
  
  هو
۱۲۱  

  
  تذکرۀ

  ریاض العارفني
  
  
  
  

  محمد هادی رضاقلی خان 
  متخلّص به هدایت

  
  

  و سهراب زارع یواحد یسيد رض: بكوشش
  



۲ 

  فهرست
روضۀ اول از تذکرۀ ریاض العارفني در نگارش برخی از احوال و اقوال جمعی از کرباء دین من المشایخ و العارفني 

  ۱۷  ..................................................................................................  ی اللّه مقامهمقدس ارواحهم و اعل
  ۲۰  ...............................................................................  خلد در خاتمۀ کتاب      گلنب اول در بیان تصوف

  ۲۲  ..........................................................................................  گلنب دوم در بیان طبقات سالکني طریقت
  ۲۴  ..............................................................  گلنب سوم در اَمر به ذکر و اظهار فضل اهل ذکر و مجلس ایشان

  ۲۵  ........................................................................................  گلنب چهارم در تبیني ذکر و فکر اهل عرفان
  ۲۷  .........................................................................  گلنب پنجم در تعریف انسان کامل و سلسلۀ اهل طریقت

  ۲۸  .................................................................................  گلنب ششم در ذکر بعضی از اصطالحات عارفني
  ۳۱  .............................................................................................................  سَ سِرُّهابایزید بسطامی قُدِّ

  ۳۲  .........................................................................................................  ابوالحسن خرقانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۳۲  ................................................................................................................  ابوسعید مهنه قُدِّسَ سِرُّه

  ۳۲  ...........................................................................................................  :مِنْ رباعیّات نَوَّرَ اللّهُ مَرقَدَهُ
  ۳۴  .....................................................................................................  انصاری هروی نَوَّرَ اللّهُ مضجعه

  ۳۵  ................................................................................................................  احمد جامی قُدِّس سِرُّه
  ۳۶  .................................................................................................................  امني بلیانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۳۶  ....................................................................................................................  ابوالوفای خوارزمی

  ۳۷  ......................................................................................................................  ای اوحدی مراغه
  ۴۰  .......................................................................................................  احمد غزاىل طوسی قُدِّسَ سِرُّه

  ۴۱  ..........................................................................................................................  اوحدی کرمانی
  ۴۲  ................................................................................................................  سِرُّه آذری طوسی قُدِّسَ

  ۴۳  ......................................................................................................  اسريی الهیجی رحمة اللّه علیه
  ۴۴  ..........................................................................................................  ابوعلی رودباری قُدِّسَ سِرُّه

  ۴۴  .............................................................................................................................  ایزدی یزدی
  ۴۴  ...........................................................................................................................  انسی جنابذی
  ۴۵...........................................................................................................................  ابوعلی مصری

  ۴۵........................................................................................................................  اردوباری ابراهیم
  ۴۵........................................................................................................................  ابراهیم بدخشانی
  ۴۶.........................................................................................................................  اسريی اصفهانی
  ۴۶.........................................................................................................................  ابراهیم الری ره
  ۴۷  ..........................................................................................................................  ابوذر بوزجانی
  ۴۷  ..........................................................................................................................  امري مازندرانی

  ۴۷  ......................................................................................................................  ابوعبداللّه شريازی
  ۴۷  ........................................................................................................................  بوحفص خوزی
  ۴۷  ...........................................................................................................................  برهان کرمانی



۳ 

  ۴۸  ...........................................................................................................................  باباشاه عراقی
  ۴۸  .............................................................................................................................  بیدل دهلوی

  ۴۸  .......................................................................................................................  بینوای بدخشانی
  ۴۹  ...........................................................................................................................  بسحق شريازی

  ۴۹  ................................................................................................................ بهائی عاملی طاب ثراه
  ۵۴...........................................................................................................................  تمکني بمی ره

  ۵۴......................................................................................................................  تشبیهی کاشانی ره
  ۵۴..........................................................................................................................  ثابت بدخشانی
  ۵۵  .............................................................................................................................  جامی جامی
  ۵۹  ...........................................................................................................................  جماىل دهلوی

  ۵۹  ...........................................................................................................  جماىل اردستانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۶۴.......................................................................................  جالل الدین بلخی معروف به مولوی معنوی

  ۷۵  .....................................................................................................  حمید الدین ناگوری قُدِّسَ سِرُّه
  ۷۵  .........................................................................................................  حسینی هروی نَوَّرَ اللّهُ مَرقَدَهُ 

  ۷۵  ...............................................................................................................  مِنْ مثنوی زادالمسافرین
  ۷۸  .....................................................................................................  دَّسَ سِرُّه العزیزحسني بیضاوی قَ

  ۷۸  ..............................................................................................................  حسن شاملو علیه الرحمه
  ۷۸  ...........................................................................................................  حزین الهیجی قُدِّسَ روحه
  ۷۹  ..........................................................................................................  حسني کاشی رحمة اللّه علیه
  ۸۰  .........................................................................................................  حقّی خوانساری علیه الرحمه

  ۸۰  ..................................................................................................................  حسّان بن ثابت اسدی
  ۸۱  ...............................................................................................................  خسرو دهلوی قُدِّسَ سِرُّه

  ۸۳  ........................................................................................................  خواجوی کرمانی علیه الرحمه
  ۸۵  .............................................................................................................  خلیل طالقانی قُدِّسَ سِرُّه

  ۸۵  ............................................................................................................................  خیاىل هروی
  ۸۶  .........................................................................................................  خاطری کاشانی علیه الرحمه
  ۸۶  ..............................................................................................................  داعی شريازی قُدِّسَ سِرُّه

  ۹۰  ..........................................................................................................................  ذوقی اردستانی
  ۹۱  .....................................................................................................  رضی الدین نیشابوری قُدِّسَ سِرُّه

  ۹۱  ............................................................................................................  ی رحمة اللّهرافعی نیشابور
  ۹۲  ........................................................................................................  رضی غزنوی قُدِّسَ سِرُّه العزیز

  ۹۲  ....................................................................................................  روزبهان شريازی قُدِّسَ سِرُّه العزیز
  ۹۳  .............................................................................................................  رضی آرتیمانی قُدِّسَ سِرُّه

  ۹۴  .........................................................................................................................  رایج هندوستانی
  ۹۵  ...............................................................................................................  رفیعای نابینی رحمة اللّه
  ۹۵  .............................................................................................................  زرکوب تربیزی قُدِّسَ سِرُّه



۴ 

  ۹۵  .........................................................................................................  زین الدین الخوافی خراسانی
  ۹۶  ...........................................................................................................  زرگر اصفهانی قُدِّسَ روحه

  ۹۶  .....................................................................................................  زین الدّین تایبادی نَوَّرَ اللّهُ روحه
  ۹۶  ................................................................................................  سعد الدّین حموی جوینی ُقدِّسَ سِرُّه

  ۹۸  .........................................................................................................  سلطان ولد رومی قُدِّسَ سِرُّه
  ۹۸  ...................................................................................................................  سیف الدین باخرزی

  ۹۹  .........................................................................................................  سحابی اسرتابادی قُدِّسَ سِرُّه
  ۱۰۲  .................................................................................................................  سرمد کاشی قُدِّسَ سِرُّه

  ۱۰۳  ........................................................................................................  سعدی شريازی نَوَّرَ اللّهُ روحه
  ۱۱۳........................................................................................................  ه العزیزشقیق بلخی قُدِّسَ سِرُّ
  ۱۱۴  ...............................................................................................................  شهاب الدین سهروردی
  ۱۱۴  ...............................................................................................................  شرف عراقی قُدِّسَ سِرُّه

  ۱۱۵  ......................................................................................................  لی بغدادی قُدِّسَ سِرُّه العزیزشب
  ۱۱۵  .....................................................................................................................  شاه سنجان خوافی

  ۱۱۶  ................................................................................................................شرف مُنیَری قُدِّسَ سِرُّه
  ۱۱۶  .........................................................................................................  شمس سیستانی علیه الرّحمة

  ۱۱۶  ...................................................................................................  شمس الدین کرمانی علیه الرّحمة
  ۱۱۷  ..............................................................................................................  شاه بدخشانی قُدِّسَ سِرُّه

  ۱۱۸  ......................................................................................................  شکیب شريازی رحمة اللّه علیه
  ۱۱۸  .........................................................................................................................  صفی سبزواری

  ۱۱۹  ............................................................................................................  صدر الدین قونیوی رومی
  ۱۱۹  ......................................................................................................  صفی الدین اردبیلی طاب ثراه
  ۱۲۰  ......................................................................................................  صفی الدین یزدی علیه الرّحمة

  ۱۲۰  .......................................................................................................................  صفایی اصفهانی
  ۱۲۰  ...........................................................................................................................  ضیای کاشانی
  ۱۲۱  ...........................................................................................................................  ضیای کرمانی

  ۱۲۱  ..........................................................................................................  هطاهر همدانی نَوَّرَ اللّهُ روح
  ۱۲۳  ..........................................................................................................  طاهر انجدانی علیه الرحمه
  ۱۲۴  ............................................................................................................  ظهري اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۱۲۴  ...............................................................................................................  عبداللّه بلیانی کازرونی

  ۱۲۵.......................................................................................................  عبدالخالق غجدوانی بخارایی
  ۱۲۵............................................................................................................  عراقی همدانی قُدِّسَ سِرُّه

  ۱۲۸  ................................................................................................................  عزیز نسفی قُدِّسَ سِرُّه
  ۱۲۸  .................................................................................................  علی رامتینی بخارایی علیه الرحمه
  ۱۲۹  ....................................................................................................  عني القضات همدانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۱۲۹  ......................................................................................................  عالء الدّولۀ سمنانی قُدِّسَ سِرُّهُ



۵ 

  ۱۳۰  .............................................................................................................  علی همدانی قُدِّسَ رُوْحُهُ 
  ۱۳۱...........................................................................................................  علی شريازی نَوَّرَ اللّهُ رَوْحَهُ 
  ۱۳۱...........................................................................................................  عماد کرمانی نَوَّرَ اللّهُ مَرْقَدَهُ 
  ۱۳۱..........................................................................................................  علی قزوینی رحمة اللّه علیه
  ۱۳۲  ...........................................................................................................  عظیم دهلوی عَلَیهِ الرَّحْمةِ 

  ۱۳۲  ................................................................................................................  عابد بريمی قُدِّسَ سِرُّهُ 
  ۱۳۲  .........................................................................................................  تالنی قُدِّسَ رَوْحَهُعبداللّه خ

  ۱۳۲  .....................................................................................................  عطار نیشابوری رَوَّحَ اللّهُ رَوْحَهُ
  ۱۴۳  .........................................................................................................................  غزاىل مشهدی
  ۱۴۴  ..........................................................................................................................  غربتی الهوی
  ۱۴۴  ...........................................................................................................................  غريی کرمانی

  ۱۴۴  ...............................................................................................................  فرید دهلوی قُدِّسَ سِرُّهُ 
  ۱۴۵  .............................................................................................................  فقري دهلوی عَلَیهِ الرَّحمةِ 

  ۱۴۵  ..........................................................................................................................  فکری گیالنی
  ۱۴۵  .....................................................................................................................  فضل اللّه مشهدی

  ۱۴۶  .............................................................................................................  فیضی دکنی عَلَیهِ الرّحمةِ 
  ۱۴۷  ..........................................................................................................................فغانی شريازی

  ۱۴۸  ..........................................................................................................  قاسم تربیزی نَوَّرَ اللّهُ رُوْحَهُ 
  ۱۵۰  ......................................................................................................  قطب اوشی کاکی عَلَیهِ الرّحمةُ

  ۱۵۰  ..........................................................................................................  قتّاىل خوارزمی عَلَیهِ الرّحمةُ 
  ۱۵۲.....................................................................................................................  دوستانیقادری هن

  ۱۵۲...........................................................................................................................  قريی بغدادی
  ۱۵۳  ...............................................................................................................  قطب جامی قُدِّسَ سِرُّهُ 

  ۱۵۳  .......................................................................................................  ندی نَوَّرَ اللّهُ مَرْقَدَهُکمال خج
  ۱۵۴  .......................................................................................................  گلشن دهلوی رَحْمةُ اللّهِ عَلَیهِ 

  ۱۵۴  ............................................................................................................کاهلی کابلی عَلَیهِ الرَّحْمَةُ 
  ۱۵۵  .........................................................................................................................  کوهی شريازی
  ۱۵۶  .........................................................................................................................  کاتبی ترشیزی

  ۱۵۷  ...................................................................................................................  لطف اللّه نیشابوری
  ۱۵۸  .......................................................................................................................  لوىل هندوستانی

  ۱۵۸  ...................................................................................................  مُحْی الدِّین اندلسی عَلَیهِ الرَّحمةُ
  ۱۵۹  ....................................................................................................................  مجدالدین بغدادی

  ۱۶۰  ......................................................................................................  محمد غزاىل طوسی قُدِّسَ سِرُّهُ
  ۱۶۰  ........................................................................................................  معني چشتی هروی قُدِّسَ سِرُّهُ 

  ۱۶۱  .........................................................................................................  ود بخارایی عَلَیهِ الرَّحْمَةُ مسع
  ۱۶۱  ..............................................................................................................................  مؤمن یزدی



۶ 

  ۱۶۲..........................................................................................................................مشفقی دهلوی
  ۱۶۲........................................................................................................................ایمرشدی زواره

  ۱۶۳  .............................................................................................................  مغربی تربیزی قُدِّسَ سِرُّهُ 
  ۱۶۵  .......................................................................................................................  مجذوب تربیزی

  ۱۶۶  .........................................................................................................  محمد مازندرانی قُدِّسَ سِرُّهُ 
  ۱۶۷  ............................................................................................................................  مراد قزوینی

  ۱۶۷  .......................................................................................................... محمد دهلوی عَلَیهِ الرحّمةُ 
  ۱۶۷  ........................................................................................................................  مؤذّن خراسانی

  ۱۶۸  ..........................................................................................................  مجنون عامری عَلَیهِ الرَّحمهُ 
  ۱۶۹  ..........................................................................................................  محمود شبسرتی قدّس سرّه
  ۱۷۳  .........................................................................................................  مختوم نیشابوری قُدِّسَ سِرُّه

  ۱۷۵  ....................................................................................................  نجم الدین خوارزمی قُدِّسَ سِرّه
  ۱۷۷  ...............................................................................................  قُدِّسَ سِرُّهُ العَزیْزُ نعمت اللّه کهسانی 

  ۱۸۲  .........................................................................................................  نجم الدین رازی قُدِّسَ سِرُّه
  ۱۸۲  ............................................................................................................  نظامی دهلوی قُدِّسَ سِرّه
  ۱۸۳  ............................................................................................................  نظامی گنجوی قُدِّسَ سِرُّه

  ۱۸۹  ......................................................................................................  نور بخش قهستانی قُدِّس سِرّه
  ۱۹۰  ...........................................................................................................  ناصر بخارایی علیه الرحمه

  ۱۹۱  ...........................................................................................................................  نشانی دهلوی
  ۱۹۱  ............................................................................................................  نعیمی مشهدی قُدِّسَ سِرُّه
  ۱۹۲  .............................................................................................................  مةناظر کازرونی علیه الرح

  ۱۹۲  .......................................................................................................................  وحشت بختیاری
  ۱۹۲  ..........................................................................................................................  واثق نیشابوری
  ۱۹۳  ......................................................................................................................... واله داغستانی

  ۱۹۴  ............................................................................................................  وصفی کرمانی قُدِّسَ سِرِّه
  ۱۹۴  ............................................................................................................................  همتی بلخی

  ۱۹۴  ...........................................................................................................  رّههاشمی کرمانی قُدِّسَ سِ
  ۱۹۷  ..........................................................................................................................  هارون جوینی

  ۱۹۷  ......................................................................................................................  هندوی ترکستانی
  ۱۹۷  ........................................................................................................................  یعقوب ساوجی

  ۱۹۷  ........................................................................................................  یحیی نیشابوری علیه الرحمه
  ۱۹۷  ....................................................................................................  یقینی الهیجی قُدِّسَ سِرُّهُ العزیز

  ۱۹۸  ...........................................................................................................  یوسف تبیینی علیه الرّحمه
  ۱۹۹..................................................................................................  روضۀ دوم درذکر فضال و محّققني

  ۱۹۹.......................................................................................................  حکما به ترتیب حروف تهجّی
  ۱۹۹..............................................................................................  ابوعلی سینای بلخی قُدِّس سِرُّهُ العزیز



۷ 

  ۲۰۰  ...........................................................................................................  افضل کاشی نَوَّر اللّه مَرقده
  ۲۰۲  .......................................................................................................  سَ سِرُّهُابوالقاسم فندسکی قُدِّ

  ۲۰۳  ......................................................................................................  اشراق اصفهانی نَوَّرَ اللّهُ رَوْحَهُ
  ۲۰۴  .........................................................................................................  ابن یمني فریومدی خراسانی

  ۲۰۵  ...........................................................................................................................  اثري اخسیکتی
  ۲۰۶  .......................................................................................................................  اشرف سمرقندی
  ۲۰۶  .........................................................................................................................  احیای همدانی

  ۲۰۷  .................................................................................................................  ابوسعید کالیبی هندی
  ۲۰۷  .......................................................................................................................  انسی سیاه دانی

  ۲۰۷  ...............................................................................................................................  اسد کاشی
  ۲۰۷  ..........................................................................................................................  امری شريازی

  ۲۰۸  .................................................................................................  ابوسعید بزغش شريازی قُدِّسَ سِرُّهُ 
  ۲۰۸  .............................................................................................................  ادایی یزدی عَلَیْهِ الرَّحمةُ 

  ۲۰۹  ..........................................................................................................................انوری ابیوردی
  ۲۱۲  ...............................................................................................................................  بندار رازی

  ۲۱۲  ..............................................................................................................  باقی تربیزی علیه الرحمه
  ۲۱۳  .....................................................................................................................  بدیهی سجاوندی

  ۲۱۳  .............................................................................................................  بهاءالدین زکریای ملتانی
  ۲۱۳  ..........................................................................................................  جمال اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۲۱۵.............................................................................................................  حافظ شريازی قُدِّسَ سِرُّه

  ۲۳۲  ...........................................................................................................  حسني یزدی نَوَّرَ اللّهُ رَوْحَهُ 
  ۲۳۳...........................................................................................................  لرَّحمةحارثی مروی عَلَیهِ ا

  ۲۳۳..............................................................................................................  حسن غزنوی قُدِّسَ سِرُّه
  ۲۳۴  ......................................................................................................  حسامی خوارزمی علیه الرّحمة
  ۲۳۴  ......................................................................................................  حسني خوانساری علیه الرّحمة

  ۲۳۵  ..............................................................................................................  حسن دهلوی قُدِّسَ سِرّه
  ۲۳۵  .........................................................................................................  حکیمی طبسی علیه الرّحمه

  ۲۳۵  .......................................................................................................................  خاقانی شريوانی
  ۲۴۱  .........................................................................................................................  خیام نیشابوری

  ۲۴۲  .............................................................................................................  خلیفه سلطان مازندرانی
  ۲۴۳  ........................................................................................................................  خیال اصفهانی

  ۲۴۳  ............................................................................................................  دوانی کازرونی طابَ ثَراهُ 
  ۲۴۴  ........................................................................................................................  داوود اصفهانی

  ۲۴۴  ..........................................................................................................  دوایی گیالنی علیه الرحمه
  ۲۴۴  ..........................................................................................................................  ذوقی کاشانی

  ۲۴۴  ......................................................................................................  رضی الدین خشاب نیشابوری



۸ 

  ۲۴۵  ....................................................................................................................  رفیع الدّین کرمانی
  ۲۴۵  ......................................................................................................................  روحی سمرقندی
  ۲۴۵  .........................................................................................................................  رضای شريازی
  ۲۴۵  ..........................................................................................................................  رافعی قزوینی

  ۲۴۶  ............................................................................................................  زکی شريازی علیه الرّحمة
  ۲۴۶  .........................................................................................................  زین الدّین نسوی قُدِّسَ سِرُّه
  ۲۴۶  .............................................................................................................  سنائی غزنوی قُدِّسَ سِرُّه

  ۲۶۵  ......................................................................................................................  سوزنی سمرقندی
  ۲۶۵  ...................................................................................................  مَةشمس الدّین طبسی عَلَیهِ الرَّحْ 
  ۲۶۶  .....................................................................................................  شهاب الدّین مقتول قُدِّس سِرُّه

  ۲۶۶  .............................................................................................................................  شرف یزدی
  ۲۶۷  .......................................................................................................................  جانیشریف جر

  ۲۶۷  ........................................................................................................................  شوکت بخارایی
  ۲۶۷  .........................................................................................................................  شمس شريازی
  ۲۶۸  ........................................................................................................................  شرف اصفهانی
  ۲۶۸  .......................................................................................................................  شفایی اصفهانی

  ۲۷۵  ..........................................................................................................  صاین اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۲۷۵  ...........................................................................................................................  صدر شريازی

  ۲۷۶  ........................................................................................................................  صفی اصفهانی
  ۲۷۶  .................................................................................................................  صدرالدّین نیشابوری

  ۲۷۶  ........................................................................................................................  ضیای بسطامی
  ۲۷۶  ........................................................................................................................  طالب جاجرمی
  ۲۷۶  ...........................................................................................................................  ظهري فاریابی

  ۲۷۷  ...............................................................................................................  عزیز کاشانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۲۷۸  ........................................................................................................................  عالی خراسانی
  ۲۷۸  ..........................................................................................................................  علی سرهندی

  ۲۷۸  ....................................................................................................................  علمی قلندر هندی
  ۲۷۸  ................................................................................................................  علی شاه ابدال عراقی
  ۲۷۸  .................................................................................................................  عمربن فارض مصری
  ۲۸۰  ..................................................................................................................  عامر بن عامر بصری

  ۲۸۲  ..............................................................................................................  غالب خوزی قُدِّسَ سِرُّه
  ۲۸۲  ........................................................................................................  فردوسی طوسی علیه الرّحمه

  ۲۸۴  .......................................................................................................................  فارسی خجندی
  ۲۸۴  .............................................................................................................  فیض کاشانی قُدِّسَ سِرُّه

  ۲۸۵  ............................................................................................................................  فاتح گیالنی
  ۲۸۶  ......................................................................................................................  فدایی الهیجانی



۹ 

  ۲۸۶  .......................................................................................................................  فکری خراسانی
  ۲۸۶  ........................................................................................................................ فیّاض الهیجی
  ۲۸۷  .......................................................................................................................  فتح اللّه شريازی
  ۲۸۷  .......................................................................................................................  فخر الدّین رازی
  ۲۸۸  ...........................................................................................................................  فتحی ترمدی
  ۲۸۸  .............................................................................................................................  فانی دهدار
  ۲۸۸  ............................................................................................................................  فیضی تربتی
  ۲۸۹  ..........................................................................................................................  قوامی خوافی
  ۲۸۹  ........................................................................................................................  کمال اصفهانی
  ۲۸۹  .........................................................................................................................  کافری شريازی
  ۲۸۹  ........................................................................................................................  کمال اصفهانی
  ۲۹۱  ...........................................................................................................................کامل خلخاىل

  ۲۹۲  ......................................................................................................................  فی سبزواریکاش
  ۲۹۲  ..........................................................................................................................  لطفی شريازی

  ۲۹۲  .......................................................................................................................  مجدالدّین طالبه
  ۲۹۲  .............................................................................................................................  معني جامی

  ۲۹۲  ............................................................................................................  محمّد نسوی عَلَیهِ الرّحمة
  ۲۹۳  ..........................................................................................................................  مسیح کاشانی
  ۲۹۳  ........................................................................................................................  محّب سرهندی

  ۲۹۳  .....................................................................................................................  ناصر خسرو علوی
  ۲۹۶  .......................................................................................................  نصري الدّین طوسی قُدِّسَ سِرُّه

  ۲۹۷  .........................................................................................................  ی عَلَیه الرَّحمةنوری شوشرت
  ۲۹۷  ............................................................................................................  نسیمی شريازی طابَ ثَراهُ 

  ۲۹۸  ..........................................................................................................................  نعمت تربیزی
  ۲۹۸  ...................................................................................................................... نظريی نیشابوری
  ۲۹۹  ..........................................................................................................................  والۀ بروجردی
  ۲۹۹  ..........................................................................................................................  واعظ قزوینی

  ۳۰۰  ............................................................................................................................  یزیواحد ترب
  ۳۰۰  .........................................................................................................................  وقوعی سمنانی
  ۳۰۰  .............................................................................................................................  همام تربیزی

  ۳۰۰  ..........................................................................................................................  هالىل جغتائی
  ۳۰۱  ........................................................................................................................  یحیی الهیجانی

  ۳۰۲  .... فردوس در شرح احوال و اقوال جمعی از عرفا و فضال و حکما و فقرا و علما و شعرای متأخرین و معاصرین
  ۳۰۳  ............................................................................................................................  آگه شريازی

  ۳۰۵  ....................................................................................................  اسرار سبزواری سَلَّمَهُ اللّهُ تَعالَی
  ۳۰۷  ...........................................................................................................................  اخگر کرمانی



۱۰ 

  ۳۰۷  ............................................................................................................................  آزاد کشمريی
  ۳۰۸  ..............................................................................................................................  ایاز طالش

  ۳۰۸  ..........................................................................................................................  بسمل شريازی
  ۳۱۰  ..............................................................................................................................  بهار دارابی

  ۳۱۰  ..........................................................................................................................بهجت شريازی
  ۳۱۰  .........................................................................................................................  تمکني شريوانی
  ۳۱۲  ........................................................................................................................  تسلیم اصفهانی
  ۳۱۲  .........................................................................................................................  حسینی قزوینی
  ۳۲۴  .......................................................................................................................  حسرت همدانی

  ۳۲۴  ............................................................................................................................  حريان یزدی
  ۳۲۴  .........................................................................................................................  حسن نهاوندی
  ۳۲۵  .......................................................................................................................  خاکی خراسانی

  ۳۲۵  ..........................................................................................................................  سلیمانیهخالد 
  ۳۲۶  ....................................................................................................................  خاوری کوزه کنانی

  ۳۲۶  .........................................................................................................................  خاکی شريازی
  ۳۲۷  .............................................................................................................................  راز شريازی

  ۳۲۷  ....................................................................................................................  رحمت کوزه کنانی
  ۳۲۸  ....................................................................................................................  رضاعلی شاه دکنی

  ۳۲۸  ...........................................................................................................................  رونق کرمانی
  ۳۲۹  ...........................................................................................................................  رضای هراتی
  ۳۲۹  ............................................................................................................................  زاهد گیالنی
  ۳۳۰  ..........................................................................................................................  ساغر شريازی
  ۳۳۰  .........................................................................................................................  شهاب ترشیزی

  ۳۳۱  ......................................................................................................................  شکیب اصفهانی
  ۳۳۱  ...................................................................................................................  شاهد ایزد خواستی

  ۳۳۱  ........................................................................................................................  شحنۀ خراسانی
  ۳۳۲........................................................................  در مدح و منقبت حضرت شاه اولیا علی مرتضی گوید

  ۳۳۲..........................................................................................................................  صبای کاشانی
  ۳۳۵  .........................................................................................................................  صفایی نراقی

  ۳۳۷  ............................................................................................................صمد همدانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۳۳۷  ........................................................................................................................  صدقی کرمانی
  ۳۳۷  .........................................................................................................................  طبیب شريازی
  ۳۳۸  ............................................................................................................................  ظفر کرمانی

  ۳۳۹  .........................................................................................................................  عیانی جهرمی
  ۳۳۹  ...........................................................................................................................  علی کرمانی

  ۳۳۹  ......................................................................................................................  عارف اصفهانی



۱۱ 

  ۳۴۰  ..........................................................................................................................  غالب طهرانی
  ۳۴۳  ...........................................................................................................  فخری ایروانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۳۴۵  ...........................................................................................................  فانی اصفهانی رَحِمَة اللّه

  ۳۴۷  ...........................................................................................................................  قانع شريازی
  ۳۴۸  .........................................................................................................................  قطب شريازی
  ۳۵۱  ........................................................................................................................  کامل خراسانی
  ۳۵۲  ...........................................................................................................................کوثر همدانی

  ۳۵۳  ......................................................................................................................  کوثر هندوستانی
  ۳۵۴  .....................................................................................................................  محوی اسرتآبادی
  ۳۵۵  .........................................................................................................................  محرم شريازی

  ۳۵۵  .............................................................................................................  مظفر کرمانی قُدِّسَ سِرُّه
  ۳۸۳  .......................................................................................................  مجذوب همدانی قدّس سرّه

  ۳۸۴  .............................................................................................................................  منوّر رازی
  ۳۸۵  .....................................................................................................................  محجوب ترشیزی

  ۳۸۶  ...........................................................................................................  معطّر کرمانی علیه الرحمه
  ۳۸۶  ....................................................................................................  مجمر اصفهانی رَحْمَةُ اللّهِ عَلَیه

  ۳۹۲  .........................................................................................................................  منظور شريازی
  ۳۹۳  .....................................................................................................  مظهر علی شاه تونی خراسانی

  ۳۹۳  ........................................................................................................................  نادر مازندرانی
  ۳۹۵  ........................................................................................................................  نشاط اصفهانی
  ۴۰۷  ........................................................................................................................  نادری کازرونی
  ۴۱۷  .........................................................................................................................  نغمۀ خراسانی
  ۴۱۸  .......................................................................................................................  نوری مازندرانی

  ۴۱۹  ..............................................................................................................................  نظر نابینی
  ۴۱۹  ...............................................................................................................  نور علی شاه اصفهانی

  ۴۲۸  ............................................................................................................................  نظام کرمانی
  ۴۲۹  ............................................................................................................................  نیاز شريازی

  ۴۲۹  .........................................................................................................................  ناصر اصفهانی
  ۴۳۰  .........................................................................................................................  وصال شريازی

  ۴۴۵  ...................................................................................................................  وحدت هندوستانی
  ۴۴۶  .............................................................................................................  هاشم شريازی قُدِّسَ سِرُّه

  ۴۴۷  .........................................................................................................................  همدم شريازی
  ۴۴۹  ......................................................................................................................................  خلد

  ۴۴۹  ................................................................................  در خاتمۀ کتاب و ذکر حاالت و مقاالت مؤلّف
  



۱۲ 

  به ریاض العارفني تذکرۀ المحقّقني موسوم
ریاض قلوب عارفني محقق و بساتني ارواح سالکني مدقَّق را خضرت و نضرت از قطرات سطرات فیوضات متکّثره، و 
تجلیات متنّوعۀ ذات جلیل الیزال و صفات جمیل ذوالجالىل است که به تأثري حب ذاتی و تقاضای اسما و صفاتی و 

رَفَ ریاحني رنگني موجودات را از سرابستان الریـب تُ الخلقَ لِکَیِ اُعْرَفَ فَخَلّقْتُ اُعْبْبَزاً مَخفیّاً فَأَحْبه مدلول کنت کَنْ
و شبستان غیب، به گلستان شهادت، ورق ورق بـر طبـق عـرض نهـاده و بـر شـقایق حقـایق صـور علمیـه ازلیـۀ خـوددر 

  :آری. شواهق حدائق غیبیۀ ابدیه، زمان زمان چشم تماشاگشاده
  بیت

 عشق حق و سر شاهد بازیش
 

 له پرده سازیشبود مایۀ جم
 

  عربیه
هُوَ العاشقُ المعشوقُ يف کُلِّ صورةِ

 

 حَةِظُورُ يف کُلِّ لَْمهوالنّاظِرُ المَنْ
 

کـه از  -کلمتُـهُ که از حوضۀ روضۀ قدرتش گنبد نیلوفری برگ نیلوفری وخهی صانعی عَلَـتْ -جَلَّت عَظَمتُه-زهی قادری
  :بلی. ید خاوری شاخ عبهری استدمن چمن صنعتش خورش

  بیت
 یک نظر قانع مشو زین سقف نور

 سِهِ دُ الکَثريُ بِنَفْهُوَ الواحدُ الفَرْ
 

 مِن فُطُور بارها بنگر ببني هَلْ
 تَ بِدِقَّةِنَظَرْ سَ سِواهُ اِنْ فَلَیْ

 

کـه معمـوری معمـوره از ملـک  -هانُهُرْعَلَی بُ -که نُه فُلکِ فلک، از دریای جاللش حبابی و ملیکی -تَعاىل شأنُهُ-جليلي
  :بی زوالش خرابی

 َتفَی بظُهُورهِ تَحَجَّبَ عَنَّا وَاخْ 
 

 م بحُجَّةِهِ کُلُّ قَوْفَظَلَّلَ فِیْ
 

اش چندین هزار نقش بدیع، و باغبانی که گلـزار پـر نقاشی که سقف سپهر منیع را از بدایع صنایع خامۀ حکمت ختامه
  :همانا. ز نوبهار آثارش همواره رنگ ربیع استازهار چرخ سیار را ا

  بیت
 بهر چشم دوستان، یزدان فرد

 

 شش جهت را مظهر آیات کرد
 

یی که قایل هایل هیبتش به قول پرهول اِنَّ اللّهَ لَغَنيُّ عَنِ العالَمنيَ صادق، و رئوفی که منادی هادی رحمتش به مستغنی
 ظُـرْادِ ناطق سالکان مسالک معرفت صفات مقدس خود را به منطوقۀ مصدوقۀ اُنْندای خوش ادای اِن اللّهَ رَؤُفٌ بِالعب

مَةِ اللّهِ از توحیـد آثـاری و تجلـی افعـاىل اخبـار نمـوده، واقفـان مواقـف حقیقـت ذات اقـدس خـود را بـه إىل آثارِ رَحْ
خـالقی کـه بـه . الفناء امیـدوار فرمـودهتِها به جمع بعد الفرق و بقاء بعد دَ مَوْیي األرضَ بَعْاشارت، با بشارت کیفَ یُحْ

نُورِهِ خلق را از ظلمت آباد عدم رهانیده و بـه  مِنْ هِمْمةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَیْقَ يف ظُلْمضمون بالغت مشحون اِّن اللّهَ خَلَقَ الخَلْ
امٍ وَمابَیْ ضَنا السَّمواتِ و االَٔرْخَلَقْ زهی حکمت که بنای قدرتش به مدلول وَلَقَدْ. نیمروز وجود رسانیده نَهُما يف سِتَّةِ أیـّ

بنای پایه و رواق این وسیع وثاق وسبع سموات طباق را در شش روز برافراشته و تعاىل قدرت که معمار حکمـتش بـه 
آدَمَ بِیَدِي أَرْتُ طِیْحکم و خَمَّرْ بَعنيَ صَباحاً خمري محبت تخمري طینـت آن عبودیـت پـذیر را چهـل یـوم مظهـر تجلـی نَةَ 

بلـی عـالم، . همانا عالم، صورت تفصیلی معنی آدم و معنی آدم، جامعـۀ اجمـاىل صـورت عـالم. و جالل داشتهجمال 
  .آدمی است مستفصل و آدم، عالمی است مستجمل

  بیت
 چیست آدم را که در فرزند نیست

 

 در شکر چه بود که اندر قند نیست
 

ماءَ کُلَّها از ظهور اسماء و صـفاتش، باً کنایتی و شریفۀ وَعَلَّمَ آدَمَ االَٔسْحِي از تجلی ذاتش، غالرُوْ هِ مِنْتُ فِیْلطیفۀ وَنَفَخْ
رَتِهِ در صـوامع قـدس غلغلـۀ ایـن روایـت ظاهراً روایتی، گویی به مضمون حقیقت مشحون إنَّ اللّهَ خَلَـقَ آدَمَ عَلَـی صُـوْ



۱۳ 

  :افتاده بود که
  بیت

 ونچو آدم را فرستادیم بري
 

 جمال خویش بر صحرا نهادیم
 

تَجَبَ بِهِ منادی رأفت به جهت گوش زد، ابلیس پرتلبیس را ندای این کنایـت در ئاً إلّا واحْو به مصداق ما خَلَقَ اللّهُ شَیْ
  :داده بود که

  بیت
 جمال ما ببني کاین راز پنهان

 

 اگر چشمت بود، پیدا نهادیم
 

  :هِ سراید، زیرا کهتُ اللّهَ فِیْئاً إلّا وَرَأَیْتُ شَیْما رَأَیْآری دیده وری باید که رنگ تعیّنات از مرآت دل زداید و نکتۀ 
  بیت

 تعني نقطۀ وهمی است برعني
 

 چو عینت گشت صافی عني شد غني
 

  .لَنَّ اللّهُضَ لَیَقُوْخَلَقَ السَّمواتِ واالَٔرْ مَنْ تَهُمْسَأَلْ گویم که دور افتادم از راه وَلَئِنْسبحان اللّه چه می
  عربیه

 فَفي کُلِّ شَيءٍ لَهُ آیَةٌ
 

 دُلُّ عَلَی أَنَّهُ واحِدٌ تَ
 

دِهِ و ء إلّا یُسُـبِّحُ بِحَمْـشَيْ مَدُهُ الذّاکِرُ باللِّسانِ و النّاسِي بِالنِّسیانِ السَّماءُ بالسُّمُوِّ واألرضُ بالدُّنُوِّ و ما مِنْیَحْ حانَ مَنْسُبْ
  .دِهِغِمْ فٍ إلّا یُجَرَّدُ مِنْسَیْ مامِنْ

اگر ملک است به تنزیه و تهلیل و اگر شیطان است به تمویه و تضـلیل، اگـر انسـان اسـت بـه مـدارک و قیـاس و اگـر 
حیوان است به انفاس و احساس، اگر نبات است به نماء و غذا، اگر جمـاد اسـت بـه خـري و قضـا، اگـر دریاسـت بـه 

ل است به غسق و ار نار است بـه شـرار اگـر خـاک امواج و اگر صحراست به فجاج و اگر نهار است به فلق و اگر لی
  .است به قرار اگر باد است به تحرک و اهتزاز و اگر آبست به نشیب و فراز

  بیت
 کفر ودین هر دو در رهش پویان

 

 دَهُ الشَریکَ لَه گویانوَحْ
 

ن و دوسـت کـه بجـز او هـیچ نیسـت آنجـا کـه المٌ چه جـای کفـر و ایمـان دشـمرٌ واِسْهِ کُفْفِیْ یَکُنْ بلی کانَ اللّهُ زماناً لَمْ
  مَعَهُ شیءٌ، عجب تر اینکه اآلن کماکان یَکُنْ اوست، عجب اینکه کانَ اللّه و لَمْ

 هِ العاشِقُونَ وَمَاتحَیَّرَ فِْی یا مَنْ
 

 ههِ عَبَقاکُْن مِنْ فانِهمْشَمُّوا بعِرْ
 

اکَ فرماید؛ پیداست کـه از دانـش و بیـنش مشـتی خـاک ندر کنه ذاتش ما عَرَفْ جایی که صدر نشني مسند لوالکهيلع
  .چه آید

  بیت
 زما تا حضرتش نه فصل ونه بني

 

 وىل مهجور ازو هم علم و هم عني
 

  :بلکه.ای تابد، اما ذرۀ بی تاب از آفتاب چه یابداگرچه آفتاب جهانتاب بر هر ذره
  بیت

 عزآنجا که آفتاب بتابد ز اوج
 

 سرگشتگی است مصلح ذره در هوا
 

  .فَییُخْ أَنْ هَرُ مِنْیُرَی وأَظْ أَنْ إنَّ اللّهَ أَعَزُّ مِنْ
  بیت

 هست در وصف او به وقت دلیل
 

 نطق تشبیه و خامشی تعطیل
 

قیاس، درود نامعدودو سالم نامحدود بر عارجان معارج قرب و کمـال و پس از تمهید تحمید و سپاس و تهنیۀ تحیّۀ بی
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نـی طبقـات رسـل ل، شموس فلک رسالت و اقمار سپهر جاللت، هادیان مراصد سـبل، أَعْناهجان مناهج جالل و جما
خاصه بر خاصۀ بنـی آدم، و خالصـۀ هـر دو . عَلَی نَبیِّنا و عَلَیهِمُ السالم که قائدان طریق سداد و مرشدان سبیل رشادند

دقۀ بینش، صدرنشـني صـفّۀ لـوالک، و ر حدیقۀ آفرینش و نور حعالم، سراج سراجۀ کاینات، و گل گلزار موجودات، نَوْ
رَی عنـدلیب خـوش الحـان گلسـتان و مـا حانَ الَّذي أَسْناک، طوطی شکرفشان شکرستان سُبْسَلْتکیه گزین مسند و ماأَرْ

اً و آدَمُ بَـیْب، تاجـدار ایـوان کُنْـطِقُ عَنِ الهَوی، مفتاح خزاین غیب و مصـباح انجمـن الرَیْـیَنْ نيِ و نَ المـاء و الطـِّتُ نَبِیـّ
مَةً لِلعالَمني مصدر انوار عدم و وجود، و مظهر اسرار غیب و شـهود، حقـایق گـوی ناکَ اِلّا رَحْسَلْشهسوار میدان وَما أَرْ

مِی دِ قَـوْنُ اآلخِرُونَ السّابِقُونَ و پـرده گشـای صـورت اِهْـرَآني، مربهن ساز وحی آسمانی، نکته سرای معنی نَحْ راز مَنْ
دَ رَبِّي، محفل يل مَعَ اللّـه را شـمع و پروانـه، مقـام محمـود تُ عِنْبی صاحب منزل اَبِیْون، بیدار دل الیَنام قَلْلَمُالیَعْ اِنَّهُمْ

  :که. جمع الجمع رسوىل که به لسان حال مرتنم این نیکو مقال
  عربیه

 رَةًَن آدَمَ صُوُْت اْبکُنْ وَانيِّ وَاِنْ 
 

 نَی شاهِدٍ بأُبُوَّتيِ هِ مَْعوَيلِ فِیْ
 

 -اجمعـني هِمْوانُ اللّهِ عَلَـیْرضْ -شافع روز جزا، و مقتدای اهل صفا، ابوالقاسم محمد مصطفی و بر آل او و اصحاب او
سیّما آن رخشنده گوهر درج والیت، و تابنده اخرت برج هـدایت، گشـایندۀ در خیـرب، و فکننـدۀ سـر عنـرت، زیبنـدۀ مسـند 

دِ و شـحنةُ النَّجَـفِ ابـنُ کُشِفَ، و فرازندۀ قدرنه صدف، صـادِقُ الوَعْـ ت لِوْهارونی، و شایستۀ مسند سلوني برازندۀ تخ
بُ الواصِـلنيَ، رار، قالِعُ الکفّارِ و قـامِعُ الفُجـارِ و قُطْـعمّ نبی عربی و مريهاشمی المطلبی صاحِبُ ذُوالفِقارِ و قاتِلُ األشْ

هَـرُ العَجائـبِ و مُظهـرُ�َ فنيَ و امريُ المـؤمننيَ، امـامُ الحاضِـر و الغائِـبِ، مَظْنَ و هادِي العارِثُ المُوَحِّدینَ، قائِدُ السَّالِکیْغَوْ
ةِ الهـادِیْاءِهِ و أَحْهِ و عَلَـی أَبنْـالغَرائبِ اسـدُ اللّـهِ الغالِـبُ علـیُّ ابـن ابـی طالـبٍ سـالمُ اللّـهِ عَلَیْـ نَ تَـدِیْنَ المُهْفـادِهِ األئِمـَّ

  .نِمِ الدِّیْصُومنيَ الَی یَوْالمَعْ
  بیت

 اگر صد سال از ایشان باز گویم
 ز عقل و دانش هر کس فزونند
 کسی طوفان بی دینی نبیند

 

 همان سرگشته تر هر دم ز گویم
 خدا داند مرایشان را که چونند
 که اندر کشتی ایشان نشیند

 

اخبـار آمـده اسـت کـه حضـرت دُ بر رأی معرفت انتمای دانایان سِري و آگاهان خرب پوشیده و مسترت نمانـاد کـه دراما بَعْ
قَ و از حضـرت تَ الخَلْـدرمناجات با قاضی الحاجات مسألت نمود که لِماذا خَلَقْ -علی نبینا و علیه السالم-داوود نبی

نجـی رَفَ یعنـی بـودم مـن گقَ لِکَـي اُعْـتُ الخَلْرَفَ فَخَلَقْاُعْ تُ أنْبَبْفِیّاً فأَحْزاً مَخْتُ کَنْرب االرباب خطاب شنود که کُنْ
و نیز در کتاب و سـنت، تمجیـد . پنهان، دوست داشتم که شناخته شوم، پس آفریدم خلق را به جهت اینکه بشناسند مرا

عَـزَّ  -فرمایـدحق شناسان و ترغیب به شناسایی یزدان بسیار واقع است و این خود مشهور و مسلم جمهور است که مـی
نَ، زیـرا کـه رِفُـوْلِیَعْ نَ، أَيْبُـدُوْاند که إلّـاَ لِیَعْنَ و مفسرین دانشمند تأویل کردهبُدُوْیَعْسَ إلّا لِتُ الجِنَّ و اإلنْما خَلَقْ -مُهُاسْ

ادو پس از زمان بعثت و رحلت حضرت خـاتم االنبیـاءملسو هيلع هللا ىلص. اندمعرفت را عظمی چندان ننهادهعبادت بی اىل اآلن عبـّ
انـد و در اوقات به نامی خاص مخصـوص داشـته زهاد و خواص این امت مرحومه را به اقتضای زمان در هر وقتی از

لهذا این طایفۀ عاىل مقدارو این فرقۀ بزرگوار را در بیان اسـرار شـریعت . انداین اوان به عارف، رایت شهرت افراشته
و طریقت و رموز معرفت و حقیقت نظماًونثراً عربیاً و فارسّیاً علی اختالف مشاربهم سخنان سودمند و تحقیقات بلنـد 

  :لَکَما قِیْ. فَهِمَ مَنْ ت فَهُمْاس
  عربیه

 سِناجْنکانَ مِنْ رفُنا مَنْیَْع
 

 کُرُونَو سائِرُ النّاسِ لَنَا مُنْ
 

چنانكـه . انـدو بعضی از اکابر، حاالت و مقاالت جمعی از این طایفه را جمع نموده و در کتب خـویش ثبـت فرمـوده
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درکتـاب موسـوم بـه تـذکرة االولیـا و موالنـا نورالـدین  -قُدّس سِـرُّهُ -ریشیخ فرید الدین محمد العطار کدکنی النیشابو
عبدالرحمن جامی ره در کتاب مسمی به نفحات االنس و قاضی نوراللّه شوشـرتی در مجلسـی ازمجـالس المـؤمنني و 

شـارالیهم و اما بعضی از ایشان را سخنان منظوم و طبع موزون بوده و برخی به نظم لب نگشوده و حضـرات م. غريهم
و غريهم، همت واالنهمت، بر ذکر احوال خجسته مـال ایشـان گماشـته و سـخنان منظومـۀ ایشـان را ننگاشـته و قـومی 

  .، از گفتار پر اسرار عارفانۀ این طبقۀ علیّه، چشم پوشیدهارباب تذکره نیز در ثبت اشعار شاعرانۀ این فرقه کوشیده
انـد کـه حـاالت و از تألیف و تصنیف کتب مذکوره به عرصۀ ظهـور آمـده عالوه بر این بسیاري از اعاظم متأخّرین پس

بِنـاءً عَلَیـه بعضـی از اجّلـۀ اصـحاب و اَعـزّۀ . مقاالت ایشان در آن کتب مسطور، بلکه در افواه خلق نیز مـذکور نیسـت
اهـل بصـريت، احباب، این فقري ضعف بی مقدار را ترغیب و تحریض فرمودند که چه باشد که تذکره به جهـت تبصـرۀ 

کـه طالبـان و راغبـان طریقـۀ . مشتمل بر اطوار و اشعار و سلسلۀ طریقت و قایدان حقیقت این طبقۀ شریفه جمع نماید
حقۀ طریقت را از حاالت این قوم استحضاری و اعتباری و آیندگان را تذکاری از خاکسار حاصل آید و خـود فقـري را 

که محتوی است بر حقایق و دقـایق ایمانیـه و منطـوی اسـت بـر عبـارات و  نیز به مطالعۀ کتب و اشعار این فرقۀ ناجیه
نمـود و اگرچـه اشارات عرفانیه شوقی وافر و میلی متکاثر بود و اغلب اوقات دفاتر پر سرایر این اکـابر را مطالعـه مـی
ل بـوده، لـیکن کتب مثنویات و دواوین غزلیات بسیاری حاصل و از این ره گذر دل، محبت منزل با شاهد مـدعا واصـ

داد، افتاد که به علت تصاریف زمان و مهاجرت از اوطـان حمـل و نقـل همـۀ آنهـا دسـت نمـیگاهی نیز این اتفاق می
الجرم به سبب اسباب مزبوره و مذکوره و مالحظۀ بعضی دقایق مسطوره ومستوره با عدم بضاعت و قلـت اسـتطاعت 

مشـتمل بـر مختصـری از احـوال و برخـی از اشـعار ایـن طایفـه  ایمصمم گردید که بعـون اللّـه همـت برگمـارد وتـذکره
  .برنگارد

شمارند و هر یک گفتار و اشعار بی حّد و مرّ دارنـد، وىل ایـن فقـري از اگرچه این فرقۀ جلیله بسیار و این قوم عالیه بی
فتار عارفانۀ این بزرگان نگارش ابیات شاعرانه و مجاز ایشان چشم پوشیده ودر گزارش قلیلی از آثار و ذکر اندکی از گ

و مبنی است بر یک حدیقه و دو مقدمه و . پس این کتاب مشتمل است بر افکار شعرای عرفا و عرفای شعرا. کوشیده
دو روضه و یک فردوس و یک خلد، در خاتمه چنانکه عن قریب فهرست آن ترتیب خواهد یافت و پرتو اظهار آن بـر 

تخلص و ثبت نام هر یک را از طبقات عرفـا و حکمـا و معاصـرین بـه طریـق  انظار اولواالبصار خواهد تافت و ضبط
  .تهجی و مالحظۀ حرف اول قرارداد و نام این کتاب را ریاض العارفني نهاد

تا تشکیک غـافلني ازمیانـه، مرتفـع و عرصـۀ حُسـن . حدیقۀ اوىل را تمهید مقدمۀ بعضی از احوال و برخی اقوال نمود
فردوس آخری را جلوه گاه جمعی از معاصرین سـاخت و بـه ذکـر حـاالت و مقـاالت ایشـان ظن طالبني متمتع شود و 

مٍ فَهُـوَ تَشَبَّهَ بِقَـوْ پرداخت و در خلد قلیلی از اشعار خود مرقوم و آنرا به خیاالت خام خود مختوم کرد که به مدلول مَنْ
  .ی و نعمتی است کربیبدیشان منسوب و از ایشان محسوب گردد که این فیضی است عظم هُمْمِنْ

أَحَبَّ تنی چند از محبني و متشبهني مانند این مسکني بدین بهانه در ایـن درآمدنـد و از  اگرچه به مصداق المَرءُ مَعَ مَنْ
این طبقـات عالیـه محسـوب و مجـری شـدند وىل در نگـارش حـاالت و گـزارش خیـاالت بـه دسـتیاری عبـارتی و بـه 

رود کـه حقیقـت مطلـب بـر طالـب شان حکایتی و از تفرقۀ مقامات آنها کنـایتی مـیپایمردی اشارتی از تفاوت حال ای
شود، مخفی نماند که در ترقیم، مالحظۀ تأخري و تقدیم، زمان و مکـان و ایـام مشرب، روشن وواضح و پیدا و الیح می

  .و مقام نیفتاد و دست تصرف و چشم تکلف بر سود و سرمایۀ کسی نگشاد
که آن امری است غیبی و عالم الغیب حضرت الریبی و . ممکن ولکن تحقیق ثانی نامتیقن بود چه اگرچه تعیني اوىل

بنـابراین . ایضاً ترجیح و تعیني طبقه بر طبقه، سلسله بر سلسله و طریقه بر طریقه، صورت قال و قیل عـدو و خلیـل بـود
تقیـا و طـالب و سُـالک بـه یـک ترتیـب متقدمني و متأخرین را از صنوف مشایخ و عرفا و فضال و حکما و اصفیا و ا

اال اینکه جمع کثريی از عرفا در یک روضه و جمعی دیگر را از فضـال و حکمـا و علمـا در روضـۀ دیگـر . قلمی نمود
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از قبیل مولد ومنشأو اسم و رسـم . به ترتیب مذکور، مذکور، و بیان آثار و اطوار هر یک به قدر مقدور و حد میسور شد
عاشرین و معاصرین و تاریخ والدت ووفات و نسبت ارادت و صفات و انتساب سالسل و تألیفات و زمان و مکان و م

درضمن احوال هر کس مجمالً ثبت گردید و هر سلسله و شیخی را چنانکه رسم مؤلفان اسـت تمجیـد و تعظـیم کـرد و 
بـه سـایر ابیـات وی انتخـاب  هر طریقه را به طریقۀ متداوله در قید ثبـت درآورد و ابیـات محققانـۀ هـر یـک را نسـبت

چه اگر از بسیاری، بسیاری نگاشته، سبب ظاهر اسـت . ساخت و به ضبط اشعار هر کتاب به قدر گنجایش آن پرداخت
که اشعار بسیاری تحقیق بی شمار داشته و الحق جمعی فی الحقیقه گنجایش آن دارند که همۀ افکار ایشان را نگارند 

  .ل کتاب و موجب تعطیل کُتاب بودن خواهد بودو مانع تحریر نمودن باعث تطوی
یَل عدتی در صورت عدم آلت، با این صورت و حالـت الغرض این شاهد زیبا را چنانکه خواست در قلیل مدتی به اَذْ

چون این ریاض چون مینو به شقایق حقایق و ریاحني مضامني با رنگ و بو آراسته و از خس و خار معایب و . آراست
پنهان پرياسته آمد، باغبان نظر در هر رهگذر پس از تفرج و تأمل در آن حدایق پرگـل، نقـش ایـن معنـی  نقصان پیدا و

ها با این دلجویی را از های بدین نیکویی و گلنبدر کارگاه صورت کشید و این اندیشه با خود اندیشید که مر این روضه
پنهان نمودن و از بیم غارت گل چینان طرار در بـه روی نظر اهل صواب وسداد و از بینندگان ارباب سلیقه و استعداد 

تماشاییان هشیار نگشودن، از طریقۀ انصاف دور و گل گشت این نغز گلستان روحانی، و تفرج این تحفۀ بستان معـانی 
وری عاقل و صاحب نظری کامل ضرور که سلیمان وار از شنیدن نغمات عنادل چون داوودش از زبان مرغـان را، دیده

نـه جـاهلی کـه ماننـد جـالوت و . هی و خلیل آسا در دیدن لمعات مشاعل بی دودش ناظر گلشن لطف الهی باشـدآگا
جالوتیان الحان داوود مسعود را صوتی منکر داند و نه غافلی کـه برسـان نمـرود و نمرودیـان، گلسـتان خلیـل جلیـل را 

ر کـام سـبطیان شـهد مـذاب و هـر کـس متناسـب پیداست که آب نیل در جام قبطیان خونـاب و د. ور خواندآتشی شعله
  :فطری، از مشربی دیگر جرعه یاب است

 هر زبانی را زبان دانی سزاست
 

 رو زبان دان گوی گرشه ور گداست
 

. دان دریافـتهِ به پای تدبر در فیافی تحري وبوادی تفکر بسی شتافت تا گل گشت این گلسـتان را کـاملی نکتـهبِناءً عَلَیْ 
، وقف خـرام مَلِکـی آزاده و ایـن نامـه بـه نـام شاهنشـاهی ملـک زاده آمـد کـه سـلطانی اسـت درویـش پس این ریاض

اعنی سرو حدیقۀ سلطنت و گل گلشن معدلت، مهر سپهر شـوکت و کامکـاری . بصريت، و درویشی است سلطان سريت
رغام کُنـام مناعـت، و و ماه فلک حشمت و بختیاری، درخشنده گوهر درج سخا، و تابنـده اخـرت بـرج صـفا، درنـده ضـ

بُرنده صَمصام نیام شجاعت، پلنگ ژیان قلۀ جالل و جالدت ونهنگ دمان لُجّۀ کمال و سعادت و شـاه بیـت قصـیدۀ 
بینش و فرد انتخاب جریدۀ آفرینش، حُسن مطلع مطالع فتوت، و حُسن مطلب مطالـب مـروت، حدیقـۀ دوحـۀ مجـد و 

نـی و معنـی شـجرۀ طـوبی، فـتح البـاب سـحاب کرامـت، و فصـل جالل و دوحۀ حدیقۀ بذل و نوال، طـوبی روضـۀ مع
الخطاب کتاب شهامت، خداوند کامکار باذل با دل، و شهریار باسل عـادت، مـرآت جمـال شـواهد حقـایق، و مشـکاةِ 
 کمال انوار دقایق، مصباح انجمن دانش و دها، مفتاح مخزن جود و عطا، ملک خوی ملک زادۀ آزاده، العـارفُ مِـنْ

عَطاءِ أَبُو المظفر و النّصرِ و الفتح و العُلَی پادشاه عادل اسالم پناه دِ و الْالمُلوکِ والواقِفُ لِطریقةِ السُلوکِ ذُوالمَجْطَبَقَةِ 
و سلطان غازی حقایق آگاه، ناصب لوای شریعت و طریقت، و صاحب مقام معرفت و حقیقـت، سـلطان السـالطني و 

  .ابوالمظفر السلطان محمد شاه عنداللّهِ خاقان الخواقني المؤیّدُ مِنْ
 لتِهِ کِهِ وَدَوْاَیامُ مُْل ال زالَتْ 

 

 لَتِهِ کَتِهِ وَصَوْکانَ شَوْو شَیَّدَ اللّهُ أَرْ
 

و اگـر در آرایشـش تقصـريی بیننـد درگذرنـد کـه . از کرم عمیم مرجوّاست که به نظر قبول در این شـاهد معقـول نگرنـد
بنابر آرایش این نامه به نـام نـامی و اسـم سـامی درخـور ). بود عروس نکو روی بی جهیزخوشرت (التَکلُّفَ بِالتَّصَوُّفِ 

  .نیایش و قابل ستایش آمده
  لمؤلفه
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 یکی جهان حقیقی است این خجسته کتاب
 قشور چیستش؟ الفاظِ نیک عَذب متني

 اش نه چشمۀ خضراگر معانی پاینده
 چهار رکن وی از پند و وعظ و حکمت و دین
 چنانکه هست جهان را دو باب در صورت
 بود ز بهر تماشاییان این نامه
 خالف عالم صورت که خلق از آن به نشیب
 نه پیکر تنی از وی، ز جور چرخ به تب
 بنای دهر دمادم خلل پذیرد لیک

 همیشه جوان به رغم اهل جهان، اهل او
 شواهدش که چو حوران ماهروی صبیح

 ها چون خلدبه صفحه صفحۀ او صفه صفه
 به پیش طلعت چون آفتاب ترکیبش
 همی تو گویی بحری است موج زن، کان بحر
 هزار زورق لفظ اندر آن و هر زورق

 ها درویو یا تو گویی خلد است و جوی
 های طری و زگلبنان لطیفزنافه

 زخود ستایی چندخموش باش هدایت، 
 

 نه چون جهان مجازی، پر از قشور و لباب
 لباب آن چه؟ معانی پاک نغز صواب
 چرا چوآب حیاتش ز ظلمت است حجاب
 اگرچه رکن جهان خاک و باد و آتش و آب

 ب و یکی برای ذهابیکی برای ایا
 ز جلدهای منقش هم از دو سوی دوباب
 همیشه مردم او راست عهد، عهد شباب
 نه خاطر کسی از وی، ز رنج دهر به تاب
 بنای او نشود سالهای سال خراب
 نه چون قشور در اعراق و ضعف در اعصاب
 نموده طرۀ مشکني به رخ، ز شرم نقاب
 کشیده صف به صف آنجا کواعب اتراب

 مهر چو در روز کز گل شب تابفروغ 
 برون فکنده زموجی هزار دُر خوشاب
 پر از نفایس معنی نادر نایاب
 روان به طعم به مانند شهد وشري وشراب
 گرفته عرصۀ او جمله بوی مشک و گالب
 قبول شاه بباید، نه مدحت احباب

 

اکنون انسب آنست که به جهت تسهیل قانون این دفرت نمونه، و برای تقریب ترتیب این مختصر، فهرست گونه، نگاشته 
  .لهذا فهرست آن بدین گونه و ترتیبش بدین نمونه است. شود

  .حدیقه در مقدمات، مشتمل بر شش گلنب
  .گلنب اول در بیان حقیقت تصوف

  .ات سالکنيگلنب دوم در ذکر صف
  .گلنب سوم در فضیلت ذکر و اهل الذکر

  .گلنب چهارم در تبیني ذکر و فکر
  .گلنب پنجم در تعریف انسان و سلسلۀ طریقت

  .گلنب ششم در ذکر اصطالحات عارفني

روضۀ اول از تذکرۀ ریاض العارفني در نگارش برخی از احوال و اقوال جمعی از کرباء دین من 
  ارواحهم و اعلی اللّه مقامهم المشایخ و العارفني قدس

  حسني هروی ابراهیم الری  ابایزید بسطامی
  حسني بیضادی ابوذر بوزجانی  ابوالحسن خرقانی

  حسن شاملو امري مازندرانی  ابوسعید مهنه
  حزین الهیجی ابوعبدالله شريازی  انصاری هروی
  حسني کاشی بوحفص خوزی  احمد جامی

  حقی خوانساری برهان کرمانی  بلیانیامني
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  حسان اسدی باباشاه عراقی  ابوالوفا خوارزمی
  خسرو دهلوی بیدل دهلوی  اوحدی مراغه
  خواجوی کرمانی بینوای بدخشانی  احمد غزاىل

  خلیل طالقانی بسحق شريازی  اوحدی کرمانی
  خیال هروی بهائی عاملی  آذری طوسی

  خاطری کاشی تمکني بمی  اسريی الهیجی 
  داعی شريازی یتشبیهی کاش  ابوعلی رودباری

  رضی الدین نیشابوری ثابت بدخشانی  ایزدی یزدی
  رافعی نیشابوری جامی جامی  انسی جنابندی
 القزوینی جماىل دهلوی  ابوعلی مصری

  رضی غزنوی جماىل اردستانی  ابراهیم اردوبادی
  روزبهان شريازی  جالل الدین محمدبلخی رومی  ابراهیم بدخشانی
  رضی آریتمایی ن ناگوریحمیدالدی  اسريی اصفهانی

  فیضی دکنی ضیای کاشی  رایج هندی
  فغانی شريازی ضیاء کرمانی  رفیقای یزدی
  قاسم تربیزی طاهر همدانی  زرکوب تربیزی

  قطب الدین کاکی طاهر انجدانی  زین الدین خوانی
  قتاىل خوارزمی ظهريشفردهی اصفهانی  زرگر اصفهانی

  قادری هندی عبدالله بلیانی کازرونی  زین الدین تایبادی
  قريی بغدادی عبدالخالق عجدوانی  سعدالدین حموی
  قطب جامی عراقی همدانی  سلطان ولد رومی

  کمال خجندی عزیز نسفی  سیف الدین باخرزی
  گلشن دهلوی علی رامتینی بخارائی  سحایی اسرتابادی

  کاهی کابلی عني القضاة همدانی  سرمد کاشی
  کوهی شريازی نانیعالء الدوله سم  سعدی شريازی
  کاتبی ترشیزی علی همدانی  شقیق بلخی

  لطف الله نیشابوری علی شريازی  شهاب سهروردی
  لوىل هندوستانی عماد کرمانی  شرف عراقی
  محی الدین عربی علمی قزوینی  شبلی بغدادی

  مجدالدین بغدادی عظیم دهلوی  شاه سنحان خلفی
  محمد غزاىل طوسی عابد بريمی الری  یشرف منري

  معني چشتی هروی عبدالله ختالنی  شمس سیستانی
  مسعود بخارائی عطار نیشابوری  شمس الدین کرمانی

  مؤمن یزدی غزاىل مشهدی  شاه بدخشانی
  مشقی دهلوی غربتی الهوری  شکیب شريازی
  ایمرشدی زواره غريی کرمانی  صفی سبزواری
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  معزبی تربیزی فرید دهلوی  صدرالدین قونیوی
  زیمجدوب تربی فقري دهلوی  صفی الدین اردبیلی
  محمد مازندرانی فکری گیالنی  صفی الدین یزدی 
  مراد قزوینی فضل الله مشهدی  صفیای اصفهانی
  وصفی کرمانی اینظامی گنجه  محمد دهلوی
  همتی بلخی نوربخش قهستانی  مؤذن خراسانی
  هاشمی کرمانی ناصر بخارائی  مجنون عامری
  هارون جوینی وینشانی دهل  محمود شبسرتی
  هندو خواجه ترکستانی نعیمی مشهدی  مختوم نیشابوری

  یعقوب ساوجی ناظر کازرونی  نجم الدین خوارزمی
  یحیی نیشابوری وحشت بختیاری  نعمت الله کرمانی
  یقینی الهیجی واثق نیشابوری  نجم الدین رازی

  یوسف تبینی واله داغستانی  نظام دهلوی
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  خلد در خاتمۀ کتاب          وفگلنب اول در بیان تص
در حاشیۀ شرح مطالع آورده است کـه معرفـت مبـدء و  -طَابَ ثَراهُ -مخفی نماند که جناب سید شریف عالمۀ جرجانی

یکـی بـه طریـق اهـل نظـر و اسـتدالل و یکـی بـه طریـق اهـل . معاد که کمال نفس ناطقه است به دو وجه میسـر اسـت
ر مالزم و متابع ملت انبیایند، در هر زمان ایشان را متکلم گوینـد و اگـر تـابع ریاضت و مجاهده و پريوان طریق اول اگ

ملت پیغمربی نیستند، ایشانرا حکماء مشایی نامند و سالکان طریق ثانی یعنی اهل ریاضـت اگـر تـابع ملـت انبیاینـد و 
قوم بـر وفـق قـرار پیغمـرب  مجاهدۀ ایشان به قاعدۀ شریعت نبی آن زمان است ایشان را صوفیه گویند و اگر ریاضت آن

  . گفته باشندعهد نیست، ایشان را حکمای اشراقی نامند و آن نیست که به همني لفظ می
نمایند، متصف به این اوصـاف را چه که این لفظ عربی است، مثالً جماعتی که تکلم به عربی و سریانی یا غري آن می

ای که در لغت عرب به معنی صوفی است خوانند به کلمهاند، میبه لفظی که به قانون خود برای تسمیۀ اشیاء قرارداده
انـد، لهـذا اهـل و ساير علماء و فضال در مصنفات خود نقـل نمـوده -نَوَّرَ اللّهُ رُوحَه -وبدین مضمون نیز محقق طوسی

پـس صـوفی . وضع این لفظ از برای این طایفه مدام خواهد بـود. اندمجاهده و ریاضت تابع شریعت را صوفی نامیده
انـد کـه در زمـان حضـرت خـاتم و گفتـه. ای مطابق و موافق قوانني و قواعـد شـرعیهمجاهده. شود به مرتاضاطالق می

جمعی از مهاجرین اصحاب و متقیان ایشان که ثروتـی و مکنتـی  -مَعنيصَلَواتُ اللّهِ وَسالمُهُ عَلیه و عَلَی آلِه اَجْ -النبیني
ای از مسجد حضـرت رسـول متوجـۀ مجاهـدات اند و در صفهافراشتهبادت و ریاضت میاند و همواره رایت عنداشته
اند و نیز بعضی گویند به سبب لبس صوف مسمی به این اسم آمدنـد اند، ایشان را موسوم به اصحاب صفه نمودهبوده

بـوده و در صـفۀ مسـجد  به هر حال ایشان، از اماجد اهل ایمـان. اند که صوفی مشتق است از صفا و صفوتو نیز گفته
چنانکه در تفاسري آمده است که جماعتی از صـنادید قبیلـۀ مضـربه . اندنمودهبه عبادت اشتغال می حضرت نبوی ملسو هيلع هللا ىلص

خدمت حضرت رسول آمدند و آن حضـرت بـه جهـت اینکـه ایشـان بـه شـرف اسـالم مشـرف شـوند، ایشـان را تـوقري 
ای پوشـیده بودنـد، نمودنـد و لبـاس کهنـه پشـمینهر حقیه مـیفرمودی و ایشان را از مجالست اصحاب صفه که به ظاه

. ننگ و عار آمد و گفتند که ما بزرگانیم و ما را از معاشرت این فرقۀ فقري عار و مجالست با ایـن خرقـه پوشـان دشـوار
  :پس جربئیل نازل شد و این آیه را به طریق خطاب به آن حضرت آورد که

نـةَ الحَیـوةِ الـدُّنیا و دُ زِیْتُرِیْـ هُمْنـاکَ عَـنْدُ عَیْهَهُ وَال تَعْنَ وَجْدُوْعُونَ رَبَّهُم بِالغَداةِ والعَشِيِّ یُرِیْیَدْسَکَ مَعَ الّذینَ نَفْ بِرْوَاصْ
ا  فُـرْیَکْشـاءَ فَلْ وَمَنْ مِنْیُؤْفَلْشاءَ  فَمَنْ رَبِّکُمْ ذِکرِنا واتَّبَعَ هَواهُ و کانَ أمرُهُ فُرُطاً قُلِ الحَّقُ مِنْ بَهُ عَنْنَا قَلْفَلْأغْ مَنْ التُطِعْ إنـّ
خوانند پروردگـار خـود را در صـبح و شـام و مـینا لِلظالِمنيَ ناراً یعنی صرب فرمای نفس خود را به آنهایی که میتَدْاَعْ

طاعت خواهد زندگانی دنیا را و اهای خود را از روی ایشان، مگر اراده کرده و میجویند رضای او را و بر مدار چشم
ایم ما، دل او را از ذکر و یاد خود و متابعت کرده است هوای خود را، وبوده است کـار او مکن کسی را که غافل کرده

  . پس هرکه خواهد ایمان آورد و هرکه خواهد کافر شود. بگو حق را از جانب پروردگار خود. بريون از حد اعتدال
آتش دوزخ را، حاصل که فضیلت اصحاب صفه محتاج به بیان نیست و ایم از برای ظالمان به درستی که ما مهیا کرده

 اند کـه در زمـان حضـرت خـاتم ملسو هيلع هللا ىلصدر اغلب و اکثر کتب حضرات محققني مشروحاً مسطور است بعضی از اکابر گفته
چون فضیلتی زیاده از شرف صحبت آن حضرت نبود، مشرفني به این تشریف را صحابه خواندنـد و اهـل عصـر دویـم 

و در عصر سوم آنهـا کـه تـابعني را . دمت صحابه رسیده بودند و اخبار و احادیث از ایشان شنیده تابعني گفتندکه به خ
دور شدند، خواص امت را زهاد و عباد گفتند تـا  تا عصری که از زمان حضرت ملسو هيلع هللا ىلص. دیده بودند، اتباع تابعني نامیدند

غالت و زنادقه و مالحده، و هر یک ادعا نمود کـه در ها مثل خوارج و ها و بسیار شدند مذهبآنکه ظاهر شد بدعت
  .میان ما عباّد و زهّادند و این اسم را بر خواص خود اطالق کردند
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پس اهل حق خاصان خود را کـه بـه مزیـد طاعـات و مجاهـدات و اوراد و اذکـار و اجتنـاب از اهـل دنیـا مخصـوص 
همانـا بعضـی از منـافقني و . ت بـر ایشـان اطـالق شـدبودند، صوفی خواندند و این نام پیش از سنۀ دویسـت از هجـر

متشبهني در این سلسله خود را داخل ساخته، باعث تشکیک عوام و بدنامی خـواص گردیـده و اال در حـق صـوفیه از 
از جملـه در کتـاب بِشـارَةُ . احادیث مشتمل بر مدح بسـیار وارد اسـت و حضرت امريالمؤمنني هيلع حضرت رسولملسو هيلع هللا ىلص

تَضَی که جناب عالمۀ محـدث موالنـا محمـد بـاقر مجلسـی رحمـة اللّـه علیـه در فهرسـت کتـاب ةِ المُرْعَطَفَی بِشیْالمُصْ
داده  -طَابَ ثَـراهُ -بحاراالنوار خود نسبت این کتاب را به حضرت شیخ عمادالدین محمد بن ابی القاسم علی الطربی

لِ التصوفِ یعنی حضرت فرمودند کـه مَعَ أهْ یَجلِسْمَعَ اللّهِ فَلْ لِسَیَجْ سَرَّهُ أنْ مَنْ: است به اسنادش آمده قالَ رَسوُل اللّهِ
و مقـوی ایـن . شود به اینکه هم نشني الله باشد، پـس بایـد بنشـیند بـا اهـل تصـوفآید و مسرور میهرکه را خوش می

ذکـر ویـاد مـن  ذَکَرَنی یعنی من هم نشني آن کسـم کـه حدیث است حدیث قدسی که حق سبحانه فرمود أَنَا جَلیسُ مَنْ
  :نماید و به اتفاق موافق و مخالف صوفیه، اهل ذکرند

  مولوی
 هرکه خواهد هم نشینی با خدا

 

 گونشني اندر حضور اولیا
 

القُ أخْـ القَهُمْلِ التَصُّوفِ و الخِرَقِ فَإنَّ أخْعَنُوا عَلَی أهْالتَطْ: و نیز در همان کتاب روایت نموده که قالَ رَسولُ اللّه ملسو هيلع هللا ىلص
راغِبُـوا يف دعـاء أهـلِ التَّصَـوُّفِ و : بیـاءِ و هـم در آن کتـاب مرویسـت کـه قـالَ رَسـولُ اللّـهِلبـاسُ االَٔنْ بیاءِ و لِباسَهُمْاالَٔن
رعُ فی اِجابَتِهِم در کتاب عواىل اللیاىل جناب ابن جمهـور لحسـاوی هِم وَیُسْظُرُ اِلَیْعِ وَالعَطَشِ فَإِنَّ اللّهَ یَنْحابِ الجُوْأصْ

مشاهري علمای امامیه است و موالنا محمد باقر مذکور در فهرست بحار االنوار خود نسبت آن را به این جمهـور  که از
کٌ وتَویـةٌ رُفٍ تَاءٌ وصَادٌ و وَاوٌ وَفاءٌ التّاءُ تَـرْعَةُ أَحْالتَّصَوُّفُ أَرَبْ: مذکور داده، روایت شده است که قال امريُالمؤمننيَ عَلِیُّ

انـد کـه رٌ و محققـني چنـني شـرح کـردهدٌ وفَنـاءٌ و فَقْـدٌ الفـاءُ فَـرْ�ُوُدٌّ،ووفـاء ووِرْ-قٌ وصَـفاءٌ، الـواورٌ وصِدْادُ صَبْوَتُقاءٌ، اَلّص
هرحرفـی از آن مشـتمل بـر . و بعد این اسم چهار حـرف اسـت. یعنی آن کس که مسمی به تصوف است» المتصوف«

به این اسم بدین صفات دوازده گانه باید متصف  پس شخصی مسمی. شودسه وصف، که مجموع دوازده وصف می
و ترتیـب اوصـاف و تحصـیل آن کـه . باشد تا موضوعٌ له این لفظ تواند بود و اگر نباشد اطالق این لفظ بـر او مجـاز

اول ترک هوا و توبه نمودن و رجوع کردن ازمعاصی و تحصیل مرتبۀ تقـوی اسـت پـس هـر مرتبـه موصـوف اسـت بـه 
  .شودتا سه مرتبۀ اول حاصل نشود، داخل در مراتب ثانیه نمی. حصول مرتبۀ ما قبل

لیاؤُهُ إلّا المُتَّقُّونَ زیرا که صربوصدق و صفا از اخالق حمیـده و اوصـاف اولیاسـت و ایـن أَوْ این موافق است با آیه اِنْ
ثار والیت و تصرف اسـت مرتبۀ ثانیه، ادنی از مرتبۀ والیت و معرفت است و مسمی است به عني الیقني و اول ظهور آ

. و مرتبۀ چهارم که فرد و فقر و فناست مرتبۀ ثالث از والیت و معرفت است و آن مرتبـه، مسـمی بـه حـق الیقـني اسـت
انـد اسـتنباط مـیوهرگاه در این حدیث، به نظر صافی تأمّل کرده شود، جمع آنچه مشایخ در بیان منازل سلوک نوشـته

و » اىل اللّـه«ت از چهار مرتبۀ سري و سلوک، که اسفار اربعه نیـز گوینـد و آن سـري زیرا که چهار حرف عبارت اس. شود
است و در اینکه حضرت، دوازده وصف درمراتب اربعـه فرمـوده اشـارتی لطیـف و » مع اللّه«و » فی اللّه«و » باللّه«

انتسـاب هریـک از باشـد مگـر شـیعۀ اثنـی عشـری و از ایـن اسـت کـه ایـن طایفـه کنایتی شریف است که صوفی نمی
  .نمایندسالسل خود را به آن حضرت یا به یکی از ائمۀ معصومني می

انـد التَّصَـوُّفُ وُ الرَّذائِـلِ و هـم گفتـهتِسـابُ الفَضَـائِلِ وَمَحْـالتَّصَوُّفُ اکْ: اند، ماننداکابر در باب تصوف سخنان فرموده
رٌ عَلَی الـنِّعَمِ ضُ الهَوَی و مالزَمَةُ التَّقَوی و ایضاً التَّصَوُّفُ شُکْتَّصَوُّفُ رَفْاند الظُ االُصُولِ و نیز گفتهکُ الفُضُولِ وَ حِفْتَرْ

وفِیَّةُ المُشْـ: قالَ الشَّیخُ الشَّهیدُ األوّلُ. رٌ عَلَی النِّقَمِ و نیز التَّصَوُّفُ فَناءُ النَاسُوتِیّةِ وَظُهُورُ االهُوتِیَّةِوَصَبْ  تَغِلُونَ بالعِبـادةِالصـُّ
اند بعد از مرتبۀ نبوت و والیت مطلقه ایـن فرقـه اجـل و اعـز بنـی بِلوُنَ إِلَی اآلخِرَةِ و گفتهنَ عَنِ الدُّنیا وَالمُقْرِضُوْوالمُعْ
و  -صلوات اللّه علـیهم -اعلی انبیایند و اوصیا. زیراکه هر چیزی را سه مرتبه است، مرتبۀ اعلی و اوسط و ادنی. آدمند
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  .هَدَاهُمُ اللّهُ تَعالَی -اند و جُهالو ادنی عوام -قَدَّسَ اللّهُ أَسرارَهُمْ-فا، اند وعراوسط صوفیه

  گلنب دوم در بیان طبقات سالکني طریقت
خواننـد و امـا بدانکه اگرچه عوام، فرق حلولیـه و تناسـخیه و اتحادیـه و عشـاقیه و واصـلیه و غـريهم را از صـوفیه مـی

و مشرب عرفای این طایفه این است که صوفی یـک فرقـه اسـت وىل بـه . افر دانندصوفیه ایشان را باطل و ایشان را ک
مشـایخ کـه : اند اولشوند، وایشان دو طایفهاعتبار رجوع ایشان به خلق به جهت ارشاد، مسمی به شیخ و مجذوب می
حقیقـی عـني سـالک  انـد کـه عبـارت از فنـایبه واسطۀ کمال متابعت رسول مختار و ائمۀ اطهار به مرتبۀ کمال رسـیده

است در احدیت ذات، به قرب فرایض و فنا و اضمحالل اوست در احدیت جمع به قرب نوافل و بعـد از فنـا رجـوع 
نمایند و این فرقه کامل و مکملند که ایزد تعاىل ایشان را بـه عـني عنایـت بعـد از به خلق را از آن تعبري به بقاء باللّه می

نگ فنا به ساحل بقا خالصی ارزانی فرموده، تا خلق را بـه طریـق نجـات و فـوز بـه استغراق در بحرتوحید از شکم نه
طایفۀ دویم آن جماعت که بعد از وصول به درجۀ کمال که عبارت از فناست، حوالۀ تکمیـل و . درجات داللت نمایند

ایشـان بـه ناحیـۀ بقـا  انـد کـه اثـری و خـربی ازرجوع خلق به ایشان نشده، در وادی فنا چنـان مفقـود و نـابود گردیـده
انـد و بعـد از کمـال وصـول بـه مرتبـۀ والیـت بـه تکمیـل دیگـران نرسیده،و در زمرۀ سُکّان قباب غريت، انخـراط یافتـه

  .نشتافتندو به تربیت دیگران مأمور نگردیدند، و از عالم فنا به سرای بقا نیامدند
و کمال این فرقـه بـر مردمـان، تـا پـاس رعایـت ایشـان باشند، و از برای اظهار فضل این طایفه، مسمی به مجذوبني می

ىَٔلُکَ بِ واسْـقُـرْلِ الْنـي بِحَقـائقِ أَهْـإِلَهـي حَقِّقْ: فرمایددارند، حضرت سید الشهدا و خامس آل عبا در دعای عرفه می
ال آن جنـاب مطلب از آن، اظهار عظمت شأن ایشان است و اال کمال اهل جذب پرتو آفتاب کم. بِلِ الجَذْلَکَ أهْمَسْ

: انـدطالبان حق نیز بر دو قسـم. طالبان مقصد اعلی و مریدان وجه اللّه: انداست، و سالکان طریق کمال نیز بر دو قسم
اند وبه بعضـی از صـفات اند که از بعض صفات نفسانی گذشتهیکی متصوفه و دیگر مالمتیه، اما متصوفه آن جماعت

اما هنـوز بـه . انداحوال عرفا گردیده و به مراتب ایشان علم به هم رسانیدهاهل صفا موصوف گشته، و مطلع بر نهایت 
امـا مالمتیـه، از اهـل . قید بعضی از صفات نفس، بازمانده، و مرکب همت به وادی وصول عنایات اهل قـرب نرانـده

. انـددهصدق و اخالصند و چنانکه اهل معصیت، معاصـی خـود را پوشـند، ایشـان طاعـات خـود را ازنظـر غـري پوشـی
امـا . انـدای عزیزاند، لیکن حجاب غري هنوز از نظر ایشان برنخاسته و به مشـاهدۀ جمـال توحیـد نرسـیدههرچند طایفه

صوفی آنست که حجاب خلق و انانیت خود از میان برداشته و غواشی مالحظۀ اغیار در پیش بصر بصريت نگذاشـته، 
امـا، طالبـان آخـرت چهـار . فای آن را صالح دانند، اخفا نماینداگر مصلحت در اظهار طاعات بینند، اظهار و اگر اخ

. عباد، اما زهاد، این طایفه معرضني ازدنیـا و مقبلـني بـه عقباانـد: خدام، چهارم: فقرا، سوم: زهاد، دویم: اول: اندفرقه
  .اما فقرا، آنان که اموال در ره حق ایثار کنند

خـدمت طالبـان حـق  -لَـهُ خادِمـاً تَ يل طالِباً فَکُنْد پیغمرب که إذا رَأَیْبر وفق خطاب به داوو -اما خدام، آن جماعت که
اما عُبّاد، آن طایفه که مواظبت بر عبادت کنند جهت ثواب اخروی، پس مرتبۀ اعلی، مرتبۀ صـوفی اسـت کـه . کنندمی

مشایخ و : انددوطایفه و ایشان، چنانکه گذشت. این مقامات در وی مندرج است که ایشان حق را از برای حق پرستند
اند و فرقۀ سالکان و طالبـان حـق، یکـی متصـوفه و دیگـری مالمتیـه و چهـار طایفـۀ و سالکان، شش طایفه. مجذوبان

دیگر سالکان و طالبان آخرتند و که ایشان زهاد و فقرا و خُدّام و عبادنـد وهریـک ازیـن هشـتگانۀ غـري متصـوفه را دو 
انـد کـه مشـتاق نهایـت اما متشبه به حق بـه صـوفیان، متصـوفه. ق و یکی متشبه مبطلیکی متشبه به ح. باشندمتشبه می

اما متشبه مبطل، آنان که خود را در کسوت ایشان درآرنـد و از حـاالت ایشـان خـربی . اندمقام عرفااند و هنوز نرسیده
متشبه محق به مجذوبان، ایشـان از اهـل اما . سپارند، ایشان را باطلیه و مُباحیه نامندندارند و طریقۀ الحاد و اباحه می

اند امـا متشـبه مبطـل و ایشان را اضطراب و انقالبی است، زیرا که هنوز به کمال مرتبۀ اطمینان نرسیده. اندسري و مقام
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. به مجذوبان، آنان که دعوی استغراق در بحر فنا کنند و افعال خود را به خود نسبت ندهند و ایشان را زنادقه خواننـد
متشبه محق به مالمتیه، آنها خود را در زیاده ننمایند و سعی در تخریب رسوم و عادات کنند و اکثار طاعات اظهار  اما

  .ننمایند و جز بر ادای فرایض نکوشند و اسباب دنیوی جمع نکنند، ایشان را قلندریه گویند
گویند مراد ما از این، مالمت خلق است و خدا اند و به مالهی و مناهی کوشند و اما متشبه مبطل به مالمتیه، از زنادقه

اما متشبه محق به زهاد، آنان که هنوز رغبت ایشان به کلی از دنیـا مصـروف نشـده اسـت و . نیاز استاز اطاعت ما بی
اما متشبه مبطل به زهاد، آنان که از برای قبول عامـه تـرک . ایشان را متزهد خوانند. خواهند که از دنیا رغبت بگردانند

و این طایفـه را . اند، و هرکه چیزی بدیشان دهد، نستانند و مناسب حال ایشان تَرَکُوا الدُّنیا لِلدُّنیا استزینت دنیا کرده
اما متشبه محق به فقرا، آنان که ظاهرشان به رسم فقر مرتسم و باطنشان خواهان فقـر، وىل میـل بـه غنـا و . مراثیه نامند

ای که ظـاهراً در کسـوت فقـر و باطنشـان اما متشبه مبطل به فقرا، طایفه. نمایندرب میثروت دارند و به تکلف بر فقر ص
امـا متشـبه محـق بـه . ایشان هم از مرائيـه محسـوب شـوند. غري مایل به حقیقت و مرادشان از فقر قبول خلق و شهرت

آن خـدمت، طالـب منـت و اند که سعی در خدمت طالبان کنند و گـاهی بـی شـایبۀ غـرض، و گـاهی از خادم، آن طایفه
  . تحسني و ثنا باشند و مستحق خدمت را محروم کنندو ایشان متخادمند

اما متشبه مبطل به خادم، جماعتی که خدمت ایشان بهر ثواب اخروی نباشد، بلکه خـدمت را دام منـافع دنیـوی خـود 
نـدو گـاهی بـه سـبب بقـای طبیعـت اما متشبه محق به عُبّاد، جماعتی که اوقات خود را صرف عبادت گردان. گردانیده

. ایشان را در عبادات فتوری و کاهلی رو دهد، و خود را به مشقت و تکلف به طاعت دارند، و ایشان را متعبد خوانند
اند که خود را در نظر خلق جلوه دهند و اگر کسی را بر طاعت خود واقف نداننـد بـه اما متشبه مبطل به عباد، از مرائیه

پس معلوم شد که صوفی منحصر است با آنان که بعد از حصول مرتبـۀ فنـا مأمورنـد بـه ارشـاد . دندعبادت مشغول نگر
زیرا که صراط . اند، صحتی نداردخلق و مجذوبان واصل غري مأمور به ارشاد عباد و آنان که گویند صوفی فرق متعدده

. شـودبر بعضی، سبب تعدد فرق نمی اند، و تفاوت بعضیمستقیم به حق یکی است و سالکان آن طریق هم یک فرقه
گردد مگر به اخـتالف در مسـائل اند نیز یکی است، زیرا که تعدد فرق حاصل نمیو متشبه محق به ایشان، که متصوفه

رَهُمُ اللّـهُ تَعـالَی -اما اختالف در مسائل فروع، سبب تعدد فرق نیست، به دلیل آنکه مثالً شیعۀ اثنا عشری. اصول ، -کَثـَّ
جنـاب حـق تعـاىل مـی. اند به اعتبار اختالف در مسائل فروعی و این قول در نـزد اهـل خـرد ناپسـند اسـتقهچند فر

رُسُلِهِ زیرا که میان رسل در مسائل اصوىل خالفی نیست با اینکه در مسائل فروعی خالف  نَ أحَدٍ مِنْفرماید النُفَرِّقُ بَیْ
. ل است و این طایفه در اصول خمسه و ملحقات به آن متفقنـدپس وحدت فرقه به اتفاق در مسائل اصو. بسیار است

  :مولوی
 گر هزارانند یک تن بیش نیست

 

 جز خیاالت عدد اندیش نیست
 

آنکه همیشه به مضمون حدیث  تَالهُمْماً ابْاِنَّ اللّهَ إذا أَحَبَّ قَوْ: و نیز این طایفه گویند که سبب انکار منکران ما را، اوالً 
اند و اهل صـالح و سـداد را اهـل بغـی و بَالءُ لِلوَالءِ کاللَّهَبِ لِلذَّهَبِ دوستان خدا در بال و خواری بودهو به مدلول ال

و ثانیاً بعضی از علماء سوء به سـبب اغـراض نفسـانی یـا اشـتباه امـر مـا را بـر نظـر خلـق خـوار . اندفساد انکار نموده
نفوس به زخارف دنیویه مایل گشته، و طریق قناعـت و عزلـت و  نموده، زیرا که از زمان حضرت رسول مدتها گذشته و

ریاضت از میان خلق برافتاده و علماء سوء به سـبب حـب دنیـا، طریـق تصـفیۀ نفـس و قناعـت و عزلـت را بـه طریقـۀ 
رهبانیت ممنوعه در اسالم شهرت داده چرا که اگر ایشان دنیا و زخارف آن را مذمت و ترک دنیاو قناعـت را مـدحت 

الجرم بدین جهات ما در . ماندندشود مگر درما، و ایشان از لذات نفسانیه محروم میندی، این صفات یافته نمیکرد
غرض، آنچه نیـز از رسـاالت علمـای امامیـه ماننـد جنـاب سـید مرتضـی و موالنـا . میان خلق خوار و بی اعتبار شدیم

شود ایشان هم نفی همه راننموده، بلکه بعضی قیـد احمد اردبیلی و عالمۀ حلی و محدّث مجلسی و غريهم معلوم می
انـد و طایفـۀ حقـه رادر اند و بعضی، اهل حلول واتحاد، از این قبیل را انکار کـردهاند که صوفیّۀ اهل سنت مذمومکرده



۲۴ 

 انـد، ماننـد ایـن طـاووس و سـید رضـی واین جزو زمان، عارف گویند و بسیاری از متأخّرین هم، همني طریقه را داشته
شیخ میثم بَحرانی و خواجه نصري طوسی و ابن فهد حلی و صاحب مجلی، ابن جمهور و شـیخ محمـد مکـی و شـهید 
اول و شهید ثانی و سید حیدر آملی و مريفندرسکی و مريداماد وشیخ بهائی و محقق مجلسـی و مـال محسـن کاشـی و 

الصدرای شريازی و مالمحـراب گیالنـی و مـري مال محمد باقر خراسانی و سید حیدر تونی و مري عبداللّه شوشرتی و م
محمد علی مري مظفر کاشی و حاجی محمد حسني اصفهانی و موالنا محمد جعفر همـدانی و غـريهم و از اصـحاب و 
تابعني مانند سلمان فارسی و رشید هجری و اویس قرنی و ميثم و مفضل ابن عمر جعفی و معروف کرخـی و جـابربن 

  .مَعِنيمةُ اللّهِ عَلَیهم اَجْرَحْ -و غريهم یزید و شیخ بایزید بسطامی

  گلنب سوم در اَمر به ذکر و اظهار فضل اهل ذکر و مجلس ایشان
فرمایند که آیات و احادیث در امر به ذکر کثري موقتاً و غـري موقـت بسـیار اسـت کـه جهـوىل بدان که این طایفۀ عالیه می

رَةً هُ بُکْـراً کَثـرياً و سَـبِّحُوْکُـروا اللّـهَ ذِکْـاللّهُ تَعالَی یا أیُّها الّذینَ آمَنُوا اذْقالَ : اما آیات احزاب. تواند نمودانکار آن نمی
و نیـز  کُمْکُـرْحانَهُ و اذکُرُونـي أَذْایضاً قالَ سُبْ. فَةًسِکَ تَضَرُّعاً وَخِیْکُرُ رَبَّکَ يف نَفْفرماید جل شأنه وَاذْالً و نیز میوَاَصیْ

الأَنَّهُ کانَ مِنَ المُسَبِّحنيَ لَلَبِثَ يف فَلَوْ: فرمایددر صافات میلِحُونَ و در باب یونس هيلعتُفْ کَثِرياً لَعَلَّکُمْ کُرواللّهفرمود واذْ
عمـران رِ اللّـهِ دیگـر در سـورۀ آل ذِکْـ عٌ عَنْتِجارَةٌ وَالبَیْ هِمْهِیْرِجالٌ التُلْ: نَ دیگر در سورۀ نور فرمودهعَثوْمٍ یُبْنِهِ إلَی یَوْبَطْ

در مقـام مـدح مـی. رِنـاذِکْ بَـهُ عَـنْنا قَلْفَلْأَغْ مَنْ رِنا اىل آخر و نیز فرموده وَالتُطِعْذِکْ تَوَلَّی عَنْ مَنْ عَنْ رِضْفَاعْ: فرموده
ضِ اىل آخر و نیز در سورۀ تِ واالَٔرْقِ السَّموانَ يف خَلْوَیَتَفَکَّرُوْ نَ اللّهَ قِیاماً و قُعُوداً و عَلَی جُنُوبِهِمْکُرُوْنَ یَذْالذِیْ: فرماید

رِ رِ اللّـهِ أال بِـذِکْبِـذِکْ مَئِنُّ قُلُوبُهُمْوَتَطْ: فرمایدو نیز در سورۀ رعد می قُلُوبُهُمْ نَ إذا ذُکِرَ اللّهُ وَجَلَتْالّذِیْ: فرمایدانفال می
عَـنِ : و امـا احادیـث در ارشـاد القلـوب دیلمـیمَئِنُّ القُلُوبُ و از این قبیل آیـات در کتـاب مجیـد بسـیار اسـت اللّهِ تَطْ

مْعَلَیْ رَ ما طَلَعَتْو خَیْ دَهُ دَرَجاتِکُمْفَعَ عِنْو أرْ کِکُمْدَ مَلِیْعِنْ کارِکُمْوَ أذْ مالِکُمْرَ أعْأال إنَّ خَیْ النَّبيِّملسو هيلع هللا ىلص رُ اللّـهِ سُ ذِکْـهِ الشـَّ
سِ اللّهِ تَعالَی و نیز در کتـاب کـه جَلِیْ زِلَةً مِنْفَعُ مَنْاَرْ ذَکَرَني وَمَنْ سُ مَنْأنا جَلِیْ سِهِ و قالَنَفْ حانَهُ وَتَعالَی وَهُوَ خَبَّرَ عَنْسُبْ

  . هاکه حق تعاىل گردانیده است ذکر و یاد خود را جال و صفا دهنده از برای دل: سرور اولیا علی مرتضی فرمود
فرمایـد کـه معرفـت و در اواخـر ایـن حـدیث اشـاره مـیو این کالمی است طویل الذیل، مشتمل بر صفات اهل ذکـر و 

بینند و اطالع بر احوال پوشیده و امور برزخ و امـوات بینند غري از آنچه مردمان میایشان در حقیقت در آخرتند و می
کند در تمجید اهل ذکـر کـه ابتـدای حدیثی نقل می و در اصول کافی از حضرت صادقهيلع. و قیامت و غريهم دارند

سَ لَـهُ حَـدٌّ اىل آخـر الحـدیث و گفتـه اسـت شـیخ زیـن رَ اللّهِ فَلَیْتَهِي اليهِ إلّا ذِکْشَيءٍ إلّا وَلَهُ حَدُّ یَنْ مَامِنْ: استآن این 
ةِ فَـارْ تُمْرَسُولِ اللّهِ قالَ إذا مَرَرْ الدین عاملی در مُنیة المرید ين عَنْ اضُ تَعُوا قـالُوا یـا رسـولَ اللّـهِ مـا رِیـيف رِیاضِ الجنـّ

  .فَیَحُفُّوا بِهِمْ هِمْرِ فإذا اَتَوا عَلَیْلُبُونَ حَلَقَ الذِّکْرِ فإنَّ لِلّهِ تَعاىل سَیّاراتٌ مِنَ المَالئِکَةِ یَطْالجنّةِ قالَ هِي حَلَقُ الذِّکْ
های بهشت، پس چـرا کنیـد و لـذت یعنی حضرت فرمود به اصحاب خود که هرگاه مرور و گذر شما واقع شود در باغ

پـس بـه . هـای ذکـر الهـی اسـتیا رسول اللّه چیست باغ بهشـت؟ حضـرت فرمـود کـه آن حلقـه: عرض نمودند. ریدب
پـس هرگـاه کـه . هـای ذکـر رانماینـد حلقـهکنند و طلـب مـیای چندند که سري میدرستی که از برای اللّه تعاىل مالئکه
نمایند با ایشان و نیز حدیث ابـی یند، پس طوف مینماای که ذکر الهی در آنجا میآمدند و رسیدند به مجلس و حلقه

فِ شُهُودِ أَلْـ ضَلُ مِنْمِ اَفْعِلْلِسِ الْعَةٍ و حُضُورُ مَجْفِ رَکْصَالةِ ألْ ضَلُ مِنْرِ اَفْلِسِ الذِّکْحُضُورُ مَجْ قالَ رَسولُ اللّه ملسو هيلع هللا ىلص:ذر
قـالَ النَّبـي بـادِرُوا إىل : ضُرُهُ الفقیهمن الیَحْجِنازةٍ روایت نموده شیخ ابوجعر محمدبن علی بن بابویه القمی در کتاب 

رِ و دردعـای دوشـنبه حَلَـقُ الـذِّکْرِیاضِ الجنَّةِ فی دارِ الدُّنیا فَقالُوا یا رَسُولَ اللّهِ ما رِیاضُ الجنَّةِ يف دارِ الدُّنیا فَقالَ ملسو هيلع هللا ىلص
عَـلَ راحَتـي يف تَجْ اسـت اَنْ در مصـباح کبـري و غـري آن مـذکور اسـت و بعضـی از آن ایـن منقول از حضرت کاظمهيلع

رِ یعنی حضرت طلـب نمـود تِکَ الحَرامِ واصِالً إلَی مَساجِدِکَ وَمجالِسِ الذِّکْلِقائِکَ وَخاتِمَ عَمَلي يف سَبیلِکَ وَحَجِّ بَیْ
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ه از حق سبحانه و تعاىل بلکه بگرداند راحت او را در لقای حق و عمل و شغل او را در اعمال مقربه و حـج بیـت اللـّ
  .احادیث بسیار به دخول حلقه و مجالس ذکر وارد شده است. الحرام و آمد و شد مجالس ذکر و مساجد

  گلنب چهارم در تبیني ذکر و فکر اهل عرفان
باشـند و بدان که طریقۀ اهل معرفت و سلوک، ذکر و فکر است و بیشرت ذکر خفی است که به اجازه مشغول به آن مـی

اوالً بر طبق اخبار، ثانیاً به طریق عقل و ذکر بر چهـار قسـم اسـت . فی از جلی، افضل استگویند که ذکر خایشان می
در بعضـی تفاسـري تضـرعاً را . لِرِ مِـنَ القَـوْنَ الجَهْـفَـةً وَدُوْسِکَ تَضَرُّعاً و خِیْرَبَّکَ يف نَفْ کُرْچنانکه قالَ اللّهُ تَعالَی وَاذْ

اند و از این آیه سه قسم ذکر جهـر القول را به حد وسط میان سر و جهر کرده تفسري به جهر و عالنیه، و دون الجهر من
عُوا اند و علی بن ابراهیم در آیۀ اُدْو این قول را از ابن عباس استاد مفسرین نقل کرده. آیدو خفی و متوسط بريون می

یَةً را به سر و آهسته و خفی از لغات اضداد اسـت بـه فْتضرعاً را به جهر و عالنیه تفسري کرده و خُ. یَةًتَضَرُّعاً وَخُفْ رَبَّکُمْ
  .معنی جهر و سر هر دو آمده
ظاهر از آیۀ اول استعمال نمودن نفس و اعضـا و جـوارح را بـر . جهر و سر و وسط بینهما: ذکر لسان بر سه قسم است

به تحقیق دانسـتی : فرمایدابن فهد حلی در عدّة الداعی می). ص(صدور افعال مقررۀ معینه از جانب صاحب شریعت
و آنچه سر اسـت افضـل اسـت از جهـر بـه . فضل دعاو ذکر را و دانستی که افضل از هر یک کدام است از جهر و سر

فَـةً یْسِـکَ تَضَـرُّعاً وخِرَبَّکَ يف نَفْ کُرْتُبُ المَالئِکَةُ الّا مَا سُمِعَ وقالَ اللّهُ تَعالَی وَاذْالتَکْ: روایت ذراره قال. هفتاد مرتبه
رُ اللهِ لِعَظَمَتِهِ ایمایی است بـه قسـم ثالـث از ذکـر، غـري از دو قسـم کـه سِ الرَّجُلِ غَیْرِ يف نَفْلَمُ ثَوابَ ذالک الذِّکْفال یَعْ

جهر و سر است و آن قسم ثالث آن است که مرد در نفس خود ذکر نماید به وضعی که نداند آن را مگـر حـق سـبحانه 
باشد از ذکر و آن یاد نمودن اللّه تعاىل است در نزد اوامر ان که غري از این اقسام، قسم رابعی میو بعد از آن بد. تعاىل

در این صورت ابن فهد ذکر لسـان را . و از آنکه او را حاضر داند. و نواهی و به جا آوردن اوامر و ترک نمودن نواهی
. نَهُمـاواسِـطَةُ بَیْراً و سِـرّاً وَالْذکر لسان سه مرتبه است جَهْپس آنچه از آیۀ اول، ظاهر شده، . جهراً و سراً: دو قسم شمرد

پس باز ذکر واسطه رادر تحت یکی از جهر یا سر شمرد و آن قسم ثالث که قرار دادن است که در نفس گفته شود کـه 
ود حـق خود نشنود و آن ذکر خفی معمول بني المشایخ است و آن اقرب بـه اخـالص و ابعـد از ریاسـت، و مـدح فرمـ

رِّ  در اصول کافی به اسنادش آمده قالَ امريُ المؤمِننيَ مَنْ. تعاىل زکریا را از نادَی رَبَّهُ نِداءً خَفِّیاً ذَکَـرَ اللّـهَ عَزَّوَجَـلَّ بِالسـِّ
اسَ وَالیَـذْ کُرُونَ يف السِّرِّ فَقَالَکُرُونَ اللّهَ عالنِیةً و الیَذْذَکَرَ اللّهَ کثرياً إنَّ المُنافِقنيَ تَذْ فَقَدْ کُرُونَ اللّـهَ اال اللّـهُ یُـراؤُنَ النـّ

راً خـامِالً قـالَ مَـا الخامِـلُ قـالَ الخَفـيُّ و در مناجـات کُـر اللّـهَ ذِکْـقالَ رَسُولُ اللّه البـی ذَرٍّ اذْ: قلیالً و در عدة الداعی
فلا و الم عهد است و احتمال اقرب آن  رِ الخَفيِّ وفلا و الم در این دو موضعنَا بِذِکْوآنِسْ: حضرت سید سجاد است که

است که مراد از خفی، خفی معهود بني المشایخ است زیرا که در حدیث اول مخاطب ابوذر اسـت و ایـن بعیـد اسـت 
نَا فرمـوده، بعیـد اسـت کـه ذکـر سـر کرده باشد تا محتاج به این امر بود و مناجات حضرت که آنِسْـکه او ذکر سرّ نمی
آنس، و رفع صعوبت آن را : چون ذکر خفی بر نفس صعوبت دارد، آن حضرت فرمود. کند آن را نداشته باشد تا طلب

و در اثبات افضلیّت ذکر خفی که عبارت از ذکر قلبی بوده باشد، بر سایر اقسام ذکـر، بـراهني عقلیّـه و نقلیّـه . طلبدمی
  :اشارت کرده، کما قال الحافظ اند و در نظم و نثر خودبی حساب است و تمام عرفا این طریقه را داشته

 در اندرون من خسته دل ندانم چیست
 

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
 

به جهت جمعیت خاطر، زیرا که آنچه تفصـیالً در عـالم، مجمـالً در . اما فکر ایشان در نظر داشنت صورت مرشد است
  .یلی تمام استکالم معجز نظام حضرت شاه اولیا بر این معنی دل. آدم است

  عربیه
 رٌ مٌ صَغِیْعَمُ أَنَّکَ جْرأَتَْز

 

 بَرُ عالَمُ االَٔکْطَوَی الْکَ انْوَفِیْ
 



۲۶ 

  :حَقُّ مؤیّد این مدعاأَنَّهُ الْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ فُسِهِمْآیاتِنا وفی اآلفاقِ ويف أَنْ هِمْسَنُرِیْ: و آیۀ وافی هدایۀ حم فصلت
  نظم

 آنچه در آفاق و انفس محتوی است
 

 منطوی استجمله در انسان کامل 
 

بنـاءً علیـه موالنـا . تـرین مـردم انـدقَیکُم برهـان اسـت کـه بعـد از ائمـه، اشـخاص متقـی گرامـیدَ اللّهِ أَتْعِنْ رَمَکُمْاِنَّ أَکْ
اسـت، بایـد  اند که چون سالک را در بدایت حال خاطر در تفرقـهعبدالرحیم دماوندی و بسیاری از علما و فضال گفته

حضـرت علـی بـن . رَتِهِبلی اِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُوْ. که صورت پري را در نظر بگريد که جمعیت در خاطر به هم رسد
حٌ السَّکینةُ رِیْ: زَلَ السَّکِینَةَ يف قُلوبِ المؤمننيَ فرموده استموسی الرضا در شرح سکینۀ قلبیه، در سورۀ فتح هُوَ الّذي أَنْ

  :فرمایدسانِ و حضرت صادق میهِ االِٕنْهٌ کَوَجْالجنِّةِ لها وَجْ حُ مِنْوْتَفُ
ذي کَتَبَـهُ اللّـهُ بِیَـدِهِ وَهِـیَ الهَیْقِـهِ وهِـيَ الکْبَرُ حُجَّةِ اللّهِ عَلَی خَلْالصُّورةُ االِنسانّیةُ هِيَ اکْ ذي بَنـاهُ تـابُ المُبـنيُ الـّ کَـلُ الـّ

ارِرُ المُمْتَقیمُ إىل کُلِّ خريٍ وَهِـيَ الجِسْـوَرِ العالَمنيَ وَهِیَ الصّراطُ المُسْمُوعُ صُبِحِکمَتِهِ وَهِيَ مَجْ ةِ و النـّ نیـز . تَـدُّ بـنيَ الجنـّ
  .نٌ مُرشِدٌ یَتَمکنُ عَدُوّاً عُنُقَهُ مقوی این مطلب استلَهُ قَرِیْ یَکُنْ لَمْ مَنْ: حضرت صادق فرمود
رهُ همـني معنـی دارد و  بِ سـلمان لَقَـدْعَلِمَ أباذَّر مـا يف قَلْـ لَوْ. تَّةِ سِننيِ همني فکر استعِبادَةِ سِ تَفَکُّرُ ساعةٍ خَريٌ مِنْ کَفـّ

  :فرمایددر کالم خود همت بر تصریح همني کنایه می حضرت سید سجاد امام زین العابدینهيلع
  عربیه

 حُ بهِأَبُوْلَوْمهَر عِلْوَرُبَّ جَوْ
 

 بُدُ الوَثَنَایَعْ تَ مِمَّنَْل يل أَنْلَقِیْ
 

مَثَّلتهم رمزی است دریاب و از خرب الیَتِمُّ الصَّلوةُ إلّا بِحُضُورِ القلبِ به منزلۀ طمأنینه  در خطبۀ نهج البالغه در فقرۀ فَلَوْ
انـد کـه اند که حضور قلب صورت فکر است که هر لحظۀ آن صورت را به معنـی کرامـت گفتـهو همۀ عرفا گفته. بشتاب
ل فقهی است که اگر مأموم شخص امام را نبیند و با کسی که مشاهدۀ امام کرده باشـد، مشـاهدش نشـود، نمـاز ازمسائ

اگر کسی گوید که مراد از حضور قلب رفـع خیـاالت اسـت، مشـاهدۀ شـخص امـام، . گزارد نماز آن ماموم، باطل است
یـال خـود تفرقـه اسـت و اگـر خیـال و و اگر گوید جمـع نمـودن خـاطر اسـت از تفرقـه، ایـن خ. عني آن خیاالت است
کند که حق سبحانه تعاىل حاضر و ناظر است به طریق عامه، آن وهم و پندار است زیرا که کُلَّمَا مالحظۀ این مطلب می

لفظ حضور چیزی مفهـوم اسـت  و ظاهر است که از کُمْدٌ إلَیْدُوْمَرْ لُکُمْلُوقٌ مِثْهِ فَهُوَ مَخْيف أَدَقِّ مَعانِیْ هامِکُمْهُ بِأَوْمَیزَّتُمُوْ
طَرَةُ الحَقیقةِ سـالکی را کـه فنـا فـی الشـیخ خالصۀ کالم ایشان است که به حکم ألمجازُ قَنْ. که ضد غیبت معلوم است

گردد و هرکه را این حاصل نیست صـاحب نبـوت مطلقـه او را معني نشود، وی را به والیت کلیّه محرمیت حاصل نمی
و هـر قـدر کـه  ابل نیست، او را قرب الهی نیست زیرا که مرشد ظاهر، عکس مرشـد کـلهيلعقابل نیست و هر که او را ق

مولـوی بـه ایـن معنـی اشـارت مـی. گرددتر میشود به مرشد باطن، قریببه واسطۀ مرشد ظاهر روح سالک قویرت می
  :نماید، مولوی

 چون خلیل آمد خیال یار من
 

 صورتش بت معنی آن بت شکن
 

  :فرمایدای میطعهمحقق کرمانی در ق
 در دل مؤمنان کند نازل
 گفت آید به دل علی رضا
 نام آن باد خوش سکینه بود
 معنی او ستري و محجوب است
 صورت او عیان و در نظر است

 

 حق سکینه به نص قرآنی
 ای از بهشت رضوانینفخه

 دل ما را سکینه ارزانی
 همچو باد لطیف پنهانی
 همچو وجه وجیه انسانی
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  نجم در تعریف انسان کامل و سلسلۀ اهل طریقتگلنب پ
چـون از . نمایندخوانند و ازوجهی و مناسبتی مسمی به اسمی میپوشیده نماند که انسان کامل را به اسامی مختلفه می

رساند لهذا گـاهی جربئـیلش گوینـد و چـون از معـارف و مکـارم بـه طالبـان، رزق بخـش عالم حقایق و دقایق خرب می
گاه میاست، میکائ کند، اسرافیلش خوانند و چون قطـع تعلـق نفـس یلش نامند و چون مریدان را از معاد و بازگشت آ

آدمش گویند کـه معلـم طالبـان راه هـدی اسـت و نـوحش گوینـد کـه . اماره از شهوات جسمانی نماید، عزرائیلش دانند
و نمـرود خـویش را کشـته و خلیـل  ابـراهیمش خواننـد چـرا کـه ازنـار هسـتی گذشـته. نجات دهنده از طوفـان بالسـت

اند کـه فرعـون هسـتی را بـه نیـل نیسـتی غـرق نمـوده و در طـور قربـت اللّـه در او را موسی نیز گفته. حضرت حق گشته
اند که آب حیوان عالم لدنی خورده و به حیات جاودانی پی برده و نیز الیاس لقـب مناجات است و نیز خضر نام کرده

  .نمایدضاللت را به ساحل نجات، داللت میاند که غریق بحر نهاده
لقمـان نیـز گوینـد زیـرا کـه حکـیم . گویند زیرا که جالوت نفس را به قتل رسانیده و خلیفة اللّه شـدهداوود زمان نیز می

افالطـون نیـز نامنـد زیـرا کـه طبیـب نفـوس و در تشـخیص امـراض . الهی است و او را بر حقیقت اشیاء آگاهی است
امامش نیز گویند زیرا کـه . سلیمان وار زبان مرغان داند، عیسی کردار مرده را زنده گرداند. الینوس استباطنی مانند ج

و جام جهان نمایش نیز خوانند . پیشوای مقتدیان طریقت است و اهل طاعت و عبادت حقیقی مقلدان و پريوان اویند
صایبش هویدا است و اکسري اعظمش گویند چرا که  چرا که اسرار هستی در او پیدا و کمابیش عالم کون و فسادبر رأی

گوگرد احمرش نیز خوانند کـه وجـدان . اکسريوار وجودش کمیاب و نحاس قلب اهل حواس از مساسش زرناب است
انـد کـه گـم اش لقـب کـردههـادی. وجودش مشکل و طالبان کیمیای معرفـت را از عـدم تحصـیلش خـون در دل اسـت

انـد کـه دجـال اش نام نهـادهمهدی. کندرا به شهرستان دانایی و آگاهی هدایت می گشتگان فیافی بی خربی و غفلت
  :مولوی. زندجهل و شهوت را گردن می

 مهدی و هادی وی است ای راه جو
 

 هم نهان و هم نشسته پیش رو
 

را زبان دانان میخوانند که مقصود ایشان حاصل که هر طایفه و قومی به وجهی و اعتباری انسان کامل را به نامی می
مانند اسامی مذکور و غري آن، چون قطب ووىل و غوث و خلیفۀخدا و صـاحب زمـان و شـیخ و پیشـوا و دانـا و . دانند

  .بالغ و مکمل و کامل و آئینۀ گیتی نما و تریاق فاروق و عادل و یگانۀ عصر و ساقی دوران و اىل غري ذلک
  عربیه

 نُکَ واحِدٌ عِبارَاتُنا شَتَّی وَحُسْ
 

 رٌ وَکُلٍّ إِلَی ذاکَ الجَمالِ یُشِیْ
 

  :و دانایان را واضح است که تعدد اسماء، باعث تعدد مسمای واحد نخواهد گردید
  بیت

 نام یکی اگر یکی صد نهی ای عزیز من
 

 صد نشود حقیقتش یک بود و به نام صد
 

چنانکه تا به شیخی نرسیده و در . استو نیز اهل سلوک را هر وقتی بر وفق تقاضای حال و ظهور صفات کمال نامی 
طلب آن است، او را طالب گویند و چون ابتدای معرفـت اسـت و هنـوز در جهـد و سـعی اسـت، او را سـالک نامنـدو 
چون کششی به مطلوب حقیقی به هم رسانیده، او را مجذوب خوانند و چـون بینشـی یافتـه اورا صـاحب سـر داننـد و 

چـون ایـن معنـی معلـوم شـد . اکر شـمارند و چـون تصـفیه کـرده او را صـوفی داننـدچون به ذکر مشتغل است، او را ذ
بدانکه آنچه اکابر و اعاظم طریقت بر آن رفته است و در آن قول اتفاق دارند این اسـت کـه بایـد اجـازۀ ذکـر از شـیخ 

نماید، نان که امر میوبه اذن او چ. منتهی شود، گرفت) ص(اش نفس به نفس وید به ید به امامکامل که سلسلۀ اجازه
انـد که در این طریقه تأثري ذکر اقوی و به وصول مطلوب اقرب است و بعضی به مرتبۀ تأکید کلی رسانیده. مشغول شد

  .اندو از خالف این قاعده رو گردانیده
ولیـا ظـاهر که اگر آنچه از کرامـات و خـوارق عـادات کـه از تمـام ا: چنانکه شیخ رکن الدین عالء الدولۀ سمنانی گفته
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شده ازمردی ظهور یابد و سلسلۀ او به یکی از ائمـۀ معصـومني صـلوات اللّـه علـیهم اجمعـني منتهـی نشـود، اعتمـاد را 
در کتب ایشان مفصالً  نشاید که آن امری شیطانی است و دلیل ایشان بر حقیت سلسلۀ طریقت وصدور آن از امام هيلع

قـال امـام جعفـر . مؤیـد ایـن مـدعا اسـت حضرت امام جعفـرهيلعمن جمله حدیث . اندمسطور است و تنقیح آن کرده
عٌ بِسِـرٍّ اِنَّ سِرَّنا هُوَ الحَقُّ وحَقُّ الْ الصادقهيلع حَقِّ وَهُوَ الظّاهِرُ و باطِنُ الظاهِرِ و باطِنُ الباطِنِ وَهُوَ السِّرُّ وَسِرٌّ مُستَسرٌّ مُقَنـَّ

تُمِلُـهُ مَلَـکٌ مُقَـرَّبٌ مِ اللّـهِ واللّـهِ مـا یَحْعِلْـ ماً مِنْعندَنا واللّهِ سِراً مِن سِرِّ اللّهِ وَعِلْ اِنَّ ایضاً قال هيلع. هَتَکَهُ أَذَلَُّه اللّهُ وَمَنْ
. لِیغِـهِا اللّـهُ بِتَبْمِ اللّهِ أَمَرَنَعِلْ ماً مِنْدَنَا سِرّاً لِلّهِ و عِلْاِنَّ عِنْ ایضاً قالَهيلع. إیمانِبَهُ لِلْتَحَنَ اللّهُ قَلْسَلٌ والمِؤمِنٌ اِمْوالنَبيٌّ مُرْ

اند که حدیث اول و دویم در علم امامت اسـت و آن جناب سید سند سید حیدر آملی و بسی از محققني تحقیق فرموده
تعدی نکرده و حدیث سیم اشاره است به علم سلوک و ذکر و فکر و همني علـم اسـت کـه اصـحاب کبـار  از ائمههيلع

و کمیل بن زیاد نخعی  اند و ابویزید بسطامی از حضرت صادقهيلعن داشتهمانند سلمان و جندب و دیگران از صادقا
ة و الثنـاء  از امريالمؤمننيهيلع و ابراهیم ادهم از امام زین العابـدین و شـیخ معـروف کرخـی از امـام رضـا علـیهم التَّحیـّ

مخفـی نیسـت کـه چهـار انـد و اند و دیگران از ایشان اىل آخر و این طریقه را سلسـله، نـام کـردهتحصیل این علم کرده
هـا بـه هـم سلسله به واسطۀ چهار وىل از چهار امام چنان که اشارت شد، صادر شده و هـر یـک از ایـن سالسـل شـعبه

رسانیده و به نام بزرگی از اولیا، مشهور آمده و سلسلۀ معروفی که منسوب اسـت بـه امـام هشـتم آن را بـه سـبب تعـدد 
ای از آن به نام سید محمد نـوربخش قـدس سـره، نوربخشـیه، اند و شعبهنام کردهها که از آن زاییده، ام السالسل شعبه
ای بـه نـام ای بـه نـام خواجـۀ نقشـبند، نقشـبندیه و شـعبهای به نام سید نعمت اللّه کرمانی، نعمـت اللهیـه و شـعبهشعبه

شـیخی از سالسـل چنـان  لهذا در این تذکره در ضمن حال هـر. خواجه معني الدین چشتی، چشتیه و علی هذا القیاس
وىل بعضـی دیوانگـان ایـن سلسـله را . که در میان ایشان رسم است به طریق اختصار ذکـر سلسـلۀ ارادت ایشـان شـده

  .دَ اللّهِمُ عِنْعِلْگویند که از سلسله هیچ کس به جایی نرسد و الْگسسته و نامقید گردیده، می

  گلنب ششم در ذکر بعضی از اصطالحات عارفني
عقالی باانصاف ظاهر است که هر طایفه را از علما و غـريه اصـطالحی مخصـوص اسـت کـه در اسـتعمال آن بر رأی 

لهذا این طایفۀ عالیه، عبارات و اصطالحات خاصی دارند که بدون . منفردند ودیگران را از آن حظی و نصیبی نیست
  :کما قال المؤلف. اطالع و استحضار از آن، درک کالم ایشان متعذر است
 گفتگوی درویشان بر زبان مرغان است

 

 ازشان کسی داند کش بود سلیمانیر
 

ای مشـتمل بـر برخـی از اصـطالحات و اسـتعارات ایشـان نگاشـته و مجمـع و فقري سابق بر تألیف ایـن کتـاب، رسـاله
باعث استحضـار نماید که اکنون بعضی ازآن را به ترتیب حروف تهجی در این گلنب ذکر می. االسرار آن را نام گذاشته

از اصـطالحات عرفاسـت و در : امانـت. و فـی الجملـه لـذتی از سـخنان حقیقـت بنیـان ایشـان برنـد. بی خربان گردد
اند والیت است اند عشق است و بعضی گفتهحدیث آمده است و بعضی گویند امانت طاعت حق است و بعضی گفته

  .مامت استاند معنی امانت ااند عقل است و بعضی گفتهو بعضی گفته
سـانُ سِـرِّی و أَنَـا سِـرُّهُ و در حدیث قدسـی آمـده کـه اإلنْ. به اصطالح ایشان مرد کامل است نه صورت انسانیه: انسان

نهد و از بیضه مرغـی چه مرغ یک بار بیضه می. عرفا گویند هر حیوانی را یک زادن است و آدمی و مرغ را دو زادن
و اال حیـوان . دمی عبارت از معنی اوست که در قشر بشریت مُکوّن اسـتپس صورت آدمی بیضۀ اوست و آ. زایدمی

کنایه از حجاب ربوبیت و » ابر«دِهَا جِلْ الحیَّةُ مِنْ سَلَخَتْدِي کَمَا انْجِلْ تُ مِنْسَلَخْاست به صورت انسان قال بایزید اِنْ
  . عبودیت است

اسـت و بـه  کنایه از حضرت موالنا علـیهيلع: پري مغان. عبارت از هر مظهر، خواه علمی و خواه ذهنی خارجی: آئینه
نـور مکاشـفه : تجلـی. بزم اشارت به مجلـس خـاص اهـل حـق اسـت. کنندطریق استعاره بر شیخ راهنما استعمال می
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اول تجلـی صـوری دویـم تجلـی نـوری سـیوم تجلـی : شود و آن بر چهار قسـم اسـتاست که بر دل عارف متجلی می
چنانکـه جنـاب موسـی را از . شود بـه حسـب اسـتعداد متجلـی فیـهاین تجلیات واقع میمعنوی چهارم تجلی ذوقی و 

مـرد روحـانی را گوینـد کـه از صـفات : ترسـا و ترسـابچه. را از صورت کالم صورت درخت و حضرت امام جعفرهيلع
از  :تمکـني و تلـوین. ز ترسـایی غـرض تجریـد دیـدم: صـاحب گلشـن گویـد. ذمیمۀ نفس رذیله، استخالص یافته باشد

تمکني، صفت اهل حقایق و تلوین صفت ارباب احـوال اسـت و جنـاب شـیخ محـی الـدین . عبارات این طایفه است
  .گفته که تلوین در نزد من از تمکني اوىل است و تمکني نزد ما تمکني در تلوین است

ارد شود و آن ثمـرۀ و وجد آن است که در دل بی تکلف و. تواجد، اظهار وجد است به اختیار: تواجد و وجد و وجود
جمع و تفرقـه و جمـع . طاعات است ووجود عبارت است از ثبوت سلطان حقیقی در دل، بعد از فنای بشریت به کلی

نیز از عبارات ایشان است جمع رسیدن توفیق و لطف است از قِبَل حق و عطای فهـم معنـی از او : الجمع و فرق ثانی
چـه هـر کـه را فـرق . و سؤال بنده را از فرق و جمع چـاره نیسـت. عبودیتوفرق آن است که از قبل عبد باشد از ادای 

ایاک نعبد و اشاره است به فرق و ایاک نسـتعني اشـاره . نیست، عبودیت نیست و هر که را جمع نیست، معرفت نیست
و هرگـاه . است به جمع و هرگاه بنده به لسان نجوی مخاطبۀ حق کند، از روی سؤال یا دعا، قـائم بـود در محـل تفرقـه

آن اسـت کـه : امـا جمـع الجمـع. که گوش به خطاب حق کند بدانچه وارد شود از امر و نهی، بنده در مقام جمع باشد
  .غري حق نبیند و این مقام حضرت خاتم است

از عبادات مشهورۀ ایشان است و به تشدید الم و مراد از حـال واردی اسـت کـه بـی اختیـار و اجـتالب در دل، : حال
گوینـد حـال چـون بـرق خـاطف زود بگـذرد و بـاقی نمانـد و اال . از قبض و بسط و شوق و ذوق و غري آن. دنزول کن

به اصطالح ایشان : حسن. اندحدیث نفس باشد و این معنی را با دقت تناسب است و بعضی به دوام حال قائل شده
ی بـه القـای ملَـك و آن را الهـام گوینـد و گـاه. خطابی است که وارد شود بر ضـمایر: خاطر. کنایه از نبوّت کلیّه است

مقـام فنـا و : خرابـات. گاهی به القای شـیطان و آن را وسـواس خواننـد و گـاهی بـه القـای حـق و آن را خـاطر داننـد
قالَ اللّـهُ . هر چیزی را که آدمی دوست دارد و مطلوب او بود به طریق استعاره: خدا واللَّه. خراباتی اهل فنا را خوانند

  :بُودٍ اِلَهٌ حکیم سنایی قُدِّسَ سِرُّه فرمایددٌ وکُلُّ مَعْبُوْصُودٍ مَعْلُ اللّهِ کُلُّ مَقْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَوَاهُ قالَ رَسُوْی أرَأَیْتَعالَ
 ای هواهای تو خدا انگیز

 

 وی خدایان تو خدا آزار
 

: خمـار و بـاده فـروش. واح بـه اجسـام اسـتعبارت از ظهـور تعلـق ار: خط. کنایه از وحدت ذات مطلقه است: خال
هـم از عبـارات و از : ذوق و شرب. کنایه از مجلس عرفا و اولیاست: دیر مغان. پريان کامل و مرشدان واصل را گویند

. انـدعبـارتی اسـت مشـهور و در آن اخـتالف کـرده: روح. ها، بـه ذوق و شـرب تعبـري کننـدثمرات تجلی و نتایج کشف
است در قالب و او را ترقی است در حالت نوم و مفارقت از بدن و رجوع کند به ابـدان و انسـان  گویند ارواح مودّع

اشاره است به اولیا و عرفایی که وجـود شـریف ایشـان از غبـار کـدورات : رند. روح و جسد و قول به قدم او خطاست
زویات و معقـوالت و محسوسـات و زلف کنایه است از مرتبۀ امکانیه از کلیات و ج. بشریت صافی و پاک گشته است
کنایـه از فیـاض مطلـق اسـت و در بعضـی : سـاقی. مجمالً کنایـه از کثـرات اسـت. ارواح و اجسام و جواهر و اعراض

  .مواضع مراد از ساقی کوثر است و به طریق استعاره بر مرشد اطالق شود
مراد از دل عارف : و صراحی و مینا: ساغر. تمراد از انسان کامل اس: سیمرغ و عنقا و اکسري و جام جهان نما و آیینه
چنانکـه . ای اسـت مـودّع در قالـباند که سرّ لطیفـهگفته: سِرّوُ سِرِّ سِّر. است و آن را خمخانه و میخانه و میکده گویند

چنان که ارواح محل محبت است و قلوب محل معارف و گویند سر آن است که تـرا بـر . ارواح آن محل مشاهده است
و . سـر، الطـف اسـت از روح و روح، اشـرف از قلـب. راف باشد و سرِّ سرِّ آنچه غري حـق را بـر آن اطـالع نبـودآن اش
کنایه از معشـوق اسـت و معنـی شـاهد حاضـر اسـت هرچـه در دل سـالک : شاهد. راررارِ قُبُرُ األسْرٌ االَٔحْصُدُوْ: گویند

. غالب علم است سالک مشاهدۀ علم خواهد بـود اگر در دل غالب، ذکر است مشاهد ذکر و اگر. است شاهد اوست
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از حـاالت اهـل : صـحو و سـکر. کنایـه از حضـور اسـت: شـمع. کنایه از سکر و آن محبت و جذبۀ حق است: شراب
سکر به مثابۀ غیبت است و صحو رجوع اسـت از . صحو به معنی هشیاری و سکر به معنی مستی است. معرفت است

باشد و منتهی را نیز باشدو سکر خاصه اصحاب وجد است و هرگاه مکاشفۀ بنـدهسکر به احساس و غیبت مبتدی را 
: عشـق. عبـارت از مظهـر انـوار وجـود اسـت: عـارض. ای به نعت جمال بود، سکر حاصل شود و روح در طرب آیـد

دٍملسو هيلع هللا ىلصعَبِیْـ دٌ مِـنْعارفی در بیان کالم معجز نظام آن حضرت که أَنَا عَبْـ. کنایه از مقام والیت مطلقۀ علویه است  دِ مُحَمـَّ
  :گفته است

 آن ربِّ مقتدر که بود عشق نام او
 

 عبد است حسن را بنگر اقتدار حسن
 

. فیوضات و جذبات قلبی را گویند و آن حاالتی است که بر دل بر اهـل سـري و سـلوک وارد شـود: غمزه و کنار و بوسه
فنـا، زوال : فنـا و بقـا. گشنت به احـوال آخـرتغیبت، غایب شدن از احوال دنیاست و حضور، حاضر : غیبت و حضور

قرب، نزدیکی بنده به خدای بـه طاعـت : قرب و بُعد. خصال ذمیمه است از سالک و بقا، ثبوت خصال حمیده است
دو صـفت اسـت مثابـۀ خـوف و : قـبض و بسـط. و ترقی از منزىل به منزىل و بُعد، دوری از طاعت و توفیـق و تحقیـق

  .قلندر کنایه از صاحب مقام اطالق است حتی از قید اطالقیه. ال به هم رسدرجاء و آن از جالل و جم
عـارفی را گوینـد کـه : گـرب و کـافر. کنایه است از عالم معنی و شهود: عبارت از سلسلۀ اولیاست، کلیسا و کنشت: گیسو

حات ایـن طایفـه از اصـطال: لـوایح و لوامـع و طوالـع. عبارت است از دل درویشان: لعل. یکرنگ وحدت شده باشد
است و این الفاظ متقاربة المعانی باشند و از صفات اصحاب بدایات است که در اوان ترقی رو نماید و بعد از ضیاء 

محاضـره و . محو رفع اوصاف عادات و اثبات، اقامت احکام عبادات است: محو و اثبات. شموس معارف دید بیابد
نماید و مکاشفه، حضور اوست بـه ه استیالی سلطان ذکر روی میمحاضره، حضور قلب است و ب: مکاشفه و مشاهده

نفس به تحریک فاء، ترویج قلوب اسـت بـه . مراد از نشأ ذکر است: می و باده. نعت بیان و مشاهدۀ وجود حق است
لطایف غیوب و گویند صاحب انفاس ارق واصفی است از صاحب احوال، صـاحب وقـت مبتـدی و صـاحب انفـاس 

  :شیخ شبسرت گوید. کنایه از نهایت قرب اىل اللّه است: وصول. حوال، متوسط استمنتهی و صاحب ا
 وصال حق ز خلقیت جدایی است

 

 ز خود بیگانه گشنت آشنایی است
 

و وارد آن است که در دل فـرود آیـد از خـاطر : واردات. مشتق است از وال یعنی دوستی و آن را مراتب است: والیت
مثابـه اسـت بـا : هیبت و انس. کنایه از غیب مطلق و یکی از اسماء ذات است: هو. ز بندهمحموده بی اقرتان عملی ا

. ولیکن شدت و تهدید در هیبت زیاده است از قبض و انس مثابـه اسـت بـا بسـط امـا انـس اَتَـم اسـت. قبض و بسط
 بـر نـاظران روشـن اگرچه اصطالحات و استعارات این فرقه بسیار است و تفصیل آن را دفـرتی علـی حـده بایـد، وىل

  :کما قال المولوی. آمده که ادراک کالم ایشان موقوف است بر آگاهی از زبان این قوم
 اصطالحاتی است مر ابدال را

 

 که از آن نبود خرب اقوال را
 

م بنا براین رد کردن قول این طایفه با حمل کردن بر فساد عقیده، بی اطالع پسندیده نیسـت و نیـز بیشـرت کـالم ایـن قـو
آورنـد از جهـت وحـدت و کثـرت بـه مـوج و بحـر و شـمس و زِ و از قبیل این که مثال میمرموز است و الرَدَّ عَلی الرَمْ

و امثـال ایـن مقـاالت مشـهور و ظـاهر ایـن . ظالل و واحد و اعداد و حـروف و مـداد و شـجر و نـواه و شـمع و مرایـا
مننيَ آنچـه از ایـن و سائِرَ المُـؤْ أَعَاذَنَا اللّهُ وإیّاکُمْ. اد استعبارات موجب وقوع در ورطۀ تمثیل و تشبیه و حلول و اتح

  .شودشود که خدا همه چیزی شده و یک ذات است که به صورت مختلفه مصور میامثله ظاهر می
شود که قوۀ ساری در جملۀ عالم آن هیوىل کلی است و اخص مراتب آفرینش است و آنچه از بعضی عبارات ظاهر می

رجا مبدء آثار و افعال خاصۀ آنجاست، آن طبیعت کلیّه است و آنچه از بعضی عبارات موهوم که عالم به تمامی و در ه
. کند و آن خدا است، آن نفس کلیّـه اسـتشخصی است معني و او را جانی است چون جان آدمی که وی تصرف می

ملک و ملکوت که نفس بدان  نور بینا میشود که نوری است کلی، محیط بر جملۀ و آنچه از بعضی کلمات ظاهر می



۳۱ 

کجاسـت ابـراهیم . ها حجب وجود حق اسـتکند از آن کماالت خود را، آن عقل کلی است و اینشود و استفاده می
ا تُشْـیَا قَـوْ: صفتی که در ستاره و ماه و آفتاب نایستدو از این جمله درگذشته گوید ي بَـریءٌ مِمـّ ي وَجَّهْـمِ اِنـِّ تُ رِکُونَ اِنـِّ

کنـد بـر ایـن کـه روح را رِکِنيَ و بعضی سخنان داللـت مـیهِيَ لِلَذي فَطَرَ السَّمواتِ واألرَضَ حَنیفاً وَمَا أَنا مِنَ المُشْوَجْ
دهـدو اگـر شود و بیشرت کتب هندوان از این معنی خرب مـیحجبی چند است که هرگاه آن جمله را قطع نموده، خدا می

اند و باعث بدنامی اگرچه مقلدین بسیار در این طبقه به هم رسیده. رسای حقیقی استکسی را این اعتقاد است، او ت
  .یا وَاآلخِرَةِلِ الثّابِتِ يف الدُّنْقَوْنا بِالْأللَّهُمَّ ثَبِّتْ. اند، وىل محققني نیز بسیارندقومی نیکنام گردیده

  ابایزید بسطامی قُدِّسَ سِرُّه
مریـد و سـقای سـرای حضـرت امـام الصـامت و . ریفش طیفور بـن عیسـی اسـتآن جناب، از معارف عارفني و نام ش

مشــایخ طریقــت وی را بــه . النــاطق امــام جعفــر بــن محمــد الصــادق بــوده و صــد و دوازده پــري را نیــز خــدمت نمــوده
نـا زیـدَ فِیْکـان ابوی: قال شیخ جنید البغدادی رحمة اللّه علیه. انداند و در حق او سخنان بسیار فرمودهبزرگواری ستوده

: شـیخ ابوسـعید ابـوالخري گویـد. تِهاىُٔنا ابتِداءٌ هذا الخُراسـانيضاً قالَ اِنْاَیْ. نَ المَالئکةِرئیلِ بَیْنَ النُّجومِ وکالجِبْرِ بَیْکالبَدْ
 مادر آن جناب گفته است که در وقت حمـل او چـون لقمـه. بینیم و بایزید در میان نههیجده هزار عالم پر از بایزید می

  .در دهان نهادمی که در آن شبهه داشتمی طیفور در شکم من طپیدی تا آن لقمه دفع شدی
وقتـی شـیخ . گویند در راه حج در هر چند گام، دو رکعت نماز گذاشتی تا پس از دوازده سال آن راه بـه اتمـام رسـیدی

 و قافله درگذشـت، وی جـواب ذوالنّون مصری به اوپیغام فرستاد که همه شب در بادیه می خسبی و به راحت مشغوىل
گوینـد در راه . فرمود که مرد تمام، آن باشد که همه شب بخسبد و چون بامداد شود پیش از همه به منزل رسـیده باشـد

آن مرد دید که بار بـر شـرت . نیکو نظر کن: شیخ فرمود. صاحب شرت از گرانی بار شکایت کرد. حج، راحلۀوی شرتی بود
شیخ فرمود که سبحان اللّه، اگـر حـال . متحري گردید و به البه درآمد. باالی شرت ایستاده استنیست و به قدر وجبی بر 

گشـت و مـدت سـی سـال در بادیـۀ شـام مـی. خود نهان داریم ما را مالمت کنند و اگر پیدا کنـیم تـاب دیـدن نیاورنـد
ت و حـاالت آن جنـاب بـی شـمار کراما. کشید تا رسید به آنچه رسیددوازده سال بر نهج شریعت مقدسه ریاضت می

رحلـت نمـوده، مرقـدش در  ۲۶۱مدت عمـر شـریفش نـود سـال بـوده و در سـنۀ . در تذکرة االولیا مشروح است. است
  .بسطام معروف خواص و عوام است
  :تیمّناً این رباعیات از او نوشته شد

 عارف و عامی راای عشق تو کشته
 ذوق لب میگون تو آورده برون

 

 سودای تو گم کرده نکونامی را
 از صومعه بایزید بسطامی را

 

  ٭٭٭
 ما را همه، ره به کوی بدنامی باد
 ناکامی ما چو هست کام دل دوست

 

 وز سوختگان نصیب ما خامی باد
 کام دل ما همیشه ناکامی باد

 

  ٭٭٭
 ش همدم خویشای که سازمکو سوخته

 پس هر دو به کنج خلوتی بنشینیم
 

 ای که یابمش محرم خویشیا دل شده
 من ماتم خویش دارم او ماتم خویش

 

  ٭٭٭
 خواهی که رسی به کام، بردار دو گام
 نیکو مثلی شنو ز پري بسطام

 

 یک گام ز دنیا و دگر گام، ز کام
 از دانه طمع برب که رستی ازدام

 



۳۲ 

  ابوالحسن خرقانی قُدِّسَ سِرُّه 
العارفني ابایزید ظهور نموده و گوینـد سـلطان از ظهـور  اسم شریفش علی بن جعفر و دویست سال بعد از زمان سلطان

اند که روحانیت سلطان او را تربیت کـرده و در گلشـن معنـی، نهـال هم گفته. وی خرب داده و آن خرب مطابق واقع افتاده
وار شیخی بأَّي حال، بزرگ. وجود او را پرورده، اما به حسب ظاهر اجازه و تربیت از شیخ ابوالعباس قصاب آملی یافته

بوده، کرامات بسیار از او بروز نموده که در نفحات و سایر کتب مسطور است و در سنۀ خمـس و عشـرون و اربـع مائـة 
. ایـن چنـد ربـاعی از افکـار آن جنـاب تیمّنـاً در ایـن کتـاب ثبـت شـد. مـزارش در خرقـان بسـطام اسـت. وفات یافت
  :رباعیات

 آندوست که دیدنش بیاراید چشم
 ما را ز برای دیدنش باید چشم

 

 بی دیدنش از گریه نیاساید چشم
 ند به چه کار آید چشمگر دوست نبی

 

  ٭٭٭
 اسرار از ل را نه تو دانی و نه من
 هست از پس پرده گفتگوی من و تو

 

 این حرف معما نه تو خوانی و نه من
 چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من

 

جناب شیخ پس از استحضار، این ربـاعی . و در روز عید اضحی کشته شد گویند که جناب شیخ را پسری نورسیده بود
  :را درمناجات گفته رحمة اللّه علیه

 حاشا که من از حکم تو افغان کنمی
 صد قرّة عني دیگرم بایستی

 

 با خود نفسی خالف فرمان کنمی
 تا روز چنني بهر تو قربان کنمی

 

  ابوسعید مهنه قُدِّسَ سِرُّه
. چشـیدکشـید و شـراب ذوق و حـال مـیاز صغر سن ریاضـات شـاقه مـی. ضل اللّه ابن ابوالخري استاسم آن جناب ف

بـه . لقمان سرخسی که ازمجانني عاقل و مجاذیب کامل بود، او را به شیخ ابوالفضل سرخسی سـرپده، تـا تربیـت نمـود
ابتدای حال مجذوب بـود و بـه  چهارده سال در. صحبت جمعی از بزرگان رسیده و زحمت بسیار از ابنای زمان دیده

بـاالخره کـارش بـه جـایی . خـوردافشرد و خار صحرا مـیدر سختی و رنج قدم می. پیمودوادی دشت خاوران راه می
در . کشیدندرسید که از هدایا که سالطني به وی فرستاده بودند چهارصد اسب با زین و ستام در پیشاپیشش جنیبت می

پنـدار . که حجاب، در میان خلق و خالق زمني و آسمان و غريه نیسـت: فرمایدجمله میاز . معرفت، سخنان نیکو دارد
تصـوف آن اسـت کـه آنچـه در سـر داری : هم او گفتـه اسـت. اگر از میان برگريیم به او رسیم. و معنی ما حجاب است

اسـت کـه در میـان خلـق  هم گفته است که مرد کامـل آن. و از آنچه بر تو آید بجهی. بنهی و آنچه در کف داری بدهی
مدت عمـر آن جنـاب هـزار مـاه بـوده . نشیند و زن گريد و داد و ستد کند و با همه آمیزد و یک دم از خدا غافل نباشد

  :این بیت و رباعیات از آثار آن جناب ثبت شده. رحلت نموده ۴۴۰ودر سنۀ 
 به زیر قبّۀ تقدیس، مست مستانند

 

 که هرچه هست، همه صورت خدا دانند
 

  :رباعیّات نَوَّرَ اللّهُ مَرقَدَهُ مِنْ 
 جسمم همه اشک گشت و چشمم بگریست
 از من اثری نماند، این عشق از چیست

 

 در عشق تو بی جسم، همی باید زیست
 چون من، همه معشوق شدم، عاشق کیست

 

  ٭٭٭
 شت خاوران سنگی نیستسر تا سر د

 در هیچ زمني و هیچ فرسنگی نیست
 

 کز خون دل و دیده، بر آن رنگی نیست
 کز دست غمت نشسته دلتنگی نیست

 

  ٭٭٭



۳۳ 

 آن روز که آتش محبّت افروخت
 از جانب دوست سرزد این سوز و گداز

 قدم که پویند خوش است راه تو به هر
 روی تو به هر دیده که بینند نکوست

 

 عاشق روش سوز ز معشوق آموخت
 تا در نگرفت شمع، پروانه نسوخت
 وصل تو به هر سبب که جویند خوش است
 نام تو به هر زبان که گویند خوش است

 

  ٭٭٭
 غازی به ره شهادت اندر تک و پوست
 در روز قیامت این بدان کی ماند

 

 تر از اوستغافل که شهید عشق، فاضل
 کاین کشتۀ دشمن است و آن کشتۀ دوست

 

  ٭٭٭
 از کعبه، رهی است تا به مقصد پیوست
 لیکن ره میخانه ز آبادانی

 

 وز جانب میخانه ره دیگر هست
 ه دستتوان داد براهی است که کاسه می

 

  ٭٭٭
 پی در گاو است و گاو در کهسار است
 بز در کوه است و توز در بلغار است

 

 ماهی سریشمی به دریابار است
 زه کردن این کمان بسی دشوار است

 

  ٭٭٭
 فردا که زوال شش جهت خواهد بود
 در حسن صفت کوش که در روز جزا

 

 قدر تو به قدر معرفت خواهد بود
 اهد بودحشر تو به صورت صفت خو

 

  ٭٭٭
 دل جز ره عشق تو نپوید هرگز
 صحرای دلم عشق تو شورستان کرد

 

 جز محنت ودرد تو نجوید هرگز
 تا مهر کسی در آن نروید هرگز

 

  ٭٭٭
 خوانندمآنانکه به نام نیک می

 گر زانکه درون برون بگردانندم
 ای روی تو مهر عالم آرای همه
 گر باد گران به از منی وای به من

 

 دانندماحوال درون بد نمی
 مستوجب آنم که بسوزانندم

 وز تمنای همهوصل تو شب و ر
 ور با همه کس همچو منی وای همه

 

  ٭٭٭
 در کوی خودم منزل و مأوا دادی
 القصه به صد کرشمه و ناز مرا

 

 در بزم وصال خود مرا جا دادی
 عاشق کردی و سر به صحرا دادی

 

  ٭٭٭
 دهند جانی به جویدر کوی تو می

 از وصل تو یک جو به جهانی ارزد
 

 جانی چه بود که کاروانی به جوی
 زین نقد که ماراست جهانی به جوی

 

  ٭٭٭
 گفتم که کرایی تو بدین زیبایی

 قم و هم عاشقم و هم معشوقمهم عش
 

 گفتا خود را که من خودم یکتایی
 هم آینه، هم جمال هم بینایی

 

  ٭٭٭
 بردارم دل، گر از جهان فرمایی
 بنشینم اگر بر سر آتش گویی

 

 بر هم زنم از سود و زیان فرمایی
 برخیزم اگر از سر جان فرمایی

 



۳۴ 

  انصاری هروی نَوَّرَ اللّهُ مضجعه
ه ابومنصـور م از کبـار . سـت االنصـاری اسـتلقب و کنیت و اسم و نسب آن جناب شیخ االسـالم ابواسـماعیل عبداللـّ

: مشایخ و علمای راسخ بوده ،بـه خـدمت شـیخ ابوالحسـن خرقـانی اخـالص و ارادت داشـته خـود در مقـاالت گویـد
چنـدان کشـید آب . رفـت بـه طلـب آب زنـدگانی، ناگـاه رسـید بـه ابوالحسـن خرقـانیعبداللّه مردی بـود بیابـانی، مـی

: هم کتاب انوارالتحقیق کـه. کتاب منازل السائرین منسوب بدان جناب است. زندگانی که نه عبداللّه ماند ونه خرقانی
مشتمل است بر مناجات و مقاالت و مواعظ و نصایح و معروف اسـت در آن کتـاب، سـخنان صـواب بـی حسـاب، و 

الهـی چـون آتـش فـراق . الهی دو آهن از یک جایگاه، یک نعل ستور و یکی آینۀ شـاه: این کلمات از آن کتاب است
الهـی عـاجز و . اشتی، آتش دوزخ چرا افراشتی، الهی پنداشتم که ترا شناختم، اکنون پنداشت خود رادر آب انداختمد

منازل السائرین کتابی کمیاب اسـت و در جزالـت الفـاظ و رعایـت . سرگردانم، نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم، دارم
هرکه در اول جرب، گـرب و : چنانکه در آن فرماید که. تهر استمعانی و گنجایش مطالب و مسائل، در عبارات مختصر مش

در بعضی، انصاری و در بعضی، پري هـری تخلـص . بالجمله وی را اشعار عربیه و فارسیه است. هر که در آخر جرب، گرب
مـرش ع. مَحاالت طوس ووفاتش در سنۀ احدی و ثمـانني و اربـع مائـه در قهندز مِنْ ۳۹۷مولودش در سنۀ . فرمایدمی

  :این ابیات از اوست. مزارش در گازرگاه هرات. هشتاد و سه سال
  عربیه

 واحِدما وَحَّدَ الواحِدَ مِنْ
 تِهِنَعْ طِقُ عَنْیَنْ دُ َمنْحِیْتَوْ

 دُهُحِیْتَوحِیُد إیّاهُ تَوْ
 

 وَحَّدَهُ جاحِدُ کُلُّ مَنْ  اِذْ
 طَلَهَا الواحِدُعارِیَّةٌ اَبْ

 عَتُهُ الحِدٌیَنْ تُ مَنْوَنَعْ
 

  رباعیات
 عیب است بزرگ، برکشیدن خود را
 از مردمک دیده بباید آموخت

 

 وز جملۀ خلق، برگزیدن خود را
 دیدن همه کس را و ندیدن خود را

 

  ٭٭٭
 گر در ره شهرت و هوا خواهی رفت

 ایآمده بنگر به کجایی ز کجا
 

 از من خربت که بینوا خواهی رفت
 کنی کجا خواهی رفتدان که چه میمی

 

  ٭٭٭
 آنجا که عنایت خدایی باشد
 وان جای که قهر کربیایی باشد

 

 عشق آخر کار پارسایی باشد
 سجاده نشني کلیسیایی باشد

 

  ٭٭٭
 مست توام از باده و جام آزادم
 مقصود من از کعبه و بتخانه تویی

 

 صید توام از دانه و دام آزادم
 ورنه من از این هر دو مقام آزادم

 

  ٭٭٭
 شرط است که چون مرد ره درد شوی
 هرکو ز مراد کم شود مرد شود

 

 اکی تر و  ناچیزتر از گرد شویخ
 بفکن فلا مراد تا مرد شوی

 

  ٭٭٭
 دی آمدم و نیامد از من کاری
 فردا بروم بی خرب از اسراری

 

 امروز ز من گرم نشد بازاری
 ناآمده به بودی ازین بسیاری

 



۳۵ 

  احمد جامی قُدِّس سِرُّه
گوینـد در بـدو حـال، . از اعاظم مشـایخ و افـاخم علمـای راسـخ بـوده. و شیخ االسالم ابونصر احمد بن ابوالحسنوه

مدت هجده سال در کوهی بـه عبـادت . جوانی خمار و الاباىل بود و در سن بیست و دو سالگی از معاصی توبه نمود
سـالگی بـه سـوی خلـق شـتافته و در چهـل . مشـرف شـد اشتغال داشت و در آن اوقات به خدمت حضرت خضـرهيلع

غـرض، صـاحب . انـداند کـه ششصـد هـزار نفـر از وی اجـازۀ ذکـر گرفتـهنوشته. جمعی کثري، فیض ارادت او را دریافته
شیخ . تفصیل آن در کتب محققني مندرج است. وقتی به توجه، نابینایی را بینا نمود. بودکرامات و خوارق عادات می

معاصرین آن جناب، شیخ ابوالقاسم کرمـانی و . م والیت ما را بر بام خانۀ خماری کوفتندعَلَ: ابوسعید فرموده است که
در سـنۀ » احمد جامی قُـدِّسَ سِـرُّهُ«موافق عدد . کتاب سراج السائرین از اوست. اندابوعلی سینا و جمعی دیگر بوده

  :از اشعار آن جناب است. وفات یافت ۵۳۲
  غزلیات

 عاشقی دشواردان، چندان که باشی یار خود
 

 ی دشوارنیستچون زخود بیزارگشتی، عاشق
 

  ٭٭٭
 نه در مسجد گذارندم که رندی
 میان مسجد و میخانه راهیست

 

 نه در میخانه کاین خمار، خام است
 غریبم، عاشقم، آن ره کدام است

 

  ٭٭٭
 خواستم شرح غم دل به قلم بنویسم

 

 آتشی در قلم افتاد که طومار بسوخت
 

  ٭٭٭
 غره مشو که مرکب مردان مرد را
 نومید هم مباش که رندان باده نوش

 

 اندنگالخ بادیه پی ها بریدهدر س
 اندناگه به یک ترانه به منزل رسیده

 

  ٭٭٭
 یارم ز خرابات درآمد سرمست
 گفتم صنما من از تو کی خواهم رست

 

 مانند لب خویش می لعل به دست
 گفتا نرهد هر آنکه در ما پیوست

 

  یاترباع
 ایست کاندرو زنگی نیستعشق آینه

 دانی که که را عشق، مسلم باشد
 

 با بی خربان در این سخن جنگی نیست
 آن را که ز بدنام شدن ننگی نیست

 

  ٭٭٭
 چون تیشه مباش و جمله بر خود مرتاش

 عقل معاشتعلیم زاره گري در 
 

 چون رنده ز کار خویش بی بهره مباش
 پاشکش و چیزی میچیزی سوی خود می

 

  ٭٭٭
 با درد بساز چون دوای تو منم
 گر بر سر کوی عشق ما کشته شوی

 

 در کس منگر که آشنای تو منم
 شکرانه بده که خونبهای تو منم

 

  ٭٭٭
 چون قدر به نیستی است هستی کم کن
 از هستی و نیستی چو فارغ گشتی

 

 هستی بت تست بت پرستی کم کن
 می نوش شراب ذوق و مستی کم کن

 

  ٭٭٭
 تا یک سر موی از تو هستی باقی است
 گفتی بت پندار شکستم، رستم

 

 آیني دکان خودپرستی باقی است
 آن بت که ز پندار برستی، باقی است

 



۳۶ 

  ٭٭٭
 چشمم، که سرشک الله گون آورده

 اماش دل خون شدهنی نی به نظاره
 

 های خون آوردهبر هر مژه قطره
 از روزن دید سر برون آورده

 

  ٭٭٭
 از خلق مخواه، ار ندهد سوخته شی
 از خالق خواه ار دهد اندوخته شی

 

 ور زانکه دهد به منت افروخته شی
 ندهد، بر درش آموخته شیور می

 

  ٭٭٭
 گه ترک وجودغم فزاینده کنی
 آیندۀ عمر خواهی از رفته فزون

 

 گه آرزوی حیات پاینده کنی
 در رفته چه کردی که در آینده کنی

 

  نی قُدِّسَ سِرُّهامني بلیا
آن جنـاب بلیـان و آن از مضـافات . شیخ امني الدین محمد بن شـیخ علـی بـن شـیخ ضـیاءالدین مسـعود مولـد و منشـأ 

خود در خدمت شیخ اوحدالدین عبداللّه بـن . اجداد عظامش از علمای راه بني و عرفای با یقني. کازرون شرياز است
بـه مراتـب عالیـه رسـیده و پـس از وی پیشـوای مردمـان  -لی دقاق اسـتکه از فرزندگان شیخ ابوع -ضیاءالدین مسعود

ایـن چنـد ربـاعی از ایشـان نوشـته . رحلت نموده ۷۴۵در سنۀ . غرض، شیخی بزرگوار و از عرفای کبار است. گردیده
  :گویند رباعی آخری رادر دامن خرقۀ خود نوشته بوده است. شودمی

  رباعی
 آنان که فلک ز نور دهر آرایند
 از دامن آفتاب تا جیب زمني

 

 تا ظن نربی که باز نایند آیند
 ی است که تا خدا نمريد زایندرسم

 

  ٭٭٭
 من خار غمت به مردم دیده کشم
 وانگه که بمريم رقم بندگیت

 

 جور و ستمت با دل غمدیده کشم
 بر ذرّۀ استخوان پوسیده کشم

 

  ٭٭٭
 ای دل پس زنجري، چو دیوانه نشني
 زآمد شدن بیهده خود را پی کن

 

 در دامن درد خویش مردانه نشني
 در خانه نشنيمعشوق چو خانگی است 

 

  ابوالوفای خوارزمی
جـامع علـم و . مردم خوارزم به سبب حسن خلق او را فرشتۀ روی زمني لقب کـرده بودنـد. از کبار مشایخ خوارزم است
ه از مریدان حضـرت شـیخ نجـم الـدین کـربی او را جناب شیخ ابوالفتح که به چند واسط. عمل و صفات حمیده بوده

گویند جناب جالل الدین محمد رومی الملقّب به مولوی صاحب کتاب مثنوی، بـه ظهـور او خـرب . است تربیت نموده
بـاری رسـالۀ . موالنا حسني بن حسن خوارزمی صاحب شرح مثنوی موسوم به جواهر االسرار از مریـدان اوسـت. داده

  :و این رباعیات از اوست ۸۳۵وفاتش در سنۀ . یخ استکنز الجواهر از تصنیفات ش
  رباعی

 در سینه کسی که درد پنهانش نیست
 رو درد طلب که علت بی دردی

 

 چون زنده نماید او دل و جانش نیست
 دردیست که هیچگونه درمانش نیست

  ٭٭٭  
 پس منکر باطل نبود جز جاهل مد باطلچون بعض ظهورات حق آ



۳۷ 

 در کل وجود هر که جز حق بیند
 

 باشد ز حقیقة الحقایق غافل
 

  ٭٭٭
 ام تا بودممن از تو جدا نبوده

 در ذات تو ناپدیدم ار معدودم
 

 این است دلیل اخرت مسعودم
 در نور تو ظاهرم اگر موجودم

 

  ٭٭٭
 در مذهب آنکه عقل او هست تمام

 یست نگردی نشوی هست از آنکتا ن
 

 ها را جز به عدم نیست قیامهستی
 هستی است که نیستی نهادندش نام

 

  ٭٭٭
 بد کردم و اعتذار بدتر ز گناه
 دعوی وجود و دعوی قوة و فعل

 

 زیرا که درین هست سه دعوی تباه
 الحول و القوة اال باللّه

 

  ای اوحدی مراغه
شـهر  به سبب توطن در اصفهان از اهل آن. قدوۀ عرفا و زبدۀ فضالی زمان خود بوده و مدت مدیدی سیاحت فرموده

در علوم ظاهری و باطنی و کماالت صوری ومعنوی مفخر دوران است و ظهورش در . ای استاما مراغه. مشهور شده
دست طلب گریبان دلش را به جانب اهل حـال کشـیدو شـراب معرفـت از دسـت شـیخ . عهد دولت ارغون خان است

مثنـوی جـام . و زبان به اظهار حقـایق گشـادلهذا تخلص خود را اوحدی قرارداد . ابوحامد اوحد الدین کرمانی چشید
  :مثنوی جام جم شود مِنْاز منتخبات مثنوی و دیوان او نوشته می. در اصفهان بود ۷۳۸وفاتش در سنۀ . جم از اوست

 شناسی قدرخویشنت را نمی
 هم خلف نام و هم خلیفه نسب
 ذات حق را مهینه اسمی تو
 به بدن درج اسم ذات شدی

 وی ترا دو کون بهاستسر م
 ایست اللهیقالبت قُبه

 نُه فلک در دل تو دارد کُنج
 گر زمانی به ترکتاز آیی
 لیس فی جبتی تو دانی گفت
 گاه عبدی و گاه معبودی
 پیش ازین گر دو حرف برخوانی

 

 ورنه بس محتشم کسی ای صدر
 نه به بازی شدی خلیفه رسب
 گنج تقدیس را طلسمی تو
 به قوا مظهر صفات شدی

 کم و کاستزانکه هستی دو کون بی 
 ای نه آگاهیلیک از حبه

 با کواکب ولیک در یک کُنج
 بروی تا به عرش و باز آیی

 توانی گفتواناالحق تو می
 چه عجب چون غالم محمودی
 ترسمت برجهی که سبحانی

 

  ٭٭٭
 باده نوشیدگان جام الست

 به خم و مستی نیست ذوق پاکان
 بت پرستی ز می پرستی به
 چند گویی که باده غم بربد
 بهرت از غم کدام یار بُوَد
 هرکه را عشق او خراب کند
 دل سیاهی دهند و رخ زردی
 اوحدی شصت سال سختی دید

 نشدند از شراب دنیا مست
 جای نیکان به کرب و هستی نیست
 مردن عاقالن ز مستی به

 ببني که هم بربددین و دنیا 
 که شب و روز برقرار بُوَد
 فارغ از بنگ و از شراب کند
 بهل این سرخ و سبز اگر مردی
 تا شبی روی نیک بختی دید



۳۸ 

 سر گفتار ما مجازی نیست
 سالها چون فلک به سرگشتم
 از برون در میان باز آرم
 نکس نداند جمال سَلوت م

 

 باز کن دیده کاین به بازی نیست
 تا فلک وار دیده ور گشتم
 وز درون خلوتی است با یارم
 ره ندارد کسی به خلوت من

 

  من قصایده رحمة اللّه علیه
 تو نامۀ خدایی و آن نامه سر به مهر
 زین آفرینش آنچه تو خواهی ز جزء و کّل
 این جام را جال ده و خود را درو ببني
 نفس است و حکمت آنکه نمريد به وقت مرگ
 دنیا و دین دو پلۀ میزان قدرتست
 صوفی شدی صداقت و صدق و صفات کو

 اندم را ید و بیضا نهادهدست کلی
 گفتی که عارفم ز کجا دانی این سخن

 

 بردار مهر نامه ببني تا درو چهاست
 در نفس خود بجوی که جام جهان نماست
 سری عظیم گفتم اگر خواجه در سراست
 وین آلت دگر همه در معرض فناست
 این پله چون به خاک شد آن پله بر هواست
 صافی شدی کدورت حقد و حسد چراست

 اسواستکو شسته بود دست ز چیزی که م
 عارف کسی بود که بداند که از کجاست

 

  ٭٭٭
 دل نگهدار که بر شاهد دنیا ننهی
 تو که امروز چو کژدم همه را نیش زنی
 آن چنان زی که چو طوفان اجل موج زند
 چو روی بر سر خاکی بنگر که درو
 خاکساران جهان را به حقارت منگر

 ن آتش سوزان فرداآن برون آید از ای
 داریکشت ناکرده چرا دانه طمع می

 طلبی رنجی براگر آن گنج گران می
 

 کاین نه یاریست که او را غم یاری باشد
 مونس قرب تو شک نیست که ماری باشد
 گرد بر گرد تو از خري حصاری باشد
 چون تو در هر قدمی خفته هزاری باشد
 تو چه دانی که در آن گرد سواری باشد

 عیاری باشد که زرش را هم از امروز
 آب ناداده زمني را چه بهاری باشد
 گل مپندار که بی زحمت خاری باشد

 

  ٭٭٭
 سر پیوند ما ندارد یار

 گویم رازهمدمی نیست تا ب
 در خروشم زصیت آن معشوق

 ها همی سازدمطربم پرده
 همه مستان درآمدند به هوش
 چیست این ناله و فغان در شهر

 رسد معشوقتو گمانی که می
 همه در جستجوی و او غافل
 همه پویندگان این راهند
 نار در زن به خرمن تشویش
 سکۀ شاه و نقش سکه یکی است
 آب و آیینه پیش گري و ببني
 تا بدانی که نیست جز یک نور

 چون توان شد ز وصل برخوردار
 خلوتی نیست تا بگریم زار
 در سماعم ز صوت آن مزمار
 که در آن پرده نیست کس را یار

 شود هشیارمست ما خود نمی
 چیست این شور و فتنه در بازار

 رود دلدارمی او نشانی که
 همه در گفتگو و او بیزار
 همه جویندگان آن دیدار
 بار بر نه ز مکمن انکار
 عدد از درهم است و از دینار

 شود به شمارکه یکی چون دو می
 وان دگر سایۀ در و دیوار



۳۹ 

 همه عالم نشان صورت اوست
 رفته شد باغ و خفته شد فتنه

 

 بار جویید یا اولواالبصار
 سفته شد دُّر و گفته شد اسرار

 

  ٭٭٭
 از من نشان دل طلبیدند بیدالن
 رمزی بگویمت ز دل ار بشنوی به جان
 دل عرش مطلق است و برو استوای حق
 بر کرسی وجود چو لوحی است دل ز نور

 این گوشت پاره نیستگر دل به مذهب تو جز 
 کیخسرو آن کسی است که حال جهان بدید
 چون آفتاب عشق برآید تو بنگری
 سرپوش جسم گر ز سر جان برافکنی
 گر در فنای خویش بکوشی به قدر وسع

 

 من نیز بیدلم چه نوازم نوای دل
 بگذر ز جان که زود ببینی لقای دل
 زین جا درست کن به قیاس استوای دل
 بر وی نوشته سرّ خدایی خدای دل
 قصاب جو که به ز تو داند بهای دل

 گیتی نمای دل از نور جام روشن
 ها چو ذره رقص کنان در هوای دلجان

 فیض ازل نزول کند در فضای دل
 کنم به خلود بقای دلمن عهد می

 

  غزلیات
 ای صوفی از تو منکر عشقی به زهد کوش

 

 ما را ز عشق توبه نفرموده پري ما
 

  ٭٭٭
 صورت بت کافری باشد پرستیدن وىل

 

 واصل است بت پرست ار معنی بت بازداند
 

  ٭٭٭
 دریای و بر همه کس پرده میدر پرده

 

 با هر کسی و با تو کسی را وصال نیست
 

  ٭٭٭
 تن در نماز و روی به محراب ها چه سود

 

 چون روی دل به قبله و دل در نماز نیست
 

  ٭٭٭
 ه امسال به همسایه رسیدبوی آن دود ک

 

 ز آتشی بود که در خرمن من پار گرفت
 

  ٭٭٭
 کنند و ماهر کس عالج درد دىل می

 کمرت ز مور و مار شناس آن گروه را
 بردگرگ اجل یکایک از این گله می

 

 کنددم درکشیده تا الم او چه می
 کز بهر مور و مار تن خویش پرورند

 چرندوین گله را نگر که چه آسوده می
 

  ٭٭٭
 عالم ز ماجرای دل ریش ما پر است

 

 اجرا هنوزبا هیچ کس نگفته من این م
 

  ٭٭٭
 در دست ما چو نیست عنان ارادتی

 

 کندبگذاشتیم تا کرم او چه می
 

  ٭٭٭
 وقتی عالج مردم بیمار کردمی

 

 اکنون چنان شدم که ندانم دوای خویش
 

  ٭٭٭
 ماجرای عشق را روزی بگویم پیش خلق

 جستی که چیستکار خود راچاره میای که ازمن
 

 کند اظهار خویشورنگویم عاشقی خود می
 خویش این مگو ازمن که من خود عاجزم در کار

 

  ٭٭٭
 نه به اندازۀ خود یار گزیدی ای دل

 

 تا رسیدی به بالیی که رسیدی ای دل
 

  ٭٭٭



۴۰ 

 ایبودهدر هرچه بنگرم تو بدیدار
 چون اول از تو خواست که عشاق را بخواست

 

 ایای نانموده رخ تو چه بسیار بوده
 ایآخر چه شد که از همه بیزار بوده

 

  ٭٭٭
 ایدر کعبه گر ز دوست نبودی نشانه

 کنی توییگر راستی است هرچه طلب می
 

 ایحاجی کی التفات نمودی به خانه
 ایوین راه دور نیست به غري از بهانه

 

  ٭٭٭
 ور خود ترا به چشم یقني دیده عاشقان
 از بس که پر شدم ز صفات کمال تو

 

 وافتاده از یقني خود اندر گمان همه
 هان همهنزدیک شد که پر شود از من ج

 

  قطعه
 ایست خدایا غمش مخورفرزند بنده

 گر مقبل است، گنج سعادت برای اوست
 

 تو کیستی که به ز خدا بنده پروری
 بریور مدبر است، رنج زیادت چه می

 

  ٭٭٭
 از تست فتاده در خالیق همه شور
 ای با همه در حدیث و گوش همه کر

 

 در پیش تو درویش و توانگر همه عور
 با همه در حضور و چشم همه کوروی 

 

  رباعی
 چون دوستی روی تو ورزم به نیاز
 گر سوختنی است جان من هم تو بسوز

 

 مگذار به دست دشمن دونم باز
 ور ساختنی است کار من هم تو بساز

 

  ٭٭٭
 ای آمده گریان تو و خندان همه کس
 امروز چنان بزی که فردا چو روی

 

 سوز آمدن تو گشته شادان همه ک
 خندان تو برون روی و گریان همه کس

 

  ٭٭٭
 ای الف زنان را همه بویی ز تو نه

 ای هست از تودر هر مویی نشانه
 

 حاصل به جز از گفت و مگویی ز تو نه
 وان گاه نشان به هیچ رویی ز تونه

 

  سَ سِرُّهاحمد غزاىل طوسی قُدِّ
غـزال . برادر کهرت شیخ ابوحامد محمـد غـزاىل مشـهور بـه حجّةاالسـالم اسـت. جامع بوده میان علوم ظاهریه و باطنیه

غرض، جناب شیخ از اکابر اهل علم و حال و از اعـاظم محققـني و مریـد شـیخ ابـوبکر نسـاج . ای است از طوسقریه
تربیـت از آن جنـاب . قدّس سرّه صاحب کتاب تمهیـدات اسـتباشد و شیخ العارف عني القضات همدانی طوسی می
ای اسـت نظمـاً و نثـراً سـخنان خـوب و آن رسـاله. کتـاب سـوانح العشـاق را در غلبـۀ محبـت، وی نوشـته. یافته است

تیمّنـاً ایـن ابیـات از وی . مزارش در قـزوین اسـت. در سنۀ پانصد و بیست و هفت وفات یافت. عبارات مرغوب دارد
  :نوشته شد

 چون چرت سنجری رخ بختم سیاه باد
 تا یافت جان من خرب از مُلک نیم شب
 امعریان، ملک بخشم، گویی که خامه

 

 با فقر اگر بود هوس مُلک سنجرم
 خرمصد مُلک نیمروز به مویی نمی

 خاموش نکته گویم و گویی که دفرتم
 

  رباعیات
 با عشق روان شد از عدم مرکب ما
 زان می که حرام نیست درمذهب ما

 

 روشن ز چراغ وصل دایم شب ما
 ماتا روز اجل خشک نیابی لب 
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  ٭٭٭
   

 از بس که دلم طریق عشقت سرپد
 بنگر که به دیده در همی چون گذرد

 

 اشکم به من و تو بر همی رشک برد
 تا نگذارد که دیده در تو نگرد

 

  ٭٭٭
 عشقی به کمال و دل ربایی به جمال

 تر کجا بود هرگز حالزین نادره
 

 دل پر سخن و زبان ز گفنت شده الل
 ب زاللمن تشنه و پیش من روان آ

 

  ٭٭٭
 گر زلف تو سلسله است، دیوانه منم
 پیمان ترا به شرط پیمانه منم

 

 ور عشق تو آتش است، پروانه منم
 با عشق تو خویش، از تو بیگانه منم

 

  ٭٭٭
 تا با خودی ار چه همنشینی با من
 در من نرسی تا نشوی یک با من

 

 ای بس دوری که از تو باشد تا من
 و کنجی با منکاندر ره عشق با ت

 

  اوحدی کرمانی
صحبت شیخ محی الدین عربی را دریافته و شیخ مذکور در موضـعی . ابوحامد اوحدالدین از مقتدایان این طایفه بوده
از او پرسـید کـه در . شق بـا او مالقـات کـردشمس الدین تربیزی در دم. از کتاب فتوحات مکیه در وادی ذکر او شتافته

مگـر در قفـا دمـل داری کـه در : شمس گفـت. بینمچه حاىل؟ او به شمس الدین پاسخ داد که ماه را در طشت آب می
کـاش : گفـت. نمـوداما پاکبازی می. به موالنا جالل الدین مولوی گفتند که اوحدی شاهد باز بود. بینیآسمانش نمی

گفتند که احوال او ایـن اسـت کـه در غلبـۀ . چون به بغداد رفت خلیفه زاده میل به دیدن او کرد. تیکردی و از آن گذش
روم و او را بـه قتـل مـیمن می. گفت اگر چنني است او کافر و مبتدع است. گذاردحال، سینه بر سینۀ اهل جمال می

. خلیفه زاده به قدم ارادت پیش آمـد. این رباعی را گفت. شیخ بر خاطرش مشرف شد. چون به مجلس درآمد. رسانم
  :رباعی این است

 سهل است مرا بر سر خنجر بودن
 ای که کافری را بکشیتو آمده

 

 در پای مراد دوست بی سر بودن
 غازی چو تویی رواست کافر بودن

 

نـۀ او ای و فخـر الـدین عراقـی همـدانی در چلـه خاغرض، وی مرید شیخ رکن الدین سجاسی بـوده و اوحـدی مراغـه
این چند بیت از مثنوی و اشـعار او انتخـاب و تربکـاً در  ۵۳۶وفاتش در سنۀ . مثنوی مصباح االرواح از اوست. آسوده

  :مثنوی مصباح االرواح مِنْ. این سفینه ثبت افتاد
 تا جنبش دست هست مادام
 چون سایه ز دست یافت مایه
 چیزی  که وجود او به خود نیست
 هست است ولیک هست مطلق
 هستی که به حق قوام دارد
 برنقش خود است فتنه نقاش

 ت خود اشنیدخود گفت و حقیق
 پس باد یقني که نیست واللّه

 

 سایه متحرک است ناکام
 پس نیست خود اندر اصل سایه
 هستیش نهادن از خرد نیست
 نزدیک حکیم نیست جز حق

 ت ولیک نام دارداو نیس
 کس نیست درین میان تو خوش باش
 آن روی که خود نمود خود دید
 موجود حقیقی سوی اللّه

 

  رباعیات
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 جز نیستی تو نیست هستی به خدا
 گر زانکه بتی بحق، پرستی روزی

 

 ای هشیاران خوش است مستی به خدا
 حقا که رسی ز بت پرستی به خدا

 

  ٭٭٭
   

 م همه پر از صورت دوستچشمی دار
 از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست

 

 بادیده مرا خوش است چون دوست دروست
 یا اوست درون دیده یا دیده خود اوست

 

  ٭٭٭
 اوحد دیدی که هرچه دیدی هیچ است
 سرتاسر آفاق دویدی هیچ است

 

 هر چیز که گفتی و شنیدی هیچ است
 ای خزیدی هیچ استاین هم به گوشه

 

  ٭٭٭
 نگرم به چشم سر در صورتزان می

 این عالم صورت است و ما در صوریم
 

 زیرا که ز معنی است اثر در صورت
 معنی نتوان دید مگر در صورت

 

  ٭٭٭
 ها جواب گفتارم نیستدر مدرسه

 سرتاسر آفاق به هیچم نخرند
 

 ها صلیب و زنارم نیستدر بتکده
 یا رب چه متاعم که خریدارم نیست

 

  ٭٭٭
 اسرار حقیقت نشود حل به سؤال
 تا دیده و دل خون نکنی پنجه سال
 دل مغز حقیقت است تن پوست ببني
 هر چیز که آن نشان هستی دارد

 

 نی نیز به در یافنت حشمت و مال
 هرگز ندهند راهت از قال به حال

 ت صورت دوست ببنيدر کسوت پوس
 یا پرتو روی اوست یا اوست ببني

 

  ٭٭٭
 دل کوزنی آخراوحد در دل می

 تا کی گویی ز خلوت و خلوتیان
 

 روی منزل کوعمری است که راه می
 هفتاد و دو چله داشتی حاصل کو

 

  آذری طوسی قُدِّسَ سِرُّه
مـدتی بـا سـربداران اسـفراین در نظـم . پدرش عبـدالملک بیهقـی الطوسـی اسـت. نام آن جناب شیخ نورالدین حمزه

جناب شیخ، عارفی است کامل و شـیخی اسـت واصـل، فاضـلی . مملکت کوشید و اما چشم از زخارف دنیوی پوشید
فیض صـحبت . قدم در وادی سلوک نهاده. ارادت به شیخ محیی الدین طوسی داده. و کاملی است موحد است مجرد

دو . شاه نعمت اللّه کرمانی را دریافت و خرقه از دست او پوشید و در بني سیاحت به صحبت بسـیاری از اکـابر رسـید
سـلطان احمـد . وای سـفر افراشـتشداید سفر بر نفس خود گماشت و بـه جانـب هنـد لـ. نوبت به مکه مشرف گردید

بـه ایـران مراجعـت . گلربگه یک لک روپیه که صد هزار درهم باشد بـه او داد کـه سـلطان را تعظـیم کنـد، قبـول ننمـود
تصـانیف . هشـتاد و دو سـال عمـر کـرد. مدت سی سال در، بر رخِ بیگانگان بست و بر سجادۀ طاعـت نشسـت. فرمود

مــزار وی در . صــفا و طغــرای همــایون و عجایــب الغرایــب از آن جنــاب اســتدارد رســالۀ جــواهر االســرار و ســعی ال
  :قصایده مِنْ. غرض، از اشعار آن جناب این ابیات نوشته شد. اسفراین واقع است

 چنانکه هست فلک را دوازده تمثال
 اندبر آسمان والیت دوازده برج

 شهان بی سپه و خسروان بی شمشري

 کند مه و سالکه آفتاب بر آن دور می
 چو آفتاب نبوت همه به اوج کمال
 ملوک بی حشم و اغنیای بی اموال
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 ازین دوازده برج دوازده خورشید
 علی است آنکه به کنه حقیقتش نرسد
 حدیث معرفت او به مردم نااهل

 

 لع آلعلی است مهر سپهر کمال و مط
 به غري ذات خداوند ایزد متعال
 همان حکایت آب است و قصۀ غربال

 

  ٭٭٭
 منت خدای را که مطیع پیمربم 

 ن من همچو کشتی استتوحید، بحر و این ت
 تا از سواد وجه شدم سرخ روی فقر
 معنی حل طلق حلول قناعت است
 انددنیا چو جیفه، طالب آن سگ شمرده

 از آفتاب همت من مهر ذره نیست
از خسروان روی زمني ننگ آیدم 

 

 مانرب قضای خداوند اکربمفر
 جان ناخدای کشتی و عقل است لنگرم
 روشن شده است  معنی گوگرد احمرم
 ایننکته یاد گري که من کیمیاگرم
 لیکن من این گروه به سگ نیز نشمرم

 ای بدانمش از ذره کمرتمگر ذره
 تا من گدای حضرت ساقی کوثرم

 

  غزلیاته مِنْ
اگرچه دولت وصلت به چون منی نرسد

 

 در این امید بمريم که خوش تمنایی است
 

  ٭٭٭
  .آیددىل که آه کشد در ره تو از خامی است که هرکه سوخت ازو دود برنمی

  ٭٭٭
 شدیم پري به عصیان و چشم آن داریم

 

 که جرم ما به جوانان پارسا بخشند
 

  ٭٭٭
 کشتگان خویش را در پیش مردم جلوه ده

 

 تا شهیدان ترا آیني ماتم برفتد
 

  ٭٭٭
 چو مستوىل شود درد جدایی، تن به مردن ده

 ترسیز هول روز جزا آذری چه می
 

 اندددوای این مرض را هیچکس جز من نمی
 تو کیستی که در آن روز در شمارآیی

 

  قطعه
 ایز حکمت بیاموزمت نکته

 لباس طریقت چو در بر کنی
 تا که شاهی کنیبه عشق آر رو 

 

 که در هر دو عالم شوی سرفراز
 به ذلت مرنج و به عزت مناز
 که محمود گردید عبد ایاز

 

  رباعی
 دانستممن گریۀ آتشني نمی

 نه نام به من گذاشت عشقت نه نشان
 

 دانستممن سوز دل حزین نمی
 دانستممن عشق ترا چنني نمی

 

  اسريی الهیجی رحمة اللّه علیه
د مریـد حضـرت سـید محمـ. نام نامی آن جناب شیخ محمد، و شـیخی اسـت مجـرد از فحـول علمـا و از عـدول عرفـا

. شـانزده سـال اکتسـاب کمـاالت روحـانی و اقتبـاس معـارف حقـانی، از آن جنـاب نمـوده. نوربخش و خلیفۀ اوست
بـا مـالً . نامش مفاتیح االعجاز و از همۀ شروح، ممتـاز اسـت. شرحی بر مثنوی گلشن راز شیخ محمود شبسرتی نوشته

بحر رمـل منظـوم کـرده، مشـتمل بـر تحقیقـات و مثنوی در . عبدالرحمن جامی معاصر بوده و جامی او راتمجید نموده
تیمناً . مرقدش در شرياز معروف است. شوددیوانی نیز دارد پنج هزار بیت می. تمثیالت، مسمی به اسرار الشهود است

  :شودو تربکاً چند بیتی از او نوشته می
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  غزلیات
 عالم چو نقش موج به بحر وجود اوست

 

 بود همه جهان به حقیقت نمود اوست
  ٭٭٭  

 اگر حجاب دویی از میانه برخیزد
 

 یقني که ناظر نور لقا توانی بود
 

  ٭٭٭
 ای بی خرب از حالت رندان خرابات
 تا مست ازین می نشوی باز ندانی

 

 زین می نچشیدی که شدی سوی مناجات
 اسرار دل اهل دل از شطح و ز طامات

 

  ابوعلی رودباری قُدِّسَ ِسرُّه
از . حمد ابن قاسم بن منصور و ارادتش به جناب شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی مشهور استآن جناب شیخ احمدبن م

شیخ ابوعلی کاتب که از کبار متقدمني و محققني است، اخالص و عقیـدت او . قدمای مشایخ و از علمای راسخ است
أبي عَلـّی الرّودبـاری، غـرض، وفـاتش  حَقِیقَةِ مِنْیقَةِ و الْعَةِ و الطَّرِمِ الشَّرِیْمَعَ لِعِلْتُ أجْپذیرفته ودر شأن او گفته که مارَأَیْ

  :در سنۀ سیصد و بیست و یک و از آن جناب است
 تُ لَکَ سِوَاکَاالنَظَرْ وَحَقِّکَ 

 حَظِّهِ  بِکَ فانِیاً عَنْ یَکُنْ لَمْ  مَنْ
 ه صائبةٌ جَمَعَت لَهأو تَیَّمَتْ

 نَ المَراتِبِ قائِمٌفَکَأنَّهُ بَیْ
 

 نِ مَوَدَّةٍ حَتّی أَرَاکابعَیْ
 بابِسِ بِاالَٔحْوَعَنِ الهَوَیَ واالُٔنْ 

 بابِ تَرِقا مِنَ االَٔسْمَا کانَ مُفْ
 لِ ثَوابِ لِمُنالِ حَظٍّ اوَ جَزِیْ

 

  ایزدی یزدی
از متأخّرین و از طبقات سالکني در زمان سلطنت اکرب شاه هندی به هندوستان رفته و خدمت جمعی از کـاملني رسـیده 

  :این دو رباعی از اوست. م در آنجا فوت شدو ه
  رباعی

 بر نیک وبد جهان پر درد و دریغ
 غري از لب ساغر و دم صبح مرا

 

 گه خنده کنم چو برق و گه گریه چو میغ
 لبها لب مار گشت و دمها دم تیغ

  ٭٭٭  
 ای ساقی بادۀ محبت جامی

 ا کی هدف تري تغافل باشیمت
 

 وی قاصد غمزۀ بتان پیغامی
 قهری، لطفی، تبسمی، دشنامی

 

  انسی جنابذی
سـیدی عزلـت گـزین و . نام شریفش سید قطب الـدین مريحـاج واز فرزنـد زادگـان جنـاب شـاه نعمـت اللّـه وىل اسـت

سـلطان امـري علیشـري وزیـر . نمودهسالکی خلوت نشني، معاصر سلطان حسني بایقرا بوده و به روزی مقدری قناعت می
، موالنا جامی به منـزل او رفتـه، تکلفـات و تعارفـات ایشـان را نپذیرفتـه صـحبتی داشـتند و بی نظري او و عارف نامی
بعضی از اشعار آن جناب در مجالس النفایس امري علیشري ضـبط و بعضـی در آتشـکده ثبـت . لوای مراجعت افراشتند

  :از اوست. هم در هرات وفات یافت. است
 دلِ شکسته خیال وصال کرد باز این

 

 چیزی خیال کرد که نتوان خیال کرد
  ٭٭٭  
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 آن چنان از مرض عشق تو بگداخت تنم
 

 که مرا هرکه ببیند نشناسد که منم
 

  ابوعلی مصری
مشـهور . و هو حسن بن احمد المصری مرید جناب شیخ ابوعلی رودباری مذکور است و از اعاظم مشایخ زمـان خـود

شـیخ ابـوعمران مغربـی کـه از اجلـۀ عـارفني . دی صـحبت داشـتهاست با شیخ ابوبکر مصری وشیخ ابوالقاسم نصر آبا
گویند هرگاه چیزی بر وی مشکل شـدی در رؤیـا و مکاشـفه . متقدمني است مرید او بوده و کسب کماالت از او نموده

. غـرض، از طبقـۀ رابعـه بـوده. رسیدی و از آن حضرت استفسار کردی و جـواب شـنیدی به خدمت حضرت نبویملسو هيلع هللا ىلص
  :بیت از او نوشته شدتیمناً این دو 

  عربیه
 تُ بنظّارٍ اِىل جانِب الغِناوَلَْس

 وَانِّی لَصَبّارٌ عَلی مایَنُؤبِنی
 

 ر فَْقعُلیا يف جانِب الْإذا کانَت الْ 
 رِنَی عَلَی الصَّبْبُکَ اِنّ اللّهَ أَثْوحَسْ

 

  ابراهیم اردوباری
در زمان سلطنت شاه جهان هندی بـه . آن از توابع خوی است اسمش مريزا ابراهیم و از امري زادگان آن والیت بوده و

پـس از مـدتی از تعلقـات دنیـوی دل سـرد و از . در آن مملکت عزت و ثروت وافر و وافی به هم رسانیده. دهلی رفته
هان آخراالمـر بـه ایـران آمـده در اصـف. قیودات ظاهری فرد گردیده، اموال خود را به تاراج داده ودر حلقۀ فقر پانهاده

  :و هم این رباعی از نتایج افکار ابکار اوست. فوت شد
  رباعی

 هر زنده دىل که او ز اهل درد است
 هر پري زنی مرگ طبیعی دارد

 

 دانسته ز اسباب تعلق فرد است
 مردی که به اختیار مريد مرد است

 

  ابراهیم بدخشانی
در دهلی متولد  ۱۰۸۷ندوستان آمده و وی در سنۀ عارفی است واالمقام والدش از بدخشان به ه. خلیفه ابراهيمش نام

در بدو حال به مالزمت عالم گري پادشاه اشتغال داشت باالخره مري جالل الدین حسني بدخشانی که از مشایخ . گردید
گویند که علوم ظاهری . لهذا کماالت نفسانیش حاصل و به مقامات انسانی واصل آمد. آن زمان بود او را تربیت نمود

مع هذا تألیفات و تصنیفات چند او را بوده و مثنوی به قدر شش هزار بیت منظوم . وخته و فضایل کسبی نیاموختهنیند
بیست و پـنج . شرحی بر نکات حقیقت آیات شاه نعمت اللّه وىل نگاشته و خود طریقۀ سلسلۀ نقشبندیه داشته. فرموده

وفات یافته، به جنـت  ۱۱۶۰در سنۀ . ش مخصوص بودهچند مزرعه به جهت صرف خانقاه. سال در بلدۀ لکنهو آسوده
  :شودتیمناً چند بیت از مثنوی ایشان ثبت می. شتافته

  مثنویاته مِنْ
 ما و من گفنت هم از امرت بخاست
 روح من با جان، جان اندر تن است
 گفت نی باشد ز نایی در نهان
 بهرت از نی نیست کس با راز جفت
 آدم آن باشد کزین دم آگه است
 عالم کربی که نور سرمدی است

 

 ورنه ما را این قدر قدرت کجاست
 گویم نه این گفت من استهرچه می

 لیک از نی بشنوند اهل جهان
 هرکه چون نی گشت خاىل راز گفت
 دمبدم در غیبت غیب اندر است

 های نور احمدی استقیقتآن ح
 



۴۶ 

  اسريی اصفهانی
اوقاتش به خـدمت فقـرا مصـروف و خـاطرش بـه . گماشتها همت میآقاحسني خان نام داشته و بر تحصیل مراتب علی

مثنوی به طـرز بوسـتان شـیخ . سالکی خلیق و خوشحال و درویشی شفیق و صاحب کمال بوده. صحبت عرفا مشعوف
  :از آن جناب نوشته شد. نهایت فصاحت دارد. سعدی به قرب ده هزار بیت منظوم نموده

 گرفتم آنکه گشایند پای بستۀ ما
 گواه اینکه نه رند و نه زاهدیم بس است

 

 کنند به بال و پر شکستۀ ماچه می
 یالۀ تهی و سُبحۀ گسستۀ ماپ

  ٭٭٭  
   

 خوش است این باغ اما باغبانش حیف نتواند
 

 گلی بر شاخسار و بلبلی در آشیان بیند
 

  مثنویاته مِنْ
 به کسری چه خوش گفت بوذر جمهر
 مبادا به کس کینه ورزد دلت
 یکی اره بر پای سروی نهاد
 دگر روز دادش مکافات دست

 

 خرامد به کامت سپهرکه تا می
 ملرزان دىل تا نلرزد دلت

 وی آن سرو از پا فتادبه دست 
 که از سروی افتاد پایش شکست

  ٭٭٭  
 چه نیکو به زن گفت دهقان ده

 ز انعام ماکه چون ما نمانیم 
 

 که نانی به ایتام همسایه ده
 گرسنه نمانند ایتام ما

  ٭٭٭  
 به دوران دو کس را اگر دیدمی
 یکی آنکه گوید بد من به من

 

 به گرد سر هر دو گردیدمی
 دگر آنکه پرسد بدخویشنت

  ٭٭٭  
 دلم سوخت بر سالکی ره نورد
 که عمری در این راه بشتافتم

 

 گفت با حسرت و سوز و دردکه می
 ام یافتمنه رستم نه وارسته

  ٭٭٭  
 نشستبر آن تخت زرین که جم می

 چو باید از این تخت درخاسنت
 

 برخاست این نقش بستشنیدم چو 
 نريزد نشسنت به برخاسنت

  ٭٭٭  
 یکی از اسريان شريین نفس
 که چون گريد از راندن من گران

 

 راند در بزم از خود مگسنمی
 مبادا دهد زحمت دیگران

 

  ابراهیم الری ره
به لقب خانی سـرافراز و بـه صـفت . ه و خود نیز چندی در آن صفحه حکمرانی نمودهاز حکام زادگان آن والیت بود

در تـذکرۀ علیقلـی خـان لگـزی مـتخلص بـه . عدل و داد ممتاز، به صفات حمیده موصوف و به اخالق گزیده معروف
  :واله این بیت از اودیده شد

 ل بوده استما پی تحصیل یار و یار در د
 

 حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است
 



۴۷ 

  ابوذر بوزجانی
  :از آن جناب است. از اعاظم مشایخ متقدمني و از اماجد محققني بوده

  عربیه
 سِناجْنکانَ مِنْ رفُنا مَنْیَْع

 

 کَروُنوَسائِرُ النّاسِ لَنَا مُنْ
  ٭٭٭  

 تو به علم ازل مرا دیدی
 آن و من به عیب همان تو به علم

 

 دیدی آنگه به عیب بخریدی
 رد مکن آنچه خود پسندیدی

 

  امري مازندرانی
دیوانش همـه ربـاعی و رباعیـاتش بـه لفـظ . اعراب وی را شیخ العجم نامند. از مجاذیب عاشقان و از قدمای صادق

  :مزارش در دارالمرز مشهور و این رباعی از آن مغفور است. پهلوی است
  رباعی

 زَنه کره ره من بوشائمهُت کَْنکُْن
 واجُب الوجود عَلَّمَ االسمائمه

 

 خمري کرده آب چهل صباحمه
 هارزان مفروش دُّر گرانبهائم

 

  ابوعبداللّه شريازی
نـام او . از غایت شـهرت محتـاج بـه شـرح نیسـت و جمعـی از کبـار بـه خـدمتش ارادت داشـته. از اعاظم مشایخ بوده

 ۳۹۱ل عمـر داشـت و در سـنۀ صـد و بیسـت و چهـار سـا. عبداللّه محمد بن خفیف است و به شیخ کبري معروف است
  :این بیت را به آن جناب نسبت است. رایت سفر آخرت برافراشت

 هرکسی را کارخویش وهرکسی را یار خویش
 

 صريفی بهرت شناسد قیمت دینار خویش
 

  بوحفص خوزی
گاه شیخ عبداللّه یقظان الخـوزی اسـت یخ بـا حضـرت شـ. از عظما و قدمای این طایفه و خلف الصدق جناب شیخ آ

لهـذا آن . تسـخري ارواح فرمـوده. شـیخ جـامع علـوم بـوده. انـدابوسعید ابوالخري معاصر و اتحاد وافر با یکدیگر داشـته
گویند قریـب بـه دویسـت بنـده در اوقـات اعتکـاف در عتبـات عالیـات و . اندجناب را شیخ الجن واالنس لقب کرده

وفـاتش در سـنۀ . مـدت عمـر شـریفش هفتـاد و پـنج سـال. دهکه اغلب آنها عالم و فاضل بـو. مدینۀ مشرفه آزاد نموده
  :این رباعی از آن جناب است. ۴۷۲

 از بس که بدیدم ز وصال تو فراق
 اکنون که به من فراق تو کرده وفاق

 

 جویای فراق گشتم اندر آفاق
 خواهی تو به شام باش و خواهی به عراق

 

  برهان کرمانی
. ۸۴۷والدتـش در سـنۀ . با شـاه قاسـم انـوار صـحبت داشـته. ت اللّه کهستانیاسم شریفش شاه خلیل اللّه بن شاه نعم
  :از ایشان است. غرض، سیدی کامل و عارفی فاضل بوده

  رباعی
 ای دوست قبولم کن م و جانم بستان
 با هرچه دلم قرار گريد بی تو

 

 مستم کن و از هر دو جهانم بستان
 آتش به من اندر زن و آنم بستان

 



۴۸ 

  قیباباشاه عرا
جـز بـا اهـل حـال بـا کسـی . گذرانیدهدر اصفهان به انزوا می. معاصر شاه عباس ماضی صفوی و از خوشنویسان بوده

غرض، مردی موحد وسـالکی مجـرد، طالـب کمـاالت و . فرموده، مگر به حسب ضرورت و از روی کدورتتکلم نمی
  :بیت و رباعی از اوستاین . نمودتقی اوحدی نوشته است که حاىل تخلص می. صاحب حاالت بود

 اند گدایان عشق از در دوستچه دیده
 

 آیدکه هر دو عالمشان در نظر نمی
 

  رباعی
 واحد چو به کثرت آورد روی ظهور
 هاتکرار وجود ماست این مرتبه

 

 گردد به حجابات مراتب مستور
 ماییم به تکرار خود از خود شده دور

 

  بیدل دهلوی
در آغاز شباب ازمالزمت استعفا گزیـده و در زاویـۀ خمـول . ادر و نظريش در عهد خود نادرنام شریفش موالنا عبدالق

در تحقیـق یگانـه . مرجع اهل کمال و ملجأ ارباب حال. به ترک و تجرید کوشید و بادۀ توحید و معرفت نوشید. خزیده
ر تقارب تخمینـاً بـه قـدر سـه هـزار مثنوی موسوم به محیط اعظم به زبان درویشان به بح. و در تجرید مسلم اهل زمانه

  :و این ابیات از آن جناب است ۱۳۰۳وفاتش در سنۀ . بیت از ایشان دیده شده و دیوان مبسوطی نیز دارد
  غزلیاته مِنْ
 مقصد از هستی ما رنج و غم و آزار بود

 بگویم کیست تا باور کندبا که گویم ور 
 

 ورنه در کنج عدم آسودگی بسیار بود
 کان پریرویی که من دیوانۀ اویم منم

  ٭٭٭  
    

 آن کس که رموزدان چند و چون است
 آری هر کس که حضرت انسان را

 

 داند کابلیس از چه ره مطعون است
 مسجود نداند به یقني ملعون است

 

  بینوای بدخشانی
به اتمـام رسـانیده و  مراتب سريو سلوک رادر خدمت والد ماجدش. وهُوَ شاه خلیل اللّه بن خلیفه ابراهیم مذکور است

  :از اوست. به مدارج اعلی و معارج قصوی ترقی نموده
  رباعی

 من آب شدم سراب دیدم خود را
گاه شدم تمام دیدم غفلت  آ

 

 دریا گشتم حباب دیدم خود را
 بیدار شدم به خواب دیدم خود را

  ٭٭٭  
 بود آنکه خویش را کرد فنا عارف

 صوفی است کسی که خویش را کرد ثبوت
 

 اثبات نمود ذات حق را به بقا
 دریافت به خود جمله صفات و اسما

  ٭٭٭  
 با مردم عام هست خود عارف عام
 بینند به رنگ خویش او را همه خلق

 

 آگاه ز پختگی او نی هر خام
 در بی رنگی اگرچه او هست تمام

  ٭٭٭  
 رت قطره سر به سر دریاییمدر صو

 گویند که کنه ذات او نتوان یافت
 

 تو ذره مبني مهر جهان آراییم
 ایم اینکه کنهش ماییمما یافته

 



۴۹ 

  بسحق شريازی
اسم شریفش شیخ احمد و کنیتش ابواسحق مشهور به اطعمه و سبب این لقب اینکـه او سـخن در وصـف اطعمـه مـی

د و اند و حال آنکه شیخی بزرگوار و فاضلی عاىل مقـدار، صـاحب وجـبعضی او را مردی خوش طبع شمرده. فرموده
بـه بعضـی از . به خدمت شاه نعمـت اللّـه کرمـانی رسـیده و ارادت حاصـل کـرده. حال و مجموعۀ صفات کمال است

  :اشعار سید نعمت اللّه اقتفا نموده و از آن جمله شاه نعمت اللّه گفته
 گوهر بحر بیکران ماییم

 

 گاه موجیم و گاه دریاییم
 

  :او گفته
 ک معرفت ماییمرشتۀ ال

 

 گه خمريیم و گاه بغراییم
 

تـوانیم از اللّـه گفـت، از به سید در جـواب گفتـه کـه مـا نمـی. رشتۀ الک معرفت شمایید: سید چون او را دیده فرموده
مرثیـه در وفـاتش بـه . جناب شاه داعی اللّه شريازی با وی معاصر و معاشر و وی را تمجید کـرده. گوییمنعمت اللّه می

ار از هـر مقولـه دارنـد وبیشـرت مصـارع شـمس الـدین محمـد حـافظ شـريازی را بـه غرض، شیخ اشعار بسی. نظم آورده
  :مرقدش در تکیۀ چهل تنان شرياز، و این چند بیت از اوست. آورندتضمني در شعر خود می

 گیپاپزان سحر که سر کله واکنند
 

 آیا بود که گوشۀ چشمی به ما کنند
  ٭٭٭  

درون خربزه واقف نشد کسی چون از
 

 هرکس حکایتی به تصور چرا کنند
  ٭٭٭  

 روزه داری و قناعت هوسم بود وىل
 کس به باالی مزعفر مکناداش ترش

 

 زند آن برۀ بریان که مرپسچشمکی می
 که چنانم من ازین کرده پشیمان که مرپس

  ٭٭٭  
 حکایت عدس و سفرۀ خلیل اللّه

 

 ز من برپس که مداح نعمت الّلهم
  ٭٭٭  

 پس از سی چله بر من کشف شد این راز پنهانی
 

 ادنجان و بادنجانست بورانیکه بورانی است ب
  ٭٭٭  

 خور در رواق ازرق چون رو نهد به زردی
 

 یاد آیدم مزعفر در صحن الجوردی
 

  بهائی عاملی طاب ثراه
اصـحاب  عامل از اراضی نجـد اسـت و حضـرت شـیخ از اعـاظم. و هُوَ شیخ المشایخ شیخ بهاء الدین محمد العاملی

در لباس فقر و فنا، مـدتها مسـافرت و . جامع علوم صوری و معنوی و فارس میدان فارسی و عربی. ذوق و وجد است
در ترویج شریعت عزّا و طریقت بیضا، مساعی جمیله به . سیاحت فرمودو آخراالمر در دارالسَّلطنۀ اصفهان توطن نمود

جنـاب فضـیلت مـآب، موالنـا . ه مقامات عالیه فایض گردانیـدظهور رسانید و از فیض حضور خویش جمعی کثري را ب
اجـازۀ ذکـر از ) ره(محقق مجلسی اعنی محمـدتقی والـد ماجـد جنـاب محـدث مقـدس موالنـا محمـد بـاقر مجلسـی

به هر حـال جنـاب شـیخ را تصـنیفات و . حضرت شیخ داشته و محدث مجلسی این معنی را در تألیفات خود نگاشته
از جمله مفتاح الفـالح و اربعـني و خالصـۀ حسـاب و رسـالۀ اسـطرالب و تشـریح االفـالک و . تألیفات دلپسند است

کتاب کشکول آن حضرت مشهور . مشرق الشمسني و حاشیۀ تفسري قاضی و سایر تصانیف عربیه و فارسیه متعدد دارند
عَـدِ وابگـاه فـی مَقْدر یازدهم شوال لبیک حق را اجابت گفته، در خ ۱۰۳۲غرض، آن حضرت در سنۀ . و معروف است

حسب االشـاره شـاه عبـاس صـفوی نعـش شـریفش را بـه مشـهد مقـدس رضـوی نقـل . خفته تَدِرْدَ ملیکٍ مُقْقٍ عِنْصِدْ
  :شوداز خیاالت معارف آیات آن جناب قلمی می. نمودند



۵۰ 

  غزلیات
 م رسمی که تمام قیل و قال استبگذر ز عل

 ز مراحم الهی نتوان برید امید
 

 تو و درس عشق ای دل که تمام وجد و حالست
 مشنو حدیث واعظ که شنیدنش وبالست

  ٭٭٭  
   

 به عالم هر دىل کو هوشمند است
 هابه کف دارند خلقی نقد جان

 آید ز کعبهبهائی گرچه می
 

 به زنجري جنون عشق بند است
 سرت گردم مگر بوسی به چند است
 همان دُردی کش زنار بند است

  ٭٭٭  
 ز من مرنج بسی گر نظر کنم سویت

 

 ی ندارم از رویتگرسنه چشمم و سري
  ٭٭٭  

 دی مفتیان شهر را تعلیم کرده مسئله
 ند آنان که در بازار عشقیارب چه فرخ طالع

 چون رشتۀ ایمان من بگسسته دیدند اهل کفر
 در گوش اهل مدرسه یارب بهائی شب چه گفت

 

 و امروز اهل میکده رندی ز من آموختند
 دردی خریدندو غم دنیا و دین بفروختند
 یک رشته از زنار خود بر خرقۀ من دوختند
 کامروز آن بیچارگان اوراق خود را سوختند

  ٭٭٭  
 ز جام عشق او مستم دگر پندم مده ناصح
 مرا امید بهبودی نمانده است ای خوشا روزی
 بهائی بارها ورزید عشق اما جنونش را
 سجادۀ زهد من که آمد
 پودش همگی ز تار چنگ است

 

 بایدنصیحت گوش کردن را دىل هشیار می
 بایدگفتم عالج این دل بیمار میکه می

 بایدبایست زنجريی وىل این بار مینمی
 خاىل ز عیوب و عاری از عار

 پود زنارتارش همگی ز 
  ٭٭٭  

 گر سر بر جای پا نهادیمدر راه عشق ا
 ما عاشقان مستیم سر را ز پا ندانیم

 

 بر ما مگري نکته ما را ز دست مگذار
 ها بگريید بر مردمان هشیاراین نکته

 

  وله ایضاً 
 به بازار محشر من و شرمساری
 بهائی بهای یکی موی جانان

 

 که بسیار بسیار کاسد قماشم
 دو کون ار ستانم بهائی نباشم

  ٭٭٭  
 آنکه در ره عشق در منزىل نخسبمبا

 گه خرقۀ ریایی پوشم که شیخ وقتم
 

 چندان گریستم خون کز دیده دست شستم
 گه زیر خرقه زنار بندم که بت پرستم

  ٭٭٭  
 من آینۀ طلعت معشوق وجودم
 ابلیس نشد ساجد و مردود بدانند
 تا کس نربد ره به شناسایی ذاتم

 

 از عکس رخش مظهر انوار شهودم
 آن دم که مالیک همه کردند سجودم
 گه مؤمن و گه کافر و گه گرب و یهودم

  ٭٭٭  
 کشد غريت مرا غريی اگر آگه شودمی

 

 ترسم که از عشق تو باشد آه اوزانکه می
  ٭٭٭  

 تا دمی بر آسایم زین حجاب جسمانی ن شراب روحانیساقیا بده جامی زا
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 دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم
 زاهدی به میخانه سرخ رو ز می دیدم
 آرمزلف و کاکل او را چون به یاد می
 شایدما سیه گلیمان را جز بال نمی

 

 در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی
 گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی

 نهم پریشانی بر سر پریشانیمی
 بر دل بهائی نه هر بال که بتوانی

  ٭٭٭  
 سرکار آگهسازد ترا ازشراب عشق می

 بهائی خرقۀ خود را مگر آتش زدی کامشب
 

 نه تدقیقات مشائی و تحقیقات اشراقی
 جهان پر شد ز دود کفر و سالوسی و زراقی

 

  من رباعیاته
 در میکده دوش زاهدی دیدم مست
 گفتم ز چه در میکده جا کردی گفت

 

 تسبیح به گردن و صراحی بر دست
  از میکده هم به سوی حق راهی هست

  ٭٭٭  
 زه گلی که زیب آن گلزار استهر تا

 از دور نظر کن و مرو پیش که شمع
 

 گر بینی گل و گر بچینی خار است
 نماید نار استهرچند که نور می

  ٭٭٭  
 تانیست نگردی ره هستت ندهند
 چون شمع قرار سوخنت گر ندهی

 

 این مرتبه با همت پستت ندهند
 سر رشتۀ روشنی به دستت ندهند

  ٭٭٭  
 نوایی برداراز نالۀ عشاق

 از منزل یار تا تو ای سست قدم
 

 وز درد و غم دوست دوایی بردار
 یک گام زیاده نیست گامی بردار

  ٭٭٭  
 نمودم من زارآهنگ حجاز می

 یارب به چه روی جانب کعبه رود
 

 کامد سحرم ز دل به گوش این گفتار
 گربی که کلیسیا ازو داردعار

  ٭٭٭  
 ای دل که ز مدرسه به دیر افتادی
 الحمد که کار خود رساندی تو به جای
 تا از ره و رسم عقل بريون نشوی
 یک لمعه ز روی لیلیت بنمایم

 

 وندر صف اهل زهد غري افتادی
 صد شکر که عاقبت به خري افتادی

 شوییک ذره از آنچه هستی افزون ن
 عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی

 

  من مثنویاته
 از سمور و حریر بیزارم
 دلم از قیل و قال گشته ملول
 هالوحش اللّه ز سینه جوشی

 که بود کی که بازگردم فرد
 دامن افشانده زین سرای مجاز
 خاک بر فرق اعتبار کنم
 یک دمَک با خودآ ببني چه کسی
 جور کم به ز لطف کم باشد
 جور کم بوی لطف آید ازو

 

 باز میل قلندری دارم
 ای خوشا خرقه و خوشا کشکول
 هایادایام خرقه پوشی

 درد با دل ریش و سینۀ پر
 فارغ از فکرهای دور و دراز
 خنده بر وضع روزگار کنم
 از که دوری و با که هم نفسی
 که نمک بر جراحتم باشد
 لطف کم محض جور زاید ازو
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  مثنوی شري وشکر
 لطف دلدار این قدر باید
 ای مرکز دایرۀ امکان

 جواهر ناسوتی تو شاه
 تا چند به تربیت بدنی
 صد ملک ز بهر تو چشم به راه
 تا واىل مصر وجود شوی
 در روز الست بلی گفتی
 نه اشک روان نه رخ زردی
 به چه بسته دىل به که هم نفسی
 شد عمر به شصت و همان پستی
 گفتم که مگر چو به سی برسی
 در سی در سی ز کالم خدا
 وز سی به چهل چو شدی واصل
 اکنون که به شصت رسیدت سال
 در راه خدا قدمی نزدی
 در علم رسوم چه دل بستی
 راهی ننمود اشاراتش
 تا کی ز شفاش شفا طلبی
 در راه طریقت او روکن
 کان راه نه ریب درو نه شک است
 علمی بطلب که ترا فانی
 علمی بطلب که کتابی نیست
 علمی که دهد به تو جان نو
 علم رسمی همه خسران است

 ن علم ز تفرقه نرهاندآ
 این علم ز چون و چرا خاىل است

 

 که رقیبی ازو به رشک آید
 وی زبدۀ عالم کون و مکان
 خورشید مظاهر الهوتی
 قانع به خزف ز در عدنی
 ای یوسف مصر برآی از چاه
 سلطان سریر شهود شوی

 به بسرت الخفتیو امروز 
 اللّه اللّه تو چه بی دردی
 یک دم به خودآ و ببني چه کسی
 از بادۀ لهو و لعب مستی
 یابی خود را دانی چه کسی
 رهرب نشدت به طریق هدا
 جز جهل نشد ز چهل حاصل
 خاىل نشدی یک دم ز وبال
 بر لوح وفا رقمی نزدی
 بر اوجت اگر بربد پستی
 دل شاد نشد ز بشاراتش

 هر دوا طلبیوز کاسۀ ز
 با نان شریعت او خو کن
 وان نان نه شور و نه بی نمک است
 سازد ز عالیق جسمانی
 یعنی ذوقی است و خطابی نیست
 علم عشق است ز من بشنو
 در عشق آویز که علم آنست
 این علم ترا ز تو بستاند
 سرچشمۀ آن علی عاىل است

  ٭٭٭  
 غَرَقُواعُشّاقُ جَمالِکَ قَدْ

 وَقَفُوا فی بابِ نَوالِکَ قَدْ
 

 َترقُوار صِفاتِکَ وَاحْفی بَحْ
 وَلِغريِ جَمالِکَ مَا عَرَفُوا

  ٭٭٭  
 رُقُهُْمقَةِ تَحْرانُ الفُْرنِیْ

 گر پای نهند به جای سر
 دانند ز شوق لقاکه نمی

 

 رقُهُمْ مُع تُْغواجُ االَٔدْأمْ
 در راه طلب ز ایشان بگذر

 سر سر را از پاپا را از 
  ٭٭٭  

 ر زُاللِکَ مَاشَربُواغَْی مِنْ
 نِیهِمْصَدَماتُ جَاللِکَ تُفْ

 ر خَیالِکَ مَاطَربُواوَبغَْی
 هِمْیِیْنَفَخَاتُ وِصالِکَ تُحْ
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 ماتُواقَدْیُوا کَمْأُْح قدْ  کَمْ
 بَی لِفَقريٍ رَافَقَهُمْ طُوْ

 

 فِی العشقِ رَوَایَاتُ  هُمْعَنْ
 هُمْ رَی لِحزینٍ وافقْبُشْ

 

  حِجازِنویٍّ مَوسومٌ بِه سوانحِ الْمَثْ مِنْ
 د القدیمالعَهْأیُّها الالَّهِی عَْن

 دَلیبماذا یَقولُ العَنْ  تَمِعْاِسْ
 مرحبا ای عندلیب خوش نوا
 ای نواهای تو نار مؤصده
 باز گو از نجد و از یاران نجد

 ند دستآنکه از ما بی سبب افشا
 از زبان آن نگار تندخو

 

 ج القویمأیّها الساهی عن النَّهْ
 أَحادیثِ الحَبیب وي مِنْحَیثُ یَرْ

 فارغم کردی ز قید ماسوا
 هزد به هر بندم هزار آتشکد
 تا در و دیوار را آری به وجد
 عهد را بربید و پیمان را شکست
 از پی تسکني دل حرفی بگو

  ٭٭٭  
 لٍ وَقَالرَ فی قِیُْت العُمْصَرَفْ قَدْ
 الهُمُوممَ عَنِّي ِبها رَسْ اَزِلْ قُلْ

 علم رسمی سر به سر قیل است و قال
 علم نبود غري علم عاشقی
 لوح دل از فضلۀ شیطان بشو

 

 ضَاقَ المجال فَقَدْ یانَدیمی ُقمْ
 مِ الرُّسُومري ضَاعَ فی عِلْاِنَّ عُمْ

 نه از آن کیفیتی حاصل نه حال
 مابقی تلبیس ابلیس شقی
 ای مدرس درس عشقی هم بگو

  ٭٭٭  
 رَسَهالّذی يف المدْأیُّها القومُ 

 رِ الحَبیبکانَ يف غَیْ اِنْ  رُکُمْ فِکْ
 حِ الفُؤادلَوْ سِلُوا یا قَومُ عَنْفَاغْ

 ساقیا یک جرعه از روی کرم
 تاکند شق پردۀ پندار را

 واحَکُم یاعاشِقنيذِلُوا أرْاِبْ
 گوی دولت آن سعادتمند برد
 هرکه را توفیق حق آمد دلیل

 استعزلت بی عنيِ علم، آن ذلت 
 زهد چبود از همه پرداخنت
 علم چبود آنکه ره بنمایدت
 أیُّها القَلبُ الحَزینُ المُبتال

 تَحَنلَکِنَ الصَّبَ العَشُوقَ المُمْ
 

 وَسَهتُمُوهُ وَْسکُلُّ مَا حَصَّلْ
 برَی نَصِیْفی النَّشأَةِ االُٔخْ مَالَکُمْ 

 جِی فی المَعادمٍ لَیسَ یُنْکُلِّ عِلْ
 بر بهائی ریز از جام قدم

 ر راهم به چشم یار بیند یا
 تَکُونُوا فی هَوَانا صَادِقني اِنْ

 کو به پای دلرب خود جان سرپد
 عزلتی بگزید و رست از قال و قیل
 ور بود بی زای زهد، این علت است
 جمله را در داو اول باخنت
 زنگ گمراهی ز دل بزدایدت
 يف طریقِ العشقِ انواعٌ البَال
 الیُبالِی بِالبَالیا و المِحَن

  ٭٭٭  
 سهل باشد در ره فقرو فنا
 رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ
 کی بود در راه عشق آسودگی

 امی درین ره کام نیستغري ناک
 ای خوش آن کو رفت در حصن سکوت
 خامشی باشد مقال اهل حال

 گر رسد جان را تعب تن را عنا
 گرد گله توتیای چشم گرگ
 سر به سر درد است و خون پالودگی
 راه عشق است این ره حمام نیست

 ی الیموتبست دل در ذکر ح
 گر بجنبانند لب گردند الل
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 نزد اهل دل بود دل کاسنت
 چشم بر اجر عمل از کوری است
 اندرین ویرانۀ پر وسوسه
 نی ز خلوت کام جستم نی ز سري
 عالمی خواهم ازین عالم به در

 

 از عبادت مزد از حق خواسنت
 طاعت از بهر طمع مزدوری است
 دل گرفت از خانقاه و مدرسه
 نی ز مسجد طرف بستم نی ز دیر
 تا به کام دل کنم خاکی به سر

 

  تمکني بمی ره
نسبش به سید نعمت اللّه وىل کرمانی قـدس سـره العـاىل منتهـی . مال کرماناع از سادات رفیع الدرجات قصبۀ بم مِنْ

سـلطان را بـه وی اخـالص . در زمان سلطنت محمد شاه هندی به هندوستان رفتـه. سید رضاخان نامش بوده. شودمی
. مسلم بـودهدر کشف دقایق و فهم حقایق خاصّه در مسئلۀ توحید که از مسائل غامضه است . زیستهبسیار، و محرتم می

  :صاحب اخالق و اوصاف حمیده و اشعار گزیده است و از افکار ابکار آن جناب است
  بیت

 خواست در پرده کند شمع رخش جلوه گری
 

 ساخت فانوس خیاىل ز وجود بشری
 

  تشبیهی کاشانی ره
و از عارجـان از سـالکان مسـالک طریقـت . از اجلۀ سادات شهر مزبور و به فضـایل و خصـایل سـتوده، مشـهور اسـت

هـا مدت چهل سال در هندوستان از خلق انزوا گزیده و اغلب در گورسـتان. معارف حقیقت و از مجذوبان بوده است
  :شودتیمناً و تربّکاً چند بیت از وی نوشته می. اشعار محبت آثار دارد. گردیدهمی

 تا نرپسند ز من واسطۀ خاموشی
 

 به رفیقان به ضرورت لب من در سخن است
  ٭٭٭  

 دودست این جهان و آن جهان پوچ
 

 کچه پیش من است این پوچ و آن پوچ
  ٭٭٭  

 خردحريتیک میزانفروشدعشوهمیبه این یک
 

 به ذرات جهان خورشید من گرم است بازارش
  ٭٭٭  

 پوشتو هر رنگی که خواهی جامه می
 

 شناسمکه من آن قد رعنا می
  ٭٭٭  

 خاک گورستان زشادابییکی برخود ببال ای
 

 وخنجر،درلحد داریدستزانایکشتهمنچونکه
 

  رباعی
 بحر کرمم، منت جود که برم
 گویند سجود پیش حق باید کرد

 

 محو عدمم، نام وجود که برم
 چون من همه حق شدم سجود که برم

 

  ثابت بدخشانی
به تـرک و . و حدیث مهارت کلی داشتهمولودش در دهلی و در فن فقه و کالم . اسم شریف آن جناب مريمحمد افضل

  :این ابیات از اوست. ، دیوانش دیده نشد۱۱۵۱جمعی ارادت او را گزیده، غرض، وفاتش در سنۀ . گذرانیدهتجرید می
 موج دریا بنگر نکتۀ وحدت دریاب

 

 که به هر موج هم آغوش بود دریایی
  ٭٭٭  
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 ت دارد تمام عالمبا آنکه یک حقیق
 

 برپا نموده هر کس هنگامۀ جدایی
  ٭٭٭  

 ایم جایی در گوشۀ خراباتخوش کرده
 

 زاهد به اهل مسجد از ما رسان دعایی
 

  جامی جامی
نسـبتش بـه محمـد شـیبانی کـه از . والدتـش در سـبع و عشـر و ثمـان مأتـه. نام آن جناب موالنا نورالدین عبـدالرحمن

چون اصل ایشان ازمحلۀ . شمس الدین محمد دشتی پدرش نظام الدین احمد و جدش. رسدمجتهدین حنفی بوده می
در هنگـام . نمـوداند و خود موالنا جامی در بدو حال، دشتی تخلـص مـیدشت اصفهان بوده به این لقب ملقب بوده

  :در سبب این تخلص خود فرموده است. اقامت در جام و هرات، تخلص خود را جامی قرار داده
  قطعه

 مولدم جام و رشحۀ قلمم
 الجرم در میان اهل سخن

 

 جرعۀ جام شیخ االسالمی است
 دو معنی تخلصم جامی است به

 

غرض، بعد ازتحصیل کماالت، طالب حاالت معنوی و مقامات عرفـانی گردیـد و بـه خـدمت جمعـی کثـري از مشـایخ 
ه احـرار داللـت نمـود، ارادت او را. زمان رسیده گزیـد و بـه  شیخ سعدالدین کاشغری او را به خدمت خواجـه عبیداللـّ

سلسـلة : از جملـه. مثنویـات اشـعار ایشـان مشـهور اسـت. تألیفـات و تصـنیفات بسـیار دارنـد. مقامات بلند فایز گردیـد
الذهب، سالمان و ابسال، تحفة االحرار و سبحة االبرار، یوسف و زلیخا، لیلـی و مجنـون، خردنامـۀ اسـکندری، کتـب 

س، اشـعة اللمعـات، لـوایح، شـرح قصـیدۀ ابـن فـارض، شـرح بیـت دیگر شواهد النبوه، نفحـات االنـ. سبعۀ آن جناب
امريخسرو، سخنان خواجۀ پارسا، ترجمۀ چهل حدیث، مناقب مولوی و خواجۀ انصار، بهارستان، شرح رسالۀ مناسـک 

مدت هشـتاد و یـک سـال عمـر . حج، رسالۀ عروض و قافیه، رسالۀ موسیقی، فوائد ضیائیه، رسالۀ معمی، دیوان اشعار
  از اشعار آن جناب. رحلت نموده ۸۹۸در سنۀ  .فرمود

  :شودنوشته می
  غزلیات

 کندمیجلوهعشق است وبس که دردوجهان
 یک صوت بر دوگونه همی آیدت به گوش

 

 گاه از لباس شاه و گه از کسوت گدا
 اش نام، گه نداگاهی صدا همی نهی

 

  ٭٭٭
 پرستیمن و مستی و ذوق می

 سلوک راه عشق ازخود رهاییست
 

 چه کار آید مرا کشف و کرامات
 نه قطع منزل و طی مقامات

 

  ٭٭٭
 اول همه تو بودی و آخر همه تویی

 

 این الف هستی دگران در میانه چیست
 

  ٭٭٭
 نیست در افسردگان ذوق سماع
 جای زاهد ساحل وهم و خیال

 

 ورنه عالم را گرفته است این سرود
 جان عارف غرقۀ بحر شهود

 

  ٭٭٭
 هیچکس سرّ دهانت به حقیقت نشناخت

 

 گویددل خود سخنی میهرکسی بهر 
 

  ٭٭٭
 یَزَلْکیست آدم عکس نور لَْم

 عکس را کی باشد از نور انقطاع
 

 چیست عالم موج بحر الیَزَالْ 
 موج را کی باشد از بحر انفصال
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  ٭٭٭
 ساری است سر عشق در اعیان علی الدوام
 ممکن زتنگنای عدم ناکشیده رخت
 در حريتم که این همه نقش غریب چیست

 

 سِ فی الغَمامَیةِ و الشَّْمر فی الدُّجْبَدْکالْ
 نهاده گامواجب به جلوه گاه عدم نا

 بر لوح صورت آمده مشهود خاص و عام
 

  ٭٭٭
 نن اىل اَیْاَیْصوفی چه فغان است که مِنْ

 جامی مکن اندیشه ز نزدیکی و دوری
 الف قوت مزن ای پشۀ الغر که شکست

 طلبیاز خرابات نشینان چه نشان می
 

 العِلم اِىل العَني این نکته عیان است مِنْ 
 نَلَ والبیْدَ والوَصْبَ والبُعْالقُرْ

 پیل تنانزیر این بار گران پشت همه 
 بی نشان ناشده زایشان نتوان یافت نشان

 

  رباعیات
 ای آن که به قبلۀ وفا روست ترا
 دل در پی این و آن نه نیکوست ترا

 

 بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا
 یک دل داری بس است و یک دوست ترا

 

  ٭٭٭
 هم سایه و همنشني و هم ره همه اوست
 در انجمن فرق ونهانخانۀ جمع

 

 در دلق گدا واطلس شه همه اوست
 باللّه همه اوست ثُمَ باللّه همه اوست

 

  ٭٭٭
 بر شکل بتان ره زن عشاق حق است
 چیزی که بود ز روی تقیید جهان

 

 ال بلکه عیان در همه آفاق حق است
 اطالق حق است باللّه که همان زوجۀ

 

  ٭٭٭
 راهی است ز حق به خلق بس روشن و راست
 هرکس که از آن رهش رسانند رسید

 

 راهی است ز خلق سوی حق بی کم و کاست
 هرکس که درین رهش فکندند بجاست

 

  ٭٭٭
 آن را که فنا شیوۀ فقر آیني است
 رفت او ز میان همی خدا ماند خدا

 

 نی کشف و یقني نه معرفت نه دین است
 رُ اذا تَمَّ هُوَ اللّهُ این استفَقْالْ

 

  ٭٭٭
 یک خط به هرن یکی به عیب اندرکش
 چون جلوۀ آن جمال بريون زتو نیست

 

 وانگه تتق از جمال غیب اندرکش
 پا در دامان و سر به جیب اندر کش

 

  ٭٭٭
 مجموعۀ کون را به قانون سَبَق
 حقا که ندیدیم و نخواندیم در آن

 

 بعد ورق کردیم تصفح ورقاً
 جز ذات حق و شؤون ذاتّیۀ حق

 

  ٭٭٭
 هرجا که وجود کرده سرياست ای دل
 هرشر ز عدم بود غري وجود

 

 دان به یقني که محض خرياست ای دلمی
 پس شر همه مقتضای غري است ای دل

 

  ٭٭٭
 بنگر به جهان سر الهی پنهان
 پیدا آمد ز بحر ماهی انبوه

 

 هانچون آب حیات در سیاهی پن
 شد بحر در انبوهی ماهی پنهان

 

  ٭٭٭
 ننه در حق تو کَیفَ توان گفت نه اَیْ ای ذات تو در شأن همه پاک از شني
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 از روی تعني همه غريند صفات
 

 با ذات تو از روی تحقق همه عني
 

  ٭٭٭
 با گلرخ خویش گفتم ای غنچه دهان
 زد خنده که من به عکس خوبان جهان

 

 نهر لحظه مپوش چهره چون عشوه دها
 در پرده عیان باشم و بی پرده نهان

 

  ٭٭٭
 چیزی که نه روی در بقا باشی ازو
 از هرچه به مردگی جدا خواهی شد

 

 آخر هدف تري بال باشی ازو
 آن به که به زندگی جدا باشی ازو

 

  ٭٭٭
 ای در حرم قدس تو کس را جا نه

 ایم اما هستما و تو ز هم جدا نه
 

 پیدا نه عالَم به تو پیدا و تو خود
 ما را به تو حاجت و ترا با ما نه

 

  ٭٭٭
 گر در دل تو گل گذرد گل باشی
 تو جزوی و حق کل است و گر روزی چند

 

 ور بلبل بی قرار بلبل باشی
 اندیشۀ کل پیشه کنی کل باشی

 

  ٭٭٭
 عالم بود ار نهر ز عربت آری

 رهای نهر جاریواندر همه طَوْ
 

 ینهری جاری به طورهای طار
 سریست حقیقة الحقایق ساری

 

  ٭٭٭
 ای برده گمان که صاحب تحقیقی
 هر مرتبه از وجود حکمی دارد

 

 وندر صفت صدق و یقني صدیقی
 گر فهم مراتب نکنی زِندیقی

 

  سلسلة الذهب مِنْ
 ال الهَ إلّا هُو جَلَّ مَنْ

 سُنْ تِ ذاتِهِ االَٔلْکَلَّ يف نَعْ
 لمعات جمال او ظاهر
 این چه مجد و بهاست سبحانه
 دو جهان جلوه گاه وحدت تو
 پرتو روی تست از همه سو

 با بطون دمساز ای ظهور تو
 احدی لیک مرجع اعداد
 ظاهری با کمال یکتایی
 ایمنی از تغیّر و تبدیل
 راقیا جَلِیَّ الظُّهُورِ واإلشْ

 رَکَ شَيءسَ يف الکائناتِ غَیْلَیْ
 هم مقید خود است و هم مطلق
اوست مغز جهان جهان همه اوست 

 

 فَ هُوَ وَالمَا هُوکَیْ  التَقُلْ
 یُنْ هِهِ االَٔعْرِ وَجْيف نُوْحَار 

 سُبُحات جالل او قاهر
 طانَهُ وین چه عز ما أَعزَّ سُلْ

 شهد اللّه گواه وحدت تو
 همه را رو به تست از همه رو
 ای بروز تو با کمون هم راز
 واحدی لیک مجمع اضداد
 باطنی با وفور پیدایی
 فارغی از تحیّر و تحویل
 چیست جز تو در انفس و آفاق

 رَکَ فَیسُ الضُّحَی وَغَیْشَمْتَ اَنْ
 گه زباطل نموده گه از حق
 خود چه مغز و چه پوست چون همه اوست

 

  ٭٭٭
 آدمی چیست برزخی جامع
 نسخۀ مجمل است و مضمونش

 صورت خلق و حق درو واقع
 ذات حق و صفات بی چونش
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 متصل با دقایق جربوت
 باطنش در محیط وحدت غرق
 صورت نیک و بد نوشته درو

 یزد پاکبود عکس جمال ا
 خواب مرگ و حیات بیداریست
 باشد ای کرده رو به راه طلب
 شب تو چون همه گذشت به خواب
 بر تو خواهی دراز گردد روز
 قصد شبگري کن که بی شبگري

 بَرَکاتزَلَ الْاِّن لِلّه مَنْ
 ای بسا نفحه آمد و تو به خواب

 دهد بوی گل نسیم سحرمی
 آنکه بیدار نی نیافت نصیب

 ه این چه جلوه گریستهیچ دانی ک
 آینه اوست اندر آینه هم

 

 بر حقایق ملکوت مشتمل
 ظاهرش خشک لب به ساحل فرق
 حريت دیو و دد سرشته درو
 اگر ابلیس پی نربد چه باک
 صلح مرگ از حیات بی زاریست
 نیم عمر تو روز و نیمی شب
 عمر تو نیمه شد به وقت حساب
 چیزی از شب بدزد و به روی دوز
 نیست این راه انقطاع پذیر

 نفحات رِ کُمْفِي احانني دَهْ
 امت زد و تومست و خراببر مش

 لیک از آن، مردِ خفته را چه خرب
 آنکه بیمار نی نخواست طبیب
 آینه چیست وندر آینه کیست
 غایب از دیده و معاینه هم

 

  سبحة االبرار مِنْ
 لنونواىل مصر والیت ذوا

 گفت در کعبه مجاور بودم
 ناگه آشفته جوانی دیدم
 الغر و زرد شده همچو هالل
 که مگر عاشقی ای شیفته مرد
 گفت آری به سرم شور کسی است
 گفتمش یار به تو نزدیک است
 گفت در خانۀ اویم همه عمر
 گفتمش یکدل و یکروست به تو
 گفت هستیم به هم شام و سحر
 گفتمش یار تو ای فرزانه

 زگار تو بود در همه کارسا
 ایالغر و زرد شدی بهر چه

 گفت رو رو که عجب بی خربی
 محنت قرب ز بُعد افزونست
 هست در قرب همه بیم زوال
 آتش بیم دل و جان سوزد

 

 آن به اسرار حقیقت مشحون
 در حرم حاضر و ناظر بودم
 چه جوان، سوخته جانی دیدم
 کردم از وی ز سر مهر سؤال

 ای الغر و زردکه بدین سان شده
 که چو من عاشق شیداش بسی است
 یا چو شب، روزت ازو تاریک است

 نۀ اویم همه عمرخاک کاشا
 یا ستمکار وجفاجوست به تو
 درهم آمیخته چون شري و شکر
 با تو همواره بود هم خانه
 به مراد تو بود کارگزار
 ایسر به سر درد شده بهر چه

 به کزین گونه سخن درگذری
 دلم از محنت قربش خونست
 نیست در بُعد جز امید وصال
 شمع امید روان افروزد

 

  تحفة االحرار مِنْ
 گفت به مجنون صنمی در دمشق
 عشق چه و مرتبۀ عشق چیست

 کی شده مستغرق دریای عشق
 عاشق و معشوق درین پرده کیست
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 عاشق یکرنگ حقیقت شناس
 نیست درین پرده بجز عشق، کس
 عاشق و معشوق ز یک مصدرند

 شق به هر سینه که کاوش کندع
 عشق مجازی به حقیقت قوی است
 عشق کجا دامن آلودگی
 عشق ز وسواس بود بی غرض
 هرکه دم از عشق زد و مُرد ازو
 ای به صف تريه دالن خم زده
 شیوۀ صوفی چه بود نیستی

 ای این همه آوازه چیستگر تو نه
 قالب تو رومی و دل زنگی است
 باطن رومی، دل زنگی که چه
 رشتۀ تسبیح تو دام ریاست
 پیش که با خاک شوی خاک شو
 بر در هر پري کمربندیت
 در حرم پري سبک سایه شو

 

 گفت که ای محو امید و هراس
 شق است و بساول و آخر همه ع

 شاهد غیبیت یکدیگرند
 خون دل از دیده تراوش کند
 جذبۀ صورت، کشش معنوی است
عشق کجا، راحت و آسودگی 
 عشق نه جوهر بود و نی عرض

 ای یافت که برخورد ازوزندگی
 از صفت اهل صفا دم زده
 چند تو بر هستی خود ایستی
 هر نفس، این زمزمۀ تازه چیست

 گی استرو که نه این شیوۀ یکرن
 رنگ یکی گري دو رنگی که چه
 مهرۀ آن دانۀ دام هواست
 پیش که ناپاک روی پاک رو
 به که به سر تاج خداوندیت
 در گهرش گنج گرانمایه شو

 

  جماىل دهلوی
به معارف ذات حقانی و محامد صفات انسانی موصوف و . از اکابر شاه جهان آباد و از وارستگان آن دیار فرح بنیاد

به شیخ بهاءالدین کنبو که شیخی صاحب حال . ختی قناعت نمودهمعروف بوده و از اسباب دنیوی به لنگی و پوست ت
در هرات با مولوی جامی مالقات نمـوده و بعـد . و او را خال بوده، ارادت داشته و مدتی لوای سیاحت ایران افراشته

از اشـعار آن جنـاب . غرض، صـاحب خیـاالت متـني و احـواالت گـزین بـوده. از لطایف، صحبت یکدیگر را دریافتند
  :ستا

 عشق را طی لسانی است که صد ساله سخن
 

 گویدیار با یار به یک چشم زدن می
 

  اشعاره مِنْ
 ما را از خاک کویت پرياهنی است برتن

 

 آن هم ز آب دیده، صد چاک تا به دامن
 

  ٭٭٭
 ویرانه دلم را گنجی است یاد رویت

 

 در وی خیال زلفت چون مار کرده مسکن
 

  ٭٭٭
 دو گزک بوریا و پوستکی

 

 دوستکیدلکی پر ز درد و 
 

  ٭٭٭
 این قدر بس بود جماىل را

 

 عاشق رند الاباىل را
 

  جماىل اردستانی قُدِّسَ سِرُّه
و هو قطب العاشقني و غوث الموحدین شیخ المجرد و عارف الموحد، جمال الدین محمد پريی است شوریده جان و 

معنوی و جامع خصایل انسـانی و ملکـی، مریـد جنـاب پـري  حاوی فضایل صوری و. صافی ضمريی است شريین زبان
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از اماجد محققني و اعاظم عـارفني گردیـد . در خدمت آن جناب تحصیل مراتب معنوی نموده. مرتضی اردستانی بوده
صاحب چندین هزار بیت متني است و مثنویاتش پسندیدۀ موحـدین . و مدتی به طریق سیاحت در والیات گردش گزید

توانـد پس از جناب شیخ عطار به کثرت نظم و مزید مثنویات معارف آیات کسی از اهل حال نمـی. فقرياست به زعم 
با وی برابری نماید و با آنکه فقري، همۀ منظومات آن جناب را ندیده، زیاده از پنجاه هزار بیت از آلىل آبدار اشعارش 

شـف االرواح، شـرح الواصـلني، روح القـدس، فـتح ک: را در سلک مرور و مطالعه کشیده و اسامی بعضی از آنهـا ایـن
االبواب، مهر افروز، کنز الدقایق، تنبیه العارفني، محبوب الصدیقني، مفتاح الفقر، مشکوة المحبني، معلومات مثنویـات، 

 غرض وفات. استقامت نامه، نورٌ علی نور و ناظر و منظور و مرآت االفراد، دیوان قصاید و غزلیات و ترجیعات و غريه
  :شود، تیمّناً و تربّکاً قدری از افکار ابکار آن جناب نوشته می۸۷۹جناب پري در سنۀ 

  حقایقه مِنْ
 یدی یقنيآنچه من بینم اگر خلق جهان د

 زاهد امروز ار بدیدی چشم پرآشوب دوست
 هرکه او مجروح تري غمزۀ جانان نشد
 مهدی و هادی من جز نور یارم کی بود

 

 روز و شب همچون فلک سرگشته وجویاستی
 کی در آن پژمردگی وعدۀ فرداستی
 کافر اصلی گر شیخ است وگر موالستی
 عاشقان را کار کی با مؤمن و ترساستی

 

  ٭٭٭
 چشم در ره دار و جان بیدار و دل در انتظار
 روی بی رنگی ندیدی، رای یکرنگی گزین
 ای طلبکار معافی اول از خود دور شو
 خون و غم و درد سوز مبتدیان را بود
 هر دل و هر همتی مسکن و جاییش هست

 خورید ای یالن در تک دریای جانغوطه 
 

 تا مراد جان ودل ناگه درآید در کنار
 زانكه یک رنگان در این ره واصلند ای مردکار
 چون زخود گردی مربّا خودنبینی غري یار

 قرار منتهی رازدان یافت سکون و
 زاغ به سرگني پرد باز بَرِ شهریار
 بو که به چنگ آورید آن گهر شاهوار

 

  ٭٭٭
 بیا بیدار شو جانا اگر داری سر یاری
 آردمشو غافل اگر مردی که غفلت خواب می

 

 که دولتها عیان دیدم من اندر سري بیداری
 بغري از خواب حیوانی فراوان خوابها داری

 

  ٭٭٭
 قانع مباش ای دل با حرف قیل و قاىل
 رندان و پاکبازان این شیوه نیک دانند

 

 دردی طلب ز مردان با ذوق و کشف حاىل
 ین وصاىلتو نام و ننگ داری محروم از

 

  ٭٭٭
 دل دید سر زلفی، شد عاشق و شیدایی

 گريینمی بینی کارامگفتم که چه می
 عالم همه حريانندو آشفته و سرگردان

 

 گفتم که چه سرداری، گفتا سر سودایی
 گفتا که برو واپرس زان دلرب هرجایی
 جز آنکه تو برهانیش از خویش و به خود خوانی

 

  رباعیات
 آن سرو روان ز بوستان دگر است
 آن عطر فروشی که تو نامش دانی

 

 وان غنچه دهان ز گلستان دگر است
 هر روز به شکلی به دکان دگر است

 

  ٭٭٭
 ودی به در دویدن چه خوشستاز قید خ

 آن روی که رشک زهره و مهر و مه است
 

 در عالم بی نشان رسیدن چه خوشست
 هر دم به هزار شیوه دیدن چه خوشست

 

  ٭٭٭
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 دم را دم عشق دان و غم را غم یار
 هر دل که درو سوز محبت باشد

 

 با این دم و غم توان شدن محرم یار
 زنهار جدا مبني دمش از دم یار

 

  ٭٭٭
 من در عجبم که هر که خواهد مردن
 از بهر چه آزار خود و یار کند

 

 با خود بجز از کفن نخواهد بردن
 و آماده کند آنچه نخواهد خوردن

 

  ٭٭٭
 خواهی که ازین ورطه به جایی برسی
 عاشق شو و دردمند و رسوای جهان

 

 یا بر سر کوی دلربایی برسی
 تا بو که ازین خوان به نوایی برسی

 

  مثنوی کشف االرواح مِنْ
 س و پیش وجود ای شاه کوننيپ

 بجز تو کس ندانم در جهان من
 کسی کو برگزینندش به عالم
 سر افرازیت باید در قیامت
 خدا را کم نشني با اهل عادت
 بجز آیات عشق اندر جهان نیست
 چو گردد شش جهت یک خادم تو
 اگر خواهی تو عشق الیزاىل
 بیاور رزق دل از بهر انسان
 بودنباشد به کسی کو فرد ن

 به چشم عاشق و در جان معشوق
 وىل کو در دىل شد محوو ناچیز
 زبان اهل در آیات حق است

 پذیردحدیث راستان دل می
 مگر سوز محبت زین عالیق
 ز ذکر و صوم و خلوت ای طلبکار
 ببیند نوری از نزدیک و از دور
 چو شیطان گردد او خودبني و خود دوست
 ادب باش ای پسر تا نیست گردی

 غافل ز فعل و مکر و دستانشجهان 
 خوشا آن دم خنک آن روزگاری
 قیامت باشد آن ساعت که مستی
 قلندروار برخیز از یکی موی
 درین ره دیدۀ خونبار خوش بو
 خوشا آن کس که مغزی یافت در پوست
 تو بريون کن ز دل جنگ و کدورت
 بدوزد بر دَرَد سازد گدازد

 تویی پیدا و روشن عني در عني
 ر این و آن مننبینم جز رخت د

 دهندش جام زهر و شربت غم
 مالمت کش، مالمت کش، مالمت
 که تا پنهان شود روی عبادت
 دل آگه وىل اندر میان نیست
 شود غالب به شیطان آدم تو
 بیا در دیده کش خاک جماىل
 که دل بس فارغ است از آب و از نان
 نباشد دل که در وی درد نبود
 یکی نوریست روشن در دو صندوق

 دست دل به دامانش در آویز به
 که دلشان دائماً مرآت حق است
 دل از قول کجان بی شک بمريد
 بسوزاند که دل بیند حقایق
 نبیند کس یقني دیدار دلدار
 وىل گردد از آن انوار مغرور

 اش نبود بجز پوستز دنبه روزی
 ادب گردی چو جام عشق خوردی

 بینند رویش غري مستانشنمی
 روی یاری که بیند چشم یاری

 برافشاند به روی دوست دستی
 که مویی در نگنجد اندرین کوی
 اگر داری دىل خونخوار خوش بو
 که پیش از مرگ رخ بنمایدش دوست
 که بینی ذات رادر سر صورت
 گهی ضربت زند، گاهی نوازد
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 اگر خواند چو خاک آهسته باشد
 چو من جانان در آغوشکسی گريد 

 دان که هرچ آن فاش و پیداستیقني می
 

 وگر راند مثال خسته باشد
 که سازد هرچه جز جانان فراموش
 اسري ماست گر زشتست و زیباست

 

  مثنوی شرح الواصلني مِنْ
 ه انسش با خداستکیست انسان آنک

 هر دىل کو نیست دایم دردناک
 هر وصاىل کش فراقی در پی است
 وصل خواهی از خدا غایب مباش
 هر دل کو درد عشقش حاصل است
 هستی بنده حجاب بنده است
 خودشکن شو، خودشکن شو، خودشکن
 پاکی ظاهر به آب ظاهر است
 زاد مستان چیست نقل است و شراب

 ست اوآنکه شد مست از دو چشم م
 ای خدا بگشا درِ فتح و فتوح
 مایۀ دوری به حق ذوالجالل
 اندغري اهل عشق کز خود رسته

 هرکه خواهد این کباب و این شراب
 تا جماىل دید روی و موی او

 

 که دوایش درد و درد او دواست
 نیست واصل، نیست داخل، نیست پاک
 الیق عقل و دل و دانا کی است
 شه نبینی غایب از نایب مباش
 واصل است و واصل است و واصل است
 ورنه مهر دوست خوش رخشنده است

 های ما و منا رهی از نقصت
 پاکی باطن به عشق قاهر است

 های خرابمنزل حق چیست دل
 مست گردد هرکه گريد دست او
 تا که عجب علم نکشد شمع روح
 نیست غري از حب جاه و میل مال
 اندباقیان خود را به قیدی بسته

 گو بنه سرپیش پای بوتراب
 چشم ترکش دید و شد هندوی او

 

  مثنوی روح القدس مِنْ
 به اسم عظیم و به ذات قدیم
 به گیسوی آشفتۀ پرشکن
 در این دشت و کشور به هم زد دو بال
 به پیش تو عني است و شني است و قاف

 به روح رسولبه جان علی و 
 به آن زلف پرچني که زنجري ماست
 که بی عشق و بی درد و بی سوز و آه
 تو دربند خویش و گرفتار خویش
 کزین دم دو صد جان به وامم دهند
 به دستور پروانه پر برزنم
 نبی و وىل ای پسر زینهار
 یکی در دو بني و دو بني در یکی
 طلبکار مایی و جویای ما

 م بر درممن این پرده آخر به ه
 کس انباز من نیست جز درد من
 چو پروانه گردی شوی زار شمع

 که عشق است و بس، هرچه هست ای حکیم
 که عشق است و بس هرچه هست ای ثمن
 لجهان شد منقش ز زرد و ز آ
 چه گویم چه گویم ز سیمرغ و قاف
 که بنمود آن شه به قدر عقول
 به نور و صفایی که در پري ماست
 نیابی نیابی تو پایان راه
 نبینی نبینی رخ یار خویش
 وزان شمع روشن پیامم دهند
 چو پروانه خود را بر آذر زنم
 یکی دان یکی بني مخیزان غبار
 نگر تا نیفتی ازین درشکی

 شو به دریای ماروان چون صدف 
 که در چني زلفش به بند اندرم
 همني سوز شمع است در خورد من
 که پروانه داند ره نار شمع
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 چه خوش گفت آن عاشق روزبه
 

 که با درد جانان شب از روز به
 

  مثنوی مهرافروز مِنْ
 حکمت و همت و محبت یار
 انبیای خدا چنان باشند
 اولیا نیز در دیار علوم
 آن یکی سوز و ساز جان ودلست
 آن یکی ناظر مقامات است
 وان دگر در رقم مجوییدش
 گر بیابید گرد رهگذرش
 مرد با همت ای فقري آن است

 

 هرکه یابد یقني شود ساالر
 که چو خورشید و بی نشان باشند
 سريشان مختلف بود چو نجوم
 وان دگر چاره ساز آب و گلست
 وان دگر پاسبان هر ذات است

 ن مشوییدشاو شهید است ها
 حلقه گردید حلقه گرد درش
 که گدای در فقريان است

 

  ی کَنز الدقایقمثنو مِنْ
 تازه نگاری طلب ای جان ودل

 ها بدوزچشم ازین نیک و بدی
 ای دل آزرده مگو شرح پوست
 قامت دلجوی دالرام من
 گر بگدازی تو گدازی دلم

 اندمن از حب تو بسرشته خاک
 عشق به هر رو که جمال آورد
 هرکه در این بحر شگرف اوفتاد
 پند من ار نشنوی ای جان ودل
 ای تو پناه همه جویندگان
 هرچه پسند تو بود آن دهم
 زیسنت و خوردن و خفنت مباد
 بادۀ صورت همه جنگ آورد
 فکر خود و ذکر خود و کار خود
 آه مکن راه مجو نزد دوست

 گ به آن دم که دم از وی نزدگن
 کور به آن دیده که آن رو ندید
 جادوی مکار ستمکار من
 صورت معشوقه که آن جان ماست
 گر بکشد ور بکشد خوی اوست
 جرم ز ما لطف و کرم زان اوست
 تا به ابد گر ننماید جمال
 گاه قرار است، گهی بی قرار
 هرچه شنیدی و بدیدی نه اوست

 

 تا که روان بگذری از آب و گل
 هرچه بجز اوست سراسر بسوز
 دوست غیور است مجو غري دوست
 برده به کلی ز دل آرام من
 ور بنوازی تو نوازی دلم
 اندعشق تو درجان ودلم کشته

 عالم صورت به زوال آورد
 دور ز اخبار و ز حرف اوفتاد
 زود بود زود که گردی خجل

 مه گویندگانوی تو زبان ه
 کانچه عطای تو بود آن نهم
 جز تو و جز ذکر تو گفنت مباد
 عشق مجاز آرد و رنگ آورد
 جمله فرو ریز بر یار خود
 نغز نشني، مغز ببني زیر پوست
 یا دو سه پیمانه از آن می نزد
 بیدل و بدخوست که آن خو ندید
 غمزه فرو ریخت به آزار من
 ساغر و پیمانه و پیمان ماست

 ل نرگس جادوی اوستحاکم د
 صرب ز ما جور و ستم زان اوست
 کافرم ار باز نمایم مالل
 این چه قرار است که داده است یار
 هرچه گزیدی و گزیدی نه اوست

 

  ارفنيمِن مثنوی تنبیه الع
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 آنان که درین جهان فانی
 از هستی خویش عار دارند
 هم خانه و یار مقبالن باش
 با هرچه یکی شوی همانی
 دل وقف نگاه جانفزا کن
 یچون جان به فدای یار کرد

 از درد برستی و ز درمان
 این منزل و راه مرد باشد
 دانا نشود کسی به تکرار
 دلهای پر از غبار و آشوب
 الحاد رهی است بی سرانجام
 اندر پی هر نظر نظرهاست
 ای غافل تن پرست تن دوست
 ایمان به حیات جان نداری
 عارف حیل و حسد نداند
 آزار دل کسی نجوید

 

 جویند حیات جاودانی
 بر دل همه داغ یار دارند
 همراه و رفیق بی دالن باش
 زنهار مباز زندگانی
 جان نیز طلب کن و فدا کن
 نقد دل و دین نثار کردی
 نی وصل بماند و نه هجران
 مردی که ز خویش فرد باشد
 زنهار بکوش و دل به دست آر
 هرگز نشود مقام محبوب
 با صورت پخته معنی خام
 واندر سر هر سفر سفرهاست
 تا چند رَوی چو سگ پی پوست
 جز همت آب و نان نداری
 در دیده بجز احد نداند
 خاری کشد و گلی نبوید

 

  نيمثنوی محبوب الصدیق مِنْ
 دل به محبوب ده که زنده شوی
 بندگی کن که زندگی یابی
 خواجه این مفلسی ز بیکاری است
 مار بینی و یار پنداری
 چون تو بسیار گول بی حاصل
 آخر کار شرمسار شدند
 فقر تحقیق هست و صورت هست

 مت باشعاشق و طالب مال
 عمل خود چو گنج پنهان کن
 عاشقان جز پی بال نروند
 گر بدانی حقیقت غم عشق
 کس چه داند که چیست عشق ای دل
 گر چه عمان عشق در جوش است

 

 شه شوی شاه، گر تو بنده شوی
 زندگی خود ز بندگی یابی
 غم و اندوه تو ز بی یاری است
 گرگِ مرده شکار پنداری
 دل نهادند اندرین منزل
 در بر دوست بی وقار شدند
 تو مشو مست روی صورت پست
 بری از راحت و سالمت باش
 دل به دست آر و خانه ویران کن
 بر سر دار بی رضا نروند

 انیس و همدم عشق نشوی جز
 که نه پیداستش ره و منزل
 لیک این سرّ نه الیق گوش است

 

  جالل الدین بلخی معروف به مولوی معنوی
از فضـالی روزگـار و  جَـّد أَباً عَنْ. و هو جالل الدین محمدبن بهاءالدین محمد سلطان محققني و برهان مدققني است

بهاءالدین محمد والد ماجد موالنا اقتباس طریقت از حضرت شیخ االکرب شیخ نجم الدین کـربی . علمای نامدار بوده
به حدی که کثرت مریدین مایۀ خـوف سـلطان . خواص و عوام آن مملکت را به وی اخالص و ارادت بود. نموده بود

لهذا موالنا بهاءالدین بامتعلقني از بلـخ بـه عـزم حجـاز هجـرت . انجامید باالخره به رنجش. محمد خوارزمشاه گردید
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در نیشابور شیخ عطار را مالقات و شیخ سفارش تربیت جالل الدین محمد به وی فرمـوده و مثنـوی اسـرارنامه . گزید
اسـتدعای غـرض، بعـد از زیـارت مکـۀ معظمـه بـه . انـدبه او عنایت نمود و در آن وقت جناب مولوی شش ساله بوده

بعد از چندی موالنا بهاءالدین وفـات . سلطان عالءالدین کیقباد سلجوقی پادشاه روم در قونیۀ روم توقف گزین شدند
ای رسـید کـه هـر روز چهارصـد فاضـل در زمـرۀ کماالت و فضـایل مولـوی بـه مرتبـه. یافت و به روضۀ رضوان شتافت

شـمس الـدین تربیـزی رسـید و ارادت او را گزیـد و ایـن  باالخره به خدمت شـیخ. تالمذه در مدرس وی حاضر شدند
مثنـوی ایشـان . کمـاالت آن جنـاب محتـاج بـه تحریـر و تقریـر نیسـت. کلمات مشهور و در اغلب کتب مسـطور اسـت

و از اشـعار آن  ۶۷۲وفاتش در سنۀ . انددیوانی مبسوط نیز به نام شیخ شمس الدین تربیزی تمام فرموده. معروف است
  .شوداً این ابیات نوشته میجناب اختصار

  غزلیّاته قُدِّسَ سِرُّه مِنْ
 چنانکه آب حکایت کند ز اخرت و ماه

 

 هاز عقل و روح حکایت کنند قالب
 

  ٭٭٭
   

 ای که در تو ز جان، هیچ بوی نیستای مرده
 عشق نه اول نه آخر است اول بدان که

 

 رو رو که عشق زنده دالن مرده شوی نیست
 هر سونظر مکن که از آن سوی، سوی نیست

 

  ٭٭٭
 شمع جان را گرو این لگن تن چه کنی

 

 این لگن گر نبود شمع ترا صد لگن است
 

  ٭٭٭
 تو هر خیال که کشف حجاب پنداری

 

 بیفکنش که ترا خود همان حجاب شود
 

  ٭٭٭
 کدام دانه فرو رفت در زمني که نرست

 

 چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد
 

  ٭٭٭
 حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز

 

 ن تا نرود دل به جهانی نرسداز جها
 

  ٭٭٭
 هزار مرغ عجیب از گل تو برسازند

 

 چو ز آب و گِل گذری تا دگر چهات کنند
 

  ٭٭٭
 ستاره نیست خدا را که در زمني گردد

 

 که در هوای ویست آفتاب چرخ کبود
 

  ٭٭٭
 ار بازی که بباخت هرچه بودشخنک آن قم

 

 بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر
 

  ٭٭٭
 خوش از عدم پرد همی این صدهزار مرغ

 

 وز یک کمان همی پرد این صدهزار تري
 

  ٭٭٭
 گر تو فرعون منی از ملک تن بريون کنی

 

 در میان جان ببینی موسی هارون خویش
 

  ٭٭٭
 نبنمودمی نشانی، ز جمال او ولیک

 

 دو جهان به هم برآید، سرشور و شر ندارم
 

  ٭٭٭
 نه شبم، نه شب پرستم که حدیث خواب گویم

 

 چو غالم آفتابم، همه ز آفتاب گویم
 

  ٭٭٭
 به سر مناره اشرت رود و فغان برآرد

 

 که شدم نهان من اینجا مکنید آشکارم
 

  ٭٭٭
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 ارمتا عاشق آن یارم در کارم و بیک
 گویند رفیقانم کز عشق برپهیزم

 

 سرگشته و پابرجا مانندۀ پرگارم
 از عشق برپهیزم پس با که درآویزم

 

  ٭٭٭
 قدحی دارم بر کف به خدا تا تو نیایی

 

 همه تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم
 

  ٭٭٭
 دل من رفت به باال، تن من ماند به پستی

 

 من بیچاره کجایم، نه به باال نه به پستم
 

  ٭٭٭
 اممصلحت در حبس دنیا مانده من از برای

 

 امحبس از کجا، من از کجا، مال که رادزدیده
 

  ٭٭٭
 حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

 

 خام بدم، پخته شدم، سوختم
 

  ٭٭٭
 من نه خود آمدم اینجا که به خود باز روم

 

 هرکه آورد مرا باز برد در وطنم
 

  ٭٭٭
 من از عالم ترا تنها گزیدم

 

 روا داری که من تنها نشینم
 

  ٭٭٭
 الف محبتت زنم تا نفسی است در تنم

 

 می زنم، زنمگر به تمام عمر خود بی تو د
 

  ٭٭٭
 بعد هزار سال اگر برلحدم تو بگذری

 

 مشک شود همه گلم، روح شود همه تنم
 

  ٭٭٭
 تهمت دزد برزنم هر که نشانت آورد

 گری جمال خودنای میای خریدهآینه
 

 ایای آن ز کجا خریدهکاین ز کجا گرفته
 ایای پردۀ ما دریدهدر پس پرده رفته

 

  ٭٭٭
 گفت در بیابان رند دهل دریدهمی

 

 صوفی خدا ندارد او نیست آفریده
 

  ٭٭٭
 بر بیضۀ دل باش هان مانند مرغی دیده بان

 

 کز بیضۀ دل زایدت مستی ذوق و قهقهه
 

  ٭٭٭
 اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی

 

 وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی
 

  ٭٭٭
 مباش خستۀ هستی خراب باش خراب

 

 است عني معمورییقني بدان که خرابی 
 

  ٭٭٭
 گه گه گمان بریم که این جمله فعل ماست

 

 این هم ز تست مایۀ پندار ما تویی
 

  ٭٭٭
 جهان چون تو مرغی ندید و نبیند

 

 که هم فوق بامی و هم در سرایی
 

  ٭٭٭
 گريداز خلق جهان کناره می

 

 آییآن را که تو در کنار می
 

  ٭٭٭
 یابم جز او کسدرین خانه نمی

 

 تو هشیاری درآ شاید ببینی
 

  من رباعیاته
 زان است خلل که طبع بدکردار است انصاف بده که عشق نیکوکار است
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 تو شهوت خویش را لقب عشق نهی
 

 از عشق تو تا عشق رهی بسیار است
 

  ٭٭٭
 در مذهب عاشقان قرار دگر است

 

 وین بادۀ ناب را خمار دگر است
 

  ٭٭٭
 هر علم که در مدرسه حاصل گردد

 

 کار دگر است و عشق کار دگر است
 

  ٭٭٭
 عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست
 اجزای وجودم همگی دوست گرفت

 

 تا کرد مرا خاىل و پر کرد ز دوست
 نامی است ز من برمن و باقی همه اوست

 

  ٭٭٭
 ای دل باشددر سینۀ هر که ذره

 با زلف چو زنجري گره در گرهت
 

 بی عشق تو زندگیش مشکل باشد
 عاقل باشددیوانه کسی بود که 

 

  ٭٭٭
 ر عَرَضفَقْ رٌ وَسِوَی الْهَرُ فَقْ جَوْالْ
 عالَمُ کُلُّهُ خِداعٌ وَ غُرورالْ

 

 ر مَرَضفَقٌْر شِفاءٌ وَ سِوَی اْلفَقْالْ
 عالَمِ سِرٌّ وغَرَضرُ مِنَ الْفَقْالْ

 

  ٭٭٭
 جز من اگرت عاشق و شیداست بگو
 گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو

 

 نب ماست بگوور میل دلت به جا
 ور هست بگو، نیست بگو، راست بگو

 

  حَهُمثنویه نَوَّر اللّهُ رُوْ مِنْ
 شادباش ای عشق خوش سودای ما
 عاشقی پیداست از زاری دل
 خوشرت آن باشد که سرّ دلربان
 عشقهایی کز پی رنگی بود
 عاشقان جام فرح آنگه کشند
 کار پاکان را قیاس از خود مگري
 صد هزاران دام و دانه است ای خدا
 گر هزاران دام باشد هر قدم
 ما چو ناییم و نوادر ما ز تست

 وىل شري عَلَم ما همه شريان
 حمله مان از باد و ناپیداست باد
 گر برپانیم تري آن نی  ز ماست
 هرکه او بیدارتر پُر دردتر
 یک گهر بودیم همچون آفتاب
 چون به صورت آمد آن نور سره
 کنگره ویران کنید از منجنیق
 جان بی معنی درین تن بی خالف
 تا غالف اندر بود باقیمت است

 دروستدیدۀ ما چون بسی علت 

 های ماای طبیب جمله علت
 نیست بیماری چو بیماری دل
 گفته آید در حدیث دیگران
 عشق نبود عاقبت ننگی بود

 نشان کشندکه به دست خویش خوبا
 گرچه باشد در نوشنت شري شري
 ما چو مرغان ضعیف بی نوا
 چون تو با مایی نباشد هیچ غم
 ما چو کوهیم و صدا در ما زتست

 مان از باد باشد دمبدمحمله
 جان فدای آنکه ناپیداست باد
 ما کمان و ترياندازش خداست

 تر رخ زردترهرکه او آگاه
 بی گره بودیم و صافی همچو آب

 های کنگرهد چون سایهشد عد
 تا رود فرق از میان آن فریق
 هست همچون تیغ چوبني در غالف
 چون برون شد سوخنت را آلت است
 رو فنا کن دید خود در دید دوست
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 گردش چرخه رسن را علت است
 پایه پایه رفت باید سوی بام
 پای داری چون کنی خود را تولنگ
 گر به صورت آدمی انسان بدی
 از که بگریزیم از خود، ای محال
 صورت و معنی چو شري و بیشه دان
 از سخن صورت بزاد و باز مرد
 صورت از بی صورتی آمد برون
 گر به جهل آییم آن زندان اوست
 ایمگر بگرییم ابر پر رزق وی

 ایم اندر زمان پیچ پیچماکه
 یاد آرید ای مهان زین مرغ زار
 یاد یاران یار را میمون بود
 این روا باشد که من در بند سخت
 ای عجب آن عهد و آن سوگند کو
 ای جفای تو ز دولت خوبرت
 از حالوت ها که دارد جور تو
 نار تو این است نورت چون بود

 رسم که او باور کندنالم و ت
 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جدّ 

 دهی ای بی امانچند امانم می
 یا جواب من بگو یا داد ده
 قافیه اندیشم و دلدار من
 حرف و گفت و صوت را برهم زنم
 یاوه کرده وسوه باشی دال
 ای گران جان خوار دیدستی مرا
 هرکه او ارزان خرد ارزان دهد

 ن یک توییمرد و زن چون یک شوند آ
 از غم و شادی نباشد جوش ما
 باده در جوشش گدای جوش ماست
 باده از ما مست شد، نی ما ازو
 این همه گفتیم لیکن در بسیج
 مطلق آوازها از شه بود
 کفر هم نسبت به خالق حکمت است
 سوی من منگر به خواری سست سست
 ایعقل خود را از من افزون دیده

 چرخه گردان را ندیدن ذلت است
 هست جربی بودن اینجا طبع خام
 دست داری چون کنی پنهان تو چنگ
 احمد و بوجهل خود یکسان بُدی

 رتابیم از حق، ای وبالاز که ب
 یا چو آواز سخن اندیشه دان
 موج خود را باز اندر بحر برد

 هِ راجِعُونباز شد کانّا اِلَیْ
 ور به علم آییم آن ایوان اوست
 ایمور بخندیم آن زمان برق وی

 چون فلا کو خود ندارد هیچ هیچ
 یک صبوحی در میان مرغزار
 خاصه کان لیلی و آن مجنون بود

 سبزه گاهی بر درخت گه شما بر
 وعدهای آب لب چون قند کو
 ترانتقام تو ز جان محبوب
 از لطافت کس نیارد غور تو
 ماتمت این است سورت چون بود
 وز ترحم جور را کمرت کند
 بوالعجب من عاشق این هر دو ضّد
 ای تو زه کرده به کني من کمان
 یا مرا ز اسباب شادی یاد ده
 گویدم مندیش جز دیدار من

 که بی این هر سه با تو دم زنم تا
 گر طرب را باز دانی از بال
 زان که بس ارزان خریدستی مرا
 گوهری طفلی به قرص نان دهد
 چون که یک ها محو شد بی شک تویی
 با خیال و وهم نبود هوش ما
 چرخ در گردش گدای هوش ماست
 قالب از ما هست شد نی ما ازو
 بی عنایات خدا هیچیم، هیچ

 قوم عبداللّه بودگرچه از حل
 چون به ما نسبت کنی کفر آفت است

 های تستتا نگویم آنچه در رگ
 ایتو من کم عقل را چون دیده
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 تچونکه عقل تو عقیلۀ مردم اس
 موسی و فرعون را معنی رهی
 چون که بی رنگی اسري رنگ شد
 چون به بی رنگی رسی کان داشتی
 این عجب این رنگ از بی رنگ خاست
 ایاینت خورشید نهان در ذره
 ستدر حروف مختلف شور و شکی

 آن یکی رو ضد و دیگر متحد
 هر نبی و هر وىل را مسلکی است
 آینه هستی چه باشد نیستی

 نیستی بتوان نمودهستی اندر 
 های بدان رحمت کنیدبر بدی

 علم چون بر دل زند یاری شود
 اسم خواندی رو مسما را بجو
 هرچه جز عشق خدای احسن است
 کُلُّ شَیءٍ مَا خَالَ اللّهَ باطِلُ

 تُلُوني یا ثِقاتی الیماً اُقْ
 از تو ای بی نقش با چندین صور
 هامفرتق شد آفتاب جان

 ی خوریکی استچون نظر در قرص دار
 ایای برادر تو همه اندیشه

 گر گل است اندیشۀ تو گلشنی
 هیچ گنجی بی دد و بی دام نیست
 افکن این تدبري خود را پیش دوست
 ای بسا کس را که صورت راه زد
 این جهان نیست چون هستان شده
 دست پنهان و قلم بني خط گذار
 آنچه پیدا عاجز و پست و زبون

 خیاط کودوزد این می درد می
 ساعتی کافر کند صدیق را

 غةاللّه هست رنگ خُّم هوصِبْ
 چون در آن خُم افتد و گوییش قُمْ
 این منم خود خُم اناالحق گفنت است
 شد ز رنگ و طبع آتش محتشم
 آتش چه آهن چه لب ببند
 ای مالمت گو سالمت مر ترا

 خودنه عقل است آن که مار و کژدم است
 ظاهر این ره دارد و آن بی رهی
 موسئی با موسئی در جنگ شد
 موسی و فرعون دارند آشتی
 رنگ با بی رنگ چون در جنگ خاست

 ایپوستني بره شري نر در
 گرچه از یک روی سر تا پا یکیست
 از یکی رو هزل و دیگر روی جد

 برد جمله یکی استلیک تا حق می
 نیستی بگزین گر ابله نیستی
 مالداران بر فقري آرند جود
 بر منی و خویش بینی کم تنید
 علم چون بر تن زند ماری شود
 مه به باال دان نه اندر آب جو

 جان کندن است گر شکرخواری است آن
 مٌ هَاطِلُلَ اللّهِ غَیْاِنَّ فَضْ

 لِي حَیاتِي دائِمااِنَّ فُي قَتْ
 هم مشبه هم موحد خريه سر
 در درون روزن ابدان ها
 وان که شد محجوب ابدان در شکی است
 ایمابقی تو استخوان و ریشه

 ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی
 جز به خلوتگاه حق آرام نیست

 از تدبري اوستگرچه تدبريت هم 
 قصد صورت کرد و بر اللّه زد
 وان جهان هست بس پنهان شده
 اسب در جوالن و ناپیدا سوار
 وآنچه ناپیدا چنني تند و حرون

 سوزد این نفاظ کودمد میمی
 ساعتی مؤمن کند زندیق را

 ها یک رنگ گردد اندروپیسه
 از طرب گوید منم خُم التَلمُ 
 رنگ آتش دارد اما آهن است

 د او من آتشم، من آتشمگوی
 ریش تشبیه و مشبه را بخند
 ای سالمت جو رها کن تو مرا
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 جان من کوره است و با آتش خوشست
 باز دیوانه شدم من ای طبیب

 های سلسله تو ذوفنونهحلق
 چون قلم در دست غداری بود
 در وجود ما هزاران گرگ و خوک
 حکم آن خو راست کاو غالب تراست
 سريتی کان در وجودت غالب است

 هاها در سینهرود از سینهمی
 ما زبان را ننگریم و قال را

 ها جداستملت عشق از همه دین
 ای خنک آن کس که بیند روی تو

 استاد و مرگش در دیدر بهاران ز
 آزمودم عقل دوراندیش را
 هرکه گوید جمله حقند احمقی است
 لفظ در معنی همیشه نارَسان

 کنندابلهان تعظیم مسجد می
 آن مجاز است این حقیقت ای خران
 تادل مرد خدا نامد به درد
 گر شود عالم پر از خون مال مال
 جان نباشد جز خرب در آزمون

 نار نارنور را هم نور شو با 
 از غم بی آلتی افسرده است
 از نظرگاه است ای مغز وجود
 تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق
 هر زمان دل را دگر رایی بود
 پس چرا ایمن شوی از رای دل
 این هم ازتأثري حکم است وقدر
 دل تو این آلوده را پنداشتی
 ای بسا معشوق کاید ناشناخت
 مرگ هرکس ای پسر همرنگ اوست

 سته است ار نکوی است ار بد استاز تو رُ
 نفی از یک چیز و اثباتش رواست
 هرچه از وی شاد گردی در جهان
 زانچه گشتی شاد بس کس شاد شد
 هرکجا تو با منی من خوشدلم
 هرکجا باشد شه ما را بساط

 کوره را این بس که خانۀ آتش است
 باز سودایی شدم من ای حبیب
 هر یکی حلقه دهد دیگر جنون
 الجرم منصور برداری بود
 صالح وناصالح و خوب و خشوک
 چون که زر بیش از مس آمد آن زر است

 رت واجب استهم بر آن تصویر حش
 هااز ره پنهان صالح و کینه

 ما درون را بنگریم و حال را
 عاشقان را مذهب و ملت خداست
 یا در افتد ناگهان در کوی تو
 پشه کی داند که این باغ از کی است
 بعد ازین دیوانه خواهم خویش را
 هرکه گوید جمله باطل آن شقی است

 کَلَّ اللسان زان پیمرب گفت قَدْ
 کنندهل دل جد میدر شکست ا

 نیست مسجد جز درون سروران
 هیچ قومی را خدا رسوا نکرد
 کی خورد مرد خدا اال حالل
 هرکه را افزون خرب جانش فزون
 جای گل گل باش جای خار خار
 نفس اژدرهاست او کی مرده است
 اختالف مؤمن و گرب و یهود
 بلکه گردونی و دریایی عمیق
 آن نه از دی لیک از جایی بود

 د بندی تا شوی آخر خجلعه
 بینی و نتوانی حذرچاه می

 الجرم دل ز اهل دل برداشتی
 پیش بدبختی نداند عشق باخت
 پیش دشمن دشمن و بر دوست، دوست
 ناخوش، و خوش در وجودت از خود است
 چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست
 از فراق او بیندیش آن زمان
 آخر از وی جست و همچون باد شد

 قعر گوری منزلمگر بود در 
 هست صحرا گر بود سَمُّ الخِیاطْ



۷۱ 

 آزمودم مرگ من در زندگی است
 تُلُونی یا ثقاتتلُوُنی اُقْاُقْ

 جویم از آنم چون هاللبدر می
 جمادی مُردم و نامی شدماز 

 مردم از حیوانی و آدم شدم
 حملۀ دیگر بمريم از بشر
 از ملک هم بایدم جسنت ز نو
 بار دیگر از ملک پران شوم
 پس عدم گردم عدم، چون ارغنون
 آب کوزه چون در آب جو شود
 هیچ عاشق خود نباشد وصل جو
 چون درین دل برق مهر دوست جست

 رنالد که کو آب گُواتشنه می
 جذب آب است این عطش در جان ما
 میل معشوقان خوش و خوش فر کند
 عشق معشوقان دو رخ افروخته
 کهربا عاشق به شکل بی نیاز
 قرب نی باال و پستی رفنت است
 با دو عالم عشق را بیگانگی است
 مطرب عشق این زند وقت سماع
 پس چه باشد عشق دریای عدم
 ایسخت مست و بی خود و آشفته

 و جان که در گاو و خراست غري عقل
 باز غري عقل و جان آدمی
 جان گرگان و سگان از هم جداست
 ظاهر آن اخرتان قَوّامِ ما
 پس به صورت عالَم اصغر تویی
 تو به هر صورت که آیی ایستی
 مرغ خویشی، صید خویشی، دام خویش
 ایهني مرا مرده مبني گر زنده

 من عصایم در کف موسی خویش
 حريانی بخرزیرکی بفروش و 

 هرکه او اندر نظر موصول شد
 عقل سایۀ حق بود حق آفتاب
 گرچه قرآن از لب پیغمرب است

 کندباده نی در هر سری شر می

 چون رهم زین زندگی پایندگی است
 اِنَّ يف قَتلی حیاتی فی الحَیات

 جویم در این صف نعالصدر می
 از نما مردم به حیوان سر زدم
 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
 تا برآرم از مالیک بال و پر
 هَهُ کُلُّ شیٍ هالِکُ إلّا وَجْ

 در وهم ناید آن شومآنچه ان
 هِ راجعُونگویدم اِنّا اِلَیْ

 محو گردد در وی و چون او شود
 که نه معشوقش بود جویای او

 دان که هستاندر آن دل دوستی می
 آب هم نالد که کُو آن آب خوار
 ما از آنِ او و او هم ز آن ما
 لیک میل عاشقان الغر کند
 عشق عاشق جان او را سوخته

 ن راه درازکوشد در آگاه می
 قرب حق از حبس هستی رستنست
 اندروهفتاد و دو دیوانگی است
 بندگی بند و خداوندی صداع
 در شکسته عقل را آنجا قدم
 ایدوش ای جان بر چه پهلو خفته

 آدمی را عقل و جان دیگر است
 هست جانی در نبی و در وىل

 های شريان خداستمتحد جان
 باطن ما گشته قوام سما

 الم اکرب توییپس به معنی ع
 که منم آن بالله آن تو نیستی
 صدر خویشی، فرش خویشی، بام خویش
 ایدر کف شاهد نگر چون بنده

 ام پنهان و من پیدا ز پیشموسی
 زیرکی ظن است و حريانی نظر
 این خربها پیش وی معزول شد
 سایه را باآفتاب حق چه تاب
 هرکه گوید حق نگفت او کافر است

 کندتر می آن چنان را آن چنان



۷۲ 

 ای بسا ریش سفید و دل چو قري
 بس منافق کاندرین ظاهر گریخت
 عقل ضد شهوت است ای پهلوان
 هرکجا خواهد خدا دوزخ کند
 یار غالب شو که تا غالب شوی

 هری همني باشد که منحجت د
 عمر کرکس سه هزار و پانصد است

 بمريد از کبوتر صد هزارمی
 جمله پندارند کرکس باقی است

 نماند زین جهان یک تار مومی
 هیچ نقاشی نگارد زین نقش
 هیچ کوزه گر کند کوزه شتاب
 نقش ظاهر بهر نقش غایب است
 هرکسی اندازۀ روشن دىل
 گر تو گویی کان صفا فضل خداست
 هر دل ار سامع بُدی، وحی نهان
 گر به فضلش پی بربدی هر فضول
 عالم خلق است ره سویِ جهات
 هرکسی پیش کلوخی سینه چاک
 باده خاک آلودتان مجنون کند
 جان چو بی این جیفه بنماید جمال
 چون شکار خوک آید صید عام
 آنکه ارزد صید را عشق است و بس
 بس نکو گفت آن رسول خوش جواز

 عقلت جوهر است، این دو عَرضزانکه 
 عقل جزوی عقل را بدنام کرد
 هست الوهیت ردای ذوالجالل
 ای بسا نازا که او گردد گناه

 کنداین نیاز از جسم الغر می
 عشق آن شعله است کوچون برفروخت
 عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود
 زندگانی بی تو جان فرسودن است
 چون قِدَم آید حَدَث گردد عبث
 بر حدث چون زد قدم دنگش کند
 باز پیلم دید هندستان به خواب
 واربار دیگر آمدم دیوانه

 ای بسا ریش سیاه و دل منري
 خون صد مؤمن به پنهانی بریخت

 تند عقلش مخوانآن که شهوت می
 اوج را برمرغ، دام و فخ کند
 یار مغلوبان مشو هان ای غوی

 بینم وطنغري این ظاهر نمی
 مر کبوتر را چه باشد زان به دست

 نبیند آشکارمرگ کرکس می
 تنی، غلط کردند یک کس باقی اس
 هَهُ کُلُّ شییٍ هالک اِلّا وَجْ

 بی امید نفع بهر عني نقش
 بهر عني کوزه نی از بهر آب
 و آن برای غایب و دیگر ببست
 غیب را بیند به قدر صیقلی
 نیز این توفیق صیقل زان عطاست
 حرف و صوتی کی بُدی اندر جهان
 کی فرستادی خدا چندین رسول
 بی جهت دان عالم امر و صفات

 ز حسن گشته جرعه ناککان کلوخ ا
 صاف اگر باشد ندانم چون کند
 من نیارم گفت لطف آن وصال
 رنج بی حد لقمه خوردن زوحرام
 لیک او کی گنجد اندر دام کس
 ذرۀ عقلت به از صوم و نماز
 این دو در تکمیل او شد مفرتض
 کام دنیا مرد را ناکام کرد
 هرکه در پوشد بدو گردد وبال

 م شاهافکند مر بنده را از چش
 کندصدر را چون بدر انور می

 هرکه جز معشوق باشد جمله سوخت
 بی خدا آب حیات آتش بود
 مرگ حاضر از تو غایب بودن است
 پس کجا راند قدیمی را حدث
 چون که دنگش کرد همرنگش کند
 از خراج  امید برده، شد خراب
 رو رو اکنون زود زنجريی بیار
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 غري آن زنجري زلف دلربم
 هني بنه بر پایم آن زنجري را
 عاشقم  من بر فن دیوانگی
 هرچه غري شورش و دیوانگی است
 معنی مردم بر آتش حاکم است
 کوزۀ چوبني که در وی آب جوست

 ، گشت پستگفت فرعونی اناالحق
 آن انا را لعنت اللّه در عَقَب
 این انا هُو بود در سرّ، ای فَضول

 سزدای خدا آن کن که آنت می
 هرکرا اسرار حق آموختند
 آسمان شوابر شو باران ببار
 آب باران باغ صد رنگ آورد
 اندرین ملت نبد مسخ بدن
 وقت خشم و وقت شهوت مرد کُو
 ور خرد جرب از قَدَر رسواتراست

 اش سوزد بگوید نار نیستمهجا
 این که فردا این کنم یا آن کنم
 پوزبند وسوسه عشق است و بس
 پري، عشق تست نی موی سپید
 ابلهان گفتند مجنون را ز جهل

 می گفت صورت کوزه است و حُسنْ
 باده از غیب است و کوزه این جهان

 سوسَ العَطَییا خَفِیَّ الذاتِ مَحْ
 کَالغُبار نُتَ کالرِّیحِ وَنَحْاَنْ

 هَد استجُنبشِ ما هر دمی خود اَشْ
 گردش سنگ آسیا در اضطراب
 ای برون از وهم و قال و قیل من
 رحم کن بر وی که روی تو بدید
 جمله عالم ز اختیار و هست خود
 تا دمی از هوشیاری وارهند
 جمله دانسته که این هستی فخ است
 چیست معراج فلک این نیستی

 منزلم ای ز تو ویران مکان و
 جان من بستان تو ای جان را اصول

 ها را بست یارای رفیقان راه

 گر دو صد زنجري آری بر دَرم
 م سلسلۀ تدبري راکه شکست

 سريم از فرهنگ و از فرزانگی
 اندر این ره دوری و بیگانگی است
 لیک آتش را قشورش هیزم است
 قدرت آتش همه بر ظرف اوست
 گفت منصوری اناالحق و بِرَست
 وین انا را رحمت اللّه ای عجب
 زاتحاد نور نز راه حلول

 گزدکه به هر سوراخ مارم می
 ندمُهر کردند و دهانش دوخت

 آب اندر ناودان ناید به کار
 ناودان، همسایه در جنگ آورد
 لیک مسخ دل بود ای ذوفطن
 طالب مرد چنینم کو به کو
 زان که جربی حس خود را منکر است

 اش دوزد بگوید تار نیستجامه
 این دلیل اختیار است ای صنم
 ورنه کی وسواس را بسته است کس
 دست گري صد هزاران ناامید

 ست چندان هست سهلحسن لیلی نی
 دهد از جام ویمی خدایم می

 کوزه پیدا، باده در وی بس نهان
 نُ کَالرَّحیتَ کالماءِ ونَحْاَنْ
 راهُ جِهارتَفي الریحُ وَغَبْیَخْ

 که گواه ذوالجالل سرمد است
 هَد آمد بر وجود جوی آباَشْ

 خاک بر فرق من و تمثیل من
 فرقت تلخ تو چون خواهد کشید

 سر سرمست خودگریزد در می
 نهندننگ بنگ و خمر بر خود می

 ذکر و فکر اختیاری دوزخ است
 عاشقان را مذهب و دین نیستی
 چون ننالم چون بیفشاری دلم

 ام از جان ملولزان که بی تو گشته
 آهوی لنگیم و او شري شکار



۷۴ 

 ایجز که تسلیم و رضا کو چاره
 او ندارد خواب و خور چون آفتاب
 ای عدوی شرم و اندیشه بیا
 تا نسوزم کی خنک گردد دلت
 خانۀ خود را همی سوزی، بسوز

 ال اَرَاه هي العَجَب إِنْتَ وَجْاَنْ
 هی یا وثنمن ندانم که تو ما

 برگ کاهم پیش تو ای تند باد
 توبه را بار دگر سیالب برد

 رسدبوی جانی سوی جانم می
 عاشقی و توبه و امکان صرب
 استخوان و پوست رو پوشست و بس
 چیست پرده پیش روی آفتاب
 چون که جمله از یکی دست آمده
 چون ز یک دریاست این جوها روان
 وحدتی که دیده با چندین هزار

 تراز عاشق کسی دیوانه نیست
 گر طبیبی را رسد زین گون جنون

 ها منقوش اوستطب جمله عقل
 مات اویم مات اویم مات او
 بحر وحدانی است جفت و زوج نیست
 نیست اندر بحر شرک و پیچ و پیچ
 آن یکی که زان سوی و صفست و حال
 هر شبی تدبري و فرهنگم به خواب
 تا سحر جمله شب آن شاه وىل

 خویشم هیچ رأی و فن بدیگر به 
 های جانبودمی آگه ز منزل

 در زمان بیهشی خود هیچ من
 چون فلا چیزی ندارم ای کریم
 آن فلا چیزی ندارد غافلی است
 مؤمن و ترسا، یهود و گرب و مُغ
 پنج وقت آمد نماز رهنمون
 خلق را چون آب دان صاف و زالل
 آن مبدل شد درین جو چند بار

 آب جوست جمله تصویر است عکس
 ها گر باخرب گر بی خربنقش

 ایدر کف شري نر خونخواره
 کند بی خورد و خوابها را میروح

 حیا که دریدم پردۀ شرم و
 ای دل ما خانمان و منزلت
 کیست آن کس که بگوید الیَجوز

 تِباهقُربِ حِجابُ االِشْغایةُ الْ
 خواهی ز منمن ندانم که چه می

 من چه دانم که کجا خواهم فتاد
 دزد آمد پاسبان را خواب برد

 رسدبوی یار مهربانم می
 این محاىل باشد ای جان را سطرب
 سدر دو عالم غري یزدان نیست ک

 جز فزونی شعشه تیزی و تاب
 این چرا هشیار و آن مست آمده
 این چرا نوش است و آن زهر روان
 جنبشی که دیده در عني قرار
 عقل از سودای او کور است و کر
 دفرت طب را فرو شوید به خون
 روی جمله دلربان روپوش اوست
 که همی رانیم تزویرات او
 گوهر و ماهیش غري موج نیست

 چه گویم هیچ هیچلیک با احول 
 جز دویی ناید به میدان مقال

 گردد به آبهمچو کشتی غرقه می
 خود همی گوید الست و خود بلی
 رأی و تدبريم به حکم من بدی
 وقت خواب و بیهشی و امتحان
 در زمان هوش اندر پیچ من

 تر از چشم میمجز دىل دل تنگ
 میم دلتنگ آن زمان عاقلی اَست

 ن اُلُغجمله را رُوسوی آن سلطا
 عاشقانش فی صلوة الدائمون
 وندر آن تابان صفات ذوالجالل
 عکس ماه و عکس اخرت برقرار
 چون بماىل چشم خود، خود جمله اوست
 در کف نقاش باشد مختصر
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 کوزه گر با کوزه باشد کارساز
 صورت از بی صورت آمد در وجود
 فاعل مطلق یقني بی صورت است
 تا به دریا سرياسب و زین بود

 

 کوزه از خود کی شود پهن و دراز
 همچنان کز آتشی زاده است دود
 صورت اندر دست او چون آلت است
 بعد ازینت مرکب چوبني بود

 

  حمید الدین ناگوری قُدِّسَ سِرُّه
لـدین سـهروردی ارادت ناگور از ممالک هندوستان و شیخ از معارف عاشقان است و به خدمت جناب شیخ شهاب ا

در آن . داشته و خرقه از دست جناب شیخ معني الدین حسن سنجری چشتی که از اکـابر سلسـلۀ چشـتیه اسـت پوشـیده
آن جنـاب را در تصـوف، رسـاالت الیقـه و . فرمـودنمود و بـه محصـول قناعـت مـیوالیت به دست خود زراعت می

  :این دو رباعی از اوست. رسالۀ عشق نامهاز جمله رسالۀ راحت القلوب و . عبارات محموده است
 ام گهی آزارتبا آنکه نجسته

 از رشک اگر نظر کنی سوی کسی
 

 ام افگارتوز تیغ جفا نکرده
 در لحظه به قهر بشکنم بازارت

 

  ٭٭٭
 آن را که به تهمت معاصی گريد

 ستی بخواند در پیشوان را که به دو
 

 هر عذر که گوید همه را بپذیرد
 با تیغ بال سرش ز تن برگريد

 

  حسینی هروی نَوَّرَ اللّهُ َمرقَدَهُ
پـس از تـرک . امري حسني ابن عالم بـن ابـی الحسـني و جـامع علـوم ظاهریـه و باطنیـه و حـاوی فضـایل عقلیـه و نقلیـه

سلطنت به مولتان رفته خدمت شیخ رکن الدین ابوالفتح که به یک واسـطه ازمریـدان شـیخ بهاءالـدین زکریـای ملتـانی 
عَلی أَیُّ حال از اماجد اربـاب مقامـات . بعضی گویند که به خدمت شیخ بهاءالدین زکریا فایض گردیده. است، رسیده

جملـه در  مِـنْ. نثراً و نظمـاً کتـب محققانـه تصـنیف فرمـوده. و از اکابر اصحاب کرامات و از محققني زمان خود بوده
کنزالرموز و زاد المسافرین و طبـع فقـري را : واح و درمنظوماتنزهت االرواح و صراط المستقیم و روح االر: منثورات

گویند طرب المجالس نیـز منسـوب . لهذا بر سنن آن انیس العاشقني را پرداخته. به طرز زادالمسافرین کمال انس است
  :ام سوؤاالت گلشن راز شیخ محمود از ایشان و آن هفده سوؤال و افتتاحش بدین منوال استدیده. به اوست

  ظمن
 ز اهل دانش وارباب معنی
 نخست از فکر خویشم در تحري

 

 سؤواىل دارم اندر باب معنی
 چه چیزاست آن که خوانندش تفکر

 

  .اىل آخره
  :در هرات و از آن جناب است ۷۳۸غرض، وفاتش در سنۀ . ها استگلشن در جواب این سؤال

  مثنوی زادالمسافرین مِنْ
 آنجا که حریم بی نیازی است
 حرفی که رود ز راه تقلید
 قومی که ز جمله پیش دیدند

 ه به گرد خود تنی توهموار
 ای هوا رادر آینه دیده

 او را چو همیشه او تمام است

 اندیشۀ ما خیال بازی است
 ع دان نه توحیدخرسندی طب

 در آینه عکس خویش دیدند
 آن گه دم معرفت زنی تو
 گویی که شناختم خدا را
 گستاخ مرو که کار خام است
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 زنهار به حجت و قیاسی
 مشکل بود ای غریب گمراه
 شبلی چو در این تحري افتاد

 

 غره نشوی به حق شناسی
 گند بغل و ندیمی شاه
 روزی دَرِ این سوؤال بگشاد

 

  حکایت
 آمد بر آن جهان پر شور
 پرسید که این چه کار سازیست
 اللّه چه لفظ یا چه نام است

 ام از حقیقت آگاهگفتا نی
 تحقیق تو چیست بی تو بودن
 هر یک به اشارتی دویدند

 شان شکی نباشددر دیدن
 آن دیده که او دویی نبیند
 در راه تو ای غریب دلتنگ
 بیگانه ز آشنایی ماست

 زنم مناین چه ترانه میآه 
 از خویشتنم خرب نیامد
 بسیار دویدم از چپ و راست
 هر طایفه را بیازمودم
 با هر که دلم زد این نفس را
 کس را به حقیقتش گذر نیست
 گویند عنان خود چه تابی
 این نکته نمود ناصوابم
 نایافته را کسی چه جوید
 تا کی طلبم در این ره او را

 نیستسوزم و زهرۀ نفس می
 این سوخته چند کاهد آخر
 هر دم غمش آتشی فروزد
 ای هم تو ز چشم خود نهانی
 ای پنج و دو را شمار با تو
 بر خود نظر از حواس کردی

 

 مقبول ازل حسني منصور
 در حقه نگر چه مهره بازیست
 کو ورد زبان خاص و عام است
 لیکن همه در تو بینم این راه

 توان نمودننمی زین بیش
 کردند بیان چنانکه دیدند
 لیک آن همه جز یکی نباشد
 جز وحدت معنوی نبیند
 بريون ز تو نیست هیچ فرسنگ
 پیوسنت او جدایی ماست
 عمری است همی که جان کنم من
 جز یک دم سرد برنیامد
 حاصل نشد آنچه دل همی خواست
 گه پري و گهی مرید بودم
 آسوده ندیده هیچ کس را

 نت و آمدن خرب نیستوز رف
 گم شو که چو گم شوی بیابی
 چون گم شوم آنگهی چه یابم
 گم گشته ز یافنت چه گوید
 این چیست که گم کنم من او را
 درمان چه کنم که دسرتس نیست
 از سوختنم چه خواهد آخر
 تا سوخته را دوباره سوزد

 ندانیای و مینادان شده
 تو غافل و جمله کار با تو

 یاس کردیحیوانِ دگر ق
 

  خطاب به حضرت جامعۀ انسان
 ای قطره تو غافلی ز دریا
 اللّه به حول در نهاد است
 آیینۀ هر دو عالمی تو
 ای صورت خوب و زشت با تو
 در برج تو آفتاب و ماه است

 رود هویدادر جوی تو می
 اما نه حلول و اتحاد است
 بندیش که با که همدمی تو
 هم دوزخ و هم بهشت با تو

 دۀ سحاب استلیکن پس پر
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 داری تو زمني و آسمانی
 پیدا و نهان و بود و نابود
 گر دیدۀ دیده را گشایی
 دانی چو ببینی از چپ و راست
 ای بی خرب از جهان معنی
 تا در نظرت امید و بیم است
 عمری سر و پا برهنه رفتی
 چندین تک و پوی تو دو گام است

 تو رفنت است و دیدناول ز 
 فانی شو اگر بقات باید
 گر مردن تو ز تو تمام است
 مردان که ره خدا سرپدند
 اوصاف ذمیمه چون بدل شد
 در شیب و فراز این مقامات
 مردان همه اصل پاک دارند
 چون آب روند بی عالیق
 این ره نه به خرقه و گلیم است
 نزدیک کسی که راه بني است

 

 ای بده نشانیگر یافته
 در لوح تو هست جمله موجود
 در خود همه را به خود نمایی
 کاین هجده هزار عالم اینجاست
 با تو چه کنم بیان معنی
 راهت نه صراط مستقیم است
 لیکن قدمی به ره نرفتی
 بردار قدم که ره تمام است
 آخر همه بردن و رسیدن
 بگذر ز خود ار خدات باید

 تو هم اندرین مقام است حشر
 در عالم زندگی بمردند
 هر عقده که بود در توحل شد
 صد گم شده بینی از کرامات
 نسبت نه به آب و خاک دارند
 آمیخته با همه خالیق
 اول قدمش دل سلیم است
 نفرینِ خالیق آفرین است

 

  در صفت عشق
 ای پرده نشني این گذرگاه
 اول قدمی که عشق دارد
 منصور نه مرد سرسری بود
 چون نکتۀ اصل گفت با فرع
 در عشق نه شک و نه یقني است
 آنان که ز جام عشق مستند
 دل حق طلبید و نفس باطل
 چون در نظر تو ما و من نیست
 می بني و مرپس تا بدانی

 دم و قدم به سر نهسر بر ق
 بی نام و نشان شو و نشان کن
 تو جام جهان نمای خویشی

 

 رسد راهبه سر نمیبی عشق 
 ابری است که جمله کفر بارد
 از تهمت کافری بری بود
 بربید سرش سیاست شرع
 نه چون و چرا نه کفر و دین است
 حق را ز برای حق پرستند

 ایست سخت مشکلاین عربده
 او باشد و او دگر سخن نیست

 دان و مگوی تا نمانیمی
 وانگه قدم از قدم به در نه

 بیان کن بی کام و بیان شو و
 از هرچه قیاس تست بیشی

 

  رباعی
 ایای سایه، تو مرد صحبت نور نه

 اندیشۀ وصل آفتابت رسد
 

 ایرو ماتم خود گري کزین سور نه
 ایساز بدین قدر کزو دور نهمی
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  حسني بیضاوی قَدَّسَ سِرُّه العزیز
شـیخی اسـت بـني الخـواص و . کنیت جناب شیخ ابوالمغیث و لقـبش منصـور. س استاز اهل بیضا و آن از بالد فار

در همـۀ کمـاالت عَلَـم کمـال . ارادت به شیخ عمر بن عثمـان مکـی خلیفـۀ شـیخ جنیـد بغـدادی داشـته. العوام مشهور
ر بـال شیخ شبلی گفته که من و حـالج هـم مشـربیم امـا مـرا اظهـار دیـوانگی خـالص سـاخت و او را عقـل د. افراشته
اند شیخ ابوسعید ابوالخري و شیخ فرید عطار و مولوی معنوی و جمعی کثري از اعاظم این طایفه وی را ستوده. انداخت

احواالت غریب و کرامـات عجیـب از وی در کتـب مسـطور اسـت وب عضـی خـود مشـهور . اندو بعضی انکار نموده
ت نموده، گفته است کـه چـون شـیخ منصـور را بـه سـبب شیخ ابوعبداللّه بن محمد الخفیف که به شیخ کبري شهر.است

آنکـه گفتـه : فرمـود. که از این سخن بازآی تا خالصی یابی: روزی پیش وی رفتم گفتم. کلمۀ مشهور محبوس نمودند
بعـد . دست و پای شیخ را قطع کرده در باب الطاق بغداد بر دار زده تري باران کردند ۳۰۹غرض، در سنۀ . عذر خواهد

  .و خاکسرتش را بر باد دادندسوختند 
  نظم

 روا باشد اناالحق از درختی
 

 روا نبود چرا از نیک بختی
 

و کتاب نوراالصل و کتاب جسم االکرب و کتاب جسم االصغر و کتاب بستان المعرفة و طاسني االزل از آن جناب است 
  :بکار او نوشته شدتیمناً و تربکاً چند بیت از افکار ا. امو فقري هیچ یک را تاکنون ندیده

 
 تَ هَذَا اِلَهنيِ اَْناَنا اَنا أمْ

 هُویَّتی هَلَک فِي الئِیَّتي أَبَداً
 تُ أَرَیثُ کُنْنَ ذَاتُکَ عَنِّي حَیْ فَأَیْ
 قُودٌ بِناظرتِيهِکَ مَفْ رُ وَجْوَنُوْ
 نَکَ اِنّي یُنازِعُنينِی وَبَیْبَیْ

 سٌ وَال غَرَبَتْشَمْ  وَاللّهِ مَا طَلَعَتْ
 زُوناً وَالفَرِحاً تُکَ مَحْ وَال ذَکَرْ 
 مٍ أُحَدِّثُهُمْتُ اِلَی قَوْوَال جَلَسْ 
 عَطَش ماءِ مِنْبِ اِلْ تُ بِشُرْوَال هَمَمْ

 

 نِنَیْباتِکَ اثْاِْث حاشايَ حاشايَ مِنْ 
 نِهَیْسٌ بِوَجْبِیْکُلِّ تَلْکُلٌّ عَلَی الْ

 ثُ البنيتَبیَّنَ ذاتِي حَیْ فَقَدْ
 نِعَیْفِي ناظِرِ الْ  بِ أمْقَلْفِي ناظِر الْ

 نِ بَیْفِکَ اِنِّيٌّ مِنَ الْبِلُطْ فَعْفَارْ
 فاسيبِأنْنٌ رُوْرُکَ مَقْإال وَذِکْ 

 واسِيبِي وَوَسْتَ مُنَی قَلْإلّاوَأَنْ
 نَ ُجالَّسِيي بَیْتَ حَدِیثْاِلّا و أنْ 

 کاسِیکَ فِي الْتُ خَیاالً مِنْ اِلّاَ رأَیْ
 

  ٭٭٭
 رُ واجبٌ کُفْنِ اللّهِ وَاْلتُ بدْیکَفَرْ 

 

 ٌحالمُؤمننيَ قَبْی دَلَدَيَّ وَعِنْ
 

  حسن شاملو علیه الرحمه
در بدو حال خريیت مآل مالزمت می. از ایل جلیل شاملو و ساکن مشهد مقدس رضوی و معاصر شاه سلیمان صفوی

این بیـت . ني و طالبني محسوب ساختآخر کار ترک فرموده به عبادات و مجاهدات پرداخت و خود را از سالک. نمود
  :از اوست

 گريم ز خلق روی به هامون کند کسی
 

 از دست خود کجا رود و چون کند کسی
 

  حزین الهیجی قُدِّسَ روحه
در اواخر دولت صفویه ظهور نموده و صاحب . اصلش از الهیجان رشت و نامش شیخ محمدعلی و از متأخرین است

آذربایجان و خراسان و عراق و فارس را سیاحت کرده . نمودخطوط را نیکو رقم می کماالت صوری و معنوی بوده و



۷۹ 

اعـاظم . در دهلی توطن گزید و معروف اهاىل آن بالد گردیـد. و از راه الرستان و بندر عباسی روی به هندوستان آورد
وانش مالحظـه و ایـن ابیـاتش دی. آن بلد را مراد و طالب را محل اعتماد و جمعی را به خدمتش اعتقاد به هم رسیده

  :منتخب شد
  غزلیاته مِنْ
 با هرچه بود انس تو جای تو همان است

 

 هر چیز هوای تو خدای تو همان است
 

  ٭٭٭
  

 کودک مشیمه را نشمارد به خویش نیک
 

 دنیا به چشم مردم دنیا حقري نیست
 

  ٭٭٭
 دماغماز صحبت صوفی منشان سوخت

 

 ای باده پرستان ره میخانه کدامست
 

  ٭٭٭
 نومیدی عاشقان قدیم است

 

 مخصوص به روزگار من نیست
 

  ٭٭٭
 کرد داغم نگه زاهد خاموش حزین

 

 چه بگویم به من این صورت دیوار چه کرد
 

  ٭٭٭
 ایبنمای رخ چون دیده را گرم تماشا کرده

 

 ایار خوش بود مستوریت ما را چه رسوا کرده
 

  ٭٭٭
 تو و زهد خشک زاهد، من و عشق و می پرستی

 

 های مستیتو و عیش هوشیاری، من و گریه
 

  ٭٭٭
 بازوی زال دنیا چند افکند به خاکت

 

 بی درد پشت دستی نامرد پشت پایی
 

  ٭٭٭
 دولت طلبی دامن دل را مده از دست
 نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است

 

 شاید که برون آید از این بیضه همایی
 هرگز نشنیدیم ز پروانه صدایی

 

  ٭٭٭
 کشم امشب به طاق ابروییپیاله می

 

 سبوکشان خرابات عشق را هویی
 

  حسني کاشی رحمة اللّه علیه
دست ارادت به جناب شـیخ ابوالوفـای . و هُوَ موالنا حسني بن حسن از اکابر علما و اماجد فضال و اعاظم عرفا بوده

به یمن . االجازۀ وی پا در بیابان سري وسلوک نهاده خوارزمی که از مشایخ سلسلۀ علیۀ ذهبیه بوده، داده است و حسب
شـرحی : از جملـه. تألیفات و تصنیفات دلپسـند دارد. همت وی طی مقامات طریقت و تحصیل معارف حقیقت کرده

مسمی به جواهراالسرار بر مثنوی جناب قطب المحققني و فخـر العـارفني موالنـا جـالل الـدین محمـد مولـوی رومـی 
  :از اشعار آن جناب است. رایت سفر آخرت افراشته ۸۳۹نگاشته و در سنۀ 

  فی النصیحه و الموعظه
 ای دور مانده از حرم خاص کربیا
 بگذر ز دلق کهنۀ فانی که بیش ازین
 بزدای زنگ غري به غريت ز روی دل

 خویش و به گرد تنت منتبیگانه شو ز 
 تا کی ضالل تفرقه، جویای شمع شو

 سوی وطن رجوع کن از خِطّۀ خطا
 اند از بقا قبابر قامت تو دوخته

 کایینۀ دل است نظرگاه پادشا
 تا جان شود به حضرت جانانت آشنا
 کز نور جمع ظلمتِ فرقت شود هبا
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 در راه دوست هستی موهوم تو بالست
 عشقست پیشوای تو در راه بی خودی
 آن شهسوار بر سر میدان عاشقی
 مهمیز شوق چون بزند بر براق عشق
 چون تو مراد خویش به دلرب گذاشتی
 گر آرزوی شاهی مُلک رضا کنی

 

 هان نفی کن بالی وجود خودت به ال
 اگریز از خودی و جوی پیشواپس و

 جوالن کند که از همه عالم شود جدا
 از سدره نطع سازد و از عرش متکا
 هر دم هزار گونه مرادت کند عطا
 پیوسته باش بندۀ درگاه مرتضی

 

  مثنویاته مِنْ
 ظالل صور چون شود سوخته
 تو بی تو شو آنگاه خود را شناس

 و ای تو چه زیبا توییبرون از ت
 چو شادی دلرب در آن غم بود
 ز دلرب طلب کار درمان بسی است
 اگر غافلی از اثرهای جان
 نه امر خدا از صفات خداست

 

 د جز او رخ برافروختهکه مان
 که این است مر معرفت را اساس

 گنجد آنجا دوییکه هرگز نمی
 مرا زخم غم به ز مرهم بود
 چو من عاشق درد او کم کسی است

 رِ رَبّی بخواناَمْ  قل الروح مِنْ
 صفاتش خود از ذات او کی جداست

 

  حقّی خوانساری علیه الرحمه
عـارفی مجـرد و عاشـقی . از شیخ زادگان آن والیت و آن از قرای اصفهان و آن جناب خـود نیـز مقـام شـیخی داشـته

  :این رباعی از او است. رحلت نموده ۱۰۳۷در سنۀ . ودموحد ب
 در مذهب دل گفت و شنید دگر است
 کاری نگشاید ز نماز من و تو

 

 شبلی و جنید و بایزید دگر است
 درگاه قبول را کلید دگر است

 

  ٭٭٭
  

 س مرد استدر مذهب اهل درد آن ک
 خورشید که هست عالم آرا حقی

 

 کز خلق مجرد ز عالیق فرد است
 روشن دل از آن است که تنها گرد است

 

  ٭٭٭
 دامان وصال دوست در چنگم بني
 در هر دو جهان نگنجد و در دل من

 

 یک رو شده و یک دل و یک رنگم بني
 گنجیده فراخی دلِ تنگم بني

 

  حسّان بن ثابت اسدی
عالیه در نعت حضرت  از فصحای شعرای اعراب و از فضالی ندمای اصحاب و مداح حضرت نبوی صلعم و قصاید

وقتـی جنـاب . حاالتش در کتب تواریخ مسـطور و ابیـاتش در السـنه و افـواه، مـذکور اسـت. ختمی مآب عرض نموده
عارف حقّانی، حارثه را که از اصحاب است، حالتی ظاهر شده و بی خودی سرزده، در هنگام جـوالن از پـا افتـاده و 

حسـان حاضـر و نـاظر بـود ایـن چنـد . مبارک گذارده تا به حال آمـدسر او را بر زانوی  حضرت امريالمؤمنني علیهيلع
راوی این روایت عبداللّه بن عباس . تحسني شنود بیت را بدیهةً در تعریف عرفا عرض نمود و از حضرت رسالت ملسو هيلع هللا ىلص

  .رضی اللّه عنه است و در اغلب کتب مندرج است و فقري در مثنوی هدایت نامه به تفصیل منظوم نموده
  :بیات این استغرض، آن ا

  عربیه



۸۱ 

 فنيَ لَهَا عُیُونُقُلُوبُ العار
 یُناجي سِنَةُ بِسِرٍّ قَدْ وَاَلْ
 رِ رِیشٍرُ بِغَیْنِحَةٌ تَطِیْوَاَجْ
 بَیدِ طِوْخُلْرَحُ فِي رِیاضِ الْوَیَسْ
 قٍ رثَهَا الشَّرابُ لِسانُ صِدْوأَوْ

 نا ناطِقاتٌ شَواهِدُنَا عَلَیْ
 

 نایَرَی مَاالَ یَراهُ النّاظِریْ
 ناکِرامِ الکاتِبِیْ تَغَیَّبَ عَنْ

 ناإلَی مَلَکُوتِ رَبِّ العَالَمِیْ
 ناعارِفِیْشَرابِ الْ رَبُ مِنْوَیَشْ
 نَاعالَمِیْقُ عَلَی عُلُومِ الْیَفُوْ

 نَامُدَّعِیْوَیَ الْبَ دَعْتُبَیِّنُ کِذْ
 

  خسرو دهلوی قُدِّسَ سِرُّه
پـدرش از ترکسـتان و از طایفـۀ الچـني و سـالها در . ود از مشاهري امرا و شعرا بـودهامري یمني الدین خسرو بن امري محم

عاقبت در غـزوۀ کفـره شـهید . از سلطان محمد تغلق شاه الطاف دیده. دهلی به منصب امارت بر همگنان مباهی بوده
نا بر ضیاء فطرت و صفای ب. مند آمدگردید و خلف الصدق او خسرو به مرتبۀ امارت سربلند و از مراحم سلطانی بهره

طالب خسروی معنوی و امارات خسروی گردید، نعمـت فقـريی را . طویت همت بلندش به امارت ظاهر قناعت ننمود
الجرم دست به دامن شیخ کـرام شـیخ نظـام کـه سـر حلقـۀ اولیـای . بر امريی و دولت اُخروی را بر خسروی راجح دید

گفتی امید اسـت کـه مـرا بـه سـوز چنانکه شیخ نظام می. از وارستگان شدزمان و سردفرت اصفیای آن دوران بود زد و 
در . هفتاد و چهـار سـال عمـر کـرده. با شیخ سعدی صحبت داشته. پانصد هزار بیت شعر دارند. سینۀ این ترک بخشند

  :در مقربۀ شکرگنج مدفون شد ۷۲۵سنۀ 
  غزلیاته مِنْ

 چو من ناکسی فتادای عشق کار تو به
 

 گویا کسی نماند جهان خراب را
 

  ٭٭٭
   

 پند کسم به دل ننشیند که دل ز عشق
 

 پر شد چنانکه جای نمانده است پند را
 

  ٭٭٭
 بر درش مردم و آن خاک بر اعضای منست

 

 هم به خاک سر آن کو که مشویید مرا
 

  ٭٭٭
 تو ای صنم که مرا در دىل چه سودم از آن

 

 که در میان من و دل هزار فرسنگ است
 

  ٭٭٭
 یک قدم بر جان خود نه یک قدم برهر دو کون

 

 زین نکوتر رهروان عشق را رفتار نیست
 

  ٭٭٭
 خوشم به دولت خواری و ملک تنهایی

 

 که التفات کسی را به روزگارم نیست
 

  ٭٭٭
 به خدا که سینۀ من بشکاف و دل برون کن

 

 که درون خانۀ تو دگری چه کار دارد
 

  ٭٭٭
 من ناتوان ز یاد کسی گشتم ای طبیب

 

 اموشی آوردآن دارویم بده که فر
 

  ٭٭٭
 به کوی عاشقی از عافیت نشان ندهند

 

 هر آن کسی که به اولني دهند، آن ندهند
 

  ٭٭٭
 کنم گر از تو فراموش خاک بر سر من

 

 به زیر خاک که خشتم به زیر سر باشد
 

  ٭٭٭



۸۲ 

 انۀ یار و هر یارخسرو است و شب افس
 

 قدری گرید و هم بر سر افسانه رود
 

  ٭٭٭
 گفتی که یار دیگر جا کرده در دل تو

 

 گذاری از بهر یار دیگرتو جای می
 

  ٭٭٭
 ایهر دو عالم قیمت خود کرده

 

 نرخ باال کن که ارزانی هنوز
 

  ٭٭٭
 بردی ای دشمن به عقل و دانش خسروحسد می

 

 بیا تا بر مراد خاطر خود بینی اکنونش
 

  ٭٭٭
 بسیار بکوشم که بپوشم غم خود لیک

 

 نتوان داشت نهانشآتش چو بگريد 
 

  ٭٭٭
 هر که بر جان عاشقان خندد

 

 ای واجب است بر حالشگریه
 

  ٭٭٭
 نهفتم گریه ناگه مست بگذشتیبه دامن می

 دان ماندمالمت بر دل صد پارۀ عاشق ب
 

 شدم رسوا من تردامن و صد چاک دامن هم
 که باشد زخم شمشري و بدوزندش به سوزن هم

 

  ٭٭٭
 گفتم احوال دل خویش نگویم به کسی

 

 لیک از بی خربی رفت به عالم خربم
 

  ٭٭٭
 بس که بريون و درونم همگی دوست گرفت

 

 بوی یوسف دهد ار باز کنی پريهنم
 

  ٭٭٭
 های کسی استای خردمند در این گوش سخن

 

 های ترا گوش کنمکی توانم که سخن
 

  ٭٭٭
 به طعنه گفت خسرو توانی رسنت از دستم

 

 زور بازویی که من دارمتوانم خاصه با این 
 

  ٭٭٭
 گفتم ز زلف چون تویی زنار بندم گفت رو

 

 ای زنار را رسوا مکندر کفر هم صادق نه
 

  ٭٭٭
 ایای که در دیده درونی و در آغوش نه

 

 ایهم به جان تو که یک لحظه فراموش نه
 

  ٭٭٭
 بندیام که سگان را قالده میشنیده

 

 سنیکنی رچرا به گردن خسرو نمی
 

  ٭٭٭
  قصایده مِنْ
 راست رو را پري ره کن گرچه زن باشد که خضر
 جعفر آن باشد که طیار از فلک بريون رود
 در تصوف رسم جسنت خنده کردن بر خود است
 گر تو سر بازی چه حاجت خرقۀ رنگني به دوش

 را به سینه راحت استاست و مردان رنجعاشقی
 و کس هرکه حرص مال دارد دوزخی استناکس

 کار اینجا کن که تشویش است در محشر بسی
 

 چون به ظلمت ره کند گم مادیانش رهرب است
 نه کسی کو بال را طیار دارد جعفر است
 در تیمم مسح کردن خاک کردن بر سر است
 شري را در حمله نه برگستوان نه مغفر است
 سلسله بند است و شريان را به گردن زیور است

 سرگني هرچه درآتش فتد خاکسرت استعود و 
 آب از اینجا بر که در دریا بسی شور و شر است

 

  رباعی



۸۳ 

 از شعلۀ عشق هرکه افروخته نیست
 ای ز ما دور که ماگر سوخته دل نه

 

 با او سر سوزنی دلم دوخته نیست
 آتش به دىل زنیم کان سوخته نیست

 

  ٭٭٭
 ای از تو مرا امید بهبودی نه

 دانستم که عهد و پیمان مرامی
 

 ازین بودی نهبا من تو چنانکه پیش 
 در هم شکنی وىل به این زودی نه

 

  در ترغیب احباب به صحبت یکدیگر و فنای عالم
 گر آسایشی داری از روزگار
 به جمعیت دوستان روی نه
 به دوری مکوش ار که بدخوست یار
 اگر جامه تنگ است پاره مکن
 مزن شاخ اگر میوه تلخ است و تیز
 چو البد جداییست از بعدِ زیست

 

 وصال عزیزان غنیمت شمار
 پراکندگی را به یک سوی نه
 که خود دوری افتد سرانجام کار
 که خود پاره گردد چو گردد کهن

 افتد چه پیش آیدش برگ ریزخود 
 به عمدا جدا زیسنت بهر چیست

 

  در ستایش خاموشی
 درختی که دور افکند برگ و شاخ
 گرت هست بازوی دولت هزار
 چو بیش و کمی نیست در مغز و پوست
 ندانم چرا مردم سنگدل
 مرا دولت نیستی شد پسند
 چه کار آید این هستی بی صفا
 چرا نیستی را نگريم به زور
 درِ فتنه بسنت زبان بسنت است

 دیدم بسی پشیمان ز گفتار
 رهایی همه جا به کم گفنت است
 نرتسم من ار عالمی پر خر است

 

 فراخ کند سایه بر زیردستان
 در آغوش تست آنچه داری بیار
 ز نفرین بدخواه و تحسني دوست
 ازین شاد گردند و زان تنگدل
 که اینجا و آنجا شوم بی گزند
 که بیش از دو روزی ندارد وفا
 که همراه من بود خواهد به گور
 که گیتی به نیک و بد آبسنت است
 پشیمان نگشت از خموشی کسی

 استاز رشته ایمن به ناسفنت  دُرْ
 مگر از خری کآدمی پیکر است

 

  ٭٭٭
 تو پنداری جهانی غري ازین نیست
 چو آن کرمی که در پیله نهان است
 بود سوزن به از تیغ برنده

 

 زمني و آسمانی غري ازین نیست
 زمني و آسمان او همان است
 که این دوزنده باشد آن درنده

 

  ٭٭٭
 طرفه زمانی است دم صبحگاه

 

 وش بود و هم گناههم ورعش خ
 

  خواجوی کرمانی علیه الرحمه
آخـر تـرک و تجریـد گزیـد وبـه خـدمت جمعـی از . از مشاهري ارباب عرفان و ایقان و ازمداحان سلطان ابوسـعید خـان

به مدارج حقیقت و سر ارادت بر آستان جناب عارف ربانی شیخ رکن الدین عالءالدوله سمنانی نهاد و . مشایخ رسید
مثنـوی روضـة االنـوار و مثنـوی . شاعری فصیح است و دیوان دارد، دیده شـده اسـت. طریقت او را مدارج دست داد

  .مضجعش در تنگ اللّه اکرب شرياز ۷۴۲وفاتش در سنۀ . همای و همایون از اوست
  قصایده فی النّصیحه مِنْ



۸۴ 

 ما را خارهمه را گل به دست و
 یار در پیش و ما قرین فراق
 بار ما شیشه و گریوه بلند
 تاکی از گردش شهور و سنني
 ترک این کعبتني شش سو کن
 تا تو چون نقطه در میان باشی
 کامِ دل در کنار خود ننهی
 مالکان ممالک ملکوت

 خورند یمنيبه یسار تو می
 ظاهر است این سخن که ملک وجود
 حنوش کن در مجالس اروا

 قدحی بی وسیلتِ ساقی
 چون کنی عزم خوابگاه عدم

 اش ازىل استمی پرستی که مستی
 غوطه خور در محیط استغنا
 تا نهنگی شوی محیط آشام
 دل به دنیا مده که نتوان داشت
 بی پر و بال در حدیقۀ عشق
 برو ای یار اگر خرد داری

 نماید لیکیار دیدار می
 آن زمان دیر کعبۀ تو شود

 و نگار غره شوی کی به نقش
 

 همه را بهره گنج و ما را مار
 یس خمارباده در جام و ما ان

 خر ما لنگ و راه ناهموار
 تا کی از جنبش خزان و بهار
 خیز و آزاد شو ز پنج و چهار
 نتوانی برون شد از پرگار
 تا نگريی از این میانه کنار
 خازنانِ خزاینِ اطوار

 دهند یساربه یمني تو می
 به وجود تو دارد استظهار
 گوش کن در سرادق انوار
 سخنی به قرینۀ گفتار

 واب خوش شوی بیدارآنگه از خ
 تا ابد کس نبیندش هشیار
 خیمه زن در جهانِ استغفار
 تا پلنگی شوی جهان ادبار
 چشم بیمار پرسی از بیمار
 جعفر وقتی ار شوی طیار
 یار آن شو که آن ندارد یار

 ای نیست در خور دیداردیده
 که نبینی بجز خدا دیار
 گر تصور کنی ز نقش و نگار

 

  ٭٭٭
  

 تویی نمونۀ نقش نگارخانۀ کُْن
 تویی یگانۀ شش منظر و سه روح و دو کون
 ز هفت منظر زنگار خورد آینه گون
 مباش غره بدین پنج روزه نقد حیات
 زبان سوسنِ آزاد از آن دراز آمد
 چو در مُشَشَدَرِ این کعبتني شش سویی
 مجاوران زوایای عالم ملکوت
 که تا برون نروی زین مضیق جسمانی
 گرت به مهره فریبد زمانه چون افعی
 ترا چو سرو به آزادگی برآید نام
 مکن به چشم حقارت نظر به مردم ازانک

 

 مکن صحیفۀ دل را سواد نقش و نگار
 مشو فسانۀ این هفت گوی و نُه مضمار
 مهل که آینۀ دل بگريدت زنگار
 که عمر برسرپایست و چرخ بر سر کار

 کند گفتارکه همچو بلبل بیدل نمی
 بریز مهره و آزاد شو ز پنج و چهار
 ندا دهند ترا بالعشّی و االبکار

 دهندت به صدرِ صفّۀ یار چگونه بار
 بدین فسون مشو ایمن ز مهره بازی مار
 چو نرگس ارننهی دیده بر زر و دینار
 ز خوار کردن مردم شوند مردم، خوار

 

  غزلیات



۸۵ 

 خیمه از دایرۀ کون و مکان بريون زن
 

 مکان دگر است زانکه باالی ازین هر دو
 

  ٭٭٭
 باید کردطلب از یار بجز یار نمی

 

 باید داشتحاجت از دوست بجز دوست نمی
 

  ٭٭٭
 کس نیست که در دل غم عشق تو ندارد

 

 کان را که غم عشق کسی نیست کسی نیست
 

  ٭٭٭
 خسرو پرویزتا تلخی هجران نکشد

 

 قدر لب شريین شکر بار نداند
 

  ٭٭٭
 اگرچه خامه سرش تا به سینه بشکافند

 

 نه عاشق است که یک حرف بر زبان آرد
 

  ٭٭٭
 شاید ار ملک جهان در طلبش در بازم

 

 ارزدکه دمی صحبت تو ملک جهان می
 

  ٭٭٭
 در بزم دردنوشان زهد وورع نگنجد

 

 در عالم حقیقت عیب و هرن نباشد
 

  ٭٭٭
 جز غم ز جهان هیچ نداریم ولیکن

 

 نداریمگر هیچ نداریم غم هیچ 
 

  ٭٭٭
 پرسم ز تو پرسیدن اگر عیب نباشد

 

 خواهی معشوق چراییعاشق چو نمی
 

  رباعی
 روزی که روم ازین جهان با دل تنگ
 برتربت من کسی نگرید جز جام

 

 گردون زندم شیشۀ هستی برسنگ
 درماتم من کسی ننالد جز چنگ

 

  رُّهخلیل طالقانی قُدِّسَ سِ
در سـنۀ خمسـني در . خدمت بسـیاری از مشـایخ طبقـۀ صـوفیه را نمـوده. از افاضل روزگار و از عرفای واالمقدار بوده

اوقـات خـود را تبعـیض کـرده، سـهمی را بـه ذکـر و فکـر و . اصفهان زاویه نشني گردید و سی سـال بـه انـزوا گذرانیـد
تب علمیه و در نهایت حسن خط قریب به هفتاد جلد عبادات و ریاضات مشغول نموده و سهمی را مصروف کتابت ک

رسـالۀ زاد السـبیل در آداب السّـلوک و رسـاله در علـم منـاظر و مرایـا . کتاب به خط خود بر طلبۀ علوم وقـف فرمـوده
نوشته و منت کافیه ابن حاجب را در کمال بالغـت بـه فارسـی منظـوم فرمـوده، غـرض، از کـاملني بـود و ایـن ربـاعی از 

  :اوست
 ای شوخ بیا در دل درویش نشني
 در هجر تو دامنم گلستان شده است

 

 کان نمک بر جگر ریش نشنيای
 یک دم به کنار کشتۀ خویش نشني

 

  خیاىل هروی
عاشقی مجرد و سالکی موحد بوده و علـی قلیخـان لگـزی . از اهاىل شهر مذکور و به کماالت صوریه و معنویه مشهور

  :خود به نام او قلمی نمودهاین اشعار مشهور را در تذکرۀ 
 ای تري غمت را دل عشاق نشانه
 گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد
 مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

 ه زبانی صفت حمد تو گویدهرکس ب
 

 خلقی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
 طلبم خانه به خانهیعنی که ترا می

 مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه
 نایی به نوای نی و مطرب به ترانه

 



۸۶ 

  خاطری کاشانی علیه الرحمه
گاه و طالب صحبت اهل اللّه بوده و در اقالیم مختلفه سیاحت می . آخراالمر در هندوسـتان درگذشـت. نمودهفقريی آ

  :این رباعی از او نوشته شد
 ایۀ شادی ماستماییم که نوحه م

 هر غمزه که خون ما خورد مرهم دل
 

 در عشق اسري بودن آزادی ماست
 هر عشوه که راه ما زند هادی ماست

 

  داعی شريازی قُدِّسَ سِرُّه
از سادات حسینی و سلسلۀ . وهُوَ فخرالعارفني و زین الواصلني سید نظام الدین محمود واعظ الملقب به داعی اىل اللّه

غرض، سید، فاضل . عی لقب بودهنسبش به نوزده واسطه منتهی گردد به زید بن علی و اجداد او را در انساب همه دا
ارادت و اخـالص . و کامل و صاحب مقامات و کرامات عالیه بـوده و جمعـی کثـري از مشـایخ معاصـرین خـود را دیـده

جناب شاه نورالدین نعمة اللّه کرمانی قدّس سرّه گزیده و از اکابر خلفای آن جناب گردیده و جمعی از اعاظم عـارفني 
ات کرده و صحبت داشته و جناب شـیخ ابواسـحق بهرامـی شـريازی کـه شـیخ او بـوده، او را و کربای اهل یقني را مالق

  :ترغیب نمود که به کرمان رفته فیض ارادت جناب شاه نعمت اللّه را دریابد و او متابعت کرده، بعد از وصول گفته
 شدم به خطّۀ کرمان و جانم آگه شد

 

 که مرشد دل من شاه نعمت اللّه شد
 

سحق بهرامی و سلطان سـید احمـد کبـري را در منظومـات خـویش سـتوده ونیـز شـیخ حـدیث وی شـیخ احمـد شیخ ابوا
کلیـات آن جنـاب دیـده . غرض، عربیّاً و فارسیاً، نظماً و نثراً تألیفات و تصنیفات پرداخته. معروف به ابن الحجر بوده

اه و پـنج سـال گذشـته بـود، بـه جمـع آن کـه از مـدت عمـرش پنجـ ۸۶۰در سـنۀ . از پنجاه هزار بیت متجاوز است. شد
بـدین . شـش مثنـوی دارد کـه آن را سـتّه گوینـد. قدسیات، واردات، صـادرات. غزلیاتش سه دیوان است. رخصت داد

. موجب مثنوي مشاهد،مثنوي گنج روان،مثنوي چهل صباح،مثنوي چهارچمن،مثنوي چشمه زندگاني، مثنوی عشق نامه
شرحی هم به خواهش سید ابوالوفـاء مریـد خـود کـه قـربش در . است به نسایم گلشنشرح بر گلشن راز نگاشته موسوم 

: ها رسـاالت بسـیار دارد کـه اسـامی بعضـی از آنهـا چنـني اسـتبه غري این. خارج شرياز است بر مثنوی مولوی نوشته
، رسـالۀ بیـان عیـان فـی الحقـایق، رسالۀ خريالزّاد عربیّاً و فارسیّاً، کتاب محاضر السري فی احوال خري البشر نظماً و نثـراً

رسالۀ جواهر الکنوز در شرح رباعیـات سـعدالدین حمـوی، رسـالۀ نظـام و سـرانجام مشـتمل بـر ده جـام، رسـالۀ ثمـرة 
الجیب عربیّاً، رسالۀ قلب و روح عربیّاً، رسالۀ مرآة الوجود فارسیاً، رسالۀ چهار مطلب، رسالۀ الفواید يف نقـل العقایـد، 

ثقال، رسالۀ ترجمة االخبار العلوّیة، اسوة الکسوة، معرفة النفس، تلویحات الحرمیّه، سلوة القلوب، رسالۀ رسالۀ اشارة ال
الشَّد متعلقة بالعد مبنی بر دوازده فصل در طریقت، مراشد الرموز، لطـایف راه روشـن، کلمـات باقیـه و رسـالۀ کمیلیـه، 

لۀمحی الدین، رسالۀ لمعه، رسـالۀ فـی المعنـی المحبـه، تحفـة دیباچۀ جمال و کمال، تحریر الوجود المطلق، ترجمۀ رسا
المشتاق، کشف المراتب، اصطالحات دُّر البحر فی معنی بیت العطار، رسالۀ اوراد، تاج نامـۀ شـجریه، رسـالۀ قلهاتیـه، 

در چون دیـوان آن جنـاب کمیـاب و رسـاالتش بـی حسـاب و ذکـرش . رسالۀ طراز االیاله، رسالۀ رضاییه، رسالۀ والیة
. وفات یافت ۸۶۷در سنۀ . مدت عمر آن جناب زیاده از پنجاه و هفت سال. کمرت کتاب بود اسامی آنها را قلمی نمود

  :مزارش در خارج شرياز و زیارت گاه اهل نیاز است و از اشعار اوست
  قصاید مِنْ
 به پای دل سفر کن گر هوای ملک جان داری
 ترا مشرب بسی تنگ است و چشمِ دل بسی تريه
 تو این هستی خود را هر زمان بند بالیی دان

 

 نداری در قدم یک گام لیکن صد زبان داری
 وگرنه سوی هر ذره جهانی در جهان داری

 کوی نیستی گر پا نهی داراالمان داریبه 
 

  غزلیاته مِنْ



۸۷ 

 هاخدا را عاشقان کعبه بربندید محمل
 

 هاکه گر شوق درون باشد شود نزدیک منزل
 

  ٭٭٭
 خدا جویی سزا باشد سراندازان فانی را

 

 اشق در نظر نارد طریق صرفه دانی راکه ع
 

  ٭٭٭
 سر شد و راه خرابات به پایان نرسید
 عشق دردی است به نزدیک طبیبان لیکن

 

 آری این راه ره بی سر و بی پایانست
 دردمندان همه دانند که آن درمانست

 

  ٭٭٭
 انگوییم که موجود حقیقی ماییمم

 

 کز میان همه اعداد یکی موجود است
 

  ٭٭٭
 تا نگوییم چرا سجدۀ آدم کردند

 

 ای بیش نبود آدم و حق مسجود استپرده
 

  ٭٭٭
 مسلم است کسی را طرب ز بادۀ عشق

 

 که مست خسبد و در حشر مست برخیزد
 

  ٭٭٭
 هر اسماء و صفاتنداعیان جهان مظ

 مجموع مراتب که به هستی شده دائم
 

 اسماء و صفات آیینۀ حضرت ذاتند
 امواج و حبابند که در بحر حیاتند

 

  ٭٭٭
 تراست چشم جهان بني، بیا نهان بني شو

 

 که گفت گرد ببني خواجه وسوار مبني
 

  ٭٭٭
 ای آنکه از خدا طلبیدی وصال او

 مکن استبی عشق هر که گفت که این راه م
 

 آیینه صاف کن که ببینی جمال او
 بر ما نه الزم است شنیدن محال او

 

  ٭٭٭
 در طریقت هرکه در هر عالمی گامی زند

 

 ایکی توان گفنت که هست او مرد کار افتاده
 

  ٭٭٭
 ای که دل بر هجر بنهادی و سستت گشت پای

 

 رسیدر حریم وصل یار خویش مشکل می
 

  ٭٭٭
 معنی صفت را نشدی جلوۀ آثار

 

 گر نام به هر مرتبه از ذات نبودی
 

  ٭٭٭
 چو باد خاک تو خواهد به هر طرف بردن

 

 نشیند به خاطری گردی مهل که از تو
 

  منتخب مثنوی موسوم به مشاهد
 بلبل اگر ناله برآرد رواست
 زندسبزه به تلخی نفسی می

 کو دل یک قطره که بی ذوق اوست
 ابر نگرید مگر از شوق او
 آه که هر ذره رقیب من است
 چند طلب باشد و مطلوب نه
 بال مرا قوت پرواز ده
 بو که نمريیم و به منزل رسیم

گا  ه نیستاز طلب خویش کس آ

 خاصه که از طرف گلستان جداست
 زندوان نفس از بهرِ کسی می

 گردن یک ذره که بی طوق اوست
 باغ نخندد مگر از ذوق او
 در طلب مهر حبیب من است
 جور رقیب و رخ محبوب نه

 باز ده یا نظری در دلِ من
 آخر این لُجّه به ساحل رسیم
 ورنه که جویندۀ آن راه نیست



۸۸ 

 بریدر طلب هر چه به سر می
 هرکس از آن پرده که جنبیده است
 عشق طلب کن که به جایی رسی
 سر به ره سلطنت فقر پیچ
 نیست تجرد صفت آب و گل
 وسوسه را نام تعبد مکن
 مرد شود هر که به مردی رسید
 لذت مردان روش و کوشش است
 هر که ندارد دل او این مذاق

 ه، نوشذوق نداری مکن این جرع
 آفتاب چند بپوشیم به گِلْ

 پردۀ پندار بباید درید
 هرکه شناسای خود و دوست نیست
 بر طبقاتست در این ره شناخت
 ای که ندانی چها در تو است
 داغ من از دستِ نگار من است
 هرکه دم از وحدت و توحید زد
 هیچ شکی نیست که در عني آب
 راه یکی ره رو و منزل یکی

 

 آن طلب اوست اگر بنگری
 چهرۀ مقصود در آن دیده است
 وز قدم او به نوایی رسی
 تا نخری ملک سلیمان به هیچ
 هست تجرد صفت جان ودل
 تفرقه را نام تجرد مکن
 ای خنک آن دل که به دردی رسید
 لذت مردم خورش و پوشش است
 گر همه جان است که هذا فراق
 شوق نداری مکن این نغمه، گوش
 چند بنوشیم به محفل شراب
 تا شود احوال قیامت پدید
 خاک به مغزش که بجز پوست نیست
 ای خنک آن دل که به یک جا نساخت
 جملۀ اوصاف خدا در تو است
 نالۀ من از پی یار من است
 کی قدم اندر ره تقلید زد

 و حبابهست یکی قطره و موج 
 خانه یکی، دوست یکی، دل یکی

 

  سوم به گنج روانمنتخب مثنوی مو
 چو صنعش نشاید کماهی شناخت
 اگر موج دریا بود صد هزار
 ز یک آفتاب است این روشنی
 خالف از من و تست دعوی که بود
 اگر در تعني صفات قدیم
 علی الحق نگه کن که مابني نیست
 یقني عني ذاتست جمع صفات
 نه نفی صفاتست این ظن مرب
 که ذات و صفات وتعني یکی است

 ها بهر هستی است وامهمه نام
 طلسمی است گیتی ز حی قدیم

 ر مثالاگر راست خواهی بود د
 ترا در نظر دارد آن دلفریب
 به تو بیند ای جان جهان سر بسر
 به لطف و به قهر و به ناز و نیاز
 همه عمر اگر شد مقامیت قید

 که یارد کمال الهی شناخت
 تو مجموع یک آب دریا شمار
 ز روزن فضوىل ما و منی
 وگرنه همانست معنی که بود
 مخالف نماید تو را ای سلیم
 چرا کان همه غري یک عني نیست
 تعني همه اعتبارات ذات
 به اثبات اندیشۀ مختصر
 اگر در خیال من و تو شکی است

 ت خود نیست ناموز آنجا که هستی اس
 وزو خلق عالم در امید و بیم
 همه وهم پندار و خواب و خیال
 ندارد ز رویت زمانی شکیب
 که انسان عینش تویی در نظر
 به رخسار تودیده کرده است باز
 مقامی دگر کی توان کرد صید



۸۹ 

 به جمعیت آن کس رسید از تمام
 

 که بگذشت از هر یکی، والسالم
 

  مثنوی چهل صباح مِنْ
 آن کس که سرشت ماز گل کرد
 دل آینۀ ظهور خود ساخت
 مستند ز بادۀ الهی
 گر سُبحه و گر صلیب دارند

 ای، خیزالک ره چه خفتهای س
 آن را که خیال خورد و خواب است
 تا کی ز خیال پیچ در پیچ
 صوفی و حکیم را رها کن

 نوردیگر راه خدای می
 عزلت چه بود گذشنت از غري
 گر خواهی سري عالم دل

 باش همیشه حاضر کارمی
 گر همت تو بلند باشد
 هر کو نگذشت از منازل
 خاموشی را بسی خواص است

 آن باشد که واگذاریترک 
 تا چند تو در میانه باشی
 از قدرت آدمی چه خیزد
 معنیِ فنا بگویمت من
 من گفنت و من نبودن آنجا
 بی ذات و صفات و فعل و آثار

 

 گل را به چهل صباح دل کرد
 دل مظهر پاک نور خود ساخت
 مست و هشیار و هرکه خواهی

 نصیب دارند از حضرت او
 گر مرد رهی به ره درآویز
 زین ره به خیال در حجاب است
 کاخر که نگه کنی بود هیچ
 روی دل خویش در خدا کن
 بگذار طریق هرزه گردی
 کردن به درون خویشنت سري
 از عالم خلق دیده بگسل
 تا خود چه رسد ز حضرت یار
 رفتار تو ارجمند باشد
 بر وی ننهند نام کامل

 بد خالص است خاموش ز نیک و
 بريون و درون هر آنچه داری
 آن به که تو درمیان نباشی

 گریزدکو از همه چیز می
 از هستی و نیستی گذشنت
 جز نقش بدن نبودن آنجا
 بی وهم و خیال و فکر و پندار

 

  مثنوی موسوم به چهار چمن مِنْ
 فطرت آدمی چه خوش شجری است

 سوزگو ملک از غم بشر می
 آن وجود حقیقت است و دو دال
 خواهیش خوان حقیقتی دایم
 گرچه ذات از صفات ممتاز است
 هر دو هستند وهست نیست دو تا
 هست یک عني و در همه اطوار
 وین اثرها همه درین مابني

 شان حقیقتِ کلشده این عني
 تصور شومراستی هستی 

 همه اصحاب در حجاب خودند
 کنند و غافل ازویاد حق می

 نظر تربیت چه خوش نظری است
 کاین نهاىل است بوستان افروز
 بر یکی عني نزد اهل کمال

 ای به خود قایمخواهیش هستی
 دیدۀ دل به هر یکی باز است
 دو رها کن که خود یکی است خدا
 متجلی به صد هزار آثار
 در حقایق یکی جدا در عني
 خواه درخار بني و خواهی گل

 کند خلق را ز حق محروممی
 عاشقان خیال و خواب خودند
 خود چه خواهند بود حاصل ازو



۹۰ 

 ای در پیشهریکی راست پرده
 وانکه از مکر عجزی آورده

 

 به کماىل شمرده پردۀ خویش
 کسی پرده تا ندرَد برو

 

  مثنوی چشمۀ زندگانی
 ندارد شبهه، چه هشیار و چه مست
 پس او وحدت او جز یکی نیست
 چو وحدت دان تو باقیِ صفاتش
 صفات تو تویی اندر نمودار

 گوید که هست اینجا حجابیکه می
 به خود هست و به خود باشد، به خود بود

 انفصال عكس از نور محال است
 

 که فی الواقع نشان از هستی هست
 مرا باری درین معنی شکی نیست
 که هر یک نیست اال عني ذاتش
 ز پیش چشم مردم پرده بردار

 ز هیچ بابیبینم حجاب انمی
 جهان نقشی است کو از خویش بنمود

 بینیش زو دوربه ظاهر گرچه می
 

  مثنوی عشق نامه
 چیست عني عشق، عني هرچه هست
 ای همه فعل و صفات و ذات تو
 عشق مستغنی است از تشبیه ما
 مطلق از الحاد و از توحید ما
 سالکان را در سلوک پیچ پیچ

 ایستاندرین ره هر یکی را پایه
 اندجمله ذرات تو از دیرینه
 اندگرچه از یک نور یک ضو برده

 گر ببخشد، ور بگريد، چاره نیست
 

 عني هستی، عني باال، عني پست
 ظاهر از هر مظهری آیات تو
 برتر از تشبیه و از تنزیه ما
 فارغ از اطالق و از تقیید ما
 هیچ ازو بگشود نی نی هیچ هیچ

 ایستهر یکی را در خور خود مایه
 اندفعل حق را در جهان آیینه
 اندآدم و خاتم دو پرتو برده

 هیچ کس را هیچ گفنت یاره نیست
 

  ذوقی اردستانی
مـردی . تحصیلی نکرده اما ذوقی داشـته. نمودهدر اصفهان گیوه دوزی می. از قصبۀ مذکور و به علی شاه مشهور بوده

  :از اشعار اوست. با حکیم شفایی معاصر بوده. درویش مشرب و از اهل طلب است
 ای نه برگی نه ثمر نه سایه دارمنه شکوفه

 

 راهمه حريتم که دهقان به چه کار کشت ما 
 

  ٭٭٭
  

 چگونه کعبه نپوشد لباس ماتمیان
 

 ای چو دلش در مقابل افتاده استکه خانه
 

  ٭٭٭
 از جنون عشق زنجريی که در پای منست

 

 ها بگشوده وحريان سودای منستچشم
 

  ٭٭٭
 آوردمش به دستاز خود برون نرفتم و

 

 ممنون همتم که مرادر به در نکرد
 

  ٭٭٭
 روزگارم ز چه رو منصب نادانی داد
 غمزه در تري زدن بود که مژگان دریافت

 

 خواست که من مرشد کامل باشمگر نمی
 قسمت این بود که مقتول دو قاتل باشم

 

  رباعی
 اوراد ملک بر آسمان ناد علی است استآیینۀ مهر، روشن از یاد علی



۹۱ 

 گر سلطنت دو کون خواهی ذوقی
 

 در بندگی علی و اوالد علی است
 

  رضی الدین نیشابوری قُدِّسَ سِرُّه
آخراالمـر بـه سـبب صـفای طینـت بلکـه محـض توفیـق . در بدو حال، مداح سلطان ارسالن بـن طغـرل سـلجوقی بـود

حضرت احدیت دست ارادت به شیخ معني الدین حموی عم شـیخ سـعدالدین حمـوی داده و پـا در مرحلـۀ سـلوک و 
غـرض، جنـاب وی از شـعرای فصـیح . در اندک زمانی عارج معارج عرفان وناهج مناهج ایقان گردید. نهادهمجاهده 

در موعظـه و نصـیحت اشـعار . فرمـودهاللسان و از فصحای عذب البیان بوده و از فنون شاعری اغلب فکر قصیده می
  :ن استاز ایشا. در اواخر دولت سالجقه به عالم بقا توجه کردند. خوشگوار دارند

  اشعاره قُدِّسَ سِرُّه مِنْ
 دىل که سغبۀ این زال عشوه گر باشد

 

 به جان ز بوالعجبیهاش صد خطر باشد
 

  ٭٭٭
  

 درین زمانه نیابند محرمی چون شب
 

 که همچو صبح به آخر نه پرده در باشد
 

  ٭٭٭
 به نور باصره غره مشو که مرد صفا

 

 به روشنایی دل ره به عالم ان برد
 

  ٭٭٭
 مرا خالصۀ عمر آن دم است کاندر وی

 

 به یاد روی تو عالم شود فراموشم
 

  ٭٭٭
 من ندانم که سرشکم ز چه یاقوتی شد
 هرکه را خلق ازو دامن صحبت برچید

 

 لیک دانم لب چون لعل بدخشان دیدم
 به  تو نزدیکرت از گوی گریبان دیدم

 

  رباعی
 در راه غم تو چند پویم آخر
 گر پرسندم کز پی چندین تک و پوی

 

 رخساره به اشک چند شویم آخر
 چه گویم آخراز یار چه یافتی 

 

  ٭٭٭
 در جسنت راز فلک دایره وار
 در کار شکست این تنِ چون سوزن

 

 بسیار بگشتیم به سر چون پرگار
 دردا که نیافتیم سر رشتۀ کار

 

  رافعی نیشابوری رحمة اللّه
 ۶۳۳وفاتش در سـنۀ . شرح صغريو شرح کبري ازتصنیفات اوست. رفی فاضل بودهگویند عا. وهُوَ امام الدّین ابوالقاسم

بـاری از . صاحب گزیده او را قزوینی داند و پدرش ابوسعید رافعی را از طایفـۀ اعـراب خوانـد. در قزوین واقع گردید
  :این ابیات از او نوشته شد. اوست

  رباعی
 در جامۀ صوف بسته زنار، چه سود

 طلبیزآزار کسان راحت خود می
 

 در صومعه رفته دل به بازار، چه سود
 هزار آزار چه سودیک راحت و صد 

 

  ٭٭٭
 ربدرخت دلم هرچه بود، عشق به غارت ب

 هرکه به میدان عشق گام نهد کام یافت
 است خوار، عشق نه راهی است خردراهیصربنه

 هرکه در ایوان صرب، پای نهد دست برد



۹۲ 

 بار جفاهای دوست کوه نداند کشید
 وصل شد و هجر ماند، آه که در باغ عمر

 

 حلقۀ زلفني یار باد نیارد شمرد
 خار به پريی رسید گل به جوانی بمرد

 

  رضی غزنوی قُدِّسَ سِرُّه العزیز
وهُوَ شیخ رضی الدّین علی الالخلف الصدق شیخ سعید بن عبدالجلیل الالی غزنوی است و شیخ سعید مـذکور عـم 

گویند در پـانزده . ور سنائی غزنوی است و شیخ علی الال مرید حضرت شیخ نجم الدین کربیزادۀ جناب حکیم مشه
آخـر جنـاب . به خـدمت صـد شـیخ، زیـاده رسـید. سالگی شیخ نجم الدّین را به خواب دید و به طلب او سالها گردید

به قوىل از حواریون حضـرت  شیخ نجم الدّین را دریافت و به امر او به هندوستان رفته به خدمت شیخ ابورضای رتن،
تفصیل این اجمال در کتب . عیسی و به قوىل از اصحاب جناب ختمی مآب بوده و یکهزار و چهارده سال عمر نموده

غرض، شیخ از اعـاظم مشـایخ بـود و از صـد و شصـت و چهـار شـیخ، خرقـۀ . این طایفه تصریح و تصحیح یافته است
آن جنـاب . مدفنش در حواىل اصفهان و به گنبد الال مشهور است. پیوستبه حق  ۶۴۳آخراالمر در سنۀ . تربک گرفته

  :این دو رباعی از ایشان است. اندفرمودهگاهی خیال نظمی می
 عشق ارچه بسی خون جگرها دهدت
 هرچند که بار عشق باری است عظیم

 

 خور چو صدف که هم گهرها دهدتمی
 چون شاخ بکش یار، که برها دهدت

 

  ٭٭٭
 هم جان به هزار دل گرفتار تواست
 اندر طلبت نه خواب دارد نه قرار

 

 هزار جان خریدار تو است هم دل به
 هرکس که در آرزوی دیدار تواست

 

  روزبهان شريازی قُدِّسَ ِسرُّه العزیز
مولـد آن جنـاب شـهر فسـا از . ابومحمد نام داشت و پدرش ابی نصر بقلی بوده و خود به شیخ شـطاح معـروف گشـته

آن جنـاب را درعلـوم، پایگـاه عـاىل . ع شرياز و جامع علوم صوری و معنوی و فارس میدان حقیقت و مجاز اسـتتواب
تفسري عرایس و کتاب االنوار فی کشف االسرار و شطحیات عربی و فارسـی . بود و رساالت حقایق آیات ظاهر فرمود

خرقـه از سـراج الـدین محمـود بـن . بـه سـرآوردمسافرت بسیار کرده با شیخ ابونجیب سـهروردی مـدتها . و غريه دارند
صاحب فتوحات گفته است که وی عمری در مکه مجاور بوده و در اسـتغراق و . خلیفة بن عبدالسلم بن احمد پوشیده

داشت و غالب، طواف وی بر بام حرم بود و حـال وی چنانکه اهل طواف را مشوش می. کردحال، فریاد و بانگ می
فرمـود و در حـال غلبـۀ وجـد از وی مدت پنجاه سال در جامع عتیق شـرياز وعـظ مـی. فرمودصادق، یعنی تکلف نمی

از . فـوت یافـت و مـزارش معـروف اسـت ۶۰۶مجمـالً در سـنۀ . نمودسخنان بلند که هرکس فهم آن نداشت، ظهور می
  :اوست

  دوبیتی
 ا بسوزماگر آهی کشم صحر

 بسوزم عالم ار کارم نسازی
 

 جهان را جمله سر تا پا بسوزم
 چه فرمایی بسازی یا بسوزم

 

  رباعی
 دل داغ تو دارد ار نه بفروختمی
 جان منزل تست، ورنه روزی صدبار

 

 در دیده تویی اگر نه بردوختمی
 در پیش تو چون سپند برسوختمی

 

  ٭٭٭
   

 زهاد به صومعه به خون اندازی گر دست بر آن زلف نگون اندازی
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 ور عکس جمال خود برون اندازی
 

 ها به سجود سرنگون اندازیبت
 

  ٭٭٭
 تا چند سخن تراشی ورنده زنی
 گر یک سبق از علم خموشی دانی

 

 تا کی به هدف تري پراکنده زنی
 بسیار بدین گفت و شنو خنده زنی

 

  ٭٭٭
 زنهار درآن کوش که باشی پیوست

 تی از نظر، مردان رامگذار که اف
 

 مقبول کسان گرت برآید از دست
 هرچیز که از طاق دل افتاد شکست

 

  رضی آرتیمانی قُدِّسَ سِرُّه
سـیدی اسـت . توابع همدان محال توسرکان مِنْ اسم شریفش مريزا محمد رضی از سادات رفیع الدرجات آرتیمان، مِنْ

معاصـر شـاه . در معارف الهیه، مسلم افاق و در مدارج حقانیـه درعـالم، طـاق. صاحب ذوق و حال و عارفی باافضال
تیمنـاً و . یک هزار بیت دیوان دارند. اضی صفوی و والد مريزا ابراهیم متخلص به ادهم است که از شعراستعباس م

  :شودتربّکاً برخی از اشعارش نوشته می
  قصایده يف المواجید مِنْ

 بس که بر سر زدم ز فرقت یار
 مشربم ننگ و عشقِ شورانگیز
 ای که در عشق دم زنی به دروغ
 این قدر شور نیست در سرِ تو
 خنده زان رو کنی چو بی دردان
 در ره دوست پوست پوشیدیم
 هیچ کس زو به ما نداد نشان
 تا به جایی رسید شور جنون
 دوست دیدم همه به صورت دوست

 جستم، گفتخانۀ او ز هر که 
 ای که گویی که دل ازو برگري
 دور اگر نیست بر مراد مرنج
 صوفی ار سجدۀ صنم نکنی
 مرگ بهرت که صحبت بی دوست

 

 کارم از دست رفت و دست از کار
 مرکبم لنگ و راه ناهموار

 کنی آزارخویش را هرزه می
 ارکه پریشان شود ترا دست
 کت ندادند ذوق گریۀ زار
 تا فکندیم هفت پوست چو مار
 خاطر از هیچ جا نیافت قرار
 که بر افتاد پردۀ پندار
 یار دیدم همه به صورت یار
 لیسَ فِي الدار غريه الدیار
 گر توانی تو چشم ازو بردار
 که نه در دست ماست این پرگار
 خرقه خصمت شود، کمر زنار
 گور خوشرت که خلوت بی یار

 

  ٭٭٭
  

 کوی عشق است این و در وی صدبال
 آسمان اینجا ببوسد آستان
 جان دهند اینجا برای دردِ دل
 دیده بردوز از خود و او را ببني

 خواهی بسازد بسوز و هرچه میخو
 باید سه ترکدر کاله فقر می

 بوالعجب طوریست طور عاشقان

 راه عشق است این و در وی صد خطر
 جربئیل اینجا بریزد بال و پر
 سر نهند اینجا برای دردسر
 خود مبني اندر میان او را نگر

 بربخواهی خود بباز و هرچه می
 ترک دین و ترک دنیا، ترک سر

 تر از یکدگرجمله باهم دوست



۹۴ 

 جای در زندان و دایم در سرود
 در فراق یکدگر اشکند و آه
 نامه و پیغام گو هرگز مباش

 

 پای در دامان و دایم در سفر
 در مذاق یکدگر شري و شکر

 دهند اینجا به دل از دل خربمی
 

  رباعّیاته فی المعارف مِنْ
 ق اگر جان بدهی جان آنستدر عش

 گر در ره او دل تو دردی دارد
 

 ای بی سر و سامان، سرو سامان آنست
 آن درد نگهدار که درمان آنست

 

  ٭٭٭
 گر بویی از آن زلف معنرب یابی
 از خجلت دانایی خود آب شوی

 

 مشکل که دگر پای خود از سریابی
 گر لذت نادانی ما دریابی

 

  ٭٭٭
 کنیاز دوری راه تا به کی آه

 یارب چه شود که بر سر هستی خود
 

 از رهرو و رهزن طلب راه کنی
 یک گام نهی و قصّه کوتاه کنی

 

  ساقی نامه
 اتالهی به مستان میخانه

 به میخانۀ وحدتم راه ده
 دماغم ز میخانه بویی شنید
 بزن هر قدر خواهیم پا به سر
 به میخانه آی و صفا را ببني

 ام آتش می کجاستبس آلوده
 تو شادی بدین زندگی عار کو
 جهان منزل راحت اندیش نیست
 همه مستی وشور و حالیم ما
 مغنی سحر شد خروشی برآر
 بیا تا سری در سر خم کنیم
 کدورت کشی از کف کوفیان
 ازین دین به دنیافروشان مباش
 به شوریدگان گر شبی سر کنی
 جمال محاىل که حاشا کنی
 که گفتت که چندین ورق را ببني
 رخ ای زاهد از می پرستان متاب
 نماز ار نه از روی مستی کنی

 یدشدلم گه از آن گه ازین جو
 

 اتبه عقل آفرینان دیوانه
گاه ده  دل زنده و جان آ
 حذر کن که دیوانه هویی شنید
 سر مست از پا ندارد خرب
 مبني خویشنت را خدا را ببني

 ام نالۀ نی کجاستبر آسوده
 گشودند گريم درت بار کو
 ازل تا ابد یک نفس بیش نیست

 مه قیل و قالیم مانه چون توه
 ز خامان افسرده جوشی برآر
 من و تو، تو و من همه گم کنیم
 صفا خواهی اینک صف صوفیان
 بجز بندۀ ژنده پوشان مباش
 وزان می که مستند لب تر کنی
 ببندی دو چشم و تماشا کنی
 ورق را بگردان و حق را ببني

 ای من در آبتو در آتش افتاده
 به مسجد درون بت پرستی کنی
 ببني کاسمان از زمني جویدش

 

  رایج هندوستانی
گوینـد مـرد صـاحب حـاىل و فقـري سـتوده . اسمش مري محمدعلی و از اماجـد سـادات سـیالکوت از بـالد آن والیـت

این بیت . به رحمت حق پیوست ۱۱۵۰در سنۀ . بردهدر نهایت زهد وذوق و قناعت و وارستگی به سر می. خصاىل بود



۹۵ 

  :از اوست
 جز هوایی نبود این همه ما و من ما

 

 خاىل از تن چو حباب آمده پرياهن ما
 

  رفیعای نابینی رحمة اللّه
گاه، عاشقی صاحب پایگاه، صاحب علوم معنوی و صوری و مظهـر . اصلش از قصبۀ نائني و خود از محققني عارفی آ
  :شوداین رباعی از او نوشته می. معاصر صفویه بوده است. تجلیات آثاری و نوری طالب مشاهده

 انداین قوم که در پناه ریش آمده
 اندبرگشته ز اسالم و به خویش آمده

 

 اندلباس میش آمده گرگند که در
 اندپس رفته و در گمان که پیش آمده

 

  زرکوب تربیزی قُدِّسَ سِرُّه
بعضی از اشعارش را در آتشکده به نام شیخ نجـم الـدین رازی ثبـت . اسم شریفش شیخ نجم الدین و از اکابر عارفني

لهـذا ایـن چنـد بیـت و چنـد . باشد و مشتبه شده استآنچه بر فقري از کتب ظاهر شده اشعار از آن جناب می. اندکرده
  :رباعی به نام او نوشته شد

  اشعاره مِنْ
 دشمن ما را سعادت یار باد
 هر که کافر خواند مارا، گو بخوان

 نهد در راه ماهرکه خاری می
 کند در راه ماهر که چاهی می

 هرکه ملک و مال ما را حاسد است
 هر که را مستی زرکوب آرزوست

 

 روز و شب با عز و نازش کار باد
 او میان مؤمنان، دیندار باد
 خار ما در راه او گلزار باد
 چاه ما در راه او هموار باد

 الش در جهان بسیار بادملک و م
 گو که ما مستیم او هشیار باد

 

  رباعی
 اندتا طارم نُه سپهر آراسته
 انددر خار فزوده و ز گل کاسته

 

 اندتا باغ جهان طبع پرياسته
 اندچه توان کردن که این چنني خواسته

 

  ٭٭٭
   

 از بود ونبود کل اشیاء در طلق
 بودی و نمودی است وجود اشیاء

 

 گویم سخنی فراخ کن سینه و حلق
 بودش همه حق است و نمودش همه خلق

 

  قطعه
 منم زرکوب و محصولم ز صنعت
 همیشه در میان زر نشینم

 

 دبجز فریادی و بانگی نباش
 ولیکن هرگزم دانگی نباشد

 

  زین الدین الخوافی خراسانی
وی مرید شـیخ عبـدالرحمن نظـری . از اکابر مشایخ سلسلۀ علیّۀ سهروردیه است و نسبت ارادت وی بدین نسبت است

ن و او مرید شیخ عبدالصّمد و او مرید شیخ نجیـب الـدّین بوده و او مرید شیخ جمال الدین و او مرید شیخ حسام الدی
علی سرخسی و او مرید شیخ شهاب سهروردی و او مرید شیخ نجیب سهروردی و او مرید شیخ احمد الغزاىل و او بـه 

وفـات . شـودچند واسطه به شیخ معروف کرخی بوّاب و مرید حضرت امام همـام علـی بـن موسـی الرضـا منتهـی مـی
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  :، تیمّناً و تربّکاً از او نوشته شد۸۳۳دوم شوّال در سنۀ جناب شیخ در 
 آتش به من اندر زن سوز دلم افزون کن

 

 این دود وجودم را از روزنه بريون کن
 

  ٭٭٭
 ای، در خود نظر کنتو خود آیینه

 

 که بینی عاقبت روی نکویی
 

  زرگر اصفهانی قُدِّسَ روحه
ارادت . بني و اکابر محبوبني بوده و پس از جذبه به سلوک رجوع کردهاسمش شیخ نجیب الدین رضا از اماجد مجذو

شـیخ . به شیخ محمد علی مؤذّن خراسانی از مشایخ سلسلۀ علیّـۀ ذهبیـه داشـته و خـود هـم از مشـایخ آن سلسـله اسـت
خـود نیـز . المتأخرین جناب آقا محمد هاشم قدّس سرّه فرموده است که او را هفت دیوان در حقایق است و اُمّی بوده

غرض، مثنوی سبع المثـانی و خالصـة الحقـایق و دیـوان غزلیـاتش بـه . در ضمن رساالتش این معنی را اظهار فرموده
اگرچه اصالً تربیزی است، اما در اصـفهان . در بعضی مقاطع جوهری و رضا و نجیب الدین تخلص نموده. نظر رسید

  :شد، تیمنّاً چند بیت نوشته ۱۰۸۰بوده و رحلتش در سنۀ 
 نکتۀ وَجَهت به وجهی خاىل از اسرارنیست

 

 چشم حق بني باز کن کاینجا بجز دیدار نیست
 

  ٭٭٭
مرد عاشق پیشه فارغ نیست ازسودای دوست

 

 زانکه مردان خدا را عشق تا حق رهرب است
 

  ٭٭٭
 مثال نی اگر از خود تهی شود سالک

 

 همیشه پُر ز دَم پاک آن دهن باشد
 

  صة الحقایقمثنوی خال مِنْ
 شمع و چراغ همه روشن ازوست

 هاستکنه کمالش عری از عقل
 در همه جا حاضر و غایب چو نور

 همه عالم بساط اوست بسیط و
 هر چه نموده است به قدر عیان
 بود وجود همه اشیا دم است

 

 بوی خوش هر گل و گلشن ازوست
 قرب وصالش بری از نقل هاست
 در همه جا مبدأ نور حضور
 اوست محیط و همه عالم محاط

 دهد ازوحدت ذاتش نشانمی
 کلی آن دم نفس خاتم است

 

  زین الدّین تایبادی نَوَّرَ الّلهُ روحه
امـري تیمـور صـاحبقران بـه وی ارادت داشـته و در . واىل ملک والیت، هادی راه هدایت، در زمان ملـوک کـرت بـوده

وفـات  ۷۹۱در سـنۀ . ور برخـی از حـاالت وی را نگاشـتهتوزک تیموری که آن کتابی است بـه لغـت تـوری، امـري مـذک
  :این رباعی را به ملک غیاث الدین نوشته. یافت

 افراز ملوک را نشیب است برتس
 باخلق ستمگری کنی نندیشی

 

 درهر دلکی از تونهیب است برتس
 در هر ستمی باتو حسیب است برتس

 

  سعد الدّین حموی جوینی قُدِّسَ سِرُّه
از اکابر مشایخ و از اصحاب شـیخ نجـم الـدین . د بن المؤید بن ابی بکر بن حسن بن محمد بن حموهوهُوَ شیخ محم
گویند وقتی مدت سیزده . صاحب کرامات و مقامات و به فارسی و تازی او را خیاالت و رساالت است. کربی است

س از مـدت مـذکور بـه خـویش بـاز پـ. روز روح از بدن وی منسلخ شده بود و وی به مانند قالبی بی جـان افتـاده بـود
کتـاب سـجنجل االرواح و . غرض، فرید زمان و وحیـد دوران بـوده. سوگند خورد که از این کیفیت خربی ندارم. آمده
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و ایـن رباعیـات از افکـار ابکـار  ۶۰۵وفاتش در روز عید اضحی در سـنۀ . محبوب االولیا از تصانیف آن جناب است
  :اوست

  رباعیات
  

 دان به یقني که هم بد و خري از اوستمی
 شور و شغب مسجد و میخانه ازو

 

 هم ازو خري از اوستدر کوی قدر شر 
 و آشوب و فغان و فتنۀ دیر ازوست

 

  ٭٭٭
 آنم که جهان چو حقه در مشت من است
 کونني و مکان و هرچه در عالم هست

 

 وین قوّت حق ز قوّت پشت من است
 در قبضۀ قدرت دو انگشت من است

 

  ٭٭٭
 دل وقت سماع ره به دیدار برد
 این نغمه چو مرکبی است مر روح ترا

 

 جان ره به سراپردۀ اسرار برد
 بردارد و خوش به عالم یار برد

 

  ٭٭٭
 یک نقطه فلا گشت و فلا جمله حروف
 چون  نقطه تمام گشت و آمد به سخن

 

 در هر حرفی فلا به اسمی موصوف
 ظرفیست فلا، نقطه در او چون مظروف

 

  ٭٭٭
 هفتاد و دو ملتند بر یک سر حرف
 من نقطۀ حرف بر سر حرف زدم

 

 فی الجمله کسی نه که گشاید در حرف
 بگشاد در حرف و شدم بر سر حرف

 

  ٭٭٭
 گر با غم عشق سازگار آید دل
 گر دل نبود کجا وطن سازد عشق

 

 بر مرکب آرزو سوار آید دل
 ور عشق نباشد به چه کار آید دل

 

  ٭٭٭
 ها دارمدر دل ز فراق خستگی

 با این همه غم تو نیز پیمان وفا
 

 ها دارمچرخ بستگی در کار ز
 ها دارممشکن که جز این شکستگی

 

  ٭٭٭
 حق جان جهان است و جهان جمله بدن
 افالک و عناصر و موالید اعضا

 

 افالک و لطایف و حواس آمد تن
 توحید همني است و دگرها همه فن

 

  ٭٭٭
 خورشید حق است و هر دو عالم سایه
 افتاده ز پای ما و او بر سر ما

 

 باشد آن را مایهآن سایه که نور
 ما غایب ازو و او به ما همسایه

 

  ٭٭٭
 گر عني خدا به خویش مقرون بینی
 چون کل جهان آینۀ کل خداست

 

 در کل جهان خدای بی چون بینی
 در کل جهان غري خدا چون بینی

 

  ٭٭٭
 جَتي وَنورَ بَصَرییا رَاحةَ بَهْ

 تُ ضَمريَ خاطِری یا قَمَرِيناجَیْ
 

 َت سَحَریکَ وَقْبی بقَظَ قَْلاِستَیْ
 تَ يل يف نَظَريکَ وَأَنْإِنِّي َأَنافِیْ
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  سلطان ولد رومی قُدِّسَ سِرُّه
اسم شریف آن جناب بهاءالدین محمد، خلف الصدق حضـرت موالنـا جـالل الـدین محمـد مولـوی معنـوی صـاحب 

چنانکـه وقتـی موالنـا وی را بـه . فاضل و کامل و بـالغ و عاقـل بـود. وی است و به سلطان ولد مشهور استکتاب مثن
وی . دمشق به استدعای حضور شیخ شمس الدین تربیزی فرستاد چندانکـه شـمس بـه وی اصـرار فرمـود کـه سوارشـو

. مـا سـری داشـتیم و سـرّی: وی گفتشمس به مول. پیمودقبول ننمودو تمامی راه پیاده، در رکاب شمس الدین راه می
چنانکـه عاقبـت در دسـت عـالء الـدین . در راه تو سرّ خود را به یک پسرت دادیم و سرّ خود را به پسر دیگرت دادیم

بـه غـري . بالجملـه موالنـا بهاءالـدین از محققـني و عـارفني بـود. محمد فرزند ناخلف مولوی به سعادت شهادت رسید
اش تیمّناً و تربّکاً یک رباعی و چند بیتـی از مثنـوی. عار در حاالت و مقامات مولوی گفتهخاتمۀ دفرت ششم مثنوی، اش

  :نوشته شد
 خلق را حق چو ساخت در ظلمت
 اندر ایشان نهاد گوهرها
 تا تو در خود صفات او بینی
 همچو عطار کو ز هر انبار

 ها بود اندکگرچه در طبله
 هست دکان حق تنِ انسان
 پس تو در خود ببني صفات خدا

 ضمريکز چه سان است آن صفات 
 زین صفات قلیل رو سویِ اصل

 

 نورشان ریخت بر سر از رحمت
 از صفات قدیم و علم و سخا

 هاش ذات او بینیدر صفت
 آورد در دکان و در بازار
 عاقلی هان بداند آن بی شک
 اندرونش صفات الرحمان

 ز صفا گرچه اندک بود بدان
 سريکن زین قلیل سویِ کثري
 مکن اندر میان هر دو تو فصل

 

  رباعی
 گر یک ورق از کتاب ما برخوانی
 ور یک نفسی به درد دل بنشینی

 

 حريان ابد شوی زهی حريانی
 استادان را به درس خود بنشانی

 

  سیف الدّین باخرزی
صـر منکوقـاآن بـن تـوىل معا. انـداو را شیخ العالم نیز نامیده. نام شریفش سعید بن مظفر، ولیکن به لقب معروف شده

از خلفای جناب شیخ نجم الدین کربی قُدِّسَ سِرُّه و در یـک . نمودهخان بوده و سلطان مذکور او را نهایت احرتام می
شـیخ . انـدجمعی کثري از مشایخ با وی معاصر و به مالقات هم رسیده. اربعني به مدارج واال و معارج اعال عارج آمده

م الدین رازی و رضی الدین علی الال و شـیخ مجـد الـدین بغـدادی و شـیخ فریـد الـدین سعدالدین حموی و شیخ نج
  :از رباعیات اوست. در بخارا بوده ۶۵۸وفاتش در سنۀ . عطار و غريهم از معاصرین آن جناب بودند

  رباعیات
 هر شب به مثال پاسبان کویت

 ید ای صنم روزِ شمارباشد که بر آ
 

 گردم گرد آستان کویتمی
 نامم ز جریدۀ سگان کویت

 

  ٭٭٭
 کردم به طواف خانۀ یار آهنگ
 چون بود تهی زیار ناکرده درنگ

 

 سنگی دیدم نهاده آنجا بر سنگ
 واگردیدم سنگ زنان بر دلِ تنگ

 

  ٭٭٭
 عفو تو امید است که گريد دستم گر من گنۀ همه جهان کردستم
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 تت گريمگفتی که به وقت عجز دس
 

 عاجزتر ازین مخواه، کاکنون هستم
 

  ٭٭٭
 هر چند گهی ز عشق بیگانه شوم
 ناگاه پری رخی به من برگذرد

 

 با عافیت، آشنا و هم خانه شوم
 بر گردم از آن حدیث و دیوانه شوم

 

  ٭٭٭
 بر کس غم و رنج این تن خس ننهم

 نتوانمچون بار کسی کشید می
 

 وز پیش قناعت قدمی پس ننهم
 باری کم از آن که بار بر کس ننهم

 

  ٭٭٭
 از دیدۀ سنگ، خون چکاند غم تو
 دم درکشم و همه غمت نوش کنم

 

 بیگانه و آشنا نداند غم تو
 تا از پس من به کس نماند غم تو

 

  ٭٭٭
 تا کی بود این جور و جفا کردن تو
 تیغی است به دست اهل دل خون آلود

 

 بیهوده دل خالیق آزردن تو
 گر در تو رسد خون تو در گردن تو

 

  ٭٭٭
 بر سنگ قناعت ار عیاری داری
 گر با همه کس به هر خالفی که رود

 

 نیک و بد جهان کناری داریاز
 در کار شوی دراز کاری داری

 

  ٭٭٭
 ای مردان، های و ای جوانمردان، هوی
 گر تريآید چنانکه بشکافد موی

 

 مردی کنی و نگاه داری سر کوی
 زنهار که از دوست نگردانی روی

 

  قُدِّسَ سِرُّه سحابی اسرتابادی
فکـرش خـاىل ازوسـواس و ذکـرش . شـهودش مـدام و حضـورش بـر دوام. عارفی است کامل و عاشقی است واصـل

تحقیـق آن اسـت کـه مولـدش در . بعضـی او را از اهـل شوشـرت دانسـته. طبعش عاىل و قولش حـاىل. عاری از حواس
ظهورش در زمان شاه عبـاس . یّة و التحفموطنش نجف اشرف علی ساکنها فلا التح. شوشرت و اصل از جرجان است

عالوه بر . هم در آنجا فوت و مدفون شد. چهل سال در نجف، انزوا اختیار کرد و روی توجه به عبادت آورده. صفوی
  :غزلیات شش هزار رباعی محققانه فرموده است

  غزلیّاته مِنْ
 تم دلدار رادیده پوشیدم چو در دل یاف

 

 در ببندد هرکه او در خانه یابد یار را
 

  ٭٭٭
 عالمان را علم هست و ره به اوج راز نیست

 

 هست مرغ خانه را بال و پر پرواز نیست
 

  ٭٭٭
 عاشق که جمله عشق شود ره به او برد

 

 چون پر شود پیاله به می سر فرو برد
 

  ٭٭٭
 آنان که فقر را به تنعم فروختند

 

 فردوس را به دانۀ گندم فروختند
 

  ٭٭٭
 عشق پیدا کن که گردی از غم عالم خالص

 

 فتم که عالم را کنی از غم خالصنی غلط گ
 

  رباعیات
 زنگار ز آیینه زدودن خود را بشتاب پی دیده گشودن خود را
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 هرچند تو او را نتوانی دیدن
 

 او بتواند به تو نمودن خود را
 

  ٭٭٭
 تحقیق گهی که رونماید خود را
 زان رو خودبني به خود اسري است که حق

 

 حق از همه رو نکو نماید خود را
 در صورت او به او نماید خود را

 

  ٭٭٭
 او آب جمال داد گلزار ترا
 ای آمده در شورگه او کو او کو

 

 او آتش قهر زد خس و خار ترا
 این کیست که کرده گرم بازار ترا

 

  ٭٭٭
 ق است در این تفرقه کیشان پیداح

 حق بینش و آیینه و شخصند همه
 

 هم در حق این جمع پریشان پیدا
 ایشان در حق و حق در ایشان پیدا

 

  ٭٭٭
 هر قرعه که زد حکیم دربارۀما
 بی حکمت نیست هرچه از ما سر زد

 

 دیدیم نبود غري آن چارۀ ما
 مأمورۀ اوست نفس امارۀ ما

 

  ٭٭٭
 ظاهرشان راآن گنج خفی نکرد

 شمع است نمایندۀ کس در شب تار
 

 تا خلق نکرد حضرت انسان را
 هر چند که خود ساخته باشد آن را

 

  ٭٭٭
 عالم به خروش الاله اال هوست
 دریا به وجود خویش موجی دارد

 

 غافل به گمان که دشمن است این یا دوست
 خس پندارد که این کشاکش با اوست

 

  ٭٭٭
 طعنۀ رقیب بدگوستزین سو همه 

 حاصل به جهان عشق کان عرصۀ ماست
 

 زان سو همه تیغ ناز و بی مهری اوست
 گه کشتۀ دشمنیم و گه کشتۀ دوست

 

  ٭٭٭
 دانی غافل کی از خدا یاد کند
 از خواب که، خفته را کند کس بیدار

 

 آن دم که جالل صیحه بنیاد کند
 آهسته چو برنخاست فریاد کند

 

  ٭٭٭
گاه افتاد پس ساده  دىل کزین ره آ

 این کار حوالتی نه علم و عملی است
 

 بس اهلِ خرد که در تک چاه افتاد
 چون گنج که تا که را به او راه افتاد

 

  ٭٭٭
 هر گه به جهانِ جاودان خواهی شد
 گویی که چو مريم ز جهان خواهم رفت

 

 از جزو نهان ز کُّل عیان خواهی شد
 این طرفه که آن دم تو جهان خواهی شد

 

  ٭٭٭
 عالم همه فرع تست ای اصل وجود
 پرتو مر شمع را محیط افتد و بس

 

 هر چند وجود تو در آن خورد نمود
 د و نبودهر چند ز شمع باشدش بو

 

  ٭٭٭
 گر از حرم عشق خطابت آید
 ناخوانده کتاب صد علومت بخشند

 

 وارستگی از خیال و خوابت آید
 ناکرده سئوال صد جوابت آید

 

  ٭٭٭
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 فتنه که خلق در گمانش باشندبس 
 ترسندآن آتش دوزخی کزان می

 

 عاقل که چو لقمه در دهانش باشند
 چون وابینند در میانش باشند

 

  ٭٭٭
 باید بودنه با هر کس نکوست می

 کاری سهل است دوست بودن با دوست
 

 باید بودبد را هم مغز و پوست می
 باید بودبا دشمن نیز دوست می

 

  ٭٭٭
 حقیقی تو با تست متاز مطلوب

 گر بر سر افالک شوی مسند ساز
 

 هر سو به هوای مطلبی چند مجاز
 ترسم که همني مقام را جویی باز

 

  ٭٭٭
 خواهمای میاز هر دو جهان زیاده

 صوفی تو به کار خویش رو کاین ره را
 

 خواهمای میاز پرده برون افتاده
 خواهمای میپا بر سر خود نهاده

 

  ٭٭٭
 م و عمل نه عز و جاهی داریمنه عل

 ما از سخن دنیی و دین خاموشیم
 

 جان محو جمال پادشاهی داریم
 بر یاد کسی ناله و آهی داریم

 

  ٭٭٭
 بینمدر راه خدا نه جان نه تن می

 دورند تمام خلق عالم از راه
 

 بینمهرچیز نه او خیال ظن می
 بینمگر راه چنني است که من می

 

  ٭٭٭
 ک آب و گل کنای عاشق زار تر

 گذرداز کوچۀ تنگ تو شهی می
 

 یعنی که گدایی جهانِ دل کن
 برخیز و سرِ شاهرهی منزل کن

 

  ٭٭٭
 باید به همه خلق چو خویشان بودن
 بی انصافی و کوری و مرده دىل است

 

 یا بی همه همچو فردکیشان بودن
 رد کردن خلق همچو ایشان بودن

 

  ٭٭٭
 یني تو کوای دعوی عشق کرده، آ

 ای دم زده از داغ وفا الله صفت
 

 قطع نظر از عقل، دل و دینِ تو کو
 پرياهن چاک چاکِ خونني تو کو

 

  ٭٭٭
 تن از تو و دل از تو، جان هم از تو

 گویمهرچند که برهستی خود می
 

 جان از تو چه حرف است جهان هم از تو
ماییم و حدیث چند آن هم از تو 

 

  ٭٭٭
 در تخیل گردیاز جزو و کُّل که

 در هستیِ خویش گر بمانی جزوی
 

 بشنو سخنی کاهل تحمل گردی
 خود را همه جا نظر کنی کُّل گردی

 

  ٭٭٭
 آیینه صفت به دست آن نیکویی
 اودیده ترا که عني هستی تواست

 

 ای وىل آن سوییزین سوی نموده
 ای که عکس اوییزانش تو ندیده

 

  ٭٭٭
 بینیهان تا که درین آینه آن رو

 این پردۀ پندار ز پیشت چو رود
 

 این هستی این سوی از آن سو بینی
 هرچند به خلق بنگری او بینی
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  ٭٭٭
 آنم که ندارم به دو عالم کامی
 گر خلق جهان جمله چو من بودندی

 

 نایافته جز به یک وجود آرامی
 الزم نشدی رسوىل و پیغامی

 

  ٭٭٭
 بشتاب که آزاده نهادی باشی

 همه جان گردیگر راه بدو بری 
 

 مپسند که بندۀ مرادی باشی
 ور درمانی به خود جمادی باشی

 

  ٭٭٭
 گم گردم اگر تو جستجویم نکنی
 در حق خود از لطف تو گفتم بسیار

 

 آیینه صفت روی به رویم نکنی
 یارب یارب دروغگویم نکنی

 

  سرمد کاشی قُدِّسَ سِرُّه
ای اسـت محبـوب و رنـدی اسـت ای است مجذوب و فرزانـهدیوانه. عاشقی است جانباز و عارفی است خانه برانداز

از طایفـۀ عرفـا . نامش سعیدا و از زمرۀ سعد. اش مخموری و مشربش منصوریشیوه. باک و مستی است چاالک بی
از مـذهب . ابتـدا حکـیم سـريت و انتهـا فقـري مشـرب. نخست موسوی کیش و انجام محمدی مذهب. و از فرقۀ شهدا

زده و جمعـی از اربـاب حـال و  کلیمی به اسالم رجوع و بـه صـورت آن نیـز قناعـت نکـرده، بـر طریقـۀ طریقـت قـدم
صاحب دبستان نوشته کـه حکمیـات رادر خـدمت . اصحاب کمال را دیده و به خدمت علماء و حکماء و عرفا رسیده

غرض، باالخره در بند صورت مجـذوب . حکمای ایران مانند جناب مريفندرسکی و صدرالمتألّهني قدّس سرّه خوانده
پـس از مـدتی بـه دهلـی افتـاد و . ه تاراج داد و سروپا برهنه سر در بیابانها نهاداموال و اثقال خود را ب. مطلق گردیده

وِ ایـن در تِلْ. زد و قاضی قوی قاضی آن شهر را به سرمد کینه به هم رسیدمحمد دارا شکوه دم از اخالص کیشی او می
شت با قاضی قوی در ایـذای چون با سرمد سابقۀ عداوتی دا. حال برادر کهرت داراشکوه بر سریر سلطنت جلوس نمود

ترا با وجود ذوق و حال و فضل و کمال، مکشوف العورة : قاضی، عریانی سرمد را بهانه کرده، گفت. وی موافقت کرد
قاضی قوی از این قـول متغـري . شیطان قوی است: گفت. دانستسرمد چون مقصود وی را می. بودن از چه راه است

  :هشد و سرمد این رباعی را بدیهةً گفت
 خوش باالیی کرده چنني پست مرا
 او در بغل من است و من در طلبش

 

 چشمی به دو جام برده از دست مرا
 دزد عجبی برهنه کرده است مرا

 

هـای جـواب. چنـدان کـه تکلیـف پوشـیدن لبـاس کردنـد. قاضی به خدمت سلطان سعایت کرده او را احضـار نمودنـد
گویند آن کـافِر جـرم عریـانی و منصـور ثـانی کلمـۀ . فتوی به قتلش نوشتند باالخره به حجت شرعی. الابالیانه شنودند

چون این حرف به سـلطان رسـید در روز قـتلش بـه علمـاء و فضـال فرمـود کـه . گفتطیّبۀ تهلیل را زیاده از ال اله نمی
ا اللّـه گفـتوی إ. علماء تکلیف کردنـد. شود تکلیف خواندن کلمه به او نماییدشخص از عریانی مستحق قتل نمی . لـّ

چـرا دروغ بگـویم همـني . امگفت من هنوز در نفی مستغرقم و به مرتبۀ اثبات نرسـیده. گفتند نفی و اثبات هر دو بگو
گفـتم . گویـد بـه وی رسـیدم. شاه اسداللّه علیه الرحمه از فقرا و رفقای او بـود. معنی برهان کفر او شد و فتوی دادند

  :بر من نظری کرده هیچ نگفت و این بیت را خواند. گوی تا خالصی یابی ملبس شو و الاله اال اللّه تمام
 من از سر نو جلوه دهم دار و رسن را

 

 عمریست که آوازۀ منصور کهن شد
 

ای بـود کـه بـه دشـواری از میـان گویند در آن وقت ازدحام عوام به مرتبه. غرض، وی را از دربار به سوی مقتل بردند
بـی قلـق و . ز دربار سلطان تا حواىل مسجد جـامع کـه مـدفن اوسـت بیسـت و چهـار بدیهـةً گفتـها. نمودآنها عبور می
سرمد با کناس . آخر کناسی بدان امر مبادرت نمود. رفت، به هر کس کشنت او را تکلیف کردند قبول نکرداضطراب می

افتـاده سـه مرتبـه اال اللّـه گفـت  گویند سرش بعد از. بعضی سخنان مجنونانه و مجذوبانه گفت و کناس گردن او را زد
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  :اش نوشته شدمزارش زیارتگاه است و یک بیت و چند رباعی. اش به اثبات رسیدونفی
  بیت

 ای کآخر رسد بر یار خودهمچو دورافتاده
 

 دست تا در گردن من کرد تیغش خون گریست
 

  رباعیات
 آن ذات برون ز گنبد ازرق نیست
 حق باطل نیز هست و باطل حق نیست

 

 ذاتی است مقید که بجز مطلق نیست
 تآن ذات بجز مصدر هر مشتق نیس

 

  ٭٭٭
 سرمد که ز جام عشق مستش کردند

 خواست خداپرستی و هشیاریمی
 

 خواندند سرافرازش و پستش کردند
 مستش کردند و بت پرستش کردند

 

  ٭٭٭
 لخ عشق جز نکو را نکشنددر مس

 گر عاشق صادقی زکشنت مگریز
 

 الغر صفتان زشت خو را نکشند
 مردار بود هر آنکه او را نکشند

 

  ٭٭٭
 سرمد غم عشق بوالهوس را ندهند
 عمری باید که یار آید به کنار

 

 سوز دلِ پروانه مگس را ندهند
 این دولتِ سرمد همه کس را ندهند

 

  ٭٭٭
 جهانبانی دادآنکس که ترا تاج

 پوشید لباس هر که را عیبی دید
 

 ما را همه اسباب پریشانی داد
 بی عیبان را لباسِ عریانی داد

 

  ٭٭٭
 آیدسرمد اگرش وفاست خود می
 گردیبیهوده چرا در طلبش می

 

 آیدور آمدنش رواست خود می
 آیدبنشني که اگر خداست خود می

 

  ٭٭٭
 سرمد چه طلسم را که دروا کردم

 که خواب را ز سر واکردمهرچند 
 

 در شام دریچۀ سحر واکردم
 دیدم همه خواب تا نظر واکردم

 

  ٭٭٭
 سرمد جسمی است جانش در دست کسی

 خواست که مرغ گشته بر بام جهدمی
 

 تريی است وىل کمانش در دست کسی
 گاوی شد و ریسمانش در دست کسی

 

  سعدی شريازی نَوَّرَ اللّهُ روحه
در . صوفیه و اعاظم ایـن طایفـه اسـت از اکابر. اندبعضی مصلح الدین گفته. وهو شیخ شرف الدین مصلح بن عبداللّه

فضایل صوری و معنوی و کماالت عقلی و نقلی وحید زمان خود بوده و مدتهای بسیار در اقالیم سبعه سیاحت نموده 
و به خدمت بسیاری از عرفا و علمای عهد رسیده و موالنا جالل الدین محمد رومـی را در روم دیـده و بـا امريخسـرو 

 بارها به مکه پیاده رفته وسالها در بیت المقدس و شام سقایی کرده و بـه صـحبت خضـرهيلعدر هند صحبت داشته و 
در سـومنات رفتـه، بـت . غالباً با شیخ عبدالقادر مالقـات کـرده. ارادت به شیخ شهاب الدین سهروردی داشته. رسیده

سـی سـال . صـیل کـردهمدت صد و دو سال عمر یافتـه و بعـد از دوازده سـالگی سـی سـال تح. بزرگ آنها را شکسته
در بعضـی کتـب . کـردهمسافرت کرده و سی سال در همان مکان که اکنـون مـدفون اسـت انـزوا داشـته و عبـادت مـی

ظهورش در زمـان سـعدبن زنگـی بـوده و بـه سـبب خصوصـیت بـه . اند و مشهور استکرامات آن جناب را ثبت کرده
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اند و او را تکریم و تحریم فرمودهاز معتقدین شیخ بودهاباقاخان و صاحبدیوان . اتابک مذکور، سعدی تخلص فرموده
کماالت و حاالتش مستغنی از بیان است و دیوان شریفش مشهور و در آن اشعاری که مملو از نکـات طریقـت و . اند

مضـجعش در خـارج  ۶۹۱بالجملـه وفـات شـیخ در سـنۀ . شـودآیات حقیقت است مجملی در این سـفینه نگاشـته مـی
  :ارتگاه اهل نیاز استحصار شرياز زی

  مِن قصایده فی المواعظ
 کس را به خري طاعت خوداعتماد نیست
 در کوه و دشت هر سَبُعی صوفی ای بُدی

 مقیم نیست چون شادمانی و غم دنیا
 ما بني آسمان و زمني جای عیش نیست

 

 آن بی بصر بود که کند تکیه بر عصا
 وز هیچ سودمند بدی صوف بی صفا
 فرعون کامران به و ایوب مبتال
 یکدانه چون جهد ز میان دو آسیا

 

  ٭٭٭
  

 داروی تربیت از پري طریقت بستان
 پنجۀ دیو به بازوی ریاضت بشکن

 عابد و صوفی همه طفالن رهند عالم و
 آخری نیست تمنای سر و سامان را

 

 کادمی را برت از علت نادانی نیست
 کاین به سر پنجگی قوت جسمانی نیست
 مرد اگر هست بجز عالم ربانی نیست
 سر و سامان به ازین بی سر و سامانی نیست

 

  ٭٭٭
 عمل بیار و علم برمکن که مردم را

 

 نشانی نیستتر از راهِ بیرهی سلیم
 

  ٭٭٭
 س که خداوند دل استآفرین باد بر آن ک

 این همه نقش عجب بر در و دیوارِوجود
 اندکوه و صحرا و درختان همه در تسبیح

 

 دل ندارد که ندارد به خداوند قرار
 هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار
 نه همه مستمعان فهم کنند این اسرار

 

  ٭٭٭
 بس بگردید و بگردد روزگار
 آنچه دیدی بر قرار خود نماند
 دیر و زود این شکل و شخص نازنني

 داند حسابا که میسال دیگر ر
 صورتِ زیبای ظاهر هیچ نیست
 آدمی را عقل باید در بدن
 گنج خواهی در طلب رنجی برب
 نام نیک رفتگان ضایع مکن
 با غریبان لطف بی اندازه کن
 از درونِ خستگان اندیشه کن
 با بدان بد باش، با نیکان نکو
 دیو با مردم نیامیزد مرتس

 

 دل به دنیا در نبندد هوشیار
 آنچه بینی هم نماند برقرار
 خاک خواهد گشنت و خاکش غبار
 یا کجا رفت آنکه با ما بود پار
 ای برادر سريتِ زیبا بیار
 مارورنه جان در کالبد دارد ح

 بایدت تخمی بکارخرمنی می
 تا بماند نامِ نیکت یادگار
 تا رود نامت به نیکی در دیار
 وز دعایِ مردم پرهیزگار
 جای گل گل باش، جای خار، خار
 بل برتس از مردمان دیو سار

 

  ٭٭٭
 توانم گفتثنای حضرت عزت نمی

 دانمای نمیبرم و چارهرهی نمی
 

 وهم و خیال برد آنجا قیاس وکه ره نمی
 مگر محبت مردان مستقیم الحال
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  ٭٭٭
 ای نفس گر به دیدۀ تحقیق بنگری
 آبستنی که این همه فرزند را بکشت
 گر کیمیای دولت جاویدت آرزوست
 دعوی مکن که برترم از دیگران به علم
 شاخ درخت علم ندانم مگر عمل

 

 درویشی اختیار کنی بر توانگری
 دیگر که چشم دارد ازو مهرِ مادری
 بشناس قدر خویش که گوگرد احمری
 چون کرب کردی از همه دونان فروتری

 بری با علم گر عمل نکنی شاخ بی
 

  رباعی
 سودی نبود فراخنایی بر و دوش

 تر دارد چشمگاو از من و تو فراخ
 

 ای ترا خرد باید وهوشگر آدمی
 خر از من و تو درازتر دارد گوش

 

  غزلیّاته قُدِّسَ سِرُّه  مِنْ
 ای که انکار کنی عالم درویشان را
 طلب منصب دنیا نکند صاحب عقل

 

 توچه دانی که چه سودا به سر است ایشان را
 عاقل آنست که اندیشه کند پایان را

 

  ٭٭٭
 ا نقش رویش آشنایی اوفتادتا مرا ب

 

 بینم به چشمم نقش دیوار آمده استهرکه می
 

  ٭٭٭
 از جان برون نیامده جانانت آرزوست
 فرعون وار الف اناالحق همی زنی

 

 زنار نابریده و ایمانت آرزوست
 آنگاه قرب موسیِ عمرانت آرزوست

 

  ٭٭٭
 هان خرم ازوستبه جهان خرم از آنم که ج

 نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل
 

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست
 آنچه در سِرّ سویدای بنی آدم ازوست

 

  ٭٭٭
 تن آدمی شریف است به جان آدمیت
 اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
 رسد آدمی به جایی که بجز خدانبیند

 

 نه همني لباس زیباست نشان آدمیت
 چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
 بنگر که تا چه حد است نشان آدمیت

 

  ٭٭٭
 گر منزلتی هست کسی را مگر آن است
 هر کس صفتی دارد و رنگی و نشانی
 سنگی و گیاهی که درو خاصیتی هست

 

 کاندر نظر هیچکسش منزلتی نیست
 تو ترک صفت کن که ازین به صفتی نیست

 ای به که درو منفعتی نیستاز آدمی
 

  ٭٭٭
 هرکس راخیال روی کسی در سر است

 

 مرا خیال کسی کز خیال بريون است
 

  ٭٭٭
 آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی
 کوتاه همتان همه راحت طلب کنند
 بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست

 

 بیگانه شد به هر که رسید آشنای اوست
 عارف بال که راحت او در بالی اوست
 این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست

 

  ٭٭٭
 نظر آنان که نکردند بدین مشتی خاک
 دوستی با که شنیدی که به سر برد جهان

 

 الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند
 ای بی بصرندحق عیان است وىل طایفه

 

  ٭٭٭



۱۰۶ 

 شرف مرد به جودست و کرامت به سجود
 ای خشنوددای نباشد ز بندهاگر خ

 گنه نبود و عبادت نبود بر سر خلق
 

 هرکه این هر دو ندارد عدمش به ز وجود
 شفاعت همه پیغمربان ندارد سود

 بِل است و آن مردودنوشته بود که این مُقْ
 

  ٭٭٭
 دل آیینۀ صورت غیب است ولیکن

 

 شرط است که با آینه زنگار نباشد
 

  ٭٭٭
 نظر خدای بینان ز سر هوا نباشد

 

 سفر نیازمندان ز سر خطا نباشد
 

  ٭٭٭
 ر مکن بر خلقبه چشم عجب و تکرب نظ

 

 که دوستان خدا ممکنند در اوباش
 

  ٭٭٭
 عجایب نقشها بینی خالف رومی و چینی

 

 اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل
 

  ٭٭٭
 هیچکس بی دامن تر نیست اما دیگران

 

 ایمپوشند و ما بر آفتاب افکندهباز می
 

  ٭٭٭
 سالها در پی مقصود به جان گردیدیم

 

 یار در خانه و ما گِرد جهان گردیدیم
 

  ٭٭٭
 هرکه به خویشنت رود ره نربد به سوی او

 

 نش ما نیاورد طاقت حسنِ روی اوبی
 

  ٭٭٭
 آستني بر روی نقشی در میان افکنده است

 

 خویشنت پنهان و شوری در جهان افکنده است
 

  ٭٭٭
 بیند که شوری افکندهیچ نقاشی نمی

 

 است وانکه دید ازحريتش کلک ازبنان افکنده
 

  ٭٭٭
 اگر لذت ترک لذت بدانی

 

 ت نخوانیوگر لذت نفس لذ
 

  ٭٭٭
 بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
 ملک صمدیت را چه سود و زیان دارد
 گر عاقل و هشیاری وز دل خربی داری

 

 صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی
 گر حافظ قرآنی ور عابد اصنامی
 تا آدمیت خوانند ورنه کم از انعامی

 

  وحیدمنتخب مثنوی بوستان در ت
 تهمت ضد و جنسبری ذاتش از 

 جهان متفق بر الهیّتش
 محیط است علم ملک بر بسیط
 درین ورطه کشتی فرو شد هزار
 کسی را درین بزم ساغر دهند
 کسی ره سویِ گنج قارون نربد
 محال است سعدی که راه صفا
 به طاعت بنه چهره بر آستان
 تو هم گردن از حکم او در مپیچ

 

 غنی مُلکش از طاعت جن و انس
 فرو مانده در کُنهِ ماهیتش
 قیاس تو بر وی نگردد محیط

 ای بر کنارکه پیدا نشد تخته
 اش در دهندکه داروی بی هوشی

 وگر برد ره باز بريون نربد
 توان رفت جز در پیِ مصطفی
 که این است سجّادۀ راستان
 که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ

 

  در نصایح و مواعظ فرماید



۱۰۷ 

 شنیدم که جمشید فرخ سرشت
 ی دم زدندبر این چشمه چون ما بس

 نه بر باد رفتی سحرگاه و شام
 در آخر ندیدی که بر باد رفت
 طریقت بجز خدمت خلق نیست
 قدم باید اندر طریقت نه دم
 مگو جاهی از سلطنت بیش نیست
 گدا را چو حاصل شود نانِ شام

 

 ای بر به سنگی نوشتبه سرچشمه
 برفتند چون چشم بر هم زدند
 سریر سلیمان علیه الّسالم
 خنک آنکه با دانش و داد رفت
 به تسبیح و سجاده و دلق نیست
 که اصلی ندارد دَمِ بی قدم

 تر از ملک درویش نیستکه ایمن
 چنان خوش بخسبد که سلطانِ شام

 

  ٭٭٭
 اگر سرفرازی به کیوان در است
 چو سیل اجل بر سر هر دو تاخت

 ی زاده از دد به استنه هر آدم
 چو انسان نداند بجز خورد و خواب
 جهان ای پسر ملک جاویدنیست
 همه تخت و ملکی پذیرد زوال
 بر مرد هشیار، دنیا خس است
 نه الیق بود عشق با دلربی
 ز دشمن شنو سريت خود که دوست
 ستایش سرایان نه یار تو اند

 

 وگر تنگ دستی به زندان دّر است
 شاید از یکدگرشان شناختنمی

 است که دد ز آدمی زادۀ بد به
 کدامش فضیلت بود بر دولب
 ز دنیا وفاداری امید نیست
 بجز ملک فرمان دِه الیزال
 که هر مدتی جایِ دیگر کس است
 که هر بامدادش بود شوهری
 هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست
 مالمت کنان دوستدار تو اند

 

  ٭٭٭
 اگر پیل زوری وگر شري چنگ
 اگر هوشمندی به معنی گرای
 کسی گوی دولت ز دنیا برد
 مگردان غریب از درت بی نصیب
 بزرگی رساند به محتاج خري
 خنک آنکه در صحبت عاقالن
 چو در تنگدستی نداری شکیب
 جوانمرد گر راست خواهی ولیست
 خدا را بر آن بنده بخشایش است
 کرم ورزد آن سر که مغزی دروست
 کسی نیک بیند به هر دو سرای
 قیامت کسی باشد اندر بهشت
 تکلف برِ مرد درویش نیست
 اال گر طلبکار اهلِ دىل

 

 به نزدیک من صلح بهرت ز جنگ
 ی بماند به جایکه صورت ز معن

 که با خود نصیبی به عقبی برد
 مبادا که گردی به درها غریب
 که ترسد که محتاج گردد به غري
 بیاموزد اخالقِ صاحبدالن
 نگهدار وقت فراخی حسیب
 کرم پیشۀ شاه مردان علیست
 که خلق از وجودش در آسایش است
 که دون همتانند بی مغز و پوست
 که نیکی رساند به خلقِ خدای

 ه معنی طلب کرد و دعوی بِهِشتک
 وصیت همني یک سخن بیش نیست
 ز خدمت مکن یک زمان غافلی

 

  ٭٭٭
 خورش ده به گنجشک و کبک و حمام
 بدانی که چون راه بردم به دوست

 که یک روزت افتد همایی به دام
 هر آن کس که پیش آمدم گفتم اوست



۱۰۸ 

 به رغبت بکش بار هر جاهلی
 نه هر کس سزاوار باشد به مال

 

 فتی به سروقت صاحبدىلکه اُ
 یکی مال خواهد یکی گوشمال

 

  وله ایضاً در صفت اولیاءاللّه کَثَّرهُم اللّه تعاىل گوید
 خوشا وقت شوریدگان غمش
 گدایان از پادشاهی نفور
 دمادم شراب الم در کشند
 نه تلخ است صربی که بر یادِاوست

 واهد خالصی ز بنداسريش نخ
 سالطنيِ عزلت گدایان حّی
 مالمت کشانند مستان یار
 به سروقتشان خلق کی پی برند
 چو پروانه آتش به خود در زنند
 دالرام در بر، دالرام جوی
 اندنگویم که بر آب قادر نی

 ترا عشق همچون تویی ز آب و گل
 اش فتنه بر خط و خالبه بیداری

 مبه صدقش چنان سر نهی بر قد
 تو گویی به چشم اندرش منزل است
 نه اندیشه از کس که رسوا شوی
 گرت جان بخواهد به لب برنهی
 چو عشقی که بنیاد او برهواست
 عجب داری از سالکان طریق
 ز سودای جانان به جان مشتعل
 به یاد حق از خلق بگریخته
 نشاید به دارو دوا کردشان
 الستِ ازل هم چنانشان به گوش

 ر عزلت نشنيگروهی عمل دا
 به یک نعره کوهی ز جابرکنند
 چو بادند پنهان چاالک پو
 سحرها بگریند چندان که آب
 اندفرس گشته از بس که شب رانده

 شب و روز در بحر سودا و سوز
 چنان فتنه بر حسن صورت نگار
 ندادند صاحبدالن دل به پوست

 وحدت کسی نوش کرد می صِرفْ 
 مرا با وجود تو هستی نماند

 اگر زخم بینند وگر مرهمش
 ر گدایی صبوربه امیدش اند

 وگر تلخ بینند دم درکشند
 که تلخی شکر باشد از دستِ دوست
 شکارش نجوید خالص از کمند
 منازل شناسانِ گم کردهِ پی

 تر برد اشرت مست بارسبک
 که چون آب حیوانِ به ظلمت درند
 نه چون کرم پیله به خود درتنند
 لب از تشنگی خشک بر طرفِ جوی
 اندکه بر شاطئی نیل مستسقی

 رباید همی صرب و آرام دل
 به خواب اندرش پای بند خیال
 که بینی جهان با وجودش عدم
 اگر دیده بر هم نهی منزل است
 نه طاقت که یکدم شکیبا شوی
 وگر تیغ بر سر نهد سرنهی
 چنني فتنه انگیز و فرمانرواست
 که باشند در بحر معنی غریق
 به ذکر حبیب از جهان مشتغل

 ریختهچنان مست ساقی که می
 که کس مطلع نیست بر دردشان
 به فریاد قالوا بلی در خروش

 های خاکی دم آتشنيقدم
 به یک ناله شهری به هم درزنند
 چو سنگند خاموش و تسبیح گو
 فروشوید از چشمشان کحل خواب
 اندسحرگه خروشان که وامانده

 ندانند ز آشفتگی شب ز روز
 که باحسن صورت ندارند کار

 بی مغز اوستوگر ابلهی داد 
 که دنیا و عقبی فراموش کرد
 به یاد توام خودپرستی نماند



۱۰۹ 

 جرم بینی مکن عیب مناگر 
 به حقش که تا حق جمالم نمود
 پراکندگانند زیر فلک

 

 تویی سر برآورده از جیب من
 دگر هرچه دیدم خیالم نمود
 که هم دد توان خواندشان هم ملک

 

  ٭٭٭
 قوی بازوانند و کوتاه دست

 ای خرقه دوزگه آسوده در گوشه
 نه سودای خودشان نه پروای کس
 تهی دست مردان پرحوصله

 شیده از چشم خلقعزیزان پو
 به خود سر فرو برده همچون صدف
 نه مردم همني استخوانند وپوست

 ایستنه سلطان خریدار هر بنده
 ای دُرّ شدیاگر ژاله هر قطره

 حریفان خلوت سرای الست
 به تیغ از غرض برنگريند چنگ
  طلبکار باید صبور و حمول

 

 خردمند و شیدا و هشیار و مست
 گه آشفته در مجلسی خرقه سوز
 نه در کنج توحیدشان جای کس
 بیابان نوردان بی قافله
 نه زنار داران پوشیده دلق
 نه مانند دریا برآورده کف
 نه هر صورتی جانِ معنی دروست

 ایستای زندهه در زیر هر ژندهن
 چو خرمهره بازار زو پر شدی
 به یک جرعه تا نفخۀ صور مست
 که پرهیز و عشق آبگینه است و سنگ

 ام کیمیاگر ملولکه نشنیده
 

  ٭٭٭
 زر از بهر چیزی خریدن نکوست

 ای دل بسوختروز بر بنده یکم
 ترا بنده از من به افتد بسی
 بسا عقل زورآور چريه دست
 ترا هرچه مشغول دارد ز دوست
 خالف طریقت بود کاولیا
 گر از دوست چشمت بر احسان اوست
 ترا تا دهن باشد از حرص باز
 حقایق سراییست آراسته
 نبینی به جایی که برخاست گرد

 

 چه خواهی خریدن به از یار و دوست
 فروخترماندهش میگفت و فکه می

 مرا خواجه چون تو نباشد کسی
 که سودای عشقش کند زیردست
 گر انصاف پرسی دالرامت اوست
 تمناکنند از خدا جز خدا
 تو در بند خویشی نه دربند دوست
 نیاید به گوشِ دل از غیب راز
 هوا وهوس گرد برخاسته
 نبیند نظر گرچه بیناست مرد

 

  حکایت
 قضا را من و پريی از فاریاب
 مرا یک درم بود و برداشتند
 سیاهان براندند کشتی چو دود
 مرا گریه آمد ز تیمار جفت

 ر غم برای من ای پرخردمخو
 بگسرتد سجاده بر روی آب

 ام دیده آن شب نخفتزمدهوشی
 عجب داری ای یار فرخنده رای

 ب به آبرسیدیم در خاک مغر
 به کشتی و درویش بگذاشتند
 که آن ناخدا ناخداترس بود
 برآن گریه قهقه بخندید و گفت
 مرا آن کس آرد که کشتی برد
 خیاىل است پنداشتم یا به خواب
 نگه بامدادان به من کرد وگفت
 ترا کشتی آورد ما را خدای



۱۱۰ 

 چرا اهل صورت بدین نگروند
 نه طفلی کز آتش ندارد خرب
 اندپس آنان که در وجد مستغرق

 نگهدارد از تابِ آتش خلیل
 چو کودک به دست شناور درست
 به دریا نخواهد شدن بط غریق
 تو بر روی دریا قدم چون زنی
 ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست

 

 که ابدال در آب و آتش روند
 نگهداردش مادرِ مهرور

 اندحفظِ حق شب و روز در عني
 چو تابوت موسی ز غرقابِ نیل
 نرتسد اگر دجله پهناور است
 سمندر چه داند عذاب الحریق
 چو مردان که بر خشک تردامنی
  برِ عارفان جز خدا هیچ نیست

 

  و له ایضاً در توحید حق سُبحانه و تعاىل به طریق شهود
 توان گفنت این با حقایق شناس
 که پس آسمان و زمني چیستند
 پسندیده پرسیدی ای هوشمند
 که هامون و دریا و کوه و فلک
 همه هرچه هستند از آن کمرتند
 عظیم است پیش تو دریا به موج

 اهل صورت کجا پی برند وىل
 که گرهفت دریاست یک قطره نیست
 چو سلطان عزت علم برکشید

 

 وىل خورده گريند اهل قیاس
 بنی آدم و دام و دد کیستند
 بگویم گر آید جوابت پسند
 پری و آدمیزاد و دیو و ملک

 اش نام هستی برندکه با هستی
 ن به اوجبلند است خورشید تابا

 که ارباب معنی به ملکی درند
 وگر آفتاب است یک ذره نیست
 جهان سر به جیب عدم برکشید

 

  و له ایضاً 
 مگر دیده باشی که در باغ و راغ
 یکی گفتش ای کرمک شب فروز

 ک زادببني کاتشني کرمکی خا
 امکه من روز و شب جز به صحرا نی

 اگر عز و جاه است وگر ذُلِّ قید
 بخور هرچه آید ز دست حبیب
 اگر مرد عشقی کم خویش گري
 مرتس از محبت که خاکت کند
 توتا با خودی با خودت راه نیست
 نه مطرب که آواز پای ستور

 ای پر نزدمگس پیش شوریده
 نه بم داند آشفته سامان نه زیر

 نگردد خموشاینده خود میسر
 چو شوریدگان می پرستی کنند
 به رقص اندر آیند دوالب وار
 به تسلیم سر در گریبان برند
 بگویم سماع ای برادر که چیست

 بتابد به شب کرمکی چون چراغ
 چه بودت که بريون نیایی به روز
 جواب از سر روشنایی چه داد
 اموىل پیش خورشید پیدا نی

 من از حق شناسم نه از عمر و زید
 نه بیمار داناتر است از طبیب
 وگر نه ره عافیت پیش گري
 که باقی شوی گر هالکت کند
گاه نیست  وزین نکته جز بی خود آ
 سماع است اگر عشق داری و شور
 که او چون مگس دست بر سر نزد
 به آواز مرغی بنالد فقري
 ولیکن نه هر وقت باز است گوش
 به آواز دوالب مستی کنند
 چو دوالب بر خود بگریند زار

 ان درندچو طاقت نماند گریب
 اگر مستمع را بدانم که کیست
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 گر از برج معنی پرد طري او
 وگر مردِ لهو است و بازوی والغ
 چه مرد سماع است شهوت پرست
 پریشان شود گل به باد سحر

 و مستی و شورجهان پر سماع است 
 مکن عیب درویش مدهوش و مست
 گشاید دری بر دل از واردات
 نبینی شرت بر حدایِ عرب
 شرت را که شور و طرب در سر است
 تعلق حجاب است و بی حاصلی
 مکن گریه بر گور مقتول دوست
 فدایی ندارد ز مقصود چنگ
 ز خاک آفریدت خداوند پاک
 حریص و جهان سوز و سرکش مباش

 ین نیست درویش راطریقت جز ا
 

 فرشته فرو ماند از سري او
 قویرت شود دیوش اندر دِماغ
 به آواز خوش خفته خیزد نه مست
 نه هیزم که نشکافدش جز ترب
 ولیکن چه بیند در آیینه کور

 زند پا و دستکه غرقه است زان می
 فشاند سرِ دست بر کاینات
 که چونش به رقص اندر آرد طرب

 آدمی را نباشد خر است اگر
 چو پیوندها بگسلی واصلی
 برو خرمی کن که مقبول اوست
 وگر بر سرش تري بارند و سنگ
 رو ای بنده افتادگی کن چو خاک
 ز خاک آفریدت چو آتش مباش
 که افتاده دارد تنِ خویش را

 

  حکایت
 شنیدم که وقتی سحرگاهِ عید
 یکی طشتِ خاکسرتش بی خرب
 همی گفت ژولیده دستار موی
 که ای نفس من در خور آتشم
 بزرگان نکردند در خود نگاه
 قیامت کسی بینی اندر بهشت

 دنیا رهِ دین مجویز مغرورِ 
 یکی حلقۀ کعبه دارد به دست
 گر این را براند که باز آردش
 نه منعم به مال از کسی بهرت است
 وجودی دهد روشنایی به جمع
 دلم خانۀ مهر یار است و بس

 

 ز گرمابه آمد برون بایزید
 فرو ریختند از سرایی به سر
 کفِ دست شکرانه ماالن به روی
 ز خاکسرتی روی درهم کشم
 خدا بینی از خویشنت بني مخواه
 که معنی طلب کرد و دعوی بِهِشت
 خدابینی از خویشنت بني مجوی
 یکی در خرابات افتاده مست

 نگذاردش ور آن را بخواند که
 خر ار جُلِّ اطلس بپوشد خر است
 که سوزیش در سینه باشد چو شمع

 نگنجد درو کني کساز آن می
 

  حکایت
 نده خویچه خوش گفت بهلول فرخ

 گر این مدّعی دوست بشناختی
 گر از هستیِ حق خرب داشتی

 

 چو بگذشت بر عارفی جنگجوی
 به پیکار دشمن نرپداختی
 همه هست را نیست پنداشتی

 

  حکایت فی التمثیل
 شنیدم که در دشت صنعا جنید
 ز نريوی سر پنجۀ شريگري

 د و ریشچو مسکني و بی طاقتش دی

 سگی دید برکنده دندان ز صید
 فرومانده عاجز چو روباهِ پري
 بدو داد یک نیمه از نانِ خویش
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 گریستگفت و خون میشنیدم که می
 به ظاهر من امروز از او بهرتم
 از آن بر مالیک شرف داشتند
 از آن دوستان خدا برسرند
 اگر مشک را ابلهی گنده گفت
 تو نیکوروش باش تا بدسگال
 سعادت به بخشایش داور است
 چو نتوان برافالک دست آخنت
 چه داند طبیب از کسی رنج برد

 نگردد خدنگِ قضاچو رد می
 

 که داند که بهرت ز ما هر دو کیست
 دگر تا چه راند قضا بر سرم
 که خود را به از سگ نپنداشتند

 لق بسیار بر سرخورندکه از خ
 تو مجموع باش او پراکنده گفت
 به عیب تو گفنت نیابد مجال
 نه در چنگ و بازوی زورآور است
 ضروریست باگردشش ساخنت
 که بیچاره خواهد خود از رنج مرد
 سرپ نیست مر بنده را جز رضا

 

  وله ایضاً فی الحکمة
 شرت بچه با مادر خویش گفت
 بگفت ار به دست من استی مهار
 خدا کشتی آنجا که خواهد برد
 چه زنار مغ بر میان و چه دلق
 به اندازۀ بود باید نمود
 زراندودگان را بر آتش برند
 نکوسريتی بی تکلف برون
 نگویم تواند رسیدن به دوست
 چو روی پرستیدنت در خداست
 خور و خواب تنها طریق دد است

 شکاربر آنان که شد سرّ حق آ
 تو خود را از آن در چه انداختی
 تنور شکم دمبدم تافنت
 خرب ده به درویشِ سلطان پرست
 گدا را کند یک درم سیم سري
 اگر پای در دامن آری چو کوه
 ترا خاموشی ای خداوند هوش

 

 که آخر زمانی ز رفنت بخفت
 ندیدی کسم بارکش در قطار
 اگر ناخدا جامه برتن درد
 که درپوشی از بهر پندار خلق
 خجالت نربد آنکه بنمود بود
 پدید آید آنگه که مس یا زرند
 به از پارسایی خراب اندرون
 در این ره جزآن کس که رویش دروست

 ربئیلت نبیند رواستاگر ج
 برین بودن آیني نابخرد است
 نکردند باطل برو اختیار
 که چه را ز ره باز نشناختی
 مصیبت بود روزِ نایافنت

 تر استکه سلطان ز درویش مسکني
 فریدون به ملکِ عجم نیم سري
 سرت ز آسمان بگذرد در شکوه
 وقار است و نااهل را پرده پوش

 

  و له ایضاً فی الحکمة
 بد اندر حق مردم نیک و بد

 کنیکه بدمرد را خصم خود می
 قل استکسی پیشِ من در جهان عا

 نشاید هوس باخنت با گلی
 محقق همان بیند اندر اِبِل

 ها نرستکس از دست طعن زبان
 چو راضی شد از بنده یزدان پاک

 مگو ای خردمند صاحب خرد
 کنیوگر نیکمرد است بد می

 فل استکه مشغول خود وز جهان غا
 که هر بامدادش بود بلبلی
 که در خوبرویان چني و چگل
 اگر خودنمای است وگر حق پرست
 گر اینان نباشند راضی چه باک



۱۱۳ 

گاه نیست  بداندیش خلق از حق آ
 انداز آن ره به جایی نیاورده

 دو کس برحدیثی گمارند گوش
 یکی پند گريد یکی ناپسند
 که یارد به کنج سالمت نشست

 مثل و یار است و جفت خدا را که بی
 صفایی به دست آور ای بی تمیز
 تو قایم به خود نیستی یک قدم
 رهِ راست باید نه باالیِ راست
 نداند کسی قدر روزِ خوشی
 مکن ناله از بینوایی بسی
 یکی را که در بند بینی مخند

 

 ز غوغای خلقش به حق راه نیست
 اندکه اول قدم ره غلط کرده

 یکی اهرمن خوی و دیگر سروش
 نرپدازد از حرف گريی به پند
 که پیغمرب از خبث مردم نرست

 دی که ترسا چه گفتهمانا شنی
 که ننماید آیینۀ تريه چیز

 رسد دمبدمز غیبت مدد می
 که کافر هم از رویِ صورت چو ماست
 مگر روزی افتد به سختی کشی
 چو بینی ز خود بینواتر کسی
 مبادا که ناگه درافتی به بند

 

  و له رحمة اللّه علیه فی المعارف
 اال ای که عمرت به هفتاد رفت
 همه برگ بودن همی ساختی
 چو پنجاه سالت برون شد ز دست
 نگو گفت لقمان که نازیسنت
 تفرج کنان در هوا و هوس
 کسانی که از ما به غیب اندرند
 غنیمت شمر این گرامی نفس
 پی نیکمردان بباید شتافت

 پی سرخ رویی خورند شراب از
 به مردان راهت که راهی بده
 به حقت که چشمم ز باطل بدوز
 ز جرمم در این مملکت جاه نیست
 چه برخیزد از دست تدبري ما

 

 مگر خفته بودی که بر باد رفت
 نرپداختی به تدبري رفنت

 غنیمت شمر چند روزی که هست
 به از سالها در خطا زیسنت
 گذشتیم بر خاکِ بسیار کس
 بیایند و بر خاک ما بگذرند
 که بی مرغ قیمت ندارد قفس
 که هرکه این سعادت طلب کرد یافت
 وز آن عاقبت زردرویی برند
 از این دشمنانم پناهی بده
 به نورت که فردا به نارم مسوز

 لکِ دگر راه نیستولیکن به م
 همني نکته بس عذر تقصري ما

 

  شقیق بلخی قُدِّسَ سِرُّه العزیز
ام و مشـایخ کـر. از علمای راسخ و قدمای مشایخ الزم التعظـیم اسـت. اسم شریف آن جناب شیخ ابوعلی ابن ابراهیم

زبـدۀ کـامالن و قُـدوۀ واصـالن بـوده و نخسـت . عرفای عظام وی را به شیخوخیّت و افضلیّت ستوده و تمجید نمـوده
ات . ملک سلوک را سالک و انجام ملک ملکوت را مالـک صـاحب مقامـات عالیـه و درجـات متعالیـه، مظهـر تجلیـّ

ارفني ابـراهیم ادهـم بلخـی یافـت و از خلفـای تربیـت در خـدمت سـلطان العـ. نامتناهیه و مظهر حقایق و آیـات الهیـه
م کـه شـیخی اسـت معظـم از مریـدان آن جنـاب . حضرت ایشان بود و جمعی را تربیت نمود از جمله شـیخ حـاتم اصـّ

در  ۱۹۴شـیخ شـقیق مـذکور در سـال . منسـوبند از سلسلۀ علیۀ شطاریه محسوب و به امام همام محمد الباقرهيلع. است
  :تیمّناً و تربّکاً این رباعی از او نوشته شد. ض شهید رحمة اللّه علیهاه رَفْماوراءالنهر به تهمت و گن

 زند خوش کاری استگر بخیه به فقر می صوفی که به خرقه دوزیش بازاری است
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 ور خواهش طبع دست او جنباند
 

 اش بت و زنّاری استهر بخیه و رشته
 

  شهاب الدین سهروردی
از توابـع کـالت اسـت و تـا مهنـه چهـار فرسـخ مسـافت دارد و مقـربۀ مشـایخ در  ابوحفص عمر نـام دارنـد و سـهرورد

آنجاست و سلسلۀ مشایخ سهروردیه از شعب سلسلۀ معروفی است و شـیخ از مشـاهري فضـال و علمـا و مریـد عـمّ شـیخ 
مـن جملـه عـوارف و رشـف . غرض، شیخ را تصـانیف بسـیار و رسـاالت عـاىل مقـدار اسـت. نجیب سهروردی است

. ایح و اعالم التقی و اعالم الهدی و جناب شیخ مصلح الدین سعدی شريازی اخالص و ارادت به ایشان داشـتهالنص
مجمالً شیخ از اکابر این طایفه است و نود و سه سـال . همچنني کمال الدین اسماعیل اصفهانی مدایح وی را نگاشته

  :فرموده و این ابیات منسوب بدوستظمی میگاهی خیال ن. در بغداد به جنت شتافته ۵۸۷در سنۀ . عمر یافته
 ای از نور روی من چوبرمنصور تافتذره

 

 همچو قندیلی ز دارش سرنگون آویختم
 

  رباعی
 بخشای بر آنکه بخت یارش نبود
 در عشق تو حالتیش باشد که در آن

 

 های تو کارش نبودجز خوردن غم
 هم با تو و هم بی تو قرارش نبود

 

  ٭٭٭
 ای از غم دیدن رخت حريان، من 

 بودن به تو مشکل است ونابودن آه
 

 ل تو سرگردان، منوندر طلب وص
 سرگردان من، بی سر و بی سامان، من

 

  ٭٭٭
 ای دوست وجود و عدمت اوست همه
 تو دیده نداری که ببینی او را

 

 سرمایۀ شادی و غمت اوست همه
 ورنه ز سرت تا قدمت اوست همه

 

  هشرف عراقی قُدِّسَ سِرُّ
از کُمَّلمني اهل سلوک و طریقت و واصـلني مقـام حقیقـت و از معاصـرین . شیخ ابوعلی نام داشته، ملقب به قلندر بوده

اصـل آن جنـاب از . هـا بـا ایشـان مصـاحبت و معاشـرت نمـودهسـال. شیخ شمس الدین تربیزی و مولوی معنوی بوده
. آسودهگاهی در پانی پت و گاهی در قریۀ کرنال می. ن رفتهبه هندوستا. والیات عراق و در کماالت، مشهور آفاق بوده

از اولیـاء کـرام و . رسـدباری در طریقت، انتساب به سلسلۀ علیۀ چشتیه داشته و به سه واسطه به قطب الدین کاکی می
. انمنشرح الصدر و رفیع القدر، عارج معـارج ایمـان و نـاهج منـاهج ایقـ. مجاذیب عظام، سرش پر شور و دلش پرنور
مـزارش در آن والیـت . اش بـه نـور توحیـد بینـااش رشک سـینا و دیـدهسینه. عارف الهوت و واقف مواقف جربوت
  :مشهور و این چند بیت از آن جناب است

 ره سالمت و رندی بود نشیب و فراز
 

 تو پای شوق نداری به کوی دوست متاز
 

  ٭٭٭
 هر مشقت که آیدت در عشق
 ورنه ای مرد، گردِ عشق مگرد

 

 سر بنه وز سرور خه خه زن
 چون مخنث ز دور وه وه زن

 

  ٭٭٭
 چو من هرکس ازین می خورد جامی
 ز ننگ کفر و ایمان درگذشتم

 

 داند حالىل از حرامینمی
 نهادم خوش برون از هردو گامی

 

  ٭٭٭
 چندین سخن نغز که گفتی و شنودی ق نبودیگر عشق نبودی و غم عش
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 ور باد نبودی که سر زلف ربودی
 

 رخسارۀ معشوق به عاشق که نمودی
 

  وله رباعی
 آوازۀ عشق ما به هر خانه رسید
 از درد غم عشق به هرجا که رویم

 

 دود دل ما به خویش و بیگانه رسید
 گویند ز ره دور که دیوانه رسید

 

  شبلی بغدادی قُدِّسَ سِرُّه العزیز
ارادت به جنـاب . به سببی از اسباب ترک فرموده. نمودهمت میدر بدو حال مالز. از قدمای عرفای جلیل القدر بوده

تفصیل حاالت و مقامات آن جناب در تذکرة االولیا و نفحات مسطور است و برخی خـود . شیخ جنید بغدادی داشته
  :مات فی سنۀ اربع و ثلثني و ثالث مائه. مشهور است از غایت اشتهار محتاج به اظهار نخواهد بود

  فیشاه سنجان خوا
توابـع خـواف خراسـان اسـت از پـري  چون از اهـل سـنجان مِـنْ. نامش رکن الدین محمودو مرید جناب خواجه مودود

به هر حال از سـالکني مسـلک . طریقت خود خواجه مودود چشتی، شاه سنجان لقب یافت و به این لقب معروف شد
. صحبت اولیـا و راغـبِ خـدمت اصـفیا بـوده طالب. طریق و از واصلني منزل تحقیق و زبدۀ موحدین و قُدوۀ مجردین

اغلــب معاصــرانش را بــا وی ارادت و از صــحبتش در زمــرۀ اهــل . عــارفی متــورع و زاهــد و عاشــقی متــذکر و عابــد
اتفاق افتـاده و اغلـب اشـعارش ربـاعی و  ۵۹۹توابع تربت حیدریه ووفاتش در سنۀ  مرقدش در قریۀ بالچ مِنْ. سعادت

  :استدر رباعی گفنت ساعی بوده 
  رباعیّاته مِنْ
 در راه چنان رو که سالمت نکنند
 در مسجد اگر روی چنان رو که ترا

 

 با خلق چنان زی که قیامت نکنند
 در پیش نخوانند و امامت نکنند

 

  ٭٭٭
 مردان خدا میل به هستی نکنند 

 نوشندآنجا که مجردان حق می
 

 خودبینی و خویشنت پرستی کشند
 خم خانه تهی کنند ومستی نکنند

 

  ٭٭٭
 خواهی که ترا رتبۀ ابرار رسد
 از مرگ میندیش و غم رزق مخور

 

 مپسند که از تو بر کس آزار رسد
 کاین هر دو به وقت خویش ناچار رسد

 

  ٭٭٭
 تا مرد به تیغ عشق بی سر نشود
 هم دوست طلب کنی و هم جان خواهی

 

 در حضرت معشوق مطهر نشود
 آری خواهی وىل میسر نشود

 

  ٭٭٭
 شاها دلِ آگاه، گدایان دارند
 گنجی که زمني و آسمان طالب اوست

 

 سر رشتۀ عشق بی نوایان دارند
 چون درنگری برهنه پایان دارند

 

  ٭٭٭
 علمی که حقیقتی است در سینه بود
 صد خانه پر از کتاب کاری ناید

 

 در سینه بود هر آنچه درسی نبود
 باید که کتابخانه در سینه بود

 

  ٭٭٭
 ن دگران دردی اشکال کنندنه چو مردان میِ معرفت به اقبال کشند
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 علمی که به درس و بحث حاصل گردد
 

 آبی است که از چاه به غربال کشند
 

  ٭٭٭
 اند جمعی به یقنيجمعی به تشکّک

 ناگاه منادئی برآید ز کمني
 

 یک قوم دگر فتاده اندر ره دین
 کی بی خربان راه نه آن بود نه این

 

  ٭٭٭
 برذره نشینم بچمد بختم بني
 گر لقمه ز خورشید نمایم به مثل

 

 به دو منزل نکشد رختم بني موری
 تاریکی سینه بردهد بختم بني

 

  شرف مُنیَری قُدِّسَ سِرُّه
ایست از مضـافات مُنري به ضم میم به نون زده و فتح یا و را، قصبه. وهُوَ شیخ شرف الدین احمد بن شیخ بلخی منريی

مکـاتیبش کـه بـه مخلصـان خـود نوشـته . رض، شیخ از معارف اهل کمال و از اعاظم عرفای با افضـال بـودهبِنگاله، غ
معروف و مشهور است و فقري تمام آن را دیده و بعد از مکاتیب شیخ احمـد سـرهندی ملقـب بـه مجـدد فلا ثـانی، کـه 

کتابی . مرغوب در آنها مندرج است مطالب خوب و حقایق. ازمعارف مشایخ نقشبندیه است بر سایر مکاتیب برگزیده
یا مریدی به نام او  نوشته اسـت و نـام آن در ایـن . نیز به نظر رسید شرفنامه نام در بیان لغات همانا از آن جناب است

  .شرفنامۀ احمد منريی: مصرع موزون است
  :این بیت و رباعی از اوست

 دور چنان پیچدگر سلسلۀ زلفت در
 

 در پیچ نماز خود دوزخ به دعا خواهم
 

  رباعی
 روی سیه و موی سفید آوردم
 چون خود گفتی که ناامیدی کفر است

 

 چشمی گریان، قدی چو بید آوردم
 فرمان تو بردم و امید آوردم

 

  شمس سیستانی علیه الّرحمة
ه ایـن زیرا که اهل آن والیت را بـ. چون اصلش از سیستان است، سگزی خوانندش. وهُوَ شمس الدین محمد السگزی

مـن جملـه کتـاب . کتـب متعـدده تـألیف فرمـوده. وی از فضالی زمان خود بوده. نام خوانندو سجزی معرب آن است
مجمع البحرین و با ملک تاج الدین معاصر و زبـان بیـان از اوصـافش قاصـر، در مـواعظ و تـذکري بـی عـدیل و نظـري، 

ایـن دو ربـاعی از . الـدین بـه وی اخـالص داشـتهملـک تـاج . جامع علم ظاهر و باطن بود و جمعی را تربیـت نمـوده
  :رباعی اول در نصیحت ملک مذکور است. اوست

  رباعی
 شاها باید کز تو دىل کم شکند
 اندیشه به کاردار و کاندر سحری

 

 لطف تو هزار لشکر غم شکند
 یک آه هزار ملک درهم شکند

 

  ٭٭٭
 این قطرۀ خون سیه قلب لقب 

 غم گفت که در خون کشمش اول بار
 

 گفتا که منم محرم اسرار طلب
 بتا هر قلبی به الف بگشاید ل

 

  شمس الدین کرمانی علیه الرّحمة
شـیخی صـاحب کمـال و فصـیحی . آن جناب از عارفني کامل و محققني واصل و به شمس الدین طغان مشـهور اسـت

  :از اوست. فاضلی گرانمایه و عالمی بلندپایه. شريین مقال



۱۱۷ 

  غزلیاته مِنْ
 ها جان را به لطف جان دهای جانِ جانِ جان

 درد کمم فزون کن جانم ز عشق خون کن
 تو مالک جهانی موالی انس و جانی

 

 آن آنی دل را به رحمت آن ده آنی که
 هجرم ز دل برون کن در وصل خود امان ده
 ما را ز بی نشانی از خود به خود نشان ده

 

  رباعی
 در میکدۀ عشق شرابی دگر است
 مستان تو فارغند از روز حساب

 

 در شرع محبت احتسابی دگر است
 ه در حشر حسابی دگر استزین طایف

 

  ٭٭٭
 باید رفتمی خورده ز خانقاه می 

 باید مردآلودۀ صد گناه می
 

 باید رفتبی توشه و برگ راه می
 باید رفتشرمنده و روسیاه می

 

  ٭٭٭
 هر نقش که بر تختۀ هستی پیداست
 دریای کهن چو برزند موجی نو

 

 آن صورت آن کس است کان نقش آراست
 ر حقیقت دریاستموجش خوانند و د

 

  ٭٭٭
 از واعظ شهر کی مرا عار شود
 گر حبل متني به گردنم درفکنند

 

 با کفر من اسالم کجا یار شود
 بیم است ز کفر من که زنّار شود

 

  شاه بد خشانی قُدِّسَ سِرُّه
گاه بعد از مجالست بسیار با عرفا و فضال طالب خدمت پريی کامـل و شـیخی واصـل . نامش مالشاه و عارفی است آ

به رهنمایی هادی سبیل سعادت و عنایت و قاید طریق رشد و هدایت در الهور به خدمت میان شـاه مريالهـوری . شد
از گلـزار  چهار مـاه در کمـال ادب و نهایـت طلـب بـر آسـتانش معتکـف بـود و بـه وی التفـاتی. از سلسلۀ قادریه رسید

برخیـز و غسـلی . آخراالمر گفت ای بدخشانی خارۀ خود را لعل سـاختی و در کـورۀ امتحـان گـداختی. توجهش نشنود
اجازۀ ذکر خفی گرفت و بدان متوجه شد، در اندک وقتی ترقـی . وی غسلی کرده، باز آمد. کرده بیا تا صحبتی بداریم
در دامـن کـوه مـاران در مقابـل تخـت . ر کشـمري توقـف کـردبعد از رحلت شیخ خویش، د. کلی در احوالش ظاهر شد

باالخره در زمـان دولـت شـاه جهـان علمـای دهلـی او را تکفـري نمودنـدو مطعـون . سلیمان باغی و خانقاهی بنا نمود
همـت بـر . شاه جهان فتوی علما را گرفتـه بـه منـزل وی رفتـه بـا او صـحبت داشـت. ساختند و لوای قتلش برافراختند

به حکم شریعت خونش هدر و قاتلش را اجری جزیـل . علما گفتند که او شاه را مسحور نموده است. اشتارادتش گم
غـرض، پنجـاه هـزار . هر که به حجرۀ وی رفته، نظرش بر او افتاده اللّه گفته، روی بر خاک نهاده. و ثوابی جمیل است

. ور و قرافـی را چنانکـه بایـد ننمـوده اسـتولـیکن رعایـت بحـ. مثنویات بسیار و غزلیات بـی شـمار. بیت دیوان دارد
  :از اوست. ۱۰۷۲وفاتش در سنۀ 

  رباعیّاته مِنْ
 ای بی خرب از یک نگه رحمت ما
 چندی دیدی نتیجۀ صحبت غري

 

 تا چند همی خصومت و زحمت ما
 یک بار ببني نتیجۀ صحبت ما

 

  ٭٭٭
 در مدرسه آنچه صحبت یاران است
 زان گاه که مهر تو گزیدم دیدم

 

 در صومعه آنچه بر گرفتاران است
 ها همه کارهای بیکاران استکاین

 

  ٭٭٭
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 مایی و منی ما چو از کار افتاد
 ما را چو زخود ساخت ز ما هیچ نماند

 

 ای خوار افتاداین هستی ما به گوشه
 مانند سگی که در نمک زار افتاد

 

  ٭٭٭
 آخر یابد هرکه ز صدقش جوید
 گویند که هر که یافت حرفی نزند

 

 تخمی که بجا فتاد آخر روید
 نی نی غلط است هرکه یابد گوید

 

  ٭٭٭
 دریا چو رود خس نرود پس چه کند
 عرفان سرّیست بایدش پوشیدن

 

 پس با دریای بی کران خس چه کند
 پوشم لیک مشک را کس چه کندمی

 

  ٭٭٭
 را که به ماست بر سر ایمان جنگآن

 مؤمن نشود تا نشمارد یکسان
 

 او مؤمن و ز ایمان من او را صد ننگ
 با بانگ نماز بانگ ناقوس فرنگ

 

  ٭٭٭
 تا می نکنی ز معرفت شريین کام
 حلوا حلوا اگر بگویی صد سال

 

 حاصل نشود کام تو از نقل کالم
 از گفنت حلوا نشود شريین کام

 

  ٭٭٭
 ا مسما ماییمشک نیست که اسم ب

 ایمگر گفت کسی به ما بدی رنجه نه
 

 مفهوم تمام زشت و زیبا ماییم
 چون ما صدق تمام اشیا ماییم

 

  ٭٭٭
 از بستگی خویش اگر واگردی
 واگرد به گرد خویش مانند حباب

 

 بر وارسی خویش مهیا گردی
 تا واگردی ز خویش و دریا گردی

 

  شکیب شريازی رحمة اللّه علیه
تحصیل علـوم . سکاکی شهرت نموده به محمدعلی. چون پدرش شمشريساز و کاردگر بوده. نامش موالنا محمد علی

معقول در خدمت عالمه مسیحایی فسایی کـرده و در جـوانی جـامع علـوم آمـده مـدرس مـدارس گردیـد و بـه خـدمت 
بـاالخره در . غالباً طریقۀ سلسلۀ علیّۀ ذهبیه کربویـه داشـت و متلـبس بـه لبـاس فقـر بـوده. جمعی از ارباب باطن رسید

عاقبت ذکرش . منکر یافت و دیرگاهی در خون طپان و به کلمۀ طیبه رطب اللسان بوداستیالی افاغنه در شرياز زخمی 
این چند بیـت از . شصت سال عمر یافته. مثنوی در فتوحات شاه سلطان حسني صفوی منظوم کرده. به مذکور انجامید

  :اوست
  اشعاره مِنْ
 دو عالم را جزای قاتل من ده خدای من

 ترسمچو نفي نفي اثبات است از کشنت نمی
 گذشنت از شراب دهر نبود پیش من مشکل

 س و من موسیبدن مصروهوا فرعون و هامان نف
 خواهد دلم تا متصل باشدچونور و سایه می

 

 که بس باشد همني ذوق شهادت خون بهای من
 فنای من  بقای من چوشمع کشته باشد در

 کز آب هفت دریا تر نگردد پشتِ پای من
 ها سحر و دلیلِ من عصایِ منخیال وهم

 سرمن در کنار او، سرِ او در کنارِ من
 

  صفی سبزواری
پــدرش از معــارف . المــتخلص بــه کاشــفی. و هــو قــدوة الســالکني موالنــا فخرالــدین علــی بــن موالنــا حســني الــواعظ
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از . به هرات رفته شرف مصاهرت موالنا جامی را دریافت و فخرالدین علی صبیّه زادۀ موالنا جامی است. فضالست
انتخـاب . صـاحب تألیفـات اسـت. ارادت به جناب خواجه عبداللّه احرار نقشبندی داشـته. علما و فضال و عرفا بوده

تحقیقات کرده، به هر صورت گـاهی شـعر . کتاب رشحات عني الحیات در ذکر مشایخ سلسلۀ علّیۀ نقشبندیه از اوست
  :تیمّناً و تربّکاً رباعی از او نوشته شد. گفتهمی

  رباعی
 ای مانده ز بحر علم بر ساحل عني
 بر دار صفی نظر ز موج کونني

 

 در بحر فراغت است و بر ساحل شني
گاه ز بحر باش بني النفسني  آ

 

  صدر الدین قونیوی رومی
از مشـاهري علمـایِ عظـام و از اکـابر عرفـایِ . و هو ابوالمعاىل محمدبن اسحق ابن محمدبن یوسف بن علـی القـوینی

موالنا جالل الدین رومـی را بـا وی کمـال وداد و . و او را جناب شیخ محی الدین عربی تربیت فرموده واالمقام بوده
وی بنا بر تعظیم مسند خود را به مولوی بازگذاشت . چنانکه روزی مولوی به محفل آن جناب وارد شد. بوداتحاد می

خـدا را چـه : مولـوی گفـت. مسـند ننشسـتیاو گفـت چـرا بـر روی . مولوی بر مسند شیخ ننشست. و خود به کنار رفت
مـا را نیـز . ای کـه تـرا نشـایدگفـت سـجاده. جناب شیخ سـجاده را بـه دور افکنـد. جواب دهم که بر سجّادۀ تو نشینم

. باری در میانۀ او و خواجه نصريالدین طوسی علیه الرحمه اسئله واجوبه واقع شد و خواجـه او را تمجیـد کـرده. نشاید
آن جنـاب را در علـوم بـه تخصـیص در . خواجه کمال احرتام به وی فرمـوده. شان وقتی دیده شدهصورت مکتوبات ای

از جملـه تبصـرة المبتـدی و تـذکرة المنتهـی و شـرح تعـرّف و شـرح رسـالۀ . تصوف و حقایق تصانیف پسندیده اسـت
اح الغیـب و نصـوص و مفتـ. موسوم به شجرۀ نعمانیّه، که شـیخ وی در دولـت عثمانیـه تصـنیف فرمـوده تحریـر نمـوده

  :بالجمله این رباعی منسوب به آن جناب است. نفحات الهیه و غري اینها متعدد است
  رباعی

 ایمآن نیست رهِ وصل که انگاشته
 آن چشمه که خضر خورده زو آب حیات

 

 ایموان نیست جهان جان که پنداشته
 ایمدر خانۀ ماست لیک انباشته

 

  صفی الدین اردبیلی طاب ثراه
نسبت آن جناب به حضرت امـام . هُوَ شیخ العارفني و برهان الواصلني القطب االصفیا فی اآلفاق صفی الدین اسحقو

آن جناب را . پیوندد و اجداد عظامش هادیان راه یقني و احفادِ کرامش حامیان دین مبنيهمام امام موسی الکاظم می
در شرياز . ود و به شوق خدمت ایشان مراحل بسیار پیموددر مبادی سلوک اشتیاق صحبت اولیا و اصفیای معاصرین ب

پـس از . در ماه صیام به صـومعۀ شـیخ رسـید. با مشایخ صحبت داشت و به رهنمایی آنها طالب شیخ زاهد گیالنی شد
گویند نسبت ارادت جناب زاهد به دو واسطه به رکن . مالقات ارادت او را گزید و به شرف مصاهرت نیز ممتاز گردید

کرامات و مقامات آن جناب فزون از عهدۀ حوصلۀ این کتاب است و حاجت به تحریر ندارد . رسدین سجاسی میالد
و مريزا محمد تقی کرمانی در بحر االسرار به چند واسطه نقل کرده که حضرت مولوی معنوی به ظهور شیخ خـرب داده 

غال داشـتند و زیـاده از صـد هـزار کـس تربیـت به هر صورت زیاده بر سی سال به هـدایت و ارشـاد طالبـان اشـت. است
  :اگرچه سخن منظوم او مشهور نیست، در تذکرۀ واله این بیت به نام اوست. وفات یافتند ۷۳۵در سنۀ . فرمودند

 آه ازاین ذکرفسرده،چندازین فکر دراز
 

 های زرد کوهای آتشني و چهرهآه
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  صفی الدین یزدی علیه الرّحمة
با طغانشه بن مؤید معاصر بوده . قدوۀ اهل کمال و زبدۀ ارباب وجد وحال. ی است واقفشیخی است عارف و فاضل

فرمود و اما شیخ از بیم قال و قیـل جهـالی علمـا طریقـۀ خـود را و سلطان مذکور آن جناب را تعظیم و تکریم بلیغ می
  :طبع اوست گماشته و این اشعار از نتایجداشته و در خفا همت بر تربیت مریدان میمستور می

  اشعاره مِنْ
 چه دردست این که عشقش نام کردند
 خراباتیست اندر عشق کانجا
 به یک ساغر در آن میخانه ما را

 

 وزو آشوب خاص و عام کردند
 می از خونِ جگر در جام کردند
 چنني سرمست و بی آرام کردند

 

  ٭٭٭
 امنه یکی روز ز وصل تو نشان یافته

  به دو جو بر من اگر هر دو جهان گم گردد

 

 امنه یکی شب ز فراق تو امان یافته
  امان یافتهام هر دو جهچون ترا یافته

 

  صفایی اصفهانی
سـالها . آخر ترک منصب گفته، تصـوف پذیرفتـه. مدتی سرداری نموده شجاعت داشته. به صفات حمیده متصف بوده

  :و نوشته شدتیمّناً یک رباعی از ا. کرد تا فوت شدسر و پا برهنه سیاحت می
 غمگني دلِ خود به دهر شاد از که کنیم
 مردم ز فلک داد ز بیداد کنند

 

 چون دلرب خود خودیم یاد از که کنیم
 ما خود فلک خودیم داد از که کنیم

 

  ضیای کاشانی
بـاری نـام شـریف آن جنـاب . کـه از مشـاهري علمـا بـوده. زبدۀ فضال و قدوۀ علما و خلف الصـدق موالنـا نـور اسـت

بـه هـر حـال از همگنـان خـود . انـداند اصل ایشان آذری و در کاشان توطن داشتهبعضی گفته. اءالدین محمد استضی
کـامالن را مریـد و . با نهایت فضل صاحب ذوق و به صحبت اهل ذوقـش شـوق. طاق بوده و به کماالت یگانۀ آفاق

  :از اوست. در کاشان ۱۰۲۴وفاتش در سنۀ . طالبان را مراد
 افسانۀ ما گرچه دراز است خوشست
 حسن تو به هر روی که باشد نیکوست

 

 عشق جانگداز است خوشستهرچند که 
 عشق ارهمه بر وجه مجاز است خوشست

 

  ٭٭٭
 هستی که شود نیست ز هستی به دراست
 مس را به عمل توان زر خالص کرد

 

 هر زر که شود مس به حقیقت نه زر است
 اینجا نظری کن که محل نظر است

 

  ٭٭٭
 با آنکه شب از غصه غمم فرساید
 آزردۀ روزگار را القصه

 

 روزم همه آرزو که شب کی آید
 آیدروز دگر و شب دگر می

 

  ٭٭٭
 زاهد به خرابات بیا راست مرتس
 آن کس که ز ترس او نیایی برما

 

 ترسی که در این راه خطرهاست مرتس
 پنهان ز تو در خرابۀ ماست مرتس

 

  ٭٭٭
 ای هر نفس از جود توام فیض نوی
 توفیق تو گر راهنمایی نکند

 

 زار کوشش به جویبی لطف تو صد ه
 از سعی به جایی نرسد راهروی
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  ضیای کرمانی
بـه صـحبت اهـل حـال و . در زمان شاه خدابنـده در اصـفهان وزارت نمـوده. آن جناب به شاه ضیاءالدین مشهور بوده
امريی صـاحب . ایل ستوده و فضایل محموده، لوای شهرت افراشتهدر خص. تربیت ارباب کمال جد و جهد بلیغ داشته

مقتول گردیـد و بـه جنـت  ۹۸۸در سنۀ . کماالت و فقريی جامع حاالت بوده و بعضی از مدارج سلوک را طی نموده
  :از اوست. خرامید

  رباعی
 زردعشقی خواهم قرین رخسارۀ

 با صد غم و درد تا کند آنم جفت
 

 یاری خواهم هالک سازندۀ مرد
 وز هستی خویش تا کند اینم فرد

 

  طاهر همدانی نَوَّرَ اللّهُ روحه
بلی اوست دیوانه . او در آن والیت به دیوانگی شهرت نموده. مشهور به باباطاهر عریان و از خاک پاک همدان بوده

انـۀ فرزانـه برافروختـه و گویند چنان آتشـی در دل آن دیو. اغلب اوقات و ایام در بیغوله و غارش مقام. که دیوانه نشد
بنیاد صرب وطاقت او را سوخته بودند که با آنکه برودت هوای آن بلد مشهور است در فصـل زمسـتان در کـوه الونـد در 

. گردیـدکرد و بـه قـدر بیسـت ذرع اطـراف وی بـرف گداختـه و آب مـیمیان برف عور نشسته و از گرمی شکایت می
اصر بوده است و محی الدین الری صاحب مرآت االدوار این حکایت را به گویند با عني القضات و خواجه نصري مع

که در کوهستان خراسان در هرات امرای شاهرخ این معنی را از . سید نعمت اللّه کرمانی نسبت کرده و به نام او نوشته
چهارصـد و ده کـه او در . او مشاهده کردند و معاصر بودن او با عني القضات و خواجه نصـريالدین طوسـی خطاسـت

عاشـقی مجـرد و عـارفی . غرض، مجذوبی است کامـل و مجنـونی اسـت عاقـل. اندوفات یافته و اینان بعد از او بوده
کردنـد واقـع و معـروف و سخنانش دوبیتی و به لفظ رازی که در آن زمان اهاىل ری و دینور و بیدان تلفظ می. موحد

بعضی از اشعار آن را در دیوان مالمحمد صوفی مازندرانی مشـهور . غزىل به نام او مشهور است. بسیار اثرناک است
  :شوداز رباعیات آن جناب چند رباعی قلمی می. به اصفهانی دیدم

  رباعیات رحمة اللّه علی قائله مِنْ
 یکی برزگرک دیدم درین دشت
 اهمی کشت و همی گفتا دریغ

 

 کشتبه خون دیدگان آالله می
 که باید کشنت و در دشتها هشت

 

  ٭٭٭
  

 وی ته سر در بیابانم شو و روج
 نه تو دیرم نه جایم می کرودرد
 ز دل نقش جمالت در نشو یار
 مجه کردم به گرد دیده پرچني

 

 سرشک از دیده پاالنم شو و روج
 همی دانم که ناالنم شو و روج
 خیال خط و خالت در نشو یار
 که خونابۀ خیالت در نشو یار

 

  ٭٭٭
 تویی لو شکرین و سیمنت بر
 از آن ترسی در آغوشم بیایی

 

 جۀ ترمویم دل آذرین و م
 که سیم آذر گداجه آب شکر

 

  ٭٭٭
 دىل دارم دىل دیوانه و دنگ
 به مو واجی چرا بی نام وننگی

 

 ز دستم شیشۀ ناموس برسنگ
 کسی کش عاشقن چش نام و چش ننگ

 

  ٭٭٭
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 مگر شري و پلنگی ای دل ای دل
 اگر دستم فتی خونت بریجم

 

 به مو دایم به جنگی ای دل ای دل
 ل ای دلبوینم تا چه رنگی ای د

 

  ٭٭٭
 اگر آیی به جانت وا نواجم
 هر آن دردی که دیری بر دلم نه

 

 وگر نایی به هجرانت گداجم
 بمريم یا بسوجم یا بساجم

 

  ٭٭٭
 د هم آییمبوره سوته دالن گر
 ها بسنجیمتراجو آوریم غم

 

 سخن با هم کریم غم وانواییم
 هر آن سوته تریم و زنني تر آییم

 

  ٭٭٭
 اگر مستان مستیم از تو ایمان
 اگر گوریم و ترسا ور مسلمان

 

 وگر بی پا و دستیم از تو ایمان
 به هر ملت که هستیم از تو ایمان

 

  ٭٭٭
 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

 ر و چه در کوه و چه در دشتچه در شه
 

 به دریا بنگرم دریا ته وینم
 به هرجا بنگرم آنجا ته وینم

 

  ٭٭٭
 خوشا آنان که هِر از بر ندانن
 چو مجنون سر نهن اندر بیابان

 

 نه حرفی وانویسن نی بخوانن
 به این گوگل روان آهو چرانن

 

  ٭٭٭
 بودىل دارم که بهبودش نمی

 ادبره بدهم نش میبه بادش می
 

 بوکرم سودش نمینصیحت می
 بونهم دودش نمیبر آتش می

 

  ٭٭٭
 نوای نالۀ غم اندوته ذونو
 بوره سوته دالن با هم بنالیم

 

 عیار زر خالص بوته ذونو
 که قدر سوته دل، دل سوته ذونو

 

  ٭٭٭
 نسیمی کز بن آن کاکل آیه
 چو شو گريم خیالت را در آغوش

 

 مرا خوشرت ز بوی سنبل آیه
 سحر از بسرتم بوی گل آیه

 

  ٭٭٭
 دیته یکدم دلم خرم نمانه
 اگردرد دلم قسمت نمایند

 

 اگر روی تو وینم غم نمانه
 دل بی درد در عالم نمانه

 

  ٭٭٭
 سرم دیته اگر بر بالش آید
 زهجرانت به جای اشک چشمم

 

 چو نی از استخوانم نالش آید
 های آتش آیدز مژگان پاره

 

  ٭٭٭
 گیج و ویجهدلم از عشق رویت

 دل عاشق به سان چوب تر بی
 

 گهی سوجه در آتش که بریجه
 سری سوجه سری خونابه ریجه

 

  ٭٭٭
 دلم از دست هجرانت غمینه
 گناهم این که مو تَد دوست دیرم

 

 سرینم خاک و بالینم زمینه
 هر آنکت دوست دیره حالش اینه
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  ٭٭٭
 هزارت دل به غارت بر ته ویشی

 از سینم اشمرت هزاران داغ ویش
 

 هزارانت جگر خون گر ته ویشی
 هنی نشمر ته ار اشمر ته ویشی

 

  ٭٭٭
 اگر دل دلربی پس دل کدامی
 دل و دلرب به هم آمیته وینم

 

 اگر دلرب دىل دل را چه نامی
 ندانم دل که و دلرب کدامی

 

  ٭٭٭
 به نالیدن دلم مانند نی بی
 مرا سوزت گداجه تا قیامت

 

 مدامم درد هجرانت ز پی بی
 خدا دونو قیامت تا به کی بی

 

  ٭٭٭
 تر بیات افروتهخود آیني چهره

 ز چه خالِ رخت ذونی سیاهه
 

 تر بیقت دوتهدلم از تري عش
 تر بیهرآن نزدیک خور بی سوته

 

  ٭٭٭
 کشیمان گر به زاری از که ترسی
 مو با این نیمه دل از کس نرتسم

 

 برانی گر به خواری از که ترسی
 جهانی دل تو داری از که ترسی

 

  ٭٭٭
 ام بیدل نازک مثال شیشه

 سرشکم گر بوخونني عجب نیست
 

 ام بیاگر آهی کشم اندیشه
 ام بیوآن دارم که در خون ریشهم

 

  ٭٭٭
 نگارینا دل و جانم ته دیری
 نذونم مو که این درد از که دیرم

 

 همه پیدا و پنهانم ته دیری
 همی ذونم که درمانم ته دیری

 

  طاهر انجدانی علیه الرحمه
جـامع علـوم . موطنش کاشـان مولـدش همـدان. محال قم اىل درجات انجدان مِنْاسم شریفش شاه طاهر از سادات ع

آخراالمر صاحب غرضان، نسبت طریقۀ اسماعیلیه بـه . نمودمدتی در کاشان خالیق را ارشاد می. صوری و معنوی بود
و بـه  لهـذا سـیّد عنـان عزیمـت بـه وادی هزیمـت معطـوف. وی داده و سلطان عهد دسـت ایـذا و آزار بـه وی گشـاده

در دکن مشعوف توطن گزید و سلطان نظام شاه ارادت وی را گزید و طریقۀ حقّۀ دین مبني اثناعشـری . هندوستان رفته
جسدش را حسـب الوصـیت وی . به روضۀ رضوان شتافت ۹۵۶هم در آن مملکت در سنۀ . در آن مملکت رواج یافت

  :تني و این چند بیت ازنتایج طبع آن جناب استغرض، آن جناب صاحب اشعار م. به عتبات عالیات برده، سرپدند
  نصایح و مواعظه مِنْ

 نظر کن به تاریخ شاهان پیشني
 کجا شد فریدون فرخنده سريت
 روان است پیوسته از شهر هستی
 همان گري کز فیضِ فضلِ الهی
 به کلک بدیع البیانِ معانی
 زدی تکیه بر مسندِ فضل ودانش
 چه حاصل که از صوبِ تحقیق درپی

 

 که رفتند زین دیر دیرین محافل
 کجا رفت کیخسروآن شاه عادل
 به ملک عدم از پیِ هم قوافل

 مند از فنون و فضائلشدی بهره
 در اقسام حکمت نوشتی رسائل
 نهادند نام تو صدراالفاضل
 به نزدیک دانا به چندین مراحل

 

  ٭٭٭
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 یش از دل ناشاد رفتدر غم اولذّت ع
 

 خو به غم کردیم چندانی که عیش از یادرفت
 

  رباعی
 در دهر کسی که عشق را شاید نیست

 باید هستصدگونه مالمت که نمی
 

 یاری که ازو دىل برآساید نیست
 باید نیستیک لحظه فراغتی که می

 

  ٭٭٭
 گذردکنی میگر کسب کمال می

 خیال است خیالدنیا همه سر به سر 
 

 گذردکنی میور فکر محال می
 گذردکنی میهر نوع خیال می

 

  ٭٭٭
 ماییم که هرگز دم بی غم نزدیم
 بی شعلۀ آه لب ز هم نگشودیم

 

 خوردیم بسی خون دل و دم نزدیم
 بی قطرۀ اشک چشم بر هم نزدیم

 

  ٭٭٭
 آنیم که کوس نیکنامی نزدیم
 هرگز قدمی به خوشدىل ننهادیم

 

 چون بی خردان دم از تمامی نزدیم
 هرگز نفسی به شادکامی نزدیم

 

  ظهري اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه
تحصیل . عَن الحَدَثانِ است نَتْشفروه از مضافات اصفهان صِیْ. وهوظهريالدین عبداللّه بن شرف الدین عمر شفروهی

. محمـد عـوفی در تـذکرۀ خـود تمجیـد وی کـرده. علوم معقول ومنقول نموده و طریق تحقیـق فـروع و اصـول پیمـوده
متمکن . از اماجد عرفای ذی شان عارف معارف الهوت و سالک مسالک جربوت غرض، از افاضل فضالء دوران و

تیمّناً و تربّکاً چند رباعی از آن جناب تحریـر . فرمودهگاهی خیالِ نظم می. مکان طریقت ومتوطن موطن حقیقت بوده
  : شودمی

 ی از چون و چراای ذات شریفت بر
 تا چند چو چشم ای گرامی شب و روز

 

 رخشنده ز نور قدمت هر دو سرا
 عالم به تو بینیم و نبینیم ترا

 

  ٭٭٭
 هر یوسف کوست با خود اندر چاه است
 آن کو همه را دیده یکی گمراه است

 

 هر گرگ که بی خود است بر درگاه است
 آن کس که یکی را همه دید آگاه است

 

  ٭٭٭
 لحد و جان موحد آمد ز دو حدتن م

 کی باشد و کی که آید از یار مدد
 

 این سوی احد گراید آن سوی لحد
 ملحد به لحد رسد موحد به احد

 

  ٭٭٭
 خاک در تو چو سرمه در دیده برم
 تو با من و رحم نه که در من نگری

 

 وانگه به نظر پردۀ افالک درم
 من با تو و زهره نی که در تو نگرم

 

  ٭٭٭
 ای دل ز دم ستور و دد بريون شو
 چون گویندت ز نیک و بد بريون شو

 

 عاشق شو و از بند خرد بريون شو
 شو بريون مشو از خود وز خود بريون

 

  عبداللّه بلیانی کازرونی
بلیان از مضافات کازرون شرياز است و شیخ از قدمایِ عرفـایِ آفـاق و . وهُوَ اوحدالدین عبداللّه بن ضیاءالدین مسعود
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خ صـفی الـدین اردبیلـی بـه صـحبت آن جنـاب رسـیده و گویند برهان العارفني شی. از فرزندزادگان شیخ ابوعلی دقاق
غرض، از افاخم کاملني و اعـاظم عـارفني و زبـدۀ موحـدین و قـدوۀ . شیخ او را حواله به جناب شیخ زاهد گیالنی کرده

مرقـدش در قریـۀ مـذکور اسـت . لوای سفر آخرت افراشته ۶۸۳مجردین زمان خود بوده، مشرب عاىل داشته و در سنۀ 
  :از اوستواین اشعار 

 حقیقت جز خدا دیدن روا نیست
 گویم که عالم زوشده زانکنمی

 نه او عالم شده نه عالم او شد
 

 که بی شک هرچه بینی جز خدا نیست
 چنني نسبت به او کردن روا نیست
 همه جز او وزو چیزی جدا نیست

 

  ٭٭٭
 للّه جز خدا موجود نیستاللّه ا

 عاشقان دوست بسیارند لیک
 

 واقف این سر بجز معبود نیست
 کس چو عبداللّه بن مسعود نیست

 

  ٭٭٭
 به کني ما کمربندد کسی کش بخت برگردد

 

 چووقت مرگ مارآیدبه گرد رهگذر گردد
 

  ٭٭٭
 ما جمله وجود پاک پاکیم

 

 نه ز آتش و باد و آب و خاکیم
 

  رباعی
 ه دو چشم سر نبینم هرگزتا حق ب

 گویند که حق به چشمِ سر نتوان دید
 

 ننشینم هرگزاز پای طلب می
 این ایشانند من چنینم هرگز

 

  عبدالخالق غجدوانی بخارایی
مولــد و مــدفن اوده غجــدوان . از خلفــای شــیخ ابویوســف همــدانی. مقــدم سلســلۀ خواجگــان و مســلم زمــرۀ زیرکــان

دالجلیل و از علمـا نـام والـد او شـیخ عبـ. ازوالیات بخارا و آن دهی است بزرگ بر شش فرسنگی بخارا واقـع اسـت
در فصل الخطاب مذکور اسـت کـه روش خواجـه عبـدالخالق در . رسیده گویند عبدالخالق به صحبت خضرهيلع. بوده

. غرض، شیخ از متقدمني سلسلۀ نقشبندیه و آن سلسله را به وی افتخار است. طریقت حجت است و مقبولِ فِرَق افتاده
  :ه نام وی مشهور استشرح حالش در کتب مسطور است و این دو رباعی ب

  رباعی
 اگر در دلت از کسی شکایت باشد
 زنهار به انتقام مشغول مشو

 

 درد دل تو ازو به غایت باشد
 بد را بدی خویش کفایت باشد

 

  ٭٭٭
 گذرد عمر کم آزاری بهچون می

 دروییچون کشتۀ خود به دست خود م
 

 دهدت دست، نکوکاری بهچون می
 تخمی که نکوتر است اگر کاری به

 

  عراقی همدانی قُدِّسَ سِرُّه
اند که او و شمس الدین تربیزی در چلّۀ خانـۀ رکـن الـدین سجاسـی اربعـني بـه سـر مـیگفته. نامش فخرالدین ابراهیم

اند به شیخ شهاب الدین سـهروردی رسـیده و ارادت خلیفـۀ آن جنـاب شـیخ بهـاء الـدین زکریـای آوردند وبرخی گفته
غـرض، . قیق آن است که مرید بهاءالـدین زکریـا وبـه مصـاهرت آن جنـاب اختصـاص یافتـه اسـتتح. ملتانی را گزیده

سلوکش محبوبانه و سريش مجذوبانه، عشقش . شیخی است مجرد و پريی است موحد، عارفی عاشق، عاشقی صادق
اسـرار و اش مخـزن سـینه. جانش پرشور و دلـش پرنـور. بر عقلش غالب و ادراک ظهورات صفات را ازمظاهر طالب
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وفـاتش در سـنۀ . از لمعاتش لوامع حقیقت المع و از مطالع ابیاتش طوالـع اسـرار طریقـت طـالع. اش مطلع انواردیده
  :اش مقام و این از اشعار آن جناب استدر دمشق شام و در زیر پای محی الدین عربی ۶۸۸

  رسالۀ موسوم به ده فصل مِنْ
 شکیبد دلاز جمالت نمی

 کند پیوستعشقت ای دوست می
 عاشقان تو پاک بازانند
 ای غم تو مجاورِ دلِ من
 تادلم هست مبتالی تو باد

 بایددیده را دیدن تو می
 دل ما را فراغت از جان است
 آتشِ عشق در دل ما جو

 گرفته مالل عاشقان را ز جان
 فارغی از درون صاحب درد

 بخشنما و جان میرخ به ما می
 هست عشق آتشی که شعلۀ آن
 چون بسوزد هوای پیچا پیچ
 عشق و اوصاف کردگار یکیست

 

 فریبد دلبرد عقل و میمی
 شقانِ الستحلقه در گوش عا

 صیدِ عشق تو شاهبازانند
 وز دو عالم غمِ تو حاصل من
 دایماً بستۀ بالی تو باد
 اگرم قصد جان کنی شاید
 زندگانی ما به جانان است
 عاشقان ضعیف را واجو
 خونشان بر تو همچو شري حالل
 مکن ای دوست هرچه بتوان کرد
 بر دل و جان عاشقان می بخش
 سوزد از دل حجابِ هرحدثان

 و بماند جز او نماند هیچا
 عاشق و عشق و حسن یار یکیست

 

  حکایت حجّة االسالم امام محمد غزاىل قُدِّسَ سِرُّه
 شیخ االسالم امام غزاىل
 والۀ حسن ماهرویان بود
 او همی شد سواره اندر ری
 دلربی دید همچو ماه تمام
 شیخ را چشم چون بر آن افتاد
 شده مردم به شیخ در، نگران
 صوفیان جمله منفعل گشتند
 لیک مردی که بود غاشیه دار
 دیدن صورت از تو الیق نیست

 سَخُن شیخ گفتش مگوی هیچ
 عاشقانی که مست و مدهوشند
 ز اندرون غافل است بريون بني
 اگرت هست قوت مردان

 

 آن صفابخش حاىل و قاىل
 در رهِ عشقِ دوست پویان بود

 در پی از مریدان صدش فزون
 که برون آمد از درِ حمام
 صورتِ دوست دید باز استاد
 شیخ در رویِ آن پری حريان
 همه بگذاشتند و بگذشتند
 شیخ را گفت بگذر وبگذار
 شرمت از این همه خالیق نیست

 یُننِ رُؤیَةُ االَٔعْحُسْرُؤیَةُ الْ 
 نوشندباده از جامِ حسن می

 رویِ لیلی به چشم مجنون بني
 ح و این میداناینک اسب و سال

 

  غزلیّاته قُدِّسَ سِرُّه مِنْ
 ساز طرب عشق چه داند که چه ساز است

 است که هر دم به دگر رنگ برآیدعشق 
 درخرقۀ عاشق چو درآید همه سوز است

 

 کز زخمۀ او نُه فلک اندر تک و تاز است
 ناز است یکی جای و دگر جای نیاز است
 در کسوتِ معشوق چو آمد همه ساز است

 

  ٭٭٭
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 رخ تو برقع چشم من است لیک چه سود
 

 توان انداختکه برقع از رخ تو بر نمی
 

  ٭٭٭
 به نور طلعت تو یافتم وجود ترا
 عشق شوری در نهاد ما نهاد
 گفتگویی در زبانِ ما فکند
 دمبدم در هر لباسی رخ نمود
 بر مثال خویشنت حرفی نوشت

 وه دادحسن خود بر دیدۀ خود جل
 هم به چشم خود جمال خود بدید
 تا کمال علم او ظاهر شود

 

 به آفتاب توان یافت کافتاب کجاست
 جان ما در بوتۀ سودا نهاد
 جستجویی در درون ما نهاد
 لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد

 ام آن حرف آدم و حوا نهادن
 منتی بر عاشق شیدا نهاد
 تهمتی بر چشم نابینا نهاد
 این همه اسرار بر صحرا نهاد

 

  ٭٭٭
 نخستني باده کاندر جام کردند
 به گیتی هر کجا درد دىل بود

 

 ز چشم مست ساقی وام کردند
 به هم کردند و عشقش نام کردند

 

  ٭٭٭
 حظه جانی خواهد ازمنغمت هر ل

 خواهی عراقینشان عشق می
 

 چه انصاف است چندین جان که دارد
 ببني تا چشمِ خون افشان که دارد

 

  ٭٭٭
 هم دیدۀ او باید تا حسن رخش بیند

 زد دل گفت برو کاین دمجانم درِ دل می
 

 گنجدآنجا که جمال اوست ابصار نمی
 گنجدبا یار در این خلوت دیار نمی

 

  ٭٭٭
 با عاشقانِ شیدا سلطان کجا برآید
 از صد هزار خرمن یکدانه است عالم

 

 ای چه سنجددر پیش آشنایان بیگانه
 سنجدای چه با صد هزار عالم پس دانه

 

  ٭٭٭
 مرا مکش که نیاز منت به کار آید

 

 چو من نباشم حسن تو بر که ناز کند
 

  ٭٭٭
 بروم ز چشم مستش نظری به وام گريم

 

 که به آن نظر ببینم رخ خوب الله رنگش
 

  ٭٭٭
 پیوسته شد چو شبنم جانم به آفتاب
 آری چو آفتاب بیفتد در آینه

 

 زنم شاید که آن زمان ز اناالشمس دم
 گوید هر آینه که همه مهرِ روشنم

 

  ٭٭٭
 اگر جهان همه زیر و زبر شود ز غمت

 تست در همه حال حجابِ روی تو هم روی
 یابدعروسِ حسن ترا هیچ در نمی

 

 ای به تنهاییترا چه غم که تو خو کرده
 نهانی از همه عالم ز بس که پیدایی
 به گاه جلوه مگر دیدۀ تماشایی

 

  ٭٭٭
 ام به گوش جهاناز آن خوشست چو نی ناله

 

 که هیچ دم نزنم تا توام نه بنوازی
 

  ٭٭٭
 به قمارخانه رفتم همه پاکباز دیدم

 

 چو به صومعه رسیدم همه زاهد ریایی
 

  ٭٭٭
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 آن همعراقی طالب درد است و
 

 به بویِ اینکه درمانش تو باشی
 

  رباعی
 هرچند که دل را غم عشق آیني است
 من معرتفم که شاهد دل معنی است

 

 چشم است که آفت دلِ مسکني است
 اما چه کنم که چشم صورت بني است

 

  ٭٭٭
 باید بودره گم شده رهنمای می
 باید زیستیکسال و هزار سال می

 

 باید بوددر بند و گره گشای می
 باید بودیک جای و هزار جای می

 

  عزیز نسفی قُدِّسَ سِرُّه
با سلطان جالل الدین بـن خـوارزم شـاه . شیخ عزیز الدین نسفی از مشاهري محققني و از مریدان شیخ سعدالدین است

شیخ سـعدالدین . منازل السائرین و مقصد االقصی و کشف الحقایق و اصول و فروع از مصنفاتِ اوست. معاصر بوده
ام، عزیـز نسـفی در کشـف الحقـایق هر سرّی که من در چهارصد و چهل جلد کتاب پنهـان کـرده حموی مذکور گفته که

  :فرموده و هم از اوستگاهی شعری می. در ابرقو فوت شد ۶۱۶غرض، در سنۀ . اظهار کرده است
  رباعی

 مبادکس در کف ایّام چو من خوار
 نه روز و نه روزگار و نه یار و نه آل

 

 محنت زده و غریب و غمخوار مباد
 کافر به چنني درد گرفتار مباد

 

  علی رامتینی بخارایی علیه الرحمه
مریـد . مضـافات بخـارا و از اعـاظم طبقـۀ نقشـبندیه از اهـل رامتـني مِـنْ. نامش علی النّساج ملقب به خواجـه عزیـزان

  :مولوی در مدح او فرموده است. خواجه فغنوی
 ه علم حال فوق قال بودی چون شدیگرن

 

 بنده اعیان بخارا خواجۀ نسّاج را
 

گاهی به نظم می. احواالتش مفصّالً در نفحات و رشحات ثبت است. در کرامات و مقامات مشهور عالم بوده است
در . مرقدش در گرگانجِ خوارزم کهنه اسـت. گردداین قطعه و چند رباعی تیمّناً و تربّکاً از آن جناب قلمی می. پرداخته

  :رزم به زیارت او مستفیض شدماوان سفارتِ خوا
  قطعه

 نَفِس مرغی مقید در درون است
 ز پایش بند مگسل تا نرپّد

 

 نگهدارش که خوش مرغیست دمساز
 که نتوانی گرفنت بعدِ پرواز

 

  رباعی
 با هر که نشستی و نشد جمع دلت

 باشمی زینهار ز صحبتش گریزان
 

 وز تو نرمید زحمت آب وگلت
 ور نه نکند روحِ عزیزان بحلت

 

  ٭٭٭
 چون ذکر به دل رسد دلت درد کند
 هر چند که خاصیت آتش دارد

 

 آن ذکر بود که مرد را مرد کند
 لیکن دو جهان در دل تو سرد کند

 

  ٭٭٭
 خواهی که به حق رسی بیارام ای تن
 خواهی مدد از روح عزیزان یابی

 

 تنوندر طلب دوست به یاران می
 پا از سر خود ساز بیارامی تن
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  عني القضات همدانی قُدِّسَ سِرُّه
شـیخ احمـد . ابوالفضایل محمدبن عبداللّه میانجئی نـام و لقـب اوسـت. فاضلی است گرانمایه و کاملی است بلند پایه

شـیخ را شـراب . رسالۀ سوانح العشاق را به محبت وی به قیـد تصـنیف درآورده. غزاىل او را به محبوبیت تربیت کرده
در . نشاء کافوری سلوک غالب و رهایی طـایر الهـوتی روح را از قفـس ناسـوتی جسـم طالـب بـودهزنجبیلی جذبه بر 

آخراالمـر او را . کنـدخود نیز در تمهیدات بیان می. کتب این طایفه آمده که به دعای وی احیاء و امانت حاصل شده
ینـی وزیـر خلیفـه پوسـت او را بـه سـعی ابوالقاسـم درگز. محضـری بـر قـتلش پرداختـه. به دعوی الوهیت متهم ساخته

چنانکه خـود . کندند، در مدرسۀ خودش بردار کرده، پس از آن به زیر آورده، در بوریای به نفت آلوده پیچیده، سوختند
  :گفته است

 ایمما مرگ و شهادت از خدا خواسته
 ایم کند که ما خواستهگر دوست چنني

 

 ایموان هم به سه چیز کم بها خواسته
 ایمما آتش و نفت و بوریا خواسته

 

چـون . انـداند که مساوی الطـرفني شـدهبعضی از سالکان این راه در مقام بیهوشی گمان برده: در کتاب تمهیدات گوید
بعضی طعمۀ شمشـري شـدند و بعضـی را سـوختند و بـا . صفرا غالب بود زنّار بستند و اناالحق گویان بردارِ فنا برآمدند

غـرض، شـیخی . دریغا هنوز دور است کی باشـد و کـی. امسه است و من خود از خدا خواستهفقري نیز همني آش در کا
آن جناب را تصـانیف عالیـه اسـت مِـن . واقع گردیده ۵۳۳شهادتش در سنۀ . است عیسوی مشرب و منصوری مذهب

  :از آن جناب است. جمله رسالۀ لوایح و کتاب زبدة الحقایق که به تمهیدات معروف است
  رباعی

 بیش نه آن کت به چشم بیشرت آید
 بیشی و پیشی به دانش است و توانش

 

 ش نه آن کس که از تو پیش تر آیدبی
 از دل پاک آید آن نه از پدر آید

 

  ٭٭٭
 در کوی امید منزىل باید و نیست
 دگفتی که به صرب کار تو نیک شو

 

 در کشتۀ عشق حاصلی باید و نیست
 با صرب تو دانی که دىل باید و نیست

 

  ٭٭٭
 ای برده دلم به غمزه جان نیز برب
 گر هیچ اثر بماند از من به جهان

 

 بردی دل و جان نام و نشان نیز برب
 تأخري روا مدار و آن نیز برب

 

  ٭٭٭
 در انجمنی نشسته دیدم دوشش
 صد بوسه زدم به زلف عنرب پوشش

 

 نتوانستم گرفت در آغوشش
 کنم در گوششیعنی که حدیث می

 

  ٭٭٭
 ایمبسرتدنی است آنچه بنگاشته
 ایمسودا بوده است آنچه پنداشته

 

 ایمکندنی است آنچه بفراشتهاف
 ایمدردا که به هرزه عمر بگذاشته

 

  عالء الّدولۀ سمنانی قُدِّسَ سِرُّهُ
ید و از ای از جذبات الهیه به او رسـدر عهد شباب جذبه. وهو شیخ رکن الدین عالء الدوله احمدبن محمد البیابانکی
دستِ ارادت به شیخ محمد دهستانی داد و پایِ صحبت بـه . مالزمت استعفا گزید، به عبادات و ریاضات مشغول شد

از سایر اوقات مختلفـه نیـز . در مدّتِ شانزده سال صد و چهل اربعني برآورد. مجلس شیخ عبدالرحمن اسفرائینی نهاد
 نوشته که در مدت هفتاد و هفت سال عمـر دویسـت و هفتـاد صاحب مجالس المؤمنني. صد و سی اربعني به سر آورد

با شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشانی در مسئلۀ توحیـد وجـودی و شـهودی و مطـاعن صـاحب . اربعني مجاهده نمود
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ایـن رباعیـات . اتفاق افتاده ۷۳۶وفات شیخ در سنۀ . مکاتیب ایشان در نفحات مسطور است. فتوحات معارضه نمود
  :اب استاز آن جن

  رباعّیات
 این ذوق و سماع ما مجازی نبود
 با بی خربان بگو که ای بی خردان

 

 کنیم بازی نبودوین وجد که می
 بیهوده سخن به این درازی نبود

 

  ٭٭٭
 گفتم که ز غصه مشکلی بنویسم
 کو دل که بدو حال دىل شرح دهم

 

 وز محنت هجر حاصلی بنویسم
 کو دست کزو درد دىل بنویسم

 

  ٭٭٭
 این من نه منم اگر منی هست تویی
 در راه غمت نه تن به من ماند و نه جان

 

 ور در بر من پريهنی هست تویی
 ور زانکه مرا جان و تنی هست تویی

 

  ٭٭٭
 صد خانه اگر به طاعت آباد کنی
 گر بنده کنی به لطف آزادی را

 

 زان به نبود که خاطری شاد کنی
 به زانکه هزار بنده آزاد کنی

 

  حُهُعلی همدانی قُدِّسَ رُوْ
نســب شــریفش بــه چنــد واســطه بــه حضــرت امــام همــام زیــن . وهــو ســیداالجل ســید علــی بــن شــهاب الــدین محمــد

دسـتِ ارادت بـه شـیخ شـرف . شود جناب مري از دوازده سـالگی سـالک مسـلک سـلوک شـدمنتهی میالعابدین هيلع
نانی داد و کسب طریقت در پیش تقـی الـدین علـی دوسـتی الدین محمود عبداللّه مزدقانی مرید شیخ عالء الدوله سم

گوینـد بـه صـحبت هـزار و . سـه نوبـت ربـع مسـکون را سـیاحت نمـود. جامع علوم ظاهر و بـاطن گشـت. سمنانی کرد
احـوال و اقـوالش در کتـاب . تـر اینکـه چهارصـد تـن را در یـک مجلـس دیـدغریـب. چهارصد نفر از اولیاءاللّه رسـید

مـدت . نعشـش را بـه خـتالن نقـل نمودنـد. باالخره در ماوراءالنهر به بالیی درگذشت. رج استخالصة المناقب مند
  :از اوست. ۷۸۶عمرش هفتاد و سه سال و وفاتش در سنۀ 

 یابم دمادم بوی یاراز کنار خویش می
 کنارش را میاننه میانش را کناری نه 

 

 زان همی گريم دمادم خویشنت را در کنار
 یابم کناروز میان آتش عشقش نمی

 

  قطعه
 پرسید عزیزی که علی ز اهل کجایی
 نه زان همه دانم که ندانند علی را

 

 گفتم به والیات علی کز همدانم
 من زان همدانم که علی را همه دانم

 

  رباعی
 نه دیده بود که جستجویش نکند

 محبت او نبود هر دل که درو
 

 نه کام و زبان که گفتگویش نکند
 گر پیش سگ افکنند بویش نکند

 

  ٭٭٭
 حاشا که ز ضرب تري و خنجر ترسیم
 ما گرم روان دوزخ آشامانیم

 

 وز بسنت پای و خسنت سر ترسیم
 از گفت و شنید خلق کمرت ترسیم

 

  ٭٭٭
 گر بدر منريی و سما منزل تو
 گر مهر علی نباشد اندر دل تو

 

 وز کوثر اگر سرشته باشد گل تو
 های بی حاصل تومسکني تو وسعی

 



۱۳۱ 

  َحهُعلی شريازی نَوَّرَ اللّهُ رَوْ
گوینـد و شـیخ دسـتار چون رنگ سـیاه را کـاله مـی. از مشاهري علماء و فضالء و عرفا. وهُوَ شیخ زین الدین علی کاله

بسته به این لقب ملقب شده و با خواجه شمس الدین محمـد حـافظ شـريازی در خـدمت شـمس سیاه رنگ به سر می
  :از اوست. ۷۸۰وفاتش در سنۀ . نمودهتحصیل می الدین عبداللّه شريازی

 از سرِّ عشق بی خربی، حال ما مرپس
 

 ایایم و تو دریا ندیدهما غرقه گشته
 

  قَدَهُعماد کرمانی نَوَّرَ اللّهُ مَرْ
ۀ به روضـ ۷۷۳از سالطني زمان تعظیم و تکریم یافته و در سنۀ . عماد الدین فقیه مشهور است در عهد دولت آل مظفر

دیوانش به نظر رسیده، مشتمل است بر مثنویات چند که صفانامه و محبـت نامـه و طریقـت نامـه و ره . رضوان شتافتند
  :از آنهاست. اشعار خوب دارد. نامه و فاتحة االخالص و قصاید و غزلیات و رباعیات است

 غم این تودۀ خاک از دل مستان مطلب
 

 کاین غباریست که بر خاطر هشیارانست
 

  ٭٭٭
 عالمی از سر زلف تو پریشان و هنوز

 

 از سر زلف تو بویی به مشامی نرسد
 

  ٭٭٭
 بر خیز تا بجوییم از هر دری مرادی

 

 گشایدکز در به روی بسنت کاری نمی
 

  ٭٭٭
 طاعت ناقص من موجب کفران نشود

 

 راضیم گر مدد علت عصیان نشود
 

  ٭٭٭
 به جستجو نتوان یافنت وىل وصلش

 

 آن به که عمر در سر این جستجو رود
 

  ٭٭٭
 گر ز طلب روی نتابد مرید

 

 عاقبت االمر بیابد مراد
 

  ٭٭٭
 هیچ دانی دولت من از کجاست

 

 اماز دَر دلها گدایی کرده
 

  ٭٭٭
 ما که امروز گرانان جهانیم اینیم

 

 تر از عیسی مریم بودیمکه سبک روح
 

  ایضاً قطعةٌ فی المَوعظَةِ والنّصیحةِ 
 ام از گفتۀ پدربر لوح جان نوشته

 ای رسیکای طفل اگر به صحبت افتاده
 شودیگر در جهان دىل ز تو خرم نم

 بر شري از آن شدند بزرگان دین سوار
 باری بجز خدا نتوان خواسنت عماد

 

 ز ازل که تربت او باد عنربینرو
 شوخی مکن به چشم حقارت درو مبني
 باری چنان مکن که شود خاطری غمني

 تر ز مور گذشتند بر زمنيکآهسته
 نُ تَعِیْنَکَ إیّاکَ نَسْیا مستعانُ عَوْ

 

  علی قزوینی رحمة اللّه علیه
طـالبی . به خدمت اهل حال مایل و مسائل طریقت را از ایشان سائل. از سادات شهر مذکور و به فضایل حسنه مشهور

  :سترباعی ذیل از او. ۱۰۲۰وفاتش در سنۀ . مطلوب و سالکی مجذوب
 با نالۀ ما سموم را سودایی است
 بر سینۀ ماست هرکجا کوه غمی است

 

 در آتش ما جحیم را مأوایی است
 در دیدۀ ماست هرکجا دریایی است

 



۱۳۲ 

  مةِعظیم دهلوی عَلَیهِ الرَّحْ 
  :از اوست. خلف علی میان ناصر و از فقرای ستوده احوال بوده

 رت رفت یاخون گشت یامحو تماشا شدبه غا
 

 خداداند چه پیش آمد دل دیوانۀ ما را
 

  عابد بريمی قُدِّسَ سِرُّهُ
سید از علماء و عرفای زمان خـود بـوده . نامش شاه زین العباد و بريم از والیات الر است و الر از مشاهري دیار فارس

در حسب ونسـب . مزارش در آن دیار در کمال اشتهار است. اندکرامات از وی نقل کرده. و به شاه زنده شهرت نموده
  :زیاده بر این از حالش معلوم نگردیده است. دیوانی نیز دارد. اندآن جناب تذکره نوشته

 من آن روز بودم که اسما نبود
 نظر کردم از منظرِ شاهدان

 

 نشان ازوجود مسما نبود
 بجز زلف و رویش هویدا نبود

 

  ٭٭٭
 ها احمر شدمها اخضر شدم با اللهباشاخه 

 امام، در دهر سريان کردهبا باد دوران کرده
 

 امها گل چیدهبا باغبانان در چمن من سال
 امها باریدهام در کوهن گشتهبا ابر بارا

 

  ٭٭٭
 من قمری اعالیم از قاف برپیده
 از خویش برون رفتم با خویش درون گشتم

 

 دوری به سوی نخجري در دهر نگردیده
 بريون و درون خویش جز خویش نگنجیده

 

  ٭٭٭
 آستني بر می فشاندم در سماع

 

 دست یار آمد به دستم یللی
 

  حَهُعبداللّه ختالنی قُدِّسَ رَوْ
از مشایخ زمان خود بوده و عالم و صاحب تصانیف و موحد و کتاب مستطاب کشف الحجاب از تحقیقات محققانـه 

ایـن بیـت از او . قـی نوشـته اسـتشرحی بر کتاب لمعـات شـیخ فخـر الـدین عرا. و تصنیفات موحدانۀ آن جناب است
  :نوشته شد

 گفتم بشمارم خم زلفینک جادوش
 

 یک پیچ بپیچید و غلط کرد شمارم
 

  حَهُ عطار نیشابوری رَوَّحَ اللّهُ رَوْ
شیخ االصفیا شیخ فرید الدین محمد و ابوطالب کنیت آن جناب بود و جناب شیخ مجدالدین بغـدادی کـه از خلفـای 

جناب شیخ از اکابر این طبقه است و در عُلو حال وی کس را مجال . ست وی را تربیت فرمودشیخ نجم الدین کربی ا
  :کما قال المولوی. سخن نیست

 هفت شهر عشق را عطار گشت
 

 ایمما همان اندر خم یک کوچه
 

  :شیخ محمود شبسرتی به تقریبی در گلشن فرماید
  نظم

 عار نایدمرا از شاعری خود
 

 که در صد قرن چون عطار ناید
 

زیرا که شیخ فریدالدین محمد به ابتدا ماننـد آبـای معظـم . اندو تا نپنداری که این دو بزرگ نه سخنی بی تحقیق گفته
خود صاحب ثروت و مکنت و جامع فضائل و حاوی خصائل و در حکمت الهی و طبیعـی بـی نظـري و همتـا و عطـار 

فرمـوده و خود در دواخانۀ خاصه همه روزه بیماران را معالجه مـیهای نیشابور همگی متعلق به جناب شیخ بوده خانه
داده و اسـتاد شـیخ در ایـن علـم و عمـل شـیخ مجدالـدین بغـدادی حکـیم خاصـۀ و اغلب را دوا از دواخانۀ خود مـی
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ب چنانکه در کتـا. پرداختهخوارزم شاه قطب الدین محمد بوده و بعد از فراغت از معالجات شیخ به نظم مثنویات می
  :فرمایدخسرونامه می

 مصیبت نامه کاندوه نهان است
 به داروخانه کردم هر دو آغاز
 به داروخانه پانصد شخص بودند
 میان آن همه گفت و شنیدم
 مصیبت نامه زاد رهروان است
 جهانِ معرفت اسرارنامه است
 مقامات طیور ما چنان است
 چو خسرونامه را طرزی عجیب است

 است کسی کو چون منی را عیب جوی
 

 الهی نامه کاسرار عیان است
 چه گویم زود رستم زین و آن باز

 نمودندکه در هر روز نبضم می
 سخن را به از این رویی ندیدم
 الهی نامه گنج خسروان است
 بهشتِ اهلِ دل مختارنامه است
 که مرغ عشق را معراج جان است
 ز طرزِ او که و مه با نصیب است

 او بسیارگوی است همی گوید که
 

  ٭٭٭
آنچه از حاالت جناب شیخ غريمعروف بود به ابیات او اثبات کردیم تتمّۀ احواالت جناب شیخ در کتب متداوله مؤفلا 

و شـهادتش در سـنۀ  ۵۴۰والدت آن جنـاب در سـنۀ . و مخالف مسطور و سبب ترک و تجرید آن جناب مشـهور اسـت
ض شد و آن ترک پس از اطالع تائب شد و در سـر مـزار در دست ترکی در فتنۀ چنگیزی به سعادت شهادت فای ۶۱۸

گویند کتب شیخ یکصـد و چهـارده . اشعار حقایق آثار جناب شیخ زیاده از صدهزار است. مجاور بود، تا رحلت نمود
اسامی بعضی ازمثنویات و کتب آن جناب که فقري زیـارت نمـوده، بـدین موجـب اسـت، اسـرارنامه، منطـق . جلد است

امـه، جـوهر ذات، تـذکرة االولیـا، هـیالج نامـه، مظهـر العجایـب، وصـلت نامـه، لسـان الغیـب، اشـرتنامه، الطري، الهی ن
مختارنامه، مفتاح الفتوح، مصیبت نامه، گل وخسرو موسوم به خسرونامه، دیوان قصاید و غزلیات و به  غري این کتـب، 

عار خود را در غلبۀ حال فرموده اسـت، اشـعار با وجود اینکه غالب اش. کتب متعدده دارد که هنوز مطالعه نشده است
تیمّناً و تربّکـاً برخـی از اشـعار آن جنـاب در ایـن کتـاب مسـتطاب . الحق سخنش تازیانۀ اهل سلوک است. نیکو دارد
  :قلمی شد

  قَصائِدِهِ  مِنْ
 سبحان خالقی که صفاتش ز کربیا

 همه خلق کایناتگر صد هزار قرن 
 آخر به عجز معرتف آیند کی اله
 جایی که آفتاب بتابد ز اوج عز
 و آنجا که بحر نامتناهی است موج زن

 برد قدحی در دلش ز دستعقلی که می
 بر عرش ذرّه ذرّه خداوند مستوی است
 در جنب حق نه ذرّه بود ظاهر و نه عرش
 ای از فنای محض به دیدار آمده

 حقیقی رسی به کلخواهی که در بقای 
 

 فکند عقل انبیاءبر خاک عجز می
 فکرت کنند در صفت عزّت خدا

 ایم مادانسته شد که هیچ ندانسته
 سرگشتگی است مصلحت ذرّه در هوا
 شاید که شبنمی نکند قصدِ آشنا
 چون آورد به معرفتِ کردگار پا
 چه ذره در اسفل و چه عرش در عال
 پندار هستی تو، تو را کرده مبتال
 اندر قبای محض کجا ماندت بقا
 از هستی مجازی خود شو به کل فنا

 

  و له ایضاً فی المعارف
 است الرحیل ای دل ازین جای خرابکوچوقت
 ر چنان گردی جدا از خود که باید شد جداگ

 تا ز حضرت سوی جانت ارجعی آید خطاب
 ای گردد به پیش نور جانت آفتابذرّه
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 تو چنان دانی که هستی با بزرگان هم عنان
 تکیه بر طاعت مکن زیرا که در آخر نفس
 ما همه ناآگهیم آباد بر جان کسی

 

 باش تا زین جای فانی پای آری در رکاب
 هیچکس را نیست آگاهی که چون یابد مآب
 کز سر ناآگهی نگذشت زین دیرِ خراب

 

  ٭٭٭
 برگذر ای دل غافل که جهان درگذر است
 خاکساری که به خواری به جهان ننگرد او
 جملۀ زیر زمني گر به حقیقت نگری
 شد بناگوش تو از پنبه کفن پوش وهنوز
 چون هیچ جای نیست که اونیست جمله اوست

 

 خود همه کارجهان رنج دل و دردسر است
 بر سرش خاک که از خاک بسی خوارتر است
 شکن طّرّۀ مشکني و لب چون شکر است

 بۀ غفلت و پندار به گوش تو در استپن
 چون جمله اوست کیستی آخر تو بینوا

 

  ٭٭٭
 ایتو نیستی و بستۀ پندار هستی

 

 ستی تو، تو را کرده مبتالپندار ه
 

  ٭٭٭
 اندر نهاد بوالعجبت هفت دوزخ است
 پس بر صراط شرع روان کرده گوش دار

 ای عیب کس مبنير مرد راه بني شدهگ
 ای اهل خاک این چه خموشی است چند ازاین

 

 از راه پنج حس تو فروبند هفت در
 زیرا که هست زیر صراط آتشِ سقر
 از زاغ چشم بني و ز طاووس دم نگر
 ما را ز حال خویش کنید اندکی خرب

 

  وَلَهُ ایضاً فی الحَقائقِ 
 چشم بگشا که جلوۀ دیدار
 نحن اقرب الیه آمده است
 احد است و اگر تو بشماری
 به همني دیده بنگری ظاهر
 هر که اینجا ندید محروم است

 ا لیلی بگو اگر مردیان
 گر بمريی تو پیشرت ز اجل
 در شریعت بود هر آنچه حالل
 چون حقیقت نقاب برگريد
 این بت ار بشکنی چو ابراهیم
 هرکه او سر دهد زهی سرمست
 از برای غریب خود، خود گشت
 تاب در زلف و وسمه بر ابرو
 رنگ در آب و آب در یاقوت

 نِ اللّهبِاذْ نی وَقُمْقُم بِاِذْ
 که از وی نزد اناالحق سرهر

 روزه حفظ دل است از خطرات
 حج چه باشد ز خود سفرکردن
 غسل چه بود به ورطۀ توحید
 بعد تجرید بایدت تفرید

 متجلی است از در و دیوار
 ای تو از پنداردور افتاده

 واحدیت رساندت به هزار
 صورت خویش را به صورت یار
 در قیامت ز لذت دیدار

 خارورنه چون ابلهان سری می
 ري و خنجرکارنکند در تو ت

 در طریقت همان بود مردار
 هر دو یک گردد ای نکو کردار
 گر در آتش روی شود گلزار
 هرکه او سر برد زهی عیار
 جلوه در قد و در قدم رفتار
 سرمه در چشم و غازه بر رخسار
 بوی در مشک و مشک در تاتار
 هر دو یک نغمه آمد از لب یار
 او بود از جماعتِ کفار

 ده افطارپس بود با مشاه
 به کجا جانبِ بِدایتِ کار
 غوطه خوردن بر آمدن به کنار
 یعنی از آخرت شدن بیزار
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 وحی چه بود هر آنچه در دل تو
 جان من وقت را غنیمت دان

 

 سر زند از نتایج اسرار
 تا ابوالوقت خواندت هشیار

 

  وله ایضاً فی المواجید
 امگرچه بسیاری رسن بازی فکرت کرده

 گر بگویم آنچه از اندیشه در جان من است
 

 دانم که سر در چنربمبیش ازین چیزی نمی
 یا نداری باورمیا چو من حريان بمانی 

 

  ٭٭٭
 ای روی در کشیده به بازار آمده
 غري تو هرچه هست سراب و نمایش است
 آنجا حلول کفر بود اتحاد هم

 ای نبودیک عنيِ متفق که جز او ذرّه
 گر هر دو کون موج برآرند صد هزار
 ای ظاهر تو عاشق و معشوق باطنت

 ار چون فلکبا این همه ستارۀ اسر
 

 خلقی بدین طلسم گرفتار آمده
 کآنجا نه اندک است و نه بسیار آمده
 کاین وحدت است لیک به تکرار آمده
 چون گشت ظاهر این همه انوار آمده
 جمله یکیست لیک به صدبار آمده

 ا که دیده طلبکار آمدهمعشوق ر
 سر گشتگی نصیبۀ عطار آمده

 

  ٭٭٭
 گر سخن بر وفق علم هر سخنور گویمی
 نهدکو کسی کز وهم پای عقل برتر می

 کسی کو در میان زندگی یکره بمرد کو
 کو یکی غوّاص شري اندیشۀ بسیار دان

 متی دانش پژوه و تشنه دلکو سکندر حِکْ
 

 شک نباشد گر سخن با خلق کمرت گویمی
 تا سخن با او بسی از عرش برتر گویمی
 تا میان زندگیش از سر محشر گویمی
 تا عجایبهای این دریای گوهر گویمی
 تا صفات آب و خضر و حوض کوثر گویمی

 

  ٭٭٭
 اال ای یوسف قدسی برآ از چاه ظلمانی

 باید که برکارِ تو خون گریدهزاران چشم می
 بر آن مرکب مگر خود را به مقصد افکنی زاینجا

 است سوی حقترادرراه یک یک دم چومعراجی
 گرفتم در بهشتِ نسیه نتوانی رسیدن تو
 اگر خواهی که تو بی تو همی چیزی به کف آری
 تو چون دربند صدچیزی خدا را بنده چون گردی
 گرفتار آمده در صد بال با این همه دشمن
 به گرد این عمل داران مگرد ار علم و دین داری
 چو یونان آب بگرفته است خاکِ راه یثرب شو
 خداوندا در این وادی برافروز از کرم نوری

 دانی که چونم منآنکه میخداوندا بحق 
 

 به مصر عالم جان شو که مرد عالم جانی
 تو خود گو بادوروزه عمرهمچون گل چه خندانی
 که مرکب چون فروگريد تو بی مرکب فرومانی

 بتوانی گذرچندان کهز یک یک پایه برترمی
 وىل خود را ازین دوزخ که نقد تست برهانی
 تویی این پرده در راه تو بوک این پرده بدرانی
 که تودربند هر چیزی که هستی بندۀ آنی
 نه یک همدرد صاحب دل نه یک همراز ربانی
 که مشتی آدمی خوارند این دیوانِ دیوانی
 که یک چشمان این راهند ره بینان یونانی

 بازیابد عقلِ انسانی مگر گم کردۀ خود
 که این شوریده خاطر را نجاتی ده ز حريانی

 

  غزلیّاته قُدِّسَ سِرُّهُ  مِنْ
 ای مدعی کجایی تا ملک ما ببینی
 درمانش مخلصان را دردش شکستگان را

 

 کز هرچه بود درمان درد است یار ما را
 شادیش طالبان را غم یادگار ما را

 

  ٭٭٭
 که نکوتر ازین تجارت نیست خویشنت بفروشعشق بستان و
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 پر شد از دوست هر دو کون ولیک
 

 سوی او زهرۀ اشارت نیست
 

  ٭٭٭
 بر ما چو وجود نیست ما را
 چون هست یقني که نیست جز تو

 

 چندان غم و رنج بی کران چیست
 آوازۀ این همه گمان چیست

 

  ٭٭٭
 وصل تو گنجی است هم پنهان ز خود

 

 ایستهرکه گوید یافتم دیوانه
 

  ٭٭٭
 سودی نه که نقاش کشد صورت سیمرغ

 

 است چون صورت سیمرغ بعینه نه همان
 

  ٭٭٭
 تو مرد ره چه دانی زیرا که مرد این ره

 

 اول قدم درین راه بر چرخ هفتمني است
 

  ٭٭٭
 ز نیک و از بد و از کفر و دین و علم و عمل

 

 برون شدم که برون زین بسی مقامات است
 

  ٭٭٭
 دال گر عاشقی از عشق بگذر
 اگردر عشق از عشقت خرب نیست
 هر آن مستی که بشناسد سر از پا

 

 که تامشغول عشقی عشق بند است
 مند استترا این عشق عشق سود

 ازو دعوی مستی ناپسند است
 

  ٭٭٭
 تو از دریا جدایی و عجب بني

 و بشناس خیال کج مکن اینجا
 بیگانه شدم ز هر دو عالم

 

 ز تو یک لحظه این دریا جدا نیست
 که هر کو در خداگم شد خدا نیست
 وآگه نه که آشنایِ من کیست

 

  ٭٭٭
 چون کس نیافت از دهن تنگ او خرب

 

 هر بی خرب چگونه خرب زان دهان دهد
 

  ٭٭٭
 لب دریا همه کفراست ودریا جمله دین داری
 درین دریا که من هستم نه دریایم

 خورمیمیان خاک وخونغافلاینفسیتوصاحب
 تو چون نفسی ز سرتاپای کی یابی کمالِ دل

 

 ولیکن گوهر دریا ورای کفرو دین باشد
 نداند هیچکس این سرّمگر آنکو چنني باشد
 که صاحبدل اگر زهری خورد آن انگبني باشد

  باشدکمالِ دل کسی داند که مردی راه بني
 

  ٭٭٭
 روی صحرا همه چون پرتو خورشید گرفت
 بود و نابود تو یک قطرۀ آبست همی
 هرکه امروز معاین رخ دلدار ندید

 

 که تواند نفسی سایه در آن صحرا شد
 که ز دریا به کنار آمد و در دریا شد

 ر فردا شدطفل راه است که او منتظ
 

  ٭٭٭
 جویند بريونِ دو عالم سالکانآنچه می

 

 خویش را یابند چون این پرده ازهم بردرند
 

  ٭٭٭
 ای در درون جانم و جان از تو بی خرب
 نقش تو در خیال و خیال از تو بی بصر

 

 از تو جهان پر است و جهان از تو بی خرب
 ن از تو بی خربنام تو بر زبان و زبا

 

  ٭٭٭
 در عشق چو من توام تو من باش

 

 یک پريهن است گو دو تن باش
 

  ٭٭٭



۱۳۷ 

 یک ذره سواد فقر در باخت
 

 شد هر دو جهان ازو سیه پوش
 

  ٭٭٭
 ند در حق ما خلق زانکه مابد کن: گو

 

 کنیمبا کس نه داوری و مکافات می
 

  ٭٭٭
 سگی کاندر نمکزار اوفتد گم گردداندروی

 

 دانمکمرتنمیمن این دریای پرشورازنمک
 

  ٭٭٭
 هرآن نقشی که بر صحرا نهادیم
 چو آدم را فرستادیم بريون

 ر چندین نقشِ زیبامشو مغرو
 

 تو زیبا بني که ما زیبا نهادیم
 جمال خویش بر صحرا نهادیم
 بنای جمله بر دریا نهادیم

 

  ٭٭٭
 هیچکس را ندهد دنیی و دین دست به هم

 

 هرکه گوید که دهد خنجر انکار کشیم
 

  ٭٭٭
 بوالعجب دردیست درد عشق جانان کاندرو

 

 کنمشود چندانکه درمان میدردم افزون می
 

  ٭٭٭
 در عشق او دىل است ز خود بی خرب مرا

 

 وز هرچه زین گذشت خرب نیست دیگرم
 

  ٭٭٭
 قرب سی سال بود تا که همی کندم جان

 

 که به جان راه برم راه نربدم به تنم
 

  ٭٭٭
 گر در غلط اوفتیم در علم

 

 کی در غلط اوفتیم در عني
 

  ٭٭٭
 عاشق پایان ره نداندترسم که هیچ 

 در بحر عشق دُرّی است از چشمِ غري پنهان
 الحق شگرف مرغی کز تو دو کون برشد

 

 و آن ماه روی ما را رخ در حجاب مانده
 ما جمله غرق گشته و آن درّ، درآب مانده
 نه بال باز کرده نه ز آشیان پریده

 

  ٭٭٭
 ای به مویی زان موی در حجابیتا بسته

 

 چه کوهی و چه کاهی چون پای بست باشی
 

  ٭٭٭
 ه از نهادت بردار همچو مرداناین پرد

 درمان عشق جانان هم درد اوست دایم
 

 در پرده درنیایی تا پرده در نگردی
 درمان مجوی دل را گر زنده جان به دردی

 

  رُباعیّاتِهِ  مِنْ
 گر مرد رهی میان خون باید رفت
 تو پای به راه درنه وهیچ مرپس

 

 از پای فتاده سرنگون باید رفت
 هم راه بگویدت که چون باید رفت

 

  ٭٭٭
 جانت به گو تنی در افتاد و برفت
 از موت و حیات چند پرسی از من

 

 جمشید به گلخنی در افتاد و برفت
 افتاد و برفتخورشید به روزنی در 

 

  ٭٭٭
 چندین دربسته بی کلید است چه سود
 پرياهن یوسف است یک یک ذرات

 

 کس نام گشادن نشنیده است چه سود
 یوسف ز میانه ناپدید است چه سود

 

  ٭٭٭



۱۳۸ 

 صد دریا نوش کرده وندر عجبیم
 از خشک لبی همیشه دریا طلبیم

 

 تا چون دریا از چه سبب خشک لبیم
 لب زان سببیمما دریاییم خشک 

 

  ٭٭٭
 کو راهروی که رهنوردش گویم
 هر کس که میان شغل دنیا نفسی

 

 ای که اهل دردش گویمیا سوخته
 با او باشد هزار مردش گویم

 

  ٭٭٭
 داری که جان توانی دیدنپنمی

 هرگاه که بینش تو گردد به کمال
 

 اسرار همه جهان توانی دیدن
 کوریِ خود آن زمان توانی دیدن

 

  ٭٭٭
 نه سوختگی شناسم و نه خامی

 دارندگویی که به صد کسم نگه می
 

 در مذهب من چه کام چه ناکامی
 ور نه برپیدمی ز بی آرامی

 

  مثنوی اسرارنامه مِنْ
 نبینم در جهان مقدار مویی
 جهان از تو پر و تو در جهان نه
 خموشّی تو از گویایی تست
 تو را با ذرّه ذرّه راه بینم

 ره در حضرتِ تودویی را نیست 
 نکو گویی نکو گفته است در ذات
 همه جز خامشی راهی نداریم
 دو عالم جمله بر گفتار ماندند
 خدا را جز خدا یک دوست کس نیست
 ز سر تا پا همه پیچیم بر پیچ
 ز یک یک ذره سوی دوست راه است
 ببني آخر اگر داری حضوری
 میان خواب و بیداریم حاىل است

 یش بودنحقیقت چیست پیش اند
 دو گیتی را نجوید هرکه مرد است
 علی الجمله یقني بشناس مطلق
 برو بشتاب آخر تا ز جایی
 ز دنیا تا به عقبا نیست بسیار
 درین معنی که من گفتم شکی نیست
 اگر اشیاء چنني بودی که پیداست
 نه با حق مهرتِ دین گفت الهی
 خدا داند که این اشیا چگونه است

 ای نور استدو عالم غرقِ یک دری
 اگر آالیشی داری به کاری
 همه شرکت حواسِ تست در راه

 که او را نیست با روی تو رویی
 همه در تو گم و تو در میان نه

 ی تو از پیدایی تستنهان
 هُ اللّه بینمدو عالم ثَمَّ وَجْ

 همه عالم تویی و قدرتِ تو
 که التوحیدُ اِسقاطُ االضافات
 که یک تن زهرۀ آهی نداریم
 همه در پردۀ پندار ماندند
 که در خوردِ خدا هم اوست کس نیست
 چه سر چه پا همه هیچیم در هیچ
 وىل در چشم تو عالم سیاه است

 رسد از دوست نوریکه هر دم می
 که جانم را درو وجد وکماىل است
 ز خود بگذشنت و با خویش بودن
 یکی را جوید او کاین هر دو گرد است
 که از حق نیست برخوردار جز حق
 به گوشت آید آواز درایی
 وىل در ره وجود تست دیوار
 تو بی چشمی و عالم جز یکی نیست
 سؤال مصطفی کی آمدی راست

 را کماهی به من بنمای اشیا
 که در چشم تو اکنون باژگونه است

 ها غرور استولیکن نقش عالم
 در آالیش بمانی روزگاری
 همه ابلیس و دیوانند بدخواه
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 همه مرگ تو خوی ناخوِش تست
 هر آنگه کز جهان رفتی تو بريون

 ای پالوده گردیاگر آلوده
 ای در پرده باشیاگر در پرده

 به دنیا گر به مرگ افتادنِ تست
 اگر بی هیچ نوری مرده باشی
 ز خود غایب مشو در هیچ حاىل

 ای گشتی هم اینجااول نقطهدر 
 همان بودی که بودی لیک آنست
 نشانی نه هویدا نه نهانی است
 ز دو چیزت کمال است اندرین راه
 وگر دانش بود کردار نبود
 اگر یک دم بگريد دردِ دینت
 چو علمت هست در علمت عمل کن
 شرت مرغی که گاهِ کار کردن
 درین دریا که قعرش بی کنار است

 غري باش دایمچو دریا در ت
 اگر صد قرن یابی زندگانی
 چو فهم تو تو باشی او نباشد
 بدو بشناس او را راهت این است
 تو شاهی هم به آخر هم به اول

 بینی یکی را و دو را صددو می
 بسی خورشید اندر دشت تابد
 کس آگه نیست از سر الهی
 بقایِ ما بالی ماست ما را
 چه بودی گر وجود ما نبودی

 گفت، نه خامش توان بود نه بتوان
 ندانمز حريت پای از سر می

 نداری در همه عالم کسی تو
 

 همه خشمت به دوزخ آتش تست
 نخواهد بود حالت از دو بريون

 ای آسوده گردیوگر پالوده
 در آن چیزی که در او مرده باشی
 به عقبی ور به مردن زادنِ تست

 یان صد هزاران پرده باشیم
 که تا هر ساعتی گريی کماىل
 کنون از عرش بگذشتی هم اینجا
 که این ساعت ترا از حق نشان است
 نشانی نه که عني بی نشانی است
 فنای محض یا نه جانِ آگاه
 ترا ودانشت را بار نبود
 شود علم الیقني عني الیقینت
 پس از علم و عمل اسرار حل کن

 رت گاهِ خوردنچو مرغی و چو اش
 عجایب در عجایب بی شمار است
 چو مردان در تفکر باش دایم
 نیابی خویشنت را و ندانی
 اگر وصفش کنی نیکو نباشد
 طریقِ جانِ معنی خواهت این است
 وىل بیننده را چشمی است احول
 چه یک چه دو چه صد جمله تویی خود
 ولیکن دشت او را برنیابد
 اسريانیم از مه تا به ماهی

 ه راحت در فنای ماست ما راک
 دریغا کز دریغا نیست سودی
 نه آگه ماند و نه بیهش توان بود
 دلم گم گشت دیگر می ندانم

 گریی بسی توچرا بر خود نمی
 

  مثنوی الهی نامه مِنْ
 که گر صد آشنا در خانه داری
 یاگر پیش از اجل یک دم بمري

 بینم ترا آن مردی و زورنمی
 زیان آمد همه سود من و تو
 اگرچه جای تو در زیر خاک است
 حریصی بر سرت کرده فساری

 چو مردی آن همه بیگانه داری
 در آن یک دم دو عالم را بگريی
 که بر گردون روی نارفته در گور
 فغان از زاد و از بود من و تو
 ولیکن جانِ پاک از خاکِ پاک است

 اشرت را مهاری ترا حرص است و
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 ز مشرق تا به مغرب گر امام است
 علی چون با نبی باشد ز یک نور
 جهان گر پر سپید و پر سیاه است
 بسی جامه است شه را در خزانه
 تفحص گر کنی از نقدِ جانت

 ست عیبِ راه دیدنطریقت چی
  درین عالم کمال امکان ندارد

  
 

 امريالمؤمنني حیدر تمام است
 یکی باشند هر دو وز دویی دور
 همی دان کان لباسِ پادشاه است
 مبني جامه تو شه را دان یگانه
 تحري بیش گردد هر زمانت
 کم آزاری سبکباری گزیدن
 که گرماه است جز نقصان ندارد

 

  مثنوی مصیبت نامه مِنْ
 ایچند گویم کانچه گویم آن نه

 جمله یک ذاتست اما متصف
 امگرچه یک ذاتست من دانا نی

 نیست جز واماندگی بشتافنت
 ار خصم مختلفدر میان چ

 کشدگرمیت در خشم و شهوت می
 سردیت افسرده دارد بر دوام

 ت را عشقی بباید گرم گرمجانْ
 زهد خشکت باید از تقوی و دین
 تا چو گرم و سرد و خشک و تر بود
 ای جهانی درد همراهم ز تو

 فرستدرد چندانی که داری می
 گر کاله فقر خواهی سر برب
 علم جز بحرِ حیات خود مخوان
 راهرو را سالک ره فکر اوست
 ذکر باید گفت تا فکر آورد
 فکرت عقلی بود کفار را
 کار فکر ار الجرم یک ساعت است
 هر کجا کانجا بمانی بسته تو

 کن هوش داررو جهد میراست می
 ای نتوان به کس آموخنتصوفی
 ندانم کاین ندانم از کجاستمی

 در حقیقت گر قدم خواهی زدن
 هر دو سرای محو باید مرد از

 روم گریان چو میغ از آمدنمی
 با چنني عمری که بیش از برق نیست
 کار بريون است از تصویرِ تو

 باید بسیکاملی گفته است می

 ایچند جویم کانچه جویم آن نه
 جمله یک حرف است اما مختلف
 امگرچه یک راه است من بینا نی

 زانکه هست این یافنت نایافنت
 کی توانی شد به وحدت متصف

 کشدخشکیت در کرب و نخوت می
 دامتَرّیت رعنایی افزاید م

 ذکر را رطب اللسانی نرم نرم
 آه سردت باید از برد الیقني
 اعتدال جانت نیکوتر بود

 خواهم ز تودرد دیگر وام می
 فرستلیک دل را نیز یاری می

 از خود و از دو جهان یکسر برب
 در شفا خواندن نجات خود مدان
 فکر کان از مستفادِ ذکر اوست
 صد هزاران معنی بکر آورد

 ت مرد کار رافکرت قلبی اس
 بهرت از هفتاد ساله طاعت است
 تا ابد آنجا بمانی خسته تو

 دارخور گوشکش خار میبار می
 در ازل این خرقه باید دوخنت
 زهد و عقل و عشق و جانم از کجاست
 محو گردی تا که دم خواهی زدن
 پای از سر ناپدید و سر ز پای
 آه از این رفنت دریغ از آمدن

 فرق نیست گر بخندی ور بگریی
 چند جنبانم سرِ زنجري تو
 علم و حکمت تا شود گویا کسی
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 بلکه باید عقل بی حد و قیاس
 ای دریغا هیچکس را نیست باب
 ای ز پیداییِ خود بس ناپدید

 

 تا شود خاموش یک حکمت شناس
 ها کور و جهان پر آفتابدیده

 جملۀ عالم تو و کس ناپدید
 

  مثنوی منطق الطري مِنْ
 اتت راه نیستعقل و جان را گرد ذ

 جملۀ عالم به تو بینم عیان
 آن زمان کو را عیان جویی نهانست
 ور به هم جویی چو بی چون است او
 قسم خلق از وی خیاىل بیش نیست
 زو نشان جز بی نشانی کس نیافت
 آن مگو کان در اشارت نایدت

 پذیرد نه بیاننه اشارت می
 تو مباش اصال کمال این است و بس

 

گاه نیسوز صفاتت ذرّه  تای آ
 بینم نشانوز تو در عالم نمی

 و آن زمان کو را نهان جویی عیانست
 آن زمان از هر دو بريون است او
 زو خرب دادن محاىل بیش نیست

 ای جز جان فشانی کس نیافتچاره
 دم مزن چون در عبارت نایدت
 نه کسی زو علم دارد نه نشان
 تو ز خود گم شو وصال این است و بس

 

  سَ اللّهُ تَعالَی سِرَّهُ وَلَهُ قَدَّ
 هست ما را پادشاهی بی خالف
 نام او سیمرغ سلطانِ طیور
 گر نشان یابیم ازو کاری بود
 عشق بر سیمرغ جز افسانه نیست
 هر لباسی کان به صحرا آمده است
 گر ترا سیمرغ بنماید جمال
 گر ترا پیدا شود یک فتحِ باب

 بینی مدامسایه در سیمرغ گم 
 ایثار کن سد ره جان است جانْ

 ای عشق از همه عشاق بهذرّه
 بود در اول همه بی حاصلی
 بود در اوسط همه بیگانگی
 بود در آخر که بودی مرد کار
 چون ز اول تا به آخرغافلی است
 گر پالسی خوابگاهت آمده است
 ذرّه تا ذرّه بود ذرّه بود
 مردمی باید نه سر او را نه پای

 را نوریست در ره نار تستگر ت
 وجد و فقر تو خیاىل بیش نیست
 عُجب بر هم زن غرورت را بسوز
 از تو تا یک ذرّه باقی مانده است
 راه را انجام در ناکامی است

 در پس کوهی که هست آن کوه قاف
 او به ما نزدیک و ما زان مانده دور
 ورنه بی او زیسنت عاری بود
 زانکه عشقش کار هر دیوانه نیست
 سایۀ سیمرغِ واال آمده است
 سایه را سیمرغ بینی بی خیال
 تو درونِ سایه بینی آفتاب
 خود همه سیمرغ بینی والسالم

 فکن دیده و دیدار کنپس برا
 ای درد از همه آفاق بهذرّه

 کودکیّ و بی دىل و غافلی
 وز جوانی شعبۀ دیوانگی
 جان خرف درمانده تن، گشته نزار
 حاصل ما الجرم بی حاصلی است
 آن پالست سدِّ راهت آمده است
 هرکه گوید نیست او غرّه بود
 جمله گم گشته در او اودرخدای

 رتستور ترا ذوقی است آن پندا
 گویی محاىل بیش نیستهرچه می

 حاضر از نفسی حضورت را بسوز
 صد نشان از پر نفاقی مانده است
 نام نیک مرد از بدنامی است
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 یک نفس بی حق برآوردن خطاست
 علم هست آن جایگه و اسرارهست

 بر بسیسوز جان و درد دل می
 تا نگردی مرد صاحب درد تو

 ماتمی صد نوحه گرگر بود در 
 ای صد غمزدهور بود در حلقه

 عشق آن باشد که چون آتش بود
 ای بخشند راستگر ز غیبت دیده

 ور به چشم عقل بگشایی نظر
 سري هر کس تا کمال او بود

 ای چندانکه هستگر برپّد پشه
 الجرم چون مختلف افتاد سري
 معرفت ز آنجا تفاوت یافته است
 فکاملی باید درو جانِ شگر

 صدهزاران مرد گم گردد مدام
 هم به ترک کار کن، هم کار کن
 ترک کن کاری که آن کردی نخست
 گر شما اسراردان ره شوید
 کاشکی اکنون چو اول بودمی
 چون دویی برخاست در شرکت فناست
 تو در او گم گرد توحید این بود
 هرکه گوید چون کنم گو چون مکن
 نیست مردم را نصیبی جز خیال

 دریایِ بی آسودگی دل درین
 گر ازین کم بودگی بازش دهند
 هرکه را دردیست درمانش مباد
 بادلم گفتم که ای بسیار گوی
 گفت غرقِ آتشم عیبم مکن
 آنکه پر کار است هست از خود خموش
 کی شناسی دولت روحانیان
 تااز آن حکمت نگردی فرد تو
 کاف کفر ای دل بحق المعرفه
 ززانکه گر پرده شود از کفر با
 لیک این علم لزج چون ره زند
 دانی این چندین دریغ از بهر چیست

 تر بینم به هر دم مشکلمسخت
 

 چه به کج زو بازمانی چه به راست
 طاعت روحانیان بسیار هست
 زانکه این آنجا نشان ندهد کسی
 در صف مردان نباشی مرد تو
 آه صاحب درد را باشد اثر

 باشد نگني ماتم زده حلقه را
 گرم رو سوزنده و سرکش بود
 اصل عشق اینجا ببینی کز کجاست
 عشق را هرگز نبینی پا و سر
 قرب هر کس حسب حال او بود
 کی کمال صرصرش آید بدست
 هم روش هرگز نگردد هیچ طري
 آن یکی محراب و آن بت یافته است
 تا کند غواصی این بحرِ ژرف
 تا یکی اسراربني گردد تمام
 کار خود را اندک و بسیار کن
 کردن و ناکردن آن باشد درست
 آن زمان از گفت من آگه شوید
 یعنی از هستی معطل بودمی
 چون تویی برخاست توحیدت کجاست
 گم شدن گم کن که تفرید این بود

 ای اکنون مکنتا کنون چون کرده
 می نداند هیچکس تا چیست حال
 می نیاید هیچ جز کم بودگی

 ردد بسی رازش دهندصنع بني گ
 هرکه درمان خواهد او جانش مباد
 چند گویی، تن زن واسرار جوی

 گویم سخنبسوزم گر نمیمی
 وآنکه بیکار است از گفنت بجوش
 در میان حکمت یونانیان
 کی شوی در حکمت دین مرد تو
 خوشرتم آید ز فای فلسفه
 تو توانی کرد از وی احرتاز
 بیشرت بر مردمِ آگه زند

 با باد نتوانست زیستای پشه
 چون برپدازم از این مشکل دلم
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  غزاىل مشهدی
. عالوه بر فضایل علمی طریقۀ انیقۀ طریقت تحصیل نموده. از مشاهري شعرا و از معاصرین شاه طهماسب صفوی بوده

جملـه  مِـنْ. مثنویـات متعـدده دارد. شـودر بیـت مـیگوینـد کلیـاتش هفتـاد هـزا. عارف معارف و واقف مواقف گردید
در . به هندوستان رفته با فیضی دکنی صحبت داشته. رشحات الحیات و اسرارالمکتوم ونقش بدیع از آن جناب است

  :بعضی از اشعارش این است. در اگره به مفاجا درگذشت ۹۸۰سنۀ 
  غزلیّاتِهِ  مِنْ

 ردّ و قبول همه در پردۀ غیب استچون 
 

 زنهار کسی را نکنی عیب که عیب است
 

 ٭٭٭
 چرخ، فانوس خیال و عالمی حريان درو

 

 مردمان چون صورت فانوس سرگردان در او
 

  رباعی
 در کعبه اگر دل سوی غري است ترا
 ایگر دل به حق است و ساکن بتکده

 

 طاعت گنه است و کعبه دیر است ترا
 خوش باش که عاقبت بخري است ترا

 

 ٭٭٭
 تا کی گویی که گوی اقبال که برد

 باید رفتاست میاینها چو فسانه
 

 گویی که ساغرعیش که خورد تا کی
 باید مرداینها چو حکایت است می

 

 ٭٭٭
 سلطان گوید که نقد گنجینۀ من
 عاشق گوید که داغ دیرینۀ من

 

 صوفی گوید که دلق پشمینۀ من
 من دانم و من که چیست در سینۀ من

 

  دیعمثنوی نقش ب
 بیختندخاک دل آن روز که می

 دل که بدان رشحه غم اندود شد
 ناب دیدۀ عاشق که دهد خونِ 

 بی اثر مهر چه آب و چه گل
 دل که ز عشق آتش سودا دروست
 سبحه شماران ثریا گسل
 به که نه مشغول به این دل شوی
 آهن و سنگی که شراری دروست
 نیست دل آن دل که در او داغ نیست
 نازکی دل سبب قرب تست
 دامن از اندیشۀ باطل بکش
 کار چنان کن که درین تريه خاک

 وی یافتندقدر دل آنها که ق
 عشق بلند آمد و دلرب غیور
 چرخ درین سلسله پا در گل است
 جان و جسد خستۀ این مرهمند

 ای دیده بازای به نظاره شده

 شبنمی از عشق بر او ریختند
 بود کبابی که نمک سود شد
 هست همان خون که چکد زان کباب
 بی نمکِ عشق چه سنگ و چه دل
 قطرۀ خونیست که دریا دروست
 مهرۀ گل را نشمارند دل
 کش بربد گریه چو غافل شوی
 بهرت از آن دل که نه یاری دروست
 اللۀ بی داغ در این باغ نیست

 گردد درست گر شکند کار تو
 دست ز آسودگی دل بکش
 دامن عصمت نکنی چاک چاک
 از قدمِ پاکروی یافتند
 در ادب آویز و رها کن غرور
 عقل درین میکده الیعقل است
 ملک و ملک سوختۀ این غمند

 های درازسهل مبني در مژه
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 کان مژه در سینه چو کاوش کند
 رویِ بتان گرچه سراسر خوش است
 هر بتِ رعنا که جباکیش تر
 سوزش و تلخی است غرض از شراب
 یار گرفتم که به خوبی پری است
 ناله ز بی درد نباشد پسند
 یا منگر سویِ بتان تیز تیز
 الله رخان گرچه که داغ دلند
 مهر و جفا کاریشان دلفروز
 حسن چه دل بود که دادش نداد

 

 خون دل از دیده تراوش کند
 کشتۀ آنیم که عاشق کش است
 میلِ دل ما سوی او بیشرت

 به شريینی ازو خوشرت آب ورنه
 سوخنت او نمکِ دلربی است

 ای دردمندچند دل و دین چو نه
 یا قدمِ دل مکش از رستخیز
 روشنیِ چشم و چراغ دلند
 دیدن و نادیدنشان سینه سوز
 عشق چه تقوی که به بادش نداد

 

  غربتی الهوری
عاشـقی دردمنـد و سـالکی . نام شریفش ابوالمعاىل از نواحی شهر مذکور و در آنجا به ذوق و حال معروف و مشـهور

  :این دو بیت از اوست. دهپایه بلند بو
 ایمآنچه ما زان جان و جانان دیده ودانسته

 

 بهر گفنت نیست بهر دیدن و دانسنت است
 

 ٭٭٭
 مقیم کوی فنا بودنم از آن هوس است

 

 که با تو شرکت من دروجود بی ادبی است
 

  غريی کرمانی
تقـی . از متـأخرین اسـت. نمـودهت و مسـافرت مـیگویند از اهل عرفان و از اتراک کرمان بوده و در بالد ایران سیاح

متتبع احـوال عرفـا بـوده و مسـافرت . الدین اوحدی کازرونی صاحب تذکرۀ کعبۀ عرفان نوشته که او را مالقات نمودم
  :این رباعی از ایشان است. مقتول گردید ۱۰۱۷در سنۀ . نمودمی

 چکد از جامۀ ماصیان چو عرق میع
 صبحِ ازل از ضمري پاکان برخاست

 

 دوزخ شده عودسوز هنگامۀ ما
 شام ابد از سیاهی نامۀ ما

 

  فرید دهلوی قُدِّسَ سِرُّهُ 
در رهنمایی دیـن حقـه فریـد و در توحیـد و . از اکابر اصفیا و اماجد اولیاء. و هُوَ شیخ فرید الدین الملقب به شکرگنج

سلۀ علیۀ چشـتیه و ارادت بـه خواجـه قطـب الـدین تفرید وحید و جناب شیخ نظام اولیا وی را مرید خود از اعاظم سل
بختیار کاکی داشته و خواجۀ مذکور مرید شیخ معني الدین حسن سجزی بوده و سلسلۀ ایشان به سلطان العرفـا ابـراهیم 

غرض، از آن . شود و سلطان مرید حضرت امام همام محمد باقر علیه الصّلوة و السّالم بودهادهم قدّس سرّه منتهی می
  :است جناب

 زنمهر سحرگه بر درت سر می
 همچو مرغ نیم بسمل پیشِ تو

 

 زنمبر طریق دوستان در می
 زنمدر میان خاک و خون پر می

 

  رباعی
 شب نیست که خون دل غمناک نریخت
 یک شربت آب خوش نخوردم هرگز

 

 روزی نه که آبروی من پاک نریخت
 کان باز ز راه دیده بر خاک نریخت
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  لَیهِ الرَّحمةِ فقري دهلوی عَ
تحصـیل مراتـب . اسمش مري شمس الدین و چون از بنی عباس بوده به مري شـمس الـدین اىل عباسـی شـهرت نمـوده

علمی در خدمت علمای شاه جهان آباد کرده و در فقه و کـالم و حـدیث، صـاحب مایـه و بلندپایـه، بـا وجـود فضـایل، 
خراالمر از برکت معاشرت ایشان به ترک عالیـق و عوایـق آ. طالب خدمت درویشان و غالب اوقات در صحبت ایشان

دنیوی گفته و ظاهراًوباطناً طریق طریقت پذیرفته ملـبس بـه لبـاس فقـر شـده سـیاحت نمـوده و درجـات عالیـه حاصـل 
بـا . شـوددیـوانش هفـت هـزار بیـت مـی. اندفرمود ودر نظم ونثر تألیفات دارند و در عروض و قافیه رساالت پرداخته

  :از اشعار اوست. یخان لگزی معاصر بودهعلی قل
  غزلیّاتِه مِنْ
 نیست ممکن که به یک شهر دو سلطان باشد

 

 در دل هر که غم اوست غم عالم نیست
 

 ٭٭٭
 درد ما را چاره درد دیگر است

 

 رودچون خمار می که از می می
 

 ٭٭٭
 یار در چشم و دیدنش مشکل

 

 راه نزدیک و طی شدن دشوار
 

 ٭٭٭
 با آنکه پاره کردیم زنجري عقل صد بار

 

 توان بست ما را به تار موییلف میزان ز
 

 ٭٭٭
 اثر از هستیم نگذاشت فکر آتشني خویی

 

 پرسی سری مانده است و زانوییزسامانم چه می
 

  رباعی
 در چشم کسی که صاحب عرفان است

 نه که حرف و صوت خیزد ز نفسزان گو
 

 واجب ظاهر به صورت امکان است
 پیدایی ما از نفس رحمان است

 

  فکری گیالنی
. رنـدی دانـا ومـردی بینـا. درویشی صاحب ذکر و بی خویشی نیکوفکر، سـالکی رسـته و موحـدی بـه تحقیـق پیوسـته

  :رهروی صادق و رهربی عاشق و این رباعی از افکار اوست
 رچه هست بی غم نشویتا از غم ه

 تا قطع نظر از خودی خود نکنی
 

 تا خاک ره مردم عالم نشوی
 این نکته یقني بدان که آدم نشوی

 

  فضل اللّه مشهدی
از . از اعـاظم مشـایخ و علمـای راسـخ. و هُوَ شیخ عمادالدین فضل اللّه بن عـالء الـدین علـی بـرزش آبـادی الطوسـی

و سلسـلۀ نسـبش بـه د. عنفوان شباب مقاماتِ سلوک را در خدمت جناب شیخ حاجی محمد خبوشانی اکتساب کـرده
بدین طریق او مرید حاجی شیخ محمد و او مرید شیخ محمد الهیجی . رسدواسطه به جناب سید محمد نوربخش می

جناب شیخ را تألیفات شریفه و منظومات لطیفه است و بـه رسـالۀ لـوایح موالنـا جـامی شـرحی . و او مرید سید است
  :از اوست. تسع مائه در مشهد مقدس رضویدر سنۀ اربع عشر و . باالخره سعادت شهادت دریافت. نفیسه نوشته

  رباعی
 بر درگهِ دوست تحفه جز جان نربی
 بی درد ز درد دوست ناالن گشتی

 

 دردت چو دهند نام درمان نربی
 خاموش که عرض دردمندان نربی

 



۱۴۶ 

  فیضی دکنی عَلَیهِ الّرحمةِ 
. ء وحکمـای معتـرب زمـان خـود بـودهاز مشاهري مشایخ و پدرش شیخ مبارک و برادر کهرتش شـیخ ابوالفضـل از فضـال

. مضافات اجمري اسـت مولد و موطن جناب شیخ فیضی ناگور مِنْ. اندایشان از احفاد شیخ حمید الدین ناگوری بوده
بـرادرش شـیخ ابوالفضـل در زمـان اکـرب . کماالت صوری و معنوی را جامع و بوارق معارف از مشارق کالمش المـع

چـون اکـرب شـاه را انحرافـی از . گماشـتهتقرب داشته و بر تربیت سـلطان همـت مـی شاه صدرالصدور و خود نیز کمال
. طریقۀ شریعت به هم رسید، مردم ظهور این معانی را از جانـب شـیخ دانسـته وی را بـه الحـاد و زندقـه نسـبت کردنـد

در  ۱۰۰۴در سـنۀ وفـاتش . نصف قرآن مجید را بی نقطه تفسري کـرده. غرض، شیخ را در علوم، تصانیف محققانه است
  :شودبعضی از اشعار و مثنویاتش در این سفینه قلمی می. صاحب اشعار پسندیده است. الهور اتفاق افتاد

  غزلیّاتِهِ  مِنْ
 پرسیای که از بادیۀ عشق خرب می

 

 پای بردار که کونني دو گامست اینجا
 

 ٭٭٭
 سی افتاده استدر دلِ ما هوسِ وصل ک

 

 که ازو در دلِ هر کس هوسی افتاده است
 

 ٭٭٭
 چشم گهرشناس نداری چه گویمت

 

 کاین نه صدف چگونه ز یکدانه پر شده است
 

 ٭٭٭
 مرپس ره که ز سرهای رهروان حرم

 

 هاست که منزل به منزل افتاده استنشانه
 

 ٭٭٭
 هر که بنشست به راحت ز سر دل برخاست

 

 وانکه افتاده درین بادیه مشکل برخاست
 

 ٭٭٭
 پای به باال منه که پایه بلند است

 

 ب مزن که شاه غیور استدم ز تقر
 

 ٭٭٭
 خوش آن کسی که زعالم به آرزوی تورفت

 

 به جستجوی تو آمد به گفتگویِ تو رفت
 

 ٭٭٭
 تا خود کدام نقش ازین پرده رو دهد

 

 ماییم و عشق با در و دیوار باخنت
 

 ٭٭٭
 کنیز مشرب توحید میزاهد سخن 

 

 کنیایم که تقلید میتحقیق کرده
 

 ٭٭٭
 گویند همرهان طریقت که ای رفیق
 غافل نیم ز راه وىل آه چاره چیست

 

گاه شو که قافله ناگاه می  زنندآ
گاه می  زنندزین رهزنان که بر دل آ

 

  رباعی
 بر ما چه زیان که بر صف اعدا زد

 ایم در دست قضاتیغ برهنه ما
 

 مشتی خاشاک لطمه بر دریا زد
 شد کشته هر آنچه خویش را بر مازد

 

 ٭٭٭
 باید به ره عشق تکاپو کردن
 زین سان که بود ظهورِ حقّ از همه سو

 

 پیوسته به خورشید ازل رو کردن
 باید ز چه روی روی یکسو کردن

 

 ٭٭٭
 آن روز که کردند شمار من و تو

 نشني که کارساز دو جهانفارغ ب
 

 بردند ز دست اختیار من و تو
 پیش از من و تو ساخته کارِ من و تو

 



۱۴۷ 

 ٭٭٭
 ای دامن و جیب عشق چاک از تو همه
 از فیض تو هیچ عنصری خاىل نیست

 

 ناک از تو همههای مراد خندهگل
 ای آتش و آب و باد وخاک از توهمه

 

 ٭٭٭
 یارب قدمی به راه توحیدم ده

 تحقیقم بخش دلبستگیی به سرّ
 

 شوقی به نهانخانۀ تجریدم ده
 آزادگیی ز قید تقلیدم ده

 

  وله ایضاً قُدِّسَ سِرُّهُ 
 پیش که هنگامۀ عالم نبود

 گی غیب منزّه ز طنزپرد
 چهرۀ وحدت خط کثرت نداشت
 عني عدم بود وجود شئون
 پاک ز نقش صور فوق و تحت
 سلسلۀ انفس و آفاق نه
 بلکه در اطالقِ زمان شهود
 داشت به یک دانه جهانی فراغ
 در پی این کش مکش کن مکن
 حسنِ ازل عاشقِ مرآت شد
 پرده نشینانِ شبستانِ غیب
 خواب گرانان حریمِ قدم
 نغمۀ ایجاد دمیدن گرفت
 بحرِ ازل نیم نمی بیش نیست
 دهر چو با این همه کس بی کس است
 من چه و این هستی موهوم من
 وای بر این دانش اندیشه پیچ
 اشفکر و خرد سایل بريونی

 

 غلغل بازیچۀ آدم نبود
 بود نهان در تتق کُنُت کَنز
 طرّۀ معنی رهِ صورت نداشت
 داشت وجودِ همه سر در بطون
 آینه ساز رخ هستی و بخت
 هیچ بجز جلوۀ اطالق نه
 نسبت اطالق بر او قید بود
 نُه چمن و هفت گل و چار باغ

 کن بود جهان منتظرِ امر
 نور ابد پرده کِش ذات شد
 باز کشیدند برون سر زجیب
 چشم گشادند ز خوابِ عدم
 رایحۀ فیض وزیدن گرفت
 ملکِ ابد نیم دمی بیش نیست
 هم نفس من نفس من بس است
 خنده به علم من و معلوم من
 سینه پر از علم و نه معلوم هیچ
 اشچون و چرا عاجز بیچونی

 

  فغانی شريازی
ک پنـاه حضـرت شـمس روی نیاز به درگاه مالیـ. به سبب تأثري صحبت اهل اللّه توبه نمود. در مبادی حال خمار بود
گویند که چـون محـرم حـرم حضـرت امـام همـام گردیـد، . در آن آستان مجاورت اختیار کرد. الشموس امام طوس آورد

ای در منقبت به سلک نظم کشید و کارگزاران سرکار امامت دار در فکر سجعی بـه جهـت مهـر مهـر آثـار کـه در قصیده
ة و الثنـا در ش. نوشتجات و ارقام ضرور و در کار بود، بودند ان روضـۀ رضـا علیـه التحیـّ ب یکـی از اهـل صـفا و متولیـّ

ای بـا سـر و حضرت فرمودند که صباح به خارج شـهر رویـد کـه پیـادۀ ژولیـده. واقعه به خدمت حضرت فیض یاب شد
علـی الصـباح حسـب . ای در مدح ما گفته که مطلع آن به جهت سجع مبارک مناسب استآید و قصیدهپای برهنه می

داخل شهر شده، مطلع قصـیدۀ . مر به استقبال رفته، بابا را دیدند و شناختند و به عنایت بی غایت حضرت نواختنداال
  :او را سجع مهر مبارک کردند وآن این است

 گلی که یک ورقش آبروی نُه چمن است
 

 نشان خاتم سلطان دین ابوالحسن است
 



۱۴۸ 

  :غَفِرَ اللّهُ لَهُ. بَ لَهُ و از برکت آن مجاورت از اهل ایمان و ایقان شدالذَنْ نْبِ کَمَالتّائِبُ مَنِ الذَّنْ: بابا به مضمون
 از فریب نفس نتوان خامۀ نقاش دید

 

 ورنه در این سقف رنگني جز یکی در کار نیست
 

 ٭٭٭
 آنکه این نامۀ سربسته نوشته است نخست

 

 گرهی سخت به سررشتۀ مضمون زده است
 

 ٭٭٭
 یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن

 

 اندنجمنی ساختهنگرم اهرکجا می
 

 ٭٭٭
 اصل این ذرّۀ سرگشته هم از خورشید است

 

 هم بدان اصل محال است که راجع نشود
 

 ٭٭٭
 مشکل حکایتی است که هر ذرّه عني اوست

 تۀ شمشري عشق یافتقسمت نگر که کش
 

 توان که اشارت بدو کننداما نمی
 عمری که زندگان به دعا آرزو کنند

 

 ٭٭٭
 آن آتشی که از شجر طور شد بلند

 

 اندمنکر مشو که از در و دیوار دیده
 

 ٭٭٭
 اندآن رهروان که رو به در دل نهاده

 درماندۀ صالح و فسادیم الحذر
 

 اندبی رنج راه رخت به منزل نهاده
 اندها که مردمِ عاقل نهادهزین رسم

 

 ٭٭٭
 آبی بر آتشِ دل ما هیچ کس نزد

 

 و بیگانه سوختیم چندان که پیش محرم
 

 ٭٭٭
 شمعی که آورد به زبان فیضِ نور خود

 

گر آتشِ خلیل فروزد فسرده به 
 

  َحهُقاسم تربیزی نَوَّرَ اللّهُ رُوْ
. مودهفراز شیخ خود قاسم االنوار لقب یافته و در اشعار قاسم، تخلص می. نام شریف آن جناب سید معني الدین علی

مرید جناب شیخ صدرالدین موسی خلف الصدق حضرت شیخ صفی الدین اسحقِ اردبیلی است و به صحبت جناب 
ریاضـات شـاقّه کشـیده تـا چهـرۀ . چهار بار پیاده سـفر حجـاز نمـوده. شاه نعمت اللّه کرمانی رسیده و اخالص ورزیده

. واص بـه خـدمتش رسـیدندو ارادتـش گزیدنـدجمعی از عـوام و خـ. به هرات رفته سکونت نمود. شاهد مقصود دیده
ارباب غرض در محفـل سـلطانی . صیت کماالت ظاهری و باطنی آن جناب در انجمن افاضل و اراذل پراکنده گشت

وی از هـرات بـه . لهذا سید را عـذر خواسـت. به سعایت وی سخن راندند و گرد مالل بر خاطر شاهرخ مريزا نشاندند
در اواخر عمر به خراسان آمده، در خرجردِ جـام توقـف . بیک تعظیم و تکریم تمام یافت سمرقند شتافت و از مريزاالغ

رحلته فـی سـنۀ سـبع و ثالثـني و ثمـان . والدته فی سنۀ سبع و خمسني و سبع مائه. هم در آن قصبه رحلت نمود. فرمود
  :ین ابیات از ایشان قلمی شدتیمّناً و تربّکاً ا. دیوان آن جناب مکرر دیده شده. مدت عمره ثمانني سنه. مائه

  قصایده مِنْ
 خورشید آسمانِ ظهورم عجب مدار
 ارواح قدس چیست نمودار معنیم

 ای از فیض فایضمبحر محیط رشحه
 ای بوداز عرش تا به فرش همه ذرّه

 روشن شود ز روشنی ذاتِ من جهان
 آبی که زنده گشت ازو خضر، جاودان

 ذرات کاینات اگر گشته مظهرم
 اشباح انس چیست نموداِر پیکرم

 ای از لطف گوهرمخلقِ کریم شمه
 در پیشِ آفتاب ضمري منوّرم
 گر پردۀ صفات خود از هم فرو درم

 ای از حوضِ کوثرمآن آب چیست قطره



۱۴۹ 

 رده زنده کردآن دم کزو مسیح همی م
 بحرِ ظهور و بحرِ بطون قدم به هم
 بالجمله مظهر همه اسماست ذات من

 

 یک نفخه بود از نفسِ روح پرورم
 که مجمع بحرین اکربمدر من ببني 

 بل اسم اعظمم به حقیقت چو بنگرم
 

  غزلیّاتِهِ  مِنْ
 ای چو دریایی استز بحر عشق تو هر قطره

 

 ای چو عنقایی استبه کوی وصل تو هر پشه
 

 ٭٭٭
 توان خربی داد از حقیقت دوستنمی

 

 وىل ز روی حقیقت حقیقت همه اوست
 

 ٭٭٭
 مرید جملۀ ذرّات کاینات شود
 هر چند قدسِ ذات ز اشیاء منزه است

 

 جلوۀ خورشید را طلبکار است دىل که
 در هیچ ذرّه نیست که او را ظهور نیست

 

 ٭٭٭
 در ملک عاشقی که دو عالم طفیل اوست

 

 آن کس قدم نهاد که اول ز سرگذشت
 

 ٭٭٭
 هرچه هست جمله تویینه من توام نه تو من

 

 که میل جان موحد به اتحاد نباشد
 

 ٭٭٭
 صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر بدوام

 

 ناتمامان جهان را بکند کارتمام
 

 ٭٭٭
 مقرر است و معني به حجت و برهان

 

 که غري دوست کسی نیست درمکني و مکان
 

 ٭٭٭
 ای مگذر ازین بیشۀ شريانگر شري نه

 

 آغشته به خونند در این بیشه دلريان
 

 ٭٭٭
 طریق عاشقی وانگه سالمت

 

 اللّه ز فکر باطلِ منمَعاذَ 
 

 ٭٭٭
 از مسجد و میخانه در کعبه و بتخانه

 

 مقصود خدا عشقست باقی همه افسانه
 

 ٭٭٭
 گر بدانی که چه شاهی و چه مکنت داری

 

 ملکت هر دو جهان را به جوی نستانی
 

  رباعی
 ای رفته به پای خود بجایی که مرپس
 از مسِ وجود خود دمی بريون آی

 

 در دست خودی تو در بالیی که مرپس
 یی که مرپستا راه بری به کیمیا

 

 ٭٭٭
 از هر طرفی چهره گشایی که منم

 افتمبا این همه گه گاه غلط می
 

 وز هر صفتی جلوه گر آیی که منم
 نادان کس و بله روستایی که منم

 

 ٭٭٭
 ای و گر دستوریگر شاه زمانه

 گر مست طریقتی وگر مستوری
 

 گر باز جهان شکار و ور عصفوری
 ای مغروریتا راه به خود نربده

 

  مثنوی انیس العارفني مِنْ
 ای ز عشقت هر دىل را مشکلی
 جانم از خلق جهان بیگانه کن

 ای ز شوقت در جنون هر عاقلی
 یاد خود را با دلم هم خانه کن



۱۵۰ 

 وصالقَرُبَ الْتَاقِ قَدْمُشْلَْرةَ ازُمْ
 مَنام مُوا مِنْبَابُ قُوْأَیُّهَا االَٔحْ

 هر که را قصد حریم کربیاست
 عالمی را کني صفت سر بر زند
 مخزنِ اسرار ربانی دل است
 بر دلت گر درد جانان است و بس
 هرکه را با خویشنت کاری بود
 هرکه از هستی خود بیزار نیست

 ی حاصلیتا تو بر خود عاشقی ب
 خود به خود برخویش عاشق گشت دوست

 

 شَوا تَعالعُشَّاقِ لَا تَْمدَةَ الْزُبْ
 مُدَامبَ الْکَأسِهِ شُرْ  رَبُوا مِنْ اِشْ

 ستدشمنش در راه دین کرب و ریا
 آتش اندر دین پیغمرب زند
 محرمِ انوار روحانی دل است
 خوش نگهدارش که جان آن است و بس
 نیست عاشق خویشنت داری بود
 از وصال یار برخوردار نیست
 چون فنا در یار گشتی واصلی
  بلکه عشق و عاشق و معشوق اوست

 

  قطب اوشی کاکی عَلَیهِ الرّحمةُ 
وهُوَ خواجه قطب الدین بختیار از اعاظم عرفاست و ارادت به خواجه معني الدین حسن سجزی چشتی داشته و شـیخ 

. یـۀ چشـتیه اسـتغرض، از اعاظم و افاخم سلسـلۀ علّ. فرید الدین شکرگنج دهلوی در خدمت وی لوای کمال افراشته
گویند وجه تسمیۀ کاکی این بوده که در ایام ریاضات و عبادات هر روز قرصی نان خشک از عالم غیب به جهت وی 

. کردهغالباً در ایام مجاهده به نان خشکی قناعت می. چه، نان خشک را کاک گویند و معرب آن قاق است. رسیدمی
ان حیات آن عاىل درجات اىل االن همه روزه از همان قسـم نـان در سـر استماع شد که از زم. به این لقب ملقب آمده

  :از اوست. مزارش در سه فرسنگی دهلی در سمت جنوب واقع است. مزار او پخته به زایرین و مجاورین دهند
 خونِ جگرخورممن به چندین آشنایی می
 کند عیبش مکنقطبِ مسکني گر گناهی می

 

 ایآشنا را حال چون این وای بر بیگانه
 ایکند دیوانهدور نبود گر گناهی می

 

  قتّاىل خوارزمی عََلیهِ الّرحمةُ 
بني الخـواص و العـوام مشـهور و معـروف و بـه فضـایل صـوری و . اسم شریفش پهلوان محمود مشهور به پوریای وىل

ی در قـوت و قـدرت بـا گویند کس. احوال فرخنده مالش در کتب تواریخ و تذکرۀ شعرا و عرفا مذکور. معنوی موصوف
هـذا اصـح بـاّی . بعضی او را پسر بوریای وىل دانسته و برخی این لقب را بر خود آن جنـاب بسـته. وی برابری نکرده

مثنـوی کنـز الحقـایق از . حقایق و معـارفی بسـیار از وی بـروز و ظهـور نمـوده. تقدیر عارفی کامل و کاملی واصل بوده
زیـرا کـه . ار آن کتاب و گلشن به هم آمیخته، غالباً از کنـز الحقـایق بـوده باشـدبعضی از اشع. منظومات آن جناب است
. صورت اتمام یافته و شیخ شبسرتی هفـده سـال بعـد از آن گلشـن راز را منظـوم نمـوده ۷۰۳کتاب کنزالحقایق در سنۀ 

گفـت و علـی  گوینـد در شـبی کـه وفـات یافـت ایـن ربـاعی را. ، مزارش در خیوق خـوارزم اسـت۷۲۲وفاتش در سنۀ 
  :اش یافتندالصباح بر سجاده

  رباعی
 امشب ز سر صدق و صفایِ دل من
 جامی به کفم داد که بستان و بنوش

 

 در میکده آن هوش ربایِ دل من
 گفتم نخورم گفت برای دلِ من

 

 ٭٭٭
 بهشت و دوزخت با تست در پوست

 

 جویی ای دوستچرا بريون زخود می
 

  ٭٭٭
 مثنوی کنز الحقایق مِنْ



۱۵۱ 

 اگر تو خوی خوش داری به هر کار
 ندر ربایدوگر خوِی بدت ا

 دهان تو کلیدانی است هموار
 بهشت و دوزخت را یک کلیدست
 کزو گه گل دهد در باغ و گه خار
 زبانت را کلیدی همچنان دان
 به خريی گر بگردانی نعیم است
 در این عالم مزن از نیک و بد دم

 

 از آن خویت بهشت آید پدیدار
 از آن جز دوزخت چیزی نیاید
 زبان تو کلید آن نگه دار
 کلید این چنني هرگز که دیدست
 گهی جنت گشاید زو گهی نار
 بدان کت آرزو باشد بگردان
 به شری گر بجنبانی جحیم است

 باید هم آدمکه هم ابلیس می
 

 ٭٭٭
 چه نیکو گفت آن مرد سخن دان
 که صوفی و امام و شیخ و زاهد
 همه گشتی و کارت شد به سامان
 مسلمانی ورای این و آن است
 به کس مپسند آنچت نیست درخور

 

 بدان صوفیِ سرگردانِ حريان
 سه ماهه دار و خلوت شني عابد

 دی مسلمانکنون وقت است اگر گر
 که آن از علم خاص الخاصِ جانست
 مسلمانی همني است ای برادر

 

  رباعیات
 آنیم که پیل برنتابد لت ما

 ای گريد جایگر در صف ما مورچه
 

 بر چرخ زنند نوبت شوکت ما
 ردد از دولتِ ماآن مورچه شري گ

 

 ٭٭٭
 گر مرد رهی نظر به ره باید داشت
 در خانۀ دوستان چو محرم گشتی

 

 خود را نگه از هراز چَه باید داشت
 دست و دل و دیده را نگه باید داشت

 

 ٭٭٭
 باید بودبا قوّت پیل مور می

 این طرفه نگر که عیب هر آدمئی
 

 باید بودبا ملک دو کون عور می
 باید بودو کور میباید دید می

 

 ٭٭٭
 جز دست تو زلف تو نیارست کشید
 از رویِ تو چشم من نظر زان بربید

 

 جز پای تو سوی تو نیارست دوید
 کان روی بجز چشم تو نتواند دید

 

 ٭٭٭
 سه نقطه یکی شدند در اصلِ وجود
 عشق و می و جام هر سه یاری کردند

 

 تا آدم بیچاره در آمد به سجود
 ردد مردودتا طاعت ابلیس نگ

 

 ٭٭٭
 گر کار جهان به زور بودی و نربد
 این کار جهان چو کعبتني است و چونرد

 

 مرد از سرنامرد برآوردی گرد
 نامرد ز مردمی برو چتوان کرد

 

 ٭٭٭
 آنم که دل از کون و مکان برکندم
 کندم ز سر کوه قناعت سنگی

 

 ای خرسندموز خوان جهان به لقمه
 ۀ آز افکندمآوردم و بر رخن

 

 ٭٭٭
 ور بر دگری نکته نگريی مردی گر بر سر نفسِ خود امريی مردی



۱۵۲ 

 مردی نبود فتاده را پای زدن
 

 ای بگريی مردیگر دست فتاده
 

 ٭٭٭
 خوان و مگویاز دفرت عشق راز می

 خواهی که دل و دین به سالمت بربی
 

 ران و مگویمرکب پیِ این طایفه می
 مگوی دان وبني و مکن ظاهر و میمی

 

 ٭٭٭
 تا بر سر کرب و کینه هستی پستی
 از فکر جهان و قید و اندیشۀ او

 

 تا پريو نفسِ بت پرستی مستی
 چون شیشۀ آرزو شکستی رستی

 

  قادری هندوستانی
باالخره اورنگ زیـب بـرادر . جهان پادشاه هندوستان بوده اسمش محمد، لقبش داراشکوه، پسر بزرگ و ولیعهد شاه

اگرچـه سـلطان و سـلطان زاده بـوده، امـا تحصـیل . کوچک وی برو خروج کـرده، پـس از اسـتیال او را بـه قتـل آورده
ورزیـد و چـون با سعیدای سرمد دوستی داشت و با مالشاه بدخشانی ارادت و اخالص می. نمودمقامات عرفانیه می

ای در توحیـد رسـاله. نمـودشاه و میان شاه مريالهوری بـه طریقـۀ قادریـه منسـوب بـود، قـادری تخلـص مـیسلسلۀ مال
به هـر صـورت . سفینة االولیا نیز از مؤلفات اوست. شطحیات اهل یقني مرقوم آورده، آن را حسنات العارفني نام کرده

  :نتایج طبع اوست فرمود و این دو بیت و قطعه و رباعیات ازگاهی به نظم مبادرت می
 هر خم و پیچی که شد، از تار زلف یار شد

 

 دام شد، زنجري شد، تسبیح شد، زنار شد
 

 ٭٭٭
 با دوست رسیدیم چو از خویش گذشتیم

 

 از خویش گذشنت چه مبارک سفری بود
 

 ٭٭٭
 جهان چیست ماتم سرایی در او

 ای چند بر خوانِ اوپاره جگر
 

 نشسته دو سه ماتمی رو برو
 ای چند مهمانِ اوجگرخواره

 

  رباعی
 از اصل حقیقت چوخرب دار شدی
 چون فاعل خري و شر خدا را دیدی

 

 از یار بدان جمله که هشیار شدی
 دیدی گنه از خویش و گنه کار شدی

 

 ٭٭٭
 آیدکی کار تو در شمار حق می

 عنيِ خویش دانی حق راباید که تو 
 

 آیدیا قلب تو در عیار حق می
 آیدفانی شدنت چه کار حق می

 

 ٭٭٭
 عارف دل و جان تو معني سازد
 کامل همه را ز نقص بريون آرد

 

 خاری که کند بجاش گلشن سازد
 یک شمع هزار شمع روشن سازد

 

  قريی بغدادی
 زیاده بر این. نموداز مشایخ کرام و افاضل عاىل مقام و در طریقت صاحب مقامات  عظام بوده و طالبان را تربیت می

  :از اوست. از حاالتش اطالعی حاصل نگردید
 عشق آمد و خاک محنتم بر سر ریخت
 خون در رگ و ریشۀ دلم سوخت چنان

 

 وز برق بال به خرمنم اخگر ریخت
 کز دیده به جای اشک خاکسرت ریخت

 

 ٭٭٭



۱۵۳ 

 وختعشق آمدو آتشی به جانم افر
 خاکسرت من اگر به دوزخ ریزند

 

 پروانه صفت سوز و گدازم آموخت
 باید سوختدوزخ داند چگونه می

 

  قطب جامی قُدِّسَ سِرُّهُ
گاهی محمـد . از اکابر مشایخ بوده. و هُوَ شیخ قطب الدین محمدبن شمس الدین مطهر بن شیخ ابونصر احمد جامی

از اشـعار آن . درین حرف ثبـت شـد. چون غالباً قطب تخلص کرده. نمودهو گاهی ابن مطهر و گاهی قطب تخلص می
  :ناب نوشته شدج

 دل از دنیا به کلی بسته دارید
 دىل را کو نشد دیوانۀ عشق
 چو در میدان وحدت کرد جوالن

 

 سراندر راه حق پیوسته دارید
 به زنجري شریعت بسته دارید
 عنان مرکبش آهسته دارید

 

 ٭٭٭
 کز دست نفس شوم سرکش وارهم کی بود

 جامِ می از دست ساقیِ اجل گريم چوقطب
 

 وز هوایِ این جهان تنگ ناخوش وارهم
 وار از هر کشاکش وارهمدرکشم آزاده

 

  رباعی
 وقت است که دل کم دو عالم گريد

 نیاید زین پسشادی چو به دست می
 

 حاصل شدن مراد ما کم گريد
 اُمیدِ بریده دامنِ غم گريد

 

  قَدَهُکمال خجندی نَوَّرَ اللّهُ َمرْ
د، از اعاظم خجنـد بـوده و از فـیض صـحبت اهـل حـال و اربـاب کمـال عالیـق و نام شریفش شیخ کمال الدین مسعو

عوایق دنیوی را ترک نموده، بـه خـدمت عرفـا مشـغول و از یـاد غـري معـزول، بـه زیـارت مکّـۀ معظمـه رفتـه و پـس از 
ت عاقبــ. مــدتها مجمعـش مرجــع عرفـاء و فضــال بـود و جمعــی کثـري را تربیــت نمـود. مراجعـت در تربیـز تــوطن گرفتـه
او بعد از چهار سال، دیگرباره بـه تربیـز . شیخ را به همراه خود به سرای ترکستان برد. توقتیمش خان ترک به تربیز آمد

سلطان حسني ابن اویس جالیر در تربیز به جهت او منزىل نیکو ترتیب داد و شیخ بـه عبـادت مشـغول . مراجعت نمود
ای از آن باغ خورده هزار دینـار قـرض شـیخ نای سري باغچۀ او میوهمريان شاه بن تیمور به دیدن وی رفت و در اث. شد

  :این اشعار از اوست. اندگفته ۸۰۳و بعضی در سنۀ  ۷۹۲وفاتش در تربیز در سنۀ . را داد
  غزلیّاتِه مِنْ
 فرمان خرد بر دل هشیار نویسند

 

 حکمی نبود بر سر دیوانه قلم را
 

 ٭٭٭
 منع کمال از عاشقی جان برادر تا به کی

 

 اپند پدر مانع نشد رسوای مادرزاد ر
 

 ٭٭٭
 گفتی کمال چون رست از تريه روزگاری

 

 سر برزد آفتابی از مطلع عنایت
 

 ٭٭٭
 های من در شعر مناین تکلف

 

 ي یا حُمَرياِی من استکَلِّمِینْ
 

 ٭٭٭
 اندنیست او را دهن اما سخنی ساخته

 

 ترازین نتوان ساختسخنی ساخته شريین
 

 ٭٭٭
 اندیشه ز سر نیست که شد در سرکارش

 

 اندیشه از آن است که با ماش سری نیست
 



۱۵۴ 

 ٭٭٭
 به فرشتگانِ رحمت برم این شکایت از تو

 

 که مرا حبیب کشت و به مزار من نیاید
 

 ٭٭٭
 هرگل که ز خاک من بروید

 

 عاشق شود ار کسی ببوید
 

 ٭٭٭
 وست داران بجز از دوست نخواهند زدوستد

 

 طلبندکه نباشد به از او آنچه ازو می
 

 ٭٭٭
 ما خانه خراب کردگان را
 یا دوست گزین کمال یا جان

 

 در دل غم خانمان نگنجد
 یک خانه دو میهمان نگنجد

 

 ٭٭٭
 شده از ساقیِ لطف تو جهانی سرياب

 

 همچنان بحر کرم موج زنان ماالمال
 

 ٭٭٭
 روم از قفایِ اومن نه به اختیار خود می

 

 کشدم کشان کشانکان دو کمند عنربین می
 

 و له
 های صوفیان در دور چشم مست توخرقه

 با همه تقوی و زهد ار بشنود نامت کمال
 

 سالها باید که از رهنِ شراب آید برون
 از درون خانقه مست و خراب آید برون

 

  وله
 تا خلوت جان خاىل از اغیار نیابی
 آنجا که شد او یافته خود را نتوان یافت

 

 بام و در این خانه پر از یار نیابی
 تار نیابیغم نیست چو سر یابی و دس

 

  مةُ اللِّه عَلَیهِ گلشن دهلوی رَحْ 
اسمش سعداللّه، ملقب به شاه گلشن بوده و ارادت خود را در خدمت موالنا شیخ عبداالحد، نوادۀ جناب شیخ احمد 

نموده و در نهایت تجـرد بـه سـر مـیثري و تصرف در نفوس مشیخه قبول نمیسرهندی تربیت نموده، گویند با وجود تأ
مـدتها مفقـوداالثر . وقتی قریب به غروب از دهلی بريون شده. چنانکه یک جامۀ خشن را دوازده سال تغیري نداد. برد
روب خوشـی شنیده بودم که احمدآبادِ گجرات را وقـت غـ: گفت. پس از ظهور و حضور سبب غیبت را پرسیدند. بود
 ۱۱۴۱فـوتش در سـنۀ . گـرددغرض، از متأخرین مجردان و موحـدان محسـوب مـی. رفتم، دیدم و حال برگردیدم. است

به هر صـورت ایـن بیـت از آن جنـاب . سپارداشعار بسیاری دارد و در شاعری طریقۀ اهل هندوستان را می. واقع شده
  :قلمی گردید

 برآ از ظلمت تن تا که نور جان شود پیدا
 

 زجان بگذر دالچون من که تاجانان شودپیدا
 

  مَةُکاهلی کابلی عَلَیهِ الرَّحْ 
بنابر علـو . ابوالقاسم نجم الدین محمدش نام بود و در سن شباب کسب علوم در پیش موالنا عبدالرحمن جامی نمود

. سـید و ارادت نگزیـدبه خدمت جمعـی ر. همت و سُموٌ فطرت به علوم رسمیه قناعت نکرده، روی به علم باطن آورد
به خدمت سید محمد هاشم شاه کرمانی االصل دهلوی الموطن مشهور بـه شـاه جهـانگري رسـید و . به هندوستان رفت

وفـاتش در . از اماجد طریقۀ سلسلۀ نعمت اللهیّه محسوب و عارج معـارج عالیـه شـد. ارادت آن سید واالمقام را گزید
  :بیت از او نوشته شد این چند. در اگره هندوستان بود ۹۸۸سنۀ 

  رباعی در تعریف انسان کامل
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 آن را که همیشه لطف حق همراه است
 از صورت خلق معنی حق بیند

 

 شاهش چو گدای است و گداچون شاه است
 آری آدم به صورت اللّه است

 

  هِ مَةُ اللّهِ عَلَیْحقائِقِه رَحْ مِنْ
 باده نوشخواه زاهد، خواه رند

 

 با همه کس بر سر انصاف باش
 

 ٭٭٭
 نهی به راه طلبای که پا می

 رانمرکبِ سعی خویش را می
 

 گر ز بد بگذری نکو گردی
 تا به جایی که جمله او گردی

 

 ٭٭٭
 زاید از این خاک دانچشمه که می

 نرگس شهال نبود هر بهار
 چشم بتان است که گردونِ دون

 

 اشک مقیمان دل خاک دان
 این که برآید به لبِ جویبار
 بر سر چوب آورد از گل برون

 

  کوهی شريازی
اند و از قـدمای مشـایخ بـوده اسـت و در خـدمت و صـحبت اصـحاب نام شریف آن جناب محمد و شیخعلی نیز گفته

صاحب تاریخ گزیده او را از مریدان شیخ عبداللّه خفیف شـريازی دانسـته و بـرادر . کمال اکتساب علوم معنوی نموده
گویند سببِ هدایت وی آن بوده که به دخرت پادشاه زمان خود عاشق شـد و چـون بـه هـیچ . ردهپري حسني شريوانی شم

وجه وصال منظور به جهت وی متصور و ممکن نبود از روی مصلحت در کوه خارج شهر به عبادت و صالح مشـغول 
سلطان به صومعۀ او رفتـه . اهاىل شهر از حالت و طاعت او خرب یافتند و به تواتر صیت زهد او گوشزد سلطان شد. شد

چو چاشنی عبادت و ایمان در مـذاق آن جنـاب . او را به مصاهرت خود تکلیف نمود. و اعتقادی به او به هم رسانید
شريین آمده و تقلیدش به تحقیق بدل شده بود، از قبول ابا نمود و قرب معشوق حقیقی را بر وصـل محبـوب مجـازی 

رفت و عبادت آن جناب به مدارج اقصی و معارج اعلی رسید و جذبۀ محبت آن عاشـق بِناءً عَلیه پایۀ مع. اختیار نمود
گویند که هر دو در آن کـوه بـه عبـادت مشـغول بودنـد تـا در سـنۀ . صادق محبوب صوری خود را به جانب خود کشید

  .وهی چه گفتشنیدی که بابای ک: گویدسعدی در بوستان می. لهذا به بابای کوهی مشهور است. رحلت نمودند ۴۴۲
دیـوانش دیـده . اینک مزارش در دامن کوه شرياز تکیه گاه اهل نیاز است و جمعی از هنود وی را نانک شـاه خواننـد

  :نماید و این اشعار از اوستتخلص می» کوهی«. شده
 ند در اوروح بحریست که عالم همه غرق

 ظاهر وباطنِ ذرات جهان اوست همه
 

 بس عجب دانم اگر جسم کف دریا نیست
 نیست اشیا اگر او عني همه اشیانیست

 

 ٭٭٭
 بویِ توحید ز مستانِ خدا نشنیده است

 

 خار و گل در نظر عارف اگر یکسان نیست
 

 ٭٭٭
 گر صد هزار شاهد رعنا نمود رخ

 

 بنگر به روی جمله که آن دلستان یکی است
 

 ٭٭٭
 یکی را گر به صد ره برشماری
 تا ببیند ذات اسماء و صفات خویش را
 به غري هستی حق هیچ روی ننماید

 

 یکی باشد عددها بی شمار است
 زوستحضرت بی مثل را مرآت انسان آر

 ترا که دیدۀ دل روشن و مصفا شد
 

 ٭٭٭
 هرکه را زلف چو زنجري تو دیوانه کند

 

 ز آشنایانِ جهانش همه بیگانه کند
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 ٭٭٭
 بودچو ختم آفرینش آدمی

 

 به آخر نوع انسان آفریدند
 

 ٭٭٭
 دال در بوتۀ عشقش چو زر بگدازوصافی شو

 

 آیدمانی و آن صراف میوگرنه قلب می
 

 ٭٭٭
 ز نور طلعت او سوخت هرچه موجود است

 

 به غري زلف که بر رویِ او نقاب شود
 

 ٭٭٭
 یک عني که جز اونیست در ظاهر و درباطن

 

 هفتاد و دوملت شد ترسا ویهودآمد
 

 ٭٭٭
 عاقبت سیل سرشکیِ ببَرَد بنیادش

 

 خنددۀ ارباب نظر میهرکه بر گری
 

 ٭٭٭
 کام دل هیچ کس از لعل تو هرگز نگرفت

 

 سوزدنام آن لب همه را کام و دهان می
 

 ٭٭٭
 بی جان و تن دلم شد در وصل یار واصل

 

 تحصیل یار کردیم عمری و بود حاصل
 

 ٭٭٭
 عرش و کرسی و آسمان و زمني
 اندهمه در دل چو بی نشان شده

 

 کرانۀ دلغرقه در بحر بی
 نۀ دلندهد هیچ کس نشا

 

 ٭٭٭
 نگنجد در زمني و عرش و کرسی آه آهمی

 

 بینیم جایی جای اوجز دل پرخون نمی
 

 ٭٭٭
 نگنجی در جهانای که از فرط بزرگی می

 

 ایدر دلم کان قطرۀ خونیست چون جاکرده
 

 ٭٭٭
 کشف شد سر ازل تا به ابد چون یک دم

 

 ریبر من از عالم اسرار گشودند د
 

  کاتبی ترشیزی
گاه از شعرای مشهور و از معاصرین تیمور بـه خـدمت سـید شـهید . نامش محمدبن عبداللّه، از علوم صوریه و معنویه آ

. بر مواقف واقف و به معارف عارف گردیـد. سید سیمی رسید و ارادتش گزید و به تجرید کوشید و بادۀ توحید نوشید
مثنوی ذوبحرین و ذوقافیتني موسوم بـه مجمـع البحـرین منظـوم کـرده و مثنـوی . در مناقب و حقایق اشعار آبدار فرمود

غـرض، از اربـاب سـلوک و عرفـان و اصـحاب . دیـوانی نیـز دارد. دیگر مُسمّی به محب و محبوب به قید نظـم آورده
  :شودچند بیتی از مثنوی و غزلیاتش قلمی می .در اسرتآباد رحلت نمود ۸۳۸مجاهده و ایقان بود و در سنۀ 

 ای شده از قدرت تو ماء و طني
 قهر تو بی برگیِ ساز جهان
 طالبِ تو از همه دارد فراغ
 مسکن عشاق تو شهرِ بالست
 طالبِ این گلشن دنیا مباش
 در گذر از اللۀ باغ امل
 واصل انسان همه پیچ است و پیچ
 حاتم و آن بخشش عامش کجاست

 لوحۀ دیباچۀ دنیا و دین
 پیشِ تو پیدا همه رازِ نهان
 در شب تار از جگر آرد چراغ
 شربتِ مشتاق تو زهرِ فناست

 یی اندر رهِ عُقبی مباشخاره
 سوزش دل بنگر و داغ اجل
 حاصلِ دوران همه هیچ است هیچ
 طی شده آن نامه و نامش هباست
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 نسخۀ این عالم کل را بمان
 بادۀ این مصطبه قهر است و بس

 

 پیچ و خم دل را بخواننامۀ
 شربت این مشربه زهر است و بس

 

  غزلیات
 ایم و جهان کاروانسراستما کاروانی

 

 در کاروانسرا نکند کاروان سرا
 

 ٭٭٭
 هیچ کس یک سر مو از دهنت آگه نیست

 

 دم از آنجا نتوان زد که سخن را ره نیست
 

 ٭٭٭
 ر نه به دست منست یک سر مویچو خري و ش

 

 اگر ثواب ندارم مرا گناهی نیست
 

 ٭٭٭
 دال جان باخنت دعوی مکن چندان که یار آید

 

 شود معلوم کار هرکسی چون وقت کار آید
 

 ٭٭٭
 ز چشم اهل نظر کسب کن حیات ابد

 

 گذردکه آب خضر ازین جویبار می
 

 ٭٭٭
 ای ساختپیِ درد تو مهمانخانه

 

 چو برهم زد قضا آب و گِل من
 

 ٭٭٭
 آن گنج که جستم ز کسان درگه و بی گاه

 

 کس یافتم المنّةُ لِلّه بی منت
 

 ٭٭٭
 ام فتد جاییپس از هالک چو هر ذره

 

 بود به مهر تو هر ذره را تماشایی
 

 ٭٭٭
 جانم فدای آنکه شد جانش فدای چون تویی

 

 گر جان فدا سازد کسی باری برای چون تویی
 

  لطف اللّه نیشابوری
جنـاب شـاه . سـالکی اسـت صـاحب جـاه در زمـان امـري تیمـور و شـاهرخ مـريزا بـوده. لطف اللّـه اسم شریفش موالنا

. شیخ آذری طوسی در جواهراالسرار یکی از رباعیات مصنوعۀ وی را نگاشـته. نورالدین نعمت اللّه را مالقات نموده
غالب اشعارش . رضوان شتافتوفات یافت و به روضۀ  ۷۸۶ای داشته، در سنۀ زاویه در قدم گاه امام ثامن ضامنهيلع

  :در مدایح ائمۀ اطهار است
  قصیده در مذمّت دنیا

 حجاب ره آمد جهان و مدارش
 به باد دی و تابِ تريش نريزد
 نه با راحت وصل او رنج هجرش
 رخِ دل ز معشوقِ دنیا بگردان

 تهته کُشْکه هست و بُوَد روز و شب کُشْ
 ی یکی گندَه پريِ جوان طبعچه بین

 همه غَنج و رنج است فن و فریبش
 که دل بردن و بی وفایی است خویش
 نماند ز دستانِ این زال ایمن
 کنار از میان تو آن روز گريد

 ز ره تا نیندازدت بر مدارش
 نعیمِ خزان و نسیمِ بهارش
 نه با نوشِ خرمای او نیشِ خارش
 مکن منتظر دیده در انتظارش
 به هر گوشه همچون تو عاشق هزارش
 اگر درکشی چادرش از عذارش

 گارشهمه رنگ و بویست نقش و ن
 جگر خوردن و جان گدازیست کارش
 تنی کو بود زورِ اسفندیارش
 که خواهی بگريی میان در کنارش
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 کسی را که او معترب کرد روزی
 جویدت رنج، راحت مجویشچو می

 به دنیای دون مرد بی دین کند فخر
 به کارِ خداوند مشکل تواند
 صد اقداحِ نوشني نوشش نريزد
 مر او راست تمکني و تشریف و عزت
 خنک آنکه شادان وغمگني ندارد
 برپهیزد او از متاعی که نبود
 قبول خرد گر بدی رد نکردی
 سالمِ خداونِد دادارِ داور

 

 به روز دگر کرد بی اعتبارش
 داردت خوار،عزت مدارشچو می

 دلِ مردِ دیندار ز دنیاست عارش
 توجه نمودن خداوندگارش
 به یک جرعه زهر ناخوشگوارش

 داشت چارشکه نوشید و پاشید و می
 از بود ونابود ناپایدارشدل 

 قبولِ خردمند پرهیزگارش
 شه اولیاء صاحب ذوالفقارش
 بر اوالد او باد و آل و تبارش

 

  لوىل هندوستانی
. نمـودیوانگـان سـلوک مـینام وی محمد و از شـوریدگان بـی سـر و سـامان آن مملکـت بـود و بـه شـیوۀمجذوبان و د

  :اش از تخلصش معلوم استوارستگی
 آنان که طلب کار الهید، الهید
 موجودِ خدای است و جز او نیست همه اوست

 

 گم هیچ نگردید چه خواهید چه خواهید
 بريون ز شما نیست هر آن چیز که خواهید

 

  ی الدِّین اندلسی عََلیهِ الرَّحمةُمُحْ
اندُلس به ضم اول و ثالث و الم . دَلُسِيِّنِ مُحَمَّدُ بنُ علّي العربيّ الطائيّ الحاتَمِّي االَٔنْي الدِّیْنَ مُحْحِّدیْمُوَحَدُ الْوَهُوَ أَوْ

ه . و سکون سني، نام شهری است در حدودِ مغرب و شیخ از اعاظم محققني و از اماجد موحـدین اسـت قاضـی نوراللـّ
رسد و آنچه بر مؤلّف این کتـاب وی به یک واسطه به حضرت خضر میشوشرتی در مجالس المؤمنني نوشته که خرقۀ 

معلوم شده و در صورت شجرۀ سلسلۀ ارادت و اجازت دیده، وی مریـد شـیخ ابوالحسـن علـی از خلفـای شـیخ محـی 
الدین عبدالقادر جیالنی است و سلسلۀ ایشان به واسطۀ معروف کرخی به حضرت امام ثـامن علـی بـن موسـی الرضـا 

او گفتـه کـه . رسد و آنچه ازتصریحات اکابر است قدوۀ قائلني به وحدت وجود جناب شیخ بـودهتحیّة و الثنّا میعلیه ال
زیرا که کالم او را حمل . اندوجود مطلق حق است و به این سخن برخی از عرفا و جمعی از علما وی را تکفري نموده

ذلکَ  تَعالَی عَنْ. شمردداند وممکنان را افراد او میل او میاند به اینکه جناب اقدس الهی را کلی طبیعی یا مثنموده
ا العـارفُ اَیُّها الصِدّیقُ وَاَیُّها الْـ: جناب شیخ عالء الدّولۀ سمنانی در حواشی فتوحات به وی گفته. عُلُّواً کَبرياً وَيلُّ واَیُهـّ

آشـفته و در میـان او شـیخ عبـدالرزاق کاشـی در اما در آنکه حق را وجود مطلق گفته، بر وی بر. حَقّانيِّ خطاب کردهالْ
مجمـالً . و در اغلب کتب خاصه نفحات صورت آن مسطور است. ها رد و بدل شده که مشهور استاین باب مکتوب

اند مراد شیخ نبـوده اسـت جمعی از اهل حال را در این مسأله قال است و همانا آنچه عالءالدوله و امثال او فهم کرده
 تَعـاىل أَنْ: شود که شیخ به غایت تنزیه ذات قائـل اسـت و از آن اشـارات اسـتدّمۀ فتوحات معلوم میو ازعبارات مق

لهذا جمعی کثري از متـأخرین . واحد دانسنت وجود ومتعدددانسنت موجود است. لَمُقُهُ أَسْیَحِلَّها و طَرِیْ حَوادِثُ اَوْتَحِلَّهُ الْ
یافعی در ارشاد گفتـه کـه شـیخ عزالـدین عبدالسـالم دمشـقی . اندوسوم ساختهاین طریقه را قبول و به ذوق المتألهني م

یاران گفتند که ما خواهیم که قطب را دیده باشيم . اتفاقاً روزی صحبت قطب در میان بود. گفتی که شیخ زندیق است
. هر شـرع اسـتداری ظـاآن از بابـت نگـه: گفـت. کـردیگفتند تو در وی طعن می. و اشاره به شیخ محی الدین کرد

مضـجعش در ظـاهر دمشـق اسـت کـه . والدتش در سنۀ ستني و خمس مائه و وفاتش در سنۀ ثلـث و ثالثـني و سـتّمائه
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  :تألیفات مجمالً و کتبش بني العرفا مشهور و این ابیات از اوست. اکنون به صالحیه معروف است
  اَشعارِهِ مِنْ

 وةٌدانُ المُحِبّنيَ َنْضیَقُولُونَ أَبْ
 عَهُمْ حُبَّ خالَفَ طَبْتُ الَٔنَّ الْفَقُلْ

 

 تَ إلّا مُرائِیاً َت سَمِنيٌ لَْسوَأَنْ
 عي فَصَارَ غذائِیاهُ طَبْوَوَافَقَ 

 

 ٭٭٭
 ُرخَْمالزُّجاجُ وَرَقَّت الْ  رَقَّ

 رٌ وَالَ قَدَحُفَکأنَّما خَمْ
 شَفُ الغِطایُکْ لَ أَنْ مَاً قَبْتُ قِدْتَوَهَّمْ

 تُ عارفاًبحْفَلَمَّا تَجَلَّی الصُّبحُ اَصْ
 

 رُ وَتَشَابَهَا وَتشَاکَلَ االَٔمْ
 رٌ فَکَأَنَّما قَدَحٌ وَالَخَمْ

 اَخالُ کأَنِّی ذاکِرٌ لَکَ شاکِرٌ 
 کورٌ وَذِکرٌ و ذاکِرُ بأَنَّکَ مَذْ 

 

 ٭٭٭
 نَهاولُ إلَی سُعادَ وَدُوْوٌصَُف الْکَیْ

 کَبٌوَالرِّجلُ حافِیّةٌوَمَالِیَ مَرْ
 

 فُ نَهُنَّ حُتُوْقُللُ الجبالِ وَدُوْ 
 فٌقُ مَخُوْرٌ وَالطَّرِیْکَفُّ صَفْوَالْ

 

 ٭٭٭
 دُجَمادٍ وَبَعْني مِنْقَ أعْْلفال َخ

 کُلُّ عاقٌّ حِسِّ وَالْ الْ عَد النَّبت ذُوْوَبْ
 مُسَمَیَّ آدَمُ فَمُقَیَّدٌوَأَمَّا الْ 

 بِي و قَالِبي لَبَنانٌ بِي قَلْقُطْ
 حِيمي رُوْمِي وَکَلِیْهرونِي جِسْ

 

 زَانٍنُ وَأوْ نباتٍ عَلَی قَدَرٍ یَکُوْ
 هانِفاًوَایضاحِ بُرْبِخالفة کَشْ 

 مانُ قِالدُهُ اِیْ لٍ أوْ رٍ وعَقْ بِفکْ
 فانُ سي عِرْري وَعِیْسِرِّي خِضْ

 هَوَی هامانُ عَوني نَفسِي وَالْفِرْ
 

  مجدالدین بغدادی
مرید حضرت شیخ نجم . اندو را از بغدادک خوارزم شمردهبعضی ا. وهو ابوسعید شرف بن مؤید بن ابوالفتح بغدادی

وقتی در حالت سکر و غلبۀ حال گفته که بیضۀ بط بودیم بر کنار دریا افتاده و شیخ ما مرغی بود ما . الدین کربی است
شـیخ . نـدرا در زیر بال گرفت تا از بیضه بريون آمدیم و چون بیضۀ بط بودیم ما به دریا رفتیم و شـیخ مـا بـه سـاحل ما

شیخ فرمود ایمان بـه سـالمت . مجدالدین عذر خواست. در دریا مرياد: گفت. نجم الدین این سخن شنود و متغري شد
مصداق این مقال ایـن کـه شـیخ مجدالـدین را بـه حکـم سـلطان محمـد خـوارزم شـاه در دجلـه . بردی، اما سر سرپدی

زم شاه را نفرین کرد و فتنۀ چنگیزی ظاهر شـد و سـرها انداخته، هالک کردند و شیخ نجم الدین پس از اطالع، خوار
. چنانکه تفصیل آن در کتـب ثبـت اسـت. در سَرِ سَرِ مجدالدین بر باد رفت و خود نجم الدین هم در آن فتنه شهید شد

  :این چند رباعی منسوب به آن جناب است. اتفاق افتاد ۶۰۶شهادت شیخ مجدالدین در سنۀ 
 فردا که شود مدت عالم کم و کاست
 بیچاره تنِ شهیدِ من غرقه به خون

 

 و راست سرها همه از خاک برآید چپ
 از خاکِ سر کویِ تو خواهد برخاست

 

 ٭٭٭
 از شبنم عشق خاک آدم گل شد
 سر نشرتِ عشق بر رگِ روح زدند

 

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
 یک قطره فرو چکید و نامش دل شد

 

 ٭٭٭
 شمعی است رخ خوب تو پروانه منم
 زنجري سر زلف تو بر گردن تست

 

 گانه منمدل خویشِ غم تواست و بی
 در گردنِ من فکن که دیوانه منم

 

آنچه از . این رباعی که نوشته خواهد شد صاحب آتشکده در احوال شمس الدین محمد به نام مجدالدین یزدی نوشته
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  :شد از جناب شیخ مجدالدین است نفحات و مجالس العشاق و مجالس المؤمنني و سایر کتب معلوم
 در بحر محیط غوطه خواهم خوردن
 کار تو مخاطره است خواهم کردن

 

 یا غرق شدن یا گهری آوردن
 یا سرخ کنم روی بدان یا گردن

 

  محمد غزاىل طوسی قُدِّسَ سِرُّهُ
وی بـرادر مهـرت . اسـتاز مشـاهري علمـا و محققـني عرف. کنیت و نام آن جناب ابوحامد محمد و لقبش حجة االسـالم

به قول ابـن خلکـان از قُـرای طـوس . معارضات ایشان مشهور است و در کتب متداوله مذکور. شیخ احمد غزاىل است
بود ولیکن آخراالمر به حقیقت حال است و اگرچه در اوایلِ حال، جناب شیخ طالب علم قال و سالب طریق حال می

خود گفته اسـت کـه بـا اینکـه .اقرار آورده و صاحب مقامات عالیه گردیداهل ذوق پی برده، به حقیقت طریقۀ عارفني 
من به اغلب و اکثر علوم عالم بودم تا به خدمت جناب شیخ ابوعلی فارمـدی و سـایر اهـل حـال رجـوع ننمـود، حـلِّ 

غرض، جناب شیخ رحمـة اللّـه علیـه محققـی اسـت بـی بـدیل و مـدققی . غوامض و بسط قبایض من حاصل نگردید
پنجـاه و . احیای علوم و کیمیـای سـعادت از اوسـت. گویند عدد رساالتش به نهصد ونود و نه رسیده. بی عدیلاست 

  :از اوست. به جنت شتافت ۵۰۵چهار سال عمر یافت و در سنۀ 
 گفتم دالتو چندین بر خویشنت چو پیچی
 گفتا که هم طبیبی فرموده است این را

 

 با یک طبیب محرم این راز در میان نه
 گر مهرِ یار داری صدمُهر بر زبان نه

 

 ٭٭٭
 کس را پسِ پردۀ قضا راه نشد
 هر کس ز سر قیاس چیزی گفتند

 

گاه نشد  وز سِرِّ قدر هیچ کس آ
 معلوم نگشت و قصه کوتاه نشد

 

 ٭٭٭
 ما جامه نمازی به سر خم کردیم

 ها دریابیمین میکدهشاید که در
 

 وز خاک خرابات تیمم کردیم
 ها گم کردیمآن یار که در صومعه

 

 ٭٭٭
 خاک در کس مشو که گردت خوانم

 تری به خلق محتاج تریتا تشنه
 

 گر خود همه آتشی که سردت خوانم
 سري از همه شو تا سره مردت خوانم

 

  معني چشتی هروی قُدِّسَ سِرُّهُ
وده، و لهذا این سلسـله بـه نـام توابع هرات ب اصل آن جناب از قریۀ چشت مِنْ. وهُوَ خواجه معني الدین حسن سنجری

آن جناب در هندوستان مروج دین . ناهج مناهج حقیقت و سالک مسالک طریقت است. وی به چشتی شهرت نموده
تربیت از خواجه عثمان هـروی یافتـه بـوده، . صاحب کرامات و مقامات و خوارق عادات. نبوی و طریقۀ علوی گردید

تیمّناً و . لخی و شهاب الدین غوری وشمس الدین غوری از مریدان آن جنابندقطب الدین بختیار کاکی و ضیاءالدین ب
  :شودتربّکاً از اشعار او قلمی می

  غزلیّاتِهِ  مِنْ
 به حق او که به کونني دیده نگشایم

 ش عشقت بسوختم چه عجباگر در آت
 معني به چشم خرد حسن دوست ننماید

 

 که تا نخست نبینم جمالِ موىل را
 که کوه تاب نیاورد این تجلی را
 ببني به دیدۀ مجنون جمالِ لیلی را

 

 ٭٭٭
 وانکه با بحر درآمیخته خاموش آمد سیل را نعره از آن است که از بحر جداست
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 ها دوش لبم گفت وشنید از لب یارنکته
 اش ده ساقیراریست میهرکه را هوش و ق

 

 که نه هرگز به زبان رفت و نه در گوش آمد
 که مُعینش ز ازل بی خود و مدهوش آمد

 

 ٭٭٭
 ای ترا بر طور دل هر دم تجالی دگر

 ام در پیش استاد ازلیک دو حرفی خوانده
 

 طالب دیدار تو هر گوشه موسای دگر
 تاابد بر دل رسد هر لحظه معنای دگر

 

 رباعی
 ت کندعاشق همه دم فکر رخ دوس

 ما جرم و خطا کنیم و او لطف و عطا
 

 ای که نیکوست کندمعشوق کرشمه
 هرکس چیزی که الیق اوست کند

 

 ٭٭٭
 ای بعد نبی بر سر تو تاج نبی
 آنی تو که معراج تو باالتر شد

 

 وی داده شهان ز صولتت باج نبی
 یک قامت احمدی ز معراجِ نبی

 

  مَةُ مسعود بخارایی عَلَیهِ الرَّحْ
عاقبـت . ها نیز تحصیل علـوم نمـودسال. مت کردها در ماوراءالنهر حکومدت. اصلش از قریۀ بک از توابع بخاراست

هـا بـه دهلـی آمـده، در آن والیـت دسـت ارادت بـه بعـد از سـیاحت. از طلب مطلوب حقیق دردی در دلش ظاهر شد
دامان باسعادت جناب شیخ نصريالدین دهلوی مشهور به چراغ دهلی از خلفای شیخ نظام اولیا زده، به یمـن خـدمت 

نورالعیـون و امّ : او را کتـب اسـت. به مدارج عرفان و معارج ایقان ارتقـاء و ارتفـاع جسـت و عزلت در خانقاه، شیخ
رفتم گذار ما به سر منـزل مجـذوبی افتـاد در مرآت العارفني گوید با شیخ خود می. الصفایح و مرآت العارفني از اوست

اَللّهُمَّ اِنِّی اَعُوذُ : گفتس از سجده مینمود، پآمد به حسب نور شهود، هذا ربی گفته، سجده میکه هرچه پیش او می
پري روشن ضمري فرمود انکـار بـه حـالش . با خود گفتم ای عجب قولش این و فعلش آن. رِکَ بِکَ شیئاًاُشْ اَنْ بِکَ مِنْ

  :این دو رباعی از او قلمی گردید. بیندمکن که در این حالت از استغراق حال در آینۀ وجود خلق به جز حق نمی
 سلطان حقیقت دل جان بخش من است
 آن چیز که نیست نیست و آن چیز که هست

 

 ک دو جهان زیر پیِ رخشِ من استمل
 بی منت اغیار همه بخش من است

 

 ٭٭٭
 بر یاد لبت باده حالل است حالل
 جز طلعتِ زیبای تو ای مایۀ حال

 

 می نیست، تجلّیِ جالل است جالل
 هر چیز که دیدیم خیال است خیال

 

  مؤمن یزدی
مـدتها بـه . در نـزد علمـا و عرفـا کسـب کمـاالت ظـاهری و بـاطنی نمـوده. اسمش حسني و ازفضالی زمان خود بـوده

تصفیه و تزکیۀ نفس اشتغال داشته، آخر لوای سفر عقبی افراشته، بر عالم فانی دامن افشاند و ایـن رباعیـات در عـالم 
  :از او یادگار مانده

  رباعیّاتِهِ  مِنْ
 نتوان به خدا رسید از علم کتاب
 در وادی معرفت براهني حکیم

 

 د راه به اقلیم صوابحجت نرب
 هاست در چراگاه دوابچون جاده

 

 ٭٭٭
 فعلِ بد ما چو قّصۀ بوالعجب است
 تهمت نشتوان به قدرتِ ناقص کرد

 

 روز همه در فکرت این قصه شب است
 حق هم نتوان گفت که ترکِ ادب است
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 ٭٭٭
 مؤمن به بدی نیست کسی مانندت

 دانییک چند چنان بدی که خود می
 

 خوانندته خلق نیک میاین طرفه ک
 دانندتیک چند چنان باش که می

 

 ٭٭٭
 در پهلوی دل وثاقم از ناله پُر است
 از دیدۀ خونبار که چشمش مرساد

 

 جانم ز تب ولبم ز تبخاله پر است
 دامان و کنارم ز گلِ الله پر است

 

 ٭٭٭
 ما حرص به نريوی قناعت شکنیم
 پا بر سر تاج کیقبادی ننهیم

 

 دل خلق خار منّت شکنیموندر 
 آنجا که کُله گوشۀ همت شکنیم

 

 ٭٭٭
 دل چیست درون سینه سوزی و تفی
 القصه به قصد جان ما بسته صفی

 

 تن چیست غم و رنج و بال را هدفی
 مرگ از طرفی وزندگی از طرفی

 

  مشفقی دهلوی
وجـودش در عهـد سـلطنت . اصلش از مضـافات صـوبۀ شـاه جهـان آبـاد بـوده. کهّن و از مشایخ دهلیاسمش شیخ م

این دو ربـاعی را . مجموعۀ فرخنده خصاىل و صاحب پایۀ عاىل بوده. اکربشاه و جهانگري از مکمنِ غیب ظهور نموده
  :از وی قلمی نمود

  رباعیّاتِهِ  مِنْ
 آن کس که به عشق، بسته پیمانِ درست
 دارد به خالف روش بوالهوسان

 

 در کفر نهان ساخته ایمانِ درست
 ىل زیر گریبان درستصد پاره د

 

 ٭٭٭
 باید شستاز سینه غبار غم نمی

 پایی که به راه عشق شد خاک آلود
 

 باید شستوز دل رقم الم نمی
  باید شستاز آب حیات هم نمی

 

  ایمرشدی زواره
از ســالکان مســالک . اره و آن از مضــافات اردســتان از بلوکــات اصــفهاناســمش موالنــا محمــد، اصــلش از قصــبۀ زَو

ایـن رباعیـات از . وفات یافـت ۱۰۳۰در سنۀ . ای استحقیقت و مالکان ممالک طریقت، و برادر موالنا سپهری زواره
  :اوست

 رابنقش خم ابروی ترا در مح
 زاهد چو بدید بی خود آمد به سجود

 

 عکسِ لب میگون ترا در میِ ناب
 خواره چو یافت مست گردید و خرابمی

 

 ٭٭٭
 در مذهب عشق علم و دانش رندی است
 یک چهره ز روی عجز بر خاکِ نیاز

 

 دانشمندی مایۀ هر خرسندی است
 بهرت ز هزار گونه دانشمندی است

 

 ٭٭٭
 دارم ای دوستمن دل به غم تو بسته

 گفتی به دل شکسته ما نزدیکیم
 

 درد تو به جان خسته دارم ای دوست
 من نیز دىل شکسته دارم ای دوست

 

 ٭٭٭
 در بقعۀ نیستی اقامت کردیم ما نفس خسیس را مالمت کردیم
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 از نیک و بد زمانه یک سو رفتیم
 

 وز خلق کناره تا قیامت کردیم
 

 ٭٭٭
 گاهی ز لب تو همچو می در جوشم

 ر ذکر توام اگر دمی گویایمد
 

 وز چشم تو گه چو می کشان مدهوشم
 در فکر توام گر نفسی خاموشم

 

  مغربی تربیزی قُدِّسَ سِرُّهُ
با شاهرخ بن تیمور معاصـر بـود و بـا کمـال خجنـدی . اسم شریف آن جناب موالنا محمد شريین و از فحول موحدین

جناب شیخ بهاءالدین عاملی در کشکول نوشته کـه وی مریـد شـیخ اسـماعیل سـمنانی و او مریـد شـیخ . مالقات نمود
. گویند خرقـه از شـیخ محـی الـدین عربـی پوشـیده و بـه طریقـۀ توحیـد کوشـیده. دین عبدالرحمن اسفراینی استنورال

. انـد در سـرخاب تربیـز اسـتبعضـی گفتـه. اند مولدش قریۀ نائني و مرقدش در اصـطهبانات فـارس اسـتبعضی گفته
در بـاب تعیـني مضـجع آن جنـاب قـول اول  غالبـاً. انـدانـد مـردم اشـتباه نمـودههمان چون شیخ مغربی نام متعدد بوده

دیـوانش مطالعـه شـد و ایـن . ۸۰۹وفاتش در سـنۀ . غرض، شیخی مجرد و عارفی موحد است. مقرون به صواب باشد
  :اشعار از آن جناب نوشته شد

  غزلیّاتِهِ  مِنْ
 اسما راز روی ذات برافکن نقاب

 اگرچه سایۀ عنقای مغربست جهان
 

 نهان به اسم مکن چهرۀ مسما را
 ولیک سایه حجاب آمده است عنقا را

 

 ٭٭٭
 گدا سلطان شود گر زانکه سلطان

 

 نشاند بر سریر خود گدا را
 

 ٭٭٭
 دو جهان نهان، عیان کیستای از 

 گفتی که همیشه من خموشم
 گفتی که نهانم از دو عالم
 گفتی که ز جسم و جان برونم
 گفتی که نه اینم و نه آنم

 

 ای عني عیان پس این نهان کیست
 گویا شده پس به هر زبان کیست
 پیدا شده در یکان یکان کیست
 پوشیده لباس جسم و جان کیست
 پس آنکه هم این بود هم آن کیست

 

 ٭٭٭
 گرچه برخیزد ز آب بحر موج بی شمار

 

 کثرت اندر موج باشدلیک آبی بیش نیست
 

 ٭٭٭
 صورت دوستدو عالم چیست نقش

 

 چه جای نقشِ صورت بلکه خود اوست
 

 ٭٭٭
 هرکه را دشمن همی پنداشتم

 

 آخراالمرش بدیدم بود دوست
 

 ٭٭٭
 گر ترا دیدار او باید برآ بر طور دل

 

 حاجت رفنت چو موسی سویِ کوه طور نیست
 

 ٭٭٭
 اگر ز روی براندازد او نقاب صفات

 

 دو کون سوخته گردد ز تاب پرتو ذات
 

 ٭٭٭
 اگر زمان نبوت گذشت و دور رسل

 

 نۀ ماستوىل ظهور والیت در این زما
 

 ٭٭٭
 هر آنکه طالب آن حضرتست مطلوبست

 

 محب دوست به تحقیق عني محبوب است
 



۱۶۴ 

 ٭٭٭
 چشم حق بني بجز از حق نتواند دیدن

 

 باطل اندر نظر مردم باطل بني است
 

 ٭٭٭
 بريون دوید یار ز خلوتگهِ شهود
 با آنکه شد غنی همه عالم ز گنجِ او

 

 خود را به شکل جملۀ جهان خودبه خود نمود
 وِی فزودیک جُو ازو نکاست نه در وی جُ

 

 ٭٭٭
 ساختی از عني خود غريی که عالم این بود

 

 نقشی آوردی پدیداز خود که آدم این بود
 

 ٭٭٭
 که دیدارش به او بینیای دادتاگر اودیده

 اگر هر ساعتی صد بار رخسارش به صددیده
 

 طلب کن دیدۀ دیگر که دیدار دگر دارد
 همی بینی مشو قانع که رخسار دگر دارد

 

 ٭٭٭
 کسی که هستی خود را به حق بپوشاند

 

 دگر کسش بجز از کردگار کی داند
 

 ٭٭٭
 دل همه دیده شد ودیده همه دل گردید

 

 تا مراد دل و دیده همه حاصل گردید
 

 ٭٭٭
 قت عیان جمالِ حقیقتکجا شود به حقی

 

 اگر مظاهر و آئینۀ مجاز نباشد
 

 ٭٭٭
 آنکس که نهان بود ز ما آمد و ما شد
 هرگز که شنیده است چنني طرفه که یک کس
 آن گوهر پاکیزه و آن دُرِّ یگانه

 

 آنکس که نه ما بود و شما ما و شما شد
 هم خانۀ خویش آمد و هم خانه خدا شد
 چون جوش برآورد زمني گشت و سمال شد

 

 ٭٭٭
 به پیش دیدۀ ما عني و غني هر دو یکیست

 

 کس که با یقني باشد چنني نظر کند آن
 

 ٭٭٭
 چون تواند دم ز آزادی زدن آنکس که یار
 من به یک رو چون شوم قانع که حسنِ روی او

 

 کشد در بند گیسوی دگرهر زمانش می
 نماید هردم از هر رو مرا روی دگرمی

 

 ٭٭٭
 نخست دیده طلب کن پس آنگهی دیدار

 

 از آنکه یار کند جلوه بر أولواالبصار
 

 ٭٭٭
 ای بساخت ز مجموع کایناتآئینه

 

 در وی بدید عکس جمال و جاللِ خویش
 

 ٭٭٭
 کند رویشمرا از روی هر دلرب تجلی می

 ا یابممنم چون محو در ذاتش صفاتش را کج
 

 بینم زهرسویشبینم که مینه از یک سوی می
 صفاتش را کسی یابد که نبودمحو در ذاتش

 

 ٭٭٭
 بسیار ز احوال و مقامات مالفید
 با ما سخن از کشف و کرامات مگویید

 ها همگی خواب و خیال استدیدیم که این
 

 با ما که ز احوال و مقامات گذشتیم
 چون ما زسرِ کشف و کرامات گذشتیم
 مردانه ازین خواب و خیاالت گذشتیم

 

 ٭٭٭
 گه از رویِ تو مجموعم گه از زلفت پریشانم

 

 نمازین در ظلمت کفرم، وزان در نور ایما
 

 ٭٭٭



۱۶۵ 

 تو یقینی و جهان جمله گمان من به یقني
 

 بینممدتی شد که یقني را به گمان می
 

 ٭٭٭
 هیچکسی به خویشنت ره نربد به سوی او

 د طلب طالب او کسی نشدتا که ازو نب
 

 بلکه به پایِ او رود هرکه رود به کوی او
 این همه جستجوی ما هست ز جست و جوی او

 

 ٭٭٭
 ز روی اوست این همه مؤمن عیان شده
 اینجا چه جای وصف حلولست و اتحاد

 

 وز موی اوست این همه کفار آمده
  کاین یک حقیقت است به دیدار آمده

 

 ٭٭٭
 کی پس از چهساقی و باده چونیست اال ی

 نقش و نگار نقش نگار است بی گمان
 

 در هر طرف فتاده مستی است از شرابی
 مانی نهان شده است درین نقش مانوی

 

  رباعی
 مردان همه در سماع ونی پیدا نیست
 صد قافله پیشرت در این ره رفتند

 

 مستان همه ظاهرند و می پیدا نیست
 وین طرفه که هیچگونه پی پیدا نیست

 

 ٭٭٭
 نابرده به صبح در طلب شامی چند
 در کسوت خاص آمده عامی چند
 گنجی که طلسم اوست عالم ماییم
 ای آنکه تویی طالبِ اسم اعظم

 

 ننهاده برون ز خویشنت گامی چند
 بد نام کنندۀ نکو نامی چند

 اوست آدم ماییم ذاتی که صفاتِ
 از ما مگذر که اسم اعظم ماییم

 

  مجذوب تربیزی
. ر سـالطني صـفویهمعاصـ. اسمش مريزا محمد و از افاضل شهر مذکور و به محامد پسندیده و صـفات حمیـده مشـهور

. قصاید بسیار در مدایح حضرات ائمۀ اطهار بـه نظـم آورده. تخمیناً پنج هزار بیت متجاوز است. دیوانش مالحظه شد
از اشـعار . مثنوی در بحر خفیف مسمی به شاه راه نجـات در بیـان طریقـت و سـلوک دارد: مثنویات نیز دارد از جملۀ

  :اوست
 خانقاهی که به خرجش نکند دخل وفا

 

 ودصرفۀ وقت در آن است که میخانه ش
 

  مةِ مثنویّاتِهِ عَلَیهِ الرَّحْ تَمثیلٌ مِنْ
 ای داشت طفلی به دستگره بسته

 روان طفل دیگر ربودش ز جا
 گره بسته دنیا و طفل آن دنی است

 

 بیفکند و اندر کمینش نشست
 چو بگشود در وی نبد جز هوا
 بگویش که چیزی در آن بسته نیست

 

 ٭٭٭
 آتشی شب در نیستانی فتاد
 شعله تا مشغول کار خویش شد

 کاین آشوب چیست نی به آتش گفت
 گفت آتش بی سبب نفروختم

 ام با صد نمودگفتی نیزانکه می
 با چنني دعوی چرا ای کم عیار
 مرد را دردی اگر باشد خوش است

 

 سوخت چون عشقی که در جانی فتاد
 هر نیی شمعِ مزار خویش شد
 مر ترا زین سوخنت مطلوب چیست

 ات را سوختمدعوی بی معنی
 همچنان دربند خود بودی که بود

 ساختی هر نوبهاربرگ خود می
 درد بی دردی عالجش آتش است

 



۱۶۶ 

  محمد مازندرانی قُدِّسَ سِرُّهُ
. جامع فضـایل نیکـو و حـاوی خصـایل دلجـو بـود. اسمش مالمحمد، ملقب به صوفی، از اهل مازندران بهشت نشان

حب آتشکده لقبش را تخلص دانسته و او را اصفهانی خوانده و خالوی مولـوی جـامی شـمرده و چنـني نیسـت بـه صا
کند و مازندرانی است و به اتفاق ابوحیان طبیب و موالنا حسـینعلی یـزدی در هندوسـتان بـه سـر مـیاسم تخلص می

. در سـرهند وفـات یافتـه ۱۰۳۵در سـنۀ . فتـهبه خواهش جهانگري از کشـمري بـه دهلـی ر. مدتی هم در کشمري بوده. برده
بـه هـر صـورت از آن جنـاب . بعضی اشعار در مـذمت اهـل هنـد دارد. یک دو هزار بیت است. دیوانش به نظر رسید

  :است
  قصایده عَلَیهِ الرَّحمَةُ  مِنْ

 مرا عقل نخستني این چنني گفت
 ای بیهوده گرد استفلک دیوانه

 تو در دوزخ دری و می ندانی
 چو سیم ناسره نادان فریب است
 عالیق هر یکی قعری ز دوزخ

 

 که این عالم ز بهر حق بخار است
 ای آشفته کار استجهان شوریده

 استکه این دنیا همان سوزنده نار 
 چو مرد بوالعجب ابله شکار است
 عوایق هر یکی در وی شرار است

 

 ٭٭٭
 شور در سر چگونه و رزم عقل
 بحر بی بن بشورد از تشویش
 حريتم دوخت دیده باز صفت

 مرا مونسی بجز سایهنه 
 ام از آن گلنبنه گلی چیده

 گه بمویم ز دل چو موسیجه
 اندرین بادگري پُر کرکس
 بنيزندگان را چو مردگان می

 همه را کعبه آنچه در کیسه
 

 خار در پا چسان روم رهوار
 کوه سنگني بنالد از آزار

 نتم سوخت سینه آتش وارمح
 نه مرا محرمی بجز دیوار

 ام از این گلزارنه بری خورده
 گه بنالم ز جان چو موسیقار
 اندرین خاکدان پُر مردار
 مردگان را چو زندگان انگار
 همه را قبله آنچه در شلوار

 

 ٭٭٭
 شق ره به در نیستاز کوچۀ ع

 در سینه نهان هزار دوزخ
 روزی که چو ما شوی بدانی
 من یونسم و زمانه ماهی

 

 این وادی حريتست و حرمان
 در دیده عیان هزار عمان
 کاین عشق چرا نماند پنهان
 من یوسف و روزگار زندان

 

 ساقی نامه
 شبی گفتم آن پري میخانه را
 که ما را بهشت برین آرزوست

 آشفت و گفت ای نه درخورد مابر 
 بهشت برین خاطر شاد ماست

 

 همان از خود و خلق بیگانه را
 خدای زمان و زمني آرزوست
 نخواهی رسیدن تو در گرد ما
  خدای غنی طبع آزاد ماست

 

 ٭٭٭
 بودم در این بحر ژرفشبی غرقه 

 شنیدم ز طاس فلک این طنني
 کردم اندیشه صرفبه هر باب می

 که بیهوده تا کی بپویی چنني



۱۶۷ 

 مکن فکر در کار این روزگار
 اگر آهنی، روزگار آتش است
 از آن دست از این جهان داشتم
 زمینم تن ناتوان من است
 ترا دیده تنگ است از آن من کمم

 

 که این بحر بی بن ندارد کنار
 وگر آتشی، آب آتش کش است
 که در خود جهانی نهان داشتم
 روانم بلند آسمانِ من است
 اگرنه من افزون از این عالمم

 

  غزلیّاتِهِ  مِنْ
 د پرواز بستانیبینیم در اقبال خونمی

 

 ریزدهم آخر بال مرغ مادراین ویرانه می
 

 ٭٭٭
 آنکه این گریۀ من در غم اوست

 

 گریه را آب روان پندارد
 

 ٭٭٭
 کفن بسی به از آن پريهن که برتن مرد

 

 نه از ترشّح خوناب دیده تر باشد
 

 ٭٭٭
 دانی از چیستم چنني مفلس

 

 آیدخود فروشی ز من نمی
 

 ٭٭٭
 چنانم با رفیقان در ره عشق
 به خواری در رهش افتاده بودم
 ز من بگذشت چون باد بهاری

 

 که موری لنگ با چابک سواران
 ارانسحرگه آن قرارِ بی قر

 مرا بگذاشت چون ابر بهاری
 

  رباعی
 ابلیس که گشته در بدی افسانه
 گر بیند اهل و آشنا مانع نیست

 

 بیچاره سگی است بر در جانانه
 مانع شود آن را که بود بیگانه

 

  مراد قزوینی
  :این شعر از اوست. صاحب نفس و فقريی پاک از هوس بودهسالکی 

 عمری به در صومعۀ شیخ نشستیم
 

 جز غیبت رندان نشنیدیم کرامت
 

  محمد دهلوی عَلَیهِ الرّحمةُ
از سـادات حسـینی و از اکـابر سلسـلۀ چشـتیه و از . نام شریف آن جناب سید محمد گیسـودراز مشـهور بـه غریـب نـواز

کتـاب اسـرار االسـماء از . نمـودهدر گلربگۀ دکن ساکن بوده و آشـنایان را تربیـت مـی. ن دهلویمریدان شیخ نصريالدی
  :اوست

 از چشمۀ الهوتیم هر سو روان بحری ببني
 

 وز قطرۀ ناسوتیم در هر طرف نهری ببني
 

  مؤذّن خراسانی
مرید جنـاب شـیخ حـاتم از شیخِ شیخ نجیب الدین رضا و . از اکابر فضال و اماجد عرفاست. اسمش شیخ محمد علی

. بـا شـاه عبـاس صـفوی معاصـر و رسـالۀ تحفـة العباسـیه را بـه نـام وی نوشـته. مشایخ سلسلۀ علیه ذهبیۀ کربویه اسـت
  :از اوست. تصانیف و مدایح ائمۀ اطهار بسیار دارد

 مگو که موجۀ دریا و بحر غريهمند
 

 که موج چون بنشیند بگوییش دریا
 

 ٭٭٭



۱۶۸ 

 چو یار گفت یُحبوُّنَه به ما ز ازل
 

 ز پرتو دل ماوجود یافت دو عالم 
 

 ٭٭٭
 موسی صفتی کز خود مردانه برون آید

 

 از جیب عیان بیند سرِّ ید بیضا را
 

 ٭٭٭
 هر یک از شیوۀ جانانه به نوعی مستند

 

 مطرب عشق گواه است که پیمانه یکی است
 

 ٭٭٭
 شود آن شريمردار میعارف اسرار ی

 

 کز سخن نیک و بد گشت به عالم خموش
 

  مجنون عامری عَلَیهِ الرَّحمهُ
و . اسمش قیس بن مزاحم بن قیس و اصلش از قبیلۀ بنی عامر بود و او به غایت مشهور است و دیوانی دارد معـروف

نی و او برادر رضاعی حضرت امام همـام از آن جمله بوده قیس بن زریح صاحب لُبْ. اندنام در عرب متعدد بوده قیسْ
نی بنت جناب که از قبیلۀ بنوکعب بوده گویند بر لُبْ. وی نیز از مشاهري اهل ذوق و عشق است. بوده حسن بن علیهيلع

نـی را بعد از بی قراری بسیار و مشقت بی شمار به اشارۀ الزم البشاره حضرت امام پدرش دخـرت خـود لُبْ. عاشق شده
قـیس . نـی بازداشـتندو اصرار بلیغـه قـیس را بـرای طـالق لُبْپس از چندی والدین قیس به اقسام مختلفه . به قیس داد

قیس بر سر قرب او . نی درگذشتآخراالمر لُبْ. پس از طالق و فراق پریشان حال گردید و طریقۀ بی تابی و جنون ورزید
بـه  نـیرفته، جزع و فزع بسیار نمـود و او را غـش و بیخـودی روی داد و بـه انـدک فاصـله بمـرد و بـه نزدیـک قـرب لُبْ

نی نیز اشـعار خـوب قیس لُبْ. بر بعضی مشتبه شده است. خاکش سرپدند و حال این دو قیس با یکدیگر اختالط یافته
چنانکه حکایـت وی افسـانۀ محافـل و در . الجرم عقالی زمان او را مجنون خوانند. داشته و قیس عامری دیوانه شد
هت وی قنطرۀ محبت حقیقی گردید و روی از خلـق تافتـه، مجمالً عشق مجازی به ج. السنه و افواه افاضل مذکور شد
گویند چون از فوت لیلی خرب یافت گفـت مـن آن لیلـی . چنانکه مکرر انالیلی گفتی. راه بیابان گرفت و به کمال رسید

. مدت عمـرش چهـل و پـنج سـال. همانا مجنون لیالی حقیقی بوده و لیلی مجازی را بهانه نموده. را خواهم که نمريد
  :الت و مقاالتش مشهور است و این چند بیت از آن جناب استحا

  من اشعاره
 قَعَْتماً أَنَّ لَیلَی تَبَرُْت قِدْتَوَهَّْم

 وَالواللّهِ ثَمَّتَ مانِعُ فَالحَتْ
 

 نَعُ اللَّثمانِ مَا یَمْبَْیوَأَنَّ لَنافی الْ
 مَانِهِ أَعْحُسْ نِی کانَ مِنْسِوَی اَنَّ عَیْ

 

 ٭٭٭
 نی غَرَقاع عَْیحُ دَمْصادَفَ نُوْ لَوْ
 حَامَلَتِ الجبالُ عِشقي رَکَعَتْ  لَوْ

 

 تَرَقَاجتِی خلیلٌ احْلَ بمُْهحالَوْ
 صَعِقا وَخَرَّتْ لمَلَتْوتَمْ مالَتْ

 

 ٭٭٭
 لیسُ کَونِ وَال اِبْال آدمُ فی اْل

 نَیعالَمُ صُورةٌ وَانتَ المَعْال
 

 کُ سلیمانَ و البلقیسُالمُلْ 
 ناطیسُقلوبِ مِغْهُوَ يف الْ یا مَنْ

 

 ٭٭٭
 ر غَریقهَجْنُونُکَ فی زَاویةِ الْمَْج
 قَةِنُهُ فی الفُرْفَ کَوْلَمُ کَیْ ماتَعْ

 

 قوَصلِ طَرْیإِلَی اْل یَجدْ جَدَّ وَلَمْقَدْ
 بِحارِ و القلبُ حَریقرَقَ يف الْتَغْاِسْ

 

 ٭٭٭
 ُروحُ مَطْ الجسمُ بباب حُبِّکُمْ

 حُ رُوْبُکا مَجْنُ لِشِدَّةِ اَلْعَیْالْ
 

 بُوحُمَذْ ر کُمْف هَجْبُ بسَْیقَْلوَالْ
 حُوابِ نُوحُوا نُوْغَرِیْیاقومُ عَلَی الْ 

 

 ٭٭٭
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 ديهَجر أنیسِي عُوْيف زاویةِ اْل
 دِيعُوْوَال مُوْ تُ مَقاصِدِيمَانِلْ

 

 ديبي عُوْقَ نار قَلْجَةُ فَوْوالمُهْ
 دِي عُودِيتُ عُوْیَا عَافِیَتي عَجَزْ

 

  محمود شبسرتی قدّس سرّه
شـیخ . ایست به سمت غربی تربیز، به مسافت هشت فرسخزبدۀ محققني و قدوۀ موحدین و از اهل شبسرت و شبسرت قریه

درعهـدِ دولـت الجایتوسـلطان و ابوسـعید خـان در تربیـز مرجـع فضـال و علمـاء . جامع بوده میان علـوم عقلیـه و نقلیـه
ای مشـتمل بـر هفـده سـؤال مريحسینی سـادات هـروی از خراسـان نامـه. شدهه از خدمت وی منحل میومسائل غامض

شیخ محمود به اشارۀ شیخ خود بهاءالـدین یعقـوب تربیـزی در همـان مجلـس هربیتـی را بیتـی . منظوم به وی فرستاده
لشن راز موسـوم نمـود و فضـال بـر بعد از آن ابیات متعدده بر هر یکی افزود و به مثنوی گ. جواب داده، ارسال داشت

صاحب مجـالس العشـاق . آن شروح نوشتند و مقبول ترین شرح مفاتیح االعجاز شیخ محمد الهیجی نوربخشی است
نوشته که جناب شیخ را به جوانی از اقارب شیخ اسماعیل بستی تعلق بوده و رسـالۀ شـاهدنامه را در محبـت تصـنیف 

شـاید اشـعاری کـه در اواخـر گلشـن در وصـف . مه از آن جناب دیده نشده اسـتمخفی نماند که رسالۀ شاهدنا. نموده
رسالۀ منثورۀ مشهوره موسوم به حق الیقني . شاهد گفته منظورش او بوده باشد یا آن فقرات را شاهدنامه نام کرده باشند

حکـیم مرحـوم بـه  هـم رسـالۀ منظـوم بـر وزن حدیقـۀ. از اوست و آن رساله مشتمل بر حقـایق و دقـایق عرفانیـه اسـت
صـاحب ريـاض السـيّاحه نوشـته اورا در كرمـان نكـاحي واقـع شـده .قلیلی از آن ديده شـد. سعادت نامه موسوم دارند

. ، سی و سه سـال عمـر داشـته۷۲۰وفات شیخ در سنۀ . واحفادآن جناب در آن شهر بسیار و به خواجگان اشتهار دارند
  :شد بعضی اشعار گلشن راز تیمّناً و تربّکاً قلمی

  مثنوی گلشن راز مِنْ
 جهان خلق و امر از یک نفس شد
 وىل از جایگه آمد شدن نیست
 تعاىل اللّه قدیمی کو به یک دم
 جهان خلق و امر آنجا یکی شد
 همه از وهم تست این صورت غري

 باننددرین ره انبیا چون سار
 وز ایشان سید ما گشته ساالر
 ز احمد تا احد یک میم فرق است
 در این ره اولیا باز از پس و پیش

 ها چون به وفق منزل افتادسخن
 معانی هرگز اندر حرف ناید
 چو ما از حرف خود در تنگناییم

 

 که هم آن دم که آمد باز پس شد
 شدن چون بنگری جز آمدن نیست
 کند آغاز و انجام دو عالم
 یکی بسیار و بسیار اندکی شد
 که نقطه دایره است از سرعت سري
 دلیل و رهنمای کاروانند
 هم او اول هم او آخر دراین کار
 جهانی اندر آن یک میم غرق است

 ند ازمنزل خویشدهنشانی می
 در افهامِ خالیق مشکل افتاد
 که بحرِ قلزم اندر ظرف ناید
 چرا حرف دگر بر وی فزاییم

 

  وَلَهُ اَیضاً قُدِّسَ سِرُّهُ 
 محقق را چو از وحدت شهود است
 دىل کز معرفت نور و صفا دید
 زهی نادان که او خورشید تابان
 جهان جمله فروغ نور حق دان
 بود در ذات حق اندیشه باطل

 نخستني نظره بر نور وجود است
 ول خدا دیدبه هر چیزی که دید ا

 به نور شمع جوید در بیابان
 حق اندر وی ز پیداییست پنهان
 محال محض دان تحصیل حاصل
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 چو آیات است روشن گشته از ذات
 نگنجد نور حق اندر مظاهر
 چو مبصر با بصر نزدیک گردد
 چو چشم سر ندارد طاقت و تاب

 هستی است مطلق عدم آیینۀ
 شد این کثرت از آن وحدت پدیدار
 جز او معروف عارف نیست دریاب
 بنيجهان را سر به سر در خویش می

 چو هست مطلق آمد در عبارت
 من و تو عارض ذات وجودیم
 همه یک نور دان اشباح و ارواح
 من و تو برتر از جان و تن آمد
 بود هستی بهشت امکان چو دوزخ

 ن پرده ازپیشچو برخیزد ترا ای
 همه ذرات عالم همچو منصور
 روا باشد اناالحق از درختی
 حلول و اتحاد اینجا محال است
 تعني بود کز هستی جدا شد
 جز از حق نیست دیگر هستی الحق
 وصال حق ز خلقیت جداییست
 چو ممکن گرد امکان برفشاند
 ز من بشنو حدیث بی کم و بیش
 ترا از آتش دوزخ چه باک است

 تو چیزی نیست در پیش ترا غري
 گویی مرا خود اختیار استتو می

 ندانی کاین رهِ آتش پرستی است
 کدامني اختیار ای مردِ جاهل
 چو بودِ تست یکسر همچو نابود
 مؤثر حق شناس اندر همه جای
 هر آنکس را که مذهب غري جرب است
 چنان کان گرب یزدان وا هرمن گفت
 به ما افعال را نسبت مجازی است

 ر گشته پیش از جان و از تنمقد
 جناب کربیایی الاباىل است
 چه بود اندر ازل ای مرد نااهل
 کسی کو با خدا چون و چرا گفت

 نگردد ذات او روشن ز آیات
 که سبحات جاللش هست قاهر
 بصر ز ادراک او تاریک گردد
 توان خورشید تابان دید در آب
 کزو پیداست عکسِ تابشِ حق
 یکی را چون شمردی گشت بسیار

 یابد زخود تابولیکن خاک می
 بنيهر آنچت کاخر آید پیش می

 به لفظ من کنند از وی اشارت
 های مشکات شهودیممشبک

 گه از آیینه پیدا گه ز مصباح
 که این هر دو ز اجزای من آمد
 من و تو در میان مانند برزخ
 نماند نیز حکم مذهب و کیش
 تو خواهی مست گري و خواه مخمور
 چرا نبود روا از نیک بختی

 ه در وحدت دویی عني ضالل استک
 نه حق شد بنده نه بنده خدا شد
 هووالحق گوی خواهی یا اناالحق
 ز خود بیگانه گشنت آشناییست
 بجز واجب دگر چیزی نماند
 زنزدیکی تو دورافتادی از خویش
 که ازهستی تن و جان تو پاک است
 ولیکن از وجود خود بیندیش
 تن من مرکب و جانم سوار است

 آفت شومی ز هستی استهمه این 
 کسی را کو بود بالذات باطل
 نگویی کاختیارت از کجا بود
 منه بريون ز حد خویشنت پای
 نبی فرمود کان مانند گرب است
 مر این نادان احمق ما و من گفت
 نسب خود در حقیقت لهوو بازی است
 برای هر کسی کاری معني
 منزه از قیاسات خیاىل است

 ابوجهلکه این یک شد محمد وان 
 چو مشرک حضرتش را ناسزا گفت
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 خداوندی همه در کربیاییست
 کرامت آدمی را ز اضطرار است
 ندارد اختیار و گشته مأمور
 به شرعت زان سبب تکلیف کردند
 چو از تکلیف حق عاجز شوی تو

 ابی از خویشبه کلیت رهایی ی
 برو جان پدر تن در قضا ده
 چو عریان گردی از پرياهنِ تن

 

 نه علت الیق فعل خدایی است
 نه زان کو را نصیبی ز اختیار است
 زهی مسکني که شد مختار مجبور
 که از ذات خودت تعریف کردند
 به یک بار از میان بريون روی تو
 غنی گردی به حق ای مرد درویش
 به تقدیرات یزدانی رضا ده
 نشود عیب و هرن یک باره روش

 

  وَلَهُ اَیضاً قُدِّسَ سِرُّهُ 
 باشد ولیکن بی کدورت تنت

 دگر باره به وفق عالمِ خاص
 همه اخالق تو در عالمِ جان
 تعني مرتفع گردد ز هستی
 کند هم نور حق در تو تجلی
 دو عالم را همه بر هم زنی تو

 چِبوَد بیندیش رَبُّهُمْ سَقاهُمْ
 خوشا آن دم که ما بی خویش باشم
 نه دین نه عقل نه تقوی نه ادراک

 و خوردم از آن میچو رویت دیدم 
 ای باشد خماریپس از هر مستی

 هر آن چیزی که درعالم عیان است
 جهان چون زلف و خط و خال و ابروست
 صفات حق تعاىل لطف و قهر است
 مرپس از من حدیثِ زلف پرچني

 

 که بنماید درو چون آب صورت
 شود اخالق تو اجسام و اشخاص
 گهی انوار گردد گاه نريان
 نماند در نظر باال و پستی
 ببینی بی جهت حق را تعاىل

 ها کنی توندانم تا چه مستی
 را چیست صافی گشنت از خویشوْطَهُ

 غنیِّ مطلق و درویش باشیم
 فتاده مست و بی خود بر سر خاک
 ندانم تا چه خواهد شد پس از وی
 درین اندیشه دل خون گشت باری
 چو عکسی ز آفتاب آن جهان است
 که هر چیزی به جای خویش نیکوست
 رخ و زلف بتان را زان دو بهراست
 مجنبانید زنجري مجانني

 

  جَعَهُ وَلَهُ اَیضاً نَوَّرَ اللّهُ مَضْ
 همه دل ها ازو گشته مسلسل

 ل ز هر سومعلق صد هزاران د
 اگر زلفني خود را برفشاند
 اگر بگذاردش پیوسته ساکن

 شد چنرب اوچو دام فتنه می
 اگر زلفش بریده شد چه غم بود
 نیابد زلف او یک لحظه آرام
 ز رویِ زلف خود صد روز و شب کرد
 دلِ ما دارد از زلفش نشانی
 ز چشمش خاست بیماری و مستی
 ز چشم او همه دلها جگرخوار

 ها ازو گشته مغلغلهمه جان
 نشد یک دل برون از حلقۀ او
 به عالم در یکی کافر نماند
 نماند در جهان یک نفس مؤمن
 به شوخی باز کرد از تن سر او
 که گر شب کم شد اندر روز افزود
 گهی صبح آورد گاهی کند شام

 های بوالعجب کردبسی بازیچه
 گردد زمانیکه خود ساکن نمی

 ز لعلش نیستی بر شکل هستی
 لب لعلش شفایِ جان بیمار
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 ونِ ما درجوش دایمز چشمش خ
 ربایدبه غمزه چشم او دل می

 ازو یک غمزه و جان دادن از ما
 مگر رخسار او سبع المثانی است
 ندانم خال او عکس دلِ ماست
 اگر هست این دلِ ما عکسِ آن خال
 گهی چون چشم مخمورش خرابست
 گهی مسجد بود گاهی کنشت است
 کسی کو افتد از درگاه حق دور

 ت صد مدد شدکه آدم را ز ظلم
 همه عالم چو یک خمخانۀ اوست
 یکی از بویِ دردش ناقل آمد
 یکی دیگر فرو برده به یک بار
 کشیده جمله و مانده دهن باز
 شده فارغ ز زهد خشک و طامات
 خرابات از جهان بی مثاىل است
 گروهی اندرو بی پا و بی سر
 گهی از روسیاهی رو به دیوار
 ز سر بريون کشیده دلق ده توی
 گرفته دامنِ رندانِ خمار
 چه شیخی و مریدی این چه قید است
 اگر روی تو باشد در که و مه
 چو اشیااند هستی را مظاهر
 نکو اندیشه کن ای مردِ عاقل
 وجود آنجا که باشد محض خريست
 مسلمان گر بدانستی که بت چیست
گاه بودی  وگر مشرک ز دین آ
 ندید او از بت اِلّا خلق ظاهر

 نبینی حق پنهان تو هم گر زو
 ز اسالم مجازی گشت بیزار
 درونِ هر بتی جانی است پنهان
 همیشه کفر در تسبیح حق است

 گویم که دور افتادم از راهچه می
 بدین خوبی رخ بت را که آراست
 هم او کرد و هم او گفت و هم او بود
 یکی بني و یکی دان و یکی خوان

 

 هوش دایمز لعلش جان ما مد
 فزایدبه بوسه لعل او جان می

 ازو یک بوسه و استادن از ما
 که هر حرفی ازو بحر معانی است
 و یا دل عکس روی خال زیباست

 باشد آخر مختلف حالچرا می
 گهی چون زلف او در اضطرابست
 گهی دوزخ بود گاهی بهشت است
 حجاب ظلمت او را بهرت از نور
 ز نور ابلیس مردود ابد شد

 ای پیمانۀ اوستهر ذرهدل 
 یکی از رنگ صافش عاقل آمد
 خم و خمخانه و ساقی و میخوار
 زهی دریادل رند سرافراز
 گرفته دامن پري خرابات
 مقام عاشقان الاباىل است
 همه نه مؤمن و نه نیز کافر
 گهی از سرخ رویی بر سرِ دار
 مجرد گشته از هر رنگ و هر بوی
 ز شیخی و مریدی گشته بیزار

 ای زهد و تقوی این چه شید استچه ج
 بت و زنار و ترسایی ترا به
 از آن جمله یکی بت باشد آخر
 که بت از روی معنی نیست باطل
 اگر شریست در وی آن ز غريست
 یقني کردی که دین در بت پرستیست
 کجا در دینِ خود گمراه بودی
 بدین علت شد اندر شرع کافر
 به شرع اندر نخوانندت مسلمان

 فر حقیقی شد پدیدارکه را ک
 به زیر کفر ایمانی است پنهان

 ئیٍ گفت اینجا چه دق استشَیْ مِنْ  وَاِنْ
 قُلِ اللّه دَ مَا جَاىَٔتْقدر هم بَعْ

 خواستکه گشتی بت پرست ار حق نمی
 نکو کرد و نکو گفت و نکو بود
 بدین ختم آمد اصل و فرعِ قرآن
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  مختوم نیشابوری قُدِّسَ سِرُّه
به عزم زیات مشهد مقدس رضوی بـه خراسـان . جدش از سادات مدینۀ طیبه بوده. لسید المظلوم االمري المختوموهُوَ ا

پـس از تکمیـل علـوم و تحصـیل . سید در آنجا متولد و به نیشابوری مشـتهر شـد. در نیشابور متأهل گردید. توجه نمود
دمت آن جناب به مقامات بلند و حـاالت ارجمنـد رسوم به خدمت جناب امري شاه قاسم االنوار تربیزی رسید و در خ

اهل خراسان به خدمتش اعتقاد و اعتماد تمام داشتند و نقش اخالص و ارادت وی بر لوحۀ خاطر مـی. وصول یافت
وی را با امري غیاث الدین علی ترخان تعلقی ظاهر گردید و رسالۀ محبت نامه به جهت وی در سلک انتظـام . نگاشتند

باالخره صاحب غرضانِ زمان، جناب سید را تکفري نموده حسب االمر شاهرخ بن تیمور اذیـت و آزار . و اختتام کشید
های بسـیار از حـبس رهانیدنـد و اخـراج بلـد کردنـد و روغـن گداختـه بـر فـرقش موفورش رسانیدند و بعد ازمحبوسی

. وفـات یافـت و بـه جنـت شـتافت ۸۳۰آن جناب در سنۀ . ریختند و روشنی آن شمع را به کثرت روغن خاموش کردند
تیمّنـاً و تربّکـاً بعضـی از اشـعارش . غـرض، از اعـاظم اصـفیا و عرفاسـت. ای در فوت وی فرمودشاه قاسم انوار مرثیه

  :نوشته شد
  فانیَّةِ قَصیدةٌ فی الحَقائِق و المَعارفِ الحَقّانیّةِ و المَقاصِدِ العِرْ

 ودازعشق شد پیدا، زهی عشق جهان آراوج
 زعقل و نفس عشق آمد که اوحدوسط دارد
 وجود عقل واال تابش نور هویت دان
 فلا از نقطه پیدا شد درودانا و بینا شد
 هِویّت نقطۀ اصل است و نقطه بی عدد آمد
 فلا شد مبدء فطرت که شکلش مستقیم آمد

 عقل است و کاتب روح و نفست چون مداداوقلم
 آنگه عالم تألیف و ترکیب است پیوسته پس

 همه چون عاشق و معشوق،رودرروی یکدیگر
 همه چون نقطۀ پرگار، گردِ خویشنت گردان
 حقیقت در همه ساری به سان آب در بستان
 همه یک نقطه دان ای دل که دارد در همه منزل
 اگر اصل همه اشیا یکی نبود تأمّل کن

 شد ای آن ذرۀ دیگر که غالبهمعاد ذر
 والیت هم نبوت را معاد و بازگشت آمد
 مدار نقطۀ وحدت چه باشد هستی مطلق
 معاد کل دو قسم آمد یکی نازل یکی عاىل

 ارواح قدسی را به روح خاتم است ای دلرجوع
 مثال نقطۀ وحدت نه او را اول و آخر
 همه اعداد ازوپیدا و او را خود عدد نبود

 ا شدچو قطره سوی بحر آمد بالشک عني دری
 اگر خواهی که بشناسی معاد خویشنت اکنون
 اگر دردل خداداری نگردی زو جدا هرگز
 مشو غافل ز حال خود مآل خویش را بنگر

 بدان،این رمز را پنهان مگوباهیچ کس عمدا
 ختم والدت شد که در ترکیب بد مبدا برو

 ظور نفس از عقل است گویم با تو ای دانا
 ماءبه هر اسمی مسما شد به حکم عَلَّمَ االَسْ

 عدد نبود هویت را که بد عني همه اشیا
 عقل است و  نفس و روح ای موالدرفلانقطهسه

 بیان اسم و فعل و حرف روشن گشت زین معنا
 هست چون دریامرکب همچو امواج ومفرد 

 یکی فانی، یکی باقی، یکی اعال، یکی ادنا
 به کار خود شده مشغول و در خود گشته ناپیدا
 شده هر یک به ذات خویشنت یکتای بی همتا
 گهی لیلی گهی مجنون گهی وامق گهی عذرا
 به کل خویش کی بودی معاد جملۀ اجزا

 دان و برو تا علت اوىلبرین ترتیب می
 میشه مرجع و ملجاوالیت را الوهیت ه

 رجوع کل بدو باشد اگر امروز اگر فردا
 یکی منزل طبیعت دان ودیگر گوهر واال
 درین معنی تأمل کن که این بد مقصد اقصا
 برون ازفهم عقل وبرتر است ازوهم واستقصا

 اَدنی ب اَوْنگنجد هیچ موجودی مقام قُرْ
 اناالحق گوید آن قطره تو بشنو این سخن از ما

 درون دل چه دارد در دلت مأوا نگه کن در
 روی حقاوگر در دل هواداری به دوزخ می

 چنان مستغرق خود شو که ایمن گردی از غوغا
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 به دانش گر شوی زنده بمانی جاودان ای دل
 چه باشد دانش ای دانا، سجود جزو مرکل را
 به هر وقتی چو عالم را معادی باشد ای کامل

برآمد سکّۀ دولت بحمدِاللّه که این ساعت 
 

 معاد روح این باشد به نزد مردم دانا
 کمال سالک آن باشد که با کامل شودیکتا
 اگر نشناختی او را چو کافر مريی وترسا
 به نام قاسم االنوار آمَنا و صَدَّقنا

 

  جَعَهُ غزلیّاتِهِ نَوَّرَ اللّهُ مَضْ مِنْ
 به هر صورتی گر تو خود را نمودی

 

 مکرر نگردد مسمی ز اسما
 

 ٭٭٭
 هرکس که شود عاشق هر چیز همان است

 

 زآنجا که بیامد برود باز بدان جا
 

 ٭٭٭
 وری و شروعی استآن را که در این راه شع

 

 در هر نفس ای دوست عروجی و رجوعی است
 

 ٭٭٭
 حسن عالم گري او از بهر اظهار کمال

 

 نماید در هزاران آینه اما یکی استمی
 

 ٭٭٭
 ذاتست در خفا و صفات است در ظهور

 

 بوده است در اصول و فروع است درنمود
 

 ٭٭٭
 اهل قیاس گم شده در نشاءِ حواس

 

 های عارفان خدا همچو در شهودجان
 

 ٭٭٭
 تا نداند هیچ مفلس سِّر قالشانِ عشق

 

 سوادالوجه را روپوش کردمفتی معنی 
 

 ٭٭٭
 در رهِ مردان حق نفی است کفراثبات شرک

 

 دم مزن اینجا که حريت عقل را مدهوش کرد
 

 ٭٭٭
 ماییم و آستان خرابات و جام می

 

 مقبول عشق گشته و مردود خاص و عام
 

 ٭٭٭
 رود هرکس به رسمی در طریق عشقِ دوستمی

 آن دل که شد از هر دو جهان فارغ و آزاد
 

 راهِ ما آمد فنا و نامرادی زاد راه
 نید مگر از شکنِ زلف تو بوییبش

 

 ٭٭٭
 ممتنع چیست هستی ناقص
 جمع حق است و تفرقه باطل
 ور به عني الیقني نگاه کنی

 

 واجب الذات کاملِ مطلق
 جمع از تفرقه است با رونق
 جمع یابی همیشه باطل و حق

 

  رباعی
 کس را چه خرب ز شهرت و شاهی ما
گاه شدیم  از معنی کون چونکه آ

 

 بگرفت جهان جمله شهنشاهی ما
 شد جمله جهان صورتِ آگاهی ما

 

 ٭٭٭
 در دایرۀ وجود، موجود یکی است
 بر صفحۀ کاینات خطی است مبني

 

 در کعبه و در کنشت مقصود یکی است
 عابد و معبود یکی است! کای سالک ره

 

 ٭٭٭
 آن کس که جز او نیست به عالم موجود
 در هر اسمی اگرچه خود را بنمود

 

 قیوم وجود است و هم او اصل وجود
 از اسم کجا شود مسمی معدود
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 ٭٭٭
 موجود حقیقی بجز انسان نبود
 یک جرعه ازین شراب نابت ندهند

 

 بر هر فهمی این سخن آسان نبود
 تا خلق و خدا پیش تو یک سان نبود

 

 ٭٭٭
 تا ظن نربی که من به خود موجودم
 این بود و نبود من ز بود او بود

 

 یا این ره خونخوار به خود پیمودم
 من خود کیم و کجا بدم کی بودم

 

 ٭٭٭
 خواهی که ز اصلِ کار آگاه شوی
 در راه طلب بندۀ درویشان باش

 

 بر تخت حیات جاودان شاه شوی
 تا در دو جهان قبولِ اللّه شوی

 

  نجم الدین خوارزمی قُدِّسَ سِرّه
خِیوَق بـه کسـر خـا معجمـه و . وهُوَ قطب العارفني و زین الواصلني، شیخ نجم الدین احمدبن عمر الخیوقی الخوارزمی

ای بوده از مملکـت خـوارزم کـه دارالملـک آن اورگـنج اسـت وبعـد از خرابـی سکون یاء تحتانیه و واو مفتوحه قصبه
جنـاب شـیخ را، نجـم . امنون خِیوَق بزرگرت شهرهای خوارزم و فقـري در سـفارت آن را دیـدهاورگنج به دست مغول اک
ةُ الکـربی الدین کربی از آن گفته اند که در اوان تحصیل با هرکه مباحثه فرمـودی بـر وی غالـب آمـدی، لهـذا او را طامـَّ

گوینـد ایـن . جناب به فتح جـیم و نـون مشـدده ابوالجَنـاب اسـتری كُنيَت آن هُ بِالکُبْلقب کردند فَحَذَفُوا الطَّامَّةَ وَلَقَّبُوْ
. فخر الدین رازی و شیخ، معاصر بودند و با هم مالقات نمودند. یافته کنیت را در خواب از حضرت ختمی مآبملسو هيلع هللا ىلص

بِها آن جنـاب بـه ذِیْتَکْـ سُ عَـنْجِـزُ الـنَّفْبِ فَتَعْتَ رَبَّکَ قالَ بِوَارِداتٍ تَـرِدُ عَلَـی القَلْـفخرالدین از شیخ پرسید که بِمَ عَرَفْ
خدمت جمعی کثري و جمـی غفـري از اکـابر و اماجـد اصـفیا و اولیـای زمـان خـود رسـیده، ارادت شـیخ جلیـل محمـد 

بعضی گویند که مرید شیخ عمار یاسـر . اسماعیل قصری را گزیده، اما اتمام کارش از جناب شیخ روزبهان مصری بوده
شیخی کامل و عارفی واصل است وشرح حاالت و مقاماتش با کراماتش در غالب کتب  عَلَی اَیِّ حالٍ. بدلیسی است

انـد و از فـیض و جمعـی از اعـاظم ایـن طایفـه، حلقـۀ ارادتـش در گـوش جـان کشـیده. متداوله مندرج و مندمج است
سـیف الـدین  جمله شیخ مجدالدین بغدادی و شیخ نجم الدین رازی و شیخ مِنْ. انداخالصش به درجات واال رسیده

باخرزی و شیخ سعدالدین حموی و شیخ رضـی الـدین علـی الالء غزنـوی و شـیخ باباکمـال خجنـدی و شـیخ جمـال 
چـون بـه سـعایت اعـادی شـیخ مجدالـدین بغـدادی بـه سـعادت . الدین سهیل و شیخ نورالدین عبدالرحمن اسـفراینی

اب فرمـود کـه آتشـی از جانـب مشـرق شـعله شهادت فایض شد، طبع آن جناب از خوارزم شاه ملول گردید و به اصـح
اصحاب در دفع آن حادثه داعـی . باید رفتشما را به اوطان خود می. برافروخت تا نزدیک به مغرب خواهد سوخت

  . این قضایی است مربم و مرا نیز در این قضا شهادت خواهد بود: فرمود. و ساعی شدند
و لشکر تاتار کفار حسب االمر چنگیزخانِ قهّار به خوارزم رسـیدند اصحاب او را وداع گفته، متوجّۀ خراسان گردیدند 

در آن حـال، پـرچم یعنـی کاکـل . شیخ جهاد نموده تا او را تريباران کردند و از پـای درآوردنـد. و قتل و غارت گزیدند
ز پـس از شـهادت، چنـد کـس خواسـتند کـه کاکـل ان کـافر را ا. کافری را گرفت و مرغ روحش از قفس قالـب جسـت

شـهادت حضـرت شـیخ در . باالخره پرچمِ کـافر را بربیدنـد. چنگ شیخ خالصی دهند، به کرامت آن جناب نتوانستند
  :فرمود و فقري این ابیات را به نام آن جناب دیده و به رشتۀ ثبت کشیدبود وگاهی به نظم مبادرت می ۶۱۸سنۀ 

  اشعاره مِنْ
 رکه ما را یار شد ایزد مر او را یار باده

 

 وانکه ما را خوار دید از عمر برخوردار باد
 

  رباعیات
 پیدا و نهان از من و ما کرده طلب عمری همگی قرب و لقا کرده طلب
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 کار از دَر دل گشاد هم آخر کار
 

 او بني که کجا و ماکجا کرده طلب
 

  وله
 هرچه نیست جز باد به دستچوننیست ز 

 پندار که هست هرچه در عالم نیست
 

 چون هست به هرچه هست نقصان و شکست
 انگار که نیست هرچه در عالم هست

 

 ٭٭٭
 عقل از ره تو حدیث و افسانه برد
 هر لحظه چو من هزار دل سوخته را

 

 در کوی تو ره مردم دیوانه برد
 سودای تو از کعبه به بتخانه برد

 

 ٭٭٭
 که دلم از تو جدا خواهد شدحاشا 

 از مهر تو بگذرد که را دارد دوست
 

 یا با کسِ دیگر آشنا خواهد شد
 وز کوی تو بگذرد کجا خواهد شد

 

 ٭٭٭
 بایدای میدر راه طلب رسیده

 بینایی خویش را دوا کن زیراک
 

 بایدای میدامن ز جهان کشیده
 بایدای میعالم همه اوست دیده

 

 ٭٭٭
 ل رسید دل درد کندچون عشق به د

 در آتش عشق خود بسوزد وانگاه
 

 درد دلِ مرد مرد را مرد کند
 دوزخ ز برای دیگران سرد کند

 

 ٭٭٭
 ای دیده تویی معاینه دشمن دل
 وز دیده به روی دلربان درنگری

 

 پیوسته به باد بردهی خرمن دل
 وانگاه نهی گناه بر گردن دل

 

 ٭٭٭
 ر شومام که هشیازان باده نخورده

 یک جامِ تجلی جمال تو بس است
 

 ام که بیدار شومآن مست نبوده
 تا از عدم و وجود بیزار شوم

 

 ٭٭٭
 گر طاعت خود نقش کنم بر نانی
 وان سگ ساىل گرسنه در زندانی

 

 وان نان بنهم پیش سگی برخوانی
 از ننگ بر آن نان ننهد دندانی

 

 ٭٭٭
 ای دل تو بدین مفلسی و رسوایی

 تیز است و ترا آبی نه عشق آتش
 

 انصاف بده که عشق را کی شایی
 پیماییخاکت بر سر که باد می

 

 ٭٭٭
 ناییای تريه شب آخر به سحر می

 ای صبحِ گران رکاب گویی که تو نیز
 

 ناییهای منی که خود به سر میغم
 ناییمقصود دل منی که بر می

 

  قطعه
 ای داردگر یهودی قراضه
 وندارد مالوانکه دین دارد 

 

 ای نامدار و فرزانه استخواجه
 گر همه بوعلی است دیوانه است

 

  قطعه
 خواجگان در زمان معزوىل
 باز چون بر سرِ عمل آیند

 

 همه شبلی و بایزید شوند
 همه چون شمر و چون یزید شوند
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  زُنعمت اللّه کهسانی قُدِّسَ سِرُّهُ العَزیْ
موسـی بـن یحیـی  وهُوَ غوث الواصلني و فخر العاشقني، شاه نورالدین نعمت اللّه بن عبداللّه بن محمدبن عبداللبه بـن

بن هاشم بن موسی بن جعفر بن صالح بن محمد بن جعفر بن حسن بن محمد بن جعفر بن محمـد بـن اسـماعیل بـن 
آباء و اجداد آن جناب از شـهر حلـب بـه کـنج و . ابی عبداللّه بن محمدالباقر بن علی بن الحسني بن علی عليه السالم

علوم ظـاهری از رکـن الـدین شـريازی و . اعمال هرات متولد شده در قصبۀ کهسان مِنْ ۷۳۱مکران آمده و وی در سنۀ 
در بیسـت و چهـار سـالگی در مکّـۀ . شمس الدین مکی و سید جالل الدین خوارزمی و قاضـی عضـدالدین فراگرفتـه

معظمه به خدمت قطب االقطاب، شیخ عبداللّه یافعی که صاحب کتاب روضة الریاحني و دُّر النظیم و نشر المحاسن و 
قطب الدین رازی را نیز در مکه دریافت و سلطان حسني اخالطـی مصـری . شاد و تاریخ است رسیده و ارادت گزیدار

را دیده، از او درگذشت و در سراب تربیز سید قاسم ملقب به قاسم االنوار را در صِغَرِ سن بـه خـدمت سـید آوردنـد و 
و پس به کوهبنـان کرمـان آمدنـد و سـیدزادۀ بزرگـوار  ها درخراسان و هرات به سر بردندنظر لطف از وی دیده، مدت

چنـدی هـم بـه تفـت یـزد توقـف فرمودنـد و . سید برهان الدین خلیل اللّه فرزند آن جناب در آن والیـت متولـد شـدند
موالنا شرف الدین علی یزدی و خواجـه صـائن الـدین علـی ترکـۀ اصـفهانی بـه خـدمت سـید رسـیدند و بـه اشـارۀ او 

  .م گزیدندمسافرت مصر و شا
اند، سید ابوالوفا و سید محمود مشهور به داعی و حافظ شريازی و پدر عالمه دوانی و جناب سید وقتی به شرياز آمده

اجماالً این که جناب سـید نعمـت اللّـه . شیخ ابواسحق بهرامی و عالمه شریف جرجانی، شرف خدمت او را دریافتند
هـا در سـمرقند و کـوه مـدت. قلیه و نقلیـه و صـاحب مراتـب ذوقیـه و کشـفیهجامع علوم ع. از مشاهري عرفا و اولیا بوده

نمود در کرامات و خوارق عادات مشهور عالم و در علـو پایـه و سـمّو صاف که در نواحی بلخ واقع است مجاهده می
ازی به خـدمتش جناب شاه داعی اللّه شري. معاصر امري تیمور و شاهرخ بوده و جمعی کثري را تربیت فرموده. مایه مسلم

  .نگاشتارادت تمام داشت و شاه قاسم انوار نقش اخالصش بر لوح دل می
. و موالنا فضل اللّه سید نظام الدین احمد شـريازی بـادۀ معرفـت از او نوشـیده. شیخ آذری طوسی خرقه از او پوشیده

دولتشاه سـمرقندی و . یک نهدر تشیع آن جناب کسی را مجال تردید نیست و در بزرگواری وی خاطری را یارای تشک
انـد و وی بـی شـبهه آوردهاند که همه همواره از اطراف به خدمت جنـاب سـید هـدایا مـیقاضی نوراللّه ششرتی نوشته

الـدُّنیا دَمَـاً عَبِیطـاً الَیَکُـونُ  کانَـتْ سید مضمون حدیث وَلَوْ. امري تیمور از این معنی سؤال نمود. کرده استتصرف می
ر . ننيَ اِلّا حَالالً را جواب فرمودهتُ المؤمقُوْ امري در مقـام امتحـان برآمـده، خـوان سـاالر خـود را امـر نمـود کـه از مَمـّ

آورد بـه ظلـم از او گرفتـه ای میخوان ساالر به درب دروازه رفته، پريزنی بره. حرامی طبخی به جهت سید ترتیب دهد
گفت بر من حالل است و بر شـما . این طعام حالل یا حرام است امري از او پرسید که. با طعام پخته به پیش سید آورد

در بـاب او . مقارن این حال عجوزه داوری به پیش آورده که مراپسـری بـود بـه سـرخس رفتـه. امريدرغضب شد. حرام
ه متوحش بودم، شنیدم که سید نعمت اللّه وىل به هرات آمده نذر کردم که اگر پسـرم از سـرخس بـاز آیـد ایـن بـره را بـ

  .جهت سید بربم
. درب دروازه یکی از مالزمان به ظلـم و سـتم از مـن گرفـت. آوردمپسرم باز آمد و بره را به جهت سید نعمت اللّه می

پیوندد به نام از سلسلۀ معروفی که به حضرت امام ثامن می ]ای[مجمالً شعبه. بعد از تقریر مطلب، اخالص امري افزود
ای بــه نــام ابونجیــب ســهروردی بــه نــام ســید محمــدنوربخش نوربخشــیه و شــعبه ایچنانکــه شــعبه. وی مشــهور اســت

گویند سن شریفش بـه . وفات یافت ۸۳۲سنۀ . مرقدش در قریۀ ماهان معروف است. اند و علی هذا القیاسسهروردیه
انـد و جنـت اند و در تـواریخ نوشـتهتاریخ فوتش را یافته» عارف اسرار وجود«صد و چهار سال رسیده بوده چنان که 

مرقد آن جناب در ماهان از آثار شهاب الدین احمدوىل دکنی است که در دکن سـید . الفردوس نیز تاریخ فوت اوست
از آنجا اخراجات فرستاده، بنای مرقـد سـید را در کمـال متانـت نهادنـد و . را به خواب دیده، اخالص به هم رسانیده
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ایـن فقـري شصـت و . بسـیار اسـت و گوینـد عـدد آن بـه سیصـد رسـیدهآن جناب را رساالت . فقري به زیارت آن رسیدم
تیمّنـاً و . ام و حاضـر اسـت و دیـوان آن جنـاب مکـرر زیـارت شـدهدورسالۀ عربی و فارسی آن حضرت را جمع نموده

  :تربّکاً از اشعار آن جناب قلیلی در این کتاب ثبت خواهد شد
  قصائِدِهِ عَلَیهِ الرَّحمةُ  مِنْ

 در دو عالم چون یکی دارندۀ اشیاستی
 جنبش دریا اگرچه موج خوانندش وىل
 فی المثل یک دایره این شکل عالم فرض کن

 

 خود یکتای بی همتاستی هر یکی در ذات
 در حقیقت موج دریا عني آن دریاستی
 حق محیط و نقطه روح و دایره اشیاستی

 

  غزلیاته مِنْ
 مستیم و نداریم خرب از همه عالم
 هر نقش خیاىل که ترا غري نماید

 

 این است خرب هرکه برپسد خربما
 ه خیال تو به خوابستتعبري کن آن را ک

 

 ٭٭٭
 موجود حقیقی بجز از ذات خدا نیست

 

 ماییم صفات و صفت از ذات جدا نیست
 

 ٭٭٭
 استمجموع کاینات سراپردۀ وی

 او جانِ عالم است و همه عالمش بدن
 

 این طرفه تر که هیچ مکانش پدید نیست
 پیداست این تن وی و جانش پدید نیست

 

 ٭٭٭
 موج و دریاییم و هردو غري آبی نیست نیست

 بیند خیال دیگریعقل اگر در خواب می
 

 در میان ما و او جز ما حجابی نیست نیست
 اعتمادی در خیاىل یا به خوابی نیست نیست

 

 ٭٭٭
 دولت عشق به هر بی سر و پایی نرسد
 برو ای عقل و مگو عشق چرا کرده چنني

 

 پادشاهیِ دو عالم به گدایی نرسد
 و چرایی نرسد پادشاه است و به او چون

 

 ٭٭٭
 مرد باید که ز شمشري نگرداند روی

 

 ورنه ز آغاز همان به که به میدان نرود
 

 ٭٭٭
 حسن یکی و در نظر آینه صد هزار، دان

 

 روح یکی و تن بسی باده یکی و جام صد
 

 ٭٭٭
 گر به صد آیینه یکی روی نمود صد نشد
 نام یکی اگر یکی صد نهد ای عزیز من
 گر به وجود ناظری، هر دو یکی است در وجود

 است،وجسم، جانوجان،جام،میجسماندومیجام
 

 ست صد صدنشد و کدام صدنقش خیال او
 صد نشود حقیقتش یک بود و به نام صد
 ور به صفات مایلی، این دگر است و آن دگر
 ورتونیابی این سخن تن دگر است و جان دگر

 

 ٭٭٭
 ای و کشتۀ آنتو بستۀ زَروزَن گشته

 

 تو را ز مردیِ مردانِ پارسا چه خرب
 

 ٭٭٭
 ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم

 

 صد درد را به گوشۀ چشمی دوا کنیم
 

 ٭٭٭
 خرابات جهانیمما مرشد عشاق

 هرکس به جمال رخ خوبی نگرانند
 

 ساقی سراپردۀ خمخانۀ جانیم
 در آینۀ خویش به خود ما نگرانیم

 

 ٭٭٭
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 آفتاب حسن او مجموع عالم را گرفت
 

 غري او پیدا نبینی گر ز خود پنهان شوی
 

  قطعات و رباعیّاته مِنْ
 چون کمال همه بود به وجود
 هست عالم همه خیال وجود

 

 نتوان یافت بی وجود، کمال
 وز تجلی اوست بود خیال

 

 ٭٭٭
 یٌرمِي کَْثمُسَمَّی واحِدٌ اِسْ

 هِي عليٌّصِفاتُ اللّهِ يف وَجْ
 وديوُجُودِي فِي وُجُودي يف وُجُ

 وَاح کُلُّهُ وَرُوحي مَظهرُ االَٔرْ
 هٍ ني ناظِرٌ فِي کُلِّ وَجْوعَیْ

 

 مائِي صِفاتِيوینِ اَسْلْوَفِي تَ
 فَ ذَاتِيمةٌ اللّهِ کَیْمِي نِعْ وَاِسْ
 جامِع مِنِّي مَرَّاتِ نُ الْوَکَوْ
 هَرُ اآلیاتِ آتِيمِي مَظْوَجِسْ
 سِي عاشِقٌ بِالزَّاکِیاتِوَنَفْ

 

  رباعیات
 بی درد طریق حیدری نتوان رفت
 بی رنج فنا گنج بقا نتوان یافت

 

 بی کفر ره قلندری نتوان رفت
 در حلقۀ ما به سرسری نتوان رفت

 

 ٭٭٭
 آبست که در شیشه شرابش خوانند
 از قید گُل و مُل چو مجرد گردد

 

 با گل چو قرین شود گالبش خوانند
 واننداهل بصر و بصريت آبش خ

 

 ٭٭٭
 تا درد خیال او مرا درمان شد
 جان ودل و تن هر سه حجاب ره بود

 

 پستیم بلندی شد و کفر ایمان شد
 تن دل شد و دل جان شد و جان جانان شد

 

 ٭٭٭
 خواننداین نقش و خیال عالمش می

 وحی است که روح اولش باشد نام
 

 خوانندجانی دارد که آدمش می
 خوانندمیچون اوست تمام، خاتمش 

 

 ٭٭٭
 اندیک عالم از آب و گل برپداخته

 شنوندگویند راِز خود میخود می
 

 اندخود را به میان آن در انداخته
 اندوز ما و شما بهانه برساخته

 

 ٭٭٭
 کو دل که بداند نفسی اسرارش

 نماید شب و روزمحبوب جمال می
 

 کو گوش که بشنود دمی گفتارش
 ورد از دیدارشکو دیده که تا برخ

 

 ٭٭٭
 دانیمواللّه به خدا که ما خدا می

 ایم بررویِ طبقسرپوش فکنده
 

 دانیماسرار گدا و پادشا می
 دانیمسری است در این طبق که ما می

 

 ٭٭٭
 با عادت خود بهانه جویی نکنیم

 ها کرده استبا آنکه به جای ما بدی
 

 جز راست روی و نیک خویی نکنیم
 یی نکنیمگر دست دهد به جز نکو

 

 ٭٭٭
 بویی که تو از مشک و قرنفل شنوی
 چون نغمۀ بلبل ز پی گل شنوی

 

 از دولت آن زلف چو سنبل شنوی
 گل گفته بود گرچه ز بلبل شنوی

 

 ٭٭٭
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 ای آنکه طلبکار جهان جانی
 مطلوب تویی طلب تویی طالب تو

 

 جانی و دىل و بلکه خود جانانی
 هی آنیدریاب که خود هر آنچه خوا

 

 ٭٭٭
 گر عالم سِرِّ لِي مََع اللّه شوی
 گر صورت و معنیِ جهان دریابی

 

 دانندۀ راز بنده و شاه شوی
 واقف ز رموز نعمت اللّه شوی

 

  مثنویاته مِنْ
 حمد آن حامدی که محمود است
 هرچه مخلوق حضرت اویند
 عارفانی که علمِ ما دانند
 لفظ اللّه اسم اسم وی است

 آتْ ئیٍ لَهُ کَمِرْکُلُّ شَیْ
 ننَهُ بَیْني وبَیْسَ بَیْلَیْ

 عني وحدت ظهور چون فرمود
 گر هزار است و گر هزار هزار
 نمبیآینه صد هزار می

 بلکه یک آینه بود اینجا
 نِهْکَوْ ني یَکُونُ مِنْکَونُ کَوْ

 یک شراست و جام رنگارنگ
 رنگِ می رنگِ جام وی باشد

 

 بخشش اوست هرچه موجود است
 همه تسبیح حضرتش گویند

 اسم را خوانندصفت ذات 
 آن یکی گنج و این طلسم وی است

 هُهُ کُلَّها مُساواتْوَجْ
 نأَیْ نِ آل َتقُلْعَیْهُوَ فِي الْ

 بحر در قطره رو به ما بنمود
 اول او یکی بود به شمار
 بینمدر همه روی یار می

 صور مختلف درو پیدا
 نِهْنِهِ عَیْنِي بِعَیْنُ عَیْعَیْ

 دهد بی رنگرنگ بی رنگ می
 این عجب بني که جامِ می باشد

 

  وَلَهُ ایضاً فِی التمثیل
 یی ز یخ برداشتآن یکی کوزه

 چون هوا زآفتاب گرمی یافت
 آب شد کوزه، کوزه شد با آب
 اول ما چو آخر ما شد
 قطره و موج و بحر و جو آبند
 نقد گنجینۀ قدح ماییم

 بینمخیال مینقش عالم 
 او لطیف است و در همه ساری
 نه حلول است حل حال من است
 هرکه در معرفت سخن راند
 تو منی من توام دویی بگذار

 تَ وَأَنَا مَا هُوَتَ ال أَنْأَنْ
 هرچه داریم جمله جود وی است
 ور تو گویی که غري او باشد

 نيعَیْي وَ قُرَّةَ الْیَا حَبِیبْ
 وما خَیالیم در حقیقت ا

 کرد پُر آب و یک زمان بگذاشت
 اش بر وجود کوزه بتافتگرمی

 اسم و رسم از میانه شد دریاب
 قطره دریاست چون به دریا شد

 به عني ما یابند عني ما را
 گر چه موجیم عني دریاییم
 بینمدر خیال آن جمال می

 آب حیوان من به جویِ ما جاری
 سخنی از من و کمال من است

 کند اگر داندوصف خود می
 من نماندم تو هم تویی بگذار
 هُوَ هُوَ ال اِلَهَ إلّا هُوَ 
 جود او نزد ما وجود وی است
 بد نباشد بگو نکو باشد

 نِينُکَ عَیْنُکَ وَ عَیْأَنَا عَیْ
 جز یکی در دو کون دیگر کو
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 نَاإنَّهُ ظاهِرٌ بنَا فِیْ
 نور چشم است در نظر پیداست
 گر بگویم هزار یک سخن است
 ظلمت ونور هر دو یک ذاتند
 هرکه را عشق علم توحید است
 غرق آبند عالمی چو حباب
 سایۀ او به ما چو پیدا شد
 نور رویش به چشم ما بنمود
 هستیِ هرچه هست بی او نیست
 به وجودند این و آن موجود
 هرچه موجود باشد از اشیاء
 بود و نابود را مجاىل نیست

 

 ظُروا مَعَنَاهُوَ مَعَنَا فَأنْ
 نظری کن ببني که او با ماست
 یوسفی را هزار پريهن است
 گر دو اندر ظهور آیاتند
 اول آن مقامِ تجرید است
 ظاهرش ساغر است و باطن آب
 از من و تو دویی هویدا شد
 چون بدیدیم نور او او بود

 رتو گویی که هست نیکونیستو
 بی وجود ای عزیز نتوان بود
 همه باشد مظاهر اسماء
 وصل و هجران بجز خیاىل نیست

 

  وله ایضاً 
 وجودی در همه اعیان، عیان است
 به هر آیینه حسنی نو نماید
 حقیقت در دو عالم جز یکی نیست
 در این دریا به عنيِ ما نظر کن
 به راه کج مرو بشنو ز ما راست

 ما نشینیاگر آئی به چشم 
 به نور او جمال او توان دید
 ز شرک خودپرستی چون برستی

 نمایدخیال غري خوابی می
 به بزم عاشقانِ ما گذر کن
 طلب کن گنجِ اسمای الهی

 

 وىل از دیدۀ مردم نهان است
 ز هر برجی به شکل نو برآید
 یکی هست و در او ما را شکی نیست
 صدف بشکن تماشای گهر کن
 اگر نورست وگر ظلمت که ما راست
 وجودی جز وجود او نبینی

 بني که سید آن چنان دیدچنان می
 غري حضرت حق کی پرستیبه 

 نمایدهمه عالم سرابی می
 دمی در چشم سرمستان نظر کن
 که گر یابی بیابی پادشاهی

 

 ٭٭٭
 مظهر و مظهر به چشم ما یکی است
 ز اعتبار ما و تو آمد دویی
 هرکه او فانی شود باقی شود
 ایگر فسردی بر لب جو ژاله

 ای دان پرگالبهر گلی را شیشه
 شماریک هویت را به اسما می

 گر یکی خوانی یکی باشد به ذات
 بی هویت نی وجود و نی عدم
 از هویت داد حق ما را وجود

 ی از میان های هوحظ وهم
 کون جامع نزد ما انسان بود

 آب این امواج و آن دریا یکی است
 همچو ما بذر ز خود کان یک تویی
 مدتی رندی کند ساقی شود
 ایور گدازی آبروی الله

 بني پر آبای میاسههر حبابی ک
 یک هویت دان واسما بی شمار
 ور دو خوانی دو نماید در صفات
 بی هویت نی حدوث و نی قِدَم
 یک هویت را دو نسبت رو نمود
 گر براندازی یکی ماند نه دو
 ور نباشد این چنني حیوان بود
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 صورتش را آینه گیتی نماست
 از تعني اسم اعظم رو نمود
 از صفت برتر بود تنزیه ذات

 

 معنی او پرده دار کربیاست
 در حقیقت آن تعني اسم بود

 فاتاز وجود اوست اسماء و ص
 

  نجم الدین رازی قُدِّسَ ِسرُّه
آن جناب به شیخ نجم الدین دایه مشهور است و مسقط الرأسش طهران و مرید شیخ نجم الـدین کـربی اسـت و شـیخ 

در فتنـۀ چنگیزخـانی از خـوارزم بـه . کربی تربیت وی را به جناب شیخ مجدالدین بغدادی حوالـت فرمـود نجم الدین
چنانچـه خـود کیفیـت آن را در اوایـل کتـاب مرصـاد . روم رفته و در آن اوقات شداید و مکاید بسیار از روزگـار دیـده

ه کـه شـیخ بـا موالنـا صـدرالدین قونیـوی و صاحب نفحات نوشت. العباد که از تألیفات اوست، مشروحاً مسطور فرموده
. یـا ایّهـا الکـافِرُون خوانـد در هر دو رکعت سـورۀ قُـلْ. مولوی معنوی در روم مالقات فرموده و هنگام نماز مقتدا شد

چون از نماز فارغ شدند مولوی به شیخ صدرالدین بر وجه طیبت گفت که یک بار برای شما خواند و یک بـار بـرای 
. ای اسـتمرصاد العبادش حاضر است و نسخۀ جامعۀ مفیده. باد و بحر الحقایق نیز از تصنیفات اوستمرصاد الع. ما

وفاتش در سنۀ اربع و خمسني و ستمائه در بغداد، و قربی که در خارج مقربۀ شیخ سری سقطی و جنید بغدادی اسـت 
  :از اشعار آن جناب است. از اوست

  رباعیات
 در عشق توام جهان سرایی تنگ است
 ای در دل من ساخته منزلگهِ خویش

 

 همچون چشمت دلم فضایی تنگ است
 معذور همی دار که جایی تنگ است

 

 ٭٭٭
 عشقت که دوای جان این درویش است
 سرّی است که در ازل مرا در سر بود

 

 ز اندازۀ هر هواپرستی بیش است
 کاری است که تا ابد مرا در پیش است

 

 ٭٭٭
 هر سبزه که در کنار جویی رسته است
 تا بر سر الله پا به خواری ننهی

 

 رسته است گویی ز خط بنفشه مویی
 کان الله ز خاک الله رویی رسته است

 

 ٭٭٭
 شمع ارچه چو من داغ جدایی دارد
 سررشتۀ شمع به که سررشتۀ من

 

 با گریه و سوز آشنایی دارد
 کان رشته سری به روشنایی دارد

 

 ٭٭٭
 ای هشیاریای دل تو اگر مست نه

 کم خسب به وقت صبح کاندر پی تست
 

 ن بگذاریزان پیش که بگذرد جها
 خوابی که قیامتش بود بیداری

 

  نظامی دهلوی قُدِّسَ سِرّه
مرید شـیخ فریـد الـدین شـکر گـنج . آن جناب را شاه نظام اولیا نیز گویند. وهُوَ شیخ نظام الدین محمدبن احمدبن علی

هلـوی و شـیخ نصـريالدین مشـهور بـه چـراغ دهلـی و امريخسـرو دهلـوی از مریـدان در شیخ نجم الدین حسن د. است
مفقـود نمـوده، بـه  ]ای[در نفحات آمـده کـه شخصـی قبالـه. اندخدمت جناب شاه نظام اخالص و ارادت تمام داشته

ه فقريان ده و از گفت این وجه را برب و شريینی بخر و ب. شاه وجهی به او داد. خدمت شاه نظام آمد عجز و زاری کرد
آن شخص چنني کـرده، بعـد از صـرف حلـوا چـون نیـک درنگریسـت همـان کاغـذ مفقـود . باطن شیخ ما همت بخواه

مضـجعش مقـربۀ . فـوت شـد ۷۲۵عمر آن جنـاب هفتـاد و پـنج سـال در سـنۀ . کاغذی بود که حلوا در آن پیچیده بود
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  :از اشعار آن جناب است. شکرگنج است
 از تو نتواند بریدن کس به آسانی مرا
 رو نگردانم ز جورت تا سرم بر تن بود
 گر برنجانی نرنجم زانکه، رنجت راحت است

 

 تو می دانی مراداند کسم آخر گر نمی
 گر به سرگرد جهان چون گوی گردانی مرا
 جانی و آرام جان هر چند رنجانی مرا

 

  :این رباعی را به جهت امريخسرو دهلوی مرید خود فرموده
 از ملک سخنوری شهی خسرو راست
 این خسروِ ماست ناصرِ خسرو نیست

 

 به شاعری نظريش کم خاست خسرو که
 زیرا که خدای ناصرِ خسرو ماست

 

  نظامی گنجوی قُدِّسَ سِرُّه
لهـذا بـه شـیخ . وهُوَ نظام الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن موید القمی، اصلش از تفرش قم و موطنش گنجه بوده

رسـد، سلسلۀ ارادت وی به جناب شیخ اخی فرج زنجانی که از مشاهري مشایخ است می. شهرت نمودهنظامی گنجوی 
و از آغاز شباب معاشرت و مجالست اعاظم و سالطني را قبول نفرمود و در زاویۀ خود منزوی بود و خواقني هوشیار و 

نویات خود را به استدعای یکـی شدند و هر یک از مثسالطني روزگار به خدمتش مشرف و از صحبتش مستفیض می
گوینـد قـزل ارسـالن امتحانـاً لباطنـه بـه خانقـاه وی رفتـه، شـیخ مقصـد وی را دریافتـه تجمـل بـاطنی . از ایشان گفتـه

چنانکـه سـلطان خـدم و حشـم او را بـیش از خـود دیـده و از جـالل آن جنـاب . وحشمت معنوی خود را به وی نمود
ماننـد عـالم . فل رفته به اشارت او نشسته، بعد از اندک ساعتی دید کـه آنچـه دیـدتر به محترسیده، به ادب هرچه تمام

شیخ بر سجاده به تالوت مشغول و خود بر روی خـاک مسـکن . بود و بجزا او احدی در میانه نبودهمگی نمودی می
ن بـه جهـت ای دوغـرض، اگرچـه بـه سـبب معـارف و حقـایق شـاعری، پایـه. از این کرامت از اهل ارادت شـد. دارد

  :این اشعار از آن جناب است. ۵۹۶وفاتش در سنۀ . اوست، اما در این فن مرتبۀ اعلی دارد
  قصایده فی المعارف و الحقایق مِنْ

 شحنۀ ما دانش، آنگه حرص در همسایگی
 هرچه نز قرآن طرازی برفشان از آستني
 فرق ها باشد میان آدمی و آدمی
 اصل هندو در سیاهی یک نسب دارد ولیک
 ترچند ازین سلطان و سلطان از تو سلطان بنده

 رودرده بردار از زمني بنگر چه بازی میپ
 تا به خرمن خار یابی بر کاله یزدجرد
 سیم را رونق نخیزد تا به درناید ز سنگ
 ملک الملوک فضلم به فضیلت معانی
 نفس بلند صوتم جرس بلند صیتم
 سر همتم رسیده به کاله کیقبادی
 حرکات اخرتان را منم اصل و او طفیلی

 ف سیاه روییام و چو مه نگريم کلمه
 ملکا و پادشاها روشی کرامتم کن
 دل و دین شکسته آنگه  هوسم ز نام جویی
 ادبم مکن که خوردم، خللم مبني که خاکم

 رستم ما زنده وانگه دیو در مازندران
 هرچه نز ایمان بساطی درنورد از آستان
 کز یک آهن نعل سازند از یکی دیگرسنان

 را پاسبان هندویی را دزد خوانی هندویی
 بندۀ او شو  که آن شد صاحبِ سلطان نشان
 با عزیزان زمانه زیر پرده هر زمان
 تا به دامن خاک بینی بر سرِ نوشريوان
 لعل را قیمت نباشد تا برون ناید ز کان
 ز من و زمان گرفته به مثال آسمانی
 قلمِ جهان نوردم علم جهان ستانی
 برِ حشمتم گذشته ز پرند جوزجانی

 آسمان را منم آب او اوانیطبقات 
 زرم وچو زر ندارم برص سپید زایی
 که بدان روش بگردم ز بدی و بدگمانی
 سر و پا برهنه آنگه سخنم ز مرزبانی
 برب از نهاد طبعم دو دىل و ده زبانی



۱۸۴ 

 حرم تو آمد این دل ز حسد نگاهدارش
 ز گناه و عذر بگذر بنواز و رحمتی کن
 به طفیل طاعتِ تو تن خویش زنده دارم
 هه ممکن الوجودی رقمِ هالک دارد

 نظامی آمد گنهی عفوش گردان اگر از
 

 که فرشته با شیاطني نکند هم آشیانی
 به خجالتی که بینی به ضرورتی که دانی

 نه زندگانیچو نباشد این سعادت نه من و 
 تو که واجب الوجودی ابداالبد بمانی
 که کس ایمنی ندارد ز قضای آسمانی

 

  غزلیّاته رحمة اللّه علیه مِنْ
 هزار بار به جان آمد ار چه کار مرا

 

 نگشت عشق تو اال یکی هزار مرا
 

 ٭٭٭
 خوشا جانی کزو جانی بیاسود
 به عمر خود پریشانی نبیند

 

 نه درویشی که سلطانی بیاسود
 دىل کز وی پریشانی بیاسود

 

 ٭٭٭
 نفس اگر پري شود سهل نباشد زان رو
 تو خدا را شو اگر جمله جهان گريد آب

 

 تر گرددری که قویکاژدها گردد ما
 به خدا گر سر مویی قدمت تر گردد

 

 ٭٭٭
 یاوری کن همه را تا همه یار تو شوند

 ی گوییآن چنان زی که اگر نیز دروغ
 

 تو همه یار کشی با تو که یاور گردد
 راست گویان جهان را ز تو باور گردد

 

 ٭٭٭
 برمیاور سراز آن سان که دروغ انگارند

 

 ای از تو مشهر گرددهر کجا راستی
 

 ٭٭٭
 گر تو خواهی که دل و دین به سالمت بربی

 

 خاک پای همه شو تا که بیابی مقصود
 

 ٭٭٭
 تريه است وره مشکل جنیبت را عنان درکششبی

 بنيرو، جمالش بی بصر میطریقش بی قدم می
 نظامی این چه اسرار است کز خاطر برون دادی

 او گشتی ز صورت پای بريون نهالخاصچوخاص
 

 درکشجانزمانی رخت هستی را به خلوتگاه
 درکشدهانگو،شرابش بیحدیثش بی زبان می

 درکشزبانداند زبان درکش،میکسی رمزت ن
 هزاران شربتِ معنی به یک دم رایگان درکش

 

 ٭٭٭
 هم باز شود این در، هم روز شود این شب

 

 دلدار شود روزیدلرب نه چنني ماند 
 

  رباعی
 چون نیست امید عمر از شام به چاشت
 چون عالم را به کس نخواهند گذاشت

 

 باری همه تخم نیکویی باید کاشت
 باری دل دوستان نگه باید داشت

 

 ٭٭٭
 آن را که غمی بود که نتواند گفت
 این طرفه گلی نگر که ما را بشکفت

 

 غم از دل خود به گفت، نتواند رُفت
 فتنه رنگ توان نمود و نه بوی نه

 

 ٭٭٭
 گرآه کشم کجاست فریاد رسی

 زنم به هر دم نفسیبر یادِ تو می
 

 ور صرب کنم عمر نمانده است بسی
 کس را ندهد خدای سودای کسی

 

  مثنوی مخزن االسرار فی التوحید مِنْ
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 ای همه هستی ز تو پیدا شده
 هستی تو صورت و پیوند نه
 زیرنشني عَلَمت کاینات
 آنچه تغري نپذیرد تویی

 ا بس تراستما همه فانی و بق
 هر که نه گویا به تو خاموش به
 بی بدل است آنکه تو آویزیش
 ای به ازل بوده و نابوده ما
 اول و آخر به وجود و حیات
 با جربوتت که دو عالم کم است
 چارۀ ما ساز که بی یاوریم
 حلقه زن خانه فروش توایم
 قافله شد واپسیِ ما ببني
 بر که پناهیم تویی بی نظري

 بله نخواهیم ساختجز درِ تو ق
 دست چنني پیش که دارد که ما

 

 خاک ضعیف از تو توانا شده
 ه کس و کس به تو مانند نهتو ب

 ما به تو قائم چو تو قائم به ذات
 آنکه نمرده است ونمريد تویی
 ملک تعاىل و تقدس تراست
 هر چه نه یاد تو فراموش به
 بی دیت است آنکه تو خون ریزیش
 وی به ابد زنده و فرسوده ما
 هست کن و نیست کن کاینات
 اول ما آخر ما یک دم است

 و آوریمگر تو برانی به که ر
 چون درِ تو حلقه به گوش توایم
 ای کس ما بی کسی ما ببني
 در که گریزیم تویی دستگري
 گر ننوازی تو، که خواهد نواخت
 زاری ازین بیش، که دارد که ما

 

  فی النصیحة و الموعظه
 این چه زبان، این چه زبان دانی است
 نقد غریبی و جهان شهر تست
 شبا همه چون خاک زمني پست با
 اییک درم است آنچه بدان بنده

 هرچه درین پرده نه میخی است
 سایۀ خورشید سواران طلب
 حکم چو بر عاقبت اندیشی است
 حجله همان است که عذراش بست
 حجله و بزم اینک تنها شده
 صحبت گیتی که تمنا کند

 ایستهر ورقی چهرۀ آزاده
 گفته گروهی که به صحرا درند

 ش استوانکه به دریا در سختی ک
 بیشرت از مرتبۀ عاقلی
 چون نظر عقل به غایت رسید

 خراشغافل منشني ورقی می
 با نفس هر که در آمیختم
 هست در این دایرۀ الجورد
 لعبت بازی پسِ این پرده هست

 گفته و ناگفته پشیمانی است
 نقد جهان یک به یک از بهرتست
 وز همه چون باد تهی دست باش
 اییک نفس است آنچه بدان زنده

 بازی این لعبت زرنیخی است
 رنج خود و راحت یاران طلب
 محتشمی بندۀ درویشی است

 ان است که وامق نشستبزم هم
 وامقش افتاده و عذرا شده
 با که وفا کرده که با ما کند

 ایستهر قدمی فرق ملک زاده
 کی خنک آنان که به دریا درند
 نعل در آتش که بیابان خوش است

 ای بود و خوش آن غافلیغافلی
 دولت شادی به نهایت رسید

 تراشگر ننویسی قلمی می
 مصلحت آن بود که بگریختم

 تبۀ مرد به مقدارِ مردمر
 ورنه بر او این همه لعبت که بست
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 دیده و دل محرم این پرده ساز
 ختم سفیدی و سیاهی تویی
 راه دو عالم که دو منزل شده است

 است تن چه بود ریزشِ مشتی گل
 بندۀ دل باش که سلطان شوی
 سرو شو از بند خود آزاد باش
 بردرِ او شو که ازینان به اوست
 هرچه خالف آمدِ عادت بود
 گر به خورش بیش کسی زیستی

 هاستخاکِ تو آمیختۀ رنج
 استزآمدنت رنگ چرا چون می

 ایراه عدم را نپسندیده
 جملۀ دنیا ز کهن تا به نو

 چهپای درین بحر نهادن که 
 

 تا چه برون آید از این پرده باز
 محرمِ اسرارِ الهی تویی
 نیم ره یک نفس دل شده است
 هم دل و هم دل که سخن در دل است
 خواجۀ عقل و ملک جان شوی
 شمع شو از خوردن خود شاد باش
 روزی ازو خواه که روزی ده اوست

 سعادت بود قافله ساالرِ
 هر که بسی خورد بسی زیستی

 هاستدر دلِ این خاک بسی گنج
 کامدنی را شدنی در پی است
 ایزانکه به چشم دگران دیده

 چون گذران است نريزد دو جو
بار درین موج گشادن که چه 

 

  وله ایضاً قُدِّسَ سِرُّه
 آنچه درین مائدۀ خرگهی است
 هر که درو دید دهانش بدوخت
 هیچ نه در محمل و چندین جرس
 دور فلک همچو تو بس یار گشت
 خواه بنه مایه و خواهی بباز

 این پردۀ چابک رقیبهر نفس 
 نطع پر از زخمه و رقاص نه

 رسدهر دم ازین باغ بری می
 ها که در این گوهر استرشتۀ دل

 راهروان کز پسِ یکدیگرند
 عقل شرف جز به معانی نداد
 گرچه جوانی همه فرزانگی است

 ایکشدت دیو تو افکندهمی
 شري شو از گربۀمطبخ مرتس
 باده تو خوردی گنه دهر چیست

 رِ دولت زنی افتاده شوگر د
 معرفتی در گل آدم نماند
 دشمنِ دانا که غم جان بود
 کیسه برانند در این رهگذر
 غارتیانی که رهِ دل زنند

 زنیتا به جهان در نفسی می

 کاسۀ آلوده و خون تهی است
 هر که از او گفت زبانش بسوخت
 هیچ نه در سفره و چندین مگس
 دست قوی تر ز تو بسیار گشت
 کانچه دهند از تو ستانند باز
 بازیی از پرده برآرد غریب
 بحر پر از گوهر و غواص نه

 رسدتری میتر از تازهتازه
 زیباتر استمرسله از مرسله 

 طایفه از طایفه واالترند
 قدر به پريی و جوانی نداد
 هم نه یکی شعبه ز دیوانگی است؟

 ایای زندهدست بزن مرده نه
 طلق شو از آتش دوزخ مرتس
 جور تو کردی گنه دهر چیست
 وز گرۀ کار جهان ساده شو
 اهل دىل در همه عالم نماند
 بهرت از آن دوست که نادان بود

 ترتر آسودهسههرکه تهی کی
 راه به نزدیکی منزل زنند

 زنیبه که درِ عشق کسی می
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 جهد بدان کن که خدا را شوی
 خاک دىل شو که وفایی دروست

 

 خود نرپستی و هوا را شوی
 وز گِلِ انصاف صفایی دروست

 

  و االستدراکمثنوی خسروشريین فِي االستدالل  ولَهُ رحمة اللّه علیه مِنْ
 خرب داری که سیاحان افالک
 درین محرابگه معبودشان کیست

 خواهند از این محمل کشیدنچه می
 چرا این ثابت است آن منقلب نام
 مرا حريت بدان آورد صد بار
 وىل چون کرد حريت تیزگامی

 ها که هستندمشو فتنه بدین بت
 همه هستند سرگردان چه پرگار
 سازچو ابراهیم با بتخانه می

 نظر بر بت نهی صورت پرستی
 نموداری که از مه تا به ماهی است

 ه را با رنج یابیطلسم بست
 مرا بر سريِ گردون رهربی نیست
 اگر دانستنی بودی خود این راز
 ازین گردنده گنبدهایِ پرنور

 ای هستوىل در عقل هر داننده
 

 چرا گردند گرد خطّۀ خاک
 وزین آمد شدن مقصودشان کیست

 جویند ازین منزل بریدنچه می
 که گفت این را بجنب آن را بیارام
 که بندم اندرین بتخانه زنار
 عنایت بانگ برزد کی نظامی

 پرستندها نه خود را میکه این بت
 پدید آرندۀ خود را طلبکار
 دازوىل بتخانه را از بت برپ

 قدم بر بت نهی رفتی و رستی
 طلسمی بر سر گنج الهی است
 چو بشکستی به زیرش گنج یابی
 چرا کان سريِ دانم سرسری نیست

 ها در دادی آوازیکی زین نقش
 بجز گردش چه شاید دید از دور

 ای هستکه با گردنده، گرداننده
 

  مثنوی لیلی و مجنون در نصیحت گوید مِنْ
 ای ناظر نقش آفرینش
 یدهکاین هفت حصارِ برکش

 هر ذره که هست اگر غبار است
 در راه تو هر که با وجود است
 کارِ من و تو بدین درازی
 به در نگریم و راز جوییم
 آن آینه در جهان که دیده است
 هر نقش بدیع کایدت پیش
 زین هفت پرند پرنیان رنگ
 سر رشتۀ راز آفرینش
 این رشته قضا نه آن چنان بافت
 در پردۀ راز آسمانی

 و سر به خط رسانداندیشه چ
 

 بردار خلل ز راهِ بینش
 بر هزل نباشد آفریده
 در پردۀ مملکت به کار است

 استمشغول پرستش و سجود 
 کوتاه کنم که نیست بازی
 سر رشتۀ کار باز جوییم
 کاول نه به صیقلی رسیده است
 جز مبدع او ازو میندیش
 گر پای برون نهی خوری سنگ
 دیدن نتوان به چشم بینش

 ای توان یافتکو را سر رشته
 سریست ز چشم ما نهانی
 جز باز پس آمدن نداند

 

  مثنوی هفت پیکر فِي التوحید مِنْ
 ای جهان دیده بود خویش از تو
 در بدایت، بدایت همه چیز

 هیچ بودی نبوده پیش از تو
 در نهایت نهایت همه نیز
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 سازمند از تو گشته کار همه
 های علومهرچه هست از دقیقه

 خواندم و سر هر ورق جستم
 ادیدمهمه را روی در خد

 چون ز عهدِ جوانی از درِ تو
 همه را بر درم فرستادی
 چه سخن کاین سخن خطاست همه

 جویمغرض آن به که از تو می
 بازگویم به خلق خوار شوم
 هرکه خود را چنانکه بود شناخت
 فانی آن شد که نقش خویش نخواند
 هست خوشنود هر کس از دل خویش
 هر کسی در بهانه تیز هش است

 که گر رسد خواری آن چنان زی
 این نگوید سرآمد آفاتش
 آنکه رفق تواش به یاد بود
 آدمی نز پی علف خواری است
 سگ بدان آدمی شرف دارد
 هر که بدخو بود گهِ زادن
 نشندی که آن حکیم چه گفت
 چون گل آن به که خوی خوش داری
 ابلهی بني که از پیِ سنگی
 تو به زر چشم روشنی و بد است

 بگذاری آنچه زو بگذری و
 نیست چون کار بر مراد کسی
 گر مریدی چنانکه رانندت
 از مریدانِ بی مراد مباش

 ها فرامش کنیک ره از دیده
 دانیتا بدانی که هرچه می

 بنگر اول که آمدی زنخست
 آن بری زان دو مشک ناوردی
 کوش تا وامِ جمله باز دهی
 راهرو را بسیجِ ره شرط است
 صحبتی جوی کز نکونامی

 نی که نافه خوی بودهمنشی
 رقص مرکب مبني که رهواراست

 ای همه و آفریدگار همه
 های نجومبا یکایک نهفته

 چون ترا یافتم ورق شستم
 وی خدایِ همه ترا دیدم
 به درِ کس نرفتم از برِ تو

 دادیخواستم تو میمن نمی
 راست همهتو مرایی جهان م

 گویمسخن آن به که با تو می
 با تو گویم بزرگوار شوم
 تا ابد سر به زندگی افراخت
 هر که این نقش خواند، باقی ماند
 نکند کس عمارتِ گلِ خویش
 کس نگوید که دوغ من ترش است
 نخوری طعن دشمنان باری
 وان نخندد که هان مکافاتش
 به از آن کز غم تو شاد بود

 یاری استاز پی زیرکی و هش
 که چو خر دیده بر علف دارد
 هم بدان خو بود به جان دادن
 خوابِ خوش دید هر که او خوش خفت
 تادر آفاق بوِی خوش داری

 کند جنگیدوست با دوست می
 چشم روشن کن جهان خرد است
 چند بندی و چند برداری
 بی مرادی به از مراد بسی
 به رهی رو که پري خوانندت

 باشدر توکل بداعتقاد م
 محرم راز گرد و خامش کن
 غلطی یا غلط همی خوانی
 آنچه داری چه داشتی به درست
 کاولني روز با خود آوردی
 تا تو مانی و یک ستور تهی
 ناقه راندن ز بیم گه شرط است
 در تو آرد نکو سرانجامی
 خوب تر زانکه یافه گوی بود
 راه بني تا چگونه دشوار است
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 آهنت گرچه آهنیست نفیس
 آن قدر بار بر ستور آویز
 چون رسد تنگی ای ز دورِدورنگ
 بس گره کو کلید پنهانی است
 هرکه ز آموخنت ندارد ننگ
 وانکه دانش نباشدش روزی
 سگ به دانش چو راست رشته بود
 آب حیوان نه آب حیوان است

 ه که کالبد کند استره به جان د
 ای را که حال بد باشدمرده

 وانکه داند که اصلِ جانش چیست
 خانه را خوار کن خورش را خُرد
 در دو چیز است رستگاریِ مرد
 حکم هر نیک و بد که در دهر است
کیست کو بر زمني فرازد تخت 

 

 راه، سنگ است و سنگ مغناطیس
 که نماند برین گریوۀ تیز
 راه بر دل فراخ دار نه تنگ
 بس درشتی که در وی آسانی است
 دُّر برآرد ز آب و لعل از سنگ
 ننگ دارد ز دانش آموزی
 آدمی شاید ار فرشته بود
 جان با عقل و عقل با جان است
 بار کم کن که بارگی تند است
 میلِ جان سویِ کالبد باشد
 جان او بی جسد تواند زیست
 از جهان، جان چنني توانی برد
 آنکه بسیار داد و اندک خورد
 زهر در نوش و نوش در زهر است
 کآخرش هم زمني نگريد سخت

 

  و له ایضاً رحمة اللّه علیه فی المثنویّ اسکندرنامه
 دو در دارد این باغ آراسته
از در باغ و بنگر تمام  درآ 
 اگر زیرکی با گلی خو مگري

 ایم آمده از پیِ دلخوشینه
 خران را کسی در عروسی نخواند
 درین دم که داری به شادی بسیج
 چنني است رسم این گذرگاه را
 یکی رادرآرد به هنگامه تیز

 ملک است و گر ملک شاهاگر شاه 
 چو اندوهی آمد مشو ناسپاس
 ز کم خوارگی کم شود رنج مرد

 

 دو برخاستهدر و بند ازین هر 
 ز دیگر در باغ بريون خرام
 که باشد به جا ماندنش ناگزیر
 مگو کز پی رنج و سختی کشی
 مگر وقت آن کاب و هیزم نماند
 که آینده و رفته هیچ است هیچ
 که دارد به آمد شد این راه را
 یکی را ز هنگامه گوید که خیز
 همه راه رنج است و با رنج راه

 ستر اندوهی اندر هراز محکم
 نه بسیار ماند آنکه بسیار خورد

 

  نور بخش قهستانی قُدِّس سِرّه
نسبش به هفده واسطه به حضـرت امـام همـام حضـرت . اسم شریف آن جناب سید محمد و ملقب به نوربخش است

پـدرش بـه عـزم زیـارت مشـهد مقـدس . مولد جدش لحسا ومولد والدش قطیف بود. رسدمی امام موسی الکاظمهيلع
رضوی به خراسان توجه نموده در قائن متاهل شد و سید محمد در سنۀ خمس و تسعني و سبع مائه متولد شد و بعد از 

آخـر . تکمیل کماالت معقول و منقول دست ارادت به خواجه اسحق ختالنی داد و پا بر مسند خالفـت خواجـه نهـاد
بیعت کردند به غري سید عبداللّه مشهدی کـه حاضـر نبـود و بعـد هـم قبـول ننمـود و  خواجه با وی بیعت کرد و مریدان

خواجـه و . غرض، سید خروج نموده و به دست مريزا شاهرخ گرفتـار شـد. خواجه در حق او فرمود که مرتد شده است
. وفـات یافـتبرادرش شربت شهادت نوشیدند و سید بعد از فوت شاهرخ در ری در سـنۀ تسـع و سـتني و ثمـان مائـه 
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جناب شاه قاسم فیض بخش خلف الصدق و خلیفۀ آن جناب بود و جناب شیخ محمد الهیجی صاحب شرح گلشـن 
. جملـه شـجره در ذکـر مشـایخ تألیفات و تصنیفات عالیه دارنـد، مِـنْ.و متخلص به اسريی هم خلیفۀ جناب سید است

  :تفا نمودچون اشعار آن جناب حاضر نبود تیمّنا و تربکاً به چند بیت اک
 شستیم نقشِ غري، ز الواح کاینات

 محض است و ذات بحتصرف ووحدتالهوت
 قدوسیان عالمِ علوی برند رشک
 آن کس که متصف به صفات کمال شد

 

 دیدیم عالمی که صفاتست عنيِ ذات
 محو است در حریم هویت تعینات
 بر حال آدمی که شود مظهر صفات
 حقا که اوست علت غایی کاینات

 

  ٭٭٭
 اگر مطلق شوی مطلق ببینی

 

 مقید جز مقید بني نباشد
 

  رباعی
 تا مرد ز خود فانی مطلق نشود
 توحید حلول نیست تا بودنِ تست

 

 اثبات ز نفس او محقق نشود
 ورنه به گزاف آدمی حق نشود

 

  ناصر بخارایی علیه الرحمه
عاصـر بـوده و بـه زیـارت مکّـۀ معظمـه با شاه شجاع آل مظفر م. درویشی است صاحب حال و سالکی حمیده خصال

گویند چون به بغـداد رفـت سـلمان سـاوجی بـا اصـحاب بـر کناردجلـه نشسـته و . به ایران مراجعت نمود. مشرف شده
درویش به مجمع ایشان خرامید و پس از مکالمه بر سلمان معلـوم شـد کـه درویـش . نمودتماشای طغیان آب دجله می

  :امتحاناً این مصراع را گفته و خواهش دیگر نمود. است مردی ذی فنون و صاحب طبع موزون
  .دجله را امسال رفتاری عجب مستانه است

  .پای در زنجري و کف بر لب مگر دیوانه است: درویش ناصر گفت
آخراالمـر از هـم . سلمان رااز حسن مقال و سرعت خیال وی خـوش آمـده، مـدتی بـه صـحبت یکـدیگر بـه سـر بردنـد

  :این چند بیت از اوست. مردی صاحب ذوق بود غرض،. مفارقت کردند
  و له

 درویش را که ملک قناعت مسلم است
 

 درویش نام دارد و سلطان عالمست
 

  ٭٭٭
 در مدرسه کس را نرسد دعوی توحید

 

 منزلگه مردانِ موحد سر دار است
 

  ٭٭٭
 تن نیستدل مجروح را پروایِ

 کشد جایی که آنجامرا دل می
 

 شهید عشق محتاج کفن نیست
 صبا را زَهرۀ آمد شدن نیست

 

  ٭٭٭
 زناگر پروانۀ عشقی در آتش بال و پر می

 ترا زحمت شد ای زاهد که بشکستی سبویِ من
 

 گنجدکه اینجا حضرت عشق است بال و پرنمی
 گنجدکه من زان باده سرمستم که درساغر نمی

 

  ٭٭٭
 ترک خویشوصل او یابی چو گريی

 

 یوسف ارزان است ما بی همتیم
 

  ٭٭٭
 ما را که براندند چو گرد از در مسجد

 

 خاک در میخانه به است از همه بابی
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  نشانی دهلوی
درمجلس جهـانگري . به مقامات عالیه رسید. به ریاضات و مجاهدات کوشش نمود. اسمش علی احمد و حکاک بود

  :خواندبود که مطربی این بیت را می
 هر قوم راست راهی، دینی و قبله گاهی

 

 کالهیمن قبله راست کردم برسمت کج 
 

  ٭٭٭
در یکی از ایام اعیاد جماعت هنودچنانکه رسم ایشان بود به جهت غسل بـه : وی گفت. پادشاه معنی آن بیت برپسید

نمـود و ایـن مصـراع تفرج احوال آن جماعـت مـی. در آن وقت شاه نظام اولیا از خانقاه به درآمد. رفتندکنار دریا می
چون شاه نظام کاله خود را بر سر کج نهاده بـود امـري خسـرو . که هر قوم راست راهی دینی و قبله گاهی: دیهة فرمودب

  : گفت
  .من قبله راست کردم بر طرف کج کالهی

کج کـردن طاقیـه و صـیحه . چون سخن موالنا بدین جا رسید دست بر سر برد که کاله خود را کج نهاده به شاه بنماید
  :این بیت و قطعه از اونوشته شد. دادن وی مقارن بود و کان ذلک فی سنۀ عشرین بعد االلف زدن و جان

 مرا هر شب چو دزدان خواب گرد چشم تر گردد
 

 دلم را با غمت بیدار بیند باز برگردد
 

  وله رحمة اللّه علیه
 تدوست آنست کو معایب دوس

 نه که چون شانه با هزار زبان
 

 همچو آیینه رو برو گوید
 پس سر رفته مو به مو گوید

 

  نعیمی مشهدی قُدِّسَ سِرُّه
علـوم صـوری و معنـوی را جمـع نمـوده و جـاودان کبـري و . اسم آن جناب شاه فضل و از سادات صحیح النسب بـوده

جاودان صغري از تصانیف مرموزۀ اوست و در علوم عربیه و علم جفر و علم حروف و اسـما و حکمـت متبحـر بـوده و 
کرامات و خوارق عـاداتش موفـور اسـت و معاصـر شـاهرخ مـريزا و امـري . سید نسیمی شريازی را تربیت نموده جناب
مريان شاه او را از شريوان احضـار نمـود و . عارفی ذی جاه و محققی آگاه بودی و پیوسته کشف استار نمودی. تیمور

  :شهادت یافت و از اوست ۷۹۶به فتوای جهالی علمای عصر در سنۀ 
 وجودم زمانی که پیدا نبود
 به مصر وجود آن زمان آمدم
 دفرشته مرا سجده آن روز کر
 زدممن آن دم دم از زندگی می

 سخن گفت موسیِ ما با خدا
 ام نقش اشیا در اوچرا دیده

 پرستد خداخدا را از آن می
 

 ز مظهر حق تعاىل نبودبج
 که با یوسفِ جان زلیخا نبود
 که با آدم ای خواجه حوا نبود
 که در نفس مریم مسیحا نبود
 زمانی که گوینده پیدا نبود
 چو در ذات اونقش اشیا نبود
 که علم پرستیدن از ما نبود

 

  و له ایضاً 
 نور رخت افتاد شبی در دل منصور
 در صومعه تا زمزمۀ عشق تو افتاد

 

 فریاد اناالحق ز سموات برآمد
 صوفی چو من از توبه و طامات برآمد

 

  ٭٭٭
 ام اسرار عشقت اندر دلچنان نهفته

 

 رسد آوازلم به زبانم نمیکه ازد
 

  ٭٭٭



۱۹۲ 

 خورشید ازل بتافت از روزن تن
 گوید که چو روزن ز میان برخیزد

 

 تا چهرۀ خود ببیند اندر روزن
 من باشم و من باشم و من باشم و من

 

  ناظر کازرونی علیه الرحمة
علوم صـوری و معنـوی حاصـل کـرده بـود و عمـر شـریف . داشتند اسم شریفش مريزا عبدالحسني و در شرياز سکونت
پري طریقت و ارشاد وی جناب موالنا عبـدالرحیم بـن یوسـف . نمودخود را به ریاضات و عبادات شرعیه مصروف می

فـه الدماوندی است که از اکابر علما و عرفا و ازمشایخ سلسلۀ علّیۀ نوربخشیه بوده و جناب مريزا از متـأخّران ایـن طای
رساالت نیکو دارد و این چند بیـت تیمّنـاً . شیخ محمد اسماعیل بن شیخ عبدالغنی شريازی ارادت به او داشته. است

  :و تربّکاً از اونوشته شد
 من ندانستم از اول که چنني کاری هست

 

 پایِ رفنت نه و بر دوش گران باری هست
 

  ٭٭٭
 ه جوست پی قتل عاشقانمفتی بهان

 

 بهرت ز عشقِ ما به جمالت بهانه نیست
 

  رباعی
 ای که اندر نظر استصورت گر پرده

 منگر تو به صورت و به معنی بنگر
 

 اش صور معترب استدر گردش خامه
 گر استای جلوههر صورتِ آن معنی

 

  ٭٭٭
 یک چند چو ممسکان فشردم رهِ حلق

 ها گرهیگشود ز کاردل به اینن
 

 یک چند چو مفلسان زدم وصله به دلق
 بستم کمری تنگ پیِ خدمت خلق

 

  وحشت بختیاری
. بـاالخره بـه طریقـۀ فقـر درآمـده. برادر خلیل خان است که شـهر خلیـل آبـاد را بنـا نهـاده بـود. اسمش مريزا امام قلی

  :این چند بیت از ایشان است. صاحب حال بود
 سرای غم دوست چسان با توتوان برد به

 

 که نه در حوصله گنجی و نه ازیاد روی
 

  رباعی
 با نفس جهاد کن شجاعت این است
 انگشت به حرف عیب مردم مگذار

 

 بر خویش امري شو امارت این است
 مفتاحِ خزاین سعادت این است

 

  وله
 وحشت گره از خاطر خود وانکنی
 آن روز قبول درگهِ دوست شوی

 

 تا دیده به روی دوست بینا نکنی
 کز رد و قبول خلق پروا نکنی

 

  یشابوریواثق ن
بعـد از . سالکني را به وی وثوق بوده و در وثاقش فقـريان آسـوده. صداقت کیشی است عاشق و درویشی است صادق

  :از اوست. مراجعت از هند در قمشه فوت و دفن شد
  رباعی

 بی خدمت ابدال کس ابدال نشد
 نمد است این معنی در ضمن کالهِ

 

 واثق نشد آنکه اهل این حال نشد
 بر سر نرسید هر که پا مال نشد

 



۱۹۳ 

  واله داغستانی
اجداد و اعمامش در دولت صـفویه صـاحب مناصـب عالیـه بودنـد و . اسمش علیقلی خان و ازاعاظم لکزیۀ داغستان

پـس از . چنـدی در پـیش سـلطان حسـني صـفوی بـود. متولد شـد ۱۱۲۴وی در سنۀ . نمودنددرآن والیت حکومت می
بـا . لیه به هندوستان رفت و به خدمت خلیفه ابـراهیم بدخشـانی ارادت داشـتطغیان طایفۀ افاغنه و فتور آن دولت ع

تذکرة الشعرایی هـم در آن والیـت . وجود منصب، درویش مشرب همواره با درویشان مجالس و با صفاکیشان موأنس
او نوشـته  چنـدبیتی از غزلیـات و رباعیـات. فـوت شـد ۱۱۶۵شود، در سنۀ دیوانش تخمیناً چهار هزار بیت می. نگاشته
  :شد

  غزلیّاته مِنْ
 اندیشه کسی راه به کنه تو ندارد

 

 هرچیز که هست از تو نشان هست ونشان نیست
 

  ٭٭٭
 یک نغمه تراود ز لب قمری و بلبل

 

 قانون وفامختلف آواز نباشد
 

  ٭٭٭
 گویندعشق بازان سخن حق همه جا می

 

 از که ترسند سردار سالمت باشد
 

  ٭٭٭
 کفر کافر به ز دین ناقص است

 

 پري کاملماین چنني فرمود 
 

  ٭٭٭
 چون به قاف عدمم راه تماشا افتاد
 بودقطره بودم سر هم چشمی بحرم می

 

 هر کجادیده گشودم همه عنقا دیدم
 نظر از خویش چو بستم رهِ دریا دیدم

 

  ٭٭٭
 شد به برت خرقۀ تقوی چون ماچاک می

 

 شدی ای شیخ گرفتار کسیگر تو هم می
 

  ٭٭٭
 بگشای سر ترکش مژگان جگردوز
 خوش آنکه به طوف حرم میکده آیم

 

 شاید که رسد چاک دل ما به رفویی
  گه پای خمی بوسم و گه دست سبویی

 

  رباعیّاته مِنْ
 در معرکۀ عشق ستیز دگر است

 اله و آهفریاد و فغان و گریه و ن
 

 فتح دگر اینجا و گریز دگر است
 ها هوس است و عشق چیز دگر استاین

 

  ٭٭٭
 ذرات جهان که جمله مرآت تواند
 چون موج که هر نفس کشد سر در جیب

 

 چون قطره به بحر، غرق در ذات تواند
 در نفی وجود خویش و اثبات تواند

 

  ٭٭٭
 من زنده به دوستم، نمريم هرگز

 ش دان ز ازلاهر کس که نه اوست مرده
 

 مغزی بی پوستم نمريم هرگز
 من خود همه اوستم نمريم هرگز

 

  ٭٭٭
 گاهی به فلک مهر درخشان بودم
 گاهی دل و گاه تن، گهی جان بودم

 

 گاهی به هوا ذرّۀ پویان بودم
 زین پس همه آن شوم که هم آن بودم

 

  ٭٭٭
 اممرآت جمال حق تعاىل شده

 حباب در بحر خدا شکسته ظرفم چو
 امدر مملکت وجود واىل شده
 اماز دوست پر و ز خویش خاىل شده



۱۹۴ 

  وصفی کرمانی قُدِّسَ سِرِّه
گاه بود چون در ترقیم خط نسخ، ناسخ نسخ نویسـان بـود، بـه مـري . اسم شریف آن جناب مري عبداللّه و زبدۀ محققني آ

ای بـه جنـاب شـاه نعمـت اللّـه وىل عبداللّه مشکني قلم شهرت نمود، والدش مري سید مظفر وسلسلۀ نسبش بـه واسـطه
در علم . ادش از هندوستان به ایران افتاده و سید در سنۀ فلا در دهلی قدم به عرصۀ امکان نهادهگرددو اجدمنتهی می

مـري محمـدمؤمن . باالخره در آن والیت به والیت مشـهور آمـد. و فضل و اخالق و سلوک مرتبۀ عاىل تحصیل فرموده
. مـدت عمـرش شصـت و سـه سـال .اندمتخلص به عرشی مؤلف کتاب مناقب و مري صالح کشفی ازفرزندان آن جناب

  :از اوست. در اجمري واقع شده ۱۰۶۳وفاتش در سنۀ 
 مردمان را به چشم وقت نگر

 

 وز خیال پریر و دی بگذر
 

  ٭٭٭
 ناف آهو نخست خون بوده است
 کهرتان مهرتان شوند به عمر

 

 سنگ بوده است ز ابتدا گوهر
 کس نزاده است مهرت ازمادر

 

  همتی بلخی
عـارج . ین و از منشیان بی قرین، وحید زمان و فرید دوران، نـاهج مـنهج صـفا و سـالک مسـلک وفـانامش غیاث الد

  :و از اوست. معارج عرفان و مدارج ایقان
  رباعی

 در دهر کسی که نیم نانی دارد
 نه خادم کس بود نه مخدوم کسی

 

 وز بهر نشست آشیانی دارد
 گو شاد بزی که خوش جهانی دارد

 

  دِّسَ سِرّههاشمی کرمانی قُ
خلف الصـدق مـري محمـد مـؤمن . و هو العارف باللّه مري محمد هاشم شاه، مشهور به جهان شاه و مکنّی به ابوعبداللّه

جّد مقبول  اباً عَنْ. رسداز یک طرف نسبش به شاه نورالدین نعمت اللّه وىل و از طرفی به شاه قاسم انوار می. عرشی
به . وی در دهلی به ترویج مذهب حقه و تنسیخ آرای باطله اشتغال داشت. انددهخواص و عوام و مقتدای اهل ایام بو

درگهـش مرجـع فضـال و مجلسـش مجمـع . قوت کمال نفسانی و فضایل روحانی علمای زمان خود را مغلوب فرمـود
دیگرباره . در آتشکده نوشته که او شیخ االسالم بخاراست و یک بیتش ثبت است. عرفا ومثنوی مظهراآلثار از اوست

همانا دو کس پنداشـته  و از حـاالتش چنانکـه بایـد . در ضمن شعرای کرمان دو بیت از مظهر اآلثار وی مندرج است
  :از اوست. بوده ۱۱۵۰شهادتش در سنۀ . ۱۰۷۳والدتش در سنۀ . استحضاری نداشته

  غزلیّاته مِنْ
 ین دل محوتماشارابه خود ره نیست یک دم ا

 

 تماشایِ جمالت برده است از دست مامارا
 

  ٭٭٭
 بی تو نبود هوس ساغر می در سر ما

 

 همه گر چشمۀ خورشید شود ساغر ما
 

  ٭٭٭
 به ناز سرمه مکش چشم بی ترحم را

 

 نشسته گري به خاک سیاه مردم را
 

  ٭٭٭
 پای خمیوه که پیمانۀ ما پر شد و در

 هاشمی قطع تمنا مکن از صبحِ وصال
 

 نکشیدیم ز دست صنمی جامی چند
 گر به نومیدیِ هجران گذرد شامی چند

 



۱۹۵ 

  ٭٭٭
 کجاست آنکه مرا ساغری به دست دهد
 چو هاشمی من و خونِ جگر که ساقیِ دهر

 

 نه دُرد داند و نه صاف، هرچه هست دهد
 میِ مراد به دون همتانِ پست دهد

 

  مِن مثنوی مظهراآلثار يف المناجات
 مت هم نفسِ بی کسانای کر

 بی کسم و هم نفسِ من تویی
 ای زجمال تو جهان غرق نور
 کون و مکان مظهرِ نورِ تواند
 در دل هر ذره بود سريِ تو
 جز تو کسی نیست به باال و پست
 بزمِ بقا را می و ساقی تویی
 ای دو جهان محو تماشای تو
 کیست که قایل به ثنای تونیست
 ما همه مشغول ثنای توایم

 وزنِ جان بر دلِ ما باز کنر
 

 جز تو کسی نیست کسِ بی کسان
 م که کسِ من توییرو به که آر

 نور بطون تو حجابِ ظهور
 جمله جهان محضِ ظهور تواند
 نیست درین پرده کسی غريِ تو
 ما همه هیچیم تویی هرچه هست
 جز تو همه فانی و باقی تویی
 جز تو کسی نیست شناسای تو
 کیست که مایل به لقای تو نیست
 واله و مشتاقِ لقای توایم
 دیدۀ ما را صدفِ راز کن

 

  مثنوی مظهراآلثار حکایت شاه نعمت اللّه کرمانی مِنْ
 شاه وىل سید اهل یقني
 خسرو معمورۀ صدق و صفا
 بود به اصحاب فنا در سلوک
 روزیِ او هرچه رسیدی ز غیب
 چون صفت شاه به آثار خاص
 مري تمر خسروِ صاحب قران
 گفت به خادم که ز وجه حرام
 خادم مطبخ به چراگه دوید
 در طلب شاه ز ایوان قدر

 ر قصرِ همایون رسیدشه به د
 چون به مالقات سرافراز گشت
 مري تمر گشت بدان مرد حق
 هر دو به غیبت متوجه شدند
 گفت امريش بنما این طعام
 گفت از این قسم که کردی سؤال
 بود درین قصه که از گَردِ راه

 هایِ سرهگفت مرا از بره
 بر درِ دروازه یکی در رسید
 مري تمر چونکه شنید این کالم

 ز سر کرد و قدم پیش ماند پای

 قطب جهان نعمت حق، نور دین
 تاجور کشور فقر و فنا
 قطع نظر کرده ز مري و ملوک
 شبهه نکردی که بود شبهه عیب
 گشت عیان نزدِ عوام و خواص
 در طلب شاه شد از امتحان

 ای ساز ز نوعِ طعاممائده
 ۀ مستی ز ضعیفی کشیدبَّر

 رفت اشارت به امريان صدر
 غلغله بر گنبِد گردون رسید
 بر طرف مسند خود بازگشت
 از سرِ اخالص و صفا هم طبق
 آکل آن بَرّۀ فربه شدند
 رزق حالل است به ما یا حرام
 بر تو حرام آمد و بر ما حالل
 شد ز ستم پريزنی داد خواه
 نیت سید شده بود این بره

 وشم به تطاول کشیدبَرّه ز د
 بر سر پا خاست به صدق تمام
 در قدمِ شاه سرِ خویش ماند



۱۹۶ 

 گوش مکن در حقِ پاکان غرض
 گر دو جهان غرقه شود در وبال
 اندکارکنانی که درین پرده

 هاشمی از خلق بگردان عنان
 هاشمی از مزرعِ جان توشه گري
 مردِ رهی از کجی اندیشه کن
 در طیِ این ورطه قدم تیز کن
 پای برون نه ز مضیق جهات

 او هر که کند رویِ طلب سویِ 
 

 جوهر خالص بشناس از عرض
 روزی عارف نبود جز حالل
 اندروزی ما در خورِ ما کرده

 رخش قناعت ز فلک بگذران
 درچله خم شو چو کمان گوشه گري
 راستی وراست روی پیشه کن
 وز خطربادیه پرهیز کن

 مه کایناتروی بگردان ز ه
 قبلۀ ذرات شود رویِ او

 

  در وصف عشق گوید
 عشق که بازار بتان جای اوست
 گرمی عشاق خرابست عشق
 عشق نه وسواس بود نی مرض
 گفت به مجنون صنمی در دمشق

 مرتبۀ عشق چیستعشق چه و 
 عاشق یکرنگ حقیقت شناس
 نیست درین پرده بجز عشق کس
 عاشق و معشوق ز یک مصدرند
 عشق مجازی به حقیقت قوی است
 ایگوش کن این بیت که آزاده

 قِ وَ حاالتِهِ عِشْآهٍ مِنَ الْ
 آتش عشق از منِ دیوانه پرس
 عشق کجا راحت آسودگی
 عشق به هر سینه که کاوش کند

 ایین سلسله آسودهگر تو در ا
 عشق همه سوز و گداز است و بس
 گرم روِ عشق در آتش خوش است
 آتش عشق از تو گدازد ترا
 عشق کزو مزرع جان روشن است
 ایمما که در این آتش سوزنده

 آب خضر گرچه ز جان خوشرت است
 لوح دل از اشک ندامت بشوی
 اهل مالمت که سالمت روند
 عشق و شکایت ز مالمت که چه

 که بود مردِ ره عشق پاکهر
 

 سلسله بر سلسله سودایِ اوست
 آتش دلهایِ کباب است عشق
 عشق نه جوهر بود و نی عرض
 کای شده مستغرق دریای عشق
 عاشق و معشوقه در این پرده کیست
 گفت که ای محو امید و هراس
 اول و آخر همه عشق است و بس
 شاهد عینیت یکدیگرند
 جذبۀ صورت کشش معنوی است

 ایبه سودای عرب زاده گفته
 بِي بِحَرارَاتِهِ رَقَ قَلْأَحْ

 کوکبۀ شمع ز پروانه پرس
 عشق کجا دامن آلودگی
 خونِ دل از دیده تراوش کند
 ایعاشق آسایش خود بوده

 نیستی و عجز و نیاز است و بس
 نقد روان صافی و بی غش خوش است

 تر از آینه سازد تراصاف
 یک شررش آتش صد خرمن است

 ایمعشقیم و بدو زندهکشتۀ 
 چاشنی عشق از آن خوشرت است
 دست مالمت ز سالمت بشوی
 راهِ سالمت به مالمت روند
 عاشقی و زهد و سالمت که چه
 عاشق ترسابچه باشد چه باک

 



۱۹۷ 

  هارون جوینی
بـه شـیخ سـعدی . فرزند ارجمند خواجه شمس الدین محمد صاحب دیوان اسـت کـه صـدارت اباقاخـان بـا وی بـوده

غـرض، ماننـد والـد ماجـدی خـود صـاحب کمـاالت ظـاهری و بـاطنی، مریـد اربـاب و مـراد . شريازی اخالص داشته
  :تیمّناً و تربّکاً این قطعه از او نوشته شد. یمودفیافی زهد و سلوک را پ. اصحاب جالل بود

  قطعه
 مرد باید که دانش آموزد
 خاک بر فرق مهرتی کاو را

 

 تر باشدتا ز هر کس شریف
 آلت خواجگی پدر باشد

 

  هندوی ترکستانی
سلوک به جهت پس از . از شیخ زادگان ترکستان بوده و در جوانی جناب خواجه عبداللّه نقش بند او را تربیت فرموده

باالخره در دریای مجذوبیت افتاد آلىلِ مـتالىلِ معرفـت بـرآورد و مـادام عمـر در آن . وی ذوق و حاىل طرفه روی داد
  :دریا غواصی کرد و در رشحات این رباعی به نام وی دیده و ثبت شد

 رخ دوست ببنيهر لحظه به صورتی
 تو دیده نداری که رخِ او بینی

 

 در آینه روی تو همان روست ببني
 ورنه ز سرت تا به قدم اوست ببني

 

  یعقوب ساوجی
لهذا . اسمش شیخ نجم الدین، عم قاضی مسیح الدین عیسی است و عالقه به سلطان یعقوب بن حسن ترکمان داشت

در . به هر صورت از فضالی صاحب حال و علمای با افضـال بـود. متخلص به یعقوب و چندی وزارتش مطلوب شد
  :از اوست. ایس احوال او ثبت استمجالس النف

 گرچه یوسف به کالفی نفروشند به ما
 

 بس همني فخر که ما هم ز خریدارانیم
 

  یحیی نیشابوری علیه الرحمه
جـدش در جنـگ کفـرۀ غـزنني شـهید شـد و خـود در کمـاالت صـوری و . و هو محی الدین یحیی بن محمد بن یحیی

  :ناً از او نوشته شداین رباعی تیمّ. معنوی در عالم وحید آمد
 ظالم که کباب از دلِ درویش خورد
 دنیا عسل است و هرکه زو بیش خورد

 

 چون درنگری ز پهلویِ خویش خورد
 خون افزاید تب آورد نیش خورد

 

  یقینی الهیجی قُدِّسَ سِرُّهُ العزیز
. ز علمـای مشـهور بـودهاسمش قاضی عبداللّه، عم قاضی یحیی الهیجی است و همشريه زادۀ شیخ احمـد اسـت کـه ا

آخـر سـعادت شـهادت . گـرددسلسلۀ نسبش به حضرت نوربخشیه منتهی می. خود عالمی است فاضل و عاشقی کامل
  :از آن جناب است. یافت

 زاهدم از کعبه راند و برهمن راهم نداد
 

 امام اکنون از اینجا رانده، زانجا ماندهمن کی
 

  رباعی
 در مذهب ما سبحه و زنار یکی است
 گر همچو یقینی ز خودی باز رهی

 

 ی استبتخانه و کعبه، مست و هشیار یک
 دانی که در این چمن گل و خار یکی است

 



۱۹۸ 

  یوسف تبیینی علیه الّرحمه
در . عارف و فاضل بود و تقـی الـدین اوحـدی بـا وی مالقـات نمـود. از مشایخ تبیني و آن ازممالک هندوستان است

  :از او نوشته شد تذکرۀ کعبۀ عرفان این دو بیت
 ز شیخ پرس و برهمن طریق کعبه و دیر

 

 که پري عشق ازین هر دو غافل افتاده است
 

  ٭٭٭
 چشم خویش از عیوب خلق ببند

 

 وز چپ و راست غري حق منگر
 

  



۱۹۹ 

  روضۀ دوم درذکر فضال و محّققني

  حکما به ترتیب حروف تهّجی
  فیضی تربتی  صاین اصفهانی حسن دهلوی  بلخیابوعلی سینای 
  قوامی خوافی  صدرشريازی حکیمی طبسی  افضل کاشی

  کمال اصفهانی  صفی اصفهانی خاقانی شريوانی  ابوالقاسم فندرسکی
  کافری شريازی  صدرالدین نیشابوری خیام نیشابوری  اشراق اصفهانی

  کمال اصفهانی  ضیای بسطامی خلیفه سلطان مازندرانی ابن یمني فریومدی خراسانی
  کامل خلخاىل  لب جاجرمیطا خیال اصفهانی  اثرياخسیکتی

  کاشفی سبزواری  ظهري فاریابی دوانی کازرونی  اشرف سمرقندی
  لطفی شريازی  عزیز کاشانی داوود اصفهانی  احیای همدانی

  مجدالدین طالبه  عالی خراسانی دوایی گیالنی  ابوسعیدکالیبی هندی
  معني جامی  علی سرهندی ذوقی کاشانی  انسی سیاه دانی

  د نسویمحم علمی قلندرهندی رضی الدّین خشاب نیشابوری  اسد کاشی 
  مسیح کاشانی  علی شاه ابدال عراقی رفیع الدین کرمانی  امری شريازی

  محب سرهندی  عمربن فارض مصری روحی سمرقندی ابوسعید بزغش شريازی
  ناصرخسرو علوی  عامربن عامر بصری رضای شريازی  ادایی یزدی

  نصريالدین طوسی  خوزی غالب رافعی قزوینی  انوری ابیوردی
  نوری شوشرتی  فردوسی طوسی زکی شريازی  بندار رازی
  نسیمی شريازی  فارسی خجندی زین الدین نسوی  باقی تربیزی

  نعمت تربیزی  فیض کاشانی سنائی غزنوی  بدیهی سجاوندی
  نظری نیشابوری  فاتح گیالنی سوزنی سمرقندی بهاءالدین زکریای ملتانی

  وجردیوالۀ بر فدایی الهیجانی شمس الدین طبسی  جمال اصفهانی
  واعظ قزوینی  فکری خراسانی شهاب الدین مقتول  حافظ شريازی
  واحد تربیزی  فیاض الهیجی شریف جرجانی  حسني یزدی
  وقوعی سمنانی  فتح اللّه شريازی شوکت بخارایی  حارثی مروی
  همام تربیزی فخر الدین رازی شمس شريازی  حسن غزنوی

  هالىل جغتائی  فتحی ترمدی شرف اصفهانی  حسامی خوارزمی
  یحیی الهیجانی  فانی دهدار شفایی اصفهانی  حسني خوانساری

  ابوعلی سینای بلخی قُدِّس سِرُّهُ العزیز
. آن جناب از معارف حکمـای اسـالم و مقبـول عقـالی ذوی االفهـام اسـت. و هُوَ علی بن عبداللّه بن حسني بن سینا

در ده سالگی حفظ قرآن و ضبط . ء ایشان خطّۀ بلخ بوده و غرۀ عیش همگنان از وی به سلخ تبدّل نمودهمولد و منشا
. بسیاری از علوم دینیه و فنون ادبیه حاصل کرد و درهیجده سالگی فارغ التحصیل شد و در نزد امري نوح سامانی بـود

. یافت و از آنجا به ابیورد آمد و به جرجـان افتـادپس از بی سامانی دولت آل سامان به خوارزم شتافت و کمال تعظیم 
بـه همـدان رفتـه، وزارت . فخر الدولۀ دیلمی بر عـزتش فـزود. از آنجا به ری آمد. امريقابوس وشمگري او را توقري نمود



۲۰۰ 

جمیـع طبیعیـات و الهیـات . ای درنظـر باشـدپس از رنجش در خانه پنهان شده بی آنکه نسخه. شمس الدوله پذیرفت
چهارماه در یکی از قالع همدان محبوس بود و کتاب هدایه و رسالۀ حی بن یقظـان و کتـاب . ا به تقدیم رسانیدشفا ر

شـیخ ابـوعلی . به اصفهان رفته حکمت عالئی را به نام عالء الدوله کاکویه نوشت. قولنج را در محبس تصنیف نمود
بعداز مالقات از شيخ ابوسعيد پرسـیدند .ت نموده اندبا شیخ ابوسعیدابوالخير نيشابوري معاصربوده ويكديگررا مالقا

دانـد و از شـیخ ابـوعلی پرسـیدند کـه شـیخ ابوسـعید را بیـنم او مـیفرمود آنچه من مـی. که شیخ ابوعلی را چون یافتی
در همـدان بـه مـرض قـولنج  ۴۲۷غـرض، آخراالمـر شـیخ در سـنۀ . بینـددانـم او مـیچگونه یافتی؟ گفت آنچه من می

. فصیل حاالت و کماالت آن جنـاب در تـواریخ مسـطور اسـت و بعضـی از حـاالتش خـود مشـهور اسـتت. درگذشت
  :چند رباعی از او نوشته شد. اشعار نیکو از طبع شریفش سر زده

  رباعیّاته مِنْ
 دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت

 

  دل من هزار خورشید بتافت اندر

 

 یک موی ندانست وىل موی شکافت
  
 

 ای راه نيافتو آخر به کمال ذرّه
  
 

  ٭٭٭
 اندتا بادۀ عشق در قدح ریخته

 

 با جان و روان بوعلی مهر علی
 

  اندوندر پی عشق عاشق انگیخته

 
  
  

  اندچون شري و شکر به هم برآمیخته

 

  ٭٭٭
 نددانبا این دو سه نادان که چنان می

 خرباش که این جماعت از فرط خری
 

 از جهل که دانای جهان ایشانند
 خوانندهرکو نه خراست کافرش می

 

 ٭٭٭
 کفر چو منی گزاف، آسان نبود
 در دهر چو من یکی و آن هم کافر

 

 تر از ایمان من ایمان نبودمحکم
 پس در همه دهر یک مسلمان نبود

 

  ٭٭٭
 از قعر گلِ سیاه تا اوج زحل

 ستم ز قید هر مکر و حیلبريون ج
 

 کردم همه مشکالت عالم را حل
 هر بند گشوده شد مگر بند اجل

 

 ٭٭٭
 ای کاش بدانمی که من کیستمی
 گر مقبلم، آسوده و خوش زیستمی

 

 سرگشته به عالم ز پی چیستمی
 ور نه به هزار دیده بگریستمی

 

  افضل کاشی نَوَّر اللّه مَرقده
الدین محمـد طوسـی خواجه نصـري. وهُوَ افضل الدین محمد القاشانی، حکیمی است بلندپایه و فاضلی است گرانمایه

  :علیه الرحمه با وی معاصر و این قطعه به جهت وی گفته است
 گر عرض دهد سپهر اعلی
 از هر ملکی به جای تسبیح

 

 فضل فضال و فضل افضل
 آواز آید که افضل افضل

 

  :خواجه گفته
 م پیوستای که درهاجزای پیاله

 چندین سرو پای نازنني و سر و دست
 

 دارد مستبشکسنت آن روا نمی
 از بهر چه ساخت وز برای چه شکست

 

  :بابا جواب گفته



۲۰۱ 

 تا گوهر جان در صدف تن پیوست
 گوهر چو تمام شد صدف تا بشکست

 

 از آب حیات صورت آدم بست
 فِ کُله گوشۀ سلطان ننشستبر طَرْ

 

دب از اظهـار عشـق مـانع آمـده و پیمـود، بابـا را اگویند سبب انقطاع بابا آن بود که راه مهرِ جوانی خیاط پیشه را می
مـدت دو سـه سـال از ایـن معنـی درگذشـت و اظهـار محبـت در میانـه ظـاهر . معشوق را حجاب حُسن، حجاب شده

روزی آن . نمـود، از وصـال مطلـوب قـانع بـودنگشت و آن جناب به همني که گاهگاهی به جمـال محبـوب نظـاره مـی
هر سو دوید و استحضار یافت که معشوق با بعضی از جوانـان و  جوان را در دکان خود ندید و در جست و جویش به

آن جناب نیز نهانی به باغ رفته . شريین زبانان به گلگشتِ گلستان دلشاد و از یاد باغبان گلزارِ حُسن خویش آزاد است
وزه مردی در گفت که مدت سه سال است که همه رشنید که با رفیقان میای آرمید و گفتگوی معشوق را میو در گوشه

همانا در دلش از عشق مـن، خـاری و بـا خیـال جمـال مـنش، . بیندنشیند و دزدیده به سوی من میبرابر دکان من می
دانم که ایام وصال را کوتهی و هر وصاىل را به فراقی منتهی است، در این عرض مدت درِ کاری است و چون من می

  . امشنایی روحانی در دکان بیگانگی نشستهصحبتِ جسمانی را بر روی او بسته و با نهایت آ
بابا را شناخته، خـود را . معشوق با جوانان به جانب وی دوید. ای زده، مدهوش شدبابا از استماع این سخنان صیحه

بـه خـدمت مشـایخ . بر قدمش انداخته از بندگان او گردید و آن جناب بعدها ترک و تجرید گزید و رسید به آنچه رسـید
رســاالت حکمــت دالالت وی بــني الحکمــاء و العرفــا، عزیــز القــدر و خضــر راه . و یافــت آنچــه یافــت عهــد شــتافت

رسـالۀ آغـاز و انجـام، جـاودان نامـه، ره : اسامی آنها که فقري دیده بـدین موجـب اسـت. سالکان، منشرح الصدر است
و ایـن رباعیـات از . توابع کاشـان مِنْ بالجمله مرقدش در قریۀ مَرَق. انجام، ینبوع الحیات، عرض نامه، مدارج الکمال

  :نتایج افکار ایشان است
  رباعیات

 گفتم همه ملک حُسن سرمایۀ تست
 گفتا غلطی ز ما نشان نتوان داد

 

 خورشید فلک چو ذره در سایۀ تست
 ای مایۀ تستاز ما تو هر آنچه دیده

 

  ٭٭٭
 دنیا مطلب تا همه دینت باشد
 بر روی زمني زیر زمني وار بزی

 

 دنیا طلبی نه آن نه اینت باشد
 تا زیر زمني روی زمینت باشد

 

  ٭٭٭
 بر هرکه حسد بری امريتو شود
 کنتا بتوانی تو دستگريی می

 

 وز هر که فرو خوری اسري تو شود
 کان دستِ گرفته دستگريِ تو شود

 

  ٭٭٭
 اکرده دمی آنچه ترا فرمودندن

 ای از آن ننمودندتو راه نرفته
 

 خواهی که چنان شوی که مردان بودند
 ورنه که زد این در که درش نگشودند

 

  ٭٭٭
 در پس منگر دمی و در پیش مباش
 خواهی که غریق بحر توحید شوی

 

 با خویش مباش و خاىل از خویش مباش
 مشنو منگر مگو میندیش مباش

 

  ٭٭٭
 است بی دهن خندیدنیارب چه خوش 

 بنشني و سفر کن که به غایت خوبست
 

 بی منت دیده خلق عالم دیدن
 بی زحمت پا گِردِ جهان گردیدن

 

  ٭٭٭
 در وصل بزاده در جدایی مرده ای در طلب گره گشایی مرده
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 ای در لب بحر و تشنه در خواب شده
 

 ای بر سر گنج و وز گدایی مرده
 

  ٭٭٭
 یای آنکه خالصۀ چهار ارکان
 دیوی و ددی و ملکی انسانی

 

 بشنو سخنی ز عالم روحانی
 در تست هر آنچه غالب آیی آنی

 

  ٭٭٭
 از کرب مدار هیچ در سر هوسی
 چون زلفِ بتان شکستگی عادت کن

 

 کز کرب به جایی نرسیده است کسی
 تا صید کنی هزار دل در نفسی

 

  ٭٭٭
 ای نسخۀ نامۀ الهی که تویی

 ت هرچه در عالم هستبريون ز تو نیس
 

 وی آینۀ جمال شاهی که تویی
 از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

 

  ٭٭٭
 کم گوی به جز مصلحت خویش مگوی
 گوشِ تو دو دادند و زبانِ تو یکی

 

 چیزی که نرپسند تو خود پیش مگوی
 یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

 

  ابوالقاسم فندرسکی قُدِّسَ سِرُّهُ
وی وحیـد عصـر و فریـد عهـد خـود . اعمال اسرتاباد ای است مِنْاسم شریف آن جناب مريابوالقاسم و فندرسک قریه

. بوده، بلکه در هیچ عهدی در مراتب علمی خاصه در حکمت الهی به پایه و مایۀ ایشان هـیچ یـک از حکمـا نرسـیده
جامع معقول و منقول و فروع و اصول بود وبا وجود فضل و کمال اغلب اوقات مجالس و مـوانس فقـرا و اهـل حـال 

پوشید و به تحلیه و فرمودو بیشرت لباس فرومایه و پشمینه میه و جالل احرتاز میبود و از مصاحبت و معاشرت اهل جا
. همواره از مجالست اعزّه و اعیان مجانب و با اجامره و اوباش مصـاحب بـود. کوشیدتصفیۀ نفس نفیس خویش می

ام بعضی از طلبۀ نیدهروزی در اثنای صحبت، شاه به مري گفت که ش. این معنی را به سمع شاه عباس صفوی رسانیدند
من هر روزه در : جناب مري، مطلب را دریافته، گفت. شوندعلوم در سلک اوباش حاضر و به مزخرفات ایشان ناظر می

شاه شرمسار شده، دم در کشید، مـدّتی بـه سـفر هندوسـتان . بینمکسی را از طالب در آنجا نمی. ها حاضرمکنار معرکه
غـرض، آن . پیمـودچون سرّ حالش فاش گردیده راه بلد دیگر مـی. کردمالزمت می رفت و در آن بالد به اندک چیزی

در دبستان آمده که بـدو گفتنـد کـه چـرا بـه حـج . جناب حکیمی بزرگوار و فاضلی واالتبار بود و کمال تجرد را داشت
کرامات و . کنم در آنجا باید به دست خود گوسفندی کشت و مرا دشوار است که جانداری بی جان: روی؟ گفتنمی

  :مرقدش در اصفهان مشهور است. مقامات آن جناب زیاده از حد تحریر است
  قصایده قُدِّسَ سِرُّه مِنْ

 چرخ با این اخرتان نغز و خوش زیباستی
 زیرین اگر با نردبان معرفت صورت

 این سخن را درنیابد هیچ فهم ظاهری
 جان اگر نه عارضستی زیر این چرخ کهن
 هرچه عارض باشد آن را جوهری باید نخست

 ها کسب کردتوانی گر زخورشید این صفتمی
 صورت عقلی که بی پایان و جاویدان بود
 جان عالم خوانمش گر ربط جان داری به تن

 سمان از فوق ما فرمود حقهفت ره بر آ

 صورتی در زیر دارد هرچه بر باالستی
 بر رود باال همان با اصل خود یکتاستی
 گر ابونصرستی وگر بوعلی سینا ستی

 ها نیز دایم زنده و برپاستیاین بدن
 عوی ما شاهدی گویاستیعقل بر این د

 روشن است و بر همه تابان و خود تنهاستی
 با همه هم بی همه مجموعه و یکتاستی
 در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداستی
 هفت در از سوی دنیا جانب عقباستی
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 توانی از ره آسان شدن بر آسمانمی
 هرکه فانی شد به او یابد حیات جاودان
 انداین گهر در رمز دانایان پیشني سفته

 زین سخن بگذر که او مهجور اهل عالم است
 هرچه بريونست از ذاتش نیابد سودمند
 نیست حدی و نشانی کردگارپاک را

 نیکو سودمندقول زیبا نیست بی کردار 
 گفنت نیکو به نیکویی نه چون کردن بود
 این جهان و آن جهان و بی جهان و با جهان
 عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان
 نفس را چون بندها بگسست یابد نام عقل
 گفت دانا نفس ما را بعد ما حشر است و نشر
 گفت دانا نفس ما را بعد ما باشد وجود

 ا ستودن مشکلستنفس را نتوان ستود او ر
 گفت دانا نفس هم با جاه و هم بی جاه بود
 گفت دانا نفس را آغاز و انجامی بود

 ها گفت دانا و کسی از وهم خویشاین سخن
 گفت دانا نفس را وصفی بیارم گفت هیچ
 بیتکی از بومعني آرم در استشهادِ وی
 ایهر یکی بر دیگری دارد دلیل از گفته

 فتندی تمامبگکاش دانایان پیشني می
 هر کسی چیزی همی گویدبه تريه رای خویش
 خواهشی اندر جهان هر خواهشی را در پی است

 

 راست باش و راست رو کانجا نباشد کاستی
 ور به خود افتاد کارش بی شک از موتاستی

 که او داناستی پی برد در رمزها هر کس
 راستی پیا کن و این راه رو گر راستی
 خویش را او ساز اگر امروز وگر فرداستی
 نی برون از ما و نی با ما و نی بی ماستی
 قول با کردارِ زیبا الیق و زیباستی
 نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی
 هم توان گفنت مر او را هم از آن باالستی

 همه دریاستی حق تعاىل ساحل و عالم
 چون به بی بندی رسی بند دگر برجاستی
 هر عمل کامروز کرد او را چرا فرداستی
 در جزا و در عمل آزاد و بی همتاستی
 نفس بنده عاشق و معشوق آن موالستی
 گفت دانا نفس نی بی جاه نی با جاستی
 گفت دانا نفس بی انجام و بی مبداستی

 یها کاین سخن معماستدر نیابد این سخن
 نه به شرط شیء باشد نه به شرط الستی
 گرچه او در باب دیگر الیق اینجاستی
 در میان، بحث و نزاع و شورش و غوغاستی
 تا خالف ناتمامان از میان برخاستی
 تا گمان آید که او قسطای بن لوقاستی
 خواستی باید که بعد از وی نباشد خواستی

 

  ٭٭٭
 دانمندانم کز کجا آمد شد خلق است می

 

 که هردم از سرای این جهان این رفت و آن آمد
 

  رباعی
 ست پیغمرب عشقام به دکافر شده

 شرمندۀ عشق روزگارم که شدم
 

 جنت چه کنم جان من و آذر عشق
 درد دل روزگار و درد سر عشق

 

  حَهُ اشراق اصفهانی نَوَّرَ اللّهُ رَوْ
. والد ماجد ایشان مري شمس الدین محمد شهري به داماد است. وَهُو زُبدة الفضال و قُدوة الحکما مري محمد باقر داماد

گوینـد شـیخ مـذکور جنـاب . ملی بـودهوجه تسمیه به این لقب به اینکه داماد مجتهد مغفـور شـیخ علـی عبـدالعال عـا
حضرت به شیخ فرمودند که صبیّۀ خود رادر حبالۀ نکـاح مريشـمس الـدین درآور کـه از . والیت مآب را در خواب دید

شیخ به موجب اشـارت غیبـی و بشـارت الریبـی بـه . وی فرزندی ظاهر خواهد شد که وارث علوم انبیاء و اوصیا باشد
مجدّداً در عـالم رؤیـا از . شیخ از این معنی متحري و متفکر بود. ی صبیّۀ شیخ فوت شدپس از چند. فرموده عمل نمود

لهذا پس از چندی مري محمد باقر به وجـود آمـد و بـه تـدریج . به عقد صبیّۀ دیگر مأمور آمد حضرت امريالمؤمننيهيلع
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لۀ ریاضات او یکی آن بـود گویند از جم. عالمی عامل و حکیمی فاضل گردید و به مدارج علیا و معارج اقصی رسید
کتـاب صـراط : آن جنـاب در حکمـت تصـانیف عالیـه دارد ماننـد. که چهل سال پهلو بر بسرت نگذاشت العلم عنداللّه

آخـر االمـر در . المستقیم و کتاب قبسات و افق المبني و مثنوی موسوم به مشرق االنوار در برابر مخـزن االسـرار دارنـد
  :نجف به حق پیوست

  رباعیات
 چشمی دارم چو روی شريین همه آب
 جسمی دارم چو جانی مجنون همه درد

 

 تی دارم چو چشم خسرو همه خواببخ
 جانی دارم چو زلفِ لیلی همه تاب

 

  ٭٭٭
 نتوان ز غم تو دل به تدبري برند
 بر من نتوان بست به زنجري دلت

 

 کودک نتوان به مهد از شري برند
 وز تو نتوان دلم به شمشري برند

 

  ٭٭٭
 هجران تو چون وصال جاوید شود

 تر از امید شودحسرت ز تو شريین
 

 مه از تو به از هزار خورشید شود
 ای وای کسی که از تو نومید شود

 

  ٭٭٭
 زان پیش که خاک ما فلک کوزه کند
 بر مرقد ما خرام تا روح قدس

 

 بازیچۀ دور چرخ فريوزه کند
 از تربت تو حیات دریوزه کند

 

  ٭٭٭
 جان در غمت از جهان جدایی دارد

 خواست، قضا گفت آریدل وصل تو می
 

 رهت آرزوی پایی داردسر در 
 این جغد کنون سرِ همایی دارد

 

  ٭٭٭
 از شرم رخت چهره نهان دارد مهر
 مهر تو که نور مهر و مه سایۀ اوست

 

 وز عشق توتب در استخوان دارد مهر
 من دارم و من گر آسمان دارد مهر

 

  ٭٭٭
 اشراق دل از غم بتان شاد مکن
 این دیر فنا را سرِ آبادی نیست

 

 نه زسنگ کعبه آباد مکنبتخا
 اندر ره سیل خانه بنیاد مکن

 

  ٭٭٭
 ایای عشق مگر مایۀ بود آمده

 نقصان به تو از چشم بد کس مرساد
 

 ایگر سر تا پا تمام سود آمده
 ایکآرایش دکّانِ وجود آمده

 

  نیابن یمني فریومدی خراسا
وهُوَ امري محمـود بـن یمـني الـدین محمـود فریومـدی الطغرایـی، در اخـالق حمیـده و اوصـاف پسـندیده مشـهور و در 

استفاضۀ فیوضات الهیه نمـوده و . از سالکان واصل و عارفان کامل. کماالت صوری و معنوی در السنه و افواه مذکور
زراعـت و دهقـانی فرمـودی و هرچـه داشـتی  تحصـیل معـاش از رهگـذر. خود در سلک حکمـا و عقـال منـدرج بـود

لهـذا اشـعارش کـم . در جنگ سربداران از میان رفته ۷۴۳دیوان حکمت توأمانش در سنۀ . مصروف درویشان نمودی
  :یاب و این ابیات از نتایج طبع آن جناب است
  قطعاته فی الحکمة و الموعظه مِنْ

 منقطع باش تا ندانندت آشنایی خلق درد سر است
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 به در کس مرو ز بهر طمع
 گر شوی گوشه گري چون ابرو
 این همه جد و جهد حاجت نیست

 

 تا ز در همچو سگ نرانندت
 ها نشانندتدیده بر سرِ

 رسانندتآنچه روزیست می
 

  ٭٭٭
 زدم از کتم عدم خیمه به صحرایِ وجود
 بعد از آنم کشش نفس به حیوانی برد

 نۀ انسان به صفابعد از آن در صدفِ سی
 با مالیک پس از آن صومعۀ قدسی را
 بعد از آن ره سوی او بردم و چون ابن یمني
 دو قرص نان اگر از گندم است وگر از جو
 چهار گوشۀ دیوار خود به خاطرِ جمع
 هزار مرتبه بهرت به نزد ابن یمني

 

 از جمادی به نباتی سفری کردم و رفت
 چون رسیدم به وی از وی گذری کردم و رفت
 قطرۀ هستی خود را گهری کردم و رفت

 برگشتم و نیکو نظری کردم و رفتگرد 
 همه او گشتم و ترک دگری کردم و رفت
 دو تای جامه اگر کهنه است وگر از نو
 که کس نگوید از این جای خیز و آنجا رو
 ز فرِّ مملکتِ کیقباد و کیخسرو

 

  ٭٭٭
 ایاگر دو گاو به دست آوری و مزرعه

 بدان قدر چو کفاف معاش تو نشود
 هزار بار از آن بِه که از پی خدمت

 

 یکی امري و یکی را وزیر نام کنی
 روی و نان جوی از یهود وام کنی
 کمر ببندی و بر مردکی سالم کنی

 

  رباعی
 پویمآن کز پی وصل او به جان می
 ا مننی نی که من اویم و من واو ر

 

 جویماو با من و من جمله جهان می
 گویماز تنگ مجاىل سخنی می

 

  رباعی
 خواهی که خدا کار نکو با تو کند
 با هرچه رضایِ او در آن نیست مکن

 

 ارواح مالیک همه رو با تو کند
 یا راضی شو به هرچه او با تو کند

 

نمود شب به تالوت مشغول شد تا هنگام فوت رسید و ایـن ربـاعی گفتـه بـه جـوارِ گویند که چون ابن یمني رحلت می
  :اش یافتندصبح این رباعی را بر سر سجاده. رحمت حق پیوست

 منگر که دل ابن یمني پرخون شد
 مصحف به کف و چشم به ره، روی به دوست

 

 بنگر که ازین سرایِ فانی چون شد
 با پیکِ اجل خنده زنان بريون شد

 

  اثري اخسیکتی
گاه و سخنوری صاحب جاه ها در بلخ و هرات تحصیل دتم. اخسیکت از والیت فرغانۀ، ماوراءالنهر است. فاضلی آ

آخر دستِ ارادت به حضرت شیخ نجم الدین کـربی . کردنمود و چندی در آذربایجان بوده، مداحی اتابک ایلدکز می
در  ۵۵۷در سـنۀ . عارف معارف الهوتی و سالک مسالک ملکوتی گشت. داد و در حلقۀ اهل سلوک و سري قدم نهاد

  .خلخال درگذشت
 آن را که چار بالش عزت میسر است
 بر شطِّ حادثات برون آید از لباس

 

 هفت کشور است گو پنج نوبه زن که شهِ
 کاول برهنگی است که شرط شناور است

 

  ٭٭٭
 شادم به غم تو گرچه شادی

 

 در مذهب عاشقان حرام است
 

  ٭٭٭
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 تو وز غريت چشم خود از غایت حسن
 آییگویم در گفت نمیگرچه ز تو می

 

 بینمیابم پنهانت نمیپیدات نمی
 بینمبینم چون جانت نمیورچه به تو می

 

  ٭٭٭
 سوزیست مرا در دل اما نه چنان سوزی

 

 سوزی که وجود من بر باد دهد روزی
 

  ٭٭٭
 چهار چیز که اصل فراغتست و منال

 ل به خجلتِ عزلگنه به شرم مالمت، عم
 

 نريزد آن به چهار دگر در آخر حال
 بقا به تلخیِ مرگ و طمع به ذُلِّ سؤال

 

  رباعی
 گه طعمۀ مور اژدهایی سازی
 درهم شکنی کاسۀ صد کسری را

 

 ای همایی سازیگه از پر پشه
 تا دستۀ کوزۀ گدایی سازی

 

  اشرف سمرقندی
. نمـود، سـید بـه اشـرف ثـانی مشـهور اسـتچون سید حسن غزنوی اشرف تخلص مـی. اسم شریفش سید معني الدین
وقتی در هـرات دل بـه دلـربی از . فاضلی فایق و حکیمی صادق است. فرمودهی تخلص میلیکن خود در اشعار اشرف

  .روزی با جمعی از دوستان به سري بوستان رفتند. اکابر آن شهر داد و معشوق نیز به وی اخالص داشت
ود کـه رابطـۀ فرمـجناب سید به شرح حاالت محبت متکلم بود و مـی. از آنجا که از کوزه همان برون تراود که دروست

الجرم هر کس را در عالم ارواح با کسی مناسبت بوده، در عـالم اجسـام نیـز . جسمانی به سبب مناسبت روحانی است
در این حال بر شاخ سروی نالۀ عاشقانۀ قمری بلند و از تـأثري الحـانش دل مسـتمعني، نژنـد . دلش به الفت وی آسوده

اش از چیست و اگر نه عاشق سرو سرو است اکنون که با اوست نالهمعشوق سید گفت که اگر این مرغ عاشق . گردید
فریـادش از یـادِ : سـید گفـت. اش زخمۀ ترک جـان اسـتاست معشوقش کیست و اگر از عشق بی نشانیست چرا نغمه

اه به مهرۀ گلی آن مرغ بی گن. جوان خندید و کمان گروهه طلبید. اش از شکایت ایّامِ مهجوری استزمان دوری و ناله
سید را دل سوخت و گفت هر که به خـون مرغـی . را از جان و جانان مهجور ساخت و به پای آن سروِ سرکش انداخت

گویند در همان اوقات جـوان بـه سـفری . از وی برید و بريون رفت. بی گناه دلريی نماید اعتماد به وفاداری او نشاید
در سمرقند وفات یافت  ۵۹۵سید در سنۀ . بقاش فرستادند قاطعان طریق دست ستم گشاده به زخم تريی به عالم. رفت

  :این دو رباعی از اوست. و به جنت شتافت
 ای آنکه نداری به جهان هیچ نیاز
 خوش باش که این نفس عزیز است عزیز

 

 اندر گذر از عالم تحقیق و مجاز
 می نوش که این قصه دراز است دراز

 

  ٭٭٭
 دلبستۀ روزگار پر زرق شدن
 چون مردم اندک آشنا در گرداب

 

 یا شیفتۀ بقایِ چون برق شدن
 دنست و عاقبت غرق شدندستی ز

 

  احیای همدانی
مدت ده سال به تحصـیل علـوم . حکیمی است عظیم الشأن و فاضلی است همه دان. اسم شریفش مريزا محمد هاشم

از اصـفهان بـه مشـهد مقـدس . مشغول و در فنون حکمیات قادر و به حکمت ریاضی و طبیعی به درجـۀ کمـال رسـید
پــس از تکمیــل علــوم معقــول و منقــول بــه مــوطن خــود مراجعــت و حســب . رضــوی رفتــه، بــا فضــال معاشــرت کــرده

. باالخره در اوان اختالل صفویه با جمعی از متعلقني به شهادت رسـید. االستحقاق تدریس مدرسۀ همدان با وی بود
  :از اوست



۲۰۷ 

 در کور دىل اگرچه بی انبازم
 بر من به حقارت منگر گر مورم

 

 جمله چشمم به راه لطفش بازم
 ۀ صنع سلیمان سازممن ساخت

 

  ابوسعید کالیبی هندی
  :این بیت از اوست. از فرزانگان هندوستان و مرتاض بوده

 آدمی و بهایم از خاک است
 

 شرف آدمی به ادراک است
 

  انسی سیاه دانی
مجـذوب . نمـودهدر هندوستان در نهایت تجرید سـیاحت مـی. بوده مردی عالم و کامل. اسمش عبدالرحمن بن بختیار

  :جذبه بر وی غالب شد و از بدنِ عنصری رست و این یک بیت و رباعی از او نوشته شد ۱۰۲۵در سنۀ . مطلق شد
 این دلقِ مرقع که مرا سر جنون است

 

 پريایۀ عشق است نزیبد همه کس را
 

  رباعی
 گر دل ز غم عشق سالمت بودی
 گویند قیامتی و دیداری هست

 

 آماجگهِ تري مالمت بودی
 اش که امروز قیامت بودیای ک

 

  اسد کاشی
کرامـت بسـیار از وی . به شیخ مؤمن اخالص و ارادت داشت. اسمش قاضی اسداللّه و فاضلی است صاحب جایگاه

سـید کـه ایـن قصـر از کیسـت و پر. شخصی قصری دلگشا در خواب دید با رخنۀ بسیار و ثقبۀ بی شمار. نمودظهور می
که این قصرِ قاضی اسداللّه است و به هر کرامتی کـه از وی بـروز کـرده، رخنـه : ها از چیست؟ خادم قصر گفتاین ثقبه

آن مرد از خواب جسته دوان دوان به جانب قاضی رفته کـه کیفیـت خـواب خـود را بـه وی . در قصر جاه او پیدا شده
تـو چنـني خـوابی . هـا باشـدقاضی گفت که این رخنه هـم بـاالی آن رخنـه. امات منع نمایدبازگوید و او را از اظهار کر

آخر االمر در کاشان به رحمت ایزدی . آن مرد حريان گردیده و اخالص وی را گزید: ای که به من گوییای و آمدهدیده
  :این چند بیت از او نوشته شد. مرقدش زیارتگاه است. پیوست

  سِرّه اشعاره قُدِّسَ مِنْ
 منصور وقت خود منم بهر هالکم دار کو

 

 زنم دیار کو دیار کوبانگ هوالحق می
 

  ٭٭٭
 میی را کز خرد مستور کردند
 اگر دادند جامی دیگران را

 

 به این شوریدۀ دیوانه دادند
 منِ سرگشته را خمخانه دادند

 

  رباعی
 تو ز پیدایی خود پنهانی

 

 نبینند ترا بی بصرانمی
 

  ٭٭٭
 ای آنکه تویی محرم راز همه کس
 چون دشمن و دوست مظهر ذات تواند

 

 رمندۀ ناز تو نیاز همه کسش
 کشیم نازِ همه کساز بهرِ تو می

 

  امری شريازی
علما او را به کفر و زندقه متهم کردند و بـه سـلطان عصـر، شـاه . قاسم نام داشته و به علوم غریبه رایت شهرت افراشته

باالخره عـوام در شـرياز هجـوم . به دیدۀ جهان بینش میل کشیدند ۹۳۲در سنۀ . عرض نمودهطهماسب ماضی صفوی 



۲۰۸ 

تصـنیف » مـرآت الصـفا«ای بی نظري بود و رسالۀ ذکر و فکر و جـواب در اعداد و اسرار نقطه. کرده، شهیدش کردند
  :و این اشعار تیّمناً و تربّکاً از نتایج طبعش قلمی شد ۹۹۹شهادتش در سنۀ . نموده

  :در وقت شهادتش این اشعار را به خواجه محمود دهدار فرستاده
 نقص اگر دید ابوجهل نبود آن ز نبی

 اند و سگان جهالندکامالن بهر محیط
 

 عکس خود بود که در آینۀ احمد دید
 کی شود بحر محیط از دهن کلب پلید

 

  ٭٭٭
 چون به فضل ایزد بی چون به حق بینا شدم
 بر براق تن چو بر معراج جان کردم عروج
 جربئیل نطق چون از عرشِ دل آورد وحی

 باز شد چشم ظاهر چون ببستم چشم باطن
 طعن بی چشمی مزن بر امری ای دشمن که من

 

 ما شدمآگه از کنهِ رموز عَلَّمَ االَٔسْ
 ری شدمالذي اَسْ حانَعارفِ اسرار سُبْ

 واقف کیفیت اسرار ما اوحی شدم
 شاهبازِ عرشِ پروازِ فلک پیما شدم
 چشم خود در راه حق دادم به حق بینا شدم

 

  :رباعی اول را به خدمت سلطان فرستاده
 شاها ز لباس نور عورم کردی
 سی سال همی مدح تو گفتم شب و روز

 

 وز درگه خود به جور دورم کردی
 ام بود که کورم کردیاین جایزه

 

  ٭٭٭
 اسرار حقیقت ز دل دانا پرس
 چون وعدۀ جمله را به فردا دادند

 

 ای طالب حقّ نشان حقِ از ما پرس
 ۀ فردا پرسفردا برم آ و قّص

 

  ابوسعید بزغش شريازی قُدِّسَ سِرُّهُ
از اصحاب شیخ شهاب سهروردی است و از سلسلۀ بزغشیه و ایشـان جمـاعتی . از مشایخ و از محققني زمان خود بود

  :لی بزغشی نام داشتهاز مشایخ شريازند و رئیس آن طایفه شیخ نجیب الدین ع
  رباعی

 ای دوست ز جمله نیک و بد بگذشتم
 هر چیز که آن خالفِ رای تو بود

 

 کافر بودم کنون مسلمان گشتم
 گر خود همه دین است از آن برگشتم

 

  هِ الرَّحمةُ ادایی یزدی عَلَیْ
وسـته صـایم بـا ذکـر دایـم بـه پی. فاضـلی آزاده و حکیمـی افتـاده. از وارستگانِ قلمرو وجود و نظارگیان جمـال شـهود

اش صاحب غرضانش متهم کردند و به کفر و زندقـه. دل از ماسوی پرداخته. به نان جوین ساخته. طاعات شرعیه قایم
گوینـد . در بنـدر سـورت توقـف نمـود. لُکَةِ بـه هندوسـتان رفـتإلَی التَّهْ کُْمدِیْقُوا بِأَیْوی به مضمون التُلْ. نسبت دادند

ام و به فاصلۀ یک دو روز بی مرضی به رحمت حق پیوسـت جهان سري و از زندگی خود دلگري شده روزی گفت که از
  :از اوست. و از دست طعن خلق رست

 ترسدز مرده کودک بیدل چنان نمی
 

 که من ز دیدن این زندگان هراسانم
 

  ٭٭٭
 هر که آمد نظری کرد و خریدار نشد

 

 گویی آیینۀ آویخته در بازارم
 

  رباعی
 این عمر به باد نوبهاران ماند
 زنهار چنان بزی که بعد از مردن

 

 وین عیش به سیل کوهساران ماند
 انگشت گزیدنی به یاران ماند

 



۲۰۹ 

  انوری ابیوردی
ظهورش در انتهـای ملـک ملکشـاه و ابتـدای دولـت . حکیم اوحدالدین از فضالی زمان و از حکمای اوان خود بوده

در طریق شعر و شاعری طرزی مرغـوب و طـوری مطلـوب . داحی آن سلطان را نمودهسلطان سنجر سلجوقی بوده و م
با رشید الـدین وطـواط و ادیـب صـابر و امـري معـزی و . گماشتهداشته و در این سیاق همت بر تتبع ابوالفرج رونی می

صـل کـرده و در فـن ریاضـی مهـارت کلـی حا. ادیب را تمجید نمـوده. جمعی از فصحایِ شعرای آن عهد معاصر بوده
گوینـد ظهـور . حکم به طوفان بادی کرده و تخلف یافته و ابنای زمان برو شوریدند. مردم را به احکام وی وثوق بوده

به هر صورت به اغوای حکیم سـوزنی . جنگیزخان را ما دل به آن حکم داشتند که طوفان وار باعث ویرانی دیار گردید
بلخیان از حکـیم رنجیـده . در هجو بلخ گفته و به نام حکیم شهرت داد سمرقندی، فتوحی شاعر با وی کید کرده قطعه

غـرض، . نویسـندآخر یافتند که قطعه از فتـوحی اسـت و اکنـون در دیـوان حکـیم مـی. و حکیم را از بلخ اخراج کردند
یوانش هم ها اشعار حکیم مندرج است و ددر تذکره. احوال و اقوال او مشهور عالم است و اشعارش شاعران را مسلم

نماید و از ابیات شاعرانه چشم مـیاما چون فقري بیشرت اشعاری که متضمن حقیقتی و نصیحتی است قلمی می. بسیار
به چند بیتی حکیمانه از عالم نصایح و چند قطعه حـاکی بـر حکمـت و . پوشد، از ضبط قصاید و مدایح معذور است

سـلطان او را طلـب کـرده، . گوینـد در اواخـر حـال تائـب شـد. ولموعظه و قناعت اکتفا کرده و العذر عِنـدالکرام مقبـ
  :به سلطان فرستاد. حکیم نپذیرفت و این قطعه را که در صفت تجرد خود گفته و مطلعش این است

 ای کاندرو به روز و به شبکلبه
 

 جای آرام و خورد و خواب منست
 

  .۵۷۵غرض، وفات جناب حکیم در سنۀ . ای آخره
  يف الحکمهقصایدِهِ  مِنْ

 اگر محول حال جهانیان نه قضاست
 بلی قضاست به هر نیک و بد عنان کش خلق
 هزار نقش برآرد زمانه و نبود
 کسی ز چون و چرا دم همی نیارد زد

 بندندهمه امهات می اگرچه نقشِ
 ها همی بینیتفاوتی که در این نقش

 به دست ما چو ازین حل و عقد چیزی نیست
 که زیر گنبد خضرا چنان توان بودن
 چو در والیت طبعیم ازو گریزی نیست
 کسی چه داند کاین گوژپشتِ مینا رنگ
 نه هیچ عقل بر اشکال دورِ او واقف

 

 چرا مجاری احوال بر خالف رضاست
 بدان دلیل که تدبريهای جمله خطاست
 یکی چنانکه در آیینۀ تصور ماست
 که نقش بندِ حوادث ورای چون و چراست
 درین سرای که کون و فساد و نشو و نماست
 ز خامه است که در دستِ جنبش آباست
 به عیش ناخوش و خوش گر رضا دهیم سزاست

 قضاهای گنبد خضراست که اقتضای
 که بر طباع و موالید واىل واالست
 چگونه مولعِ آزار مردم داناست
 نه هیچ دیده بر اسرارِ حکم او بیناست

 

  قطعاته فی الحکمه مِنْ
 نگر تا حلقۀ اقبال ناممکن نجنبانی
 سنایی گرچه از وجه مناجاتی همی گوید
 که یارب مر سنایی را سنایی ده تو در حکمت
 ولیکن از طریقِ آرزو پخنت خرد داند
 برو جان پدر تن در مشیت ده که دیر افتد
 به استعداد یابد هر که ار ناچیزکی یابد

 ین رشتهبلی از جاهدوا یک سر به دست تست ا
 

 ا البل که مرحوماً و مسکیناسلیما ابله
 به شعری ورز حرص و آنکه یابد دیدۀ بینا
 چنان کز وی به رشک آید روانِ بوعلی سینا
 که با بختِ زمرد برنیاید دیدۀ مینا
 ز یأجوج تمنا رخنه در سد ولو شئنا
 نه اندر بدوِ فطرت پیش از این کان الفتی طِیِنا
 ناولیک از جاهَدُوا هم برنخیزد هیچ، بی فِیْ

 



۲۱۰ 

  هِ مَةُ اللّهِ عَلَیْایضاً وله رَحْ
 نزد طبیب عقل مبارک قدم شدم
 دل را چو از عفونت اخالطِ آرزو
 گفتا بدن ز فضلۀ آمال ممتلی است
 ای دل به عون مسهل سقمونیایِ صرب
 مقصود ازین میانه اگر حُقنۀ دل است

 

 حال مزاج خویش بگفتم کماجرا
 محموم دید و سرعت نبضم بر آن گوا
 سوءالمزاج حرص اثر کرده در قوا
 وقت است اگر به تنقیه کوشی ز امتال
 اول قدم ز اکل فضول است احتما

 

  ٭٭٭
 درین دو روزه توقف که بو که خود نَبُوَد
 چرا قبول کنم از کس آنکه عاقبتش
 مرا خدای تعاىل ز آسیایِ فراز

 دهد همه چیزی به قدر حاجت منچو می
 هزار بار اگر عمر من بود به مثل
 دو نعمت است مرا کان ملوک را نبود

 

 درین مقام فسوس و درین سرای فریب
 ز خلق سرزنشم باشد از خدای عتیب
 که عقل حاصل آن درنیاورد به حسیب
 چنانکه بی خرب سیب ماه، رنگ به سیب

 نشیب مرا نیاز نباید به آسیای
 به روز راحت شکر و به شب ز رنج شکیب

 

  ناءِ الزّمانِعَن اَبْفِي الشّکایةِ 
 ربع مسکون آدمی را بود دیو و دد گرفت

 خشکسال دین و قحط دانش استدور دور 
 من ترا بنمایم اندر حال صد بوجهل جهل
 آسمان بیخِ کمال ازخاکِ آدم برکشید
 خاک را طوفان اگر عقلی دهد وقت آمده است

 

 داند که در آفاق انسانی کجاستکس نمی
 چند گویی فتح بابی کو و یارانی کجاست
 گر مسلمانی تو تعیني کن که سلمانی کجاست

 زن که در من کنج نقصانی کجاستتو زنخ می
 ای دریغا داعیی چون نوح و طوفانی کجاست

 

  سلطان زمان انوری را طلب کرده در جواب اونوشته
 ای کاندرو به روز و به شبکلبه

 هر چه در مجلس ملوک بود
 رحل و اجزا نان خشک برو

 خوشش قلم کوته و صریرِ
 شیشۀ حِرب من که بادا پُر
 خرقۀ صوفیانۀ ازرق
 گنده پري جهان جنب نکند
 خدمت پادشه که باقی باد
 نیست مر بنده را زبانِ جواب

 

 جای آرام و خورد و خواب من است
 همه در کلبۀ خراب من است

 ن استگرد خوان من و کباب م
 زخمه و نغمۀ رباب من است
 پیش من شیشۀ شراب من است
 از هزار اطلس انتخاب من است
 همتی را که در جناب من است
 نه به بازوی خاک و آب من است
 جامه و جایِ من جواب من است

 

  وله رحمة علیه
برترین پایه مرد را عقل است
 بر جمادات فضل آدمیان
 چون ازین هر دو مرد خاىل گشت
 کافران را که آدمی نسبند

 

 بهرتین مایه مرد را تقوی است
 هیچ بريون ازین دو معنی نیست
 آدمی و بهیمه هر دویکی است

 اَضّل ازین معنی است هُمْ نصّ بَلْ
 

  وله
 تا یک شبه در وثاق تو نان است آلودۀ منت کسان کم شو
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 راضی نشود به هیچ بی نفسی
 به رستۀ قناعت شو ای نَفسْ

 شک نیست که هر که چیزکی دارد
 لیکن چو کسی بود که نستاند
 چندان که مروت است در دادن

 

 هر نفس که از نفوس انسان است
 کانجا همه چیز نیک ارزان است
 و آن را بدهد طریقِ احسان است
 احسان آنست و سخت آسان است

 هزار چندان است در ناستدن
 

  ایضاً مِن قطعاته
 ای که زیر چناری کدو بنینشنیده

 ایپرسید از چنار که تو چند روزه
 امگفتا به بیست روز من از تو گذشته

 گفتا چنار نیست مرا با تو هیچ گفت
 تو وزد باد مهرگانفردا که بر من و 

 

 برجست و بر دوید بروبر به روز بیست
 تگفتا که هست عمر من افزونرت ازدویس

 با من بگو که کاهلیت از برای چیست
 کاکنون نه روز جنگ ونه هنگام داوریست

 شود به تو نامرد و مرد کیستمعلوم می
 

  ٭٭٭
 در حدود ری یکی دیوانه بود
 در تموز و دی به ساىل یک دوبار
 گفتی ای آنان که تان آماده بود
 قاقم و قندز به سرما پنج و چار
 گر شما را با نوایی بد چه شد
 راحت هستی و رنجِ نیستی

 

 سال و مه گردی به کوه و دشت گشت
 جانب شهر آمدی از سوی دشت
 گاه قرب وبُعد ازین زرینه طشت
 توزیِ کتّان به گرما هفت و هشت
 ورچه ما را بود بی برگی چه گشت
 بر شما بگذشت و بر ما هم گذشت

 

  ٭٭٭
 هرکه به ورزیدنِ کمال کند روی
 زلزلۀ حرص اگر ز هم بربد کوه

 عت اهل زمانه کسب کند آنکرف
 

 شیوۀ نقصان ز هیچ روی نورزد
 گرد قناعت ز آستانش بلرزد
 صحبتِ اهل زمانه هیچ نريزد

 

  در قناعت و آزادی گوید
 من و آن نفس که با قحبۀ رعنای جهان
 قدرتِ دادن اگر نیست مرا باکی نیست

 

 چون خسان عشق نبازم نه به سهوونه به عمد
 قدرتِ ناستدن هست وللّه الحمد

 

  ٭٭٭
 ای فرو بنددخدای کار چو بر بنده

 وگر مطیع شود زود نزد همچو خودی
 چو اعتقاد کند کر کسش نباید چیز
 به دست بنده ز حّل و ز عقد چیزی نیست

 

 به هرچه دست زند رنج دل بیفزاید
 ز بهر چیزی خوار و نزار باز آید
 خدای قدرت واالی خویش بنماید
 خدای بندد کار و خدای بگشاید

 

  ٭٭٭
 آن کس که به صد خون جگر شد هرن آموخت

 بر و دیبایِ به زرپوشپیغامِ زنان می
 

 وز دور قمر گوبنشني خونِ جگر خور
 کن و حلوای شکرخوریا مسخرگی می

 

  ٭٭٭
 انوری چند از قبول عامه بهر ننگ شعر

 

 راه حکمت رو، قبولِ عامه گو هرگز مباش
 

  ٭٭٭
 که مردم هرنی نیست زین چهار بری چهار چیز است آیني مردم هرنی
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 یکی سخاوت طبعی چو دستگاه بود
 دو دیگر آنکه دلِ دوستان نیازاری
 سه دیگر آنکه زبان را به گاهِ گفنتِ بد
 چهارم آنکه کسی با تو در جهان بد کرد

 

 به نیک نامی آن را ببخشی و بخوری
 که دوست آینه باشد چو اندرو نگری
 نگاهداری تا وقت عذر غم نخوری
 چو عذر پیش تو آورد نام آن نربی

 

  ویددر شکایت از فلک و ذَمّ علم گ
 ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
 رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

 عاقل نی گوشۀکنجی و کتابی برِ
 گر بی خردان قیمتِ این ملک ندانند
 فرعون و عذاب ابد و ریش مرصّع

 

 کاندر طلب راتب یک روزه بمانی
 تا داد خود از کهرت و مهرت بستانی
 بهرت که دو صد گنج و بسی کام روانی
 ای عقل خجل نیستم از تو که تو دانی
 موسی و کلیم اللّه و چوبی و شبانی

 

  فِي الحکمة
 کردندنقاشان چنيای را نقش میصفّه

 ای را کرد همچون آینهاوستادی نیمه
 ایتا هر آن نقشی که حاصل باشد اندر نیمه

 ای دان همچنانای برادر خویشنت را صفّه
 باری ار آن نیمۀ پرنقش نتوانی شدن

 

 بشنواین معنی کزین بهرت حدیثی نشنوی
 ای را کرد نقش مانویاوستادی نیمه

 بینی اندر نیمۀ دیگر چو اندر وی روی
 هم به سقفی نیک عاىل هم به بنیادی قوی

 کن تا مگر آن نیمۀ دیگر شویجهد می
 

  ٭٭٭
 سه خصلت راعادت کن از جهان

 دانی که چیست آن، بشنو از من
 

 ای خواجه وقت مستی و هشیاری
 رادی و راستی و کم آزاری

 

  بندار رازی
با مجد الدولۀ دیلمی معاصر . اسمش خواجه کمال الدین و از اهل قهستان ری و صاحب اسماعیل بن عباد مربی وی

 ظهري فاریابی. اشعار عربی و فارسی و دیلمی گفته و گوهر معانی به مشقت اندیشه سفته. و در همۀ فنون کماالت قادر
این چنـد بیـت . ای وسیع الصدر بودهغرض، فاضلی رفیع القدر و فرزانه. که ازمعارف شعر است، او را مدیح سراست

  :از اوست
 ازمرگ حذر کردن دو روز روا نیست
 روزی که قضا باشد کوشش نکند سود

 

 روزی که قضا باشد، روزی که قضا نیست
 روزی که قضا نیست در آن مرگ روانیست

 

  ٭٭٭
 ای در تب و تابگفت ماهیبا بط می

 بط گفت چو من قدید گشتم تو کباب
 

 که به جوی رفته باز آید آبباشد
 دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب

 

  ٭٭٭
 تا تاج والیت علی بر سرمی
 صد شکر که این که پیشوا، حیدرمی

 

 هر روز ز روز رفته نیکوترمی
 از فضل خدا و پاکی مادرمی

 

  لیه الرحمهباقی تربیزی ع
در نگـارش خـط ثلـث مسـلم بـود . از فضالی زمان خود افضل، و از حکمای اوان خود اکمل. اسمش مري عبدالباقی

در وقـت بنیـاد مسـجد . وصیت کماالتش در اقطار عالم و اسماع بنی آدم منتشر و با شاه عباس ماضی صفوی معاشـر
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سـید بـه سـبب اسـتغنای . او را از بغداد به اصفهان طلبیـدجامعِ جدیدِ عباسی شاه مغفور به جهت نوشنت کتابۀ مسجد 
. بعد ازگرفنت بغداد او را به اصفهان آورده، کتابۀ مسـجد را نوشـت. ساکن بغداد و از عالم آزاد بود. ذاتی قبول ننمود

  :این بیت و دو رباعی از اوست
 گم برونای قدم ننهاده هرگز از دلِ تن

 

 ایحريتی دارم که چون در هردىل جا کرده
 

  رباعی
 محنت کش روزگار خویشم چه کنم
 دور است ز جرب اختیارم اما

 

 درماندۀ اضطرار خویشم چه کنم
 مجبور به اختیار خویشم چه کنم

 

  ٭٭٭
 در کوی جهان چنگ هوس ساز مکن
 گر کامِ دلت نشد میسر مستیز

 

 خودبینی و خودفروشی آغاز مکن
 ای ناز مکناز بهر نیاز آمده

 

  سجاوندیبدیهی 
رسـاالت و . از فضال و حکمای زمان سلطان سنجر سلجوقی و تفسـري عـني المعـانی از اوسـت. وهُوَ مجدالدین احمد

  :این رباعی از اوست. تصنیفات پسندیده دارد
 ای نفس گر از غبار تن پاک شوی
 عرش است نشیمن تو شرمت ناید

 

 تو روح مجردی بر افالک شوی
 کایی و مقیم خطّۀ خاک شوی

 

  بهاءالدین زکریای ملتانی
شـیخی . مریـد شـیخ شـهاب سـهروردی و مـراد مريحسـینی هـروی و عراقـی بـوده. از مشاهري عرفا و اماجد فضالسـت
شـرح حـاالت و مقامـاتش در کتـب مسـطور اسـت و ایـن یـک بیـت از اشـعارش . بزرگوار است وعالمی عاىل مقدار

  :مشهور است
 را غنیمتی پنداردوستان 

 

 هر یکی پنج روزه مهمان است
 

  جمال اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه
والــد کمــال الــدین اســماعیل . جــامع علــوم معقــول و منقــول. اســمش عبــدالرزاق و در فضــایل و کمــاالت یگانــۀ آفــاق

ایام عمر خود را به عزلت و مجاهدت مـی. ای وافی و حاصل وافر دریافتهاز تصوف و حکمت بهره. اصفهانی است
در اغلـب . ای اسـت هوشـیار و سـخنوری اسـت بزرگـوارفرزانه. است نحریر و ادیبی است بی نظري فاضلی. گذرانیده

  :این چند شعر از قصاید اوست. دیوانش قریب به بیست هزار بیت. فنون اهل حرفت نهایت قدرت داشته
  قصیده در نصیحت و موظعه و تحقیق و حکمت

 الحذر ای غافالن زین وحشت آباد الحذر
 ای عجب دلتان نبگرفت و نشد جانتان ملول

 نادلپسندعرصۀ نادلگشا و بقعۀ 
 مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه
 امن در وی مستحیل و عدل در وی ناامید
 ماه را ننگ محاق و مهر را نقص کسوف
 مهر را خفاش دشمن، شمع را پروانه، خصم

 الفرار ای عاقالن زین دیو مردم الفرار
 های ناگواری عفن زین آبزین هواها

 قرصۀ ناسودمند و شربتی ناسازگار
 ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار
 کام در وی ناروا راحت در او ناپایدار
 خاک را عیب زالزل چرخ را رنج دوار
 جهل را بر دست تیغ و عقل را بر پای خار
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 اش دل سوختهنرگسش بیمار بینی الله
 ای تو محسود فلک هم آز را گشتی اسري
 انزیر تو گرد است باال دود، بگریز از می

 تو چنني بی برگ در غربت به خواری تن زده
 خوش دىل خواهی نبینی بر سرِ چنگالِ شري

 وپس شوی یک مشت خاکآبقطرهیکایبوده
 قوت پشه نداری جنگ با پیالن مجوی
 چند خواهی بود در مطمورۀ کون وفساد
 تا چو روح صِرف گردی بر حقایق کامران
 تا کی این حال مزور را باید رفت راه

 و به چشم خویشنت بس خوبرویی لیک باشت
 ای از شري مرگ و زین پلنگان یک جهانلطمه

 نبندد در قیامت ورنه منظلم صورت می
 

 اش دل تنگ یابی و بنفشه سوگوارغنچه
 و را گشتی شکاروی تو مسجودِ ملک هم دی

 ها گردد فگارپیش از آن کز دود و گردت دیده
 وز برای مقدمت روحانیان در انتظار
 عافیت خواهی نیابی در بنِ دندان مار
 در میانه چیست این آشوب چندین کارزار

 ای، پیشانی شريان مخارهم دل موری نه
 یک رهی برنه قدم بر بام این نیلی حصار

 دقایق کامکارتا چو عقل محض گردی بر 
 تا کی این قال مزخرف کار باید کرد کار
 وارتا شود در پیش رویت دست مرگ آیینه

 ای از بحر قهر و زین نهنگان صدهزارقطره
 گفتمی اینک قیامت نقد و دوزخ آشکار

 

  در تصدیق واقعۀ قیامت گفته
 چو درنوردد فراش امر کن فیکون
 مکونات همه داغ نیستی گريند
 مخدرات سماوی تتق براندازند

 غالیه رنگ نه کله بندد شام از حریر
 عدم بگريد ناگه عنانِ دهرِ شموس
 فلک به سر برد او را و شغل کون و فساد
 چهار مادر کون از قضا عقیم شوند

 های نجومز روی چرخ بریزد قراضه
 چهار قابله، شش ماشطه، سه طفل حدوث
 طالق جویند ارواح از مشیمۀ خاک
 نه خاک تريه بماند نه آسمان لطیف

 فنا موسوم به نفخ صور شود مطرب
 همه زوال پذیرد جز که ذات خدا

 ک بر جهان خواندمُلْچو خطبۀ لِمَنِ الْ
 ندا رسد سوی اجزایِ مرگ فرسوده
 برون جهند ز کتم عدم عظام رمیم
 همی گراید هر جزو سوی مرکز خویش
 عظام سوی عظام و عروق سوی عروق
 همه مفاصل از اجزای خود شود مجموع

 ارواحچو دردمند به ناقور لشکر 
 به قصر جسم درآرند باز هودج روح
 پس آنگهی به صواب و عقاب حکم کنند

 سرای پردۀ سیماب رنگ آینه گون
 که کس نماند از ضربت زوال مصون
 به جای مانند این هفت غرفۀ مدهون

 قالطوننه حُلّه پوشد صبح از نسیج س
 فنا درآرد در زیر ران جهان حرون
 قمر به سر برد او را و عاد کالعرجون
 به صلب هفت پدر در سالله گردد خون
 ز زیر خاک بر افتد ذخريۀ قارون
 سبک گریزند از رخنۀ عدم بريون
 از آنکه کفو نباشند این شریف آن دون
 نه روح قدس بپاید نه نجدی ملعون

 ها مأذونوهبه رقص و ضرب و به ایقاع ک
 قدیم و قادر و حی و مدبر و بی چون
 نظام ملک ازل با ابد شود مقرون

 اید افیونکه چند خواب فنا گر نخورده
 که مانده بود به مطمورۀ عدم مسجون
 که هیچ جزو نگردد ز جزوِ خویش فزون
 جفون به سوی جفون و عیون به سوی عیون
 همه قوالب از اعضای خود شود مشحون

 ل شود منتشر سوی هامونچو خیل نح
 سوار قالب بار دگر شود مسکون
 به حسب کردۀ خود هریکی شود مرهون
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 یکی به حکم ازل مالک نعیم ابد
 هر آنکه معتقدش نیست این بود جاهل

 

 نیکی به سبق قضا هالک عذاب الهَوْ
 اگر حکیم ارسطالس است و افالطون

 

  قطعه
 مرد باید که راستگو باشد
 سخن راست، گو، مرتس که راست

 

 گر ببارد بال برو چو تگرگ
 نربد روزی و نیارد مرگ

 

  ٭٭٭
 تماشاگاه جانت بس فراخست
 ز عقل و دانشت کاری نیاید

 

 نا بريون جهی بهاگر زین تنگ
 برو هم ابلهی کن کابلهی به

 

  رباعی
 درپای دلم ز عشق تو صد دام است
 آنرا که تویی یار چه بی یار کس است

 

 امید من سوخته دل بس خام است
 وان را که تویی دوست چه دشمن کام است

 

  هحافظ شريازی قُدِّسَ سِرُّ
آبا و اجدادش از علما . وهُوَ فخرالمتألّهني، خواجه شمس الدین محمد الحافظ بن شیخ کمال الدین شیخ غیاث الدین

ه شـريازی کـه از معـاریف فضالسـت و فضال بوده اند و خود تحصیل مراتب حکمیه پیش موالنا شمس الـدین عبداللـّ
از فحول محققـني . صاحب مایه و عارفی است بلندپایهحکیمی است . نموده و ظهورش در زمان دولت آل مظفر بوده

با شیخ عماد فقیه و شاه نعمة اللّـه ماهـانی و شـیخ علـی کـالءِ شـريازی و زیـن . صاحب علم الیقني. و از اماجد کاملني
ت وىل ثابـت نیسـ. الدین خوافی و شاه داعی اللّه و سید ابوالوفای شريازی و جمعی کثري از عرفا و فضال معاصر بوده

اشعار حکمت آثارش چنان در دل هر طایفه نشسته که اکثر فِرَق مختلفه . که نسبت ارادت به کدام کامل درست نموده
وقتی در محفل یکی از عرفا مذکور شد که جامی در نفحات نوشته که حافظ پريی . انداو را هم مسلک خویش دانسته

بعضـی گوینـد کـه ایـن بیـت . مولـوی جـامی هـم پـري نداشـتینداشته، فرمود که اگر بی پري چون حافظ توان شد، کاش 
. خواجه حافظ در جواب بیت سید نورالدین نعمت اللّه ماهانی قُدِّسَ سِرُّه داللت کند بر اخالص او بـه خـدمت سـید

  :زیرا که سید نعمت اللّه وىل گفته است
 ما خاک راه را به نظر کیمیا کنیم

 

 هر درد را به گوشۀ چشمی دوا کنیم
 

  :و حافظ گوید
 آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

 

 آیا بود که گوشۀ چشمی به ماکنند
 

از سـخنانش ظـاهر اسـت کـه مشـرب عـاىل داشـته و دیـوان . به هر صورت در جاللت قدر خواجه مجالِ سخن نیست
را طالـب بـوده،  او را جهت جذبه بر سـلوک غالـب و روش رنـدی. معرفت بنیانش در همۀ آفاق رایت شهرت افراشته

چنان که سلطان احمد جالیر مکرر التماس مجالست وی کرده، مقبول نیفتاد ووقتی که امري تیمور او را مالقـات نمـود 
وفـاتش در سـنۀ . ای است یگانه و مدقق و فاضلی اسـت بینـا و محقـقمجمالً فرزانه. لباس وی در کمال اندراس بود

دیـوانش ابیـات ملحقـۀ بسـیار دارد، . از زیارتگـاه اربـاب نیـاز اسـتمضجعش در خارج حصار شـري. واقع گردید ۷۹۱
اگرچـه فـی الحقیقـه همگـیِ اشـعار دیـوان آن جنـاب . فرمودهگویند شاه قاسم انوار اغلب دیوان ایشان را مطالعه می

  :لیکن بنا بر تنگی حوصلۀ این کتاب به بعضی از آن قناعت شد. عارفانه واقع شده
  فی الغزلیّات

 به می سجاده رنگني کن گرت پري مغان گوید
 شبی تاریک و بیم موج، گردابی چنني هایل

 

 بی خرب نبود ز راه و رسم منزل ها که سالک
 کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

 



۲۱۶ 

  ٭٭٭
 کستگانیم ای باد شرطه برخیزکشتی ش

 در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند
 حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود

 

 شاید که باز بینیم دیدار آشنا را
 پسندی تغیري ده قضا راگر تو نمی

 ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را
 

  ٭٭٭
 ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون

 دربند زلفش چون خوش استدلاگرداند کهعقل
 

 رو به سوی خانۀ خمار آرد پري ما
 عاقالن دیوانه گردند از پیِ زنجري ما

 

  ٭٭٭
 گر چنني جلوه کند مغبچۀ باده فروش

 خندندترسم آن قوم که بر دردکشان می
 

 اک روب در میخانه کنم مژگان راخ
 در سرِ کارِ خرابات کنند ایمان را

 

  ٭٭٭
 ایمدهما در پیاله عکس رخ یار دی

 ای نربد روز بازخواستترسم که صرفه
 هرگز نمريد آنکه دلش زنده شد به عشق

 

 ای بی خرب ز لَذّت شرب مدام ما
 نانِ حالل شیخ ز آب حرام ما
 ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

 

  ٭٭٭
 حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمرت جو

 

 که کس نگشود ونگشاید به حکمت این معمارا
 

  ٭٭٭
 با دل آرامی مرا خاطر خوش است

 

 کز دلم یک باره برد آرام را
 

  ٭٭٭
 گر چه بدنامی است نزد عاقالن

 

 اخواهیم ننگ ونام رما نمی
 

  ٭٭٭
 راز درون پرده ز رندان مست پرس

 

 کاین حال نیست زاهد عاىل مقام را
 

  ٭٭٭
 عنقا شکار کس نشود دام باز چني
 به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر

 

 کانجا همیشه باد به دست است دام را
 به دام و دانه نگريند مرغ دانا را

 

  ٭٭٭
 شب تار است و رهِ وادی ایمن در پیش
 آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
 هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

 

 کجا وعدۀ دیدار کجاستآتش طور 
 ها هست بسی محرمِ اسرار کجاستنکته

 ما کجایی و مالمتگرِ بیکار کجاست
 

  ٭٭٭
 ت که آن سنگني دلبا که این نکته توان گف

 

 کشت ما را و دم عیسیِ مریم با اوست
 

  ٭٭٭
 خم ها همه در جوش و خروشند ز مستی

 

 و آن می که در آنهاست حقیقت نه مجاز است
 

  ٭٭٭
 فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد

 

 که می حرام وىل به ز مال اوقاف است
 

  ٭٭٭
 درین چمن گل بی خار کس نچید آری

 

 چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است
 

  ٭٭٭
 غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

 

 رنگ تعلق پذیرد آزاد است ز هرچه
 



۲۱۷ 

  ٭٭٭
 یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب

 خرند و بسدر راه او شکسته دىل می
 

 شنوم نامکرر استاز هر کسی که می
 بازار خودفروشی از آن راه دیگر است

 

  ٭٭٭
 قلندران طریقت به نیم جو نخرند

 ایست نهانی که عشق از آن خیزدلطیفه
 

 قبای اطلس آن کس که از هرن عاریست
 و خط زنگاری استکه نام او نه لب لعل 

 

  ٭٭٭
 وقت آن شريین قلندرخوش که دراطوارسري

 

 ذکر تسبیح ملک در حلقۀ زنار داشت
 

  ٭٭٭
 زمانه افسر شاهی نداد جز به کسی

 

 که سرفرازی عالم درین کله دانست
 

  ٭٭٭
 مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

 

 این گناهی نیست که در طریقت ما غري از
 

  ٭٭٭
 در اندرون من خسته دل ندانم کیست
 آیدسرم به دنیی و عقبی فرو نمی

 

 که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
 ها که در سر ماستتبارک اللّه از این فتنه

 

  ٭٭٭
 که بی خون دل آید به کنار دولت آنست

 

 ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست
 

  ٭٭٭
 طمع خام بني که قصّۀ فاش

 

 از رقیبان نهفتنم هوس است
 

  ٭٭٭
 هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
 اندمستور و مست جمله چو از یک قبیله

 راز درون پرده چه داند، فلک خموش
 زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست

 

 کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
 ما دل به عشوۀ که دهیم اختیار چیست
 ای مدعی نزاع تو با پرده دار چیست
 تا در میانه خواستۀ کردگار چیست

 

  ٭٭٭
 اگر به زلف سیاهِ تو دست ما نرسد

 

 گناه بخت پریشان و دست کوته ماست
 

  ٭٭٭
 نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

 

 مالمت علماء هم ز علم بی عملی است
 

  ٭٭٭
 تو و طوبی و ما و قامت یار
 گر من آلوده دامنم چه زیان

 

 فکر هر کس به قدر همت اوست
 همه عالم گواهِ عصمت اوست

 

  ٭٭٭
 شود از پرتو آن قلب سیاهآنچه زر می

 

 کیمیاییست که در صحبت درویشان است
 

  ٭٭٭
 وخیام که دهم نقد دل به هر شمن آن نی

 

 در خزانه به مهر تو و نشانۀ تست
 

  ٭٭٭
 یارب این کعبۀ مقصود تماشاگه کیست
 دیدن روی ترا دیدۀ جان بني باید

 

 که مغیالن طریقش گل و نسرین منست
 این کجا مرتبۀ چشم جهان بني من است

 

  ٭٭٭



۲۱۸ 

 عاشق که شد یار به حالش نظر نکرد
 انقاه و خرابات فرق نیستدر عشق خ

 

 ای خواجه درد نیست وگر نه طبیب هست
 هر جا که هست پرتوِ روی حبیب هست

 

  ٭٭٭
 مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

 

 ورنه در مجلسِ رندان خربی نیست که نیست
 

  ٭٭٭
 راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

 ر طریقۀ رندی که این نشانفرصت شم
 هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

 

 آنجا جز اینکه بسپارند چاره نیست
 چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست
 در کار خري حاجت هیچ استخاره نیست

 

  ٭٭٭
گاه نیست  زاهد ظاهرپرست از حال ما آ
 در طریقت هرچه پیش سالک آید خري اوست

 چه قادر حکمت استوینیارباستغناستچهاین
 هرچه هست از قامت ناسازِ بی اندامِ ماست
 بندۀ پري خراباتم که لطفش دایم است

 

 هرچه گوید در حق ما جای هیچ اکراه نیست
 بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
 کاین همه زخم نهان هست و مجالِ آه نیست
 ورنه تشریفِ تو بر باالی کس کوتاه نیست
 ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

 

  ٭٭٭
 دهدکسرندان تشنه لب را آبی نمی

 در این شب سیاهم گم گشت راهِ مقصود
 توان بستاین راه را نهایت صورت نمی

 

 گویی وىل شناسان رفتند ازین والیت
 ایتای برون آی ای کوکبِ هداز گوشه

 کش صدهزار منزل بیش است در بدایت
 

  ٭٭٭
 شیدا ز آن شدم که نگارم چو ماه نو

 ه عشق نورزید ووصل خواستحافظ هر آنک
 

 ابرو نمود و جلوه گری کرد و روببست
 احرامِ طوفِ کعبۀ دل بی وضو ببست

 

  ٭٭٭
 حدیث هول قیامت که گفت واعظِ شهر

 

 کنایتی است که از روزگار هجران گفت
 

  ٭٭٭
 شرح مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس

 

 که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست
 

  ٭٭٭
 به دُرد و صاف ترا حکم نیست دم درکش

 

 که هرچه ساقیِ ما ریخت عنيِ الطاف است
 

  ٭٭٭
 من هم اول که سر زلف تو دیدم گفتم

 

 که پریشانی این سلسله را آخر نیست
 

  ٭٭٭
 گرپري مغان مرشد من شد چه تفاوت

 

 در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست
 

  ٭٭٭
 گذرد بر تو ولیکنمعشوقه عیان می

 

 اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است
 

  ٭٭٭
 ز پادشاه و گدا فارغم بحمداللّه
 گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ

 

 ستگدایِ خاک در دوست پادشاه من ا
 تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است

 

  ٭٭٭
 ما با تو نداریم سخن، خري و سالمت ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق



۲۱۹ 

 درویش مکن ناله ز شمشري احبا
 

 کاین طایفه از کشته ستانند غرامت
 

  ٭٭٭
 دمد هر کسش افسونی و معلوم نشدمی

 

 نازک او مایل افسانۀ کیستکه دلِ 
 

  ٭٭٭
 ایمما در درون سینه هوایی نهفته

 

 بر باد گر رود سر ما بر هوا رود
 

  ٭٭٭
 گنج زر گر نبود کُنج قناعت باقی است

 وسی است جهان از رهِ صورت لیکنخوش عر
 

 آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد
 هر که پیوست بدو عمر خودش کابني داد

 

  ٭٭٭
 ما و می و زاهدان و تقوی

 

 تا یار سر کدام دارد
 

  ٭٭٭
 می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

 

 بهرت ز طاعتی که به روی و ریا کنند
 

  ٭٭٭
 اگر به بادۀ رنگني دلم کشد شاید
 مقیم حلقۀ ذکر است دل بدان امید
 جهانیان همه گر منع من کنند از عشق
 نخواهد این چمن از سرو والله خاىل ماند

 

 آیدکه بویِ خري ز زهد و ریا نمی
 ای ز سرِ زلف یار بگشایدکه حلقه

 یدمن آن کنم که خداوندگار فرما
 یکی همی رود و دیگری همی آید

 

  ٭٭٭
 به خري خاطر ما کوش کاین کاله نمد

 

 بسا شکست که بر افسر شهی آورد
 

  ٭٭٭
 منظر دل نیست جایِ صحبت اغیار
 صالح و طالح متاعِ خویش نمودند

 

 رود فرشته درآیددیو چو بريون
 تا که ز چشم افتد و که در نظر آید

 

  ٭٭٭
 ام جم آنگه نظر توانی کردبه سرّ ج

 گداییِ در میخانه طُرفه اکسريی است
 جمالِ یار ندارد نقاب و پرده وىل
 ثواب روزه و حج قبول آن کس راست

 

 که خاک میکده کُحلِ بصر توانی کرد
 گر این عمل بکنی خاکِ زر توانی کرد
 غبارِ ره بنشان تانظر توانی کرد
 که خاکِ میکدۀ عشق را زیارت کرد

 

  ٭٭٭
 در میخانه ببستند خدایا مپسند

 

 که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند
 

  ٭٭٭
 پرده راه نیستمردم ز اشتیاق و در این

 

 دهدیا هست و پرده دار نشانم نمی
 

  ٭٭٭
 شدم گفتم که بردم گوهر مقصودچو عاشق می

 

 ندانستم که این دریا چه موج بی کران دارد
 

  ٭٭٭
 سر خدا که عارف سالک به کس نگفت
 پندِ حکیم عني صوابست و محض لطف

 

 در حريتم که باده فروش از کجا شنید
 فرخنده بخت آنکه به سمعِ رضا شنید

 

  ٭٭٭
 بس تجربه کردیم درین دیر مکافات

 

 هر که درافتاد برافتادبا دردکشان 
 

  ٭٭٭



۲۲۰ 

 بر سر تربت ما چون گذری همت خواه
 برو ای زاهد خود بني که به چشم من و تو

 

 که زیارتگهِ رندان جهان خواهد بود
 راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

 

  ٭٭٭
 گویند سنگ لعل شود در مقام صرب
 صد نکته غري حسن بباید که تاکسی

 

 آری شود ولیک به خونِ جگر شود
 م صاحب نظر شودمقبول طبع مرد

 

  ٭٭٭
 مرید پري مغانم ز من مرنج ای شیخ

 

 چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد
 

  ٭٭٭
 ترسمیای و ممرا تو عهدشکن خوانده

 حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز
 

 که با تو روز قیامت همني خطاب رود
 خوشا کسی که درین راه بی حجاب رود

 

  ٭٭٭
 با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم
 هر شبنمی در این راه صد بحر بی کران است
 ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز

 

 یا من خرب ندارم یا او نشان ندارد
 دردا که این معما شرح و بیان ندارد
 مست است در حق او کس این گمان ندارد

 

  ٭٭٭
 ما بدان مقصد عاىل نتوانیم رسید
 پري میخانه چه خوش گفت به دردی کِش خویش
 زاهد از حلقۀ رندان به سالمت بگذر

 

 هم مگر پیش نهد لطف توام گامی چند
 که مگو حالِ دل سوخته با خامی چند
 تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند

 

  ٭٭٭
 طمع در آن لب شريین نکردنم اوىل است
 بپوش دامنِ عفوی به ذلت منِ مست
 خستگان را که طلب باشد و قوت نبود

 

 وىل چگونه مگس از پی شکر نرود
 ه این قدر نرودکه آبروی شریعت ب

 گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود
 

  ٭٭٭
 گر من از میکده همت طلبم عیب مکن

 

 پري ما گفت که در صومعه همت نبود
 

  ٭٭٭
 عجب راهی است راه عشق کانجا
 بشوی اوراق اگر همدرس مایی

 

 کسی سر برکند کش سر نباشد
 عشق در دفرت نباشد که علمِ 

 

  ٭٭٭
 من آن نگنيِ سلیمان به هیچ نستانم

 

 که گاه گاه درو دست اهرمن باشد
 

  ٭٭٭
 آن شرح بی نهایت کز حسن دوست گفتند

 بم بپوش زنهار ای خرقۀ می آلودعی
 

 حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد
 کاین پريِ پاک دامن بهر زیارت آمد

 

  ٭٭٭
 آنچه سعی است من اندر طلبت خواهم کرد

 

 این قدر هست که تغیري قضا نتوان کرد
 

  ٭٭٭
 در کارخانۀ عشق از کفر ناگزیر است

 

 آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد
 

  ٭٭٭
 عشق داند که درین دایره سرگردانند عاقالن نقطۀ پرگار وجودند وىل
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 الف عشق و گله از یار، زهی الف دروغ
 گر شوند آگه از اندیشۀ ما مغبچگان

 

 عشقبازانِ چنني مستحق هجرانند
 ن خرقۀ صوفی به گرو نستانندبعد ازی

 

  ٭٭٭
 بگشای تربتم را بعد ازوفات و بنگر

 

 کز آتشِ درونم دود از کفن درآید
 

  ٭٭٭
 ساقیا جام می ام ده که نگارندۀ غیب
 آنکه بر نقش زد این دایرۀ مینایی

 

 نیست معلوم که در پردۀ اسرار چه کرد
 گردشِ پرگار چه کردکس ندانست که در 

 

  ٭٭٭
 نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود

 

 آنچه با خرقۀ صوفی میِ انگوری کرد
 

  ٭٭٭
 کننددانی که چنگ و عود چه تقریر می

 گویند راِز عشق مگویید و مشنوید
 ما از برونِ پرده گرفتار صد فریب
 جز قلب تريه هیچ نشد حاصل و هنوز
 قومی به جد و جهد نهادند وصلِ دوست

 

 کنندپنهان خورید باده که تکفري می
 کنندمشکل حکایتی است که تقریر می

 کنندتصویر می تا خود درون پرده چه
 کنندباطل در این خیال که اکسري می
 کنندقومی دگر حواله به تقدیر می

 

  ٭٭٭
 بی خود از شعشعۀ پرتو ذاتم کردند

 

 ه از جام تجلی صفاتم دادندباد
 

  ٭٭٭
 آسمان بار امانت نتوانست کشید

 ن نرویمما به صد خرمنِ پندار ز ره چو
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 آتش آن نیست که از شعلۀ آن خندد شمع

 

 قرعۀ فال به نام من دیوانه زدند
 چون رهِ آدم خاکی به یکی دانه زدند
 چون ندیدند حقیقت رهِ افسانه زدند
 آتش آنست که در خرمن پروانه زدند

 

  ٭٭٭
 یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

 دیدمگفت که زارت بکشم میگرچه می
 

 آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود
 که نهانش نظری با منِ دلسوخته بود

 

  ٭٭٭
 چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت

 

 ه بودتدبري ما به دست شراب دو سال
 

  ٭٭٭
 عالم از شور و شر عشق خرب هیچ نداشت
 منِ سرگشته هم از اهل سالمت بودم

 

 فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود
 دام راهم شکنِ طرّۀ گیسویِ تو بود

 

  ٭٭٭
 زیر بارند درختان که تعلق دارند

 

 ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد
 

  ٭٭٭
 نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار

 

 خودپسندی جانِ من برهانِ نادانی بود
 

  ٭٭٭
 به خط و خال گدایان مده خزانۀ دل
گاه نیست قصه مخوان  ز سرّ غیب کس آ

 رختِ تحمل کند جفایِ خزاننه هر د
 

 به دست شاه وشی ده که محرتم دارد
 کدام محرمِ دل ره درین حرم دارد
 غالم همّتِ سروم که این قدم دارد
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  ٭٭٭
 شب تريه چون سرآرم ره پیچ پیچ زلفت

 

 مگر آنکه شمع رویت به رَهَم چراغ دارد
 

  ٭٭٭
 نمود اول غم دریا به بوی سودبس آسان می

 

 ارزدغلط کردم که یک موجش به صد گوهرنمی
 

  ٭٭٭
 ز ملک تا ملکوتش حجاب برگريند
 طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک

 

 کسی که خدمت جام جهان نما بکند
 بکندچو درد در تو نبیند که را دوا 

 

  ٭٭٭
 در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد

 ید ملک عشق نداشتای کرد رخش دجلوه
 خواست کزین شعله چراغ افروزدعقل می

 مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
 عني آتش شد ازین غريت و برآدم زد
 برقِ غريت بدرخشید و جهان بر هم زد
 دست غیب آمد و بر سینۀ نامحرم زد

 

  ٭٭٭
 رطلِ گرانم ده ای مرید خرابات
 گوشۀ ابروی تست منزلِ جانم

 گر شویگو برو و آستني به خون ج
 

 شادیِ شیخی که خانقاه ندارد
 خوشرت ازین گوشه پادشاه ندارد
 هرکه در این آستانه راه ندارد

 

  ٭٭٭
 زند همه راچو پرده دار به شمشري می

 

 کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد
 

  ٭٭٭
 در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی

 

 جام میِ مغانه هم با مغان توان زد
 

  ٭٭٭
 به کوی عشق منه بی دلیلِ راه قدم

 

 که گم شد آنکه در این ره به رهربی نرسید
 

  ٭٭٭
 مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

 

 حنتی نکشیدبه راحتی نرسید آنکه م
 

  ٭٭٭
 در این خیال به سر شد دریغ عمر عزیز

 

 آیدبالیِ زلف سیاهت به سر نمی
 

  ٭٭٭
 کردسالها دل طلب جام جم از ما می

 گوهری کز صدف کون و مکان بريون بود
 فیضِ روح القدس ار باز مدد فرماید

 

 کردآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می
 کردطلب از گم شدگان لبِ دریا می
 کرددیگران هم بکنند آنچه مسیحا می

 

  ٭٭٭
 ای خوشا حالت آن مست که درپایِ حریف

 

 سر و دستار نداند که کدام اندازد
 

  ٭٭٭
 پري یکرنگ من اندر حق ازرق پوشان

 

 ها بودرخصت خبث نداد ارنه حکایت
 

  ٭٭٭
 گرددسرِّ سودای تو اندر سرما می

 هرکه دل در خَمِ چوگانِ سر زلف تو بست
 

 رددگها میتو ببني در سر شوریده چه
 گرددالجرم، گوی صفت بی سر و پا می

 

  ٭٭٭
 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

 

 به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
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  ٭٭٭
 من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه
 جفا نه پیشۀ درویشی است و راهروی
 مبني حقري گدایان عشق را کاین قوم
 غالم همت دردی کشان یک رنگم

 

 اندهزار شکر که یارانِ شهر بی گنه
 ندبیار باده که این سالکان نه مرد ره
 اندشهان بی کمر و خسروان بی کله
 اندنه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه

 

  ٭٭٭
 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
 در رهِ عشق نشد کس به یقني محرمِ راز
 با خرابات نشینان ز کرامات مالف
 مرغِ زیرک نشود در چمنش نکته سرای

 

 بندۀ طلعت آن باش که آنی دارد
 م گمانی داردهر کسی بر حسبِ فه

 هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
 هر بهاری که به دنبال خزانی دارد

 

  ٭٭٭
 فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
 صنعت مکن که هر که محب تو است راست

 

 شرمنده رهروی که عمل برمجاز کرد
 به رویِ دل درِ معنی فراز کردعشقش 

 

  ٭٭٭
 صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد

 ع نرفتپري ما گفت خطا بر قلم صن
 شنودشاهِ ترکان سخنِ مدعیان می

 

 ورنه اندیشۀ این کار فراموشش باد
 آفرین بر نظر پاکِ خطاپوشش باد
 شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد

 

  ٭٭٭
 ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

 

 به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد
 

  ٭٭٭
 عشقت نه سر سریست که از سر به در شود

 تو در وجودم و مهرِ تو در دلم عشقِ
 دردیست دردِ عشق که اندر عالجِ او

 

 مهرت نه عارضی است که جایِ دگر شود
 با شرياندرون شد و با جان به در شود
 هر چند سعی بیش کنی بیشرت شود

 

  ٭٭٭
 چو در آینۀ جام افتادعکس رویِ تو 

 حسنِ روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
 این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود
 غريت عشق زبان همه خاصان بربید
 صوفیان جمله حریفند و نظرباز وىل

 

 عارف از خندۀ می در طمع خام افتاد
 این همه نقش در آیینۀ اوهام افتاد
 یک فروغِ رخ ساقی است که در جام افتاد
 از کجا سرّ غمش در دهنِ عام افتاد
 زین میان حافظِ دل سوخته بدنام افتاد

 

  ٭٭٭
 نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

 

 که مستحقِ کرامت گناهکارانند
 

  ٭٭٭
 کردمها میسر ز حريت به در میکده

 

 ري نبودچون شناسایِ تو در صومعه یک پ
 

  ٭٭٭
 گرچه بر واعظِ شهر این سخن آسان نشود

 پاک بباید که شود قابل فیض گوهر
 اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش

 ورزم و امید که این فنِّ شریفعشق می

 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود
 ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود
 که به تلبیس و حیل دیو مسلمان نشود

 هایِ دگر موجب حرمان نشودچون عمل
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 ذره را تا نبود همت عاىل حافظ
 

 طالب چشمۀ خورشید درخشان نشود
 

  ٭٭٭
 ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که ترا

 ع یافت پروانهکسی به وصلِ تو چون شم
 

 دمی ز وسوسۀ عقل بی خرب دارد
 که زیر تیغ تو هر دم سرِ دگر دارد

 

  ٭٭٭
 گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم

 

 ها خدا کندنسبت مکن به غري که این
 

  ٭٭٭
 طالب لعل و گهر نیست و گرنه خورشید

 

 همچنان در عملِ معدن و کانست که بود
 

  ٭٭٭
 در کار گالب و گل حکم ازىل این بود
 جامی می و خونِ دل هر یک به کسی دادند
 غمناک نباید بود از طعنِ حسود ای دل

 

 کان شاهد بازاری وین پرده نشني باشد
 در دایرۀ قسمت اوضاع چنني باشد

 خري تو درین باشدشاید که چو وابینی 
 

  ٭٭٭
 واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید

 

 من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود
 

  ٭٭٭
 بی دلیل راه قدمبه کوی عشق منه

 

 که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
 

  ٭٭٭
 برابر است که و کوه پیشِ حضرت موىل

 

 گهی به کوه ببخشد گهی به کاه بگريد
 

  ٭٭٭
 مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
 عالم از نالۀ عشاق مبادا خاىل

 

 نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد
 که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد

 

  ٭٭٭
 برین مست و پریشان رحمت آرید

 

 ودکه وقتی کاردانی کاملی ب
 

  ٭٭٭
 نخست موعظۀ پري صحبت این حرفست
 هر آان کسی که درین حلقه نیست زنده به عشق

 

 که از مصاحب ناجنس احرتاز کنید
 بر او نمرده به فتویِ من نماز کنید

 

  ٭٭٭
 ر رندان که سرّ عشقصوفی مباش منک

 زاهد از این حیات ندارد تمتّعی
 

 دهندروز ازل به مردم قالش می
 دهندامروز نیز وعدۀ فرداش می

 

  ٭٭٭
 کس ندانست که منزلگهِ معشوق کجاست

 

 آیداین قدر هست که بانگ جرسی می
 

  ٭٭٭
 من و صالح و سالمت کس این گمان نربد

 ر آن دارممن این مرقّعِ پشمینه به
 

 که کس به رند خرابات ظنِّ آن نربد
 که زیر خرقه کشم باده، کس گمان نربد

 

  ٭٭٭
 مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند
 شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد
 کلید گنج سعادت قبول اهلِ دل است

 

 که اعرتاض بر اسرار علم غیب کند
 که چند سال به جان خدمتِ شعیب کند
 مباد کس که در این نکته شک و ریب کند

 

  ٭٭٭
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 زاهد و عجب و نماز و من و رندی و نیاز
 زاهد ار راه به رندی نربد معذور است

 

 دتا ترا خود ز میان با که عنایت باش
 عشق کاریست که موقوفِ هدایت باشد

 

  ٭٭٭
 غالم همت آن رند عافیت سوزم

 ز مو اینجاست هزار نکته باریک تر
 تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

 

 که در گداصفتی کیمیاگری داند
 نه هر که سر برتاشد قلندری داند
 که خواجه خود روشِ بنده پروری داند

 

  ٭٭٭
 نقدها را بود آیا که عیاری گريند
 مصلحت دیدِ من آنست که یاران همه کار
 خوش گرفتند حریفان سرِ زلف ساقی

 

 تا همه صومعه داران پی کاری گريند
 بگذارند و سرِ زلف نگاری گريند
 گر فلکشان بگذارد که قراری گريند

 

  ایضاً قدّس سرّه و له
 سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار
 راه عشق ار چه کمینگاهِ کماندارانست

 

 سامری کیست که دست از ید بیضا بربد
 هر که دانسته رود صرفه ز اعدا بربد

 

  ٭٭٭
 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
 خوش بود گر محکِ تجربه آید به میان
 ناز پروردِ تنعّم نربد راه به دوست

 

 ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
 عاشقی شیوۀ رندانِ بالکش باشد

 

  ٭٭٭
 کشدحسن عالم سوز او چندان که عاشق می

 

 کنندفرقۀ دیگر به عشق از خاک سر بر می
 

  ٭٭٭
 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
 اگر از پرده برون شد دلِ من عیب مکن

 پوشیدداشتم دلقی و صد عیب مرا می
 

 وانکه این کار ندانست در انکار بماند
 بماندشکر ایزد که نه در پردۀ پندار 

 خرقه رهنِ می و مطرب شد و زنار بماند
 

  ٭٭٭
 همای اوج سعادت به دام ما افتد

 

 اگر ترا گذری بر مقام ما افتد
 

  ٭٭٭
 حریم عشق را درگه بود از عقل باالتر

 

 دکسی آن آستان بوسد که جان در آستني دار
 

  ٭٭٭
 گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند
 دال معاش چنان کن که گر بلغزد پای

 

 نگاهدار سر رشته تا نگه دارد
 ات به دو دستِ دعا نگه داردفرشته

 

  ٭٭٭
 کنماز دست غیبت تو شکایت نمی

 

 تا نیست غیبتی ندهد لذتی حضور
 

  ٭٭٭
 ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال
 سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

 

 م و خانه زبنیاد بربگو بیا سیل غ
 طلبی طاعت استاد بربمزد اگر می

 

  ٭٭٭
 ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

 

 تسبیح شیخ و خرقۀ رند شراب خوار
 

  ٭٭٭
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 گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر
 معرفت نیست در این قوم خدایا مددی
 راز سربستۀ ما بني که به دستان گفتند

 

 به جز از خدمت رندان نکنم کاردگر
 خریدار دگرتا برم گوهر خود را به 

 هر زمان با دف و نی بر سرِ بازار دگر
 

  ٭٭٭
 بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم
 چو قسمت ازىل بی حضور ما کردند

 

 اگر موافق تدبري من بود تقدیر
 گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگري

 

  ٭٭٭
 ساقیا یک جرعه ده زان آب آتشگون که من

 

 در میان پختگانِ عشقِ او خامم هنوز
 

  ٭٭٭
 طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق
 ز خوف بادیه دل بد مکن ببند احرام

 

 به قول مفتیِ عشقش درست نیست نماز
 که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

 

  ٭٭٭
 غوطه در اشک زدم کاهل طریقت گویند

 

 پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز
 

  ٭٭٭
 ایمما قصّۀ سکندر و دارا نخوانده

 

 از ما به جز حکایت مهر و وفا مرپس
 

  ٭٭٭
 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

 

 تو اهل فضلی و دانش، همني گناهت بس
 

  ٭٭٭
 به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست
 گفتم از گوی فلک صورت حاىل پرسم

 

 ه مرپسکشم از مردم نادان کزحمتی می
 کشم اندر خم چوگان که مرپسگفت آن می

 

  ٭٭٭
 بخشندقصر فردوس به پاداش عمل می

 ستاز درِ خویش خدایا به بهشتم مفر
 

 ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
 که سرِ کویِ تو از کون و مکان ما را بس

 

  ٭٭٭
 گرت هواست که چون جم به سرّ غیب رسی

 شنویوفا مجوی ز کس ور سخن نمی
 

 باشبیا و همدم جام جهان نما می
 باشبه هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می

 

  ٭٭٭
 گرت هواست که با خضر همنشني باشی

 

 نهان زچشم سکندر چو آب حیوان باش
 

  ٭٭٭
 باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
 رندِ عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
 تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست

 

 بر جفایِ خار هجران صرب بلبل بایدش
 ملک است آنکه تدبري و تأمّل بایدش کار

 راهرو گر صد هرن دارد توکل بایدش
 

  ٭٭٭
 در خرقه چو آتش زدی ای سالک عارف

 

 جهدی کن و سر حلقۀ رندان جهان باش
 

  ٭٭٭
 خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد

 

 هایِ سخت خویشگذر ز عهد سست و سخنب
 

  ٭٭٭
 ای دل غالم شاه جهان باش و شاه باش
 آن را که دوستی علی نیست کافر است

 پیوسته در حمایت لطف اله باش
 گو زاهد زمانه وگو شیخ راه باش



۲۲۷ 

 قوی طلب کندمرد خداشناس که ت
 

 خواهی سپید جامه و خواهی سیاه باش
 

  ٭٭٭
 گر چه وصالش نه به کوشش دهند

 

 آن قدر ای دل که توانی بکوش
 

  ٭٭٭
 عاشق سوخته دل تا به بیابان فنا

 

 نرود در حرم دل نشود خاص الخاص
 

  ٭٭٭
 خرد ایام غري اینم نیستهرن نمی

 ام شست و شوی خرقه کنیدای را به میخد
 

 کجا روم به تجارت به این کساد متاع
 شنوم بویِ خري از این اوضاعکه من نمی

 

  ٭٭٭
 از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد

 

 وه که درین خیالِ کجا عمر عزیز شد تلف
 

  ٭٭٭
 جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچست

 

 ام تحقیقهزار بار من این نکته کرده
 

  ٭٭٭
 فشان بر خاکایاگر شراب خوری جرعه

 

 از آن گناه که نفعی رسد به غري چه باک
 

  ٭٭٭
 توی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

 

 ذکر خري تو بود حاصلِ تسبیح ملک
 

  ٭٭٭
 ترا چنانکه تویی هر نظر کجا بیند

 

 به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک
 

  ٭٭٭
 نگردترک ماسوی کس نمی

 

 آه از این کربیا و جاه و جالل
 

  ٭٭٭
 رهروان را عشق بس باشد دلیل
 موج اشک ما کی آرد در حساب
 پای ما لنگ است و منزل بس دراز
 یا بنه بر خود که مقصد گم کنی
 حافظا گر معنیی داری بیار

 

 آب چشمم در رهش کردم سبیل
 شتی راند بر خون قتیلآنکه ک

 دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
 یا منه پا اندرین ره بی دلیل
 ورنه دعوی نیست غري از قال و قیل

 

  ٭٭٭
 حالج بر سردار این نکته خوش سراید

 

 شافعی مرپسید امثال این مسائلاز
 

  ٭٭٭
 پري میخانه سحر جام جهان بینم داد

 

 وندران آینه از حسنِ تو کرد آگاهم
 

  ٭٭٭
 با منِ راه نشني خیز و سوی میکده آی

 

 تا در آن حلقه ببینی که چه صاحب جاهم
 

  ٭٭٭
 کاری کنیم ورنه خجالت برآورد

 

 یمروزی که رخت جان به جهان دگر کش
 

  ٭٭٭
 ام لیک وقت مستی بنيگدای میکده

 

 که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم
 

  ٭٭٭
 من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست

 

 رویمکه بدان دست که می پروردم می
 

  ٭٭٭



۲۲۸ 

 بافدمییکی از عشق می الفد یکی طامات
 

 ها را به پیش داور اندازیمبیا کاین داوری
 

  ٭٭٭
 چون صوفیان به حالت وجدند و مقتدا

 

 ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم
 

  ٭٭٭
 از جرعۀ تو خاک و زمني دُّر و لعل یافت

 

 بیچاره ما که پیش تو از خاک کمرتیم
 

  ٭٭٭
 به چاهم انداختشاه ترکان چو پسندید و

 مددی گر به چراغی نکند آتش طور
 

 دست گري ار نشود لطف تهمنت چه کنم
 چارۀ تريه شب وادیِ ایمن چه کنم

 

  ٭٭٭
 چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست
 اگر ز مردم هشیاری ای نصیحت گو

 

 که خدمتی به سزا برنیامد از دستم
 سخن به خاک میفکن چرا که من مستم

 

  ٭٭٭
 دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف
 هرچند غرق بحر گناهم ز شش جهت
 عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم

 

 ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم
 تا آشنایِ عشق شدم ز اهل حرمتم

 سرنوشت ز دیوان قسمتم کاین بود
 

  ٭٭٭
 چنني که در دل من داغ زلف سرکشِ تست

 د لیکنکنبه هر نظر بتِ من جلوه می
 

 بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم
 کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم

 

  ٭٭٭
 گوهر معرفت اندوز که با خود بربی
 دام سخت است مگر یار شود لطفِ خدا

 

 که نصیب دگران است نصاب زر و سیم
 ور نه آدم نربد صرفه ز شیطانِ رجیم

 

  ٭٭٭
 چنان پر شد فضای سینه از دوست

 ارمها در سینه دفراوان گنج
 

 که یاد خویش گم شد از ضمريم
 اگرچه مدعی بیند حقريم

 

  ٭٭٭
 همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس

 

 که دراز است رهِ مقصد و من نوسفرم
 

  ٭٭٭
 ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست
 زلفِ دلدار چو زنار همی فرماید

 

 هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام
 برو ای شیخ که شد بر تنِ ما خرقه حرام

 

  ٭٭٭
 ام اما در این قفسمن آدم بهشتی

 بخت ار مدد کند که کشم رخت ازین دیار
 

 حاىل اسري عشقِ جوانانِ مهوشم
 حور گرد فشاند ز مفرشمگیسویِ 

 

  ٭٭٭
 گرچه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم

 

 گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم
 

  ٭٭٭
 طلب ای دل ورنهمدد از خاطر رندان

 سایۀ طایر کم حوصله کاری نکند
 

 کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم
 طلب از سایۀ میمون همایی بکنیم

 

  ٭٭٭
 کنمناز و کرشمه بر سر منرب نمی این تقوایم بس است که چون واعطان شهر



۲۲۹ 

  ٭٭٭
 رحدِّ عدمرهرو منزل عشقیم وز س

 با چنني گنج که شد خازن او روحِ امني
 سبزۀ خطّ تو دیدیم ز بستانِ بهشت

 

 ایمتا به اقلیم وجود این همه راه آمده
 ایمبه گدایی به درِ خانۀ شاه آمده
 ایمبه طلب کاری این مهر گیاه آمده

 

  ٭٭٭
 در خرمن صد زاهد و واعظ زند آتش
 المنة اللّه که چو ما بیدل و دین بود

 خرقه ازین بیش منافق نتوان بوددر 
 

 این داغ که ما بر دلِ دیوانه نهادیم
 آن را که خرد پرور و فرزانه نهادیم
 بنیادش ازین شیوۀ رندانه نهادیم

 

  ٭٭٭
 اندبر ما بسی کمان مالمت کشیده

 

 ایمتا کار خود ز ابروی جانان گشاده
 

  ٭٭٭
 مژدۀ وصل تو کو کز سر جان برخیزم

 گر بندۀ خویشم خوانیبه والیِ تو که 
 یارب از ابر هدایت برسان بارانی

 

 طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
 از سرِ خواجگی کون ومکان برخیزم
 پیشرت زانکه چو گردی ز میان برخیزم

 

  وله رحمة اللّه علیه
 خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

 مان باد ز پشمینۀ آلودۀ خویششرم
 دل و کاری نکندقدر وقت ار نشناسد 

 

 بر در دوست نشینیم و مرادی طلبیم
 که به این فضل و کرم نام کرامت بریم
 بس خجلت که ازین حاصل اوقات بریم

 

  ٭٭٭
 در شأن من به دردکشی ظن بد مرب
 شهبازِ دست پادشهم یارب از چه روست
 عیان نشد که کجا آمدم کجا بودم

 مبني چون شمع طرازِ پريهن زرکشم
 

 کآلوده گشت خرقه وىل پاک دامنم
 اند هوایِ نشیمنمکز یاد برده

 دریغ و درد که غافل ز کارِ خویشتنم
 که سوزهاست نهانی میان پريهنم

 

  ٭٭٭
 از قیل و قال مدرسه حاىل دلم گرفت
 این جان عاریت که به حافظ سرپد دوست

 

 یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
 روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم

 

  ٭٭٭
 آن روز بر دلم در معنی گشاده شد

 

 کز ساکنان درگهِ پري مغان شدم
 

 ٭٭٭ 
 گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم
 حاش للّه که نیم معتقد طاعتِ خویش
 قصد جان است طمع در لب جانان کردن

 وشی من ازغایتِ دینداری نیستخرقه پ
  پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت

 

 خاموشم خورم ومهر بر لب زده خون می 
 نوشماین قدر هست که گه گه قدحی می
 کوشمتو مرا بني که در این کار به جان می

 پوشمای بر سرِ صد عیب نهان میپرده
  ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم

 

 ٭٭٭
 

 گر من از سرزنش مدعیان اندیشم
 زهد رندان نوآموخته راهی به دهست

 شیوۀ رندی و مستی نرود از پیشم
 من که بی نام جهانم چه صالح اندیشم



۲۳۰ 

 دااعتقادی بنما و بگذر بهر خ
 

 تا درین خرقه ببینی که چه نادرویشم
 

 ٭٭٭
 

 به طرب حمل مکن سرخی رویم که چوجام
 ام شب همه شبپاسبان حرم دل شده

 

 دهد از رخسارمخونِ دل عکس برون می 
 تا درین پرده جز اندیشۀ او نگذارم

 

 ٭٭٭
 

 هر دوعالم یک فروغ از رویِ دوست
 

 گفتمت پیدا و پنهان نیز هم
 

 ٭٭٭
 

 جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
 نیست در دایره یک نقطه خالف از کم و بیش

 

 بینمبینی و من خانه خدا میخانه می 
 بینمه من این مسأله بی چون و چرا میک

 

 ٭٭٭
 

 در رهِ عشق از آن سویِ اجل صد خطر است
 

 تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم
 

 ٭٭٭
 

 له شراب موهومکشم چون قدح المی
 

 چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشم 
 

 ٭٭٭
 

 تو خانقاه و خرابات در میانه مبني
 مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی

 

 خدا گواست که هر جا که هست بااویم
 رویمدهند میچنانکه پرورشم می

 

 ٭٭٭
 

 من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
 

 قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم 
 

 ٭٭٭
 

 گویم فاشعاشق و رند و نظربازم و می
 

 امبه چندین هرن آراسته تا بدانی که
 

 ٭٭٭
 

 طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 متِ دوستنیست بر لوح دلم جز فلا قا
 

 که در این دامگهِ حادثه چون افتادم 
 آدم آورد درین دیر خراب آبادم
 چه کنم حرفِ دگر یاد نداد استادم

 

 ٭٭٭
 

 بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق
 در راهِ عشق وسوسۀ اهرمن بسی است

 

 خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن
 هشدار و گوشِ دل به پیامِ سروش کن

 

 ٭٭٭
 

 رودزاهد از این نماز تو کاری نمی
 

 هم مستی شبانه وسوز و گداز من 
 

 ٭٭٭
 

 قفا خوریم و مالمت کشیم و خوش باشیم
 به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه

 

 یدنکه در طریقت ما کافِریست رنج
 کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن

 

 ٭٭٭
 

 او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود
 

 کام بستانم از او یا داد بستاند ز من 
 

 ٭٭٭
 

 چندانکه گفتیم غم با طبیبان
 

 درمان نکردند مسکني غریبان
 

 ٭٭٭
 



۲۳۱ 

 خوشرت از فکر می و جام چه خواهد بودن
 

 تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن 
 

 ٭٭٭
 

 فرصت شمار صحبت کز این دو روزه منزل
 

 چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
 

 ٭٭٭
 

 رندبه زیر دلق ملمع کمندها دا
 آرندبه خرمن دو جهان سر فرو نمی

 

 دراز دستیِ این کوته آستینان بني 
 دماغ کرب گدایان و خوشه چینان بني

 

 ٭٭٭
 

 پري پیمانه کش من که روانش خوش باد
 ای پست مشو مهر بورزکمرت از ذره نه

 

 گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان
 تا به سرچشمۀ خورشید رسی چرخ زنان

 

 ٭٭٭
 

 تنيدلق گدای عشق را گنج بود در آس
 

 زود به سلطنت رسد هرکه بود گدایِ تو 
 

 ٭٭٭
 

 بهشت اگرچه نه جای گناه کاران نیست
 بر آستانۀ میخانه گر سری بینی
 مکن به چشم حقارت نگاه بر منِ مست

 

 بیار باده که مستظهرم به رحمت او
 مزن به پای که معلوم نیست نیت او
 که نیست معصیت و زهد بی مشیت او

 

 ٭٭٭
 

 آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق
 گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک

 

 خرمن مه به جوی خوشۀ پروین به دو جو 
 تو به خورشید رسد صد پرتواز فروغ 

 

 ٭٭٭
 

 هر گلِ نو ز گلرخی یاد همی دهد وىل
 

 گوشِ سخن شنو کجا دیدۀ اعتبار کو
 

 ٭٭٭
 

 برو این دام بر مرغ دگر نه
 ندیم و مطرب و ساقی همه اوست
 وجود ما معمایی است حافظ

 

 که عنقا را بلند است آشیانه 
 خیال آب و گل در ره بهانه
 هکه تحقیقش فسون است و فسان

 

 ٭٭٭
 

 ما را به رندی افسانه کردند
 

 پريانِ جاهل شیخان گمراه
 

 ٭٭٭
 

 آیني تقوی ما نیز دانیم
 

 لکن چه چاره با بخت گمراه 
 

 ٭٭٭
 

 لی که خطرهاست در اودر رهِ منزل لی
 

 شرط اول قدم آنست که مجنون باشی
 

 ٭٭٭
 

 یارب به که بتوان گفت این نکته که در عالم
 

 رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی 
 

 ٭٭٭
 

 هشدار که گر وسوسۀ عقل کنی گوش
 

 آدم صفت از روضۀ رضوان به درآیی
 

 ٭٭٭
 

 تنها نه منم کعبۀ دل بتکده کرده
 

 ای هست و کنشتیدر هر قدمی صومعه 
 

 ٭٭٭
 



۲۳۲ 

 این خرقه که من دارم در رهن شراب اوىل
 چون عمر تبه کردم چندانکه نگه کردم

 

 وین دفرت بی معنی غرق می ناب اوىل
 در کنج خراباتی افتاده خراب اوىل

 

 ٭٭٭
 

 برتو گر جلوه کند شاهد ما ای واعظ
 

 از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی 
 

 ٭٭٭
 

 خواب و خورت ز مرتبۀ عشق دور کرد
 دست از مس وجود چو مردانِ ره بشوی

 

 شویآنگه رسی به دوست که بی خواب و خور
 تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

 

 ٭٭٭
 

 با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
 عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید
 در مذهب طریقت خامی نشان کفر است
 تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی
 بر آستانِ جانان از آسمان میندیش
 با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش

 

 بگذار تا بمريد در عنيِ خودپرستی 
 ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی
 آری طریق رندی چاالکی است و چستی

 ات بگویم خود را مبني که رستییک نکته
 دی افتی به خاکِ پستیکز اوجِ سربلن

 بیماری اندرین ره بهرت ز تندرستی
 

 ٭٭٭
 

 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
 خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات

 

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
 مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی

 

 ٭٭٭
 

 بر در میکده رندان قلندر باشند
 ر ببخشند ای دلاگرت سلطنت فق

 

 که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی 
 کمرتین ملک تو از ماه بود تا ماهی

 

 ٭٭٭
 

 بر حشمت سلیمان هر کس که شک نماید
 جایی که برقِ عصیان بر آدمِ صفی زد

 

 بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی
 ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی

 

  َحهُحسني یزدی نَوَّرَ اللّهُ رَوْ
حکیمـی اسـت بـی نظـري و . و اماجد مـدققني از اعاظم محققني. و هو زبدة الفضالء و العلما قاضی مري حسني میبدی

شرح هدایه و : مانند. عربیاً و فارسیاً تصانیف مفیده دارد. در فنون علوم مشهور و معروف. سالکی است صافی ضمري
وفـاتش در سـنۀ . گفتهگاهی شعر می. شرح کافیه و طوالع و شمسیه و شرح دیوان والیت توأمان حضرت امريالمؤمنني

  :از اوست. ۹۱۰
  رباعی

 دانا که به رای دوستان در کار است
 هرچند ترا دولت و نصرت یار است

 

 پیوسته ز شاخ عمر برخوردار است 
 صد دوست کم است و دشمنی بسیار است

 

 ٭٭٭
 

 آن دل که تو دیدیش ز غم خون شد و رفت
 کردایِ عشق سريی میروزی به هو

 

 وز دیدۀ خون گرفته بريون شد و رفت 
 لیلی صفتی بدید و مجنون شد و رفت
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  حارثی مروی عَلَیهِ الرَّحمة
از محبـان صـدق انـدیش و . ها در مرو و بلخ شـیخ اسـالمی نمـودهمدت. فاضلی دانشور و شیخی معرفت گسرت است

. حضرت ائمـۀ معصـومني بـوده و از همگنـان گـوی مفـاخرت ربـوده سخن سنجان مدحت کیش اهل بیت رسالتملسو هيلع هللا ىلص
ایـن دو ربـاعی از . غالب اشعارش بـه آن زبـان اسـت. در مدایح آن بزرگواران منظوم کرده قصاید بسیار به زبان عربی

  :اوست
 حاىل باری در آتشم تا چه شود
 با ناخوشی دهر خوشم تا چه شود

 

 خاک است همیشه مفرشم تا چه شود 
 کش و من همی کشم تا چه شودتو می

 

 ٭٭٭
 

 یارب منِ تشنه جام خون چند کشم
 ای که هم دادۀ تستاز بهر دو لقمه

 

 بار ستم چرخ نگون چند کشم 
 دون چند کشممن منت هر ناکس 

 

  حسن غزنوی قُدِّسَ سِرُّه
از اهل ریاضت و فضیلت ممتاز و به تشریف حکمت . از اعاظم سادات غزنني. وهُوَ سید اشرف الدین حسن بن ناصر

نیکو صـفات، حمیـده اخـالق و در . وک و قبلۀ مري و ملوکهادیِ اهل سل. زبدۀ فضال و قدوۀ عرفا. و معرفت سرافراز
چون طالبان و قابالن زمان خود را به مقامات بلند و قرب محبوب حقیقـی ارجمنـد و واصـل . زهد وورع یگانۀ آفاق

روزی هفتاد هزار نفـر در پـای منـرب وی جمـع بودنـد کـه . ساخت و در هدایت اهل غوایت رایت اشتهار برافراختمی
دو شمشـري و . سلطان بهرام شاه غزنوی از کثـرت مریـدین سـید خوفنـاک شـد. شرف ارادت اختصاص داشتند اکثر به

سید مطلب را دریافت و روانۀ حجاز . یعنی جای دو سلطان در یک شهر ممتنع است. یک غالف به پیش وی فرستاد
ی سـاخته و در شـرف روضـۀ گردید و در مشرف شدن به زیارت حضرت سید کائنات و اشرف موجودات قصیدۀ غراي
ناگهـان جامـۀ خلعتـی پـیش او . متربکه قصیده را به آواز بلنـد خوانـده و از خـدمت حضـرت، صـله و خلعـت خواسـته

ۀ طـال مـی. برداشته و بر سر گذاشته و بعد از زیارت بريون آمده. گذاشته شد . انـدنشـانیدهسالطني عصـر او را در محفـّ
ده و پادشاه بغداد نیز با محفّۀ طال به استقبال او شتافته و صـحبت او را دریافتـه و از چنانچه با محفّۀ طال به بغداد آم

مَـةً واسِـعَةً و از در جوین اسفراین به جوار رحمت حق پیوسته، رَحمةُ اللّهِ عَلَیـهِ رَحْ ۵۳۵آنجا به خراسان آمده، در سنۀ 
  :آن جناب است

  غزلیّاته و رباعیّاته مِنْ
 آخر دلم به آرزوی خویشنت رسید
 دل رفته بود و جان شده منت خدای را
 من کیستم که صافی وصلت طمع کنم

 

 بودم به من رسید آنچ از خدای خواسته 
 کان دل به سینه آمد و آن جان به تن رسید
 اینم نه بس که دردی دردت به من رسید

 

 ٭٭٭
 

 صبح و گل هرگزبر آسمان و زمني همچو
 

 که خنده زد که نه در حال خنده جامه درید 
 

 ٭٭٭
 

 یارم کرددل را به دمی شاد نمی
 یارم کرددارم سخن و یاد نمی

 

 یارم کرداز قید غم آزاد نمی 
 یارم کردفریاد که فریاد نمی

 

و له ایضاً مِن رباعیّاته
 مکی بو که قدم از این جهان برگري
 این دست دل از دامنِ تن باز کشم

 

 چون عیسی راهِ آسمان برگريم 
 این بارِتن از گردنِ جان برگريم
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 ٭٭٭
 

 تا کی ز جهان پرگزند اندیشی
 آنچه از تو توان ستد همني کالبد است

 

 تا چند ز جان مستمند اندیشی 
 یک مزبله گو مباش چند اندیشی

 

ایضاً مِن رباعیّاته
 داشت هیچ سودم تو بهیزان جا که ن

 زان دیده که نقش تو نمودم تو بهی
 

 زان دل که فرو گذاشت زودم تو بهی 
 دیدم همه را و آزمودم تو بهی

 

  حسامی خوارزمی علیه الرّحمة
مجرد . مردی عاىل مشرب و نیکو مذهب. چون در قراکولِ خوارزم توطن کرده بوده به حسامی قراکوىل شهرت نموده

بـا وجـود ایـن . عـت نمـودهدر مدت شصت و سه سال عمر از ملبوسات به دوکَپَنک قنا. و موحد و قناعت کیش بوده
بابـا بنـا بـر اسـتغنای طبـع اصـالً بـه وی . محمد خان شیبانی در وقت ارادۀ تسخري خراسان به دیدن بابا حسامی رفتـه

التفات و اعتنا نکرده به دوخنت کپَنَک خود مشغول بود و این بیت را بدیهـةً گفتـه، بـر محمـد خـان فروخوانـد و خـان 
  :مذکور در حريت فروماند

 حسامی را ز شاهان مجازی نیست پروایی
 

 های ژنده،او هم لشکری داردز بخیهچراک 
 

  :از اشعار اوست. در قراکول به جوار رحمت حق پیوست ۹۲۳بالجمله جناب بابا در سنۀ 
 بجو ای دیده در دریای دل آن دُرّ دلجو را

 

 در آبت غوطه خواهم داد تا پیدا کنی او را 
 

وله ایضاً 
 هرکس که رسد بر سر آن کوی کشندش

 

 برس و مگذر از آنجازنهار حسامی  
 

 ٭٭٭
 

 عالم آب چو بريون برد از دل غم را
 

 غم نداریم اگر آب برد عالم را 
 

 ٭٭٭
 

 گرددمحبت باعث رسوایی بسیار می
 

 گرددبه کویِ عشق اگر جربیل آید خوار می 
 

 ٭٭٭
 

 غم او چهرۀ زردی دارم همچو نی در
 

 گر بنالم عجبی نیست که دردی دارم 
 

 ٭٭٭
 

 از هرچه بدو میلِ دلِ غافل ماست
 های جهانسبحان اللّه همه خوشی

 

 جز حريت و حسرت چه دگر حاصل ماست 
 گویی ز برای ناخوشیِّ دلِ ماست

 

  حسني خوانساری علیه الرّحمة
ن والدش آقـا جمـال و ولـدش نیـز چو. سالها در اصفهان مولویّت نموده. اعلم علماء و افضل فضالی زمان خود بوده

تحصیل علوم در خدمت فاضـل نحریـر خلیفـه سـلطان و سـایر فضـال . آقا جمال نام داشته، او را ذوالجمالني خواندند
در زمان شاه سلیمان کمال اعزاز و اکرام یافته و شاه سلیمان را به قاعدۀ امامیه کـه مجتهـد نایـب امـام اسـت و . کرده

چنانکـه شـاه سـلطان حسـني صـفوی را جنـاب علّامـۀ . نا را به نیابت خود بر تخت نشـانیدسلطان نایب مجتهد، موال
غرض، آن جناب از مجتهدین و محققني زمان و تصانیف . محدّث مجلسی موالنا محمد باقر را نایب مناب خود کرده

  :این رباعی از اوست. گفتهگاهی شعر می. اش مدار علیّۀ علمای دوران استعالیه
 آییکدامني کف پا می از طوف  آییای باد صبا طرب فزا می
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 ای راست بگواز کوی که برخاسته
 

 آییای گرد به چشم آشنا می
 

  حسن دهلوی قُدِّسَ سِرّه
به کمند جذبۀ محبت امري خسرو دهلوی مقید . از فضال و عرفا و مرید شاه نظام اولیاست. و هُوَ شیخ نجم الدین حسن

عـارفی محقـق و کـاملی . دمت شیخ نظام رسید و مآل کـارش بـه حقـایق و معـارف مختـوم گردیـدو به داللت او به خ
  :تیمنّاً و تربّکاً در ضمن حالش چند بیتی از مقالش نوشته شد. اشعار خوب دارد. مدقّق است

 ر نکردمشتاق تو به هیچ جماىل نظ
 بر ما دلت نسوخت، ندانم چرا نسوخت

 

 بیمار تو ز هیچ طبیبی دوا نخواست 
 ما را دلت نخواست، ندانم چرا نخواست

 

 ٭٭٭
 

 گفتی چرا سخن نکنی چون به من رسی
 

 نظارۀ جمالِ تو خاموشی آورد 
 

 ٭٭٭
 

 عشقبازان دیگرند و عشق سازان دیگرند
 

 بینم کجا پرویز داشتآنچه در فرهاد می 
 

 ٭٭٭
 

 سودایِ فالن دارمعمریست که من در سر،
 

 یک شهر خرب دارند من از که نهان دارم 
 

 ٭٭٭
 

 ها به رسوایی بدلای به عهدت پارسایی
 

 ایمن یکی زان پارسایانم که رسوا کرده 
 

 ٭٭٭
 

 از خویش برون رو ز در خویش درون آی
 

 تا گم نشوی گم شدۀ خویش نیابی 
 

 ٭٭٭
 

 آن گِرد حرم گردد و این گرد خرابات
 

 من گِرد سرت گردم و جایی که تو باشی 
 

 ٭٭٭
 

 ای خون خلقی ریخته وانگه از آن خون ریخنت
 گفتم به رغم دشمنان آسایشی یابم ز تو

 

 نه دست تو دارد خرب نه تیغ تو آلودگی 
 استغفراللّه زین سخن عشق تو و آسودگی

 

 ٭٭٭
 

 بتی چون تو چرا در پرده باشد
 

 مگر از ننگ چون من بت پرستی 
 

و له ایضاً رحمة اللّه
 مدعیی گفت به لیلی به طنز
 لیلی از آن حال بخندید و گفت

 

 ایسی چابک و موزون نهرو که ب 
 ایبا تو چه گویم که تو مجنون نه

 

  حکیمی طبسی علیه الّرحمه
معـروف بـه همـت و کریمـی و مـذکور بـه محبـت صـمیمی و از . حکیمی مشهور به حکیمی و از مریـدان سـید نسـیمی

  :از اوست. محبوب علی نام داشته. بس فوت شددر ط ۸۸۱در سنۀ . عارفان قدیمی
 ماییم و پري میکده و کنج دیر او
 امصد بار بیش کشت و دگر کرد زنده

 

 امید ما بدوست که داریم غري او؟ 
 گویی علی است یار و حکیمی نصري او

 

  خاقانی شريوانی
حکیمـی اسـت . و بی بدل و عدیل اسـتکنیتش ابی بدیل است . وهُوَ افضل الدین ابراهیم بن علی النجار الحقایقی



۲۳۶ 

  :خود گوید. شاعری است عاقل و سالکی است واصل. فاضل و فاضلی است کامل
 بدل من آمدم اندر جهان سنایی را

 

 بدین دلیل پدر نام من نهاده بدیل 
 

چـون بـه توسـط ابـوالعالی . کـرددر بـدایت، حقـایقی تخلـص مـی. بدین مضمون در قطعات دیگر هم فرموده اسـت
بالجمله از فحول شعرا محسـوب و در فـن سـخن او را . گنجوی به خاقان کبري شروان شاه رسید، خاقانی تخلص گزید

آخر االمر سالک مسلک تجریـد . ها به سبب میل به اهل اللّه و ترک مناصب و جاه محبوس بودمدت. طرزی مرغوب
ثنوی تحفـة العـراقني کـه در عـرض راه حجـاز بـه م. در سرخاب تربیز درگذشت ۵۲۹وناهج منهج تفرید گشته و در سنۀ 

او را کمـاالتی اسـت . ابلغ البلغا و افصح الفصحای طریق خود است. نظم آورده با دیوانش مکرر مالحظه شده است
اش کـه در حقـایق و مـواعظ گفتـه تیمّناً و تربّکاً چنـد بیتـی از قصـاید عالیـه. که نسبت بدان، شاعری، دون پایۀ اوست

  :شودایراد می
  قصایده و مِنْ
 عشق بیفشرد پا بر نمطِ کربیا
 ما و شما را به نقد بی خودیی در خور است

 

 برد به دست نخست هستی ما را زما 
 زانکه نگنجد در او زحمتِ ما و شما

 

 ٭٭٭

 طفلی هنوز و بستۀ گهوارۀ فنا
 جان از درون به فاقه و تن از برون به عیش
 امروز سکه ساز که دلدار ضربِ تست
 اکنون دوا طلب که مسیح تو بر زمیست
 جهدی بکن که زلزلۀ صور  در رسید
 رخشِ ترا بر آخوِر سنگنيِ روزگار

 خست گرت رفت غفلتیدر رکعت ن
 ای که چو مرگش فرا رسداز پیل کم نه

 از استخوان پیل ندیدی که چرب دست
 بیمار به، سواد دل اندر نیاز عشق
 عشق آتشی است کاتش دوزخ غذایِ اوست
 در این زمان سرای جهان نیست جای دل
 فرتاک عشق بند به دنبال عقل از آنک
 در جستجوی حق شو و شبگري کن از آنک

 در سموم بادیۀ ال تبه شویگر 
 ال را ز الت باز ندانی به کوِی دین
 اول به پیشگاه عدم عقل زاد و بس
 عقل جهان طلب درِ آلودگی زند
 کتف محمد از در مهر نبوت است
 با عقل پای کوب که پريیست ژنده پوش
 تو توسنی و رایض تو قول الاله

 

 مرد آن زمان شوی که شوی از همه جدا 
 دیوِ لعني به هیضه و جمشید ناشتا
 اچون دل روانه شد نشود نقد تو رو
 کانگه که شد به سوی فلک فوت شد دوا
 شاه دل تو تا کند این کاخ را رها
 برگ گیا نه و خر تو عنربین چرا
 اینجا سجود سهو کن و در عدم قضا
 در حال استخوانش بريزد بدان بها
 هم پیل سازد از پی شطرنج پادشا
 مجروخ به قبای گل از جنبش صبا
 از عشق روزه دار تو در دوزخ و هوا

 ازکجاو خلعت بیت اللّه از کجادیر 
 ات دوست به که حواریت آشناعیسی

 ناجسته خاکِ ره به کف آید نه کیمیا
 آرد نسیم کعبۀ اال اللهت شفا
 گر بی چراغ عقل روی راه انبیاء
 آری که از یکی یکی آمد به ابتدا
 عقل خداپرست زند درگهِ صفا
 آن کتف بیوراسب بود جای اژدها

 وسی است خوش لقابر فقردست زن که عر
 تو اعمی ای و قاید تو شرع مصطفا

 

و لَهُ قُدِّسَ سِرُّه العزیز
 ر بیشرت خوری حلواکه نیشرت خوری ا  به ترش و تلخ رضا ده بخوانِ گیتی بر



۲۳۷ 

 ات نماید لعبجهان به بوالعجبی تا کی
 ترا به حقه و مهره فریفتند از آن
 زبان ثناگر درگاه مصطفی بهرت

 

 به هفت مهرۀ زرین و حقّۀ مینا
 چو حقه بی دل و مغزی چو مهره بی سر و پا
 که بارگري سلیمان نکوتر است صفا

 

یان سري و سلوک و طریقت خود در بیست و در ب
 پنج سالگی گفته

 مرا دل پري تعلیم است و من طفل زبان دانش
 همه تلقینش آیاتی که خاموشی است تأویلش
 نخست از من زبان بستد که طفل اندر نوآموزی

 تلقني مرا بگداخت کاندر من چنان در بوتۀ
 درین تعلیم شد عمر وهنوز ابجد همی خوانم

 داردهنوزم عقل چون طفالن سر بازیچه می
 خواست تا مرتد شود نفس از سرِ عادتمگرمی

 میان چاردیواری به خاکش کردم و از خون
 که گور کشتگان باشد به خون اندوده بريون سو
 مبرفتم پیش شاهنشاه همت تا زمني بوس

 خوان سلوتم بنشاند و خوان حاجت نبود آنجابه
 به دستم دوستگانی داد جام خاص خورسندی
 چومرغ آمیخت باعقلی نه سرماندو نه دستارش

 دفع مهمان رابرخوانکهدانچشمیتنگهمفلک
 نرتسی زین سگِ ابلق که درانده است پیش ازتو
 سلیمانی مکن دعوی نخست این دیو انسی را

 رمایت به باغ انس خواهد شدچو جان کارف
 نبودچوشاهنشه ز غربت وا به ملک آیدخوشکه

 نه درویش است هر کو تاج سلطانی هوس دارد
 وگر صف خاصرت بینی درو درویش سلطان دل

 درویشان نظر به کن که قرص خورچودرویشی،به
 سخا بهر جزا کردن رباخواریست در همت
 میاال گر توانی دست ازین آالیش گیتی

 س از تريباران ضعیفان در کمني شببرت
 حذرکن ز آه مظلومان که بیدار است خون باران
 ز تعجیل قضای بد پناهی ساز کاندر وی
 چو بیژن داری اندر چَۀ مخسب افراسیاب آسا

 است کزشخص جوانمردانخونیآنکهمخورباده
 

 دم تسلیم سر عشره سر زانو دبستانش 
 همه تعلیمش اشکاىل که نادانی است برهانش

 نایش زبان بایدنه چون بربط زبان دانشچوننه
 نه آدم ماند و عصیانشماندووسواسششیطاننه

 ندانم کی رقوم آموز خواهم شد ز دیوانش
 رنج گون حقه به بازی کرد حريانشکه این نا

 ورا آن سر چو پیدا شد بریدم سر به پنهانش
 سرِ گورش بیندودم چو تلقني کردم ایمانش
 ولیکن از درون باشد به مشک آلوده رضوانش
 اشارت کرد دولت را که باالخوان و بنشانش
 که اشکم چون نمک بودو رخ زرین نمکدانش

 وانششدخضروجرعه آب حیچنيجرعهخاککه
 چودزد آویخت در باری نه خرماند و نه پاالنش
 زروزوشب سگی بسته است خوانساالر ایوانش
 بسی شريان دندان خای پی کرده است دندانش
 بکش یا بنده کن یا کار فرما یا برون رانش
 حواس کار کن در حبس تن مگذار وبرهانش
 بمانده خواجگان دربند و او فارغ ز دیوانش

 است یکسانشودرویشیطانیسلآنکهدرویشکه
 که خاک پای درویشان نماید تاج سلطانش
 به عریانان دهد زربفت و خود بینند عریانش
 که یک بدهی وانگه ده جزا خواهی ز یزدانش

 دنیاسنگ استنجاست و آلوده است شیطانشکه
 که هرکه ضعف ناالن تر قویرت زخم پیکانش
 تو خوش خفته به بالني تو آید سیل بارانش

 داری که لرزد عرش ز افغانشایافکندهخاکهب
 که رستم در کمني است و کمندی زیر خفتانش

 وبريون داده از خاک رزستانشاستخوردهزمني
 

 اشارة اىل توحید الوجودی
 صورت من همه او شد صفت من همه او
 نزنم هیچ دری تا که نگویند که کیست

 

 الجرم کس من و ما نشنود اندر سخنم 
 ویند مرا باید گفنت که منمچون بگ

 



۲۳۸ 

 ٭٭٭
 

 چون به یکی پاره پوست شهر توانی گرفت
 همت و آنگه ز غري برگ ونوا خواسنت

 

 غنب بود در دکان کوره و دم داشنت 
 عیسی و انگه به وام نیل و بقم داشنت

 

هنگام دیدن ایوان مداین و طاق ایضاً لَهُ در
 کسری در بی ثباتی دنیا گفته

 هان ای دل عربت بني از دیده نگه کن هان
 یک ره ز ره دجله منزل به مداین کن
 از آتش حسرت بني بریان جگر دجله
 تا سلسلۀ ایوان بگسست مداین را

 آوازه ده ایوان را گه گه به زبان اشک
 دندانۀ هر قصری پندی دهدت نو نو
 گوید که تو از خاکی ما خاک توایم اینک
 از نوحۀ جغد الحق ماییم به درد سر
 آری چه عجب داری کاندر چمن دنیا
 ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما

 وش راگویی که نگون کرده است ایوان فلک
 دگریبر دیدۀ من خندی کاینجا ز چه می

 این هست همان درگه کو را ز شهان بودی
 از اسب پیاده شو بر خاک زمني رخ نه
 نی نی که چونعمان بني پیل افکن شاهان را
 ای بس شه پیل افکن کافکند به شه پیلی

 زیراک خورده است به جای میزمنياستمست
 بس پند که بودآنگه بر تاجِ سرش پیدا
 کسری و ترنج زر پرویز و به زرین

 به کجا رفتند آن تاجوران اینک گفتی
 بُنْ خونِ دل شريین است این می که دهد رزْ

 از خونِ دل طفالن سرخاب رخ آمیزد
 خاقانی ازین درگه دریوزۀ عربت کن
 امروز گر از سلطان رندی طلبد توشه

 

 ایوان مداین را آیینۀ عربت دان 
 وز دیده دوم دجله بر خاک مداین ران
 خود آب شنیدستی کاتش کندش بریان
 در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان
 تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان
 پند سر دندانه بشنو ز بن دندان

 امی دو سه بر ما نه اشکی دو سه هم بفشانگ
 از دیده گالبی کن درد سر ما بنشان
 جغد است پی بلبل نوحه است پی الحان
 بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن
 حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان
 خندند بر آن دیده کاینجا نشود گریان
 دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان

 ات شده نعمانزیر پی پیلش بني شه م
 پیالن شب و روزش گشته ز پی دوران
 شطرنجیِ تقدیرش در ماتگۀ فرمان
 در کاسِ سرِ هرمز خونِ دلِ نوشروان
 صد پند نو است اکنون در مغزِ سرش پنهان
 بر باد شده یک سر با خاک شده یکسان
 ز ایشان شکم خاک است آبسنتِ جاویدان
 ز آب و گل پرویز است این خم که نهد دهقان
 این زال سپید ابرو این مامِ سیه پستان
 تا از درِ تو زین پس دریوزه کند خاقان
 فردا ز در رندی توشه طلبد سلطان

 

و لَهُ ایضاً نوّر اللّه مَرقَده
 ایست ما همه مهمانِ اودهر سیه کاسه

 گوهر خود را بدزد از بن صندوق او
 دل که کنون بیدقی است باش که فرزین شود
 نیست ازین خاک و گل ز آب و هوانیست دل

 

 بی نمکی تعبیه است در نمک خوانی او 
 ز چَهِ زندانِ اویوسفِ خود را برآر ا

 چونکه به پایان رسد هفت بیابانِ او
 کاتش بازی کند شريِ نیستانِ او

 

 ٭٭٭
 

 دل طفل دبستانیکه غم پري دبستان است و   دل از تعلیم غم پیچد معاذاللّه که بگذارم



۲۳۹ 

 چو آزادند درویشان ز آسیب گران باری
 بدا سلطانیا کو را بود رنجِ دل آشوبی

 گشت برخاقانی این معنی سال روشنپس ازسی
 

 چو محتاجند سلطانان به اسباب جهانبانی
 خوشا درویشیان کو را بود گنج تن آسانی

 سلطانیست درویش و درویشی است سلطانیکه
 

مِنْ قطعاته فی النصیحة
 خاقانی از حدیث زمانه زبان ببست
 گريم ز روی عقل همه زیر کیش هست
 هدهد ز آب زیر زمني آگه است لیک

 

 کز هرچه هست به ز زبان کوتهیش نیست 
 با کیدِ روزگار به جز ابلهیش نیست
 از دام برفراز زمني آگهیش نیست

 

 ٭٭٭
 

 خاقانیا ز نان طلبی آب رخ مریز
 آدم ز حرص گندم نان ناشده چه دید

 ای ز راهبس مورکان به بردن نان ریزه
 طفل بني که ماهیکان چون کندشکارآن 

 از آدمی چه طرفه که ماهی در آب نیز
 

 کاب رخ برد آهنگ جان کند کان حرص 
 با آدمی مطالبۀ نان  همی کند
 پی سودۀ کسان شود و جان زیان کند
 بر سوزن خمیده چو یک پاره نان کند
 جان را ز حرص بر سرِ کار دهان کند

 

 و له مِنْ مثنوی تحفة العراقني
 آن کس که به زرقوی است رایش

 آتشی فسردهزر چیست جز 
 ایست خوش رنگلعل ارچه شراره

 مرد از پی لعل و زر نپوید
 چند از من و من سخن فزودن

 

 زر بنده شمر نه زر خدایش 
 خاکی بیمار بلکه مرده
 خونیست فسرده در دلِ سنگ
 طفل است که زرد و سرخ جوید
 خود قبلۀ راه خویش بودن

 

 ٭٭٭
 

 حُجّاب غیور گرد درگاه
 پرگارِ َقدَر چو واگشادند
 گردون ز زمني جالل گريد

 

 ذُ باللّهتو بار طلب نَعُوْ 
 اول نقط زمني نهادند
 خط هم ز نقط کمال گريد

 

 نعت خواجۀ لَوْالک گویددر فضیلت خاک و
 صفوت ز صفات خاکیان خاست
 خاکست امري هر عناصر
 دل آیینۀ دو رویِ پاک است
 رویی سویِ آن سرایِ پاکی
 این چرخ زدن که آسمان راست

 ها یافتگردون ز قضا شبی ب
 تر ز افالکپس خاک شریف

 یک ره به حریم خاک پیوند
 برده است سبق به دولتِ خاک
 سرها بینی کاله در پای
 جان ها بینی چو نخل در جوش
 رضوان به دو عید اضحی و فطر

 نا خاصِّ خاکدان راستفَضَّلْ 
 خاک است امني هر جواهر
 وان آینه را غالف خاک است
 رویی سویِ این بساط خاکی
 خاص از پی طوف خاکیان راست
 کاقبال رکاب مصطفی یافت
 کارامش مصطفاست در خاک
 زین گنبد آبگینه تا چند
 چارم کشور ز هفتم افالک

 ني سایدر مشهد مرتضی زم
 بر خاک امري نحل مدهوش
 از خاک مقدسش برد عطر



۲۴۰ 

 جنت رقمی ز رتبت اوست
 ز آن نافه که آهو آورد بر
 کان خون کثیف تريه ناک است

 

 تبت اثری ز تربت اوست
 خاک اسداللّه است بهرت
 وین خاک لطیف نور پاک است

 

ب آن در خطاب به جناب خضرهيلعو جوا
 جناب به این کالم

 ای حافظ بحر و بحر حکمت
 ما را خربی ده ای فلک پی

 اندها که جواهر قدیمجان
 زان سوتر پل شدن توانند
 از ششدر شش جهت توان رست
 این بقعۀ پست نیلگون چیست
 این دایره کی نشیند از پای
 پس گفت که این چه دیو بوده است
 رو، کاین نه سؤال عارفان است
 هپا از سرِ این حدیث درن
 با نص و حدیث و نظم قرآن
 قرآن گنج است و تو سخن سنج
 علمی که ز ذوق شرع خاىل است
 خواهی طريان به طور سینا
 دل در سخن محمدی بند
 چون دیدۀ راه بني نداری
 از عالم خاک بر گذر پاک
 چرخ است کمان گروهه کردار
 بر مهرۀ گل مساز منزل
 آنها که جهان قدیم دانند

 یِ تزویرخاقانی از این سرا
 

 ای خازن کوه، کوه عصمت 
 کاین شیب و فراز را فنا کی
 انددر عرضگه امید و بیم

 یا در پل آتشني بمانند
 وز پنجۀ پنج حس توان جست
 این چرت بلند سرنگون چیست
 این نقطه چگونه خیزد از جای
 کز پردۀ کج رهت نموده است
 این خار ره مخالفان است

 فی بهفلسی ز هزارفلس
 یونی نرزد حدیث یونان
 هني قربان کرد بر سر گنج
 حاىل سبب سیاه حاىل است
 پر سست مکن به پور سینا
 ای پور علی ز بوعلی چند
 ناید قرشی به از بخاری
 گو خاک به فرق عالم خاک

 ای اندرو گرفتارگل مهره
 کانداختنی است مهرۀ گل
 زین نکته که رفت بی نشانند

 گريبگریز و رکاب مصطفی 
 

خطاب زمني بوس به حضرت خاتم النبینيملسو هيلع هللا ىلص
 ای جود تو نیم عطسه داده
 آدم ز خزان چرخ رخ زرد
 از تو اثر ربیع دیده
 ادریس به درس چاکرِ تو
 نوح از تو به بحر باز خورده
 ابراهیم از تو مهره برده
 موسی فسرده ره نوشته
 خضر از تو شراب درکشیده

 رِ توداوود مغنّیِ د

 زو خندۀ آفتاب زاده 
 چون الله ز ژاله در خوی درد
 بر جرم خودت شفیع دیده
 تاریخ شناس اخرتِ تو
 ملّاحی زورق تو کرده
 تا آتش او فرو فسرده
 آتش خواه از درِ تو گشته

 ای رسیدهالیاس به جرعه
 جم صاحب جیشِ لشکر تو



۲۴۱ 

 عیسی ز حواریان خاصت
 این عالم پري طفل دیدار
 خاقانی را ز نیم فرمان

 

 ض جانِ خاصتپرورده به فی
 چون پريزنی ترا پرستار
 از پنجۀ این عجوزه برهان

 

  خیام نیشابوری
. آسودهاز مشاهري حکمای جهان و از نوادر شعرای زمان خود بوده است و با سلطان سنجر سلجوقی بر یک تخت می

یک دبسـتان همـدرس و جلـیس  وی و خواجه نظام الملک و خواجه حسن صباح در صِغَر سن با یکدیگر انیس و در
چون نظام الملـک بـه . بودند و با هم عهد نمودند که روزگار هر یک را تربیت نماید به آن دو نفر طریق شرکت پیماید

ای چنـد قـانع گردیـد و حسـن را همـت بلنـد بـه داعیـۀ منصب صدارت و رتبۀ وزارت رسید، حکیم بـه اقطـاع مزرعـه
غـرض، حکـیم بـه انـواع . زرگی برافراشت کـه مفصّـالً در تـواریخ مسـطور اسـتباالخره لوای ب. سرفرازی باز داشت

چندی زهدی به کمال داشـت و همـت بـر مجانبـت از هـوا و هـوس مـی. فضایل آراسته و از صفات نکوهیده پرياسته
ر مجمـالً حکیمـی اسـت هوشـیا. نمـودچندی نیز ابواب مالمت بر رخ گشوده و به طریقۀ مالمتیـه رفتـار مـی. گماشت

  :رباعیاتش متني و بعضی از آنها چنني است. ورندیست عاىل تبار
  رباعیّات

 نه الیق مسجدم نه در خورد کنشت
 چون کافر درویشم و چون قحبۀ زشت

 

 ایزد یارب گل مرا از چه سرشت 
 نه دین و نه دنیا و نه امید بهشت

 

 ٭٭٭
 

 آباد خرابات ز می خوردنِ ماست
 گر من نکنم گناه، رحمت که کند

 

 خون دو هزار توبه در گردن ماست 
 ستآرایش رحمت از گنه کردنِ ما

 

 ٭٭٭
 

 چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ
 خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی

 

 پیمانه چو پر شود چه شريین و چه تلخ 
 از سلخ به غرّه آید از غره به سلخ

 

 ٭٭٭
 

 گویند به حشر گفتگو خواهد بود
 از خري محض جز نکویی ناید

 

 وان یار عزیز تندخو خواهد بود 
 که عاقبت نکو خواهد بودخوش باش 

 

 ٭٭٭
 

 یک نان به دو روز اگر شود حاصل مرد
 محکوم کم از خودی چرا باید بود

 

 ای دم آبی سردوز کوزه شکسته 
 یا خدمت چون خودی چرا باید کرد

 

 ٭٭٭
 

 آنانکه محیط فضل و آداب شدند
 ره زین شبِ تاریک نربدند برون

 

 در جمع کمال شمع اصحاب شدند 
 ای و در خواب شدندنهگفتند فسا

 

 ٭٭٭
 

 گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز
 نومید نیم ز بارگاهِ کرمت

 

 ور گرد گنه ز رخ نرفتم هرگز 
 زیرا که یکی را دو نگفتم هرگز

 

 ٭٭٭
 

 وز هرچه رسد چو نیست پاینده مرتس  از حادثۀ زمان ز آینده مرتس



۲۴۲ 

 این یک دم نقد را به عشرت گذران
 

 ینده مرتساز رفته میندیش و ز آ
 

 ٭٭٭
 

 آنم که پدید گشتم از قدرت تو
 صد سال به امتحان گنه خواهم کرد

 

 پرورده شدم به ناز در نعمت تو 
 یا جرم من است بیش یا رحمت تو

 

 ٭٭٭
 

 یارب به دل اسري من رحمت کن
 بر پایِ خرابات روِ من بخشای

 

 بر خاطر غم پذیر من رحمت کن 
 رحمت کنبر دستِ پیاله گري من 

 

 ٭٭٭
 

 برخیز و مخور غم جهانِ گذران
 در طبع جهان اگر وفایی بودی

 

 بنشني و جهان به شادمانی گذران 
 نوبت به تو خود نیامدی از دگران

 

 ٭٭٭
 

 از تن چو رود، روانِ پاک من و تو
 وانگاه برای خشتِ گور دگران

 

 خشتی دو نهند بر مغاک من و تو 
 در کالبدی کشند خاک من و تو

 

 ٭٭٭
 

 ناکرده گناه در جهان کیست بگو
 من بد کنم و تو بد مکافات کنی

 

 وان کس که گنه نکرد چون زیست بگو 
 پس فرق میان من و تو چیست بگو

 

 ٭٭٭
 

 تا کی غم این خورم که دارم یا نه
 در ده قدح باده که معلومم نیست

 

 وین عمر به خوش دىل گذارم یا نه 
 ا نهکاین دم که فرو برم بر آرم ی

 

 ٭٭٭
 

 دانی ز چه روی اوفتاده است و چه راه
 کاین دارد صد زبان ولیکن خاموش

 

 آزادی سرو و سوسن اندر افواه 
 وان دارد صد دست ولیکن کوتاه

 

 ٭٭٭
 

 افتاده مرا با می و مستی کاری
 ای کاش که هر حرام مستی دادی

 

 کنی مالمت باریما را ز چه می 
 ی هشیاریتا من به جهان ندیدم

 

 ٭٭٭
 

 آدم چو صراحی بود و روح چو می
 دانی چه بود آدمی خاکی خیام

 

 قالب چو نیی بود صدایی در نی 
 فانوس خیاىل و چراغی در وی

 

  خلیفه سلطان مازندرانی
ناب والد از اوالد مري بزرگ است که از اعاظم سادات عاىل درجات از ج. وهُوَ زبدة الفضالء سید عالء الدین حسني

آن مملکت است و از طرف والده از سادات شهرستان و خود داماد شاه عبـاس صـفوی بـوده و در عهـد شـاه عبـاس 
جناب عالمه خوانساری آقاحسني طابَ ثراه تحصیل در خدمت آن جناب کرده، از تالمذۀ ایشان . ثانی صدارت نموده

گـاهی شـعری . فـوت شـد ۱۰۶۴در سنۀ . غرض، از اکابر فضالء و علمای عهد خود بوده، صفات ستوده داشت. دهبو
  :این رباعی از آن جناب است. گفتهمی

 حسن تو فزونست به گردت گردم
 بی دردی باشد ار بگویم حسنت

 یا درد تو کش به خون دل پروردم 
 بی انصافی است گر بگویم دردم



۲۴۳ 

  خیال اصفهانی
بـه مصـاهرت . اسمش مريزا غیاث الدین محمد، خلف مريزا صدرا ولد مري محمد باقر داماد، متخلص به اشراق است

بـه صـفات حسـنه مسـلم اهـل زمـان خـود . آقاجمال خوانساری مخصوص بوده و علوم معقول و منقول کسب فرمـوده
این چند بیت منسوب . اشعار دیگر نیز دارد .ترکیب بندی در منقبت گفته. در غلبۀ افاغنه در اصفهان در گذشت. بوده

  :به ایشان است
 از ازل تا به ابد بینش هر بینایی
 جز تماشای جمالِ تو تماشایی نیست

 

 همه یک بینش و در پردۀ بینایی تست 
 هرکه حريانِ جماىل است تماشایی تست

 

  دوانی کازرونی طابَ ثَراهُ
از مضـافات . جالل الدین محمـد بـن سـعد الـدین اسـعدالدوانی الکـازرونی و هُوَ زبدة الحکما و علّامة العلما موالنا

بعد از آن به شرياز . نخست در پیش پدر خود علوم ادبیه آموخت. شرياز است و مولد و منشاء موالنا قریۀ مذکور است
بعضی از . ردآمده در مدرسۀ موالنا محی الدین و خواجه حسن شاه که از تالمذۀ محقق شریف بودند کسب کماالت ک

متداوالت را نزد موالنا همام الدین صاحب شرح طوالع دید ودر اکتساب علم حدیث تلمیذ شیخ صفی الدین ایجـی 
در عهد دولت امريحسـن و یعقـوب مـريزا، تـرک و . گردید و در سن شباب صیت فضایلش گوش زد شیخ و شاب شد

چنـدی صـدارت . نمودنـداقتبـاس انـوار کمـال مـیتاجیک از دور و نزدیک به خدمتش آمـده از اشـعۀ ضـمري منـريش 
در زمان سلطنت آق قوینلو منصب قضاء فـارس مـن حیـث . یوسف بن مريزا جهانشاه قبول فرموده و بعد استعفا نمود

همیشه در میان وی و مري صـدر الـدین محمـد در بـاب حاشـیۀ شـرح . االستقالل بدان مرجع ارباب کمال تعلق داشت
بـه هندوسـتان رفتـه و بعضـی رسـاالت بـه نـام سـالطني آن مملکـت معنـون . عرتاضـات بـودتجرید مالعلی قوشچی ا

لهـذا خلـق در تـوقري و تعظـیمش بیشـرت از پیشـرت فزودنـد . اموال و اوضاع وافر یافته به ایـران مراجعـت نمـود. فرموده
  :چنانچه عالمه خود فرمود
 لوم شد در آخر حالمرا به تجربه مع

 

 که قدر مرد به علم است وقدر علم به مال 
 

جمله حاشیۀ قدیم و حاشیۀ جدید، رسـالۀ زورا، شـرح هیاکـل، اثبـات  مِنْ. غرض، تصنیفات جناب عالمه بسیار است
بـه ریـاض  ۹۰۸مدت هشتاد سـال عمـر یافـت و در سـنۀ .واجب و اخالق، حاشیۀ انوار، حاشیۀ مطالع و حاشیۀ شمسیه

  :از اوست. جنت شتافت
  رَاهُغزلیّاته طابَ ث مِنْ

 از توتامقصودچندان منزىل در پیش نیست
 معنیِ درویشی ارخواهی کمال نیستی است
 بندگی کن عشق راوزکفر ودین آزادباش

 

 یک قدم بر هر دو عالم نه که گامی بیش نیست 
 هرکه راهستیِ خود باقی است اودرویش نیست
 کزجدال آسوده شدهرکس که اوراکیش نیست

 

 ٭٭٭
 

 رویم در رهِ عشقبه نور فطرت خود می
 اگرچه فیض خدا شامل است یکسان نیست

 

 ان چه نور دهدچراغ خاطر دون همت 
 نه هر جبل که تو بینی صدا چو طور دهد

 

 ٭٭٭
 

 قامت دلکش و رخسار دل افروز ترا
 وسخن از قد تو گفتم چو دوانی ز آنر

 

 اهل عرفان شجر وآتش موسی خوانند 
 سخنانم همه در عالم باال خوانند

 

این رباعی را در مدحت حضرت سلطان اولیا 
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علی مرتضی هيلع گفته
 ای مصحف آیات الهی رویت
 سرچشمۀ زندگی لب دلجویت

 

 وی سلسلۀ اهل والیت مویت 
 محراب نماز عارفان ابرویت

 

  داوود اصفهانی
ید و سلسلۀ ایشان فرماخود به اسم تخلص می. اسمش مريزا داوود خلف الصدق مريزا عبداللّه متخلص به عشق است

جناب . اندسالطني صفویه مکرر با این سلسله وصلت نموده و همیشه معزز و مکرم بوده. در ایران معروف و مشهورند
مريزا داوود به انواع کماالت موصوف و به مصاهرت شاه سلیمان صفوی مشعوف بوده، مدت مدیدی تولیـت مشـهد 

از اشعار . در همانجا فوت شد. وزارت تکلیفش کرده قبول نفرمودمقدس رضوی با او بود و سلطان حسني صفوی به 
  :آن جناب است

 بی تو از شعلۀ آه دلِ دیوانۀ ما
 

 سیل دودی شد و برخاست ز ویرانۀ ما 
 

 ٭٭٭
 

 نگوید آنکه بداند چه گوید آنکه نداند
 

 به حريتم که سراغ وصالش از که بگريم 
 

  دوایی گیالنی علیه الرحمه
. تقی اوحدی احوال او را خوب نوشته. با اکرب شاه معاصر و اشعارش نادر. أخّرین و از عقالی محققنياز حکمای مت
  :غرض این دو بیت از اوست. کردهطبابت نیز می

 چهل سال هر روز عقل آزمود
 نه سر بی کله شد نه تن بی لباس

 

 که تعطیل روزیش روزی نبود 
 طپد دل زهی ناسپاسهمان می

 

  ذوقی کاشانی
در حکمـت از تالمـذۀ مالمـريزا جـان . از طایفـۀ ترکمانیـه بـوده ودر کاشـان تحصـیل نمـوده. اسمش امـري محمـد امـني

مـدتی سـیاحت کـرده، آخراالمـر پـا بـه دامـن قناعـت درآورده، . شريوانی است و معاصر شاه طهماست صـفوی اسـت
  :این چند بیت از اوست. اشعار بسیار دارد. در الهیجان گیالن وفات یافت۹۶۹در سنۀ . منزوی زاویۀ فقر و فنا شد

 یارب این درد چه درد است که درمانش نیست
 هم نشینم به خیال تو و آسوده دلم

 

 وین چه اندوه و مالل است که پایانش نیست 
 است که در پی غمِ هجرانش نیستوصاىلکاین

 

 ٭٭٭
 

 خوشم که در دل من عشق مدعا نگذاشت
 چه آفتی تو ندانم که در جهان امروز

 

 های خویش وانگذاشتمرا به بوالهوسی 
 ا نگذاشتمحبت تو دو کس با هم آشن

 

 ٭٭٭
 

 اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم
 

 که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است 
 

 ٭٭٭
 

 گناهم را عذابی باید از دوزخ فزون ترسم
 

 که سوزندم به داغ هجر فردایِ قیامت هم 
 

  نیشابوری رضی الدین خشاب
وی معاصر شیخ سیف الـدین بـاخرزی و خواجـه صـاحب دیـوان و . اندبعضی او را از اهل دارالمؤمنني کاشان دانسته

  :از اوست. شاه غیاث الدین بوده و ایشان را تمجید نموده و به شیخ العالم سیف الدین مذکور اخالص تمام داشته



۲۴۵ 

 ه طور سینا ارنی مگوی و بگذرچو رسی ب
 

 که نريزد این تمنا به جواب لن ترانی 
 

  رفیع الدّین کرمانی
علی قلـی خـان لگـزی در تـذکرۀ . ای صاحب کماالت صوری و معنوی، از وارستگان و مجردان عهد خود بودهفرزانه

  :خود این رباعی را به نام نامی وی قلمی نموده است
 چرخ ستیزه، با فلک جنگ مکنبا

 در خاک زر و در آب دریا گوهر
 

 در زخمۀ دهر ناله چون چنگ مکن 
 ضایع نگذارند تو دل، تنگ مکن

 

  روحی سمرقندی
. از فحول شعرا و مداح ملوک غزنویه بوده و نزد رشید وطواط کسب طریقـۀ سـخن نمـوده. وهُوَ حکیم ابوبکر بن علی

گفتـه و سـلک در اواخر حـال بـه تـرک قربـت سـالطني . مدتها سالطني را مدحت کرده و در مجلس ایشان به سر برده
  :از اوست. فرزانگی پذیرفته

  قطعه
 مرد آزاده به گیتی نکند میل سه کار
 زن نگريد اگرش دخرت قیصر بدهند
 نرود بر درِ ارباب سخا بهر طمع

 

 تا همه عمر ز آفت به سالمت باشد 
 وام نستاند اگر وعده قیامت باشد
 همه گر حاتم طایی به کرامت باشد

 

  رضای شريازی
زیسـته، همانجـا در زمان اکربشاه در آن مملکت مـی. اه رضا از فضال و حکما بوده و سفر هند نمودهاسمش حکیم ش

  :از اوست. زیاده بر این از حالش معلوم نیست. فوت شد
  رباعی

 سلطان به جهان پرده سرایی زد و رفت
 و روز در گلشن عمرالقصّه به هر د

 

 درویش به دهر پشت پایی زد و رفت 
 مرغی به سر شاخ نوایی زد و رفت

 

  رباعی
 کنای سالک راه، خانه سوزی می

 بر عمر چه مقدار که امیّدت هست
 

 کنوز شعلۀ آن، جهان فروزی می 
 کندر خوردِ همان کوشش روزی می

 

  رافعی قزوینی
حکیمی . فاضلی است عارف و محققی است واقف. اسمش ابوسعید بابویه بوده و حکیم خاقان او را مدحت نموده

بـه هـر . وی والد امام الدین رافعی است و بعضـی ایـن قطعـه را بـه پسـرش نسـبت دهنـد. با ایمان و شاعری به ایقان
  .صورت به یک قطعه از وی اکتفا شد رحمةُ اللّهِ عَلَیه

  قطعه
 طلب کردن علم از آنست فرض

 ز آموخنتکسی ننگ دارد 
 

 که بی علم کس را به حق راه نیست 
گاه نیست  که از ننگِ نادانی آ

 



۲۴۶ 

  زکی شريازی علیه الّرحمة
ه بیجزلسـت از فحـول فضـال و عـدول حکمـا و اکمـل . و هُوَ شیخ عبداللّه بن ابی تراب بن بهرام بن زکـی بـن عبداللـّ

قاضی ناصر الدین بیضاوی و قطب الدین عالمه و ابوالنجّاش ظهري الدّین عبدالرّحمن بـرغش . عرفای عهد خود بوده
و در رسالة االبرار فی االخبار االخیار آمده که او معلم و استاد جمیـع . اندت آن جناب نمودهتحصیل فضایل در خدم

قاضـی بیضـاوی از کرامـت او نقـل کـرده کـه وی بعـد ازوفـات زنـده شـد و فتـوی . فضال و تمام علمای آن زمان بوده
عٍ رُ فی سَـنةِ سَـبْوَقَعَ هذااالَٔمْ قَدْ. اندقب کردههِ وی را ذوالموتني لعلمای مصر را جواب نوشته، باز درگذشت و بِناءً عَلَیْ

  :این رباعی به نام اوست. فرمودهگاهی شعر می. دَةُ عَلَی الرّاوِيعُهْدَاللّهِ وَالْمُ عِنْالعِلْ. نَ و سِتَّمائةٍعِیْو سَبْ
 یدم بسیدر عالم بی وفا دوید

 تازانۀ روزگار خوردیم به دهر
 

 تر از خویش ندیدیم کسیبیچاره 
 از دستِ دلِ خویش نه از دست خسی

 

  زین الدّین نسوی قُدِّسَ سِرُّه 
شیخ زین الدین نسوی از اعـاظم فضـال . از محققني و مدققني شهر نساست و آن از توابع دشت خاورانِ خراسان است

  :این رباعی منسوب به اوست. و عرفا بوده
 در جسنت جام جم جهان پیمودم
 ز استاد چو وصف جام جم بشنودم

 

 روزی ننشستم و شبی نغنودم 
 بودم خود جام جهان نمای جم من

 

  سنائی غزنوی قُدِّسَ سِرُّه 
عـم . از اعاظم محققني و افـاخم مـدققني اسـت. و هُوَ شیخ الحکیم العارف الکامل ابوالمجد مجدود بن آدم الغزنوی

ه و . نیزادۀ رضی الدین الالی غزنوی است و مرید شیخ ابویوسـف یعقـوب همـدا ظهـورش در زمـان سـالطني غزنویـّ
وی را بـني الحکمـا و . سبب انتباهش در کتب، مسـطور و در افـواه مـذکور. ها مداح سلطان ابراهیم غزنوی بودهمدت

بهرام شاه غزنوی خواست که همشريۀ خـود را بـه وی دهـد،ابا فرمـود و . العرفا پایۀ اعلی و کمالش از کالمش پیداست
  :معنوی در شأن او گفته مولوی. قبول ننمود

 ام من نیم خامترک جوشی کرده
 

 از حکیم غزنوی بشنو تمام 
 

  ٭٭٭
 عطار، روح بود و سنائی دو چشم او

 

 ما از  پی سنائی و عطار آمدیم 
 

قطـعِ نظـر از . الحق سخنانش بی نظري و بیـانش دلپـذیر. همۀ فضال و حکما وی را ستوده و به وی اظهار وثوق نموده
. او را کتابی است معروف و معلوم و به حدیقة الحقایق موسوم. فضل و کمال و معرفت در فن شعر استاد است مراتب

آن را قرب ساىل منظوم فرمـوده و در . الحق حقیقة الحقایق و حدیقة الحدایق است و به هرچه دروصفش گویند الیق
ی از آن به بغداد نزد برهان الدین ابوالحسن علی حکیم نسخت. اختتام نموده، بعضی در آن نسخه طعن کردند ۵۲۵سنۀ 

سلطان آن جماعت را تأدیـب بلیـغ کـرده، . علما فتوی نوشتند که در وی مجال طعن نیست. المعروف به بریان فرستاده
حکیم را سوای حدیقه، مثنوی زاد السالکني و طریق التحقیق و سريالعباد اىل المعاد و عقـل نامـه بـر وزن حدیقـه مـی

  :وفات وی درسنۀ پانصد و چهل و پنج در غزنني واقع شد و این ابیات از آن جناب است. باشد
  قصایده قُدّسَ سِرُّه مِنْ

وجان منزل که این دونست و آندرجسممکن
  واال

به هرچ ازراه دورافتی چه کفرآن حرف چه 

 قدم زین هردو بريون نه نه اینجا باش و نه آنجا 
 وچه زیبانقشآنزشتچهوامانیازدوستهرچبه

 نشانِ عاشق آن باشد که خشکش بینی ازدریا



۲۴۷ 

  ایمان
 گواهِ رهرو آن باشدکه سردش یابی ازدوزخ
 سخن گرراه دین گویی چه سریانی چه عربانی
 شهادت گفنت آن باشدکه هم زاول درآشامی

 ندازدعروسِ حضرتِ قرآن نقاب آنگه برا
 عجب نبود که ازقرآن نصیبت نیست جزحرفی
 بمريای دوست پیش از مرگ، اگرعمرِابدخواهی
 چه ماندی بهر مرداری چوزاغان اندرین پستی
 مگو مغرورغافل را برای امن اونکته
 تو پنداری که بربازیست این ایوان چون مینو
 نه حرف ازبهر آن آمدکه سوزی زهرۀ زهره

 نک ترس کاندرشبچوعلم آموختی از حرص ای
زشتکهعلمانچوبیکنخدمتهستچوعلمت

  آید
 رامزین کن به علم و دین که زشت آیدجانچوتن

 ای برساز بهر آن جهان ورنهز طاعت جامه
 ترایزدان همی گوید که دردنیا مخور باده
 ز بهر دین بنگذاری حرام از حرمت یزدان
 مراباری بحمداللّه ز راه حکمت و همت

 جرم نعمت نه دردنیا نه در جنتنخواهم ال
 که یارب مر سنائی را سنائی ده تو در حکمت

 عمرمن چون گل که در طفلی شوم کشتهمگردان
 به حرص ارشربتی خوردم مگريازمن که بدکردم

 نِيني وَوَفِّقْ زُقْبه هرچ ازاولیا گفتند اُرْ
 

 ابلقا چه جابلسامکان کزبهر حق جویی چه ج
 همه دریایِ هستی را بدان حرف نهنگ آسا
 که دارالملکِ ایمان را مجرد بیند از غوغا
 که از خورشید جزگرمی نبیند چشم نابینا

 ازچنني مردن بهشتی گشته پیش از ماادریسکه
 قفس بشکن چوطاووسان یکی برپربرین باال
 مده محرورِ جاهل را زبهر طبع اوخرما

 برهرزه است این میدان چون مینا تو پنداری که
 نه حرف از بهرآن آمدکه دوزی چادرزهرا

 تر برد کاالچودزدی با چراغ آیدگزیده
 گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحی
 درون سوشاه عریان وبرون سو کوشک پردیبا
 چومرگ این جامه بستاندتوعریان مانی و رسوا
 تراترسا همی گوید که در صفرا مخورحلوا
 ولیک از بهرِ تن مانی حالل از گفتۀ ترسا
 به سوی خطِّ وحدت بردعقل از خطّۀ اشیا
 همی گویم به هرساعت چه در سَرّا چه در ضَرّا
 چنان کز وی به رشک آید روانِ بوعلی سینا

 من چون مل که درپريی شوم برناحرصِ مگردان
 بیابان بود و تابستان و آب سردو استسقا

 نَاتند آمَنّا و صَدَّقْبه هرچ از انبیا گف
 

  حَهُوَلَهُ ایضاً نَوَّرَ اللّهُ رَوْ
 طلب ای عاشقانِ خوش رفتار
 تا کی از خانه، هان ره صحرا

 س دست ما و دامن دوستزین سپ
 در جهان شاهدی و ما فارغ
 رخت بردار زین سرای که هست
 چون ترا از تو پاک بستانند
 با چنني چارپای بند بود
 آفرینش نثار فرق تو اند
 راهِ توحید را به عقل مپوی
 به خدای ار کسی تواند بود
 چه روی با کاله برمنرب

 طرب ای شاهدان شريین کار 
 تا کی از کعبه هني درِ خمار
 بعد ازین گوش ما و حلقۀ یار

 ای و ما هشیاردر قدح جرعه
 بام سوراخ و ابر طوفان بار
 دولت آن دولت است و کار آن کار
 سوی هفت آسمان شدن دشوار
 برمچني چون خسان ز راه نثار
 دیدۀ روح را به خار مخار
 بی خدای از خدای برخوردار
 ازارچه روی با زکام در ب



۲۴۸ 

 ترا مزاجی مگرد در سقالب
 جاب تو اندخود کاله و سرت ح

 کله آن گه نهی که در فتدت
 ای از آنی گمره رها کرده

 پاک شو بر فلک چو ابراهیم
 نشود دل چو تري تا نشوی
 تا ز اول خمش نشد مریم
 نه فقريی چو دین و دنیا گشت
 نه فقیهی چو حرص و نخوت کرد
 عالمت غافل است و تو غافل
 غول باشد نه عالم آنکه ازو

 ی ماندای کاندرو نخواهکلبه
 دعویِ دل مکن که جز غم حق
 دِه بود آن نه دل که اندر وی
 کی درآید فرشته تا نکنی
 پرده بردار تا فرود آرند
 گرچه از مال وگندمت نه به وجه
 پس تفاخر مکن که اندر حشر
 نه بدان لعنت است بر ابلیس
 بل بدان لعنت است کاندر دین
 علم کز تو تور ا بنستاند

 مکن همچو نمرود قصد چرخ
 کز دو بال سریش کرده نشد
 هرکه از چوب مرکبی سازد
 کی توان گفت حال عشق به عقل
 نکند عشق نفس زنده قبول
 سایق و قاید صراط اللّه

 نیست جز به دست و دل محمدملسو هيلع هللا ىلص
 گرد دنیا مگرد و حکمت جوی
 افسری کان نه دین نهد بر سر
 هرچه نز روی دین خری و خوری
 بره و مرغ را از آن ره کش

 ز بدین ظلم باشد ار بکشدج
 در بن چاه بني سرِ سرهنگ
 تا نه بس روزگار خواهی دید
 در طریقت خود این دو باید ورد

 خشک مغزی مپوی در تاتار
 تو میفزای بر کله دستار
 ریگ در موزه کیک در شلوار

 ای از آنی خوارعز ندانسته
 گشته از عقل و جان و تن بیزار
 بی زبان چون دهانۀ سوفار
 در نیامد مسیح در گفتار
 مر ترا پای مرد و دست افزار
 مر ترا فرع جوی و اصل گذار
 خفته را خفته کی کند بیدار
 بشنوی گفت و نشنوی کردار
 سال عمرت چه ده چه صد چه هزار
 نبود در حریمِ دل دیار
 گاو و خر گنجد و ضیاع و عقار
 سگ ز در دور وصورت از دیوار
 هودجِ کربیا به صفّۀ بار
 هم خزینه پراست و هم انبار
 گندمت کژدم است و مالت مار
 که نداند همی یمني و یسار
 علم داند به علم نکند کار
 جهل زان علم بِه بود بسیار
 با دو تا کرکس و دو تا مردار
 هیچ طیار جعفر طیار
 مرکب آسوده دان و مانده سوار
 کی توان سفت سنگ خاره به خار
 نکند باز موش مرده شکار
 به ز قرآن مدان و بِه ز اخبار
 حل و عقد خزاین اسرار
 زانکه این اندکست و آن بسیار

 افساراش افسر شمار و خواه خواه
 در شمارت کشند روز شمار
 که به انسان رسند در مقدار
 بی نمازی مسبحی را زار
 بر سر دار بني تن سردار
 هم سپه مرده هم سپهساالر
 اول الحمد و آخر استغفار



۲۴۹ 

 گر سنائی ز یار بی همتا
 آب را بني که چون همی نالد

 

 ای کرد زو شگفت مدارگله
 هر دم از همنشني ناهموار

 

  و له فی الموعظة و النصیحة
 ای خداوندان مال االعتبار االعتبار

 جان عذرآور فروماند زنطق پیش ازین کاین
 پند گريید ای سیاهیتان گرفته جای پند
 ننگ ناید مر شما را زین سگان پر فساد
 باش تا از صدمۀ صور سرافیلی شود
 در تو حیوانی و روحانی و شیطانی در است
 تا به جان این جهانی زنده چون دیو و ستور
 چند ازین رنگ و عبارت راه باید رفت راه

از آسمانگر مخالف خوا  هی ای مهدی درآ 
 عقل جزوی کی تواند گشت بر قرآن محیط
 کی شود ملک توعالم تا تو باشی ملک او
 پرده دار عشق دان اسم مالمت بر فقري
 نیست عشق الاباىل را در آن دل هیچ جای
 دیرشد تا هیچ کس را از عزیزان نامده است
 صدهزاران کیسۀ سوداییان در کوی عشق

 ندر حشر خواهد بود از آنکای بسا غبنا که ا
 باش تا کل یابی آنها را که امروزند جزو
 گرچه پیوسته است بس دور است جان از کالبد

 ازتوبیداروتوخوش خفته مخسبوشهوتحرص
 مال داری لیک روی است و ریا اندر بنه
 خشم و شهوت مار و طاووسند در ترکیبِ تو
 کی توانستی برون آورد آدم را ز خلد

 

 ای خداوندان قال االعتذار االعتذار 
 پیش ازین کاین چشمِ عربت بني فروماندزکار

 ذرآرید ای سپیدیتان دمیده بر عذارع
 دل نگريد مر شما را زین خرانِ بی فسار
 صورتِ خوبت نهان و سريت زشت آشکار
 در شمار هرکه باشی آن شوی روز شمار
 گرچه پريی همچودنیا خویش را کودک شمار
 چندازین رمز و اشارت کار باید کرد کار
 ور مؤفلا خواهی ای دجال یک ره سر بر آر

 کی تواند کرد سیمرغی شکار عنکبوتی
 کی بوداهل نثارآن کس که برچیند نثار
 پاسبانِ در شناس آن آب تلخ اندربحار
 کو هنوز اندرصفاتِ خویش مانده است استوار
 بی زوال ملک صورت ملک معنی در کنار
 از پی این کیمیا خاىل شد از زر عیار
 هست ناقد بس بصري و نقدها بس کم عیار

 آنها را که امروزند خارباش تا گل بینی 
 بس دوراست گوش ازگوشواراستنزدیکگرچه

 چون پلنگی بریمني داری و موشی دریسار
 کشت کردی لیک خوک است و ملخ در کشتزار
 نفس را این پایمرد و دیو را آن دستیار
 گر نبودی راهرب ابلیس را طاووس و مار

 

  ایضاً وَلَهُ 
 بس که شنیدی صفت روم و چني
 تا همه دل بینی بی حرص و بخل
 پای نه و چرخ به زیر قدم
 زر نه و کان ملکی زیردست
 رسته ز ترکیب زمان و مکان
 بوده چو یوسف به چَۀ و رفته باز

 ده ز اقلیم تنگزیر قدم کر
 کرده قناعت همه گنج سپهر
 روح امني داده به دستش از آنک
 حکمت و خرسندی دینش بسی است

 خیز و بیا ملک سنائی ببني 
 تا همه جان بینی بی کرب و کني
 دست نه و ملک به زیر نگني
 خر نه و اسب فلکی زیر زین
 جسته ز ترتیب و شهور و سنني
 تا فلک از جذبۀ حبل المتني
 تا به نهانخانۀ عني الیقني
 در صدف گوهر روحش دفني
 داده به مریم ز ره آستني

 مکنيتا چه کند ملک مکان و 



۲۵۰ 

 گاه وىل گوید هست او چنان
 او ز همه فارغ و آزاد و خوش
 خشم بر اعداش نبوده است هیچ

 

 گاه عدو گوید هست او چنني
 چون گل وچون سوسن وچون یاسمني
 چشم بر ابروش ندیده است چني

 

  وَلَهُ ایضاً روّح اللّه روحه
 شی مزنبرگ بی برگی نداری الف دروی

 یا برو همچون زنان رنگی و بویی پیش گري
 هرچه یابی جز هوا آن دین بود در جان نگار
 چون دو عالم زیرپایت قطع شد پایی بکوب
 هر خسی از رنگ و گفتاری به این ره کی رسد
 قرنها باید که تا یک کودکی از لطف طبع
 سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

 مشت پشم از پشت میشماهها باید که تا یک 
 ها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و گلهفته

 باید کشیدن انتظارساعتی بسیار می
 صدق و اخالص و درستی باید و عمر دراز
 روی بنمایند شاهانِ شریعت مر ترا
 این جهان و آن جهانت را به دم اندر کشد
 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

هیچ دل با آرزو سوی آن حضرت نپوید 
 

 رخ چو عیاران میارا، جان چو نامردان مکن 
 اندر آی و گوی در میدان فکنیا چو مردان 

 هرچه بینی جز خدا آن بت بود در هم شکن
 چون دو کون اندردودستت جمع شددستی بزن
 درد باید صرب سوز و مرد باید گام زن
 عالِمی گویا شود یا فاضلی صاحب سخن
 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

 ای را خرقه گردد یا حماری را رسنصوفی
 گردد یا شهیدی را کفنشاهدی را حله 

 تا که در جوف صدف باران شود دُّر عدن
 تا قرین حق شود صاحبقرانی در قرن
 چون عروسان طبیعت رخت بندند از بدن
 چون نهنگِ بحر دین ناگاه بگشاید دهن
 یا رضایِ دوست باید یا رضایِ خویشنت
 با چنني گلرخ نخسبد هیچ کس با پريهن

 

  حقایقِهِ رحمةُ اللّهِ عَلَیه ایضاً مِنْ
 بمري ای حکیم از چنني زندگانی
 ازین مرگ صورت نگر تا نرتسی
 تو رویِ نشاطِ دل آنگاه بینی
 بدان عالم پاک مرگت رساند
 ارداگر مرگ خود هیچ لذت ند

 اگر قلتبان نیست از قلتبانان
 ز سبع السماوات تا بر نرپّی
 نه جان است این کت همی جان نماید
 به پیشِ همایِ اجل کش چو مردان
 کزین مرگ صورت همی رسته گردد
 به یک روزه رنجِ گدایی نريزد
 به بام جهان برشوی چون سنایی

 

 کزین زندگانی چو مردی بمانی 
 ازین زندگی ترس کاینک درآیی
 که از مرگ رویت شود زعفرانی
 که مرگست دروازۀ آن جهانی
 نه کس را خالصی دهد جاودانی
 وگر قلتبانست و از قلتبانی
 ندانی تو تفسري سبع المثانی

 بر بخار و دخانیمنه نام جان 
 به عیّاری این خانۀ استخوانی
 اسري از عوان و امري از عوانی
 همه گنجِ محمود زاولستانی
 گرت هم سنایی کند نردبانی

 

  معارِفِه و نصایحِهِ عَلَیهِ الرَّحمه ایضاً مِنْ
 دال تا کی درین زندان غربت این و آن بینی
 زحرص وشهوت و کینه برب تازین سپس خودرا
 مر این مهمان عرشی را گرامی دار تا روزی

 کی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینیی 
 اگر دیوی ملک یابی وگر گرگی شبان بینی
 کزین گنبد برون پَرّی مر او را میزبان بینی
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 اگر با درد او روزی شهید عشق او گردی
 غره بدین روز و زرِ دنیا چو بی عقالن مشو

 اگر عرشی به فرش آیی وگرماهی به چاه افتی
 چه باید نازش و نالش به اقباىل و ادباری
 بهشت و دوزخت با تست در باطن نگر تا تو

 

 از گربان یکی باشی چو خود را در میان بینیهم
 که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی
 اگربحری تهی گردی و گر باغی خزان بینی

 یده نه این یابی نه آن بینیکه تا برهم زنی د
 ها در جنان بینیسقرها در جگریابی جنان

 

  و له ایضاً 
 مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی
 شگفت آید مرا بر دل ازین زندان سلطانی

 و کفر و هوا زایدبمريید از چنني جانی کز
 مسازید از برای نام و دام و کام چون مردم
 شرابِ حکمت شرعی خورید اندر حریم دین
 شود روشن دل و جانمان ز شرع و سنت احمد
 زشرع است این نه ازایمان درون جانمان روشن
 که گر تأیید عقل کل نبودی نفس کلی را

 

 وزین آیني بی دینان پشیمانی پشیمانی 
 که در زندان سلطانی منم سلطان زندانی

 ها فرو ناید مسلمانیازیرا در چنني جان
 را نقاب نفس شیطانی جمال نفس آدم

 که محرومند ازین عشرت هواگویان یونانی
 از آن کز علت اوىل قوی شد جوهر ثانی
 ز خورشید است نه ازماه جرمِ ماه نورانی
 نگشتی قابل نفس دوم نفس هیوالنی

 

  قطعاته مِنْ
 از پی رد و قبول عامه خود را خرمکن
 گاو را باور کنند اندر خدایی عامیان

 

 زآنکه کارعامه نبودجز خری و خرخری 
 وح را باور ندارند از پیِ پیغمربین

 

 ٭٭٭
 

 گویی که بعد ما چه کنند و کجا روند
 خودیاد ناوری که چه کردند و چون شدند

 

 فرزندگان و دخرتکانِ یتیم ما 
 آن مادران و آن پدران قدیم ما

 

 ٭٭٭
 

با همه خلقِ جهان گرچه از آن
 آن چنان زی که چو مريی برهی

 

  گمره و کمرت به رهندبیشرت 
 نه چنان زی که چو مريی برهند

 

 ٭٭٭
 

 کسی کش خرد رهنمونست هرگز
 که صحبت نفاقی است یا اتفاقی
 اگر خود نفاقیست جان را بکاهد

 

 به گیتی ره و رسم الفت نورزد 
 دلِ مرد دانا ازین هر دو لرزد
 وگر اتفاقی است هجران نريزد

 

 ٭٭٭
 

 این جهان بر مثال مرداریست
 این مر آن را همی کشد مخلب
 آخراالمر بر پرند همه

 

 کرکسان گرد او هزار هزار 
 آن مر این را همی زند منقار
 وز همه باز ماند این مردار

 

 ٭٭٭
 

 یک روز منوچهر برپسید ز ساالر
 او گفت جوابش که درین عالمِ فانی

 

 کاندر همه عالم چه به، ای سام نریمان 
 رِ کریمانگفتار حکیمان بِه و کردا

 

 ٭٭٭
 

 ننهد مردم هشیار سوی مستی پی  نکند دانا مستی، نخورد عاقل می
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 چه خوری چیزی کز خوردن آن چیز ترا
 ویند که می کرده نه اوگر کنی بخشش گ

 

 نی چون سرو نماید به نظر سرو چو نی
 ور کنی عربده گویند که او کرد نه می

 

  غزلیّاته مِنْ
 آن دست و آن زبان که درو نیست نفع خلق

 

 غري از زبانِ سوسن و دست چنار نیست 
 

 ٭٭٭
 

 بسا پري مناجاتی که بر مرکب فروماند
 

 بسا رند خراباتی که زین بر شري نر بندد 
 

 ٭٭٭
 

 چه سود است که مارااز پند تو ای خواجه
 

 هر نقش که نقاش ازل کرده همانیم 
 

 ٭٭٭
 

 سنگ بر قندیلِ طالب علم عالم جوی پاش
 

 چنگ در فرتاک صاحب درد دردی خوار زن 
 

 ٭٭٭
 

 اندهشت چرخ و چار طبع و پنج حس محرم نی
 

 خیمۀ عشرت برون زین هشت و پنج و چارزن 
 

 ٭٭٭
 

 از ما و خدمت ما کاری نیاید ای دوست
 ای بنده به درگاه من آنگاه برآیی

 

 هم خود بنا نمودی هم خود تمام گردان 
 برآیی کز جان قدمی سازی و در راه

 

 ٭٭٭
 

 از غري جدا گردی چون آنکه درین راه
 

 هم خواست نداند که تو خواهندۀ مایی 
 

 ٭٭٭
 

 به مر ماهی مانی نه این تمام نه آن
 

 منافقی چه کنی مار باش یا ماهی 
 

رباعیّات
 آن کس که سرت برید غمخوار تواوست
 و آن کس که ترا یار دهد مارِ تو اوست

 

 د طرار تو اوستو آن کت کلهی بدا 
 آن کس که ترا بی تو کند یارِ تو اوست

 

 ٭٭٭
 

 برهان محبت، نَفَس سرد من است
 میدان وفا، دلِ جوانمردِ من است

 

 عنوانِ نیاز، چهرۀ زرد من است 
 درمانِ دلِ سوختگان، درد من است

 

 ٭٭٭
 

 رو، گرد سراپردۀ اسرار مگرد
 رندی باید ز هر دو عالم شده فرد

 

 شوخی چه کنی چو نیستی مرد نربد 
 تا می بخورد به جای آب و نان درد

 

 ٭٭٭
 

 در صورت هر هست چرایی مدهوش
 وشاین هر دو یکی کن و بخور همچون ن

 

 در حسرت هر نیست چرایی به خروش 
 پس لب به کلوخ مال و بنشني خاموش

 

 ٭٭٭
 

 این گونه به نیستی که من خرسندم
 روزی که به تیغ نیستی بکشندم

 

 چندین چه دهی ز بهر هستی پندم 
 خندمگریندۀ من کیست بر آن می

 

 ٭٭٭
 

 دانم نرهم ز گفت بدگوی تو من  چون آمد و شد بریدم از کویِ تو من
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 تو منبرخريه چرا نظر کنم سویِ
 

 بر عشق تو عاشقم نه بر روی تو من
 

 ٭٭٭
 

 از خلق ز راهِ تیزهوشی نرهی
 زین هر دو بدین دو گر بکوشی نرهی

 

 وز خود ز رهِ سخن فروشی نرهی 
 از خلق و ز خود به جز خموشی نرهی

 

 ٭٭٭
 

 گر آمدنم به من بُدی نامدمی
 یرِ خرابزین به چه بُدی که اندرین د

 

 ور نیز شدن به من بُدی کی ُبدمی 
 نه آمدمی نه بودمی نه شدمی

 

  مثنوی الموسوم به حدیقه مِنْ
 ای درون پرور و برون آرای
 کفر و دین هر دو در رهت پویان
 هرزه بیند روان بیننده
 نوربخش یقني و تلقني اوست
 پاک از آنها که غافالن گفتند
 داند اعمی که مادری دارد
 گر نگویی بدو نکو نبود
 گر بگویی مشبهی باشی
 هست در وصف او به وقت دلیل

 

 ای خردبخش بی خرد بخشای 
 وحدهُ الشریک لَه گویان
 آفرین جز بر آفریننده
 هم جهانبان و هم جهانبني اوست
 پاکرت ز آن چه عاقالن گفتند
 لیک چونی به وهم درنارد
 ور بگویی تو باشی او نبود
 ور نگویی ز دین تهی باشی
 لنطق تشبیه و خامشی تعطی

 

  هِ وَلَهُ رَحمةُ اللّهِ عَلَیْ
 با تو چون رخ در آینه مصقول
 پیش آن کش به دل شکی نبود
 آنچه پیشِ تو بیش از آن ره نیست
 خواهی امید گري و خواهی بیم
 همه را از طریق حکمت و داد
 سوی تو نام زشت و نام نکوست

 جلف و بی خرد نکندبد به جز 
 خري و شر نیست در جهان کهن
 تو به حکم خدای راضی شو
 هرچه در خلق سوزی و سازی است
 مرگ آن را هالک و این را برگ
 پیشرت چون روی که جایت نیست
 دست و پایی همی زن اندرجوی
 خرد و جان و صورت مطلق
 جز به فضلش به راه او نرسی
 اندرین منزىل که یک هفته است

 بر دوستان و کم سخنانذکر 
 آنکه گریانِ اوست، خندان اوست

 نز ره اتحاد و رای حلول 
 صورت و آینه یکی نبود
 غایت فکر تست اللّه نیست
 هیچ بر هرزه نافرید حکیم
 آنچه بایست بیش از آن همه داد
 ورنه محض عطاست هرچه ازوست
 خود نکوکار هیچ بد نکند
 لقب خري و شر به تست و به من
 ورنه بخروش و پیش قاضی شو
 اندران مر خدای را رازی است

 ن را غذا و این را مرگزهر آ
 بازپس چون جهی که پایت نیست
 چون به دریا رسی ز جوی مگوی
 همه از امر دان و امر از حق
 گرچه در طاعتش قوی نفسی
 بوده نابوده آمده رفته است
 چه شماری به سان بیوه زنان
 دل که بی یاد اوست، سندان اوست
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 آن چنانش پر است در کونني
 ذکر جز در ره مجاهده نیست
 رهربت اول ارچه یاد بود
 جهد کن تا ز نیست هست شوی
 گر ترا دانش و درم نبود
 کدخدایی همه غم و هوس است
 عاشقان سوی حضرتش سرمست
 صدهزارت حجاب در راه است

 عشق دوییبرنگريد جهان 
 کشف اگر بند گرددت بر تن
 نیست کن هرچه راه و رای بود
 تا ترابود با تو در ذات است
 این همه علم جسم مختصر است
 چیست این راه را نشان و دلیل
 چیست زادِ چننيِ ره ای عاقل
 رفنت از منزل سخن کوشان
 نه ز بیهوده بود و نادانی
 پس زبانی که رازِ مطلق گفت

 روی داد به پشترازِ حق چون ز 
 کی بود ما ز ما جدا مانده
 از تن و جان و عقل دین بگذر
 هرچه از نفس و علم و معرفت است
 چند گویی رسیدگی چه بود
 بند بر خود نهی گزیده شوی

 هاست در والیتِ جانآسمان
 در ره روح پست و باال هست
 هفده رکعت نماز از دل و جان
 پس بدان کاین حساب باریک است

 ن همه تنومندانای روا
 چه کنم زحمت تویی ودویی
 با قبول تو ای ز علت پاک
 کسی از بَد همی نداند به
 نخری رنگ و بوی و دمدمه تو
 بر درت خوب و زشت را چه کنم

 از تو سري شوم مَنْنه به التَأْ
 تو مرا دل ده و دلريی بني

 اش به رأی العنيگر همی بینی
 یستذکر در مجلس مشاهده ن

 رسد آنجا که یاد باد بود
 وز شراب خدای مست شوی
 او ترا هست هیچ غم نبود
 کد رهاکن ترا خدای بس است
 عقل در آستني و جان بر دست
 همتت قاصر است و کوتاه است
 چه حدیث است این حدیث تویی
 کشف را کفش ساز و بر سر زن
 تات دل خانۀ خدای بود
 کعبه با طاعتت خرابات است

 به راهِ حق دگر استعلم رفنت 
 این نشان از کلیم پرس و خلیل
 حق به دیدن بریدن از باطل
 برنشسنت به صدر خاموشان
 بایزید ار بگفت سبحانی
 راست جنبید کو اناالحق گفت
 رازِ غم ساز گشت و او را کشت
 من و ما رفته و خدا مانده
 در رهِ او دىل به دست آور
 دان که آن کفر عالم صفت است

 ین گزیدگی چه بوددر رهِ د
 پای بر سر نهی رسیده شوی
 کارفرمای آسمان و جهان

 های بلند و دریا هستکوه
 ملک هجده هزار عالم دان
 زان که هفده به هجده نزدیک است
 آرزو بخش آرزومندان
 چون یقني شد که من منم تو تویی
 چه بود خوب و زشتِ مشتی خاک
 آنچه دانی که آن به است آن ده

 انم ای همه تواز همه واره
 چون توهستی بهشت را چه کنم

 نَطُوا دلري شومنه به التَقْ
 روبۀ خویش خوان و شريی بني
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 همه از کردگار اللّه است
 هر که را آن دم است آدم اوست

 جهانِ جان هر کسآمد اندر 
 شانهمه شاگرد و او مدرس

 لَی جوهمتش الرَّفیقُ االَٔعْ
 زحکمت ازل او غرض کُنْ

 چون تو بیماری از هوا و هوس
 هرچه اوگفت امر مطلق دان
 سویِ حق بی رکابِ مصطفوی
 تا به حشر ای دل ار ثنا گفتی
 نایبِ کردگار حیدر بود
 شري یزدان چو برگشادی چنگ

 دل را کان عشق را بحر بود و
 دو رونده چو اخرت گردون
 تنگ از آن شد بر او جهانِ سرتگ
 هرکه او با علی برون آید
 جانب هر که با علی نه نکوست
 تو به توحید کی رسی چو مرید
 چار تکبري کن چو خريالناس

 

گاه است  نیک بخت آن کسی که آ
 هر که را نیست نقش عالم اوست

 آمد و بس) ص(ها محمدجان جان
 شانهمه مزدور و او مهندس

 دِي گوغريتش ال نَبِّي بَعْ
 لِ اورِ آخِرُ العَمَفِکْ اوّلُ الْ 

 مَتُ العالَمنيَ طبیب تو بسرَحْ
 آنچه او کرد کردۀ حق دان
 نرود پایت ارچه بس بدوی
 همه گفتی چو مصطفی گفتی
 صاحب ذوالفقار حیدر بود
 شري گردون شدی چو پشت پلنگ
 شرع را دیده بود و دین را جان
 دو برادر چو موسی و هارون
 که جهان تنگ بود و مرد بزرگ

 ن آیدروز محشر بگو که چو
 هرکه گوباش من ندارم دوست
 نازده گام در رهِ تجرید
 بر که بر چار طبع و پنج حواس

 

  وله ایضاً قدّس سرّه
 گفت روزی مرید با پريی
 کار این راه با مجاهده نیست
 کار توفیق دارد اندر راه
 پري گفتا مجاهدت کردی
 جهد بر تست و بر خدا توفیق
 کار کن کار بگذر از گفتار
 این گروهی که نورسیدستند
 سر باغ و دل زمني دارند
 همه در راه آن جهانی کور
 دهمه در علم سامری وارن
 نیست اینجا چو مر خرد را برگ
 علم با کار سودمند بود
 هر چه در زیر چرخ نیک و بدند
 همه را عقل با تو بنماید
 عقل سلطان قادر خوشخوست
 سایه با ذات آشنا باشد

 که درین راه چیست تدبريی 
 در رهِ جهد خود مشاهده نیست

 وی الهنرسد کس به جهد س
 ای که نامردیتا بدانسته

 زانکه توفیق و جهد هست رفیق
 کاندرین راه کار دارد کار
 عشوۀ جاه و زر خریدستند
 کی دل عقل و شرع و دین دارند

 ت همچو ستوربندۀ خوردو خُفْ
 از برون موسی از درون نارند
 مرگ به با چنني حریفان مرگ
 علم بی کار پای بند بود
 ندخوشه چینان خرمن خرد

 آنچه بود آنچه هست آنچ آید
 آنکه سایۀ خدا گزیند اوست
 سایه از ذات کی جدا باشد



۲۵۶ 

 عقل را از عقيله بازشناس
 عقل در کوی عشق نابیناست
 عقل کان رهنمای حیلۀ تست
 بگذر از عقل و خدعه و تلبیس

 که این دلیل بدی استخردی را 
 پدر و مادر جهان لطیف
 گرشان بعدِ امر برپستند
 عقل و چشم و پیمربی نوراست
 نورِ بی چشم شاخ بی بر دان
 خیز کاین خاکدان سرایِ تو نیست
 عاشقی جز به اضطرار خطاست
 هرکه را روی نیک و کم خرد است
 هر که را با جمال و بدنیتی است
 آن چنان کرده شهوتت محجوب

 اهد پیچ پیچ را چه کنیش
 شاهدان زمانه خُرد و بزرگ
 از پی دزدی روان ها را
 آن نگاری که سوی او نگری
 روی اگر هیچ بی نقاب کند
 ور کند هیچ بندِ گیسو باز
 زلف و رویش گر آشکارستی
 صورت قهر و لطف خال و لبش
 بوسۀ عاشق روان پرداز
 خون عاشق چو زلف او ریزد

 جنگچشم گوشی شود چو سازد 
 ها که بردارددیده زان چشم

 بتوان دیدن از لطیفی کوست
 

 نبود همچو فربهی آماس
 عاقلی کارِ بوعلی سیناست
 آن نه عقل است کان عقیلۀ تست
 که عزازیل ازین شده است ابلیس
 لعنتش کن که بی خرد خردی است
 نفس گویا شناس و عقل شریف
 نداین دو گوهر سزای آن هست

 این از آن آن ازین نه بس دور است
 چشم بی نور گوش بی سر دان
 این هوس خانه است جای تو نیست
 آهِ عاشق به اختیار خطاست
 روی نیکو دلیلِ خویِ بد است
 وان که حسنش جمالِ عاریتی است
 که ندانی همی تو خوک از خوب
 ای کم از هیچ هیچ را چه کنی
 دیده را گوسفند و دل را گرگ

 ها ران رخنه کرده جانچشمشا
 او دلت برد و زو تو درد بری
 دهر پر ماه و آفتاب کند
 پس شب قدر برگشاید راز
 شب و روز این که دو است چارستی
 عالم قبض و بسط روز و شبش
 دهنش را به خنده یابد باز
 از زمني بوِی مشک برخیزد
 گوش چشمی شود چو آرد رنگ
 جز کسی کافت بصر دارد

 چو خون در پوست استخوان درتنش
 

  حکایت
 دید وقتی یکی پراکنده
 گفت کاین جامه سخت خلقان است
 چون نجویم حرام و ندهم دین
 جامه از بهر عورت عامه است
 مرد را در لباس خلقان جو
 زینت اللّه نه اسب و زین باشد
 نیست مهر زمانه بی کینه
 سرنگون خیزد از سرای معاد

 ای زیر جامۀ ژندهزنده 
 گفت هست از من این چنني زانست
 جامه البد نباشدم به ازین
 خاصگان را برهنگی جامه است

 های ویران جوگنج در خانه
 زینت اللّه جمال دین باشد
 سري دارد میان لوزینه

 به جماد هر که روی از خرد نهد



۲۵۷ 

 عارمرد کز خاک و آب دارد
 

 به هوا برنشیند آتش وار
 

  سوؤال سائلی از حضرت صادقهيلع
 دقگفت روزی به جعفر صا

 که حرام ربا چه مقصود است
 زان ربا ده برت ز میخوار است
 حرص دنیا ترا چنان کرده است
 سیم دارد ترا چنان مشغول
 داده ماند نهاده آنِ تو نیست
 هرچه ماند ز تو به نیک و به بد
 هر که را هست انده بیشی
 صوفیان در دمی دو عید کنند
 ما که از دست روح قوت خوریم

 در سازدکی غنی با فقري 
 کار دنیا به جمله بازی دان
 مال در کف چوپیل در مستی است
 دون و دنیا بوند هر دو رفیق
 دیده ور پل به زیر گام کند
 هر که را علم نیست گمراه است
 علم سویِ درِ اله برد
 چند ازین در نقاب محتاىل
 عقلت از جان و مالت از تن تست
 پاک شو تا که ز اهل دین گردی

 سفیه رای مزنبهر دین با 
 عالم علم عالمی است شگرف
 مرد را ره ز حال برخیزد
 زاد این راه عجز و خاموشی است
 رهروان را چو درد راهرب است
 هر که را درد راهرب نبود
 در رهِ او سخن فروشی نیست
 در مناجاتِ بی زبانان آی
 مرد معنی سخن ندارد دوست

 های محالبگذر از قال و گفته
 ه بهربسیجدانش آن خوبرت ک

 نیست از بهر آسمان ازل
 پري کز جنبش ستاره بود
 دستِ پري از والیتِ دین است

 حیله جویی ربادهی سارق 
 گفت زیرا که مانع جود است
 کاین مروت بر آن سخا آر است
 کز خدا هم دلت بیازرده است
 که نرتسی تو از خدا و رسول
 برود مال به ز جان تو نیست
 بخشش مرگ دان نه بخشش خود
 همرهِ اوست کفر و درویشی
 عنکبوتان مگس قدید کنند
 کی نمک سود عنکبوت خوریم
 کان به دنیا و این به دین نازد
 ترک او عز و سرفرازی دان
 مال در دل چو آب در پستی است

 ای آن و قلتبانی اینقحبه
 کور بر پشتِ پل مقام کند
 دست او زان سرای کوتاه است
 نه سویِ نفس و مال و جاه برد

 ها درد و الف کحاىلچشم
 ن تستآن دو معشوقه این دو دشم

 آن چنان باش تا چنني گردی
 رگ قیفال بهر پای مزن
 نیست این خطّه خطّۀ خط و حرف
 حال باید که قال برخیزد
 قوت و قوت او ز کم کوشی است
 آنکه را درد نیست کم ز خراست
 مرد را زان جهان خرب نبود
 در رهش بهرت از خموشی نیست
 هرچه خواهی بگوی ولب بگشای

 را پوستزآنکه بوده است مغزها 
 ای صدق بهرت از صد فالذرّه

 زو بدانی که می ندانی هیچ
 نردبان پایه بِه ز علم و عمل
 گرچه پري است شريخواره بود
 این که گویند پري پري این است



۲۵۸ 

 در جهانی که عقل و ایمان است
 دشمن حق تن است خاکش دار
 همه اندرز من به تو این است
 مرگ را جوی کاندرین منزل
 من ندیدم سالمتی زخسان
 راه مدین نرفته پیش شعیب
 آدمی را مدار خوار که عیب

 اعی خري و شر درون تو اندد
 در رهِ خلق خوب و سريت زشت
 در درون توهست از پی دین
 آدمی بهر بی غمی را نیست
 عرش و فرش زمان برای وی است
 بی روان شریف و جانی پاک
 جان دانا ز دین غذا سازد
 هرچه آن باعث عبث باشد
 تنت از چرخ و طبع دارد ساز
 جانت حق داد و جاودان ماند

 و لذت شهوات بندۀ بطن
 خشم و شهوت خصال حیوانست
 تا تو از آز و آرزو مستی
 رو قناعت گزین که طالع دون
 نفخۀ صور سور مردان است
 روز دین دست دست رس نبود
 آدمی گرچه بر زمانه مه است
 آدمی سر به سر همه آهوست
 دل کند سخت جامۀ نرمت
 مرد نبود که گرد خود پوید
 تمرد را گر ز رزم بی مایه اس

 اولني سدّه در رهِ آدم
 چون خوری بیش پیل باشی تو
 هر که بسیار خوار باشد او
 باش کم خوار تا بمانی دیر
 چیست حاصل سویِ شراب شدن
 چون کند عربده پی شکن است
 هیچ خصمی برت ز دنیا نیست
 مرد را چون هرن نباشد کم

 مردنِ جسم زادنِ جان است
 قبلۀ حق دل است پاکش دار
 که تو طفلی و خانه رنگني است
 مرگ حق است زندگی باطل

 من برسان گر تو دیدی سالم
 چند گردی به گردِ پردۀ غیب
 جوهری شد میان رستۀ غیب
 هر دو در نیک و بد زبون تو اند
 هفت دوزخ تویی و هشت بهشت
 صد هزار آسمان فزون ز زمني
 پای در گل جز آدمی را نیست
 وین تبه خاکدان نه جای وی است
 چه بود جسم جز که مشتی خاک
 چون نیابد غذا به مگذارد

 که از حدث باشدنز قدم دان 
 این و آن ساز خویش خواهد باز
 زانکه حق داده هیچ نستاند
 برت از بندۀ عزی ومنات
 علم و حکمت کمال انسانست
 به خدا ار تو آدمی هستی
 در دو گیتی است با عذاب الهون
 هر که زان سور خورد مرد آن است
 نسبتِ کس شفیع کس نبود
 ز آدمِ خام دیوِ پخته به است

 ش که بس نیکوستیَدْظّن چنان آ
 خورشِ خوش ز سر برد شرمت
 مرد راهِ نجاتِ خود جوید
 دامن خیمه بهرتین دایه است
 بود نایِ گلو و طبلِ شکم
 کم خوری جربئیل باشی تو
 دان که بسیار خوار باشد او
 که اجل گرسنه است قوتش شري
 اولش شر و آخر آب شدن
 ور سخاوت کند دروغ زن است

 بینا نیستبا که گویم که چشم 
 چه ز اهل عرب چه ز اهل عجم



۲۵۹ 

 تازی ار شرع را پناهستی
 بهر معنی است صورتِ تازی

 علم داند زیست روح با عقل و
 این چنني جلف و بی ادب زانی
 زیرکان را درین سرایِ کهن
 بی غرض پند همچو قند بود
 از درِ تن که صاحب کله است
 از درِ جسم تا به کعبۀ دل
 خاص داند هزارو یک نامش
 پر و بال خرد ز دل باشد
 باطنِ تو حقیقتِ دل تست
 آن چنان دل که وقتِ پیچاپیچ

 نبوداصل هزل و مجاز دل 
 ای گوشت نام دل کردیپاره

 دل یکی منظری است ربانی
 اینت غبنی که یک رمه جاهل

 ای به مجازاین که دل نام کرده
 دل که با جاه و مال دارد کار
 عامه دل در هوای جان بستند
 اندخاصه در عالم معاینه

 همه دست نهال کن دارند
 عاشقِ مرگ هر یک از پیِ برگ
 سگ درد پوستني درویشان
 آدمی را ز جاه بهرت چاه
 درِ دل کوب تا رسی به خدای
 هیچ باشی چو جفت فردی تو
 مرد آنست کو ز خود بجهد
 آن نباشد وىل که چون سرخاب
 گر بد و نیک و مهر و کني باشد
 نشوی بر نهاد خود ساالر
 زان که هرچند گرد بر گردی
 بی خودی ملک الیزاىل دان
 صوفیانی که اهل اسرارند

 نمان و بی زن و جفتهمه بی خا
 رو چو زر بایدت سفیهی کن
 تو به صفوِ صفات صوفی باش

 بولهب آفتاب و ماهستی
 نه بدان تا تو خواجگی سازی
 روح را پارسی و تازی نیست
 که تو تازی همی ادب دانی

 ای مدان چو سخنهیچ غم خواره
 با غرض پند پای بند بود
 تا درِ دل هزار ساله ره است
 عاشقان را هزار و یک منزل
 شعام داند هزارو یک دام

 تن بی دل جوالِ گل باشد
 هرچه جز باطنِ تو باطل تست
 اندرو جز خدا نگنجد هیچ
 دوزخ خشم و آز دل نبود
 دل تحقیق را بحل کردی
 حجرۀ دیو را چه دل خوانی
 خوانده شکل صنوبری را دل
 رو به پیش سگان کوی انداز
 آن سگی دان و آن دگر مردار
 زانکه از دستِ جهل سرمستند

 اندآینه همچو سیماب روی
 همه مرغ قفس شکن دارند
 خویشنت را کشیده ز ایشان مرگ
 ورنه چرخ است بندۀ ایشان
 سرکل را پناه دان ز کاله
 چند گردی به گرد بام و سرای
 همه باشی چو هیچ گردی تو
 پای بر آبروی خود بنهد
 رود  از بهر آبروی بر آب
 هر چه جز دین حجاب دین باشد
 به نماز و به روزۀ بسیار
 زین دو هر لحظه خواجه تر گردی
 ملکتی نسیه نی که حاىل دان
 در دلِ نار و بر سرِ دارند
 نه مقام نشست و معدن خفت
 ور سریت آرزو فقیهی کن
 خواه بصری و خواه کوفی باش



۲۶۰ 

 مفلسی مایه ساز تا برهی
 زر نداری ترا چه گوید مري
 عشق با سربریده گوید راز
 عشق هیچ آفریده را نبود
 عشق بی چار میخ تن باشد
 طلب دُّر وآنگهی کشتی
 عاشقان سر نهند در شبِ تار
 عشق و مقصود کافری باشد
 خطّۀ خاک، لهو و بازی راست
 عشق را رهنمای و ره نبود
 پیش آن کس که عشق رهرب اوست
 عقل مردیست خواجگی آموز
 مرد را عشق تاج سر باشد
 عقل در کوی عشق نابیناست
 صفت عشق پوست داند پوست
 بنه ار هیچ عشق آن داری
 عشق مردان بود به راه نیاز
 در بهشت ارنه اکل و شربستی

 بر درش قایم من بلی گفته
 در جهانی چه بایدت بودن
 هر که را سر به از کاله بود
 عقل چون نقش بست نفس سرتد
 نفس نقشی و عقل نقاشی
 ای بسا شري کان ترا آهوست
 بندگان را که از قدر حذر است
 که کند با قضای او آهی
 زان همه کارهات بی نور است
 تلخ و شريین همه چو زو باشد

 ایو چههرکجابود ذکرِ او، ت
 جان و اسباب ازو عطا داری
 چند پرسی که بندگی چه بود
 هست در دین هزار و یک درگاه
 با قضا سود کی کند حذرت
 بد و نیک تو بر تو راندۀ اوست

 

 ورنه دارد ترا زمانه رهی
 خر نداری چه ترسی از خر گري
 زانکه داند که سر بود غماز
 عاشقی جز رسیده را نبود

 دانا قفس شکن باشد مرغ
 دُّر نیابی نیت بدین زشتی
 تو برآنی که چون بری دستار
 عاشق از کام خود بری باشد
 عالمِ پاک پاکبازی راست
 در طریقت سر و کله نبود
 کفر و دین هر دو پردۀ درِ اوست
 عشق دردیست پادشاهی سوز
 عشق بهرت ز هر هرن باشد
 عاقلی کارِ بوعلی سیناست

  و قاف نکوستعشق بی عني و شني
 از میان آنچه در میان داری
 عشق تو هست سوی نان و پیاز
 کی ترا زین نماز قربستی
 زان شدستم که اکلها دایم
 که به نیکان توانش پیمودن
 بر سر او کله گناه بود
 عشق چون روی داد طبع بمرد
 طبع گردی و عشق فراشی
 ای بسا درد کان ترا داروست

 قدر استآن نه زیشان که آن هم از 
 ای و گمراهیجز فرومایه

 کز تو تا نور راه بس دور است
 زشت نبود همه نکو باشد
 ایجمله تسلیم کن بدو تو چه

 پس دریغ از وی این چرا داری
 بندگی جز فکندگی چه بود
 کمرتش آنکه بی تو باشد راه
 خون مگردان به بیهده جگرت
 تا بدانی تو دشمنی یا دوست

 

  حکایت
 چون گلوگاِه نای و سینۀ چنگ  داشت لقمان یکی کریچۀ تنگ



۲۶۱ 

 روز نیمی به آفتاب اندر
 بوالفضوىل سؤال کرد از وی
 با دم سرد و چشمِ گریان پري

 فراشتبر فلک زان مسیح سر ب
 چه کند روح پاک خانه ز ریح
 چندت اندوهِ پريهن باشد
 تو به درزی شده به پريهنت
 وه که چون آمدی برون ز نهفت

 

 شب همه زان به رنج و تاب اندر
 چیست این خانۀ شش بَدَست و سه پی

 تُ کَِثريیَمُوْ گفت هَذَا لِمَنْ
 که بدین خاک توده خانه نداشت
 فلک چارم است بام مسیح
 بُوکتِ این پريهن کفن باشد
 گازر آن دم بکوفته کفنت
 بس که وا حسرتات باید گفت

 

  حَهُ فِي التَّمثیلِ و قالَ نَوَّرَ اللّهُ رُوْ
 هست در سرایِ غرور مَثَلَتْ
 تموز آن یخک نهاده به پیش در

 یخ گدازان شده ز گرمی و مرد
 باریداین همی گفت و اشک می

 قسمت روزگار آسانی
 چیست عقل، اول جهان دیدن
 مجلس وعظ رفتنت هوس است
 روز آخر ز چرخ پاینده
 هیچ نادیده عالم معنی
 شري گرمابه دیدی از نقاش
 مرغ و حور از بهشت ابدان است

 قوت نبود جز جمال ایزد
 تو چه دانی بهشت یزدان چیست
 کی برد شهوتت به راه بهشت
 از صفات سگی تهی کن رگ
 چیست دنیا سرایِ آفت و شر
 هست چون مار گرزه دولت دهر
 شمش رنگني و هیچ جان نه درو
 این جهان زان جهان نمودار است
 مُل همی خور به بوی گل به بهار
 شب سرخواب و روز عزمِ شراب

 ان چه دیدستیتو هنوز این جه
 هرکه از کردگار ترسنده است
 دوزخی در شکم که این آز است
 نه ز توحید بل ز شرک و شک است
 در خرابی نشسته کاین چني است
 از برون پاک و از درون ناپاک

 مَثَلَ یخ فروش نیشابور 
 کس خریدار نه و او درویش
 با دلِ دردناک و با دَمِ سرد
 که بسی ماندمان و کس نخرید
 به سرِ روزگار اگر دانی
 پس به حِسبت برین جهان ریدن
 مرگ همسایه واعظت نه بس است
 هم تو سایی و هم بس آینده
 معرفت را چرا کنی دعوی
 باش تا شري بیشه بینی فاش
 حکمت و دین بهشت یزدان است
 عاشقان را به جنت ملکوت
 تو چه دانی که جنّت جان چیست
 تات حور و قصور باید کشت

 ر رستخیز، خیزی سگورنه د
 چون کلیدان ز اوىل به دو در
 نرم و رنگني و اندرون پر زهر
 خوانش زرین و هیچ نان نه درو
 لیک آن زنده اینت مردار است
 باش تا بردمد ز خاک تو خار
 نکند جز که دین و ملک خراب
 زین جهان نام او شنیدستی
 خلق عالم ز وی هراسنده است
 تسگی اندر جگر که این راز اس

 که به نزد تو دین و کفر یک است
 رسمِ گربان گرفته کاین دین است
 کیست این هست صوفی چاالک



۲۶۲ 

 مردم از زیرکان دژم نشود
 بغض کز سنتی بود دین است
 دوست را گر زهم بدری پوست
 ور بگویی به دوست برجه هني

 رهزنِ یقني باشد مرد را
 شاخ بی برگ و میوه، خار بود
 مر ترا آن رفیق و یار آید
 یار هم کاسه هست بسیاری
 دوست خواهی که تا بماند دوست
 بد کسی دان که دوست کم دارد
 از تقی دین طلب ز رعنا الف
 آستني گر زهیچ خواهی پر
 آن که از حسّ چشم و بینی وگوش

 ها جهان بینینامد از گوش
 د بار بازگردد یارگرچه ص

 آن طلب زو که داند و دارد
 خلق دشمن شود چو بگریزی
 تا نباشی حریف بی خردان
 با بدان کم نشني که بد مانی
 خوش خوی از بدخویان سرتگ شود
 مهر پیوسته یک سواره بود
 جفت خواهی خدای ندهد بار
 هر که ما را نخواهد از همه دل
 هر کجا داغ بایدت فرمود

 چو دیگ تهی استصحبت ابلهان 
 چون کتابی است صورت عالم
 صورتش بر تن لئیمان بند
 دعوی دوستیت با معبود
 تو به گوهر ورای دو جهانی
 آخشیجان گنبِد دوار

 ای گري زین جهان مجازگوشه
 عالم طبع و وهم و حس و خیال
 غازیان طفل خویش را پیوست
 که چو آن طفل مرد کار شود
 تاین همه نقش دانی از پی چیس

 آدمی بی خرب ستور بود

 مهر گر عقل بود کم نشود
 مهر کز علتی بود کني است
 گر کند آه او نباشد دوست
 گویدت تا کجا بگو بنشني
 هر قرینی که دونِ دین باشد
 یار بی نفع و دفع مار بود

 آیدکه به نیک و به بد به کار 
 لیک هم کیسه کم بود یاری
 آن طلب زو که طبع و شیوۀ اوست
 زان برت چون گرفت بگذارد
 از صدف دُرّطلب ز آهو ناف
 از صدف مشک جوی ز آهو در
 زان ببني زین ببوی و زان بنیوش
 نچشد چشم و نشنود بینی
 گردِ او باز گرد چون طومار
 تا تو از وی، وی از تو نازارد

 میزیبد قرین گردی ار درآ
 که نکو کار بد شود ز بدان
 خو پذیر است نفسِ انسانی
 میش چون گرگ خورد گرگ شود
 ماه باشد که با ستاره بود
 فرد باشی خدای باشد یار
 گر همه جان بود ز وی بگسل
 چون تو مرهم نهی ندارد سود
 از درون خاىل و برون سیهی است
 کاندرویست بند و پند به هم
 صفتش بر دلِ حکیمان پند
 پس طلبکار لذت و مقصود

 دانیچه کنم قدر خود نمی
 مردگانند زندگانی خوار
 سازتوشۀ آن جهان درو می

 اند و ما اطفالهمه بازیچه
 تیغِ چوبني از آن  دهند به دست
 تیغِ چوبینش ذوالفقار شود
 تا به هستی رسی بدانی زیست
 گرچه دارد دودیده کور بود



۲۶۳ 

 به خدای ار بود ز بهر شرف
 هادیِ ره به جز هدایت نیست
 این جهان در حلی و حله نهان
 صد هزاران چو تو به آب برد
 تو مکن کار جز به دستوری
 علم دانی ولیک علم حیل
 کی شود مایۀ نشاط و سرور
 بارِ تو شیشه، راه پرسنگ است
 با رفیقان سفر مقر باشد

 فته اند هشیارانبس نکو گ
 دوست را کس به یک بدی نفروخت
 چند گویی ز چرخ و مکرو فنش
 زیر این چرخِ گنبد دوار
 آنچه ار کانی آنچه گردونی است
 مرد تا درجهان دین نرسد
 به خدای ار به زیر چرخ کبود
 هزل من هزل نیست تعلیم است
 من نه مرد زن و زر و جاهم
 خلق را جمله صورتی انگار

 ز اهل عصر بکاهزحمت خود 
 

 ز خلیفۀ خدای چون تو خلف
 اندران والیت نیست وان طریق

 گنده پريیست زشت و گنده دهان
 تشنه باز آورد که غم نخورد
 مرگ اگر ره زند تو معذوری
 گنج داری ولیک سیم دغل
 هم در انگور شريۀ انگور
 منزلت دور و هم خرت لنگ است
 بی رفیقان سفر، سقر باشد
 خانه را زاد و راه را یاران
 بهرکیکی گلیم نتوان سوخت

 کری کند سخنشبه خدای ار 
 هست دی با بهار و گل با خار

 هایِ بريونی استزان جهان پوست
 از گمان در ره یقني نرسد
 چون منی بود و هست و خواهد بود
 بیت من بیت نیست اقلیم است
 به خدا گر کنم وگر خواهم
 هیچ از هیچ خلق طمع مدار
 هرچه خواهی ز خالق خود خواه

 

  فی التمثیل
 آن شنیدی که بود پنبه زنی
 گفت کای زن مرا به نادانی
 چه بود جرم من چو باشم من
 سلوتی نیست خلق را از کس

 سخن باش تا امان یابی خوش
 

 مفلس و قلتبانش خواند زنی 
 مفلس و قلتبان چرا خوانی
 مفلس از چرخ و قلتبان از زن
 سلوتِ روح خلوت آمد و بس
 وقت گفنت خالصِ جان یابی

 

 ٭٭٭
 

 هر کجا هست پادشاهیِ دل
 این کُره را که نام کردی خویش
 این مثل را مگر نداری سست

 تگوی یکدگرنداز جفا زش
 دوست جوی از برادران بگسل
 تا پدر زنده با تو دمساز است
 گر دو نیمه کنی برو سیمت
 پور و فرزند بد بود به دو باب
 جهل باشد عدوت پروردن

 چه بود ملک و ملک مشتی گل 
 هر یکی کژدمند با صد نیش
 که اقارب عقاربند درست
 وز حسد عیبجویِ یکدگرند
 که برادر کند پر آذر دل
 چون پدر مرد با تو انباز است
 ورنه در دم کند به دو نیمت
 زنده مالت برند و مرده ثواب
 از پیِ رنجِ دل جگر خوردن



۲۶۴ 

 ور بود خود نعوذباللّه دخت
 بر کس ایمن مباش زان پس تو
 آنکه از بودِ اوت عار آید
 هر که را دخرت است خانه نژاد

 ر آورد مادرور ترا خواه
 مرد بیگانه گردد از خانه
 گشته معروف هر گه و هر جای

 

 خام آمد و تمام نه پخت کار
 که نیابی امني برو کس تو
 پیِ دخرتت خواستگار آید
 بهرت از کور نبودش داماد
 شود از وی سیاه روی پدر

 ات پر شود ز بیگانهخانه
 کیست این مر مراست خواهرگای

 

 ٭٭٭
 

 کرد باید زن ای ستوده سري
 اشتقاقش ز چیست دانی زن
 آنکه عم تو وآنکه خال تو اند

 و و پر ستم باشدعم که بدگ
 دلِ اهل خرد ستم نکشد
 چون زرت باشد از تو جوید رنگ
 خواجۀ تو قناعت تو بس است
 باز اگر خویش باشدت صوفی
 اندر افکنده در دو خانه خروش
 پارسا صورتانِ مفسدکار
 ور بود خود فقیه خویشاوند
 بد بد است ارچه نیکدان باشد
 تا که را باز خشک ریش کند

 ناییتو مکن دعوی توا
 اصل دین چون عَلَم بلند کند
 نبود روز حشر نوبت طني

 هایی که شهوتی نبودتخم
 چه کنی خویشی کسی که عیان
 دور شو زین جهان، جهانِ تو نیست
 بیش ازین بس که بود چرخ کبود
 بر وفایِ زمانه کیسه مدوز
 چه کنی خویشِ خویشت اللّه بس
 چو دهی از پی گذرگه سِفل

 ت و مالبندۀ زن شدن به شهو
 جفتِ پر کرب، نیشِ پر شهد است
 زان که دارد به سوی حمدان رای
 آورد کدخدای را به گله
 به رهی گر کنی به فردی خو

 لیک از خانِمان خویش به در 
 یعنی این قحبه را به تري بزن
 همه در خون جاه ومال تواند
 عم نباشد که درد و غم باشد
 عاقل اندوه خال و عم نکشد
 چون بُوی مفلس از تو دارد ننگ
 صرب وهمت بضاعتِ تو بس است
 فِیاو خود از هیچ روی الیِوْ

 یک رمه دلق پوش زرق فروش
 باز شکالن ولیک موش شکار
 آنگه از مکر و حیله بینی بند
 سگ سگ است ارچه سرشبان باشد
 تا که بر ریش او سریش کند
 با چنني ظالمی که بر نایی
 برچنني اصل ریشخند کند
 نوبت دین بود به یوم الدین
 برِ آن جز قیامتی نبود

 آبت ار نیابد نانبربد 
 چه بوی آن آن که آن تو نیست
 زین سپس نیز بس که خواهدبود
 بگذرانش به قوت روز به روز
 هر چه زین بگذرد هوا و هوس
 خرد پري خود به کودک طفل
 پس برو حکم کردن اینت محال
 گلِ رعنا دو روی بدعهد است

 دِ حمدان کند نه حمدِ خدایحَمْ
 نان بازار و خانۀ به غَلَه

 ز خوش و ناخوشی و زشت و نکوا



۲۶۵ 

 ای رسول خدای بی همتا
 در مدینه ز خاک سربردار
 دین فروشان گرفته منرب تو
 ای خداوند فرد بی همتا
 که مرا زین گروه برهانی

 ای سنایی راتو سنا داده
 

 از پی امتّت ز بهر خدا
 تا ببینی که کیست بر سرِ دار
 زار گشته شُبَري و شرب تو
 حرمت این رسول راه نما
 تا گذارم جهان به آسانی
 تا بدیدم رهِ رهایی را

 

  نی سمرقندیسوز
از فحـول حکمـاء و شـعرای . در بخارا تحصیل کماالت نمـوده. حکیم شمس الدین، محمد بن علی نام و لقبش بوده

در ایام شباب با وجود فضایل ادراک متعاىل اغلب اشعارش بـه طریـق مهاجـا و هـزاىل واقـع . آن زمان محسوب شده
. رکیکه تائب و به تحصیل مراتـب عالیـه راغـب گردیـد باالخره از فیضِ صحبت جناب حکیم سنایی از اهاجی. آمده

گوینـد نسـبتش بـه حضـرت . زیارت حرمني الشریفني را دریافت و در سنۀ پانصد و شصت و نه به عـالم دیگـر شـتافت
  :از اوست. رسدسلمان رضی اللّه عنه می

 تا کی ز گردش فلک آبگینه رنگ
 بر آبگینه سنگ زدن فعل ما و ما
 اصرار کرده با گنهِ خود به سر و جهر
 نمرود وقت گشته و فرعون مملکت

 ایم صلحپذیرفته جایی که جنگ باید
 چنگِ اجل گرفته گریبانِ عمرِما

 

 بر آبگینه خانۀ طاعت زنیم سنگ 
 تهمت نهاده بر فلکِ آبگینه رنگ

 و نه از کبريه ننگنه شرم از صغريه 
 گه با رسول کینه و گه با خدای جنگ

 ایم جنگجایی که صلح باید آشفته
 ما خوش گرفته دامن آز و هوا به چنگ

 

 ٭٭٭
 

 ز هر بدی که تو گویی هزار چندانم
 به یک صغريه مرا رهنمای سلطان بود
 هواست دانه و من دانه چني وهاویه دام
 هوا نماند تا ساعتی به حضرت هو
 اگر نبودی با این هوا هدایتِ هو
 به حقِ دین مسلمانی ای مسلمانان

 ت پشیمانی از گنه توبه استرسول گف
 به زهدِ سلمان اندر رسان مرا ملکا

 

 مرا نداند زان گونه کس که من دانم 
 به صد کبريه کنون رهنمای شیطانم
 اگر به دانه بمانم به دام درمانم

 ای بجنبانمهو اللّهی بزنم حلقه
 به سوی هاویه بردی هوا چو هامانم
 که چون به خود نگرم ننگ هر مسلمانم

 ث اگر تایبی است من آنمبرین حدی
 چو یافتم ز پدر کز نژادِ سلمانم

 

  مَةشمس الدّین طبسی َعلَیهِ الرَّحْ
. غـرض، از اکـابر فضـال و از اماجـد حکماسـت. قاضی شهر هرات بوده و قاضی منصـور فرغانـه او را تربیـت نمـوده

  :این قطعه از اوست. در هرات ۶۲۶وفاتش در سنۀ 
 با بدان کم نشني که صحبت بد
 آفتاب ار چه روشن است او را

 

 کندگر چه پاکی ترا پلید  
 ای ابر ناپدید کندپاره

 



۲۶۶ 

  شهاب الدّین مقتول قُدِّس سِرُّه 
گوینـد خـواهرزادۀ جنـاب شـیخ . اسم شریف آن جناب یحیی و مکنی است به ابوالفتح و به شیخ اشراق مشهور است

رسـالۀ حکمـت . تألیفات بدیعـه فرمـوده. خ و از حکمای راسخ بودهدر هر حال از اکابر مشای. شهاب سهروردی است
در علوم عربیه نیـز طـاق و در حکمـت و احادیـث و ریاضـی . اشراق و منت هیاکل بر فضیلت وی شاهدی است عادل

نیـز . مدت عمرش هشتاد و هشت سـال. در سنۀ پانصد و هشتاد و هفت در حلب به درجۀ شهادت رسید. مشهور آفاق
تصانیفش بسیار است و از آن جمله است مطارحـات، تلويحـات، حکمـت اشـراق، لمحـات، الـواح عمادیـه،  اندگفته

هیاکل نوریه، مقاومات، رمزالوحی، مبدء و معاد فارسی، بستان القلوب، طوارق االنوار، نفحات فی االصـول الکلیـه، 
ماویه، لوامـع االنـوار، رقـیم الق. در تصوف دسـی، اعتقـاد الحکمـاء، کتـاب البصـر، رسـالة بارقات االلهیه، نغمات السـّ

العشق، رسالة المعراج، رسالۀ درجات، رسالۀ آواز پـر جربئیـل، رسـالۀ صـفري سـیمرغ، دعـوات الکواکـب و تسـبیحات 
  :از اوست. فرمودهگاهی عربیّاً و فارسیاً شعر می. هیاکل فارسیه، شرح اشارات، رسالۀ یزدان شناخت، رساله در سیمیا

 ءٌ ُت ضَوْوَإنِّي فِي الظَّالم رأَْی
 عاً نُ لِلدُّنیا طَِمیْفَ أَکُوْکَیْوَ
 ضِي باالقامةِ فِي فَالةٍأَاَرْ

 حَیّاتِ صَحِبيعَلُ الْاَجْ إلَی کَمْ 
 نِيءِ أَفْتُ ذَاکَ الضَّوْإذا القَیْ

 هُ کِرُوْمٌ یُنْوَلِي سِرٌّ عَظِیْ
 

 لَ زُیِّنَ بالنَّهار لَّْیکَأَنَّ ال 
 تُ دَارِينِ رَأَیْقَدَیْفَرْقُ الْ وَفَرْ
 عَناصِرِ فِي جَوَارِيبَعَةُ الْوَأرْ

 عَلُ التَّنِنيَ جَارِيأَجْ إلَی کَمْ 
 یَسَارِي یِني عَنْفَالَ افنی یَمْ

 جِدارِينَ الرُّؤُسَ عَنِ الْیَدُقُّوْ
 

  رباعی
 ر رشتۀ خرد گم نکنیهان تا س

 رهرو تویی و راه تویی منزل تو
 

 خود را ز برای نیک و بد گم نکنی 
 هشدار که راه خود به خود گم نکنی

 

  شرف یزدی
و هُوَ موالنا شرف الدین علی، در همۀ فنون کماالت، قصب السبق از همگنان ربـودی و مصـاحب سـالطني گورکانیـه 

حسـب الخـواهش شـاهرخ مـريزا . احوال خجسته مآلش در تواریخ مسطور و تصـانیفش بـني المـورخني مشـهور. بودی
کتاب کنه المـراد و حلـل حقـایق . غرض، در طریقت مرید سلطان حسني اخالطی است. خ ظفرنامه تألیف فرمودهتاری

این چند . در سنۀ هشتصد و پنجاه و شش در یزد وفات یافت. التهلیل و مواطن و شرح قصیدۀ برده از آن جناب است
  :بیت از اشعار فارسیّۀ اوست

  قطعه
 عالمی غرق تحري به لب بحر وجود
 سخن از خویش بگو سخرۀ بیگانه مشو

 

 ریا نیستدیده بر موج و کسی را خرب از د 
 کاندرین دیر کهن غري تو کس گویا نیست

 

 ٭٭٭
 

 صوفی مباش منکر رندان می پرست
 رند و است جرعۀ می از اسباب دنیوی
 شیخ است و صدهزار تعلق ز نیک وبد

 تر که مردم کوته نظر کنندوین طرفه
 در آرزوی این که ببوسند دستِ دوست
 نگشاد در به روی شرف پري میکده

 

 کاندر پیاله پرتوی از روی یار هست 
 و آن هم بیفکند ز کف آنگه که گشت مست
 پیوسته خلق را پی بدنامی و شکست
 آن را خطاب عاصی و این را خداپرست

 سرفدا شده کس را نداد دستبسیار 
 تا از دیارِ کون و مکان رخت برنبست
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 ٭٭٭
 

 گو از سر هر دو کون برخیزد
 چون در همه جا بجز تو کس نیست

 

 هر کس که میان ما نشیند 
 در صومعه کس چرا نشیند

 

 ٭٭٭
 

 ایای چهره برافروختهقد برافراخته
 تا نیابد خربِ حسنِ تو غري از غريت

 

 ایای خرمن ما سوختهکار خودساخته 
 ایهمه را دیده فروبسته و لب دوخته

 

  عیربا
 در چشمۀ شرع کجروم چون خرچنگ
 بر منربِ علم همچو در کوه پلنگ

 

 در بیشۀ دین چو روبهم پر نرينگ 
 در دلقِ کبود همچو در نیل نهنگ

 

 ٭٭٭
 

 ایمگر جام طرب به مسند جم زده
 پیدا شده عالمی و پنهان گشته

 

 ایمجز باده به دست نیست تا دم زده 
 ایمایم بر هم زدهتا چشم گشوده

 

 ٭٭٭
 

 گه شانه کِش طرّۀ لیلی باشی
 گه آینۀ جمال یوسف گردی

 

 گه در سر مجنون همه سودا باشی 
 گه آتشِ خرمن زلیخا باشی

 

  شریف جرجانی
با امـري تیمـور . در کماالت یگانۀ آفاق و از علمای معاصرین خود طاق. اسم شریفش مريسید شریف، مشهور به عالمه

وی را از اصحاب خواجه عـالء الـدین . صاحب کتاب نفحات. ز عهدۀ توصیفش قاصرگورکانی معاصر و زبان بیان ا
درمجالس العشاق آمـده کـه عالمـه بـا سـلطان . نقشبند دانسته و صاحب رشحات نیز در این قول با وی موافقت کرده

هور غرض، احواالت آن جناب در کتب مفصّالً مسـطور اسـت و تألیفـاتش مشـ. حسني اخالطی مصری صحبت داشته
  :این رباعی از اوست. است

 ای حسن ترا به هر مقامی نامی
 کس نیست که نیست بهره ور از توولیک

 

 ای پیغامیوی از تو به هر دل شده 
 ای یا جامیاندر خور خود به جرعه

 

  شوکت بخارایی
ی مـتخلص بـه در اصـفهان شـیخ محمـد علـی الهیجـ. نمـوداز وارستگان زمان خود بوده و در بالد ایران سیاحت می

ای بـر دوش و سـر و گفته است که در ایام شـتا او را دیـدم نمـد پـاره. حزین از عرفای متأخرین وی را مالقات نموده
گذشت و به قدریک شرب برف بر سـرش جمـع شـده بـود و از شـوریدگی حـال و پریشـانی پای برهنه در میان برف می
بـه هـر حـال . ا وی تکلمی کنم ملتفت نگشته، از مـن در گذشـتچندانکه خواستم ب. آمدخیال در مقام ریخنت آن نمی

  :این دو بیت از اوست
 گسلد رشتۀ نظارۀ منز هم نمی

 

 به عمر خود نکنم غري یک نگاه ترا 
 

 ٭٭٭
 

 کنی از بینوایی که مراستچه منع می
 

 که پادشاه ندارد گدایی که مراست 
 

  شمس شريازی
گاه بوداز علوم . اسمش شمس الدین عبداللّه خواجه شمس الدین محمد حافظ شريازی و شیخ علـی . عقلی و نقلی آ
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سـلطان محمـد مظفـر بـه وی ارادت . اندکال و قوام الدین ابواسحق از تالمذۀ او، و در خدمتش اکتساب علوم نموده
  :شودنوشته میاین رباعی تربّکاً از او . اتفاق افتاد ۷۷۲وفاتش در سنۀ . غرض، از اکابر فضال و حکماست. داشته

 در دولت و محنت جهان هست زوال
 خوش باش و زمان به کام یاران گذران

 

 دُّر صاف تو گر دُرد در افکنده منال 
 زیرا که نماند این جهان بر یک حال

 

  شرف اصفهانی
  

از مشـاهري . داننـد کـه آن را پـزده نیـز گوینـدمضـافات اصـفهان مـی او را از شـفروه مِـنْ. و هُوَ شرف الـدین فضـل اللّـه
رسالۀ اطباق الذهب که مشتمل است بر صد کلمه در پند و مواعظ و شرح حال اصـناف خالیـق آن جنـاب . فضالست

  :این چند بیت از اشعار آن جناب است. در مقابل اطواق الذهب ز مخشری نوشته
 از تقاضای وصالش خامشیم

 

 این خموشی هم تقاضایی خوش است 
 

 ٭٭٭
 

 عشقی که نه آلودۀ هجران نه وصال است
 

 خرسند که دارد گنجی است ندانم دل 
 

 ٭٭٭
 

 مسلمانان به مستوری میازاریدمستان را
 

 برتسید از قضایِ بدکه من هم پارسا بودم 
 

 ٭٭٭
 

 اگر زاهدانند وگر عارفانند
 شماریمرا الیق سوخنت می

 خدایا از آن خوان که از بهر خاصان
 اگر رحمت اال به طاعت نبخشی
 اگر در بها زهد خواهی ندارم

 

 همه مرد مزدند مرد خدا کو 
 اگر صادقی آتش و بوریا کو
 نهادی نصیب منِ بینوا کو
 پس این بیع خوانند جود و عطا کو

 دهی بهر ما کوی بها میوگر ب
 

  شفایی اصفهانی
مع کمـاالت صـوری و مريداماد او را تمجیـد نمـود و جـا. نامش حکیم  شرف الدین حسن و افضل فضالی زمن بوده

از عالم توحید و تجرید بهره برداشته و در طریقۀ شعر و شاعری لـوای شـهرت . معنوی و حاوی حکمت علمی وعملی
مثنویات متعـدده دارد و از جملـه مثنـوی . قصاید و غزلیات دلکش به رشتۀ نظم کشیده و بادۀ معرفت چشیده. افراشته

الحق کمال فصاحت و بالغت حکیم از آن ظاهر است و از غایت لطف به بحر حدیقه موسوم به نمکدان حقیقت که 
لیکن آنچـه بـر فقـري از . اند و نسخۀ آن متداول است و غالب خلق از سنائی دانندبعضی آن را از حکیم سنائی دانسته

بـه هـر صـورت چـون نهایـت . اسـت) ره(کتب تذکره، خاصه تذکرۀ علیقلی خان لکزی معلـوم شـده از حکـیم شـفایی
  :الحت دارد اغلبی از آن نوشته شدم

 نظر به جانب او بی نظر توان کردن
 ببني و هیچ مبني و بدان و هیچ مدان

 

 حجاب چهرۀ عشّاق عني بینایی است 
 که خاکپایِ ادب کیمیای دانایی است

 

 ٭٭٭
 

 از ردّ و قبول دگرانش چه تفاوت
 

 آن بنده که در چشم خریدار درآمد 
 

 ٭٭٭
 

 رفتآن شیخ که از خانه به بازار نمی
 

 ی که رهِ خانه نداندمست است به حد 
 

 ٭٭٭
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 پرستاری ندارم بر سربالنيِ بیماری
 

 مگر آهم ازین پهلو به آن پهلو بگرداند 
 

 ٭٭٭
 

 جویدرسد عاشق دل دیوانه میبه هرکس می
 

 جویددلش را آشنا برده است و ازبیگانه می 
 

 ٭٭٭
 

 کردغم عالم پریشانم نمی
 ترسید از دوزخ شفایینمی

 

 سر زلف پریشان آفریدند 
 غم جان سوزِ هجران آفریدند

 

 ٭٭٭
 

 به ناامیدی از آن خوش دلم که چرخ نیافت
 

 ای که توان از من انتقام کشیدبهانه 
 

 ٭٭٭
 

 مردیم و حرف یاری ما در جهان بماند
 

 رفتیم در کنار و سخن در میان بماند 
 

 ٭٭٭
 

 این کعبه و آن مسجد آدینه طلب کرد
 

 آن برد که در سینه طلب کرد ره سویِ تو 
 

 ٭٭٭
 

 راندم از ناز چو مرغی که به بازیمی
 

 پایش بگشایند پریدن نگذارند 
 

 ٭٭٭
 

 غريت نه همني الزم عشقست که لیلی
 

 از رشک نخواهد که به مجنون نگرد کس 
 

 ٭٭٭
 

 های عالم رفت از یادمبه شغل عاشقی غم
 

 کردمکردم اگر کاری چنني پیدا نمیچه می 
 

 ٭٭٭
 

 زان در توفیق نگشایند بر رویت که تو
 

 کنیاز همه کاری چو درمانی توکل می 
 

  نَوِيِّ المَوسُومِ به نمکدان حقیقتمِنَ المَثْ
 قِ عِْشلِسانِ الْ مِدُ اللّهَ عَنْنَْح

 اَبَداً الیقاً بااليِهِ 
 گر ثنایی سزای او باشد

 یشدفکرت جان و دل چه اند
 در ثنایش که کارِ امکان نیست
 عقل عاجز شود که ال اُحصی
 باطن و ظاهر اول و آخر
 اوىل نه که سابقش قدم است
 این سخن خود سزای او نبود
 بر وی اطالق و چند و چون ستم است
 کفر و دین جلوه گاه وحدتِ او
 اندکفر و دین خاکروب این راه

 کفر غافل که در عبارتِ اوست
 گانگیش ندیکند بر یمی

 گر برهمن وگر خداخوان است

 قِ عِْشجَنانِ اْل کُرُهُ عَنْثُمَّ نَشْ 
 مائهِکامِالً شامِالً لِنَعْ

 داز لبِ کربیایِ او باش
 خاطرِ آب و گل چه اندیشد
 در هوایش که حد عرفان نیست

 رِيکَم شود که الأَدْنطق اَبْ
 همه جا غایب از همه حاضر
 وآخری نه که الحقش عدم است
 جای اینگونه گفتگو نبود

 شأنه بری ز کیف و کم است جَلْ
 ال و اِلّا گواهِ وحدت او
 اندتشنه بی دلو بر سر چاه

 اوست بی خرب ال که هست طاعتِ
 وصف لم یولدی و لم یلدی
 روش زی بارگاه سلطان است
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 ای حجاب رخت نقاب ظهور
 ما و هل را به حضرتت ره نه
 قدم از خویش چون نهادی پیش

 گاهِ یکتاییای تو در جلوه
 

 ات تجلی نورپردۀ هستی
 هیچ کس از تو جز تو آگه نه
 جلوه کردی به پیش دیدۀ خویش
 هم تماشا و هم تماشایی

 

  فِي المناجات
 در رهت عقل پیش پای ندید
 چون اصوىل ز دور کرد نگاه
 عشق چون مشعل یقني افروخت
 عقلِ اوّل چو طفلِ چوب به مشت
 هرکه را سر به جیب عرفان است
 دمعرفت کی ز قال می زای
 حبس در دام احتمالِ همه
 برگ این راه را ز اهل کمال
 به خیالش رسید نتوانی

 

 قدمی چند رفت و برگردید 
 ورقی چند دید کرد سیاه
 اوّلش دفرت خیال بسوخت
 بر سر حرف اولش انگشت

 برهان است از تو بر تو هزار
 رهرب کور کور کی شاید
 موم در دست قیل و قال همه
 دیده بستان نه پای استدالل
 قدم دل مگر بجنبانی

 

  در بیان تقاضای اسماء و صفات به ظهور ذات
 مبدء اصل و فرع جل جالل
 دیدخویشنت را به خویشنت می

 هیچ در سر هوایِ سري نداشت
 بس که مغرور بود و بی پروا
 جوش زد چون کمالِ اسمائی
 شوق نگذاشت حسن را مستور
 چون صفات مقابل باری
 آنچه اکمل بود ز پیش برد
 ز آتش آن مایۀ صفات کمال
 وین دو را حکم بود دیگرگون
 دوست دارد خفا جاللیت
 بر خفا بود چون ظهور اشرف
 رحمتش سبق یافت بر غضبش
 تا زبردستی وجود بود
 گفت احببت تا زحُبِّ ظهور

 ها چو الزمِ ذاتنداین صفت
 گر یکی بر یکی شود غالب
 آن دگر بالتمام مخفی نیست

 نسانیگر بود یک دو فرد ا
 نبود آن دو را به هم الفت
 تربیت گر نه این چنني باشد

 همدم خویش بود در آزال 
 ورزیدعشق با روی خویش می

 احتیاج ظهور غري نداشت
 از دو عالمش بود استغنا
 حسن شد طالب تماشایی
 جلوه گر شد به جلوه گاه ظهور

 قاضی شوند در کاریمت
 از میان مدعای خویش برد
 بود چون منبع جمال و جالل
 در ظهور و خفا بروز و کمون
 رو به عاشق نما جمالیت
 که ز تاریکی است نور اشرف
 یافت عشق آنچه بود در طلبش
 نیستی زیردست بود بود
 پی بری سوی آن شرف به شعور
 بني اندر مقام اثباتند
 مطلب خوش را شود طالب

 قص در شأن حق تعاىل نیستن
 تحت اسماء ضِّد ربانی
 از دو سو تا ابد بود کلفت
 کارِ این هر دو عکس این باشد
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 ای به لطف ازلچون شود بنده
 هر که زی او رود به صدق و نیاز
 آن نبینی که پرتوِ مهتاب
 صیقلی گر بود مقابل او
 همچنني نور نیّرِ ازىل
 آنکه هم جعل اوست آب وگلش
 بهرۀ او ز مایۀ عزّت
 هرکه با صبح هم نشني باشد

 ود انتظام او با شامور ب
 

 مظهر لطف المعزّ به مثل
 یابد او نیز همچو او اعزاز
 چون بتابد بر آینه یا آب
 گريد آن نور نقش در دل او
 چون فتد بر دلِ خفی و جلی
 روشنی گريد از فروغِ دلش

 پایۀ همتهست بر قدر 
 نورِ دلت در آستني باشد
 همچو شب رویِ دل کند شب فام

 

  در مناجات حضرت باری تعاىل
 ای به مغز خرد زده اورنگ
 در دو عالمت نیست گنجایی
 مغز را عقل و دیده را نوری
 حضرت عشق آفریدستی
 خانۀ دل چو شد تمام و کمال
 یعنی این خلوت خدایی ماست
 نیستی را بجز تو هست که کرد

 نی توبرتر از کار این جها
 هر کسی در خیالِ داورِ خویش
 چون شود مغزِ معرفت بی پوست

 گویندهر چه گفتند و هر چه می
 

 خویش را گنج داده در دلِ تنگ 
 جز دلِ عاشقان شیدایی
 در نقابِ ظهور مستوری
 وز دو عالمش برگزیدستی
 گسرتیدی درو بِساط جمال
 حرمِ خاص کربیاییِ ماست
 شب و روز و بلند و پست که کرد
 حاشَ للسّامعني نه آنی تو

 در خورِ خویشصورتی ساخته است 
 همه دانند کاین قفاست نه روست

 پویندهمه راهِ خیال می
 

  فی اظهار الشّوق و الطلب اىل المحبوب
 ای درون و برون ز تو لربیز
 در نقاب ظهور مستوری
 تو نهانی و شوق دیدارت
 غم پنهانی تو دزدیده
 نالۀ مست ترانۀ غم تو

 عشق تو خانه زاد دلم داغ
 شوق تو چون فزون کند دردم
 ظاهر وباطن از تو درد آمیز
 ای توصهبایِ ساغرِ همه کس
 ملک توحید را تو پادشهی
 ذات پاکت که ارفع از پستی است

 

 عشقت از خاک تريه وجد انگیز 
 ای دوریبس که نزدیک گشته

 این چنني گرم کرده بازارت
 سینه از سینه دیده از دیده
 خاطرم وجد خانۀ غم تو

 یار تو ز یاد دلمنرود 
 گرد هر موی خویشنت گردم
 همه جا خاىل از تو و لربیز
 نَشأَۀ تست در سرِ همه کس
 خاصۀ تست ال شریک لهی
 محض هستی است گرچه نه هستی است

 

  فی صفتِ ظهور الحقّ و تجّلیاته
 یک زبان بینی و سخن بسیار

 ای دگراستهر زمانیش جلوه
 یک نسیم است و موج در تکرار 

 لیک چشم علیل بی خرب است
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 حقیقت نیستبخل در مبدء
 آب در بحر بی کران آبست
 هست توحید مردم بی درد
 لیک غري خدایِ جل و جالل
 هر که داند بجز خدا موجود
 وحدت خاصۀ شهود اینست
 حق چو هستی بود به مذهب حق
 نیستی را وجود کی باشد
 ذات در مرتبه مقدم ذات
 وحدتِ بحت بی کم و چه و چون
 آنکه از اعتبار هر جهتی

 د عرض حسن خویش کندچون به خو
 دیده ور شو به حسن لم یزىل
 بعدِ کان مایۀ وبال بود
 ارنی گوی باش همچو کلیم
 لن ترانی چه از سرِناز است
 لن ترا مهر بر لب ادب است
 این غرور است الیق گله نیست
 آنکه سرمستِ جام دیدار است
 آن زمان بزم قرب را شایی

 رَب دلیل نزدیکی استنُ أَقْنَحْ
 با لقاش روی به رو کندمی

 آنکه باشد به گاه گفت و شنید
 به چه بیگانگی ازو دوری
 چشمت از آفتاب خريه شود
 چهرۀ آفتاب خود فاش است
 دیده از آفتاب پر سازی
 چشمِ خودبني خدای بني نشود

 بینددیده کو خویش را نمی
 قربِ بسیار مایۀ دوریست
 آن نبیی که از پی ابصار

 است آینه پای تا به سر بصر
 کند جلوه در هزار لباسمی

 ای از ذاتچون نداری نشانه
 زان گرفتار دامِ وسواسی
 تو نظر کن به حسنِ روزافزون

 دو تجلی به یک طریقت نیست
 چون کنی در سبو همان آبست
 حصرِ نوِع وجود در یک فرد
 نیست موجود نزد اهل کمال
 هست مشرک به کیش اهلِ شهود
 معنیِ وحدتِ وجود این است
 غري حق نیستی بود مطلق

 ور از نمود کی باشدبهره
 نیاز است ز اعتبار صفاتبی

 ز اعتبارات وهمی است مصون
 شود به هر صفتیمتصف می

 فِ خویش بیش کندهر زمان وص
 گو ز غريت بتاب معتزىل
 سبلِ چشم اعتزال بود
 لیک ناری ز لن ترانی بیم
 درِامید همچنان باز است
 مر مرا تازیانۀ طلب است
 که بجز امتحان حوصله نیست
 ال به چشمش نعم پدیدار است
 کت برانند پیشرت آیی
 لیک چشمت به روی تاریکی است

 یَرجُو دیده را سرمۀ فَمَنْ 
 تو نزدیکرت ز حبل وریدبه 

 قدمی پیش نه که مهجوری
 کی بر آن آفتاب چريه شود
 بی نصیبی گناه خفاش است
 چشم خفاش گر بیندازی
 حنظل از سعی انگبني نشود
 بیندهیچ دانی چرا نمی

 وصلِ بی حد دلیل مهجوریست
 اندکی دوریت بود ناچار
 لیک از عکسِ خویش بی خرب است

 اسای لباس شنچه کند چون نه
 می شوی گم در ازدحامِ صفات
 که به هر کسوتیش نشناسی
 منگر بر لباس گوناگون
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 گر به چشم شهود بنشینی
 مرو آزرده گر ز خانۀ ناز
 روز شوق تو چون زیاده شود
 آن زمان بر رخ طلب خندی
 نه که نادیده چشم بگشایی

 

 هر چه بینی نخست او بینی
 رسد آوازاندکی دیر می

 خود به خود بر تو درگشاده شود
 کش ببینی و چشم بربندی
 که به نامحرمانش بنمایی

 

  در نعت حضرت ختمی پناهملسو هيلع هللا ىلص
 بر جبني دارم از خود نسبی
 نقش هستیم چون برآمد راست
 هیچ کس را چو او ندارم دوست
 زده در پيشگاهِ آگاهی
 بود بزم یگانگی را شمع
 بوده از وحدت جالىل او
 هرچه گفت از شهود مطلق گفت
 بی نیازیش گردِ امکان شوی
 مهر او چون زمشرقِ آدم
 هریک از انبیا چو سایۀ او

 گردیدرفته رفته بلند می
 یافت در اعتدالِ نفسانی
 سایه در خط استوا نبود
 آنکه جسمش تمام جان باشد
 کی کند روح سایه انگیزی
 للّهبر سر خلق بود ظّل ا

 

 وع محمد عربی ملسو هيلع هللا ىلصداغ ط 
 احمد احمد زبند بندم خاست
 که سزاوار دوستاری اوست

 مَعَ اللّهي کوس تفرید لِیْ 
 شد از آتش مقام جمع الجمع

 تَ حاىل اوتَ إذ رَمَیْما رَمَیْ
 رَأَی الحق گفت مَن رَآني فَقَدْ

 فقر ذاتیش اِنّما أنا گوی
 ساخت روشن تمامی عالم

 نمودند پایه پایۀ اومی
 ف النهارِ عدل رسیدتا به نص

 غایتِ استوایِ روحانی
 ظلمتِ سایه زو روا نبود
 روح پاکش ببني چه سان باشد
 مگرش با گلی بیامیزی
 سایه را سایه کی بود همراه

 

  در بیان فضیلت شاه اولیاء امريالمؤمنني علی مرتضیهيلع
 بعد حمد محمد آنکه وىل است
 عقل و برهان و نفس هرسه گواست

 اش دیدندچون گروهی یگانه
 ای بلند کمالحبّذا مایه

 دید معبود را به دیدۀ جان
 معبد از مقصدش نبد خاىل
 ساختی با خدا چو بزمِ حضور
 پر به سودای تن نکوشیدی

 از آن چنان ز جا رفتیدر نم
 بود غفلت ز سلخِ پیکانش
 خندق آسا به روز بدر و حنني
 گرد شرک ازوجود چون رفتی
 به هوا روز چون نگشت شبش

 ثالث خالق و رسول علی است 
 کني دو را غري او سیم نه رواست

 پرستیدندبه خداییش می
 که شود مشتبه به حق متعال
 نرپستید تا ندید عیان

 بُدَش حاىلبود اِیّاکَ نَعْ
 جامۀ تن ز خود فکندی دور
 گاه کندی و گاه پوشیدی

 عاوار بر هوا رفتیکه د
 که به تن بود آن نه برجانش
 ضربتش رشکِ طاعتِ ثقلني
 هر دم اللّه اکربی گفتی
 شد خیو آب آتشِ غضبش
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 چون هوای شکست عزّی کرد
 آنکه مُهرِ نُبوّتش خوانی
 بر کماالت او بود برهان
 متحد با نبی است در همه چیز
 اشجع و اصلح، افضل و اکرم

 هوا نزدی نَفَسی از سرِ 
 غذی از مغز معرفت کردی
 در لیاىل چو شمع قائم بود
 بنده او بود و دیگران خلقند

 زنم نفسیبی مدیحش نمی
 که نهفتند حالتش امت
 سائلی در نماز اگر دیدی
 یکی از فضل او غدیرخم است
 در شب غارِ ثور زوج بتول
 حفظ از کید دشمنانش کرد

 زَعُ البطني شهِ دینخواندیش اَنْ
 سرِ مصطفاش بر زانوبد 

 دعوتش را کریم اجابت کرد
 

 مصطفی کتف خویش کرسی کرد
 نقش پای علی است تا دانی

 سانِأَتَی عَلَی اإلنْ حجّت هَلْ
 جز نبوت که اوست اصل تمیز
 از همه اعدل از همه اعلم
 یبی عبودیت خدا نزد

 روزی از سفرۀ غنا خوردی
 چون فرشته مدام صائم بود
 والۀ حلق و بستۀ دلقند
 لیک نتوان شناخت قدرِ کسی
 نیمی از بیم ونیمی از خست
 خاتمش در رکوع بخشیدی

 است دیگری اِنّما وَليّکُمْ 
 خفت آسوده بر فراش رسول
 جان خود را فدایِ جانش کرد

 از شرک و از علوم بَطني زَعْاَنْ
 اکرده مهر رفته فروسجده ن

  رَدِّ خورشید یک دو نوبت کرد

 

  در بیان فضائل و خالفت انسان کامل
 از سَلُونی حدیث چون گفتی
 ای تو آئینۀ تجلی ذات

 ذات مستور استدرنمودِ تو 
 هم تو مخصوص لطف کَرَمنا
 خلقت ایزد به صورت خود کرد
 دادت از جامه خانۀ تکریم
 جز تو کس قابل امانت نیست
 زان ترا کار مشکل افتاده است
 این ظلومی چو ازتو یافت حصول
 تا ابد زین خطر ملومی تو
 به تو از ملک ماه تا ماهی
 مرحبا ای خلیفة الرّحمن

 ک ز آنیافضل از زمرۀ مل
 معتدل بود چون مزاج جهان
 زنده از توست شخص عالم پري
 اندتا ترا پردۀ تو ساخته

 هرچه در آسمان گردان هست

 گرد جهل از جهانیان رُفتی 
 نسخۀ جامعِ جمیع صفات
 ذاتِ مخفی صفات مذکور است
 هم تو منصوص عَلَّم اَالسماء
 دست ساز محبت خود کرد
 خلقت خاص احسن التقویم
 وان امانت به جز خالفت نیست

 مقابل افتاده است که صفاتت
 لقبت کرد کردگار جهول
 هم جهوىل و هم ظلومی تو
 نامزد شد خلیفة اللهی
 حبّذا ای ودیعة السّبحان
 که والیت به توست ارزانی
 از وجود تو یافت در تن جان

 نماند دیرگر نمانی تو می
 اندعالم از کردۀ تو ساخته

 در تو چیزی مقابل آن هست
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 نسخۀ عالم کبري تویی
 کربیایِ تو از ره دگر است
 جنس عاىل یکان یکان منزل
 غایت این تنزل انسان است
 وحدت از مطلعت هویدا شد
 ابتدای ظالم کثرت تو

 بس تاری گر شب کثرتی و
 ای غربالخویشنت را نکرده

 خویش را گر ز خود فرو بیزی
 تو امانت نگاهدار حقی
 آنکه جوییش آشکار و نهفت
 اندرین پرده بایدش نگری
 آن که شوقت براش در بدر است

 ایش در سینهدل که جا داده
 بینددر تو انوار خویش می

 تو که آیینۀ جمال ویی
 از رخ خویش پرده کن یک سوی

 تو تا آنکه طالب آنیاز 
 هم متاعی و هم خریداری

 

 یگرچه در آب و گل صغري توی
 از تو جزوی جهان مختصر است
 طی کند تا رسد سویِ سافل
 برزخی بر وجوب امکان است
 در تو گم گشت و از تو پیدا شد
 وانتهای صباح وحدت تو
 مطلع الفجر هم تویی باری
 زانی از خود فتاده در دنبال
 به دو چنگال در خود آویزی
 سرّ بپوشان که رازدار حقی
 خویشنت را به پردۀ تو نهفت

 خوش آینده نیست پرده دریکه 
 از تو پنهان به خانۀ تو در است
 در کف اوست همچو آیینه

 بیندعکس رخسار خویش می
 از چه محروم از کمال ویی
 گلی از روی آفتاب بشوی

 دانییک دو گام است و تو نمی
 با خودت هست طرفه بازاری

 

  صاین اصفهانی قُدِّسَ سِرُّه
از فضال و حکمای روزگار بوده، در تازی و دری تألیفـات فرمـوده، مِـنِ جملـه . اسمش خواجه صاین الدین علی ترکه

خ معاصـر و در با سلطان شـاهر. شرح فصوص و کتاب مفاحص و رسالۀ اسرار الصّلوة و شرح قصیدۀ ابن فارض است
ه یزد قاضی بوده و بعضی از علماء با وی معارضه داشـته انـد و تفصـیل آن در کتـاب مجـالس المـؤمنني قاضـی نوراللـّ

ایـن . انـدآن جناب و ابن فارض و موالنا شرف الدّین علی یزدی از سلطان حسني اخالطی تربیت یافته. مسطور است
  :دو بیت از جملۀ اشعار اوست

 اگرچه طاعت این شیخکان سالوس است
 وىل به کعبه که گر جربئیل طاعت شان

 

 در جان انس و جان انداخت که جوش و ولوله 
 به منجنیق تواند بر آسمان انداخت

 

  صدر شريازی
ظهـورش . و هُوَ صدرالمتألهني و فخر المحقّقني، موالنا صدر الدین محمد بن ابراهیم بن یحیی، المعروف به مالصدرا

 صفویه، علوم عقلیه و نقلیه را در خدمت عظمای علماء و کـربای حکمـای معاصـرین خـود تحصـیل در زمان سالطني
فرموده، مانند جناب سید سند، عارف مجرد موالنا مريابوالقاسم فندرسکی اسرتآبادی و جناب موالنـا مريمحمـد بـاقر 

اش از همگـی حکمـت الهـی پایـه مشهور به داماد و حضرت شـیخ المشـایخ بهاءالـدّین محمـد العـاملی؛ و موالنـا در
موالنا مرتضی المدعّو به محسن کاشانی و موالنـا عبـدالرزاق الهیجـانی و غـريهم، در . درگذشت و مسلم عالم گشت

ای بلنـد و غرض، او را درترک و تجریـد و تحقیـق وتوحیـد پایـه. اندخدمت آن حضرت تلمذ کرده و از افاضل گردیده
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تألیفات آن جناب مانند اسفار اربعـه و شـواهد ربوبیـه و . ت که عدیل وی ظهور ننمودهای ارجمند بوده و سالهاسرتبه
جمله رسالۀ فارسیه موسـوم بـه سـه امـل در طریقـۀ  اش موفور، مِنْغريه بني الحکماء معروف و مشهور و رسالۀ مدققانه

  :اعی از او قلمی شدتیمّناً این رب. سلوک و معارف از آن جناب به نظر رسیده، تحقیقات پسندیده دارد
 آنان که ره دوست گزیدند همه
 در معرکۀ دو کون فتح از عشق است

 

 در کوی شهادت آرمیدند همه 
 هرچند سپاه او شهیدند همه

 

  صفی اصفهانی
صـاحب . پرداز و عالمی بی انباز بوده، تحصیل مراتب ایمانیه نیز نمـودهفاضلی نکته. و هُوَ موالنا صفی الدین محمد

  :غرض، این رباعی از اوست. اب وی را بسیار ستودهکتاب لب
 ای آتش عشق یار دلسوزی کن
 دردیست که درمانش هم از درد کنند

 

 وی باد هواش آتش افروزی کن 
 یارب تو از آن درد مرا روزی کن

 

  صدرالدّین نیشابوری
الخره توفیـق رفـیقش شـد، منصـب بـا. تاریخ سالطني خوارزمشاهیّه تألیف فرموده. معاصر سالطني خوارزمشاهیّه بوده

استیفای دیوان را به فرزند خود بازگذاشته و خود از استیفا استعفا جسته، به عبادت نشسته، به ریاضات شاقّه مشـغول 
و خاطرش از مناصب تعلقات معزول و در مسـلک سـلوک سـالک و ملـک ملـک و ملکـوت را مالـک گشـت و آخـر 

  :این دو بیت از اوست. درگذشت
 گر دهدت روزگار دست و زبان زینهار
 با همه عالم به الف با همه کس از گزاف

 

 ی مجو چريه زبانی مکندست دراز 
 هرچه ندانی مگوی هر چه توانی مکن

 

  ضیای بسطامی
  :این بیت از اشعار اوست. از فضالی عهد خود بوده. و هُوَ محمدبن محمد بسطامی

 در عشق بسی سؤال باشد
 

 کو را نبود جواب هرگز 
 

  طالب جاجرمی
ارادت جنـاب شـیخ . امـا مشـارالیه سـی سـال در شـرياز بـه سـر بـرده. از اهل جاجرم و جاجرم از توابـع بسـطام اسـت

ه بـن ابـراهیم بـن . نورالدین آذری طوسی را گزیده و در گوشۀ انزوا خزیده مثنوی گوی و چوگان به نـام سـلطان عبداللـّ
ایـن ربـاعی از . در مقربۀ خواجه حافظ شـريازی مـدفون گردیـده. یافته وفات ۸۸۴در سنۀ . شاهرخ مريزا منظوم نموده

  :اشعار اوست
 در کوچۀ عاشقی به پیمان درست
 طالب مطلب کسی که او غري تو جست

 

 گفت به من اهل دىل روز نخستمی 
 رو طالب آن باش که او طالب تست

 

  ظهري فاریابی 
اصـلش از فاریـاب مِـن توابـع بلـخ و . و ازفضاىل عهـد خـود بـوده کنیتش ابوالفضل. و هُوَ ظهري الدین طاهربن محمد

وی را . مضامني بدیع و ابیات رفیـع در روزگـار از او یادگـار اسـت. مدتها مداحی سالطني سلجوقیه و ایلدگزیه را کرده
. امـن انـزوا کشـیدهعاقبت االمر ترک و تجرید گزیده در تربیز پای در د. ای دل پسند بودهای بلند و رتبهدر شاعری پایه

غرض، فاضلی اسـت عـاىل مقـدار وحکیمـی . الحق قصاید خوب و مضامني مرغوب دارد. دیوانش مکرر مطالعه شد



۲۷۷ 

  :این چند بیت در نصیحت و موعظه فرموده است. هوشیار
  فِی الموعظة و الّنصیحة

 گیتی که اولش عدم و آخرش فناست
 ای از آنکمگشای لب به خنده که تو خفته

 زگارمشکل تر آن که گر به مثل دور رو
 اندچون طینتت ز حسرت و محنت سرشته

 نی نی کزین میانه تو مخصوص نیستی
 این آسمان که جوهر علویست نام آن
 خورشید را که مردمک چشمِ عالم است
 گردون خالف عنصر و ظلمت نقیض نور
 از سنگ گریه بني و مگو آن ترشح است
 دریا فتاده در تب لرز است روز و شب

 نهاد راپیلِ تمام خلقت محکم 
 زندشري ژیان که الف ز سر پنجه می
 زندکبک دری که قهقهۀ شوق می
 نهندوین آدمی که زبدۀ ارکانش می

 عقل است بر سر آمده از کاینات داد
 

 در حق وی گمان ثبات و بقا خطاست 
 در خواب خنده موجب دلتنگی وبکاست

 ی دهدت گویی این بقاستروزی دو مهلت
 گر بر تو وحش و طري بگریند هم رواست
 بر هر که بنگری به همني درد مبتالست
 بنگر چگونه قامتش از بار غم دوتاست
 تر دامنی ابر سیه مانع ضیاست
 آتش عدوی خاک و زمني دشمن هواست
 از کوه ناله بني و مپندار کان صداست
 طعم دهان و گونۀ رویش برین گواست

 یش پشه غصّۀ بی حد و منتهاستاز ن
 از دست مور در کف صد محنت و بالست
 آسیب قهر پنجۀ شاهینش از قفاست
 پیوسته در کشاکش این چار اژدهاست
 هم پایمال شهوت و هم دستخوش هواست

 

  و له ایضاً 
 وش تا به سالمت به مأمنی برسیبک

 ترا مسافت دور و دراز در پیش است
 تو درمیان گروهی غریب مهمانی
 کناغ چند ضعیفی به خون دل بتند
 ز کرم مرده کفن درکشی و درپوشی

 خورد غافلبه دشت جانوری خار می
 بدان طمع که دهان خوش کنی ز غایت حرص
 به باده دست میاالی کان همه خونیست

 صبح شود همچو روز معلومت به وقت
 دل مرا چو گریبان گرفت جذبۀ حق
 بشد ز خاطرم اندیشۀ می و معشوق

 

 که راه، سخت مخوف است و منزلت بس دور 
 ز آستان عدم تا به پیشگاه نشور
 چنان مکن که به یک بارگی کنند نفور

 ری کاین اطلس است و آن سیفوربه مجمع آ
 میان اهل مروت که داردت معذور

 ای از بهر صلب آن ساطورتو تیز کرده
 ای مرتصد که قی کند زنبورنشسته

 که قطره قطره چکیده است از دل انگور
 ای عشق در شب دیجورکه با که باخته

 فشاند دامن همت ز خاکدان غرور
 برفت از سرم آواز بربط و طنبور

 

  عزیز کاشانی قُدِّسَ سِرُّه
از افاضل حکما و اکامل فضال جناب شیخ نورالـدین عبدالصـمد نطنـزی او را تربیـت . و هُوَ شیخ عزیز الدین محمود

در علوم ظاهریه و باطنیه جامعیت داشته و تصـانیف محققانـه از . ودهنموده و در زمان خود از مشایخ عرفا محسوب ب
عشقنامه و عقل نامه و ترجمۀ عوارف و شرح قصـیدۀ تائیـه ابـن فـارض از اوسـت و هـم ایـن . خود در روزگار گذاشته

  :اشعار از اوست
  قطعه
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 ستتا تویی در میانه خاىل نی
 گر حجاب خودی براندازی

 

 چهرۀ وحدت از غبار شکی 
 عشق و معشوق و عاشق است یکی

 

  رباعّیات
 دل گفت مرا علم لدنی هوس است
 گفتم که فلا گفت دگر گفتم هیچ

 

 تعلیمم کن گرت بدان دسرتس است 
 در خانه اگر کس است یک حرف بس است

 

  ٭٭٭
 ای عکس رخ تو داده نور بصرم

 منگر به غري ما آخر کوگفتی 
 

 نگرمتا در رخ تو به نور تو می 
 غري تو کسی که آید اندر نظرم

 

  ٭٭٭
 ای دوست میان ما جدایی تا کی
 با غريت تو مجال غريی چو نماند

 

 چون من توام این تویی و مایی تاکی 
 پس در نظر این غري نمایی تا کی

 

  عالی خراسانی
  :از اوست. در هندوستان وفات یافته. و هُوَ سید عالءالدین و از افاضل کاملني

 به جستجوی نیابد کسی مراد ولیک
 

 جستجو دارد کسی مراد بیابد که 
 

  علی سرهندی
رحلت نموده،در جوار شاه نظام اولیا مدفون  ۱۱۱۹در سنۀ . مردی مجرد و وارسته بود. وی را میان ناصرعلی گویند

  :از اوست. شد
 خواهیبه طاعت کوش اگر عشق بالنگیز می

 

 متاعی جمع کن شاید که غارتگر شود پیدا 
 

  ٭٭٭
 اهل دنیا را ز غفلت زنده دل پنداشتم

 

 بیند به خوابته آری مردگان را زنده میخف 
 

  علمی قلندر هندی
  :از آن جناب است. نمودهمشهور به شاه علمی بوده و مجردانه سیاحت می

 چنني یارب چه خواهدگفتنماینوبدحالمستمن
 

 گر پاکدامانی بدین آلوده دامان بگذرد 
 

  اقیعلی شاه ابدال عر
با مولوی جامی معاصر بوده و . عاقلی دیوانه و کاملی فرزانه. اسمش باباعلی شاه ملقب به ابدال همانا از ابدال بوده

مولوی مذکور بنا بر اعتقاد به وی وقتی در نماز به او اقتدا کرده باباعلی شاه را حال متغري شده به . مالقات نموده
  :تجای فاتحه این بیت خود را خوانده گریخ

 من رند بی سر و پا ز غم تو غم ندارم
 

 ز غم تو آن چنانم که غم تو هم ندارم 
 

  عمربن فارض مصری
پدرش . از قبیلۀ بنی سعد. و هُوَ الشیّخ الموحّد عمربن حسن بن علی بن رشید الحموّی االندلسی المغربی ثم المصری

فرایض علم کمال افراشته بناء علیه به ابن الفارض  از اندلس بوده، در مصر نشو و نما نموده چون جناب شیخ در علم
تربیت از سلطان حسني اخالطی مصری یافته و در راه ارادت او شتافته، بسیاری از علما و عرفـا وی را . شهرت داشته
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دیوان حکمت بنیانش مشتمل بر معارف روحانیه و منطوی بـر . تمجید کرده و برخی از جهال به وی نسبت الحاد داده
یکی از قصاید آن قصیدۀ وحیدۀ خمریۀ میمیه است و دیگری قصیدۀ تائیه که قریب به هفتصد و پنجاه . یق ایمانیهحقا

جنـاب سـید . انـداند، بلکه بیشرت در شـرح آن عـاجز گشـتهشود وبسیاری از حکما و فضالء بر آن شروح نوشتهبیت می
غرض، از اکابر محققني موحـد و . اندق بدان نگاشتهعارف مريسید علی همدانی هم شرحی موسوم به مشارب االذوا
  :از اشعار اوست ۶۳۲وفاتش در سنۀ . از اماجد عارفني مجرد بوده است و نود سال عمر نموده است

  اشعارِهِ مِنْ
 کَ تَحَیُّراحُبِّ فِْیطِ اْلنِي بفَرْ زْد

 أَرَاکَ حَقیِقَةً  تُکَ لَنْ وَإذا سَأَلْ
 تَِني فِي حُبِّهِمْ تَ وَعَدْبُ أَنْیَا قَلْ
 بِهِ حَیاتُ فَمُتْغَرامَ هُوَ الْاِن الْ

 نَنَابِ وَبَیْحَبِیْنَ الْحَلَّت بَیْ وَلَقَدْ
 لَتِهافَةَ اِمْوَاَباحَ نَظَرِي طَرْ

 نَ جَمالِهِ وجَاللِهِ تُ بَیْهِشْفَدَ
 هِهِ مَحاسِنِ وَجْ لِحاظَکَ مِنْ  فَاَدِرْ
 رَةًنِ یَكمُلُ صُوْحُسْاَنَّ کُلَّ الْ وَلَوْ

 

 حَشَاً بلَظَی هَوَاکَ تَسَعُّرا حَمْوَارْ 
 تَرَا جَوابیٍ لَنْ عَلْوَالَ تَجْ مَعْفَاصْ
 جَراقَ وَتَضْضِیْتَ أنْ رافَحاذِرْ صَبْ

 ذِراتَ وَتَعْتَمُوْ صَبًاً فَحَقُّکَ اَنْ 
 م إذَا سََراسَرادِقٌ مِن النَّسِیْ

 تُ مُنَاکَرارِوفاً وَکُنْتُ مَعْوَغَدَوْ
 بِراحالِ عَنِّي مخْوَغَدَا لِسانُ الْ

 هِ مُصَوَّرَانِ فِیْحُسْعَ الْقَ جَمِیْتَلْ
 وَرَاهُ کانَ مُهَلِّالً وَمُکَبِّرا

 

 ٭٭٭
 

 أَفُزْرَتی، ضَاعَ الزَّمانُ وَلَمْوَاحَسْ
 رُهُ عُمْ یُؤَمِّلُ رَاحةً مَنْ وَمتی 

 

 َل مَوَدَّتي بلِقاءِکُم، اُهَْیمِنْ 
 ومُ تَنَاءِ مُ قِلَیَ وَیْمَانِ یَوْیَوْ

 

 ٭٭٭
 

 لَ مکَّةَ، وَهِیَ يل، یا أَهْوَحَیَاتِکُمْ
 هَبِيحَی مَذْفِي النّاسِ اَضْ حُبُّکُمْ

 لِهِاَجْ مِنْ مَنْ یَاالئِمي فِي حُبِّ
 

 شَائيأَْح بکُمْ کَلِفَتْ قَسَمٌ، لَقَدْ  
 دُ وَالئِينِي وَعَقْدِیْ وَهَواکُمْ 

 قَدَ جَدَّ بِي وَجدي وَعَزَّ عَزَائي
 

 ٭٭٭
 

 ُت عِبادَةٍ اَنَا مَسجدٌ لِلّهِ بَیْ
 جَماعَةُ جَانِبيمُؤَذّنُ وَالْ هَجَرَ الْ

 کَنایِسِ نَیِّرٌ عُ يف قُلَلِ الْالشَّمْ
 قُرآنِ فِي تِالوةٌ سِ لِلْأَمْبِالْ
 تَنِيفَ تَرَکْحُکَماء کَیْوَةَ الْیاقُدْ
 هِ لِيدِ عَلَیْقُوْحَحَنَقِ الْ لَةَ الْصَوْ صُلْ
 نَ یَمُرّبِيلَتِي وَالذُّلُّ حِیْوَاخَجْ

 تُ عِبادَةٍ اَنَا مَسجدٌ لِلّهِ بَیْ
 جَماعَةُ جَانبِيمُؤَذّنُ وَالْ هَجَرَ الْ

 کَنایِسِ نَیِّرٌ عُ يف قُلَلِ الْالشَّمْ
 قُرآنِ فِي تِالوةٌ سِ لِلْبِاالَٔمْ
 تَنِيفَ تَرَکْوَةَ الحُکَماء کَیْیاقُدْ
 هِ لِيحَقُودِ عَلَیْلَةَ الحنقِ الْ صَوْ صُلْ

 رُ سَ فِي حَصِْیمَالبسِ لَْیعَاري الْ 
 بريُوَجَفانِي التَّهلیلُ وَالتَکْ

 رُ جُوْلِمٌ دَیْعِي مُظْوَفِناءُ رَبْ
 طَنُ يف عُبورِیومَ فِي الشَّیْوَالْ

 رُصِیْبِیَدِ الّصالح وشَأنَهُ التَّقْ 
 جُورُ مَأْ تَ بِذَِلکَ الْفَأَنْ ضَبْوَاغْ
 جُورُ جدٌ مَهْ یُقالُ هَذَا مَسْ فَ

 رُ سَ فِي حَصِیْمَالبِسِ لَیْعَارِي الْ
 بريُوَجَفانِي التَّهلیلُ وَالتّکْ

 رُ جُوْلِمٌ دَیْعِي مُظْوَفِناءُ رَبْ
 طَنُ يف عُبورِیومَ فِيِّ الشَّیْوَالْ

 رُصِیْبِیَدِ الصَّالح وشَأنَهُ التَّقْ 
 تَ بِذَِلکَ المأجُورُ فَأَنْ ضَبْوَاغْ
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 َن یَمُرّبيلَتِي وَالذُّلُّ حِیْوَاخَجْ
 

 جُورٌ جدٌ مَهْ قالُ هَذَا مَسْ فَیْ
 

 ٭٭٭
 

 ُلعِشقِ مِن قَبْبحُبِّي آیةُ اْل نُسِخَتْ
 هَلُ مَقامَةُمٌ تَجْهَوی عِلْوَيل يف الْ

 رِ مَاتُوا مَخَافَةً هِجْحُدِّدُوا بِالْ وإنْ
 دِي حَقِیقةً عُشاقُ عِنْرِي هُمُ الْ لَعَمْ

 

 کُلِّ ي عَلَی الْدي وَحُکمْهَوَی جُنْلُ الْفَأَهْ 
 لِ وَ فِي جَهْقِههُ الهَوَی فَهْیُفْ  لَمْ وَمَنْ
 لِ لِ حَیُّوا اِلَی القَتْأُعِدُّ بِالقَتْ وَإنْ

 لِ دي عَلَی الهَزْنَ عِنْاقُوْعَلَی الجِدِّ و البَ
 

 ٭٭٭
 

 هَبُ ٌن وَمَْذلٌ وَدْیسُؤْ وَکُلٌّ لَهُمْ 
 مِنَ الدُّنیا مُرادِي وَهِمَّتِي تُمْوَأَنْ
 لِيثِي وَشَغْتُم حَدِیْنْفُرُوضِي وَنَفَلِي أ تُمْاَنْ

 تُ کُلِّيهِ وَجَهْنِي إلَیْبُ عَیْنَصْ جَمالُکُمْ
 لِيتُ أَهْ حَي نارا ًلیالً فَبَشَّرْ تُ فِي الْآنَسْ

 لِيمُکَلِّمِ قَبْنارَالْ هَا فَکانتْدَنَوتُ مِنْ
 ضِي کُلِّيصَآرَ بَعْتُ مُوسَی زَمانِي قَدْوَصِرْ
 لِيي حَیاتِي قَتْهِ حَیاتِي وَفِتُ فِیْمَوْفَالْ

 لِيعِ شَمْمِیقاتُ يف جَمْحَتَّی اِذا ما تَدَانِي الْ
 

 نِي هَوَاکُمُ لِي وَدْیسُؤْ لُکُمْ وَ وَصْ 
 تِیاري رِضَاکُموَاخْ نَائِي مُنَاکُمْمُ

 تُ أُصَلِّيلَتي فِي صَلَوتِي إذا وَقَفْیَا قِبْ
 رُ التَّجّليبُ طُوْري وَالقَلْ فِي ضَمِیْ وَسِرُّکُمْ

 هُدَايَ لِعَلّي کثوا فَلَعِلّي أَجِدْتُ امْقُلْ
 لَيهَا کِفاحاً رَدُّوا الِبايل وُصْتُ مِنْنُؤدِیْ

 لِيکانَ مِثْ هِ مَنْرِیْیَدْ وَالحَ سِرٌّ خَفِيٌّ
 لِي لِي فَمَنْ تَکُنْ لَمْ لِي إنْ یَاکُلَّ کُلِّي فَکُنْ

 بَتهِ التَّجَلِّيهَیْ جِبالِي دَکّاً مِنْ  صَارَتْ
 

  عامر بن عامر بصری
از بعضـی اشـعار او بـه سـیادت . از مشایخِ بصره و از اکابر حکما و از نوادر فضال و افصح الفصحای عهد خود بوده

غـرض، . مخالفـان آن مـرز وبـوم ظـاهر ننمـوده همانا علوی نژاد بوده و به سبب توطن در روم و بـیم. شوداستنباط می
بالد روم و قصیدۀ فریدۀ ذات االنوارش گنجینۀ علوم و آن در تتبـع قصـیدۀ تائیـۀ  مولدش بصره و موطنش سیواس مِنْ

الحق آن کلیم کالم ید بیضا نمـوده . ابن فارض منظوم، مشتمل است بر دوازده نور و در هر نوری سرایر خفیّه را ظهور
از ضبط تمـامی آن معـذور . شودچون اشعار عربیه در این کتاب کمرت قلمی می. ه دالن ایام، دم عیسی گشودهو بر مرد

  :وهی هذا. و بدین چندبیت اکتفا رفت
  قصیده

 هَةِکُلِّ وجْبُوبُ مِنْتَجَلَّی يل الَّمحْ
 ناکُلِّ بَّیْبَدَا ظاهِراً بِالکُلِّ لِلْ

 وَرَیهُ مطلق قید الْرَقَ مِنْ وَأَشْ
 سِهِ رُ بِنَفْکَثِیْدُ الْفَرْواحِدُ الْهُوَ الْ

 یَرَی بِهَاوُجُودِ نٍ يف الْلَهُ کُلُّ عَیْ 
 وَرَی بَاطِشاً بِهالَهُ کُلُّ کَفٍّ فی الْ 

 دَةِ تَ وَحْفِیَّةً تَحْرَتُهُ مَخْفَکَثْ
 تُ لَهُ کَماتُ بِهِ لَمّا َفنَیْبَقِیْ

 نِهِ نَا بِعَیْهُوَ الناسِعُ الدّانِي إلَیْ
 شُوقُ يف کُلِّ صُورةٍمَعْ عاشِقُ الْهُوَ الْ 

 جَنابِهِلَ قِ حَوْخَلْمُ عُقُولُ الْتَحُوْ

 تُهُ فِي کُلِّ مَعنّی وَصُورَةِ فَشَاهَدْ 
 نانُ يف کُلِّ ذَرَّةٍ عَیْهُ الْ تُشَاهِدْ

 عُمُوماً بِهِ وحدانیة صمدیة
 تَ بِدِقَّةِ نَظَرْ وَاهُ اِنْ سَ سِفَلَیْ

 نٍ يف السِّرَایا وَعَی بِهِ لَهُ کُلُّ اُذْ 
 قَةِحَقِیْعُلُومٍ الْ مٍ مِنْ لَهُ کُلُّ عِلْ
 دَتِیتَ وَحْرَتِي تَحْدٌ کَثْ کَمَا اَنَا فَرْ

 دِ مَوتِةِبَعْ هِ مِنْتُ حَیاتِي فِیْوَجَدْ
 عَةِهُودُ يف کُلِّ بُقْمَشْغائِبُ الْهُوَ الْ 

حَةِ ظُورُ يف کُلِّ لَمْمَنْوَ النّاظِرُ الْهُ
 رَ لَمّعَةِ ِرهِ غَیْنُوْ رِکُوا مِنْیُدْ وَلَمْ
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 کُلُّ واحدٌ تُکَثِّرُهُ األشیاءُ والْ
 رَةٍت لهَا کُلُّ کَثْدَتُهُ دَاَمْفَوَحْ
 رِهِ تَفَا بِظُهُوْجُبُ عَنَّا وَاخْ تَحْ

 وُجُودِ مَظَاهِرٌ فَسَائِرُ ذَرّاتِ الْ
 ئیٍ مُشاهَداً أیَا واحِداً فِي کُلِّ شَیْ

 رَأَی الَسِوَاء فَمَنْ کُلُ یامَنْلَکَ الْ 
 رُهَاتَ غَیْنِي الَوَالأَنْتَ عَیْاَنْفَلَا 

 دَةٌتَ وَحْأنْ تَ أَنَا الَبَلْ فَأَنْ
 تَتِيکَ مَالِي فِي حَیَوتِي وَمَوْاِلَیْ
 تُ أَرَی شَیئاً سِوَاکَ مُحَقَّقاً فَلَسْ
 سِوَی تَ عَنْرٍ تَنَزَّهْ غَیْ تَ عَنْ تَقَدَّسْ

 ظُنُونِهِ  وَةٍ مِنْفَیَا خالِطاً يف عِشْ 
 ضَةٍرِ جُدَّ بِنَهْباً لالَٔمْ وَیَا طالِ

 مِيَ مَاضِیاً ماً کَعَزْ وَجَرِّد لَهُ عَزْ
 تَنِبْغَريِ واجْقالَ بالْ لَ مَنِ قَدْقَوْ فَدَعْ
 یَزَلْ واءِ والنُّورِ لَمْدٌ عَن االَٔضْبَعیْ

 هُ کَمَا أَرَیَیجِدْ فَلَمَّا أَتَاهُ لَمْ
 مَقَالَةَ واحِدٍ مَعْتَسْ تَ لَمْأَنْ وَاِنْ
 کانَ بالنُّورِ ماشِیاً یَستَوِي مَنْ وَهَلْ
 ُه االَلهُ بِنُورِهِیُؤَیِّدْ لَمْ  وَمَنْ

 تَشَا تيِهِ مَنْمُومُ تُؤْکُ یادَیْلَکَ المُلْ 
 فَلَم تَ فِي هَذَا وَذَاکَ لَهُمْ تَجَلَّیْ
 لِ فِیکَ بِزائِدٍعَقْلِ الْرةُ اَهْ وحَیْ
 تَ والِدٌلُودٌ وَالاَنْتَ مَوْفَالَأَنْ

 هَرٍوالسوبٌ اِلَی جَوْتَ مَنْوَالَ أنْ
 فَلُ تَ أَسْ ويُّ وَالَ اَنْتَ عِلْوَالَ اَنْ
 حانيٌّ ذاتُ بَسِيطَةٍتَ رُوْوَالَ أَنْ
 تَ ظاهِرٌ فِيٌّ وَالَ أَنْتَ مَخْوَالَ أنْ

 رٌ واللٌ وَالَ نَیْتَ عَقْوَالَأَنْ
 تَ فارغٌتَ مشغولٌ وَالَ أَنْوَالَ أَنْ

 تَ الزِمٌ مٌ وَال أَنْزُوْ وال أنتَ مَلْ
 دٍ وَال بِمُجَرَّدِ قَیْ  تَ ذُوْوال أنْ

 کُلِّ داخِلٌ تَ فِي شَیيٍ مِنَ الْوَالَأَنْ
 کُلُّ ساجِدٌدٌ لَکَ الْتَ إذا فَرْفَأَنْ
 فِ واصِفاً وَصْ لِ عَنْتَ یا ذَا الطُّوْتَعَالَیْ
 رَةً راً وَقُدْتَ قَدْتَ عَلَی مَا أَنْفَأَنْ

 صِفاتٌ وَذاتٌ ضُمَّتَا يف هُویَّةِ 
 بِهَا کُلُّ عِلّةِ وَصِحَّتُهُ قَامَتْ

 مٍ بِحُجَّةٍ هِ کُلُّ قَوْفَضُلِّلَ فِیْ
 رَةِرَآهُ باصِرٌ بِبَصِیْ لَهُ إنْ 
 وَةِ لَ جَلْوَتِي مِثْفِي خَلْأُعایِنُّهُ 

 أَحوَلِیَّةِ  سِواءَکَ فَرُدَّ ذَاکَ مِنْ
 رَتِيکَ حَیْحالَتِي فِیْ لِذَلِکَ صَارَتْ

 کَةِکُّل غَريٍ وَ شِرْ مُنَزَّهةٍ عَنْ 
 تَ رَجائِي فِي زخائِي و شدَّةِوَأنْ
 فِوفِ ملّتيرِ مَکْ غَیْ تفي مِنْیَخْ وَهَلْ
 ضَةِفِ المُحوِْصرْنِدٍ اِل تَ عَنْتَرَفَّعْ

 وَةِ ثَقِ عُرْسِکَ بأَوْتمْدَعِ الظَّنَّ وَاسْ
 سٍ مُجدَّةِرُ نَفْراً غَیْفَمَا نَالَ أَمْ
 دَةِ شٍ وَرَقْغُوالً بِعَیْوَالَتَکُ مَشْ 

 طَریقَةَ دَجّالٍ کثري نعنة
 وَةِدَ عِشْوَةٍ بَعْبِظُلُمَتِهِ فِي عِشْ

 دَ ذَاکَ وَذلَّةِخُطاءُ عِنْ وَخابَتْ
 ویَةِتَ بِالَشَکٍّ مِنَ التَّنْفَأنْ
 لَهَّمةِمَةٍ مُدْیُةُ فِي ظُلْمَشْ وَمَنْ

 بِفَرِّ هِدایَةِ شِدْیُرْ یَضِلُّ وَمَنْ
 یةِتَشَاءُ بِمَشْ زَعُهُ مِمَّنْ وَ تَنْ

 شَةِ طِ دَهْ فَرْ کَ مِنْیَرُدُکَ مَا هَوَی فِیْ
 ههِمِ فِي کُلِّ شُبْوَهْبِالْ تُهُمْفیْفَاَلْ
 مَةِغَريِ قِسْ دُ الذّاتِ مِنْنَّکَ فَرْلِا

 صُرِیهِ رَضُ اِلَی عُنْاِلَی عَرَضٍ یُعْ
 ضَةِ دٍ وعُرْصُورُ مَجْتَ مَحْوال اَنْ
 مٌ ذُو مَوادٍّ کَثیفةِ تَ جِسْوال أَنْ
 بوُعٌ وَالَ لِطبیعةِ تَ مَطْوَالَ أَنْ

 حُ بِذاتِ لَطیفةِهَیُوَال وَالَرُوْ
 البِکَمِیةِفٍ وتَ ذُو کَیْوَالَ أَنْ

 قالَ نُورٌ کانَ کالمانَوِیَّةِ وَمَنْ
 تَ بِحاسَّةِسُوسٌ وَلَسْتَ مَحْوَالأنْ

 دَتيهُ وَهَذَا عَقِیْوَالخارجٌ عَنْ
 وَةِوَ صَفْتَ یَا صَفْوَالَ کُلِّ إلّا أَنْ

 حَةِحِ مِدْمَدْ تَ یا ذَالمَنِّ عَنْتَنَزَّهْ
 ةِ عِ البَرِیَّجَمِیْ ري مِنْسِکَ أَدْ بِنَفْ
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َک نَالَ سَعادةٌماً فِْیغَابَ یَوْ فَمَنْ
 

 َک آبَ إلَی الشَّقُوَةِماً عَنْغابَ یَوْوَمَنْ
 

  غالب خوزی قُدِّسَ سِرُّه
ه یقظـان االیـدجی الخـوزی بـه . و هُوَ عبداللّه بن ابی عبداللّه منجی الثّانی بن ابی حفص منجـی الماضـی بـن عبداللـّ

ه گوینـد تصـانیف عالیـ. وفور کماالت از همگنان پیش بوده و شیخ محی الدّین عربی در تصانیف خود وی را سـتوده
من جمله طراز الذهب و آن مشتمل است بر فضایل و مناقب ائمـۀ اثناعشـر علـیهم السـالم و در حقیقـت ایشـان . دارد

ایـن ربـاعی . براهني قاطعه در آن کتاب ثبت کرده، با شیخ بن عربی موافـق و معاصـر و زبـان بیـان از اوصـافش قاصـر
  :منسوب به آن جناب است

 بی تو نفسی قرار و آرامم نیست
 بی چاشنی تو در جهان کامم نیست

 

 بی نام تو ذات و صفت و نامم نیست 
 بی روی تو صبح و موی تو شامم نیست

 

  فردوسی طوسی علیه الّرحمه
و هُوَ حکیم ابوالقاسم حسن بن اسحق بن شرف شاه از مشاهري حکما و شعراست و کتـاب شـاهنامۀ وی بـر حکمـتش 

از غایت اشتهار کالشّمس فی وسط . شمارندرند و قول او را حجت میهمگی فصحا به استادی وی اقرار دا. گواست
در . النّهار محتاج به توضیح حال نیست اگرچه سخن سرایی معروف ولیکن بـه صـفت زهـد و تقـوی موصـوف اسـت

چنانکه سلطان محمود بیشرت به همني سبب . محبت و خلوص حضرت شاه والیت و اهل بیت هدایت جد بلیغ فرموده
رنجید و ازوفای عهد دامن درکشید و تا دامان قیامت زهر مالمت چشید و به حکـیم نسـبت رفـض داد ودرِ  از حکیم

گوینـد کـه چـون جنـاب . شرح این معنی در تواریخ مسـطور و در السـنه و افـواه مـذکور اسـت. تحدید و سیاست گشاد
را صرف مدحت مجوسـیّه نمـود، مـن بـر حکیم وفات یافت شیخ ابوالقاسم کُرَّکانی فرمود که حکیم تمامت عمر خود 

ازوی . وی نماز نگزارم و در همان شب حکیم را به خواب دید در مقام موقنان مقیم و در روح و ریحـان جنـت نعـیم
  :امبه این بیت که در توحید حق سبحانه و تعاىل گفته: پرسید که این منزلت به چه یافتی؟ حکیم گفت

 ن را بلندی و پستی توییجها
 

 ای هرچه هستی توییندانم چه 
 

وىل ضمن حاالت و حکایات ملوک باسـتان و در آغـاز و انجـام هـر . کتاب وی معروف است و اشعار دیگر نیز دارد
غرض، وفاتش در سنۀ . داستان در عالم نصیحت و موعظه سخنان حکیمانه دارد که بعضی از آنها نهایت لطافت دارد

  :ایراد شد و این افراد از کتاب او تیمّناً ۴۱۱
  در توحید ایزد تعاىل گوید

 به بینندگان آفریننده را
 خرد راو جان را همی سنجد او
 به هستیش باید که خستو شوی
 ازین پرده برتر سخن گاه نیست
 ز راه خرد در نگر اندکی
 دانترا از دو گیتی برآورده

 نخستنيِ فطرت پسنيِ شمار
 چه گفت آن خداوندِ تنزیل وحی
 که من شهر علمم علیم در است
 گواهی دهم کاین سخن را ز اوست

 نبینی مرنجان دو بیننده را 
 در اندیشۀ سخته کی گنجد او
 ز گفتارِ بیکار یکسو شوی
گاه نیست  ز هستی مر اندیشه آ
 که معنی مردم چه باشد یکی
 اندبه چندین میانجی برپورده

 تویی خویشنت را به بازی مدار
 خداوند امر و خداوندِ نهی

 ن قولِ پیغمرب استدرست این سخ
 تو گویی که گوشم به آواز اوست
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 نباشد بجز بی پدر دشمنش
 جهانا مرپور چو خواهی درود

 

 که یزدان بسوزد به آتش تنش
 چو می بدروی پرورید ن چه سود

 

  در نصیحت آدم و فنای عالم گوید
 برآری سری را به چرخ بلند
 بیا تا جهان را به بد نسرپیم
 بسا روزگارا که بر کوه و دشت
 جهان چون شما دید و بیند بسی
 یکی نکته گویم اگر بشنوی
 برادرت چندان برادر بود
 چو پژمرده شد روی رنگِني تو
 ز گیتی بباید ترا یار جست

 و بسرت ز خاک است و بالني زخشتچ
 سپهر برین گر کشد زین تو
 میازار موری که دانه کش است
 همی تا توانی ز دانش مگرد

 مان نیکنامی بوداگر توشه
 چو زین تنگنای گلوگري خاک
 سوی پایگاه بلندی رسی
 وىل زنده بر چرخ نتوان گذشت
 جهان را چنني است ساز و نهاد

 استخرد راو دین را رهِ دیگر 
 اگر مرگ داد است بیداد چیست
 ایدل از نورِ ایمان گر آکنده

 چنني است رسمِ سرایِ سپنج
 جهان را چه سازی که خود ساخته است
 که هر گه که تو تشنه گشتی به خون
 زمانه به خون تو تشنه شود
 شکاریم یک سر همه پیش مرگ
 چو آمدش هنگام بريون کنند
 پراکندگانیم اگر همره است

 برآن روز هم بگذرد برین و
 چنني است کردار چرخ بلند
 چو شادان نشیند کسی با کاله
 دریغا نبیند کس آهویِ خود
 جهان سر به سر حکمت وعربت است
 چپ و راست هر سو شتابم همی

 سپاریش ناگه به خاک نژند 
 به کوشش همه دست نیکی بریم

 ین بخواهد گذشتگذشته است و چند
 نخواهد شدن رام خود با کسی
 هرآن تخم کاری همان بدروی
 کجا مر ترا تاج بر سر بود
 نگردد دگر گِرد بالني تو
 نکوکاری و راستی کار جست
 درختی چرا باید از کرب کشت
 سرانجام خشت است بالني تو
 که جان دارد و جان شريین خوش است
 که دانش کند مرد پیدا ز مرد

 روان بس گرامی بود بدان سو
 رسد پاک روحت به فردوس پاک
 بدان حضرت ارجمندی رسی
 به مرگ آن رهِ پاک بتوان نوشت
 که جزمرگ را کس ز مادر نزاد
 که هر غافلی را نه اندر خور است
 ز داد این همه داد وفریاد چیست
 ایترا خمشی به اگر بنده

 تنی زو به راحت تنی زو به رنج
 اخته استجهاندار زین کار پرد

 بیالودی آن خنجرِ آب گون
 بر اندامِ تو موی دشنه شود
 سری زیر تاج و سری زیر ترک
 وزان پس ندانیم تا چون کنند
 دراز است کارش و گر کوته است
 خردمند مردم چرا غم خورد
 به دستی کاله و به دستی کمند
 به خّمِ کمندش رباید ز گاه
 ترا روشن آید همه خوی خود

 ن غفلت استوزو بهرۀ غافال
 سراپای گیتی نیابم همی
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 یکی بد کند نیک پیش آیدش
 یکی جز به نیکی زمني نسرپد
 ز گردنده خورشیدت تا تريه خاک
 به هستی یزدان گواهی دهند

 جانت شگفت است تن هم شگفت چو
 به یک دم زدن رستی از جان و تن
 ز قعر زمني تا به چرخ بلند
 پی مور بر هستی حق گواست
 منش پست گردد کسی را که گفت
 تنومند کو را خرد یار نیست
 چو باشد خرد جان نباشد رواست
 ترا خورد بسیار بگزایدی
 ایچو یزدان پرستی پسندیده

 ی بگویکس ار پرسدت هرچه دان
 اگر چند گردد پرستش دراز
 به کردار دریا بود کار شاه
 ز دریا یکی ریگ دارد به کف
 ز شه یک زمان شهد و شري است بهر
 چو گویی که راهِ خرد توختم
 یکی نغز بازی کند روزگار

 

 جهان بندۀ بخت خویش آیدش
 همی از نژندی دمش بفسرد
 همه گوهران ز آتش و آب پاک
 روان ترا روشنایی دهند
 نخست از خود اندازه باید گرفت
 همی بس بزرگ آیدت خویشنت
 ز خورشید تا تريه خاک نژند
 که ما بندگانیم و او پادشاست

 یست جفتمنم که به دانش کسی ن
 به گیتی کس او را خریدار نیست
 خرد جان جانست ویزدان گواست
 چو اندک خوری زور بفزایدی
 ایجهان چون تن تو، تو چون دیده

 به بسیار گفنت مرب آبروی
 چنان دان که هست از تو حق بی نیاز
 یکی زو غنی دیگری زو تباه
 دگر دُر بباید میان صدف
 به دیگر زمان چون گزاینده زهر

 ه هرچه بایستم آموختمهم
 که بنشاندت پیشِ آموزگار

 

  فارسی خجندی
بـدین مناسـبت فارسـی رسـد، مـی -رضـی اللّـه عنـه -نامش ضیاءالدّین و چون سلسله نسبش به حضرت سلمان فارسی

معاصـر سـلطان . شـرحی بـر محصـول فخرالـدّین رازی نوشـته. فاضلی بلندپایه و حکیمی گرانمایه است. تخلص کرده
ایـن ابیـات از . در هرات وفـات یافـت ۶۲۲در سنۀ . نمودهمحمد ایلدگز بوده و امورات شرعیه بخارا را رتق و فتق می

  :اوست
 دانم چگونه شب کند آن کسروز ن

 

 کز تو امید شب وصال ندارد 
 

 ٭٭٭
 

 گفتا بهای بوس من آمدهزار جان
 

 این هم ز لطف اوست که چندین بها نکرد 
 

 ٭٭٭
 

 آتشني باد مرا بسرت اگر بی یادت
 

 نهم هیچ شب از عشق تو سر بر بالنيمی 
 

 ٭٭٭
 

  گفتی ز درد من نگرستی و برحقی

 

 فرق است از فشاندن خون تا گریسنت 
 

  انی قُدِّسَ سِرُّهفیض کاش
و هُوَ موالنا مرتضی المدعو به مالمحسن، از تالمذۀ فاضل صدرالحکما ملّاصدرای شريازی بـوده و بـه مصـاهرت آن 
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غـرض، آن . همشريه زادۀ موالنا ضیاءالدّین نورای کاشی است که معاصر شاه عباس ثانی بوده. جناب مفاخرت نموده
جملـه تفسـري صـفی وصـافی و مفـاتیح و وافـی و  مِنْ. او را تألیفات است. لیهجناب جامع بوده میان علوم عقلیه و نق

رسالۀ موسوم به کلمات مکنونه و رسـالۀ اسـرار . مُهَجَّة البیضا که در اخالق نگاشته از اخالق خویش نموداری گذاشته
  :اشعار بسیار دارند بدین چندبیت اکتفا رفت. در کاشان رحلت نموده.الصّلوة هم از اوست

 مست جانان نیست عارف ار بود عام استآنکه
 هرزه گردد اسکندر در میان تاریکی

 

 گربود خام استهرکه نیستش ذوقی شعله 
 آب زندگی باده است چشمۀ خضر جام است

 

 ٭٭٭
 

 خوش آنکه مدعای من از وی شود روا
 

 لیکن به شرط آنکه بودمدعای دوست 
 

 ٭٭٭
 

 دردی کشان ز هم چو بپاشد وجود من
 

 در گردن شما که ز خاکم سبو کنید 
 

 ٭٭٭
 

 از آن ز صحبت یاران کشیده دامانم
 

 كشد گریبانم که صحبت دگری می 
 

  رباعیّاته نَوَّرَ اللّهُ مَرقَدَهُ مِنْ
 در عهد صبی کرده جهالت پستت
 چون پري شدی رفت نشاط از دستت

 

 ایام شباب کرده غفلت مستت 
 کی صید کند ماهی دولت شستت

 

 ٭٭٭
 

 ای آنکه گمان کنی که داری همه چیز
 یابی باقی اگر ز فانی گذری

 

 اینک روی از جهان گذاری همه چیز 
 داری همه چیز اگر نداری همه چیز

 

 ٭٭٭
 

 دانستمبا من بودی منت نمی
 چون من شدم از میان ترا دانستم

 

 دانستمیا من بودی منت نمی 
 دانستمتا من بودی منت نمی

 

  گیالنیفاتح 
یـک سـال . مولد و منشأ او رشت و در ملک هندوستان درگشت بـود. اسمش مريزامحمد رضی و مشهور به شاه فاتح

پـس از طـّی منـازل قاطعـان طریـق بـر آن . در دهلی مانده و بعد به عزم زیارت مکّۀ معظّمۀ مشرفّه به جانب حج رانـد
از آن . چهـار هـزار بیـت دیـوان دارد. م آخـرت فرسـتادندقافله ریخته، دست قتل و غارت گشـادند و حکـیم را بـه عـال

  :جناب است
 مطلب ما دیگرومقصودموسی دیگراست

 

 عاشقان را با نظربازان نماند کارها 
 

 ٭٭٭
 

 هست در کوی یار خانۀ ما
 

 لن ترانی بود ترانۀ ما 
 

 ٭٭٭
 

 ایمما درس جزحدیث خموشی نخوانده
 دو رکعت کز سرهردوجهان برخاسنت باشد

 

 در بزم ما اشاره کم از قیل و قال نیست 
واجب  هرکس کو به شرع عشق بالغ گشتبه
  شد
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  فدایی الهیجانی
وی بـه شـیخ زادۀ الهیجـی معـروف بـوده و . خلف الصدق شیخ محمدالهیجی است که صـاحب شـرح گلشـن اسـت

وی در آن . یبانی فرسـتادهشاه مذکور او را به رسالت نزد محمدخان شـ. چندی خدمت شاه اسماعیل صفوی را نموده
ایـن رباعیـات از . اشعار خوب دارد. در شرياز فوت گردید ۹۲۷آخر عزلت گزیده و در سنۀ . مجلس داد فصاحت داده

  :ایشان است
 گر چشم گشایم به جمال توخوش است

 وش نیستهیچ ازتو بجزفراق تو ناخ
 

 ور دیده ببندم به خیال تو خوش است 
 وان نیز به امید وصال تو خوش است

 

 ٭٭٭
 

 نقش صور جهان فدایی هیچ است
 چون آینۀ جهان نمایی هیچ است

 

 اویی و تویی منی و مایی هیچ است 
 نمایی هیچ استخود هیچی و هرچه می

 

 ٭٭٭
 

 خواهندخلقم اگر آشنای خود می
 خواهدکسخود را ز برای ما نمی

 

 خواهندالحق سرپ بالی خود می 
 خواهندما را همه از برای خود می

 

 ٭٭٭
 

 عاشق من و دیوانه من و شیدا من
 کافر من و بت پرست من ترسا من

 

 شهره من و افسانه من و رسوا من 
 ها منها من و صد بار برت زیناین

 

  فکری خراسانی
چون اغلب اشـعارش ربـاعی اسـت بـه مـري ربـاعی . اصلش از تربت حیدریه. اسمش سید محمد، ملقب به جامه باف

غرض، از فضالی عهد خـود بـوده و حکیمانـه . ۹۷۳به هندوستان رفته فوت گردید و کان ذلک فی سنۀ . دهمشهور ش
  :این چند رباعی از اوست. نمودهحرکت می

  رباعیاته عَلَیهِ الرَّحمة مِنْ
 فانی شو و اقلیم بقا آر به دست

 هستی خویش بود سرگشته حباب از
 

 در دوست کسی رسید کز خویش برست 
 آن لحظه که نیست شد به دریا پیوست

 

 ٭٭٭
 

 کردیم به بزم دیده چون شمع مقام
 مريد و ماچون شمع تمام گشت می

 

 بردیم به سر عمر در اندیشۀ خام 
 افسوس که مردیم و نگشتیم تمام

 

 ٭٭٭
 

 گذریمبر صفحۀ هستی چو قلم می
 زین بحرپرآشوب که بی پایان است

 

 گذریمحرف غم خود کرده رقم می 
 گذریمپیوسته چو موج از پی هم می

 

  فیّاض الهیجی
گـوهر مـراد و شـوارق از جملـۀ . جامع علوم عقلـی و نقلـی و تلمیـذ موالنـا صـدرای شـريازی. و هُوَ موالنا عبدالرّزّاق

در حکمت عقلـی نـادرۀ زمـان . تصانيف محقّقانۀ اوست و بر فصوص الحکم شیخ ابن عربی به فارسی شرحی نوشته
  :مةٌ اللّهِ عَلَیهرَحْ. این چند بیت او قلمی گردید. چهار و پنج هزار بیت دیوانش به نظر رسید. خود بوده و وحید اوان
 ای بیدار باید عاشق دیدار ماگفته

 

 پاس این حرف تو دارد دیدۀ بیدار ما 
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 ٭٭٭
 

 تو به هر کوچه خرامان و من از رشک هالک
 

 که نبسته است کسی چشم تماشایی را 
 

 ٭٭٭
 

 هرکه بینی لبش ازدعوی منصورپر است
 

 لیک رندی که کشد سرزنش دار کم است 
 

 ٭٭٭
 

 قسمت ما زین چمن بار تعلق بود و بس
 نه غم بیگانگان دارم نه فکر دوستان

 

 سرو را نازم که آزاد آمد و آزاد رفت 
 تا به یادم آمدی عالم مرا از یاد رفت

 

 ٭٭٭
 

 خندنددر و دیوار به محرومی من می
 

 گلشن باز استمن به این خوش که به رویم در  
 

 ٭٭٭
 

 حیف است که در گردن حور افکندش کس
 

 دستی که به یاد تو در آغوش توان کرد 
 

 ٭٭٭
 

 روح در قالب انسان ز پی معرفت است
 

 اند این تله در خاک که عنقا گريندکرده 
 

  رباعی
 وقت است که ترک پري استاد دهیم
 هابا جام میِ دو ساله در میکده

 

 ها را همه از یاد دهیمآموخته 
 ساله بر باد دهیمناموسِ هزار 

 

  فتح اللّه شريازی
وفـاتش در هندوسـتان و . معاصر و مجالس اکربشاه. در حکمت و معرفت صاحب پایگاه. اسمش حکیم شاه فتح اللّه

  :فیضی دکنی با وی از دوستان این رباعی از اوست
 می از خم معرفت چشیدن مشکل
 تحقیق نکات اهل عرفان آسان

 

 بریدن مشکلوز هستی خویشنت  
 اما به حقیقتش رسیدن مشکل

 

  فخر الدّین رازی
. ازمعارف فضال و حکماست و در فنون علوم قـدرت داشـته. وهُوَ ابوعبداللّه محمدبن حسن القرشی التمیمی البکری
مفصلِّ احـوال وی در کتـب . اندو اکثر عارفني در وی طعن کرده تصانیف بسیار دارد و به امام المتکلمني مشهور شده

  :شوداین اشعار منسوب به اوست و قلمی می. ۶۰۶، وفاتش در سنۀ ۵۴۴والدتش در سنۀ . ثبت است
  عربیه

 الُعُقُولِ عِقْدام الْ نِهایَةُ إقْ 
 لَةٍ رِجالٍ وَدَوْ نَا مِنْرَأَیْ وَکَمْ
 شُرُفَاتِها عَلَتْ جِبالٍ قَدْ مِنْ  وَکَمْ
 جُسُومِنا شَةٍ مِنْواحُنَا فِي وَحْوَأَرْ
 رِناثِنا طُوُلَ عُمْبَحْ مِنْ تَفِدْ نَسْ وَلَمْ

 

 ي العالَمنيَ ضَاللُثَرُ سَْعوَأَکْ 
 نَ وَزَالُوارِعیْعاً مُسْفَبَادُوا جَمِیْ

 بالُجِبالُ جِوِعالٌ فَزَالُوا وَالْ 
 یانَآ إَذیَّ وَوَبالُوَحاصِلُ دُنْ

 لٌ وَقَالُ هِ قِیْعَنا فِیْجَمْ سِوَی اَنْ 
 

  رباعیات
 هرجا که زمهرت اثری افتاده است
 در وصلِ تو کی توان رسیدن کانجا

 

 ای بر گذری افتاده استسودازده 
 هرجا که نهی پای سری افتاده است

 

 ٭٭٭
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 خور اثبات تو نیست کنه خردم در
 من ذات ترا به واجبی کی دانم

 

 و آرامش جان بجز مناجات تونیست 
 دانندۀ ذاتِ تو بجز ذاتِّ تو نیست

 

 ٭٭٭
 

 هرگز دل من ز علم محروم نشد
 هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

 

 کم ماند ز اسرار که معلوم نشد 
 معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 

 ٭٭٭
 

 ان نادیدهترسم بروم عالم ج
 در عالم جان چون روم از عالم تن

 

 بريون شوم از جهان جهان نادیده 
 در عالم تن عالم جان نادیده

 

  فتحی ترمدی
علی قلیخـان لکـزی مـتخلص . و هُوَ حکیم علی بن محمد ترمدی، از فحول حکما و عدول علمای زمان خویش بوده

  :غرض، این دو رباعی از اوست. به واله در تذکرۀ خود احوال وی را ذکر نموده
 تسلیم به راه عشق جان یافنت است

 طلبیاین را گم کن اگر تو آن می
 

 معشوق لطیف را نهان یافنت است 
 کردن ز بهر آن یافنت است کاین گم

 

 ٭٭٭
 

 در عشق بکاه جسم تا جان گردی
 کفرت چو کمال گردد ایمان گردی

 

 شريافکن و شهسوار میدان گردی 
 اینت چو تمام نیست شد آن گردی

 

  فانی دهدار
. رساالت و تصنیفات و شروح متعدده و متکثره دارد. از فضال و علمای روزگار. ارو هُوَ خواجه محمدبن محمود دهد
جمله شرح خطبـة البیـان  مِنْ. حواشی محققانه نیز بر بعضی کتب و خطب نوشته. فقري بعضی از آنها را مطالعه نموده

ایـن . اعتقاد بودهغرض، فاضلی درویش نهاد و حکیمی خوش . و حاشیۀ رشحات و حاشیۀ نفحات و شرح گلشن راز
  :رباعی از اوست

 منظور یقني دو حالت است از اشیا
 تجدیدوجود ازعدم ذاتی ماست

 

 هر لحظه وجود دگر و حکم بقا 
 وان حکم بقا رابطۀ فعل خدا

 

  فیضی تربتی
شیخ فیضـی دکنـی بـه اسـتادی وی معـرتف بـوده و بـه . از سیاحان بوده و در زمان اکربشاه درهندوستان توقف نموده

  :شوداز اشعار او نوشته می. کماالت عقلی متصف است
 گر جانب مسجد گذرم ور طرف دیر

 

 هر جا که روم میلِ دلم سویِ تو باشد 
 

 ٭٭٭
 

 شمع را ز آتش پروانه خرب نیست که هست
 

 آتشِ شمع دگر، آتشِ پروانه دگر 
 

 ٭٭٭
 

 قدم رفتمجنون به ره عشق ز سر کرده
 

 دارم منِ دیوانه قدم بر قدم او 
 

  رباعی
 صرف ره نیستی شده هستیِ ما  زاهد تو زمستی منگر پستی ما



۲۸۹ 

 مامست محبتیم و تو مست غرور
 

 فرق است ز مستی تو تا مستیِ ما
 

  قوامی خوافی
مگر بر پريزنـی حکمـی نوشـته بـود و محصـل پـريزن را . نموددر بدو حال مالزمت می. اسمش مريقوام الدّین نصراللّه

داری؟ این سـخن بـر دل وی کنی که بر چون من عجوزه ظلم روا میای قوام الدین از خدا شرم نمی: گفت .آزار کرده
صـاحب . اثر کرده، دوات و قلم خود را در زیر سنگ شکسته، تائب شد و رو به عبادت آوردو به خدمت مشایخ رسـید

کلمـات بـدیع و سـخنان غریـب در . استکتابی در طریقت تصنیف کرده مسمی به جنون المجانني . مقام عاىل گردید
محمـد عـوفی بـا . بـوده ۸۳۰و وفـاتش در سـنۀ  ۷۳۴غرض، معاصر شاهرخ مريزا و والدتش در سنۀ . آن مندرج است
  :این رباعی از اوست. وی مالقات نمود

 آخر بکند فلک شمار من و تو
 من و پیش تو آرد آن روزهم پیش 

 

 باز اندازد به حشر کار من و تو 
 کردار من و تو کردگار من و تو

 

  کمال اصفهانی
همـۀ . گماشـتهاز فحول حکمای زمان خود برتری داشته و همت بـر انـزوا و عزلـت مـی. و هُوَ حکیم کمال الدین زیاد

  :از اوست. انداهل تذکره او را توصیف نموده و به فضایل ستوده
 این عرصه که گفت خوش جهانی است
 عاقل به خدا اگر گزیند
 در الله نگر به چشم عربت
 رنگ رخ زرد عاشقان است
 بر گلنب اگر گلی بخندد

 ای که رویداز خاک بنفشه
 

 خاکش بر سر که خاکدانی است 
 گردی که فراز او دخانی است

 رض خوب نوجوانی استکان عا
 هر جای که برگ زعفرانی است
 بگری که لب شکر بیانی است

 دان که کاللۀ جوانی استمی
 

  کافری شريازی
غـرض، مـردی جلیـل و . رحلت نمود ۱۱۰۰گویند مؤمنی خوش اعتقادو فرزانه نهاد بودو در سنۀ . اسمش مريزا محمود

  :این رباعی بر حالش دلیل است
 ام زر بارداز چهرۀ عاشقانه

 امدر آتش عق تو چنان سوخته
 

 وز چشم ترم همیشه آذر بارد 
 کز ابر سرشکِ من سمندر بارد

 

  کمال اصفهانی
از مشاهري شـعر اسـت و در اواسـط عمـر تـرک و تجریـد پیشـه . وَ کمال الدین اسماعیل بن جمال الدین عبدالرّزاقو هُ

. به لباس فقر ملبس و با یاد خـدا همـنفس. نمود و ارادتش به جناب شیخ شهاب الدین سهروردی به سرحد کمال بود
. ۶۳۵زجر بسیار به مرتبـۀ شـهادت رسـید فـی سـنۀ در خارج شهر اصفهان به دست لشکر مغول گرفتار گردید و بعد از 

  :از اوست. دیوانش مکرر دیده شده
  فِی الموعظه

 ز کار آخرت آن را خرب تواند بود
 به آرزو و هوس برنیاید این معنی

 که زنده بر پل مرگش گذر تواند بود 
 به سوزِ سینه و خون جگر تواند بود



۲۹۰ 

 به ترک خویش بگو تا به کوی یار رسی
 کسی به گردن مقصود دست حلقه کند

 ای باشدز ملک بی خودی آن را که بهره
 گرددترا ز همت دون در طمع نمی

 و سبزه قناعت مکن ز باغ بهشت به آب
 

 که کارهای چنني با خطر تواند بود
 که پیش تري بالها سرپ تواند بود
 وجود در نظرش مختصر تواندبود

 خواب و خور تواند بود که لذتی بجز از
 که این قدر علف گاو و خر تواند بود

 

  و له ایضاً 
 جای مقام نیست جهان دل درو مبند

 ای چند کس برفتبنگر که تا تو آمده
 مهلتی دهدروزی سه چار اگر اجلت 

 خواهی که عیش خوش بودت کار برمراد
 

 خود را مسافری کن و این رهگذار گري 
 آخر یکی ز رفتنشان اعتبار گري
 بگذار خلق را و درِ کردگار گري
 با نیستی بساز و کم کار و بار گري

 

 ٭٭٭
 

 چه داری ای دل از این منزل ستم برخیز
 گذشت روز جوانی هنوز در خوابی

 دینجات هم نبگذارندچنني نشسته ب
 نخواهی آنکه چو سکه قفای گرم خوری

 

 چو شري مردان از زیر بار غم برخیز 
 شب دراز بخفتی سپیده دم برخیز
 به اختیار خود از پیش الجرم برخیز
 مکوب آهن سرد از سرِ درم برخیز

 

  و لهُ فِي النّصیحة والموعظة
 جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم

  حالتم پسند آمدز روزگار همني
 برین صحیفۀ مینا به خانۀ خورشید
 که ای به دولت ده روزه گشته مستظهر

 

 نه مردمم اگر از مردمی اثر دیدم 
 که خوب و زشت و بد و نیک درگذر دیدم
 نگاشته سخنی خوش به آب زر دیدم
 مباش غرّه که از خود بزرگرت دیدم

 

 ٭٭٭
 

 اگر ز خویش برآیی و در جهان نگری
 چنان به عالم صورت دلت بر آشفته است
 طوافگاه تو برگرد عالمِ صورت
 ایبه هرزه بانگ چه داری که دردمند نه

 و جهان قدس بودچو مطمح نظر ت
 به پایِ فکر سفر کن در آفرینش خویش
 به ذوق تو سخنِ حق اگر چه تلخ بود
 کشیده دار به دست ادب عنان نظر

 ای طریق نجاتبدین صفت که تو گم کرده
 

 اگرچه عرش مجید است مختصر یابی 
 که گر به عالم معنی رسی صور یابی
 چو این قدر طلبی البد این قدر یابی
 تو درد جوی که درمانش بر اثر یابی
 وجود را همه خاشاک رهگذر یابی

 ها کاندرین سفر یابیتبسا غنیم
 فرو برش که از آن لذت شکر یابی
 که فتنۀ دل از آمد شد نظر یابی
 ز پريوی بزرگانِ راهرب یابی

 

 ٭٭٭
 

 کلید کام تو بر آستني خویشنت است
 کنی تو صورت خویشبه دست خویش تبه می

 مخدّرات سماوی درو جمال نهند
 همه جهان را حاجت به سایۀ تو بود

 طلب نانهاده رنجه شویاگر کنی 

 آییوىل چه سود که با خویش درنمی 
 باییاندت چنانکه میوگر نه ساخته

 اگر تو آینۀ دل ز زنگ بزدایی
 ب اگر خو کنی به تنهاییچو آفتا

 وگر به داده قناعت کنی بیاسایی



۲۹۱ 

 یکی چو نرگس بگشای چشم عقل به خویش
 اگر مربی جانی به ترک جسم بگوی

 

 فرو نگر که تو خود سر به سر تماشایی
 که جان فزودن شمعست جسم فرسایی

 

  رباعیات
 جایی که نشان بی نشان است آنجا
 از غمزه خدنگ بر کمان است آنجا

 

 انگشت خیال بر دهان است آنجا 
 زنهار مرو که بیم جان است آنجا

 

 ٭٭٭
 

 شد دیده به عشق رهنمون دل من
 زنهار که گر دلم نماند روزی

 

 تا کرد پر از غصّه درون دل من 
 ده طلب کنید خون دل منازدی

 

 ٭٭٭
 

 در دیده به روزگار نم بایستی
 یا مایۀغم چو عمر کم بایستی

 

 یا با غم او صرب به هم بایستی 
 یا عمر به اندازۀ غم بایستی

 

  کامل خلخاىل
. رای صاحب حال، علوم عقلی و نقلی را با تصوف جمـع کـردهاز فضالی خلخال و از شع. اسم سعیدش ملک سعید

اوقـات را . مدتها در شرياز از خلق انـزوا گزیـده و بـه ذکـر حـق آرمیـده. از قال به حال رسیده و شراب معرفت چشیده
  :این دو بیت و رباعیات از او نوشته شد. نمود و در همانا رحلت فرمودهصرف کتب عرفانیه و حکمیّه می

 کنندکرّوبیان چو نالۀ من گوش می
 کامل زبان ببند که خاصان بزم خاص

 

 کنندکر خویش فراموش میتسبیح ذ 
 کنندعرض مراد از لب خاموش می

 

  رباعیات
 ای آینۀ ذات تو ذات همه کس
 ضامن شدم ازبهر نجات همه کس

 

 مرآت صفات تو صفات همه کس 
 بر من بنویس سیئات همه کس

 

 ٭٭٭
 

 زنهار ای دل هزار زنهار ای دل
 گریفردا که کند رحمت او جلوه

 

 نگهدار ای دلپندی دهمت نیک  
 خود را برسان به خیل کفار ای دل

 

 ٭٭٭
 

 کردمگر من نه ز شرع تو حیا می
 بودگر قدرت من به قدر عفوت می

 

 کردمها میدانی که تا چهخود می 
 کردممقدار عطایِ تو خطا می

 

 ٭٭٭
 

 ما طّی بساط ملک هستی کردیم
 پیمودندبر ما می وصل نیک می

 

 پرستی کردیمبی نقص خودی خدا 
 تف بر رخ ما که زود مستی کردیم

 

 ٭٭٭
 

 ننوشت برای ورد روز وشب من
 گر غري علی کسی بود مطلب من

 

 جز ذکر علی معلّم مکتب من 
 ای وای من و کیش من و مذهب من

 

 ٭٭٭
 

 یا رب به دلم راز نهانی گفتی
 با هستی خود مگر لقایت طلبید

 

 اسرار بقای جاودانی گفتی 
 جواب لن ترانی گفتیموسی که 

 



۲۹۲ 

  کاشفی سبزواری
بـه تحقیـق . فاضلی یگانه و عالمی مشهور زمانه. و هُوَ زبدة الحکماء و قدوة العرفاء موالنا کمال الدّین حسني الواعظ

صـوتی خـوش و آهنگـی دلکـش خالیـق را موعظـه و  بـه. در علوم نجوم و انشاء و فنون عربیـه اعلـم عهـد خـود بـود
در . سـاخترا به عبارات الیقـه و اشـارات رایقـه بیـان مـی معانی آیات قرآنی و احادیث نبویّهملسو هيلع هللا ىلص. نمودنصیحت می

غـرض، او . هرات با موالنا جامی مالقات کرد و مصاهرت جامی را پذیرفت و موالنا فخرالدّین علی از او متولد شـد
جمله جواهر التّفسري و لّب لباب کتاب مثنوی مولوی نیز از اوست و مواهب علیه هم ازکتب  مِنْ. سترا تصانیف نیکو

مـدتها در نیشـابور موعظـه . تفصیل حاالت او در تواریخ مفصّالً مسطور است. در اخالق نیز تصنیف دارد. وی است
  :کرده و واعظ بوده و این بیت از آن جناب استمی

 های دهر باقی و پاینده نیستچون که خوشی
 

 یچ خوشاینده نیستاش خوشدىل هاز خوشی 
 

  لطفی شريازی
در هندوستان وفـات یافـت . از مجردان زمان و از سیاحان اوان خود بوده و سیاحت ممالک ایران و هندوستان نموده

  :این رباعی از اوست. و به جنت شتافت
 شد عارف و عامی همه را عار از من
 بی قدری سبحه، ننگ زنار از من

 

 بدنامی بت پرست و دیندار ازمن 
 بیزار از مناند هفتاد و دو ملت

 

  مجدالدّین طالبه
زیـاده . علیقلی خان لکزی این رباعی را به نام وی قلمـی نمـوده. از مشایخ زمان واز عقالی نکته دان عهد خود بوده

  :بر این از حالش اطالعی به هم نرسید
 باید غم عشق او ترا خو باشد
 مردی کن و در میان جان دار غمش

 

 اشدگر دست دهد غمش چه نیکو ب 
 تا در نگری خود غم او او باشد

 

  معني جامی
  :گویدخود می. از فضالء و حکماء و عرفا بوده. رسدنسبش به سلطان سنجر سلجوقی می

 کنندگر نسبتم به سنجر و سلجوق می
 

 هستم شهی که خواجه و مخدوم سنجرم 
 

  رباعی
 خوی خوش تو بهشت و باغ تو بس است
 ور زانکه نعوذباللّه این وصف تو نیست

 

 تسلیم و رضا چشم و چراغ تو بس است 
 محرومی ازین صفات داغ تو بس است

 

  محمّد نسوی عَلَیهِ الّرحمة
وی تفـویض عمادالدین زنگی دیوان انشاء و سـر رشـتۀ خـود را بـه . از اماجد فضال و از اکابر علمای عاىل مقداربود

در زاویۀ عزلت منزوی ونـاهج . آخر به ترک خدمت دیوان و قربت سلطان مذکور گفته و طریقۀ فقرو فنا پذیرفته. فرمود
  :تیمّناً این رباعی از او نوشته شد. نمودندخوارزمشاه و ملک مازندران به وی اظهار اخالص می. اخروی شد

 رو در صف دوستان ما باش مرتس
 گر جمله جهان قصد به جان تو کنند

 

 خاک ره آستان ما باش مرتس 
 ما باش مرتسدل فارغ دار از آنِ 

 



۲۹۳ 

  مسیح کاشانی
غـرض، . او در کاشان متولد شد. اجدادش از شرياز به کاشان رفتند. و هُوَ رکن الدّین مسعود بن نظام الدّین علی است

ک بی التفاتی که از شاه عبـاس ماضـی دیـد چنانکه به اند. از فضال و حکمای عهد خود بودو به غريت مشهور است
  :از شاه رنجید و این مطلع گفته به هندوستان رفت

 گر فلک یک صبحدم بامن گران باشدسرش
 

 روم چون آفتاب از کشورششام بريون می 
 

م بعد از فوت شاه عباس که از عمر حکـی. غرض، در خدمت اکربشاه و جهانگري پادشاه هندوستان به غایت معترب بود
  :از اوست. یک صد و پنجاه سال گذشته بود، به ایران مراجعت نموده

 نیارم گفت ذکر بر دوام و برمراد او را
 

 بدین آلودگی شرم آیدم کارم به یاد او را 
 

 ٭٭٭
 

 به صفات آدم اکنون که خدا ستود ما را
 

 چه غم است ازاینکه شیطان نکندسجودمارا 
 

 ٭٭٭
 

 اي وز تو اثر پیدانیستبا من آمیخته
 

 شکرپیدا نیستهمه شري است دراین جام و  
 

 ٭٭٭
 

 عشرت مردم عالم همه در غم بگذشت
 

 عشرت آن کرد که مردانه زعالم بگذشت 
 

 ٭٭٭
 

 عشقی که رفته رفته جنون آورد چه سود
 

 دیوانه گشنت از نظر اولني خوشست 
 

 ٭٭٭
 

 ن گوهر یکتا نرسیدیمچون قطره به آ
 

 از ابر فتادیم و به دریا نرسیدیم 
 

  محّب سرهندی
گـاه. موطنش سند. مولدش تته. اصلش از برالس. اسمش محب علی . معاصر اکربشاه و جهانگري شاه و از محققـان آ

  :مشربش عارفانه و اشعارش موحدانه است
 ام هست همه چیز ولیکنچون آینه

 

 از هرچه برپسی همه را هیچ جوابست 
 

 ٭٭٭
 

 ایست بر سر دارعشق را خانه
 

 ی را بارنه درش بسته نه کس 
 

  ناصر خسرو علوی
. و هُوَ ناصر بن خسرو بن حارث بن عیسی بن حسن بن محمد بن موسی بـن محمـد بـن علـی بـن موسـی الرضـاهيلع

ای که در بیان حاالتش نگاشته، میخود در رساله. جامع جمیع علوم بوده و شیخ ابوالحسن خرقانی را مالقات نموده
ه در سن نُه سالگی قرآن مجید و احادیث بسیار حفظ نمودم و پنج سال لغت و صرف و نحو و عروض و قافیه گوید ک

از هفده سالگی تا پانزده . را سنجیدم و بعد از آن مدت سه سال تّتبع نجوم و هیئت و رمل و اقلیدس و مجسطی کردم
قريب  به هفتصد تفسري مطالعه کردم و در سن سی .مسال دیگر متوجه علوم فقه و تفسري و اخبار و ناسخ و منسوخ بود

و دو سالگی تورات و انجیل و زبور را به فضالی ایـن مـذهب آمـوختم و شـش سـال بـه تهـذیب بـاطن و سـایر علـوم 
غـرض، حکـیم . باطنی پرداختم در چهل و چهار سالگی صاحب تسخريات و طلسمات و نرينجات و علوم غریبه شدم

کرد و به خواهش ملک مالحده تفسريی بر قرآن مجید نوشت و بنا به رخصت شرع و حفـظ  مزبور مدتها صدارت نیز
نفس به وفق مشرب ایشان تأویل آیات نمودو نسخۀ آن منتشر شد و علماء و فقهای عهد حکـیم را بـه کفـر و زندقـه و 
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رسـید دیـد کـه او را  بعد از اینکه به هزار مشقت از چنگ ملک مالحده خـالص یافـت بـه هرجـا. الحاد نسبت دادند
ان مـوزه دوزی . خود گوید در نیشابور با برادر خود ابوسـعید خواسـتم مرمـت مـوزۀ خـود کـنم. نمایندتکفري می بـه دکـّ
ای گوشت بر سر درفـش خـود کـرده موزه دوزهم رفته چون باز آمد پاره. ناگاه در آخر بازار غوغایی برخاست. برآمدم

خوانـد بـه جهـت شاگردان ناصرخسرو به این شهر آمده بـود و اشـعار ناصـر مـی گفت یکی از. بود از وی سؤال کردم
حکیم گفت موزه به من ده که در . ثواب او را کشتند من نیز به این سبب قدری گوشت او را بر سر درفش کرده، آوردم

به هر . بور برآمدمدر حال از خوف از نیشا. شهری که شعر ناصر خسرو بخوانند و نامش مذکور شود، من نخواهم ماند
ای گوینـد بـه مرتبـه. بیست و پنج سال در غار بدخشان به ریاضت و عزلت گذرانید. صورت حکیم زحمت بسیار کشید

از حکماء با شیخ رئیس موأخـات داشـت و . العهدة علی الرّاوی. خوردرسید که در سی شبانه روز یک مرتبه طعام می
بعضـی از . بـه عـالم بـاقی شـتافت ۴۳۴د و چهل سال عمر یافت و در سـنۀ ص. با بونصر فارابی لوای مباحثه افراشت

  :اشعارش این است
 به چشم نهان بني نهانِ جهان را
 سوی این جهان آن جهان نردبان است

 

 که چشم عیان بني نبیند نهان را 
 به سر برشدن باید این نردبان را

 

 ٭٭٭
 

 گویند عقابی به در شهری برخاست
 ناگه زکمني گاه یکی سخت کمانی
 در آهن و در چوب نگه کرد به صد فکر
 چون نیک نظر کرد پر خویش برو دید

 

 پر را ز پی طعمه به پرواز بیاراست 
 قدر افکند بدو راست تريی ز قضا و

 کز آهن و از چوب مرا مرگ چرا خاست
 گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

 

  نای زمان و مقلّد جهان گویددر ستایش عقل و نفس وحقیقت و نکوهش اب
 باالی هفت طاق مقرنس دو گوهرند
 از نور تا به ظلمت و از اوج تا حضیض

 تند ونیستند و نهانندو آشکارهس
 بی دانشان اگرچه نکوهش کنندشان
 گویی مرا که جوهر دیوان ز آتش است
 جز آدمی نزاد ز آدم در این جهان
 ایمدعوی کنند آنکه براهیم زاده
 انددر بزم گاه مالک شاخ زبانه

 خویشی کجا بود که در اینجا برادران
 این سنیان که سريتشان بغض حیدر است

 شان به ابوبکر دوستیکه هست وانان
 گر عاقلی ز هر دو جماعت سخن مگوی
 هان تا از آن گروه نباشی که در جهان

 

 کز کاینات و هرچه دروهست برترند 
 از باخرت به خاور و از بحر تا برند
 هم بی تو اند و با تو به یک خانه اندرند
 آخر مدبران سپهر مدورند
 دیوان این زمان همه ازگل مخمرند

 اند چرا جملگی خرنداینها ز آدم
 چون نیک بنگری همه شاگرد آزرند

 که در طلب حوض کوثرند این ابلهان
 ای همه خصم برادرنداز بهر لقمه

 حقا که دشمنان ابوبکر و عمرند
 چون دوستند چون همگی خصم حیدرند
 بگذارشان به همه که نه الفخ نه قنربند

 خورند و چو گرگان همی درندچون گاو می
 

 ٭٭٭
 

 اگر مالزم خاک در کسی باشی
 ز بهر نعمت دنیا که خاک بر سر او
 هزار سال تنعم کنی بدان نرسد

 

 چو آستانه ندیم خسیت باید بود 
 بدین امید که گفتم بسیت باید بود
 که یک زمان به مراد کسیت باید بود

 

 ٭٭٭
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 جز راست مگوی گاه و بیگاه
 

 تا حاجت نایدت به سوگند 
 

  در تطبیق آفاق و انفس و تأویل اسرار نقلی به آثار عقلی فرماید
 ه موجود است در آفاق هستی راهر آن چیزی ک

 چوزین عالم برون رفتی شود همراه تو جمله
 های بد ترا دیوند در دوزخهمه اندیشه

 عدم خوابست و بیداری به نزدعاقالن هستی
 توهم هست عزرائیل و فهمت هست میکائیل
 قدم نه اول اندرشرع وان گاهی طریقت جو
 تو هم نوری وهم ظلمت، توهم فعلی و هم علت

 تعظیم و جالل و منزل و قدررفیع تو به
 به معنی یونس حوتی، چرایی خفته درماهی

 

 در انفس مثل آن بنهاده ایزد سر به سر برخوان 
 محلهای بدونیکت در آن عالم چو فرزندان

 با رضوان همه تدبريهای خوش، ترا حورند
 ارم دان خاطردانا و دوزخ سینۀ نادان
 چو اسرافیل دان نطقت خرد جربیل درطريان
 چو علم هردو دریابی فرس اندرحقیقت ران

 صورت،تو هم جانّی و هم جانانوهمعقلیتوهم
 فلک قاصر، ملک ناصر، قدر واله، قضا حريان

 یوسف مصری، چرایی مانده در زندانصورتبه
 

  در بیان دُنُّوِ دنیا و نعمت آن و فنای هستی عنصری گوید
 گذَشتناصر خسرو به راهی می

 ز روبرودید قربستان و مرب
 نعمت دنیا و نعمت خواره بني

 

 مست و الیعقل نه چون می خوارگان 
 بانگ برزد گفت کای نظارگان
 آنش نعمت اینش نعمت خوارگان

 

 ٭٭٭
 

 همه رنج من از بلغاریان است
 گنه بلغاریان را نیز هم نیست

 ین بال و فتنه از تستخدایا ا
 لب و دندان ترکان خطا را
 که از دست لب و دندان ایشان
 برون آری تو ترکان را ز بلغار

 

 که مادامم همی باید کشیدن 
 بگویم گر تو بتوانی شنیدن
 وىل از ترس نتوانم چخیدن
 بدین خوبی نبایست آفریدن
 به دندان دست و لب باید گزیدن
 برای پردۀ مردم دریدن

 

 ٭٭٭
 

 سخن پدیدکند کز من و تومردم کیست
 

 که بی سخن تو ومن هردونقش دیواریم 
 

 ٭٭٭
 

 چوبدخود کنیم از که خواهیم داد
 چهرۀ هندو و روی ترک چرا شد
 از چه سعید اوفتاد و از چه شقی شد
 چیست خالف اندر آفرینش عالم
 نعمت منعم چراست دریا دریا

 

 مگر خویشنت را به داور بریم 
 همچو دل دوزخی و روی بهشتی

 کنشتیزاهد محرابی و کشیش 
 چون همه را دایه و مشاطه توگشتی
 محنت مفلس چراست کشتی کشتی

 

  در حدوث فلک گوید
 چون آسیات بینم ای چرخ آسیایی
 بسیار گشت دورت تا مرد بی تفکر
 هرگز قدیم باشد جنبده مکانی

 

 سایینگردی ما را همی بخود سوده می 
 گوید مگر قدیمی بی حد و منتهایی

 بخندد شهری و روستاییزین قول می
 

 ٭٭٭
 

 ناکسان را جویی از بس ناکسی  این بیچارگانچند گردی گرد
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 تا توانستی ربودی چون عقاب
 فاسقی بودی به وقت دست رس

 

 چون شدی عاجز گرفتی کرکسی
 پارسا گشتی کنون در مفلسی

 

  نصري الدّین طوسی قُدِّسَ سِرُّه
اند که اصل وی از طـوس بعضی گفته. و هُوَ فخر الحکما و مؤیّد الفضال، نصري الملّة و الدّین محمد بن حسن الطوسی

اعمـال قـم  انـد از جهـرود مِـنْفضل کاشی است وبعضی گفتـهتوابع شهر قم بوده و همشريه زادۀ حکیم فاضل باباا مِنْ
علـوم حکمیـه را از فریـد الـدین . به هر حال قدوۀ محققني و زبدۀ مدققني است. است و در طوس خراسان متولد شده

داماد کـه او تلمیـذ صـدرالدین سرخسـی و او تلمیـذ افضـل الـدین عیالنـی و او تلمیـذ ابوالعبـاس ریـوکری و او تلمیـذ 
گوینـد خواجـه بـا صـدر الـدین قونیـوی . یار، از تالمذۀ شیخ الرّئیس ابوعلی سـینای مشـهور اسـت تحصـیل کـردهبهمن

. باالخره خواجه بـه علـم او اقـرار آورده. معاصر و در بدو حال او را منکر و میان ایشان مکاتیب و منازعۀ علمی بوده
خواجه به خان گفت که چنان به خاطرت نرسد که ترا از  روزی. مدتها با هالکوخان به سر برده و تعظیم و تکریم دیده

احرتام من بر من منتی است چرا که تو به حشمت از سلطان سنجر بیش نیسـتی و او حکـیم خیـام را بـا خـود بـر یـک 
غـرض، حـاالت آن . امام و بـه خـدمت تـو تـن در دادهنشانید و حال آنکه من در علم و فضل از خیام زیـادهتخت می
اوصـاف االشـراف در سـلوک و انصـاف و شـرح : از جملـه. تواریخ مسطور اسـت و تصـنیفات وی مشـهورجناب در 

اشارات شیخ رئیس در حکمت و شرح کلمات بطلمیوس در نجوم و اخالق ناصـری کـه بـه نـام ناصـرالدّین قهسـتانی 
گاهی شعری مـی. تافتهمدت هفتاد و هفت سال عمر یافته و در سنۀ ششصد و هفتاد و دو به ریاض رضوان ش. نوشته
  :از اشعار آن جناب است. فرموده

 توانممنم آنکه خدمت تو کنم و نمی
 پذیرد بدل تو یار گريددل من نمی

 

 توانیتویی آنکه چارۀ من نکنی و می 
 به تو دیگری چه ماند تو به دیگری چه مانی

 

  قطعه
 ام ار کافرم خواندنظام بی نظ

 مسلمان خوانمش زیرا که نبود
 

 چراغ کذب را نبود فروغی 
 مکافات دروغی جز دروغی

 

  رباعّیات
 جز حق حکمی که حکم را شاید نیست

 بایدآن چیز که هست آن چنان می
 

 حکمی که زحکم حق فزون آید نیست 
 باید نیستآن چیز که آن چنان نمی

 

 ٭٭٭
 

 مکونات عقل و جان است اول ز
 زینها چه گذر کنی چهار ارکان است

 

 وندر پی او نُه فلک گردان است 
 پس معدن و پس نبات و پس حیوانست

 

 ٭٭٭
 

 ای بی خرب این شکل موهم هیچ است
 خوش باش که در نشیمن کون و فساد

 

 وین دایره و سطح مجسم هیچ است 
 وابستۀ یک دمی و آن هم هیچ است

 

 ٭٭٭
 

 آن قوم که راه بني فتادند و شدند
 آن عقده که هیچ کس نتوانست گشاد

 

 کس را به یقني خرب ندادندو شدند 
 هر یک بندی بر آن نهادند و شدند

 

 ٭٭٭
 

 باقی همه موهوم و مخیل باشد  موجود به حق واحد اول باشد



۲۹۷ 

 هرچیز جز او که آید اندر نظرت
 

 نقش دو یمني چشم احول باشد
 

 ٭٭٭
 

 بر استخوان نماند رگ و پیگر زانکه 
 گردن منه ار خصم بود رستم زال

 

 از خانۀ تسلیم منه بريون پی 
 منت مکش ار دوست شود حاتم طی

 

 ٭٭٭
 

 چون در سفریم ای پسر هیچ مگوی
 ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ

 

 احوال حضر درین سفر هیچ مگوی 
 ای هیچ و دگر هیچ مگویدان که نهمی

 

  نوری شوشرتی عَلَیه الرَّحمة
به وفور فضایل و خصایل نفسانی و روحانی معـروف . صوری و معنوی آگاهاسم شریفش قاضی نوراللّه و از کماالت 
در دولت اکـرب شـاه . کتاب مجالس المؤمنني بر فضیلت وی گواهی است امني. و به صفت تحقیق و معرفت موصوف

باالخره در عهد جهانگري شـاه بـه سـبب تعصـب . بودقاضی القضاة مملکت هندوستان و مرجع دشمنان و دوستان می
ایـن چنـد بیـت . مدت عمرش هفتاد سال و طریقۀ نوربخشیه داشته. ذهب به ضرب دِرّۀ خاردار به جوار ابرار شتافتم

  :از ایشان است
 هالیست که خواری ثمر اوستعشق تو ن

 بر مائدۀ عشق اگر روزه گشایی
 وه کاین شب هجران تو بر ما چه دراز است
 فرهاد صفت این همه جان کندن نوری

 

 ام کاین شجر اوستمن خاری از آن بادیه 
 هشدار که صد گونه بال ماحضر اوست
 گویی که مگر صبح قیامت سحر اوست
 در کوهِ مالمت به هوای کمر اوست

 

 ٭٭٭
 

 ای درسر زلف تو صد فتنه به خواب اندر
 فضل است تیمم را در شرع محبت زان

 

 درعشق تو خواب من نقشی است بر آب اندر 
 کزدامن پاکان هست گردی به تراب اندر

 

  نسیمی شريازی طابَ ثَراهُ 
ارادت بـه جنـاب سـید . از سادات رفیع الدرّجات شرياز و از محققني زمان خود ممتـاز. نام آن جناب سید عمادالدّین

بعضی گوینـد در حلـب شـهید . منصور وار پا بردار شهادت گذاشته ۸۳۷شاه فضل متخلص به نعیمی داشته و در سنۀ 
  :از اوست. دانند دیوانش دیده شد، سه هزار بیت متجاوز استرقدش را در خارج زرقان شرياز میشد و بعضی م

  غزلیّات مِنْ
 کشتۀ لعل لبت کی کند اندیشه ز مرگ

 

 کزدم روح قدس زنده به جان دگراست 
 

 ٭٭٭
 

 ه ناگه ز غیب پیداشدچه نکته بود ک
 چه مجلس است و چه بزم اینکه ازمی توحید

 

 که هر که واقف آن نکته گشت شیدا شد 
 محیط قطره شد آنجا و قطره دریا شد

 

 ٭٭٭
 

 کی تواند شدن از سرّ اناالحق واقف
 طلبنددردمندان ز تو هر لحظه دىل می

 

 هرکه او را غم آنست که بردار کنند 
 تا به درد و غم عشق تو گرفتار کنند

 

 ٭٭٭
 

 ای که بی خرب از درد دوستیای خسته
 

 بی درد خود بگو که ترا چون دوا کنند 
 

 ٭٭٭
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 حق بني نظری باید تا روی مرا بیند
 از مشرق دیدارش آن را که بود دیده
 ای چشم نسیمی را از روی تو بینایی

 

 چشمی که بودخودبني کی نورخدا بیند 
 انوار تجلی را پیوسته چو ما بیند
 آن را که تو منظوری غري از تو که را بیند

 

 ٭٭٭
 

 من گنج المکانم اندر مکان نگنجم
 وهم و خیال انسان رو سوی من ندارد
 از رهِ خویش پرستی قدمی بريون نه

 

 سم و جانم درجسم و جان نگنجمبرتر ز ج 
 در وهم از آن نیابم در عقل از آن نگنجم
 قطع این منزل و ره جز به چنني گام مکن

 

 ٭٭٭
 

 گر کنی قبلۀ جان روی نگاری باری
 هاست دالسعیی کنزلف او محشر جان

 

 ور رود عمر به سر در غم یاری باری 
 درآیی بشماری باریکه در آن حلقه 

 

  رباعّیات
 در دایرۀ وجود موجود علی است
 گر خانۀ اعتقاد ویران نشدی

 

 وندر دو جهان مقصد و مقصود علی است 
 من فاش بگفتمی که معبود علی است

 

 ٭٭٭
 

 من مظهر نطق و نطق حق ذات من است
 از صبح ازل هر آنچه تا شام ابد

 

 وندر دو جهان صدای اصوات من است 
 د به وجود و هست ذرات من استآی

 

 ٭٭٭
 

 خواهی که شوی کسی ز هستی کم کن
 با زلفِ بتان درازدستی کم کن

 

 ناخورده شراب وصل مستی کم کن 
 بت را چه گنه تو بت پرستی کم کن

 

  نعمت تربیزی
حکیمـی بـا حکمـت و ایقـان و فاضـلی بـا معرفـت و . مذۀ مالمحسن مـتخلص بـه فـیضاسمش حکیم مؤمن و از تال

احوالش در تذکرۀ علی قلیخان لکزی دیده شد و این یـک بیـت از . در بعضی از علوم هم تألیفات ستوده دارد. ایمان
  :اشعارش گزیده شد

 آن بینینبینی روی دل تاروی دل دراین و
 

 نیابی خویش را تا خویشنت رادر میان بینی 
 

  نظريی نیشابوری
بــه هندوســتان رفتــه و . بــه ســبب تــوطن در نشــابور از اهــل نشــابور مشــهور. اصــلش از جــوین. اســمش محمــد حســني
دیوانش دیـده شـد و چنـد بیتـی از آن جنـاب گزیـده . در زمان اکربشاه در گجرات وفات یافت. بادرویشان انس گرفته

  :شد
  غزلّیات

 بگو منصور از زندان اناالحق گو برون آید
 به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را

 

 هاکردمذهبکه دین عشق ظاهرگشت و باطل  
 هااگرنازی کند در دم فرو ریزند قالب

 

 ٭٭٭
 

 شهود بت ز پراکندگیم باز آورد
 

 دلیل راه حقیقت برهمنی است مرا 
 

 ٭٭٭
 



۲۹۹ 

 ایپردهبر چهرۀ حقیقت اگر مانده
 

 جرم نگاه دیدۀ صورت پرست ماست 
 

 ٭٭٭
 

 تا یک دلت قبول کند قرب حق مجو
 

 سرمایۀ قبول در انکار عالمی است 
 

 ٭٭٭
 

 هیچ کس نامۀ سر بستۀ ما فهم نکرد
 

 اش نیست که عنوانش نیستنه همني خاتمه 
 

 ٭٭٭
 

 سرو سامان سخن گفنت این جمعم نیست
 

 پهلوی من بنشانید پریشانی چند 
 

 ٭٭٭
 

 گویدهر کسی از تو نشانی به گمان می
 

 تو محرم باشد کس ندیدم که در بزم 
 

 ٭٭٭
 

 نیازارم ز خود هرگز دىل را
 

 ترسم در آن جای تو باشدکه می 
 

 ٭٭٭
 

 کردیما را به صد افسانه در خواب چو می
 

 کردی بیدار ز خواب اولاز بهرچه می 
 

 ٭٭٭
 

 بینمب آنجا که من دیدار مینظر گردد حجا
 

 نهان از چشم ظاهربني تماشای دگر دارد 
 

 ٭٭٭
 

 قومی ترا زخلوت و عزلت طلب کنند
 کنی ز خطا و ثواب ماپرسش چه می

 

 ایتو شور شهر و فتنۀ بازار بوده 
 ایایم خربدار بودهچون هرچه کرده

 

  رباعی
 اید بودرو جانب حق از همه سو ب

 از بهر ظهور تو نهان کرده ترا
 

 در کوشش نفی مو به مو باید بود 
 در سرّ خود و ظهور او باید بود

 

  والۀ بروجردی
در خدمت مريزا ابـراهیم همـدانی . در حلقۀ اهل کمال درآمد. اسمش محمد حسني بیگ بود و مالزمت را ترک نمود

  :این رباعی از اوست. به پایۀ عاىل رسید. تحصیل علوم کرد
 تا درنگری نه سرو مانده است و نه بید
 دهقان فلک خرمن عمر همه را

 

 نه خار هوس نه گلستان امید 
 شیدپیماید به کیل ماه و خورمی

 

  واعظ قزوینی
الحـق هـر بـابی از . کتاب مستطاب ابـواب الجنـان از اوسـت. اسمش مريزا محمد رفیع و در فضیلت پایۀ قدرش منیع

در اوایـل . نمـودموعظه مـی معاصر سلطان حسني صفوی بود و خلق را. ابواب ابواب الجنانش بابی از ابواب الجنان
  :شودایندو بیت از او نوشته می. گفتشعر هم می. جلوس سلطان مذکور مرحوم ومغفور شد

 اماز هیچ کس بجز دو زبانی ندیده
 

 خلق زمانه را همه گویی زبان یکی است 
 

 ٭٭٭
 

 دور و دراز شد سفر بی خودی مرا
 

 امگویا به بوی زلف تو از هوش رفته 
 



۳۰۰ 

  یزیواحد ترب
اس ثـانی بـه وی اظهـار . و هُوَ زبدة الفضالء موالنـا رجبعلـی از مشـاهري فضـال و عرفـای زمـان خـود بـوده و شـاه عبـّ

رسـالۀ کلیـد بهشـت از . در کماالت مسلّم اهل آن زمانه و در وجد و حـال، وحیـد و یگانـه. نموداخالص و ارادت می
  :در اصفهان درگذشت ۱۰۸۰در سنۀ . اوست

  ه عَلَیهِ الرَّحمةرباّعیات مِنْ
 واحد که به کوی دوست منزل دارد
 پیوسته به تعمري بدن مشغول است

 

 غم نیست اگر غم تو در دل دارد 
 بیچاره همیشه دست در گل دارد

 

 ٭٭٭
 

 گرددواحد که چو آتش به برت می
 تو شودگر آب شود روان به سوی 

 

 گرددگر خاک شود خاک درت می 
 گرددور باد شود گِردِ سرت می

 

 ٭٭٭
 

 ای آنکه برای تست رای همه کس
 ام دستم گريدر پای تو اوفتاده

 

 وی آنکه تویی مرا به جای همه کس 
 کوتاه کن از میانه پای همه کس

 

  وقوعی سمنانی
ایـن . نمـودمعاصر و هم صحبت اکربشاه هندی بود و شکسته را درست قلمی مـی. از ارباب حال و از اصحاب کمال

  :او نوشته شدرباعی از 
 معشوقه وصال جاودانت ندهد
 بگذر ز حدیث وصل کاین پرده نشني

 

 ره جانب خویش رایگانت ندهد 
 تا جان ندهی ز خود نشانت ندهد

 

  همام تربیزی
مراتـب حکمیـه را در . از معارف شعراء و فضالست و حکیمی با مرتبـۀ اعلـی اسـت. و هُوَ خواجه همام الدین محمد

محققني خواجه نصري الدین طوسی تحصیل نموده و با موالنا قطب الدین عالمۀ شريازی نسبت خدمت جناب قدوة ال
مطایبات لطیفه کـه میـان ایشـان دسـت داده مشـهور . سببی داشته و با شیخ مصلح الدین سعدی شريازی مالقات کرده

انـد و همچنـني غلـط مانـده در نسخۀ اول آتشکده تخلـص او را غلـط همـایی نوشـته. است و در السنه و افواه، مذکور
  :این دو بیت از اوست. اتفاق افتاده ۷۱۳وفاتش در سنۀ . است

 ذوق وصلی که عاشقان تراست
 

 همه آسایش جهان ارزد 
 

 ٭٭٭
 

 چون خیال تو ز پیش نظر من نرود
 

 شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی 
 

  هالىل جغتائی
اول بار که به مجلس امريعلی شري بار یافت، . علی شرينوایی معاصر بوده با سلطان حسني مريزای بایقرا و امري بی نظري

  :از خواندن این مطلع محرتم شد
 چنان ازپا فکند امروزم ازرفتار وقامت هم

 

 که فردا برنخیزم بلکه فردای قیامت هم 
 

 نظر عنایت امـري مشـار الیـه از تأثري. بدری بدری: امري فرمود. هالىل: گفت. امري او را در برکشید و از تخلصش پرسید
آخـر بـه خـدمت مشـایخ رسـید و از اهـل . در شاعری مشهور شـد. فلک سخنوری را بدر و محفل شاعری را صدرآمد



۳۰۱ 

به  ۹۳۹مثنوی شاه و گدا و لیلی و مجنون وصفات العاشقني به رشتۀ نظم کشید و عاقبت در سنۀ . ذوق محسوب گردید
  :شودد اما بدین چند بیت از او اکتفا میاشعار خوب دار. جرم تشیع شهید گردید

 از آن تنهایی و ملک غریبی شد هوس ما را
 در دل بی خربان جز غم عالم غم نیست

 

 که روزی چند نشناسیم ما کس را و کس ما را 
 وز غم عشق تو ما را خرب از عالم نیست

 

 ٭٭٭
 

 ان ماه را منزل کجاستپرسی ز من کای که می
 

 منزل او در دل است اما ندانم دل کجاست 
 

 ٭٭٭
 

 هرکه از روی ارادت پا نهد در راه عشق
 

 عالمی پیش آمدش کز هر دو عالم بگذرد 
 

  قطعاته و رباعّیته مِنْ
 عربی آفتاب هر دوسرامحمدملسو هيلع هللا ىلص

 ام که تکلم نمود همچو مسیحشنیده
 که من مدینۀ علمم علی در است مرا

 

 کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او 
 به این حدیث لب لعل روح پرور او
 عجب خجسته حدیثی است من سگ در او

 

 ٭٭٭
 

 یاران کهن که بنده بودم همه را
 زنهار زکس وفا مجویید که من

 

 دربند وفای خود ستودم همه را 
 دیدم همه را و آزمودم همه را

 

 ٭٭٭
 

 بی ثبات کس خرم نیست در عالم
 آن کس که درین زمانه او را غم نیست

 

 شادی و نشاط در بنی آدم نیست 
 یا آدم نیست یا درین عالم نیست

 

  یحیی الهیجانی
مدتی در کاشان و چندی در دهلـی و هندوسـتان . از فضال و علمای زمان خود ممتاز و بني العوام و الخواص با اعزاز

. وفـات یافـت ۹۵۳ آخر از هند به کاشـان مراجعـت کـرد و در سـنۀ. توقف داشته و در شغل قضا لوای شهرت افراشته
  :این چند بیت از اشعار اوست. شد و خاىل از حاىل نبودغرض، از محققني و فضال محسوب می

 گفتی که بگو مشکل خود تا بگشایم
 

 گفنت نتوانم به کسی مشکلم این است 
 

 ٭٭٭
 

 عاشق آن است که غمگني زید و شاد بمريد
 

 تا دم مرگ بود بنده و آزاد بمريد 
 

 ٭٭٭
 

 مجنون چو خویش را همه لیلی خیال کرد
 

 ت همني به کسی آشنا نشداز غري 
 

 ٭٭٭
 

 بگو یک ره کجاجویم ترا مُردم ازین حريت
 

 آیدکه هر جانب نهادم گوش آواز تو می 
 

  



۳۰۲ 

فردوس در شرح احوال و اقوال جمعی از عرفا و فضال و حکما و فقرا و علما و شعرای متأخرین و 
  معاصرین

 مظفر کرمانی اغرشريازیس  آگه شريازی
  مجذوب همدانی شهاب ترشیزی  اسرار سبزواری
  منور رازی شکیب اصفهانی  اخگر کرمانی
  محجوب ترشیزی شاهد ایزد خواستی  آزاد کشمريی
 معطر کرمانی شحنۀ خراسانی  ایاز طالش

  مجمر اصفهانی صبای کاشانی  بسمل شريازی
  منظور شريازی صفایي نراقی  بهار دارابی

  ر علی شاه تونیمظه صمد همدانی  بهجت شريازی
  خراسانی صدقی کرمانی  تمکني شريوانی
  نادر مازندرانی طبیب شريازی  تسلیم اصفهانی
  نشاط اصفهانی ظفر کرمانی  حسینی قزوینی
  نادری کازرونی عیانی جهرمی  حسرت همدانی

  نغمۀخراسانی علی کرمانی  حريان یزدی
  نوری مازندرانی عارف اصفهانی  حسن نهاوندی
  نظر نايینی غالب طهرانی  خاکی خراسانی
 نورعلی شاه فخری ایروانی  خالد سلیمانیه

  اصفهانی فانی اصفهانی  خاوری کوزه کنانی
 نظام کرمانی قانع شريازی  خاکی شريازی
 نیاز شريازی قطب شريازی  راز شريازی

  ناصر اصفهانی کامل خراسانی  رحمت کوزه کنانی
  وصال شريازی وثر همدانیک  رضاعلی شاه دکنی

  وحدت هندوستانی کوثر هندوستانی  رونق کرمانی
  هاشم شريازی محوی اسرتآبادی  رضای هراتی
  همدم شريازی محرم شريازی  زاهد گیالنی

  



۳۰۳ 

  آگه شريازی
 آن جناب خلف الصدق سـالک عـارف آقـاعلی مـدرس رحمـة اللّـه علیـه. و هُوَ زبدة الموحدین موالنا آقاعلی اشرف

نسبت ارادت به جناب فخـر المتـأخرین موالنـا عبدالحسـني . والد ماجدش از اهل کمال و از خاندان با افضال. است
در محامـد . کازرونی النوربخشی متخلص به ناظر داشته ومدّة العمر همت بر مجاهـدات و عبـادات و سـلوک گماشـته

اش نفور و مجالست فقرایش سرور و نیز عمّ اییاز مصاحبت اهل دنی. صفات و پاکی ذات، مسلم اهل زمان خود بود
از مریـدان جنـاب شـیخ المتـاخّرین آقـا . جناب آقاعلی اشرف موالنا خلیل و شهري به آقابزرگ مدرس مدرسـۀ حکـیم

محمد هاشم ذهبی شريازی رحمة اللّه علیه بـوده و اجـداد ایشـان در زمـان نادرشـاه افشـار از صـفهان بـه شـرياز آمـده 
فرمـود و همـواره در طلـب غرض، جناب موالنای مذکور از طفولیت به عبادت متداولـه اشـتغال مـی .سکونت نمودند

از انقالب و اضطراب . جمعی از اهل ریاضت و سلوک را مالقات کرد. بوداکابر دین مبني و عارفان صاحب یقني می
الموحّدین الحاج مريزا ابوالقاسم  آخر االمر بنا بر سعادت ازىل به خدمت جناب قطب العارفني و شیخ. آسوده نگشت

عـارف معـارف تجویـد و . از صحبت با سـعادت آن جنـاب کامیـاب شـد. شريازی رسید و ارادت آن حضرت را گزید
بالجملـه بـه حسـب اوصـاف و اخـالق مسـلّم . واقف مواقف توحید آمد و از روی تحقیق از مسالک تقلید درگذشـت

فقري مکرر به فیض صحبت آن جناب رسـیده و از وی نهایـت لطـف . ستآفاق و قدوۀ مجردان و موحدان معاصرین ا
  :از اشعار اوست. در شرياز وفات یافت ۱۲۴۴بعد در سنۀ . دیده

  غرلیّات
 یاری نه و مبتال دل ما
 در کعبه و سومنات نبود

 

 برقی نه و سوخت حاصل ما 
 جز روی تو در مقابل ما

 

 ٭٭٭
 

 این دم جانسوز از نایی است آگه نی ز نی
 

 ه رازد آتش بیشسوز عشق ار بود با نی می 
 

 ٭٭٭
 

 روندگان ره عشق را طریقه مجوی
 

 که آستني بفشانند کفر و ایمان را 
 

 ٭٭٭
 

 مشکل غمیست عشق وىل غري عشق نیست
 

 چیزی که حل کند همۀ مشکالت را 
 

 ٭٭٭
 

 فارغ از کعبه و از بتکده دیوانۀ اوست
 حرم و دیر تفاوت نکند عاشق را
 گرچه عالم هم از کون و مکان افسانه است

 

 دل دیوانۀ او کعبه و بتخانۀ اوست 
 ستنگرد جلوۀ جانانۀ اوهر کجا می

 گوش و دل باز کن آگه که هم افسانۀ اوست
 

  و له
 خوشا دىل که ز تاراج عشق گشت خراب

 شیخ مخور باده نوش و رسوا باشفریب 
 

 خرابی دل عشاق عني معموریست 
 که مطلبش همه از صوم و سبحه مشهوریست

 

 ٭٭٭
 

 گردی ای مریضاندر پی طبیب چه می
 گریزآگه ز خویش بگذر و سرگشته می

 

 درد تو هم طبیب تو و هم دوایِ تست 
 در بی خودی که راهنمای خدای تست

 

 ٭٭٭
 

 عاشق آنست که دل خون و جگر ریش بود
 

 عشق اینست و چنني است درو صد چندین 
 

 ٭٭٭



۳۰۴ 

 در میکده ای شیخ گرآیی به ادب باش
 هر دل که به تابیده در آن نور محبت

 مّازی چشمدل دیوانه و غ
 دوای درد خود از هرکه جستم
 ز سوز شمع حرفی در میان نیست
 مرا از یک نگاه آشنایی

 

 انجا نتوان الف زد از کشف و کراماتک 
 خورشید عیان یافته از جملۀ ذرّات
 به عالم راز ما افسانه کردند
 حوالت بر درِ میخانه کردند
 حدیث از سوزش پروانه کردند
 ز خود وز عالمی بیگانه کردند

 

 ٭٭٭
 

 به راه عشق عقل ار گشت سرگردان عجب نبود
 ام را داشتی روشنغبار رهگذاری دیده

 

 که هر کس بود داناتر در این ره زودتر گم شد 
 وىل عمریست کان راهم نشان از چشم تر گم شد

 

 ٭٭٭
 

 پرواز کسم نبود و با کس سخنم نیست
 

 دربارۀ من هرچه بگویند بگویند 
 

 ٭٭٭
 

به گدایِ در دوست که منظور من است
 ل که شد ازناوک چشمی بسملای خوش آن د

 زاهد این خرقۀ سالوس به یک سو افکن
 نیستی محرم اسرارِ سراپردۀ عشق

 

 شاهی هرد و جهان مختصری خواهد بود 
 کز پی ناوک خوبان نظری خواهد بود
 حیله تا چند کنی دیده وری خواهد بود
 تا ز هستی خودآگه اثری خواهد بود

 

 ٭٭٭
 

 غمدیدگان عشق ترا شادی آرزوست
 دوزخ در آب دیده شود غرق روز حشر

 

 اما نه آن قدر که غم از دل به در کنند 
 گر عاشقان حدیث غم عشق سرکنند

 

 ٭٭٭
 

 ای مدعی برو که محبت نه کار تست
 

 ور کنند اهل نظر معامله با دیده 
 

 ٭٭٭
 

 فغان که زاهد مست از شراب خود بینی
 

 به عاشقان ز خود رسته توبه فرماید 
 

 ٭٭٭
 

 افت وقوفکسی که از ره و رسم غم تو ی
 قلندران خراباتی خراب ای شیخ
 مخوان فسانه بر عاشقان ز ملت و کیش

 

 گمان مکن که شود پای بند نقش و حروف 
 به نیم جو نستانند معجزات و کشوف
 چو می به کام رسیدت چه احتیاج ظروف

 

 ٭٭٭
 

 هر جا که بود روی تو مقصود من آنجاست
 

 یک سان بر من کعبه و بیت الصنم استی 
 

 ٭٭٭
 

 طریق مهر و وفا پیش گري با همه کس
 قیاس عقل ره عشق را بدان ماند
 فسون جنت و دوزخ به عامه خوان زاهد
 ز دانشی که نیفزایدت به غري غرور
 چنان پراست وجود ازجمال حضرت دوست

 

 که حاصلی ندهد کینه جز پشیمانی 
 که مور را بود اندیشۀ سلیمانی

 ها کمال انسانیکه عار دارد از این
 ر مرتبه پیشم به است نادانیهزا

 نکند قرب و بُعد جسمانیکه فرق می
 

  رباعی



۳۰۵ 

 ای بندگی تو گشته از روز الست
 عمرم همه صرف خودپرستی گردید

 

 چه مستمقصود جهانیان چه هشیار و  
 اما چه توان نمود این است که هست

 

 ٭٭٭
 

 درد تو کدام دل که بیمار نکرد
 ها که زّنار نکردعشق تو چه سبحه

 

 شوق تو کدام سینه کافگار نکرد 
 ها که بیدار نکردچشم تو چه فتنه

 

 ٭٭٭
 

 آگه غم نیستی و هستی تا کی
 ها همه ساز خودپرستی بوده استاین

 

 تی تا کیهشیار گهی و گاه مس 
 شرمی شرمی ز خودپرستی تا کی

 

  اسرار سبزواری سَلَّمَهُ اللّهُ تَعالَی
بزواری والـد . و هُوَ فخرالمحققني و قدوة المتکلمني الحاج مريزا هـادی حَفَظَـهُ اللّـه تعـاىل ابـن الحـاج مالمهـدی السـّ

در مراجعـت از راه دریـا بـه شـرياز ). ره(بـه مکّـۀ معظمـه رفتـه. ناب از علمای عهد و صاحب مکنت بودهماجد آن ج
بـه اصـرار جنـاب عـالم عابـد مالحسـني . زیسـتهجناب موالنا تا عشرۀ کامله از عمر خـود در سـبزوار مـی. رحلت یافته

بعد از ریاضات شرعیه و تکمیل فقه . یدسبزواری که با والدش رفیق بوده به مشهد مقدس رضوی رفته به تحصیل کوش
و اصول و کالم و حکمت به شوق اقتباس حکمت اشراق به خدمت حکمای اصفهان رفته، هشت سال در نزد موالنـا 

بعـد از مراجعـت بـه خراسـان بـه زیـارت مکـه رفتـه بـه سـبزوار . اسماعیل اصفهانی و مالعلی النوری حکمت دیدنـد
و دویسـت و هفتـاد و هشـت اسـت بیسـت و هشـت سـال اسـت کـه در آنجـا بـه تـألیف و تا این ایام که هزار . برگشتند

شـرح منظومـه در حکمـت و . تصنیف و تدریس و تحقیق علوم الهیه مشغول و از عمر شریفش شصت و سه سال رفته
صباح و نرباس محفل التفقیه از طهارت تا انتهای حج با منت منظوم و شرح معلوم، همچنني شرح جوشن کبري و دعای 

. حواشی بسیار خاصه بر کتب صدرالدین شريازی و غـريه نگاشـته. منظومه در منطق به قدر سیصد بیت موقوم فرمودند
تیمّنـاً بـه بعضـی از . باشـدصـاحب کرامـات و مقامـات عالیـه مـی. رسالۀ هدایت الطالبني وغزلیات نیز مرقوم فرمودند

  :پردازمغزلیات آن جناب می
  غزلیّات مِنْ
 ایزد بسرشت چون گل ما
 از دیده ز بس که خون فشاندی

 

 نهفت در دل ما مهر تو 
 در خون دل است منزل ما

 

 ٭٭٭
 

 در خویشنت بدید عیان شاهد الست
 تا پر فشانیی نکند وقت قتل هم

 

 هر کو درید پردۀ پندار خویش را 
 بربست بال مرغ گرفتار خویش را

 

 ٭٭٭
 

 ای امري کاروان کاندیشۀ ما نبودت
 اخرتان پرتو مرآت دل انور ما
 خسرو ملک طریقت به حقیقت ماییم

 

 ارسد افتاده در دنبال ریک نظرهم می 
 دل ما مظهر کّل کّل همگی مظهر ما
 کله از فقر به تارک ز فنا افسر ما

 

 ٭٭٭
 

 شاهدان در پرده مستورند لیک
 خواران شدیدم اندر بزم میدی

 

 ماه ما بی پرده باشد در نقاب 
 هم تو ساقی هم تو ساغر هم شراب

 

 ٭٭٭
 



۳۰۶ 

 گر دل رندان شکستی زاهدا آسان مگري
 

 جای حق باشد حذر فرما شکسنت مشکل است 
 

 ٭٭٭
 

 موسئی نیست که دعوی اناالحق شنود
 

 ورنه این داعیه اندر شجری نیست که نیست 
 

 ٭٭٭
 

 اندزدهآتش آن نیست که در وادی ایمن
 

 آتش آنست که اندر دل درویشان است 
 

 ٭٭٭
 

 تا کی ز غمت ناله و فریاد توان کرد
 آغوش و کنار از تو نداریم توقع

 

 ز افتاده به کنج قفسی یاد توان کرد 
 از نیم نگاهی دل ما شاد توان کرد

 

 ٭٭٭
 

 از ملک ازل سوی ابد رخت کشیدیم
 ری پر از آیینۀ الوان نگریدیمشه

 

 آری چه کنم قسمت ما در به دری بود 
 اسرار به هر آینه در جلوه گری بود

 

 ٭٭٭
 

 پارسایان ریایی ز هوا بنشینند
 

 گر به خاک در میخانه چو ما بنشینند 
 

 ٭٭٭
 

 بت پیمان شکن عهد گسل یادت باد
 آنکه جوید حرمش گو به سر کوی دل آی

 

 که به دل بست سر زلف توپیمانی چند 
 نیست حاجت که کنی قطع بیابانی چند

 

 ٭٭٭
 

 نیستم در خور لطفت طمع از حد نربم
 

 دشنام به پاداش دعا ما را بس دو سه 
 

 ٭٭٭
 

 هر چه آن معرب هستی است بود معدن حسن
 تاج اسرار علی قطب مدار عشق است

 

 هرچه آن مظهر حسنی است بود مصدر عشق 
 او بود دایره و مرکز او محور عشق

 

 ٭٭٭
 

 ب هفت دریانشد افسرده ز آ
 

 چو آتش بود اندر مجمر دل 
 

 ٭٭٭
 

 ز اسرار خویش آگهی اسرار را دهم
 

 چون با خود آیم و سفر از خویشنت کنم 
 

 ٭٭٭
 

 چنگ در دامن دلدار زدم دوش به خواب
 هر خم زلف که بر گونۀ گلگونی بود

 

 بود دستم به دل خویش که بیدار شدم 
 دام صیاد ازل بود و گرفتار شدم

 

 ٭٭٭
 

 جوییای که با نور خرد نور خدامی
 

 پوییکجا میخویش بني، عکس نظر کن ب 
 

 ٭٭٭
 

 پادشاهی دُّر ثمینی داشت
 باشدش دوثمر خواست نقشی که

 گاه شادی نگريدش غفلت
 هرچه فرزانه بود در ایام
 ژنده پوشی پدید شد آن دم
 شاه را این سخن فتاد پسند

 بهر انگشرتی نگینی داشت 
 هر نفس کافکند به نقش نظر
 گاه انده نباشدش محنت
 کرد اندیشه و وىل همه خام
 گفت بنگار بگذرد این هم
 برنگینش همني عبارت کند



۳۰۷ 

 زانکه شادی و عیش و محنت و غم
 

 بگذرد هر دو بر بنی آدم
 

 ٭٭٭
 

 جز نور علی نیست اگر درک بود
 گویند دم مرگ علی را بینیم

 

 با غري علی کی ام سر برگ بود 
 ای کاش که هر دمم دم مرگ بود

 

 ٭٭٭
 

 ای ذات تو ز اعراض صفات آمده پاک
 در هر چه نظر کنم توآیی به نظر

 

 کوتاه ز دامن تو دست ادراک 
 ال ظاهِرَ فی الوجودِ واللّهِ سِواک

 

  اخگر کرمانی
از سلسلۀ مريزا حسني خان است کـه در آن والیـت آن سلسـله حکومـت و شـهریاری . اسم شریفش مريزا محمد یوسف

اند و جناب مريزا، اخالص و ارادت به خـدمت همیشه اوقات خاندان ایشان معزز و محرتم زیسته. اندوپیشکاری کرده
حضرت عارف حقانی موالنا محمد کهیستانی قُدِسَ سِرّه العزیز به هم رسانیده و جناب موالنا از اکابر علمـای ربـانی 

جناب موالنای مذکور و جناب . ه العزیز بودهو عرفای سبحانی و مرید حضرت حاج محمد حسني اصفهانی قُدِّسَ سِّر
بعـد از خـروج ایشـان در . موالنا احمد و جناب سید محمد صالح و آقـا سـید محمـدعلی را از کرمـان اخـراج نمودنـد

جنـاب موالنـا محمـد را شـهید کردنـد و سـایرین بـه . عرض راه جمعی بلوچ به ایشان رسیده به قتل و غارت پرداختند
هـم در . مريزای مزبور هم در خدمت ایشان بـود و بعـد از ن واقعـه بـه کرمـان مراجعـت نمـود. ندمشقت تمام آزاد شد

. الحق جوانیسـت متصـف بـه صـفات پسـندیده و متخلـق بـه اخـالق حمیـده. کرمان فقري به خدمتش فیض یاب شدم
از . گویـدقصـیده را پختـه مـی. طبـع خوشـی دارد. اوقاتش به عبادت مصروف و خاطرش بـه صـحبت فقـرا مشـعوف

  :اوست
  رباعی

 مردان سوی عالم حقیقت راندند
 یک نکته بگویمت گر از من شنوی

 

 نامردان در بهانه جویی ماندند 
 آن برد به دوست ره که او را خواندند

 

  آزاد کشمريی
در علـوم متداولـه مـاهر و اظهـار حکمـت . مردی است معقول و نامش مريغالم رسول و به محمد علـی شـهرت کـرده

در بسیاری از والیات ایران سیاحت کرده و با اعاىل و ادانی . ی و عقلی و رمل و شعر از احوال و اطوارش ظاهرطبیع
طالـب معاشـرت طایفـۀ . ها نگاشـتهها داشته و در فن عرفان مثنویبا مشایخ معاصرین صحبت. روزگاری به سر آورده

بـه صـحبت شـیخ . فارس و زیارت عتبات عالیات دریافتـهمسافرت عراقني و . درویشان و خود نیز از طبقۀ ایشان بوده
. فقري را در شرياز صحبتش دست داد و ابـواب آشـنایی گشـاد. خالد کُرد رسیده و معاشرت شیخ احمد لحساوی گزیده

از جمله هفت دفرت در بحر رمل مشتمل بـر تحقیقـات . اشعار بسیار از هر سیاقی داشت و مثنویات متعدده منظوم کرده
مثنوی دیگر موسوم به خمخانه و میخانه، مثنوی دیگر در حکایت عشقبازی، دیوان غزلیات نیز تمام کرده . اتو حکای
ان شـاءاللّه بعـد اشـعار . این چند بیت در خاطر بـود. پس از حرکت از شرياز دیگر اشعار آن جناب دست نداد. بودند

  :ایشان را تحصیل و قلمی خواهد نمود
 همه جا جلوۀ یار است چه دیر و چه حرم
 جای در چشم و دل و جان منش هست مدام

 

 پیمایی راحاجیان کرده طلب بادیه  
 نگرم آن بت هر جایی راهمه جا می

 

 ٭٭٭
 



۳۰۸ 

 تو در مصر طلب همچون زلیخا منتظر بنشني
 

 که شاید یوسف مقصود باشد کاروانی را 
 

 ٭٭٭
 

 محبت که من از اوایستیارب چه چشمه
 

 یک قطره آب خوردم و دریا گریستم 
 

 ٭٭٭
 

 ماییم همه پردۀ اسرار وجود
 ما خود عدمیم لیک ظاهر شده است

 

 پیدا شده ز اختالف اطوار وجود 
 از آینۀ ما همه آثار وجود

 

 ٭٭٭
 

 گر عقل بود سپهر گردان دارد
 چه برخاسته استیارب ز کجا و از 

 

 ور جان و تن است این همه حیوان دارد 
 این شور و محبتی که انسان دارد

 

  ایاز طالش
از بدو سن با فقراء و عرفای معاصـرین . به مرتبۀ امارت و خانیّت ترقی نمود. نمودنامش ایاز بیک بود و مالزمت می

والــدش ابــراهیم بیــک از اعــاظم طایفــۀ طــالش . گماشــتانــس داشــت و همــت بــر دریافــت صــحبت اهــل حــال مــی
ارف صمدانی حاجی محمد جعفر همدانی که از اکابر و مشایخ سلسلۀ غرض، وی به خدمت جناب ع. آذربایجان بود

ورزید و در شرياز نیز بـه فـیض خـدمت حضـرت شـیخ الموحـدین حـاجی علیّه نعمت اللهیه بود ارادت و اخالص می
لـش سرش پرشور و د. ظاهراً از خوانني صاحب جاه و باطناً از سالکان این راه. مريزا ابوالقاسم شريازی مشرف گردید

. فرمودهگاهی فکری می. اکنون در دارالخالفۀ طهران است. همت فقرایش ناصر و با فقري معاشر و معاصر بود. پرنور
  :شوداین چند بیت از اشعار او نوشته می

 نبود عجب اگر دل بی خود کشد فغان را
 م وبی نشان شو تا زو نشان بیابیبی نا

 

 با بار هجر جانان کو طاقت آسمان را 
 کس با نشان نیابد آن یار بی نشان را

 

 ٭٭٭
 

 چون نکو دیدم به غري از آن نگار
 خود دل آمد آن نگار ده دله

 

 در دو عالم هیچ موجودی نبود 
 خود ز بی دلها دل آن دلرب ربود

 

  بسمل شريازی
ۀ جنـاب مرحـوم آقـا آن جناب بـرادر زاد. و هُوَ قدوة العلما و زبدة الفضال، کهف الحاج حاجی اکرب الملقب به نواب

بزرگ مدرس و خلف الصدق مرحوم آقاعلی است که در تلوحال آگه برادر کهرت جنـاب نـواب مختصـری از حـاالت 
پیوسته اوقـات حضـرت ایشـان مرجـع و ملجـأ . الحق دودمانی عظیم الشّأن و خاندانی فضیلت بنیانند. ایشان ذکر شد

جنـاب نـواب در فنـون کمـاالت و اقسـام حـاالت مسـلم . اکابر و اشراف و وجود مسعودشان مجمع محامـد اوصـاف
همـواره طالبـان . در نزد سرکار فرمانفرمای فارس نهایـت عـزت و محرمیـت دارنـد. ابنای دهر و افضل الفضالی شهر

همانا سالهاست که فاضـلی بـدین جامعیـت ظهـور نکـرده و . ورندعلم در خدمت او مفتخر و از استفاده کماالت بهره
  :نفس شریفی را پیدا نیاورده، چنانکه خود گفتهگردون چنني 

 بسمل امروز منم در همه آفاق و نشاط
 

 اصفهان فخر به او دارد و شرياز به من 
 

با وجود جاه و جالل . اش گوهر نگار و صدق این معنی از نظم و نثرش آشکار استنظماً و نثراً، عربیاً و فارسیّاً خامه
مت طبع و نیکی ذات و محامد صفات بی بدل و به فضایل انسـانی ضـرب المثـل و فضل و کمال به کسر نفس و سال

آن جناب را تألیفات است مانند نورالهدایة در اثبات نبوت و شرح سی فصل خواجه نصري و حاشیه بر مدارک . است
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معاصـرین مـی از. و حاشیه بر تفسري قاضی بیضاوی و نیز تذکرۀ موسوم به دلگشا در وصف الحال شرياز و اهل کمـال
  :شودتیمنّاً از آن جناب نوشته می. دیوانی نیز مشتمل به اقسام اشعار دارند. نگارد که کمال بالغت و فصاحت دارد

  غزلیّاته مِنْ
 یا نیست شادی در جهان یا خود نصیب مانشد
 در مسجد ودرمیکده جز اونبینم دیگری
 داستان عشق یک افسانه نبود بیش لیک
 از مکافات عمل غافل مشو کاخر بسوخت

 

 هرگز ندیدم شادمان این خاطر افسرده را 
 ها بگرفته از رخ پرده رابا صد هزاران پرده

 گوید این افسانه راهر کسی طور دگر می
 ر شمع کاو خود سوخت پر پروانه راپای تا س

 

 ٭٭٭
 

 چون رخ یار جلوه گر در حرم است و بتکده
 

 بیهده چند بسرپی بادیۀ حجاز را 
 

 ٭٭٭
 

 ماییم طالبان ره کوی می فروش
 

 یا رب رسان کسی که شودپري راه ما 
 

 ٭٭٭
 

 ام شنودبویی ز زلف او دل دیوانه
 

 در سینه بعد ازین نتوانش نگاه داشت 
 

 ٭٭٭
 

 طرفه حاىل است که آن شوخ پری رو به کسی
 افتمهرکه بینم به رهی در پی او می

 من به فکر تو و سرگرم نصیحت ناصح
 هر میی راست خماری بجز از بادۀ عشق

 

 روی ننموده و عالم همه دیوانۀ اوست 
 زانکه دانم همه را راه به کاشانۀ اوست
 به گمانش که مرا گوش به افسانۀ اوست
 سرخوش آن مست که این باده به پیمانۀ اوست

 

 ٭٭٭
 

 سر تا به پای شمع به بزم تو سوختند
 ترسم که نگذری ز من ای پري می فروش

 

 نام منش مگر به غلط بر زبان گذشت 
 تام اندر گمان گذشبا آنکه توبه از می

 

 ٭٭٭
 

 بی نیازند چرا از دوجهان دُرد کشان
 

 الی پیمانۀ میخانه گر اکسري نبود 
 

 ٭٭٭
 

 نی شعلۀ برقی و نه باران سحابی
 ه ما از کس و نی بر کسی از مامنت نه ب

 

 در بادیۀ عشق چه بی قدر گیاییم 
 نی ره سرپ مقصد و نی راهنماییم

 

 ٭٭٭
 

 یکی کرد در خاک گنجی نهان
 اش از خاک کردند دوربه صد سعی

 اگر هوشمندی و دانشوری
 جهان بهر ما گرچه آراستند

 

 بدو گفت کار آگهی کای فالن 
 تو بازش به خاک اندر آری به زور
 نباید که بگذاری و بگذری
 ز ما و تو چیز دگر خواستند

 

  رباعی
 بسمل همه عمرم به تمنا بگذشت
 چون حاصل دنیا نبود غري از غم

 

 در بوک و مگر امشب و فردا بگذشت 
 خرم دل آن کس که ز دنیا بگذشت
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  بهار دارابی
اسمش مريزا محمد علی و به داراب جرد فارس به حکم وراثت به جای مرحـوم مـريزا اسـحق والـد خـود بـه منصـب 

در نهایـت حسـن خلـق و . قۀ حقّۀ رتق و فتق و فتاوی صحیحۀ شرعیه گرامی اسـتبه طری. شیخ االسالمی نامی است
گوینـد اخـالص و ارادت بـه . بـه تصـفیۀ بـاطن اشـتغال دارنـد. نماینـدسالمت ذات و نیکی صفات با خلق رفتار می

هی گمارد و گاخدمت حاجی محمد حسني اصفهانی دارد و بر تحصیل مطالب ذوقی و تکمیل معارف قلبی همت می
  :شوداآلن این چند بیت او حاضر است، قلمی می. فرمایدفکر شعری نیز می

 زدیخوش بودی آتش غم او گر نمی
 دانم که عشق او کشدم این عجب که باز

 

 سیل سرشک هر نفس آبی بر آتشم 
 کشد به الفت آن شوخ دلکشمدل می

 

  بهجت شريازی
خود جوانی اسـت . ش از علما و مقدسني و فقرا و سالکني آن دیاروالد. اسمش مريزا عبدالحمید بن موالنا عبدالغفار
بـه کتابـت اشـتغال دارد و از دسـرتنج . نویسـدخـط نسـخ را خـوب مـی. در ریعان شباب و از علوم متداوله فیض یاب

مدتها با جنـاب حـاجی زیـن . همیشه مایل است به صحبت ارباب کمال و اصحاب حال. گذاردنویسندگی اوقات می
حالیا اغلب به مجلس جناب حاجی محمد حسني قزوینی . نموددین شريوانی سیاح معاشرت و اظهار خلوص میالعاب

  :این چند بیت از او نوشته شد. گویدگاهی شعری می. جوان ستوده اخالقی است. کندآمد و شد می
 رودرندی به راه عشق سبکبار می

 

 رودکاول قدم به خانۀ خمار می 
 

 ٭٭٭
 

 اسرار خرابات و رموز دل عشاق
 

 بیگانه سزاوار نباشد گفنت بر  
 

 ٭٭٭
 

 از قیل و قال مدرسه چون دل گرفت زنگ
 

 بزدایمش به صحبت رندانِ باده نوش 
 

 ٭٭٭
 

 چه جلوه کرد ندانم نگار عشوه گرم
 

 که هر که را نگرم روی اوست در نظرم 
 

  تمکني شريوانی
و در داراالمارۀ شماخی واقـع  ۱۱۹۳مولدش در سنۀ . ن مال اسکندر شريوانیو هُوَ کهف الحاج حاجی زین العابدین ب

وی در همـان جـا . بعد از چند سال والدش بـا عیـال بـه عتبـات عالیـات عـرش درجـات رفتـه، فـوت گردیـد. گردیده
ل بـاالخره از تـأثري صـحبت مشـایخ معاصـرین تـرک تحصـی. کرد و طبعش به فقرا مایـل بـودتحصیل علوم متداوله می
به بغداد رفته از آنجا به عـراق عجـم و از آنجـا بـه گـیالن، از آنجـا بـه شـريوان و موغـان و . نمودو پای سیاحت گشود

طالش و آذربایجان و طربستان و قهستان و خراسان و زابلستان و کابل و هندوستان و در پنجاب و دهلـی و الـه آبـاد و 
آن گاه به جزایر هندوستان و سودان و ماچني رفتـه از . رت فرمودگجرات و دکن مدتها توقف نمود وبا هر طایفه معاش

بنــادر زحمــت بســیار کشــید و بــه کشــمري آمــده، از راه مظفرآبــاد و کابــل بــه والیــات طخارســتان و تــوران و ترکســتان و 
دیگـر بعدها از راه خراسان و عراق به فارس رفته، پس از عمان به حجـاز و بطحـا و شـام و والیـات روم و . بدخشان

جمعـی مُقـر و . غرض، سیاحت معقوىل کرده و با طوایف و ملل مختلفه معاشـرت نمـوده. باره به ایران مراجعت نمود
الحـق . فقري مکرر به صحبتش رسیده و مجالسـت وی گزیـده. منکر اطراف او را گرفته هر یک سخنان مختلف راندند
ی در بیان اقالیم و ادیان و تاریخ ملوک باسـتان مسـمی بـه کتاب. مردی آگاه و با خرب و فاضلی ذی جاه و دیده ور بود

اخـالص و ارادت جنـاب غـوث . نگارد کـه نهایـت تـازگی دارد و همـۀ مشـایخ معاصـرین را دیـدهریاض السیاحه می
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  :از اوست. کردهگاهی فکر شعری می. العارفني حاجی محمد جعفر همدانی را گزیده
  مِن غزلیّاته

 آنکه در دور جهان در طلبش گردیدم
 شمس چون جلوه کند ذرّه شود سرگردان
 نیستم معتقد تقوی خود در رهِ دوست

 

 یکو دیدماز ازل همره من بود چه ن 
 منم آن ذرّه که سرگشتۀ آن خورشیدم
 لیک بر لطف ازل هست بسی امیدم

 

 ٭٭٭
 

 ه چون صورت دیوار خموشمهرچند ک
 از تهمت و طعنم چه از این شهر برانی

 

 از یاد کسی هست درون پر ز خروشم 
 زاهد ز تو این خانه که من خانه بدوشم

 

 ٭٭٭
 

 بسی دیار بگشتم بسی مکان دیدم
 جهان تمام چو اسم و جهانیان چون جسم

 ی لیکنام بسعجایبات جهان دیده
 

 ز ذرّه ذرّه به سویت رهی نهان دیدم 
 جهانیان همه جسم و ترا چو جان دیدم

 تری کی درین جهان دیدمز خود عجیب
 

 ٭٭٭
 

 اندر پی انسان همه آفاق بگشتم
 تمکني به که گویم غم دل راکه به گیتی

 

 بسیار بدیدم من و بسیار ندیدم 
 جز یار ندیدم من و آن یار ندیدم

 

 ٭٭٭
 

 جهانبانا مکن اظهار شوکت با جهان بینان
 

 که نزد ما جهان بینی نکوتر از جهانبانی 
 

 ٭٭٭
 

 مرا اگر ز سفر هیچ حاصلی نبود
 

 ی بند در جاییهمني نه بس که نیم پا 
 

 ٭٭٭
 

 گفتم که جهان و همه اوضاع جهان چیست
 زاهد به من از ترک محبت جدلت چیست
 بس راه سرپدیم و کمال همه کس را

 

 پري خردم گفت که خوابی و خیاىل 
 برخیز که ما را به کسی نیست جداىل
 دیدیم و بجز عشق ندیدیم کماىل

 

  رباعی
 ایم ما شاهی رادر فقر بدیده

 هر سلسله و طریقه دیدیم وىل
 

 در غم عشق راه آگاهی راون 
 جستیم طریق نعمت اللهی را

 

 ٭٭٭
 

 تمکني دیدی و جمله دیدی و گذشت
 غمناک مشو که زاهدت کافر خواند

 

 رفتی و رساندی و رسیدی و گذشت 
 پندار که این نیز شنیدی و گذشت

 

 ٭٭٭
 

 قومی به والی ما جهان داده و جاه
 ما آینۀ روی سفیدیم و سیاه

 

 ر فغان کرده و آهیک قوم ز انکا 
 در آینه هر کسی به خود کرده نگاه

 

 ٭٭٭
 

 تمکني تو به صورت ار چه از شروانی
 هر کس به تصور ز تو گوید سخنی

 

 در جان بنگر که از جهان جانی 
 اینها سخن است کانچه دانی آنی
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  تسلیم اصفهانی
ارادت غـالم علـی شـاه جـالىل هنـدی را گزیـده و در فیـافی . زا صادق نام داشته و چندی لوای سـیاحت افراشـتهمري

چند . مالقاتش اتفاق نیفتاد. نمودهگویند مردی صاحب ذوق بوده اما به طریقۀ سلسلۀ جاللیه رفتار می. سلوک دویده
  :این دو بیت از اوست. بیت است دیوانش به نظر رسید قریب پنج هزار. سال قبل از این فوت شد

 صوفی که گوید برمالروی تودیدم بارها
 

 زندگویدچرا بانگ اناالحق میگرراست می 
 

 ٭٭٭
 

 ترا با خلقت اشیا چه کار است
 

 همان بهرت که اشیا را ندانی 
 

  حسینی قزوینی
تهد الزمن حاجی محمد حسـن و هُوَ فخر العارفني و زین الواصلني، کهف الحاج حاجی محمدحسن خلف الصدق مج

و آن جناب در زمان شباب از علوم معقول و منقول کامیاب و به حکم ذوق فطری از طلب عز و جـاه دنیـوی . قزوینی
گذشته طالب صحبت عارفان باللّه گشته، به خدمت جمعی از اکابر طریق و اماجد اهل تحقیق رسیده، کامش حاصـل 

تاعاقبـت االمـر بـه . اضی و به سـري انـوار و اطـوار قلبیـه دل خـوش کـرده بـودمدتها به مسافرت و ریاضت ر. نگردیده
دست ارادت به دامان توالیش زده اقتبـاس . خدمت حضرت الموحدین حاجی مريزا ابوالقاسم شريازی مستفیض شد

مشاهدۀ انوار ذوق و حال و اکتساب اطوار کمال از مشکوة جمعیت حضور موفورالسرور آن جناب نمود و عیون سر بر 
از اضطراب و انقالب آرام گرفته و ازموانع و عالیـق عقلیـه . شواهد حقایق و معارف توحید وجودی و شهودی گشود

چندگاه . بعد به شرياز مراجعت نمود. روی دل تافته، ساىل چند پریشان و در ایران و هندوستان مصاحب درویشان بود
بعـد از چنـدی والـد ایشـان وفـات . آنکه آن جناب رحلـت فرمـودبود تا دیگر نیز در خدمت آن بزرگوار مستفیض می

اکنون اهل ظاهر و باطن هر دو را مراد و . یافته و به استدعای جمعی به امامت و وعظ و افادۀ کماالت مشغول شدند
  .اش وداد استاز غایت کمال و اخالق با همه

  نظم
 داردش دل و جان زنده میبهار عالم حسن

 

 به رنگ اصحاب صورت رابه بوارباب معنی را 
 

مثنوی الهی نامه . ای عاىل است و به غري قصاید پنج شش مثنوی در سلک نظم کشیدهآن جناب رادر فن شعر نیز پایه
قطـع نظـر از مطالـب عالیـه نهایـت فصـاحت و . و مثنوی شرتنامه و مهر و ماه، وامق و عـذرا و وصـف الحـال و غـريه

در دیـدۀ حـق بـني شـاهدش . اش مفـرح احبـابربـی اصـحاب و ذات خجسـتهغرض، وجود شـریفش م. بالغت دارد
فقري را خـدمتش . لوح ضمريش بی نقش و نگار وجان منريش مستغرق نقش و نگار است. مشهود و موجدش موجود

  :شودبعضی از اشعار آن جناب قلمی می. مکرر دست داده وصحبتش ابواب فیوضات بر روی دل گشاده
  فی المناجاتمثنوی شرتنامه  مِنْ

 تا که نشان از دل و ازدلرب است
 حاکم احکام قضا و قدر
 مطلع انوار حدوث و قدم
 پا چو بر او رنگ تقدس زده
 کرده پدید از عدم اشباح را
 روح مجرد متجسد شده

 قصد ومقصود ماای درِ تو م
 نقد غمت مایۀ هر شادیی

 نام خدا زینت هردفرت است 
 مبدع اطباق جنان و سقر
 مقطع اطوار وجود و عدم
 خیمه بر آفاق و بر انفس زده
 داده به اشباح ره ارواح را
 واحد بی چون متعددشده
 وی رخِ تو شاهد و مشهود ما
 بندگیت به ز هر آزادیی
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 نیست کسی جز تو هوادار ما
 لطف تو کام دل ناکام ماست
 جلوۀ تو بادۀ گلرنگ ماست
 کوی تو بزم دل شیدایِ ماست
 عشق تومکنونِ ضمري من است
 ای غمت از شادی احباب به

 

 مونس ما، یاور ما، یار ما
 ساقی ما، بادۀ ما، جام ماست

 رب ما نغمۀ ما چنگ ماستمط
 مسکن ما منزل ما جای ماست
 خاکِ سرایِ تو سریرِ من است
 درد تو از داروی اصحاب به

 

 ٭٭٭
 

 کوه غمت سینۀ سینای من
 عاشقی از سرگرفتباز دلم 

 باز دلم بی خودی آغاز کرد
 چشم سیاه که دگر مست شد
 رایت حسن که نمودار شد
 ای دلم از غري تو پرداخته
 خیز شرتبان که دمید آفتاب
 ایتا نگری از همه وامانده

 خیز و نوای حُدی آغازکن
 خیز شرتبان که منِ ناتوان
 تا دل سرگشته کجا روکند

 وستبردم سویِ درود و میمی
 دل شده را صرب وشکیب از کجاست
 عقل کجا عشق و جنون از کجا
 خیز بیار آن شرت بردبار

 می کشمرخت به سر منزلِ سَلْ
 منزل سلمی ز کجا من کجا
 گر من و دل بر در او جاکنیم

 کندهرچه به من غمزۀ او می
 شرط وفا نیست شکایت زدوست
 ای که دلم بردی و تن کاستی

 

 روشنی دیدۀ بینای من 
 تا که دگر پرده ز رخ برگرفت

 ا باز کردتا که دگر بند قب
 کاین دل شوریده سر از دست شد
 کاین دل سودازده از کار شد
 چند جفا با من دل باخته
 وقت رحیل است نه هنگام خواب
 ایقافله رفته است و به جا مانده

 ای سازکنمست شدم زمزمه
 شوم اینک ز پیِ دل روانمی

 تا به که این شیفته جان خو کند
 تا کشدم در خمِ گیسوی دوست

 صبوری ز حبیب از کجاستتاب 
 عشق کجا صرب و سکون از کجا
 تا کشدم رخت سوی کوی یار
 تا ز ثری سر به ثریا کشم
 خیمۀ لیلی ز کجا من کجا
 دیگرا زین به چه تمنا کنیم

 کندچون نگرم نیک نکو می
 کند آن هم نکوستکانچه نکو می

 خواستیکرد غمت آنچه تو می
 

  ت شیخ کبري سائل را به عشق به جهت رفع افسردگیحکایت ترغیب و دالل
 رفت یکی در بر شیخ کبري
 ذوق و طرب نیست در آب و گلم
 امبستۀ قید تن افسرده

 راهربم شو به سوی کربیا
 شیخ بدو گفت که ای بینوا
 میل دلت گر به سوی سادگی است

 ده جانرفت دل آزرده و افسر

 کز کرم ای شیخ مرا دست گري 
 درد طلب نیست به جان و دلم
 امغمزده و خسته و دل مرده

 ای در پی کرب و ریاچون تو نه
 درد تو جز عشق ندارد دوا
 عاشقیت مایۀ آزادگی است
 جست بتی غريت سروچمان



۳۱۴ 

 چشم چو بر روی چو ماهش فکند
 آتش عشق صنم دلستان
 ورشد دل افسردۀ او شعله

 ناله برآورد و فغان ساز کرد
 تن به سبک روحی و تسلیم داد
 رست ز هر نشأ که پایان بدش
 جست از آن قید که اقرار داشت
 خیز شرتبان که بشد قافله
 قافلۀ عشق به منزل رسید
 دهر که ازین قافله غافل شو
 نغمۀعشق است که آرد شغب
 ساقی سکر است که هستی رباست
 وحدت ذات است که بی ابتداست
 نخوت هستی است که آرد غرور
 سر به دری نه که دهد افسرش
 عشق و تحري چو به دل جا گرفت
 دل شده را بزم و بساطی نماند
 ایمن کیم آن راحله گم گشته
 امخیز شرتبان که ز افسانه

 وانه شدعاشق دل سوخته دی
 سلسله زان زلف دو تا بایدم
 ای زده بر خرمن صرب آتشم
 خیز شرتبان که شرتهای مست
 شیفته جانی که گرفتار اوست
 هرگز ازین دهکده مردی نخاست

 

 دل به خم زلف سیاهش فکند
 دل آن خسته جان شعله کشید از

 ز آتش سودای بت سیم بر
 عاشقی و بی خودی آغاز کرد
 دل به جگر خواری و زاری نهاد
 خورد همان باده که شایان بدش
 رفت در آن بزم که انکار داشت
 ما و تو ماندیم درین مرحله
 کشتی عشاق به ساحل رسید
 همچو من دل شده بیدل شود
 بادۀ حسن است که آرد طرب

 که مستی فزاست ساغر وجد است
 کثرت اسم است که بی منتهاست
 همت مستی است که آرد حضور
 همت دربان بلند اخرتش
 عقل و تدبر ره صحرا گرفت
 صرب و سکون عیش و نشاطی نماند
 ایدیده به خوناب دل آغشته
 امسوخت به حالم دل دیوانه

 ترک خرد گفت و به میخانه شد
 ها بایدمورنه بسی سلسله

 تش سوزان خوشمسوزم و زین آ
 سر نشناسند ز پا، پا ز دست
 آرزوی او همه دیدار اوست
 اهل دىل صاحب دردی نخاست

 

  ایضاً و له فی النّصیحة و الموعظة لعلماء السوء و الطّاعنني
 ای که نداری خرب از حال من

 زنیاین همه طعن از ره کني می
 رو ز پی تقوی و سالوس باش
 نیستیی مزبله چون بدرجوی
 هیچ مرتس احمق و ابله پرست
 خار بال در ره ابرار باش

 یش و نوشدام تو بس در طلب ع
 موسی و فرعون به مهد همند
 مار هم و مهرۀ هم دیگراند
 اندخصم هم و دوش به دوش هم

 طعن زنی از چه بر افعال من 
 زنیطعن بر ارباب یقني می

 احب ناموس باشنام طلب ص
 پوش یکی خرقه و شو صدر جوی
 چون تو درین دهکده گمره پرست
 خاک جفا بر سر احرار باش
 خرقه و سجاده که داری به دوش
 احمد و بوجهل به عهد همند
 زهر هم و زهرۀ هم دیگرند
 اندضد هم و گوش به گوش هم



۳۱۵ 

 باعث نقص هم و تکمیل هم
 دعوی و دانش ضد یکدیگرند
 دانش اگر بهر بصريت بود
 ورنه پی دعوت دعویست او
 گر نبود دل به سخن مایلت
 لب نگشایی و نگویی سخن

 

 موجب رفع هم و تبدیل هم
 در بر آن قوم که دانشورند

 سريت بودتبصرۀ صورت و 
 خصم ورع دشمن تقویست او
 پر شود از علم لدنی دلت
 تا چو حسینی رهی از ما و من

 

  ی مثنوی وامق و عذراو له قُدِّسَ سِرُّهُ العزیز ف
 هاای به نامت افتتاح نامه

 نام تو دیباچۀ دیوان عشق
 کار زاهد ذکر و ذکر نام تو
 نام جو از نام تو بی حاصالن
 چون مه روی تو بزم افروز شد
 زان فروغی تافت بر ملک ملک
 شد ملک همچون فلک جویای تو

 فلک داند ملک حريان کیستنه 
 ای فروزان آفاب فاش غیب
 ای دل آرا شاهد مشکني نقاب
 یک تجلی کن ز روی دل نواز
 پس جهانی را به خون آغشته بني
 ای خدا ای بی پناهان را پناه

 دانیم بنما راه مانره نمی
 ناتوانی بنگر و حريانیم
 عاشقی بنگر که با جانم چه کرد

 کن نیم جانی را به زخمی یاد
 خوش دل آن بیدل که مفتونش کنی
 سرخوش آن عاشق که در خونش کشی
 ای به هر سوزی ترا ساز دگر

 ای در هر خم تاریت هستنغمه
 در دو گیتی هرچه هست آیات تست

 ُن کالغَمامِ تَ کالشَّمس وَ نَحْأَنْ
 نُ کالزِّبَدْ رِ وَنَحْبَحْأَنتَ کالْ

 ایمنی تو چون بحری و ما چون قطره
 با دریا کجا هم سنگ شدقطره 

 اماز عدم ز الطاف بی اندازه
 در عدم بودیم چون گنجی نهان

 ها و مکرها بردی به کارحیله

 هاوی به یادت گرمی هنگامه 
 یاد تو سرمایۀ دکان عشق
 جان عاشق مست و مست جام تو
 کام جو از جام تو صاحبدالن
 و آفتاب حسنت اخرت سوز شد
 زین شعاعی ریخت بر فلک فلک
 شد فلک همچون ملک شیدای تو
 نه ملک داند فلک ایوان کیست
 عاشقان را سر برون آور ز جیب

 ه کن بر تريه روزان بی حجابجلو
 یک گره بگشا ز گیسوی دراز
 عالمی را واله وسرگشته بني
 ره نمای عاشق گم کرده راه
گاه گاه کن آ  ماننیستیم آ

 بینوایی بني و سرگردانیم
 دیده بنگر تا به دامانم چه کرد
 ناتوانی را ز بند آزاد کن
 تا رخ از خونابه گلگونش کنی
 تا زدام عقل بريونش کشی
 وی به هر سازی ترا رازی دگر
 نوگلی در هر بن خاریت هست
 جمله اسماء و صفات ذات تست

 نُ کالظَّالمِرِ وَنَحْبَدْتَ کالْ أَنْ
 جَسَدْ نُ کالْحٍ وَ نَحْتَ کالرُّوْ أَنْ

 ایمنی تو چون مهری و ما چون ذرّه
 ذره با خورشید کی هم رنگ شد

 امدهی هر دم وجود تازهمی
 زان گنج گران جز تو کس آگه نه

 تا که گشت آن گنج پنهان آشکار



۳۱۶ 

 سکّۀ هستی به نام ما زدی
 مانساختی رسوای خاص و عام

 تخم غفلت در دل ما کاشتی
 زهر غم در ساغر ما ریختی
 تا گدازیم از شرار دوریت
 تا برافشانیم دست از بود خویش
 مرحبا ای مقصد و مقصود ما

 رَ التَّمامخَدِّ یا بَدْ رَ الْیَا مُنِیْ
 وِصالِلِي بالْقِني کأَساً وَجُدْاِسْ

 مرحبا ای عشق بريون تاخته
 عشق ورندی مستی و حال آورند
 کار زاهد ور دو ذکر و قیل و قال
 عشق جوی و عشق گوی عشق خواه
 مرحبا ای عشق شرکت سوخته

 وز مامرحبا ای برق ظلمت س
 آتش تست آنکه در دل جوش زد
 عشق چون آرد تجلی در صفات
 عقل گو غافل مشو ز آیات عشق
 عشق مستغنی است ز اوصاف کمال
 کار عشق آری و رای کارهاست
 ای برون از دانش ارباب هوش
 تو برون از وهم و وهم اندر تو گم
 المکانی و مکانی بی تو نیست
 ایروح را در جسم منزل داده

 ایرادر مکان آورده المکان
 آنکه فهم او بماند در صفات
 آنکه فهم او گذشت از هر صفت
 اوست در دانش بسی کامل عیار
 دانشی کز بینش آید در وجود

 

 سنگ ناکامی به جام ما زدی
 مانبینوا و خسته و ناکام

 خاک غم بر فرق ما انباشتی
 سرنگون ما را ز دار آویختی
 جان سپاریم از غم مهجوریت
 بر مراد یار خشم آلود خویش
 مرحبا ای شاهد و مشهود ما

 المسَ الضَّهِ یا شَمْوَجْیا مُضِیءُ الْ
 عَطَایَا و النَّوالماً ذُو الْیا کَرِیْ

 زهد و تقوی در خالب انداخته
 زهد و تقوی هستی و قال آورند
 جان عاشق غرق بحر ذوالجالل
 تا ابد اینت بس است ای مرد راه
 عاشقان را اتحاد آموخته
 روشنی بخش شب پريوز ما
 جوشش تست آنکه راه هوش زد
 تا صفات آگه شوند از نور ذات

 توانی دید نور ذات عشقتا 
 وصف عقل است آنچه آید در مقال
 نقل عقل است آنکه در بازارهاست
 وی فزون از بینش اهل سروش
 تو فزون از فهم اندر تو گم
 بی نشانی و نشانی بی تونیست
 ایبحر را مسکن به ساحل داده
 ایبی نشان را در نشان آورده

 با صفت قانع شود از حسن ذات
 ش کامل معرفتزیبد ار خوانی

 لیک دانش را به بینش نیست کار
 آن نباشد دانش آن باشد شهود

 

  مثنوی مهر و ماه فی التوحید و له ایضاً مِنْ
 جمال حق که بودش نور باهر
 ز صورت نقش گوناگون گرو کرد
 عیان گشت از رخ اعیان جمالش
 یکی گشت آسمان دیگر زمني شد
 حضوری شد یکی دیگر حصوىل
 یکی بی حد شد آن دیگر محدد

 چو ظاهر گشت نورش در مظاهر 
 بر آنها جمله جان را پیشرو کرد
 گرفت آفاق را صیت جاللش

 ست آن دگر باالنشني شدیکی پ
 اصوىل شد یکی دیگر وصوىل
 یکی مطلق شد آن دیگر مقیّد



۳۱۷ 

 جز او نبود تجلی ساز کرده
 گهی از صورت آدم عیان شد

 و گه ساغر میگهی ساقی 
 هم او ایوان هم او بنا هم او خشت

 ای اوستجنون فرمای هر دیوانه
 ای او باده نوش استبه هر میخانه

 نه در مسجد جز او بینی نه در دیر
 جز او چیزی نه و او در میان نه

 

 درون پرده و بريون پرده
 گهی در قالب حوا نهان شد
 گهی مطرب شد و گه نغمۀ نی
 هم او دهقان هم او صحراهم او کشت

 ای اوستخرد بخشای هر فرزانه
 ای او خرقه پوش استبه هر کاشانه

 ی نه در غرينه در خود غري او یاب
 ولیکن از میان هم بر کران نه

 

در مناجات
 خداوندا تویی دانای اسرار
 تویی بخشندۀ ادراک و تمییز
 ز اصل خویش ما را آگهی ده
 ز لوح دل بشو نقش خیاالت
 چو از کون و مکان بريونی ای دوست
 یز بزم بی نشانم ده نشان
 یکی جوید نشان از بی نشانت

 ای توبرافکن پرده تادانم چه
 فلک را نه سراغ از خاک کویت
 همه در خاک و خون آغشتۀ تو
 تو خورشیدی بدایع جمله ذرات
 کی آیینه بزد در ذات کس راه
 بدایع هرچه در باال وپستند
 اگر خاکست اگر افالک باری
 ترا زیبد خدایی جاودانه

 و بنده ترا شاید شهی بر شاه
 گویم وجودجمله از تستچه می

 

 ز اسرار نهان ما خربدار 
 نباشد بر توپنهان اصل هر چیز
 زمام جهل مارا کوتهی ده

 کن به حاالتیاالتش بدل میخ
 چو از نام و نشان افزونی ای دوست
 به ملک المکانم ده مکانی
 یکی داند مکان در المکانت
 چراغ محفل افروز که ای تو
 زمني را نه نشان از ماه رویت
 ز پا افتاده و سرگشتۀ تو
 تو شخصی جملۀ ذرات مرآت
گاه  کجا از مهر گرددذره آ
 ز جام بادۀ عشق تو مستند

 دارد با کسی غري تو کارین
 که هستی در خداوندی یگانه
 که شد هر سر بلندت سرفکنده
 همه بود نبود جمله از تست

 

ایضاً وله فی المناجات
 خداوندا نه نفس ونه نفس بود

 نام و از ممکن نشان نهز واجب 
 نه چرخ اجرام علوی را هوادار
 نه با خاک الفتی افالکیان را
 نه تقوی و ورع نه زهد وطامات
 سالمت جو نه شیخ خرقه پوشی
 نه زاهد خصم ارباب تصوف
 نه آن یک کافر و ز اصحاب تقلید
 تو بودی و ز تویی ذاتت مربا

 نه مرغ روح محبوس قفس بود 
 حدیثی از زمني و آسمان نه
 نه خاک اجسام سفلی را مددکار
 نه با افالک میلی خاکیان را
 نه آتش خانه نه کوی خرابات
 مالمت کش نه رند باده نوشی
 نه واعظ منکر اهل تصرف

 ز ارباب توحیدنه این یک مؤمن و 
 ز کثرت عاری از وحدت معرا



۳۱۸ 

 نخست آن ذات نامحدود سرمد
 ق تنزیهبه علم و قدرت و اطال

 بر آن شد قدرتت از پردۀ غیب
 نخست آورد بريون گوهر پاک
 وزان پس گوهری بی مثل و همتا
 نخستني عقل اول گشت نامش
 بدین سان وه دُّر آن غواص بی چون
 همه ذرات عالم را حقایق
 چو ابداع عقول آمد به انجام
 چو ز انفس رخش راندی سوی آفاق
 چو مرکب راندی از عاىل به سافل

 ان بر بی نشان برقع بینداختنش
 پدید آمد یکی میل اندر آغاز
 زمني شد جلوه فرما آسمان هم
 ز ترتیب فصول چارگانه
 یکی زاهد یکی میخواره نامش
 یکی شیخ و یکی مرشد خطابش

 

 به حد واحدیت شد محدد
 مقید شد به وهم اهل تشبیه
 برون آرد جهانی عاری از عیب
 وجودش مایۀ تمییز و ادراک
 ظهورش باعث ابداع اشیاء
 وزو عقل دوم لربیز جامش
 از آن بحر  عمیق آورد بريون
 بر ارباب نظر نور حدایق
 عامبه ایجاد نفوس افزودی ان

 فکندی طرح چار ارکان و نه طاق
 به سافل بست کلکت نقش آفل
 مکان در المکان رایت برافراخت
 که جفتی را به جفتی سازد انباز
 من و ما گشت و پیدا این و آن هم
 زمني شد مزرع شخص زمانه
 یکی ساغر یکی سجاده دامش
 یکی الف و یکی دعوی حجابش

 

فی صفت العشق
 دانز بحر عشق عالم را نمی

 دمی زان نفخه را آدم بود دام
 طلسم آن چه بوده است آب و گلها
 ز سرّ عشق حرفی در میان نیست
 هم آغازش بجز افروخنت نیست
 همه عشق است و بس درچشم بینا

 د مباینمگو باطن به ظاهر ش
 مگو در عشق از باال وپستی
 بلند و پست وصف اعتباری است
 صور در چشم صورت بني چنینند
 اگر بر دیدۀ وامق کنی جای
 اگر در گل وگر در خار بینی
 ز جوالنگاه عشق آن کس نشان یافت
 چراغ عشق عالم برفروزد
 سری کو فارغ از سودای عشق است
 نخوانش دل که جسم ناتوانی است

 آمیزش هر دل ضرور استبه عشق 
 یکی شري است صید اندازو خونخوار

 ز نفخ عشق آدم رادمی دان 
 نمی زان لجه را عالم بود نام
 چه باشد ساغر این جان و دلها

 ر جهان زین بی نشان نیستنشانی د
 هم انجامش بغرياز سوخنت نیست
 ز موسی تا عصا تا طور سینا
 که ظاهر باشد اینجا عني باطن
 که هشیاریست اینجا عني مستی
 ز وصف اعتباری عشق عاریست
 که گه پستند و گه باال نشینند
 نبینی غري عذرا جلوه فرمای
 به هر جا بنگری دلدار بینی

 عنان تافت که از جوالنگه هسی
 وىل با هر که آمیزد بسوزد
 دىل کو خاىل از غوغای عشق است
 مگویش سر که مشتی استخوانی است
 کزو شایستۀ بزم حضور است

 های افکارکه صید او بود دل



۳۱۹ 

 یکی باز است و پروازش دگرگون
 یکی سیل است چون دریا خروشان

 ها شررریزیکی شور است در دل
 ندانم نام او عشق است یا درد
 ندانم نام او ذوق است یا شوق
 ندانم نام او میل است یا مهر
 غرض عشقی که در جانست ما را

 انش اصحاب قال استبرون از د
 نداند کس نشان و منزل او
 ز عشق آمیزش جان با جسد بني
 احد باشد مسما احمد اسمش
 ز وحدت کثرت وهمی عیان است
 چو وهم کثرت از اوصاف هستی است
 کمال عقل در عشق ای حکیم است
 درین مشهد صدور این مصادر
 چو میل صادر از ذاتش جدا نیست

 

 شکار او دل آغشته در خون
 ز شور او دل افسرده جوشان
 شرارش شعله خیز و آتش انگیز
 همی دانم که انگیزد ز جان گرد

 انم که برگردن نهد طوقهمی د
 همی دانم که آالید به خون چهر
 وزو جان جای جانان است ما را
 فزون از بینش ارباب حال است
 برونست از دو عالم محفل او
 عیان در احمد انوار احد بني
 حقیقت گنجی و صورت طلسمش
 به کثرت وحدت ذاتی نهان است
 فنای هستی اندر عشق و مستی است

 و این قدیم استچراکان حادث است 
 ندارد باعثی جز میل صادر
 جز او مشکل جز او مشکل گشا نیست

 

 يف النصیحة الهل الهوی
 همان میل است ز اول تا به انجام
 دال تا کی ره باطل سرپدن
 پریدن تا کی از شاخی به شاخی

 ی کافر شدن زنار بسنتگه
 گهی در دامن صحرا دویدن
 به بحر عشق کشتی غرق کردن
 نباشد جز نشان آن هوسناک
 ز جامی بایدت سرمست گشنت
 که باشد مستی آن جاودانی
 به پريی در جوانی جان و دل ده
 ابوالقاسم که پیش اهل عرفان
 میان انجمن و ز انجمن دور
 مکان در وی چو وی در المکان گم

 عمی دیدی اعیان راکماکانگر أ
 هابود وصف آنکه آید در بیان

 مرا در بی حدی اوسخن نیست
 

 می و میخانه و ارواح و اجسام 
 فریب هر بت عیار خوردن
 دریدن تا کی از کاخی به کاخی
 گهی مؤمن شدن ساغر شکسنت
 گهی در گوشۀ خلوت خزیدن
 پس آنگه پای از سرفرق کردن
 که نبود جانش از لوث هوا پاک
 به دامی شایدت پا بست گشنت
 که گردد بندی او المکانی
 که جسم او ز جان اهل دل به

 ل است و دلربا جان است و جاناند
 کنار خویشنت وز خویشنت دور
 نشان در وی چو وی در بی نشان گم
 عیان گشتی در اعني ذات اعیان
 هانگنجد حد بی حد در زبان

 سخن در وصف بی حد حد من نیست
 

  مثنوی الموسوم به وصف الحال فی بیان التوحید مِنْ
 للّه الحمد قادر متعال
 آنکه ذاتش نه درخور صفت است

 بر خالیق رئوف در همه حال 
 فهم وصفش کمال معرفت است



۳۲۰ 

 که کند فهم ذات بی صفتش
 در بر ذات او بود یک رنگ
 این همه چون صفات آن ذاتند
 صفت تن بلند و پست بود

 اندهای ویصفت و ذات جلوه
 هرچه وصفش کنم ز ذات و صفات

 صفت ذات را رهایی نهاز 
 ذات و ذرات عني یکدیگر
 تا تو را چشم بر صور باشد

 ای گر فتد ز روی صفاتپرده
 صفت و ذات عني یکدگرند
 که تواند ز ما و من گذرد
 اندهستی و نیستی که عني هم

 هرچه باید به هر که داد دهد
 او نهد خوان و او چشاند نان
 خوان ازو نان ازو دهان هم ازو

 تا زخود جدا نشویبه خدا 
 به خودآ و ز خودی جدایی کن
 ازدرِ او متاز بر درِ غري
 در دلت مبتالی چنرب اوست
 ای مربا ز چندی و چونی
 کم و بیش از تو رنگ هستی جست
 نظری سویم از عنایت کن
 به زبان وصف ذات تو نتوان
 تو فزونی ز دانش و ادراک
 خاک در جان پاک ره نکند

 

 یا برد پی به کنه معرفتش
 خار و گل لعل و خار شهد و شرنگ
 بر آن ذات سر به سر ماتند

 ق مربا ز هرچه هست بودح
 اندهای ویمحو و اثبات جلوه

 وهم من باشد آن نه اسم و نه ذات
 وز خدا خلق را جدایی نه
 از معانی جدا شود چوصور
 ذات، دیگر صفت، دگر باشد
 ننگری از صفات غري ازذات
 برِ خاصان حق که دیده ورند
 تا به درگاه ذوالمنن گذرد
 اندذات و وصف خدای ذوالنعم

 چه شاید درو نهاد نهدوآن
 او دهد عقل و او ستاند جان
 جسم ازو جان ازو جهان هم ازو
 با خدا هرگز آشنا نشوی
 با خدا آنگه آشنایی کن
 جز رخ او مبني به مسجد و دیر
 بر در هر که رو نهی در اوست
 نه کمی باشدت نه افزونی
 سربلندی و زیردستی جست
 وز عنایت مرا هدایت کن

 و نتوانبلکه وصف صفات ت
 فهم ذاتت کجا و مشتی خاک
 سمک اندر سماک ره نکند

 

 رسلنيملسو هيلع هللا ىلصدر نعت حضرت سیدالم
 احمد مرسل آفتاب ازل
 دُّر یکتای بحر بی رنگی
 غرض از خلقت مکان و مکني
 اول اصفیا به نیّر ذات
 بندۀ او چه ماه و چه برجیس
 زو بلندی بلند و پستی پست
 اولیا ز انبیا مدد یابند
 ز اولیا آنکه راه دان باشد

 آن ستودۀ حقعلی عاىل 

 مه و خورشید برج علم و عمل 
 گوهر آرای رومی و زنگی
 آن امني زمان امان زمني
 آخر انبیا به نور صفات
 والۀ او چه نوح و چه ادریس
 نیستی نیست بلکه هستی هست
 که رهایی ز نیک و بد یابند
 مقتدای جهانیان باشد
 که به بینش به خلق برده سبق



۳۲۱ 

 مردۀ او نه خضر آب حیات
 کف موسی کفی ز دریایش
 یک دم جان فزای او آدم
 ای مربا ز پاک و ناپاکی
 پاک و ناپاکی از توگشت پدید
 پرده بردار و خودنمایی کن
 هر نبی را طریقت دیگر
 اولیا نیز بر همني منوال
 همه از نور حق سرشته به گل
 خاصه خورشید آسمان صفا

 دهر ابوالقاسمقطب اقطاب 
 او ز هستی نه هستی از وی زاد

 های بی چه و چونمطرب نغمه
 های بی کم و کیفساقی باده

 فارغ است از تمیز ساعد و دوش
 نه به خود بنگرد نه جانب کس
 ای خوش آن دل که بی خیال بود

 خیزدکاین همه از خیال می
 هرچه جز دوست گر همه ذوق است
 می عشق ار خوری و مست شوی

 ستی هر بلند و پست از اوسته
 خاک را خاک خوان و مه را ماه
 مگر اندر جهان جوی رسته

 ای جو که هرچه را نگرددیده
 آنچه من بینم ار کسی بیند
 قطره را بحر بی کران بیند
 آن دىل را که شوق آزادی است
 طلب ای دل که یار طالب تست
 رغبت او ترا طلب بخشد
 مغز نغزی بجو که پوست بسی است
 گل اگر بایدت به خار بساز
 قند اگر بایدت ز زهر مرم
 مگریز از ستیز بی خردان
 رخت در کوی اهل فن مفکن

 نوش و خودفروش مباشزهر می
 در خروش آی و جامه در خون زن

 تشنۀ او نه نوح لجّۀ ذات
 دمی ز دمهایش دم عیسی

 یک دم دلگشای او عالم
 وی معرا ز باک و بی باکی
 باک و بی باکی از تو گشت پدید

 تر دعوی خدایی کنفاش
 گر چه نبود حقیقت دیگر
 متحد اصل و مختلف احوال
 رشک مهرو مه فرشته به دل
 ماه تابندۀ سپهر وفا
 آن ز خود فانی و به حق قائم
 او ز مستی نه مستی از وی شاد

 ای به شور فزونز هر نغمهکه 
 که به هر باده نسبت او حیف
 دوش او امشب است و امشب دوش
 که به چشمش یکی است پیل و مگس
 فارغ از ذوق و وجد و حال بود

 ریزدگرچه طرح وصال می
 جان پابست را به سر طوق است
 واقف از سرّ هرچه هست شوی
 هرچه بوده است هرچه هست ازوست

 ه را کاهکوه را کوه دان و ک
 که نه از خاک خسروی رسته
 پرش از پرتو خدا نگرد
 که به اکراه در خسی بیند
 در مکان فرِّ المکان بیند
 بندگی خسروی الم شادیست
 طرب ای جان که دوست راغب تست
 طلب او ترا طرب بخشد
 بوالهوس در هوای دوست بسی است
 گنج اگر بایدت به مار بساز
 لطف اگر بایدت ز قهر مرم

 کشند ددانددان جور میکز 
 عهد دانای خود شکن مشکن

 کوش و کج نیوش مباشسخت می
 آتش اندر پالس گردون زن



۳۲۲ 

 تا مگر زین امید و بیم رهی
 نگشایی به قشر و پوست بصر
 ذکر کن تا که عني ذکر شوی
 بی خرب را چه حاصل از سفر است

 ن سفر را سفر توان گفنتآ
 بگذر از ذکر و در تذکر کوش
 بی تذکر چه سود دارد فکر
 متذکر اگر بود دل تو
 دل مده جز به یاد قامتِ دوست
 فکر کن در صنایع صانع
 در مظاهر من و تویی گنجد
 این تفاوت که در صور نگری
 چشم ای از جفا جگر خسته
 جز به رخسار دلگشا مگشا

 ه بکاهبه خود آور خودی بکا
 آن کله بایدش که بی کله است
 تا بود کعبه یا که دیر بود
 کعبه و دیرت ار یکی گشته
 وحدت از کثرتت برانگیزد
 حق بماند که الشریک له است
 از شناسایی کسان به هراس

 جویشاهد ار بایدت ز خود می
 گر سفر بهر جسنت یار است
 از خودّی تو گرترا گريند
 انیاری از یار جو نه از یار

 جمله عالم خیال انسان است
 آدم است آفریدۀ یزدان
 شري دیدن کجا و شري شدن
 ذات عریان ز کسوت الم است
 هست را نیستی و پستی نیست
 صورت هست نیستی طلب است
 نبود ذات را زوال وفنا
 ما به االشرتاک موجودات
 ما به االمتیازشان صفت است
 اسم و وصف از میان چو برخیزند

 مبدء اشیاستآن هویت که 

 از کمند تن سقیم جهی
 ننمایی به غريدوست نظر
 فکر کن تا که محو فکر شوی
 سفرش را چه فرق با حضر است
 که مسافر رود به جان از تن
 فکر را باش و در تدبر کوش

 د ذ کربی تفکر چه فیض بخش
 حل شود از دل تو مشکل تو
 که تذکر نشانِ جذبۀ اوست
 به مقاالت لب مشو قانع
 در حقیقت کجا دویی گنجد
 زان بود کش به چشم سرنگری
 عشق ای بر وفا کمر بسته
 جز به دیدار جان فزا مفزا
 از خدا بی خودی بخواه بخواه
 تخت آن را سزد که خاک ره است
 هرچه در وهم تست غري بود

 و عني بی شکی گشتهشک ت
 کثرت و وحدت از میان خیزد
 بر ممالک ملیک و پادشه است
 خویش را جوی و خویش را بشناس

 پویمشهد ار بایدت به خود می
 یار با تست این چه پندار است
 پیش پای تو نیک و بد مريند
 همت از ابر بني نه از باران
 کیست انسان کسی که زین سانست
 عالم است آفریدۀ انسان
 دام و دد خوردن و دلري شدن
 صفت است آنکه مستعد غم است
 نیست هم مستعد هستی نیست

 اش لقب استمعنی نیست هستی
 نسزد وصف را ثبات و بقا

 ای وان بری ز وهم و صفاتهستی
 که نظرگاه اهل معرفت است
 همه با یکدیگر درآمیزند
 بی کم و کاست بینی از چپ و راست



۳۲۳ 

 هرچه آید به گفتگو هیچ است
 صمت پنداشتی ز نادانی است
 چه سخن گوید از فراق ووصال

 ای که در برِ یارهیچکس دیده
 ای در حضور دوست کسیدیده

 ذکر او بی دهان چو بتوانم
 آن ریاضت که عقل و جان کاهد
 چه ریاضت به از رضا بودن
 ز آنکه آسودنی ز پاالیش

 دا بایدبندگی کن گرت خ
 شیوۀ اهل مکرمت ادب است
 به قناعت گرای و مسکینی
 در طلب باش و در محبت کوش
  ناز و تمکني بهل که عادت اوست

 

 است هیچ در هیچ و پیچ در پیچ
 نقل بیهوده گوهرافشانی است
 آنکه شد محو روی شاهد حال
 از غم هجر یار گرید زار
 عشق ورزد به نام او نفسی
 نام او بر زبان چرا رانم
 زانِ آن کس که معرفت خواهد
 به قضای خدای آسودن
 به ز فرسودنی ز آالیش
 به خدایت دل آشنا باید
 پیشۀ صاحبان دل طلب است

 کینیبه محبت گرای و بی 
 می وحدت ز جام کثرت نوش
 عجز کن عجز کاین عبادت اوست

 

مِنْ الهی نامه
 به نام خداوند باال و پست
 اندنه در هوشیاری بهوش از وی

 جز او کیست تا خودنمایی کند
 به صورت خداوند و ما بندگان
 ز اسما گذر در صفاتش نگر

 وحد از آن کرده نفی صفاتم
 به جز عشق او هرچه در دل بود
 رهی را که زاهد به ساىل رود
 وىل ترک سر شرط شوریدگیست
 اندخوشا وقت آنان که مست وی

 همان به که با نیستی ایستی
 همه عني خودیاب چه خود چه غري
 مگو هست جز وی که بی کل بود
 به هر مور ماری و پیلی نگر

 ظرگاه اوستاگر پیش اگر پس ن
 انداگر همچو شکر و گر چون نی

 وىل از صفت درگذر ذات جو
 براق است تن بهرِ جان رسول
 خموشی بود نردبان فلک

 

 که مخمور اویند هشیار و مست 
 اندنه در باده خواری به جوش از وی

 به کام دل خود خدایی کند
 ولیکن به معنی همني و همان

 نگرصفاتش همه عني ذاتش 
 که باشد صفات خدا عني ذات
 چو حایل بود به که زایل بود
 به یک گام شوریده حاىل رود

 توان یافت شوریده کیستبه این می
 اندبلند جهانند و پست وی

 که زیبا بود هستی و نیستی
 همه محو خودبني چه مسجد چه دیر
 که هر خاری آبسنت گل بود

 ای جربئیلی نگربه هر پشه
 م گذرگاه اوستاگر بیش اگر ک

 اندهمه مظهر ذات پاک وی
 به ذات آن صفت را که شد مات جو
 که بی او میسر نگردد وصول
 ازین نردبان رو به ملک و ملک

 



۳۲۴ 

  حسرت همدانی
در فنـون سـخن .ازعلوم رسمیه بهره مند و به ترک و تجرید سربلند، از معـاریف سـالکني و از اکـابر شـعرای معاصـرین

اوقاتش به سـیاحت مصـروف . بیشرت اوقات در قید محبت جوانان شريین شمائل سرایی طبعش به غزل سرایی مایل و
  :از اوست. و به وارستگی معروف

 هرکس به کسی دارد گر عهدی و پیمانی
 

 هابر عهد تو پیوندد آخر همه پیمان 
 

 ٭٭٭
 

 کسی را کار دل مشکل نیفتد
 

 سر و کار کسی با دل نیفتد 
 

 ٭٭٭
 

 بوید این دلرسد میبه هر گل می
 

 این دل جویددانم که را مینمی 
 

  حريان یزدی
ابا عن جد از فضالی جلیل الشـأن و همـواره در . اسمش مريزا محمد علی و از اکابر سادات اعلی درجات یزد است

مالقاتش اتفـاق نیفتـاد بـه ایـن .مجالس و محافل حکام آن شهر معزز و مکرم و در محامد صفات و پاکی ذات مسلم
  :شوداکتفا میبیتش 

 هاخیالت الفتی دارد به ویران خانۀ دل
 

 هاجوید درین ویرانه منزلدانم چه مینمی 
 

  حسن نهاوندی
و بـه صـفات حمیـده در آن دیـار مشـهور اسـت و در . مولد و منشـاء ایشـان دیـار مـذکور. و هُوَ موالنا حسن بن محمد

بـه . و مراحـل سـلوک نیـز پیمـوده. معاصـرین اکتسـاب فرمـوده عنفوان شباب علوم عربیه و ادبیه را از فضال و علمای
صحبتش اتفاق نیفتاده بعضی از اشعارش شنیده شد و . صحبت مشایخ و اکابر زمان رسیده و مؤانست ایشان را گزیده

  :از آن جمله است
 هرکه خواهد زغم هردو جهان آزادی

 

 گو بیا و قدحی نوش ز میخانۀ ما 
 

 ٭٭٭
 

 افسانۀ غمم دل خلقی کباب کرد
 

 به این داستان نداد خوشدل کسی که گوش 
 

 ٭٭٭
 

 رسد پیک خدنگم دمبدم بر دلز چشمم می
 

 نداند چشم اوبا دل چه رازی در میان دارد 
 

 ٭٭٭
 

 ز چل سال ورع طرفی نبستم
 

 شوم یک اربعني هم مست بی باک 
 

 ٭٭٭
 

 ما سر به گریبان خجالت به در دوست
 حسن تو و من پرتوی از حسن وجوبست

 

 زاهد شده مغرور که ما از اهل بهشتیم 
 ری یک سره زشتیمگر ازره امکان نگ

 

 ٭٭٭
 

 همای قدسم و از آشیان خویش پریدم
 

 به شوق گوشۀ بام تو و بدان نرسیدم 
 

 ٭٭٭
 

 شکوفه جوروثمر دشمنی و برگ جدایی
 

 توای نهال محبت خدا کند که نرویی 
 



۳۲۵ 

  خاکی خراسانی
از . اما تولد آن حضرت در ارض اقـدس روی نمـود. والدش از اهل بروجرد بود. آن جناب موالنا لطفعلینام شریف 

خراسان و پیشاور و کابل را سیاحت کرده و . علوم رسمیه و فنون ادبیه بهره ور گردیده و بادۀ فقر از جام مالمت کشیده
هـا دیـده و آن گـاه بـه جانـب از ایشـان تربیـت .به خدمت جناب مسکني شاه پیشاوری و سید عالم شاه هنـدی رسـیده

سعادت خدمت حضرت سید قطب الدین شريازی و آقا محمد هاشم دریافته و بنا بر اخـالص . عراقني و فارس شتافته
غرض، سـالهای سـال رهسـرپ وادی . به خدمت جناب آقا محمد هاشم نام فرزند سعادتمند خود را محمد هاشم نهاده

اغلـب اوقـات صـائم و . فرمـودوت و سالمت بـود و بـه انـواع ممکنـه نفـس را مجاهـده مـیمالمت و تارک سبیل مر
تا آخـر عمـر در عبـادت و مجاهـده ولـوع داشـت و پیوسـته . جوعش مطلوب و عبادتش محبوب. مشغول به ذکر دایم
ازی بیشرت اوقات به خدمت و صحبت حضرت اوحدالموحدین حاج مريزاابوالقاسـم شـري. گماشتهمت بر عزلت می

الحق عالمی عابد و فقريی زاهد و سیاحی وارسته . شمردآورد و صحبت کثريالبهجت آن جناب را غنیمت میروی می
  .فقري مکرر ادراک خدمت آن جناب را حاصل نمود. و متورعی خجسته بود

س خلف الصدقش موالنا محمد هاشم نیز صاحب اخالق نیکو و اوصاف دلجو است و بـا فقـرش کمـال لطـف و انـ
. اشـعار و مثنویـات منظـوم فرمـود.نمـودغرض، جناب موالنا به حسب ذوق گاهی به سخن موزون مبادرت مـی. است

  :این اشعار از اوست. وفات یافت و در حافظیّه مدفون گردید ۱۲۳۴باالخره در سنۀ 
  مثنویاته فِي المجاهده و الریاضه مِنْ

 بود گنج دو عالم در سه گوهر
 یکی در جوع دایم دومني جود
 ترا چون گشت دایم ذکرش ای دل
 چو جوع دایمت گردد مسلم
 چو نیکو بنگری در کل اوصاف
 بدون جوع گرد صد سال گردی
 متاب از جوع رو گر مرد راهی
 مزاکل سري اگر ناقص کنی ال
 چو نبود بنده را لطف خداوند
 شدم گاهی به خلوت گه به محفل
 هر آن گل را که بوییدم بُد او خس
 بود دانا چو اصل و دیگران فرع
 مدارِ عالم است و قطب افالک

 

 شود کامت میسرکز آنها می 
 قصودسیم در ذکر حق آن اصل م

 یقني کل مقاصد گشت حاصل
 بباید آن دویت بی شک فراهم
 سبب در جملگی جوع است بی الف
 محال است این که صاحب حال گردی
 بجو از جوع هر فیضی که خواهی
 شود اکسري و حاصل گرددت کام
 رهایی نبود او را ممکن از بند
 نشد کامی مرا جز رنج حاصل
 هر آن کس را که دیدم بود ناکس

 ئم بود هم عقل و هم شرعبدو قا
 همه دایر بدو تا مرکز خاک

 

رباعی
 ای داور دانا به ضمري که و مه

 زستانیا همت عاىل مرا با
 

 بر زخم دلم ز مرحمت مرهم نه 
 یا در خور همتم توانایی ده

 

  خالد سلیمانیه
اصـلش از اکـراد سـلمانیه و در . وهُوَ فخرالعارفني و زین السالکني شـیخ خالـد و در کمـاالت صـوری و معنـوی واحـد

به صحبت علما و فضالی معاصرین رسیده و سالها در بادیۀ تحصیل و طلـب دویـده . بغداد صاحب خانقاه و دستگاه
همواره آستانش ملجـاء فقـريان و پیوسـته . ت کشیده تا بادۀ معرفت چشیدهو در خدمت عرفا و مشایخ این عهد ریاضا



۳۲۶ 

سالسـل بسـیار دیـده و طریقـۀ . به همت و سخاوت معـروف و بـه طاعـت و عبـادت موصـوف. محفلش مجمع امريان
 اکنون سلسلۀ علیۀ نقشبندیه را به وجـودش افتخـار اسـت و شـیخ باالسـتحقاق و االسـتقالل آن دیـار. نقشبندیه گزیده

آیند و به مفتـاح توجـه و التفـاتش قفـل گنجینـۀ از بالد بعیده طالبان خدمتش مخصوص به تقبیل حضرتش می. است
اکنـون در روم بـه سـر . از کثرت مریدین، پاشای بغداد از وی متوهم شده، شیخ از بغداد به روم آمده. گشایندطلب می

  :این دو بیت از اوست. بردمی
 ام از چاره واماندندو من آخرطبیبان جمله

 

 یوانۀ خود رابه دردی یافتم درمان دل د 
 

 ٭٭٭
 

 اگر مرد راهی دردوست باز است
 

 وگر قصه جویی حکایت دراز است 
 

  خاوری کوزه کنانی
نظـر بـه . در دارالمـؤمنني کاشـان تـوطن دارد. پیونـدداسمش مريزا معصوم و سلسله نسبش به شمس الدین تربیزی مـی

. جبلت به مصاحبت اهل دنیا راضی نگردیده و به کسب و تجارت امـور، معـاش خـود گذرانیـده پاکی فطرت و نیکی
  :ای فرمایدچنان که در قصیده

 ز بدو حال ز مردم طمع بریدستم
 به قرص سفرۀ خود راضیم ز گندم و جو

 

 که صعوه را نکند طعمه همت شاهني 
 به صید بازوی خود قانعم ز غث و سمني

 

به زیارت بیت اللّه مشرف و در عرض راه مثنوی به بحر مثنـوی قـران السـعدین امريخسـرو دهلـوی  به حکم استطاعت
اشـعار بسـیار . بالجمله از مسالک سلوک واقـف و از مصـاحبان اهـل معـارف. مسمی به تحفة الحرمني منظوم فرموده
  :شوداین چند بیت تیمّناً قلمی می. دارد در این وقت چیزی حاضر نیست

 در آن خلوت که حريت لب فروبندد جهانی را
 

 باشد خاصه چون من بی زبانی را مجال نطق 
 

 ٭٭٭
 

 ام ز بس که به وصلش تمام عمرشرمنده
 

 دادم فریب این دل هجران کشیده را 
 

 ٭٭٭
 

 هست شمعم بدید و در همه جا
 

 روشن از وی هزار انجمن است 
 

 ٭٭٭
 

 شرط عشق آمدخموشی ورنه من هم پیش یار
 

 توانم گفت حال خود زبانم الل نیستمی 
 

  خاکی شريازی
پیوسـته در زحمـت و ابـتال مبـتال و گرفتـار و از . نژنـدفقريی است دردمند و سالکی است دل. اسم شریفش مريزا امني

م در ایـا. در کنج قناعت آرمیـده. شمار کشیده و مجاهدات بسیار گزیدههای بیمالمت و شناعت منکرین در آزار و رنج
اگرچـه بسـیاری . شباب سیاحت فارس و عراق وعراق عجم نموده و مدتها درعتبات عالیات عرش درجات زایر بوده

از . از مشایخ معاصرین را دریافته، اما در وادی اخالص و ارادت جناب محب علی شاه چشتی رحمة اللّه علیه شتافته
قلمرو علی تنکـر توقـف داشـته و جمعـی همـت بـر چندی در . میامن خدمت آن جناب به مقاصد اصلی کامیاب آمده

اکنـون در خـارج شـرياز در بقعـۀ هفـت تنـان، زاویـه و خانقـاهی . طریقۀ سلسلۀ علیّۀ چشتیه دریافتنـد. ارادتش گماشته
اکنـون جـز ایـن . اشـعار خـوب دارنـد. صحبتش مکرر دسـت داده. شمارنددارند و احبا صحبت ایشان را غنیمت می

  :ابیات حاضر نیست
 ز پای تا سر همه نور و ضیا شویا  ای دل اگردمی ز خودی با خدا شوی



۳۲۷ 

 گفتی کز اختالف جهان نیستم خالص
 های نفس اگریابی فراغتی ز ستم

 

 هستت خالص گر به خالفش رضا شوی
 با سالکان راه خدا آشنا شوی

 

رباعی
 مذهب و کیش شدمچندی پی علم و

 دیدم که دل است مبدء هر فیضی
 

 یک چند دگر طالب درویش شدم 
 برگشتم وطالب دل خویش شدم

 

  راز شريازی
والدش به ارادت و مصـاهرت جنـاب شـیخ مغفـور آقـا . و هُوَ زبدة العارفني، مريزا ابوالقاسم بن مرحوم مريزا عبدالنبی

محمد هاشم شريازی مشهور اختصاص داشته و به علو درجات و سمو حاالت معروف و به صفات حمیـده موصـوف 
غـرض، جنـاب مـريزا از جانـب والـد ماجـد نسـبش بـه جنـاب مـري سـید شـریف عالمـۀ . ده و در سنۀ رحلت نمـودهبو

رسید و بطناً صبیّه زادۀ جناب رضوان مآب شـیخ العـارف المـؤمن الموحـد آقـا محمـد هاشـم شـريازی و جرجانی می
قـرای سلسـلۀ علیـۀ ذهبیـه را بـه الحق ف. نوادۀ حضرت سید کامل فاضل و شیخ محقق واصل قطب الدین نريیزی است

با آنکه هنوز در عنفـوان جـوانی . وجود جنابش افتخار است و در احوال و آداب طریقت ایشان را متعابعتش رواست
مکاتیـب شـیخ مرحـوم آقامحمـد . است عالمات پريی از ناصیۀ حالش هویدا و نشان بزرگی از چهرۀ کمالش پیداست

اگرچه میلی به شاعری ندارند، اما گاهی همت بر مدایح ائمـه . افتداتفاق می گاهی خدمتش. نمایدهاشم را جمع می
  :این چند بیت از قصیدۀ او نوشته شد. گمارندمی

  :گوید در نعت حضرت صاحب الزمانهيلع
 ای تو ظاهر به کسوت اطوار
 ای وجود تو اولني جنبش
 ای دو قطب جالل را محور
 یبای سرادق نشني عالم غ

 ای مهني رکن فضل را پایه
 عرصه پیمای خطّۀ الهوت
 در جهانی و از جهان فارغ
 تا به کی با خمول جفت و قرین
 جلوه ده مهر رخ ز عالم غیب
 همه دجال فعل و مهدی شکل
 نه پژوهنده در طریق نجات

 

 وی تو پنهان ز رؤیت ابصار 
 ای ظهور تو آخرین اطوار
 وی دو قوس وجود را پرگار
 وی بدایع نگار هفت و چهار

 علم را داداروی بهني ملک 
 ملک پريای عالم انوار
 در مکانی و از مکان بیزار
 تا به کی با خفا مصاحب و یار
 بني جهان را ز کفر چون شب تار
 همه ایمان نمای و کفر شعار
 نه نیوشنده صحبت ابرار

 

  رحمت کوزه کنانی
از افاضـل و . امـا در اصـفهان تـوطن دارد. محال آذربایجـان اسـت اصلش از کوزه کنان مِنْ. اسم شریفش مريزا محمد

ارباب حال و اصحاب . به خدمت مشایخ عهد رسیده، غالباً طریقۀ انیقۀ سلسلۀ علیۀ ذهبیه را گزیده. اماجد زمان است
در اخـالق محمـوده و . مردم به جاللت قدرش بـه حـد شـیوع اسـت. کمال را به خدمتش رجوع است و همداستانی

از سرکار دیوان حضرت صـاحبقران مرسـوم جـوی و آن دارای . ر السنه و افواه مذکور استاوصاف ستوده مشهور و د
صاحب تـألیف و تصـنیف و محبـوب . سپارداشعار بسیار دارد و طریقۀ مثنوی گویی می. معدلت نشان را مدحت گوی

. به واسطه شـنیدهوضیع و شریف است و فقري هنوز به شرف صحبت آن جناب کامیاب نگردیده و اطوار واشعارش را 



۳۲۸ 

  :این چند بیت از اوست
  مثنوی

 چند پویم در پی این آرزو
 چند ریزم سیل غم زین جستجوی
 دیده دریا کردم و دل غرق خون
 از طلب فارغ نبودم هیچ گاه

 ها رخش ریاضش تاختمسال
 دیگرم نريوی در ابرش نماند
 تا چه خواهم کرد در این خستگی
 کربیای عشق هستی سوز را

 االتر استدامن از باالی ما ب
 

 شهر شهر و خانه خانه کو به کوی 
 دجله دجله چشمه چشمه جوی جوی
 تا چه آرم تا چه سازم زین فزون
 روز روز و هفته هفته ماه ماه

 ها در صید معنی ساختمدام
 یک دو تريم بیش در ترکش نماند
 با همه همواری وآهستگی

 راعالم تجرید جان افروز 
 سوی او راه از طریق دیگراست

 

  رضاعلی شاه دکنی
نسبت طریقـت و ارادت بـه جنـاب شـیخ شـمس . از اماجد سادات رفیع الدرجات و از اکابر اولیای کثريالربکات بوده

ای یـک بـار بـه شـهر معبدش در حواىل شهر بـوده و هفتـه. الدین دکنی از مشایخ سلسلۀ علیۀ نعمة اللّهیه درست کرده
انـد و غـرض، کرامـت بسـیار از وی نقـل کـرده. پرداختـهبه اظهار فضایل ائمۀ اطهـار مـیتوجه نموده در منرب و مسجد 

گوینـد در . جناب سید معصوم علی شاه دکنی از خلفای او است که به ایران آمده و ترویج طریقـۀ نعمـت اللهـی کـرده
ظهار تشیع در طریقۀ ایشـان هـر کسـی واقعه، از امام ثامن ضامن مأمور شده که او را روانۀ ایران نماید و نمود، و بنابر ا

معصوم علی شاه و فیض علـی شـاه و : باشد جایز است مانند را نامي که مشتمل بر نام حضرت امريالمؤمنني علیهيلع
بالجمله جناب سید از اعاظم عرفای متأخرین است و یک صـد و چهـل . نورعلی شاه و مظفر علی شاه و قس علیهذا

  :این رباعی از اوست. انداند و بزرگواری او را فهمیدهن به خدمت او رسیدهبعضی از معاصری. سال عمر یافته
  رباعی

 قاصد تو ومقصد تو و مقصود تویی
 بردیدۀ دل نیست کسی جز تو عیان

 

 شاهد تو و مشهد تو مشهود تویی 
 عابد تو و معبد تو و معبود تویی

 

  رونق کرمانی
خدمت علمای کرمان تحصیل کماالت نمـوده و دسـت ارادت بـه اسم شریف آن جناب مريزا محمد حسني بوده و در 

سـالک مسـالک ایقـان و نـاهج مـنهج عرفـان قـدوۀ . جناب نورعلی شاه اصفهانی داده و پا در دایرۀ اهل حال نهـاده
ني اش مطلع انوار سبحانی و سینهدیده. سالکان و منجی هالکان اش مخزن اسرار ربـانی بـوده و جنـاب زبـدة المحققـّ

جناب موالنا احمد ملقب به نظام علی شاه کرمانی هم از . محمد تقی کرمانی نسبت طریقه به وی درست نموده مريزا
. جمعـی از مشـایخ معاصـرین را مالقـات نمـوده و زحمـت بسـیار کشــیده. از او تربیـت یافتـه. فرزنـدان معنـوی اوسـت

ني و مثنـوی موسـوم بـه  سه دفـرت از مثنـوی جنـات. در کرمان وفات یافته ۱۲۲۵باالخره در سنۀ  و کتـاب مـرآت المحققـّ
  :غرایب از اوست و این اشعار از دیوان اونوشته شد

 افراخت چودر بستان آن سرو سهی قد را
 آن دلرب روحانی تا زلف پریشان کرد

 

 شد هر شجری طوبی ما ارفعه قد را 
 در مجمع قید آورد دلهای مجرد را

 

 ٭٭٭
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 به جان قرار غمش دادم و یقني دارم
 

 گشت که این قرار مرا بی قرار خواهد 
 

 ٭٭٭
 

 غول دنیا ره هر کس که زد و شد یارش
 

 تريه جانست و به جان ره زن درویشانست 
 

 ٭٭٭
 

 عشوۀ قحبۀ دنیا نخرد عاشق دوست
 کردمت میخرّم آن وقت که جان طواف حری

 

 هر که شد دوست بدو دشمن درویشانست 
 روی از دیر و حرم تافته در کوی توبود

 

 ٭٭٭
 

 در مظهر وجود عیان نیست جز تو کس
 تجلی اعیان ز هر گیاه در وادی

 بِساً سناهتَقْتکُ مُسْ اِنْ لِعْلَیکَ فَاخْنَعْ
 نعلني چیست آرزوی مال و منصبت
 در دام نفس و در قفس تن اسري چند

 هُوَ اإللَهُ وَلَا رَبِّ لِي سِوَاهُ  یَا مَنْ
 

 بر منظر شهود جمال تو است و بس 
 صد نخل طور هست عیان با دو صد قبس
 ورنه جمال او نشود بر تو مقتبس
 نعلني چیست هست هوای تو با هوس
 یارب مدد که وارهم از دام و از قفس

 لیهِ ملتمسنَقٍ وَال تَقْلِرَوْ حَمْاِرْ
 

 ٭٭٭
 

 گفتم به جز عاشق کشی دانم ترا مقصود نه
 گفتم وصالت در جهان ممکن بود برعاشقی

 

 دهی گفت آری اما زود نهفرمان به قتلم می 
 بود نهگفت آری اما آن زمان کز هستی او 

 

  رضای هراتی
گویند چون سید معصوم علی شاه و نورعلی شاه بـه هـرات . از اهل هرات و ازمریدان جناب سید معصوم دکنی است

بود و به سبب التفات شیخ مـن بـروز نمـوده بـه  رسیدند در خاطر نورعلیشاه خطور کرد که مرا استعداد این مقام عالیه
رِ اللّهِ جناب سید به فراست و کیاست این معنی را دریافته روزی از خانقـاه ظُرُ بِنُوْمِنِ فإنَّهُ یَنْمُؤْفراَسةِ الْ مدلول اِتَّقُوا مِنْ

روزگاری به درجـۀ اعلـی و در اندک . او را صاحب ادراک یافت به تربیت او متوجه شد. به درآمده، رضا علی را دید
  :صاحب دیوان است و این دو بیت از اوست. مرتبۀ قصوی رسید و به رضاعلی شاه ملقب شد

 سرو سردار جهانم تتناها یا هو
 تتناها تن تتناها شیوۀ جان بازان است

 

 فارغ از کون و مکانم تتناها یاهو 
 جان به شکرانه فشانم تتناها یاهو

 

  زاهد گیالنی
او غـري زاهـد جیالنـیِ مشـهور اسـت کـه شـیخ . عرفای معاصرین است ودر علوم عقلی و نقلـی از محققـنياز فضال و 

درخـدمت حکمـای . وی شـیخ زاهـد ثـانی اسـت. رسـدصفی الدین اردبیلی مرید وی بـود و همانـا نسـبش بـه او مـی
حـاجی محمـد  معاصرین تحصیل حکمت کرده و عاقبت روی ارادت بـه خـدمت کثريالسـعادت جنـاب عـارف ربـانی

در هنگامی که عازم حج اسالم و زیارت بیت اللّه الحرام بـود در . حسني اصفهانی آورد و به مقامات عالیه فایض شد
  :این رباعی از او نوشته شد. از عرفای نعمت اللهی است. ۱۲۲۲رحلت نمود، و کان ذلک فی سنۀ کاظمني هيلع

  رباعی
 ها بنشستمعمری به در مدرسه

 از یک نظر عاشق رمزی آخر
 

 با اهل ریا و کرب و کني پیوستم 
 ز غري خود وارستم هم از خود هم
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  ساغر شريازی
اجداد و اعمام آن جناب همگـی از مشـایخ . و هُوَ زبدة العلما و قدوة الفضال تاج الحرمني الشریفني حاج شیخ محمد

بـني الخـواص و العـوام معـزز و مکـرم و بـه  همیشـه. ای به دل نزدیـکای نیک و طایفهو ائمۀ آن والیت و کُالًّ سلسله
هـای شـریف از آن جنـاب سـرزده و لطـایف هـای لطیـف و نکتـهبذلـه.فضل و صالح وعلم و عمل همگنـان را مسـلم

همـواره بـه مقـدار . فرمود در قید این اسم و رسم نبـودسخنان آن عالم سخندان گوشزد خالیق آمده با آنکه امامت می
واقعاً شیخی خوشـحال و عـالمی صـاحب کمـال و امـامی نیکـو . را از پريوی اهل طمع مانع روزی مقدّر قانع و خاطر

اً نوشـته مـی. نمود و خدمتش مکرر اتفاق افتادقصیده و غزل خوب بیان می. خصال بود از غزلیات او چند بیتی تیمنـّ
  :شود

 گر بر بت به صدق دل عرضه دهی نیاز را
 گرچه برای بندگی ساکن مسجدم وىل
 ای سوی کعبه رهسرپ بني به کجاست روی دل

 

 به که به زرق در حرم جلوه دهی نماز را 
 بندگی خدای گو بندۀ حرص و آز را

 د مشو که همرهی قافلۀ حجاز راشا
 

 ٭٭٭
 

 از گدایی در میخانه شاهی کن طلب
 

 وندران درگاه یک سان بني گداو شاه را 
 

 ٭٭٭
 

 مني بر عشاق نیست ورنه فقیهریا ه
 

 امام شهر نگردد اگر ریا نکند 
 

 ٭٭٭
 

 اگر ز صحبت دُردی کشان کناره کنم
 

 به روی پري مغان چون دگر نظاره کنم 
 

  شهاب ترشیزی
گاه، و اجدادش به حکومت این قصـبه سـرافراز و بـه مزیـد  اسم شریفش مريزا عبداللّه و از کماالت صوری و معنوی آ

ادمـت سـالطني کامیـاب و بـه لقـب خـانی مشـعوف و بـه سـخن سـنجی غرض، خود در شـباب از من. عز و جاه ممتاز
شاه محمود افغان او را به هـرات خواسـته و . در زمان زندیه به عراق و فارس آمده به خراسان مراجعت کرده. معروف

و از مالزمـت . اغلب اهاىل هری را اهاجی رکیکه گفته و آخر مسلک ترک و تجرید پذیرفتـه. ها مدحت شاه آراستهمد
 ۱۲۱۶در سنۀ . در صحبت مشایخ معاصرین تحصیل مراتب عرفانیه کرده. منادمت نفور و به عبادت و مجاهدت مشهور

بهرام نامه و یوسف و زلیخا و عقد گهـر . اشعارش از صدهزار متجاوز و خمسه و دیوانش هنوز دیده نشده. وفات یافته
از طـرز . حضـرات ائمـۀ هـدی عـرض کـرده مالحظـه شـدبعضی از قصاید که در مـدایح . در علم نجوم از کتب اوست

ایـن چنـد بیـت در . غرض، از فحول شعرای معاصرین بـوده. شودکالمش کمال قدرت معلوم و علو طبعش مفهوم می
  :نصایح و مواعظ فرموده

 خیز و ز شهر اغنیا خیمه به ملک فقر زن
 ر بزم بی خودی درکش و درگذر ز خودساغ

 منزل یار را بود وادی نفس نیم ره
 ایای که ز پست فطرتی مرکب دیو گشته

 با همه کرب و سرکشی هست ز چاکران تو
 توشۀ راه خویش کن تا نگرفته بازپس
 قافله وقت صبحدم رفت و توماندی از عقب

 ایست بس سمني گرگ فناش درکمنيتن بره

 تا به سپهر برکشی ماهچۀ توانگری 
 تا کندت بر آسمان ماه دو هفته ساغری

 نگذری کی برسی به یار خویش ار تو زخویش
 کوش که بر فلک زنی طنطنۀ برابری

 ای میان بر در او به چاکریآنکه تو بسته
 های خویش را از تو سپهر چنربیعاریه

 بر سر راه منتظر راهزنان لشکری
 از پی قوت خصم خود این بره را چه پروری
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 دشمن جان بود ترانفس خداپرست تو
 

 بیهده ظّن دشمنی بر دگران چرا بری
 

 ٭٭٭
 

 زهد سی ساله به یک جرعه زیان کرد شهاب
 

 این چه سود است خدایا که زیانش سوداست 
 

  شکیب اصفهانی
گـاه و عارفـان باللـه مسـافرت و . تحصیل کماالت متداوله نموده. اسمش مريزا محمد علی مدتها در طلب درویشـان آ

چندی در شرياز در مسکن فقـري . نویسدخط شکسته را خوب می. دیدهعراقني و کردستان و فارس را . سیاحت فرموده
  :از اوست. آسوده به هند رفته وفات یافت

 رشته بر پا وسررشته به دست صیاد
 

 هم گرفتارم و هم طرفه شکاری دارم 
 

  شاهد ایزد خواستی
ه سـادات عظـام و علمـای اجـداد امجـادش همـ. توابع فـارس مولدش قریۀ ایزدخواست مِنْ. اسم شریفش آقامريمؤمن

کرام بوده و والد ماجدش جناب مقدس القاب مغفور آقا سید ابوالقاسم را سه فرزند ارجمند بل سه گـوهر بـی ماننـد 
یکی جناب فضیلت مآب سید عالم آقا سید محمد برادر مهرت جناب آقامريمؤمن است که در شـرياز تـوطن دارد . است

در حسن خلق و سالمت نفس و لطافـت طبـع مسـلم اسـت و حسـب . ارندشمو مخلصان خدمت ایشان را غنیمت می
فرماید و دیگری جناب سید مريزا برادر کهرت ایشان است که در قریـۀ االستدعای جمعی در یکی از مساجد امامت می

 غرض، جناب مري صافی. نمایدمذکور ساکن و گاهی به عزم مالقات به شرياز آمده، پس از چندی توقف مراجعت می
اینک بـه کمـاالت . ضمري در شرياز تحصیل علوم فرموده و مدتها بدان مشغول بود تااز کماالت صوری مستغنی گردید

بیشرت اوقات بـه معاشـرت و مصـاحبت احبـای صـدیق و اخلّـای شـفیق . معنوی راغب و تکمیل نفس را طالب است
کوشند وملک زادگان بـه وفـق تکریمش می ابنای زمان در تعظیم و. خرسند و از مشرب محبت و ذوق بهره مند است

بیشـرت ایـام بـا . غرض، فقري به خدمتش اخالص تمام و او را با من الطـاف مـاالکالم اسـت. جوشندو رفق با وی می
  :فرماید از آن جمله استیکدیگریم و از حاالت هم باخربیم گاهی شعر می

 م دامن دوستدل ز کف رفت و نیامدبه کف
 

 قیمت وصل ندانسته خریدار شدم 
 

  شحنۀ خراسانی
. محـاالت هـرات اوبـه مِـنْ. وهُوَ زبدة االمرا، محمد مهدی خان بن محمد حسن بیگ بن حاجی محمد خـان اوبهـی

به وفور حشـمت و صـالبت محسـود . جدش از حکام زادگان بوده و به حکم نادرشاه افشار دریا بیگی مازندران شده
سرکشی آخراالمر از حلیۀ بصر عاری گردیـده و بـه اتفـاق مرحـوم مـريزا مهـدی به سعایت اعادی و اظهار . اقران آمده

از وی سـه پسـر در صـفحۀ روزگـار بـه . خان منشی الممالک به زیارت مکّۀ معظمه رفته، مراجعت نموده، فوت گردید
لـد سـرکار دیگر محمد حسن بـگ کـه وا. نخستني محمدحسني بیگ، جد أُمیِّ فقري که درهرات فوت شد. یادگار بماند

خان ذی شأن بود و دیگر محمدرضا بیگ که اکنون در سن کهولت و در قید حیات است و همه را طبع مـوزون بـوده 
بعـد از فـوت ایشـان، خـان معـزی الیـه در . انـداند و همواره در آن بالد عزت و ثـروت داشـتهو به شعر مبادرت نموده

همواره به مناصب عالیه مانند صـدارت و امـارت ممتـاز و چـون . دولت قاجاریه ترقیات کرده به مراتب موروثی رسید
مجمـالً امـريی اسـت بـه همـت و . در بدو حال داروغگی و شحنگی شرياز قبول نموده همني سبب ایـن تخلـص بـوده

. شعرا و فقرا از نزدیک او را مدحت سرا و او ایشان را جـایزه فـزا. سخاوت موصوف و به ادراک و مکرمت معروف
چنانکه محمد باقربیگ متخلص بـه . ت ارباب کمال را مجلسش، محفل و اصحاب جالل را وثاقش، منزلاغلب اوقا
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پروردگـار ظـاهری فقـري نیـز . نشاطی قریب به هشت سال در صحبت وی از هرگونـه تعـیّش فـارغ بـال و قـس علیهـذا
. نهایـت مرحمـت از او دیـده الحق فقـري کمـال تربیـت و. اوست و عالوه بر نسبت قدیم نسبت جدید نیز به هم رسیده

اگرچه در بدو شباب به عیش و طرب و لهو و لعب کامیاب بود اکنون از آن اطـوار تائـب و بـه صـحبت عرفـای عهـد 
  :این چند بیت از آن جمله نوشته شد. دیوانی از هر گونه شعر دارند. راغب است

  غزلیّات
 در آن محفل که آسان ره ندارد پادشاه آنجا
 نشان تري مالمت شدیم در همه شهر

 

 گدایی همچو من مشکل تواند برد راه آنجا 
 ش همني نشانۀ مابس است در ره عشق

 

 ٭٭٭
 

 عاشق خویش است نه خواهان دوست
 زاهدا در اعتقاد اهل ذوق

 

 هرکه جز جانان به چیزی مایل است 
 عاشقی حق است و باقی باطل است

 

 ٭٭٭
 

 بریمما گمرهیم و راه به سویت نمی
 بی یادت ار نیم نفسی بس عجب مدار

 

 ای رهنمای گم شدگان خود هدایتی 
 من نه حسن تو دارد نهایتی نه عشق

 

 ٭٭٭
 

 گر همه دانند وگرنه که هست
 

 روی دل جمله جهان سوی تو 
 

  در مدح و منقبت حضرت شاه اولیا علی مرتضی گوید
 جز قهر تو نی خدای را قهر دگر
 کی مدح تو ز آب بحر بتوان بنگاشت

 

 ایجاد کند اگر دو صد دهر دگر 
 هر قطرۀ بحر گر شود بحر دگر

 

 ٭٭٭
 

 گویند به عصیان به تو ره نتوان برد
 من فاش بگویم به خالف همه کس

 

 ره سوی تو با روی سیه نتوان برد 
 پیش کرمت نام گنه نتوان برد

 

 ٭٭٭
 

 کعبه ز تو ای زاهد و بتخانه زمن
 زنّار ز من، سبحۀ صد دانه ز تو

 

 کوثر ز تو ای واعظ و پیمانه ز من 
 زمن عالم همگی از تو و جانانه

 

 ٭٭٭
 

 آن شیخ که بشکست ز خامی خم می
 گر بهر خدا شکست پس وای به من

 

 کشان شد همه طیزو عیش و نشاط می 
 ور بهر ریا شکست پی وای به وی

 

  صبای کاشانی
آن جنـاب از اعیـان و اشـراف شـهر . رین و المعاصرین فتحعلـی خـانو هُوَ ملک الشعرا و سلطان البلغا، افصح المتأخ

در بدو جلوس میمنت مأنوس پادشاه فریدون جاه المستظهر به الطاف االله . مذکور بود و مدتی در شرياز راحت نمود
یبـا حضرت شاهنشاه صاحبقران و خدیو ممالک ایران فتحعلی شاه متخلص به خاقان به وسیلۀ قصاید غرّا و مـدایح ز

بعد از آن . ازندمای محفل سلطانی و از امرای حضرت خاقانی گردید و روزگاری نیز به حکومت قم و کاشان گذرانید
. در سـفر و حضـرت بـه مـراحم بـی پایـان سـلطانی مفتخـر آمـد. استعفا جسته و به ملتزمني رکاب نصرت مآب پیوسته

ت شهریاری به اتمام رسانیده و مورد عواطف بی کران کتاب مستطاب شهنشاه نامه را به نام نامی و اسم سامی حضر
اش مثنوی گویان شده، خداونـد نامـه را اش به وادی سخن پویان و طوطی ناطقهدیگرباره ادهم خامه. خسروی گردید



۳۳۳ 

گوش و گردن عروس روزگار را پُر دُّر شاهوار سـاخت و آخـر در سـنۀ لـوای عزیمـت بـه سـفر . از آغاز به انجام رسانید
قرب هفتصد سال است که چنني سخن گسرتی در گیتی نیامده و سالهاست کسی دم از همسری وی . برافراخت آخرت
ــد. نــزده ــعرای . جمعــی از اربــاب انصــاف مثنــوی وی را بــر مثنــوی حکــیم فردوســی تــرجیح نهن غــرض، ملــک الشّ

مثنویـات و دیـوان . د اسـتفقري را به قوت طبـع و پختگـی اشـعار آن جنـاب کمـال اعتقـا. باالستحقاق این عده بوده
ای ناصـواب اسـت چون مثنویات آن جناب دور از سیاق این کتاب و گنجایش دریا در قطـره. ایشان زیارت شده است

ای کـه در افتتـاح دیـوان فصـاحت بنیـان مرقـوم ودر از ایراد آنها معذور، چند بیتی بر سـبیل تـیمّن و تـربّک از قصـیده
  :مثنوی موسوم به گلشن صبا که در نصیحت سفته است، قلمی گردید توحید گفته است بابرخی از اشعار

  قصایده فی التّوحید مِنْ
 تعاىل اللّه خداوند جهاندار جهان آرا
 مُرصّع کرد بر چرخ زَبَرجد گوهر انجُم
 پریشان کرد در بستان مطرا طرّۀ سنبل
 ز فضلش شاهد شام آمده با طرّۀ تريه
 ز حکمش چشمۀ موسی روان از خارۀ محکم

 سوزان نار بهر پور آزر پرورد گلشنز 
 ز بحر قدرتش گردون گردان یک صدف باشد
 همه کافر وىل آتش فروز خرمن مؤمن
 کند چون در زلیخا جلوه یوسف را کند حريان
 فکنده پرتوی از خویشنت برنوگل سوری
 عنا دل را از آن آمد فغان و ناله و زاری

 نازدخودخودبهعشقیاوستوعاشقغرض،معشوق
 نني گویند هشیاران که مدهوشند در یزدانچ

 که ذات او بود دریا و موجودات امواجش
 

 کزو شد آشکارا گل ز خار و گوهر از خارا 
 معلق کرد بر خاک مطبق گنبد مینا
 فروزان کرد در گلشن منور چهرۀ رعنا
 ز فیضش بانوی بام آمده با غرّۀ غرّا
 ز امرش ناقۀ صالح عیان از صخرۀ صما

 بی بر نخل بهر دخت عمران آورد خرما ز
 در آن از اخرت و انجم هزاران لؤلؤ الال
 همه نادان وىل سرمایه سوز آتش دانا
 شود چون ظاهر ازیوسف زلیخاراکند رسوا

 ای از خویش در سروسهی باالنهاده جلوه
 قماری را ازین باشد خروش و شیون و غوغا
 لباسی در میان شخص سالم و هیأت سلما

 الحق زین سخن بادا بر ایشان مرحبا و اهالکه 
 وىل گرنیک بینی نیست موجودی بجزدریا

 

  مثنوی گلشن صبا يف التّوحید مِنْ
 به نام خداوند هوش آفرین

 شم و گوشکه بی چشم و گوش است و زو چ
 فرازندۀ کاخ گردان سپهر
 نگارندۀ پیکر از خاک و آب

 

 دو گوش نصیحت نیوش آفرین 
 یکی راست بني و یکی حق نیوش
 فروزندۀ چهر تابنده مهر
 برآرندۀ گوهر از آفتاب

 

  و له فِي النصیحة و الموعظة و الحکمة
 مشو غافل از روزگار دو رنگ
 به بازیچه بس اخرت تابناک
 تو چون طفلی و آسمانت چو مهد
 جالجل مه و آفتابت کند
 اگر داری از سنگ و آهن روان
 اگر سنگی آن آهن سنگخاست
 کسانی که جان را قوی خواستند
 به هر انجمن گفت پرداخته گوی

 که کس را نماند به گیتی درنگ 
 برآر و به گردون در آرد به خاک
 قضا جنبش مهد را بسته عهد
 وز آن جنبش آخر به خوابت کند
 بفرسایی از گردش آسمان
 وگر آهنی سنگ آهن رباست

 عت تن ناتوان کاستندبه طا
 های شایستۀ پخته گویسخن



۳۳۴ 

 خود میارا به رنگچو زن پیکر 
 ز افتادگی مرد آزاده باش
 چو بالید بر خویش طاووس نر
 حقار از حقارت به جایی رسید
 گرانی و سختی مکن ای پسر
 کند سوده و نرم بازو و چنگ
 چو باد وزان و چو آب روان
 نه مر باد در چنربی بایدی
 خور و خواب و شاهد به اندازه جوی

 

 که بر مرد رنگ زنان است ننگ
 چو آزادگی خواهی افتاده باش
 شد او را مگس ران سرانجام پر
 که از پرِّ خود فرّ دیهیم دید

 ترای سختکه از سنگ و آهن نه
 هم از آهن آهن هم از سنگ سنگ
 به جوهر سبک باش و نرم ای جوان

 ونی سایدینه مر آب را ها
 بجز راه پیوند یاران مپوی

 

  فرزند خود را و سؤال فرزندو جواب پدر و تأویل سخناندر بیان نصیحت لقمان حکیم مر 
 سر را ز مهرشنیدم که لقمان پ

 مخور لقمه جز خسروانی خورش
 مجو کام جز از بت نوشخنند

 ای خانه بنیاد کنبه هر خطّه
 بگفت ای پدر پند ممکن سرای
 چنان لقمه بر خویشنت گريتنگ
 ز وصل پری باش چندان بری
 به راحت مخسب آن قدر تا توان
 بدان گونه کن جای در هر دىل
 گرفتم به گردون برآید سرت

 ر آهن از صلب کوهشود آشکا
 ز سنگ حدید آتش آمد پدید
 میفروز در خرمن کس شرار
 ز نیکو نکویی ز بد بد رسد

 ای چون نشیند به پایگریزنده
 ایکسی کو درافتد بر افتاده

 گر آزاده مردی چو آزادگان
 

 به اندرز فرمود کای خوب چهر 
 که تن یابدت زان خورش پرورش
 میارام جز در دواج پرند
 وزان خاطرِ دوستان شاد کن
 بگفت ای پسر سوی معنی گرای
 که گردد به کامت چو شکر شرنگ
 که در دیده دیوت نماید پری
 نکه خارت شود زیر تن پرنیا
 که هر جا روی باشدت منزىل
 درآید سر چرخ در چنربت
 هم از آن شود کوه آهن ستوه
 هم از آن گدازند سنگ و حدید
 که هم در تو گريد به پایان کار
 به هر کس رسد هرچه از خود رسد
 گزاینده سگ باز گردد به جای
 ایز سگ بدترش دان گر آزاده

 حذر کن ز آزار افتادگان
 

  و له ایضاً تمثیل در ستایش عقل و کیاست و نکوهش شغل و ریاست
 سلیمی یکی مار رنگني به کف
 برون رنگ رنگ و درون پر شرنگ
 بر آن غافلی کرد ناگه نگاه

 بدرۀ زر و سیم برافشاند بس
 سپارنده جان بر سالمت بربد
 ریاست همان مار رنگني شمار
 خداوندی و ده خدایی مجوی
 زمان را سر آرد سرانجام دهر

 ولیکن نه تري قضا را هدف 
 و خال او چون عروسان شنگخط 

 خط و خال آن مار بردش ز راه
 گرفت آن گزاینده مار از سلیم
 ستاننده از زخم آن، جان سرپد
 گزایندۀ جان ناهوشیار
 ز امر خدایی جدایی مجوی
 به شهروزه گوی و بر شاه شهر



۳۳۵ 

 بر ایوان کسری حکیمی نگاشت
 ایاگر هوشمندی و فرزانه

 در دردمندی ز خود شاد کن
 شنیدم یکی عارف پاک دل
 که چون زیر خاک آخرین منزل است

 ت گیتی به مهرچراغی نیفروخ
 نیفشاند تخمی کشاورز دهر
 زدایندۀ هسی است آسمان
 اگر زنگی این توده خاکسرت است

 

 کزین کاخ باید گذشت و گذاشت
 ایبناکن به ملک بقا خانه

 به لطفی یکی خانه آباد کن
 ه عالم نرپداخت کاخی ز گلب

 چه حاجت به کاخی کز آب و گل است
 که آخر نیندود دودش به چهر
 که ندرود بنیادش از داس قهر
 به پایان تنت را خورد بی گمان
 وگر آهنی زنگ آهن خور است

 

  حکایت نوح و تجرّد آن حضرت
 شنیدم یکی عارف سالخورد
 تن عورش از تابش آفتاب
 یکی گفتش ای پري دیرینه روز
 نبستی چرا در سرای سپنج
 بنالید و گفتا درین روز کم
 شنیدم که از گردش روزگار
 دانبزرگان چنني از جهان رسته

 چو صاحبدالن بر جهان دل منه
 

 سرپددر آن دم که روشن روان می 
 چو موم اندر آتش چو شکر در آب
 تن از تابش آفتابت بسوز
 سپنجی سرایی پی دفع رنج
 گر آسایش از سایه نبود چه غم

 ی فزون داشت سال از هزاربه گیت
 اندنه چون ما دل اندر جهان بسته

 به بیهوده گل بر سر گل منه
 

  صفایی نراقی
نـراق از قـراء کاشـان و مـال مهـدی، مجتهـدی ). ره(و هُوَ کهف الفضال و المعاصرین، ملّا احمدبن ملّا مهـدی نراقـی

خـود هـم از اهـل . باری والد موالنا احمد از مجتهدین امامیه بود و در فقـه و اصـول تصـنیفات نمـود. است واالشأن
صـاحب کمـاالت صـوری و معنـوی و در زهـد و ورع او را پایـۀ قـوی . الک مسلک صالح و سداد استاجتهاد و س

ای بنـا وقتی در کاشان مدرسه. با این حال به وجد و ذوق معروف و به خوش فطرتی و شريین مشربی موصوف. است
مثنوی نیز . بیت دیگر هم از اوستچند . بسیارخوب گفته. کردند موالنا عبور نموده، این بیت اول را بدیهةً فرمودهمی

  .دارد موسوم به چهار سفر
  غزلیّاته سلّمه اللّه تعاىل مِنْ

 در حريتم آیا ز چه رو مدرسه کردند
 

 جایی که در آن میکده بنیاد توان کرد 
 

 ٭٭٭
 

 هاتاراج کنی تا کی ای مغبچه ایمان
 تريی به من افکندی این طرفه که از یک تري
 ای خضر مبارک پی بنمای به من راهی

 بت که به امیدتدامن مکش از دستم ای 
 پروانه صفت کردم گرد سر هر شمعی
 مقصود من محزون از باغ تماشا نه

 

 هاخواهی از جان مسلمانکافر تو چه می 
 هادر هر بنِ موی من پنهان شده پیکان

 هامانم به بیابانسرگشته چنني تا کی 
 هایک باره کشیدستم دست از همه دامان
 هااز روی تو چون روشن شد شمع شبستان
 هاچون بوی تو دارد گل گردم به گلستان

 

 ٭٭٭
 



۳۳۶ 

 اندر آن کوی که سرها همه شد خاک آنجا
 در خرابات مغان جای هوسناکان نیست

 

 جهد کن زود برس ای دل غمناک آنجا 
 دل پر خون طلبند و تن صد چاک آنجا

 

 ٭٭٭
 

 ترک سر گفتم نخست آنگه نهادم پایه راه
 طرفه حاىل بني که من جویم ز زخم تیغ او

 

 ر سر مرااندرین ره هرچه آید گو بیا ب 
 عمر جاویدان او ترساند از خنجر مرا

 

 ٭٭٭
 

 شمع ما پنهان هوای خانۀ خمار داشت
 بزم ما دردی کشان آنکه دیدی سرگران در

 

 نیمه شب تنها ندانم با که آنجا کار داشت 
 نامسلمانم اگر در سر بجز دستار داشت

 

 ٭٭٭
 

 تا مغبچگان مقیم دیرند
 آن آیه که منع عشق دارد
 آن می که به دوست ره نماید
 از خانۀ ما نهفته راهی است

 م بسی ز عشق و گفتندگفتی
 

 در دیر مغان مرا مقام است 
 ای شیخ بمن نما کدام است
 آخر به کدام دین حرام است
 تا منزل او که یک دو گام است
 این قصّه هنوز ناتمام است

 

 ٭٭٭
 

 ای کاش شب تريۀ ما را سحری بود
 کردم طلب مرغ دل از عشق و نشان داد
 از بیم مالمت رهم از میکده بسته است
 یک دیده به روی تو گشادیم و ببستیم

 ام از دام هوس نیست ولیکنآزادی
 اعضای تن خود همه کاویدم و دیدم

 

 تا در سحر این نالۀ ما را اثری بود 
 دیدم به کنج قفسی مشت پری بود
 از خانۀ ما کاش به میخانه دری بود
 چشم از دو جهان و چه مبارک نظری بود
 صیاد مرا کاش به اینجا گذری بود
 در هر رگ و هر پی ز غمت نیشرتی بود

 

 ٭٭٭
 

 به این دردم طبیبی مبتال کرد
 خوشا حال کسی کاندر ره عشق
 چنني صیاد مستغنی ندیدم
 در میخانه بر رویم گشادند
 صفایی تا مرید می کشان شد

 

 که درد هر دو عالم را دوا کرد 
 سری در باخت یا جانی فدا کرد

 کرد که ما را صید خود کرد و رها
 ای بر من دعا کردخوارهمگر می

 های پیشني را قضا کردعبادت
 

 ٭٭٭
 

 عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بکند
 ما به عاشق نه همني رخصت دیدار دهیم
 آنکه آرایش این باغ ازو بوده کنون

 

 نه چنان است گمانم که گناهی بکند 
 اهی بکندبوسه را نیز دهیم اذن که گ

 نگذارند که ازدور نگاهی بکند
 

 ٭٭٭
 

 د بیچاره بود مست غرورساقیا زاه
 بر رخ دل بگشا روزنی از گلشن عشق
 روز اول که دلم را هوس زلف تو شد

 

 ای از باده که هشیار شودبدهش جرعه 
 تا مگر فارغ ازین عالم پندار شود
 گفتم این مرغ بدین دام گرفتار شود

 

 ٭٭٭
 



۳۳۷ 

 غافل مباش ای مدعی از آهِ عالم سوز من
 آوخ که آخر شد کفن در هجر آن سیمني بدن

 

 کاین تري آتشبار را در کورۀ دل تافتم 
 هایی را که من بهر وصالش بافتمآن جامه

 

 ٭٭٭
 

 گفتم ز دعای من شب زنده حذر کن
 

 ا برو اظهار ورع جای دگر کنگفت 
 

 ٭٭٭
 

 هاها ز عشق و بسته شد میخانهشد تهی دل
 

 رونقی یارب به آیني مسلمانی بده 
 

  صمد همدانی قُدِّسَ سِرُّه
عالیـات عـرش از اکـابر محققـني و اماجـد محـدثني بـوده و در عتبـات . و هُوَ قطب العلمـاء، موالنـا شـیخ عبدالصّـمد

در مرتبـۀ . در خدمت جناب سیادت مآب سید سندآقا مري سـید علـی طـابَ ثَـراه تحصـیل کـرده. درجات توقف نموده
پرهیزگاری و زهد و ورع، معاصران او را مسلّم داشتندی و تخم اخالصش در مزرعۀ دل کاشـتندی، قـرب چهـل سـال 

االمر به خدمت جنـاب نـورعلی شـاه اصـفهانی رسـید و  گذرانید، عاقبتدر عتبات عالیات به مجاورت و اجتهاد می
هـم بـه اجـازۀ او بـه خـدمت حـاج محمـد . اجازۀ ذکر خفی گرفت و به تصفیه و تزکیه مشغول شـد. ارادت او را گزید

دیگرباره به کربالی معلی رفته، سـاکن شـد و بحرالمعـارف . ها یافتحسني اصفهانی شتافت و در صحبت وی تربیت
تا آنکه در سنۀ . فرموده که عن قریب این محاسن سفید به خون من سرخ خواهد گردیدویند مکرر میگ. تصنیف فرمود

ایـن یـک بیـت از . در کربال به دست وهابیان شهید شد و عمرش از شصت متجاوز بود که عالم را بـدرود نمـود ۱۲۱۶
  :اوست

 ز کعبه عاقبت االمر سوی دیر شدم
 

 هزار شکر که من عاقبت بخري شدم 
 

  صدقی کرمانی
به وفور خصایل محموده و شمایل مسعوده محسود اهـل . اسمش مريزا صادق و در همۀ فنون کامل و بر همگنان فایق

به خـدمت فخرالعـارفني مـريزا محمـد تقـی ملقـب بـه مظفرعلـی شـاه مشـرف گردیـده، . آفاق و در طریق طریقت طاق
  :این بیت از اوست. افتهاخالص و ارادت آن جناب را گزیده، صدق علی شاه نام ی

 گر از پیمانۀ ما باده دادی جمله را ساقی
 

 ای باقیز عقل و هوش در عالم نماندی ذّره 
 

  طبیب شريازی
گاه والـدش حـاج علـی عسـکر و بـه محامـد صـفات در آن شـهر . نام شریفش آقا عبداللّه و از کماالت عقلیه و نقلیه آ

در عقلیــات تلمیــذ مالاحمــد یــزدی و ســایر الهیــني . کمــاالت نمــودخــود در خــدمت علمــا و فضــال اکتســاب . مشــتهر
معاصرین بود وحکمت طبیعی را در خدمت جناب فضیلت مآب حاج مريزا سید رضی که الحق حکیمی عیسـوی دم 

مدتی به تهذیب اخالق . پس از تکمیل کماالت به تحصیل حاالت مایل شد. و طبیبی مبارک قدم بود، اقتباس فرمود
غرض، مردی است طالب ترک و تجرید و جـاذب حـال و . نفسانیه سرآورد و با فضال و عرفا معاشرت کردو مجاهدۀ 

غالـب اوقـاتش صـرف تعبـد و طاعـات و . به شوق صحبت فقريان و عزیزان از مصاحب امرا و اعیـان گریـزان. توحید
ا مانع، و علو همتش به وصول معیشت پاکی فطرتش از حصول قربت اهل دنی. ضاً للّهِ و الحَسَناتاکثر معالجاتش مَحْ

  :این ابیات از اوست. فقري را به خدمتش کمال اخالص است. مقرری قانع
 خوش گفت پري عقلم دوش از سر کرامت
 از حادثات گیتی ایمن شوی و فارغ

 

 عشق بتان ندارد حاصل بجز ندامت 
 در کوی می فروشان سازی اگر اقامت

 

 ٭٭٭



۳۳۸ 

 کنم از وی اثری هستبر هر چه نظر می
 بیهوده مرو در پی هر زاهد و واعظ

 

 گهری هستوندر دل هر قطره ز بحرش  
 کز آن خربی نیست که با او خربی هست

 

 ٭٭٭
 

 نکند حادثۀ دور فلک تأثريی
 

 وز دیاری که در آن خانۀ خماری هست 
 

 ٭٭٭
 

 غري از گل حسرت از گل من
 

 سر بر نزند گیاه دیگر 
 

رباعی
 ایای آنکه ز هر ذره نمایان شده

 در کعبه و دیر جمله را روی به تست
 

 ایچو مهر تابان شدهاز هر طرفی  
 ایتو مقصد کافر و مسلمان شده

 

  ظفر کرمانی
خلف الصدق جناب عارف سبحانی مريزا محمـدتقی کرمـانی کـه از اکـابر محققـني . نام شریف آن جناب مريزا کاظم

وی در شـباب، تحصـیل علـوم متداولـه . اقوال او در این کتـاب ذکـر خواهـد شـدبوده و عن قریب مجملی از احوال و
هـم از آغـاز جـوانی طالـب مطالـب عرفـانی و بـه . در حکمت طبیعی که فن موروثی اوست ماهر و قـادر اسـت. کرده

همانـا بـه مـريزا محمـد حسـني رونـق . خدمت جمعی از اهل حال و ارباب کمـال رسـیده و معاشـرت ایشـان را گزیـده
امـا از دیگـران . از خـود آن جنـاب ایـن معنـی اظهـار نشـد. نقش توالیش بر لوح دل نگاشته. کرمانی اخالص داشته

در هنگامی که فقري در آن شهر مـریض بـود در . غرض، در کرمان صحبتش اتفاق افتاد و ابواب مخالطت گشاد. شنیده
ی طبیب و آن جناب کمال اهتمام نمودند تا رفع الحق حکیم مسیحادم جناب مريزا عبدالعل. عالج نهایت دقت فرمود

سابق بر این در سر کار حاکم آن وال معزز و مکرم، به امر طبابت مفتخـر و از مـراحم او بهـره ور بـوده . مرض فرمودند
  :از اوست. قصاید خوب و غزلیات مرغوب دارد. است

  غزلیّات
 هاتو و خار مغیالن زاهدا در طی منزل

  وهمراهانمادرخواباستپرخوفکهمنزلدراین
 

 هامن و راه خرابات و طواف کعبۀ دل 
 هایش از وقت محملز خوف رهزنان بستند پ

 

 ٭٭٭
 

 کسی که ساغر چون آفتابش از کف دوست
 به این امید که سیلم به کوی دوست برد

 

 سحر طلوع کند طالعش همایون است 
 ز آب چشم کنارم چو رود جیحون است

 

 ٭٭٭
 

 زاهد آن دوزخ که داری بیم از آن
 

 از آه آتشبار ماستای شعله 
 

 ٭٭٭
 

 خواننددر صومعۀ صوفی اوصاف تو می
 آیداز چنگ و نی و مطرب آواز تو می

 

 بینمدر محکمۀ مفتی غوغای تو می 
 بینمدر جام و خم ساقی صهبای تو می

 

 ٭٭٭
 

 ات آگاهیخواهی نشود محتسب از مست
 

 ای پخته ز هم ساغری خام حذر کن 
 

 ٭٭٭
 

 حجاب عقل اگر مانع نباشد
 

 بود آسان به وصل او رسیدن 
 

و له ایضاً رباعیّات



۳۳۹ 

 زاهد هندو ز خال هندوی تو شد
 هر کس که اسري چشم جادوی تو شد

 

 مؤمن کافر ز کفر گیسوی تو شد 
 آخر مقتول تیغ ابروی تو شد

 

 ٭٭٭
 

 مفتی به تو مدرس و کتاب ارزانی
 عارف به تو کشف نه حجاب ارزانی

 

 آصف به تو دفرت و حساب ارزانی 
 عشوق و رباب ارزانیما را می و م

 

 ٭٭٭
 

 در فصل گل و عهد شباب ای ساقی
 چون عمر شتاب دارد ازگردش چرخ

 

 ما را مگذار بی شراب ای ساقی 
 در گردش جام کن شتاب ای ساقی

 

  عیانی جهرمی
در نیکـیِ فطـرت معـروف آفـاق و بـه بـذل و سـماحت در آن وال . نیاناسمش احمدخان و اصلش از آن بذرۀ نزهت ب

. با فقريانش لطف بی انـدازه و صـیت فقـرش بلنـد آوازه. همواره با اهل کمال مجالس و با ارباب حال مؤانس. طاق
ش مالقاتش دسـت نـداد و زیـاده از حـال. گویند در پیش عرفای متأخرین تهذیب اخالق و تصفیه و تزکیۀ نفسیه کرده

  :از اوست. اطالعی به هم نرسید
 تو مجنون نیستی تا حسن لیلی جلوه گر بینی
 زمانی گوش جان بگشا که در تسبیح حق یابی
 چو خواهی جذبۀ پیغمربی و عشق بشناسی

 

 برو وامق شو و آنگه نظر کن روی عذرا را 
 چو حجاج حرم آواز ناقوس کلیسا را
 نگه کن حسرت یعقوبی و وصل زلیخا را

 

 ٭٭٭
 

 ز روی و موی تو ایمان و کفر گشت پدید
 

 که فرق داد ز هم کعبه و کلیسا را 
 

 ٭٭٭
 

 بردها میحسن یار ماست در هر جا که دل
 سرو و گل خار است در چشمم که اندر دل مرا

 

 ای را دلستان دیگر استگرچه هر دلداده 
 گلستان دیگر وسرو روان دیگر است

 

 ٭٭٭
 

 جز یکی بیش مدان ناظر و منظور و نظر
 آشکارا و نهان همچو عیانی شب و روز

 

 د دو چشم حوىلباش یک بني و فرو بن 
 تا نفس هست علی گوی و علی گوی علی

 

  علی کرمانی
بلوکات کرمان و مرید العارف باللّه رونـق علـی  موطنش قلعۀ عسکر در بردسري مِنْ. اسمش علريضا و از طایفۀ ذوالعال

  :ا مالقات نمود و این رباعیات از اوستشاه بود و فقري او ر
 یاری که به نرينگ و فسون مشهور است
 کوران نشناسند جمالش ورنه

 

 وز دیدۀ اهل حس رخش مستور است 
 صاحب نظران را همه جا منظور است

 

 ٭٭٭
 

 یستمست می عشق تو ز کس بیمش ن
 آن را که هوای لعل شريین کس است

 

 بیهوشِ تو از مري و عسس بیمش نیست 
 از شورش و غوغای مگس بیمش نیست

 

  عارف اصفهانی
پیوسته طبعش به تجارت مایـل و راغـب و معـاش مقـرری را از آن . مردی است متورّع و متقی. اسمش آقا محمدتقی



۳۴۰ 

با عرفا و علمای زمان مـوأنس و مجـالس و خـود . غنی طبعی است درویش و فقريی صداقت کیش. ممر طالب است
لک عرفان و ناهجان منهج ایقان است و اظهار اخالص و ارادت بـه جنـاب حـاجی زیـن العابـدین نیز از سالکان مس

  :از اوست. نمایدشريوانی می
 تا دلم با درد عشقش کرد خوی
 تا که شور عشق او در سر فتاد

 

 دردهایم جمله درمانی گرفت 
 این سر شوریده سامانی گرفت

 

 ٭٭٭
 

 در زیر پر خویش کشیده است سر از غم
 

 هر مرغ که از دام تو بگریخته دیدم 
 

 ٭٭٭
 

 روز جزا طلب کنم از تو بهای خون خود
 

 تا به گنه بدل شود دعوی بی گناهیم 
 

  غالب طهرانی
در سـن شـباب از آداب پـريی کامیـاب بـه اربـاب طـریقتش رغبتـی اسـت . نامش اسداللّه خان و اصلش از آذربایجان
ق پسندیده موصوف و به صفای صوری و معنوی معروف با احبـاب صـدیق و صادق و به تکمیل نفس شائق به اخال

مهربان و با اصحاب معنی همدل و هم زبان خویی خوش دارد و رویی دلکش، طبعی رزین و شعری شريین و غزل را 
برخـی با منش لطفی خاص و از غزلیـات و مثنویـاتش . به سیاقت مولوی معنوی گفنت خواهد و غالباً اقتفا به وی کند

  :نگاشته شد
  غزلیّات

 ایم ساقی ترکن گلوی ما رالب تشنه
 از اشک در عشق عاشقان را هست آبروی

 از بحرش ار مدد نیست از آب جو چه خیزد
 ما سالکان راهیم و ابلیس در پی ماست
 مشکل ز تار مویت دل را بود رهایی

 

 تا باده در خمت هست پر کن سبوی ما را 
 بر روی ما نظر کن بني آبروی ما را
 با بحر خود رهی ده خشکیده جوی ما را
 پیش آر خضر ره را پی کن عدوی ما را
 پیوندهاست با تو هر تار موی ما را

 

 ٭٭٭
 

 شنوی زاهد با ما به خرابات آیگر می
 در راه مالمت مرد پیدا شود از نامرد
 ز آغاز پشیمان باش از نفس پرستیدن

 

 در کش دو سه پیمانه بپذیر مالمت را 
 دانند این راه سالمت راورنه همی می

 ورنه نبود سودی انجام ندامت را
 

 ٭٭٭
 

 شوخی که من دارم همی گر بگذرد در صومعه
 کشدسوی خود می آن زلفِ کجش، دل راقلّاب

 ام تا حلق و از لب تشنگیغالب به دیده غرقه
 

 از دین ودل سازد بری هم شیخ را هم شاب را 
 رود نظاره کن قالب راماهی نه عمداً می

 بر سر کشم در یک نفس دریای بی پایاب را
 

 ٭٭٭
 

 ای بت دیر آشنا این همه ترجیح چیست
 غالب ازین کفر و دین روسوی معنی گذار

 

 بر گُرهِ عاشقان مردم بیگانه را 
 در بر رندان چه فرق کعبه و بتخانه را

 

 ٭٭٭
 

 دیو و پری جمله به فرمان ماست
 ایمما به رضای تو رضا داده

 این همه از فرّ سلیمان ماست 
 ا آن ماستمذهب تسلیم و رض



۳۴۱ 

 غالب اگر چند جوانیم و خرد
 

 پري خرد طفل دبستان ماست
 

 ٭٭٭
 

 خواست گریزد دلم از راه عشق
 جان جهان گردم ازیرا که او

 بشنید مگر مرغ روحبوی تو 
 

 جذبۀ جانانش کشیدن گرفت 
 برتن ما روح دمیدن گرفت
 کز قفس جسم رهیدن گرفت

 

 ٭٭٭
 

 کشش از عشق ماستاینخویشسویکشمتمی
 در دل غالب تویی گرچه تن از هم جداست

 

 گر دل تو آهن است عشق من آهن رباست 
 این تن من همچو کوه از دم تو پر صداست

 

 ٭٭٭
 

 حقا که بجز یکی نبیند
 

 چشمی که به نور غیب بیناست 
 

 ٭٭٭
 

 دانم که این برق جهانسوزنمی
 به بحر عشق او گشتیم غواص

 

 ک و تر کیستزند بر خشکه آتش می 
 نفهمیدیم کآخر آن گهر کیست

 

 ٭٭٭
 

 اگرچه زلف تو کافر کند مسلمان را
 

 کسی که کافر زلفت نشد مسلمان نیست 
 

 ٭٭٭
 

 ه بینیدرین دیر مغان بازآ ک
 دانم در این محفل که را جاستنمی

 

 مغ و مغ زاده و پري مغان مست 
 که پویان در قفا یک کاروان هست

 

 ٭٭٭
 

 معشوق خودعیان است هستی ماست پرده
 ما چون نظارگانیم چون آینه جمالش

 از خوان غیب باشد قوت روان عارف
 غالب ز کوه بگذر رو سوی کشتی نوح

 

 ها به مستی درهم درید بایداین پرده 
 هر دم ز روی جانان جلوه جدید باید
 قوت تن فقیهان لحم قدید باید
 خود تکیه گاه کنعان کوه مشید باید

 

 ٭٭٭
 

 در وادی گمراهی افتاده بُدَم حريان
 رستیم ز چند و چون، رفتیم ز خود بريون
 ای عقل ز سر بگذار این حیلت روباهی
 مطلوب بود طالب، مغلوب بود غالب
 هر راه که بربیدم، او را برِ خود دیدم

 

 آن خضر مبارک پی، ناگه به سرم آمد 
 در عالم بی چونی چندی سفرم آمد
 کان عشق خرد خواره چون شري نرم آمد
 از خود خربم نبود کز وی خربم آمد
 از طولِ رهم غم نیست کو همسفرم آمد

 

 ٭٭٭
 

 بتان، راهرب من دل کرد راه من، عشق
 ام دیوانهپندم از عشق مده گر شده

 به دو عالم نشود خاطر غالب قانع
 

 شکرللّه که مرا مرشد من کامل کرد 
 کرد دیوانه مرا آن که ترا عاقل کرد
 همت عاىل دل کار مرا مشکل کرد

 

 ٭٭٭
 

 شب تار است و بیابان و ندانم رهِ کویش
 گر روم در گل وآید گل رویت به خیالم

 

 هم مگر جذب نهانش سوی خویشم بکشاند 
 یاد روی چو گلت از گل من گل بدماند

 

 ٭٭٭
 



۳۴۲ 

 َتعالشدلم پران شده است از قُمْ
 جمالش دیدم و دادم دل از دست
 نظر کردم به چشم دل به هر سوی

 

 رسته در وصالشز درد هجر 
 ندانم چون کنم پیش جاللش
 همی دیدم عیان نورِ جمالش

 

 ٭٭٭
 

 ام ولیکنظهبه نظر شوی مجسم همه لح
 نه ز پاک پاک گردم نه خبیث از خباثت

 

 به تو هر سخن که گویم بنمی دهی جوابم 
 به مجاز اگر سحابم به حقیقت آفتابم

 

 ٭٭٭
 

 ز آستان تو فراتر نتوانم قدمی
 

 جربئیلم من و تا سدره بود پروازم 
 

 ٭٭٭
 

 تا روزنظرها داشت با عاشقِ رویِ خویش
 

 یارب ز چه جانان را باز ار نظر افتادیم 
 

 ٭٭٭
 

 یک باره ازمیان برد اسالم ترک و تازی
 یارب به دل ندانم عشقش نهان چه گفته است
 از سلطنت فزون است نريوی حسن زیرا
 روز قیامت این قد، زلفت شبان یلداست

 

 بر این دو فرقه آن ترک تا ترکتاز کرده 
 قطره خون را دریای راز کرده کان یک دو

 محمود غزنوی را بنده، ایار کرده
 غالب که گفته این بیت فکری دراز کرده

 

 ٭٭٭
 

 صرب گذر در دل من چون کند
 

 کنیاین خانه گذر می تا تو در 
 

مثنویّات
 هست عاشق را عجب دردی غریب

 ای ثقاتشک باشد بر دو گونه ر
 اول آنکه عشقباز صدق کیش
 وندرین دل را دهد زین سان فریب
 خلق را چشم و بتم مستور نیست
 چون بتابد آفتاب از آسمان
 بشنود گر فتنه بر دلدار خویش
 از کمال حسن جانان بشمرد
 لیک آن رشک دُویُم تیغی است تیز
 که دل از کف داده حال زار خویش

 جان را غمت آتش زده کای دل و
 ز آتش تن استخوانم را مسوز
 ترک کن با بیدىل چندین ستیز
 چند این ناز و غرور و سرکشی
 او دهد پاسخ که زنهار ای بزرگ
 صعوۀ من الیق شهباز نیست
 آهوی من قابل شريِ تو نیست
 گرچه داری حشمت و جاه و جالل

 میل معشوق ار ببیند با رقیب 
 که شود بیزار عاشق از حیات
 بشنود کس مایل معشوق خویش
 که مَهَم بی پرده و بینا رقیب
 کس چو من گر بت پرستد دور نیست
 چشم مردم بست نتوان بی گمان

 نرنجد خاطرش از یار خویشمی
 واهد هر کس این یوسف خردکه بخ

 که دل عاشق نماید ریز ریز
 باز گوید در بر دلدار خویش
 سینه از سوی غمت آتشکده
 بر دلم بخشای و جانم را مسوز
 یک نفس آبی بر این آتش بریز
 ز آبو خاکی نی ز باد و آتشی
 قصد این آهو مکن چون شري و گرگ
 در تن من قوّت پرواز نیست

 نیست سینۀ من درخور تريِ تو
 قوت وقدرت سپاه و ملک و مال
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 ورچه مهر من ترا اندر دل است
 ر و پودغري او نی در تن من تا

 عاشقی کو با چنني معشوق زیست
 چند از ماضی سخن گویی دال
 ماضی و مستقبل اندر قال به
 نقد حال وقت را بر گو عیان
 شرح حال خویش را نتوان نهفت
 هني دال برگو تو اسرار نهان
 باز گویم شرح حال از اشتیاق

 ندارم تاب هجران ای رحیممی
 عشق نار اللّه آمد در دلم

 ین چه عشق است ای خدامی ندانم ا
 نیست اندر جسم من اال که او
 وز خم زنجري زلفش صد فنون
 پري باید رهروان را ز ابتدا
 تیغ بهر قتل نفست گفت اوست
 پري را بگزین که پري آن ماه تست
 رهروان را الزم آمد راهرب
 جهد کن تا زندۀ باقی شوی
 پري اندر آینۀ جان مرید
 ادخود مرید آن کس که در جان مر

 مطلع فیض الهی احمد است
 هست با حق جان پاکان متحد
 و آنکه را نور علی بر دل بتافت

 ای ای مرتضیهم تو احمد بوده
 دست گريِ جمله عالم آمدی

 

 دل مرا با یار دیگر مایل است
 گر کشندم سر به کس نارم فرود
 داند ایزد تا ز رشکش، حال چیست
 چون تو صوفی نقد حالت کو هال
 بهر اهل حال سرّ حال به
 خود نباشد باک اگر سوزد بیان

 ناید به گفتهم بود سرّی که می
 آتشی برزن تو در هر دو جهان

 ان وصاىل کز قفایش این فراقز
 تا به کی سوزد دل من چون جحیم
 سوخته این مزرعه آب و گلم
 کفر و ایمان با من و از من جدا
 او من است و من ویم ای نیکخو
 در دل من صد جنون اندر جنون
 ز آنکه آفتهاست در راه هدا
 تو سخن را زو مبني خود گفت هوست
 صد هزاران چاه اندر راه تست

 راه حقیقت را به سر تا برد
 بادۀ توحید را ساقی شوی
 کس نبیند جز خود ای یارِ فرید
 کس نبیند جز خدای اوستاد
 نور او اندر دل و جان سرمد است
 خود تو احمد را یکی دان با احد
 او محمد در علی اندر بیافت
 رهنما تو خلق را ای مقتدا
 رهنمای نسل آدم آمدی

 

  فخری ایروانی قُدِّسَ سِرُّه
لمـی را خلف الصدق جناب مريزا مسلم ایروانی بـوده و مراتـب ع. اسمش مريزا عباس، الشهري به حاجی مريزا آقاسی

در بدو شباب در خدمت جناب حقایق مآب شیخ کامل و عالم عامل فخرالدین عبدالصمد همدانی قُدِّسَ سرّه العزیـز 
موالنای مذکور او را از . ها در عتبات عالیات عرش درجات به تحصیل علم و حال اشتغال داشتهمدت. تحصیل کرده

از شهادت موالنا آن جناب عیـال آن شـیخ سـعید شـهید را بـه  بعد. شهادت خود در قضیۀ طایفۀ وهابی اخبار فرموده
در آن سنوات به واسطۀ فضل و کمال و علم و . اندهمدان آورده و خود به آذربایجان که موطن اصلی ایشان بوده، رفته

نـواب . انـدحال، امريزادگان آذربایجان و فرزندان نواب نایب السلطنه عباس مريزا مایل به تلمذ در نزد آن جناب شده
امريزاده اعظم، محمد مريزا نیز به آن جناب میلی و محبتی حاصل کرده که به ارادت رسـیده و همانـا آن جنـاب مـژدۀ 

بعد از رحلت نواب نایب السلطنه به مرتبۀ والیت عهد ونیابت سـلطنت رسـیدند و چـون . سلطنتی به آن حضرت داده
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م فانی را بدرود گفتند حضـرت نایـب السـلطنه و وليعهـد محمـد خاقان صاحبقران فتحعلی شاه متخلص به خاقان عال
مريزا به حکم والیت عهد ووراثت رتبۀ سلطنت ایران ارتقا یافتند لهذا مزید حسن ظن و ارادت گردیده، جناب ایشان 

 بالکلیه زمام ملک و مملکت را در کف کفایت آن جناب نهاده،. را به صدارت و وزارت خاصۀ خود تکلیف فرمودند
لهذا مدت چهارده سال که ایام ملک سـلطان گیتـی سـتان مغفـور بـود اسـتقالالً بـه رتـق و فتـق . تفویض امور نمودند

بعد از رحلت آن پادشاه جمجاه و اختالف امرای درگاه به عتبات عالیات رفته ساکن شدند . امورات ملکی پرداختند
صیت کرده، در شب جمعه عشرثانی رمضـان المبـارک هزار و دویست و شصت و پنج به حکم تقدیر و ۱۲۶۵و در سنۀ 

  .بی مرضی شدید رحلت کردند و به جوار رحمت ایزدی پیوست
در معقــوالت و منقــوالت و معــارف و حقــایق . يف الواقــع در علــوم تبحــری و تتبعــی کامــل داشــتند. رحمــة اللّــه علیــه

چنانکـه . عمارات و حدائق و بسـاتني بسـیارباعث آبادی امالک و اراضی و. رساالت پرداختند و کتب مفیده ساختند
زیاده از کروری بهای امالک متعلقۀ به آن جناب بوده و مقصود آبادی بالد و ترفیه حال عباد همـی بـودی در بـذل و 

های بی اندازه کردی و جمعی از دولت او منتفع شدند و صاحب مناصب عالیـه و بخشش. کرم کمال علو طبع داشتی
اگر چه اشرار از بیم سخط و دشنام وی در شرار خوف سوختندی وىل کینه و جـور را در . یه آمدندضیاع و عقار متوال
فی الحقیقة مردی دیندار و خداپرست و پاک و مقدس و مؤمن و متقی و نیک اعتقاد بودی و با . خاطر او راه نبودی

ر امکان به ایذا و اذیت احدی و قتل نفس ها در امر خطري پیشکاری سلطان ایران مجبور و مأمور بود به قداینکه سال
ارباب صنایع بسیاری را تربیـت کـرده و اسـباب و آالت جهـاد و جنـگ از قبیـل تـوپ و تفنـگ . ضعیفی رضا ندادی

بسیاری در ایران آماده ساخته و قورخانۀ عظیمی پرداخته که به مالحظۀ تقویت دولت اسالم کثري الفایده و کثري الثواب 
نموده و احیاناً گاهی به نظم عربی و فارسی اشغال بزرگ دولتی گاهی به صحبت شعرا و عرفا میل میبا . خواهد بود
  :اند و مِنهاشعار متفرقۀ بسیار داشته. فرمودهمبادرت می

  غزلیّاته رحمة اللّه علیه مِنْ
 دهد گردش آسمان مرامژدۀ وصل می
 کشم منت هر طبیب رابهر عالج می

 زند از غضب شرردر خس و خار باغبان می
 

 هیچ نبود از فلک این حرکت گمان مرا 
 کرد ز عالمی خجل این دل ناتوان مرا

 برق خود سوخته آشیان مراغافل از آنکه 
 

 ٭٭٭
 

 ای دل ترا که کار نه کفر و نه دین بود
 

 رو بار عشق کش که سزای تو این بود 
 

 ٭٭٭
 

 بدین زاری نبیند تا مرا کی منفعل گردد
 ترسممزن دامان برین یک مشت خاکسرت که می
 گريدز بندِ پند هیچ آشفته آرامی نمی

 

 که قاتل کشته را چون ناتوان بیند خجل گردد 
 ادا ز اخگر دل مانده باشد مشتعل گرددمب

 نه هر زنجري چون کاکل نه هردیوانه دل گردد
 

 ٭٭٭
 

 دىل کاندر خم زلف نگاری آشیان دارد
 تمنای وصالم نیست اما شوق آن دارم
 برب بندی که در پایم ز مهر این و آن داری
 ز مصباح و زجاجه عارف از توحید رمزی گفت

 

 کجا میل تماشای فضای بوستان دارد 
 بر آستان داردنهم سر در کف پایی که سر 

 که عنقای دلم زین پس هوای آشیان دارد
 عیان در جام زر خورشید می پري مغان دارد

 

 ٭٭٭
 

 دىل کز جور او خون شد زچشمانم به در کردم
 نه چون بلبل به پای گلبنی روزی به شب بردم

 

 ان حزین فکری دگر کردمبرای راحت ج 
 نه چون پروانه با شمعی یکی شب تا سحر کردم
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  مثنویاته طابَ ثَراه مِنْ
 باز اندر سر هوای کوی یار
 من چو مجنون روز و شب در کوه و دشت

 رِي عَلَّنِي دَاءُ النَّوَیطَالَ هَجْ
 وِصالِنِي کُلَّ آنٍ بِالْیِّرُوْسَ
 فَلَاضَ الْرعِي یَا نَآقَتِي أَرْاَوْ

 فِهِ سقمشَادِنٌ مَآ زَالَ فِي طَرْ
 سٌ ثَمَرنُ لَهُ شَمْقَدُّهُ غُصْ

 

 سوی تربیزم کشد بی اختیار 
 بهر لیلی هستم اندر سري و گشت

 هَوَیالْ  نَارِ مِي ذَابَ مِنْدَقَّ جِسْ
 مَجَالضَاقَ الْ رِي وَقَدْقَضَی عُمْاِنْ
 تَاقُهُ االفالاَشْ وَ مَنْنَحْ
 هُ و السِّجَمنِي فَاضَ مِنْعُ عَیْدَمْ

 قَمَرکٌ مُحِیطُ بِالْخَطُّه مُسْ
 

 ٭٭٭
 

 پارسی گو گر چه گل خندان بود
 

 ژاله بر وی بهرت از باران بود 
 

رباعی
 بر چهره پریشانی آن زلف سیاه

 ات پریشان شده گفتگفتم ز چه طره
 

 ابریست که گاه گاه پوشد رخ ماه 
 شیده بر روم سپاهسلطان حبش ک

 

  فانی اصفهانی رَحِمَة اللّه
آبا و اجدادش همه سادات عاىل درجـات . خلف الصدق جناب آقا مري فاضل هندوستانی. اسم شریفش آقا سید رضا

فاضـل بـه ایـران توجـه فرمـوده و در دارالسـلطنۀ اصـفهان ماجدش مري  ]والد[حاال . اندو فضالی ستوده حاالت بوده
مـی شجرۀ سلسلۀ علیۀ سیادتش به بیست واسطه کمابیش به ابراهیم بـن امـام همـام موسـی الکـاظمهيلع. توطن نموده

خود جناب سید رضا بعد ازتحصیل علوم . پیوندد و در سنۀ هزار و دویست و بیست و دو به جوار رحمت الهی پیوسته
صفیۀ نفس و سلوک پرداخته و رشتۀ صحبت از مري و ملـوک قطـع سـاخته بـه ریاضـات شـرعیه و عبـادات ظاهری به ت

گوینـد از صـحبت . رحلـت نمـود ]۱۲۲۲[به مراتب عاىل فایض شد و در سـنۀ . قلبیه کوشیده و بادۀ ذوق و حال نوشید
فقـري . فرمـودهمثنـوی مـوزون مـی نمـود، غـزىل واهل دنیا رسته و با اصحاب حال پیوسته بود و گاهی فکر شـعری مـی

اشعار او را مرتب و مدون نموده، دیباچۀ مختصر بر دیوان او نگاشـته و ایـن ابیـات را از آن منتخـب داشـته و در ایـن 
  :دفرت مرقوم و ثبت نمود

  حُهغزلیّاته قُدِّسَ رِوْ مِنْ
 د آن لحظه فراغ از غم عالم دل مادار

 بوی حسرت شنود تا ابد ار بوید کس
 

 که سر کوی خرابات بود منزل ما 
 هر گیاهی که پس از مرگ دمد از گل ما

 

 ٭٭٭
 

 مرپس از من حدیث کفر ودین را
 امینی کو که با او باز گویم
 به هفتم آسمان بر شد چو فانی

 

 که من مستم ندانم آن و این را 
 رموز حضرت روح االمني را
 بدل کرد آسمان را و زمني را

 

 ٭٭٭
 

 ای همسفران قطع ره وادی مقصود
 شد صاف به پیش قدم ما همه اتالل
 چون ناظر و منظور و نظر جمله تویی تو

 

 سهل بود ما و شما را بی ما و شما 
 تا پیش گرفتیم ره اهل صفا را

 ظُرُ اِلّا بِکَ سِرّاً وَ جِهارَاالَاَنْ
 

 ٭٭٭
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 سم کوننيای گنج ترا طل
 این جمله صفات محو گردان

 

 زان گنج بده زکات ما را 
 در پرتو نور ذات ما را

 

 ٭٭٭
 

 این هستی ما از می نابست نه از ماست
 از ما نبود آنچه زما بوده خطایی

 

 آن گونه چو مامست و خرابست نه از ماست 
 وین نیز که خود عني صوابست نه از ماست

 

 ٭٭٭
 

 در کوی خرابات به هر ره گذری نیست
 هرچند خرد دیدۀ ارباب عقول است

 

 کز بادۀ عشق تو در آن بی خربی نیست 
 در معرفت ذات تو جز بی بصری نیست

 

 ٭٭٭
 

 کنم آن یار عیان استدر هرچه نظر می
 گه جویمش از صومعه گاهی ز کلیسا

 

 ز اغیار نهان است و ز اخیار عیان است 
 کز سبحه گهی گاه ز زنار عیان است

 

 ٭٭٭
 

 ا که آینۀ پاک حق نماستروی تر
 

 هر کو نظر نکرد ز اهل نظر نگشت 
 

 ٭٭٭
 

 درآ به مشهد توحید و بني که شاهد ما
 اگر چه قبلۀ جان است طاق ابروی او

 

 ز چشم خویش نهان در شهود خویشنت است 
 اوست کز سرو جان در سجود خویشنت استهم

 

 ٭٭٭
 

 دشمن ما خرم و دل شاد باد
 آنکه نامد پای او بر سنگ عشق
 هر که در دنیا طلبکار بقاست

 

 دایماً از قید غم آزاد باد 
 سر ز گرب و نخوتش پر باد باد

 باد آن عجوز بکر را داماد
 

 ٭٭٭
 

 بود هر ذره منصوری درین دار
 ز جام عشق او کون و مکان مست

 

 فَمَا فِي الدَّار غَريُ اللّهِ دیّارُ 
 وىل در عني مستی جمله هشیار

 

 ٭٭٭
 

 متاب ای دل که شد سررشته باریک
 جهان آیینۀ حسن است مطلق
 دال زان غمزۀ فتان برپهیز
 شکنج دام جسم تريه جان است

 شاید نشان از بی نشان جستنمی
 

 مسافت بی حد و مقصود نزدیک 
 ی هیچ بد گر بنگری نیکنبین

 فِیکْ ماءُ یَکْگرت عقل است اَالیْ
 فشار قرب منزلگاه تاریک
 نشان یابی چو گشتی بی نشان لیک

 

 ٭٭٭
 

 به دلدار آن چنان است آشنا دل
 چو گريد رنگ جان دیگر نگنجد

 

 توان یافت دلدار است یا دلکه ن 
 چو جان در حیطۀ ارض و سماء دل

 

 ٭٭٭
 

 دانیمما به غري از خدا نمی
 بینیمهمه اوییم و او نمی

 

 دانیموز خود، او را جدا نمی 
 دانیمهمه ماییم و ما نمی

 

 ٭٭٭
 

 بینموی نکومیبینم از آن رهرچه می  بینمکنم او میمن که در هرچه نظر می



۳۴۷ 

 ٭٭٭
 

 زاد مسافر در قطع این راه
 گفتم از عشقاستغفراللّه می

 

 قطع امید است از ما سوی اللّه 
 زان گفته اکنون استغفراللّه

 

 ٭٭٭
 

 ای که درخانۀ تقلید مقامی داری
 

 شرم بادت که عجب عیش حرامی داری 
 

 ٭٭٭
 

گاه است  آن کس كه  ز اسرار ازل آ
 در هرچه نظر کند خدا را بیند

 

 خود است و حاضر درگاه استغایب ز  
 این معنی ال إلهَ إلّا اللّه است

 

تهامِنْ رباعّی
 هر نقش که در کون و مکان پیدا شد

 گشت نهانهم خود به لباس این و آن 
 

 از جلوۀ آن جان جهان پیدا شد 
 هم خود به صفات و این و آن پیدا شد

 

 ٭٭٭
 

 منشني از پا وگرنه پابست شوی
 هشیار گر آیی برِ ما مست شوی

 

 وز پای اگر نیفتی از دست شوی 
 وز هستی اگر نیست شوی هست شوی

 

  قانع شريازی
اصال از اهاىل بحـرین و در شـرياز سـکونت فرمـوده و چـون . و هُوَ شیخ محمد بن علی البحرانی والد آن جناب است

غرض، آن جناب از بدو شـباب از تحصـیل علـوم . در آنجا متولد شد، لهذا به شريازی شهرت نموده استشیخ مذکور 
شمارد و او را محفلی است دلگشا و فیض یاب با خلق مختلف چنني سلوک دارد که هر کس او را هم مشرب خود می

د چون مردی لطیف است همـۀ بلی خو. همه چیزش در کمال لطافت، همه کارش در نهایت شرافت. اوضاعی غم زدا
به مضمون الظّاهر عنوان الباطن صفای باطن دلیـل بـر صـفای دل و نزهـت ظـاهر برهـان تنزیـه . اسبابش نظیف است

خاطر، لهذا بني االکابر و االصاغر به محامد صفات و نیکی ذات و ضیاء فطرت و صفای جبلت مذکور و در مجالس 
ر آن رٌ و یُحِبُّ الوِتْبه مدلول اللّهُ وِتْ. م و طبع سلیم و اخالص مستحسن مشهورو محافل اراذل و افاضل به سلیقۀ مستقی

عـدم قبـول ازدواجـش برهـان تفریـد و آزادگـی و . یگانۀ زمانه و مجرد فرزانـه تأهـل نگزیـده و هنـوز متأهـل نگردیـده
و بـا معاشـرت جـویی  باتنگدسـتی در عـني گشـاده رویـی و مناعـت. اختفای اظهار احتیـاجش دلیـل تجربـه وافتـادگی

از رسـوم محبـت صـوری و معنـوی . همواره طالب صحبت درویشان و محفلش مجمع ایشان. درگوشه گريی و قناعت
از . در محفل اغنیاش کمال عـزت و بـا فقـريش نهایـت الفـت اسـت. آگاه و با خرب و به ارادت عارفان در شهر مشتهر

  :اوست
  غزلّیات

 ت که در فراق خوردیمزهریس
 

 آن سبزه که روید از گل ما 
 

 ٭٭٭
 

 نه مسلمانی و نه کفر به کاری آید
 

 این قدر هست که هرکسی ز پی کاری هست 
 

 ٭٭٭
 

 بگذر ز سرجان و دل و دین به ره عشق
 باشد به سرم شوق خرابات که عمریست

 

 خواهی اگر این راه کنی طی به سالمت 
 ام غري ندامتحاصل نشد از مدرسه

 

 ٭٭٭
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 به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم
 

 قدمش صد هزار فرسنگ استکه اولني  
 

 ٭٭٭
 

 هرکه دیده است ترا حال مرا داند چیست
 

 خاصه آن کس که چو من دیدۀ بینا باشد 
 

 ٭٭٭
 

 چه حاصل گر کند دیگر نگاهی
 دندانم قانع از لعلش چه بشنی

 

 که از اول نگاهش رفتم از هوش 
 که با چندین زبان گردید خاموش

 

  ای از سنگ طفالن بهر خود بر پا کنندتا نپنداری من دیوانه را بی خانمان خانه
 ٭٭٭

 

 در کوچه و بازارعیان جلوه کنانی
 

 در حريتم از این که ندانم به کجایی 
 

 ٭٭٭
 

 خوشا میخانه و مستی که گاهی
 

 نبستم هیچ طرف از خانقاهی 
 

  قطب شريازی
سلسلۀ نسب آن جناب بـه بیسـت و . یني سید محمد الحسینی المشهور به قطب الدینو هُوَ قطب المحققني و فخراالله

اجداد عظامش اکابر دیـن و اهـل یقـني بـوده و . شودمنتهی می سه واسطه به حضرت امام همام علی بن الحسنيهيلع
داعـی اللّـه در  بعـد از اسـتکمال علـوم در بقعـۀ شـاه. قصبات فارس توطن فرمـوده خود اباً عن جد در قصبۀ نريیز مِنْ

مسـلم . خدمت جناب شیخ علی نقی اصطهباناتی طی مقامات سلوک کرده به مصاهرت و خالفت مخصـوص گردیـد
گویند جناب سید محمد نجفی و شیخ جعفـر . علمای مخالف و مؤفلا شده، در ضمنِ مسافرت بسیاری را تربیت کرده
. انـده و معنویـه را از آن حضـرت اقتبـاس نمـودهنجفی و شیخ احمد لحساوی و موالنا محراب جیالنـی علـوم صـوری

وی با علمای یهود منـاظره فرمـوده و زیـاده از صـد نفـر بـه دیـن حقـه . خلف الصدق آن جناب مريزا سید علی خلیفه
از . درآورد وغرض، جناب سید از متأخرین زمـان و معاصـر سـلطان حسـني صـفوی بـوده و مسـافرت بسـیاری فرمـوده

آن جنـاب را رسـاالت محققانـه و اشـعار عربیـه و . رحلـت نمـوده ۱۱۷۳در سنۀ . ۀ ذهبیه استمشایخ عظام سلسلۀ علیّ
رسالۀ فصل الخطاب و رسالۀ شمس الحکمـت و کنـز الحکمـت و انـوار الوالیـة و نورالهدایـة و قصـیدۀ . فارسیه است

  :شودمی میتیمّناً و تربّکاً برخی از اشعار عربیه و مثنویاتش قل. عشقیه و غريه از آثار اوست
  قیَّةٍ دَةٍ عِشْقَصِیْ مِنْ

 شَرَقَادُ للّهِ اِنَّ العشقَ قَْدحَْماَْل
 هِ العاشِقونَ وَمَاتَحَیَّرَ فِیْ یَامَنْ
 رِفَتِکْآیاتِ مَعْ بِهِمْ تَ يف قَلْتَبْکَ
 بِانَّکَ مَعْ  لَمْأَعْ راً وَلَمْتُ عُمْطَلَبْ
 مَتَهامَأوَی وَنِعْتَّنِي جَنَّةَ الْوَعَدْ
 مَیَّزَ الذَّاتَ القدیمةَ فِي بَی لِمَنْ طُوْ

 راطُ المَحَبَّةِ بَلْ عشقُ اِفْوَإنَّما الْ
 و يف نَقِ العَالَمیْداعُ خَلْعِشق إبْبالْ
 قُ نُورُ رَسُولِ اللّهِ سَیِّدِناعِشْاَلْ
 وِالیَتُهُ  عِشقُ نُورُ عليِّ بَلْوَالْ
 کانَ نَورُهُمَا بِالذّاتِ وَاحدةً إذْ

 بَرَقَاوارٍ قَدْسِ بأَنْقُدْرقِ الْمَْش مِنْ 
 هِهِ عَبَقَاکُنْ مِنْ  فانِهِمْشَمُّوا بِعِرْ

 لِ تُقَیقانُ لِأَهْمةٍ هِيَ فُرْحِکْ مِنْ
 شَرَقَا بِي لَقَدْقَلْ  حِي وَنُوِرکَ مِنْرُوْ
 تَفِقَاقِ مُرْلِ العِشْبِي مَقَامَاتُ اَهْحَسْ
 خلقِ قد سَبَقاثِ الْحُدُوْ دِهَا عَنْ حِیْتَوْ
 نَاهُ شِدَةُ حُبِّ خالصٍ صَدَقَامَعْ

 زاً شاهِدٌ نَطَقَاتُ کَنْکُنْ حَدیثِ قَدْ 
 یا کَمَا نَطَقاعُلْحیدٍ الْمِرآتِ تَوْ 

 رُزِقَا بَی لِمَنْ بَابِهِ طُوْبِ أَحْفِي قَلْ
 تَرقَافْرَاکِنَا انِ فِي ادْعَیْرَي الْکَنُوْ
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 بَابهِ فِي العشقِ وَاحِدةُ وارُ أَحْأنْ
 عُقَالکُلِّ فِي الْلِ الْوارُ عَقْحُبُّ اَنْاَلْ
 أقُدسِ فِي المَلَواحِ اَهلِ الْ کَارُأرْأَوْ

 قِ وَلَامَذَاهِبِ قُطاَّعُ الطَّرِیْوَفِي الْ
 عُرَفَاقِ حُبُّ اللّهِ لِلْعِشْحَقیقةُ الْ

 الّذینَ اِذا مَاتُوا نَجَوا وَلَهُمْ  هُمْ
 قَتِهِمْنارِ فُرْ نَجَوا مِنْ قَةٌ قَدْفِرْ هُمْ
 عشقِ مُتَحِدٌهَبِ اهلِ الْحُ مَذْوَرُوْ
 حَصِرامُنْ حَقُّ بِالتَّحقیقِهَبُ الْمَذْوَالْ
 تَصِمُواألبابِ وَاعْلِي الْسِکُوا یَا اُوْتَمْاِسْ

 رَتَاهُ عَلَی النفسِ الّتي قَنعُتْوَاحَسْ
 قَتُهُ عُقَبَی حَقِیْلَاحَ فِي الْ دَ أنْبَعْ اِذْ

 قِ الحَقِیقةِ فِيعِشْ  تَنَزَّلَ عَنْ یَامَنْ
 وَأَفِقْ رانُ قُمْغافِلُ السَّکْ یَا أَیُّها الْ

 أَصلیِّ مُذّکِراً وَطَنِ الْاِلَی الْ عْجِوَارْ
 سَةٍ وَ بِهَارَةً من خِصالٍ خَمْعَصِیْ
 تَکِراتُ مُفْ رُ وَالصَّمْعُ وَالسَّهْجُوْاَلْ

 اِلهَکَ فِي کُرْوَاذْ تَزِلْوَاعْ وَجُعْ مُتْفَاصْ
 مِي فِي َمحَبَّةٍ کانَ ُروحِي وَجِسْ قَدْ

 اًتَجِبرُ سَماءِ الرُّوحِ مُحْوَکانَ نُوْ
 عُشّاقِ إنَّ لَهُمْ قَةَ الْکِروا شَهْلَا تُنْ

 صَبِغُواتَخَلَّقُوا بِصِفاتِ اللّهِ وَ انْ
 وَلَجّا لَجَّ قَدْ وَجَدَ وَمَنْ جَدَّ قَدْ  مَنْ
 رِ الدُّمُوعِ وَتُبْکِتابَکَ فِي نَهْ  سِلْفَاغْ

 مِ اللّهِ فانِیةٌ دَ عِلْعُلُومُنَا عِنْ
 بِالَ عَمَلِ مٍعِلْ نَعُوذُ باللّهِ مِنْ

 سَ لَهُ عِلمٌ وَ الَ عَمَلٌ بُ لَیْ قُطْوَالْ
 

 وَثِقَا فِي حُبِّهمْ  وَلِمَنْ طُوبَی لَهُمْ 
 مَةُ اِبلیسَ لَقَد فَسَقَاضُ ظُلْبُغْ وَالْ
 صَدَقَا عالِي لَقَدْقُهُمُ الْ لَی وَعِشْأَعْالْ

آمِناً مِنَ الشَّیطانِ مَنْ   ذَهَقَا یَکُونُ 
 قِ الَّذِي خُلِقَاخَلْوَهَذَا غَایَةُ الْ

 سَبَقَا هِ قَدْثُ نَصِّ رَسولِ اللّحَدِیْ
 شَرََقا نٍ قَدْبِنُورِ جَنّاتِ عَدْ

 نِهِ سَبَقَافِي دِیْ هِ لِمَنْبَ فِیْالَ رَیْ
 وَقفَا لِ لَقَدْلِی العَقْدَ اُوْفِي العشقِ عِنْ

 خَلقانُورِه الْ عَظَّمُوا مِنْ عشقِ بَلْ بِالْ
 فَ مَا اتَّفَقَاقِها بِمَجَازٍ کَیْفِي عِشْ

 لِ شَقَازابِ اَهْي اَحْالنَ فِیَکُونُ خَذْ
 طِنٍ سَبَقَامَوْ مَجازِهَا غافِالً مِنْ

 تَبِقارُ فَاسْعُمْإالَمَ حَتَّامَ رَاحَ الْ
 نَ سَقاقِ حِیْعِشْشَرَابَ حَقِّ الْ  بْوَاشِرْ 
 لِ تُقَیلِ اللّهِ اَهْفُوا مَشَارِبُ اَهْیَصْ
 فَرقابِ مُنْقَلْرُ الْاعتِزَالُ وَذِکْوَالْ

 فِي حُبِّهِ غَرِقَا یالِي وَکُنْکُلِّ اللَّ
 فَتِقَالِ اللّهِ مُنْقاً فَصَارَ بِفَضْرَتْ
 وائِي لَهُ غَسَقاسِي وَأَهْضِ نَفْبِأَرْ

 جَوَی شَهَقَاکانَ فِي نَاِر الْ نَاراً وَمَنْ
 سَبَقَا هاجِ مَنْغَةِ اللّهِ فِي مِنْبِصَبْ
 حَلَقَاوابِهِ الْراً عَلَی ابْدَقَّ دَهْ إنْ
 قِ مُتَّفِقَاعِشْلِ الْهاجِ اَهْبِمِنْ نْوَکُ

 شَرَقَا سِ إذْدَ نُورِ الشَّمْکَذَرَّةٍ عِنْ
 هُدَی اِال إذ اتَّفَقاتِجَانِ الْالَ یَنْ

 یاءِ قَد وَثِقامَةِ العَلْلَکن لِرَحْ 
  

 مِنْ مثنویّ الموسوم به نورالوال
 زهی شاهی که دایم کارساز است

 ب وىل اندر حضور استز ما غای
 علی و مصطفی همچون دودیده
 علی او بود لیکن چشم احول

 الحَ الجَمیْفحِ الصَفْاِلهي فَاصْ
 اال ای شاه بازِ قدسِ ارواح
 تو خود آن جوهری کان نور جانست
 سر و کار تو دایم بادل تست

 در احسان او بر خلق باز است 
 فِی الصُّدُور استعلیم از سرّمَا تُخْ

 ز یک نور جلیلند آفریده
 شده از ادراک این وحدت معطل

 الظَلَّا ظَلِیْ نّا بِهِمْ وَ ظَللْ
 قید دام اشباحکه افتادی به 

 که نور کلی عالم همان است
 دل تو از دو عالم حاصل تست



۳۵۰ 

 ها و اسرارهزاران گنج حکمت
 اگر داری خرب از دل تو مردی

 گه نباشیاگر از اهل دل آ
 هر آن چیزی که در کون و مکان است
 هر آن عالم که باشد از عمل دور
 قدیم لم یزل بی چند و چون است
 صفات ذاتی او عني ذات است
 صفات فعل او حادث ز ذات است
 علوم رسمی آمد همچو آالت

 ها نیست علم نورمطلقدر این
 بشو اشکال علم فلسفی را
 بصريت را ز قرآن جو که نور است
 نريزد آنکه دارد عقل و فهمی
 چو فیض نور علم از عقل آید
 ترا عني الیقني چون بی شکی شد

 

 شود از نور عقل او را پدیدار
 وگر نه از معارف جمله فردی

 دان که جز گمره نباشییقني می
 نشان هر یک اندر تو عیان است
 بود چون کور مشعل دار بی نور
 ز ادراک عقول ما برون است
 که ذاتش مقصد از صدق صفاتست
 وزان حادث جمیع ممکنات است
 برای علم دین اندر عبادات

 حَقِنِي مِنَ الْوَاِنَّ الظَّنِّ لَا یُغْ
 ببني اشکال حسن یوسفی را
 اشاراتش صفابخش صدور است
 دلیل فلسفی وهمی است وهمی
 فیوضات عمل از عشق زاید
 در آخر عشق و علم آنجا یکی شد

 

 مِنْ مثنوی موسوم به منهج التحریر
 یَلِْدمَدٌ لَمْهُویِ غَنِيُّ َص

 چون در فیض ازىل را گشود
 گِردِ فیوضات وجودی ظهور
 امر وی از قلّۀ قاف قدم
 از قلم انوار قدم گشت فاش
 کون و مکان پرتویی از بود او
 هستی او واجب و باقی به ذات
 لم یزىل اوست که بی ابتداست
 صادر اول ز خدا عقل کل
 واجب بالذات جز آن ذات نیست

 ست که بالذات هوستهوی حقیقی ا
 نیست در آن واهمۀ ریب و شک
 اوست به مصداق و به معنی بسیط
 هستی عالم همه از ذات اوست
 عالم از آن حضرت بی چند و چون
 وجه به تصدیق تو مجهول نیست

 خرب از ذات اوست کَلَّ لِسانُهْ 
 غرقه در این بحر تحري بسی
 حرف در اینجا نبود جز نقاب

 گانه ماندعلم در این مسئله بی

 لَدُ بی مثل و نِدیُوْ وَاحِدُ لَمْ 
 شعشعه زد لمعۀ جود از وجود
 بر مثلِ آیت اللّهُ نور
 کرد به یک لمحه دو عالم رقم
 لوح عدم یافت از آن انتقاش

 ای از جود اوان جهان رشحهج
 واجب باقی است به او ممکنات
 چون که به خود آمده است او خداست
 پادشه محفل تلک الرسل
 هیچ  در آن حاجت اثبات نیست
 نور خودش حجت اثبات اوست
 واجب و حق است أَفِي اللّهِ شَکُّ
 بر همه اشیاست به قدرت محیط
 انفس و آفاق ز آیات اوست

 ِصرُون تُبْگشته منور اََفال
 کنه به ادراک تو معقول نیست
 طَالَ لِسانُه ز کماالت اوست
 معرفت کنه چه داند کسی
 کشف در اینجانبود جز حجاب
 عقل درین سلسله دیوانه ماند



۳۵۱ 

 معرفتش نیست به حد عقول
 زنندچون عرفا دم ز قدم می

 راه به ذاتش نبود ما هُوَ 
 لیک بود منشاء کل کمال

 های کماالت اوزانکه صفت
 لِه بیانسَ کَمِثْکرد خدا لَیْ

 لیک در این مسئله تنزیه محض
 در ره تنزیه مجید قدم
 آنکه به تشبیه کند اعتقاد
 فکر مشبه نبود جز حجاب

 اک ز تنزیه و ز تشبیه ماستپ
 غایت تنزیه و تشبیه دوست
 پس صفت ذات بود عني ذات
 نی صفت فعل که ابداع اوست

 

 عقل در اینجا نبود جز فضول
 زنندخیمه به اقلیم عدم می

 الَ هُوَ إلّا هُوَ إلّا هُوَ
 معنی اوصاف جالل و جمال

 عترب از ذات اونیست بجز م
 زانکه منزه بود آن بی نشان
 نیست بجز شبهۀ تشبیه محض
 هان که شبیهش نکنی بر عدم
 هست پرستار خودش در نهاد
 عقل منزه نبود جز سراب

 تر از نزهت و تنزیه ماستپاک
 بهر تو تنزیه ز تنزیه اوست
 ذات بود منشاء صدق صفات
 فعل حدوث است قدم ذات اوست

 

  کامل خراسانی
ها تحصیل کماالت نموده، به صحبت اکـابر دیـن اسم شریفش مالمحمد اسماعیل و اصلش از قریۀ ارغد بوده و سال

سلسلۀ علیّۀ ذهبیّۀ کربویه را برگزید و در کماالت نفسانی و روحـانی مبني و ناهجان مناهج یقني رسیده و طریقۀ مشایخ 
مرتبۀ عاىل یافته و ارادت به جناب سید عالم شاه هندی که از فحول فضال و علما و عرفای عهد بوده داشـته اسـت و 

سیده به مرتبـۀ به صحبت جناب سید قطب الدین نريیزی فارسی و آقا محمد هاشم خلیفۀ او و آقا محمد کازرونی نیز ر
گاهی به طریق . رایت سفر آخرت برافراشته ]۱۲۳۲[فرموده و در سنۀ و در نظم وجدی تخلص می ۸کمال ترقی نموده

  :مثنوی مختصری از او دیده شد و این چند بیت از آن گزیده شده. فرمودهمثنوی طبع آزمایی می
  منتخب مثنوی اوست

 ورآتش عشق از درون شد شعله
 هر نفس از پردۀ ساز دگر

 د آواز یعنی که منمدهمی
 پردۀ نی چون که دورافکن شود
 ای عجب لطفش به آید یا که قهر
 مهر و کني در دیدۀ بیگانه است
 ای شکست  تو مرا آرام و کام
 گر کنی ابرو ترش با من به کني
 عشق آمد بر وجودم چري شد
 جملۀ عالم نمودار حقند
 چشم بگشا تا ببینی آشکار
 آنچه را گویند نامش کیمیا

 هر ایشان جنت و انوار دانم

 ها بر گِرد سرپرتوش اندیشه 
 رد آوازِدگرگونه گونه آ

 که نهان گردیده در نای تنم
 جمله عالم پر زما و من شود

 تر آید یا که زهرشهد او فایق
 آشنا را چشم بر جانانه است

 ها شکستت را غالموی درستی
 غوطه ور گردم به بحر انگبني
 دست از کار و دل از جان سري شد
 آینه صافی و دیدار حقند
 جلوه گردر پردۀ اغیار یار

 ال صحبت مرد خدانیست ا
 قهر ایشان را جحیم و نار دان



۳۵۲ 

 ای تو غره گشته اندر نیستی
 کارساز ما به فکر کار ما
 رنگ کان از رنگ باشد در جهان
 صبغة اللّه رنگ بی رنگی بود

 دهدرنگ کو ار حق نشانت می
 بندۀ حق شو که آزادی کنی

 

 هیچ بندیشی که آخر کیستی
 فکر ما و کار ما آزار ما

 گردد جهاندل منه بر وی که می
 شو به رنگ او که مانی تا ابد

 دهدرنگ بی رنگست جانت می
 با غمش درساز تا شادی کنی

 

رباعیّات
 ای آنکه به دلربی تویی باالدست
 پایی به سرم نه که فتادم از پا

 

 ام به دامت پابستعمری است که گشته 
 تدستی به دلم رسان که رفتم از دس

 

 ٭٭٭
 

 تا بتوانی به جان بکش بار دىل
 آزار دىل مکن که ناگاه کنی

 

 کوش که تا دلت شود یار دىلمی 
 کاردو جهان در سر آزار دىل

 

  کوثر همدانی
از فحـول علمـای زمـان و بـه فضـایل . محمـد امـنيو هُوَ قدوة المحققني و زبدة العارفني الحاج محمدرضـا بـن حـاج 

. سـازدپردازد و خلق را از صحبت خود مستفیض مـیسالها است که به نشر کماالت می. صوری و معنوی نادرۀ دوران
از بدو طفولیت با حضرت زین العارفني و فخر الواصلني حاج محمد جعفر همدانی هـم درس و هـم روش بـوده و بـه 

غـرض، . هم به اتفاق به زیارت مکّۀ معظمه فایز شدند و در طریقـت اهـل درآمدنـد. یل نمودهمرافقت آن جناب تحص
تکمیل باطن . موالنا سفر عراقني و خراسان کرده با جمعی از اکابر دین و اهل یقني معاشرت و مصاحبت به جا آورده

در فـن منـاظره بـه . ونت فرمـودهدر خدمت جناب حاج محمد حسني اصفهانی نموده و مدتها در دارالسلطنۀ تربیز سک
در فـن فقـه و اصـول مجتهـد زمـان ودر . عالمی گرانمایـه و عـارفی بلندپایـه اسـت. غایت قادر و به انواع سخن ماهر

عظما و کربای دولت در تعظیم و تـوقريش کوشـند و عرفـا و علمـای ملـت در . مراتب حکمت سرآمد اهل دوران است
ان و راغبان علوم عقلی و نقلی در دریافت حضورش قصـب السـبق از یکـدیگر تکریم و تحریمش سعی نمایند و طالب

تفسري موسـوم بـه درّالنّظـیم او آویـزۀ گـوش جـان اهـل . آن جناب را تصانیف مفیده و منظومات پسندیده است. ربایند
ب هشـت هـزار ای هم در ردّ مسرتمارفني مسیحی نوشته، قریب به ده هزار بیت است و مثنوی به قـررساله. هوش است

بالجمله از اعـاظم عـارفني و اماجـد محققـني . بیت در سلک نظم کشیده است و غري اینها نیز تألیف و تصنیف فرموده
درخـارج شـهر . شود و آن این استچون مثنوی آن جناب حاضر نیست بعضی از غزلیاتش نوشته می. معاصرین است

  :کرمان مرقدش مزار خالیق است
  غزلیّاته مِنْ

 دانم که از دستت چه آمد بر سر دلهانمی
 یابد نشان از محمل لیلیبجز مجنون که می

 گهر پنهان درین دریا و جمعی بی سرو سامان
 

 خون همی آید ازین ویرانه منزلها که بوی 
 چو آراید به یک رنگی هزاران گونه محملها

 گردند بر اطراف ساحلهاچنني بیهوده می
 

 ٭٭٭
 

 درین میخانه ای زاهد بت و بتخانه شد ساجد
 بود گردون سرگردان به وفق رای ما گردان

 

 فَما يف الدار دَیّارا هم او مقصد هم او قاصد 
 غالم همت مردان که دادند این همه ما را

 

 ٭٭٭
 



۳۵۳ 

 در جهان هیچکس از خویش خربدار نشد
 

 غري آن مست خرابی که به میخانه گذشت 
 

 ٭٭٭
 

 عشق چیزی نبود تازه که نشناسد کس
 

 ی هستاین متاعی است که برهر سربازار 
 

 ٭٭٭
 

 عیب ظاهر پوشد از ما شیخ لیک
 

 شرک پنهانیش بر ما ظاهر است 
 

 ٭٭٭
 

 در دکان عشقبازی چون متاع فرق نیست
 

 کفر و ایمان هردو هم عهدند با پیمان دوست 
 

 ٭٭٭
 

 آدم از روز ازل جلوۀ جانانه نمود
 مدعی منکر معشوق نظرباز نبود

 

 می به خُم رفت و سبو روی به میخانه نمود 
 گانه نمودآشنا در نظرش صورت بی

 

 ٭٭٭
 

 ره عقل ار به صورت عني حق است
 

 نمایدوىل کفر است و ایمان می 
 

 ٭٭٭
 

 قرعۀ هجر و وصل هر دو زدند
 

 تا کدامني به نام ما افتد 
 

 ٭٭٭
 

 هادیم پای خویشتا بر سر مراد ن
 

 در بارگاه قدس بدیدیم جای خویش 
 

 ٭٭٭
 

 کنیم بود از برای یارما آنچه می
 

 کنند بود از برای خویشخلق آنچه می 
 

 ٭٭٭
 

 صد گونه بال راضیم آید به سر دل
 کوثر به بصريت بنگر نور خدا را

 

 یک مرتبه دلدار درآید ز در دل 
 دانی چه بود چشم بصريت بصر دل

 

 ٭٭٭
 

 به چشم حق نظر کردم جهان یکسر عدم دیدم
 

 دیدمحوادث را سراسر غرقۀ نور قدم  
 

 ٭٭٭
 

 مقیمان حرم را باده در جام
 

 من بیچاره در میخانه بدنام 
 

 ٭٭٭
 

 ام ملک مراد را کمرمن نه به خود گرفته
 

 ایای وز سر جان گذشتهاز دم دل شکسته 
 

 ٭٭٭
 

 دیوار و نگفتیاز ضعف زدم تکیه به
 

 کاین صورت بی جان که به دیوار کشیده 
 

رباعی
 ممکن نبود ز قید هستی رسنت
 اال به ارادت حقیقی با دوست

 

 وز خلق بریدن و به حق پیوسنت 
 دل بسنت و از بند عالیق جسنت

 

  کوثر هندوستانی
از اعاظم مشایخ سلسلۀ علیۀ شطاریّه اسـت کـه بـه واسـطۀ جنـاب سـلطان العـارفني ابایزیـد بسـطامی از حضـرت امـام 

غرض، جناب شاه کـوثر از مـوطن خـود مسـافرت کـرده و . ناشی شده و الناطق جعفر بن محمدالصادق هيلعالصامت 
در آن وال و سایر والیات به . به زیارت عتبات عالیات عرش درجات مشرف شده. روی به سیاحت ملک ایران آورده



۳۵۴ 

یافـت خـدمت جنـاب سـید قطـب گویند جناب آقا محمد شريازی قبل از در. تربیت طالبان راه طریقت اشتغال داشت
الدین محمد شريازی مرشد خود به خدمت آن جناب رسیده و از او ملتمس ذکری گردیده و بعد از ارادت جناب سید 

  :غرض، از اکابر اهل حال متأخرین بوده و از آن جناب است. شدهنیز گاهی مشغول بدان می
 یک نشانِ خوشدىل عشاق را
 بر حق آگاهی دلیل عارفان

 

 از دو عالم رنج ما رنجیدن است 
 استبی خرب از خویشنت گردیدن 

 

 ٭٭٭
 

 حبذا ملک قناعت که به مسکینانش
 حق حق بینی و حق دانی و حق گویی من

 

 نتوان گفت که اسکندر و دارایی بود 
 چشم بینا دل دانا لب گویایی بود

 

رباعی
 کوثر چه خوش است عیش تنها کردن

 ام ز مردم دیدۀ خویشآموخته
 

 در بسته به روی غري و دل وا کردن 
 کردندر خانه نشسته سري دنیا 

 

  محوی اسرتآبادی
آن جنـاب از اهـل اسـرتآباد فـرخ بنیـاد بـود و مـدتها در . و هُوَ کهف الحاج الحرمني الشـریفني حـاج مـال محمـد بـاقر

عمـری بـه . اهل ذوق شـد آخراالمر طالب صحبت. تحصیل علوم عقلی ونقلی کوشیده و کسوت زهد و صالح پوشیده
مسافرت بسیار کرد و روزگاری به ریاضت به سر آورد، تا به کمـاالت . خدمت این طایفه رسید و مصاحبت ایشان گزید

سالکی با ریاضـات و عـارفی بـا کرامـات، صـدمات سـلوک . صوری و معنوی آراسته و از صفات نفسانی پرياسته آمد
. مـؤمنی محقـق و عـارفی مـدقق بـود. فرید وحیـد و در علـوم توحیـد فریـددر تجرید و ت. کشیده و نَشأۀ جذب چشیده

گویند اخالص و ارادت به خدمت حضرت هادی الموحدین و فخرالمجردین حاجی محمد حسن نائینی قُـدِّسَ سِـرُّهُ 
داشته و حاجی محمد حسن را نسبت ارادت به حضرت قطب الموحـدین حـاج عبـدالوهاب نـائینی بـوده و گوینـد کـه 

ت ارادت او به جناب مريمحمد تقی شاهی پیوسته و مري بـه شـیخ محمـد مـؤمن اسـرتآبادی سـبزواری کـه از اکـابر نسب
هـم در آنجـا . غرض، از معاصرین بود و در آخر عمر در شرياز سـکونت نمـود. مشایخ بوده نسبت ارادت درست کرده

  :این چند بیت از آن جناب است. گفتهگاهی اشعار ساده می. وفات یافت
  غزلیّات

 کنم در سینۀ خود راز راهر چند پنهان می
 

 گوید که من تنگ آمدم برکش زدل آواز را 
 

 ٭٭٭
 

 تا توانی شو فنا هستی مکن گر رهروی
 

 نکتۀ کم لفظ گفتم معنیش بسیار بود 
 

 ٭٭٭
 

 ای برادرعرش و فرش و مهر و مه را نیست جان
 

 یوزش درگاه هوش حضرت انسان کنند 
 

 ٭٭٭
 

 گه عرش خدا گویی و گه سوی سماپویی
 گر باده خرابت کرد هم باده کند آباد
 با هم نفس ناجنس یک دم نتوان بودن

 ران هستی نکنی رستیدر مذهب میخوا
 

 جویی بر روی زمني باشدنها که تو میآ 
 این خانه خرابان را تعمري چنني باشد
 بشکن سر وپایش را گر روح امني باشد
 چون نیست شوی محوی هستی همه این باشد

 

 ٭٭٭
 

 در کوه طور جذوۀ ناری پدید شد
 

 وندر درون سینۀ عشاق کوه نار 
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 ٭٭٭
 

 سی سال دم ز سبحه زدی بسته تر شدی
 

 یک جرعه نوش کن که ز بندت رها کنم 
 

 ٭٭٭
 

 جایی که مشعل فلکی پی به او نربد
 

 محوی چراغ عقل در این ره خموش کن 
 

رباعی
 بودم پی گنج و مخزن شاهانه
 بشکسنت این طلسم شد کار جنون

 

 ته در دل ویرانهدیدم که نهف 
 خواهی که رسی به گنج شو دیوانه

 

  محرم شريازی
والـد ماجـدش از علمـا و مقدسـني و بـا فقـرا و . خلف الصدق جناب نورالدین محمد. اسمش ضیاءالدین علی محمد

بطناً از سلسلۀ علیّۀ صفویه و هم مشرب طایفۀ جلیلۀ ذهبیه و مشارالیه صلباً از اوالد احفاد شاهرخ و . سالکني هم نشني
از مشرب اهل ذوق فیض یاب و اکنون در . همیشه به صحبت اصحاب کمال مشعوف و به محبت ارباب حال مألوف
دلش از قواعد محبت صوری و معنوی بـاخرب . ریعان شباب، جوانی است افتاده و از نقش تکلف لوح ضمريش ساده

غـرض، رفیقـی اسـت جلـیس و همـدم و شـفیقی اسـت انـیس و . مدتی در آن وال از محنت جوانی به جنون مشتهر و
بلوکـات  مولـد والـدش در کـوار مِـنْ. نمـودو از دسرتنج نویسندگی معـاش مـی پیمودهمحرم طریقۀ فقر و سلوک را می

نمـود و ناسـخ اول ندی به جهت فقري کتابت مـیچ. شرياز است و تولد آن جناب در شرياز، در همانجا نشو و نما یافته
  .از غایت پریشانی حال نمودن ندارد. اشعار بسیاري دارد. این نسخه نیز او بود

  مظفر کرمانی قُدِّسَ سِرُّه
آن جناب در علوم عقلیه وحید و در فنـون . و هُوَ قدوة المحققني و زبدة العارفني مريزا محمدتقی بن مريزا محمد کاظم

انـد و زیسـتهو آبا و اجداد موالنا همواره در آن والیت به طبابت مشـغول و در نهایـت عـزت و احـرتام مـی. ریدنقلیه ف
خود نیز درحکمت الهی و حکمت طبیعی به غایت جامعیت داشته و جمعی در خدمتش تلمذ گزیده بودند و اکتساب 

دسـت تقـدیر گریبـان اختیـار . اطنی گردیـدغرض، چون از علم ظـاهر، بـاطنی ندیـد طالـب علـوم بـ. نمودندفضایل می
الجـرم . خاطرش را به چنگ مشتاق علی شاه انداخت و موالنا را به آن فضـل و کمـال مقیـد و اسـري آن امـی سـاخت

عوام و خواص به طعن و مالمت موالنا پرداختند و او را هدف تري آزار سـاختند و زجـر بـی شـمار و جفـای بسـیار از 
مختصری اینکـه ارادت بـه مشـتاق . بالجمله حاالت موالنا مفصل است. راه پرخطر برنگردید ابنای زمان دید و از آن

علی شاه داشت و اجازه از مريزا رونق کرمانی و بعد از شهادت مشتاق علی شاه در سنۀ یک هزار و دویسـت و شـش 
لـوی رومـی مناسـب اتفـاق چون حـاالت وی و حـاالت مو. در شهر کرمان جناب موالنا، دیوانی به نام وی تمام کرده

شـمس الـدین تربیـزی امـی . افتاده او را مولوی ثانی و برخی مولوی کرمانی خوانند چنانکه مولوی رومی فاضل بوده
مولـوی مـذکور نیـز دیـوانی بـه اسـم مشـتاق . نمود و شمس الدین را کشتند و مولوی، دیوانی بـه نـام وی پرداخـتمی

اعاظم فضال و عرفای متأخرین بـوده و در سـنۀ هـزار و دویسـت و پـانزده در  مجمالً وی از. موسوم به مشتاقیه ساخت
آن جناب را مثنوی است موسوم به بحراالسرار مشتمل بر حقایق و دقـایق و رسـاله در شـرح . کرمانشاهان وفات نمود

احمـر در طریقـۀ ای موسـم بـه کربیـت آن مسمی به مجمع البحار و دیوان مشتاقیه مشتمل بر قصاید و غزلیات و رسـاله
چـون اشـعارش . ای است موسوم به خالصة العلـومذکر و فکر و او را در سلوک باطن به طریق رمز نوشته و هم رساله

فصیح و بلیغ و مضامني خوب دارد و کمرت شنیده شده است فقري در این کتاب بعضی از بحراالسرار و برخی از قصاید 
  :استنماید و از آن جمله و غزلیات وی ثبت می
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  مثنویّ الموسوم به بحراالسرار مِنْ
 بای بسم اللّه الرحمن الرحیم
 گنج حکمت آن کتاب رحمت است
 گنج حکمت شهر علم مصطفی است
 بسمله آیینۀ گنج احد

 

 هست مفتاح در گنج حکیم 
 بسمله چون باب گنج حکمت است
 بسمله رمز علی با بهاست
 بسمله گنجینۀ گنج صمد

 

 ٭٭٭
 

 کتابمطلع دیباچۀ ام ال
 هرچه در قرآن خفیه واضحه
 هرچه در سبع المثانی منطوی است
 هر چه اندر بسمله شد مندرج
 هر چه اندر باست انوار هدا
 شرح این معنی بگویم با تو فاش
 هرچه در عالم عیان و مظهر است
 هست عالم چون کتاب مستبني

 غُرُ ماَ یَصْسَ ذَاالنسانُ جِرْلَیْ
 مُستقیمحَمدِ صَراطُ الْرَةٌ الْ سُوْ

 هر کمال کاملی آمد یقني
 صورت او آیت رحمت بود
 چیست دانی معنی ختم الرسل
 حلقۀ اوىل ازین خوش سلسله
 تحت سرّ باست سرّ مختفی
 چون نبی اعظم آمد حرف با
 باست ظاهر نقطه باطن يف المرام

 قَسِمنقطه چبود کُلُّ مَالَا یَنْ
 صورت نقطه والیت آمده
 اءزان سبب فرمود شاه اولی
 مرحبا آن تحت فوقانی مقام
 در دنو حق علوی مختفی است
 در جمال او جالىل مستقر
 نیست در احمد یقني اال علی
 در میان جان حیدر احمد است
 ذات این دو بی گمان یکتا بود
 میم احمد در احد غرق آمده
 هم علی از رب اعلی جلوه گر
 بحر چبود اصل لؤلؤی خوشاب

 ذاتچونکه پیدا نیست عمق بحر 

 صل الخطابمجمع مجموعۀ ف 
 مجتمع آمد همه در فاتحه
 بسمله برجمله طُرّاً محتوی است
 حرف با بر جمله آمدمندمج

 تَ بَاطَةٍ هِي تَحْکُلُّهُ فِي نُقْ
 جمع کن دل را و پر کنده مباش
 جمله در انسان کامل مضمر است

 نيمُبْ  سانْإنْهِ فِي الْکُلُّه مَا فِیْ
 بَرکِتابُ االَٔکْهِ الْطَوی فِیْاِنْ
 یست جز انسان کامل ای حکیمن

 مجتمع در شخص خريالمرسلني
 معنی او صورت وحدت بود
 عقل اول روح اعظم امر کل
 حرف اول از حروف بسمله
 صورت آن نقطه آمد ای صفی
 سر او چبود والیت تحتها
 باست ناطق نقطه صامت يف الکالم
 وحدت آمد گشت کثرت منقسم
 معنی آن عني وحدت آمده

 تَ بَاطَةٌ هِي تَحْرمز اِنِّي نَقْ
 حبذا آن عبد ربانی مقام
 در علوّ حق دنوی هم خفی است
 در جالل او جماىل مسترت

 جَليهُ یَنْهُ وَ مِنْمِنْ کُلُّ هُمْ 
 عشق را با حسن، وصلی سرمد است
 دو شبح مرآت و یک معنا بود
 متصل گشته بال فرق آمده
 آن یکی چون بحر دان دیگر گهر

 ز آب چیست لؤلؤ آب پرورده
 نیست کشتی را به تن از آن نجات
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 پس فرود آییم اندر ساحالت
 اسم چبود از مسمی صورتی
 اسم اللّه چیست وجه عني ذات
 وجه چبود مجمع حسن بتان
 گونه گونه میوۀ شريین درو

 های حسن آن رب البشرعشوه
 الجرم این اسم وجه اللّه بود
 لطف و قهری هست آن دلدار را
 بر جمال او جاللش محتوی است
 وداسم اللّه جامع اسماء ب

 کُلُّ اسماءِ جَمَالِ الیَزَال
 هست در این اسم جامع مندرج
 گه نِعَم بفرستد و گاهی نقم
 لیک رحمت بر غضب سابق بود
 مؤمن از فیض رحیمی منتفع
 چیست آدم عالم مستجملی
 عالم اجمال آدم آمده
 این حدیث از دل نه از سمع آمده
 الجرم فرمود شاه اولیاء
 نقطه دان جمع حقیقی بی خالف
 آنکه در معراج وحی از حق شنفت
 خود نبی رهرب بود سوی وىل
 عارفی کو گوهر توحید سفت
 گه مسبّح آمده ذات از علوّ
 هست تسبیح خدا تنزیه ذات
 ذات را تسبیح کن ای معتدل

 کن ای صفیذات را تحمید می
 

 ساحالت پهن اسماء و صفات
 هست هر صورت ز معنی آیتی
 مجمع مجموع اسماء و صفات
 باغ دل بستان عشق عاشقان
 دسته دسته سنبل و نسرین درو
 هست چون زین اسم جامع جلوه گر
 داند این را هر که مرد ره بود
 شهد و زهری آن شکر گفتار را

 مالش محتوی استبر جالل او ج
 لطف و قهر او درو پیدا بود

 جَلَالالْمَاءِ جاللِ ذُوْعُ اَسْ جَمْ
 اوست بر کل مراتب مندمج

 کَرَمجَاللِ وَالْ الْ  هُ رَبِّي ذُوْوَجْ
 نعمتش بر نعمتش فایق بود
 کافر از فیض رحیمی منقطع
 چیست عالم آدم مستفضلی
 آدم تفصیل عالم آمده
 که والیت موطن جمع آمده

 تَ باطَةُ هِي تَحّْر اِنّي نُقْسِ
 جمع های مابقی جمع مضاف
 ىل مع اللّه از زبان جمع گفت
 و آن وىل سوی خداوند علی
 ذات را تسبیح و هم تحمید گفت
 گه محمد آمده ذات از دُنَو
 هست تحمید وی اظهار صفات
 تا که تشبیهی نگردی و خجل
 تا نه تعطیلی شوی چون فلسفی

 

حکایت
 عقولعارفی از جمع ارباب

 گشت سائل از امام رهنما
 بحر دانش منبع علم الیقني

 عظیمَ عَتُ الرَّبَ الْفَ تَنْگفت کَیْ 
هِ لَ فِیْطِیْشاه فرمودش که الَ تَعْ

 شیء گویش لیک کَاألشیاءِ الَ
 نِ عالِمیْثلِ الْ عالمش گو ال بِمْ

 نور گویش لیک کَاالشیاء ظالم

 مؤمنی از شیعۀ آل رسول 
 آفتاب آسمان اِنّما
 جعفر صادق امام راستني

 مُستقیمهِ صِرَاطَ الْدِنا فِیْاِهْ
 مَا تقتضيههَ فِیْبِیْثُمَّ الَ تَشْ

 لَ المَاء الَ بحر گویش لیک مِثْ
 قادرش گو ال بمثل القادِرین

 هِ غَمامشمس گویش لیک الَ فِیْ 
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 گر تو خواهی شرح این قول سدید
 ه اعتبار صرف ذاتذات حق را ب

 هست بُعدی از جمیع ممکنات
 مَاءُ و الصّفاتثُ االَسْحَیْ همچنني مِنْ

 ن الدُّنُوَکَ فِي َعیْوُ عَالٍ مِنْفَهْ
 نفی تعطیل است اثبات دنو
 پس معطل قرب حق را منکر است
 هست تسبیح تو اثبات علو
 سبحه بی تحمید تعطیل حق است

 حانَ رَبِّی حِامِداً پس بگو سُبْ
 چون وىل آئینۀ سبوحی است

 از کربیا نام او آمد علیهيلع
 را ز محمود اشتقاق شد محمدملسو هيلع هللا ىلص

 آن علی گنجینۀ سر علو
 اول و آخر علی و احمد است
 اعتبارات عقول است این دویی
 زانکه عاىل در علوستش دنو
 زانکه باطن در بطونستش ظهور
 اول اندر اولویت الحق است
 جمع اضداد است ما رامستحیل

 پاکش را به ضدها اتّصافذات 
 معنی دریا بطون است و خفا
 معنی او را ز ما بعد و علو

 اش جذب آورد صورت سلوکمعنی
 تُحِبُّونَ اللّه است تُمْکُنْ صورت اِنْ 

 حب ما نسبت به حق باشد سلوک
 عشق در معشوق و در عاشق نهان
 مقرتن با کل و باالتر ز کل
 هرچه گویم عشق از آن باالترست

 

 بَ الشَّهیدقَلْح وَالْعَ الرُّوْ قِ سَمْاَلْ
 کُلِّ االَٔسماءِ وَالصِّفات عَاریاً مِنْ

 دِ الجِهِاتعَبْذَّاتِ لِلْسِ الدَ قُدْبَعْ
 هست قربی ذات را با ممکنات

 ِن العُلُوّ کَ فِي عَیْوَهُوَ دَانٍ عَنْ
 سلب تشبیه است ایجاب علو
 پس مشبه بُعد حق را کافر است
 هست تحمید تو ایجاب دنو
 حمد بی تسبیح تنزیه حق است

 جَاهِدا الَ تُشَبِهْ الَ تُعَطِّلْ 
 لرُّوحی استچون نَبِی رَبُّ المَلَک و ا
 از خدا نام این آمد محمدملسو هيلع هللا ىلص

 را هم به اعال التصاقوان علی هيلع
 وان نبی آئینۀ نور دنو
 باطن و ظاهر علی و احمد است
 ورنه اینجا نیست مایی و تویی
 زانکه دانی در دنوستش علو
 زانکه ظاهر از ظهورستش ستور
 آخر اندر آخریت سابق است
 قدرتش بر جمع ضدها مستطیل

 ز اعتدالش انحرافای نه ذرّه
 صورت دریا ظهور است و جال
 صورت او را به ما قرب و دنو
 صورتش عبد آورد معنی ملوک

 بِبکُمُ اللّه آگه استمعنی از یُحْ
 حّب حق نیست به ما جذب الملوک
 سبق در مسبوق و در سابق نهان
 مختفی در کل و رسواتر ز کل
 احمد اعظم علی اکرب است

 

 نْ تَحقیقاتِهِ قُدِّسَ سِرُّهُ العَزیزوَمِ
 پیش از آن کاین عالم آید در وجود

 اشت با خود آینه از ذات خویشد
 حسن ذاتی داشت در وجه کمال
 چون جمال خویش بر صحرا نهاد
 ایوجه حسنش را نبی آیینه

 های عشق حقعاشقان آیینه

 گنج مخفی بود و عشق آن شاه بود 
 دید در مرآت خویشخویش را می

 عشق ذاتی داشت بی نقص و زوال
 عکس حسن و عشق در عالم فتاد
 ایگنج عشقش را وىل گنجینه

 پیش شاه حسن عبد مسرتق



۳۵۹ 

 خوبرویان آینۀ خوبی او
 آن جاللش احتجاب عني ذات
 هر جمالش را جالل قاهری است
 مر ظهورش را بطونست و خفا
 وجه او بی پرده چون مشرق شود
 شمس چون پرده بپوشد از غمام
 بی حجاب ابر گر ظاهر شود
 در جمال او جاللش مسترت
 رفق و اهمال حق استدراج اوست
 قهرها در لطفها باشد دفني
 لطفها در قهر پنهان یاثقات
 قسم مؤمن این جهان آمد جالل
 آن جهان مؤمن در اعزاز و نعیم
 عاشقان از کفر و ایمان برترند

 ن مسترتغیب مطلق چیست در آ
 ایپردگی آنست و حسنش پرده

 ان نهان در این چو نشأه در شراب
 آن چه باشد آنکه نامش هو بود
 هو عبارت آمد از اطالق ذات
 ذات چون بحر و تعیّن همچو موج
 موج اول موج االمواج آمده

 اش بحر است و صورت گشته موجمعنی
 قابل اطالق و تقیید آمده
 واجب و ممکن دو بحر بیکران

 وج اول بحر اول را چو موجم
 موج اول چیست دانی شاه زاد
 گه قلندروش مجرد از لباس
 گه مجرد گردد از لُبس السَّنَد
 خرقه چون پوشد به خود صوفی صفت
 خواهم از خرقه تعني ای پسر
 چون کمربندد احدخوش بر میان
 از میان احمد کمر چون واکند
 تاج چون بر سر گذارد از وقار

 آمد ای وىلموج اول احمد 
 موج اول احمد آمد ای ولد
 واحدیت آن ظهورش در صفات

 حسن ایشان عکس محبوبی او
 آن جمالش انکشافات صفات

 ش را جالل باهری استهر جالل
 مر بطونش را ظهور است و جال

 ها را مفنی و محرق شوددیده
 توان دیدن تمامقرص او را می

 فرط نورش دیده را قاهر بود
 در جالل او جمالش مسترت
 رنج و درد و ابتال معراج اوست

 دي مَتنيکَیْ ي لَهُمْگوش کن اُمِلْ
 ضُ الحَیاتفَیْ فِي القِصاصَاتِ لَکُمْ

 کافر این جهان آمد جمال قسم
 آن جهان کافر در اذالل و جحیم
 عاشقان از جسم و از جان برترند
 وان شهادت چیست حسن جلوه گر
 ایپرورنده آن و این پرورده

 این عیان از آن چو از دریا حباب
 مطلق از تقیید ما و تو بود
 آن تعینهاش اسما و صفات
 ذات فرد است و تعني زوج زوج

 االزواج آمدهزوج اول زوج 
 اش فرد است و صورت گشته زوجمعنی

 برزخ تعلیق و تجرید آمده
 موج اول برزخ الیبغیان
 خویشنت بحری و موجش فوج فوج
 کرده در بر کسوت خاص صفات
 صوفیانه گاه پوشیده پالس
 اسم الیق نیست او را جز احد
 واحدش گویند اهل معرفت

 خواهی کمرخواه خرقه گوی و می
 شود جلوه کنان از احد احمد

 در دل بحر احد مأوا کند
 گردد اندر ملک واحد شهریار
 ظاهر او احمد و باطن علی
 صورت او واحد و معنی احد
 آن احد آمد بطون عني ذات



۳۶۰ 

 بحر واحد را دو موج کالجبال
 عالم اسماش بحر اقدم است
 بحر اول چیست دانی بحر ذات

 

 هر یکی بحر عظیم بی مثال
 بحر دیگر کاینات عالم است

 ما و الّصفاتکُلِّ اَسْ عَالیاً مِنْ
 

 و مِنْ مَعارِفِه رحمةُ اللّهِ عَلَیه
 بحر اول چیست دانی بحر هو
 بحر اول البقی اسم علیه

 لفظ ذات و لفظ هواسم باشد 
 مکُلِّ اِسْ ذَاتُهُ مِنْ هُو تَعَالَتْ 

 گرچه بر وی اسمها الواقع است
 چون علی مطلق است آن ذات هو

 هِ راجِعُ جایز بودلیک إلَیْ 
 نِمَألتَ الخَافِقَیْ  یَا خَفِیاً قَدْ

 تو علی مطلقی و مادنی
 نیست ما را حق و نطق دم زدن

 لصِی ترا گفت آن رسوچونکه ال أُحْ
 بحر اول چیست آن بحر العلی
 از اضافت وز تقید عاىل است
 برتر آمد از عموم اختصاص
 با مجرد خوش مجرد آمده
 ال به شرط مطلق او ذات حق است
 زانکه مطلق او به شرط ال بود
 ال یکی شرط است اشیا دیگر است
 ذات مطلق برتر از اشیاء الست
 ال اباىل حقیقی او بود
 بامرحبا ای الاباىل مرح
 چون شوی مطلق قلندروش شوی
 بند گردی چون به قید معرفت
 چون به هم جمع آوری جذب و سلوک
 جان ما را هم تو درمان هم تو درد
 تو به ذات خود قلندر آمدی
 رتبه چبود رتبه را تو دل دهی
 از تو پیدا شد همه جذب و سلوک
 مرحبا رندِ قلندر مرحبا

 

 بحرهای مابقی امواج او 
 لِک لَدَیهتَهْنَی الکُلُّ یَسْهِ یَفْفِیْ

 رت سوی اوآن عبارت این اشا
 برتر از هر اسم و رسم و روح و جسم
 سوی وی مجموع اسما راجع است

 هِ واقع نبود نکوپس عَلَیْ
 زانکه اسم از حضرتش فایز بود

 نِرِقَیْمَشْرِ الْقَ نُوْتَ فَوْعَلَوْ قَدْ
 کی دنی آگه شد از سر علی

 توانی هم زدنخود ز خود دم می
 خود چه باشد حد ما مستِ فضول

 کل است بر کل معتلیآری از 
 بر اضافت بر تقید واىل است
 با اعم آمد اعم با خاص خاص
 با مقید خوش مقید آمده
 نه مقید ای عجب نه مطلق است
 آن مقید شرط وی اشیا بود
 او ز شرط ال و اشیا برتر است
 هوی مطلق برتر از اال و الست
 ذات عاّيل حقیقی هو بود
 مرحبا ای ذات عاىل مرحبا

 ونني چون آتش شویسرکش از ک
 توان گفنت ترا صوفی صفتمی

 صوفی کامل شوی و ازملوک
 با همه جمعی و از مجموع فرد
 زین سه کس در رتبه برتر آمدی
 چیست منزل تو به کس منزل دهی
 آفریدی تو همه عبد و ملوک
 مرحبا اللّه اکرب مرحبا

 

نْهُ عَلَیهِ الرّحمةایضاً مِ
 احمد آن صوفی کامل معرفت
 چون احد گردد قلندروش شود

 که واحد شد شود صوفی صفتچون 
 همچو آتش از همه سرکش شود



۳۶۱ 

 هو شود چون احمد کامل عیار
 حمد چبود نعتِ ذات احمدی

 شود گاهی احدگاه احمد می
 تا شد او بت، بت پرستی کار ماست

 کوی او بت پرستانیم اندر
 گویی دال هوشیار شوهان چه می

 هر که زان مشرب یکی جرعه بخورد
 مستی آن می نه آن مستی بود
 مرحبا ای مستِ هشیار آفرین
 تا به دریایی تو ما در ساحلیم
 بحر حال سکر و ساحل حال صحو

 

 شود ای مرد کارخود قلندر می
 کیست احمد و چه ذات سرمدی

 گردد و گاهی صمدگه صنم می
 روی او بت موی او زنار ماست
 بسته زناری ز تارِ موی او
 وقت مستی نیست اندر کار شو
 زندۀ جاوید شد هرگز نمرد
 که در او بیهوشی و مستی بود
 بی خرب از خود خربدار آفرین
 وصف دریا را چگونه قابلیم
 ساحل وبحر است این اثبات و محو

 

وله ایضاً 
 رهنما را ظاهری و باطنی است
 بطن را بطنی است بطنی دلپذیر
 هفت بطن او راست تا هفتاد بطن

 های خوب و نغزجملۀ این بطن
 های اوسطی و برزخیبطن

 

 باطنش را نیز بطن کامنی است 
 بطن بطن بطن تا بطن االخري

 ار افتاد بطنها را بی شمبطن
 یکدگر را آمده چون قشر و مغز
 هر یکی دو وجه دارد یا اخی

 

و مِنْ إفاداتِهِ 
 وجه ظهریت عبودیت بود
 برزخی نبود چو ظهر اولني
 برزخی نبود چو آن بطن اخري
 ظهر اول چیست عبد فاقر است
 بطن آخر چیست ذات اللّه است
 کیست تاىل آنکه غري باصر است
 کیست غاىل آنکه غري فاطن است
 تاىل آن باشد که جان را گفت جسم
 غاىل آن باشد که تن را گفت دل
 آنکه گوید گل گل است و دل دل است

 

 وجه بطنیت ربوبیت بود 
 آدم را چو طني عبد مطلق اوست

 رب مطلق اوست سلطان خبري
 غري ازین هر کس بداند کافر است
 غري ازین هر کس بداند گمره است
 آنکه باطن را بگوید ظاهر است
 آنکه ظاهر را بگوید باطن است
 یا مسما را مسما کرد اسم
 یا که گل را گفت جان معتدل
 نیست غاىل نیست تاىل عادل است

 

 ٭٭٭
 

 ای مقامات وجود است ای پسر
 این تعینهای اسماء و صفات
 بحر را گاهی جدا کردن ز موج
 گاه گفنت نفس و عقل و گاه روح
 گاه گفنت تاىل و گاهی غلو
 جمله تمییزات عقل فارق است
 نور عقل آن نور فرق است ای پسر

 عقل زین تمییزها دارد خرب 
 وین تشخصهای اعیان و ذوات
 فرد را گاهی جدا کردن ز زوج
 گاه گفنت فلک و بحر و گاه نوح
 گاه گفنت عاىل و گاهی دنو
 وصف فرق عقل این بس الیق است
 که شناسد سر ز پا و پا ز سر



۳۶۲ 

 ای خنک آن عشق گرم فرق سوز
 مرحبا زان عشق جمع دل نواز
 هرکه نوشد جام ناب عشق هو
 بحرِ اکوان چیست بحر عالم است

 

 گه نداند سر ز پا و شب ز روز
 که نداند جمع را از فرق باز

  می را از کدوکی شناسد عني
 عالمش موجی و موجی آدم است

 

 ٭٭٭
 

 دایره وش آمد این بحر بسیط
 همچنني هر جزو عالم عالمی است

 حبابی بحر باپهنا بودهر 
 موج جامع حضرت انسان بود

 

 آدمش چون مرکز و عالم محیط 
 هر نمی زین بحر در معنی یمی است
 هر یکی موجی یکی دریا بود
 که گلش قطره دلش عمان بود

 

 ٭٭٭
 

 هر یک از امواج در معنی یمی است
 جمع عالم چیست دانی ای امني
 الجرم العالمني از بعد رب
 بحر اکوان را دو بحر است ای جواد
 دایره وش بحر اکوان بالتمام
 آن یکی قوس النزول و الدنو

 بدء آمده قوس النزولبحر م
 قوس عارج بحر عود است و رجوع
 لیلةُ القدر آمده قوس النزول
 نور او پنهان شود در لیل قدر
 بدر بر وی جلوۀ قدر هالل

 نهفتچون بسی انوار در وی می
 روح تو شمس است چون نازل شود
 آن ملک بدر است چون آرد نزول
 آن هاللت آمده جسم مثال

 لقیامقوس عارج نام او یوم ا
 هواحُ فِیْالکُ و االَٔرْرُجُ االَٔمْ تَعْ

 گل همه دل گردد و دل دلستان
 اندعاشقان از غري حق آزاده

 عاشقان اصحاب اخالص آمدند
 هر چه غري حق بود اصنام تست
 هرچه غري حق بود آن الت تست
 هرچه غري حق بود عُزای تست

 لِصاً که صادق استبُدُ اللّهَ مُخْاَعْ
 بی خالف بُدْعْخواندن ایاک نَ

 بندگی ما ترا باشد مخسب

 هر یک از اجزاء عالم عالمی است 
 جلوۀ خاص ز رب العالمني
 بحر اکوان است ایمایی عجب
 نام بحرالمبدء و بحر المعاد
 این دو بحر از قافیه دو قوس نام
 آن دگر قوس العروج و العلو
 پایه پایه نور را در وی افول

 را در وی طلوع پایه پایه نور
 زانکه در وی شمس را باشد افول

 نماید قدر بدرشمس در وی می
 عقل بر وی جلوه گر قدر خیال
 فِیهِ تنزیل مَلَک و الروح گفت
 بدر گردد یعنی آن جان دل شود

 شود عنداالفولخود هالىل می
 نیست و نه هست نه همچون خیال
 کاندر او خورشید بنماید تمام

 است ای نبیه وصف آن یوم القیام
 تن همه جان گردد و جان جان جان
 اندعاشقان از غري حق دل ساده

 مخلصانِ حضرت خاص آمدند
 غري حق مقصود نفس خام تست
 گر همه انهار و گر جنات تست
 گر همه غلمان وگر حورای تست
 نیست صادق جز از آن کو عاشق است
 راست ناید جز ز عشق بی گزاف
 ببهر جنت بندگی شغل است کس



۳۶۳ 

 طامع و خائف که ایاک آورند
 عاشق صادق که ایاک آورد
 مخلص بالکسر دارد صد خطر

 

 وحدتی گویند و اشراک آورند
 مخلص است و وحدت پاک آورد
 کسر ما را فتح کن ای ذوالقدر

 

  ایضاً من مکاشفاته
 حضرت فرد علی ذات احد
 چیست معنی صمد ای ذو وله
 چونکه ذات حق صمد شد غري ذات
 اجوف آن باشد که در باطن خالست
 همچو نی او را سرودی بیش نیست

 چه معدوم و هالک است و فناگر 
 گرچه نی خاىل است لیکن ای فرید
 مرحبا زین نیستی و زین عدم
 حبّذا از این نی خاىل درون
 جمله اعیان نایهای با نوا
 آن دمیدن چیست ارسال وجود
 نایی او جلوت اول بود
 گر نبودی نای وش ای محرتم
 این قلم گرچه ز خود خاىل بود
 حضرت خالق وهاب مجید

 بر صورت رحمان بود آدمی
 نای یکی نای است و طبقاتش چهار
 حضرت فرد صمد را ای همام
 چون کالمی هست حق را المحال

 

 در علّو ذات خویش آمد صمد 
 فَ لَهاَلذّي فِي ذَاتِهِ الَ جَوْ

 جمله را جوفی بود از ممکنات
 باطن او خاىل و معدوم و الست

 نمودی بیش نیستنسبتش کردن 
 قابل فیض وجود است از خدا
 چونکه خاىل شد توان در وی دمید
 که بود جذاب هستی دمبدم

 آید برونکه از او صد ناله می
 حق تعاىل نایی شريین ادا
 لحظه لحظه دمبدم از فیض جود
 عقل کلی احمد مرسل بود

 کردی چرا او را قلمنام می
 لیک پر از نفخ اجالىل بود

 رت خود آفریدآدمی بر صو
 یا که حق بر صورت انسان بود
 نغمه یک نغمه مقاماتش هزار

 باشد کالموصفی از اوصاف می
 پس دمی باشد ورا جل و جالل

 

 ٭٭٭
 

 دم به معنی رقِّ منشور آورد
 تکلم نعت ذات مطلق استچون 

 احمد مرسل امني ذوالجالل
 گفت اندر وصف آن پري قرن
 مرحبا زان ذات بی عیب صمد
 نیستش تجویف و آن باطن مدام

 هُ تَعالَی شَأنُهُ الَ تُشَبِّهْ
 باش در نعتش صراط المستقیم
 نزد آنان کاهل کشف صادقند
 جمله در تسبیح و در تحمید حق

 سئلهگر ترا شکی است در این م
 لیک آن تسبیح را اندر بطون

 حرف بر وی خط مسطور آورد 
 پس تنفس نیز ز اوصاف حق است
 آن نشان صدق وحی حق تعال
 من ذم رحمن شنیدم از یمن

 دهدکه ز باطن دمبدم دم می
 مدهد بريون دم نطق کالمی

 هاَنُهالَ تُعطله عَلَا بُرْ 
 دور از تشبیه و تعطیل ای حکیم
 جملۀ ذرات حی ناطقند
 رب اعلی را عبید مسرتق
 روو إن من شیء خوان ای ده دله

 قَهُونَاین گروه در بی خرب ال تَفْ 



۳۶۴ 

 قصه کوته هست حق را ای کرام
 آن وجود منبسط همچون دم است

 

 هم دم و هم صوت و هم حرف و کالم
 جوهر مطلق چو صورت اعظم است

 

 ٭٭٭
 

 جوهریّات بسیطه چون حروف
 آن تراکیب اوایل چون کلم
 وان تراکیب اوایل چون کالم
 جمله عالم یک کالم حق بود
 همچنني او هم کالم دیگر است
 جوهر آدم که اصل دل بود

 نویسد حق به بازوی اماممی
 ذات سبحان را تعاىل عن سبب

 باشد زان درود رحمت سابق چه
 رحمت ذاتی می مبنای ذات
 رحمت سبحان دم پاک خداست
 حق چو دم ساز است و ما مانند نی

 ها بیشمارنفخ یک نفخ است و نی
 آن دم رحمان وجود عالم است
 وان رحیمی دم وجود آدمی
 زان دم رحمن شده قوس نزول
 وان رحیمی دم شده قوس رجوع
 آن دم رحمن دم فیض وجود

 دل عالم بود عرش رحمانی
 دل به عرش و عرش با دل متصل
 دل بود چون گوهر و عرشش صدف
 عرش همچون فاطمه دان روح دل
 فاطمه عرش علی ذوالمنن
 پیش از آن که شاه زو لطف خفی
 اسم القدّوس و السبوح را
 جملگی صافی ز شهوات آمده

 هُمُ قَومٌ سُجُودضَا مِنْبَعْ اِنْ
 رُکُوعقَومٌ  هُمْ ضاً مِنْاِنَّ بَعْ

 عُیُونمَنَامَاتُ الْ همْالَ یُغَشِّیْ 
 بَدَنبِقُواتِ الْ الَ یُکَسِّلُهُمْ
 واتِ العُقُولبِسَهْ  الَ یُغَفِّلُهُمْ

 وبِنسیانٍ وَسَهْ الَ یُحَجِّبُهُمْ
 دو صفت را هیچ یک مظهر نشد

 در عروج و در نزول او را صفوف 
 از حروف آن بسایط منتظم
 شد ز ترکیب کلم با انتظام
 کاندرو هم مصدر و مشتق بود
 جامع اجزای عالم یک سر است
 خوش کالم صادق عادل بود

 عدالً را تمام آیت صدقاً و
 رحمت ذاتی است سابق بر غضب
 بر عدم همواره ارسال وجود
 جرعه نوش از وی تمام کاینات

 های اعیان با صداستکه ازو نی
 دمبدم جاری است بر ما نفخ وی
 دم یکی دم دان نواها صد هزار
 عالمی که جزوی از وی آدم است
 یافته نور کمال محرمی
 کاندرو انوار را باشد افول

 درو اضواء را باشد طلوعکان
 وان رحیمی دم دم نور شهود
 دل چو عرش عالم آدم بود
 خود دل آمد عرش یا عرش است دل
 عرش مادر دل چو فرزند خلف

 وش دوگوشوار معتدلسمط
 گوشوارش آن حسني و آن حسن
 آفریند آدم پاک صفی
 آینه کرده ملک را روح را
 پاک از نقص کدورات آمده

 وعَ الَ قُعُودالَ قِیامَ الَ رُکُ
 طَ الخُشُوعرَاکِعُونَ دَائِماً فَرْ

 هِم کَسَاالتُ الجُفُونالَ یُغَطِّیْ 
 الَ یُرَجِّوهُم بِسَامَاتِ الحَزَن

 واتِ الفُضُولهْبِل الَ یُعَطُلُهُمْ
 والن وَ لَهْبِبُطْ الَ یُدَي جُهُمْ

 هیچ یک دو فعل را مصدر نشد



۳۶۵ 

 هر یکیشان مظهر یک اسم خاص
 چشم دل بگشا به قرآن مبني

 استپس مالیک هر یکی را حضرتی 
 

 با یکی فعلش همیشه اختصاص
 ما منا ببنيآیت عظمای 

 اندران حضرت وزو بس خلوتی است
 

 ٭٭٭
 

 این همه جلوات که ربانی است
 آیینۀ وجه رحیممظهر و 

 جلوۀ هر اسم از اسمایِ رب
 جلوۀ رحمانی آمد ای حبیب
 خاص باشد زانکه از یک نعت اسم
 عام باشد زانکه وصفی شامل است
 جلوۀ اوصاف لطف حق تعال
 جلوۀ وجه رحیم است ای حبیب
 عام زان کاوصاف حی را شامل است
 سیمني فرزند شاه کربالن

 لَدُن آن لسانُ الصّدقِ علمِ مِنْ
 گرچه اسم خاص آن عالم گفت
 الرحیم ما هُوَ، ای کامل امام
 بهر حدش دُّر اسم عام سفت
 هر یکی جلوه گه ربانی است
 دم یکی دم بیش نبود لیک نای

 ای کو حضرت جامع بودجلوه
 جامع اقسام جلوات آمده

 

 گشته ظاهر از دم رحمانی است 
 نیست جز انسان عدل مستقیم
 در سعید و در شقی و روز و شب
 خاص باشد عام باشد این عجیب
 مظهرش گه روح باشد گه جسم
 شامل هر عاىل و هر سافل است
 در دل انسان کل مرد کمال
 عام باشد خاص باشد این غریب
 خاص زانکه خاص مرد کامل است

 دق امام ذوالعالجعفر صا
 گفت الرحمن اسم خاص کن
 لیک موضوع به وصف عام گفت
 او ز اسماء خدا اسمی است عام
 لیک موضوع به وصف خاص گفت
 در حقیقت آن دم رحمانی است
 بی حد است و بی عدد بی انتهای
 بر رحیمی دم یقني واقع بود
 لیک نایش مظهر ذات آمده

 

ایضاً وَلَهُ طابَ ثَرَاهُ 
 مظهر ذاتست آن انسان کل

 آید سخنهان که جذب آلوده می
 ساقی فیّاض از خم جالل

 رسدساقی رند قوی دل می
 کند ثابت دل عشاق مامی

 کندال و اِلّا نی موجّه می
 سازد دو چشم احوىلکور می

 رسدمظهر سر عجایب می
 ها دگر وقت نماز است ای امني
 استعانت چیست استدعای عون
 ظاهر احمد ز باطن مستعني
 صورت احمد نبی ذوالجمال

 مقبلی نیست در صدر نبی

 جامع جلوات و هادی سبل 
 گردد آن علم لدنمنکشف می

 بخشد به اصحاب کمالاده میب
 رسدیعنی آن مشتاق عادل می

 ذوالفقارآسا دم مشتاق ما
 کندنفی غري اثبات اللّه می

 از ظهور سطوت نور علی
 رسدعون مجموع نوائب می

 تَعنينَسْ بُدْورد کن ایَّاکَ نَعْ
 مستعني کبود طلب فرمای عون
 معنی احمد ز صورت مستبني
 معنی احمد وىل ذوالجالل

 تقراال دل پاک علیمس



۳۶۶ 

 نیست در قلب علی مرتضی
 آن تجلی چیست مصباح ظهور
 فهم کن مصباح را، مشکوة را
 آن الوهیت چو مصباح لطیف
 آن نبوت آمده مشکوة نور
 الجرم باب اللّهِ اعظم علی است
 تا که احمد شهر علم اقدم است
 شهر علم مصطفی دارد دو در
 از در باطن فیوض الیزال
 ورنه در ظاهر کمال مستمر
 باب باطن چیست سر حیدری
 باب ظاهر صورت حیدر بود
 دُّر این معنی پیمرب خوش بسفت

 کُلِّ نَبِي تَ مَعْتَ سِرَاً اَنْجِىْٔ
 ایحسن در ظاهر شه فرخنده

 چون به باطن بنگری عشق است شاه
 گر طلبکاری نکردی بلبلی
 این همه بازارها کاراستند
 گرچه حسن از رحمت حق آیتی است

 وحی آسمانغایت اسرار 
 غایت نظم کالم مثنوی
 مثنوی اِلّا کالم اللّه نیست
 همچنني هر دُّر که مشتاقش بسفت
 تافت بر ما پرتو خالق ما
 خود به خود محتاج خود مشتاق خود
 نیست جز مشتاق کس اندر میان

 

 جلوه گر اال تجلی خدا
 ررَبِّنا اللّهُ نُوْ مِنْ تَمِعْاِسْ

 وان زجاج صاف چون مرآت را
 وان واليت چون زجاجی وان شفیف
 از زجاجه جلوه گر در وی حضور
 و ان نبی و مصطفی باب العلی است
 مرتضی او را چو باب اعظم است
 آن یکی مخفی و دیگر جلوه گر

 دِ صاحب کمالریخته بر احم
 گشته بر کّل خالیق منتشر
 معنی آن صورت پیغمربی
 که وصی نفس پیغمرب بود
 با علی خوش شرح این معنی بگفت

 راً یا عليّ اَنتَ مَعِيتَ جَهْجِىْٔ
 ایعشق اندر خدمتش چون بنده

 کرده در بر کسوت خاص سپاه
 گشتی گلیاز کجا مطلوب می

 از برای مشرتی پرياستند
 شقش غایتی استآن شناسایی ع

 نیست اال عرتت اسرار دان
 نیست اال آن حسام معنوی
گاه نیست  جز حسام الدین کسی آ
 جز مظفر کس نداند گرچه گفت
 ما به او محتاج و او مشتاق ما
 جلوه گر از کسوت عشاق خود

 عَرَف کَلِّ اللّسان قصه کوته مَنْ 
 

در شرح حدیث کمیل
 مرتضی آن پادشاه پاک ذیل
 گفت با او آن کمیل پاک دین

 ل عیارمرتضی گفتا به آن کام
 گفت شاها گر چه من فانیستم
 اتنه تویی گنجور و من گنجینه

 شاه فرمودش بلی ای محرتم
 شَحُ کَ یَرْ مَحرمی لیکن عَلَیْ

 چون شوم لربیز از فیض درود
 کَ کامِالحَرثٍ مِنْ  قَالَ مَا مِنْ

 ریخته فیض حقیقت بر کمیل 
 حَقیقه یا امريالمؤمننيمَا الْ

 را باشد چه کاربا حقیقت مرت
 صاحب سرّ تو آیا نیستم
 اتنه تویی منظور و من آیینه

 صاحب سرّ منی بی بیش و کم
 فَحجَنَابِي یَطْ ضٍ مِنْکُلُّ فَیْ

 ای زان فیض جودبر تو ریزد رشحه
 بُ سَائِاللُکَ رَبُّکَ یُجِیْمِثْ



۳۶۷ 

 ماً عَائِالیَتِیْهَرْ رَبِّ الَ تَقْ
 در جوابش گفت آن بحر کمال

 وار چیستپردۀ خورشید جز ان
 چون بر آن انوار افتد چشم جان
 چیست آن سبحات حق جلوات نور
 ذات از فرط ظهور وانجال
 گفت چون بشنید آن حرف عجیب
 بار دیگر شاه فیاض النعم
 کاین حقیقت محو موهوم آمده

 های وجه شمس الیزالپرده
 نیست اِلّا هستی موهوم تو

 نَنَانَ رَبِّنَا وَ بَیْسَ بَیْلَیْ
 را هستی وهمی حجابشمس حق 

 صحو چبود انکشاف آن غمام
 محو هستی صحوهشیاری بود
 محو چبود آن فنا اندر فنا
 واصالنِ منزل حق الیقني
 چون کمیل از جام ساقی گشت مست
 پردۀ هستی موهومش درید
 چون فزودش ذوق باده حرص جان
 از کرم جام دگر کردش عطا

 حقیقه گوش کن گر طالبیمَا الْ
 که سرِّ معنویگشت غالب چون

 هستی مطلق وجودی بس لطیف
 نور هستی غالب آمد شد مزید
 سرّ چو غالب شد غلق مغلوب شد
 زور آتش دیگ را پرجوش کرد
 سیل از کهسار آمد پر شتاب
 چون کمیل این نکته از شه گوش کرد
 شسته گشتش نقش هشیاری ز دل
 کَرِّت اخری ز پاکیزه دىل
 چشم از نور رخت بی نور نیست

 ها دارد جمال شاه ماپرده
 شاه گر بی پرده آید در ظهور

 ها از نور و ظلمت آن جلیلپرده
 اهل دل را در مقامات کمال

 راً سَائِالفَقْی هَرْرَبِّ التَنْ
 اللجَ حاتِ الْفُ سُبْ کَشْ حَقیقَةْالْ

 شمس را جز نور او سیار چیست
 ذات را تسبیح گوید بی زبان
 نور چبود گوش کن عني ظهور
 دایماً اندر بطونست و خفا

 بنا بَیَاناً کَي اُجِیْیا عَلی زِدْ
 در جوابش گفت از روی کرم
 که قرین با صحو معلوم آمده
 که معرب شد به سبحات الجالل
 باش حاضر تا شود معلوم تو

 نُنَاهُ اِالّ عَیْجُبْحْحَاجِباً یَ
 ابر واشد منکشف شد آفتاب
 از رخ شمس منري بی ظالم
 آنچه خواب و این چه بیداری بود
 صحو چبود آن بقا اندر بقا
 جملگی مستان هشیار آفرین
 دست ساقی برد او را خوش ز دست
 حرص او افزود و شوقش شد پدید

 نی بَیانًا بر زبانآمدش زِدْ 
 ر صفاشد صفا اندر صفا اند

 هتک سرِّ عبد سر غالبی
 شاه دل در ملک جانت شد قوی
 چون قوی آمد تعني شد ضعیف

 های سر معنی را دریدپرده
 صرصر آمد خار و خس جاروب شد
 رخنه اندر هستی سرنوش کرد
 بند و بست پشته و پل شد خراب
 جرعۀ سیم ز ساقی نوش کرد
 می فزودش عشق و مستی متصل

 یا علینِي بیاناً گفت خوش زِدْ
 گر ز رخ برقع گشایی دور نیست
 تا که بشکافد دلِ آگاه ما
 دل نیارد طاقتش از فرط نور
 خوش برافکنده به رخسار جمیل
 در پس هر پرده ذوق و وجد و حال



۳۶۸ 

 انکشاف هر حجابی زان حجب
 چون یکی پرده گشاید شاه دل
 مستقل شد دل چو اندر منزىل
 تا مقام دیگرش الیق بود

 های پاک ذیلپرده پرده پرده
 فاش پالوده بود و صاف صاباده

 پردۀ دیگر گشودش آن ودود
 مر حقیقت را چهارم شارحی

 بُ االَٔحَدالحقیقة مَاهِيَ جَذْ
 چون احد توحید را جاذب شود
 زانکه مجذوب است مغلوب جذوب

 لَنَا التَّوحیدُ مَا هو ای پناه قُلْ
 یَت ای سندأَحَدْ لَنَا مَا لُوْ قُلْ

 چونکه مغلوبش شود حکم کثري
 ب توحکم جاذب گريد این مجذو

 سرّ غالب گه کند هتک ستري
 سرت مهتوکی که مغلوب وی است
 چون کمیل آن جرعۀ چارم چشید
 جمع مطلق آن چنان او را ربود
 گفت دیگر ره اماما عارفا
 شاه چون دیدش به بحر جمع غرق
 خوش کشانیدش به بحر تفرقه
 جعفر صادق شه عاىل اثر

 رِقَهتَفْ عَنْ  فَرِدْ عاً یَنْجَمْ اِنْ
 عِ خَلَاجَمْقاً عَنِ الْرِیْتَفْاِنَّ 

 ق ای مُدِلفَرْ ع وَالْجَمَْن الْعُ بَیْجَمْ
 آن حقیقت دان که از صبح االزل
 پس شود آثار آن الیح ترا
 بر مرایای تجلی وجود
 هر یکی از آن مزایای کمال
 واحدیت راست تمثال دگر
 آن هیاکل دان تماثیل لطیف
 وصف وحدت در همه ساری بود

 کمیل با نظام از دم رابع
 وقت آن شد که کمیل اکمل شود
 چون شود سري اىل اللهت تمام

 هست معراجی برای اهل لُب
 دل شود اندر مقامی مستقل
 بایدش چشم دگر، دیگر دىل
 منزىل دیگر به وی اوفق بود

 چشم کمیل کرد برمنکشف می
 کرد استدعای دیگر انکشاف
 دیدۀ دیگر ببخشیدش ز جود
 شاه فرمودش به قول واضحی

 ماالتَجزی البِعَد مَااألحَدْ 
 آن شود مغلوب و آن غالب شود
 شاه جذابست غالب بر قلوب

 مُنَا بالوَاحِدَّیت ال اِلَهحُکْ
 عِ االَٔحَددِراجُ الکُلِّ يف جَمْإنْ
 رود از وی ایا مرد بصريمی

 نعت غالب گريد این مغلوب تو
 نیست جز ذات احد ای بی نظري
 هست توحیدی که مجذوب وی است
 نشأة بحراالحد آمد پدید
 که ز فرقش آگهی مطلق نبود

 نِي بَیاناً کاشِفاخَامِساً زِدْ
 بی خرب گردیده از احکام فرق
 تا ز تعطیلش برد در زندقه
 این چنني گفتا به اصحاب نظر

 عني زندقه محض تعطیل است و
 کاً ظَاهراً بِیهاَوَ شِرْکانَ تَشْ 

 هست توحید قویم معتدل
 شارق آمد نور شمس لم یزل
 پس شود احکام آن واضح ترا
 بر مجاىل ظهور نور جود
 هر یکی از آن مجاىل جمال
 هیکل توحیدیست ای با بصر
 واحدیت راست مرآت شریف
 حکم وحدت در همه جاری بود

 ا تمامکرد چون سريِ اىل اللّه ر
 فاضلی عارج شود افضل شود
 کامل الذاتی تو ای عاىل مقام



۳۶۹ 

 ای عجب زین کامل بی تفرقه
 مرحبا وحبّذا زندیق خاص
 کیست این زندیق غرق بحر جمع
 کیست این زندیق آن مست عشیق
 عاشقی را نسبت از معشوق پاک
 خاک گر باشد سیه عاری ز نور
 کفر اینجا عني ایمان شریف

 هل کمالست ای پسرزندقه ا
 کاملیت الجرم این زندقه است
 اکملیت چیست دانی ای رفیق
 در مرایا همچو حق ظاهر شدن
 سوی فوق از جمع خوش بازآمدن
 در همه اطوار سایر آمدن
 فوق بعد الجمع باشد این مقام
 آن یکی عینش سوی جمع آمده
 فرق چشمش را حجاب از جمع نیست
 فرق قبل الجمع فرق اهل جمع

 ه جانش گشت اندر جمع غرقآنک
 مرد جمع الجمع زین هر دو حجاب
 عني فرقش نه حجاب فرق جمع
 سالک مطلق نباشد سمع محض
 جمع کرده خوش به هم جذب و سلوک
 عاشقان جمله عبید و او شه است
 چون کمیل از جام چارم زان عقار
 تاجداری خواست گردد تاج بخش
 گفت کای ساقی فیاض وجود

 عادل مزاج در جوابش گفت آن
 حَ لَاحباحاً فإنَّ الصُّبْفِ مِصْاَطْ

 صبح الئح چیست آن صبح ازل
 الم فلا در لفظ الصبح ای امري
 در جواب پنجمني صبح االزل
 در جواب چارمني جذب االحد
 چیست آن نور احد صبح ازل
 نور واحد چیست مصباح کمال
 این همه اطالق تجرید آمده
 نور توحید است آن المع سراج

 که کمالش هست عني زندقه
 که زند صد طعنه بر صدیق خاص
 او چو پروانه احد او را چو شمع
 که امامش خواند زندیق طریق
 سوی زندیقی بود با اشرتاک
 ظلمتش دان عني نور ای باحضور
 زندقه شد عني توحید لطیف

 ق نه خاکش به سرهر که این زندی
 زندقه جمع عری از تفرقه است
 منزل سري اىل اللّه ای عشیق
 در همه برخویشنت ناظر شدن
 همچو حق سر تا به پا ناز آمدن
 با همه ادوار دایر آمدن
 هست ذوالعینني آن مرد تمام
 وان دگر عینش سوی فرح آمده
 فرق وی چون فرقِ اهل سمع نیست
 عني فرق آن حجاب عني جمع

 جمعش شد حجاب عني فرقعني 
 هست فارغ نیست بر جمعش نقاب
 سالک مطلق نه چون اصحاب سمع
 نه بود مجذوب مطلق جمع محض
 جامع وصف عبید و هم ملوک
 نایب ربانی ظل اللّه است
 مالک ملک بقا شد تاجدار
 بعد معراجش شود معراج بخش

 أَجُود نِي بَیَانًا کَيْسَادِساً زِدْ 
 السراجَ فِکای کمیل معنوی اَطْ

 لَاحَ الصَّباح سَکَّنَ المِصباح اِذْ 
 حضرت ذات احد عز و جل
 سوی آن صبح ازل آید مشري
 یاد کن از قول شاه بی بدل
 جذب الصبح األزل دان ای سند
 اول است و باطن است و لم یزل
 آخر است و ظاهر است و الیزال
 این همه تعلیق و تقیید آمده

 لزُّجاجکوةُ اکَلُ التَّوحیدِ مِشْهَیْ



۳۷۰ 

 هیاکل آن حقایق آمده آن
 گاه اللهی و ربانی بود
 عالم اسماء بود قسم یکم
 قسم اول آمده همچون زجاج

 قُیُود لِقُ عَنْ ای کمیل خاص اَطْ
 این هیاکل جمله قید جان تست
 حاجبني شه که قوسني آمده
 گر حجاب قاب قوسني بردری

 نَی رسیدی زین دنّوأَدْ َچون به أَوْ
 علو زانکه حق را در دنو آمد

 قاب قوسني چیست بحر احمدی
 آن یکی قوسش بود بحر احد

 نَی بگو بحر احدأَدْ چیست أَوْ 
 ىل مع اللّه است اینجا آن علی
 احمدیت خود حجاب عني بني
 در مقام ىل مع ما ذالوصول
 تو سراج بس منريی احمدا
 گشت طالع از دلت صبح احد
 آن نبوت ازمیان شد برکنار
 جلوۀ ذات العلی مقتدر

 ستتار اینجا نه بطالن و فناستا
 فِ السِّراجَ ابطال نیستمعنی اَطْ

 رَهُ اِنَّمَا اللّهُ مُتِمُّ نُوْ
 چیست این اتمام تحریق حجاب
 نیست این کشف الغطا ابطال نور
 ذات از کشف الغطا شد مستبني
 هر کسی از کشف افزودش کمال
 زانکه پیش از کشف شد کامل یقني
 در شبش بد آفتاب بی زوال

 کُشِفَ الغِطا از آن جناب سِّر لَوْ
 هر که تاج معرفت بر سر نهاد
 خرقه گر پوشید آن مرد وىل
 اولیاء شیعیان مرتضی
 هم به اذن رخصت امر امام
 حامل سرّ مقنّع جانشان

 

 آن حقایق نور شارق آمده
 گاه اعیانی و اکوانی بود
 عالم اکوان بود قسم دویم
 قسم دویم چیست مصباح السراج

 باحاً بَدَا صُبُح الشُّهودفِ مِصْاَطْ
 این حقایق حاجب عینان تست
 خود حجاب و پردۀ عني آمده

 نَی پریأَدْ خوش به خلوتگاه اَوْ
 حاصل آمد جانت را سر علوّ

 ه را در علو باشد دنّوذات ش
 اجتماع با حدی و بی حدی
 قوس دیگر بحر واحد ذوعدد
 خالص از تعلیق و تقیید و عدد
 احمدا تو خود نبی مرسلی
 خرقۀ احمد بینداز ای امني

 نگنجد نه نبی و نه رسولمی
 نور بخش هر ضمريی احمدا
 منطفی شد آن سراج ذوالعدد
 جلوه گر ذات العلی با اقتدار

 شد شد نبوت مسترتچون عیان 
 بلکه خود تکمیل نور کربیاست
 سر این اطفا بجز اکمال نیست

 تُورِهِ مَسْ تارَ عَنْرَقُ االَٔسْیَحْ
 پرده واشد منکشف شد آفتاب
 بلکه خود اکمال نور است و ظهور

 دَادُ الیَقنيِفِ الحُبِّ یَزْبعد کَشْ
 غري ذات آن علی ذوالجالل
 شمس حق عني یقینش را مبني

 ر بر دیدۀ صاحب کمالجلوه گ
 لَمُ بالصَّوابِاین بود واللّهُ اَعْ

 از دم جان پرور حیدر نهاد
 از علی پوشید و اوالد علی
 منتشر کرده ره و رسم هدی
 منتشر عرفان شده بر خاص و عام
 رشح جام لو کشف ایقانشان

 

 ایضاً وله مِنْ قصایده المشتاقیّه



۳۷۱ 

 دهر چون باغ و شجر چرخ و ثمر انسان است
 کیست انسان به حقیقت بنگر صاحب دل
 صاحبدل چوشود شخص، تو انسانش مخوان
 نیست این پیکر مخروطی جسمانی دل

 دم رحمانی است دل یکی سر الهی و
 

 باغبان حضرت خالق علی الشان است 
 که تن خاکی او با دل و دل با جان است
 گرچه ناطق بود اما به صفت حیوان است
 بلکه این بارگه و حضرتِ دل سلطانست
 که برو هر نفسی صد نظر رحمان است

 

 ٭٭٭
 

 مه هامان شه شاهان که سلطان بقا آمد
 سلوک با کمال و جذبۀ با اعتدال او

 پیدا دنو وصفیِ او از شئون کربیا
 علی ذات شد چون از علی اکرب اعظم

 

 نَی مه برج وفا آمدأَدْ شه اقلیم أَوْ 
 اش از مرتضی آمدسلوک از مصطفی و جذبه

 علو ذاتیش از ذات حق جل عال آمد
 ازارش عظمت حق کربیای حق ردا آمد

 

 ٭٭٭
 

 گردون به سان آسانسان کل چو قطبی و
 نسناس اهل مشئمه اصحاب میمنه
 اشباه ناس آمده ازناس مستفیض

 کِراماَیُّها الْ جَعُوا وَراىَٔکُمْ اِرْ قُلْ
 دانی که ماوراء تو چبود مقام انس
 قوس نزول را چو تو سیار آمدی
 این منزل ایاس چو مستقبل تو شد
 آن کون بی قیاس چه باشد مقام نور

 مقدس استعقل مجرد آن جربوت 
 آن نور قاهر جربوتی لقب مدام
 جربوتیان همه متعانق به یکدیگر
 از جسم مادیست مجرد چو ذاتشان
 نسیان و سهو نیست درین موطن کمال

 ایست حضرت جربوت از آن شرابخمخانه
 

 بر قطب المحاله بود آس را اساس 
 اشباه ناس آمده ارباب قرب ناس
 زان سان که مه ز مهر کند نور اقتباس
 از ماورای خویش بکن نور التماس

 عقلِ وَالحَواسإلَی وَرائِکَ بِالْ جَعْاِرْ
 اقبال تست جانب این منزل ایاس

 ترا کون بی قیاسدرتست سرفتاده 
 منزلگه عقول مجرد ز هر لباس
 کان جایگاه نیست بجز قدرت وشناس
 ناطق بود به ذکر حق و سبحه و سپاس
 از اتحاد عشق نه از شدت تماس
 نی نسبت مالمسه آنجا و نه مساس
 نی غفلت است ولهو و نه نوم است نه نُعاس
 ملکوت مستفیض شده همچو جام وکاس

 

 ٭٭٭
 

 سلطان عشقخیمه چو زد در جهان حضرت
 عشق چو دامن کشان بر سرِ عالم گذشت
 عشق چو چوگانِ ناز در کفِ قدرت گرفت
 ابطحی یثربی بوی یمن خوش کشید
 نور ازل آمده صورت آغاز حسن
 عشق مجرد ببني آمده جویای حسن
 حسن مقدس نبی عشق مجرد علی
 دیدۀ معنی گشای یک دل و یک رو ببني
 آن رخ خوب حسن اخرتی از برج حسن
 آن دو گهر را که برد عرش پی گوشوار

 

 کون و مکان آمدند بندۀ فرمان عشق 
 دست جهانی گرفت یک سره دامان عشق

 م چوگان عشقنه فلک آمد چو گوی در خ
 جانب یثرب وزید چون دمِ رحمان عشق
 سرّ ابد آمده معنی پایان عشق
 حسن مقدس نگر آمده جانان عشق
 عشق نگر آن حسن حسن نگر آن عشق
 عشق به دوران حسن حسن به دوران عشق
 وان دل پاک حسني گوهری از کان عشق
 چیست دو دُّر یتیم از دل عمان عشق

 



۳۷۲ 

 ٭٭٭
 

 رو وام کن ز حضرت حق چشم معتدل
 نقش دو کون در نظر آید ترا خیال
 آن عالمی که حق ملکوتش لقب نهاد

 اندای که کون مثالیش خواندهآن نشأه
 گفت ارضُ اللّهِ وَسیعةٌ که حق در کتاب

 دل طایری و منزل الهوتش آشیان
 رخسار دل در آینۀ ذات حق ببني
 دل سرِّ حقِ مطلق و حق سر دل بود
 اندمخروط پیکری که دلش نام کرده

 چون آسمان ز حمل امان ابا نمود
 

 تا بر تو آشکار شود اعتدال دل 
 گردد ترا چو عني حقیقت خیال دل
 ظلی بود به دیدۀ جان از ظالل دل
 عکسی بود به چشم عیان از مثال دل
 شرحی بود ز عرصۀ واسع مجال دل
 ذکر دوام و فکر حضوری دو بال دل
 تا منکشف شود به تو سر جالل دل

 دل مقال حق شنو از حق مقال دل از
 از عالم گل است چه داند کمال دل
 بر دل نمود عرض چو دید احتمال دل

 

 ٭٭٭
 

 دی ز کوی دلرب شريین شمایلمبا
 خورشید از مشارق غیبی طلوع کرد
 زنجري زلف اوست وگر نه بدان صفت
 باللّه مرا به قبلۀ زُهاد کار نیست

 ها ز دهر به دل جا گرفته بودبس عقده
 ساقی بریز بادۀ صافی به جام صاف
 زان می کزان صعود کند جان نازلم
 زان می که مطمئن شود این نفس ملهمم

 رب نوای پردۀ عشاق ساز کنمط
 هاش به رقص آورد تنمزان نی که نغمه

 زان نی که منکشف شود ازوی حوایجم
 

 آمد شکفت از نفسش غنچۀ دلم 
 خوش جا گرفت آینه سان در مقابلم

 ام که نبندد سالسلمدیوانه گشته
 دل به طاق ابروی او گشته مایلمتا 

 انگشت او گشود ز دل عقد مشکلم
 تا حل کنم به روی تو یکسر مشاکلم
 زان می کزان عروج کند جسم سافلم
 زان می که متصل شود این سرّ واصلم
 تا مرتفع شود ز نظر سرو حایلم

 هاش به وجد آورد دلمزان نی که پرده
 زان نی که منطوی شود از وی منازلم

 

 ٭٭٭
 

 دوریست پر ز محنت و عهدیست پر ز غم
 اشراک و منقصت شده مقبول و روشناس
 مردان حق غریق بال گشته سر به سر
 مستأنس عوام شده راحت اخصّ 
 رو به وشان به دعوی شريی به جلوه گاه

 زدنبسیار سهل در ره دعوی قدم 
 نبود گریزگاه درین دور پر فنت
 ذاتش که هست واجب ممکن نما کند

 

 راحت همه مشقت و درمان همه الم 
 توحید معرفت شده مردود و متهم
 خاصان حق اسري جفا گشته دم بدم
 مستقبل خواص شده محنت اعم
 شريان حق گرفته ز غم گوشۀ اجم

 ره معنی زدن قدمبسیار صعب در 
 اال جناب مرتضوی صاحب کرم
 از صورت حدوث عیان معنی قدم

 

 ٭٭٭
 

راهی است سوی کوی تو چون موی توای
  محتشم

 های توبه توها چون عقدهبسیار در وی عقده

 باریک و تاریک و سیه طوالنی و پرپیچ و خم 
 های خم به خمها چون دامبسیار در وی دام

 نام تو حرز هرجنان در کعبه و بیت الصنم



۳۷۳ 

 ذکر تو ورد هر زبان در مسجد و درمیکده
 آری چون دو لب منسوخ سازی العجبورگفت

 جبني من با نیاز، او نازنني، من تريه بخت او مه
 ساقی گالب و می به هم ترکیب کن اندر قدح

 ای از میغ وهاب الصورتا رخ نماید جلوه
 در باطل و معدوم خوش بینم وجود حق عیان
 اغیار گرداگرد من لشکر به لشکر صف به صف
 عزت کجا ماند مرا من دور و ایشان مقرتب
 لطف است مارا قهر تو نوش است ما را زهر تو

 ای ماه ماهان یقني ای شاه شاهان زمني
 در حضرت علم و عیان نور تو کشاف الحجب
 جودت بری از ال و لن بودت عری از ما و من
 نور جمال عصمتت هرگز نگردد مختفی
 با شمس نور کاملت شمس مضی آمد سها

 ای رخسار توشمس الضحیعالم همه یک ذره
 ای شاه مشتاقت منم، مشتاق عشاقت منم

 گشته ستّار الضّیاء لَهَم تاگیسوی لَیل مُدْ
 ارواح اعداء لزج باکرب و کینه مزدوج

 

 رسم فصاحت از عرب، طرز مالحت از عجم
 محتشممن خاکسار و مستکني، او تاجدار و 

 مطرب رباب و نی به هم تألیف کن اندر نغم
 ای از حسن خالق العدمهبرقع گشاید عشو

 در حادث و موهوم خوش بینم رخ شاه قدم
 نام خوش تو در دهن لحظه به لحظه دمبدم
 حرمت کجا ماند مرا من خوار و ایشان محرتم
 تریاق باشد بهر تو گر روز و شب نوشیم سم

 سلطان فیاض النعم ای نعمت اللّه نور دین
 در ظلمت شک و گمان روی تو مصباح الظلم

 ازعلم وظن ذاتت فزون از کیف و کمشأنت برون
 ذیل کمال عفتت هرگز نگردد متهم
 با بحر جود شاملت یم وسیع آمد چو نم

 ای هستی تو مانند یمکونني همه یک قطره
 در عاشقی طاقت منم تا چند باشم جفت غم

 شته کَشَّافُ البُهَمرخسار روز مبتسم تاگ
 همواره بادا ممتزج یک سر به ظلمات نِقَم

 

 ایضاً و له رحمةُ اللّهِ عَلَیه
 آسمان چون آس و قطبش جان کامل آمده
 اصاحب دل کیست آن کزحضرت حق سوی م
 اَوّال بگذشته از ناسوت سجینی مقام
 بعد از آن از حضرت الهوت علیني مناص
 برزخ جامع بود دل در میان حضرتني
 قابل آن فیض الهوتی شده از یک طرف
 واجب ممکن دو دریای عظیم بی کران

 حَقَّ گفته گاهی از علورَأَی الْ رَآنی قَدْ مَنْ
 پرسی دلیلای که بهر راه عشق از من تو می
 جویی حبالای که بهر صید دل ازمن تو می

 انددر فنون سحر بسیاری رسائل گفته
 

 قطب عالم جان پاک صاحب دل آمده 
 از خودی بی خود شده منزل به منزل آمده
 تا مقام حضرت الهوت واصل آمده
 دل گرفته زاد ره تا عالم کل آمده
 گاه فاعل آمده دل گاه قابل آمده

 ز عالم ناسوت فاعل آمدهیک طرف ا
 غِیان است آنکه فاضل آمدهبرزخ الیَبْ 
 ناکَ گهی فرموده نازل آمدهما عرَفْ

 تر از کل دالیل آمدهروی او واضح
 تر از کل حبایل آمدهموی او محکم
 تر از کل رسایل آمدهچشم او بالغ

 

 در مدح حضرت شاه اولیاء علی مرتضیهيلع
 همچوآس استیو گردونقطبکاملوجودشخص

 از آن رو اهل دانش آسمان خوانند گردون را
 از آن رو اهل بینش مرد حق را قطب گویندی
 ترعوام الناس را نسناس خواندن هست الیق

 یاً انگاشتی جز حق تعاىل رایاً مَنسْچونسْ

 وجودآس را بر قطب دوران و اساس استی 
 که گردان بر وجود مردحق مانند آس استی
 کش اندر منزل تمکني ثبوت بی قیاس استی

 خدا مخصوص این اطالق ناس استیخاصانبه
 از آن رو ناس مرد عارف کامل شناس استی



۳۷۴ 

 محسوس فی ذات اللّه است از قول پیغمربعلی
 گفتیعربممسوسشگشتمجنونراکهکسهرآن

 به پیغمربهمی گفتند مجنون شد علی مانا
 عیان شد مستی جانش مگر جن کرده مس اورا
 پیمرب گفت ممسوسی است حیدر گشت آشفته

 یشاناللّه است ای قاصراندذاتفیممسوسعلی
 جالل کربیا چون بحر و حیدرماهی آسایی
 علی ممسوس فی ذات اللّه آمد ال بذات اللّه
 چو در نور خدا مغموس آمد جان پاک او
 چو نور او بجز نور خدا نبود از آنستی
 شه جم بنده کاندر مجلس رندان خاص او
 عظیم الخلق ذات اعظمی کز مغز پاک او
 اگر پرداختی با صنعت اکسري رای او
 دم از مردی زدی چون همتش آبای علوی او

 رَ اللّهیَا نَذِیْ مُدَّثِر و قُمْاَلَا یَا اَیُّهَا الْ
 ای شأن علی بر خلق ظاهر کنبرون آ شمه

 زَلفِي عَلِیِّ کُلَّ مَا اُنْ مرتس از ناس بَلِّغْ
 علی را گر اطاعت ناوری ای دل خجل مانی
 علی را شو زمشتاقان که هر مشتاق جانی را
 اال تا مادح خريالنبیني آمده حسان
 به مدح مرتضی بادا زبانم دایماً ناطق

 

 باذات خدا جان علی را خوش مساس استیکه
 از آن معنی که جن را با وجود او تماس استی

 خواب و نه نعاس استینهخوردستیرانهشهآنکه
 معاین شورش و سرش نه در سرت و لباس استی

 جان ممسوسان مماس استیباجننه زان گونه که
 رعزت حق ارتماس استیعلی را در بحا

 که اندر بحرقدرت دایم او را انغماس استی
 علی فرد را کی وصف إِمساس و لماس استی
 از آن شمس فلک را ار رخ او اقتباس استی
 که از نور علی پیغمربان را التماس استی

وکاسجاموقمرچونوشمسساقیچونفلک
  استی

  استیعطاسیکچونالقدسروحوجودحضرت
 مه پیغمربان همچون نحاس استیزر قلب ه

 ز باران امهات آسا همه حیض و نفاس استی
 بگو پیچیده خود را تا به چند اندر پالس استی
 مگرجان ترا از طعن مشتی خس هراس استی
 که حفظم عاصم جان ترا از شر ناس استی

 إمَام هر اناس استیعَی بِالْدر آن روزی که یُدْ
 ناس استیبه مشتاقُ الیه خویش در معنی ج

 اال تا مادح سجاد جان بوفراس استی
 مغزم تا که عقل و فکر و تدبري و حواس استیبه

 

و مِنْ غزلیّاته
 به چشم کم مبني عشاق ما را
 کتاب ناطق خالق چو ماییم
 ز مرآت جمال ما عیان بني

 

 در ایشان می نگر اخالق ما را 
 نظر کن جزو جزو اوراق ما را
 جمال حضرت خالق ما را

 

 ٭٭٭
 

 نفس جان گسل مسموم بوداین خسته دلز افعی
 برون از جسم و جان چرخی زدم درالمکانرفتم

 

 ب معتدل تعدیل کرد اخالق راجام شرا 
 در چرخ آرم این زمان این گنبد نه طاق را

 

 ٭٭٭
 

 خویش بینی تو در میکده ذنبی است عظیم
 

 حضرت پري مغان آمده غفار ذنوب 
 

 ٭٭٭
 

 حق راست این جهان همگی دفرتی عجیب
 

 نتخبانسان کل ز دفرت حق فرد م 
 

 ٭٭٭
 

 طلبدر جان پاک هر نبی سرّ وىل را می
 سر والیت مسترت نور نبوت جلوه گر

 طلبدر جان احمدالجرم سرّ علی را می 
 طلبسر خفی را طالبی نور جلی را می



۳۷۵ 

 لیهر صنعتی اندرجهان دارد به آخر حاص
 

 طلبتو ازخراباتی شدن بی حاصلی را می
 

 ٭٭٭
 

 شد بحر ازل موج زن ازکل جوانب
 غیب است و شهادتآن موج که اوجانب 

 در ذات بود بحرولیکن به صفت موج
 ذوالعرش رفیع الدرجاتی که خدا گفت
 اندر ظلمات هوسِ نفسِ جفاجوی
 ظلمات هواهای نفوس است سکندر

 

 ای شد ز مراتبهر موج از آن مرتبه 
 آن حضرت انسان بود ای صادق طالب
 مجذوب به صورت به حقیقت شده جاذب
 عشق است که بريون ز حدود وز جهاتست
 دل همچو خضر آمده عشق آب حیاتست
 عقل است که حريان شده در این ظلماتست

 

 ٭٭٭
 

 دلدار همه دل شد و شد دل همه دلدار
 دلدار دل ماست به تحقیق بر صورت

 

 تفریق و تمایز ز دو بینی و دو دانی است 
 ار آدم اول، دل ما آدم ثانی است

 

 ٭٭٭
 

 یک لطیفۀ غیبی و سر وحدانی است
 یکی حقیقت واحد بود وجود بسیط
 خوبان همگی مظهر جلوات صفاتند

 

 که گاه یوسف و گه نفخه گاه پريهن است 
 که گاه روح شمارندش و گهی بدن است
 مشتاقِ علی آینۀ جلوۀ ذات است

 

 ٭٭٭
 

 ز اغیار چو بگسستم با یار بپیوستم
 از حسن عمل زاهد جنت طلبد از حق
 مقبوىل آن حضرت پاکیزگی تن نیست
 پاکیزگی دل را حل همه مشکل را

 

 اعثاین متصلّی را شد آن منفصلی ب 
 بر قرب خدا ما را شد بی عملی باعث
 بر حسن قبول حق پاکیزه دىل باعث
 تکریم نبی منشاء، تعظیم وىل باعث

 

 ٭٭٭
 

 در راه عشق آن صنم هر گه ترا آید حرج
 جَدَّ وَجَدْ یکدم میاسا از طلب زان رو که مَنْ 

 ربانی باهوش شو با حاضران خاموش شو
 جان پاک اولیا سِرِّ والیت مندرج در

 

 رُ مفتاحُ الفرجصَّبْدر صرب ثابت کن قدم کال 
 لَجَّ وَلَج زن در دل با ادب زیرا که مَنْ می

 از پای تا سر گوش شو ورنه دغائی وهمج
 در سِرِّ جان اولیاء ذات الهی مندمج

 

 ٭٭٭
 

 آن عالم روحانی خمخانۀ ربانی
 نفس ملکوتی را مینا و صراحی دان

 

 روح جربوتی خم فیض صمدانی راح 
 اعیان شهادی را هر یک قدحی ز اقداح

 

 ٭٭٭
 

 رخ ما ساغر و حسن ازل راح
 هویت در حجاب حسن مستور
 وجود التعني هست چون می
 مسمّا فاتح و اعیان خزائن
 مفاتیح الغیوب اسماء حسنی
 حضور حضرت اسما در اعیان
 حضور حضرت ارواح دایم

 رخ ما چون زجاجه حسن مصباح 
 در این آن مختفی چون نَشأة در راح

 حها و اقداها صراحیتعیّن
 بود هر یک ز اسما همچو مفتاح
 غیوب اعیان و غیب الغیب فتاح
 حضور حضرت اعیان در ارواح
 بود در حضرت اجسام و اشباح



۳۷۶ 

 حضور جملۀ این چار حضرت
 

 بود در حضرت جامع ایا صاح
 

 ٭٭٭
 

 ذات ازىل جلوه گر از حضرت اسما
 اسماءالهی متجلی است در اعیان
 ارواح مجرد جربوتی ملکوتی
 اشباح چو مشکوة شد ارواح زجاجات
 اعیان چو مصابیح فروزندۀ اسماء
 آن  نور علی نور بود ذات مسما

 نور علی نور که نامش ذات علی آن
 آمد دل عشاق چو تن نور علی روح

 

 هر اسم یکی آینه زان چهرۀ وَضّاح 
 اعیان به ثبوتی متجلی است در ارواح
 دایم متجلی است در آیینۀ اشباح
 اعیان چو مصابیح بود روشن و لواح
 چون نار کز احجار برآرند به مقداح

 فالق اصباحآن جاعل انوار ظلم 
 فتاح مغالیق قلوبست چو مفتاح
 باشد دل مشتاق چوخم فیض علی راح

 

 ٭٭٭
 

 چون دیده به نور حق در دل نگران گردد
 وح مبني باشدچون عني یقني باشد دل ل

 چون راه مغان پوید آداب مغان جوید
 مشتاق علی آیني خوبان همه آیینه

 

 نور علی مطلق بر دیده عیان گردد 
 چون دیده چنني باشد دل نیز چنان گردد
 اسرار مغان گوید خود پري مغان گردد
 آیني چو نهان باشد ز آیینه عیان گردد

 

 ٭٭٭
 

 مرا دمی دل یک روی و جان یک دله بود
 غم راغم تو بود و من آن دم که شادی و 

 ز پای دل نگشودند قید گیسو را
 

 که جسم را نه به جان الفت و معامله بود 
 به هم نه صورت ضدیت و مقابله بود
 که در طریقت عشاق ز اهل سلسله بود

 

 ٭٭٭
 

 درخرابات فنا بادۀ ذاتم دادند
 مالک الملک جهانِ ملکوتم کردند

 

 بادۀ ذات ز مینای صفاتم دادند 
 بر ملوک ملکوتی ملکاتم دادند

 

 ٭٭٭
 

 انوار قبولدر رخ معتکف صومعه
 گره از سلسلۀ زلف بتان بگشادند

 

 چون ندیدیم قدم جانب میخانه زدند 
 وان گره بر دل هر عاشق دیوانه زدند

 

 ٭٭٭
 

 همت عاىل رندان خرابات ببني
 

 که شهنشاهی عالم به گدا بخشیدند 
 

 ٭٭٭
 

 ما غم یار و زاهدان غم خلد
 

 هر دىل طاقت غمی دارد 
 

 ٭٭٭
 

 دل بود اینکه به گوش آیدم از وی سخنی
 زاهدی رو به سوی میکدۀ ما آورد
 خوان احسان وىل نعمت ما هر که بدید

 

 آیدیا که از دیر صدای جرسی می 
 آیدیا به سر منزل عنقا مگسی می

 آیددسی مینُه فلک در نظرش چون ع
 

 ٭٭٭
 

 ماواتی و آفاقی جداعالم جان را س
 پیش ازین عهد الست رب میثاق بلی

 بود پیش از آن که این آفاق و این نه طاق بود 
 رمزی از میثاق ما آن عهد و آن میثاق بود



۳۷۷ 

 نعمت اللّه نعمتی گسرتد خوش از بهر ما
 

 نعمت اللّه خوان بگسرتد و خدا رزاق بود
 

 ٭٭٭
 

 در مرتبۀ هستی پستی است زبردستی
 نبود عجب ار بر ما شد پري مغان مشفق
 از دیدۀ جسمانی گر آمده پنهانی

 

 افتادگی و پستی عاىل گهری باشد 
 با مغبچگان او را مهر پدری باشد
 ز آیینۀ روحانی در جلوه گری باشد

 

 ٭٭٭
 

 دیدن جمال خوب تو خاموشی آورد
 دهشت فزود فرط تجلی کلیم را
 ریحان زگلستان بدمد خوش عذاریار

 ملول آمدم بسی زین عقل هوشیار
 

 یا در رخت ز غري فراموشی آورد 
 آری جالل حق همه مدهوشی آورد
 ریحان تر ز خط بناگوشی آورد
 ساقی بیار باده که بی هوشی آورد

 

 ٭٭٭
 

 سینه چو مشکوة دل آمده وقت حضور
 تی لطیف آن تو یار بسیطحسن تو زَیْ

 نور علی نور چیست ذات علی کبري
 گاه در اظهارشان پرده درو جلوه گر

 سٌ نَجِسرَکُ رِجْگفت خدا انَّما المُشْ
 ست کُلِّ قبیحٍ وَ رِجْلِ بَیْاَهْ هِبُ مِنْاُذْ

 

 همچو زجاجی در او روی تو مصباح نور 
 شعلۀ مصباح را زین دو نمود او ظهور
 بحر محیط عظیم حضرت عشق غیور
 گاه در اخفای ذات پردگی است و صبور

 دٌ وکَفوررِکِ رِجسِ نَجِس نَفس کَنُوْمُشْ
 بیت دل اهل دل روح ودود شکور

 

 ٭٭٭
 

 بینمدل بود این که درو نقش رخت می
 نور رخسار تو در وادی جان جلوه گر است
 در خراب دل ما گنج ازل بنهادند

 

 نگرم آیۀ نوریا که بر مصحف حق می 
 ز طوریا که خود آتش موسی است نمایان ا

 زان سبب نام دل ما شده بیت معمور
 

 ٭٭٭
 

 ما خرقۀ سالوسی و درّاعۀ پرهیز
 ن حرص تو تا چنداندر طلب ملک جها

 

 دادیم و گرفتیم عوض ساغر لربیز 
 کني حرص دریده شکم خسرو پرویز

 

 ٭٭٭
 

 گذری کن به طریقت نظری کن به یقني
 تا شود بر دلت اسرار معارف همه کشف
 چشم دل پوش بجز چهرۀ فکر از همه وجه

 

 نظری کن به حقیقت گذری کن ز مجاز 
 تا شود بر رخت ابواب حقایق همه باز
 گوش جان بند بجز نغمۀ ذکر از همه ساز

 

 ٭٭٭
 

 عیسی دیرنشني دلرب و دل همچون دیر
 صوت ناقوس همه وصف جمال سبوح
 آفتی نیست برت راه روان را از عجب
 قصۀ شهر سبا باز شنو از هدهد

 

 مد دل چون ناقوسزلف او همچو صلیب آ 
 حرف ناقوس همه نعت جالل قدوس
 پر طاووس بود آفت جان طاووس
 منطق الطري کجا کشف شود از قاموس

 

 ٭٭٭
 

 رود از پرده، خدا را نفسیدل برون می
 اسم اعظم رقم حق و یداللّه راقم

 ه بی سرت و لباسحرف در پرده بگو زان ش 
 روح اعظم قلم و لوح دل ما قرطاس



۳۷۸ 

 نفس حق چه بود معنی الهام و سروش
 

 نفس باطله، وسواس رجیم خناس
 

 ٭٭٭
 

 زاهدان از معارفند نفور
 متمایز بود ز عامی خاص
 کیست ز ابدال دانی ای درویش
 کیست ز اوتاد دانی ای عارف
 اندآن امامان دو مظهر آمده

 جلوه گاه اله معصوم است
 عني و الم ویا فرد مشتاق و

 

 متنفر ز بوی گل کناس 
 فرق باشد ز ناس تا نسناس
 آنکه تبدیل کرد عقل وحواس

 بنیاد عشق راست اساس آنکه
 ملک الناس را و رب الناس
 او چو قطب آسمان بود چون آس
 کیست سلطان آسمان کریاس

 

 ٭٭٭
 

 پای تا سر همگی مظهر جربیل شود
 

 نوشد از ساغر مشتاقِ علی گر ابلیس 
 

 ٭٭٭
 

 وسمااز یک نفس شد برمال کون و مکان،عرض
 

 خلق نفس کار خدا خلق جهان کار نفس 
 

 ٭٭٭
 

 پسرا پري شوی رسم جهالت بگذار
 نشناسد صفت ذکر مگر اهل الذکر
 حق بود رامی و دم تريودلت همچو هدف

 

 هم نفس شو نفسی به انفس پري نفس 
 حامل وحی کند بهر تو تقریر نفس

 گذرد تري نفسیپري چون قوس کزو م
 

 ٭٭٭
 

 شمس حقیقت عیان شد ز حجاب غَطَش
 اىل ز لُبمفتی صد تو حجب قشری خ

 سینه شده صیقلی هم و غمش منجلی
 

 گشت ز خجلت نهان زاهد خفاش وش 
 حامل ثقل کتب چون خرکی بارکش
 آنکه زنام علی گشت دلش منتقش

 

 ٭٭٭
 

 آنکه کردش کرم ما به کرامت تخصیص
 

 رست از آفت افراط وز نقص تنقیص 
 

 ٭٭٭
 

 بر بند گوش جان و دل از هر حدیث و نص
 جهل و علم مده دل به عقل خاصبگذر ز 

 عني اللّه بصري دل اهل دل بود
 

 بشنو حدیث عشق که هست احسن القصص 
 رو کن به باب حضرت عشق آن شه اخص
 نه مضغۀ صنوبری و لحم منقصص

 

 ٭٭٭
 

 غایب از خویش شو و حاضر ما باش مدام
 رو به هر کار که آری چه به غیبت چه حضور

 

 تا که سازیم ترا منسلک سلک خواص 
 اوال بایدت از حضرت ما آشر خاص

 

 ٭٭٭
 

 زاهدا جنس عوامی و تو کاالنعامی
 نتَاقِیْبِکَ فِي المُشْتاقَ اِلَی قُرْنَصِّ وَاشْ

 

 لب فروبند ز اسرار کرامات و خصوص 
 را به والیت منصوص ساخت مشتاق علی

 

 ٭٭٭
 

 سمان از هیبت اِنَّا عَرَضچون مشفق آمد آ
 کارد شجرگر باغبان با خرب در باغ می

 گردید بر دیوانگان حمل امان مفرتض 
 مقصود وی باشد ثمر از خدمت آن شاخ غض



۳۷۹ 

 تَضَحصُروا کَیفَ اْفهَا اُبْتَزَقنِ اِلْجَفْ ُن باْلجَفْاَلْ
 

 تَهَضظُروا کَیفَ اْنهَا اُنْ تَسَقم الْجسْ ُم بالْجسْاَلْ
 

 ٭٭٭
 

 قانون قبض و بسط دل تو به دست ماست
 ا رو کن آنگهیدل پا کن ز غري و به م

 

 ماییم چون طبیب و دل تست چون مریض 
 زان رو که نیست رخصت طاعات در محیض

 

 ٭٭٭
 

 های مقدس همۀ طائفپروانۀ جان
 تا کی طلب رزق ز درگاه خالیق
 چند از طلب دنیی و تحصیل ذمائم

 

 معشوق ازل شمع وش افروخته عارض 
 چون رزق ترا هست خدا باسط و فایض
 طاعت متقبل نبود از زن حائض

 

 ٭٭٭
 

 گر تو خواهی که شوی منسلک سلک خواص
 تا نمريی به ارادت نشوی حّی ابد

 گرددچون شدی زندۀ جاوید ابد می
 

 دل مخصوص به دست آر نه لحم مخروط 
 موت ارادت مربوط کني سعادت شده با

 زندگی همه عالم به حیات تو منوط
 

 ٭٭٭
 

 حیف بر آدمی ابله نادان ضعیف
 هم مگر عني عنایت نظری فرماید
 عشق گر مرکز این دور نبودی نشدی

 

 وظلوم است و جزوع است و منوعجهولستکه 
 ورنه کس جان نربد از خطر نفس ملوع

 ضوعها موها همه مرفوع و زمنيآسمان
 

 ٭٭٭
 

 تویی سبّاح بحر ذات بی حد
 کُنَّس چراییخُنَّس الْ جَوارُ الْ 

 قر باشچو شمس اندر مجاری مست
 

 شدی قانع به قدر آن مصانع 
 چرا گاهی مقیمی گاه راجع
 سوی و مستقیم و بی مدافع

 

 ٭٭٭
 

 جانی که به اسرار حقش هست تَطَلُّع
 آن را که تمتع بود از صورت دلدار
 از یار نخواهیم بجز یار که ما را

 

 در عني تَرَّفع بودش عجز و تضرع 
 نبود ز متاع دو جهانیش تمتع
 قانون طمع نبود و آیني توقع

 

 ٭٭٭
 

 خورشید حقیقت الحقایق
 اعیان چو مطالع و مشارق
 اسما چو شواهد و سواقی
 ذات ازىل چو خم باده

 

 اقسام حقایقش مطالع 
 اسما چو شوارق و طوالع

 و مجالس و مجامعاعیان چ
 فیض ازىل شراب نافع

 

 ٭٭٭
 

 و شراب و خُم و میخوار ساقی
 فیض اعالست بادۀ دل چو ایاغ
 صبغة اللّه چیست بادۀ لعل
 خم این باده چیست سینۀ ما
 جز یداللّه نیست اندر خم

 

 این جمله یکی است بی منازع 
 دل چو مشکوة و نور ذات چراغ
 ساقی رند احسن الصباغ
 سینۀ ماست چون خم صباغ
 مرحبا دست و حبذا ارساغ

 

 ٭٭٭
 



۳۸۰ 

 ماییم چو اکسري و طبایع مس ناقص
 مشکنيزان عارض نورانی و زان طرّۀ 

 

 ماییم چو تریاق و هوا افعی الزع 
 گردیده ملک ملهم و شیطان شده نازع

 

 ٭٭٭
 

 عشق چو سیمرغ و دل آمده چون کوه قاف
 عشق نبود ار غرض از جلوات دو کون
 کسوت رندی که حق آمده نساج وی

 

 آن همگی اختفا و این همگی انکشاف 
 داشت کجا حرف نون رابطه با حرف کاف
 اطلس چرخش کجاست الیق عطف سجاف

 

 ٭٭٭
 

 شد حجاب از رخ آن دلرب غیبی مکشوف
 جالس مجلس وحدت همه اجناس وفصول

 

 عارفان را همه شد سرّ هویت معروف 
 ف قربت همه انواع و صنوفواقف موق

 

 ٭٭٭
 

 ز ذات حضرت سیمرغ باخرب کس نیست
 طريعلیم نیست به عالم کسی زمنطق 

 غرض ز قصّۀ سیمرغ سرِّ عشق بود
 

 عیان به خلق ز سیمرغ نیست جز اوصاف 
 به غري ذات سلیمان کامل االعطاف
 دل من آمده سیمرغ عشق را چون قاف

 

 ٭٭٭
 

 کنه اوصاف کماالت علی مشتاق
 

 کس ندانست بجز ذات علی مشتاق 
 

 ٭٭٭
 

 وجود حقیقی چو خورشید اعظم
 ها و نمایانحقایق چو آیینه

 از آن ساخت آیینه کایینه باشد
 به هر آینه دید رخسار خود را

 

 شده منبسط نور او بر حقایق 
 ز هر آینه حسن معشوق و عاشق
 هر آیینه باطبع خوبان موافق

 ای کرد الیقز هر آینه جلوه
 

 ٭٭٭
 

 رخسارۀ ما آینۀ حضرت مطلق
 نِيظَمَ شَأْطیفور ز ما قایل ما أَعْ

 نزهبا حضرت عشقیم و ز عقلیم م
 

 آیینۀ ما جلوه گه ذات محقق 
 منصور ز ما ناطق اسرار اناالحق
 بر ما چه زنی طعنه تو ای زاهد احمق

 

 ٭٭٭
 

 چو عز ما بود ازعز سبحان اللّه العزّة
 یداللّه را چو دست قدرت ما آستني باشد
 جالل ماست نار اللّه موقد در جالل ما

 

 عزیز ما عزیز حق و خوار ماست خوار حق 
 مکن جزکارماکاری که کار ماست کار حق
 بسوز ای عاشق بیدل جالل ماست نارحق

 

 ٭٭٭
 

 از حکمت حقیقی الفی حکیم تا کی
 گر حل عقده کردی در راه عشق مردی
 آرد چو یم قدرت، موج عظیم وسطوت

 

 ّر حقت مُحقَّقمی نوش تا که گردد س 
 گشاید از حل و عقد زیبقورنه چه می

 اال نبی و عرتت ما را نبود زورق
 

 ٭٭٭
 

 در کشتی اهل البیتماییم که بنشستیم
 

 رَقتَغْخَالَفَنَا اْس لَصَ مَنْ تَخْوَافَقَنَا اسْمَنْ 
 

 ٭٭٭
 

 ما درین ره همه را قافله ساالر سلوک  ره روان ره حق بارکش و مست چو لوک



۳۸۱ 

 در ره دل قدمی بی نظر ما مگذار
 عارفان در وسط لجّه، خموشان چون حوت

 

 کنِ مُلُوْاز نبی گوش که الناسُ عَلَی دیْ
 زاهدان در طرف دجله، خروشان چون غوک

 

 ٭٭٭
 

 چشمی است دل را درنهان،نورعلیش مردمک
 نازونعم پرورده را ازمن بگو کاین راه را
 نام تو دردیوان عشق آنگاه در ثبت اوفتد

 

 گشته عیان سرملک، وهم ملکبر چشم دل  
 ای چون اسرپکاشکی بباید چون بقم رخساره

 کزلوح جان ودل شوداین حرف هستی تو حک
 

 ٭٭٭
 

 چشم آلوده ز ما عیب ببیند ورنه
 صدف از لجه نصیبش همه ذوق است وحیات

 های عزیمت که درین ره لغزندبس قدم
 

 دامن همت ما هست ز هر تهمت پاک 
 از دجله نصابش همه خوفست و هالک کشف

 هم مگر دست عنایات حق آید مسّاک
 

 ٭٭٭
 

 نقد صفی معتدل جن و ملک را شد محک
 اندر حجاب آب و گل بنگر جمال جان و دل
 روچشم حق بینی زحق باعجزوزاری کدیه کن

 

 ابلیس زآدم دیدگل دل دید از آدم ملک 
 ابلیس رویی تا به کی پستی بیاموز ازملک

 تدالل تو نفزاید اال وهم و شکزانرو که اس
 

 ٭٭٭
 

 دل مظهر ذات صمد، فرد قدیم لم یزل
 بتان دلربا از دل برون کردیم مامهر

 

 آیینه نور آید همی گنجینۀ سرّ ازل 
 مشتاق عني و الم و یا آمد بدل نعم البدل

 

 ٭٭٭
 

 جان عرش ذات مستعان، دل عرش جان مستقل
 وجان نورجلی،دل عرش وهُوذات علیعرشدل

 دل عرش روحانی بود،جان عرش رحمانی بود
 جان گرددازحق مستمد،دل گردد ازجان مستعد
 جان موسی آسا متسع، القلب و النفس وسع

 فسی که او عادل شده حمال سرِّ دل شدهن
 البلکه جان را ای وىل، حاصل شده ذات علی

 

 جان مستوی برعرش دلجان،برعرشِمستویحق 
 ده جان منجلی، وز جان شده دل معتدلازهوش

 این اول آن ثانی بود، این مستقر آن مستقل
 جان گشته با حق متحد، دل گشته با جان متصل
 نه نفس از دل منقطع نه قلب از جان منفصل

 ه، دل گشته جان را محتملرازتن حامل شدجان
 را حاملی، دل حامل این مشت گلدلکردهجان

 

 ٭٭٭
 

 بود فضل و هرن اینجا اصول عشق دانسنت
 

 عیب است و فضل اینجا همه باطلهرناینجاهمه 
 

 ٭٭٭
 

 فَصِمْوَةُ التَنْ گیسوی یار نازنني شد عُرْ
 

 اند و معتصمها به آن حبل المتني مستمسکدل 
 

 ٭٭٭
 

 بر در میكد ه رندان قلندر ماییم
 قطب وقتیم و به عبدیت ما مشغولند

 

 که ستانیم و دهیم افسر شاهان عظام 
 همه اوتاد عظام و همه ابدال کرام

 

 ٭٭٭
 

 از آدم معنی ز چه رو، روی بتابیم
 

 آدم پدر ماست نه حیوان نه جمادیم 
 

 ٭٭٭
 

 خلق ولیکشافعان گناه
 

 خویشنت غرق لُجۀ گنهیم 
 

 ٭٭٭
 



۳۸۲ 

 سري فلک از ماست وىل جمله سکونیم
 

 نطق ملک از ماست وىل جمله سکوتیم 
 

 ٭٭٭
 

 حسن ما معروف شد زان رو که ما
 طاقت دیدار ما کس را نبود

 

 ز در دل داشتیمتُ کَْنسِّر کُنْ 
 برقع از گیسو به رخ بگذاشتیم

 

 ٭٭٭
 

 من طایر خجستۀ طوبی نشیمنم
 در صورت ارچه در قفس صورتم وىل
 خود پا در این قفس ننهادم وىل فکند

 

 کامروز گشته این قفس خاک مسکنم 
 لشن معنی است روزنمبگشوده سوی گ

 حبل المتني زلف تو دامی به گردنم
 

 ٭٭٭
 

 اسم اعظم چو ترا نقش نگني دل شد
 ثیل حضوری در ویدل بود مصر و تما

 

 هیچ پروا مکن از رهزنی راهزنان 
 یوسفان ملکوتی تنک پريهنان

 

 ٭٭٭
 

 آن رب مقتدر که بود عشق نام وی
 حسن جلی محمد و عشق خفی علی
 با عشق حسن را دو مبني متحد ببني

 

 عبد است حسن را بنگر اقتدار حسن 
 پنهان عشق جلوه گر از آشکار حسن
 حسن است یار با وی و او نیز یارِ حسن

 

 ٭٭٭
 

 قصه بسیار است و دل بس نازک و کم حوصله
 هست هشیاری محال آشفتگان عشق را
 در مقامی که اختیاری نیست اندر دست دل

 قةاللّه از درون آورد بريون شقشقهچون نا
 ای، گر عارف و زاهد خورداز بادۀ ما جرعه

 

 به که با یاد رخت گردد دل ما یکدله 
 م مگر زنجري زلف یار گردد سلسلهه

 دم مزن آنجا که نه خود شکر گنجد نه گله
 عشاق مست ذوفنون رستند خوش از تفرقه
 آن را فزاید معرفت، این را فزاید زندقه

 

 ٭٭٭
 

 هر یک از اسماء حسنا اسم وصفی از صفات
 اسم اعظم غريذات حق مدان ای تیزهوش

 

 اسم خاص عني ذات کربیا نام علی 
 اسم اعظم اعظم نام خدا نام علی

 

 ٭٭٭
 

 رُ عَلّيجَلِیاً نُوْکَشِفاً مُنْ بََدی مُْن قَدْ
 پردگیِ عشق وىل پردۀ آن حسن نبی
 ذات او عني صفاتست و علو عني دنو

 

 حجابٍ اَحَدّي اَبَديٍ اَزَّىل مِنْ 
 عشق سرّی است خفی حسن کماىل است جلی
 بعد او قرب بود منفصلی متصلی

 

 ٭٭٭
 

 بهشت عدن که گفتند کوی میکده است
 

 که هیچ نیست در آنجا نه غصه نه المی 
 

 ٭٭٭
 

 رخسار مهوشست این، یا مهر بی زواىل
 کنه حقیقت است این، سر هویت است این
 جز نقش روی خوبت، کاندر دلم عیان است

 

 ابروی دلکش است این، یا منخسف هالىل 
 معنی وحدتست این، یا بررخ تو خاىل
 هر چیز رونماید، خوابی است یا خیاىل

 

 ٭٭٭
 

 ینیتُ یَقف مازدْدَالکَْشکه عِنْ  منم آن رند پاک از کفر و دینی



۳۸۳ 

 ای در هیچ دوریندیده دیده
 مشو غافل ز باالدستی چرخ

 

 چو من دیوانۀ عقل آفرینی
 یداللّه جلوه گر شد ز آستینی

 

 ٭٭٭
 

 باران با لطافت بارید بر گلستان
 کند تفاوتدر لطف طبع باران کی می

 از شرق صلب آدم یک لمعه گشت المع
 عالم چو بحر مواج در وی فنت چو امواج
 اال علی مشتاق من در جهان ندیدم

 

 هم ورد یافت وردی هم خار یافت خاری 
 کز گل گرفت عزت وز خار دید خواری
 هابیل گشت نوری قابیل گشت ناری

 فی البحر کالجواری آن اهل بیت عصمت
 رندی که مست باشد در عني هوشیاری

 

 ٭٭٭
 

 ترا چو حسن بتان طراز جلوه دهند
 حقیقتی است نهان کز مجاز گشته عیان

 

 حجاب این منگر گر نظر به آن داری 
 نهان عیان شود ار دیدۀ عیان داری

 

 ٭٭٭
 

 منم اندر خرابات مغان آن رند سرمستی
 زین دریابه دریای فناکن غرقه خود را زانکه 

 

 که نشناسم سر از پایی نه باالدانم از پستی 
 اگر رستی هالکی ور در آن غرق آمدی رستی

 

 ٭٭٭
 

 چو قرب معنوی آمد زبعد جسم چه باک
 

 نبی به یثرب و سلطان اویس در قرنی 
 

رباعیّات
 حق جلوه گر از حضرت اسماء و صفات
 اعیان و صفات ظل اسماء و نعوت

 

 اسم و صفت از حضرت اعیان و ذوات 
 اسماء و نعوت ظل حق حضرت ذات

 

 ٭٭٭
 

 چشمی که حقش کشید کحل مازاغ
 حقش در خلق و خلق در حق بنمود

 

 گه دید ایاغ باده گه باده ایاغ 
 خوش یافت ز تشبیه و زتعطیل فراغ

 

 ٭٭٭
 

 ایدر سینۀ ما گهی نهان آمده
 این نام و نشان تمام از تست عجب

 

 ایبر دیدۀ ما گهی عیان آمده 
 ایبا این همه بی نام ونشان آمده

 

  مجذوب همدانی قدّس سرّه
لمحققني و قطب العارفني الشیخ الکامل الصمدانی حاجی محمد جعفربن حاج صفرخان بن عبداللّه بیک و هُوَ قدوةا
جـد، بـزرگ ایـل جلیـل بـوده و گـاهی نیـز  طوایف قزلبـاش و أبـاً عَـنْ اصل آن جناب از طایفۀ قراگزلو مِنْ. الهمدانی

د ماجدش از مالزم نفور و به مداومت اعمام عظامش به امارت و صدارت مخصوص و وال. اندحکومت قلمرو نموده
از خواص تالمذۀ سید محقق سید ابراهیم رضوی قمی االصل بوده و ایام حیات خود را بـه . صحبت اهل علم مسرور

آخراالمر در کربالی معلی فوت و در رواق مقدس مدفون گردید . عبادات و مجاهدات و زهد و تقوی مصروف نموده
از ده سالگی تا هیجده سالگی در شهر مذکور تحصـیل علـوم ادبیـه و . یل مشغول بودو آن جناب از صغر سن به تحص

از . مدت پنج سال عمر را مصروف علوم کالم و ریاضی و حکمت و طبیعی فرمـود. بعد به اصفهان رفت. منطق نمود
هی و فقه و اصول آنجا به کاشان عزیمت کرده، چهار سال را در خدمت موالنا محمد مهدی نراقی به تحصیل علوم ال

در آن اوقات به نوافل نهاریّه و لیلیّه و اوراد و اذکار کمال توجه داشته و بـه تحصـیل طریـق سـلوک همـت . به سر برده



۳۸۴ 

  .گماشتهمی
خــود در یکــی از رســایل نگاشــته کــه در آن ایــام بــه مطالعــۀ کتــب جمعــی از محققــني ماننــد ابــن طــاووس و خواجــه 

و صـاحب مجلـی و سـید حیـدرآملی و ابـن میـثم بحرانـی و شـهید ثـانی و شـیخ  نصريالدین طوسـی و ابـن فهـد حلـی
بهاءالدین عـاملی و والـد او و مريابوالقاسـم فندرسـکی و مريمحمـدباقر دامـاد و موالنـا محمـدتقی مجلسـی و موالنـا 

و ریاضت  محمد صالح مازندرانی و مالمحسن کاشانی و غري ذلک اعلی اللّه درجاتهم رسیدم و یقینم بر حسن سلوک
چنانکـه موالنـا محمـد . زیاده گردید و نیز واضح است که ذکر به اجازه موجب استمرار آن عمل و تأثريش بیشرت است

تقی مجلسی اجازۀذکر از شیخ بهائی داشت و مال محمد صالح مازنـدرانی در شـرح کـافی و سـایر محققـني در کتـب 
ذا به هر یک از صاحبان اجاز استدعای کلمۀ طیبـه یـا اسـمی له. اند که ذکر محتاج است با اجازهخویش تصریح کرده

ماننـد سـید محقـق مـريزا ابوالقاسـم مـدرس مدرسـۀ شـاه . شـددیگر از اسمای حسنای الهیه و ادعیۀ مأثوره متوجه می
اصفهان و فاضل محقق مريزا محمد علی مريزا مظفر و موالنا محراب جیالنی و مريمحمد علی و مري مظفر کاشـانی و 

گذرانیـدم و در خـدمت عالمـة یر اکابر اهل سلوک و از بیسـت و هفـت سـالگی غالـب اوقـات را بـه عبـادات مـیسا
نمـودم و در آن اوقـات در خـدمت جنـاب اسـتادی مکـرر در بعضـی العلماء موالنا مريزا ابوالقاسم قمی تحصـیل مـی

اب بـر مـدارک االحکـام و شـرح لمعـۀ افتاد و نوشتجاتی کـه حسـب االمـر آن جنـمسائل دو سه روز مباحثه اتفاق می
فرمودند و امر نمودند که در همـدان متوجـۀ فتـاوی دمشقیه بر منتخب قضا و شهادات مقید شده بود ایشان تحسني می

بعد از چهار پنج سـال . شدمدیدیم متوجه نمیچون ضعیف نظر به مخاطرات کلیه که در آن امر می. امور مسلمني شوم
سـوای . موده سهمی را به مطالعۀ کتب و تعیلقه نوشنت بر کتاب کفایة المقصد مصروف داشـتماوقات خود را تبعیض ن

عبادات آن ودر عبادات به مدارک االحکام اقتصار نمودم و سوای حـج بـر عبـادات او حاشـیه نوشـتم و همچنـني بـر 
یـل طعـام بـه طریـق شـرع مقدسـه اکثر کتب کفایة و سهمی دیگر را به طاعات و اوراد و اذکـار و اربعـني و انـزوا و تقل

صرف نمودم و در سن سی سالگی از مسافرت مراجعت و دو مرتبه به عتبات عالیات مشرف شده و اما بیشرت اوقـات 
  . را به عزلت گذرانیدم

غرض، آن جناب از اعاظم فضال و اماجد عرفای معاصرین اسـت و همانـا ارادت بـه جنـاب فخـر المتـأخرین حـاجی 
ن الدین اصفهانی داشته و جمعی کثـري همـت بـر ارادت و اخـالص آن جنـاب گماشـته درجـات محمد حسني شیخ زی

بِـهِ  لُ مـا شَـهدَتْانـد بـه مضـمون الفَضْـباطنی و درجات معنوی حکایات عجيب و روایـات غریـب از وی نقـل کـرده
یفش از شصت متجاوز بوده مدت عمر شر. اند که او سلمان عهد استبرهان بر فضل وی، اینکه اعادی گفته. داءُاالَٔعْ

اورا تصـنیفات و تألیفـات بسـیار . در حواىل روضۀ سـید حمـزه مـدفون گردیـد. وفات نموده ۱۲۳۹که در تربیز در سنۀ 
کمـال خـوبی دارد و رسـالۀ مـرآت . ای در بیان اعتقادات خود نگاشته که فقري نسخۀ آن را دیـدهرساله: است از جمله

انـد و ایـن نادراً گاهی بیتـی فرمـوده. هم از تصنیفات محققانۀ آن حضرت زیارت شدهالحق و رسالۀ مراحلة السالکني 
  :دو سه بیت منسوب به آن جناب است

 من نگویم خدمت زاهد گزین یا می فروش
 

 خوش کند در خدمتش چاالک باشحالتهر که 
 

 ٭٭٭
 

 گویان راز خاموشی بریدم من زبان هرزه
 

 دو لب برهم نهادم کارشمشري دودم کردم 
 

 ٭٭٭
 

 در عشقِ مویِ دوست به مانند مو شدم
 

 وز یاد او چنان شدم آخر که او شدم 
 

  منوّر رازی
از جملۀ مریدان و اخالص کیشان حضرت قطب العارفني حاج محمد جعفر همـدانی بـود و . اسمش مريزا اللّه ویردی
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همـت ایشـان از سـالکان مسـلک طریقـت و  از یمـن. مدتها نیز خدمت جناب حاج محمد رضـای همـدانی را نمـوده
گاهی شعر مـی. گرم روی، با حال و فقريی ستوده خصال بود. فقري او را مالقات نمود. ناهجان منهج حقیقت گردید

  :این رباعی از اوست. گفته
 مهر ازىل در دل بی کینۀ ماست

 رابیم ز ما در مگذرما گرچه خ
 

 منزلگه اسرار نهان سینۀ ماست 
 کان گنج خفی درون گنجینۀ ماست

 

  محجوب ترشیزی
در اوائـل عمـر کسـب متداولـه نمـود و از هـرات و . اسمش مريزا مرتضی و خلف الصدق مريزا عبداللّه ترشـیزی اسـت

در ایـن . به طربستان و آذربایجان و عراق عجم و فـارس و کرمـان سـیاحت کـرد. خراسان به عتبات عالیات فایض شد
ساىل چند با فقري به سر برد و در سـفر و حضـر نهایـت . ا و شعرا و ظرفا صحبت داشتضمن با جمعی از عرفا و علم

دیگرباره به اصفهان و یزد و کرمان مسافرت نمود و در نائني به خـدمت حضـرت اوحـد الموحـدین . وداد در میان بود
نظـر دارد و روانـۀ آن اکنـون مسـافرت هندوسـتان در . و غالبـاً ارادت او را گزیـد. حاجی محمـد حسـني نـائینی رسـید

رفیقـی اسـت شـفیق و . الحق حضـرتش چـون تخلصـش محجـوب و خلقـتش چـون فطـرتش محبـوب. مملکت است
قصاید نغـز گفتـه لـیکن بـه . در اقسام شعر صاحب قدرت است. در فن شاعری، طبعی عاىل دارد. همدمی است محرم

فقـري ایـن چنـد بیـت را بـر سـبیل . اعری نیسـتسبب پریشانی حال جمع ننموده و در نظر ندارد و ملتفت به شعر و شـ
  :یادگار از او ثبت نمود

  غزلّیات
 هافراغت کی بود کس را در آن وادی و منزل

 فریب زلف و سحرچشم وپندناصح جاهل
 

 هاکه روی از گرد ره ناشسته بایدبست محمل 
 هامراافتاده در عشقش بسی زین گونه مشکل

 

 ٭٭٭
 

 ای ز آتش عشقنگرم سوختههر طرف می
 ناصح افسانه مخوان ننگ چه و نام کدام
 در پی کام دلند اهل جهان جمله و من

 

 خامی چند سر فرو برده به جیب از ستم 
 روی عجز من و خاک ره بدنامی چند

 ام از صحبت ناکامی چندکام دل جسته
 

 ٭٭٭
 

 بندمیبه چشم خونفشان نقش جمال یار م
 

 چونقاشی که خواهد نقش برآب روان بندد 
 

رباعیّات
 باید شدمحجوب زنی و مرد می

 باید ساختبا محنت روزگار می
 

 باید شدبی دردی و عني درد می 
 باید شدوز صحبت خلق فرد می

 

 ٭٭٭
 

 باید کردبیچارگی اختیار می
 عارف گشتم فنا شدم وارستم

 

 باید کردوز ما و منی فرار می 
 باید کردها حرفست کار میاین

 

 ٭٭٭
 

 محجوب تنم ز بارغم شد چو هالل
 روزی و شبی بود مرا عمر و دریغ

 

 یک روز دلم نگشت فارغ ز مالل 
 بگذشت شبم به خواب و روزم به خیال

 



۳۸۶ 

  معطّر کرمانی علیه الرحمه
. دانـأباً عن جد از ارباب قلم بوده. نسبتش به شیخ محمود شبسرتی پیوسته. و هُوَ موالنا محمد مهدی بن محمد شفیع

بـاالخره اجـازه از مـريزا محمـد حسـني ملقـب بـه . خود از تالمذۀ جناب زبدة العارفني مريزا محمد تقی کرمانی است
گوینـد جذبـۀ وی بـر . رونق علی شاه گرفته در خدمت جناب مريزای مذکور به اعلی مدارج فقـر و فنـاء ترقـی فرمـوده

ز کرمان به دارالخالفه بردند و اهل عنـاد سـعایت کردنـد غرض، آخراالمر به حکم سلطانی وی را ا. سلوک غلبه داشته
ایـن ربـاعی . ۱۲۱۷فی شهور سـنۀ . ای فوت و در امامزاده ناصرالدین مدفون شدتا مورد قهر سلطانی شده بعد از هفته

  :از اوست
 زنهار دال به دهر مایل نشوی

 م بی وفا که خوابست و خیالدر عال
 

 وز حق نشوی نفور و باطل نشوی 
 یک لحظه ز ذکر دوست غافل نشوی

 

  مَةُ الّلهِ عَلَیهمجمر اصفهانی رَحْ
سیدی عزیز القدر و عالمی متشرح الصدر از اهل اصفهان بهشت نشان . وهُوَ زبدة الفصحاء المعاصرین آقا سید حسني

هـاد وبـدین از آغاز شباب پا در دایـرۀ اهـل سـخن ن. بود و مراتب علمی را در خدمت علمای معاصرین اکتساب نمود
واسطه به دربار خالفت مدار شاهنشاه صاحبقران و دارای معدلت نشـان مغفـور شـتافت و بـه سـبب اجتهـاد در فنـون 

سالها در آن درگاه عرش اشتباه داد سخن . به تشریف و منشور سلطانی سرافراز شد. شاعری مجتهد الشعرا لقب یافت
فصیحه و غزلیات ملیحه از مخزن خاطر شریف بـريون آورد و مشـمول قصاید . داد و قفل بیان از درِ گنجینۀ زبان گشاد

غـرض، سـیدی عـاىل . به روضۀ رضوان خرامیـد ۱۲۲۵عنایات بی غایات خسروانه گردید و هم در عهد شباب در سنۀ 
به حسن خلق و حسن صورت محبوب القلوب خـواص و عـوام بـود و در طـرز سـخن فنـی . گهر و شاعری ستوده سري

مثنـوی بـه . پـنج هـزار بیـت دیـوان دارد. قصایدش مطبوع اهل آفاق وغزلیاتش نقل مجلس عشاق. نمودمرغوب تتبع 
  :از اوست. سیاق تحفة العراقني و املح از آن فرموده است

  در توحید و تحمید ایزد تعاىل گوید
 خارج ز هرچه آن بجز او لیک از آن پدید
 آنجا که بزم جلوۀ او هرچه آن صور
 آنجا که شکر او همه دم عجز را وجود
 دل پرورید و از پی آن درد آفرید
 کس را چه جای شکوه کز آغاز داده است
 بی طاقتی به عاشق و آسودگی به غري

 های خال و همه دانۀ فریببس نقطه
 ار خط این نمود و ترا کرد ناشکیب
 بر درگهش امینی سرخیل قدسیان
 پريایۀ کرامت و آرایش ادب
 هم حرف اول از ورق فیض لم یزل
 دین آشکار کرد به تأیید جربئیل
 آن قائل سَلُوني و گویای َلوکُشِف

 ولش و او خوانده خویش رامن معتقد به ق
 

 داخل به هر چه آن بجز او لیک از آن جدا 
 آنجا که صوت هستی او هرچه آن صدا

 همه دم نطق را فنا آنجا که وصف او
 حسن آفرید و از پی آن عشق مرحبا
 زین عشق دردپرور و زان درد بی دوا
 فرزانگی به ناصح و دیوانگی به ما

 های زلف و همه حلقۀ بالبس دام
 بر روی آن گشود ترا کرد مبتال
 از حضرتش رسوىل سردار انبیا
 شريازۀ سعادت و مجموعۀ حیا
 هم نقش آخر از قلم صنع کربیا

 رع استوار کرد به نريوی مرتضیش
 آن خاصۀ یداللّه و مخصوص اِنّما
 رزّاق آفرینش و خالق ماسوا

 

 ٭٭٭
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 بندگی چون نکنی ظلم مخوان فرمان را
 من ندانم که به دستان روم از ره به عبث

 

 گوی شو تا که ببینی اثر چوگان را 
 آستني بر مزن ای شیخ و مشو دامان را

 

 مِنْ غزلیّاتِهِ رَحمةُ اللّهِ عَلَیه
 نه قابل تکلیفی و نه الیق حشری
 زین بانگ جرس راه به جایی نتوان برد

 

 نه در غم امروزی و نه در غم فردا 
 تا که شود راهرب ماکو خضر رهی 

 

 ٭٭٭
 

 چو ره درست روی گو بمان که گم شدگان
 

 روند چابک و چستچه سود ازین که چنني می 
 

 ٭٭٭
 

 ام از بخت نافرجام نیستشکوه
 طی نشد این راه و افتادم ز پای
 گر برآید بانگ بدنامی ز خلق
 گر بیاشامند خون او رواست

 

 هر که را عشق است او را کام نیست 
 وین عجب کافزون تر از یک گام نیست

 که او را نام نیست نیک نام آن کس
 هر که او در عشق خون آشام نیست

 

 ٭٭٭
 

 عالم ترا و ما همه بی خانمان و نیست
 گر با درون شاه و اگر با دل گدا

 ایم که گویم برای کیستجز جان نداده
 

 غري از دل خرابی و آن نیز جای تست 
 در هرچه باز جستم و جویم هوای تست

 م برای تستایم که گویکاری نکرده
 

 ٭٭٭
 

 هر یک ازین همرهان رهرب یکدیگرند
 

 قافلۀ عشق را قافله ساالر نیست 
 

 ٭٭٭
 

 مقیمان حرم را حلقه بر دست
 شدم از کعبه در بتخانه کز دوست
 نه در باال نه در پست است و جمعی
 به صحرا مرغ و در دریا مرا دام

 

 من اندر حلقۀ دردی کشان مست 
 پرستش را بتی بر یاد او هست

 یش از باال و از پستبه جستجو
 به دریا حوت و در صحرا مرا شست

 

 ٭٭٭
 

 ز سرّ عشق خرب نیست پري کنعان را
 

 که دل نداده به طفلی که غري فرزند است 
 

 ٭٭٭
 

 زاهد که عیب برهمنان گفت پري ما
 

 با او مگر چه گفت که با برهمن نگفت 
 

 ٭٭٭
 

 جان دادم و رفتم به سالمت ز ره عشق
 

 راهی است ره عشق که هیچش خطری نیست 
 

 ٭٭٭
 

 از حقیقت هیچ کس آگه نشد
 ما و آن وادی که از گم گشتگی
 تیغ ناپیدا و قاتل ناپدید
 تا چه پیش آید که در کوی توام
 خرم آن کشور که سلطانی در او

 

 زندهر کسی حرفی ز جایی می 
 زندهر طرف خضری صدایی می
 زندکشته در خون دست و پایی می

 زندبیند قفایی میهرکه می
 زندبوسه بر دست گدایی می

 

 ٭٭٭
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 تا دل از دیده فرو ریخت فزون گشت سرشکم
 

 چشمه پیداست که چون پاک شدآبش بفزاید 
 

 ٭٭٭
 

 بگرد هم پی درمان هم لیک
 فزاید کاش آن آهی که هر شب
 نیاساید دىل یارب کزان هست

 کردجهان بی دانه صید او چه می
 ز هشیاریست مجمر فغان ما

 

 ای چندچه تدبري آید از دیوانه 
 ای چندازو روشن شود کاشانه
 ای چندهمه شب یارب اندرخانه
 ای چنداگر در دام بودش دانه

 ای چنددریغ ازنالۀ مستانه
 

 ٭٭٭
 

 رسدباز از پی خرابی ما از چه می
 

 سیلی که صد ره آمد و ما را خراب دید 
 

 ٭٭٭
 

 نه گرفتار بود هر که فغانی دارد
 گوییراز عشق آن نبود کش به اشارت 

 شدم انگشت نما در همۀ شهر مگر
 

 نالۀ مرغ گرفتار نشانی دارد 
 سِرِّ این نکتۀ سربسته بیانی دارد
 هر که از چشم تو افتاد نشانی دارد

 

 ٭٭٭
 

 هر که بگذشت آفرین برناوک صیادخواند
 عاقلی گویند شددیوانۀ طفالن وىل

 

 اندپرسد که ما را از چه بسمل کردهکس نمی 
 اندام دیوانه عاقل کردهگرمن آن دیوانه

 

 ٭٭٭
 

 فله هرکستا چیست ندانم که در این قا
 

 از پای درافتد ز همه پیشرت آید 
 

 ٭٭٭
 

 انداز خاک پای دوست مگر آفریده
 انددامن مگريشان به مالمت که داده

 زاهد کند مالمتشان وه که گمرهی
 انکارشان کنند و ندانند کاین گروه
 بنگر بدین که با غم عشقند یار و دوست

 

 اندکاین عاشقان به دیدۀ ما جا گزیده 
 انداز دست دامنی که گریبان دریده
 اندخندد به آن کسان که به منزل رسیده
 اندگویند آنچه از لب جانان شنیده
 اندبر این مبني که خاک ره و خار دیده

 

 ٭٭٭
 

 عشق شد ازراه زهدم سوی رندی رهنمون
 

 تا چه ره بود آنکه جزگم گشته تا منزل نبود 
 

 ٭٭٭
 

 بوده استزاهداازتوچه نفرین چه دعاکی
 

 که ازین طایفه صاحب نفسی برخیزد 
 

 ٭٭٭
 

 عشق را چاره محال است و ندانم که چرا
 

 بیشرت جا به دلِ مردم بیچاره کند 
 

 ٭٭٭
 

 نالم به شام هجر و خوشم زانکه عاشقان
 

 شادند ازین که نالۀ مرغ سحر بود 
 

 ٭٭٭
 

 بی سروپایی ما بني که گدایان ما را
 

 نمایند به مردم که چه بی پا و سرندمی 
 

 ٭٭٭
 

 نبودی حاصل عقل ار جنون گشت
 

 ا دیوانه هرجا عاقلی بودچر 
 

 ٭٭٭
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 برآن سرچشمه آخر جان سرپدیم
 

 گفتند جان بخشد زاللشکه می 
 

 ٭٭٭
 

 خرد بندی است محکم لیک گاهی
 

 ها شکستشتوان با ناتوانی 
 

 ٭٭٭
 

 همه آتشم چه ترسم که سر عذاب داری
 ترو خشک عالمی سوخت ز عشق و سادگی بني
 من مست را چه پرسی زخرد که نیست مجمر

 

 همه رحمتی چه پیچم که چرا گناه دارم 
 که به پیش برق دستی به سر گیاه دارم
 خربم ز سر که گویم خرب از کاله دارم

 

 ٭٭٭
 

 پیکان او گذر کند ازسنگ ومن دىل
 خرد زمن امالک جهان خواجه میغمش به م

 

 ام که پیش خدنگش سرپ کنمآورده 
 غمی که بندۀ آنم بگو چگونه فروشم

 

 ٭٭٭
 

 نفس را دام هوا داده پی صید جهان
 

 ایمشاهبازی به شکار مگسی داشته 
 

 ٭٭٭
 

 جای مالب تشنگان برساحل بحر است و باز
 

 ایمخویشنت را از پی موج سراب افکنده 
 

 ٭٭٭
 

 ترا کمند ز پرواز ما بلندتر آمد
 میان شهر به دوشم برند و محتسب از پی

 

 که باز رشته به دست تو بود هرچه پریدم 
 نه مست نبیذمخدای را به که گویم که من 

 

 ٭٭٭
 

 به جرم عاشقی روز جزا در دوزخم بردن
 

 از آن بهرت بود زاهد که در افسردگی مردن 
 

 ٭٭٭
 

 در که گریزم که ز دستت نهم
 

 روی به هر سو بود آن سوی تو 
 

 ٭٭٭
 

 بر هر که بنگرم ز تو کامیش حاصل است
 ایاز هیچ دیده نیست که خوابی نربده

 

 ایو آن را که کشتهآن را که زنده کرده 
 ایدر هیچ سینه نیست که تابی نهشته

 

 ٭٭٭
 

 گفتدلم جای غم او شد که می
 

 گنجد محیطی در حبابینمی 
 

 ٭٭٭
 

 باتوام لیک از تو بی خربم
 

 چون در آیینۀ چشم بی بصری 
 

 ٭٭٭
 

 باز از همه به حدیث عشق است
 

بار اگر شنیده باشی  صد 
 

 مِنْ مثنویاتِهِ فی صِفَةِ العشقِ والحُسنِ 
 ای سوز درون سینه ریشان
 دامن زن آتشِ دلِ ریش
 ساز از تو به هرکجا که سوزی است
 یک آتشی و چو نیک تابی

 ان جمع استحرفی است مگر می

 های ایشانسوزان ز تو سینه 
 آتشکده ساز منزل خویش
 شام از تو به هر کجا که روزی است
 افتاده به هر تن از تو تابی
 کاتش همه در زبان شمع است
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 سوزی به حدیث این نهادی
 صد جان ز من و ز تو شراری
 خود یاری و یار آتشني خوی
 گر پهلوی مات دل نشني است
 من آتشم و تو آتشني خوی
 ای پرده نشني نگار غماز
 فاش از تو به هر دىل که رازی است
 صد پرده اگر به روی بستی
 شوخی که به پرده آشکار است

 یدیدر سینۀ هر که جا گز
 بر خاطر هر که برگذشتی
 آن را که به روی درگشادی
 آن را که ز آستانه راندی
 ما خاک درِ توایم ما را
 من خاک و تو مهر تابناکی
 تو شاهی و من گدای درگاه
 تو شاهی و ما ترا گداییم
 تو شاهی و غم بر آستانت

 

 کاتش ز زبان آن گشادی
 و خوی یاریخشم ملکی 

 جایت دل و جای دل به پهلوی
 بنشني که خویت آتشني است

 ام به پهلویآن به که نشینی
 آن پرده دل و تو اندران راز
 عجز تو به هر سری که نازی است
 پیداتر از آن شدی که هستی

 اش چه کار استبا پرده نشینی
 در کوی مالمتش کشیدی

 ای بر او نوشتیدیوانگی
 نهادیهوشش به برون در 

 بیگانۀ عالمیش خواندی
 از خاک درت مران خدا را
 گو باش به سایۀ تو خاکی
 گاهی به گدا نظر کند شاه
 رحمی رحمی که بینواییم
 یعنی که فغان ز پاسبانت

 

 و له ایضاً درخطاب به عشق
 هاای خسرو تخت گاه جان

 در هم شکن سپاه هستی
 انگیخته رخش ناشکیبی
 شمشري اجل کشیده از تو
 غارتگر ملک عقل و دینی
 آنجا که زنند بارگاهت
 هر گه ره کارزار گريی
 آن ملک وىل خراب گشته
 زان ملک خراب تاج خواهی

 و هر ستیزه جوییدر حکم ت
 با آن در آشتیت باز است
 آن نیز ترا نیازمند است
 آن قوم که محرمان رازند
 آنان که مقیم پیشگاهند
 من خود ز برون دل از درونست

 

 هافرماندۀ کشور روان 
 دپرستیویران کن ملک خو

 افراشته چرت بی نصیبی
 پیوندِ امل بریده از تو

 ای چرا چنینیگر عشق نه
 عجز است مقیم پیشگاهت
 صد ملک به یک سوار گريی
 خاکش به غم و بال سرشته
 چند از دل ما خراج خواهی
 جز حسن که زیر حکم اویی
 او را ناز و ترا نیاز است
 این ناز و نیاز تابه چند است

گاه ازین نیاز   و نازندآ
گاه زسر پادشاهند  آ
 دانیم که کار هر دو چون است

 

 ٭٭٭
 

 بخشای اگر جنایتی رفت  رحم آر اگر شکایتی رفت
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 مسکینم و از تو این نوایی است
 مريم و از تو این حیاتی استمی

 هریأس که از تو آن مرادی است
 هر نقص که از تو آن کماىل است

 سوزم و بر لب از تو آبممی
 

 رنجورم و از تو این شفایی است
 لغزم و از تو این ثباتی استمی

 هربند که از تو آن گشادی است
 که از تو آن زالىل است هر درد

 نوشم و زان به سینه تابممی
 

  ایضاً مخاطبۀ دیگر به عشق
 ای چشمۀ زندگی که مردند
 مردند ولیک جاودانی
 آبی به سبوی و زهر در جام
 از آب که دیده زهر ریزد
 هر نخل که از تو بارور شد
 هر کشته که یافتی نم از تو
 بر هر گیهی که نشو دادی
 کس آب ندیده آتش انگیز
 من آن گیهم که از تو رستم
 زان برق که سوختی جهانی
 حیف است که باده دُرد آمیز
 از خاک چه کم شود غباری

 ود حبابیگر زانکه تبه ش
 هرگز نرسد زیان به باغی
 با هستی تو وجود من چیست
 خورشید چو در میان جمع است
 از کار من این جهان برپداز
 رویم سوی وادی جنون کن
 چون راه سوی دیار لیلی است
 بیگانه کن آن چنان ز عقلم
 آن به که ز عقل دور باشم
 این عقل که رهرب جهان است
 رهرب شودت که عاشقی به

 آن نه من آن دگر کسانندلیک 
 زین رهرب رهزنم جدا کن
 باشد که یکی ز ره درآید
 بر درگه دوست راه جویم
 چون حلقه نتابم از درش سر
 گویم سخنی به یار دارم
 تا کی غم خود به محرم راز

 که از تو خوردندآن تشنه لبان  
 از تو همه راست زندگانی
 نیشی به درون و نوش در کام
 از نوش که دیده نیش خیزد
 هجرش برگ و غمش ثمر شد
 شد سوخته خرمن آن دم از تو
 برقی شدی و در آن فتادی
 آبی سوزان و آتشی تیز
 آب خود و ز آتش تو جستم
 مگذار ازین گیه نشانی
 خاصه اگر آن بود طرب خیز

 اگر ز رهگذاریبرخیزد 
 در بحر نیارد اضطرابی
 کز ساحت آن پرید زاغی
 آنجا که فرشته، اهرمن کیست
 حاجت نه به روشنی شمع است
 کارم به جهان دیگر انداز
 مجنونم ازین جهان برون کن
 مجنون شدنم در این ره اولیست
 کاشفته شود جهان ز نقلم
 در غیبت ازین حضور باشم
 خضر ره و دزد کاروان است

 ره زندت که عاشقی چه پس
 اش ز واپسانندکز همرهی

 در بادیه گمرهم رها کن
 این گمشده را رهی نماید
 از هرچه جز او پناه جویم
 نالم ز برون چو حلقه بر در
 باگل سخنی ز خار دارم
 ناگفته همان که گویدت باز
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 آهسته که غري در کنار است
 تا چند به هر خرابه مجمر
 تا کی غم خود ز دل نهفنت
 ارگویم غم خویش لیک با ی
 افسانۀ خود به دوست گویم
 نی نی غلطم چه مغز و چه پوست
 تا چند حدیث موج و دریا
 از هستی این و آن چه گویی
 جز او همه نیستند ور نیست
 ممتاز نه ذاتش از صفاتش
 پنهان به حجاب نور خویش است
 هستیش به روی پرده بسته
 تا ذره همه خداش دانند
 گر سنگ بود به گفتگویش

 اوست درموج دریا ز نهیب
 بیم از همه و ازو امید است
 از چشمۀ او حیات جویی
 هر جا که خطی، نوشتۀ اوست

 خوان و مگو که بد نوشتندمی
 کز خامۀ قدرت او نبشتش
 چون خامه چنان ازو چه خیزد
 خیزد که بجز تو نیست معبود

 

 خاموش که خصم پرده دار است
 سر بر سر خاک و خاک بر سر

 گفنتتا کی غم خود به دل ن
 نه غري و نه پاسبان زهی کار
 با مغز حدیث پوست گویم
 این هر دو یکی و آن یکی اوست
 تا چند دلیل مور و بیضا
 هیچی پی هیچ از چه پویی
 قایم به وجود خود جز او کیست
 بريون ز دویی صفات و ذاتش
 اندر تتق ظهور خویش است

 اش نشستهدر پردۀ هستی
 تا قطره همه خداش خوانند

 بود به جستجویش در خاک
 گردون به هوای اوست در اوج
 قفل از همه و ازو کلید است
 وز گلشن او بهشت بویی
 هر جا که گلی سرشتۀ اوست

 بني و مگو که بد سرشتندمی
 وز پنجۀ حکمت او سرشتش
 چون پنجه چنني ازو چه ریزد
 ریزد که بجز تو نیست موجود

 

رباعی
 وکشان مستم بخشایارب به سب

 بر این منگر که باده در دست من است
 

 پرستم بخشابر مغبچگان می 
 بر آنکه دهد به دستم بخشا

 

 ٭٭٭
 

 ای دل همه را نالۀ جانکاهی هست
 ای بدان در خاموشتا چند نشسته

 

 از ضعف اگر نیست گهی گاهی هست 
 توان کشید آهی هستگر ناله نمی

 

 ٭٭٭
 

 عشق بتان چاره بجز مردن نیست در
 ای وای بر آن دل که در آن سوزی هست

 

 شاید زیستبی مهر بتان نیز نمی 
 ای خاک بر آن سر که در آن شوری نیست

 

  منظور شريازی
صفاتش پسندیده و اخالقـش . با محتشمان جلیس و با فقريان انیس. صاحب طبع سلیم. نام شریفش آقامحمد ابراهیم

ظـاهرش . یمـاناز اهـل ذوق و وجـدان و از سـالک مسـلک ا. طبعش عـاىل و شـریف. بسیار لطیف و ظریف. حمیده
بـه حکـم اسـتعداد و قربـت و قابلیـت . غالب اوقات موطنش شرياز و بـني االماثـل ممتـاز. دلپسند و باطنش فیض مند
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در سفر و حضر خاصـه در هنگـام . فطرت در حضرت سلطان زمان و دارای صاحبقران از ندمای خلوت محسوب شد
ش و طرزی دلکش بـا اشـعار مناسـب آمیختـه بـر آن غنودن، سرکار خسروی حکایات چند از رموز حمزه به طوری خو

گردیـد و در آن اوقـات بـه خـدمت جنـاب شـیخ عـارف کرد تا باعث آرام و خـواب حضـرت شـهریاری مـیتکلم می
پس از آن خدمت جناب حاج محمد رضای همدانی را . الصمدانی حاجی محمد جعفر همدانی رسید و ارادت گزید

 ۱۲۵۴در سـنۀ . ، از معاصـرین و بـا فقـريش نهایـت وداد و کمـال اتحـاد اسـتغـرض. دریافت و در راه سلوک شتافت
  :وفات یافت و از اوست

 زاهد ار سجده به آن کوی کنم عیب مکن
 

 کز حرم عشق به بتخانه کشد صنعان را 
 

 ٭٭٭
 

 خوشدل ز نعمت دو جهان برفشاند دست
 

 یک باره هر که بر در پري مغان گذشت 
 

 ٭٭٭
 

 ندانم چیست در ساغر ولیکن این قدر دانم
 

 مست و خرابم هردم از جامی کندکه ساقی می 
 

 ٭٭٭
 

 وقت آن رند الاباىل خوش
 نیست هرگز برهنه پایان را

 

 که بجز دوست نیستش هوسی 
 غمی از شحنه، بیمی از عسسی

 

 ٭٭٭
 

 بستم کنیارب به کمند عشق پا
 یک باره ز اندیشۀ عقلم برهان

 

 از دامن غري خود تهی دستم کن 
 وز بادۀ صاف عشق سرمستم کن

 

  مظهر علی شاه تونی خراسانی
فرمـود و اصـلش از تـون و طـبس خراسـان و در اصـفهان تحصـیل مـی. و هُوَ سُمِّیَ الخلیلُ و سیّدُ الجلیل سید ابراهیم

ندک وقتی ترقـی گویند به کمند جذبۀ نورعلیشاه اصفهانی مقید شده و دست ارادت در دامانش زده، در ا. فاضل بود
آخر االمر مفقود الخرب و االثـر گردیـد، چنانکـه کـس را از بقـا و فنـای او . کلی نمود و به کمال مرتبۀ حق الیقني رسید

  :از اوست. اطالعی حاصل نگردید و اهاىل سلسله گویند به مرتبۀ اوتاد و یکی از رجال گردیده است
 دریا شدمقطره بودم غرقۀ

 

 وندر او چون قطره ناپیدا شدم 
 

  نادر مازندرانی
مضافات اشرف البالد اشـرف و آن از معـارف بـالد  مولد و منشاء ایشان قریۀ شهر خواست مِنْ. اسمش مريزا اسداللّه

دار المرز مازندران است و جناب مريزا اباً عن جد از اعیان و اشـراف آن قصـبه بـوده و بـه طریـق مـوروث بعضـی از 
بعضـی مطالـب علمیـه را در نـزد علمـای آن . در بدو حال طالب تحصیل کماالت گردیـد. قرای آنجا متعلق به او گشته

مملکت تحصیل کرده، بعد از آن از دارالمرز به عراق آمده سالها در عراق به تخصیص در اصفهان به کسب فضـایل و 
قـدح صـوفیه  مراتب عقلیه را در خدمت حکمای معاصرین پرداخت و چندی به غرض نفسـانی بـه. خصایل پرداخت

بعضی رساالت مرتتب ساخت و این معنی به خاطر خواه و استعانت یکی از منکرین صاحب جاه صورت یافت و بـه 
چون جرح وی این طایفه را محضاًللّه نبود و در ایـن طریقـه طریـق . حمایت و رعایت وی به محفل شهنشاهی شتافت

لهـذا حضـرت . زبـان بـه مالمـت و تهدیـد وی گشـاده پیمـود، اطـوار وی مطبـوع و معقـول عقـال نیفتـاده وغرض می
بـاالخره در تربیـز از کتـب سـلف و متقـدمني از طبقـۀ . شاهنشاهی کتب وی را ضبط و از این عمل وی را مـانع شـدند

ذینَ . حکماء و علماء و عرفا تتبع نموده و بعضی اخبار را بـا یکـدیگر تطبیـق فرمـوده بـه مـدلول آیـۀ وافـی هدایـه وَالـَّ
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سُبُلَنا حق بر وی ظاهر شده از عقاید سابق نادم گردید و مرحلۀ بسیار در طلب اهل معرفت برید  دِیَّنهُمْنَا لَنَهْوا فِیْجَاَهُد
فاضـلی . غرض، صحبت و مالقـاتش مکـرر اتفـاق افتـاده. و به خدمت بعضی از عارفني زمان رسید و انابه پیشه گزید

ره را خـود بـه تفصـیل بیـان نمـودو خواهشـمند گردیـد کـه کیفیـت مجرد و حکیمی موحد است و معانی مذکوره مسطو
حالش به همني تفصیل نوشته آید تا اگر بعد از این از بعضی نوشتجاتش ظاهر شود معلـوم گـردد کـه از روی اشـتباه و 
غرض نوشته شده است بهتان و افرتاست واز مشایخ علمای معاصرین به جنـاب شـیخ احمـد لحسـوی و جنـاب مـريزا 

  :هر دو را فقري دیده و این ابیات را گزیده. باری دو مثنوی منظوم فرموده. نمودقاسم شريازی اظهار اخالص میابوال
  فِی التّوحید

 خداوندسبحان اللّه زهی
 بی صورت و نقشبند صورت
 دور از همه لفظ و وضع و معنی
 نادیدۀ دیده آفریده
 گویندۀ گفته و نگفته
 ستار عیوب و کاشف غیب
 رفتار آموز هفت سیار
 بی آلت و ناخدای نه فُلک
 ای بر احدیت تو ناطق
 در بزم شهود مخزن سر
 در معرفت تو عقل و ادراک
 پیدایی و ظاهر و عیانی

 هان پر و ز ما دوراز دوست ج
 او در همه و همه در او در
 این پرده شکافنت نشاید
 شد صرف مبانی و معانی

 

 بی زاد و نژاد و کفو و پیوند 
 بر حسب مشیت و ضرورت
 در معنی لفظ و وضع پیدا

 ها ندیدهبینندۀ دیده
 ها نهفتهوز گفت و نگفته

 دانای عیوب و ساتر عیب
 امه فروز هشت گلزارهنگ
 کمُلْ حانَ اللّهِ مَالِکِ الْسُبْ

 معدود مخالف و موافق
 آثار تو مخفی است و ظاهر
 بنهاده سر نیاز بر خاک

 ها نهانیلیک از همه دیده
 چون نور ز هور و هور از نور

 ها در آذرچون تابش تابه
 از مور تهمتنی نیاید
 یک سر همه عمر و زندگانی

 

 وَلَهُ فی السّلُّوکِ والتّحقیق
 زین حاصل من حروف  و اصوات
 کردم پی اهل دل تکاپوی
 یک جوهر بی عرض ندیدم
 اردزاهد که نماز می گذ

 عابد که عبادتش خصال است
 تدریس مدرسان مدرس
 از موعظه واعظان منرب
 مفتی ز فتاوی مخالف
 ترسا و کلیسیا و دیرش
 بردم رشکی ز پري ترسا
 گر نه ز کف تو جام گريد
 آن را که به حصر و عد نیاید

 زان واصل من که مات مافات 
 تازان و دوان شدم به هر سوی
 دور از غرض و مرض ندیدم

 گذارداندر پی آز می
 کارش همه وزر یا وبال است

 و بستسخري عوام باشد 
 دارند هوای اسب و اسرت
 معتل العني بل مضاعف
 رفتم دیدم سلوک و سريش
 که لرزه فکند در کلیسا
 ترسا تثلیث کی پذیرد
 وندر شمر و عدد نیاید
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 یکتا گفتنش اعتباری است
 در دهر به هر که در رسیدم
 جز نقش تواش نبود در دل
 مهر تو به مهر و ماه تابید
 آبی ز تو سوی آتش آمد

 تو اندر آب افتاد شوری ز
 عکس تو به روی بت در افتاد
 رنگی ز تو ریخت در گلستان
 از مهر تو نیست کس معرّا
 ننگر به من و دو رنگی من
 کس آب ز تشنه باز گريد

 رباید آهنسنگی است که می
 چون کاه ربا ربای کاهم
 گر موج خطا ز من برآید
 شد دامنت ار ز ابر من تر
 از بادم اگر غبار داری

 هر بود این که بی کم و کاستظا
 آنگاه نقاب برگشاید
 حسن دریا ز موج پیداست
 هر گل که نه رنگ و بوی دارد
 شاهد که نه غازه دارد و رنگ
 از رنگ فزود خط و خالت

 

 گفنت سه و دو ز هرزه کاریست
 وز دیدۀ اعتبار دیدم
 جز فکر تواش نبود حاصل
 هندو مه و مهر را پرستید
 بر مغبچه آتشت خوش آمد

 ر اضطراب افتادیک فرقه د
 بت قبلۀ قوم دیگر افتاد
 بلبل شده کودک دبستان
 آفاق و انفس هَلُمَّ جَرا
 بر ضیغمی و پلنگی من
 تا تشنه ز تشنگی بمريد
 کمرت تو نه زانی و نه زین من
 کز کاه کشان گذشت آهم
 بر تو ز خطای من فزاید
 تردامنیت ز ابر خوشرت
 زین تريگی اعتبار داری

 موج دریاستدریاست که موج و 
 دریا که به موج اندر آید
 موج آیینۀ جمال دریاست
 پیش بلبل چه روی دارد
 بگریز ازو هزار فرسنگ
 از رنگ چرا بود ماللت

 

  نشاط اصفهانی
نام شریف آن جناب مريزا عبدالوهاب، موسـوی انتسـاب و از فضـایل صـوری و معنـوی و خصـایل حسـبی و سـیادت 

در . در حکمت عقلی و ریاضی و طبیعی تبحرش پیدا و ظـاهر. در فنون ادبیه و علوم عربیه قادر و ماهر. کامیابنسبی 
حضـرتش أبـاً عـن جـد در اصـفهان . ترقیم خطوط به تخصیص نسخ، تعلیق و شکسته، دست استادان را به پشت بسته

بـاالخره از علـوم ظاهریـه . ا و عرفـا بـودهمحفلش مجمع شعرا و ظرفا و مجلسـش مرجـع فقـر. مالذ و ملجأ بی پناهان
روزگـاری طالـب صـحبت اهـل معـارف و . خاطر شریفش خسته و دل معارف منزل به تحصیل کمـاالت معنویـه بسـته

گوینـد بـا آنکـه از ممـرّ . وجود محمود را به معاشرت و مصاحبت جمعی از اکابر این طایفه مزین فرمود. حقایق بوده
وافر و از جهت شغل و منصب مال و مکنت متکاثر داشت از فرط کرم و بذل درم از  موروث و مکسب ضیاع و عقار

داد چنانکه قوت صبح و شام از رهگذر رهن و وام نیز دست نمی. آنها در اندک وقتی چیزی و پشیزی باقی نگذاشت
گانـه مـرتنم بـود بـدین نهاد و لسـان کـرم آن سـید یو مع هذا به قدر مقدور و حد میسور بر سینۀ سائالن دست رد نمی

  :ترانه که
 به زمني برد فرو خجلت محتاجانم

 

 بی زری کرد به من آنچه به قارون، زر کرد 
 

غرض، پس از کوشش بی شمار و مجاهدۀ بسـیار، دلـش کشـش غیبـی بـه حضـرت الریبـی یافـه وقـوت بـازوی عشـق 
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شوق برافروخته و کتب خانۀ علوم ظاهری  اش آتش شور وسرپنجۀ عقلش را برتافته، دست ذوق در درون سینۀ بی کینه
و باطنی را سوخته به خرابی ذوق و حال، آباد و از قید قیل و قال، آزاد گردیده عوام و خواص سنان لسان طعن بر وی 

عاقبت االمر شرح حال آن جناب مشهور و در حضرت شاهنشاه گیتـی مـدار فتحعلـی شـاه قاجـار نیـز رشـحی . کشیده
المر شاهنشاه زمان حضرت خاقان مغفور به درباب سلطانی حاضر و طوعاً حضور آن حضـرت حسب ا. مذکور گردید

اش غم زداست و نظر به اعتماد سلطانی و اشفاق خاقانی به معتمدالدوله را گزید و اکنون سالهاست که التفات شاهی
  .مخاطب و با وجود اجتناب آن جناب وجود شریفش ناظم مناظم اعاظم مناصب است

پندارنـد و امـا قـومی صـاحب نظـر بـه سـبب احـوال جمعی بی خرب به واسطۀ اسباب صوریش از اهل دنیا مـی اگرچه
  :فرمایدآنجا که می. فرمایدهمانا خود بدین معنی اشارتی می. شمارنداش از عرفا و اولیا میمعنوی

 صد گنج فزون بود مرا در دل و یاران
 

 نادیده گذشتند که این خانه خرابست 
 

اش ابواب کنوز دقایق رچه فقري را هنوز شرف خدمت آن جناب دست نداده، ولیکن مطالعۀ دیوان موسوم به گنجینهاگ
و رموز حقایق بر روی دل گشاده و آن دیوان معارف بنیان مشتمل اسـت بـر مطالـب و منشـآت مرغـوب و مکاتیـب و 

الحق سالهاست . ید بیضا ظاهر نموده و دم عیسوی گشودهخطب فصاحت اسلوب عربیّاً و فارسیّاً و ترکیّاً، نظماً و نثراً 
که نظري آن جناب از کتم عدم به عرصۀ وجود قـدم ننهـاده و ایـن جامعیـت بسـیاری از فـرق خلـف و سـلف را دسـت 

  :تیمّناً و تربّکاً بعضی از قصاید و غزلیات و رباعیات و مثنویات آن جناب در این کتاب ثبت شد. نداده
  الحقیقةقصایده فی  مِنْ

 هوابادوهوس باران، طمع خاک  و خطر خضرا
 پی جایی که بسپاری چه داری باک از مردن
 ترا بر گرد این خانه مثال از شمع و پروانه

 چه ویرانی چه آبادی چو ره برسیل بگشادی
 سراسراهرمن وادی نهان از رهروان هادی
 دىل را کز هوس چندی به هر جانب پراکندی
 که بندد نقش تن ازگل پس ازتن برنگارد دل
 زجود او وجود تو،به بود او نمود تو
 جز او فانی وازفانی نیندیشد مگر نادان
 به دل سلطان جانت بس مده دل بر رخ هر کس

 رداری ره توحید بسپاریز کثرت توشه ب
 معانی از صور خوانی نه معنی را صوردانی
 وگربی دوست ننشینی چه درپیداچه درپنهان
 به سویش گرنظرداری چه دردیر و چه در مسجد
 چوازقید هوارستی چه سلطانی چه درویشی
 چوکاالایمن ازدزدان چه درمخزن چه درهامون

 

 در این گلشن زهی نادان که بند دل گشایدپا 
 پی مايل که بگذاری چه آری دست بریغما
 ترا بر حرص این دانه قیاس از آب و استسقا
 چو دل بر مرگ بنهادی چه بر خارا چه بر دیبا
 درین تاریک شب مشکل که بیند راه نابینا
 روا باشد اگر بندی به آن دلدار جان بخشا

 حاصل، زجان، جانان کندپیدا ز دل جان آورد
 هم او رب ودود تو، حکیم و قادر و بینا
 هم اوباقی و از باقی نیاساید مگر دانا
 مگر بر عارض البنگری از دیدۀ اال
 ز کشورها گذر آری وىل حدها نهی برجا
 به باقی بینی از فانی به عقبا بینی از دنیا
 خالف دوست نگزینی چه در سرّا، چه در ضرّا

 ش گر گذرآری چه با شیخ و چه با برنابه کوی
 چو دل با دوست پیوستی چه جابلسا چه جابلقا

 ایمن از طوفان چه بر ساحل چه بردریاچو کشتی
 

فیضایضاً وله فی القصیدةِ الموسومة بِمطلع ال
 وارُُح فاضَت االَٔنْطَلَعَ الصُّبْ

 پند گريید چند ازین غفلت
 ای بس آزادگان سروخرام
 ای بسا زیرکان پرمایه

 یکی از خفتگان نشد بیدار 
 شرم دارید تا کی این پندار
 پای خجلت به گل درین گلزار
 دست حسرت به سر درین بازار
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 شد کمال آیت زوال ای دل
 تا درنگت بود شتابی کن
 تا که نشکسته شیشه، سنگ مجو
 تا توانی گسست عهد ببند

 زین نه سنگدىلخاکساری گ
 کوش تا نقد دل به دست آری
 آنکه سرمایۀ دو کونش بود
 آخر ای کشتِ دل گیاه بروی
 آخر ای نفس یک نفس بشکیب

 ای از قفا صدایی زنمانده
 سست منشني مگر توانی جست
 مرکبت نیست غري فضل یکی

 فکنیچند بر پرده نقش می
 پرده بردار تا عیان نگری
 شهرها بینی اندران یکسان
 بی لب و گوش گرم گفت و شنید

 اش به لب تسبیحاین ز خاموشی
 

 حارعَسَ اللیلُ کادَت االَٔسْ عَسْ
 تا توانی برفت ره بسیار
 تا نیفتاده پرده شرم بدار
 تا توانی شکست توبه بیار
 کاید از خاک گل ز سنگ شرار

 د یارستانکه بجز دل نمی
 غري حسرت نربد زین بازار
 آخر ای ابر دیده قطره ببار
 آخر ای عقل یک قدم بگذار
 گمرهی گوش بر درایی دار
 رهربی چست و مرکبی رهوار
 رهربت چیست مهر هشت و چهار

 تارَ شِفِ االَٔسْثانَ وَ اکْدَعِ االَٔوْ
 رُهُ دَیّارسَ فِي الدّارِ غَیْلَیْ

 مسجد و دیر و سبحه و زُنّار
 بی باده بی خرد هشیار مست

 اش به لب اذکارآن فراموشی
 

و له ایضاً 
 بزم غرياز شمع ذاتش چون منورداشتند

 واست برنامحرمان پیداشود حسن ازلخ
 شاهدان غیب را دادند اطوار ظهور
 خامۀ اظهارچون برلوح امکان نقش بست

 اش طبع هیوالپایه یافتنفس کل کز سایه
 وندرآن نور آنچه از نقصان و پستی یافتند
 وز کف و دود هیوىل از پس بگداخنت
 با زالل عشق پس آن جمله را آمیختند

 گر برتری دادند لیک بوالبشر را بر بشر
 ذات او واجب نشاید گفت و ممکن هم ازانک
 گه دم عیسی ز فضلش روح پرور یافتند
 برجمالش پرده بستند از جمال یوسفی
 ز اختالف روزن اندر تابش یک آفتاب
 تا نگویی خري و شر بی عزمشان آمد به دید
 فعلشان بر مقتضای قایل آمد در وجود

 ند ار نه کیها را راه سوی فعل دادقوه
 ها را بیش و کم نزدیک و دورنبینی سایهمی

 انبساطات وجود از اعتبارات حدود

 پرده داران صفاتش پرده بر در داشتند 
 تر داشتندمحرمانش صد ره از اول نهان

 رویشان پس درظهور خویش مضمر داشتند
 از نخستني صورت نوری مصور داشتند
 مقتبس از نور آن فرخنده جوهر داشتند

 ان کرسی فراتر داشتندعرش نامیدند و ز
 چرخ اخضر بر فراز ارض اغرب داشتند
 وانگه از وی طینت آدم مخمر داشتند
 پایۀ خريالبشر برتر ز برتر داشتند
 ازوجوبش کمرت از امکان فزونرت داشتند
 گاه دست موسی از نورش منور داشتند
 پردۀ عصمت زلیخا را ز رخ برداشتند
 ندسایه را از هر طرف بر شکل دیگر داشت

 یا نپنداری که بی موجب سر شر داشتند
 زان ستمکش خواستند آن وین ستمگر داشتند
 آنکه را مؤمن توانستند کافر داشتند
 در خور خود تابشی از پرتوِ خور داشتند
 همچو ظل در قرب و بعد مهر انور داشتند



۳۹۸ 

 ور بگویی ز اعتباری کی اثر آمد پدید
 

 گویم این آثار هم اوهام مظهر داشتند
 

غزلیّات
 پیداست سر وحدت از اعیان أَما تَرَی
 شد مختلف به مخرج اگرنه چه شد که هست

 تَرَأَیْ رِ إذْبَحْتَ سِوَی الْظُر فَمَا رَأَیْاُنْ
 

 َش فِي القُوَیمَرَایا و النَّقْسَ فِي اْلعَکْ الْ 
 یک صوت و یک ترانه گهی مدح و گه هجا

 هُ بَدَا فیه مَا بَدَاجاً بَدَا وَمِنْ مَوْ
 

 ٭٭٭
 

 چیزی که بدان شاد توان بود ندیديم
 

 دیدیم سراسر همه اسباب جهان را 
 

 ٭٭٭
 

 رابات مقامی است مرابر سر کوی خ
 

 نه غم ننگ و نه اندیشۀ نامی است مرا 
 

 ٭٭٭
 

 عقل فکرآموز در عالم نشان از حق ندید
 

 هم نبیند عشق عالم سوز جز اللّه را 
 

 ٭٭٭
 

 بگذر ای ناصح فرزانه ز افسانۀ ما
 

 بگذارید به ما این دل دیوانۀ ما 
 

 ٭٭٭
 

 درد چون نیست چه تأثري بود درمان را
 چه عجب خلقی اگر از تو به غفلت گذرند
 نیست هستی بجز از هستی و هستی همه اوست

 

 گوی شو تا که ببینی اثر چوگان را 
 آنکه دردیش نباشد چه کند درمان را

 ده به خود بیهده این بهتان راخواجه بنها
 

 ٭٭٭
 

 صوفیان مستند و زاهد بی خرب
 

 از که پرسم من رهِ میخانه را 
 

 ٭٭٭
 

 یار ما شاهد هرجمع بود وین عجب است
 نیک نامانِ درِ دوست پناهت ندهند

 

 که به خود ره ندهد عاشق هر جایی را 
 ره ندهی شنعت رسوایی را تا به خود

 

 ٭٭٭
 

 یارب تو پرده بردار از کار تا بدانند
 

 کامروز در جهان کیست شایستۀ مالمت 
 

 ٭٭٭
 

 رخی به غري رخ دوست در مقابل نیست
 

 وىل چه چاره که بیچاره دیده قابل نیست 
 

 ٭٭٭
 

 طفالن شهر بی خربند از جنون ما
 

 یا این جنون هنوز سزاوار سنگ نیست 
 

 ٭٭٭
 

 رخ از بال متاب که مقصود انبیا
 

 جز در میان آتش و کام نهنگ نیست 
 

 ٭٭٭
 

 بیندنه عاشق آنکه جزمعشوق
 ماییم و دىل خراب و آن نیز
 خود بینی و خویشنت پرستی

 

 نه معشوق آنکه جز وی در جهان نیست 
 یک روز به اختیار ما نیست
 رسمی است که در دیار ما نیست

 

 ٭٭٭
 

 تا چه باشد به سر پري خرابات که من
 کفر و دین، عقل و جنون، دانش و نادانی را

 ام از عالم نیستاندیشهبه یکی جرعه می 
 آزمودیم در این پرده، کسی محرم نیست



۳۹۹ 

 ٭٭٭
 

 چشم بربند و به ظلمتکدۀ فقر درآی
 

 تا ببینی که فروغ فلک از روزن ماست 
 

 ٭٭٭
 

 هرسو که نهی روی سر از خویش برآری
 گفتدید به حال من و میه میحريت زد

 عیبم مکن ای خواجه به رسوایی و مستی
 بر آستان بنشني گر به خانه راهی نیست
 اگر به شهد نوازد وگر به زهر کُشَد

 

 تا نگذری از خویش به سویش گذری نیست 
 تری نیستپنداشتم از زلف من آشفته

 من دل خوش ازینم که جز اینم هرنی نیست
 کجا روی که جز این آستان پناهی نیست
 به غري خوان عطایش حواله گاهی نیست

 

 ٭٭٭
 

 سودای زاهدان همه شوق بهشت و حور
 ظربسته، لب خموشتن خسته، دل شکسته، ن

 

 غوغای عارفان همه ذوق لقای تست 
 ای عشق کار ما همه بر مدعای تست

 

 ٭٭٭
 

 با تو خاموشم وىل با یاد دوست
 شد جهان بر من دگرگون یا که من

 امندانم ره به جایی بردهمی
 

 هر سر مویم زبان دیگر است 
 بینم جهان دیگر استاین که می

 یا که بازم امتحان دیگر است
 

 ٭٭٭
 

 هرکه یار دگرش نیست خدا یار وی است
 زاهدا ار ره ندهد خانۀ خماری هست

 

 هرکه کاری به کسش نیست به او کاری هست 
 قه و دستاری هستوجه می گر نرسد خر

 

 ٭٭٭
 

 این چند روزه مهلت گلنب غنیمت است
 تا با خودی چه الف ز طاعت زنی نشاط

 

 فردات در چمن اثری از گیاه نیست 
 جرم این وجود تست و بجز وی گناه نیست

 

 ٭٭٭
 

 سود بازار جهان گر همه اینست نشاط
 

 زیانم هوس است من سودا زده زین مایه 
 

 ٭٭٭
 

 خاک بادا به سری کش اثر از سنگی نیست
 من که بدنام جهانم به خرابات شوم

 طلبی عشق طلبدل چون آینه گر می
 

 چاک آن سینه که کارش به دل تنگی نیست 
 که در آنجا خرب از نامی و از ننگی نیست

 تر از سنگی نیستعشق کم زآتش و دل سخت
 

 ٭٭٭
 

 بیگانه چه داند که تویی پرده برافکن
 در هر قدمم روی تو آمد به نظر لیک
 صد گنج نهان بود مرا در دل و یاران

 

 وانجا که منم نیز چه حاجت به نقاب است 
 در کام دگر باز بدیدم که حجاب است
 نادیده گذشتند که این خانه خرابست

 

 ٭٭٭
 

 آسوده بیدىل که به کویت کند مقام
 

 آنجا مقام تستتر دىل که در آسوده 
 

 ٭٭٭
 

 مردمان بیشرت آنست که غافل گذرند
 

 از حدیثی که به هر کوچه و برزن فاش است 
 

 ٭٭٭
 

 عشق خود راهست و هم خود منزل است  طالبان را خستگی در راه نیست



۴۰۰ 

 سهل گردد کار اگر از بهر اوست
 

 کارها با خودپرستی مشکل است
 

 ٭٭٭
 

 وسواس خرد قصّه به پایان نرساند
 

 از عشق برپسید که ناگفته تمام است 
 

 ٭٭٭
 

 چشم حق بینی زخودبینان مدار
 

 هر که را بی خود ببینی با خداست 
 

 ٭٭٭
 

 بیچاره آنکه از تو به غفلت گذشته است
 ا دیده کس فروغ تو بیند زهی دروغب

 

 غافل تر آنکه با تو در جستجوی تست 
 که این نور دیده نیز فروغی ز روی تست

 

 ٭٭٭
 

 جان سلیمانست و دل خاتم بر او
 

 نقش روی دوست اسم اعظم است 
 

 ٭٭٭
 

 وان کردگر گل افشاند و گر سنگ زند چتْ
 هوس خام بود شادی دل جز به غمش

 

 مجلس و ساقی و مینا و می و ساغر از اوست 
 خنک آن سوخته کش سوز غمی بر سر ازاوست

 

 ٭٭٭
 

 هر جا نگرم کورم و در روی تو بینا
 

 در مردمک دیده به غري از تو کسی نیست 
 

 ٭٭٭
 

 چشم صاحب نظران خريه بر آن ایوانست
 ها در نظر آیند وىل یک اصل استعکس

 

 که به هر سو نگری جلوه گه جانان است 
 ها جلوه گر آیند وىل یک جانستجسم

 

 ٭٭٭
 

 خرم آن کس که به رویش ز رهت گردی هست
 عقل درکشمکش نفس درنگی نکند
 تو اگر مرد رهی در طلب درد نشاط

 

 ردی نیستوانکه بر دل ز تو ازهیچ رهش گ 
 این دغل را بجز از عشق هماوردی نیست

 طلبد مردی نیستدرد هم مرد رهی می
 

 ٭٭٭
 

 به سر تا ننهی سر ننهی درره دوستپا
 تا تو بريون نروی دوست نگنجد به درون

 

 طی این راه مپندار که بافرسنگ است 
 نه همني دیده که آن درخور جاهش تنگ است

 

 ٭٭٭
 

 حاجتی دارم و حاشا که به گفتار آید
 پاس دل باید نه پاس زبان در بر دوست

 

 حجت است آن که به گفتار پدیدار آید 
 هرچه در دل گذرد به که به گفتار آید

 

 ٭٭٭
 

 جمال شمع ناپیدا و هر سو
 ز غوغای خردمندان به تنگم

 

 ای چنداز او آتش به جان پروانه 
 ای چنددریغ از نالۀ مستانه

 

 ٭٭٭
 

 برون از هر دو عالم راه جستم
 

 وىل از عشق گام اوّىل بود 
 

 ٭٭٭
 

 دل را هوس صحبت مانیست ببینید
 مه از ساغر وحدتمستند دو عالم ه

 

 دیوانه سر صحبت دیوانه ندارد 
 خوش باش درین بزم که بیگانه ندارد

 

 ٭٭٭
 



۴۰۱ 

 پی صید دگر مرغان به قید است
 تو با دل باش و با دین باش ناصح

 

 نه قید است اینکه بر شاهني پسندند 
 که ما را بیدل و بی دین پسندند

 

 ٭٭٭
 

 پاک کن دل زهرآالیش وانگه بدرآی
 پای برفرق جهان، سر به کف پایِ حبیب

 

 که مقیمان درمیکده صاحب نظرند 
 تا نگویی تو که این طایفه بی پا و سرند

 

 ٭٭٭
 

 لوح دل سر به سر از گرد عالیق سیه است
 ترسمت سر خجل از خاک برآری که به حشر

 

 بایدشسست و شویی به خود از چشم تری می 
 بایدیادگاری به رخ از خاک دری می

 

 ٭٭٭
 

 بی هوس بیهده دادیم دل از دست دریغ
 از طلب حاصلم این شد که کنون دانستم
 نکنم گوش به افسانۀ ناصح که خود او
 دل قوی کن که درین مرحله با سستیِ عزم

 

 کانچه جستیم و ندیدیم ز کس با دل بود 
 ی حاصل بودطلبم بی طلبکانچه را می

 کرد اگر عاقل بودمنع دیوانه نمی
 هر که بگذاشت قدم کار بر او مشکل بود

 

 ٭٭٭
 

 نعمت خواجه عمیم است و خداوند کریم
 

 بایدبنده را لیک به خدمت هرنی می 
 

 ٭٭٭
 

 سالک اندیشه نه از کفر و نه ازدین دارد
 

 وادی عشق به هر گام صد آیني دارد 
 

 ٭٭٭
 

 گنج و رنج و غم و شادی جهان درگذر است
 دامان کوهی سیل خیزترسمت ای خفته در 

 

 عاقل آن به که در اندیشۀ پایان باشد 
 خواب نگذاری زسر تا آبت از سر بگذرد

 

 ٭٭٭
 

 رند بی پا و سر از کوی خرابات چه دید
 

 که جهان را به نظر سخت محقر دارد 
 

 ٭٭٭
 

 عمر بگذشت و نمانده است جز ایامی چند
 ت نبود در همه عالم جز عشقبه حقیق

 زحمت بادیه حاجت نبود در رهِ دوست
 

 به که با یاد کسی صبح شود شامی چند 
 زهد ورندی و غم و شادی ازو نامی چند
 خواجه برخیز و برون آی ز خود گامی چند

 

 ٭٭٭
 

 آوخ که دست مرگ گریبان جان گرفت
 توحید اگر طلب کنی از عشق جو که عقل

 

 وین نفس شوخ دامن شهوت رها نکرد 
 چون احوالن ندید یکی تا دو تا نکرد

 

 ٭٭٭
 

 ان بر سر بازار فتادراز ما خلوتی
 

 پرده بگشا ز در خانه که دیوار فتاد 
 

 ٭٭٭
 

 طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد
 

 در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد 
 

 ٭٭٭
 

 چه دانیم که ما خوش که این است ناخوش
 

 پسنددخوش است آنچه بر ما خدا می 
 

 ٭٭٭
 

 چرا پای کوبم چرا دست یازم
 

 پسنددمرا خواجه بی دست و پا می 
 



۴۰۲ 

 ٭٭٭
 

 بده دل با کسی پس دیده دربند
 

 آمد درون، در بسته خوشرت چو یار 
 

 ٭٭٭
 

 به دیگری ندهم دل، که خوار کردۀ تست
 

 که هرکه خوار تو شد، دارد اعتبار دگر 
 

 ٭٭٭
 

 گریچون یک شاهد اندر بزم و هر سو بننیست
 کثرت اندر عکس نبود ناقص توحید اصل

 

 طرّۀ پرتاب و گیسوی پریشانست و بس 
 این تکثر خود بر آن توحید برهان است و بس

 

 ٭٭٭
 

 خواه طاعت خواه عصیان فارغ از کاری نمان
 

 ای شایستۀ بیداد باشدر خور لطفی نه 
 

 ٭٭٭
 

 نشني مربوقت من از سخن که نیستبیهده هم
 

 یک نفسم به یاد او هردو جهان غرامتش 
 

 ٭٭٭
 

 است بر آن بندۀ مسکني فقريجای رحم 
 

 که برانند و ندانند چه باشد گنهش 
 

 ٭٭٭
 

 ندیدم با تو هرگز خویشنت را
 

 که هر گه آمدی من رفتم از هوش 
 

 ٭٭٭
 

 از معرفت چه الف زنی ای فقیه شهر
 ای منکران عشق اگر نیک بنگرید

 

 بی شک که از محیط ندارد خرب محاط 
 جز وهم خویش هیچ ندارید در بساط

 

 ٭٭٭
 

 بگريدست دل و سربرآر در افالک
 ظهور خلق به حق بني ظهور حق در خلق
 بس است حاصل ادراک این دقیقه نشاط

 

 بازگردد خاک چه خواهی از تن خاکی که 
 تَ بِذَاکَ تَ لَسْنُکَ حَقّاً وَأَنْفَذَاکَ عَیْ

 برد ادراککه ره به سوی حقیقت نمی
 

 ٭٭٭
 

 بی عشق کس به دوست نیابد ره وصول
 گر مرد این دری به درآ کاندرین سرا

 

 عُقُولتَحَیَّريف ذَاتِهِ الْ  حانَ مَنْ سُبْ 
 ع خروجست نی دخولدربان برای من

 

 ٭٭٭
 

 هوای او چو نهادم رضای او چو گزیدم
 اند عنانمهنوز همسفرانم گرفته

 

 جهان وهرچه دروجز به کام خویش ندیدم 
 که این نه راه حجاز است و من به کعبه رسیدم

 

 ٭٭٭
 

 جستم خرب عمریز اسرار جهان بیهوده می
 خموشی چون نشان آگهی آمد از آن نالم

 

 ود را باید از خود بی خرب دارمندانستم که خ 
 که گر خاموش بنشینم ز رازم پرده بردارم

 

 ٭٭٭
 

 سلطان ملک فقرم و عشق است لشگرم
 ظاهرم ار هست باک نیستآالیشی به 

 

 ترک دو کون تاجم و کونني کشورم 
 زیرا که اصل پا کم و از نسل حیدرم

 

 ٭٭٭
 

 هرچه جویند ز ما در طلب آن باشیم
 سر سامان منت هست وىل چه توان کرد

 

 ما نه نیکیم و نه بد بندۀ فرمان باشیم 
 قسمت این است که ما بی سر و سامان باشیم

 



۴۰۳ 

 ٭٭٭
 

 چرا خموش نباشم میان جمع که هر سو
 

 خیال اوست به چشمم حدیث اوست به گوشم 
 

 ٭٭٭
 

 نبود عجب ار راه نربدیم به جایی
 

 بیهوده همی پشت به مقصود دویدیم 
 

 ٭٭٭
 

 همه شب با تو نشینم که تویی
 

 باز روز آید و بینم که منم 
 

 ٭٭٭
 

 به جهان آمدم و رفتم و در وانشدم
 

گاه و نه از آغازم   نه ز انجام خود آ
 

 ٭٭٭
 

 بی خود وبی خرد و عاجز مسکني و ضعیف
 بار بگذار و گرانی بنه ای دل که به راه

 

 بخر ای خواجه ببني تا چه هرنها داریم 
 ک بار نباشیم خطرها داریمگر سب

 

 ٭٭٭
 

 گفتم به ترک هستی و رستم ز عقل و هوش
 د من اثر نور و ظلمت استبا او وجو

 گفتم مگر نشانی ازو جویم از کسی
 

 آسوده هم ز دزد و هم از پاسبان شدم 
 او در کنار آمد و من از میان شدم
 از وی نشان نجستم و خود بی نشان شدم

 

 ٭٭٭
 

 ز دستم گر برآید بر سر آنم که تا دستم
 

 به دامانش رسد سر بر نیارم از گریبانم 
 

 ٭٭٭
 

 گذرم راه برون رفنت نیستهر طرف می
 

 من ندانم که درین غمکده چون افتادم 
 

 ٭٭٭
 

 رب خود آگهی تو که در سر نبود و نیستیا
 

 هرگز هوای حشم دنیا و منصبم 
 

 ٭٭٭
 

 یا روی دوست دیدم یا کوی اودرین شهر
 

 از هر طرف گذشتم، در هر کجا رسیدم 
 

 ٭٭٭
 

 تا توانی به خرابی من ای عشق بکوش
 

 من نه آنم که ازین پس دگر آباد شوم 
 

 ٭٭٭
 

 تو چو آمد به میانجرم من بی حد و عفو
 

 هرکه او را گنهی نیست گناهی است عظیم 
 

 ٭٭٭
 

 رسد این صبح به شامآخر این روز به شب می
 ره به پایان شد و دردا که ندانیم هنوز
 آخر این تیشه به بن آید و این شیشه به سنگ

 

 عاقل آنست که خاطر ننهد بر ایام 
 رود این اشرت بگسسته زمامبه کجا می

 آخر این می ز سبو ریزد و این شهد ز جام
 

 ٭٭٭
 

 ناصح از گفنت بیهوده مرب وقت نشاط
 

 هرچه گویی تو چنانم من و صد چندانم 
 

 ٭٭٭
 

 نريوی عشق بني که درین دشت بی کران
 

 ایمایم و به پایان رسیدهگامی نرفته 
 

 ٭٭٭
 

 هرکسی را هوسی در سر و من
 

 هوسم این که نباشد هوسم 
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 ٭٭٭
 

 ویی که سرانجام چه خواهد بودنچند گ
 

 بجز آغاز در انجام چه خواهد بودن 
 

 ٭٭٭
 

 یک ساقی و یک ساغر و یک باده ندانم
 

 زین گونه چرا مختلف آمد اثر او 
 

 ٭٭٭
 

 کس جز تو ره نداشت درین خانه خلق را
 

 ایآگه که کرد ازین که تو در دل نشسته 
 

 ٭٭٭
 

 دیدیم کرانه تا کرانه
 

 غري از تو نبود در میانه 
 

 ٭٭٭
 

 در اول جذب عشق ازجانب جانانه بایستی
 

 ز شمع از جانب پروانه بایستیوگرنه سو 
 

 ٭٭٭
 

 هم ز کارم منع کردی هم به کارم داشتی
 ای غم عشق ایمنی بادت ز پند عاقالن

 

 اختیارم دادی و بی اختیارم داشتی 
 کایمن از غمهای دور روزگارم داشتی

 

 ٭٭٭
 

 بسی عجب نبود گر قرار هست و شکیب
 تمام سوخته دودی نداشت بر سر آتش
 مگر چه بود نهان در سبوی باده فروشان

 

 که از دیار حبیبت نیامده است پیامی 
 کز جفا بخروشی خموش باش که خامیتو 

 که حاصل دو جهانش نبود قیمت جامی
 

 ٭٭٭
 

 نگریی، چرا چو باد نکوشی چرا چو ابر
 به غري عشق اثر نیست ورنه چیست که واعظ

 

 چرا به روز نناىل، چرا به شب نخروشی 
 به صد حدیث نکرد آنچه بلبلی به خروشی

 

 ٭٭٭
 

 در همه کون و مکان نیست جز اینم هوسی
 راز رندان خرابات مرپسید ز ما

 

 که مگر بی هوسی زیست نمایم نفسی 
 به کسی راز نگویید که گوید به کسی

 

 ٭٭٭
 

 مزن ای خواجه که ازکس نخردکسالف قوت 
 

 جز دل خسته درین رسته و جز جان نژندی 
 

 ٭٭٭
 

 نرسد دست کس به دامن دوست
 

 چاک ناکرده جیب و پريهنی 
 

 ٭٭٭
 

 عجب از مفلس بی خانه که مهمان خواند
 راحت هر دو جهان پا کی دل از هوس است

 

 دل به دست آر پس آنگه بطلب دلداری 
 زر چو پاک است بود رایج هر بازاری

 

 ٭٭٭
 

 جهان یک سر به کام خویش دیدم
 

 از خویش گامی چو بنهادم برون 
 

 ٭٭٭
 

 ز ما تا کوی او راهی است پنهان
 برون از دهر باید شد نه از شهر
 چه بود از سر به صحرا برنهادن

 

 نگنجد رهنماییکه در وی می 
 ز خود باید شدن نه از سرایی

 نهی باری به پاییاگر سر می
 

 ٭٭٭
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 دست بر کاری زدن بی حاصلی است
 

 دست باید زد وىل بر دامنی 
 

رباعیّات
 گر با تو بود کس همه عالم راهست
 با خاک سر و چاک گریبان پیوست

 

 ور بی تو رود جهان سراسر چاه است 
 آن دست که از دامن تو کوتاه است

 

 ٭٭٭
 

 ر گام نخستگر ره به خدا جویی د
 گم گشته ز تو گوهر مقصود تو خود

 

 نقش خودی از صفحۀ جان باید شست 
 تا گم نشوی گم شده نتوانی جست

 

 ٭٭٭
 

 آنان که ز جام عشق مدهوش شدند
 از بهر شنیدن، همه تن گوش شدند

 

 از خاطر خویشنت فراموش شدند 
 بستند لب از حدیث و خاموش شدند

 

 ٭٭٭
 

 منمامروز میان شهر دیوانه
 بیگانه ز آشنا و بیگانه منم

 

 در دهر به دیوانگی افسانه منم 
 مردود در کعبه و بتخانه منم

 

 ٭٭٭
 

 یارب ز هر آنچه جز تو بیزارم کن
 اول از خویش بی خرب ساز مرا

 

 بی مونس و بی رفیق و بی یارم کن 
 وانگاه ز خویشنت خربدارم کن

 

 ٭٭٭
 

 فارغ ز غم سود و زیانم کردی
 چه شکر گویم که چنانکای عشق ترا 

 

 آسوده زمحنت جهانم کردی 
 خواستم آخر آن چنانم کردیمی

 

 مِنْ مثنویاته قُدِّسَ سِرُّهُ العزیز
 باز زنجري جنون برداشتند

 ها را وقت آشفنت رسیدعقل
 از تدبري ما ای فزون از فکر و

 خانۀ دل منزل اخالص تست
 عقل را ره در دل دیوانه نیست
 بودی و جز بود تو بودی نبود
 عشق ناگه زد بر آتش دامنی

 ها آنگاه دودشد عیان از شعله
 چون جمالش از حجاب غیب رست
 چشم ما یک ره نبیند سوی دوست
 عاشق است او با صد استغنا و ناز
 هر یکی فیضی زو قابل شده

 ن یکی بی رنگی آن یک رنگ خواستای
 دیده آب آرد چو بیند آفتاب
 مهر اندر آب صافی ظاهر است
 آفتاب انداخته عکس اندر آب

 بند بر پای خرد بگذاشتند 
 رازها را نوبت گفنت رسید
 هم جنون ما و هم زنجري ما
 خلوت جان جای خاص الخاص تست
 خلوت حق جای هر بیگانه نیست
 بود پنهان آتش و دودی نبود

 ها سر کرد از هر روزنیشعله
 ا پنهان نمودها را دودهشعله

 از شهود خویش برخود پرده بست
 ور ببیند هرچه بیند روی اوست
 عشق کس دیده است بی عجز و نیاز؟
 سوی چیزی هر یکی مایل شده
 این یکی ناموس و آن یک ننگ خواست
 دیدن خورشید نتوان جز در آب

 تر آن پیداتر استهرچه این صافی
 آب ناپیدا و پیدا آفتاب
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 خواست تا آسان کند دیدار خویش
 گر سخن بی پرده خواهی پرده نیست
 بی حجاب و بی سحاب و بی نقاب
 ای گرفتار جهان پیچ پیچ
 ای نمودی از وجودت بود من

 به هستی ره نبودنیستی را گر 
 گر نگشتی نقص پیدا باکمال
 هر که باشد جز خدای ذوالجالل
 گر کرم باشد روا بی احتساب
 ابر باشد در کرم آری سمر
 من گرفتم جان انسانیت هست
 جان حیوان قالب جان بشر
 ابلهان را جان انسانی نبود
 عقل چون کامل شود آگه شوی
 باز عشق آهنگ یغما ساز کرد

 است گنجد در حباببحر کس دیده 
 من گرفتم پرده بردارم ز گفت
 توبه چه بود بازگشت از خود به حق
 زاهدان گر توبه از مستی کنند
 تشنگی را مبدأ از آبست و بس
 پاک کن آیینۀ دل از هوس
 امتیازاتست کافراد بشر
 ورنه در وصفی که باشد مشرتک
 یک زمان بنشني و با ما راز کن
 گوآنکه را معبود خود دانی ب

 گر تویی این خود حدیثی مغلق است
 جز تو گر باشد محاط نفس تست
 مرد را دردی بباید درد کو
 گردها دیدیم و در وی مرد نه
 عقل گرد این ره و مرداست عشق
 جان که با تن زیست مغلوب تن است
 عاشقان را تن اسري جان بود
 نه چو جان ما که از سحر هوس
 ما هوسناکان که مملوک تنیم

 جان پاک را مغلوب خاککرده 
 جسم پاکان را تو در این خاک دان

 خسار خویشها بربست بر رپرده
 روی اندر پرده پنهان کرده نیست
 آفتابست آفتابست آفتاب
 هیچ دانی کاین جهان هیچ است هیچ
 درد تو سرمایۀ بهبود من

 ای جز هستی اللّه نبودهستی
 کس نبودی غريذات ذوالجالل
 هم درو نقص است و هم در وی کمال
 بولهب را فرق کو با بوتراب
 لیک از جو گندم آرد کی مطر

 آری جان یزدانی به دستکوش ک
 جان انسان پیکر جان دگر
 غافالن را جان یزدانی نبود
 عشق چون حاصل شود ابله شوی
 باز دل آشفتگی آغاز کرد
 یا درون ذرّه هرگز آفتاب
 تو به پرده در چه سان خواهی شنفت
 شرط آن فقدان شأن ماسبق
 عشقبازان توبه از هستی کنند
 تشنگان را آب جذابست و بس

 در وی عکس حق بینی و بس تا تو
 جویند از آن بر یکدگرفخر می
 راند سخن از لِی و لَک کس نمی

 ای در رشته دارم باز کنعقده
 جز تو باشد یا تو باشی عني او
 که تو هستی فانی و باقی حق است
 خود یکی نقش از بساط نفس تست
 درد را مردی بباید مرد کو
 مردها دیدیم و در وی درد نه

 مرد است و هم درد است عشقعشق هم 
 ورنه کی طاووس شاد از گلخن است
 جان اسري جذبۀ جانان بود
 خاصیت از خوی تن بگرفت و بس
 گرچه طاوسسیم شاد از گلخنیم
 ای دریغا ای دریغ ازجان پاک
 فارغ از آالیش این خاکدان
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 در مکانند و مکانشان المکان
 بندگی سرمایۀ آزادگیست
 تا بدانی راه و رسم بندگان
 بندگان در بندگی مستغرقند

 گویم که من عاشق نیمفاش می
 عاشق عشقم طلبکار طلب
 عشق را پیدا نباشد منزىل
 ای دریغا می ندانم کوی او

کنده گوشگوعشق می   ید که ای آ
 سر بنه تا پا نهی در کوی من
 باز این دیوانۀ بگسسته بند
 در همه عالم نبینم غري دوست
 کافر است این عاشق شوریده حال

 حَبیبُفَ مَا شَاءَ الْتُلُونِي کَیْاُقْ
 عشق اگر کفراست بی شک کافرم
 طایری را از قفس آزاد کن
 مرغ دامی را سوی بستان فرست

 گویم که عاشق کافر استمن نمی
 این تن خاکی قرین خاک به

 

 شان آسماندر زمینند و زمني
 لیک شرط بندگی افتادگیست

 باز خواناز نبی یمشوا بها را 
 ظاهر اندر خلق و باطن با حقند
 گر بگویم عاشقم صادق نیم
 ای غریبا ای شگفتا ای عجب
 تا به سویش راه جوید مقبلی
 تا توانم ره سپارم سوی او
 از سرود من جهان اندر خروش
 چشم در بند و ببني در روی من

 گوید به آواز بلندفاش می
 نیست عالم چیست عالم گر نه اوست

 نان کافرکش تعالای مسلما
 بُ حَسِیْنَ مَا جَاءَ الْ رَحُونِي أَیْوَاطْ

 گر کشی کافر بکش من حاضرم
 ای را شاد کنخاطر غمدیده

 تشنه کامی را بر عمان فرست
 عاشقی از کافری آن سوتر است
 دور ازین ناپاک جانِ پاک به

 

  نادری کازرونی
بـه انـواع کمـاالت . عـارف و فاضـلی اسـت حکـیم. اسم شریف آن جناب حاجی مريزا محمد ابراهیم عاشقی اسـت

صوری و معنوی آراسته و از نقایص و رذایل صفات انسانی پرياسته، مدتهای مدیده بـه اتفـاق والـد ماجـد در عتبـات 
لیات عرش درجات، در تحصیل علوم متداوله کوشش نموده و وجود محمود خـود را مجموعـۀ کمـاالت ظـاهری و عا

از مبادی شـباب . اش مخزن اشراق و در حکمت طبیعی، وجودش معروف آفاقدر حکمت عقلی سینه. باطنی فرموده
اهـل سـلوک و معرفـت را  بسـیاری از. به صحبت اصحاب حال راغب و معاشرت و مجالست اربـاب کمـال را طالـب

اجداد کبارش از سادات عاىل درجات و حـاوی . مالقات کرده و در تزکیه و تصفیۀ قلب وقالب، روزگاری به سر آورده
کماالت ودر کازرون توطن داشته و در آن بلده نظر مراعات و الطاف گماشته، عمّش در زمـان سـالطني زندیـه حکـیم 

نمـوده و جنـاب معـزی الیـه نیـز اقتبـاس علـوم مسیحی در معالجات ظـاهر مـیباشی بوده و به حسب اسم و رسم، دم 
پـس . نمـودهحکمت طبیعی از وی نموده و مدتهای مدید در آن بلد به نظم ونسق مزارعات منسوبه به خود توجـه مـی
مـال منزلـت و مسافرت هندوستان گزیده و ارباب کمال آن کشور را دیده و دیگرباره به ایران مراجعت و در شرياز در ک

ه  اعزاز متوطن و اخالص و ارادت به خدمت جناب عارف مجرد و شیخ موحد الحاج مريزا ابوالقاسم شـريازی نوراللـّ
غرض، حکیمـی اسـت واقـف و سـالکی . روحه ورزیده و از همت آن جناب به درجات عالیۀ توحید و معرفت رسیده

   .رندی است خانه برانداز و عاشقی است پرنیاز. است عارف
مدتهاسـت کـه صـحبتش . طبعش به محبت اهل کمال و جمال مایل و گرد تعلقات دنیوی از ذیـل همـت بلنـدش زایـل

دست داده و ابواب معاشرت و مالطفت با فقري گشاده و اآلن کماکان آن جناب را در فنون نظم نیز طبعی است سریع 
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غزلیات و ترجیعات بسیار دارد و اکنون مـدتی اسـت  قصاید و. الخیال و قادر، و اشعار بسیار از هر مقوله ازوی صادر
سپارد و نظر به عدم مباالت در جمع و ضبط خیـاالت، بسـیاری از افکـار که طریق مثنوی گویی را به پای بالغت می

بعضـی تمـام . جنابش را مثنویات متعدده است. ابکارش مفقود گشته وجمعی که باقی مانده نیز هنوز به ترتیب ننوشته
جمله مثنوی موسوم به گلستان خلیل و مثنوی موسـومه بـه مشـرق االشـراق و مثنـوی موسـوم بـه  بی انجام مِنْ و برخی

انفس و آفاق و مثنوی موسوم به منهج العشاق و مثنوی موسوم به شایق و مشتاق و مثنـوی موسـوم بـه چهـل صـباح و 
  :تیمّناً و تربّکاً از اشعار و مثنویاتش برخی نوشته شد

 ده يف التوحید و الحکمهقصای مِنْ
 تا جلوه داد آن شاهد یکتا جمال خویش را

 مخفی و پنهانمعنیگشتهصورتبهدرتنچوجان
 فروغ لم یزل در ماسوی شد ماسوی افروز
 شوی گردیده ور از دیده، معنی عیان بینی
 نزول اشیاءوحدت کرده سوی کثرت و زین رو

 ها شد درطریق حقزرفنت تا به رفنت فرق
 

 ز یک معنی هویدا شد هزاران صورت زیبا 
 چوبو از گل زصورت گشته معنی ظاهر و پیدا
 جمال بی جهت در شش جهت آمد جهت آرا
 چو بی همتایی مظهر، مظاهر جمله بی همتا

 روند آشفته و شیداز کثرت سوی وحدت می
 کجا رفتار دانشور، کجا رفتار نابینا

 

 ٭٭٭
 

 ای دل چنان که بی خربان چند در هوس
 کامل ز گاه ناموری کی کشیده دست
 عفریت دهر کش نبود شغل، جز ستم
 فرزانه خوان، کسی که فروبست زان نظر
 شو غرقۀ محیط هویت گرت هواست
 خواهی که ماسوی همه زانت شوند شو
 بر نقش خویش زیب ده از نقش معرفت
 منيزهد است دفع علت اسقام آث

 از عز عزلتت برسد عزّت ابد
 ؤهُ فَغُلُّوهُ مطمئنای گشته از خُذْ

 نه دیده در ره طلب و چشم دل ببند
 چهار شرط بود شرط انعکاس صور
 یکی تقابل و ثانی صفا سیم ظلمت
 ازین چهار یکی گر قصور یافت نگشت
 چو شد ضمري تو جای تجلی انوار
 چرا به صیقل نام خدا صفا ندهی

 عالیق چو رادمردان دستبکش ز قید 
 که تا به منزل اقصی رسی بری ز خطر

 

 ای جان طفیل بی هرنان چند در هوا 
 عاقل به راه بی خربی کی نهاده پا
 فرتوت چرخ کش نبود کار، جز جفا
 دیوانه دان، کسی که فروجست زان وفا
 گردی ز بند و قید هوا و هوس رها
 در عالمی که نیست در آن راه ماسوا
 بر نفس خویش بهره ده از نفس از کیا
 تقوی است زیب و زینت اندام اتقیا
 وز فر فقر رو دهدت فر اولیا

 ن تا ندای ارجعیت باد رهنماها
 زین دامگه که دانۀ او نیست جز بال
 سزای ناظر مرآت در بر دانا
 چهارمني عدم قُرب و بُعد حني لقا
 گه مشاهدۀ عکسش، رخ شهود نما
 چو گشت باطن تو طور آتش موسی
 دلت که آمده مرآت شاهد اسما
 بنه به راه هدا از پی هدایت پا

 ی ز خطاکه تا به مقصد اصلی رسی عر
 

و لَهُ ایضاً يف النّصیحة
 که از مدد طالع جوانخرم دىل 

 خواهی اگر فراغ، برون کن  تو ازدماغ
 درکوی بی نشانی و گمنامی آورد

 ای ز جهان و جهانیانبگزید گوشه 
 سودای دهر، کش نبود سود جز زیان
 تا بو که یابی ای دل غافل ز حق نشان



۴۰۹ 

 همچون هوس همی چه روی سوی رنگ و بو
 عنقاصفت ز جملۀ عالم کناره گري

 

 همچون مگس همی چه روی گرد این و آن
 سیمرغ وار از همه کس گم کن آشیان

 

 ٭٭٭
 

 نی سوی دنیا امیدم و نه به عقبا
 آمده دهر عجوز بهر فریبم
 باطنش از هر قبیح آمده اقبح
 مهر کند وعده کوشدم به ره کني

 

 داشته چرخم درین میانه معطل 
 چهره به شکل عروس کرده مشکل
 ظاهرش از هر جمیل ساخته اجمل

 شد حنظلشهد دهد جلوه و ببخ
 

 ٭٭٭
 

 گر سزد شوری ز شور عشق بر سرداشنت
 بودنم محضری آمد قوی در پاک دامن

 

 کی سزد جز شور عشقت شور دیگر داشنت 
 در غمت ای پاک دامن دامن تر داشنت

 

 ٭٭٭
 

 پختگان غم عشق تو زغريت سوزند
 

 که زنند از چه دم از عشق رخت خامی چند 
 

مِنْ غزلیّات
 در همه ذرات جز خورشید روی یار نیست
 بی حضورت از حضورت نیستم یک دم جدا

 

 لیک چشم احوالن شایستۀ دیدار نیست 
 کز حضورت با غیاب و با حضورم کار نیست

 

 ٭٭٭
 

 ذات است کز مجاىل اوصاف رونماست
 یک قطره از محیط جالل تو ماسوا
 ای نادری تو ممکن و اسرار واجب است

 

 پاک وصاف، کدر این همه صفاتیک ذات  
 یک ذره ز آفتاب جمال تو کاینات
 بريون ز حد وسعت ادراک ممکنات

 

 ٭٭٭
 

 دل به جستجوی یار و یار را جا در دل است
 تو ز محفل خارجی نه داخل بزم وصال

 دهند از ترک جانوصل جانان ای که گفتی می
 

 آسان وصلش اما تا تو هستی مشکل استهست 
 م محفل استورنه او هم محفل آرای دل و ه

 ترک جان اندر ره جانان نخستني منزل است
 

 ٭٭٭
 

 ت او کنه عبودیت توشد ربوبی
 راه او رو جز ازو پا بکش و دست بدار

 

 ترک خود گري و نگر نبودت ار آگاهی 
 خواهیخود به خود آی وزخود بني که که را می

 

رباعیّات
 دلرب بسیار و دل نگه دار کم است
 گر اهل دىل تو دل به دلداری ده

 

 وز همدهی جمله جهان رنج و غم است 
 کو همدم هر دم تو و عني دم است

 

 ٭٭٭
 

 ز تو همه پر و توخاىل ز همهای ا
 تو عني خیال و از خیال این همه را

 

 بنموده جمال تو مثاىل زهمه 
 آری و برآوری خیاىل ز همه

 

 ٭٭٭
 

 ما بود نماینده نمودیم همه
 مرآت جمال غیب مطلق گشته

 

 نابود نمودار ز بودیم همه 
 آیینۀ شاهد شهودیم همه

 



۴۱۰ 

 مِنْ مثنوی گلستان خلیل
 هاای ز بی رنگی نموده رنگ

 جمله اعیان را به هم آمیخته
 دیده ور داند که سرّ خاک چیست
 ای کمون خاک را از تو بروز
 آتشم را سر به سر انوار کن
 عشق کان ماهیت عالم بود
 آدمی مجموعۀ هر شیء بود

 اش مسجود و صورت ساجداستمعنی
 کوشش اشیا سراسر سوی او

 أ نفس انسانی بودظل مبد
 نفس رحمانی که شارق آمده
 همچنان که نفس انسان هر نفس
 فیض رحمان آن که باشد الیزال
 کان حقایق وان صور کش هست سر
 عقل اول آن حقایق را محیط
 او بود عرش مجید مستطاب
 نفس کلی کان محیط هرشی است
 او محیط و سر به سر اشیاء محاط
 او بود لوح قدر عرش کریم

 تابی را که گویندش مبنيآن ک
 پس طبیعت را که خوانندش غراب
 معنی روحانی از باری بود
 گرچه نفسانی و عقالنی بود
 قوّتی باشد قوی و نام او
 اوست در اجسام جاری المحال
 پس هبا نی جوهری کان قاهر است
 این چنني گویند ارباب عقول
 کاین طبیعت را هبا در خور بود
 از یکی والد تولد یافته
 جسم کل مولود از آنها شده

 باشد مناسب با حکیمشکل می
 اسم اللّه است انسان را نصیب

 ها اللّه اعظم آمدهز اسم
 آدم آمد مصطفی آن عني جود
 عالم آدم همایون عالم است

 هاجز تو آگه کس نه زین نرينگ 
 در لباس خاک طرحی ریخته

 گردش افالک چیست گرد خاک این
 آفتاب حکمت تو وهم سوز
 نار جانم محو نور یار کن
 حسن او را آینه آدم بود
 آفتاب است و نهان در فیء بود
 معنیش معبود و صورت عابد است
 سر به سر اشیا به جستجوی او
 کان نظري نفس رحمانی بود
 نفس انسانش مطابق آمده

 شود از باطنش ظاهر نفسمی
 جمله حال اقتضای آن کند در

 بارزش گردد ز رحمت مستمر
 منبسط از وی مرکب هم بسیط
 او بود روح القدس اُّم الکتاب
 آفتاب او مربا از فی است
 دارد او با روح اعظم ارتباط
 لوح محفوظ آمد و علم قدیم
 نیست جز او پیش ارباب یقني
 حبّذا از آن غراب مستطاب
 در جمیع ماسوا ساری بود

 ی بودیا مجرد یا که جسمان
 گشته جاری در همه اجسام، او
 تا برد اجسام را رو در کمال
 صورت اجسام در وی ظاهر است
 عارفان یافته ره در وصول
 آن برادر وین دگر خواهر بود
 در نکاح یکدگر بشتافته
 ز ازدواج آن دو این پیدا شده
 سرّآن فهمی اگر هستی فهیم
 حبذا فرد کمال بی حسیب
 دهزآن مناسب آن به آدم آم

 آدم آمد مرتضی آن اصل بود
 باخرب زان هر که گردد آدم است



۴۱۱ 

 بگذر از اندازۀ فوجی حکیم
 ای آور به کف دیدار جودیده

 عقل در مصنوع صانع دیده است
 ن بودعقل گه کفر آید و گه دی

 فکر پیش آور که فکرت حکمت است
 هر دنی کش شد ز فکرت پر و بال
 فکر یک دم مصطفی دیده قرین
 ای خدا ای رازدان ای کارساز

 

 راه بی اندازه می پو ای سلیم
 دیده جز از یار نبود یار جو
 عشق خود این هر دو مانع دیده است
 عشق مرآت حقایق بني بود
 حکمت الحق بازدیده فکرت است
 پرگشاید تا به کریاس جالل
 با ثواب اولني و آخرین

 خود و دمساز سازبنده را یار از 
 

و له ایضاً 
 پیشرت ز ایجاد این بی حصر دیر

 جلوه کرد ز آن نظر نور محمدملسو هيلع هللا ىلص
 محو حسن خویشنت نقاش شد
 عشق را نازش نیازآموز ساخت
 گفت پیغمرب که چون آید اجل
 آن عمل چه بود خیال غالب است
 چیست تقوی رسنت از قید خودی

 چون شود بی خویشنتخویشنت بني 
 عالم افسرده جز کثرت مدان
 بگذر از خود بینی و خواری طلب
 خاک شو تا مظهر اشیا شوی
 پوست چه بود این خودی و بخردی

 ای بی آفتاب دوست نیستذرّه
 در نظرها سري کن تا بنگری
 هر که در عشق خدا گردد فنا
 خاک بودی و گل و ریحان شدی
 جذبۀ لطف ازل از تريه خاک

 ترم اسرار حی ال یَمُوْمح
 هان رحیق مصطفی را نوش کن
 مطلق از قید عالیق شو تمام
 گر نمایی این سجنجل صیقلی
 صد هزاران شکل از اوراق بني
 صد هزاران صورت و رنگ آمده
 صورت انسان که مرآت حق است
 عالمی کان کلُّ فی الکُلِّ آمده
 هرچه سر از پردۀ غربا کشد

 کندنکتۀ توحید گویا می

 کرد سريعشق در خود حسن را می 
 ذات او از نور سرمد جلوه کرد
 سر حسن عشقبازی فاش شد
 حسن را هم عشق بازآموز ساخت

 از عمل نیست همراهی ترا غري
 ز آن که هر مطلوب سر طالب است
 محو گشنت در جمال سرمدی
 خویش جان گردد دهد از خویشنت
 عني بهجت عالم وحدت بدان
 یار را از خواری و زاری طلب
 گم شوی از خود ز خود پیدا شوی
 مغز چه بود بی خودی در بی خودی

 ای دور از حباب دوست نیستقطره
 اختالفی از ثریا تا ثری

 کتایش بود خود خون بهاذات ی
 تا به حیوان آمدی و جان شدی
 بار دادت در جهان جان پاک

 لَ اَن تَمُوترمز مُوتُوا گفت قَبْ
 هوش گر خواهی وداع هوش کن
 تا به مطلق راه یابی والسالم
 اول و آخر ترا گردد علی
 جمله را در طور وحدت طاق بني
 جمله از نرينگ بی رنگ آمده

 است مستعد قُرب حق مطلق
 خارها گردیده تا گل آمده
 پرده از راز بت یکتا کشد

 کندشاهد پنهان هویدا می



۴۱۲ 

 ای به صورت والۀ صورت شده
 رو سوی عشاق کن اسرار جو
 رُهُالرّیا شرکُ و ترکُ کُفْ

 آن ریا باشد که هنگام نماز
 بی ریایی آن که پیش کربیا
 با خدا گر جز خدا رازت بود

 کُ دُری کان سفته استالرّیا شِرْ
 شرک باشد هر که اشیاء ای فتی
 کفر دان کان چت درآید در خیال

 

 میل صورت را سبب شهوت شده
 هم از آن اسرار وصل یار جو
 زین حدیث آمد هویدا راز هو
 باشدت منظور اال بی نیاز
 در تو نبود هیچ چیز اال خدا
 مشرکی و شرک انبازت بود

 ه استرٌ پس از او گفتکُهُ کُفْتَرْ
 ننگرد جز حسن بی چون خدا
 بنگری در وی جالل ذوالجالل

 

 مشرق االشراقمِنْ مثنویِّ
 اول هر نامه سزد نام عشق
 معنی کل صورت کل ذات او
 نقش نگارندۀ نقش وجود
 در رخ که؟ در رخ خوب بشر
 گوهر یکتا گهرآرا شده
 ای همه تو وی همه دور از جوار
 نار مرا والۀ نورت نما
 احمد مرسل شه آخر زمان

 ده بحق دیدۀ آن دیده وردی
 عني وال راست وىل بوتراب
 بر ده و دو، معنی حق شد تمام
 ذات خدا عني صفات خداست
 عشق چو از عشق تنزل نمود
 عشق به عقل آمد و اجمال یافت
 عشق طبیعت شد و شد ساریه
 عشق عیان شد ز هبایی گهر
 عشق به شکل آمد و اشکال یافت
 عشق بشد عرش و به کرسی نشست

 مجرد به بساطت رسید عشق
 عبد شد و روی به معبود کرد
 مظهر عشق است صفات علی
 خالق هستی شد و مخلوق حق
 شاهد وحدت رخ کثرت نمود

 

 اول و آخر همه الهام عشق 
 معنی و صورت همه آیات او
 پرده گشاینده ز غیب از شهود
 از پی چه؟ جلب قلوب بشر
 معنی مطلق صورآرا شده
 از تو فروزنده بود نور و نار
 جان مرا محو حضورت نما
 اول و آخر گهرش ترجمان
 شاهد معنی ز ظالل صور
 سر خفی را ز جلی بوتراب

 ه و دو باد هزاران سالمبر د
 رو به صفات آر که ذات خداست
 بر رخ خود باب تعقل گشود
 نفس به تکمیل وی اکمال یافت
 گرمی آن زیر و زبر جاریه
 عشق رخ آورد به زیر و زبر
 شکل پذیر آمد و اکمال یافت
 عشق به هم بست و ز هم برشکست
 در حرکت رفت و عبادت گزید
 چهرۀ مقصود به مقصود کرد

 ز عشق آمده ذات علی عشق
 عاشق حق آمده معشوق حق
 بر رخ وحدت در کثرت گشود

 

 ٭٭٭
 

 لطف هوا در دم هر جانور
 زآنچه به جسم آمده حیوان شده

 روح مجرد شده نیکو نگر 
 در دم او عني هوا جان شده



۴۱۳ 

 هوالطف خدا کرده لطیف این
 کثرتی از وحدت او خواسته
 با همه و بی همه بی پا و سر
 لطف هوا دیده و دمسازیش
 ذات هوا متحد و منفرد
 زیر و زبر آنچه نمودار تست
 بی همه و از همه نبود جدا
 با همه و بی همه و این همه
 هان به هوا در نگر و راز جو
 روی به علم آر و عمل پیشه کن
 تاعلم و عمل گشت چو سرمایه

 با تو خدای تو و تو دربه در
 هیچ نه خارج ز تو ای مرد راه
 ساده شو و ساده که جز سادگی
 زیر و زبر یک شد و شد ذات تو
 نفس شناس آی که آگه شوی
 دیو دنی آدم نامحرم است
 بیش ز شیطان به سه حد آمده
 نفس کل آمد چو طبیعت پذیر
 سر طبیعت شده ساری شده

 ستعالم اکرب تو و این اصغر ا
 زیر و زبر این همه اسرار نغز
 در تو سراسر همه ذرات کون
 عقل نخستني چه تحول نمود
 آنچه ز باال و ز زیر آمده
 گوهر دل را ز صفا نور بخش

 ای از نفس کلنفس تو شد لمعه
 آنچه هویداست ز خاک نژند
 ای تو خود آینده خدایی تراست
 زیر و زبر پرتوی از روی تو

 نشیب حاوی و محویش فراز و
 

 تا شده جان بخش ز لطف خدا
 وان نه فزوده شده نه کاسته
 کوی به کو جای به جا دربه در

 دم کار هوا بازیشدر همه 
 آدمه در حیّز خود مستبد
 دور نه از حضرت دادار تست
 بندۀ او این همه و او خدا
 داشته اندر طلبش همهمه
 کثرت و وحدت ز هوابازجو
 از پس و از پیش خود اندیشه کن
 اتبرتر از اندازه شود پایه

 جسته خدا را تو ز زیر و زبر
 شو ز خودی فارغ و دریاب شاه

 یۀ آزادگینیست ترا ما
 ذات تو بس از پی مرآت تو
 وارهی از بندگی و شه شوی
 دیو به معنی به صور آدم است
 خوب نماینده و بد آمده
 از زبرش جذبه کشاندی به زیر
 گوهر آن در همه جاری شده
 گرچه به صورت ز تو بس اکرب است
 قشر بود قشر وجود تو مغز
 ذات تو شد جامعۀ ذات کون

 مودبهر تو از فوق تنزل ن
 ذات تواش عکس پذیر آمده
 نفس بکاه و به خود زور بخش
 راه نورد آمده در هر سبل
 جلوه گر از تست ز پست و بلند
 از همه جا جلوه نمایی تراست
 از همه پیدا رخ نیکوی تو
 لیک ز اندازۀ خود بی نصیب

 

 ٭٭٭
 

 ای ز وجود تو وجود همه
 ام و کیستم و چیستممن کی

 جلوه ده زیر و زبر ذات تو
 ایکردهخاک کدر سبزۀ تو 

 بود تو شد عني نمود همه 
 هم به تو سوگند که من نیستم
 زیر و زبر آمده مرآت تو
 ایدر همه جا با همه سر کرده
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 بی کم و کیفت کم و کیفم ربود
 نقد شتا مایۀ صیفم تویی
 گلخن جسمم ز غمت گلشن است
 الله ستان این دل صد داغ من
 دم مزن از خود که دم از دیگری است
 جل جالله چه جالل است این
 امای تو حبیب دل دیوانه

 ای شنوا از همه گوش آمده
 ای تو بصري آمده از هر بصر

 و جمال خوشتای رخ جان مح
 ز آنچه بجز روی تو رخ تافتم
 جز غم عشق تو حبیبیم نه

 

 نقد شتا مایۀ صیفم ربود
 بی کم و کیف و کم و کیفم تویی
 دیدۀ جانم به رخت روشن است
 باغ اگر سري کنی باغ من
 این همۀ بیش و کم ازدیگری است

 چه نوال است اینعم نواله 
 امپر ز می عشق تو پیمانه

 در همه گوش از توسروش آمده
 روی تو منظور تو از هر نظر
 رهزن دل غنج و دالل خوشت
 در همه رخ روی ترا یافتم
 در غم تو صرب و شکیبیم نه

 

 مِنْ مثنوی مُسَمَّی به اَنْفُس و آفاق
 نامه آرا که نامه آغازد
 اول هر سخن سزد نامت
 زان چه آید به فکر بريونی
 آسمان و زمني بنا کردی

 ها به هم فراآریتا که جان
 آینۀ روی خویش آرایی
 آدم آری زهی خجسته سرشت
 ربازش از خلد وصل سازی دو
 عقل و نفسش دهی و طبع وکمال
 بنمایی جالل برباییش
 صیقلی سازیش به فضل و کمال
 وجد و حالش دهی و سري و سلوک
 پس نمایی جمال افروزیش
 چون که افروختیش ز آتش عشق
 عاریش ساختی ز عقل و شعور
 تو و او از میان جدا کردی
 فاش کردی که جز تو نبود هیچ
 ای جمالت ز سر به سر ظاهر

 ری را ز سر به سر برهانناد
 سرخوشش کن ز جام الریبی

 

 مبدء گفت نام او سازد 
 ای که کونني سرخوش ازجامت
 بی کم و کیف و بی چه و چوني
 زین میان عالمی به پا کردی
 تا که مرآت حق نما آری
 روی خود را ز روش بنمایی

 ش در ریاض بهشتبر گزینی
 سوی ظلمت کشانیش از نور
 سازیش مظهر جالل و جمال
 نا فزایی کمال بزداییش
 در کمالش کشی به وجد و به حال
 با خرب سازیش ز سري ملوک
 پای تا سر ز عشق خود سوزیش
 دل و جان کردیش مشوش عشق
 تا که شد از خودی خود هم دور
 گوهرش مظهر خدا کردی

 پیچای تو پیچاهیچ را داده
 آفتابت ز هر مدر ظاهر
 فرع او را به اصل او برسان
 در دهش جام ساقی غیبی

 

مِنْ مثنویّ منهج العشّاق
 به نام آنکه بی نام و نشان است
 نهان از هرچه چه پنهان چه پیدا

 نهان از جمله در جمله عیان است 
 عیان از هرچه چه زشت و چه زیبا
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 عیان یک ذره بی خورشید او نیست
 بود خورشیدش از هر ذره پیدا
 تعاىل کیستی و چیستت کار
 ز خود تا خود ز اعال و ز ادنا

 ده جمع الجمع کردیفراهم کر
 ز عقل و نفس و طبع و شکل ز انوار
 ز انوار مجرد تا بسایط
 سراسر را فراهم ساخت جودت
 ز دست قدرتت در اربعینی
 ز بهر آدمیش همدم نمودی
 رخش مرآت روی خویش کردی
 نمودی آینۀ روی خوش خویش
 فروزان مهرو روشن ماه از او

 مان از ظلمت و ضوءهویدا هرچه
 چه شرک جلی شد یک چه دینم

 محیط او سراسر شد محاطش
 بروز کل کمون کل ز جودش
 ز رویش آیتی صبح منور

 

 هویدا هیچ بی تأیید او نیست
 جمال او هویدا در هویدا
 ز نابودی چه ما بودت نمودار
 به خود تا خود ز نابینا و بینا

 را شمع کردیبه بزم هستی آن 
 ز عرش و کرسی و افالک دوار
 ز عنصر آنچه از مربوط و رابط
 نمودی تا شود مرآت بودت
 عجني گردیده و نعم العجینی
 چو آدم ساختی محرم نمودی
 پرساری خویشش کیش کردی
 وز آن دیدی جمال دلکش خویش
 غم و وجد و گدا و شاه از  او
 ز خورشید جمالش نیم پرتو

 جلی شدجمالش از سرسرّ من
 بود او باسط یک سر بساطش
 نمودش آمده مرآت بودش

 ای شام مکدرز مویش سایه
 

 مِنْ مثنوی شایق و مشتاق
 عشق اعظم نام ایزد پاک
 افالک به وجد ز انبساطش
 فیضی همه عني بسط رازش
 ناز آری کار بی نیاز است
 ای در تو نیازمند هستی
 ای چهره طراز روی آدم
 از چهره چو پرده برگشودی

 حريت است این سبحان اللّه چه
 خاک آمده ظل عقل اول
 نفس کلیش کرده تفصیل
 نقصی ز چه حال سوی حاىل
 تا مغز بری ز پوست سازد
 آن نفس که شد مفصّل عقل
 از خاک طلب چو نفس نامی
 اشکال پذیر زان نباتات
 یک نفس هزار گونه حیوان
 از معنی نفس و آب دریاب

 زان محو و به وجد خاک و افالک 
 خاک است به وجد از نشاطش
 ناز آمده مایل نیازش
 شایستۀ بی نیاز ناز است
 بر تو رخ هر بلند و پستی
 وی سلسله تاب و موی درهم

 از رخ آدمی نمودیرخ 
 کثرت انباز وحدت است این
 مجمل بایست ظّل مجمل
 کز نقص کشاندش به تکمیل
 افزوده کمال بر کماىل
 مرآت جمال دوست سازد
 معنی بد و شد به صورتش نقل
 زان آمده در نمو تمامی
 یک نفس فزون ز حصر آیات
 یک آب و هزار رنگ الوان
 خود معنی آب و صورت آب
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 در مغرب خاک گشته غارب
 هانهان فصل بهار و بوستا

 خوش صورت و جوهر هبایی
 اشجار فزون ز حصر و اثمار
 اطفال نبات را به عادت

 اش جمال بخشدتا نامیه
 آرند حبوب بی شماره

 صَیاین کثرت التُعَدُّ و تُحْ
 وارسته ز تنگنای کثرت
 بنهاده کدورت از نهادش
 مرده ز نبات و یافته جان
 جان یافته مختلف صورها
 اجمال پذیر رنگ و بو شد
 از رجعت رنگ و بو ز مجمل
 تفصیل تمام شد در اجمال
 مجموعۀ کل صفات آدم

 

 واکباسرار سپهر بر ک
 هادر جلوه چنان که آسمان

 افکنده نقاب خود نمایی
 بی حصر نموده رخ ز اشجار
 او دایۀ عاریه رضاعت

 ها شکفد کمال بخشدگل
 بهر که ز بهر رزق خواره
 زنده شده جسته سر اوىل
 پویا شده سوی راه وحدت
 هادی شده مرشد رشادش
 مرده ز نما و گشته حیوان

 ها بصرهاخوش داشته سمع
 چون گشت خلق و خو شدمجمل 

 شد آیت خلق و خو مفصل
 آدم شد ویافت حد اکمال
 مرجوع جمیع ذات آدم

 

مِنْ مثنوی چهل صباح
 به نام پدیدآور هرچه هست
 جمالش ز هر ذره افروخته
 ز یک سر امم انبیا خوبرت
 رسول و علی هر دو یک نور پاک
 چو شد از ده و دو مدار جهان
 چو زیر و زبر نیست جز این عدد
 عیان در عیان جلوۀ یار بني
 چو آگاه گشتم ز اسرار کون
 نه آن را بقا و نه پایندگی
 بود روی یک سر به سوی فنا
 بباید تفکر نمودن به کار
 همه در بر چشم اهل کمال
 چو پاینده نبود به کس هیچ چیز
 بدان ای خردمند باهوش و هنگ
 کسی کان ز دانش نشد بهره ور
 بلی متصف آن که شد با صفات
 حقیقت حق و هستی مطلق است
 بدان سان که از پرتو آفتاب
 نماید چو دریات صحرای شور

 جمالش هویدا ز باال و پست 
 به هر ذره خورشیدی اندوخته
 وز آن جمله محمود محبوب تر
 بر ایشان عیان سر افالک و خاک
 ده و دو سزد تاجدار جهان
 بجو زین عدد را ز فرد صمد

 پرده دیدار بنيز هر ذره بی 
 فنا یافتم آخر کار کون
 بود مرگ پایان هر زندگی
 بجز روی آن دل که باشد خدا
 به اوضاع گیتی ز درد و ز خار
 نمودی است مانند خواب و خیال
 ز هر چیز اوىل و انسب گریز
 که دنیا نباشد مجال درنگ
 ندانست اسرار زیر و زبر
 صفاتش شد آیینۀ حسن ذات

 حق استذوات آینه ذات پاک 
 عیان شوره بومت نماید سراب
 چو آبت سراب آید از راه دور
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 های حست نماید سرابغلط
 جهان نیز در چشم اهل شهود
 بدان سان که اصل نمود سراب
 نموده جهان ز آفتاب حق است
 مظاهر ز مطلق تعني پذیر
 تعني چو صورت پذیر آمده
 قیود سراسر ز مطلق بود
 بجز حق مطلق همه اعتبار

 

 یم آب از جلوۀ آفتاب
 سرابی است کش بود نه جز نمود
 نباشد جز از پرتوِ آفتاب
 تعني پذیرندۀ مطلق است
 به دیدار از آن قید باال و زیر
 بسی قیدها ناگزیر آمده
 مظاهر همه آینه حق بود
 ز ذرات تابنده خورشید یار

 

  نغمۀ خراسانی
که از اماجـد عرفـای ایـن عهـد  نامش مريزا عبدالوهاب و برادر زادۀ ماللطفعلی خراسانی، ملقب به خاکی شاه است

به تحصیل علوم میان بسته از . غرض، وی در شرياز نشو و نما جسته. بوده و فقري مختصری از احوالش را قلمی نموده
استعداد فطـری از خـوان معـرفتش بـی نصـیب و محـروم نـه پسـندیده و بـه فـیض . کماالت صوری کامی حاصل کرد
صـحبت . ابلیت خود اقتباس انوار کمال از آفتـاب ضـمري منرياهـل حـال نمـودبه قدر ق. خدمت کامالن زمانش رسانید

حضرت شیخ الموحدین و قطب العارفني حاج مريزا ابوالقاسم شـريازی را دریافـت و اشـعّۀ آن خورشـید عالمتـاب بـر 
وان در شعر و شاعری طبعش سلیس و ر. غرض، با آنکه در آغاز شباب است از کماالت کامیاب است. وجودش تافت

خط نسخش قلم نسخ بر جریدۀ افتخار اهل قلم کشیده و ناسخ نسـخ . است وغزلیات شريینش مطبوع اهل زمان است
صوت حزینش مایۀ سرور و شادی خاطر محزون و نغمۀ جـان فـزایش باعـث رامـش و آرامـش . ارباب این فن گردیده

است و خاطرش به عشقبازی مشعوف و این اوقاتش به کتابت کتاب اللّه و دعوات اجابت آیات مصروف . دل پرخون
  :بیتش مناسب احوال

 ورزم و امید که این فن شریفعشق می
 

 چون هرنهای دگر موجب حرمان نشود 
 

  :شوداین اشعار از آن جناب قلمی می. بالجمله از معاصرین زمان و از یاران هم زبان است
 ی دل و دینم ربودکفر زلف نامسلمان

 

 زاهدا چندین چه گویی از مسلمانی ما 
 

 ٭٭٭
 

 خواهم ای دوست که با درد تو مريم ورنه
 

 هم تو دانی که مرا میل به درمان تو نیست 
 

 ٭٭٭
 

 خون شود از غم هجر تو و گردد صد چاک
 قسمت ماست جنون ورنه درین سلسله کیست

 

 هر دىل کان هدف ناوک خونخوار تو نیست 
 که گرفار خم طرّۀ طرار تو نیست

 

 ٭٭٭
 

 هرکه مفتون تو شد کی پی نام و ننگ است
 

 هر که مجنون تو شد کی پی عقل و دین است 
 

 ٭٭٭
 

 خرب از وی ندارم لیک دارم این خرب کز وی
 نکنم آرزوی آن که رخ خوب تو بینم

 

 خرب هرگز نخواهم یافت تا از خود خرب دارم 
 دانم این را که نه من قابل دیدار تو باشم

 

 ٭٭٭
 

 ام نسوخت وگرنهدلت به حال لب تشنه
 

 ن هوس تیغ آبدار ندارمکه گفت م 
 

 ٭٭٭
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 بود هر طفل را در دست سنگی
 

 مگر از سینه بريون شد دل من 
 

 ٭٭٭
 

 ام حريان که رندی پیش گريم یا صالحمانده
 

 دانم من بی دل چه باشد رأی توچون نمی 
 

 ٭٭٭
 

 اگر عشق این بودای دل به جان آیی زناکامی
 

 وگریاراین بود ای جان به لب آیی ز تنهایی 
 

  نوری مازندرانی
اصل آن جناب ازوالیت نور . و هُوَ زبدة المحققني و افضل المدققني، الحکیم االلهی و مخزن علوم الیتناهی مالعلی

اصـفهان  در بدو سن از آنجا برآمـده و بـه جهـت تکمیـل و تحصـیل بـه دارالسـلطنۀ. اعمال مازندران بهشت نشان مِنْ
بـه مجاهـده و تصـفیۀ نفـس شـریف . در خدمت فضالی حکمای معاصرین اکتساب علوم معقـول کـرده. متوطن شده

مـردم . در اشراق در گیتی طاق شده. ای اعلی دست داداشتغال داشت و به مرور دهور در فن حکمت الهی او را پایه
. صاحب فضایل و خصایل شدند. و تلمّذ گزیدند از بالد نزدیک و دور طالب خدمتش گردیدند و به خدمتش رسیدند

گذرانند و دیرگاهی است که در این فن ماننـد آن جنـاب فاضـلی اکنون سالهای سال است که در اصفهان به افاده می
گاهی . غرض، خدمتش دست داده است. های اسالم را او مسلم استحکم. دانا و حکیمی بینا به ظهور نیامده است

  :از اوست .فرمایدفکری می
  غزلیاته مِنْ
 هر آه که بود در دل ما

 شود فاشراز دل ما نمی
 

 برقی شد و سوخت حاصل ما 
 تا الله نروید از گل ما

 

 ٭٭٭
 

 ز تنها گر تنی تنها نشیند
 ز خود تنها نشني نوری که سهل است

 

 نشیند با خدا هرجا نشیند 
 اگر تنها کس از تنها نشیند

 

 ٭٭٭
 

 به کوی دوست روم چون غریب رسوایی
 منم به دیر چو زاهد به کعبه چون ترسا
 رخ نهان تو در هر چه بنگرم پیداست

 

 به کعبه ترسایی بود غریب رود چون 
 به غري دیر و حرم هست هم مرا جایی
 ندیده دیده چه گوید نهان و پیدایی

 

و له ایضاً 
 هُ اللّهِنَمَا تَتَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْفَأَیْ

 به غري خواجۀ قنرب امام دین حیدر
 همدِیْ قَ أَیْیَدُ اللّه است یَدُ اللّه فَوْ

 بهای خاک درت نقد جان دهد نوری
 

 نَمَا تَتَجَلَّی تو قبلۀ ماییفَأَیْ 
 ت موالییاگرچه هست خدا لیک نیس

 به غري دست خدا نیست دست باالیی
 که غري این نبود غري سود سودایی

 

و مِنْ رباعیاته
 حقا که علی امام مطلق باشد
 آن کس که کند حق علی را انکار

 

 ق محقق باشدحقیت او چو ح 
 از حق مگذر که منکر حق باشد

 

و له ایضاً 
 وحدت چه بود قاهر و کثرت مقهور
 در مظهر کثرت است وحدت قاهر

 

 در هرچه نظر کنی بود حق منظور 
 در مجمع وحدت است کثرت مقهور
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  نظر نايینی
در . در آغـاز شـباب از تحصـیل علـوم متداولـه کامیـاب. حیم و از اکـابر اهـاىل آن قصـبۀ پـرنعیماسمش مريزا محمد ر

در . اصفهان جنت نشان در خدمت علمای دین و پريوان شرع مبني به قدر استعداد خود از هر خرمنی خوشه چني آمد
. ند مجاهـدات و مشـاهدات شـددر طلب حصول تصفیه و تزکیـۀ نفسـیه برآمـد و شـوقم. فنون علوم ماهر و قادر گردید

دست ارادت بدو داد و ذکر خفی از او تلقني گرفت و . آخراالمر نورعلیشاه اصفهانی را دریافت و به جانب او شتافت
به عبادت مشغول گردید و به مراتب عالیۀ ذوق و حـال از فقـرای معاصـرین محسـوب و طالبـان را خـدمتش مطلـوب 

  :نماید و نام طریقتش نظرعلیشاه است و از اشعار ابکار افکار اوستیگاهی صحبت و گاهی نظر تخلص م. است
  مثنوی

 باز دلم عاشق و دیوانه شد
 باز دلم نشاء دیگر گرفت
 مرغ دلم طایر عرش آشیان
 چون سخن دلکش رامني به ویس
 نورفشان همچو کف موسوی

 رسدبوی خدا از یمنم می
 رم کربیاستطوس، حریم ح

 کعبه اگر خانۀ آب و گل است
 کعبه بود سجده گه خاکیان
 مهبط انوار الهی است طوس
 آینۀ سینۀ سیناست طوس
 قبّۀ او سرزده از ساق عرش

 

 محو رخ ساقی و پیمانه شد 
 مست شد و عاشقی از سر گرفت
 کرد هوای چمن المکان
 چون نفخات یمنی از اویس
 روح فزا همچو دم عیسوی

 رسدنفخ اویس از قرنم می
 مدفن پاک شهِ پاکان، رضاست

 است طوس رضا کعبۀ جان و دل
 طوس بود قبلۀ افالکیان
 جلوه گه حضرت شاهی است طوس
 خوابگه بضعۀ موساست طوس
 سُدّۀ آن قبه بود طاق عرش

 

  نور علی شاه اصفهانی
خلف الصدق فیض علی شاه طبسی رحمة اللّه بوده و اصل ایشان از رقۀ طبس است و سلسلۀ ایشان از نجبـاء اربـاب 

اند و مريزا عبدالحسني والد ایشان که به فضل علیشاه مشـهور اسـت بـا فرزنـد خـود بـه و علمای آن والیت بوده کمال
باالخره پدر و پسر هر دو مرید سید معصـوم علـی شـاه هنـدی بودنـد و . اصفهان و شرياز آمدند و طالب سلوک شدند

نمـودو طریقـت نعمـة اللّهـی و طالبان را ارشـاد مـیسید مذکور به اذن جناب شاه علی رضای دکنی به ایران آمده بود 
. غـرض، در بـدو دولـت زندیـه در شـرياز توقـف کـرد. گویند سیدی پاکیزه خصال و کاملی صـاحب حـال بـود. داشت

لهـذا . آخراالمر کریم خان زند حکـم بـه اخـراج ایشـان از شـرياز داد. جمعی از در اقرار درآمدند و جمعی منکر شدند
  .در بالد ایران پای سیاحت گشاد. دم از شهر بريون نهادسید با مریدان ق

نـورعلی شـاه مـدتی در . آخراالمر علماء سوء درعراق عجـم او را مقتـول کردنـد و در رود مشـهور بـه قراسـو افکندنـد
احمـد پاشـا . بدان نیز راضی نشدند و نگذاشتند الجرم به بغداد رفـت. کردعتبات عالیات عرش درجات سقایت می

از بغداد بـه موصـل رفتـه در سـنۀ . مثنوی جنات الوصال در آنجا منظوم فرمود. غداد او را اکرام و احرتام نمودحاکم ب
به هر صورت وی از متـأخّرین عرفاسـت . در موصل وفات یافت و در جوار مرقد حضرت یونس نبی مدفون شد ۱۲۱۲

چندان در جاللت قدر وی سخن راندند که حد  اند و مریدانو جمعی کثري از علماء و حکما دست ارادت به وی داده
موالنا عبدالصمد همدانی از علماء و فقها و کهف الحاج حاجی محمد حسني اصفهانی و مـريزا . العِلمُ عنداللّه. ندارد

اکنـون نیـز . انـدمحمد رونق کرمانی و سید ابـراهیم تـونی و جمعـی دیگـر از علمـاء و حکمـاء و فقهـا مریـد وی بـوده



۴۲۰ 

بالجملـه او را نظمـاً و نثـراً رسـاالت اسـت از جملـه رسـالۀ . معاصرین از اهل اخالص و ارادت آن جنابند بسیاری از
مثنوی . جامع االسرار و رسالۀ اصول و فروع است و تفسري سورۀ بقره و کربای منظوم و تفسري خطبة البیان منظوم کرده

  :تاین اشعار از اوس. جنات الوصال و دیوان غزلیات وی دیده شد
  اشعار مثنويّ جنات الوصال مِنْ

 ای مربا حمدت از تحمید ما
 حمد تو شایستۀ تحمید تست

 ست از مقالذکر تحمیدت فزون ا
 حمد و مجدت گر چه ذکر و فکر ماست

 ای از کار ماای ز حمدت شمه
 آنچه در فرقان و قرآن منطوی است
 غري حمدت نیست فرقان دگر
 در مقام فرق فرقان آمده
 یک کتاب است و عباراتش بسی
 گه ز مبدء گوید و گه از معاد
 گاه عقل و نفس را توأم کند
 گه دهد الفت میان هرچهار

 کندایجاد عناصر میگاه 
 گه ز هر عنصر نماید مظهری
 از عناصر گاه ترکیب آورد
 تا هویدا نفس حیوانی شود

 

 وی معرا مجدت از تمجید ما 
 مجد تو وابستۀ تمجید تست
 فکر تمجیدت برون است از خیال
 هر دو مستغنی ز فکر و ذکر ماست

 ای افکار ماوی ز مجدت رشحه
 حمد و مجدت جمله بر آن محتوی است
 غري مجدت نیست قرآن دگر
 در مقام جمع قرآن آمده

 و اشارتش بسییک خطاب است 
 گه ز راشد گوید و گه از رشاد
 گه طبیعت با هیوال ضم کند
 صورت و معنی کند تا آشکار

 کندگاه تعداد مظاهر می
 ظاهر از مظهر ظهور دیگری
 زان موالیدی به ترتیب آورد
 جلوه گاه روح انسانی شود

 

  در نعت حقیقت محمدیملسو هيلع هللا ىلص
 جوهر اول که روح اعظم است
 منشاء امر حدوث است و قدم

 کنداز  یکی دو استفادت می
 منبسط بسط الوهیت ازوست
 اوست تمثال جمال بی مثال
 روح اعظم اول آخر آدم است
 آخر این دور عني اول است

 ه دارد صد نشانبینشان است ارچ
 

 نایب حق پادشاه عالم است 
 نسبتش هم با وجود و هم عدم

 کندوز دگر رویش افادت می
 منتشر نشر ربوبیت از اوست
 مظهر ذات و صفات ذوالجالل

 اعظم است آدم اینجا روح اسم
 دو کسی بیند که چشمش احول است
 المکان است ارچه دارد صد مکان

 

 در شرح حدیث کُنْتُ کَنزاً مَخْفّیاً 
 گنج مخفی آن قدیم الیزال
 گرچه بی آیینۀ ارواح ما

 ای از علم دایم پیش داشتآینه
 خواست در جام جهان بني اوالً 

 ی جهانپس مفصل در مرایا
 الجرم آیینه پیدا کرد او

 خود جمیل و بود خواهان جمال 
 بی ظهور کثرت اشباح ما

 ای بر خویش از حد بیش داشتجلوه
 جلوه گر گردد جمالش مجمالً
 رایت علمی به عني آرد عیان
 راز پنهانی هویدا کرد او
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 ها در علم بودش مختفیگنج
 حب ذاتی کرد این عالم عیان
 مرجع و مبدء تماشاییست بس
 آدمی را مبدء و مرجع یکی است
 ذره ای کان ظاهر آمد در وجود
 گر مقید ور فرید مطلق است
 دل درین معنی مرا شد رهنمون
 عالم اجسام آمد مختصر

 بودسالکی کان عارج نیکو 
 هر یک از سالک را ز اسمای حق
 اسم جامع کاعظم اسماء بود
 در معارج معرج نیکوست او
 نفس اماره در انسان کبري
 وان بود جزوی ز اجزای جهان
 هر کجا طفلی که مادر زایدش
 وهم بی شک خلق را شیطان بود
 رو مجرد شو کزو یابی خالص

 

 خوش به عني آورد آن گنج خفی
 ینها بیانکنت کنزاً خود کند ا

 برمیان سري و تماشاییست بس
 آمد و شد بی حد و مجمع یکی است
 آفتابی دان کزان مطلع نمود
 بازگشت جملگی سوی حق است
 رایت اِنّا الیهِ راجِعون
 عالم ارواح شد بی حد و مر
 خود سلوک او عروج او بود
 کرده نامی پردۀ معراج شق
 عني مقصود همه اشیا بود

 ت اومعرج انسان کامل اوس
 باشد ابلیس و نباشد زان گزیر
 مظهر اسم مضل فاش و نهان
 جفت او دیوی به همره آیدش
 گرچه اندر صورت انسان بود
 بی وساوس جا کنی در بزم خاص

 

 در صفت جنّات و تحقیق نبوت و والیت
 زاهدان را جنت موعوده است
 این چنني جنت که ما را در دل است
 این جنان کاندر دل مامنطوی است
 هفت جنت از صفات سبعه خاست

 ني والیت مسترتدر نبوت ب
 باشد یکیخود وىل را وجه می

 رسد بی واسطه او را مداممی
 لیک از وجه نبوت هر نبی
 واسطه چه بود نزول جربئیل
 همچنان بی واسطه فیض اله
 خود رسول این هر دو وجه معترب
 وان بود وجه والیت بس مفیض
 مصطفی ختم رسل فخر امم
 جامع هر سه مراتب آمده

 باشدش هم والیت هم نبوت
 این والیت از نبوت برتر است
 هر رسوىل خود نبی بر حق است
 هر وىل را خود نبوت کی بود

 جنت مشهوده استعارفان را  
 هر کسی را در جهان کی حاصل است
 جنتی پر از نعیم معنوی است
 هشتمني خود جنت ذات خداست
 از رسالت بني نبوت مشتهر
 وان یکی وجه والیت بی شکی

 های فیض ربانی به جامباده
 فیض حق باواسطه یابد همی
 کاورد وحی خداوند جلیل
 یابد از وجه والیت گاه گاه

 دش وجه دگرباشدارد و می
 کرده از ارسال خلقی مستفیض
 باسط وحی آن رسول محتشم
 در مراتب جمله راتب آمده
 هم رسالت با فتوت باشدش
 وین نبوت بر والیت افسر است

 ای خود وىل مطلق استهر نبی
 هر نبی خود با رسالت کی شود
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 جز رسول اللّه که بد باب بتول
 از نبوت منتظم دار فناست
 آن بشر را نعت و این وصف حق است
 این به استعداد هر قومی مُعِد
 خود وىل کامل آن باشد که او
 ذکر او باشد خفی و هم جلی

  اسم عليّ عاىل استالوىل
 الوىل در بزم ما ساقی بود

 

 هم نبی و هم وىل و هم رسول
 وز والیت محرتم دار بقاست

 مطلق استآن مقید باشد وین 
 وین به استمداد هر دوری ممد
 باشد اخالقش همه اخالق هو
 الوىل الوىل الوىل
 در والیات والیت واىل است
 هم به حق فانی و هم باقی بود

 

و لَهُ ایضاً 
 شرح حال دام ناسوتی شنو
 کیست دانی مرغ الهوتی تو
 مرغ تو آن روح انسانی بود
 چون کند مرغ تو آهنگ وصال
 ظاهر او را دوبال محکم است

 آن مبنيدر یسارش بال قر
 هم دو بال باطنی باشد مبني
 ذکر چه بود یاد حق در جان ودل
 جان ودل مرآت انوار یقني

 باشد عیانآنچه در آفاق می
 وآنچه در آفاق و انفس محتوی است
 کامل ار چه با همه ملحق بود
 صورت و معنی عالم سر به سر
 هشت جنت را تماشاگاه بني
 جنت و ناری که موعود تو است

 ا از کم و بیشت بودآنچه فرد
 این موافق بودن اخالق تست
 گر نه خلقت شد یکی با خلق حق
 سالکانی کز حقیقت واقفند
 سالکی کز این مراتب آگه است
 باز اندر خلق و خوی خویش بني
 وسعت خلقت نعیم جانفزاست

 

 رشح بال مرغ الهوتی شنو 
 چیست دانی دام ناسوتی تو
 دام تو خود نفس حیوانی بود
 برگشاید سوی اصل خویش بال
 در یسار و در یمینش همدم است
 سنت پیغمربش بال یمني
 ذکر و فکرش در یسار و در یمني

 آب و گل فکر چه بود سري اندر
 آب و گل نقش سموات و زمني
 جمله در انفس بود فاش و نهان
 جمله در انسان کامل منطوی است
 لیک از قید همه مطلق بود
 اندرین آیینه باشد جلوه گر
 هف دوزخ لیک اندر راه بني
 گر بدانی جمله مشهود تو است
 بیش و کم امروز در پیشت بود
 وفق اخالق تو با خالق تست

 بسازد محرتقنار ناکامت 
 در بهشت و دوزخ خود عارفند
 جمله جنات و جحیمش در ره است
 جنت و ناری عجب در پیش بني
 تنگی خویت جحیم جانگزاست

 

 در بیان تعداد مقامات سلوک
 سالکان را نه مقام معنوی است
 سالکی کان واقف منزل نشد
 شرع پیغمرب چو دانستی تمام
 دل چو گشتت در شریعت باصفا

 هر مقامی بر سپهری محتوی است 
 در ره تحقیق صاحب دل نشد
 کردی اندر منزل اول مقام
 بازت آید در طریقت رهنما
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 در طریقت چونکه بنهادی تو گام
 چون مقامت منزل دویم شود

 د در مقام معرفتبازت آر
 آفتابی در دلت طالع شود
 از حقیقت منزىل بنمایدت
 از حقیقت چون دلت پر نور شد
 منزل چارم مقام جان تست
 باز آرد دل به وحدانیّتت
 نور وحدانیت چون رو کند
 از یقینت دور سازد هر شکی
 چون ازین منزل دلت آگه شود
 دل درین منزل گشودت چونکه یار

 خِ راه تویار اینجا کیست شی
 شیخت اندر خویش چون فانی کند
 منزل هفتم براندازد نقاب
 در حریم جان نماید داخلت
 نور حق چون با تجلی حضور
 از فنای شیخ برهاند ترا
 این فنا در حق چو آمد حاصلت
 باقی باللّه چون گشتی تمام
 این مقام از هر مقامی برتر است
 این مقام سید و یاران اوست

 

 منزل دویم ترا گردد مقام
 دل ترا در بحر معنی گم شود
 ریزدت در کام جام معرفت
 هر نفس نوری از آن المع شود
 نقش غري از لوح دل بزدایدت
 ظلم شرک از درونت دور شد
 جان حریم حضرت جانان تست
 منفرد سازد به فردانیتت

 سوی در یک سو کندرویت از هر 
 جسم و جانی خود نبینی جز یکی
 پس ششم منزل ترا خرگه شود
 دار و دیاری نبینی غري یار
گاه تو  جلوه گاه او دل آ
 محرم اسرار ربانی کند
 بر رخت هر سو نماید فتح باب
 نور حق گريد فرو جان و دلت
 در دلت فرماید آهنگ ظهور
 فانی فی اللّه گرداند ترا

 شتم منزلترو نماید باز ه
 خود نهم منزل ترا گردد مقام
 این مقام از نور قدرت انور است
 منزل خاص وفاداران اوست

 

و الموعظهيف النّصیحة
 ایغافال تا چند بر خود غرّه

 ای از مهر تابان دم مزنذرّه
 چند نازی کاین کرامات من است
 چند وصف خود مناجاتت بود
 حال را از واقعه نشناختی
 در تپش آیی که هست اینم کمال
 وجد و رقص آری که مملو از حقم

 هو زنی گاه یاهو گاه یا مَنْ
 تفرقه از جمع خود ناکرده فرق
 مرغ دل در ذکر رب نگشوده لب
 این قدر ای بی ادب بر خود مناز

 شوی در بندگی تا قبول حق
 بندگی چه بود به حق پیوستنت

 اینیستی خورشید باللّه ذره 
 ای از بحر عمان دم مزنقطره

 چند نازی کاین مقامات من است
 خواهشات نفس حاجاتت بود
 سر ز جیب واهمه افراختی
 ضعف و غش آری که اینم هست حال
 دست و پا کوبی که از خود مطلقم
 گاه همچنون فاخته کوکو زنی
 پای تا سر در عالیق گشته غرق

 و هو را فرض کرده ذکر ربهای 
 رو چو مردان پیشه کن عجز و نیاز
 بندگی بخشد ترا پایندگی
 چیست آزادی ز خود وارستنت
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 بندگی برهاندت از ماو من
 بندگی با حق شناسایت کند
 طالبا گر بایدت پایندگی
 ای برونت قطرۀ ماء منی

 

 بندگی بستاندت از خویشنت
 در مقام قرب مأوایت کند
 بندگی کن بندگی کن بندگی
 وی درونت لُجّۀ ما و منی

 

 فِي  وصف الصّلوة و الطّاعات
 هر که را داغ منی شد در لباس
 تا نشویی دامن از ما و منت

 شست و شو از منی تن را نکرده
 باید حضوردر نمازت نیز می

 گرنه نوری از حضورت در دل است
 در نماز بی حضورت نیست نور
 گر نمازی این چنني حاصل کنی
 رو نمازی این چنني آغاز کن

 ها باشد نهاندر نمازت گنج
 تا نگردد جسم و جان طاهر ترا
 ایرو به دست آر از تجرد فوطه

 در وضویت باز باید شست و شو
 وش درآ در خلوت امید و بیمخ

 ای تعظیم کنرو به سوی قبله
 قبله را چون یافتی رکن مقام
 جز حضور ا جمله چشم دل بپوش
 خوش به تکبريخدا دستی برآر
 جامۀ احرام در بر ساز کن
 چون زتکبريت در دل باز شد
 نعمتی بهرت ازین نعمت کجاست

 

 نیست ظاهر نزد مرد حق شناس 
 از منی کی پاک گردد دامنت
 بی طهارت کی توان کردن وضو

 رگاه غفورتا شود مقبول د
 هر نمازی کان کنی بی حاصل است
 ال صلوةَ تَمَّ اِلّا بالحضور
 خویشنت را بندۀ مقبل کنی
 خانۀ دین را عمودی ساز کن
 هر یکی بهرت ز صد ملک جهان
 گنج مخفی کی شود ظاهر ترا
 ایخوش به دریای فنا خور غوطه

 شستنت از هر دو عالم دست و رو
 بر مصالی اقامت شو مقیم

 حراب رضا تسلیم کندل به م
 با حضور اندر اقامت کن قیام
 در قیام و نیت و تکبري کوش
 یعنی از کف غري حق را واگذار
 بابِ دل ز اللّه اکرب باز کن
 از حضورت ساز و برگی ساز شد
 دولتی خوشرت ازین دولت کجاست

 

حَهوَلَهُ ایضاً نَوَّرَ اللّهُ رَوْ
 چون وىل اللّه را اندر نماز
 آمدش جراح در وقت سجود
 تا که پیکان غزا آرد برون
 مستی حق بود چون او را به سر
 تا تو مست بادۀ دنیاستی
 مست دنیا تا به کی هشیار شو
 معنی اسالم در تسلیم یاب

 ادت ساز کنساز و برگی از شه
 در شهادت چون علم افراختی
 هرچه بینی نفی کن در الاله

 گ بی خودی گردید سازساز و بر 
 در کف پا هر طرف زخمی گشود
 چون برآورد او نزد آه از درون

 بودش خربکی ز زخم پای می
 بی خرب ازمستی موالستی
 خواب غفلت تا به کی بیدار شو

 از شیخ ره تعظیم یاب سَلِمْ مَنْ
 ال اله آغاز کن هَدُ اَنْ اَشْ

 مرکب معنی به میدان تاختی
 گواهتا به اثبات حقت آرد 
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 غري معبود آنچه مقصودت بود
 تو یکی باشی و معبودت هزار
 چون کنی با این همه معبود تو
 گرنه بر این جمله تیغ الکشی
 ال بگوی و نفی معبودات کن
 آنچه اال گفتیش معبود نیست
 او مقدس از عبارات تو است

 توان معبود یافت از عبارت کی
 ال واال حرف و صوتی بیش نیست
 حرف و صوت از تختۀ دل برتراش
 باب تجریدت چو بر دل باز شد
 ال و االیی نبینی جز یکی

 

 گر بدانی جمله معبودت شود
 تو یکی باشی و مقصودت هزار
 چون کنی با این همه مقصود تو
 رخت مشکل جانب اال کشی
 غري اال ترک مقصودات کن
 گرچه جز معبود ازو مقصود نیست
 بس منزه از اشارات تو است
 از اشارت کی توان مقصود یافت
 حرف و صوتت غري وصف خویش نیست

 آهسته باش وحدت صرف است این
 دل به توحید حقت دمساز شد
 پست و باالیی نبینی جز یکی

 

 در صفت اهل ذکر وتمجید عارفني
 هر که حق را بندۀ فرمانرب است
 آنکه ذاکر نیست او نبود مطیع
 دل که با ذکرش ندارد اشتغال
 دل که از ذکر خدا شد صیقلی

 ا نتیجه بالمآلذکر و غفلت ر
 دل مجرد ساز از هر ساز و برگ
 گرچه نبود هیچ در یادت کسی
 ذاکری کو عجز ورزد در عمل
 گر به ذکر حق بلندی بایدت

 شد مصطفیهرکه ذکرش بیش می
 معرفت را مصطفی چون داد داد
 دل مرا چون شیشه، ذکرش باده است

 ام مست اوفتادجان چو از این باده
 مگري گر خطایی سرزند بر من

 گفت پیغمرب که ذکر ال اله
 کُرِ اللّهَ کَثرياً گوش کنوَاذْ

 نیست فانی این می و باقی بود
 گر بقا جویی می باقی طلب

 دهدام باقی و باقی میساقی
 ام هر دم ز انعام دگرساقی

 تا لبالب جامم از می کرده است
 ام را شد چو جوش از حد فزونمستی

 ستذکر ذات از هرچه گویم برتر ا

 دل به ذکر حق مدامش انور است 
 عاصی است و ردِّ درگاه رفیع
 نیستش نوری بجز زنگ ضالل
 گرددش نور هدایت منجلی
 آن هدایت باشد و این یک ضالل
 همچنان که بایدت در وقت مرگ

 دان بسیلیک پیش یاد حق می
 هیچ از عجبش نزاید جز خلل
 ترک عجب و خودپسندی بایدت

 گفت الاحصی ثناهمچنان می
 در مقام ماعرفناک ایستاد
 جان من زین باده مست افتاده است
 جام هشیاریم از دست اوفتاد

 اشد ناگزیرزانکه عفو از مست ب
 هست مفتاح جنان بی اشتباه

 ها از ذکر هر دم نوش کنجرعه
 اش در بزم جان ساقی بودباقی

 می بنوش و طلعت ساقی طلب
 دهدچون ننوشم می که ساقی می

 ریزد اندر کام جان جام دگر
 ورد جانم ذکر الحی کرده است
 سوی اسم اعظمم شد رهنمون
 در صفت تاج علوش بر سر است
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 هیچ اسمی را بجز اسم اله
 جیب غیب آورده خلخال ندای
 ذکر ذات از تعمیه کردم عیان
 عاشق شمعی برو پروانه باش
 تن رها ناکرده هیچ از جان مگوی
 دل ز کف ناهشته از دلرب مرپس
 ترک دل گوی و به دلرب روی کن
 هرچه آید بر تو زان جور و جفا
 دیده از ماضی و مستقبل بدوز

 بر ز کوی قیل و قالرخت بريون 
 دست کوته ساز از تدبري خویش
 بایزید آن مست صهبای رضا
 حالیا او در رضای من بود
 همچنني فرموده آن سلمان پاک
 شش جهت با چار ارکان سر بسر
 در رضای من بود یکسر به پای
 شريمردی کاندرین وادی بمرد
 محو عشقم من حلوىل نیستم
 گفت یارم هرکه او یار من است

 هم او را عاشقم لیک از جفاشمن 
 من چو جان درباختم در راهِ دوست
گاه آمدند  رهروانی کز ره آ

 دمد بیدار شوصبح صادق می
 رخ فرو شو از غبار خفتگی

 

 قلب آن از قلب راهنیست سوی 
 تا نهد مانند وحی او را به پای

 باشد نهانگرچه درصد پرده می
 طالب گنجی برو ویرانه باش
 جان فداناکرده از جانان مگوی
 این صدف نشکسته از گوهر مرپس
 با جفای آن ستمگر خوی کن
 مرحبا گویش به صد صدق و صفا

 ها را پر بسوزطایر اندیشه
 حالباش ساکن در سرای وجد و

 سر مپیچ از رشتۀ تقدیر خویش
 گفت بودم در رضایش سال ها
 وانچه دارد از برای من بود
 کاین زمني و آسمان و آب و خاک
 آنچه پیدا هست و پنهان در نظر

 باشد رضایم از خدایزانکه می
 زنده گشت و جان به آزادی سرپد
 چون تو مملو از فضوىل نیستم
 عاشق زار دل افکار من است

 ریزم خویش باشم خونبهاشخون چو 
 نیستم جز دوست اندر مغز وپوست
 بی سر و پا اندرین راه آمدند

 رسد هشیار شونور جاذب می
 وز سرت بريون کن این آشفتگی

 

 غزلیّاتِهِ رَحمةُ اللّهِ عَلَیهمّنْ
 کردم چو از ال رخ سوی اال

 نشینی ایمن به ساحلتا تو 
 

 دیدم مسما خود را در اسما 
 کی در کف آری دُرّی ز دریا

 

 ٭٭٭
 

 ها در خود سفر کردیم ماسال
 شهرها دیدیم بی حد و شمار
 بار افکندیم در هر منزىل

 ها خوردیم در دریای عشقغوطه
 

 در سفر عمری به سر کردیم ما 
 عالمی زیر و زبر کردیم ما
 پس سبک ز آنجا گذر کردیم ما
 عالمی را پرگهر کردیم ما

 

 ٭٭٭
 

 یک پرتو حسنِ رخ تو کرده تجلی
 

 جود وجود همه اشیاوز وی شده مو 
 

 ٭٭٭
 

 جان و تن در با زو جانانی طلب  تن رها کن همچو ما جانی طلب
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 خاطر جمعی اگر خواهی بیا
 

 حلقۀ زلف پریشانی طلب
 

 ٭٭٭
 

 مکنزاهد آزار دل سوختگان پیشه
 دل بود گوهر یک دانه و تن همچو صدف

 

 شمع رویش نگر و منصب پروانه طلب 
 صدف تن بشکن گوهر یک دانه طلب

 

 ٭٭٭
 

 نماید به جهان آنچه ز پیدا و نهانمی
  گرچه هرگز ز بد و نیک جهان دم نزنیم

 

 همه یک پرتو حسن رخ جانانۀ ماست 
 از کران تا به کران قصّۀ افسانۀ ماست

 

 ٭٭٭
 

 ای زن صفت به غفلت خواب و خیال تا کی
 از کشف و از کرامات بیهوده چند الفی

 

 مردانه وار بگذر زین خواب و زین خیاالت 
 و این کراماتحیض الرجال آمد این کشف 

 

 ٭٭٭
 

 زاهد ار عیب باده نوشان کرد
 ای بی خرب از باخرب عشق چه پرسی

 

 خرب از سِرِّ کردگارش نیست 
 کان کس که خرب شد ز خرب بی خرب آمد

 

 ٭٭٭
 

 ز معانی عشقشیک بیان ا
 

 گنجددر معانی بیان نمی 
 

 ٭٭٭
 

 سِرّی است نهان در دل مردان ره عشق
 رازی که نهان بود پس پرده حریفان

 

 کاین را نتوان گفت عیان جز به سر دار 
 کردند عیان با دف و نی بر سر بازار

 

 ٭٭٭
 

 نیست باکم ز آتش نمرودیان
 همت آنم که اومن غالم 

 

 گر بسوزانندم از کني چون خلیل 
 کار پیغمرب کند بی جربئیل

 

 ٭٭٭
 

 ای زن صفت از عشقش تا چند سخن گویی
  گر زانکه گدای شهر صد گونه هرن دارد

 

 این راه نگردد طی بی همت مردانه 
 هرگز ندهندش راه در محفل شاهانه

 

 ٭٭٭
 

 چنان مستم ز یار نازنینی
 خوشا آن کهنه رند عور سرمست
 ترا آن دیده نبود ور نه دلدار
 درین مزرع بجز نور علی کیست

 

 که از مستی ندانم کفر و دینی 
 که نه بت باشدش نه آستینی
 تجلی کرده از هر ماء و طینی

 بر خوشه چینی که بخشد خرمنی
 

 ٭٭٭
 

 چو بودم من حجاب اندر میانه
 انی از نظرهااگرچه تو نه

 به صورت ما چو مینا و تو چون می
 

 برفتم از میان من تا تو باشی 
 وىل از هر نظر بینا تو باشی
 به معنی خود می و مینا تو باشی

 

 ٭٭٭
 

 شدی چون فارغ از هر اسم و معنی
 

 مسمای همه اسما تو باشی 
 

 ٭٭٭
 

 دانی تو سر عالم باقیبرو زاهد چه می  ای گامیهنوز از عالم فانی برون ننهاده
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عاتهیمِنْ ترج
 صورت ما چو جام و معنی می
 از وجودش وجود ما موجود
 کنمطلب خود ز خود طلب می

 در ره عاشقان خرد لنگ است
 هر که نوشیده بادۀ عشقش

 کشته در رهِ جانان وانکه شد
 گوش جان برگشا و شو خاموش

 

 باطناً نایی است و ظاهر نی 
 بی وجودش وجود ما الشی
 زانکه مطلوب خود خودی هی هی
 کی به عقل تو گردد این ره طی
 برده بر آب زندگانی پی
 گشته در کیش عشقبازان حی
 سرّ نایی عیان شنو از نی

 

 که همه فانی اند و باقی یار
  لَیْسَ فِي الدّارِ غريه الدیّار

 

 نور رویش به دیده پیدا کن
 جام گیتی نما به دست آور
 از خودی بگسل و به او پیوند
 غري حق گر ز دل کنی بريون
 چشم سر برگشا ببني رویش

 وش اندر آ بدین دریاقطره
 گر به دیوان دل فرو نگری

 

 دیده زان نور پاک بینا کن 
 عکس ساقی در آن تماشاکن
 رو وصال خدا تمنا کن
 حق بگوید که روی با ما کن
 دیده بر حسن یار زیبا کن
 خویشنت را غریق دریا کن

 ح ضمري انشا کناین به لو
 

 که همه فانی اند و باقی یار
  لَیْسَ فِي الدّارِ غريه الدیّار

 

 بینمنقش او در خیال می
 آب حیوان و چشمۀ کوثر
 نقش غريی اگر خیال کنم
 بزم عشق است و عاشقان سرمست
 عیش دنیا و عشرت مردم
 مجلس عاشقان به وجد آمد
 زاهدان را برای دنیی دون
 در لگدکوب نفس هر ساعت
 تا به دریای دل فرو رفتم

 

 بینمخیال آن جمال میدر  
 بینمای زان زالل میجرعه

 بینمآن خیال محال می
 بینمهمه در وجد و حال می
 بینمسر به سر قیل و قال می
 بینمذوق اهل کمال می
 بینمروز و شب در جدال می
 بینمسرشان پایمال می
 بینمدر زبان این مقال می

 

 که همه فانی اند و باقی یار
  لَیْسَ فِي الدّارِ غريه الدیّار

 

  نظام کرمانی
والدش از علمای ربانی و از طـالب منهـاج عرفـانی . ا و قدوة العرفا موالنا احمدبن حاج عبدالواجدو هُوَ زبدة العلم

غـرض، . بعد از اینکه  در فرزند خود حاالت عالیه و مقامات متعالیه دید در طریقۀ طریقت مرید پسر خود گردید. بود
متخلص به رونق داد و قدم در جادۀ سـلوک  موالنا بعد از تکمیل کماالت دست ارادت به مريزا محمد حسني کرمانی

نهاد و به معارج بلند و مدارج ارجمند رسـیده و جمعـی از اهـل زمـان اخـالص و ارادت او را گزیدنـد و بـه حـاالت 
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الحق موالنا مردی صاحب حـال و حمیـده خصـال بـود و فقـري مکـرر بـه فـیض صـحبت او . پسندیده فایض گردیدند
مـزارش در خـارج کرمـان اسـت و زیارتگـاه مریـدان . به ریاض رضوان خرامیـد ۱۲۴۰سنۀ آخراالمر در کرمان در . رسید
  :از اوست. فرمودهگاهی مثنوی منظوم می. است

 گر شدیم از پريوان اولیا
 این نه جای شکوه باشد نه گله
 این مقام شکر جود پادشاست
 ناشنیده کس درین دیر سپنج
 هرکه قربش بیش افزونش بالست
 ما چو کاه هستیم ومهرش کهربا

 باشد عدودر حقیقت در تو می
 

 ها و رنج و ابتالدر مصیبت 
 بل بود اقوم طریق عادله
 پريوی کردن به مردان خداست
 که بدندی اولیا بی درد و رنج
 مؤمنان را این نشانی از والست

 جذوب او جذاب ماجمله ما م
 هر که با ما دشمن است ای نور هو

 

  نیاز شريازی
آقا محمدرضا، خلف الصدق جناب شیخ المتأخرین آقا محمد هاشم ذهبی بود و در آغاز شباب از کسب  اسم شریفش

بعد ترک نمود و انزوا و آرام قبول فرمود و به عبادات شـرعیه قیـام و اقـدام . علوم کامیاب گردید و چندی دبريی گزید
صحاب جالل با وی انیس و جلـیس بودنـد و آورد و جمعی از ارباب کمال و اکرد و به صحبت احباب به سر میمی

الحـق در فنـون کمـاالت نظمـاً و نثـراً نهایـت ربـط داشـت و . نمودنددر باغ و راغ با یکدیگر موافقت و مرافقت می
غرض، به حسن خلـق و تواضـع و لطافـت طبـع و حـدت ذهـن و اسـتقامت . کردگاهی در اعداد اوقاتی مصروف می

. وفـات نمـود ۱۲۳۴آخر در سنۀ . و رشتۀ مؤالفت يف مابني فقري و وی مستحکم بودحال و اخالق حمیده معروف بود 
  :این چند بیت از اوست

 آواز بود هر دو وىل فرق بسی هست
 

 با نالۀ جانسوز نی آهنگ جرس را 
 

 ٭٭٭
 

 ز یک خشت و گل آخر خانه کردند
 

 چرا این کعبه آن بتخانه کردند 
 

 ٭٭٭
 

 چون خضر رهی نیست درین بادیه باید
 

 افتادناچار به دنبال صدای جرس  
 

 ٭٭٭
 

 به کجا رهم به پایان رسد اندرین بیابان
 

 که نه آگهم ز مقصد نه خرب ز راه دارم 
 

 ٭٭٭
 

 خاىل به صدر صومعه دل دید جای او
 

 بنهاد رخ به دیر مغان از قفای او 
 

 ٭٭٭
 

 شان روی به مقصداز دیر و حرم باشد
 

 زاهد ز رهی، پري خرابات ز راهی 
 

  ناصر اصفهانی
درتمـام . مشهور به گل کار و ملقب به درویش ناصرعلی، از مریـدان نورعلیشـاه و مجـذوب بـوده. اسمش مريزا محمد

بـه . صاحب کرامات عالیه بـوده. بردهاغلب اوقات در بريون شهرستان به سر می. عمر بجز شلواری لباس قبول ننموده
  :این بیت از اوست. محمدحسني اصفهانی وی را تکفني کرده به خاک سرپد رحمت ایزدی پیوست و حاجی

 خراباتی که رندان را مقام است
 

 برو صوفی که خامان را حرام است 
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  وصال شريازی
والـد آن . و هُوَ زبدة السالکني و العارفني وافصح المتأخّرین و المعاصرین مريزا محمد شفیع، الشّهري بـه مـريزا کوچـک

اعزّه و اشراف آن شهر و عمش از طریقۀ فقر به ابهر و مريزا قاسم نام داشته و مرید جناب مرحوم آقا محمـد  جناب از
غـرض، جنـاب مـريزا در آغـاز حـال در نـزد علمـا و حکمـای . هاشم شريازی بوده و چندی قبل از ایـن وفـات نمـوده

تن از این طایفه را دیـده و عاقبـت ارادت  چند. معاصرین تحصیل علوم نمود و صحبت عرفای زمان را نیز طالب بود
حضرت شیخ الواصلني و اوحدالموحـدین حـاج مريزاابوالقاسـم شـريازی را گزیـده و بـه یمـن خـدمت آن حضـرت بـه 
مقامات و حاالت عالیه رسیده و اکنون در کنج عزلـت بـه افـادۀ کمـاالت و کتابـت کتـاب اللّـه اشـتغال دارنـد و احبـا 

آن جناب را کماالت چنـد حاصـل اسـت کـه در هـر یـک از آنهـا مسـلم و کامـل . شمارندصحبت ایشان را غنیمت می
اوالً جمعیت فنون علم و حکمت ادبیه و عربیه، دیگر حصول صوت حسن و صـورت مستحسـن، دیگـر مکـارم . است

ش مـیاخالق و استحضار از علوم انفس و آفاق، دیگر سلیقۀ مستقیم و طبع سـلیم، دیگـر اینکـه همـۀ خطـوط را خـو
از والیات بعیده طالب نوشتجات وی شده به شرياز آمـده . نگارد و در خط نسخ بر متقدمني و متأخّرین املحیت دارد

الحق سالهاست که در مملکت ایران چنني وجود شریفی که مجموعۀ کمـاالت صـوری و معنـوی . برندهدیه نموده می
  :رش این مطلب قطعه گفته شددر هنگام نگا. باشد از کتم عدم به عرصۀ وجود نخرامیده

 طرفه حاىل است اینکه مردم دهر
 تا نمريند جمله اهل کمال

 

 مردگان را به زنده فضل نهند 
 خود ز انکار نقصان نرهند

 

حکیمـی . عـارفی اسـت عاشـق و عاشـقی اسـت صـادق. غرض، آن جناب شاعری است فاضل و سالکی است کامل
خطّاً و ربطاً عربیّاً و فارسیّاً نظماً . است خردمند و دبريی است بی مانندفصیحی . است نحریر و ندیمی است بی نظري

آن جناب را مثنوی اسـت مسـمی بـه بـزم وصـال مشـتمل بـر . و نثراً ماهر و جامعیت کماالتش بر صاحب نظران ظاهر
ظـاهر نمـوده و بـه و نهایت امتیاز دارد و مثنوی فرهاد و شريین وحشی را تمام فرموده و کمال فصاحت . اصناف کمال

مراتب به از وحشی گفته و رسالۀ اطواق الذهب زمخشری را به فارسی ترجمه نموده و به خطوط پسندیده رقم فرموده 
ای از خیاالت خود مناسب مقام تلمیح کرده که موقوف به دیدن اسـت و و بعد از تصحیح و تشریح و توضیح به قطعه
چـون فقـري اشـعار شـاعرانه کمـرت مـی. شـودتش تخمیناً شش هزار بیت مـیدیوان غزلیات و قصاید و قطعات و رباعیا

  :نویسد بعضی از افکار محققانۀ او تحریر شد
  قصایده قُدِّس سِرُّه العَزیزُ يف الحِکمة مِنْ

 چو بی رنگ جهان رازدبه بی رنگی جهان آرا
 جهان آرای بی صورت به شکل خویش کردآدم
 تراهم صورت خودپای بند راه معنی بس

 نور ز زورآب ونان داردبه این جانی که هرجا 
 به گویایی و بینایی ز جانوربه بودمردم
 بلی گویابود مردم وىل با جان گوینده
 جهان بني رااگرجان بني کنی بینش ورت خوانم
 چه سازی حس حیوان یاربهردیدن جانان
 دوبال کرکس نفس خودازسنگ فنابشکن

 کام، یابی بیش حرص خودبه گیتی هرچه رانی
 عنی آن بهرت که آساییتومردی باعروس م

 شوظفر برخویش گرخواهی زخویش اول گریزان

 رنگی است از مبداءآخرگرترنگمخور نرينگ 
 توزینسان سغبۀ صورت زنسل آدمی حاشا

 برپا ترمکنها منه دل، بند محکمبه صورت
 نخواند مردمت مردم نداند بخردت دانا
 نه با گویایی طوطی نه با بینایی حربا
 بلی بینا بود انسان ولیکن با دل بینا
 وگرنه رو عصایی جو که داری چشم نابینا
 چه گريی پرِّ کرکس وام بهر منزل عنقا
 که کرکس نشکند این بال نتوان رفت زی باال

 یابی استسقا کاب افزون نوشی، افزونچندانکه
 به زردوسرخ چندآساکنی برخود عروس آسا
 گریزی اصل فريوزی شکستی عني استیال
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 تراهر آفتی کایدبه پیش از خویشنت دانش
 بسیج بی بسیجی جست بایدراه بی راهی
 ره فقر و فناراساز هم فقر و فنا باید
 چنان بینی که باجانان چه گربرخصم آتش خو
 همه ابر ار بال بارد زجسنت برنتابی سر

 کوه آید وضرغام اگرپیشهشوی پوالداگر 
 مگردرسایۀ احمدکنی این راه طی ور نه

 کهف ملت هادی امت) ص(ابوالقاسم محمد
 

 چنار آری به خویش ازخویشنت، آتش کندپیدا
 گرت زی منزل مردان بی پروا بود پروا
 نه هندی خیل با حربه نه ختلی خنگ باهرا
 چنان باشی که در گلشن چه گردرکام اژدرها

 رفنت وانگريی پا همه دشت ار سنان روید ز
 سمندر گردی ار آتش رسد مرغابی از دریا
 ازو هارب شود راهب وز او ترسان بود ترسا
 ظهورش آیت رحمت وجودش مظهر اسما

 

وله ایضاً 
 زبان دانشومن طفلمرا پريی جوان بخت است

 باشدبهکزاشکستهاین نقل من نقلی استدرست
 مرامادر پدر بودند طبع و نفس و من بودم
 فطامم را نخست ازتلخی عیش وسیه روزی

 پدررایافت دون طبع و فرومایههمیدون چون
 این بی بها گوهرنه دریایی صدف خواهدبگفت
 من بگماشت گفت این را ادب فرمابهسخردراپ

 خرد کاف کفایت دید چون برسراز آن پريم
 به یمن رایض لطفش براقی شد جهان پیما
 شکسته از زبانم نسخ گردد بست برکلکم
 همم اسرار حکمت گفت با احکام و ادوارش
 هاهمه از بوستان جان من بشکفت آن گل

 اش اماوش از پیمانهشدم چون خیک مستسقی
 زیرا کاولم پري ازنظر زدبر جگر تريیا

 فسردم کِم خرد ننشاند آتش با همه سردی
 چوسردم یافت دانست آذری باشدبه کانونم
 به تکمیلم شریعت رابه خود همدست کرد اما
 چو آب از چشمۀ آهن زهد مرگست حیوان را
 سخن گرچه زلقمانست و جان را لقمۀ حکمت
 النسروشم گفت ننیوشی وصال این غَرّۀ غو

 شریعت زبدۀ عشقست و درد او بود کوثر
 به گوشم از سروش آمد چونام عشق واوصافش
 خرد را گفتم این عشقی کزو هرکس سخن راند
 چونام عشق بردم عقل همچون شعله شدسرکش
 تو گفتی غول را راندم به سر شمشري الحولش
 بگفتا گر سالمت خواهی از عشق ای پسر بگذر

 چون موج آورد باشددریاست طوفان زا که یکی

 شکسته زان همی گویم که نغزآید زطفالنش 
 بلی این آب دندانست وباشد باب دندانش
 ازین مادرپدردررنج چون یوسف زاخوانش
 به مادرگفت کانداید به صرب و دوده پستانش

 ا در پرورش خوباز کرد از آب و از نانشمر
 یکی در یتیم است این و باید تاج سلطانش
 مراگفتا مکش سرچون قلم از خط فرمانش
 مراچون دال جا فرمود در صدر دبستانش
 سمندی را که از نی داشتم در زیر دامانش
 به آیینی که چون یاقوت الال گشت ریحانش
 شهمم تعلیم منطق کرد با اشکال و برهان

 یونانشپیش ازاین درخاکافشاندچندیتخمکه
 بود عطشانشنبودش در سبوآبی که جان می

 که ازتدبريهای عقل مرهم ساخت نتوانش
 که مدقوق ایچ ندهد سودسرمای زمستانش
 که ننشاند شرار ار سیل بارد ابرنیسانش

 آمیخت با وسواس بینی جمله نقصانشچوشرع
 یوانشاگرچه خوانده است ایزدحیات جان ح

 چوز استیالی تب گوید نخوانی جز که هذیانش
 که مرغ سدره نبود النه بر شاخِ مغیالنش
 میامیز ار تمیزی باشدت با میز شیطانش
 چنان گشتم که آید دردمندی بوی درمانش
 نهان از تست یادآری ز من چون عشق پنهانش
 چنان شريی که آتش در زنی اندر نیستانش

  آیات قرآنشتو گفتی دیو را خواندم برب
 که هرکس روی او بیند نه سر بینی نه سامانش
 چو دریا نوح در تب لرزه از تشویش طوفانش
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 نگردد رام با کس تا نگردد نام چون ننگش
 هر آن دانش که سازم سازچون روشن دل پريان
 کماىل را که از عني الکمالش الم اندودم
 کسی را گر کند ممسوس بدنامی است تعویذش
 به مغزی کو مکان گريدکند با شور مجنونش
 اسريش بستۀ بندی که خوانی زلف طرارش

 پذیرد یار بی پروا میحریف الاباىل
 جهانی را همی خواهد به قالشی و بی باکی
 به نقصان از کماىل کش بود کس را نیاالید
 گروهی پريوانش آرزو دشمن که هریکشان

 داردمرا فکر هزاران ساله هر دم رنجه می
 سرمویی نه و مویی نريزد تاج جمشیدش

 

 نسازد وصل با کس تا نسازد کفر ایمانش
 کند بر طاق نسیان جفت با عهد جوانانش
 کشد از سرکشی بر سرچوبیند نون نقصانش
 دىل را کوکند مجروح جانبازیست درمانش

 د کند باقحط کنعانشبه مصری کو عیان گرد
 شکارش خستۀ تريی که گویی چشم فتانش
 ز کفر کافرش ننگست وز اسالم مسلمانش
 خالف شرع احکامش نقیض عقل برهانش
 نه شیطان را ز انکارش نه آدم را ز عصیانش
 به سر خصمی کنند اوهیچ باشد فکر سامانش
 وزیشان هر کرا یابی نیابی فکر یک نانش

 ملک سلیمانش کف خاکی نه و بادی بود
 

 و لَه ایضاً فی النّصیحة و الموعظه
 االای همنشني کز من نشان زان دلستان جویی
 یکی دریاست بی ساحل من و توغرق اندروی

 سوی عقل است و زهی نادانآن هزاران ساله ره
  بت ونفس و هوابشکن خلیل ملک وحدت شو
 بنه اين خويشنت بيني واندر خويشنت بينش

 پرسیت ازدوران چه میبه تونزدیکرتازتس
 نه نزدیکی زدرویشی ونه دوری زسلطانی
 بسادرویش کش یابی چو خواهی بردرسلطان

 

 رب پرسی نشان از بی نشان جوییخرب از بی خ 
 گريی چه سان جوییسانازغرقه چهساحلنشان

 کزین سویی هزاران ساله ره وز وی نشان جویی
 چرا چون تريگانش هر نفس از روشنان جویی
 نظربگشا وخودراجو که تا بینی همان جویی
 میان کاروانی و ره از گم گشتگان جویی

 جویی جویی آنچودرتودرداوهست آنچه را می
 بسا سلطان که چون جوییش برآن آستان جویی

 

 وله قصیدۀ موسوم به آب زندگانی
 شب دوشني که بودم تکیه بربالني تنهایی
 بنات خاطرم همچون بنات النعش پرکنده
 گهی بودم پشیمان از چه ازایام نادانی

 ز خار و سودم آهن از ناخنبسفتم خاره گاه ا
 زمانی بحر با پیمانه پیمودم هوا با پی
 شمردی گه خرد را خاطرم کني پیک آگاهی

 گفتم که الحق مایه را زیبیگهی با آب می
 طبایع را به غفلت دادمی نسبت به ساالری
 به وهم اندر خیاىل خواندمی گاه آفرینش را
 چو گربانم دگر ره دیدۀ احول چنان دیدی

 از وهم کوته بني چو گشتم رشتۀ فکرت دراز
 وجان بی تاب شدزین غمرنجشدزیندرتابتنم

 درآمد ناگهان خضر همایون مقدمم از در
 به لعل روح بخش انده ربای خاطر غمگني

 به مغزم انجمن بود از چه از افکار سودایی 
 به هر جایی چو شاهدهای هرجاییبه هرساعت

 گهی بودم پریشان ازچه از وسواس دانایی
 ن و راز چرخ میناییز سر دهر بوقلمو

 به کشف سر انسانی و فتح باب اسمایی
 ام کاین کحل بینایینهادی گه جنون را دیده

 خواندم که الشک باده را شاییمیباخاکگهی
 کواکب را زحريت بستمی همت به دارایی
 چو سوفسطایی از بی دانشی و بادپیمایی
 که از  اهریمن ویزدان بود زشتی و زیبایی

 ای بهر دل آساییم سررشتهنیامد در کف
 که مرکب لنگ بودو ره مخوف ومن به تنهایی
 چو عوربینوایی را به دی مه خلعت شایی
 به موی شريگون ظلمت زدای جان سودایی
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 نهانی ریخت در کامم از آن آبی که درکامش
 وزان پس گفت کای ذرات را هستی طفیل تو

 نامْتویی کامد طراز پیکرت تشریف کَرَّ 
 تویی عنقای قاف قرب و داری مسند از دانش
 بدین زندانیان منشني که با آزادگان زیبی
 به عجزش گفتم ای اصل هدی وی آیت رحمت
 بلی عمری اسري چار میخ آخشیجانم
 بگفت آن لحظه تریاقت رسد بر سم این افعی
 بگفتم کانکه را آری ز جایی دیده بر بسته

 باشد و رهرببگفتا برگزین پريی که ره دان 
 ام دانا و روشن دلبگفتم راه دانان دیده

 بگفت این رهربان دور از تو دزدانند دراین ره
 چه گريی قاید این قواد طبعان را ز کج بینی
 بدین سردان چه بنشینی که سوزخویش بنشانی
 هوسرانان به تهمت کرده دربرلبس حق جویی
 کالب جیفه جوی و بسته نسبتشان به کروبی

 ووس پیکر،پای ایشان نفس شیطان خوهمه طا
 شان بینی به غري از دام طرارینه اندر طرّه

 سراید طبل شهرتشان به گوشت بانگ بطاىل
 زمني بوسیدمش کی چون فلک در دیبۀ خضرا
 چو عجزم دید خندان گفت بسم اللّه مهیا شو
 بیابانی به پیش آمد که جز با خضر پیمودن

 یک اندر وی در او بد کاروانی گشن و سري هر
 مرا گفت این بیابان دینی است و ساکنان او

 تر صد رهره دیگر سرپدیم از نخستني ژرف
 به غل غول قومی با همه مکرودغل سازی
 بگفتا عالم وهم و خیال است اینکه سُکّانش
 گذشتم پس به دریایی که این نه چرخ پهناور
 ز بس پهناوری چرخش زیان دیدی ز غواصی

 ی آتشني کاندر عجب رفتمدمان در وی نهنگ
 تر اینکه گر بگشادنی کام از تنومندیعجب

 بگفتا خضر کان دریا و ماهی عقل و عشق آمد
 که اینان پیشکارانند هر یک آفرینش را
 ازین جا بیشرت کمرت بود سري طلب کاران
 ز آدم تا ملک این سان رهست اما نه هریک را
 مشو قانع اگر خواهی که راه بندگی پویی

 نهانی ریخت در ظلمات وکردش روح بخشایی
 بدینسان زنده چون در دخمه این مردگان مایی
 چوطفالن درگل و الی طبیعت چندش آالیی

 اچوخوکردی بدین مردار دنیاییغراب آس
 ازین جسمانیان بگذرکه با روحانیان پایی
 که ازآیینۀ هستی به صحبت زنگ بزدایی
 اسريچار میخ آخشیجان را چه فرمایی

 آییبروندرتجریدوترک ازپوست چون افعیکه
 به خود کی باز گردد گرچه او را دیده بگشایی
 یکه با این سهمگني ره خویش برنایی به برنای
 جزاین برمن نیفزودند کاندر خدمت افزایی
 به دریا کی نمایندت ره این غوالن صحرایی

 خوانی سابق این قصاب فعالن رازخودراییچه
 بدین ماران چه بگرایی که جان خویش بگزایی
 مگس گريان زحیلت بسته برخود نام حلوایی
 کالغ مرده خواروبوده دعویشان ز عنقایی

 ای خود زرعناییچوماراندردرون بنهفته پ
 شان یابی بجز زنار ترسایینه در سجاده

 فزاید جام وحدتشان به کامت زهر رسوایی
 چه باشد کم چو اخرت جادۀ تحقیق بنمایی
 شدم بی جا به جویایی شدم بی پا به پویایی
 به عمر خضر طی آن نبد ممکن به تنهایی

 ها وان هم به پهناییبه مقدارجوی در سال
 می طی کنند آن نیز یک پاییکه با صد جهد گا

 وش در راه پیماییدر او قومی سبک پی برق
 به دام دیو جمعی با همه تاب و توانایی
 برون ننهند از او گامی بدین چستی و کوشایی

 های کهینش را کمر بسته به الالییصدف
 ز بس بی غایتی وهمش گمان بردی به مبدایی
 ازآن آتش که درآبش چه سان باشد شکیبایی

 ای دریا و دریاییفروبردی چوکمرت لقمه
 نگرگر مرد راهی تا بدین حالت نه پروایی
 یکی در صاف آالیی یکی در درد پاالیی
 که بر باالی هرکس ناید این خلعت زباالیی
 که هر یک را مقامی هست در پستی و باالیی
 برابرتر اگر خواهی به عمر جاودان پایی



۴۳۴ 

 ران ساله ره زین بیشرت با وی نپیمودمهزا
 که تاپیش آمدم شهری که بگرایند سُکّانش
 شدم در محفلی رضوانش در ارمان دربانی
 بهاری باغ را نپذیرد از نزهت به فراشی

 خوار و پريی اندرو ساقیگروهی اندرو می
 همش سرمستی مستان ز دنیا و آخرت نسیان

 یدیهمی ساقیش را برچشم مستان جلوه خورش
 ها را  زسر ایمای جانان گشته غارتگرهوس

 های امروزیای سوزی زحسرتنه اندرسینه
 ای دردل که بنشیند به نومیدینه آن را دایه

 ای با نور یزدانیچوسینا هر یکی را سینه
 خضر را گفتم اين میقاتگاه کیست کاندر وی
 بگفت این مهبط فیض خدا خلوتگه احمد

 د در ره کوششنبینی ساکنانش را چواحم
 رآنی پري را احمد شمر کز وی به نص مَنْ

 بگفتم کاین قدر دانم که نفس واحدند اینان
 بگفتا این قدر گویم که خورشید حقیقت را
 ز روی لطف هر آنی کند بر خاکیان جلوه
 ز راه جذب جنسیت وسایط سازد از انسان

 ای راند به گوشش آیتی خواندبه چشمش سرمه
 ید و لطف او نگردد طینپاید واسطه جاو

 چو این دانی یکی دانی مسیح و موسی واحمد
 کنون در قبّۀ یزدان نبینی جز ابوالقاسم
 جهان را نیّر المع، خدا را مظهر جامع
 سپهر عالم معنی که رای اوست خورشیدی
 بلند ایوان قدراو بود از پایه گردونی
 نشاط افزای خلق او بود از رتبه فردوسی

 رد از سجودآدم خاکیاگر دیو آتشی ک
 گر از باد مخالف بحر نوح انگیخت طوفانی
 اگرادریس را بویی رسد از جنت خلقش
 گر آتش بر خلیل اللّه گل شد باد لطف او
 به بوی بندگی تلخ جهانی گشت شريینش
 کلیم از سینۀ سینا تجلی دید گر وقتی
 اگرداوود را آهن به دست اندر چو موم آمد

 ه بر باد است بنیادشبه بادی نشمرد ملکی ک
 در آن دریا که او ماهیست گر یونس کند عربة

 ویاییکه هر گامیش عمر خضر بایستی که پ
 به نادانی زدانایی به خاموشی ز گویایی
 شدم در مجلسی غلمانش درسودای سقایی
 بهشتی خلد را نپسندد از نکهت به موالیی
 وىل دل ساغری کردی و چشم پري صهبایی
 همش کیفیت باده رهایی از من و مایی
 همی مستانش را بر چهر ساقی دیده حربایی

 اییها را ز دل سیمای ساقی گشته یغمغرض
 های فردایینه اندر خاطری باری ز کلفت

 نه این را شاهدی غایب که بخروشد ز تنهایی
 چو موسی هریکی را خاطی با دست بیضایی

 ای پیکر درختی سینه سیناییکند جان موسی
 امري یثربی سلطان مکی شاه بطحایی
 نباشد رهب رهبانی نیاید ترس ترسایی
 دل از توحید آرایی درون شرک پريایی
 وىل توضیح را خواهم بیان نغز بنمایی
 نکرد انکار خفاشان ظلمانی گل اندایی
 وىل این اخفشان را تازیان ناید به ببینایی
 کند بر شکل خویش از کشی و نغزی و زیبایی
 به خود بستاید آنگاهش به بینایی و شنوایی

 آنرا وصف ترکیبی است وین رانعت یکتاییکه
 ت مسماییکه این اسما نباشد جز شوؤنا

 به شرط آنکه هم یزدانت بخشد این شناسایی
 که مانندش نهان بد تاکنون ز آغاز پیدایی
 که هم در عالم معنی  نماید عالم آرایی
 که گردونش میان از کهکشان بندد به جوزایی
 که فردوسش جبني بر آستان ساید به موالیی
 به آب چشم خواهد عذر ازو زان بادپیمایی

 طوفان بر گهرزاییفزاید بحر جودش 
 به گردن طوق آهن گرددش گیسوی حورایی

 های داناییرماند ز آتش جهل کسان گل
 اگر یوسف جفای بندگی برد از پس شایی
 کند از عکس نور روی او هر سینه سینایی

 های خاراییازو چون موم شد آهن صفت دل
 که تا وقتش نسازد فوت گري ودار دنیایی

 ز آبش شکیباییزماهی نیست همچون ماهی ا



۴۳۵ 

 هاهزاران مرده دل سر بر کنند از دخمۀ تن
 هم از قانون احمد یافت جمعیت که بنوازد
 اگر پري قرن برق یمانی در سلوک آمد
 اگرچه تیغ ذوالنون در جهاد نفس بد مصری
 به جای چل چله گر یک نظر بردی ازو هرگز

 خط شیبان شبان کرد از غنم ایمنغنم را 
 از آن فقرش پسند آمد که درخورد جالل او
 عروس دهرگو آذین مکن کاین نیست آن یوسف

 ام نامشوصال این نظم کآب زندگانی کرده
 چو روح اللّه اگر بر مرده زین گفتارجان بخشم

 

 برایشان گر دمد از لعل خود باد مسیحایی
 ز چنگ ىل مع اللّهی نوای یا حمريایی
 به کام او رهش چون سريپريی هست و برنایی
 سزدش ار بی فسان او به چوبني تیغ بستایی
 چنان کمرانه بستی برکمر صنعان صنعایی
 فلک بر پريوانش از کمر بنموده کمرایی

 نبود امکان گنجایی جهان را با همه وسعت
 که ذیل عصمت آالید به بهتان زلیخایی
 ز صاف چشمۀ خضراست نی از الی خودالیی
 عجب نبود که من نی بودم و روح القدس نایی

 

مِنْ غزلیاته قُدِّسَ سِرُّه
 وصف تو جز این نیافت عارف دانا
 از تو که نامی نه در بیان و نه در وهم
 از تو نشان نی ز قربتست که دوری

 ر و چه نزدیکخود خرب بی نشان چه دو
 از تو چه یابیم یا که جز تو چه بینیم
 چرخ نیاید برون ز عهدۀ کامم

 

 کز همه وصفی منزهی و مربا 
 و بهرۀ گویا حاصل خامش یکی

 از تو بیان نی ز فکرتست که سودا
 با صفت المکان چه پست و چه باال
 ای تو به غایت نهان ز دیدۀ پیدا
 وصل تو دارم طمع نه دولت دنیا

 

 ٭٭٭
 

 کی وحی عشق اندرشوددرگوش فارغ بالها
 

 هاکانجا بمانده جربئیل از ره ز بیم بال 
 

 ٭٭٭
 

 عشق دگربتان مراشدبه سوی تورهنمون
 

 ره به حقیقتی بوددوستی مجاز را 
 

 ٭٭٭
 

 به غري دیر مغان دل ندید جایی را
 سلوک وادی خونخوار عشق یکسان است

 

 از شهی گدایی راننهدکه فرق می 
 ای را چه رهنمایی راچه راه گم شده

 

 ٭٭٭
 

 پیش تو نام خویشنت این جرم دیگر است
 مسوزبا من مگو کز آتش عشقش چنان 

 

 اوىل تر اینکه عذر نخواهم گناه را 
 این خود به برق گو که نسوزد گیاه را

 

 ٭٭٭
 

 پرده از چهره برانداز که انوار رخت
 

 ندهد فرصت نظاره تماشایی را 
 

 ٭٭٭
 

 کرد به دوزخعشاق ترا بیم نمی
 تکفريش از آن بود که تلبیس فرو شد

 

 زاهد خرب از آتش پنهانی ما داشت 
 شیخ ارنه چه پروای مسلمانی ما داشت

 

 ٭٭٭
 

 از هر هرن نماید عشقبهرت 
 

 دست چون یافت خصم هر هرن است 
 

 ٭٭٭
 

 عاشق خویش است و دوستدار سالمت  هر که کند ترک دوستی به مالمت



۴۳۶ 

 آتش یک شهر در من است و نسوزم
 عفو تو تقاضای گنه داشت دریغا

 خواهی ازو روی بگردانبر نفس ظفر 
 

 ها فزون بود به کرامتعشق از این
 زان عمر که بیهوده شد اندر ره طاعت
 کاین است گریزی که بود عني شجاعت

 

 ٭٭٭
 

 همني به صومعه و دیرفرق بس که به جامی
 

 زدود پري مغان از دلم خیال کرامت 
 

 ٭٭٭
 

 زاهد ز راه شرع کند منع ما ز دوست
 

 شرعی که ره به دوست ندارد ضاللت است 
 

 ٭٭٭
 

 داناین قدر هست که عشاق تنگ حوصله
 

 ورنه از آتش شمع است که پروانه بسوخت 
 

 ٭٭٭
 

 عشوۀ زاهد و آن دامن پاکش نخوری
 

 که از آن، دامن آلودۀ ما پاک تراست 
 

 ٭٭٭
 

 شربت وصلش گهی نوشی که از جام غمش
 

 شهد بینی آنچه را بینی که زهر قاتل است 
 

 ٭٭٭
 

 کسی که درد من از او دوای دردمن اوست
 

 دوای کس شده درد کس این چه بوالعجبیست 
 

 ٭٭٭
 

 همینش بس که محرومست زین فیض
 

 تري عشقت را سرپ نیستکسی کو  
 

 ٭٭٭
 

 گر رند باده نوش و اگر شیخ خرقه پوش
 هر لحظه خواهم این دل پرخون شکسته تر

 مید خلداین راست بیم دوزخ وان را ا
 

 بیگانه خوانم ار نه دلش آشنای تست 
 تا در دل شکسته شنیدم که جای تست
 ما را درین میانه نظر بر رضای تست

 

 ٭٭٭
 

 ما همه جویای او، او همه مشتاق ماست
 

 زچیست واین همه دوری چراستحرمانهمهاین 
 

 ٭٭٭
 

 اشکم ز سرگذشت وهمان شورشم بجاست
 

 در حريتم که سوخنت من در آب چیست 
 

 ٭٭٭
 

 طبیب اگر همه عیسی است بی نیازم ازو
 

 مریض عشقم و دردم دوای خویشنت است 
 

 ٭٭٭
 

 ای خوش آن رند قدح نوش که در روز جزا
 نالدای از غم او میهر طرف سوخته

 

 رحمت همه بر گریۀ مستانۀ اوست چشم 
 این چه شمع است که عالم همه پروانۀ اوست

 

 ٭٭٭
 

 عالمی را بت پرستی پیشه است
 

 هیچکس جز عاشق بدنام نیست 
 

 ٭٭٭
 

 کشان شدند آگاهر دو جهان میز راز ه
 

 سفال میکده را بني که به ز جام جم است 
 

 ٭٭٭
 

 حریم بارگه عشق بوالعجب جایی است
 ندانم از تو چه باشد نصیب محرومان

 که جای بی سر و پایان به سروران ندهند 
 اندکه محرمان تو در آرزوی یک نگه



۴۳۷ 

 ای دو جهان را کنند زیر و زبربه ناله
 

 اندشهان ملک محبت مبني که بی سپه
 

 ٭٭٭
 

 دانی که صحبت که کدورت برد ز دل
 ای کار عاشقیعیب است پیش طایفه

 

 اندکشان که همچو می صاف بی غشدردی 
 اندوآنان که عاشقند بدین یک هرن خوش

 

 ٭٭٭
 

 به واعظ چهره بنما گر چه بینایی درو نبود
 

 هم آخر این اثر بخشد که دیگر وعظ ننماید 
 

 ٭٭٭
 

 وصال از خویشنت برخیز تا با دوست بنشینی
 هر مرض چاره و هردرد دوایی دارد

 

 یت نگشادای کارکه تابر خویشنت دل بسته 
 درد عشق است که هرگز به مداوا نرسد

 

 ٭٭٭
 

 ای دل ار سنگ سیه لعل بدخشان نشود
 هابر را گر همه جا قطره فشاند چه گنا

 

 گنهی الزم خورشید درخشان نشود 
 زین که گلخن چمن و شوره گلستان نشود

 

 ٭٭٭
 

 سینه شایستگی زخم خدنگ تو نداشت
 

 ورنه ازناوک دلدوز تو تقصري نبود 
 

 ٭٭٭
 

 دانی که بود باخرب از راز دو گیتی
 

 رندی که به میخانه زخود بی خرب افتاد 
 

 ٭٭٭
 

 ما زغم سوختگان را غمی از دوزخ نیست
 

 زاهد انیدشه کند کو همه خامی دارد 
 

 ٭٭٭
 

 ساکنانش همگی گرچه ز خود بی خربند
 

 نجا خربی خواهد بودما و میخانه که آ 
 

و له ایضاً 
 امبرگ شکفنت زین چمن نبود نصیب غنچه

 

 وزد بر من صبا کز شاخسارم افکندزان می 
 

 ٭٭٭
 

 در غزای نفس آن غالب شود کز وی گریزد
 

 در قمار عشق برد آن را بود کوجان ببازد 
 

 ٭٭٭
 

 از وجود من اثر نگذاشت انبوه خیالت
 

 رکجا سلطان بتازدبیم ویرانی است آری ه 
 

 ٭٭٭
 

 به حریم وصل جانان به مراد دل نشسنت
 

 نه مسلم است آن را که نه پاکباز باشد 
 

 ٭٭٭
 

 باشدگفنت ز غم عشق سزاوار ن
 اسرار غم عشق تو گر باز توان گفت
 این شوق نباشد به ره کعبه ببینید

 

 کوته نظر آن عشق به گفتار نباشد 
 در میکده اولیست که هشیار نباشد
 راهم به سوی خانۀ خمار نباشد

 

 ٭٭٭
 

 مرگ مشکل بودبرمن هجریار آسان نمود
 راحت اندر بینوایی هست ومردم غافلند

 طلبکارحرم وین یک خریدار صنمآن 
 

 کندعشق گاهی هم چنني مشکل گشایی می 
 کندکانکه درویشی گزیند پادشایی می
 کندعشق هر کس را به نوعی رهنمایی می

 

 ٭٭٭
 



۴۳۸ 

 طی صحرا و بیابان نبود شرط درست
 رنج و حرمان و الم، محنت و هجران و ستم

 

 رهرو آنست که در خویش سفرها دارد 
 عشق نخلی است کزین گونه ثمرها دارد

 

 ٭٭٭
 

 روی تو نبیند چشم گر جز تو کسی جوید
 

 جای تو نباشد دل گر جز تو کسی دارد 
 

 ٭٭٭
 

 خوش گفت پري میکده با رند باده نوش
 

 کاری مکن که راز به نامحرم اوفتد 
 

 ٭٭٭
 

 گذارت بر دل دیوانه افتاد
 ز ره بريون شدم بختم مدد کرد

 

 عجب گنجی درین ویرانه افتاد 
 که راهم بر در میخانه افتاد

 

 ٭٭٭
 

 یاخون دل آشامی وصالر غم نوشی است زَهْ
 

 زندعشق هر کس را به خوان خود صالیی می 
 

 ٭٭٭
 

 مبویید یاران که محرومی آرد
 

 گر از تربت من گیاهی برآید 
 

 ٭٭٭
 

 ز کوتاهی بال و پر ندیدم جلوۀ برقی
 

 خوشا مرغی که برشاخ بلندی آشیان دارد 
 

 ٭٭٭
 

 همدمی بامی کشانم خوشرتاست ای زاهدان
 

 زانکه از عصیان ندامت خیزدازطاعت غرور 
 

 ٭٭٭
 

 دال دردت ندارد ذوق هر روز
 چه سودت زاهد از این بت شکسنت

 

 ای بازانا فکر درمان کردههم 
 ای بازکه زیر خرقه پنهان کرده

 

 ٭٭٭
 

 ای دل ز عیب خویش مرپداز با کسی
 ت هواست زمردم کناره کنآزادی

 از کعبه و کنشت چو مقصود روی اوست
 

 کس بدسرشت نیست تو نیکو سرشت باش 
 فارغ ز قید صحبت هرخوب و زشت باش
 گر ره به کعبه نیست مقیم کنشت باش

 

 ٭٭٭
 

 به قول زاهد بی مغز حق پرست مباش
 به هرچه هست رضا شو ز دوست در همه حال

 ز هر کمان ابرووصال جلوۀ او بني 
 

 ز ساغری که درو باده نیست مست مباش 
 رضا ز خویش ولیکن به هرچه هست مباش
 به فکر اینکه دل از ناوک که خست مباش

 

 ٭٭٭
 

 از قول زاهد توبه کن تا گویمت اسرار دل
 

 مامستیم ازو بی توبه نتوان خوردنشکهمیکاین 
 

 ٭٭٭
 

 نشاء بادۀ دوران همه مکر است وفریب
 

 کاش مینای فلک بشکند و جام مهش 
 

 ٭٭٭
 

 اما و نومیدی از آن کو که ز بس استغن
 

 عجز سلطان نپسندند و نیاز درویش 
 

 ٭٭٭
 

 بی نیش نیست نوش جهان سوی الله بني
 بر عمر اعتماد نشاید که عنقریب

 

 بر کف گرفته ساغر و بر دل نهاده داغ 
 ز ما طلب کنند و نیابندمان سراغ

 



۴۳۹ 

 ٭٭٭
 

 سوی هر چاره شدم لذت درد تو نداشت
 

 هم ز درد تو به درد تو مداوا کردم 
 

 ٭٭٭
 

 نه طالب دنیا و نه مشتاق بهشتیم
 گر نفس نکشتیم به عشق تو سرپدیم
 با او نرسیدیم و خود این عیب نباشد

 

 شتیمبا دولت وصلت ز کف این هر دو به 
 با ما نتوان گفت چرا نفس نکشتیم
 به زین هرنی چیست که از خود بگذشتیم

 

 ٭٭٭
 

 خاطر آلوده نارواستدر شرع عشق 
 عشق آتشی بود که نسوزد جز آدمی

 

 بر من گناه چیست که آلوده دامنم 
 بینی که چون به جامه نرپداخت از تنم

 

 ٭٭٭
 

 فتادگیست به هرحال سربلندی عاشق
 خیال روی تو آزاد کردم از همه عالم

 

 چو خاک راه تو گشتم به چشم خلق عزیزم 
 بدان رسیده که فارغ کند ز روی تو نیزم

 

 ٭٭٭
 

 ام به کورۀ عشقتاگرچه آهن تفتیده
 بود عالمت مجروح عشق سرخی عارض
 اگر به فرض توان چاره کرد درد و غمت را

 

 نگردم از تو به هر سرزنش که آهن سردم 
 م گواه گونۀ زردممرا که خستۀ عشق

 به درد جان دهم اوىل که پی برند به دردم
 

 ٭٭٭
 

 هجرت درفغان مانم زلیخا را تو در دل، من ز
 به دردی کز تو دارم گرکنم اندیشۀ درمان

 

 که شوق وصل یوسف دارم و یوسف به زندانم 
 اگرآن خود زلعل تست باید کرد درمانم

 

 ٭٭٭
 

 آه دل من به جان من شرر افکند
 آتشی اندر دل من است که چون شمع

 

 آه که هم خود به تري خویش نشانم 
 گر کنم اظهار اوفتد به زبانم

 

 ٭٭٭
 

 خاکیسیل سرشکم بشست این تن
 

 تا که عیان ساخت گنج عشق نهانم 
 

 ٭٭٭
 

 از دل رهیست در دل و دانم خالف نیست
 کاری مرا به دانش و زهد و صالح نیست
 گو خود مباش مطرب و ساقی که من ز عشق

 ن فروشی و خاىل زمکر و زرقپاکم ز دی
 

 افکنده با تو دوستی خود به حريتم 
 جز عشق هرچه هست نهادند تهمتم
 بی نغمه در سماعم و بی باده سرخوشم
 چون شد که پای بست جوانان مهوشم

 

 ٭٭٭
 

 هزار عشق فزونست چشم ساقی را
 

 مگو نخورده می از چیست مست و مدهوشم 
 

 ٭٭٭
 

 یاد تو در آمد به دل غمزده لیکن
 عشق توام اندر دل و آنگه دل اسبات؟

 

 افسوس از این خانه که تنگ است به مهمان 
 شور توام اندر سر و آنگه سر و سامان؟

 

 ٭٭٭
 

 نه مهرم بهره نه جور از حبیبان
 رموز عاشقی از بی خودان پرس

 

 مبادا کس چو من از بی نصیبان 
 نیاموزند این درس از ادیبان

 



۴۴۰ 

 ٭٭٭
 

 عشق شکارافکنی است ماهمه نخجري او
 آنچه به ظلمات جست خضربه صدخون دل

 

 طرّۀ پرپیچ و تاب حلقۀ زنجري او 
 قسمت عشاق گشت از دم شمشري او

 

 ٭٭٭
 

 در راه دل ز هر طرفی دام گسرتیست
 

 آن بخت کو که افکندم در کمند تو 
 

 ٭٭٭
 

 بس که بود به هر دىل نقش رخ تو جلوه گر
 در ره وصل نی هوس راه نما شود به کس

 

 با همه آشنا بود هر که شد آشنای تو 
 کوش دال که هست بس عشق تو رهنمای تو

 

 ٭٭٭
 

 گر فقريی از محبت دم زند، منکر مباش
 هر که تدبريی نماید تا ز بندی وارهد

 

 ایدر ویرانهای، گنجی است ای در ژندهزنده 
 ایعاقل است اما ز بند عاشقی دیوانه

 

 ٭٭٭
 

 به زیر پرده چون مه در سحابی
 بود جز عشق اگر باریش بر دوش

 

 تر ز آفتابیسخن بی پرده خوش 
 چه فرق است آدمی را از دوابی

 

 ٭٭٭
 

 توان گفتاز عشق سخن نمی
 توان دادوز یار نشان نمی

 

 به زبان بی زبانیاِلّا  
 اال به نشان بی نشانی

 

 ٭٭٭
 

 به فرشته از محبت شرف است آدمی را
 تو به زهد گشته قانع نه مسلم است عشقت

 

 تو اسري دیو شهوت نه آدمی دوابی 
 که نه تشنه است کآتش بنشاند از سرابی

 

 ٭٭٭
 

 آوخ که کنون عقلم خواهد پدری کردن
 نه هجر و صبوری را با هم سر پیوند است
 آزاد شو از هر قید تا عشق کند صیدت

 و چیزت نیستآزادی و خرسندی اال به د
 

 هدم خواند عشق تو به فرزندیبا آنکه به م 
 نه تقوی و رندی را نه عشق و خردمندی
 تا نگسلی از یاران با یار نپیوندی
 نومیدی و آزادی، مسکینی و خرسندی

 

 ٭٭٭
 

 کسی ندیده بال قدر عافیت نشناسد
 

 ز من که غرقۀ بحرم برپس قیمت کشتی 
 

 ٭٭٭
 

 آنان که خاک میکده شان تکیه گاه شد
 گر خواهی ای جوان که شوی خاک راه خلق
 پیش آر جام باده و از زهد توبه کن

 

 مشکل نظر کنند بر اورنگ خسروی 
 رو خاک باش در ره پريان معنوی
 کز این، غرور خیزد و از آن فروتنی

 

 مِنْ قطعاته فِي فوائد الصّمت
 ام پري گفتیک اندرز پريانه

 که از خامشی به ندیدم رهی
 نغز گوی وگر نیز گویی سخن

 خمش باش ور با حدیث خوشی است

 که با فیض حق روح او باد جفت 
 برین باش اگر از طریق آگهی
 به آهستگی گوی و با مغز گوی
 بگو آنچه را بهرت از خامشی است



۴۴۱ 

 تأمل کن آنگه سخن ساز کن
 سخن گر صوابست جان پرور است
 ببند ای پسر لب ز گفتار زشت
 سخن گر سرایی چو دُّر خوشاب
 وىل خامشی را همني است سود
 نبینی به مرغی که گویا شود
 سخن گر چه از عرش آمد به فرش
 سخن خوش وز آن خامشی بهرت است

 نده باید تأمل بسیز گوی
 وگر بی تأمل سراید حدیث

 

 چو پختی به خوردن دهان باز کن
 وگرنه ازو خامشی بهرت است

 بهشتکه گردد دری بر تو باز از 
 حسودش خطا خواند و ناصواب
 که ایمن نشینی ز کید حسود
 که انجامش اندر قفس جا شود
 دگر باره خاموش بردش به عرش
 که گفنت زر و خامشی گوهر است
 که بر حرفش انگشت ننهد کسی
 شود حرفش انگشت سای خبیث

 

و له فِي النّعت الکرم
 یکی در جوانمردی آوازه داشت
 گشاده رخ و کیسه و دست و دل
 بخیلی برو برگذشت و بگفت
 همی ترسمت روز افکندگی
 جوانمرد بخشنده دادش جواب
 چو اعمال مردم به میزان کنند
 ببخشم که چون حشر برپا کند

 به سیمنرتسی تو ای بنده بسته 
 محال است و بیهوده این ظن بری

 

 که خلقی خوش و سريتی تازه داشت 
 ز مهمان نگردیده از جان خجل
 که چند این زر و سیم بازی به مفت
 پریشان شوی از پراکندگی
 که فردا شنیدم به روز حساب
 ابا هر کسی هرچه کرد آن کنند
 دبه من حق کریمانه سودا کن
 که محروم مانی ز لطف کریم
 که از تخم ناکشته خرمن بری

 

و له يف آثار الفتوّة
 ایای داشت همسایهسیه کاسه

 ز تنگی پریشان دل و سینه ریش
 جگر گوشگانش به جای خورش
 ز تنگیش چون تنگ شد حوصله
 که چندیشت تا در جوار توام
 امبه تنگی چه شب ها به سر برده

 کنون بینوایی ز حد شد برون
 امام بني و رخ زردیسیه روزی

 سیه دل چو بر حرف او داد گوش
 اش باز خواندهای بیهودهسخن

 برین برنیامد بسی سال و ماه
 مر آن بینوا را فلک ساز داد
 جوانمرد دست سخا باز کرد
 به شکرانه بنواخت او را و گفت
 چو بخشیدت ایزد به بخشش گرای

 ایسیه روزگاری فرومایه 
 وىل تنگ تر بودش از دست خویش
 ز لخت جگر یافته پرورش
 برِ سنگدل برد روزی گله
 هواخواه و خدمتگزار توام
 امکه درد سر اینجا نیاورده

 غم کودکانم جگر کرده خون
 میکی دست گري از جوانمردی ا

 ای سخت و آمد به جوشبزد نعره
 شکسته دل از پیش خویشش براند
 که مالش تلف گشت و حالش تباه
 از آن باز بستد بدین باز داد
 بدو برد حاجت ستمکاره مرد
 بد و نیک حق را نماند نهفت
 چو روزیت بگشاد کف برگشای



۴۴۲ 

 زر اول نهان در ته خاک بود
 وگر حبس بایستی اندر مغاک

 ایم بر بندهخدا را بود رح
 به خلق جهان گر شوی چاره ساز

 

 عیان شد کزو فیض یابند و سود
 کسش برنیاوردی اول ز خاک

 ایر هر افکندهکه رحمش بود ب
 نیفتد به خلق جهانت نیاز

 

 و له يف وصف التّوکّل و القناعة
 ای پر فنیبخیلی فرومایه

 بایدمی گفت کان جامه میهم
 یکی گفت یک روزه گر زندگی
 تو خود عمر یک روزه بنما به من
 سرانجام چون نیست معلوم کس
 نماند به کس دهر ناپایدار

 

 ضرورت فتادش به پرياهنی 
 که افزون ز ساىل به بر بایدم
 که ساىل کند جامه پایندگی
 که ده ساله بفروشمت پريهن
 ترا جامه و قوت یک روزه بس
 دمی را که داری غنیمت شمار

 

 ةفِي شرایط الوداد و االخّو
 ای مال بسیار داشتپدر مرده

 همه طبل خواران به یاران شمرد
 یسه و کاسه پرداختهچو شد ک

 رفیقان آن مال کرده تلف
 ها برفتند تنها نشستچو تن

 به پري کهن برد برنا گله
 که از مفلسی غم ندارم بسی
 بگفت ای پسر مایه در باختی
 ندانی که آنان نه یار تواند
 ترا هست یار آنکه غمخوار تست
 به خویش آنکه بگزیندت یار اوست

 

 از آن رو سرایی پر از بار داشت 
 به امید یاری خورانید و خورد
 حریفان همه برده او باخته

 رفته ز کفهمه همره مال 
 به زیر زنخ برستون کرده دست
 ز تنهایی از بعد آن مشغله
 به جانم ز بی یاری و بی کسی
 ز دشمن همان دوست نشناختی
 پریشان کن روزگار تواند
 که روز خوشی هرکسی یار تست
 وگرنه تو دشمن شمارش نه دوست

 

فِي ذمّ العجب و الغرور
 بزرگی ز خُردی درشتی شنفت
 که چند ای پسر این غرور و منی
 اگر خویشنت را ندانی درست
 اییکی قطرۀ آب گندیده

 چو سوی شکم راهت افتاد باز
 وزانجا چو راه به بريون شده است
 به جای و به جامه به خورد و به خواب
 به این احتیاج این تکرب ز چیست
 اممگو کز نژاد فالن خواجه

 جهان جمله از یک شکم زاد و پشت
 گدا را چه فرقیست با محتشم
 گر آن عاریت باز خواهند از این

 اندرز نغزش بزرگانه گفت یک 
 ز روی بشر خوی اهریمنی
 منت باز گویم چه بودی نخست
 ایخبیثی ردی ناپسندیده

 به خونابه خوردن فتادت نیاز
 نیازت یکی بر صد افزون شده است
 به تخم و به کشت و به خاک و به آب
 سزد کرب آن را که محتاج نیست
 امبزرگیست پیدا ز دیباچه

 و این را درشت تو آن را مبني خُرد
 بجز منصب و مال و خیل و حشم
 گدایی شود نیم نان را رهني



۴۴۳ 

 کسان را تفاوت به کهنه است و نو
 که پشمینه چون برکشند وحریر
 کشد مرگ چون کهنه و نو ز تن
 وصال از تواضع سر اندر مپیچ

 

 گرت نیست باور به گرمابه رو
 یکی باشد آن دم غنی و فقري
 چه خوارِ جهان و چه فخر زمن
 که گر کرب ورزی نريزی به هیچ

 

فِی کتمان االسرار
 ای آمد از ملک رومفرستاده

 یکی گفت بر گو چه داری پیام
 مرا شاه پنهان یکی راز گفت
 چو بر راز خسرو کنم انجمن
 نهان خود ار بر تو پیدا کنم

 هني گفت پري کهنبه پور ک
 که گر شه بود قصد جانت کند
 مگو تا ندانند در خانه کیست
 مکن در بر هرکسی راز فاش

 

 به ایران سوی شاه این مرز و بوم 
 بدوپخته گفت اینت سودای خام

 بایدت پیش شه باز گفتکه می
 بر شاه ایران چه رانم سخن

 ر چه گویا کنمبر شه زبان ب
 که راز کسی آشکارا مکن
 وگر چون خودی داستانت کند
 که ناگفته را کس نداند که چیست
 ز مکر بداندیش ایمن مباش

 

 و له ایضاً فِي ذمّ الغربة و مدح اسفار المعنوی
 یکی را به تهمت عسس بست دست
 همی گفت و نالید مرد سلیم
 تو گویی کنون هست بیش از دو ماه
 من امروز از شومی بخت خویش
 عسس گفت با وی گواه تو کو
 بگفتا گواه غریبی من

 ه ور شد عسسبر این داستان خند
 شنیدم چو آزاد شد زان عتاب
 که در شهر خویش ار گدایی کنی
 ز غربت برت در جهان هیچ نیست
 غریب ار فتد کیستش دستگري
 نگویم که رخش عزیمت مران
 سفر کن ز خود تا به جایی رسی
 تنت را وطن باشد این توده خاک
 بکش رخت زین خاکدان شکیب
 درین راه نتوان شدن بی رفیق

 اندرین ره بسی رنج دیدوصال 
 

 که خود را به گنجینۀ شه زده است 
 غریبم به من رحمت آر ای کریم
 که تا یاوه شد گوهر پادشاه

 ام رخت خویشدرین شهر آورده
 دانم غریبی تو با حیله جو که

 همني بس که نشناسدم انجمن
 ز رحمت رها کرد مرغ از قفس

 کرد با خود خطابهمی رفت و می
 ز غربت به ار پادشایی کنی
 غریبان ندارند سامانِ زیست
 که یارش بود چون برآرد نفري
 سفر کن ولیکن ازین خاکدان
 مگر وارهی از غم بی کسی

 اکغریب است این جایگه جان پ
 که جان در وطن بهرت و تن غریب
 قدم با بزرگان نه اندر طریق
 که در سایۀ رهنمایی رسید

 

 يف بیان االنصاف و السّلطنة الحقیقيّ 
 سکندر که آفاق تسخري کرد

 اشای سینهشده همچو آیینه
 نکرد ارچه دید آن سپاه و حشم

 به راهی گذر بر یکی پري کرد 
 اشعیان راز هستی ز آیینه

 به تعظیمش آن پشت خم پشت خم



۴۴۴ 

 چو آتش بجنبید بیداد او
 برآشفت کی از ره عقل دور
 ندانی که ساالر کیهان منم

 لک حاجب بارگاه من استف
 همانا نیندیشی از داوری
 بدو گفت پري ای شه آزرم دار
 به شاهی عبث برمخوان نام خویش
 گرت بندگی مرغ و ماهی کنند
 چو این نفس سرکش مرا گشت رام
 ایتو دربند حرص و طمع مانده

 تو نازی که هستم جهان پادشاه
 تو خود کی توانی جهانی خوری

 ر آرد نفريگدا چون به خوانی ب
 تو هستی گر آری به انصاف روی
 سکندر بر آورد بی خود نفري
 وز آن پس به آیني شرمندگان
 گر انصاف خواهی درین حق تراست
 هر آن کس که دربند حرص است و آز

 

 که خاکی نجنبید از باد او
 ریاکار و سالوس و مست غرور
 جهان دار و پر زور خصم افکنم
 قضا بندۀ دیرگاه من است

 ه جا ناوریکه آیني خدمت ب
 برتس از خدا و  ز خود شرم دار
 که تو بندۀ خویشی و کام خویش
 مرا بندگان بر تو شاهی کنند

 ام گشت و حرصم غالمطمع بنده
 ایبه گیی ز آز و ولع مانده

 جهان پیش من چیست یک مشت کاه
 جهان در نوردی که نانی خوری
 کند چون رسد نیم نانیش سري
 گداتر بسی از گدایان کوی

 نالید و افتاد بر پای پريب
 بگفت ای منت بندۀ بندگان
 که را نفس مغلوب او پادشاست
 بود بنده ور خود برندش نماز

 

 افتتاح مثنوی موسوم به اربعني
 ای تو معمار این شگرف بنا
 گر دو گویم هنوز کافری است
 هستی هرچه هست غري تو نیست
 ده و دهقان و ده خدای دهی
 جز تو جان و جنان و جانان نیست
 وحدت خویش اندکی بنما
 تا بدانیم کانچه ما و منی است
 تا بدانیم کانچه تقلید است
 عشق گر خویش مرد این ره خواند

 ن نیافت ره را کسچون سر و ب
 نیست چون از نهایتش رنگی
 تاخت سوی تو هر کست نشناخت
 عقل دادی که آورد به تو مان

 رود با مااین ستم بني که می
 کوری ما ولیک ذاتی نیست
 چیست آن سرمه جذبۀ عینی
 جذبه هرگز نکرده کوتاهی

 نه که تو هم بنا و هم بنا 
 دل ز توحید بی ریا بری است

 یستهستی راستني یکیست دو ن
 این چنینی که الشریک لهی
 جز تو ما را ولیک برهان نیست

 ها همه یکی بنمااین دویی
 نه زیزدانی است کاهرمنی است
 بت پرستی است گرچه توحید است
 قدمی پیش رفت و از ره ماند
 خواهی از پیش مان و خواه از پس
 چه روی یک قدم چه فرسنگی
 وانکه افزون شناخت افزون تاخت

 او چه ره برد به تومانچون گم است 
 راهرو کور و راهرب اعمی

 ای کش ببني که بینا کیستسرمه
 های الریبینفخی از نفخه
 مان ده آگاهیتو از آن جذبه



۴۴۵ 

 گر نه آن جذبه دمبدم بودی
 این فزون جویی ار چه بی ادبی است

 رهی است کامم ده بی نهایت
 گام ده کاین ز کام در نظر است
 ای بسا دل شکسته عاشق زار
 ای بسا تیز گام چابک رو
 ما ندانیم آنچه در خور ماست
 از خداوند جز خدا طلبی
 تو بدین گفته فیض خویش مرب
 خدمت آوردنم گناه من است
 جرم ما هستی است و دادۀ تست
 نیست از خویش فعل انسانی

 اش معذوراریور بود جرب د
 ایست دوییجز تو گر شد کننده

 شرک باشد به بنده نسبت کار
 

 جان ما در چَهِ عدم بودی
 از توام لیک این فزون طلبی است
 یا به پای شکسته گامم ده
 کام چون نیست گام درد سر است
 کز وفا دلرب آیدش به کنار
 کش نه از یار بهره جز تک و دو
 تو ببخش آنچه در خور است و رواست
 نیست جز خريگی و بی ادبی

 کنیم و دفرت پردل تهی می
 دفرتم نامۀ سیاه من است
 حد مزن مست مست بادۀ تست

 دانیوین نه جرب است هم تو می
 بنده مجبور به که با تو قصور
 ور کسی نیست پس کننده تویی

 دادار جرب باشد به ایزد
 

رباعی
 عالم همه شادی و مالل من و تست
 آن را که توجویی ز خیال است برون

 

 گیتی همه هجران و وصال من و تست 
 وان را که تو بینیش خیال من و تست

 

  وحدت هندوستانی
اصلش از کلکته، من اعمال بنگاله و والـدش از قضـات آن شـهر . وحداسم شریفش شیخ محمد و مناسب تخلصش، م

در ایـران بـه . خود در ریعان شباب از آن کشـور مسـافرت گزیـده و بعضـی از والیـات را دیـده. واز علوم ظاهریه بابهر
خدمت جمعی از عرفای عظام و علمای کرام رسیده مانند جنـاب حـاجی مـريزا ابوالقاسـم شـريازی و جنـاب حـاجی 

تحصیل علوم متداوله نیز نموده و در حکمت طبیعی ربط معقوىل داشته و در شـاعری . محمد جعفر همدانی و غريهم
در شرياز در سرای جناب آقا عبداللّه متخلص بـه طبیـب کـه سـبق ذکـر . گماشتهنیز همت بر دریافت مضامني نیکو می

 مجالست و مالطفت بسیار بوده و فقري نیز با اورشـتۀ برده و او را با فقريیافت ساکن و به صحبت آن جناب به سر می
گـاهی هـم بـه . بسیار خوش مشرب وعاىل همت و صداقت کیش و سالکی معرفت انـدیش. موافقت مستحکم نموده

غـرض، عـالمی واقـف و شـاعری عـارف، . آغشـتهگشته و دیده به خونابۀ سرشک مـیدام محبت اهل جمال صید می
باالخره از شرياز به زیارت عتبات عالیات رفتـه . بوده و اشعار بسیار لطیف بیان نمودهرفیقی صادق و حکیمی حاذق 

  :از اوست. چون اشعارش حاضر نبود بدین چند بیت اختصار نمود. بردو اکنون در بغداد به سر می
 رادلام ازگرددوعالمشست وشوکرده

 

 جزخیال تو کسی نیست دراین خانه بیا 
 

 ٭٭٭
 

 ها بسیدر ره عقل است پستی و بلندی
 

 که فارغ گردی از باال و شیبدر ره عشق آ  
 

 ٭٭٭
 

 به طفل مکب خود نشمرد فالطون را
 

 کسی که در فن اشراق عشق استاد است 
 

 ٭٭٭
 



۴۴۶ 

 هر سوی ره عشق تو صد قافله دارد
 شمکش فکر دو عالمآزاد شد از ک

 

 هر قافله از دوری منزل گله دارد 
 هر دل که ز زلف تو به پا سلسله دارد

 

 ٭٭٭
 

 زاهد ار پاک دامنی خواهی
 سرّ عشق ای حکیم گر طلبی

 

 خرقه رادر خم شراب انداز 
 دفرت حکمتت در آب انداز

 

 ٭٭٭
 

 خواهی که هما ظّل همایون تو خواهد
 نسازد تا نفس ترا در به به در و خوار

 

 سیمرغ صفت از نظر خلق نهان باش 
 در سایۀ دیوار قناعت به امان باش

 

 ٭٭٭
 

 گوییای که خود را نشناسی و خدا می
 آنکه دیده است رخ یار به خود حريانست

 

 گوییجان درویش کجایی ز کجا می 
 گوییها میمن به حريت که تو نادیده چه

 

 ٭٭٭
 

 خواست بی پرده گشتیدلت جلوه می
 

 نگویی که بر بنده احسان نمودن 
 

  هاشم شريازی قُدِّسَ سِرُّه
آن جنـاب در عنفـوان شـباب نویسـندگی . هُوَ قدوة العارفني و شیخ المتـاخرین آقامحمـد هاشـم بـن مـريزا اسـماعیلو 

سر ارادت برپای جناب عارف فاضل و سـید . در اواسط حال از منصب استیفا استعفا فرمود. نمودسلطان عهد را می
در خـدمت آن حضـرت بـه درجـات . ربویه، بـود نهـادکامل سید قطب الدین شريازی که از مشایخ سلسلۀ علیّۀ ذهبیّۀ ک

گویند آن جناب را حاالت و کرامات عظیمه بود وپیوسته اوقات . شرف مصاهرت و خالفت دریافت. عالیه فایض شد
اش مجمـع عالمـان آسـتانش مرجـع طالبـان طریقـت و صـومعه. نمودبه عبادات و مجاهدات قلبیه و قالبیه مبادرت می

 ]۱۱۹۹[عمر معقوىل دریافته و آخراالمـر در سـنۀ . جسمش افسرده و روانش پاینده. و دلش زندهنفسش مرده . شریعت
. مرقد آن جناب در خارج شرياز در جنب خواجه شمس الدین محمدحافظ زیارتگاه اهـل نیـاز اسـت. به جنت شتافته

  :از اوست .آن جناب را رساالت معرفت دالالت است مانند مناهل التحقیق و والیت نامه و غريه
  مِن غزلیاته قُدِّسَ سِرُّه

 ای دوستان ای دوستان رفتم ز خود من بارها
 وحدت چو آمد در نظر کثرت شد از پیش بصر

 

 تا آنکه دیدم یار را در کسوت اغیارها 
 ها شکستم سر به سر وارستم از ادبارهابت

 

 ٭٭٭
 

 دانیمم چون که میز نیک و بد ز چه رنجی
 

 رود مشیت اوستکه هرچه بر سر ما می 
 

 ٭٭٭
 

 هرچند نبینند عیان مهر چو خفاش
 غواص صفت غوطه درین لُجّۀ توحید

 

 خورشید نهان نیست ز صاحب نظری چند 
 خوردیم بسی تا که برآمد گهری چند

 

 ٭٭٭
 

 حجاب روی تو نبود بجز شؤون کمال
 

 بینممنم که روی ترا بی حجاب می 
 

 ٭٭٭
 

 ظاهر نشان آن یار از هر کسی و یاری
 

 هر نگاریبینم جمال رویش در وجه  
 

 مِنْ مثنوی موسوم به والیت نامه



۴۴۷ 

 چون بتابد بر دل آن نور خدا
 شبهه و شک نیست در ذات قدیم

 یت راه عشق دوست استاین وال
 تا نباشد جذب معشوقان ز پیش
 شاخ جنبان بینی اما باد نه
 جمله عالم همچو جامی پر شراب
 جمله ظلمت دیده و انوار نه

 ها بینی تو و نقاش نهنقش
 چون که برق نار عشق از دل بجست
 قلب درویشان حق خانۀ شه است
 حفر کن این چاه و گل از وی برآر

 باشد یکیمیظرف اگر صد هست 
 جمله اشیا ظرف می می واحد است
 این حباب از آن پیدا چون قِباب
 ایمما علوم عشق از بر خوانده

 چون ز سرّ عشق ما آگه شدیم
 عشق روح و ماش همچون قالبیم
 الحذر زان مردمان بدخیال
 لیس محضم نیستم من هیچ شیء
 آنچه دارد عبد زان موىل است

 م و گوشخواب و خور از من گرفت و چش
 ساخت مجنونم چو کرد از خود جدا

 

 ها شود ازوی جدارنگ باطل 
 که بود محتاج اثبات ای حکیم
 لُّب دین است این نه قشر و پوست است
 عاشقان کی بگذرند از جان خویش
 برگ رقصان بینی و شمشاد نه
 عکس خورشید است کافتاده در آب

 بینند روی یار نه هاعکس
 ها بینی و دانه پاش نهدانه

 طور و موسی هر دو گردیدند مست
 اعظم از کعبه است کاین جا اللّه است
 تا خوری زین چاه آب خوشگوار
 گفتمت گر عارف این مسلکی
 می در آنها وصف خود را شاهد است
 آب باشد ثابت و صنفی حباب
 ایمنز کتاب و نقش دفرت خوانده

 انه و ابله شدیماز خرد بیگ
 از دل و جان عشق را ما طالبیم
 کانبیا قولند و شیطانی فعال
 هستی از حق باشد و بنده است نی
 زین جهت عبد است گر خود فانی است
 رفتم از خود او مرا شد عقل و هوش
 همچو نی پیچید در من این صدا

 

  همدم شريازی
در حضـرت فرمانفرمـای . در عنفوان جوانی و مشهور به افسـانه خـوانی. برادر کهرت منظور است. آقا نجفعلی نام دارد

بـه صـحبت اهـل کمـالش میـل و اغلـب بـا ایـن طایفـه . ملک فارس مالزم است و به دریافت مرتبۀ اعلی جازم است
گـاهی . مدتهاست که با فقـري انـیس و جلـیس اسـت. مردی است عاشق پیشه و جوانی نیکو اندیشه. کندمیمعاشرت 

  :این ابیات از غزلیات او نوشته شد. سرایداز فنون شعر بیشرت غزل می. نمایدفکر شعری می
 کامی از کام جهان شد باعث هر کام مانا

 در زهد عمرم شد به سر وز وی ندیدم حاصلی
 

 بدنامی از عشق بتان آمد به عالم نام ما 
 در عشق خوبان بعد از این مصروف بد ایام ما

 

 ٭٭٭
 

 ز دیر و کعبه نمودی جمال خویش و ز عشقت
 

 فغان و غلغله از جان خاص و عام بر آمد 
 

 ٭٭٭
 

 تا زلف و خال سوی رخت راهرب شدم
 

 های کثرت و وحدت خرب شدماز نکته 
 

 ٭٭٭
 

 ایام پیمود روزی از کرم پیمانهساقی
 

 اممت مست آن پیمانهوه که تا روز قیا 
 



۴۴۸ 

 ٭٭٭
 

 خواهمچه میوزجانانچیستوهجرانوصلندانم
 

 همی دانم که دلدارم به کام است و فغان دارم 
 



۴۴۹ 

  خلد

  در خاتمۀ کتاب و ذکر حاالت و مقاالت مؤلّف
چـون نسـبت سـایر اهـل ایـن فـن . لص بـه هـدایتبی خرب از احوال نهایت و بدایت ابن محمد هادی رضاقلی المـتخ

خواست که در خاتمۀ این کتاب مستطاب به شرح رشحی از حاالت خود پردازد و در معنی از خیاالت خام خـود هـر 
طرف این ریاض فیاض را خاربستی سازد، لهذا خود به طریق مغایبه و ذکر گذشگان از حاالت و خیاالت خود چنـني 

هدایت در شب پانزدهم شهر محرم الحرام تخمیناً ساعتی قبل از طلـوع فجـر در سـنۀ هـزار و کند که والدت اظهار می
والـدش از اعیـان قریـۀ چـارده مِـن مضـافات دامغـان و از مبـادی . دویست و پانزده در دارالخالفۀ طهران واقع گردید

ه بره انـه بـه منصـب خزینـه داری، شباب مالزمت پیشه نمـوده و در حضـرت قهرمـان ایـران محمـد شـاه قاجـار اناراللـّ
پس از انتقال آن دولت به حضرت سلطان صاحبقران و خدیو زمان شاهنشـاه ایـران فتحعلـی شـاه . محسود اقران بوده

متخلص به خاقان در آن دربار معدلت آثار به منصب مذکور مفتخر و حسب االمر مأمور به خدمتگـذاری فرمانفرمـای 
وفات یافت و به عالم عقبی شتافت و نعشش را به عتبات عالیات  ۱۲۱۸در سنۀ مملکت فارس شده، به شرياز آمده تا 

نقل کردند و خان ذی شأن محمد مهدی خان بنابر نسبت در تربیت بازماندگان کوشید و جد وجهد بلیغ مرعی داشت 
مکّـۀ  پـس از چنـدگاهی والـدۀ حقـري نیـز بـه حکـم اسـتطاعت محـرم حـرم. و همت به مراقبت حال این حقري گماشت

  .معظّمۀ مکرمّه شد و باالخره در مدینۀ طیبه وفات یافت و در مقربۀ بقیع مدفون شد
فقري از صغر سن طبعم به معلومات و منظومات راغب و استحضار از اطوار واشعار اهـل کمـال را طالـب و بـه حسـب 

وزگـاری چنـد نیـز بـه حکـم ر. ذوق فطری در بستان سخن موزون زبان گشاده و اندک انـدک پـا بـه دایـرۀ نظـم نهـاده
همگـان را کـارش . عاقبت با خود، ستیزان و از خدمت گریزان در کنج عزلت پا به دامن کشـید. وراثت، مالزمت نمود

بعضـی دیوانـه و برخـی فرزانـه . شگفت آمـده و هـر یـک در ایـن کـار رایـی زده در بـارۀ وی سـخنان مختلفـه راندنـد
ه و امريان گفتند فقريی گزیده، یکی همتش را عاىل و یکی طبعش را الاباىل اش رسیدفقريان گفتند که جذبه. خواندند

فرزانـه گفتـنش قـوىل و دیوانـه » هرکس خویش را بهرت شناسد«شمرد و انصاف آن است که به مضمون این لطیفه که 
اهل بـاطن وی جوانی است تريه روزگار و غفلت کردار از صحبت اهل ظاهر رمیده و به حالت . خواندنش اوىل است

  .نرسیده
خود پندارد که از اهل سلوک و فارغ از اندیشۀ مري و ملوک است و هر دو طایفه را از صحبتش عار و بـر مصـاحبتش 

خود پندارد که همتش بلند است و نداند کـه . با همه در میان والفش گوشه گريی. در عني جوانی دعویش پريی. انکار
مجازش قنطرۀ حقیقت گشته اما از قنطره . ن و گاهی میل الفت جوانانگاهش شوق صحبت پريا. چون خودپسند است

تخلصـش هـدایت ورسـمش بـه خـالف اسـمش . طبعش چون طمعش خام و گفتارش چون کـردارش ناتمـام. نگذشته
سـنني عمـرش بـه چهـل و پـنج  ۱۲۶۰اکنون که سنۀ . از طریق هدی به نامی قانع و غرور اسمش از مسمی مانع. غوایت

  :آری. آن درد و رنج است و حاصل
 امروز بر یقني و گمانم ز عمر خویش

 

 دانم که چند رفت و ندانم که چند ماند 
 

مثنوی در بحر رمل موسوم به هدایت نامه و مثنوی موسوم به گلستان ارم و مثنوی موسوم به انـیس العاشـقني و مثنـوی 
ر االنوار و مثنوی انوارالوالیة و مثنوی خرم بهشـت موسوم به بحر الحقایق به رشتۀ نظم کشیده و کتاب موسوم به مظاه

و فهرست التواریخ و منهج الهدایه و مفتاح الکنوز و ریاض العـارفني و مـدارج البالغـه و مجمـع الفصـحا و سـه جلـد 
روضة الصّفا و لطایف المعارف و رسالۀ موسوم به جـامع االسـرار و دیـوان غزلیـات هشـت هـزار بیـت ترتیـب داده و 

یاده از ده هزار بیت جمع کرده و در این عرض مدت به خدمت جمعی از عرفا و حکما و شعرا فیض یـاب و قصاید ز
بعضی از آن اشعار کـه بـه سـیاقت و زبـان اهـل ذوق اسـت در ایـن دفـرت . ای یافتهبه قدر استعداد از هر خرمنی خوشه



۴۵۰ 

  :شودنگاشته می
  مثنوی الموسوم به هدایت نامه مِنْ

 طوطی جان مست مستان گشته است
 گرنه آن شکرستانش جاذب است
 چون نپوید ذرّۀ خوار حقري

 یاید قطرۀ پر اضطرابچون ن
 نیست نی را قدرتی در این فغان
 هرکه نگرفته دست گوش جان وی
 جرم عاشق چیست ز افغان و خروش

 

 گشته است محو یاد شکرستان 
 او کجا شکرستان را طالب است
 که طلبکارش بود مهر منري
 که سوی خود خواندش دریای آب
 نالۀ نایی است این در وی عیان
 صوت نایی داند این آواز نی
 چون که درد عشق نگذارد خموش

 

و له ایضاً 
 چون تواش می دادی و شد بی ادب
 چون تو عمداً جلوه کردی در نظر
 خود چه مهجورش کنی از اصل خویش
 سخت باشد سخت ای صاحب جمال
 چون کند گر دیده باشد سوی تو
 یاد ایامی که در هندوستان
 گر دو صد بودیم ور صد ور یکی
 روز و شب بی روز و شب پابست عشق
 جملگی یک جان و آن جان جمله دل
 بی من و ما و تو و او ماه و سال
 چون ز غفلت شکر آن نگذاشتم
 زان فتادم اندر این کافرستان
 تشنه داند قیمت آب فرات
 هرچه نپسندی به خود ای هم نفس

 ها چون صداستدهر چون کوه و عمل
 اندانبیا واولیا آیینه

 هرکه مهر آرد بدیشان متقی است
 گر تو خوانی نیک او را خود تویی

 ها وارسته استاز نقش آینه
 اندرین آتش که در من زد غمش
 گرچه کار آتش آمد سوخنت
 آینه چون عکس صورت وا نداد
 قوت مِرآتیش در باطن است
 اندوجه حق را بندگان آیینه

 خود دو عالم سر به سر مرآت دان
 ای نبود عیانپیش عارف ذرّه

 مست را ای محتسب کم کن غضب 
 ام ای جلوه گرچیست جرم دیده

 خوانی به سوی وصل خویشپس چه می
 عاشقان را فرقتت بعد ازوصال

 تویک دم و زان پس نبیند روی 
 شاد بودم در میان دوستان
 متحد بودیم با هم بی شکی
 سال و مه بی سال و مه سرمست عشق
 پر ز مهر آن نگار غم گسل
 مانده محو شکرستان وصال
 رخت از آن شکرستان برداشتم
 تا بدانم قدر آن شکرستان
 مرده داند قدر ایام حیات
 نیست انصاف ار پسندی آن به کس

 ت ماستهرچه گوید او به ما هم گف
 اندنی چو ما پابست مهر و کینه

 هرکه در دل کینشان کرب و شقی است
 ور تو بد دانیش هم آن بد تویی
 نیک و بد خود نقش ناظر بسته است
 این قدر سوزم که گردم محرمش
 تازه شد جانم ازین افروخنت
 مرد بینا نام آن آهن نهاد
 فعل مرآتش چو نبود آهن است
 اندگنج حق را عارفان گنجینه

 جمله را مرآت وجه ذات خوان
 کافتابی نبودش اندر میان



۴۵۱ 

 هر که را در دیده نوری شد پدید
 ال و قیلعقل را حاصل چه آمد ق

 وهم خود را عقل کل پنداشتی
 عقل کی گوید حسد دار و غضب
 عقل و عشق از یکدیگر ممتاز نه
 چیست عقل آن اولني مخلوق ذات
 چیست آن عشق لطیف پاکزاد
 ذات یزدان را دو مظهر شد جلی
 مصطفی شد مظهر نور جمال
 بر محمد ختم شد پیغمربی
 لیک باشد آن والیت بر دوام

 اندنور وی اولیا خود مظهر
 نور یک نور و مظاهر بی مر است

 دان که نبود ز اهل دیناین سخن می
 سخت ار مرآت شد دل ایمن است
 پري دانی کیست ای یار گزین
 ذات اودر ذات هو فانی شده
 دایماً در قبض و بسط و سکر و صحو
 از برون ساکت نشسته وز درون
 چشم حس، بینای حال صوری است

 نُورِ اللّه نشدظُر بِهر که او یَنْ
 چشم دل بینای سر معنوی است
 ای دریغا ای دریغا دل کجاست

 بَعَنيِ نَ اإلصْقلب مؤمن هست بَیْ
 بَعَنيِ ذُوالجاللنَ االصْهست بَیْ 

 شد دل من سري ازین فرزانگی
 هني بگريید از کف من خامه را
 بیمم از ویرانی از نادانی است
 بر تو آمد اهرمن، بر من سروش

 آمد شرار پر لهبیک وجود 
 آن بت من تا که در دیر دل است
 بت پرستی حق پرستی من است
 ای تو واحد بوده بی توحید ما
 جمله گر تقلید باشد رای ما
گاه شد  هرکه از اسرار حق آ
 پیش آن عالم که صاف و روشن است

 او دو عالم جملگی جز حق ندید
 معرفت کی زاید از قال ای عقیل
 زان لوای خود سری افراشتی
 عقل کی گوید زن و زر کن طلب
 غري یک گوهر ز بحر راز نه
 نور احمد پادشاه کاینات
 نور حیدر آن شهنشاه جواد

 ن یک علیگشت این یک مصطفی و آ
 مرتضی شد مخزن سر جالل
 نیست این منصب نصیب دیگری
 بی شک و شبهه اىل یوم القیام
 در تجلی عرصۀ طور وی اند
 می یکی می صدهزارش ساغر است
 هر که در دین نبودش شیخ گزین
 زان که خود مرآت مؤمن مؤمن است
 آنکه او را در جهان نبود قرین
 جاودان باقی سبحانی شده

 ه روی دوست محودیدۀ جانش ب
 جان او غرق صلوة دائمون
 وان چنني بینش به معنی کوری است
 جان او از غري حس آگه نشد
 که ز عکس دوست نورش بس قوی است
 خلق را جز نام او حاصل کجاست
 نور او مافوق نورالمشرقني
 وان اصابع خود جالل است و جمال
 هان و هان دارم سر دیوانگی
 اکه بسوزد آتشم مر نامه ر
 ز آنکه آبادی درین ویرانی است
 بر تو آمد نیش و بر من گشت نوش
 بر سمندر آتش و بر بط غضب
 هرچه آید بر سرم خري دل است
 عني هشیاریم مستی من است
 سر به سر تحقیق کن تقلید ما
 وای بر ما وای برما وای ما
 این جهانش همچو قعر چاه شد
 این جهان مانند چاه بیژن است



۴۵۲ 

 ایستگر تو نیکی قرب بهرت روضه
 سر بده در راه حق گر عاشقی

 ه شداز لقاء اللهت ار اکرا
 چون علی فرمود الناس نیام
 پیش تو آتش پرست ار کافر است
 باغ او شد آتش تو بی دلیل
 بیم نبود آتش ار پُرتاب شد
 گر توکل آوری بر شاه کل
 جنگ با او آب را آتش کند

 ها مختلف ای مرد راهشد زبان
 پس تو و او را به هم این جنگ چیست
 عقل من مقهور عشق قاهر است

 من هم از من استدرد من درمان 
 گاه صید خویش و گه صیاد خویش
 نور تابان آفتاب فاش را
 ظالم آن کوران که از انوار شید
 ایتو یکی خاکی ز هستی ذره

 تو کفی خاکی و بادی در میانت
 چون ز تن بريون رود آن باد پاک

 رِکُمْنُوْ مِنْ  تَبِسْظُرُونَا نَقْاُنْ
 اولني جربیان ابلیس بود

 عد از پندار خویشقرب چه بود ب
 ای دو عالم سر به سر پر شور تو
 ایجان جانی لیک جان جان نه
 ایاین دوییت چیست چون تو دو نه

 گر شکستی این صدف را دُرّ شوی
 خودپرستی بت پرستی بی گمان
 خلق از کفر حقیقی غافلند
 نخل گر اِنِّي أَنَا اللّهُ گو بود
 در تجلی بود کوه طور را

 یل و قال خلقای بری ذاتت ز ق
 رِطِ الظُّهُوْفَرْ رِ مِنْیَا خَفِي النُّوْ

 نَا یَا الهنَسِیْ اِنْ ال تُواخِذْ
 گفت شاه عشق بازان مصطفی
 دل ببیند نور عالم الغیوب
 دیده کی بیند ورا ای مرد دون

 ایستجحیمت حفره ور بدی آن از
 آرزوی موت کن گر صادقی

 رَهِ اللّه شدخود لقایت مُکْ 
 منتبه گردی چو جان جوید خرام
 پیش من از خودپرستان بهرت است
 هم دلیلش آن گلستان خلیل
 بر سمندر همچو بر بط آب شد
 گردد آتش زان توکل بر تو گل
 صلح او چون آبت آتش خوش کند

 الهاوش رام این تنگری خواند این 
 جنگت آخر در نگر جز رنگ چیست
 خود جنونم از فنونم ظاهر است
 وصل من هجران من هم از من است
 گاه شريینم و گه فرهاد خویش
 نیست تاب دیدنش خفاش را

 شان بجز گرمی ندیددیدۀ حس
 ایمشت خاکی چند بر خود غرّه

 آن کف خاک تن و آن باد جانت
 مشت خاکت باز گردد مشت خاک

 مات کردم راه گمکاندرین ظل
 تَنِي گفت از جحودوَیْکه بِه مَا اغْ

 گم شدن از خود ز یاد یار خویش
 ای از نور تووی دو عالم لمعه

 ایآنچه گویم آن تویی هم آن نه
 ایاین معیت چیست چون تو ما نه

 گر ز خود خاىل شوی زو پر شوی
 چون برستی حق پرستی آن زمان
 زان به اسالم مجازی خوش دلند

 ۀ یزدان نه کمرت زو بودبند
 پس مبني هم در میان منصور را
 فارغ از تشبیه و از تعطیل خلق
 در دل تاریک من یک ذره نور
 که وجود ما سراپا شد گناه

 لُ فِي حُضُورِ هُوَ أَناالَ أَقُوْ
 مَی القُلُوبُ صَارُ وال تَعْمَی االَٔبْ تَعْ

 نلُ الظَّالِمُوْپاک حق عَمَّا یَقُوْ



۴۵۳ 

 گر همی خواهی نشان اولیا
 حال ایشان پیش آن کو آگه است

 غَالِبُونَ ای بر عصاُن الْچند نَحْ
 گر بدیدی نور حق هر مرد دون
 گفت پیغمرب که پیش دادگر
 آن یکی اشکی که از بیم جلیل
 کفر و ایمان قلبی است و غیبی است
 نه سگ کوفی ز هر صوفی به است
 گفت پیغمرب که سازد چار چیز
 گشت زایل عقل چون آمد غضب
 گشت زایل دین چو پیدا شد حسد
 گشت زایل شرم چون آمد طمع

 ل آن اعمال خوبشد ز غیبت زای
 علم یک نقطه است و جهل جاهلني
 هست در نزد بسی ز اهل کمال
 زیرکان گویند کای ایزدشناس
 گر به هستی خودت بشناختی
 ور تو گویی نیست گشتم در طریق
 کی شناسد هست را ای نیست نیست
 ور به نور او تواش بشناختی
 راست خواهی کس به سوی او نتاخت

 م ای فَضُوحما از آن در رنج و دردی
 آن یکی خود روح حیوانی ما
 گفت پیغمرب که دنیا ساحر است

 تر هشیارترهر که او سرمست
 خامشی گویایی اهل دل است
 آخر کار جهان چون خامشی است

 

 ال االبتالگویمت االبت
 رِ اللّه استذِکْ عٌ عَنْآیتش ال بَیْ

 باش تا موسی بیندازد عصا
 صِرُونَ مَدَا الَ یُبْ حق نگفتی اَحْ

 از دو قطره نیست چیزی دوست تر
 وان دگر خونی به راه او سبیل

 بی استعالِم ُالغَیب آن شه الرَیْ
 کز بسی صوفی سگ کوفی به است
 چار چیزت زایل ای مرد عزیز

 کم کن ادب آور ادب پس غضب
 پس مسوزان از حسد خود را جسد

 قَنِعَ  پس طمع کم کن که عزّ مَنْ
 سَ الذُّنُوبپس مکن غیبت که شد بِىْٔ

 سوی کثرت بردش از وحدت چنني
 مر کرامت را لقب حیض الرجال
 خیز و ایزد را هم از ایزد شناس
 این دو هستی گشت و جان کجا باختی
 قتا که حق بشناختم من ای رفی
 یاوه گفتی این موجه نیست نیست
 خویش را از اهل ایمان ساختی
 هم خود او خود را طلب کرد و شناخت
 که بقامان داده ایزد از دو روح
 وان دگر آن جان ربانی ما
 راست گفت و صدق او خود ظاهر است
 هرکه او خاموش پرگفتارتر
 اهل تن را نکتۀ من مشکل است
 خامشی ز اول نشان باهشی است

 

 افتتا ح گلستان ارم در وحدت
 خداوندی که در باال و در پست
 همه عالم به نورش گشته پیدا
 به هر ذره ز نور آفتابش

 ها به نورشظهور جمله هستی
 همه کارش عجایب در عجایب
 اگر خاص است حريان در شهودش

 ر این آفرینشهمه سرگشته د
 زهی مهری که در سفلی و عاىل

 اش هستهمه هستی گواه هستی 
 وىل خود نه عیان و نه هویدا
 ظهوری و ظهورش خود حجابش

 تش از فرط ظهورشخفای ذا
 ز جمله حاضر و از جمله غایب
 اگر عام است نادان در وجودش
 چه اهل دانش و چه اهل بینش
 ز نورت نیست خود یک ذره خاىل



۴۵۴ 

 دت ز راه قدس ذاتتز ما بُعْ
 علو ذات تو عني دنو است
 معطل گو نگر در بعد و تنزیل
 مشبه گو نظر کن قرب و تنزیه
 مشبه مانده از بُعد تو غافل
 به یک سو مانده از تعطیل و توسیط
 بود ز افراط و تفریطش چو تعدیل
 ارهیکی چون صد ره آید در شم

 اگر اندر حضیض آید وگر اوج
 بلی آن تیز چشم آمد که درتاخت
 کسی از موج دریا را چه داند
 ز آب خویش دریا ماهیان ساخت
 مگر دریاست کامد همچو ماهی
 چو دریا خویش را خواهد نماید
 چو در موج اندر آید موج پیداست
 چو در حسی مسبب را سبب بني
 هاهر آن کو دیده ور شد در عجب

 کس مهر تابی بر گل افتادز ع
 در آن می کوش اگر همت بلندی
 بلی حق بنده و بنده خدا نیست
 موحد را که در توحید غرق است
 یکی نور است عشق جلوه آرا
 ازو در کعبه عکسی دید طایف
 فغان برداشت آن کاینجاش جویید
 یکی نور است و تعداد مقامش
 چو زد بر دیده بیناییش دانند

 ر شد جانش خوانندچو در تن جلوه گ
 به معنی خود یکی اندر میانه است
 به چشم هر که عقلش شد خردسنج

 های گونه گونهدرو بس مهره
 اگر نزدیک شد ور زان که دورند
 مگو دریا چرا موجی برآرد
 چو سلطان قادر است و الاباىل
 همه زو دان اگر ز اهل سلوکی
 فزونش از وجود و از عدم دان

 رستی ز پندار خودی گر باز
 

 به ما قرب تو ز اسماء و صفاتت
 دنو ذات تو عني علو است
 که اثبات دنو شد نفی تعطیل
 که ایجاب علو شد سلب تشبیه
 معطل بوده در قرب تو جاهل

 اه افتاده از افراط و تفریطز ر
 بر عارف نه تشبیه و نه تعطیل
 بجز صد خواندنش باری چه چاره
 همان دریاست اندر صورت موج
 به دریا دید و زان پس موج بشناخت
 که هر دم نو شود موج و نماند
 کس این ماهی در این دریا نینداخت

 دانم کماهیکه ماهی را نمی
 بر آرد جوش اندر موجه آید

 رمایی که موجش غري دریاستتو ف
 چو بگذشتی عجب اندر عجب بني
 هامسبب را ببیند در سبب

 ز خود دانست و کارش مشکل افتاد
 که از غري وی اینجا دیده بندی
 ولیکن خلق و حق از هم جدا نیست
 کجا در کلی و جزویش فرق است
 ز هر جایی به رنگی آشکارا
 وزو در دل جماىل یافت عارف

 ن کز ماش جوییدندا در داد ای
 به هر جایی دگرگون کرده نامش
 چو زد بر عقل داناییش خوانند
 چو درجان شد عیان جانانش خوانند
 همه عشقست و ما و او فسانه است
 جهان نطعی است همچون نطع شطرنج
 وجود هر یک از چیزی نمونه
 همه از بهر یک بازی ضرورند
 برد موجی و موج دیگر آرد
 بود علت قیاسات خیاىل
 همه او بني تو نیز ار از ملوکی
 برونش از حدوث و از قدم خوان
 به بزم وحدتی هر جا که هستی

 



۴۵۵ 

 افتتا ح مثنوی انیس العاشقني
 کای عشق تو چون محیط ودل فُلْ

 ای واحد و وحدت تو ذاتی
 ذات تو به ذات بوده واحد
 ذاتت ز قیود مطلق و طاق
 گر عقل حکیم و کشف عارف
 بشناخت ترا کدام ناکس

 دهد نشانیهر کو ز تو می
 عالم همه وهم خودپرستند
 هر چند ز کشف خویش الفند
 در علم و عیان چگونه آیی
 هر گوشه بسی به گفتگویت
 نیکو سخنی است بی خم و پیچ
 آه این چه حکایت غریب است
 آن شعبده باز پردگی کیست

 ش بنيااندر پس پرده بازی
 این سحر نگر چه دلپسند است
 خود در پس پرده نیست پیدا
 حريانم ازین عجیب حالت
 گر اوست به سان آلت از چیست

 کند فاشاین راز به من که می
 نقاش به رنگ نقش پیداست
 این واقعه بني که بحر عمان
 زین شعبده حال دل خراب است
 آنان که به ره بسی دویدند
 هر مرغ به قاف گر رسیدی
 تا مرد ز خویش در حجاب است

 

 کمُلْ حَانَ اللّهِ مَالِک الْسُبْ 
 نه بالعددی و ممکناتی
 وانگه غنی از مقر و جاحد
 حتی که ز نام قید واطالق
 کز کنه تو کس نگشته واقف
 باللّه تو ترا شناسی و بس
 از حالت خود کند بیانی
 وز الف پرستش تو مستند
 چون من همگی خیال بافند
 کز بینش و عقل ما جدایی
 آخر همه مرده ز آرزویت
 کز هیچ چه آید ای پسر هیچ
 الحول چه قصّۀ عجیب است

 ها مراد او چیستزین شعبده
 اش بنيوز ما همه بی نیازی

 چشم همه باز و چشم بند است
 لیکن همه آلتش هویدا
 کاین جمله هم اوست یا که آلت
 ور آت اوست مصدرش کیست

 ت یا که نقاشها نقش اسکاین
 یا نقش به رنگ او هویداست
 در قطرۀ خویش گشته پنهان
 کاندر دل ذره آفتاب است
 جز حريت خود رهی ندیدند
 سیمرغ شدی و بر پریدی
 حاشا که ز دوست کامیاب است

 

 افتتاح بحر الحقایق در توحید ومناجات
 نام واالی ایزد ذوالمن
 چون که این بحر موج زن آید
 روح دریا شد و زبان ساحل
 عقل در بحر جان شناها کرد
 نام او تا کند به لوح رقم
 سجده آرد به نام آن داور

 را جگر نشکافت بی سبب خامه
 رود زان به سر به هر قدمیمی

 هست موج نخست بحر سخن 
 موج آغاز نام او باید
 دیده ناقد شد و بیان ناقل
 کاین دُر تابناک پیدا کرد
 ساجد آمد به پیش لوح قلم
 خامه برنامه زان گذارد سر
 هیبت نام او به جانش تافت
 تا ز نامش کند مگر رقمی



۴۵۶ 

 وین نداند که ما که انسانیم
 حاصل ما به غري نامی نیست
 ای روان آفرین پاینده
 از درون و برون فراز و فرود
 زین جهانی نهاد و گردونی
 هرچه پاینده هرچه آن پویان
 هرچه خاموش و هرچه گوینده
 ای به ظاهر شبان این رمه تو

 دو خاک درگه تو جان و دل هر
 هرچه جوییم از آن برونی تو
 گرچه از مابقی گزیدۀ تست
 کی رسد پیش عقل بیننده
 هیچ کس را به خرگهت ره نه
 هرچه پیدا و هرچه پنهان است
 ابدت چون ازل طلب کاری
 ذات تو خالق وجود و عدم
 کفر و دین بیش از اعتباری نیست
 هرچه در حیز عباراتست

 تست همه را نعل دل بر آتش
 من چو گربان چرا سخن گویم
 گر سیاه است وگر سپید ازتست
 از سیاهی چه غم که در ظلمات
 وز سپیدی چه ذوق کاندر قار
 گر نکو ور بدست مشرب من
 بنده هر چند پر گنه باشد
 می نباید شدش ز حق نومید
 هرکه او سوی حق گذر آرد
 چون بدو وا گذاشتی کارت
 گر تو خواهی که مرغ الهوتی

 ای جوی تات رسته کندهجذب
 سالکی کش تجلی صوری است
 حق منزه ز صورت است ای دوست
 نخلۀ طور حق نبود ای جان
 زهد نبود به پیش اهل کمال
 زاهد آن است پیش هر بالغ
  هر سخن کان ز ذکر خاىل، سهو

 

 مه در این مقام حريانیمه
 پس از آن بهره جز کالمی نیست
 تو خداوند ما و ما بنده
 سال و مه با تو در نماز و درود
 نه کمی در تو و نه افزونی
 همه نزدیکی تو را جویان
 همه اندر ره تو پوینده
 وی به باطن حقیقت همه تو
 کفر و دین هر دو رهرو ره تو
 هرچه گوییم از آن فزونی تو

 د نیز آفریدۀ تستنه خر
 آفریده در آفریننده
 از تو کس هم بجز تو آگه نه
 بر تو ووحدت تو برهان است
 قدمتت چون حدث پرستاری
 فیض تو باعث حدوث و قدم
 هیچ کس را بجز تو کاری نیست
 اعتبارش نه کاعتباراتست
 همه را زخم جان ز ترکش تست
 نام یزدان و اهرمن گویم

 تست گرچه قفل است و گر کلید از
 هست پنهان همیشه آب حیات
 دیدۀ اهل دید گردد تار
 هم تو دانی که چیست مطلب من

 اش سیه باشدوز گنه نامه
 کو کند نامۀ سیاه سپید
 حقش از هر بال نگه دارد
 شود آسان تمام دشوارت
 رهد از حبس نفس ناسوتی
 از تو این بندها گسسته کند
 گر خطا کرد مایۀ دوری است

 جلی اوستلیک در آن صور ت
 لیک بودش تجلی رحمان
 عدم ثروت و تجمل و مال
 که ز غري خدا بود فارغ
  هرخموشی ز فکر عاری، لهو

 



۴۵۷ 

مِنْ قصایده يف التّوحید
 و این ششدری سرااین هفت توی گنبد

 در ذرّه ذرّۀ صنعت، صانع همی بدید
 هم منفصل ز جمله و هم جمله زو عیان
 هم عقل بر در او جایش برون ز در
 غالب برو چگونه شوند این دو کای رفیق
 عقل از پی چه از پی تقبیل بندگی
 وهم است ازو به پیش بزرگان هوشمند
 آن را که او حبیب چو یعقوب در محن

 مزن دم و بر عجز تکیه کناز معرفت 
 

 از شیب و از فراز فرو دیدم و فرا 
 می بپادر پایه پایۀ حکمت، خالق ه

 هم متصل به جمله و هم جمله زو جدا
 هم عشق در ره او فرقش به زیر پا
 مغلوب گشته این ز هوس و آن یک از هوا
 عشق از در چه از درِ تحمیل ابتال
 باد است ازو به دست حکیمان پارسا
 و آن را که او طبیب چو ایوب در بال
 کز عجز، عفو خیزد و از کرب کربیا

 

 فِي التّوحید والنّعت النّبی صلعم
 به دانش کوش ای نادان و بینش جوی ای دانا
 مشو خرم،ممان غمگني گرت عزت ورت ذلت

 پو، چه در دیر و چه درمسجدبه راه بندگی می
 خن چه درگلشنگرازپندارخودرستی،چه در گل

 نباشد غريکوی او، اگر بتخانه گر کعبه
 به معنی راه او پوید اگر مؤمن و گر کافر

 راغب چه قسطنطني چه کالنجرراشدیچوکویش
 مخورازبهرجز او غم، چه درعیش وچه درماتم
 یکی باشد بر صادق، اگر زهر وگر شکر

 دُرهای یک معدن،گراین ناقص ورآن کاملهمه
 لت،رسی، مردی بدست آورحااگرخواهی،بدین

 به فلسی فلسفی مستان، به یونی حکمت یونان
  یونانیکهحکمتایمانی،بدانکهحکمتآنخوش

 به شرع احمد مرسل، هزاران حکمت اکمل
 خواجۀ عالم، وجودش مفخر آدم) ص(محمد

 

 شان وبینش خسروواالکه دانش سروری ذی 
 مگو تلخ ومجوشريین، گرت حنظل ورت حلوا

 جو، چه از پريوچه از برنانشان بی نشان می
 گر ازصهبای اومستی، چه برخاک وچه بردیبا
 نجویدغري روی او، اگر فرزانه گرشیدا

 قرب او جوید اگر هندو وگر ترسابه باطن 
 چورویش راشدی طالب چه جابلقا چه جابلسا
 ببندازیادجز او دم، چه دردنیا چه درعقبا
 یکی باشد بر عاشق، اگرخار واگر خرما

 یک گلشن، گر این نادان ور آن داناهایگلهمه
 که نتواند رود، بی قایدی در راه، نابینا

 ی سیناکزین حکمت سنایی نی به سینه بوعل
 مرو زی عرصۀ یونان، گرو زی ساحت بطحا
 که نورش صادر اول، زفیض علت اوىل
  به خیل انبیا خاتم، به جمع اولیا موال

 

 در نکوهش دنیاو پژوهش عقبا
 نبندد هیچ مقبل دل براین دنیا واقبالش
 حکیم عقل گریان بروکز حراره مسمومی

 دانیترادل خوش که اندک داری از دنیانمی
 نیستش بینشرمد دارد را چون دیدۀ دل 

 دودست نفس رابربند پس بگشا درِتقوی
 چونفست ممتلی از لقمۀ حرص است امعاسد
 ز نام تهمنت کم گو ز دستان داستان کم جو
 بپیماید دمادم خرمن عمر تو و غافل
 بود پیدا کزین پیدا نخواهد رستم آن شیدا

 که در لوزینه پنهان سري ودر می زهر قتالش 
 همی از بهر ابطالش کرفس آرزوخایی

 که زهرناب جان گريد چه خروارش چه مثقالش
 شیافی باید اول چاره را پس کُحلِ کحالش

 تا ناقص نسازی قوتش صعب است اکمالشکه
 بود راه نفس بسنت گشادن عرق قیفالش

 درچاه وقفس جویی چوجویی رستم و زالشکه
 که طاس مهر آمدکیل ودست چرخ کیالش

 یده و غول است جمالشمر دیوش جمل گردکه



۴۵۸ 

 اش از یکدگر باشدصحیفۀ تن همی شريازه
 رتی جوییدالل لولیان داری و مردان مش

 جهان پر انگبني طاسی و مشتاقش مگس آمد
 سگی ماده است دنیا و سگِ نر طالب دنیا
 مگر از سردی آب قناعت بگسلد این سگ
 غزای نفس نی همچون غزای دیگران آمد
 ترا ماری است در این جامه بر کش جامه راازبر
 اگرداری خرب آخر بجو تریاقی از جایی

 زبان سر ترا تریاق دانی چیست ذکری بی
 گرت کار جهان مشکل شود از عشق یاری جو
 همه درها به رویت بندد ارگیتی زلیخاوش

 شاید درین طوفان پناه از کوه چون کنعاننمی
 مگر در کشتی نوح اندر آیی مر سالمت را

 داندان و زی صاحب شریعتاندرشریعتنجات
 که بهرت قبله را از احمد مکی و از مکه

 درین ره رهربی ای دل چرا جز آن وىل جویی
 حسني آسا سراندازی و منصوری و جان بازی

 

 به داروی طبیبان چند بتوان بود وصالش
  وداللشازموییاینجاکمداللدگرجاکاین
 راسروبالشخوردنبنشستچونبربستکه خوش

 است اخراجش گرآسان است ادخالشدشوارکه
 وگرنه ناگزیرآمد که پیوندد به دنبالش
 که اینجا ناتوانند خود اشجاع ابطالش

 ت ز برخوددست غسالشوگرنه برکشدزود
 که هرکودشمنش درجامه نیکونیست اهمالش
 که اسباب ریاآن ذکرکش قیلی است یاقالش
 که صدمشکل اگرافتد دمی عشق است حاللش
 چوبگریزی ازو ایزدگشاید برتو اقفالش
 که طوفان بگذردآسان زهرکوه وز اطاللش
 که عاصم نیست کوهی هرگزت ازسیل سیالش

 هر احمد و آلشسفینۀ نوح کو خود غريم
 چه پویی راه کوی احمد غزال وغزالش
 که بی ارشاد ازو جربیل نی پربود ونی بالش
 سخن ازمستی منصورویاازذوق وازحالش

 

 مِنْ غزلیات موسوم به مشارب االذواق
 ای سلسلۀ زلفت زنجري دل شیدا
 پنهانی تو پیدا پیدایی تو پنهان

 

 از دیدۀ ما پنهان وندر دل ما پیدا 
 پیدایی ما از تو پنهانی تو از ما

 

 ٭٭٭
 

 اگرعارف وگر نادان رخ هر ذره اندرتو
 

 هاهود کاملها تویی مشتویی مقصودناقص 
 

 ٭٭٭
 

 زاهد به زهد خشک مزن راه مرغ دل
 

 رندان ز دانه فرق نمایند دام را 
 

 ٭٭٭
 

 بودجویی و عجب بني چودرو غرقه شدیم
 

 بحر گشتیم و دو عالم همگی ساحل ما 
 

 ٭٭٭
 

 شیخ خرقه زحمت ماز منع می مده ای
 

 که سرنوشت چنني شد ز بدو فطرت ما 
 

 ٭٭٭
 

 اندر میانه شد مایی ما حجاب
 چون علم عاشقی در سینه مختفی است

 

 ورنه جمال دوست خود هست بی نقاب 
 آن به که بسرتیم این دفرت و کتاب

 

 ٭٭٭
 

 همم با دیر و هم با کعبه کار است
 

 که هرجا پرتوی از روی یار است 
 

 ٭٭٭
 

 ما چون قلم به پنجۀ تقلیب او دریم
 

 یستای شیخ عام یاوه مگو اختیار چ 
 

 ٭٭٭
 



۴۵۹ 

 گویددرون سینه ندانم دلم چه می
 

 طپد و دم به دم به تکراری استکه سخت می 
 

 ٭٭٭
 

 پیش خاکسرتمنصور چه خوش گفت آن رند
 

 گفت اناالحق به سر دار کجاستکان که می 
 

 ٭٭٭
 

 قوی ما چون زسرصدق نبودطاعت و ت
 

 ترک کردیم که سالوس و ریا زحمت ماست 
 

 ٭٭٭
 

 هاسزد که فخر نمایم به اهل سلسله
 

 که مر مرا بجز از زلف دوست سلسله نیست 
 

 ٭٭٭
 

 رو عشق طلب کن که به سر پنجۀ فکرت
 

 نگشوده کسی پرده ز رخسار حقیقت 
 

 ٭٭٭
 

 هرچه گویدهرکسی ازوی مرا اکراه نیست
 کشد سوی رهیهرکسی را چون خیاىل می

 

گاه نیستزان که می   بینم کس ازرازجهان آ
 تیاهمه گمراه یاخود هیچ کس گمراه نیس

 

 ٭٭٭
 

 اهل ورع و زهد بسی، باده کشان کم
 

 هان باده نهان نوش که اسالم ضعیف است 
 

 ٭٭٭
 

 در ذات توهرچیز که گویند بود شرک
 

 توحیدنباشد مگر اسقاط اضافات 
 

 ٭٭٭
 

 این بوالعجب حالت نگر اطورما بایکدگر
 

 ه مزدوجنه منفصل نه متصل نه منفرد ن 
 

 ٭٭٭
 

 دید به پیمانه مگر آن سرمستعکس می
 پرتو جام گر از باده ببینی زاهد

 

 که دگر در نظرش باز نیامد اقداح 
 باز دانی به عیان سر زجاج و مصباح

 

 ٭٭٭
 

 زاهد چرا به من دگراین کرب وناز کرد
 کوته کنم حدیث که یک حرف بیش نیست

 

 من نیز باده خوردم اگر او نماز کرد 
 دواعظ نکرد فهم و حکایت دراز کر

 

 ٭٭٭
 

 آن مرد ره که در نظرش زر چو خاک شد
 

 نبود عجب که از نظرش خاک زر شود 
 

 ٭٭٭
 

 هرکه شد ز اهل نظر محو رخ یار بماند
 امتحان را بت دیرین چو به رخ برقع بست
 عارف آن است که بی پرده رخ یار بدید

 

 ورنه چون زاهد بیچاره به گفتار بماند 
 آشنا آمد و بیگانه به انکار بماند
 ندسالک آن است که در پردۀ پندار بما

 

 ٭٭٭
 

 بربند چشم حس، بگشادیدۀ شهود
 کنیای برهمن که در بر بت سجده می

 

 َس سِوَی اللّهِ يف الوُجُودتا بنگری که لَیْ 
 کنی سجودنیکو نظاره کن که نکو می

 

 ٭٭٭
 

 الف صاحبدىل شیخ مناجاتم کشت
 

 زر قلب همه را کاش عیاری گريند 
 

 ٭٭٭
 

 برآر سر که صبوحی کشان وقت سحر
 

 اندبدند لیک به از خفتگان صبحگه 
 



۴۶۰ 

 ٭٭٭
 

 ام پري معارف زان رودر جوانی شده
 

 که بجز عشق جوانان دگرم پري نبود 
 

 ٭٭٭
 

 به هدایت چه زنی طعنه که صوفی گردید
 

 کردهمه را پري مغان کاش هدایت می 
 

 ٭٭٭
 

 گفتی تو که بی پرده کس آن روی ندیده
 

 آن دیده که از پردۀ پندار برآمد 
 

 ٭٭٭
 

 یکی حدیث سرودند لیک بس فرق است
 

 میان بادۀ فرعون و نکتۀ منصور 
 

 ٭٭٭
 

 زاهدا دم ز تجرد مزن و آزادی
 سالک ار کعبه و بتخانه ز هم فرق کند

 

 که سراپای تو در قید نماز است هنوز 
 از است هنوزاو نه صوفی است که نامحرم ر

 

 ٭٭٭
 

 تجلیات رخ یار زان نبیند شیخ
 

 که چشم ماست به جانان و چشم او به لباس 
 

 ٭٭٭
 

 تا چند همچو اهل طمع روزه و نماز
 

 شرمی ز حق بدار هدایت گناه بس 
 

 ٭٭٭
 

 ز هرچه منع کنندم بدان فزاید حرص
 سَ التَّصوّفُ بِالخِرَقای صوفی صاحب صفا لَیْ 

 

 شدم ممنوعاز آن به باده حریصم کزو  
 حِرَقْ قُ مِنْ بُ یَذُوْاِّن التّصّوفَ یافَتَی قَلْ

 

 ٭٭٭
 

 گرچه بس معرفتت هست وىل العارف
 

 چیست ادراک درین مرحله عجز از ادراک 
 

 ٭٭٭
 

 بینمرخ خوبان نه من از چشم خطا می
 جام دیگر بده ای ساقی مستم که هنوز

 

 بینمبه خدادر رُخِشان نور خدا می 
 بینمجام از باده، می از جام، جدا می

 

 ٭٭٭
 

 گو واعظ از این شیوۀخوش منکر من شو
 

 من بر روش هیچ کس انکار ندارم 
 

 ٭٭٭
 

 شاهد ما روز و شب، با همه و بی همه
 

 اش آشنا وز همه بیگانه بنيبا همه 
 

 ٭٭٭
 

 وش به طور دلهدایت رَبِّ أرنِي چندموسی
 

 بجو چشمی که بینی هر طرف روی نکوی او 
 

 ٭٭٭
 

 دانند و من شادممرا فرزانگان دیوانه می
 

 که جز دیوانگان را من ندانم مرد فرزانه 
 

 ٭٭٭
 

 ای چنانکه نیابی دگر حیاتتو مرده
 

 ورنه ز هر طرف وزد انفاس عیسوی 
 

 ٭٭٭
 

 چه تفاوت است صوفی زتوتافقیه خودبني
 

 و ای فقیه تن زن ز حدیث خودستاییبر 
 

 ٭٭٭
 

 گفتگوی درویشان برزبان مرغان است
 

 رازشان کسی داند کش بود سلیمانی 
 



۴۶۱ 

 ٭٭٭
 

 تمام اهل دو عالم به جستجوی تو پویان
 

 کدام اهل و چه عالم که پیش ما تو تمامی 
 

 ٭٭٭
 

 وقت آن دیوانۀ شوریده خوش کاندر خیالش
 

 صیامی نه صالتی روز وشب محواست و نداند 
 

 ٭٭٭
 

 اعتباراتست ای دل هرچه بینی غريذاتش
 

 راست خواهی اعتباری نیست اندر اعتباری 
 

الرتجیع بند
 کیست آن شاهد پری رخسار
 همه جویای او و او همراه
 گاه پنهان به خلوت واعظ
 گفته زاهد به نام او تسبیح
 آگه از ذات او نبینم کس

 از درد دی شدم در کلیسیا
 گفتم ای پري دیر رازی گوی
 گفت خاموش شو که خود سازد
 ناله برداشت ناگهان ناقوس

 

 که نماید ز هر طرف دیدار 
 همه سرمست او و او هشیار
 گاه پیدا به خانۀ خمار
 بسته ترسا به یاد او زنار

 ست جز یکی ز هزارور بود نی
 چون دلم خون گرفت از غم یار
 تا شوم آگه از حقیقت کار
 منکشف بر تو سری از اسرار
 وین سخن کرد در نهان اظهار

 

 که درین خانه نیست کس جز او
  هو هو ال اله اال هو

 

 ای دل ما به طرّۀ تو اسري
 نشود دل ز یاد رویت دور
 تا صف محشرت بدیدن زود
 عارفان را ز تست نالۀ زار
 اشک آن، بی رخ تو، همچو بقم

 کرگویان بی زبان و دهنش
 دُردنوشان و ننگشان از صاف
 زاهدا علم عشق و رندی را
 گر بخوانند خادمت رندان
 همچو من خاکشان بکش در چشم

 

 ها نهاده در زنجريپای جان 
 نشود جان ز مهر مویت سري
 تا دم دیگرت ندیدن دیر
 عاشقان را ز تست نغمۀ زیر
 ریرروی این، از غم تو، همچو ز

 پادشاهانِ بی کاله و سریر
 دلق پوشان و عارشان ز حریر
 صد بیان عاجز است از تقریر
 سجدۀ شکر کن که گشتی مري
 تا نبینی عیان به عني بصري

 

 که درین خانه نیست کس جز او
  هو هو ال اله اال هو

 

 ای عیان گشته از تو جمله جهان
 مست جام تو عیسی مریم
 هم تو دل بوده هم تویی دلرب
 در میانی و از همه به کنار
 من و جز فکر تو زهی تهمت
 از جالل و جمال تو دارند

 وی تو اندر جهانیان پنهان 
 محو نام تو موسیِ عمران
 هم تو جان بوده هم تویی جانان

 ی و با همه به میاندر کنار
 من و جز ذکر تو زهی بهتان
 مؤمنان کفر و کافران ایمان



۴۶۲ 

 لِ رُخت دایمعاشقان گ
 

 بلبل آسا کشیده این الحان
 

 که درین خانه نیست کس جز او
  هو هو ال اله اال هو

 

 دوش از شور عشق جانانه
 در خرابات خرقه کردم رهن
 باده نوشیده بازگشتم و رفت
 ره سرپدم ولیک از مستی
 امگذر افتاد سوی بتکده

 گرد شمعِ رخ بتی دیدم
 گفتم ای صانعان صانع خویش
 بت پرستان فغان برآوردند
 ناگهان بت زبان گشاد که هني

 

 سوی میخانه رفتم از خانه 
 درکشیدم سه چار پیمانه
 از دلم یاد خویش و بیگانه
 ره نربدم به سوی کاشانه
 ناگهان پای کوب و مستانه
 بت پرستان به سان پروانه
 بت کجا سجده کرده فرزانه
 وز دو سو درگرفت افسانه

 مزن ای دو بني دیوانهدم 
 

 کس جز اوکه درین خانه نیست
  هو هو ال اله اال هو

 

 خود چهل روز حسن ذات ازل
 س حسن خود بیندتا که دل عک

 از پی فتح قفل دل دل را
 چون درِ دل گشوده شد دیدم
 گشت ظاهر که این سپهر بلند
 هرچه از نظم و نثر بنوشتند
 دل چه از هفت پرده عکسی داد
 بحر دل چون که موج زن گردید

 

 ریخ خوش آب عشق بر گل دل 
 داشت آیینه در مقابل دل
 داد مفتاح پري کامل دل
 روی لیلی وشی به محفل دل
 منزىل بود از منازل دل

 ای بود از مسائل دلنکته
 هفت افالک شد مماثل دل
 اوفتاد این گهر به ساحل دل

 

 که درین خانه نیست کس جز او
  هو هو ال اله اال هو

 

 بینیمشاهد بی نقاب می
 عکس رخسار ساقی اندر جام
 بر سر بحر عشق اکوان را
 فرع در اصل و اصل اندر فرع

 نگرمسپهر میگاه خور بر 
 یار بی پرده لیک پیش رخش
 عاقبت هادی هدایت را

 پرسمسر گیتی ز هر که می
 

 بینمبر مهش مشک ناب می 
 بینممیماه در آفتاب 

 بینمهمچو موج و حباب می
 بینمهمچو مه در سحاب می
 بینمگاه عکسش در آب می
 بینمخویشنت را حجاب می
 بینمبر عدو کامیاب می
 بینمهمه را این جواب می

 

 که درین خانه نیست کس جز او
  هو هو ال اله اال هو

 

منتخب ساقی نامه



۴۶۳ 

 اال ای خراباتیان الست
 ایدسر اندر گریبان چرا برده
 نتلباس ورع تا به کی دوخ

 خوش آن دم که بی خویش باشیم ما
 تن آن به که در می پرستی دهیم
 بیا ساقی ای نرگست نیم مست
 مناجات ما را خرابات کن
 مغنی تو بر خوان که من دف زنم
 به میخانه بخرام و مستی ببني
 چو پري مغان ببخشد حضور
 کسی کو مر این راه را رهرب است
 به مستان این می شبی یار شو

 بد جام جم ای پسر شنیدی که
 بدان هفت نور او ترا محرمی است
 شراب طهوری بود در بهشت
 شراب طهور ای پسر عشق اوست
 هدایت هدایت رخ یار بني
 دمی فارغ از سکر و از صحو باش
 به دل روی دلدار باقی نگر
 نهانی همی باده نوشی گزین
 کنون مختصر خوبرت این کالم

 

 که از بادۀ عشق هستید مست 
 ایدبکوبید پایی مگر مرده

 که آمد کنون نوبت سوخنت
 نه زاهد نه درویش باشیم ما

 ازین خودپرستی رهیم که یک دم
 بطی می بپیما بدین بت پرست
 مرا مات کن مات کن مات کن
 تو در رقص در شو که من کف زنم
 بحق شیوۀ حق پرستی ببني
 بنوشی ز دستش شراب طهور
 ترا بی گمان ساقی کوثر است
 یکی جام می نوش و هشیار شو
 خطش هفت هر یکی به رنگ دگر
 به جام جم دل ترا هم جمی است

 خشد مرآن ساقی خوش سرشتکه ب
 که او مغز باشد جهان همچو پوست
 بهشتی مجسم به دیدار بني
 به انوار رخسار او محو باش
 به جام اندرون عکس ساقی نگر
 ز گفتار بی جا خموشی گزین
 سالمی به رندان ز ما والسالم

 

 و لَهُ مِنْ رباعیات اللطایف
 این درد چه دردی است که درمانش نیست
 بسیار برفتیم و نشد راه تمام

 

 این کار چه کاری است که سامانش نیست 
 این راه چه راهی است که پایانش نیست

 

 ٭٭٭
 

 خورشید تکثری ندارد در ذات
 هراعیان چو زجاج های الوان کز م

 

 زین سان متکثرش نماید ذرات 
 ظاهر شده هر یک به دگرگونه صفات

 

 ٭٭٭
 

 ای دوست گرت دانش و گر نادانی است
 خود ز اول کار عاجز و حريان باش

 

 پرگار صفت کار تو سرگردانی است 
 چون آخر کار همه کس حريانی است

 

 ٭٭٭
 

 آن دم که تو از جهان برون خواهی رفت
گاه که چون آمده چون نیستی  ایآ

 

 خود با دل و جان پر ز خون خواهی رفت 
گاه کجا شوی که چون خواهی رفت  آ

 

 ٭٭٭
 

 آن کس که می از جام یقني خورد و نگفت
 گوییمما هیچ ندیده صد سخن می

 

 این نشأه به خاک همرهش برد و نگفت 
 خوش آنکه بدید یک سخن مرد و نگفت

 



۴۶۴ 

 ٭٭٭
 

 گریستچشمی که به فاعل حقیقی ن
 گر قابض ارواح بود عزرائیل

 

 از نیک و بد زمانه فارغ دل زیست 
 خود قابض روح او نگه کن تا کیست

 

 ٭٭٭
 

 چون بحر نفس زند بخارش نامند
 چون جمع شود سیل و چو شد داخل بحر

 

 آنگه که چکد ابر بهارش نامند 
 دریاب که بحر بی کنارش نامند

 

 ٭٭٭
 

 بایددر راه طلب نه پا نه سر می
 ز پای فرونشني و ره رو کاینجاا

 

 بایدمردی ز دو کون بی خرب می 
 بایدپای دگر و چشم دگر می

 

 ٭٭٭
 

 آنان که به راه معرفت فرد شدند
 گفتند بسی و چون نشد قصه تمام

 

 صد رنج کشیدند که تا مرد شدند 
 آخر زجهان با دل پر درد شدند

 

 ٭٭٭
 

 زنهار دال مگو که این نیک آن بد
 همه چون یکی است اندر معنیعالم 

 

 انصاف بده من و ترا کو این حد 
 از رد یکی تمام را کردی رد

 

 ٭٭٭
 

 عارف که بود آنکه شریعت جوید
 نعلني شریعت و طریقت پوشد

 

 دایم سخن از شرع و طریقت گوید 
 با پای ادب راه حقیقت پوید

 

 ٭٭٭
 

 از غريموحد نکند یاد دگر
 زندورنیست چنني و دم ز توحید 

 

 فرقش نکند بنده و آزاد دگر 
 توحید دگر باشد و الحاد دگر

 

 ٭٭٭
 

 یک نقطه به ذات شد هویدا ز عدم
 گه شد فلا و گهی احد گاهی فلا

 

 وندر صور حروف بگذاشت قدم 
 لیکن به حقیقت نه فزون گشت و نه کم

 

 ٭٭٭
 

 گه سوی حرم گه سوی بتخانه شدم
 از این همه حاصلی ندیدم جز این

 

 گه زاهد گه همدم پیمانه شدم 
 کز شعبدۀ خیال دیوانه شدم

 

 ٭٭٭
 

 سالک همه را چو خویش بی سري مبني
 هر شر که رسد ز غیب بی خري مبني

 

 چون حق همه جاست مسجد ودیر مبني 
 القصه اگر موحدی غري مبني

 

 ٭٭٭
 

 توحید به عرف زاهد ظاهربني
 توحید به عرف عارف آن است که او

 

 تصدیق یگانگی است اندر ره دین 
 جز حق دگری نبیند از روی یقني

 

 ٭٭٭
 

 آن دل که خدای را بود منزل کو
 گویند که دل سرای حق شد آری

 

 زین لحم صنوبری ترا حاصل کو 
 دل خانۀ حق بود ولیکن دل کو

 

 ٭٭٭
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 از بادۀ یاد دوست مدهوشی به
 خاموش هدایت که اگر ز اهل دىل

 

 وز هرچه ز یاد او فراموشی به 
 چیزی نبود ترا ز خاموشی به

 

 ٭٭٭
 

 بحری است وجود و این تعني ماهی
 هرچند که ماهی شده غرق اندر بحر

 

 را به ما همراهی ما ماهی و بحر 
 از بحر چگونه باشدش آگاهی

 

 ٭٭٭
 

 من بنده که بس به معصیت خو دارم
 از طاعت خویش ناامیدم لیکن

 

 وز بوالهوسی به هر طرف رو دارم 
 امید به فضل و کرم او دارم

 

مَـةِ نَ بِحُرْکِـریْشَرِّ المُنْ لِلعارِفنيَ و تَبصِرةٌ لِلسّالکنيَ و موسومٌ بِریاضِ العارفنيَ حَفَظَهُ اللّهُ تَعالَی مِنْ تَّم الکتابُ وَهُوَ تَذکرةٌ
  .نَمَعِیْهِمِ اَجْنَ صلواتُ اللّهِ و سَالمُهُ عَلَیْمحمّدٍ صَلَّی اللّهُ علیه و آلِهِ الطّاهِرِیْ

تطاب جناب فضیلت و حکمت مآب حکیم عارف و شاعر واقف مريزا ابراهیم در وقت انتظام و اختتام این کتاب مس
کازرونی متخلص به نادری سلمه اللّه ناظم مشرق االشراق و غريه این چنـد بـني گفتـه و حسـب الخـواهش آن جنـاب 

  :نوشته شد
 ساقی وارسته زکل جز خدا
 کوثر باقیم عنایت نما
 تا به هدایت رخ جان آورم
 ای ز تو انوار هدایت منري
 تازه جوان فرخ و فرخنده پی
 سالک راه صمدی آمده

 مال ازلروی تو انوار ج
 جامع منقوىل و معقول نیز
 باخرب از سرّ سراسر کتب
 زآنچه علوم آمده در هر کتاب
 او که شبان آمده عالم رمه
 ای تو زکل رسته و بسته به حق
 مست شده از می جام الست
 ساقی باقیت سقایت نمود
 غريت جان است تن خاکیت
 هشته عالیق به حقايق رخت
 فرخ و فرخنده و فرخ کالم

 معنی سخن آرا تویی صورت و
 اتشد شجر طور نی خامه

 باخرب از راز کمون و بروز
 رسته ز قید چه و چون ذات تو
گاه گشت  عبد چو از کنه خود آ

 ایاز بندگی و خسروی رسته 

 ات هادی راه هداجام می 
 روی دلم سوی هدایت نما
 شرح غم دل به بیان آورم

  و زیرجان تو آگاه ز باال
 مرده ز مادون و به حق گشته طی
 مالک ملک ابدی آمده
 بارزِ اسرار کمال ازل
 رفته دلیلت سوی مدلول نیز
 وین همه دانی حجب اندر حجب
 مخرب صادق بشمردش حجاب
 خوانده حجاب اللّه اکرب همه
 یافته از مشرب بینش سبق
 دیده حجب هر چه بجز ذات هست
 روی دلت سوی هدایت نمود

 رد دل افالکیتعقل مج
 حاق حقایق گهر فرخت
 پختۀ تو مایه ده هرچه خام
 ملک سخن را همه دارا تویی
 اتبارقۀ نور از آن نامه

 شارق سري تو بود و هم سوز
 دوست نما آمده مرآت تو
 رسته شد از بندگی و شاه گشت
 ملک سخن را تو خدیو نوی
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 مشرق اشراق معانی دلت
 ای زجمال تو هویدا کمال
 آنکه نه بگذشته ترا وقت زیست
 ای تو جوان بخت جوان دبري

 ینش شدهدانشت آئینۀ ب
 داده ز کف دانش و بینش تمام
 سرخوش صهبای جمال ازل

 ای ناظمشای کامدهتذکره
 روضه به روضه روضات جنان
 باغ بهشتی اثری وجد و حال
 ایوه که اساس خوشی آورده

 رحمت حق بر تو و طبع خوشت
 نادری آن بی سرپ راه عشق
 کرد به مدحت رقم این چند فرد
 تا که کنی درج در آن تذکره
 گر سزد آن خاتمه را ثبت کن
 در صدف است اين ونه رخشان در است

 

 محو جمال ازل آمد گلت
 وی ز کمال تو هویدا جالل

 ه سال سنه افزون ز بیستیک دو س
 بخت جوانت گهر عقل پري
 گوهر بینش ز تو دانش شده
 پختۀ تو رسته بکلی ز خام
 وجد و طرب قسمت تو لم یزل
 احسن تقویم بحق الزمش

 ای ختم به شعر خود آنساخته
 مزرع و کشتی ثمر آن کمال
 ایتذکرۀ دلکشی آورده

 روح فزا این سخن دلکشت
 شقبندۀ تو باخرب از شاه ع

 ذکر تو در مشرق اشراق کرد
 بو که بماند ز پی تبصره
 خار و خسی در چمنی نبت کن
 مشرق اشراق مرا در خور است

 

پس از نگارش ابیات مذکوره در خاتمۀ این 
کتاب مسطوره به این رباعی در مدح نادری 

 ختم نمود
 ای آنکه تویی شبان و عالم رمه شد

 شد ختم به ناس مانند کتاب حق که
 

 های همه شدگفتار تو ختم گفته 
 ابیات تو این کتاب را خاتمه شد

 

مِ لَـوْ نَـا مِـنْفَظْقَآئِمَـةِ الدَّائِمَـةِ وَاحْحَـاقُ الْخاتِمَـةِ وَ الْدُ لِلّـهِ اَوّالً و آخِـراً و بَاطِنـاً و ظَـاهِراً وَهَـذَا خَاتِمَـةُ الْحَمْاَلْ
  .نَمَعیْاَجْ هِمْأَئِمّةِ بِحَقِّ آلِ النَّبی وَقائِمِه صَلَواتُ اللّهِ عَلَیْدَاءِ الْاالَٔعْ

مَةِ المَلِکِ الوَهّابِ ابـن مرحـوم حـاجی مـريزا حبیـب اللّـه المـتخلص بخاقـانی محالتـی عَلَی یَدِ العبدِ الرّاجی إلَی رَحْ
مناجات و ساقی نامه معـروف موالنـا مـري . ۱۳۰۵حاجی محمد رضا المتخلص بالصفا و الملقب بسلطان الکتاب سنة 

ر منتخب در ریاض العارفني به چاپ رسیده و عالقه منـد زیـاد دارد لـذا رضی الدین آرتیمارنی تویسرکانی چون به طو
  .تکمیالً در آخر کتاب به طبع رسید

 اتالهی به مستان میخانه
 الهی به آنان که در تو گمند
 به دریا کش لجۀ کربیا
 به درّی که عرش است او را صدف
 به نور دل صبح خیزان عشق
 به انده پرستان بی پا و سر
گاه دل  به رندان سرمست آ
 به مستان افتاده در پای خم

 اتبه عقل آفرینان دیوانه 
 نهان از دل و دیدۀ مردمند
 که آمد به شأنش فرود إنَّما
 به ساقی کوثر به شاه نجف
 ز شادی به انده گریزان عشق
 به شادی فروشان بی شور و شر

 گز نرفتند جز راه دلکه هر
 به مخمور با مرگ در اشتلم



۴۶۷ 

 به شام غریبان، به جام صبوح
 کزان خوبرو، چشم بد دور باد
 که خاکم گل از آب انگور کن
 خدا را به جان خراباتیان
 به میخانۀ وحدتم راه ده
 که از کثرت خلق تنگ آمدم
 میی ده که چون ریزیش در سبو
 از آن می که در دل چو منزل کند
 از آن می که گر عکسش افتد به باغ

 عکس بر لب زنداز آن می که گر 
 از آن می که گر شب ببیند به خواب
 از آن می که گر عکسش افتد به جان
 از آن می که چون ریزیش در سبو
 از آن می که در خم چو گريد قرار
 میی صاف ز آلودگیّ بشر
 میی معنی افروز صورت گداز
 میی از منی و تویی گشته پاک
 به یک قطره آبم ز سر درگذشت

 کوکو زنی چشی گر از آن باده
 دماغم ز میخانه بویی شنید
 بگريید زنجريم ای دوستان
 دماغم پریشان شد از بوی می
 پریشان دماغیم ساقی کجاست
 بزن هر قدر خواهیم پا به سر
 بیا ساقیا می به گردش درآر
 میی بس فروزان تر از شمع نور
 میی صاف ز آالیش ماسوا
 میی کاو مرا وا رهاند ز من

 در کیش ماازین می حالل است 
 از آن می حرام است بر غري ما
 میی را که باشد در او این صفت
 تو در حلقۀ می پرستان در آی
 به این عالم ار آشنایی کنی
 کنی خاک میخانه گر توتیا
 به میخانه آی و صفا را ببني
 نگویم که از خود فنا چون شوی

 کز ایشانست شام و سحر را فتوح
 غلط دور گفتم که خود کور باد
 سراپای من آتش طور کن

 ام وارهانکزین تهمت هستی
گاه ده  دل زنده و جان آ
 به هر سو شدم سر به سنگ آمدم
 برآرد سبو از دل آواز هو

 تر از دل کندبدن را فروزان
 ه را گوهر شب چراغکند غنچ

 لب شیشه تبخاله از تب زند
 به شب سر زند از دل آفتاب
 تواند در آن دید حق را عیان

 هُوَ اللّه آید ازو همه قُلْ 
 برآرد ز خود آتشی چون چنار
 مبدل به خري اندر او جمله شر
 میی گشته معجون راز و نیاز

 ای گر به خاکشود چون فتد قطره
 شتبه یک آه بیمار ما در گذ

 شوی چون ازو مست هو هو زنی
 حذر کن ز دیوانه هویی شنید
 که پیلم کند یاد هندوستان
 فرو نایدم سر به کاووس و کی
 شراب ز شب مانده باقی کجاست
 سرمست از پا ندارد خرب
 که دلگريم از گردش روزگار
 میی ساقی و کاسه و جام و شور
 ازو یک نفس تا به عرش خدا
 ز آیني کیفیت ما و من

 ه هستی وبال است در پیش ماک
 که خارج مقام است در سري ما
 نباشد به غري از می معرفت
 که چیزی نبینی به غري از خدای
 ز خود بگذری و خدایی کنی
 ببینی خدا را به چشم خدا
 مبني خویش را و خدا را ببني
 به یک قطره از باده بی چون شوی
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 به شوریدگان گر شبی سرکنی
 جمال محاىل که حاشا کنی

 وش است از جام ماقمر دُردن
 مغنی نوای دگر ساز کن

 ام آتش می کجاستبس آلوده
 به پیمانه پاک از پلیدم کنید
 چو پیمانه از باده خاىل شود
 سحر چون نربدی به میخانه راه
 نداری تو چون تاب دیدار او
 نربده است گویا به میخانه راه
 خرابات را گر زیارت کنی
 توانی اگر دل به دریا کنی

 سماعی ز می سرخوشیزنی در 
 تو شادی بدین اندکی عار کو
 بیا تا به ساقی کنیم اتفاق
 چو مستان به هم مهربانی کنیم
 بگرییم یک دم چو باران به هم
 مغنی سحر شد خروشی برآر
 که افسردۀ صحبت زاهدم
 بیا تا سری در سر خم کنیم
 سرم در سر می پرستان مست

 ای بر دلمبزن ناخن ناله
 ب آتش خواصبده ساقی آن آ

 مگو تلخ و شور آب انگور را
 ای چشم ساقی فروختبه من عشوه

 مرا چشم ساقی چو از هوش برد
 کدورت کشی از کف کوفیان
 چوگرم سماع هر یوسفی
 تکلف بود مست از می شدن
 خراباتیی سوی مسجد مرو
 فزون از دو عالم تو در عالمی

 ای زنگ دندان بگريچه افسرده
 وشان مباشازين دین به دنیافر

 ایچه درماندۀ دلق و سجاده
 مکن قصّۀ زاهدان هیچ گوش
 حدیث فقیهان بر ما مکن

 وزان می که مستند لب تر کنی
 اشا کنیببندی دو چشم و تم

 سحر خوشه چني است از شام ما
 معربدکنان مطرب آواز کن

 ام نالۀ نی کجاستپر آسوده
 همه دانش و دین و دیدم کنید
 مرا حالت مرگ حاىل شود
 چراغی به مسجد برب صبح گاه
 ز دیدار رو کن به دیوار او
 که مسجد بنا کرده در خانقاه
 تجلی به خروار غارت کنی
 نیکه آن در یکتای پیدا ک

 سزد گر ازین شوق خود راکشی
 گشودند گريم درت بار کو

 ها مصفا کنیم از نفاقدرون
 دمی بی ریا زندگانی کنیم
 که اینک فتادیم یاران ز هم
 ز خامان افسرده جوشی بر آر
 خراب می و ساغر و شاهدم
 من و تو تو و من همه گم کنیم
 که جز می فراموششان هرچه هست
 دمار کدورت بر آر از دلم

 ام زود سازد خالصکزین هستی
 که روشن کند دیدۀ کور را
 که دین و دل و عقل را جمله سوخت
 چه کارم به صاف و چه کارم به دُرد
 صفا خواهی اینک صف صوفیان
 حریقان اصوىل ندیمان کفی
 خوشا بی خود از نالۀ نی شدن
 بهشتی به دوزخ برابر مشو
 بدین سان چرا کوتهی و کمی

 حیوان بگريای آب چرا مرده
 بجز بندۀ باده نوشان مباش
 ایمکش بار محنت بکش باده

 قدح تا توانی بنوشان و نوش
 ز قطره سخن پیش دریا مکن
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 که نور یقني از دلم جوش زد
 قلم بشکن و دور افکن سبق
 که گفته که چندین ورق را ببني
 تعاىل اللّه از جلوۀ آن جناب
 ایبدین جلوه از جا نرفتی که

 صبوح است ساقی برو می بیار
 روی مستی کنینماز ارنه از 

 به می صاحب تخت و تاجم کنید
 فرو رفته اشک و فرارفته آه
 ایمبه می هستی خود فنا کرده

 جسد دادم و جان گرفتم ز می
 به می گرم کن جان افسرده را

 خواهد از مسجد و خانقاهچه می
 ندانم چه گرمی است با این شراب
 درون خرابات ما شاهدی است
 جهان منزل راحت اندیش نیست
 سراسر جهان گريم از تست و بس

 کندفلک بني که با ما جفا می
 برآورده از خاک ما گرد و دود

 گردد این آسیا جز به خوننمی
 اممن آن بی توانم که تا بوده

 رسد هر دم از همدمانم غمی
 درین عالم تنگ تر از قفس
 نه در مسجدم ره نه در خانقاه
 نمانده است در هیچکس مردمی

 هم اندر نفاق همه متفق با
 خروشان به هم همچو شري و پلنگ
 گروهی همه مکر و زرق و حیل
 همه گرگ مان و همه میش پوست
 شب آسودگی روز شرمندگی
 برون ها سفید و درون ها سیاه
 همه سر برون کرده از جیب هم
 بفرمای گور و بیاور کفن
 نه سودای کفر ونه پروای دین
 رخ ای زاهد از می پرستان متاب

 دست، ای شیخ مسجد بدار ز ما

 جنون آمد و بر صف هوش زد
 بسوزان کتاب و بشویان ورق
 ورق را بگردان و حق را ببني
 که بر جملگی تافت چون آفتاب
 ایتو سنگی کلوخی جمادی چه

 و نی بیار فتوح است مطرب دف
 به مسجد درون بت پرستی کنی
 پریشان دماغم عالجم کنید
 که باشند بر دعوی ما گواه
 ایمنکرده کسی آنچه ما کرده

 خواستم آن گرفتم ز میچه می
 که جان زنده دارد تن مرده را
 هر آنکو به میخانه برده است راه
 که آتش خورم گويی از جام آب
 که بدنام ازو هر کجا زاهدیست

 ل تا ابد یک نفس بیش نیستاز
 چه اندوزی آخر درین یک نفس

 کندها میها کرده است و چهچه
 خواهد از ما سپهر کبودچه می

 الهی که برگردد این سرنگون
 امنیاسودم ار یک دم آسوده

 نبودم غمی گر بدم همدمی
 به آسودگی کس نزد یک نفس
 ازین هردو در هر دو رویم سیاه

 دمیگریزان شده آدم از آ
 به بدخویی اندر جهان جمله طاق

 هایی بدتر ز جنگروش آشتی
 همه مهربان بهر جنگ و جدل
 همه دشمنی کرده در کار دوست
 معاذ اللّه از این چنني بندگی
 فغان از چنني زندگی آه آه
 هرنمند گردیده در عیب هم

 ام از دل مرد و زنکه افتاده
 نه ذوقی از آن و نه شوقی ازین

 ای ما در آبفتادهتو در آتش ا
 خراباتیان را به مسجد چه کار



۴۷۰ 

 اگر مرد دینی ز دانش مگو
 برو کفر و دین را وداعی بکن
 ندوزی چو حیوان نظر بر گیاه
 همه مستی و شور و حالیم ما
 دگر طعنۀ باده بر ما مزن
 مکن منعم از باده ای محتسب
 به مسجد رو و قتل و غارت ببني
 به میخانه آی و حضوری بکن

 شوی چو من گر از آن باده بی من
  چه آب است کاتش به جان افکند

 

 که او را نداند کسی غري او
 به رقص اندرآی و سماعی بکن
 بیابی اگر لذت اشک و آه
 نه چون تو همه قیل و قالیم ما
 که صد بار زن بهرت از طعنه زن

  تَسِبْکه مستیم از جام الیَحْ

 به میخانه آی و طهارت ببني
 کنای کسب نوری بسیه کاسه

 به گلخن درون رشک گلشن شوی
  که گر پري نوشد جوان افکند

 

  :یک غزل از مهرعلی گرکانی مصحّح کتاب نسخۀ ب
 گريدچو یار ساغر زرین به دست می
 امزدهفدای ساعد آن نوجوان می

 ببني به دیده و ابروی خم گرفتۀ او
 دهد گوییمدام زلف سیه تاب می

 اگرچه کشور جان مشکل است تسخريش
 علۀ آهیزهر دىل که بلند است ش

 درین زمانه جز آن زلف تابدار کجااست
 اگر ترانۀ مهر علی به چرخ رسد

 

 گريدپرست میقرار جان من می 
 گريدکه ره چو شري به پیالن مست می
 گريدچو محتسب که کمني کرده مست می
 گريدکه ماهی دل ما ره به شست می
 گريدز بند خویش هر آنکس که رست می

 گريدبنم نشست میمرا به سینه چو ش
 گريدکه از فتاده عشق تو دست می
 گريدبه چنگ زهرۀ چنگی شکست می

 

  

  


