح ِ

  دیشش شد پدیب پیصد هزاران غ
  کتب برخوانده بودُ اندر  آنچه او

  از غبار مرکب آن شاه نر
  دیکشیدامن م  ن گلزاریبر چن
  ک دم استید یقل رونکز  یگلشن
  گردد تباه  ل دمدکز گ یگلشن
  دانسته مان با مزة   يعلمها

  میگلدسته اُ ن دو سه یا زآن زبون ِ
  آنچنان مفتاحها هر دم به نان

  نان هم فارغ آرندت ز  یور دم
  سقات چون شد موج زناست  باز

  ؟مگر یاژدها گشت ،يمار بود
  دوزخ بود  هفت سر ياژدها

  بسوزان دانه را ،دام را بدران
  نر گدا يا ،یستیچون تو عاشق ن
  ؟باشد ز خود یکوه را گفتار ک

ستیگریکه عکس د روزآن  تو گفت  
  گرانید عکس ِهست خشم و ذوقت 

  ؟ف آخر چه کردیآن ضع  آن عوان را
  ؟المعه ال ِیخ س ِعک یتا به ک

  تا که گفتارت ز حال تو بود
  ریغ ر ِر هم با پیرد تید گیص
  از کوهسار د آرد به خود یص ، باز

  د شبکیباز  با پرّ ِ خود آرد ص
  از هواست  نبود یکز وح یمنطق

  ن دم غلطید خواجه را ایگر نما
  "ينطق محمد عن هویما "تا که 

  اسی یستت از وحیچون ن ،احمدا

  باب  فتح ِ  کرد صد گونیدم به دم م  
  گاه صاع   و يخاك گه گندم شد

  دیجد یخلق یش چشمش هر دمیپ
  ن چشمش رسدیشک چن یب  از قضا

  دیبد  ندیمحرمان ب آنچه چشم ِ
  آن بر گشود ر صورتبچشم را 

  در بصر يزیکحل عزُ افت او ی
  "دیهلْ منْ مز" جزو جزوش نعره زن 

  م است د خرّیکز عقل رو یلشنگ
  وافرحتاه  کز دل دمد  یگلشن

  گلدسته دان ُ  ک دو سهی  زآن گلستان
  م یبر خود بسته ا  گلزار که در ِ

  غا از بنان یدر هر دم، فتد  یم
زنان  وةو عش يرد چادر گردگ  

  ر نان و زن پ دت یبا يملک شهر
  هفت سر  ین زمانیا ،ک سرت بودی

  فخ بود دوزخ   حرص تو دانه ست و
  ن خانه رایا  نو يکن درهاباز ُ

  صدا يخبر دار یب ،یهمچو کوه
  معتمد يا ،ر است آن صدایغعکس ِ

  ست یعکس ن ریغجمله احوالت ب
  عوان  و خشم ِ يادقوو  يشاد

  نه زجر و دردیکه دهد او را به ک
  ن واقعه یجهد کن تا گرددت ا

  تو بود و بال ِ رّتو با پ ر ِیس
  ریط هره است از لحم ِب یالجرم ب

  الجرم شاهش خوراند کبک و سار
 الجرم شاهش خوراند لحم ِ کبک

  در هباست  و   ر هواب یهمچو خاک
  چند خط بر خوان  "و النجم"ز اول 

   ياحتو یان هو اال بوح
  اس یو ق يه تحران را دیجسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



998 

 

  که محمد از هوا یتا بدان
حالل يردارکز ضرورت هست م  

  يواجتهادات هد  يتحرّ یب
  کشدُ  رد باد ور بب همچو عادش 

  حمال خذول باد است   عاد را
  همچو فرزندش نهاده بر کنار

  ز استکبار بود را باد  انیعاد
  نید ناگه پوستیچون بگردان
  باد که بس فتنه ست   باد را بشکن

  لیر کبر خپ يکا : پند يهود داد
  از نفاق  لشکر حق است باد و

خود راست است با خالق ِ رّاو به س  
  گذشتیمن مین همان باد است کایا

آنکس که بکردت دست بوس دست  
  ن رهگذرین باباد را اندر ده

  من بودیا آنحلق و دندانها از 
  لیذرة باد و ثق  کوه گردد

  بر آرد او ز جان  اربی  ارب وی
  ن باد رویز يدبغافل  ،دهان يا

  چشم سختش اشکها باران کند
یدان نپذرفتزی م ِچون د ردز م  
  بشر از شاه کم یپ :دیباد گو

  میر خود نیام ،زانکه مأمورم
  تو حال ِ يمان وار بودیگر سل

  کفت ملک یگشتم ،ه ستمیعار
  من مستعار  یئاغیچون تو  ،کیل

  ها دهمیپس چو عادت سر نگون
  محکم شود تو مان ِیب ایتا به غ

  من شوندؤآن زمان خود جملگان م
  میمق ید پادشاهیرو نما

  کنند و افتقار يآن زمان زار
  يمستو يب گردیگر در غ ،کیل

 خدا یوا نگفت و گفت از وح  

  ست در کعبۀ وصال ین يکه تحرّ
رد از هوایشه گیت پهر که بدع  

  شدتا تختش ک  مان استیسل ین
  اکول  در کف مرد  ههمچو برّ

  قصاب وار بکشدش ُ تا  برد  یم
  ار بودیاغ ،پنداشتند یمار ی

  ن یخردشان بشکست آن بئس القر
  همچو عاد ش از آن کت بشکند او یپ

  ل ین باد ذیا کند از دستتان بر َ
  با شما کرد اعتناق  يچند روز

  باد دست  بر آرد   دیچون اجل آ
  مرگ کشت  و، همچونجان همچون بود 
گردد دبوس یخشم آن دست م وقت  

  و فر کرّ با  ،روان ، انیآ هر نفس 
  دروبه دندان در  ،دیحق چو فرما

ل یزار و عل  دندان داردش درد  
مستعان  يا   ن باد رایر اکه بب  
ن دندان در استغفار شواز ب  

  کندُ  واناهللا خ  منکران را درد
  را شو ز دردین پذیحق را ه یوح

  گه شور و شر ،ر آورمیگه خبر خ
   ؟میخود ک غافل ز شاه  من چو تو
  تو حمال ِ  یمان گشتمیچون سل

  من واقفت   خود بر راز ِ یکردم
  سه چار يرا روزو کنم خدمت تیم

  برجهم  انه یاغی  ز اسپه تو
  ۀ غم شودیما  مانتیکا آن زمان 

  سرکشان بر سر دوندآن زمان خود 
 میسق یدو روزه مستعار و ن ین

  ر داریدر ز  همچو دزد و راه زن
یئتو شحنۀ خود   ن ویدار مالک   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ایران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir

w
w

w
.ir

eb
oo

ks
.c

om ن
خانه اميد ایرا

کتاب



999 

 

  یکنُ کار خود   ار وکیپاز  یرست
  جهان چون گلو تنگ آورد بر ما 

  آمدست  يخاك خوار ن دهان خود یا
  ن شکریا  ن شراب ویا  ن کباب ویا

  ها لحم و پوستو شد آن يچونکه خورد
  دنزنیل مه بر گیبخ یهم ز خاک
  و حبش یچاق و رومبهندو و ق

  و نگار نقشکان همه   یتا بدان
غَۀَ اهللا است و بس  یباق رنگ بص  
نیقی  و يرنگ تقو ،صدق و رنگ  

  و نفاق شركشک و کفران و رنگ 
  دغا فرعون ِ یئه رویچون س

  نیصادق خوبِ يرو برق و فرّ
  خوب آنخوب و بسزشت آنزشت است و 

  دهد یرهنگو ف یخاك را رنگ
  پزند يریاشتر و ش يریاز خم

  ر و اشتر نان شود اندر دهانیش
  دامن پر خاك ما چون کودکان
  کودك اندر جهل و پندار و شک است

  کنندیم يریاز آن طفالن که پ يوا
  زه و صد آفت استیطفل را است

  بینااد طفل ِ ران ِین پآاز  يوا
  همه د بیل جمع آچون سالح و جه

  از قصور  شیدرو مرد يا ،کنشکر ُ
  يظالم نه ا  و یشکر که مظلوم

  نزد یاشکم، الف الله یخال
  وید بود زندان ِ یخال اشکم ِ
  وید بازار ِ  ر لوت دانپ اشکم ِ

  فروش یالش انتاجران ساحر
  چون فرس يز سحر گرددخم روان 
  تنند یشم خاك را بر میچون بر

  دهندیم يودع را رنگ یچندل

   یخود زن هم تو طبل ِ  هم تو شاه و  
  حلق و دهان  نیاخاك  يکاش خورد

  ن شدست یرا که آن رنگ یک خاکیل
پسر يا  نین است و نقشیرنگ خاك  
ن هم یا لحمش داد و  رنگکوست  خاك  

  دنکنیم یجمله را هم باز خاک
  ک رنگند اندر گور خوش یجمله 

  مستعار ملکجمله رو پوش است و 
  همچون جرس  ر آن بر بسته دان یغ

  ن یبود بر عابد یتا ابد باق
  عاق  بود بر جان ِ یتا ابد باق

او فنا جسم ِ  و یباق او رنگ  
  ن ید وم ِیتا  وآن بجا  ،تن فنا شد

  ن اندر عبس آضحاك و  نیام یدا
  دهد یان را بر آن جنگیطفل خو

  ندمزیکف م آن  کودکان از حرص ِ
  ن سخن با کودکان یرد ایدرنگ

 رفته از سر جهد اسباب و دکان

  او اندك است  تقو  يشکر بار
 کنندیم يریلنگ مورانند و م

  است  آلت یفن و ب یب  ن کهیشکر ا
  ب یلبهر  يبال ،گشته از قوت

  جهانسوز از ستم  ینگشت فرعو
  و ز کفور يدیره یکه ز فرعون

   يو هر فتنه ا یمن از فرعونیا
 زم مددیست از هیکاتشش را ن

  وینان مانع است از مکر و ر کش غم ِ
  ویغر يو را در وید تاجران ِ

  ره کرده از خروش یعقلها را ت
  ز مهتاب و غلس  یکرده کرباس

  زنندیز میمم ر چشم ِبخاك 
  دهندیم يودمان حسیبر کلوخ
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  دهد یخاك را رنگ او پاك آن ک
  چون طفلکان ن ر خاکماپ دامن ِ

  جدالطفل را با بالغان نبود 
  تا هست خام  گر کهنه شود  وهیم

  شترُُ  گر شود صد ساله آن خام ِ
  دیاو سپ ش ِیگر چه باشد مو و ر
  ا  ِرسمیده، یماند خواهم  نارس

  ده ماندمیا نارسی ،که رسم
  یئو دور یلن ناقابیبا چن

  چ سویدوار از هیستم امین
  نکو یئخاقان ما طو کرد آن

  میدر گو يدین ناامیگر چه ما ز
  سپم چون اسبان سیدست انداز
  یگام ن  آنجا م و یگام انداز

  است یا جانیزانکه آنجا جمله اش
  آفتاب یمعن ،هیهست صورت سا

  نماند یچونکه آنجا خشت بر خشت
ستین بود بر کندنیخشت اگر زر  

  ه مندك استیکوه بهر دفع سا
  صمد که چو زد نور ُِ  بر برون ِ

  نان چون بر کفش زد قرص ِ  گرسنه
  نیصد هزاران پاره گشتن ارزد ا

  ه سوزیتا که نور چرخ گردد سا
  کانکودن چون گاهوارة ین زمیا

  هد خواندن را میبهر طفالن حق زم
  ن گهواره هایخانه تنگ آمد از ا

  انه تنگگاهواره خ يهان مکن ا
  ق مداریگهواره رو ضیخانه ا

  

  دهد ینگچهمچو کودکمان بر آن   
  کان ِ  همچون زر در نظرمان خاك 

  ؟نشاند با رجال یک طفل را حق 
  نام ه ب خوانندشغوره   پخته نبود

  هش ُ  زیهر ت طفل و غوره ست او بر ِ
  دیخوف است و ام یهم در آن طفل

 ا خود کرمیحق کند با من غضب، 

  ؟مبا من کند کرم آن کرَ !عجب يا
   ؟یئانگور مرا  ةن غوریبخشد ا

  "أسوایال ت" دم یگویو آن کرم م
  کشد ال تقنطوایما را م گوش

  م یاندازان رو چون صال زد دست 
  انس  يمرعا يدن سویدر دو
   ین  جام م و آنجا یجام پرداز

  است  یو ربان یاندر معن یمعن
  ه بود اندر خراب یسا یب نور ِ

  نماند یۀ زشتینور مه را سا
  ست یو روشن یخشت وح ياجچون ب

  اندك است  ن نور یپاره گشتن بهر ا
  پاره شد تا در درونش هم زند
  واشکافد از هوس چشم و دهان 

  ن یزم يا  زیان چرخ برخیاز م
  روز یاغی يا ،ستوۀ تیشب ز سا

  دارد مکان یبالغان را تنگ م
  بر طفالن فشانددر گهواره ر یش

  شها کن ُ طفلکان را زود بالغ 
 درنگ یاند رفت بالغ بتا تو

  تا تواند کرد بالغ انتشار
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  يع و شریب یچون مسلم گشت ب

  ز نور جان شاه يخوردیقوت م
   يجر  در جانش  از درون شاه  

ماه    دیهمچو از خورش ،جانش ماه    
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  دیند یب ز شاه یراتبۀ جان
  خورندیترسا و مشرك م شآن نه ک

  دیش استغنا بدیاندرون خو
  ؟نه من هم شاه و هم شهزاده ام :که

  بر آمد با لمع یچون مرا ماه
  ناز من است و وقت يآب در جو

؟سر نماند سر چرا بندم چو درد  
  چون شکر لب گشته ام عارض قمر

خسار و، ماه ر مراست يسرو قد  
  دن گرفتیئچون نفس زا ین منیز

  حرص و حسد يابان ز آن سویصد ب
  ستکه مرجع هر آب او ،شه بحر ِ

  او شاه را دل درد کرد از فکر ِ
  ادب یخس واه يا :گفت آخر

  ؟سینف ن گنج ِیمن چه کردم با تو ز
  نهادم در کنار  یماه را و من ت

  پاك نور ِ يآن عطا يدر جزا
  را بر چرخ گشته نردبانو من ت

دیرت آمد اندر شه پدیغ درد  
  دیدولت در عتابش بر طپ مرغ ِ

  رد آن خوش پسیچون درون خود بد
  فۀ لطف و نعمت کم شدهیآن وظ

  عقار یبا خود آمد او ز مست
  کند در راه دوست ینیهر که خود ب

  ن مبادیدشمن من در جهان   خود ب
از آن آمد حرام اندر جهان  یم  

  دتیبهتر از خود در تصور نا
  ، با خود استیخورد میآنکه با خود م

  خورد  بادش حاللیوآنکه با او م
  ورم از جام ِ هوخ  یچونکه با او م

گسلم یبعد از آن از خود به کل ب  
گسل یخواهیکه میا یکه از خود ب  

  دیرسیمستش م دم به دم در جان ِ  
  خورندیک میمال شک ییز آن غذا
  دیز استغنا پد یانیگشت طغ

  ؟ن شه داده امیچون عنان خود بد
  ؟را تبع يچرا باشم غبار پس
  ؟ازین یمن ب  از چه کشم  ریغ ناز ِ
تر نماند زرد و چشم ِ يرو وقت  

  دگر د کرد دکان ِیباز با
 ؟اکنون کجاست يهمچو من شهزاده ا

  دن گرفت یئصد هزاران ژاژ خا
  رسدید هم مب تا بدانجا چشم ِ

  ؟ل و جوستیچون نداند آنچه اندر س
  بکر او يعطا یناسپاس

  !عجب  يا ؟داد من بود ين سزایا
   ؟سیخس يبا من از خو يتو چه کرد

  شمار ست تا روز ِیکه غروبش ن
  ؟دة من خار و خاكیدر د يتو زد

  ؟ر و کمانیتو شده در حرب من ت
دیرس يشاه اندر و عکس درد  

  دیبر در  دة آن گوشه گشتهپر
  اثر ناخوشخود  يه کاریاز س

  ر غم شده او پ يخانۀ شاد
  ز آن گنه گشته سرش خانۀ خمار

 د پوستید یمغز را بگذاشت، کل

 د، جز فسادیاین نیزآنکه از خود ب

 اندر زمان ين شوی، خود بيکه خور

 دتین زاین همه از نفس خود بیو

 تخواره  خوار و مرتد اس ین مینچنیا

 او دم زند،  بادش وبال یوآنکه ب

 او ينم رویم ببیچشم بگشا

 ن حاصلمیخوردن شود ا یهم ز م

 ی؟ن جان و دلیاندر بند ا یتا ک
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  جان ِ من يجان به جانان واگذار، ا
  ده و آزاد شو يدل به دلدار

  ر توینفس ِ خود بر خود مگردان چ
  نیقیدارد  یهر چه هست آن مستئ

  یآدم يگندم بد آن، ا یمست
  رون شدهیحله زو ب ،خورده گندم

  مار کردیکان شربت ورا ب  دید
  ناز در گلزار ِ  چون طاوس جان ِ

  همچو آدم دور ماند او از بهشت
  زاو يهندو يا :راند او کهیاشک م

  نفس سرد بد نفس ِ يا يه اکرد
یگندم ز حرص ِ يدیگزدام ب  

  ما و من يدر سرت آمد هوا
  شیبر جان خو ن نمط یکرد اینوحه م

  استغفار کرد  ش ویآمد او با خو
  مان بودیا کان از وحشت   درد

ستمر بشر را خود مبا جامۀ در  
  مر بشر را پنجه و ناخن مباد

  کشته به استُ   اندر بال یآدم
  ندهد امان ینفس کافر خود هم

  خود مبتال بهتر بود یآدم
  

 ار ِ دل رنجان ِ منی ینیتا بب  

 شاد شو يغم خور او باش و از و

 ر  تویر از شیزود او را باز گ

 نیر و خواه خمر و انگبیخواه ش

 یرا اعجم یکه بکرد آن آدم

  ه و هامون شده یباد يخلد بر و
  کار کرد ها یآن ما و من زهر ِ

  رانۀ مجازیشد به و يهمچو جغد
  شت بهر ک  يراند گاوین میدر زم

  گاوِ  مر دیاس ير را کردیش
  ادرس یبا شه فر یحفاظ یب

   یکژدم او  بر تو شد هر گندم ِ
  پنجاه من    خود ين بر پاید بیق

؟شیوخ سلطان ِ که چرا گشتم ضد  
  ار کردیگر یز دیبا انابت چ

  درمان بود یکان درد ب ،کنُ رحم 
  ست ن صدر جیدر ح  د از صبریچون ره

  سداد ین   شد آنگهین اندینه د اوک
 کافر نعمت است و گمره است   نفس 

 چونکه فارغ شد ز  نان یگشت طاغ

  زآنکه زار و عاجز و مضطر بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روح که قبض ق ین خالیشتر آمد از ایرا رحم بر که بو ل که تیبه عزرائ یتعالخطاب حق. 139
  راعزت حضرت او ، و جواب دادن يکردشان یا

  بینق يا :گفت یل میحق به عزرائ
  بر جمله دلم سوزد به درد :گفت

  زدان مرای یکاشک :میتا بگو
  ؟شتر رحم آمدتیب هبر ک :گفت
  زیت بر موج  ییکشت يروز :گفت

  همه قبض کن جان ِ :یبس بگفت
  درماندند يبر تخته اآن هر دو 
  حل او فکند آن تخته  بادچون به سا

  ؟بیرا از هر کئو بر که رحم آمد ت  
  امر را اهمال کرد نتوانک یل

   یدر عوض قربان کند بهر فت
؟ان تر شدتیر سوز و براز که دل پ  

  زیز ریتا شد ر   ز امر  شکستم در
   رمه اندر یکطفل با یجز زن

  راندندیمآن تخته را موجها 
 از خالص هر دو ام دل گشت شاد
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  کنُ مادر قبض  جان ِ :یباز گفت
  دم طفل رایچون ز مادر بگسل

  زفت يد ماتمهاردم دیبس بد
  شیخو آن طفل را از فضل ِ :گفت حق

  گلُ حان و یر سوسن و رشۀ پیب
  زالل ن یریش آبِ يچشمه ها

  مطرب خوش صدا صد هزاران مرغ ِ
بنسترن سترش کردم ز برگ  

  کاو را مگز  :د رایشخور رگفته م
  زیبر او باران مر :مابر را گفت

  مبر آن اعتدال  يد يا ،ن چمنیز
  

  کن ُ  ز امر ِ  طفل را بگذار تنها   
  چه تلخ آمد مرا یدانیخود تو م

  نرفت  ادمیآن طفل از  یتلخ
  ش یشه این در بکموج را گفتم ف

پخوش اکل  وه دار ِیم ر درخت  
  دم طفل را با صد دالل یپرور

  اصد نو  ندهکاندر آن روضه ف
  من از صدمۀ فتن یاو را ا مکرد

  بر او آهسته وز :مباد را گفت
  زیت يبر او مگرا :مبرق را گفت

  ن روضه ممال یبهمن بر ا يپنجه ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان معجزة هودیو ب یبان راعیکرامات شذکر . 140
  دیعن از گرگ که  بانیشآن همچو 

  د از آن خط گوسفندیتا برون نا
  هود ذیتعو رة ئدا بر مثال ِ
  دین خط تن زنیاندر ا يهشت روز
بر حجر يندکف  يردبر هوا ب  

  ير هم زدبگره را بر هوا ُ ک ی
  د آسمانیاست را که لرزیآن س

  سرد باد يا ،یکنین میگر به طبع ا
  کند گرگ نژندین میور به حرص ا

  نین ملک بیا فوق طبع  ،یعیطب يا
  بنه يبند ،کنُ ان را منع یمقر
  ؟ن عجز از کجاستیکا ،رهیو خ يعاجز

  لجوج يا ،شیتو در پ يعجزها دار
  اوست قوت رت ین عجز و حیکا ،م آنخرّ

  دیدخود را او ب هم در آخر عجز ِ
  بتافت يبر و یوسفی   خایچون زل

  در محنت است  در مردن و  یزندگ
  آن الطاف راهمچنان نمرود  

  

  دیکشیبر رعا خط م جمعه  وقت  
  با گزند  د گرگ و دزدیدر آ ین

  آل بود امان ِ صرصر   کاندر آن
  دیکنیتماشا م  مثله ، و ز برون

  گرکدیلحم از عظم و  يدیتا در
   يزان شدیاستخوان ر تا چو خشخاش 

  آن  اندر نگنجد شرح ِ يمثنو
رة آن هود گردیخط و دا گرد  
 کن گزند یخط راع ا دریب: گو

  ن یا  کن از مصحفُ ا و محو یا بی
  ه ا معلم را بمال و سهم دی

  جزاست  از آن روز ِ یتاب تو  عجز ِ
  نک خروج  ان را یپنهان  وقت شد

  دوست ِ  در دو عالم خفته اندر ظلّ
  دیر گزبز یعجا ن ِید ،مرده شد
  افت یراه  یدر جوان  ياز عجوز

 است  ظلمت در درون ِ  وانیح آبِ

  یر پا بنهاد از جهل و عمیز
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  ر ِ پلنگیبه شنمرود را  یرجوع به قصۀ پروردن حق تعال. 141
  آن روضه چو باغ عارفان ،حاصل

  طفلکان نوزاده بود یک پلنگی
  ر و خدمتهاش کردیپس بدادش ش

  يبگفتم با پر ،دچون فطامش ش
  ن چمنیپرورش دادم مر او را ز

  پدر وب را مهر ِیداده من ا
  ولد داده کرمان را بر او مهر ِ

  من آموختممهر  مادران را 
  صد رابطه  ت کردم ویصد عنا

ش مکشتا نباشد از سبب در ک  
  نبودش يچ عذریهاز ما تا خود 

  د با صد رابطهید تن حضانیا
  لیجل بندة يا ،  شکر او آن بود

  شاه شکر ِ  ن شاهزادهیکا ،همچنان
  ؟شوم يریکه چرا من تابع غ

  که ذکر آن گذشت ،شه يلطفها
  آن الطاف را  همچنان نمرود

  زندیره م  ن زمان کافر شد ویا
  با جالل آسمان ِ يرفته سو

  م رایتلو یب صد هزاران طفل ِ
  کاندر حکم سال :که منجم گفت

  اطیآن خصم احت ن بکن در دفع ِیه
  کش یوح رست طفل ِ  او يورک

  ! عجب يا ؟د آن ملکیابیاز پدر 
  بیاب شد حجَ ام و َ  گر  گران راید

نیقیبد  درنده ست نفس ِ گرگ  
  در ضاللت هست صد کل را کله

  ریبندة فق يا :میگوین سبب میز
  سگ است  هم ن سگ یگر معلم گشت ا

  یفئبجا گر طا يآر یفرض م
  پوست ننگلت واخرد از یتا سه

  آمد در امان  از سموم و صرصر   
  طاعت نمود ،ر دهیاو را ش :گفتم

  ر مردیتا که بالغ گشت و زفت و ش
   يد نطق و داورنتا در آموز

  من ِ  فنّ دیاینبه گفت اندر  هک
  ضرر یب   کرمان یبهر مهمان

  دینت یا  ،نت قدرتیبر پدر من ا
   ؟که من افروختم یشمعچون بود 

  واسطه  یب من  ند لطفیتا بب
  تا بود هر استعانت از منش 

  دش ار بینبود ز هر  يه اشکو
  واسطه  یب  که بپروردم ورا
  ل یسوزندة خل   که شد او نمرود و

  جاه  استکبار و استکثار ز کرد 
  م وب یچونکه صاحب ملک و اقبال

  ده گشت یاز تجبر بر دلش پوش
   یاز جهل و عم  ر پا بنهادیز

  کندیم یئخدا يکبر و دعو
  کند با من قتال ُ تا    با سه کرکس

  م رایابد ابراهیتا  او   کشت
  قتال  بهر ِ یزاد خواهد دشمن

  کشت از خباط یم   دیئزایهر که م
  دگر در گردنش  يماند خونها

نسب  تا غرورش داد ظلمات  
  ب یجه د گوهرها بیابیاو ز ما 
  ن یبر هر قر ینهیچه بهانه م

  ر سفه پ  کفرناك زشت ِ نفس ِ
  ریسلسله از گردن سگ بر مگ

  د رگ است کاو ب  "ذلت نفسه"باش 
   یفئم طایچون اد یلیبر سه

  دوست  يپا بر يچون موزه ا يشو هم
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  خبث نفسهاست شرح ِ  مله قرآنج
  افتیان کآلت بیذکر نفس عاد

  ادب یب شوم ِنفس ِ از   قرن قرن
  

  ؟آن چشمت کجاست ،بنگر اندر مصحف  
  افت شکیمو م  ایانب در قتال ِ

  زد لهب یم   جهانفتاد اندر یم
  

  
  
  

گر از یل دیفضا ش از استکمال ِیاز خاطر شاه، په زخم خوردکه شاهزاده  ۀقص بهرجوع . 142
  ا برفتیدن

  نفس ِ کور يأکه ر   کنُ قصه کوته 
  وجود يچون از محو شد سو  شاه

  رینظ یآن ب  دیچون به ترکش بنگر
  ستو از حق باز ج ؟ریکو آن ت :گفت

یول   ،دل ایدر عفو کرد آن شاه  
  ستیگریدر نوحۀ او م ،کشته شد

  ستین جملهپس    ور نباشد هر دو او
  زرد خد  دیکرد آن شهیشکر م

  ستیرفتن خودعاقبت  ،ظاهر م ِجس
  بر پوست رفت رفت هم  زآن عتاب ا

شاهنشه گرفت گر چه او فتراك  
  ن هر سه بودیکاهلتر م یو آن س

  دختر و  ملک و خالفت او گرفت
  من ز طول قصه گشتستم ملول

  ازین از ذلت و عجز و نیآن که
  

  بگور يسو  یسال رد او را بعد  
  ودآن خون کرده ب ش یخیمر م ِخش
  ریک چوبه تی  د کم از ترکششید

  ست وت ر ِیت آناو  اندر حلق ِ: گفت
یر او بر مقتلید تآمده ب   

  ست یهم ول ،اوست جمله هم کشنده
  ست یهم ماتم کن  هم کشندة خلق و

  نزد یبر معن   کان بزد بر جسم و
  ست یبخواهد شاد ز یتا ابد معن

  دوست رفت  يسو  آزار یدوست ب
  ال او ره گرفت ن الکمیآخر از ع

 او ربود یبکل یصورت و معن

 در شگفت ین نمانیسزد  گر ز یم

 ، تو عجولیق ِ بحر معنیمن غر

  م و کار سازیافت مقصود از کری
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والد او دهندن ایراث او بکاهل تریسه پسر داشت  که مت کردن آن شخص که یوصمثل ِ . 143
  شیخو مرگ بوقت يمرد یکیآن 

  روان سرو ِ چو سه  سه پسر بودش 
  زر استم و یسهر چه کاله و  :گفت

  و بس اندرز کرد یگفت با قاض
  میکر يکا :یگفته فرزندان به قاض

  او راست دست ،میکنیسمع و طاعه م
  خود م ِیز ابراه ل یما چو اسماع

  شیبا عاقل یکیهر  یگفت قاض
  یکیهر  ینم کاهلیتا بب

  ش یش پیپ ت یگفته بود اندر وص  
  شان کرده او جان و روان یوقف ا

  ن هر سه کاو کاهلتر است یز ، دبرَ آن
  شراب مرگ خورد بعد از آن جام ِ

  م یتیم از حکم او ما سه ینگذر
  بر ما نافذ است   آنچه او فرمود

  کندیار چه قربان م ،میچیسر نپ
  ش یاز کاهل يد قصه ایبگو تا

   یشک یک بیتا بدانم حال هر 
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  ن ِ هر سه بودیآن سوم کاهلتر
  عارفان از دو جهان کاهلترند

  شان سندیرا کرده اند ا یکاهل
  نند عامیب یزدان را نمیکار 
  ا را ز کل کاهلترندیکار دن

  د بازیئگو یکاهل ن ز حدیه
  دیده یشرح ین ز حد کاهلیه
  هر زبان پردة دل است ، خودگمان یب

  کباب ۀک شرحیچو  ، کوچک يه اپرد
  ز هستیان نطق کاذب نیگر ب
  د از چمنیایکه ب یمیآن نس

  ریکذب گول گ يصدق و بو يبو
  مزه یاخالص و نفاق ب يبو

  ده دله ار را از ی یگر ندان
  يتو عجوز از شاهد یور ندان

  شکر را از صبر یور تو نشناس
  شد صوت بلبل با غراب یکیور 
  گشتت سمور و خار پشت یکیور 

  ریدل ان و شجاعان ِزیبانگ ه
  ش  ُکنیچارة کار حواس ِ خو

  گ است راستید ا زبان همچو سر ِی
  شز هیاز بخار آن بداند ت

  اچون زد فت يگ نویدست بر د
  د صاحب درد رایپرس یکیآن 
  ن ز پوزیدانم مرد را در ح :گفت

  دانمش  دیار بگو :و آن دگر گفت
  ده بودین مکر بشنیاگر ا :گفت
  نیهفتم زم تا يرو گویم: گفت

  کتن گر ندانم، چه شود؟یحال 
  

 به کل او را ربود یصورت معن  

  برندیخرمن م   اریشد یب ه زآنک
  کندیزدان میشان را چو یکار ا

  صبح و شام  ند از کد یاساین یم
 برندیز مه گو م یدر ره عقب

آن تا بدانم حد  راز از کشف  
 دینم من به چه حد کاهلیتا بب

  رها واصل است س  نبد پردهچون بج
  صد آفتاب  بپوشد صورت  یم
  از صدق و کذبش مخبر است  يبو ،کیل

  گولخن  دا از سموم یهست پ
  ریدا در نفس چون مشک و سیهست پ

 هست ظاهر همچو عود و انگزه

  گله ِ کن ُ فاسد خود  از مشام ِ
 يگمان گشته است چشمت فاسدیب

 گمان شد حس ذوق تو خدریب

 ک حس ِ سمع ِ تو خرابش یهست ب

 حس لمس تو به تو بنمود پشت

  ریروباه و ش چون فن ِ  دایهست پ
 ش کنیراه طلب در پ یوانگه

  چه اباست   یتو بدان چون بجنبد 
  ش ترُ ز سکباج ِ را نیریگ شید

د اشکسته رایدن بدیبخر وقت  
 ؟مرد را یشناس يدر چند: گفت

 دانمش اندر سه روز ، دیور نگو

  چانمش یدر سخن پ  ،دیور نگو
  در رود یدر خموش ،لب ببندد

 نیده بادم حال ِ ایتا ابد پوش

  نم چه بود؟یواندر آن نقصان ِ د
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  نیسهمگ يا به گورستان و جای
  دار و بکن حمله بر او يدل قو
  ش هر که رفتیبه سو یترس یزآنکه ب

  ووشیال دیآن خ :گفت کودك
  افتد اندر گردنم ،حمله آرم

  ستیست اچ  ام که يآموز یتو هم
  ستیکیو و مردم را ملقن آن ید

  اشریباشد آن  ين سویتا کدام
  د در کالمیاگر از مکر نا :گفت

راست گو ؟یاو را چون شناس رّس  
  درج شیپصبر را سلم کنم 

  هست مر هر صبر را آخر ظفر
  ور بجوشد در حضورش از دلم

  کاو فرستاد آن به من من بدانم 
  منه ستیزآن م در دل من آن سخن 

  کن درونین لیشرح ا یهست باق
  ورا گردن نهم یمر بزرگ

  روزن دل آفتاب چون فتاد از
  

  ن یر ز کپ ینیبزشت  یالیتو خ  
  رو  در حال   او بگرداند ز تو

 خت تفتیو وش بگریال دیآن خ

  گر گفته باشد مادرش ن ینچنیا
  ؟پس من آنگه چون کنم ،ز امر مادر

  ست یال زشت را هم مادریآن خ
  ست یار خصم اندک گردد  يغالب از و

  باش  يرو تو هم زآن سو ،اهللا اهللا
  له را دانسته باشد آن همام یح

  او ش ِینم پیمن خامش نش :گفت
  فرج بر سر ِ بام ِ م یتا بر آ
 شکر یبعد هر تلخ يهست روز

  و غم  ين شادیرون از ایب یمنطق
  من یاندر  ل یچون سه ر ِیاز ضم

  روزنه ست   زانکه از دل جانب دل
 د برونیآ یگر نمیبسته شد د

  هم بر دل و بر تن نهم  یمنت
  واهللا اعلم بالصواب  ،ختم شد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نیخاتمه لولده الکامل المحقق بهاء الد. 145
  چون والدم ين مثنویز یمدت

  ؟سخُن یگوئیگر نمیاز چه رو د
  قصۀ شهزادگان نامد به سر

  ن پس بخفتیم چون شتر زنطق: گفت
  کن درونین، لیشرح ا یهست باق

  نجا بخفتیهمچو اشتر ناطقه ا
  وقت رحلت آمد و جستن ز جو

  زبان ید بین گفته آیا یباق
  د و عمر همیگفتگو آخر رس

  یدر جهان ِ جان کنم جوالن هم
  نعالم  ز  نم زنده است و خوشیزآنکه ا

  چونکه جان در خاك و نم زنده بود

ش گفتم روا   زنده دم يکا: شد خم 

ن یاز چه بر بست در ِ علم ِ لد 

م پسر ر ِ سوماند ناسفته د 

 چکس تا حشر گفتیستش با هین

 د برونیآ یگر نمیبسته شد، د

 د، من زبان بستم ز گفتیار بگو

 هالک اال وجهه یکل ش

 در دل آنکس که دارد زنده جان

 مژده   کامد وقت کز غم وارهم

 یمیم در ین نم، در آیبگذرم ز

 افت زآن خوبست و گشینم   یمیاز 

 ن تا چون شودیم ببیدر جهان ِ 
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  است و چو دروازه است نم م چو شهری
  ، کاو همچو جانست،  اندرآین نمیز

  نطرفیچونکه نم از بحر جانست ا
  تا تو را آنجا برَد کاو بوده است

د  یجزو هر خاک   به خاکستان برَ
  پس ز جان  َکن، وصل ِ جانان را طلب

  جهان ین فانیاز حبس ا یتا ره
  عمر را در شوره خاك يتخمها

  ابه یز بین عمر عزینچنیا
  مرد کار يد تو را؟ اینا یغبن م

  ا  نماندیعمر کان شد صرف در دن
   یعمر معدود شمرده چون ده

  عد شودیحد و بیشمار و بیب
  ن بازار توین تجارت کن در ایه

  صد هزار يدانه که کار یکیاز 
  خود شمار آنجا بود کاخر بود

  جزو جدا يکلّ خود رو ا يسو
  چو آب یدر تن همچون سبو هست

  ن صورین نقوش و ایباب است اچون ح
  بر سر آب درون یا چو کفی

  قذور ياز تف و از کف و از بو
  است آن یا ترشیو  ینیریتا که ش

  ن از قول و فعل مردمانیهمچن
  ست؟یجان او در مرتبه چون است و چ

  م مداری یآب را اندر سبو ب
  مدد ناخوش بود یکاب ساکن ب

  ست یکیهر که دو روزش : گفت احمد
  ید در ابلهیزیم ینیقی یب

  ش ِ صفیرود از پیپس م یهر دم
  شودیرنج او هر لحظه بد تر م

  رود آن رد بابیدوزخ م يسو
  ش از آنکه کار تو آنجا رسدیپ

 میاندازه  ینم چو قطره دان و ب  

 بقا یابیم ِ جانان  که تا یدر 

 ن شرفیپس ز راه جان طلب کن ا

 هوده است یم بیجستن اندر خاك 

د يموج ِ بحر ِ جان سو  جانان برَ

 گو نام ِ ربیکام م یلب و ب یب

 جاودان یدر جهان ِ جان بمان

 آخر هالك يتا شو يبکار یم

 ؟هر دم، چرا یع کنیعوض ضا یب

 خار زار يریگلزار و گ یتا ده

م آنکش حق به سو  ش خواندیخو يخرّ

 یدر ره حق، گردد آن نامنته

ه روزه که در طاعت رود عمر د 

گل بر از   ک خار تویصد هزاران  ُ

 ز فضل کردگار يریدانه برگ

 شمار است آنطرف کان بر بودیب

 با خود آ یبگذر زمان ياز خود

 گفتگو و صلح و جنگت چون حباب

 نامور يبر سر آب درون، ا

 دا برونیتا شود سرّ درون پ

 ها در تنورید خوردنیمانیم

 ر و جوانیشود ظاهر بر ِ پیم

 دا که چه سان است جانیشود پیم

 ستیا ولیا که کافر، یمؤمن است او 

 ن ناگواریریتا نگردد آبِ ش

 رود يو طمع آب از و يرنگ و بو

 ستیهست مغبون و گرفتار ِ شک

 ی، همچو انبان ِ تهيپر ز باد

 همچو کف يش دردیشود صافیم

 شودیو زشت و ابتر ما یهر دم

 عذاب بحر در نار ِ عذاب یب

 غفلت تو را واپس برد یهر دم
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  لیاصل خود همچون خل يرو به سو
  همت بر خور و بر ماه نه يپا
  را خرج کن اندر خدا ين خودیا

  زد اندر بحر جانیآب جان را ر
  ه رفتم در حجابقصه کوته کن، ک

  دیرس ین نامه به عنوانیشکر کا
  ن کالمینردبان آسمان است ا

  نه به بام چرخ کان اخضر بود
  د نوایبام گردون را از او آ

  

 لیبگذر از استاره و چرخ عل  

 وان و آن درگاه نهیسر بر آن ا

 جدا یسیهمچو ابل یتا نمان

 حد و کرانیب يایدر يتا شو

 ن خمش واهللا اعلم بالصوابیه

 دیرس یگم نشد نقد و به اخوان

 به بامد ین بر رود آیهر که از ا

 کز فلک برتر بود یبل به بام

  شه زآن هوایگردشش باشد هم
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ان دفتر ششمیپا
  يمولو يان مثنویپا
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