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ک لیغْفرَ م ما اهللا لَ نْ تَقَدم ک نْبِ خَّرَ ما و ذَ  ١١٣ ................................................................................................ تَأَ
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  يدفتر اول مثنو
 
 

  
 ن  ُکرد یحس  ، توسط"کالله خاور"سخه ح از نیپ و تصحیتا

  www.sufism.ir یتساط وست ديبنه صفح
 .دیر گزارش دهیت زید آنرا به سایافتی یلطفا ً اگر اشتباه

 :دیکن یر کپیت زید از سایتوانیرا م یاصل يلهایفا

www.guidinglights.org  
 
  
 

 
 
 

 نامه ین. 1

 کندیت می، چون حکایبشنو از ن

 ده اندیستان تا مرا ببریکز ن

 نه خواهم شرحه شرحه از فراقیس

 شیکاو دور ماند از اصل ِ خو یهر کس

 ناالن شدم یتیمن به هر جمع

 ار منیاز ظنّ خود، شد  یهر کس

 ستیسرّ من از نالۀ من دور ن

 ستیتن ز جان و، جان ز تن مستور ن

 ست، بادیو، ن ين بانگ نایآتش است ا

عشق است کاندر ن  فتاد یآتش ِ

 دیبر ياریف هر که از یحر ین

 ؟دیکه د یاقیو تر يزهر یهمچو ن

 کندیث راه پر خون میحد ین

 یا همچو نیم گویدو دهان دار

 شما يکدهان ناالن شده سوی

 ک داند، هر که او را منظر استیل

 اوست ياز دمها ين نایدمدمه ا

 ستیهوش ن ین هوش، جز بیمحرم ا

 کندیت میها شکا یواز جدائ  

 ده اندیرم مرد و زن نالیاز نف

 اق یم شرح درد اشتیتا بگو

 ش ید روزگار وصل ِ خویباز جو

 جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم 

جست اسرار من   از درون من نَ

 ست یک چشم و گوش را آن نور نیل

 ست ید جان دستور نیک کس را دیل

 بادست ین آتش ندارد، نیهر که ا

 فتاد   یجوشش عشق است کاندر م

 دیما در يش پرده هایپرده ها

 ؟دیکه د یدمساز و مشتاق یهمچو ن

 کندیعشق ِ مجنون م يقصه ها

  يو يک دهان پنهانست در لبهای

 در فکنده در سما  یو هوئ يها

 هم، زآن سر است  ين سرین دهان ایکا

 اوست  يهایروح از ه يو هو يها

 ست یجز گوش ن، يمر زبان را مشتر
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 را ثمر یناله ن يگر نبود

 گاه شدیدر غم ما روزها ب

 ستیروزها گر رفت، گو رو، باك ن

 ر شدی، ز آبش سیهر که جز ماه

 چ خامیابد حال پخته، هیدرن

 جوش ِ ماست يباده در جوشش گدا

 ما از او یده از ما مست شد، نبا

 ستیر نیبر سماع راست هر تن چ

 پسر يبند بگسل، باش آزاد، ا

 يبحر را در کوزه ا يزیگر بر

 صان پر نشدیکوزة چشم حر

 چاك شد یهر که را جامه ز عشق

 ما يعشق ِ خوش سودا يشاد باش ا

 نخوت و ناموس ما يدوا يا

 جسم ِ خاك از عشق بر افالك شد

 طور آمد عاشقاعشق، جان 

سر، پنهان است اندر ز  ر و بمیِ

 ن دو بابید اندر ایگویم یآنچه ن

 یبا لب دمساز خود گر جفتم

 شد جدا یهر که او از همزبان

گل رفت و گلستان در گذشت  چون که  ُ

گل رفت و گلستان شد خراب  چونکه  ُ

 يجمله معشوق است و، عاشق پرده ا

 او يچون نباشد عشق را پروا

 ال ِ ما کمند عشق اوستپر و ب

 ؟ش و پسیمن چگونه هوش دارم پ

 سر و تحت و فوقیمن و ینور او در 

 رون بودین سخن بیعشق خواهد کا

 ؟ستیچرا غماز ن ینه ات دانیآ

 ش جداستینه کز زنگ آالیآ

خ او پاك کن رو تو زنگار از ر 

 قت را شنو از گوش ِ دلین حقیا

 از شکر  يجهانرا پر نکرد ین  

 روزها با سوزها همراه شد

 ست یآنکه چون تو، پاك ن يتو بمان، ا

 ر شدیست، روزش دیروز یهر که ب

 د، والسالم یپس سخن کوتاه با

 ر هوش ِ ماست یچرخ در گردش اس

 ما از او  یقالب از ما هست شد، ن

 ست یر نیانج یطعمه هر مرغک

 م و بند زریبند س یچند باش

گنجد؟ قسمت    يک روزه ایچند  ُ

 تا صدف قانع نشد، پر در نشد

 پاك شد یب کلـّیاو ز حرص و ع

 ما يب جمله علتهایطب يا

 نوس مایتو افالطون و جال يا

 کوه در رقص آمد و چاالك شد

 صاعقا یطور مست و، خَرّ موس

 م جهان بر هم زنم یفاش اگر گو

 ردد خراب م من، جهان گیگر بگو

  یها گفتمیمن گفتن یهمچو ن

 نوا شد، گر چه دارد صد نوایب

 زآن پس ز بلبل سر گذشت  ينشنو

گل را از که جوئ  يبو گالب یُ  م؟ از  ُ

  يزنده معشوق است و، عاشق مرده ا

 ، اويپر، وا یماند ب یاو چو مرغ

 دوست  يکشد تا کویمو کشانش م

 ش و پس یارم پیچون نباشد نور 

 بر سر و بر گردنم چون تاج و طوق 

 ؟نه غماز نبود، چون بودیآ

 ستیزآنکه زنگار از رخش ممتاز ن

 د خداست یپر شعاع نور خورش

 بعد از آن، آن نور را ادراك کن 

 ، زآب و گل یبه کل یتا برون آئ
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  دید، جان را ره دهیفهم اگر دار
 

  د یبعد از آن، از شوق، پا در ره نه
 

 ر در صحت اویزك و تدبیشدن کنمار یزك و بیت عاشق شدن پادشاه بر کنیحکا. 2

 ن داستانیدوستان ا يد ایبشنو

 میبر یش را گر پینقد حال خو

 نیش از ایپ یدر زمان یبود شاه

 شد سوار ياتفاقا شاه روز

 شد او بر کوه و دشتیم يدیبهر ص

 د شه بر شاه راهیزك دیک کنی

 دیطپ یمرغ جانش در قفس چون م

 د او را و برخوردار شدیچون خر

 خر داشت، پاالنش نبود یکیآن 

 نامد به دست یکوزه بودش، آب م

 بان جمع کرد از چپ و راستیشه طب

 جان من سهل است، جان جانم اوست

 هر که درمان کرد مر  جان مرا

 میکن يکه جانباز: جمله گفتندش

 است یح عالمیاز ما مس یکیهر 

 نگفتند از بطر "گر خدا خواهد"

 است یترك استثنا، مرادم قسوت

 بسا ناورده استثنا، به  گفت يا

 هر چه کردند از عالج و از دوا

 شد يزك از مرض چون مویآن کن

 ب ابله شودید، طبیچون قضا آ

 ن صفرا فزودیاز قضا سرکنگب

 له قبض شد، اطالق رفتیاز هل

 دل شد فزون و خواب کم یسست

 ه و اسباب اویشربت و ادو

  

 قت نقد حال ماست آن یخود حق  

 م ی، بر خوریهم ز عقب ا،یهم زدن

 ن یا بودش و، هم ملک دیملک دن

 ش از بهر شکاریبا خواص خو

 د گشت یناگهان در دام ِ عشق او ص

 زك جان ِ شاه یشد غالم آن کن

 دیزك را خریداد مال و آن کن

 مار شدیزك از قضا بیآن کن

 افت پاالن، گرگ، خر را در ربودی

 افت، خود کوزه شکست یآب را چون 

 جان هر دو در دست شماست : گفت

 دردمند و خسته ام، درمانم اوست 

 برد گنج و در و مرجان مرا

 م یکن يم و انبازیفهم گرد آر

 است  یهر الم را در کف ما مرهم

 پس خدا بنمودشان عجز بشر

 است  ین گفتن، که عارض حالتیهم ین

 جان او با جان استثناست جفت 

 گشت رنج افزون و حاجت ناروا

 شد يچشم شاه از اشک خون چون جو

 آن دوا در نفع خود گمره شود 

 نمودیم یروغن بادام خشک

 آب آتش را مدد شد همچو نفت 

 سوزش چشم و دل پر درد و غم 

 کسر آب رو یخت یبان ریاز طب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 یقیزك بر پادشاه و رو آوردن بدرگاه پادشاه حقیبان از معالجۀ کنیظاهر شدن عجز طب. 3

 دیبان را بدیشه چو عجز آن طب

 محراب شد يرفت در مسجد، سو

 دیپا برهنه جانب مسجد دو  

 سجده گاه از اشک شه پر آب شد
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 ش آمد ز غرقاب فنایچون به خو

 نه بخششت ملک جهانیکم يکا

 بان، سر بسرین طبیحال ما و ا

 شه حاجت ما را پناهیهم يا

تیگر چه م: یک گفتیل  دانم سرَ

 ان جان خروشیچون بر آورد از م

 ه خوابش در ربودیان گریدر م

 شه مژده، حاجاتت رواست يا: گفت

 م ِ حاذق استید، او حکیچونکه آ

 نیدر عالجش سحر مطلق را بب

 د، آگاه شدیخفته بود، آن خواب د

 د آن وعده گاه و روز شدیچون رس

 ود اندر منظره شه منتظرب

 يه ای، پر مای، کاملید شخصید

 د از دور مانند هاللیرسیم

 ال اندر جهانیست وش باشد خین

 صلحشان و جنگشان یالیبر خ

 استیکه دام اول یاالتیآن خ

 دیرا که شه در خواب د یالیآن خ

 ینور حق ظاهر بود اندر ول

 دا شد ز دوریحق چو پ یآن ول

 ش رفتیواپان یحاج يشه به جا

 را چو استقبال کرد یبیف غیض

 آشنا آموخته يهر دو بحر

 گر چو آبیچون تشنه، وآند یکیآن 

 نه آن یمعشوقم تو بودست: گفت

 ، من چون عمریمرا تو مصطف يا

  

 خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا  

 نهان  یدانیم؟ چون تو میمن چه گو

 ش لطف عام ِ تو باشد هدر یپ

 م راه یگر ما غلط کردیبار د

 دا کنش بر ظاهرت یزود هم پ

 ش به جوش یاندر آمد بحر بخشا

 رو نمود يرید در خواب او، که پید

 دت فردا ز ماست یآ یبیگر غر

 ن و صادق است یصادقش دان، کاو ام

 ن یدر مزاجش قدرت حق را بب

 زك، شاه شد یگشته مملوك کن

 آفتاب از شرق، اختر سوز شد

 ند آنچه بنمودند سریتا بب

  يه ایان سایدر م یآفتاب

 ال یست بود و هست، بر شکل خین

 ن روان یب یالیبر خ یتو جهان

 فخرشان و ننگشان  یالیواز خ

 ان بستان خداست یعکس مه رو

خ مهمان هم دیآمد پد یدر ر 

  ی، اگر اهل دلین باشیک بین

 تافت نور یم یش همیو پا از سر

 ش رفت یب خویش آن مهمان غیپ

 وست او بورد یکه پ یچون شکر گوئ

 دوختن بر دوخته  یهر دو جان، ب

 گر شراب یمخمور و، آن د یکیآن 

 زد در جهان یک کار از کار خیل

 خدمتت بندم کمر ياز برا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 یادب یت ادب و وخامت بیق رعایدر خواستن توف. 4

 ق ادبیم توفیاز خدا جوئ

 ادب تنها نه خود را داشت بد یب

 دیرسیمائده از آسمان در م

 ادب محروم ماند از لطف رب  یب  

 بلکه آتش در همه آفاق زد

 دیگفت و شن یع و بیو ب يشر یب
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 چند کس یان قوم موسیدر م

 آسمان منقطع شد خوان و نان از

 چون شفاعت کرد، حق یسیباز ع

 مائده از آسمان شد عائده

 باز گستاخان ادب بگذاشتند

 نیشان را که ایالبه ا یسیکرد ع

 يکردن و حرص آور یبد گمان

 ده ز آزیان نادیزآن گدا رو

 نان و خوان از آسمان شد منقطع

 منع زکات ید پیابر برنا

 د از ظلمات و غمیهر چه بر تو آ

 کند در راه دوست یاکب یهر که ب

 ن فلکیاز ادب پر نور گشتست ا

 کسوف آفتاب یبد ز گستاخ

 قیکند اندر طر یهر که گستاخ

 همان برگو تمامیحال شاه و م

  

 ر و عدس؟ یکو س: ادب گفتند یب  

 ل و داسمان یبماند رنج زرع و 

 مت بر طبق یخوان فرستاد و غن

 نا مائده یانزل عل: چونکه گفت

 ان زله ها برداشتندیچون گدا

 ن یدائم است و کم نگردد از زم

  يکفر باشد نزد خوان مهتر

 شان شد فرازیآن در رحمت بر ا

 بعد از آن زآن خوان نشد کس منتفع 

 وز زنا افتد وبا اندر جهات 

 ست هم یو گستاخ یباک یآن ز ب

 ره زن مردان شد و، نامرد اوست 

 وز ادب معصوم و پاك آمد ملک 

 ز جرات رد باب یلیشد عزاز

 ق یرت غریح يگردد اندر واد

 ن کالم یندارد ا یانیزآنکه پا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 که در خوابش بشارت بمالقات او داده بودند یب الهیمالقات پادشاه با آن طب. 5

 ش رفتیهمان خویش میشه چو پ

 دست بگشاد و کنارانش گرفت

 دن گرفتیش بوسیشانیدست و پ

 دش تا به صدریکش یپرس پرسان م

 کن عاقبتیصبر تلخ آمد، ول

 نور حق و دفع حرج يا: گفت

 تو جواب هر سؤال يلقا يا

 هر چه ما را در دل است یترجمان

 یا مرتضی یا مجتبیمرحبا 

 یشتهیالقوم من ال  یأنت مول

  

 ش رفت یک بس درویشاه بود او، ل  

 همچو عشق اندر دل و جانش گرفت 

 دن گرفت یاز مقام و راه پرس

 افتم آخر به صبری یگنج: گفت

 ن دهد، پر منفعت یریوة شیم

  "الصبر مفتاح الفرج" یمعن

 ل و قال یق یاز تو حل شود بمشکل 

 ش در گل است یهر که پا يریدست گ

 "إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا"

لَّا لَئنْ لَم  يقد رد  نته یکَ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ندیمار تا حال او را ببیب را بر سر بیبردن پادشاه طب. 6

 کرمچون گذشت آن مجلس و خوان ِ 

 بخواند يقصۀ رنجور و رنجور

 دست او بگرفت و برد اندر حرم   

 ش رنجورش نشاندیبعد از آن در پ
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 دیرنگ رو و نبض و قاروره بد

 شان کرده اندیهر دارو که ا: گفت

 خبر بودند از حال درون یب

 نهفت يد رنج و، کشف شد بر وید

 رنجش از صفرا و از سودا نبود

 ش، کاو زار دل استید از زارید

 دل يداست از زاریپ یعاشق

 علت عاشق ز علتها جداست

 ن سر و، گر زان سر استیگر ز یعاشق

 انیم عشق را شرح و بیهر چه گو

 ر زبان روشنگر استیگر چه تفس

 شتافت یچون قلم اندر نوشتن م

 دین حالت رسیچون سخن در وصف ا

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 ل آفتابیآفتاب آمد دل

 دهدیم یه نشانیار سا ياز و

 ه خواب آرد تو را همچون سمریسا

 ستیجهان چون شمس ن در یبیخود غر

 شمس در خارج اگر چه هست فرد

 ریکه از او شد هست اث یک شمسیل

گنج کو  ؟در تصور، ذات او را،  ُ

 که نور مطلق است يزیشمس تبر

 دین رسیشمس الد يث رویچون حد

 واجب آمد چونکه بردم نام او

 ن نفس جان، دامنم بر تافتستیا

 حق صحبت سالها يکز برا

 خندان شودن و آسمان یتا زم

 بیدور اوفتاده از حب يا: گفتم

 الفنا یف یفإن یال تکلفن

 قیر المفیقاله غ یئیکل ش

 د موافق چون نبودیگویهر چه م

 دیهم عالماتش، هم اسبابش شن  

 ران کرده اندیو ستیآن عمارت ن

 فترون یذ اهللا مما یأستع

 ک پنهان کرد و، با سلطان نگفت یل

 د ز دودید آیزم پدیهر ه يبو

 تن خوش است و، او گرفتار دل است 

 دل  يماریچو ب يماریست بین

 عشق اصطرالب اسرار خداست 

 عاقبت ما را بدان شه رهبر است 

 م خجل گردم از آن یچون به عشق آ

 زبان روشنتر است  یک عشق بیل

 چون به عشق آمد، قلم بر خود شکافت 

 د یهم قلم بشکست و هم کاغذ در

 هم عشق گفت  یشرح عشق و عاشق

 رو متاب  يد، از ویلت بایگر دل

 دهدیم یشمس هر دم نور جان

 د شمس انْشَقَّ القمریچون بر آ

 ست یکش امس ن ییشمس ِ جان باق

 ر کردیتوان تصویمثل آن هم م

 ریدر ذهن و در خارج نظنبودش 

 د در تصور مثل اویتا در آ

 آفتاب است و ز انوار حق است 

 دیشمس چارم آسمان سر در کش

 از انعام او يشرح کردن رمز

 افتست یوسف یراهان یپ يبو

 از آن خوش حالها يباز گو رمز

 ده صد چندان شودیعقل و روح و د

 ب یکه دور است از طب يماریهمچو ب

 ثنا یأحص فال یکلت أفهام

 ق یلیإن تکلف أو تصلف ال 

 ق نبود یک ناالیچون تکلف ن
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 ستیار نیک رگم هشیم؟ یمن چه گو

 خود ثنا گفتن ز من، ترك ثناست

 ن خون جگرین هجران و ایشرح ا

 جائع یفإن یقال أطعمن

 قیرف يابن الوقت باشد ا یصوف

 ابن الحال باشد در مثال یصوف

 ؟یستین یتو مگر خود مرد صوف

 اریده خوشتر سرّ یگفتمش پوش

 خوشتر آن باشد که سرّ دلبران

 غلول یمکشوف و برهنه ب: گفت

 نیباز گو اسرار و رمز مرسل

 پرده بردار و برهنه گو که من

 انیان شود او در عیار عر: گفتم

 ک اندازه خواهیخواه، لیآرزو م

 ن عالم فروختیا يوکز  یآفتاب

 يمجو يزیفتنه و آشوب و خون ر

 ين ندارد آخر، از آغاز گویا

 تا نگردد خون دل و جان جهان

 مجو يزیفتنه و آشوب و خون ر

 ن ندارد آخر از آغاز گویا

  

 ست یار نیکه او را  ياریشرح آن   

 خطاست  یو هست یل هستین دلیکا

 ن زمان بگذار تا وقت دگریا

 ف قاطع یو اعتجل فالوقت س

 ق یست فردا گفتن از شرط طرین

 گرچه هر دو فارقند از ماه و سال 

  یستیزد نیه خیهست را از نس

 ت گوش داریخود تو در ضمن حکا

 گران یث دید در حدیگفته آ

 بوالفضول يباز گو زجرم مده ا

 ن یآشکارا به که پنهان ذکر د

 رهن ینگنجم با صنم در پ یم

 ان یم یکنارت، ن ی، نیتو مان ین

 ک برگ کاه یبر نتابد کوه را 

 ش تابد، جمله سوخت یگر ب یاندک

  يمگو يزین از شمس تبریش از ایب

  يت باز گوین حکایرو تمام ا

 ن زمان یده بر بند ایلب بدوز و د

 مگو  يزین از شمس تبریش از ایب

 ت باز گویرو تمام آن حکا

  

  
  
  

  زكیافتن رنج کنیاز پادشاه جهت در یدن آن ولیخلوت طلب. 7

 ن سخن آگاه شدیم از ایچون حک

 کن خانه را یشه، خلوت يا: گفت

 زهایدهل کس ندارد گوش در

 کرد شاه و شد برون یخانه خال

 یار نیک دیماند و،  یخانه خال

 شهر تو کجاست؟: نرم نرمک گفت

 ستت؟یواندر آن شهر از قرابت ک

 کیک به یدست بر نبضش نهاد و 

 ش خلدیرا خار در پا یچون کس

 د سرشیجو یوز سر سوزن، هم

 وز درون همداستان شاه شد   

 راگانه یش و هم بیدور کن هم خو

 زهایزك چیتا بپرسم از کن

 زك او فسون یتا بپرسد از کن

  یمار، نیب و جز همان بیجز طب

 جداست  يکه عالج اهل هر شهر

 ستت؟ یبا چ یوستگیو پ یشیخو

 د از جور فلک یپرسیباز م

 خود را بر سر زانو نهد يپا

 کند با لب ترش یابد میور ن
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 ابین دشوار یخار در پا شد چن

 یهر خس يدیخار دل را گر بد

 نهد ير دم خر، خاریکس به ز

 خر ز بهر دفع خار، از سوز و درد

 دفع خار او کند؟ یآن لگد، ک

 بر جهد آن خار محکمتر زند

 ن استاد بودیم خارچیآن حک

 ق داستانیزك بر طریزآن کن

 گفت فاشیم او رازها میبا حک

 داشت گوشیقصه گفتنش م يسو

 گردد جهان یتا که نبض از نام ک

 را بر شمرددوستان شهر او 

 شیاز شهر خو يرون شدیچون ب: گفت

 گفت و زآن هم در گذشت ينام شهر

 کیک به یخواجگان و شهرها را 

 شهر شهر و خانه خانه قصه کرد

 گزند ینبض او بر حال خود بد ب

 يد آن ماه رویبرکش يآه سرد

 دیبازرگانم آنجا آور: گفت

 در بر خود داشت ششماه و فروخت

 و زرد شدسرخ  ينبض جست و رو

 افتین راز یم ایچون ز رنجور آن حک

 او کدام است در گذر يکو: گفت

 م با صوابیگفت آنگه، آن حک

 ست، زودیدانستم که رنجت چ: گفت

 من، که منیشاد باش و فارغ و ا

 خورم، تو غم مخَریمن غم تو م

 ن راز را با کس مگویهان و هان ا

 راز يش کس مگشایپ یتا توان

 نهان در دل شودچون که اسرارت 

 هر آنکو سر نهفت: غمبریگفت پ

 ن پنهان شودیدانه چون اندر زم

 خار در دل چون بود؟ واده جواب   

  یمان را بر کسغ يبود یدست ک

 جهدیخر نداند دفع آن، بر م

 انداخت، صد جا زخم کرد یجفته م

 د که بر مرکز تند یبا یحاذق

 بر کند يد که خاریبا یعاقل

 آزمود یزد، جا به جا میدست م

 د حال دوستان یپرس یباز م

 از مقام و خواجگان و شهر تاش 

 داشت هوش ینبض و جستنش م يسو

 او بود مقصود جانش در جهان 

 بعد از آن شهر دگر را نام برد

 ش؟ یتو ب يبودین شهر میدر کدام

 گر نگشت یو نبض او د يرنگ رو

 و از نان و نمک  يباز گفت از جا

 رخ گشت زرد ید و، نیرگش جنب ین

 د از سمرقند چو قندیتا بپرس

  يآب از چشمش روان شد همچو جو

 د یزرگر در آن شهرم خر يخواجه ا

 ن، زآتش غم برفروخت یچون بگفت ا

 ، زرگر فرد شديکز سمرقند

 افت یاصل آن درد و بال را باز 

 غاتفر ياو سر پل گفت و کو

 از عذاب  یزك را، که رستیآن کن

 در عالجت سحرها خواهم نمود

 آن کنم با تو، که باران با چمن 

 بر تو من مشفق ترم از صد پدر

 ه از تو کند بس جستجوگر چه شا

 ن در مکن زنهار باز یا یبر کس

 آن مرادت زودتر حاصل شود

 ش جفت یزود گردد با مراد خو

 بستان شود يسرّ آن، سر سبز
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 نهان يزر و نقره گر نبودند

 میآن حک يوعده ها و لطفها

 ریدل پذ یقیوعده ها باشد حق

 وعدة اهل کرم گنج روان

 د وفا کردن تمامیوعده را با

  

  ؟ر کانیز يافتندی یپرورش ک

 م یمن ز بیکرد آن رنجور را ا

 ریتاسه گ يوعده ها باشد مجاز

 وعدة نااهل شد رنج روان 

 سرد و خام  یکرد، باش یور نخواه

  
  زك را و بشاه وانمودنیرنج کن یب الهیافتن آن طبیدر. 8

 افتیم مهربان چون راز یآن حک

 بعد از آن برخاست، عزم شاه کرد

 ست؟یر چیاکنون بگو تدب: شاه گفت

 ر آن بود، کان مرد رایتدب: گفت

 تا شود محبوب تو خوشدل، بدو

 بفرست کاخبارش کنند يقاصد

 مرد زرگر را بخوان زآن شهر دور

 نوایم و زر، آن بیند سیچون بب

 دا کندیزر خرد را واله و ش

 کیآرد، ولیزر اگر چه عقل م

  

 افت یزك باز یصورت رنج کن  

 آگاه کرد يشاه را زآن شمه ا

 ست؟ یر چین غم، موجب تأخیدر چن

 ن درد رایا یم از پیحاضر آر

 ن همه مشکل، بدو یگردد آسان ا

 ثارش کنند ین فضل و ایطالب ا

 بده او را غرور با زر و خلعت

 بهر زر، گردد ز خان و مان جدا 

 خاصه مفلس را که خوش رسوا کند 

 ک یک نیابد او را نیمرد عاقل 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرستادن پادشاه رسوالن به سمرقند در طلب آن مرد زرگر. 9

 دیم آنرا شنیچونکه سلطان از حک

 تو را، فرمان کنمفرمان : گفت

 ک دو رسولیپس فرستاد آن طرف 

 ریتا سمرقند آمدند آن دو ام

 ف استاد کامل معرفتیلط يکا

 يزرگر ينک فالن شه، از برا

 میر و زر و سین خلعت بگینک ایا

 دیار دیمرد، مال و خلعت بس

 اندر آمد شادمان در راه مرد

 بر نشست و شاد تاخت ياسب تاز

 رضا شده اندر سفر با صد يا

 يالش ملک و عز و مهتریدر خ

 بید از راه آن مرد غریچون رس

 د یپند او را از دل و از جان شن  

 آنچنان کن، آن کنم  یهر چه گوئ

 ان بس عدول یحاذقان و کاف

 ریش آن زرگر ز شاهنشه بشیپ

 فاش اندر شهرها از تو صفت 

  يرا مهتریارت کرد، زیاخت

 م یو ند یخاص باش ییایچون ب

 دیغره شد، از شهر و فرزندان بر

 خبر کان شاه، قصد جانش کرد یب

 ش را خلعت شناخت یخو يخونبها

 ش تا سوء القضایخو يخود به پا

  يبر يرو آر: لیگفت عزرائ

 ب یش شه طبیاندر آوردش به پ
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 شاهنشاه بردش خوش به ناز يسو

 م کردید او را و بس تعظیشاه د

 پس بفرمودش که بر سازد ز زر

 عدد یب یهم ز انواع اوان

 زر گرفت آنمرد و شد مشغول کار

 سلطان مه يکا: مش گفتیپس حک

 زك در وصالش خوش شودیتا کن

 را يد آن مه رویبخششه بدو 

 راندند کامیمدت شش ماه م

 بعد از آن از بهر او شربت بساخت

 جمال او نماند يچون ز رنجور

 چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد

 بود یرنگ یکز پ ییعشقها

 يک سری يکاش کان هم ننگ بود

 او يد از چشم همچون جویخون دو

 دشمن طاوس آمد، پرّ او

 ل شدچونکه زرگر از مرض بد حا

 م کز ناف منیمن آن آهو: گفت

 نیمن آن روباه صحرا، کز کم يا

 ل بانیکه زخم پ یلیمن آن پ يا

 مادون من یآن که کشتستم پ

 است يبر من است امروز و فردا بر و

 ۀ درازیوار افکند سایگر چه د

 ن جهان کوه است و فعل ما ندایا

 ر خاكین بگفت و رفت در دم زیا

 ستینده نیزآنکه عشق مردگان پا

 عشق زنده در روان و در بصر

 است ین کاو باقیعشق آن زنده گز

 این که جمله انبیعشق آن بگز

 ستیما را بدان شه بار ن: تو مگو

  

 بر سر شمع طرازتا بسوزد   

 م کردیمخزن زر را بدو تسل

 از سوار و طوق و خلخال و کمر 

 کانچنان در بزم شاهنشه سزد 

 ن کار زار ینحالت و ایخبر زایب

 ن خواجه بده یزك را بدیآن کن

 ن آتش شودیزآب وصلش، دفع ا

 را يجفت کرد آن هر دو صحبت جو

 تا به صحت آمد آن دختر تمام 

 گداخت یم ش دختریتا بخورد و پ

 جان دختر در وبال او نماند

 اندك اندك در دل او سرد شد

 بود یعشق نبود، عاقبت ننگ

  يآن بد داور يبر و یتا نرفت

 او يآمد، رو يدشمن جان و

 بسا شه را بکشته، فرّ او يا

 وز گدازش شخص او چون نال شد 

 اد خون صاف من یخت آن صیر

 ن یپوست يدندم برایسر بر

 استخوان  يبراخت خونم از یر

 نداند که نخسبد خون من یم

 است؟  یع کین ضایخون چون من کس، چن

 ه بازیاو آن سا يباز گردد سو

 د نداها را صدایما آ يسو

 زك شد ز عشق و رنج پاك یآن کن

 ست ینده نیما آ يزآنکه مرده سو

 باشد ز غنچه تازه تر یهر دم

 است  یت ساقیواز شراب جان فزا

 ایکار و ک افتند از عشق اوی

 ست یمان کارها دشوار نیبا کر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نفس يبود نه بهوا یان آن که کشتن مرد زرگر به اشاره الهیب. 10
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 میکشتن آن مرد بر دست حک

 طبع شاه ياو نکشتش از برا

 د حلقیآن پسر را کش خضر، ببر

 و خطاب یابد او وحیآنکه از حق 

 آنکه جان بخشد، اگر بکشد رواست

 شش سر بنهیل پیهمچو اسماع

 تا بماند جانت خندان تا ابد

 عاشقان جام فرح آنگه کشند

 شهوت نکرد یشاه، آن خون از پ

 یکه کرد آلودگ يتو گمان برد

 بدگمان يبگذر از ظن خطا، ا

 ن جفایاضت وین ریبهر آن است ا

 ک و بدیبهر آن است امتحان ن

 کارش الهام اله يگر نبود

 پاك بود از شهوت و حرص و هوا

ضر در بحر کشت را شکست یگر خ 

هم موس با همه نور و هنر یو 

گل سرخ است، تو خونش مخوان  آن  ُ

 خون مسلمان کام او يگر بد

 یبلرزد عرش از مدح شق یم

 شاه بود و شاه بس آگاه بود

 ُکشد  ین شاهیرا کش چن یآن کس

 لطف عام ي، از برایقهر خاص

 م جان بستاند و، صد جان دهدین

 سود او در قهر او يدیگر ند

 امش احتجیترسد ز نیطفل م

 کی، وليریگیش میاس از خویتو ق

 يم قصه ایشتر آ تا بگویپ

  

 م یز ب ید بود و نیاوم یپ ین  

 امد امر و الهام از اله یتا ن

 ابد عام خلق یسرّ آن را درن

 ن صواب ید، بود عیهر چه فرما

 ب است و دست او دست خداست ینا

 غش جان بده یش تیشاد و خندان پ

 همچو جان پاك احمد با احد

 ش خوبانشان  ُکشندیکه به دست خو

 و نبرد یتو رها کن بد گمان

  یهلد پالودگ یدر صفا، غش ک

 انّ بعض الظنّ اتم آخر بخوان 

 تا بر آرد کوره از نقره جفا

 تا بجوشد، بر سر آرد زر ز بد

 دراننده، نه شاه  يبود یاو سگ

 ک بد نمایک نیک کرد او، لین

 در شکست خضر هست  یصد درست

 پر مپر یز آن محجوب، تو بشد ا

 مست عقل است او، تو مجنونش مدان 

 من نام او یکافرم گر بردم

  یبد گمان گردد ز مدحش متق

 خاص بود و خاصۀ اهللا بود

 ِکشد  ین جاهیتخت و بهتر يسو

 دارد روا، بگذار کام یشرع م

 د، آن دهد یایآنچه در وهمت ن

 آن لطف مطلق قهر جو؟ يشد یک

 مادر مشفق در آن غم شاد کام 

 کی، بنگر تو نيدور دور افتاده ا

  يانم حصه ایاز ب یابیبو که 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 در دکان  یختن طوطیو روغن ر یت مرد بقال و طوطیحکا. 11

 ییو او را طوط یبود بقال

 نگهبان دکان يبر دکان بود

  ییا طوطیخوش نوا و سبز و گو  

 با همه سوداگران  ینکته گفت
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 يناطق بد یدر خطاب آدم

 خانه رفته بود يسو يخواجه روز

 بر جست ناگه از دکان يگربه ا

 ختیگر ییجست از صدر دکان، سو

 امد خواجه اشیخانه ب ياز سو

 د پر روغن دکان و جاش چربید

 سخن کوتاه کرد يچند یروزک

 غیدر يا: گفتیکند و میش بر میر

 آن زمان يدست من بشکسته بود

 ش رایداد هر درویه ها میهد

 ران و زاریبعد سه روز و سه شب ح

 با هزاران غصه و غم گشته جفت

 نمود آن مرغ را هر گون شگفتیم

 گفت از هر در سخنیدمبدم م

 د بگفت ید آنکه مرغ آیبر ام

 گذشت یسر برهنه م ییجولق

 اندر گفت آمد در زمان یطوط

 ؟یختیکل با کالن آم ياز چه ا

 اسش خنده آمد خلق رایاز ق

 ریاس از خود مگیکار پاکان را ق

 ن سبب گمراه شدیجمله عالم، ز

 نا نبودیده بیا را دیاشق

 ا برداشتندیبا انب يهمسر

 شان بشریما بشر ا: نکیگفته ا

 یشان از عمین ندانستند ایا

 زنبور خوردند از محلهر دو گون 

 ا خوردند و آبیهر دو گون آهو گ

 ک آب خَریخوردند از  یهر دو ن

 نین اشباه بین چنیصد هزاران ا

 زو جدا يدین خورد، گردد پلیا

 د همه بخل و حسدین خورد، زایا

  يان حاذق بدیطوط يدر نوا  

 نمود  ینگهبان یبر دکان طوط

 م جان یک از بی، طوطیبهر موش

گل را بر يشه هایش  خت یروغن  ُ

 بر دکان بنشست فارغ خواجه وش 

 کل ز ضرب  یبر سرش زد، گشت طوط

 مرد بقال از ندامت آه کرد

 غ یر میکافتاب نعمتم شد ز

 که زدم من بر سر آن خوش زبان 

 ش رایابد نطق مرغ خویتا ب

 دواریبنشسته بد نوم بر دکان

  ؟د بگفتیآ ین مرغ کیعجب، ا يکا

 گرفت یواز تعجب، لب بدندان م

 د او سخن یتا که باشد کاندر آ

 کرد جفت یچشم او را با صور م

 مو، چو پشت طاس و طشت  یبا سر ب

 فالن یکا: ش بر زدیبانگ بر درو

 ؟ یختیشه روغن ریتو مگر از ش

 کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

 ریر و، شیگر چه ماند در نوشتن ش

 ز ابدال حق آگاه شد یکم کس

 کسان نمود یدشان یک و بد در دین

 ا را همچو خود پنداشتندیاول

 م و خَوریشان بستۀ خوابیما و ا

 منتها یان بیدر م یهست فرق

 گر عسل ین دیش و، زیک شد زآن نیل

 ن شد و، زآن مشک ناب یسرگ یکین یز

 و، آن پر از شکر یخال یکین یا

 ن یفرقشان، هفتاد ساله راه ب

 آن خورد، گردد همه نور خدا

 د همه نور احدیو آن خورد، زا
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 ن پاك و، آن شورست و بدین زمیا

 هر دو صورت گر بهم ماند رواست

 اب؟یجز که صاحب ذوق، که شناسد ب

 جز که صاحب ذوق، که شناسد طعوم؟

 اسیسحر را با معجزه کرده ق

 زه رایاز است یساحران با موس

 ست ژرفین عصا، تا آن عصا فرقیز

 ن عمل را در قفایلعنۀ اهللا، ا

 نه طبعیبوز يکافران اندر مر

 نه همیکند بوزیهر چه مردم م

 او گمان برده که من کردم چو او

 زین کند از امر و، آن بهر ستیا

 آن منافق با موافق در نماز

 در نماز و روزه و حج و زکات

 مومنان را برد باشد عاقبت

 ندیک بازیگر چه هر دو بر سر 

 مقام خود رود يسو یکیهر 

 ند جانش خوش شودیمومنش گو

 است ينام آن محبوب، از ذات و

 ستیف نیم و نون تشریم و واو و میم

 ن نام دونیش، ایگر منافق خوان

 نام اشتقاق دوزخ استن یگرنه ا

 ستین نام بد، از حرف نیا یزشت

 چو آب یحرف، ظرف آمد، در او معن

 ن در جهانیریبحر تلخ و بحر ش

 روان یک اصلین هر دو، ز یوانگه ا

 اریکو در عیزر قلب و زر ن

 هر که را در جان خدا بنهد محک

 یاستفت قلبک مصطف: آنچه گفت

 در دهان ِ زنده خاشاك ار جهد

 ک خاشاك خُردیدر هزاران لقمه 

 ن جهانیا، نردبان ایحس دن

 و است و ددین فرشتۀ پاك و، آن دیا  

 ن را صفاست یریآبِ تلخ و آبِ ش

 او شناسد آب خوش از شوره آب 

 داند ز موم؟  یشهد را ناخورده، ک

 هر دو را بر مکر پندارد اساس 

 او عصا يفته چون عصابر گر

 شگرف  ین عمل تا آن عمل، راهیز

 رحمۀ اهللا، آن عمل را در وفا

 نه طبع یآمد درون س یآفت

 ند دم به دم یآن کند کز مرد ب

 زه خو؟یداند آن است یفرق را ک

 زیان خاك ریزه رویبر سر است

 ازین ید، نیزه آیاست یاز پ

 با منافق مومنان در برد و مات 

 بر منافق، مات اندر آخرت 

 ندیو راز يک با هم مروزیل

 بر وفق نام خود رود یکیهر 

 ور منافق تند و پر آتش شود

 است  ين مبغوض، ز آفات وینام ا

 ست یف نیتعر یلفظ مومن جز پ

 خلد در اندرون  یهمچو کژدم م

 مذاق دوزخ است؟  يپس چرا در و

 ست یآن آب بحر، از ظرف ن یتلخ

ه أُم الکتاب ع یبحر معن نْد 

خٌ ال یدر م رْزان یبغیانشان ب 

 ن هر دو رو تا اصل آن یدرگذر ز

 ز اعتبار یمحک هرگز ندان یب

 ن را باز داند او ز شک یقیهر 

 داند، که پر بود از وفا  یآن کس

 رونش نهدیآنگه آرامد که ب

 ببرد یچون در آمد، حس زنده پ

 حس عقبا، نردبان آسمان 
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 بید از طبین حس، بجوئیصحت ا

 تن ين حس ز معموریصحت ا

 ران کندیشاه جان، مر جسم را و

 که بهر عشق و حال یخنک جان يا

 ران خانه بهر گنج زریکرد و

 د و جو را پاك کردیآب را ببر

 دیکان را کشیپوست را بشکافت، پ

 ران کرد و از کافر ستدیقلعه و

 ت نهد؟یفیچون را که کیکار ب

 نید و، گه ضد این بنمایگه چن

 ق آگهندیکامالن کز سرّ تحق

 اوست يران که پشتش سوین حینه چن

 دوست ياو شد سو يرا رو یکیآن 

 دار پاسینگر میک میهر  يرو

 ن بودیدن دانا عبادت، اید

 هست يس آدم رویابل یچون بس

 ریآورد بانگ صفاد یزانکه ص

 شیبشنود آن مرغ بانگ جنس خو

 شان بدزدد مرد دونیحرف درو

 است یو گرم یکار مردان روشن

 کد کنند ين از برایر پشمیش

 لم را لقب کذاب ماندیبو مس

 آن شراب حق ختامش مشک ناب

  

 ب ید از حبیبجوئصحت آن حس 

 ب بدن یصحت آن حس ز تخر

 ش آبادان کندیرانیبعد و

 بذل کرد او خان و مان و ملک و مال

 وز همان گنجش کند معمورتر

 بعد از آن در جو روان کرد آب خَورد

 دیپوست تازه بعد از آتش بردم

 بعد از آن بر ساختش صد برج و سد

 دهدین که گفتم هم ضرورت میا

 ن یشد کار دنبا یرانیجز که ح

 ران و مست و واله اند یخود و حیب

 ران که غرق و مست دوست یبل چنان ح

 دوست  ياو خود رو يرا رو یکین یو

 تو ز خدمت رو شناس  يبو که گرد

 ن بود یفقح ابواب سعادت، ا

 د داد دست ینشا یپس به هر دست

 ریبد مرغ را، آن مرغ گیتا فر

 ش یابد دام و نید بیاز هوا آ

 زان فسون  یمیبخواند بر سلتا 

 است  یشرم یله و بیکار دونان ح

 لم را لقب احمد کنندیبو مس

 مر محمد را اولو االلباب ماند

 باده را ختمش بود، گند و عذاب 

  
ت آن یکشت از بهر تعصب ملت خود و حکا یان را میداستان پادشاه جهودان که نصران. 12

 استاد و شاگرد

 در جهودان ظلم ساز یبود شاه

 بود و نوبت آن او یسیعهد ع

 شاه احول کرد در راه خدا

 را، کاندرآ یاحولگفت استاد 

 چون درون خانه احول رفت زود

 شه من کدامیزان دو ش: گفت احول

 گداز یو نصران یسیدشمن ع  

 جان او یاو و، موس یجان موس

 را جدا یآن دو دمساز خدائ

 شه رایرو برون آر از وثاق آن ش

 نمود یش چشم او دو میشه پیش

 ش تو آرم؟ بکن شرح تمام یپ
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 ست، رویشه نیآن دو ش: گفت استاد

 استا مرا طعنه مزن يا: گفت

 بشکست هر دو شد ز چشم یکیچون 

 ک بود و به چشمش دو نمودیشه یش

 خشم و شهوت، مرد را احول کند

 ده شدیچون غرض آمد، هنر پوش

 به دل رشوت قرار یچون دهد قاض

 شاه از حقد جهودانه چنان

 صد هزاران مومن و مظلوم کشت

  

 مشون یبگذار و افزون ب یاحول  

 ک را بر شکن یزان دو : گفت استا

 الن و خشم یمرد احول گردد از م

 گر نبودیشه را، دیچون شکست آن ش

 ز استقامت روح را مبدل کند

 ده شدید يصد حجاب از دل به سو

 شناسد ظالم از مظلوم زار؟ یک

 ا رب امان یگشت احول، کاالمان 

 را و پشت  ین موسیکه پناهم د

  

  
  
  
  
  
  

 انیق ترسایر پادشاه و مکر او در تفریت وزیحکا. 13

 داشت رهزن عشوه ده يریشه وز

 ان پناه جان کنندیترسا: گفت

 شه اسرار جو يا: با ملک گفت

 ستیشان را که کشتن سود نیکم کش ا

 سر، پنهان است اندر صد غالف

 ست؟یر چیپس بگو تدب: گفتششاه 

 یتا نماند در جهان نصرانئ

  

 کره  یکاو بر آب از مکر بر بست  

 ن خود را از ملک پنهان کنندید

 شان را و دست از خون بشو یکم  ُکش ا

 ست ی، مشک و عود نين ندارد بوید

 ظاهرش با توست و باطن بر خالف 

 ست؟ یر چیچارة آن مکر و آن تزو

  یپنهانئ ین و، نیدا دیهو ین

  

  
  
  
  
  
  
  

 و مکر او ير با نصاریدن وزیشیس اندیتلب. 14

 شه گوش و دستم را ببر يا: گفت

 ر دار آور مرایبعد از آن، در ز

 ن کار تویگاه کن، ایبر مناد

 آنگهم از خود بران تا شهر دور

 رین پذیچون شوند آنقوم از من د

 شور افکنمانشان فتنه و یدر م

 انیآنچه خواهم کرد با نصران

 ن و رازدانیچون شمارندم ام

 شان را همهیبم ایل بفریواز ح

 شتنیش، خون خویتا بدست خو

 میمن پسر ِ نصران: میپس بگو

 مان منیشاه واقف گشت از ا

 ام بشکاف و لب، از حکم مر ینیب  

 ک شفاعتگر مرایتا بخواهد 

 که باشد چار سو یبر سر راه

 شان صد فتوریبر ا تا در اندازم

 ر یده گیشان، سر بسر شوریکار ا

 ره شوند اندر فنم یکاهنان، خ

 ان ید کنون اندر بیآیآن نم

 ششان یگر گون نهم در پیدام د

 شان افکنم، صد دمدمه یواندر ا

 زند، کوته شد سخن ین ریبر زم

 ام  یدانیراز دان، م ي، ايخدا يا

 وز تعصب کرد قصد جان من 
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 ن ز شه پنهان کنمیخواستم تا د

 برد از اسرار من یشاه بوئ

 گفت تو چو در نان سوزن است: گفت

 دم حال تویاز آن روزن بدمن 

 چاره ام یسیجان ع يگر نبود

 جان سپارم، سر دهم یسیبهر ع

 کی، ولیسیست از عیغم نیجان در

 ن پاكید مرا، کان دیآیف میح

 را، که ما یسیزدان را و عیشکر 

 می، واز جهودان، رسته ايواز جهود

 مردمان ياست، ا یسیدور، دور ع

 ن و مقتدایچون شمارندم ام

 ر آن مکر را بر شه شمردیچون وز

 که گفت يشاه، آن کار يکرد با و

 ان انجمنیش میکرد رسوا

 انیراند او را جانب نصران

 انش، زاریدند ترساین دیچون چن

 پسر ين است، این چنیحال عالم ا

  

 ن اوست، ظاهر آن کنم یآنچه د  

 ش شه گفتار من یمتهم شد پ

 از دل من، تا دل تو روزن است 

 وشم قال تو؟ین یدم، کیحال د

 پاره ام  ياو جهودانه بکرد

 صد هزاران منتش بر جان نهم 

 ک یک نینش، نیواقفم بر علم د

 ان جاهالن گردد هالك یدر م

 ن حق را رهنماین دیم ایگشته ا

نّار ا م یان را بسته این میتا به ز 

 ش او به جان ید اسرار کیبشنو

 ند اهتدا یسر نهندم، جمله جو

 ببرد یشه را کلیاز دلش اند

 ران مانده زان راز نهفت یخلق ح

 تا که واقف شد ز حالش مرد و زن 

 کرد در دعوت شروع، او بعد از آن

 شدند اندر غم او اشکبار یم

 نها سر بسر یزد ایخیاز حسد م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شان یر و راز گفتن او با ایبا وز يجمع آمدن نصار. 15

 او يصد هزاران مرد ترسا سو

 شان به رازیکرد با ایان میاو ب

 حیشان فصیکرد با ایان میاو ب

 او به ظاهر واعظ احکام بود

 صحابه از رسول ین بعضیبهر ا

 زد ز اغراض نهان؟یکاو چه آم

 از او يفضل ظاهر را نجستند

 مو به مو و ذره ذره مکر نفس

 فه با حسنیحذ یگفت زان فصل

 موشکافان صحابه جمله شان

 ان تمامیدل بدو دادند ترسا

هرش یدر درون س کاشتندنه م 

 او ياندك اندك جمع شد در کو  

نّار و نمازیسرّ انکل ون و، ز 

 ح یدائما ز افعال و اقوال مس

 ر و دام بودیک در باطن، صفیل

 ملتمس بودند مکر نفس غول 

 در عبادتها و در اخالص جان 

 ، که کو؟يب باطن را بجستندیع

 دند چون گل از کرفس یشناس یم

 رش حسن یتا بدان شد وعظ تذک

 ان یدر آن وعظ و ب يره گشتندیخ

 ؟د عامیخود چه باشد قوت تقل

 پنداشتند یش میسیب عینا
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 نیک چشم لعیاو به سر دجال 

 خدا يصد هزاران دام و دانست، ا

 میدمبدم پا بستۀ دام نو

 ما را و باز یهر دم یرهانیم

 میکنین انبار گندم میما در ا

 م آخر ما به هوشیشیندین یم

 موش تا انبار ما حفره زدست

 جان، دفع شرّ موش کن ياول ا

 بشنو از اخبار آن صدر الصدور

 ش دزد در انبار ماستگر نه مو

 زه صدق هر روزه، چرایزه ریر

 دیبس ستارة آتش از آهن جه

 نهان يدزد یکیک در ظلمت یل

 کیک به یُکشد استارگان را  یم

 میاتت شود با ما مقیچون عنا

 گر هزاران دام باشد هر قدم

 از دام تن، ارواح را یهر شب

 ن قفسیرهند ارواح هر شب زیم

 انیخبر زندان یشب ز زندان ب

 انیشۀ سود و زیغم و اند ین

  

 ن یاد رس، نعم المعیخدا فر يا  

 نوا یص بیما چو مرغان حر

 م یشو یمرغیگر باز و س یکیهر 

 ازین یب يم ایرویم یدام يسو

 م یکنیگندم جمع آمده گم م

 ن خلل در گندم است از مکر موش یک

 ران شدست یوز فنش انبار ما و

 وانگه اندر جمع گندم جوش کن 

 ال صالة تم اال بالحضور

 ؟گندم اعمال چل ساله کجاست

 ؟ن انبار ماید در اینا یجمع م

 دیده پذرفت و کشیوآن دل سوز

 نهد انگشت بر استارگان  یم

 از فلک  یتا که نفروزد چراغ

 ؟میاز آن دزد لئ یمیبود ب یک

 چ غم ینباشد ه ییچون تو با ما

 الواح را یَکن ی، میرهانیم

 فارغان، نه حاکم و محکوم کس 

 ان یخبر سلطان یشب ز دولت ب

 ن فالن و آن فالن یال ایخ ین

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ن موتها الخیاالنفس ح یتوفیر اهللا یل مرد عارف و تفسیتمث. 16

 خواب هم ین بود بیحال عارف ا

 ا روز و شبیخفته از احوال دن

 ند در رقمیآن که او پنجه نب

 ن حال، عارف وانمودیز يشمه ا

 چون جانشانیب يرفته در صحرا

 ن سپریُترك روز آخر چو بازر

 تن بود يبسو یل هر جانیم

 ی، باز دام اندر کشيریاز صف

 چونکه نور صبحدم سر بر زند

 ل واریفالقُ الْإِصباح، اسراف

، زیگفت ا   قُودر من مرم یزد ه 

 ب رب یچون قلم در پنجۀ تقل

 فعل پندارد به جنبش از قلم 

 در ربود یخلق را هم خواب حس

 روحشان آسوده و ابدانشان 

 غ افکند سر یشب را به ت يهندو

 از روح آبستن بود  یهر تن

  یجمله را در داد و در داور کش

 ن گردون پر زند یکرکس زر

 اریجمله را در صورت آرد زان د
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 منبسط را تن کند يروحها

 نیز ز ياسب جانها را کند عار

 ند بازیک بهر آن که روز آیل

 تا که روزش واکشد زان مرغزار

 کاش چون اصحاب کهف آن روح را

 و هوش يدارین طوفان بیتا از ا

 بسا اصحاب کهف اندر جهان يا

 ار با تو در سرودیغار با تو، 

 ن روپوشها؟یست ایباز دان، کز چ

  

 را باز آبستن کند یهر تن  

 ن یاست ا "النوم اخ الموت"سر 

 شان بند درازیبر نهد بر پا

 ر باریچراگاه آردش در زو از 

 نوح را یا چو کشتی، يحفظ کرد

 ر و چشم و گوش ین ضمیا يدیواره

 ن زمان یش تو هست ایتو، پ يپهلو

هر بر چشم است و، بر گوشت، چه سود؟ م 

 ختم حق بر چشم ها و گوشها 

  

  
  
  
  

 او را یلیو جواب دادن ل یلیفه از لیسوال کردن خل. 17

 ؟یکان توئ: فهیرا خل یلیگفت ل

 یستیاز دگر خوبان تو افزون ن

 تو را يدة مجنون اگر بودید

 خود استیک مجنون بیتو، ل يباخود

 دار است او در خواب تریهر که ب

 ش بهیداریهر که در خواب است، ب

 دار نبود جان مایچون به حق ب

 الیجان همه روز از لگدکوب خ

 لطف و فر یماندش، نیصفا م ین

 الیخفته آن باشد که او از هر خ

 د بحالیال آیچنانکه از خ ین

 ند او به خوابیو را چون حور بید

 ختیچون که تخم نسل را در شوره ر

 دیند از آن و، تن پلیضعف سر ب

 ه اشیمرغ بر باال پران و سا

 ه شودیآن سا ادیص یابله

 خبر کان عکس آن مرغ هواست یب

 ه اویسا ير اندازد به سویت

 شد، عمر رفت یترکش عمرش ته

 ه اشیزدان چو باشد دایۀ یسا

 زدان بود بندة خدایۀ یسا

 ؟يشان و غویکز تو مجنون شد پر  

  یستیخامش، چون تو مجنون ن: گفت

 تو را  يخطر بود یهر دو عالم ب

 بد است  يداریق عشق بیدر طر

 ش از خوابش بتریداریهست ب

 ش به یارین هشیمست غفلت، ع

 چو دربندان ما يداریهست ب

 ان و، سود و، از خوف زوال یواز ز

 آسمان راه سفر يبه سو ین

 د و، کند با او مقال یدارد اوم

 الش گردد او را صد وبال یآنخ

 و آب یزد او با دیپس ز شهوت ر

 خت یگر يال از ویش آمد، خیاو به خو

 دید ناپدیآه از آن نقش پد

 دود بر خاك، پران مرغ  وش یم

 ه شودیما یدود چندان که بیم

 ه کجاست یخبر که اصل آن سا یب

 شود در جست و جو یترکشش خال

 ه، تفت یدن در شکار سایاز دو

 ه اش یال و سایوارهاند از خ

 ن عالم و، زندة خدایمردة ا
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 مرشد یص متابعت ولیدر تحر. 18

 گمان یر زوتر بیدامن او گ

، نقش اولیکَ  استیف مد الظِّلَّ

 لین دلیا یمرو ب ين وادیاندر ا

 ابیرا ب یه، آفتابیرو  ز سا

 ن سور و عرسیجانب ا یره ندان

 رد ترا در ره گلویحسد گور 

 کاو ز آدم ننگ دارد از حسد

 ستین صعبتر در راه نیز يعقبه ا

 ن جسد خانۀ حسد آمد بدانیا

 خان و مانها از حسد گردد خراب

 کیگر جسد خانۀ حسد باشد، ول

 ایاز جناب کبر یافت پاکی

را به  است یان پاکی، بیتیطَ

 حسد مکر و حسد یبر ب یچون کن

 ر پایحق را زخاك شو مردان 

  

 از آفت آخر زمان  یتا ره  

 د خداست یل نور خورشیکو دل

ب االفل ح  ل ین گو چون خلیال أُ

 بتاب  يزیدامن شه شمس تبر

 ن بپرس یاء الحق حسام الدیاز ض

 س را باشد غلویدر حسد ابل

 با سعادت جنگ دارد از حسد

 ستیخنک آنکش، حسد همراه ن يا

  از حسد آلوده گردد خاندان

 از حسد گردد غراب  یباز ِ شاه

 ک یآن جسد را پاك کرد اهللا، ن

 ا یجسم ِ پر از کبر و پر حقد و ر

 است  یگنج نور است، ار طلسمش خاک

 ها رسدیاهیز آن حسد دل را س

 خاك بر سر کن حسد را، همچو ما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر جهودیان حسد کردن وزیدر ب. 19

 رك از حسد بودش نژادیآن وز

 ش حسدید آنکه از نیبر ام

 کند ینیکاو از حسد، ب یهر کس

 برد یآن باشد که او بوئ ینیب

 بود ینیب یست بیش نیهر که بو

 برد و، شکر آن نکرد یچون که بوئ

 شکر کن، مر شاکران را بنده باش

 مسازه یما یر از ره زنیچون وز

  

 باد داد ینیتا به باطل گوش و ب  

 نان رسدیزهر او در جان مسک

 کند ینیب یگوش و ب یشتن بیخو

 برد یاو را جانب کوئ يبو

 بود ینیاست، کان د يآن بو يبو

 ش خَوردینیکفر نعمت آمد و ب

 نده باش یشان مرده شو، پایش ایپ

 اور از نمازیخلق را تو بر م

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 ر رای، مکر وزيفهم کردن حاذقان نصار. 20

 رین گشته آن کافر وزیناصح د

 هر که صاحب ذوق بود، از گفت او

 ختهیگفت او آمینکته ها م

 هان مشو مغرور زان گفت نکو

 رینه سیاز مکر در لوز کرده او  

 جفت او ید و، تلخیدیم یلذت

 خته یر يدر جالب قند زهر

 ر او یدر ز يزانکه دارد صد بد
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 او چو باشد زشت، گفتش زشت دان

 زانسان بود يگفت انسان، پاره ا

 فرمود نَقل جاهالن یزان عل

 چنان سبزه هر آن کو برنشستبر 

 دش خود را بشستن از حدثیبا

 در ره چست شو: گفتیظاهرش م

 د است و نویظاهر نقره، گر اسپ

 است از شرر يآتش ار چه سرخ رو

 د در نظریبرق اگر چه نور آ

 هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود

 مدت شش سال در هجران شاه

 ن و دل را کل بدو بسپرد خلقید

  

 ست جان ید مرده، آنرا نیهر چه گو  

 ن که نان بود یقیاز نان  يپاره ا

 فالن یبر مزابل همچو سبزه است، ا

 بنشسته است  یشکیبر نجاست ب

 تا نماز فرض او نبود عبس 

 جان را سست شو: گفتیموز اثر 

 ه گردد ازویس یدست و جامه، م

 نگر يه کاریتو ز فعل او س

 ت، دزد بصریک هست از خاصیل

 گفت او در گردن او طوق بود

 را پناه  یسیر اتباع عیشد وز

 مرد خلق یش امر و حکم او میپ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ریر پر تزویوز يبسو یغام شاه پنهانیپ. 21

 غامهایان شاه و او پیدر م

 آن مراد يآخر االمر، از برا

 مقبلم يکا: ش او بنوشت شهیپ

 ده و دل بر رهستیزانتظارم د

 نک اندر آن کارم شهایا: گفت

 ریرا بد اندر دار و گ یسیقوم ع

 را تبع يریمر ام یقیهر فر

 ر و قومشانیامن دو ین ده و ایا

 اعتماد جمله بر گفتار او

 ریش او در وقت و ساعت هر امیپ

 چون زبون کرد آن جهودك جمله را

 یکیبه نام هر  يساخت طومار

  

 شاه را پنهان بدو آرامها  

 شان را بباد یتا دهد چون خاك، ا

 وقت آمد، زود فارغ کن دلم 

 ن غمم آزاد کن، گر وقت هست یز

 فتنه ها یسین عیکافکنم در د

 ریر و دو امیحاکمانشان ده ام

 ر خود را از طمع یبنده گشته م

 ر بد نشان یگشته بند آن وز

 جمله بر رفتار او ياقتدا

 ریکه م ی، گر بدو گفتيجان بداد

 خت از مکر و دها یانگ يفتنه ا

  یگر مسلکینقش هر طومار، د

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ل  و مکر آنیر در احکام انجیط وزیتخل. 22

 نوع دگر یکیهر  يحکم ها

 اضت را و جوعیراه ر یکیدر 

 ستیاضت سود نیر: گفته یکیدر 

 جوع و جود تو: گفته که یکیدر 

 ان تا به سرین خالف آن، ز پایا  

 رکن توبه کرده و، شرط رجوع 

 ست یجز جود ن ین ره، مخلصیاندر ا

 شرك باشد از تو با معبود تو
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 م تمامیجز توکل جز که تسل

 واجب خدمت است: گفته که یکیدر 

 هاستیامر و نه: گفته که یکیدر 

 م اندر آنینیببتا که عجز خود 

 نیعجز خود مب: گفته که یکیدر 

 ن قدرت از اوستین که ایقدرت خود ب

 ن دو بر گذریکز ا: گفته یکیدر 

 ن شمع رایمکش ا: گفته یکیدر 

 یش در هر ملتیخو ياز هوا

 الیو از خ ياز نظر چون بگذر

 مدار یبکش، باک: گفته یکیدر 

 که ز کشتن، شمع جان افزون شود

 شیکه کرد از زهد خوا، هر یترك دن

 آنچت داد حق: گفته که یکیدر 

 ریبر تو آسان کرد و خوش آن را بگ

 بگذار آن ِ خَود: گفته که یکیدر 

 مختلف آسان شدست يراهها

 يسر کردن حق ره بدیگر م

 سر آن بودیم: گفته یکیدر 

 هر چه ذوق طبع باشد چون گذشت

 ع اوینباشد ر یمانیجز پش

 بتسر نبود اندر عاقیآن م

 سر باز دانیتو معسر، از م

 طلب  ياستاد: گفته که یکیدر 

 تالفیچشم بر سر و ندارد ا

 یدند هر گون امتیعاقبت د

 دن نباشد دست بافیعاقبت د

 ییاستا هم تو: گفته که یکیدر 

 مرد باش و، سخرة مردان مشو

 ین جمله توئیا: گفته که یکیدر 

 ستیکینهمه آغاز ما، آخر یا

 ک چون بود؟یصد : گفته که یکیدر 

 در غم و راحت همه مکر است و دام   

 شۀ توکل تهمت است یورنه اند

 ست، شرح عجز ماست یبهر کردن ن

 م آن زمان یقدرت حق را بدان

 ن یکفر نعمت کردن است آن عجز، ه

 قدرت خود نعمت او دان که هوست 

 بت بود هر چه بگنجد در نظر

 ن نظر چون شمع آمد جمع رایک

  یر ذلتیاس یگشته هر قوم

 م شب شمع وصال ین یُکشته باش

 را صد هزار یکی ینیتا عوض ب

 ات از صبر چون مجنون شود یلیل

 ش یا و بیش او دنید پیش آیپ

 جاد حق ین کرد در ایریبر تو ش

 ریفگن در زحیشتن را در میخو

 کان قبول طبع تو، رد است و بد

 چون جان شدست  یرا ملت یکیهر 

  يهر جهود و گبر از او آگه شد

 جان بود يات دل، غذایه حک

 ع و کشت یارد همچو شوره ریبر ن

 ع اویش نارد، بیجز خسارت پ

 نام او باشد معسر عاقبت 

 ن و آن یعاقبت بنگر جمال ا

 در حسب  یابین ینیعاقبت ب

 از حق ائتالف  یابیدور شو تا 

  یر زلتیالجرم گشتند اس

 نها اختالف؟ یز د يبود یور نه، ک

  ییشناسا هم توزانکه استا را 

 ر و سر گردان مشویرو سر خود گ

  یان ما دوئینگنجد در م یم

 ست یند احول مردکیهر که او دو ب

 شد؟ مگر مجنون بودین که اندیا
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 است، ضد همدگر یقول یکیهر 

 اختالف و در صور یدر معان

 يتا ز زهر و، از شکر در نگذر

 ين مثنویوحدت اندر وحدت است ا

  

 باشد؟ بگو، زهر و شکر یکیچون 

گل، سنگ و گهر یروز و شب ب  ن خار و ُ

 ؟يتو از گلزار وحدت بو بر یک

  يمعنو ياز سمک رو تا سماك، ا

  
  قتیان آنکه اختالف در صورت و روش است نه در حقیدر ب. 23

 ن نوع، ده طومار و دوین نمط ویز

 بو نداشت یسیع یک رنگیاو ز 

 جامۀ صد رنگ، زآن خم صفا

 زد ماللیکز او خ یکرنگیست ین

 هزاران رنگهاست یگر چه در خشک

 ا در مثل؟یست دری؟ چیست ماهیک

 در وجود یصد هزاران بحر و ماه

 چند باران عطا باران شده

 د کرم افروختهیچند خورش

 تابان بده د کرمیچند خورش

 نیپرتو ذاتش، زده بر ماء و ط

 یکاشت ين و، هر چه در ویخاك ام

 افتستیت ین امانت، ز آن عنایا

 ارد نو بهاریتا نشان حق ن

 را بداد يکه، جماد يآن جواد

 شودیآن جماد از لطف، چون جان م

 فیگشت از فضلش لط يآن جماد

 ریرا کند فضلش خب يهر جماد

 ستین ن جوشیجان و دل را طاقت ا

 چشم گشت يبد، از و یهر کجا گوش

 ا؟یمیا ساز است، چبود کیمیک

 ن ثنا گفتن ز من، ترك ثناستیا

 ست بودید، نیببا يش هست ویپ

 یکور، از او بگداخت يگر نبود

 تیاو کبود از تعز يور نبود

  

 را عدو یسین عیبر نوشت آن د  

 ، خو نداشت یسیوز مزاج خم ع

 ایض ، چونیک رنگ گشتیساده و 

 و آب زالل  یبل مثال ماه

 بوست جنگهاست یان را با یماه

 تا بدان ماند خدا عز و جل 

 جود يایش آن دریسجده آرد پ

 تا بدان، آن بحر در افشان شده 

 تا که ابر و بحر جود آموخته 

 تا بدان، آن ذره سر گردان شده 

 ن یرندة زمیتا شده دانه، پذ

  یانت جنس آن برداشتیخ یب

 تافتست  يکافتاب عدل بر و

 خاك سرها را نسازد آشکار

 ن سدادین امانت، وین هنرها، ویا

 شود یر، از قهر پنهان میزمهر

 ف یف هو ظریئ من ظریکل ش

 ریغافالن را کرده قهر او ضر

 ست یک گوش نیم؟ در جهان یبا که گو

 شم گشت ی يبد، از و یهر کجا سنگ

 ا؟یمیمعجزه بخش است، چبود س

 خطاست  یو، هست یل هستیدلن یکا

 ؟ش او کور و کبودیپ یست هستیچ

  ید را بشناختیخورش یگرم

 ؟تین ناحیخ ایهمچو  يفسرد یک
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 ن خدعه و مکریا ر دریان خسارت وزیب. 24

 ریهمچو شه نادان و غافل بد وز

 ریقد یر جمله، کان حیناگز

 کز عدم یبا چنان قادر خدائ

 دا کندیصد چو عالم در نظر پ

 ستیبن یشت بزرگ و بیگر جهان پ

 شماست ين جهان خود حبس جانهایا

 حد است ین جهان محدود و آن خود بیا

 زة فرعون رایصد هزاران ن

 نوس بودیجالصد هزاران طب 

 صد هزاران دفتر اشعار بود

 ی، کسين غالب خداوندیبا چن

 خت اویبس دل چون کوه را، انگ

 ست راهیز کردن نیفهم و خاطر ت

،  ُکنج کاو يا  بسا گنج آکنان ِ

 ؟يش او شویگاو که بود تا تو ر

 ؟يست تا مفتون شویزر و نقره چ

 ن سرا و باغ تو، زندان توستیا

 مسخ کرد زدیآنجماعت را که ا

 زرد ياز کار بد شد رو یچون زن

هره کردن، مسخ بود یعورت را ز 

 نیچرخ بر يبردت سویروح م

 ن سفولیز يشتن را مسخ کردیخو

 ن مسخ کردن چون بود؟یپس بتر ز

 یاختر تاخت ياسب همت سو

 ناخلف يا يآخر آدم زاده ا

 ؟یرم عالمیمن بگ: ییچند گو

 گر جهان پر برف گردد سربه سر

وزر ِ وزر ِ چون او، صد هزار ِ  او و، ِ

 ل را، حکمت کندیین آن تخیع

 ، گنجها پنهان کندیدر خراب

 نیقیز را سازد یآن گمان انگ

 ریم ناگزیزد با قدیپنجه م  

 ر یزل، فرد بصیزال و لم یال

 صد چو عالم هست گرداند به دم 

 نا کندیچونکه چشمت را به خود ب

 ست یدان، که ن یم يش قدرت، ذره ایپ

 شماست  يد آن سو، که صحراین دویه

 ، سد است یش آن معنینقش صورت پ

 ک عصای، با یدر شکست از موسئ

 و دمش، افسوس بود یسیش عیپ

 اش، عار بود یئیش حرف امیپ

  یاو خسرد؟ گر نباشد یچون نم

 خت اویرك با دو پا، آویمرغ ز

 رد فضل شاه ینگ یجز شکسته، م

 ش گاویش را، شد ریال اندیکان خ

 ؟ يش او شویخاك چه بود تا حش

 ؟ين مجنون شویست صورت تا چنیچ

 جان توست  يملک و مال تو، بال

 رشان را نسخ کرد یت تصویآ

هره کرد مسخ کرد او را خدا و، ز 

 عنود؟ يباشد اخاك و گل گشتن، چه 

 ن یدر اسفل يآب و گل شد يسو

 که، بد آن رشک عقول  يزآن وجود

 ت دون بودین به غایش آن مسخ، ایپ

  یآدم مسجود را نشناخت

 ؟را شرف یتو پست يچند پندار

  ین جهان را پر کنم از خود همیا

 ک نظریتاب خور بگذاردش از 

 ک شراریست گرداند خدا، از ین

هرآب را، یع شربت کندن آن ز 

گل، جسمها را جان کند   خار را  ُ

هرها انگ ن یزد از اسباب کیم 
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 م رایپرورد در آتش ابراه

 میش، من سودائیاز سبب ساز

 ش، سرگردان شدمیدر سبب ساز

  

 م رایروح سازد، ب یمنیا

 م یش، سوفسطائیوز سبب سوز

 ران شدم یش هم، حیوز سبب سوز

  
 ر و در خلوت نشستن و شور افکندن در قوم  یمکر کردن وز. 25

 ر ماکر بد اعتقادیچون وز

 ر از خود ببستیگر آن وزیمکر د

 دان در فکند از شوق سوزیدر مر

 وانه شدند از شوق اویخلق د

 کردند و، او یهم يالبه و زار

 ست نوریتو ما را ن یب: شانیگفته ا

 از سر اکرام و، از بهر خدا

 ه تویم و، ما را دایما چو طفالن

 ستیجانم از محبان دور ن: گفت

 ران در شفاعت آمدندیآن ام

 میکر يست ما را؟ این چه بد بختیکا

 و، ما ز درد یکنیتو بهانه م

 میما به گفتار خوشت خو کرده ا

 مکن ن جفا با مایاهللا اهللا، ا

 دالنین بیدهد دل مر ترا؟ کایم

 طپندیم یچو ماه یجمله در خشک

 ست کسیکه چون تو در زمانه ن يا

  

 را بدل کرد، از فساد  یسین عید  

 وعظ را بگذاشت، در خلوت نشست 

 بود در خلوت، چهل، پنجاه روز

 از فراق حال و، قال و، ذوق او

 اضت گشته در خلوت، دو تویاز ر

 عصا کش، چون بود احوال کور؟ یب

 ن ما را مدار از خود جدایش از ایب

 ه تویبر سر ما گستران آن سا

 ست یرون آمدن دستور نیک بیل

 دان در ضراعت آمدندیوآن مر

 م یتیتو  ین مانده ما بیاز دل و د

 سرد يم از سوز دل، دمهایزنیم

 م یر حکمت تو خورده ایما ز ش

 لطف کن، امروز را فردا مکن 

 حاصالن  یتو گردند آخر از ب یب

 آب را بگشا، ز جو بر دار بند

 اد رس یاهللا اهللا، خلق را فر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دان رایر مریدفع کردن وز. 26

 سخرگان گفت وگو يهان ا: گفت

 دیپنبه اندر گوش حس دون کن

 پنبۀ آن گوش سر، گوش سر است

 دیفکرت شو یگوش و ب یحس و ب یب

 يِ پندار اندر يتا به گفت و گو

 رونست، فعل و قول مایر بیس

 بزاد ید، کز خشکید یحس، خشک

 گذشت یچونکه عمر اندر ره خشک

 وعظ و گفتار زبان و گوش جو  

 دیرون کنیبند حس، از چشم خود ب

 ن کر، آن باطن کر است یتا نگردد ا

ع جِ دیرا بشنو یتا خطاب ار 

  ؟يبر یبوئ یتو ز گفت خواب ک

 سما ير باطن هست باالیس

 ا نهادیدر در يجان، پا یموس

 گاه کوه و، گاه صحرا، گاه دشت
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 فتاد یر جسم خشک، بر خشکیس

 افت؟یتو  یوان، از کجا خواهیآب ح

 ماست، فهم و وهم و فکر یموج خاک

کرين فکریتا در ا تو دور ي، از آن س 

 ظاهر آمد چون غبار يگفت و گو

  

 ا نهادیر جان، پا در دل دریس  

 شکافت؟  یا را، کجا خواهیموج در

کر است و فناست  یموج آب صحو و س 

 نفور ی، از آن جامین مستیتا از ا

 خاموش خو کن، هوش دار یمدت

  

  

 دان که خلوت را بشکن یمکرر کردن مر. 27

 م رخنه جویحک يا: جمله گفتند

 ب؟ین فریز یم، تا کیرانیما اس

 تو ما را زابتدا یرفتیچون پذ

 يضعف و عجز و فقر ما دانسته ا

 چار پا را، قدر طاقت بار نه

 است يدانۀ هر مرغ، اندازة و

 ریش ي، بر جایطفل را گر نان ده

 بر آرد، بعد از آنچونکه دندانها 

 مرغ پر نارسته، چون پران شود

 چون بر آرد پر، بپرد او به خَود

 کندیو را، نطق تو، خامش مید

 یا توئیگوش ما هوش است، چون گو

 با تو، ما را خاك بهتر از فلک

 است یکیتو، ما را بر فلک تار یب

 است؟ ی، کيتو شب تار يبا مه رو

 م دستیبا تو، بر خاك از فلک برد

 صورت رفعت بود، افالك را

 جسمهاست يصورت رفعت، برا

 ک نظر بر ما فکنیاهللا اهللا 

  

 ن جفا با ما مگویب و، این فریا  

 ب؟ ین عتین ایم، چندیدل و جانیب

 ن تا انتها یمرحمت کن همچن

  يدرد ما را هم دوا دانسته ا

ت کار نه یبر ضع فان، قدر قو 

 است؟  یک يریطعمۀ هر مرغ، انج

 رین را از آن نان مرده گیمسکطفل 

 نان  يایهم بخود گردد دلش جو

 لقمۀ هر گربۀ دران شود

 ک و بدیر نیصف یتکلف، ب یب

ش م کندیگوش ما را، گفت تو، ه 

  یا توئیخشک ما بحر است، چون در

 سماك از تو منور تا سمک  يا

 ؟است ی، کين تارین زمیمه، ا يبا تو ا

 ست یکینور تو، تار یروز را ب

 م پستیتو، چون خاک یبر سما ما ب

 رفعت، روان پاك را یمعن

 ، اسم هاست یش معنیجسمها در پ

 ال تقنطنا فقد ظال الحزن 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شکنم  یر که خلوت را نمیجواب گفتن وز. 28

 دیخود کوته کن يحجتها: گفت

 نینم، متهم نبود امیگر ام

 ست؟یگر کمالم، با کمال انکار چ

 ن خلوت برونیمن نخواهم شد از ا

  

 دیپند را در جان و در دل، ره کن  

 ن یم آسمان را من زمیگر بگو

 ست؟ ین زحمت و آزار چیم، ایور ن

 زآن که مشغولم به احوال درون 
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 گریر بار دیدان بر خلوت وزیاعتراض کردن مر. 29

 ستیر، انکار نیوز يا: جمله گفتند

ست از فراق تو روانیاشک د د 

 کیزد، ولیه نه استیطفل با دا

 یزنیم و، تو زخمه میما چو چنگ

 م و، نوا در ما ز توستیما چو نائ

 م، اندر برد و ماتیما چو شطرنج

 تو ما را جان ِ جان يم؟ ایما که باش

 ها نمایم و، هستیما عدمهائ

 ر علمیش یران، ولیما همه ش

 داست بادیدا و، ناپیحمله مان پ

 باد ما و، بود ما، از داد توست

 ست رای، نينمود یلذت هست

 ریلذت انعام خود را، وامگ

 ت جستجو کند؟ی، کيریور بگ

 منگر اندر ما، مکن در ما نظر

 م و تقاضامان نبودیما نبود

 نقاش و قلمش ینقش باشد پ

 ش قدرت، خلق ِ جمله بارگهیپ

 و و، گه آدم کندیگاه نقش د

 ، تا دست جنباند به دفعیدست ن

 تیر بیتو ز قرآن باز خوان تفس

 ز ماست یر، آن نیم تیگر بپران

 است يجبار ین معنین نه جبر، ایا

 ل اضطراریما شد، دل يزار

 ست؟ین شرم چیار، ایاخت يگر نبود

 ردان چراست؟زجر استادان، به شاگ

 غافل است از جبر او: ییور تو گو

 ين را خوش جواب ار بشنویهست ا

 است يماری، گه بيحسرت و زار

 مار تویب يشویآن زمان که م

 گنه ید بر تو زشتینمایم

 ست یار نیگفت ما، چون گفتۀ اغ  

 ان جان دوان یآه آه است، از م

 ک یگرچه، نه بد داند، نه ن د او،یگر

  یکنیم ي، تو زاریاز ما ن يزار

 م و، صدا در ما ز توست یما چو کوه

 خوش صفات  يبرد و مات ما ز توست، ا

 ان یم، با تو در میتا که ما باش

 نما ی، فانیتو وجود مطلق

 حمله مان از باد باشد، دمبدم 

 داست بادیآنکه ناپ يجان فدا

 جاد توست یما جمله از ا یهست

 ست راین يعاشق خود کرده بود

 رینقل و باده،  جام خود را، وامگ

 رو کند؟ینقش با نقاش، چون ن

 خود نگر ياندر اکرام و سخا

 شنودیلطف تو، ناگفتۀ ما م

 عاجز و بسته، چو کودك در شکم 

 ش سوزن کارگه یعاجزان، چون پ

 و، گه غم کند يگاه نقش شاد

 نفع  ، تا دم زند از ضرّ وینطق ن

میما رم: زدیگفت ا ذ را ت یت 

 ر اندازش خداست یما کمان و، ت

 است  يزار ي، برايذکر جبار

 اریل اختیخجلت ما شد، دل

 ؟ستیغ و خجلت و آزرم چین دریو

 رها، گردان چراست؟ یخاطر از تدب

 ماه حق، پنهان شد اندر ابر او

  ين بگرویاز کفر و، بر د يبگذر

 است  يداری، همه بيماریوقت ب

 از جرم استغفار تو یکنیم

 م به ره یکه باز آ: تین یکنیم
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 نیبعد از ا: که یکنیمان میعهد و پ

 تو را يمارین گشت آن که بیقیپس 

 اصل جو ين اصل را، ایپس بدان ا

 دارتر، پر دردتریهر که او ب

 ت کو؟ی، زاریگر ز جبرش آگه

 چون کند؟ ير، شادیبسته در زنج

 کند؟ ير حبس، آزادیاس یک

 ت بسته اندیکه پا ینیب یور تو م

 مکن با عاجزان یپس تو سرهنگ

 ، مگوینیب یچون تو جبر او نم

 ل استت بدانیکه م يدر هر آن کار

 ست و خواستیلت نیکه م يدر هر آن کار

 ندیا جبریدر کار دنا، یانب

 اریاخت یا را کار عقبیانب

 شیجنس خو يبه سو یزآنکه هر مرغ

ن آمدندیکافران، چون جنس سج 

 ن بدندییا، چون جنس علیانب

 خدا، بنما تو جان را آن مقامیا

 ک مایان ندارد لین سخن پایا

  

 ن یگز يجز که طاعت نبودم کار  

 تو را يداریببخشد هوش و ب یم

 هر که را درد است، او بردست بو

 هر که او آگاه تر، رخ زردتر

 ت کو؟یر جباریجنبش زنج

 چون کند؟  يچوب اشکسته، عماد

 کند؟  يگرفتار بال، شاد یک

 تو سرهنگان شه، بنشسته اندبر 

 عاجز، آن  يزآنکه نبود، طبع و خو

 د کو؟ی، نشان دینیب یور هم

 ان یع ینیب یقدرت خود را هم

 ن از خداست ی، کايشو ياندر آن جبر

 ندیجبر یکافران، در کار عقب

 اریا اختیکافران را کار دن

 ش یش پیپرد او در پس و، جان پیم

 ن آمدندییا را، خوش آیسجن دن

 ن بجان و دل شدندییعل يسو

 د کالم یرویحرف میکه اندرو ب

 قصه را یم آن تمامیباز گوئ

  

  
  
  
  
  

 دان را از نقض خلوت خود یر، مرید کردن وزینوم. 30

 ر از اندرون آواز دادیآن وز

 غام کردین پیچن یسیکه مرا ع

 نیوار کن، تنها نشیدر د يرو

 ستیگفتار ن ين، دستوریبعد از ا

 دوستان، من مرده ام يالوداع ا

 چون حطب ير چرخ ناریتا به ز

 نینم بعد از اینش یسیع يپهلو

  

 ن معلوم بادیدان، از من ایمر يکا  

 شان باش فردیاران و خویکز همه 

 ن یش هم خلوت گزیوز وجود خو

 ست یم کار نین، با گفت و گویبعد از ا

 رخت بر چارم فلک در برده ام 

 من نسوزم، در عنا و در عطب 

 ن یبر فراز آسمان چارم

  

  
  
  
  
  
  
  

 یقیو طر یک بنوعیران را هر یر امیفتن وزیفر. 31

 ران را بخواندی، آن امیوآنگهان

 يسوین عیبه د: ک رایگفت هر 

 ک حرف راندیک تنها، به هر یک به ی  

  يفۀ من تویب حق و، خلینا
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 ران دگر اتباع تویو آن ام

 ریکو کشد گردن، بگ يریهر ام

 ينرا مگویزنده ام اک تا من یل

 دا مکنین پیرم من، تو ایتا نم

 حین طومار و احکام مسینک ایا

 ن گفت او جدایرا چن يریهر ام

 زیرا کرد اندر سرّ عز یکیهر 

 طومار داد یکیرا، او  یکیهر 

 ان تا بسریگر ز پایضد همد

 طومارها بد مختلف یجملگ

 ن طومار، ضد حکم آنیحکم ا

  

 اع تویجمله را، اش یسیکرد ع  

 ریدارش اس یا خود همیا بکش، ی

 ياست را مجوین ریرم، ایتا نم

 ال مکن یو است یشاه يدعو

 ح یک بر خوان تو بر امت، فصیک به ی

 ن خدایب جز تو، در دیست ناین

 زین را گفت نیهر چه آن را گفت، ا

 ضد دگر بد المراد یکیهر 

 پسر ين را، ایشرح دادستم من ا

 ا تا الف یهمچو شکل حرفها، 

 ان ین ضد را بیم این کردیش از ایپ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دان یر خود را در خلوت از مریکشتن وز. 32

 گر در ببستیبعد از آن، چل روز ِ د

 که خلق از مرگ او آگاه شد چون

 خلق چندان جمع شد بر گور او

 کان عدد را هم، خدا داند شمرد

 شیخو يخاك او کردند بر سرها

 یق بر سر گورش، مهیآن خال

 جمله از درد فراغش در فغان

 مهان يا: ، خلق گفتندیبعد ماه

 مش امامیاو شناس يتا به جا

 م یار او نهیسر همه بر اخت

 د و، ما را کرد داغیچونکه شد خورش

 اری يده، رویش دیچونکه شد از پ

 چونکه گل بگذشت و، گلشن شد خراب

 انید در عیایچون خدا اندر ن

 ب با منوبیغلط گفتم، که نا ین

 صورت پرست ییدو باشد، تا تو ین

 ، چشمت دو استيچون به صورت بنگر

 افتد بصر یکیالجرم، چون بر 

 نور هر دو چشم نتوان فرق کرد

 ش کشت و، از وجود خود برست یخو  

 امتگاه شدیبر سر گورش ق

 موکنان، جامه دران، در شور او

 و کرد یاز عرب، وز ترك و، از روم

 شیخو يدند درمانهایدرد او د

 یکرده خون را از دو چشم خود ره

 هم شهان و هم کهان و هم مهان

 ش نشان؟ یست بر جایران کیاز ام

 امتا که کار ما، از او گردد تم

 م یدست بر دامان و دست او ده

 چاره نبود بر مقامش از چراغ 

 ادگارید از او مان یبا یبینا

 م؟ از گالب یگل را، از که جوئ يبو

 غمبران ین پیب حقند، اینا

 د، نه خوب یح آی، قبيگر دو پندار

 ک گشت، کز صورت برست یش او یپ

 کتو است یتو به نورش درنگر، کان 

 د در نظر یباشد، دو نا یکیآن 

 چونکه در نورش، نظر انداخت مرد
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 ن احد من رسلهیغمبران حقند که ال نفرق بیان آنکه جمله پیدر ب. 33

 در مکان يده چراغ ار حاضر آر

 یکیفرق نتوان کرد نور هر 

 من الفرقان و قل یاطلب المعن

 يبشمر یب و، صد آبیگر تو صد س

 ستیقسمت و اعداد ن یدر معان

 اران خوش استیار، با یاتحاد 

 صورت سرکش، گدازان کن، ز رنج

 او يتهای، عنايور تو نگداز

 ش راید، هم به دلها خویاو نما

 ک گوهر همهیم و یمنبسط بود

 م، همچون آفتابیک گهر بودی

 رت آمد آن نور سرهچون به صو

 قید، از منجنیران کنیکنگره و

  

 ر آن یباشد به صورت، غ یکیهر   

  یشک ی، بيآر يچون به نورش رو

ل یال نفرق ب س  ن آحاد الرُ

  يک شود چون بفشریصد نماند، 

 ست یه و افراد نیتجز یدر معان

 ر، صورت سرکش است یگ یمعن يپا

 ر آن، وحدت چو گنج یز ینیتا بب

 او يدلم موال يگدازد اخود 

 ش رایاو بدوزد، خرقۀ درو

 م، آن سر همه یپا بد یسر و ب یب

 ، همچو آب یم و صافیگره بود یب

 کنگره  يه هایشد عدد، چون سا

 قین فریان ایتا رود فرق از م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را آنچه ندانند، یز. قدر عقولهم یکلموا الناس عل: هم السالم را گفتندیعلاء یان آنکه انبیدر ب. 34
 آخر یامرنا ان تنزل الناس منازلهم، ال: ه السالم یقال عل. ان داردیشان را زیانکار کنند و ا

 يمن از مر ین را گفتمیشرح ا

 زیغ پوالد است، تینکته ها، چون ت

 ایاسپر م ین الماس، بیش ایپ

 غ کردم در غالفین سبب من تیز

  

  يک ترسم، تا نلغزد خاطریل  

 زیتو سپر، واپس گر يگر ندار

 ایغ را نبود حیدن تیکز بر

 ، نخواند بر خالف یتا که کج خوان

  

  
  
  
  

 يعهدیگر در ولیکدیمنازعت کردن امرا با . 35

 داستان یم اندر تمامیآمد

 شوا برخاستندین پیکز پس ا

 ش رفتیران، پیز آن ام يریک امی

 ب آن مرد، منینک نایا: گفت

 ن طومار، برهان من استینک ایا

 نیگر آمد از کمیر دیآن ام

 نمود يز طوماریاز بغل او ن

 ک قطاریک یران دگر یآن ام

 جمع راستان  يوز وفادار  

 خواستندیم یبیبر مقامش نا

 ش رفت یش آن قوم وفا اندیپ

 منم اندر زمن  یسیب عینا

 ابت بعد از او آن ِ من است ین نیکا

 ن یاو در خالفت بد هم يدعو

 تا بر آمد هر دو را خشم و جحود

 آب دار يغهایده تیبر کش
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 به دست يغ و طوماریرا ت یکیهر 

 کرانیل بیداشت خ يریهر ام

 صد هزاران مرد ترسا کشته شد

 از چپ و راست لیخون روان شد همچو س

 فتنه ها کاو کشته بود يتخمها

 جوزها بشکست و، آن کان مغز داشت

 کشتن و مردن، که بر نقش تن است

 ار ِ دانگین است، آن شد یریآنچه ش

 آنچه پر مغز است، چون مشک است پاك

 دا شودیاست، خوش پ یآن چه با معن

 صورت پرست يکوش، ا یرو به معن

 باش، تا ین اهل معنیهمنش

 خالف ین تن، بیدر ا یمعن یجان ب

 مت استیتا غالف اندر بود با ق

 ن را مبر در کارزاریغ چوبیت

 گر طلبین، برو دیگر بود چوب

 استیغ در زرادخانۀ اولیت

 نین گفته، همیان همیجمله دانا

 ، خندان بخريخریم يگر انار

 مبارك خنده اش، کاو از دهان يا

 نار ِ خندان، باغ را خندان کند

 نامبارك، خندة آن الله بود

 ایبا اول ی، صحبتیک زمانی

 يگر تو سنگ صخره و مرمر بو

 ان جان نشانیمهر پاکان در م

 دهاستیمرو، ام يدینوم يکو

 اهل دل کشد يدل ترا، در کو

 یدل طلب از هم دل ين غذایه

 یل صاحب دولتیدست زن در ذ

 صحبت صالح تو را، صالح کند

  

 الن ِ مست یدرهم افتادند، چون پ  

 دند آن زمان یغها را برکشیت

 ده پشته شدیبر يتا ز سرها

 ن گرد خاست یکوه کوه، اندر هوا ز

 شان گشته بودیا يآفت سرها

 بعد کشتن، روح پاك نغز داشت 

 ب را بشکستن است یچون انار و س

 ر بانگ یدست، نبود غیوآنچه پوس

 ر خاك یده است، نبود غیوانچه پوس

 ست، خود رسوا شودیمعن یوآنچه ب

 بر تن صورت پر است  یزآنکه معن

 فتا یو هم باش یابیهم عطا 

 ن در غالف یغ چوبیهست همچون ت

 چون برون شد، سوختن را آلت است 

 بنگر اول، تا نگردد کار، زار

 ش آ با طرب یور بود الماس، پ

 است یمیشان شما را کیدن اید

ۀً للعالم مح ن یهست دانا ر 

 تا دهد خنده ز دانۀ او خبر

 د دل چو در، از درج جان ینمایم

 صحبت مردانت، چون مردان کند

 کز دهان او، سواد دل، نمود

 ا یر یبهتر از صد ساله طاعت ب

  ي، گوهر شویچون به صاحب دل رس

 دل مده اال، به مهر دل خوشان 

 دهاست یمرو، خورش یکیتار يسو

 تن ترا، در حبس آب و گل کشد

  یرو بجو اقبال را از مقبل

  یرفعت یابیلش بتا ز افضا

 صحبت طالح تو را، طالح کند 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ل بود یکه در انج یمصطفم حضرت ینعت تعظ. 36
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 یل نام مصطفیبود در انج

 ه ها و شکل اویبود ذکر حل

 ان بهر ثوابیفۀ نصرانیطا

 فیبدان نام شر يبوسه دادند

 ن فتنه که گفتم، آن گروهیاندر ا

 ریران و وزیمن از شرّ امیا

 ار شدیز هم بسیشان نینسل ا

 انیگر از نصرانیوآن گروه د

 فتنمستهان و خوار گشتند از 

 قیمستهان و خوار گشتند آن فر

 نشان و حکمشانیهم مخبط د

 کند يارین ینام احمد، چون چن

 نیشد، حص ينام احمد چون حصار

 ریز ِ درمان ناپذین، خون ریبعد از ا

  

 غمبران، بحر صفایآن سر پ  

 بود ذکر غزو و صوم و اکل او

 بدان نام و خطاب  يدندیچون رس

 ف یبدان وصف لط يرو نهادند

 من از فتنه بدند و، از شکوه یا

 ریدر پناه نام احمد مستج

 ار شدینور احمد ناصر آمد، 

 مستهان  ينام احمد داشتند

 شوم فن  ير شوم رایاز وز

 ق یگشته محروم از خود و، شرط طر

 ان یکج ب يطومارها یاز پ

 کند؟ يتا که نورش چون مددکار

 ن؟ یتا چه باشد ذات آن روح االم

 ریآن وز ياز بال کاندر افتاد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جهد کرد یسین عیگر که در هالك دیت پادشاه جهود دیان حکایدر ب. 37

 گر ز نسل آن جهودیک شه دی

 گر خروجین دیاز ا یگر خبر خواه

 سنت بد، کز شه اول بزاد

 یسنتهر که او بنهاد ناخوش 

 ن کند، زانگون ستمیزانکه هر چه ا

 کوان رفتند و سنتها بماندین

 امت، هر که جنس آن بدانیتا ق

 ن، و آب شوریرین آبِ شیرگ رگ است ا

 راث از خوش آبیکوان را هست مین

 يشد نثار طالبان، ار بنگر

 شعله ها، با گوهران گردان بود

 دودینور روزن گرد خانه م

 ستیوستگیپ يهر که را با اختر

 طالعش گر زهره باشد در طرب

 ز خویخون ر یخیور بود مر

 اختران ياخترانند، از ورا

 رو نمود یسیدر هالك قوم ع  

 سوره بر خوان، و السما ذات البروج 

 نهاد يگر، قدم بر وین شه دیا

  ین رود هر ساعتیاو نفر يسو

 ش و کم یب ید خدا، بین جویزاول

 مان، ظلم و لعنتها بماندیوز لئ

بدان ید، بود رویدر وجود آ  ش  ِ

 رود تا نفخ صوریق میدر خال

ورثْنَا الکتاب یآن چه م  راث است أَ

  يغمبریپ شعله ها از گوهر

 شعله آن جانب رود، هم کان بود

 رودیم یبه برج یزآنکه خور، برج

 است  یمر ورا، با اختر خود هم تک

 دارد و، عشق و طلب  یل  ُکلیم

 د اویجنگ و بهتان و خصومت جو

 که احتراق و نحس نبود اندر آن 
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 دگر يران در آسمانهایسا

 راسخان در تاب انوار خدا

 هر که باشد طالع او، زآن نجوم

 نباشد خشم او یخیخشم مر

 من از کسف و غسقینور غالب، ا

 حق فشاند آن نور را بر جانها

 افتهیوآن نثار نور، هر کس 

 ، نابدهیهر که را دامان عشق

 ُکل است يها سویجزوها را، رو

 گاو را رنگ از برون و، مرد را

 ک، از خُم صفاستین يرنگها

ۀَ اهللا، نام آن رنگ لط غَ بفیص 

 رودیا میا به دریآنچه از در

 ز رویت يلهایاز سر کُه، س

  

 ن هفت آسمان مشتهریر ایغ  

 از هم جدا یوسته، نیبهم پ ین

 در رجوم  نفس او کفار سوزد

 منقلب رو، غالب مغلوب خو

 ن نور حق یان اصبعیدر م

 مقبالن برداشته دامانها

 ر خدا برتافته یاز غ يرو

 بهره شده  یزآن نثار نور، ب

 گل است  يبلبالن را عشق، با رو

 از درون جو، رنگ سرخ و زرد را

 اه آبِ جفاست یرنگ زشتان، از س

ۀُ اهللا، بو  عنَ  ف ین رنگ کثیا يلَ

 رودیهمانجا کامد، آنجا م از

 ز رویوز تن ما، جان عشق آم

  

  
  
  
  
  
  

ن بت سجده کند، از یآتش نهادن، که هر که ا يآتش افروختن پادشاه و بت را در پهلو. 38
 آتش برهد 

 کرد ين چه رایآن جهود سگ بب

ستیکانکه ا  ن بت را سجود آرد، برَ

 ن بت نفس، او ندادیا يچون سزا

 مادر بتها، بت نفس شماست

 آهن و سنگ است نفس و، بت شرار

 ساکن شود؟ یسنگ و آهن زآب، ک

 سنگ و آهن در درون دارند نار

 چون نار برون کشته شودزآب، 

 آهن و سنگ است، اصل نار و دود

 اه آبست در کوزه نهانیبت، س

 اهیل سیآن بت منحوت، چون س

 بت درون کوزه چون آب گذر

 ک پاره سنگیصد سبو را بشکند، 

 شود یآب خُم و کوزه گر، فان

 ک سهلیبت شکستن سهل باشد، ن

 کرد يبر پا یآتش، بت يپهلو  

 ارد، در دل آتش نشست یور ن

 گر بزادید یاز بت نفسش، بت

 ن بت اژدهاست یزآنکه آن بت مار و، ا

 رد قراریگیآن شرار از آب م

 من بود؟یا ین دو، کیبا ا یآدم

 نبود گذارآب را، بر نارشان 

 رود؟ یدر درون سنگ و آهن، ک

 فرع هر دو، کفر ِ ترسا و جهود

 ه را، چشمه دان ینفس، مر آب س

 بر شاهراه  ينفس بتگر، چشمه ا

 مصر  ينفس شومت چشمۀ آن، ا

 درنگ  یزهاند بیو آب چشمه م

 بود یآب چشمه تازه و، باق

 دن نفس را، جهل است، جهل یسهل د
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 پسر ي، ایصورت نفس ار بجوئ

 ر مکر از آنو، در ه يهر نفس مکر

 زیگر یو، موس یموس يدر خدا

 دست را اندر احد و احمد بزن

  

 درقصۀ دوزخ بخوان، با هفت 

 ان یغرقه صد فرعون، با فرعون

 زیمر یمان را ز فرعونیآب ا

 برادر، واره از بوجهل ِ تن  يا

  
را با طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسخن آمدن طفل در  یآوردن پادشاه جهود زن. 39

 ان آتش یم

 با طفل آورد آن جهود یک زنی

 ن بت سجده کنیش ایزن پ يا: گفت

 ن و مؤمنهیبود آن زن پاکد

 طفل از او بستد، در آتش در فکند

 ش بتیخواست تا او سجده آرد پ

 نجا خوشمیاندرآ مادر که من ا

 بیبهر حج چشم بند است آتش، از

 ن برهان حقیاندرآ مادر، بب

 ن، آتش مثالیاندرآ و آب ب

 نیم بیاندرآ اسرار ابراه

 دم گه زادن ز تویدیمرگ م

ستم از زندان تنگ چون بزادم، ر 

 دم کنونین جهان را چون رحم دیا

 یدم عالمین آتش بدیاندر ا

 ست شکل ِ هست ذاتینک، جهان ِ ن

 ياندرآ مادر به حق مادر

 مادر که اقبال آمدستاندرآ 

 ، اندرآيدیقدرت آن سگ بد

 تو يم پایگشایمن ز رحمت م

 گران را هم بخوانیاندرآ و د

 همه، پروانه وار يد ایاندر آئ

 مسلمانان همه يد، ایاندر آئ

 نین چنید اینید و ببیاندر آئ

 همه مست و خراب يد، ایاندر آئ

 قین بحر عمید، اندر ایاندر آئ

 ش آن بت، و آتش اندر شعله بودیپ  

 سخُن  یب يورنه در آتش بسوز

 سجدة آن بت نکرد، آن موقنه 

 مان بکندید و، دل از ایزن بترس

 لم أمت  یکإن: بانگ زد آن طفل

 ان آتشم یگر چه در صورت م

 ب ین، سر بر آورده ز جیرحمت است ا

 عشرت خاصان حق  ینیتا بب

 کاتش است آبش مثال  یاز جهان

 ن یاسمیافت ورد و یکاو در آتش 

 سخت خوفم بود افتادن ز تو

 ، خوب رنگ ی، خوش هوائیدر جهان

 ن سکون یدم این آتش بدیچون در ا

  یدم یسیعذره ذره، اندر او 

 ثبات  یو آن جهانتان هست شکل ِ ب

  ين آذر ندارد آذرین که ایب

 اندرآ مادر، مده دولت ز دست 

 قدرت و فضل خدا ینیتا بب

 تو يستم پروایکز طرب خود ن

 کاندر آتش، شاه بنهادست خوان 

 ن آتش که دارد صد بهاریاندر ا

 ن، عذاب است آن همه یر عذب دیغ

 ن یسرد گشته آتش گرم مه

 ن عتاب یهمه ع يد، ایاندر آئ

 ق یو رق یتا که گردد روح، صاف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



44 

 

 را اندر اومادرش انداخت خود 

 اندر آمد مادر آن طفل خُرد

 مادرش هم زآن نسق، گفتن گرفت

 ان آن گروهیزد در میبانگ م

 مردمان يکا: زد خلق راینعره م

  

 دست او بگرفت، طفل مهر خو 

 دولت را ببرد  ياندر آتش، گو

 در وصف لطف حق، سفتن گرفت 

 شد جان خلقان از شکوه یپر هم

 ن بوستان ید ایاندر آتش بنگر

  
 انداختن مردمان خود را بارادت در آتش از سر ذوق. 40

 شتنیخو یخلق خود را بعد از آن ب

 کشش از عشق دوست یموکل ب یب

 تا چنان شد، کان عوانان خلق را

 خجله رو و یشد س يهودیآن 

 مان، خلق عاشق تر شدندیکاندر ا

کریچیطان هم در او پیمکر ش  د، شُ

 کسان يمالند بر رویآنچه م

 د جامۀ خلق، چستیدریآنکه م

  

 فکندند اندر آتش مرد و زن  یم  

 ن کردن هر تلخ، از اوست یریزآنکه ش

 ایکردند، کاتش در میمنع م

 مار دل ین سبب، بیمان زیشد پش

 جسم، صادق تر شدند يدر فنا

کریه رو دیو خود را هم سید  د، شُ

 جمع شد در چهرة آن ناکس، آن 

 شان درست یده آن ِ او، زایشد در

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 غمبر بتمسخر بردیکژ ماندن دهان آن شخص گستاخ که نام پ. 41

 آن دهان کژ کرد و، از تسخر بخواند

 محمد عفو کن يباز آمد، کا

 کردم ز جهلیمن تو را افسوس م

 چون خدا خواهد که پردة کس درد

 ب کسیور خدا خواهد که پوشد ع

 کند ياریچون خدا خواهد که مان 

 ان اوستی، که او گریخنک چشم يا

 ستیه آخر خنده ایهر گر یاز پ

 هر کجا آب روان، سبزه بود

 باش چون دوالب ناالن، چشم تر

 عفو کردد، یمرحمت فرمود س

 ، رحم کن بر اشک باریرحم خواه

  

 نام احمد را، دهانش کژ بماند  

 ترا الطاف و علم من لدن  يا

 من بدم افسوس را، منسوب و اهل 

 لش اندر طعنۀ پاکان بردیم

 وبان نفس یب معیکم زند در ع

 کند يل ما را جانب زاریم

 ان اوست یون دل، که او بریهما يا

 است  يبنده ان، مبارك یمرد آخر ب

 هر کجا اشک روان، رحمت شود

 د خضریتا ز صحن جانت، بر رو

 زرد  يچون ز جرأت توبه کرد از رو

 فان رحم آری، بر ضعیرحم خواه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و جواب او يسوزیعتاب کردن جهود آتش را که چرا نم. 42

 تند خو يکا: شهرو به آتش کرد 

 تت؟ی، چه شد خاصيسوزیچون نم

 خوت کو؟ یعیآن جهان سوز طب  

 تت یا ز بخت ما دگر شد نی
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 تو بر آتش پرست یینبخشا یم

 یستیآتش تو صابر ن يهرگز ا

 ا هوش بندیعجب،  يچشم بند است، ا

 استیمیا سی، یکردت کس یجادوئ

 من همانم آتشم: گفت آتش

 گر نگشت و عنصرمیطبع من د

 بر در خرگه، سگان ترکمان

 گانه رویور به خرگه بگذرد ب

 یستم در بندگیز سگ کم نمن 

 ن کندیآتش طبعت اگر غمگ

 دهد يآتش طبعت اگر شاد

 ، تو استغفار کنینیچون که غم ب

 شود ين غم شادیچون بخواهد، ع

 باد و خاك و آب و آتش بنده اند

 امیشه در قیش حق آتش همیپ

 ، آتش جهدیسنگ بر آهن زن

 آهن و سنگ ستم، بر هم مزن

 کیسنگ و آهن خود سبب آمد و ل

 شین سبب را آن سبب آورد پیکا

 ن سبب را آن سبب عامل کندیا

 ا را رهبر استیو آن سببها، که انب

 ن سبب را محرم آمد عقل مایا

سن ين سبب چه بود؟ به تازیا گو ر 

 ن رسن را علت استیگردش چرخ، ا

 سببها در جهان ين رسنهایا

 صفر و سر گردان چو چرخ یتا نمان

 امر حقشود از یباد، آتش م

 پسر يآبِ حلم و آتش خشم ا

 واقف از حق جان باد يگر نبود

  

  ؟آن که نپرستد ترا، او چون برست  

 ؟ یستیست؟ قادر نی؟ چيچون نسوز

 ؟ن شعلۀ بلندیچون نسوزاند چن

 ا خالف طبع تو، از بخت ماست ی

 تابشم  ینیاندرآ تا تو بب

 برم  يغ حقم، هم به دستوریت

 همان یش میکرده پ یچاپلوس

 رانه اویند از سگان، شیحمله ب

  یست حق، در زندگین یکم ز ترک

 ن کندیک دیسوزش از امر مل

 ن نهدیک دیمل ياندر او شاد

 غم به امر خالق آمد، کار کن 

 شود ي، آزادين بند پایع

 با من و تو مرده، با حق زنده اند

 چان مدام یهمچو عاشق، روز و شب پ

 رون نهدیهم به امر حق، قدم ب

 ند، همچون مرد و زن یزاین دو میکا

 ک یمرد ن يتو به باالتر نگر، ا

 ؟شیشد سبب هرگز بخو یسبب، ک یب

 پر و عاطل کند یب یباز گاه

 ن سببها برتر است یآن سببها، ز

 ایو آن سببها راست محرم، انب

ه، ایاندر ا سن آمد به فن ن رین چ 

 دن زلت است یچرخ گردان را ند

 ن چرخ سرگردان مدان یهان و هان، ز

 چو مرخ  يمغز یتو، ز ب يتا نسوز

 هر دو سر مست آمدند از خَمر حق 

 نظر یی، چو بگشاینیهم ز حق ب

 ؟ان قوم عادیم يکرد یفرق ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه السالم قوم عاد رایقصۀ هالك کردن باد در عهد هود عل. 43

 دیرسیشد باد، کانجا مینرم م   دیکش یهود گرد مومنان خط
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 رون بود ز آن خط، جمله رایهر که ب

 دیکشیم یبان راعین شیهمچن

 شد او وقت نماز یچون به جمعه م

 اندر آن یدر نرفت یچ گرگیه

 باد حرص گرگ و، حرص گوسفند

 ن باد اجل با عارفانیهمچن

 م را دندان نزدیآتش ابراه

 نیآتش شهوت نسوزد اهل د

 ا چون به امر حق بتاختیموج در

 دیخاك، قارون را، چو فرمان در رس

 دیچر یسیآب و گل چون از دم ع

 قاز دهانت چون برآمد حمد ح

 آب و گل يحت، بجایهست تسب

 شد به رقص یکوه طور از نور موس

 ز؟یشد عز یچه عجب گر کوه صوف

 د آن شاه جهودیب دین عجایا

  

 گسست اندر هوا یپاره پاره م  

 دیپد یگرد بر گرد رمه، خط

 ارد گرگ آنجا ترکتازیتا ن

 زآن نشان  یهم نگشت يگوسپند

 خدا را بود بنددائره مرد 

 م بوستان ینرم و خوش همچون نس

گز د؟یچون  ُ گزَ  دة حق بود، چونش َ

 ن یان را برده تا قعر زمیباق

 واشناخت  یرا ز قبط یاهل موس

 دیبا زر و تختش به قعر خود کش

 دیشد پر یبال و پر بگشاد و، مرغ

 مرغ جنت سازدش رب الفلق 

 مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل 

 کامل شد و رست او ز نقص  یصوفئ

 زیبود ن یاز کلوخ یجسم موس

 جز که طنز و جز که انکارش نبود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حت ناصحان او رایطنز و انکار کردن پادشاه جهود و نص. 44

 از حد مگذران: ناصحان گفتند

 ن فعل بدیاز کشتن، مکن ابگذر 

 ناصحان را دست بست و بند کرد

 دینجا رسیکار چون ا: بانگ آمد

 بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت

 شان بود آتش ابتدایاصل ا

 قیهم ز آتش زاده بودند آن فر

 هم ز آتش زاده بودند آن خسان

 بودند، مومن سوز و بس یآتش

 هیآن که بوده است امه الهاو

 است يان ویجو مادر فرزند،

 است یآب اندر حوض اگر زندان

 برد تا معدنشیرهاند، میم

 ما را همچنان ين نفس، جانهایو

 ن مران یزه را چندیمرکب است  

 ن، آتش مزن در جان خَود یبعد از ا

 وند کردیوند در پیظلم را پ

 دیسگ، که قهر ما رس يدار ا يپا

 حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت 

 ش رفتند انتهایاصل خو يسو

 ق یکل باشد طر يجزوها را سو

 راندند از نار و دخان یحرف م

 شان، چو خس یسوخت خود را آتش ا

 ه یه آمد مر او را زاویهاو

 است  یاصلها مر فرعها را در پ

 است  یکند، که ارکان یباد نشفش م

 بردنش  ینیاندك اندك، تا نب

 اندك اندك دزدد از حبس جهان 
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 اب الکلمیصعد أطیه یتا إل

 یأنفاسنا بالمنتق یترتق

 نا مکافات المقالیثم تأت

 امثالها ینا الیلجیثم 

 هکذا تعرج و تنزل دائما

 ن کششیا یعنیم، یگوئ یپارس

 مانده است یبه سوئ یچشم هر قوم

 نیقیذوق جنس، از جنس خود باشد 

 بود یا مگر آن قابل جنسی

 همچو آب و نان، که جنس ما نبود

 ت ندارد آب و نانینقش جنس

 ر جنس باشد ذوق مایور ز غ

 تیآنکه مانند است، باشد عار

 رید از صفیمرغ را گر ذوق آ

 د از سرابیتشنه را گر ذوق آ

 مفلسان، گر خوش شوند، از زر قلب

 ت، از ره نفکندیتا زراندود

 ن قصه رایله باز خوان ایاز کل

  

 ث علم یح یصاعدا منا إل  

 دار البقا یمتحفا منا إل

 الجالل  يك رحمۀ من ذضعف ذا

 نال العبد مما نالهای یک

 ه قائمایذا فال زلت عل

 د، که آمد آن چشش یز آن طرف آ

 رانده است  یک روز ذوقیکان طرف 

 ن یذوق جزو، از کل خود باشد بب

 وست جنس او شودیچون بدو پ

 گشت جنس ما و، اندر ما فزود

 ز اعتبار آخر، آن را جنس دان 

 جنس راآن مگر مانند باشد 

 نماند عاقبت  یت باقیعار

 ریابد شد نفیچونکه جنس خود ن

 د آب یزد، جوی، گريچون رسد در و

 ک آن رسوا شود، در دار ضرب یل

ه نفکندیتا خ ال کژ تو را چ 

 و اندر آن قصه طلب کن حصه را

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان توکل و ترك جهد کردنیران و بیقصه نخج. 45

 خوش ير در وادیفۀ نخجیطا

 ربودین درمیر از کمیبسکه آن ش

 ریشان به شیله کردند آمدند ایح

 ایم يدیص یفه، در پیجز وظ

  

کش یر، دایبودشان با ش   ش مم ک 

 آن چرا، بر جمله ناخوش گشته بود

 ریم سیفه، ما تو را داریکز وظ

 این گیتا نگردد تلخ بر ما ا

  

  
  
  
  

  ت جهدیان خاصیران را و بیر نخجیجواب ش. 46

 نم، نه مکری، گر وفا بيآر: گفت

 من هالك فعل و مکر مردمم

 نیمردم نفس از درونم در کم

 دیلدغ المؤمن شنیگوش من ال 

  

 د و بکریده ام از زیمکرها بس د  

گز  دة زخم مار و کژدمم یمن  َ

 ن یاز همه مردم بتر، در مکر و ک

گزیقول پ  دیغمبر به جان و دل  ُ

  

  
  
  
  

 ران توکل را بر جهد یح نهادن نخجیباز ترج. 47

 عن قدر یغنیس یالحذر دع ل   م با خبریحک يا: جمله گفتند
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 شر استدن، شور و یدر حذر شور

 زیتند و ت يبا قضا پنجه مزن، ا

 ش حکم حقید بود پیمرده با

  

 رو توکل کن، توکل بهتر است   

 زیرد هم قضا با تو ستیتا نگ

 د زخمت، از رب الفلق یایتا ن

  

  
  
  

 م یر جهد را بر توکل و تسلیح نهادن شیباز ترج. 48

 گر توکل رهبر است، يآر: گفت

 غمبر به آواز بلندیگفت پ

 شنو "ب اهللایالکاسب حب"رمز 

 عمو يرو توکل کن تو با کسب، ا

 ینما، تا واره يجهد کن، جد

  

 غمبر است ین سبب هم سنت پیا  

 اشتر ببند يبا توکل زانو

 از توکل، در سبب کاهل مشو

 کن، مو بمو یکن، کسب میجهد م

  یابله، یور تو از جهدش بمان

  

  
  
  
  
  

 ران توکل را بر جهد و کسبیح نخجیباز ترج. 49

 کسب، از ضعف خلق: قوم گفتندش که

 پس بدان که کسبها از ضعف خاست

 از توکل خوبتر یست کسبین

 بال يزند از بال، سویبس گر

 له اش، دام بودیله کرد انسان و، حیح

 در ببست و، دشمن اندر خانه بود

 نه کشیهزاران طفل کشت آن ک صد

 علت در اوست یدة ما چون بسید

 د او، نعم العوضید ما را، دید

 ا نبودیرا و، تا پویطفل، تا گ

 کرد و، دست و پا نمود یچون فضول

 ش از دست و پایخلق، پ يجانها

طُوا، بند  شدند يچون به امر، اهبِ

 ر خواهیم و شیال حضرتیما ع

 دآنکه او از آسمان باران ده

  

 ر دان، بر قدر حلق یلقمۀ تزو  

 خطاست  يریه بر غیدر توکل، تک

 م خود محبوبتر؟یست از تسلیچ

 اژدها يبس جهند از مار، سو

 آنکه جان پنداشت، خون آشام بود

 ن افسانه بودیلۀ فرعون زیح

 جست، اندر خانه اش یو آنکه او م

 د دوست ید خود، در دیرو فنا کن د

 د او کل غرض یاندر د یابی

 مرکبش جز شانۀ بابا نبود

 در عنا افتاد و، در کور و کبود

 صفا يدند از وفا سویپریم

 شدند يحبس خشم و حرص و خرسند

 ال لإلله یگفت الخلقُ ع

 هم تواند کاو ز رحمت نان دهد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ح جهد بر توکل یر ترجیان کردن شیبار ب گرید. 50

 رب العباد یول يآر: ریگفت ش

 بام يد سویه رفت بایه پایپا

 خود را تو لنگ؟ ی، چون کنيدار يپا

 به دست بنده داد یلیخواجه چون ب

 ما نهاد يش پایپ ینردبان  

 نجا طمع خام یبودن ا يهست جبر

 پنهان تو چنگ؟  ی، چون کنيدست دار

 زبان معلوم شد او را مراد یب
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 اوست يل، اشارتهایدست همچون ب

 یچون اشارتهاش را بر جان نه

 پس اشارتهاش اسرارت دهد

 تو را ، محمول گرداندیحامل

 ي، قابل شوییقابل امر و

 شکر نعمتش قدرت بود یسع

 شکر نعمت، نعمتت افزون کند

 جبر تو خفتن بود، در ره مخسب

 اعتبار یب يجبر يهان مخسب، ا

 تا که شاخ افشان کند، هر لحظه باد

 ان ره زنانیجبر خفتن، در م

 یزن ینیور اشارتهاش را ب

 ، گم شوديکه دار ین قدر عقلیا

 بود، شوم و شنار يشکر یزآنکه ب

 ، در کار کنیکنیگر توکل م

 یه بر جبار کن، تا وارهیتک

  

 اوست  ي، عبارتهایشیآخر اند  

  یآن اشارت جان ده يدر وفا

 ز تو، کارت دهدبار بر دارد 

 ، مقبول گرداند تو رایقابل

  ي، بعد از آن واصل شوییوصل جو

 جبر تو، انکار آن نعمت بود

 رون کندیکفر، نعمت از کفت ب

 آن در و درگه، مخسب  ینیتا نب

 وه داریر آن درخت میجز به ز

 زد، نقل و زادیبر سر خفته بر

 ابد امان؟ ی یهنگام، ک یمرغ ب

  ی، زنینیو چون ب يمرد پندار

 بپرد، دم شود يسر، که عقل از و

 شکر را، تا قعر نار یبرد بیم

 ه بر جبار کن یکسب کن، پس تک

  یگمره يدر بال یورنه افت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 توکل را بر جهدران مر یح نهادن نخجیباز ترج. 51

 بانگها برداشتند يجمله با و

 صد هزار اندر هزاران، مرد و زن

 صد هزاران قرن از آغاز جهان

 مکرها کردند، آن دانا گروه

 ثیله، آن قوم خبیکرده مکر و ح

 کرد وصف مکرهاشان ذو الجالل

 جز که آن قسمت، که رفت اندر ازل

 ر و کاریجمله افتادند از تدب

 نامدار يمدان، ا یکسب، جز نام

  

 ن سببها کاشتندیصان کایکان حر  

 پس چرا محروم ماندند از زمن؟ 

 همچو اژدرها، گشاده صد دهان 

 که ز بن بر کنده شد، زآن مکر، کوه

 ث ین حدیا يور زما باور ندار

 لتزول منه اقالل الجبال 

 ننمود از سگال و از عمل  يرو

 کردگار يمانده کار و حکم ها

 اریع يمپندار، ا یوهمجهد، جز 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ح یر ترجیمان و تقریحضرت سل يختن آن مرد در سرایو گر يل بر مردییستن عزراینگر. 52
 توکل بر جهد و کوشش

 دیدر رس ی، چاشتگاهيساده مرد

 ش از غم زرد و، هر دو لب کبودیرو

 دیمان، در دویدر سرا عدل سل  

 خواجه چه بود؟ يا: مان گفتیپس سل
  
  
  



50 

 

 نین چنیل در من ایعزرائ: گفت

 ؟ بخواهیخواهین اکنون، چه میه: گفت

 نجا، به هندستان بردیتا مرا ز

 زانند خلقیگر یشینک ز درو

 ، مثال آن هراسیشیترس درو

 باد را فرمود تا او را شتاب

 وان و لقایگر، وقت دیروز د

 کان مسلمان را بخشم، از چه سبب

 بهر آن ین کرده باشیعجب، ا يا

 زوال یشاه جهان ب يا: گفتش

 کردم نظر؟ یورا از خشم کمن 

 که امروز هان: که مرا فرمود حق

 ران شدمینجا و، بس حیدمش اید

 گر او را صد پر است: از عجب گفتم

 چون بامر حق بهندوستان شدم

 نیتو همه کار جهان را همچن

 محال يم؟ از خود، ایزیاز که بگر

  

 ن یک نظر انداخت، پر از خشم و کی  

 جان پناه  يفرما باد را، ا: گفت

 بو که، بنده کان طرف شد، جان برد

 لقمۀ حرص و امل زآنند خلق 

 حرص و کوشش را تو هندستان شناس 

 خاك هندستان بر آب  يبرد سو

 ل رایمان گفت عزرائیشه سل

 ک ربیپ ي؟ بازگو، ايدیبنگر

 ره او از خان و مان تا شود آوا

 ال یفهم کژ کرد و، نمود او را خ

 دمش در رهگذریاز تعجب د

 جان او را تو به هندستان ستان 

 در تفکر رفته، سرگردان شدم 

 زو به هندوستان شدن، دور اندر است 

 دمش آنجا و، جانش بستدم ید

 ن یاس و، چشم بگشا و، ببیکن ق

 ن وبال یم؟ از حق، ایاز که برتاب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان کردن یر جهد را بر توکل و فوائد جهد را بیح  دادن شیان ترجیب. 53

 نیکن هم ببیول يآر: ر گفتیش

 ابرار و جهاد مؤمنان یسع

 ، جهدشان را راست کردیحق تعال

 فیحال آمد لط له هاشان جملهیح

 گرفت یدامهاشان، مرغ گردون

 ایک ي، ایکن تا توانیجهد م

 با قضا پنجه زدن نبود جهاد

 ان کردست کسیکافرم من، گر ز

 ن سر را مبندیست، ایسر شکسته ن

 ا بجستیجست، کاو دن یبد محال

 ا بارد استیمکرها، در کسب دن

 مکر آن باشد، که زندان حفره کرد

 انیما زندانن جهان زندان و یا

 ن یاء و مومنیانب يجهدها  

 ن ساعت، ز آغاز جهان یتا بد

 دند، از جفا و، گرم و سردیآنچه د

 ف یف هو ظریمن ظر یئیکل ش

 گرفت  ینقصهاشان، جمله افزون

 ایا و اولیق انبیدر طر

 ن را هم قضا بر ما نهادیزآنکه ا

 ک نفس یمان و، طاعت یدر ره ا

 بخند یجهد کن، باق يک دو روزی

 بجست  یجست، کاو عقب یک حالین

 ا وارد است یمکرها، در ترك دن

 ست سردیآن که حفره بست، آن مکر

 حفره کُن زندان و، خود را وارهان 
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 ا؟ از خدا غافل بدنیست دنیچ

 حمول ین باشیمال را گر بهر د

 است ی، هالك کشتیآب در کشت

 چونکه مال و ملک را از دل براند

 کوزة سر بسته، اندر آب زفت

 چو در باطن بود یشیباد درو

 آب نتواند مر او را غوطه داد

 است ين جملۀ جهان ملک ویگر چه ا

 ر کنپس دهان دل ببند و مه

 جهد حق است و، دوا حق است و، درد

 نما و جهد کن ییکسب کن، سع

 ن جهان بر جهد شدیگرچه جمله ا

 ریار برهان گفت شین نمط بسیز

  

 قماش و نقره و فرزند و زن  ین  

 نعم مال صالح خواندش رسول 

 است  ی، پشتیر کشتیآب اندر ز

 ن نخواندیش، جز مسکیمان خویزآن سل

 از دل پر باد فوق آب رفت 

 بر سر آب جهان ساکن بود

 گشت شاد  یکش دل از نفخۀ اله

 است  یملک، در چشم دل او، ال ش

 پر کنش از باد کبر ِ من لدن 

 جهدش، جهد کرد یندر نفمنکر ا

 سرّ علم من لدن  یتا بدان

 ؟در کام جاهل شهد شد یجهد ک

 ریان، گشتند سیکز جواب، آن جبر

  

  
  
  
  
  
  
  

 جهد بر توکل ح یمقرر شدن ترج. 54

 روبه و آهو و خرگوش و شغال

 انیر ژیعهدها کردند با ش

 ضرر ید بیایقسم هر روزش ب

 عهد چون بستند و رفتند آن زمان

 کجا آن وحوشیجمع بنشستند 

 يزدیم یر و رائیتدب یهر کس

 عاقبت شد اتفاق جمله شان

 قرعه بر هر کاو ِفتد، او طعمه است

 ن کردند آن جمله قراریهم بر ا

 روز روز يقرعه بر هرك اوفتاد

 ن ساغر، به دوریچون به خرگوش آمد ا

  

 ل و قال یجبر را بگذاشتند و ق  

 ان یفتد در زیعت نین بیکاندر ا

 دگر يحاجتش نبود تقاضا

 ان یر ژیمن از شیا یمرع يسو

 ان جمله جوش یاوفتاده در م

  يشدیک میدر خون هر  یهر کس

 ان یاندر م يد قرعه ایایتا ب

 ان را لقمه است یر ژیسخن ش یب

 ار یقرعه آمد سر بسر را اخت

 وزی، همچو يدیر او دویآن ش يسو

 کاخر چند جور: بانگ زد خرگوش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شان رایران و جواب خرگوش مر ایانکار کردن نخج. 55

 ن گاه مایچند: قوم گفتندش که

 عنود يما، ا یبد نامتو مجو 

  

 م در عهد و وفایجان فدا کرد  

 ر، رو رو، زود زودیتا نرنجد ش

  

  
  

 ران رایمهلت خواستن خرگوش نخج. 56

 دیرون جهیتا به مکرم از بال ب   دیاران، مرا مهلت دهی يا: گفت
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 ابد به مکرم جانتانیتا امان 

 مبر، امتان را در جهانیهر پ

 ده بودیکز فلک، راه برون شو، د

 دند خردیمردمک دمردمش، چون 

  

 راث فرزندانتان ین میماند ا  

 خواندشان یم ین، تا مخلصیهمچن

 ده بودیچیدر نظر چون مردمک پ

 مردمک، کس ره نبرد یدر بزرگ

  

  
  
  
  

 شان رایران بر خرگوش و جواب دادن خرگوش ایاعتراض کردن نخج. 57

 خر،  گوش دار يکه ا: گفتندشقوم 

 ن؟ که از تو مهترانین چه الف است ایه

 است یا خود قضامان در پی یمعجب

 اران، حقم الهام دادی يا: گفت

 آنچه حق آموخت مر زنبور را

 تر يخانه ها سازد پر از حلوا

 له رایآنچه حق آموخت کرم پ

 ز حق آموخت علم یآدم خاک

 نام و ناموس ملک را درشکست

 ششصد هزاران ساله را زاهد

 دین کشیر علم دیتا نتاند ش

 اهل حس شد پوزبند يعلمها

 گوهر فتاد یکیقطرة دل را 

 صورت پرست يچند صورت؟ آخر ا

 يانسان بد یگر به صورت، آدم

 احمد و بوجهل در بتخانه رفت

 د، سر نهند آنرا بتانین در آیا

 وار مثل آدم استینقش بر د

 تاب را یجان کم است آن صورت ب

 ران عالم جمله پستیشد سر ش

 ان استش از آن نقش نفوریچه ز

 ست اندر خامه هایوصف صورت ن

 ست و بسیعالم و عادل همه معن

 المکان يزند بر تن ز سویم

 ان ندارد هوش دارین سخن پایا

  

 ش را اندازة خرگوش داریخو  

 اوردند اندر خاطر آن یدر ن

 ست؟ ا یق چون تو کین دم، الیور نه ا

 فتاد یرائ يرا قو یفیمر ضع

 ر را و گور رایآن نباشد ش

 حق بر او آن علم را بگشاد در

 ؟له رایداند آن گون ح یلیچ پیه

 تا به هفتم آسمان افروخت علم 

 آن کس که با حق درشکست  يکور

 ساخت، آن گوساله را يپوز بند

 دیتا نگردد گرد آن قصر مش

 ر، ز آن علم بلندیرد شیتا نگ

 اها ندادیبه گردونها و درکان 

  ؟ت از صورت نرستیمعن یجان ب

  يکسان بدیاحمد و بو جهل، خود 

 ست زفت ین شدن، تا آن شدن فرقیز

 د، سر نهد چون امتان یوآن در آ

 ز او کم است یبنگر از صورت، چه چ

 اب رایرو بجو آن گوهر کم

 چون سگ اصحاب را دادند دست 

 نورچونکه جانش غرق شد در بحر 

 عالم و عادل بود در نامه ها

 ش و پس یدر مکان و پ یابیکش ن

 د جان ینگنجد در فلک خورش یم

 قصۀ خرگوش دار يگوش سو
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 لت و منافع دانستن یان فضیخرگوش و بذکر دانش . 58

 گر گوش، خریگوش ِ خر بفروش و، د

 نیخرگوش ب يرو تو روبه باز

 مان است علمیخاتم ملک سل

 چاره گشت ین هنر بیرا ز یآدم

 ر ترسان همچو موشیزو پلنگ و ش

 و ساحلها گرفتیو د يزو پر

 ستیرا دشمن پنهان بس یآدم

 خلق پنهان زشتشان و خوبشان

 باری، در جويغسل، ار در روبهر 

 گر چه پنهان خار در آب است پست

 له ها و وسوسهیخار خار ح

 تو مبدل شود يباش تا حسها

 يان رد کرده ایک يتا سخنها

  

 ابد گوش خرین سخن را در نیکا  

 ن یخرگوش ب ير اندازیمکر و ش

 جمله عالم صورت و، جان است علم 

 اها و، خلق کوه و، دشت یخلق در

 زو شده پنهان، به دشت و ُکه، وحوش 

 پنهان جا گرفت  يدر جا یکیهر 

 ست یبا حذر، عاقل کس ییآدم

 زند بر دل بهر دم کوبشان یم

 زند، در آب خار یبیبر تو آس

 که هست  یخلد، دانیچونکه در تو م

 ک کسه ی یاز هزاران کس بود، ن

 شان و مشکل حل شود ینیتا بب

 ؟ يا ان را، سرور خود کردهیتا ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شۀ خرگوش رایران سر و اندیباز جستن نخج. 59

 خرگوش چست يکا: بعد از آن گفتند

 يده ایچیتو در پ يریکه با ش يا

 دهد ياریمشورت ادراك و هش

 زن يرا يبکن ا: غمبریگفت پ

  

 ان نه آنچه در ادراك توست یدر م  

  يده ایشیکه اند یباز گو رائ

 دهد ياریعقلها مر عقل را 

 مشورت کالمستشار مؤتمن 

  

  
  
  
  

 ان یریمنع کردن خرگوش راز را از نخج. 60

 د شنودیغمبر بجان بایقول پ

 د باز گفتینشا يهر راز: گفت

 نهیبا آ یاز صفا گر دم زن

 سه کم جنبان لبتن یان ایدر ب

 ار و عدوین سه را خصم است بسیک

 گو الوداع یکیبا  ییور بگو

 به هم يگر دو سه پرنده را بند

 ده خوبیمشورت دارند سرپوش

 مبر، بسته سریپ يمشورت کرد

 را يرا یبسته گفت یدر مثال

 از او یش بگرفتیاو جواب خو

 ست مقصود تو زود یباز گو تا چ  

 ، گه طاق جفت ید گهیجفت طاق آ

 نه یره گردد زود با ما آیت

 از ذهاب و از ذهب وز مذهبت 

 ستد چون داند اوینت ایدر کم

 ن شاع یکلُ سر جاوز االثن

 ن مانند محبوس از الم یبر زم

 ت با غلط افکن مشوب یدر کنا

 خبر یشانش جواب و بیگفته ا

 را يتا نداند خصم، از سر پا

 ر بویغ ينبرد یوز سؤالش م
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 ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

 خرگوش دالور، تا چه کرد  يسو

  
 ر و بسر بردنیقصۀ مکر کردن خرگوش  با ش. 61

 خود نگفت يحاصل آن خرگوش، را

 ک و بد، نگشاد رازیبا وحوش از ن

 ر کرد اندر شدنیتاخ یساعت

 ریکاندر شدن او ماند دزآن سبب، 

 من گفتم که عهد آن خسان: گفت

 شان مرا از خر فکندیدمدمۀ ا

 شیر سست ریسخت درماند، ام

 رش دامهایراه هموار است و، ز

 لفظها و نامها، چون دامهاست

 عمر چون آب است، وقت او را، چو جو

 که جوشد آب از او یگیر یکیآن 

 منبع حکمت شود، حکمت طلب

 پسر، مرد خدا يگ ایهست آن ر

 جوشد از او ین همیآب عذب د

 گ خشک دانیر مرد حق، چو ریغ

 میطالب حکمت شو از مرد حک

 شود یلوح حافظ، لوح محفوظ

 چون معلم بود عقلش ز ابتدا

 د احمدایل گویعقل، چون جبر

 ش رانین پس پیتو مرا بگذار، ز

 شکر و صبر یب یهر که ماند از کاهل

 کرد هر که جبر آورد، خود رنجور

 به الغ يغمبر که رنجوریگفت پ

 جبر چه بود؟ بستن اشکسته را

 يخود نشکسته ا ين ره پایچون در ا

 ش در ره کوشش شکستیو آنکه پا

 ن بود، او محمول شدیحامل د

 ز شاه یرفتیتا کنون فرمان پذ

 در او يتا کنون اختر اثر کرد

 د با خود طاق و جفت یشیمکر اند  

 راند باز یسرّ خود با جان خود م

 ر پنجه زن یش شیبعد از آن شد پ

 رید شیغر یکند و م یخاك را م

 خام باشد، خام و سست و نارسان 

 دهر؟ چند؟ن یبد مرا ایچند بفر

 ش یش، از احمقیند، نه پیچون نه پس ب

 ان نامهایدر م یقحط معن

 گ آبِ عمر ماست ین، ریریلفظ ش

لق باطن، ر  عمر تو  يگ جویخَ

 اب است، رو آن را بجویسخت کم

 ل و سبب ید او ز تحصیفارغ آ

 وست و، از خود شد جدایکو به حق پ

 اتست و نمویطالبان را زآن ح

 خورد او هر زمانکاب عمرت را 

 مینا و علیتو ب يتا از او گرد

 شود یعقل او از روح، محظوظ

 و را ين شد عقل، شاگردیبعد از ا

 نهم سوزد مرا یگام یکیگر 

 سلطان جان  ين بود، ایحد من ا

 جبر يرد پاین داند که گیاو هم

 اش در گور کرد يتا همان رنجور

 رد چون چراغ یرنج آرد تا بم

 بگسسته راوستن رگ یا بپی

 ؟ ي؟ چه پا را بسته ايخند یبر که م

 د او را براق و بر نشست یدر رس

 قابل فرمان بد او، مقبول شد

 ن فرمان رساند بر سپاه یبعد از ا

 ر اختر اوین باشد امیبعد از ا
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شکال آ د در نظریگر ترا ا 

 مان، نه از گفت زبانیتازه کن ا

 ستیمان تازه نیتا هوا تازه ست، ا

 ل حرف بکر رایتأو يکرده ا

 یکنیل قرآن میبر هوا تأو

  

 در انْشَقَّ القمر يپس تو شک دار

 هوا را تازه کرده در نهان  يا

 ست ین هوا جز قفل آن دروازه نیکا

 ذکر را یل کن، نیش را تأویخو

  یسن یپست و کژ شد از تو معن

  
 ک مگس یل رکیافت تاویز. 62

 مانَد احوالت بدان طرفه مگس

 شراب یسرمست گشته ب ياز خود

 ده در زمانیوصف بازان را شن

 آن مگس بر برگ کاه و بول خر

 خوانده ام یا و کشتیمن در: گفت

 و من ین کشتیا و، این درینک ایا

 راند او عمد یا همیبر سر در

 ن نسبت بدویحد آن چم یبود ب

 نش استیعالمش چندان بود کش ب

 ل باطل چون مگسیتأوصاحب 

 يل بگذارد به رایگر مگس تأو

 ن عبرت بودیآن مگس نبود، کش ا

 ر زدیهمچو آن خرگوش کاو بر ش

  

 پنداشت خود را هست کس یکو هم  

 ذرة خود را شمرده آفتاب

 گمانیوقتم ب يمن عنقا: گفته

 افراشت سر یبان، هم یهمچو کشت

 مانده ام یدر فکر آن م یمدت

 و فن  ياهل و رابان و یمرد کشت

 رون ز حدینمودش آن قدر، بیم

 ند آن را راست، کو؟یآن نظر، کاو ب

 نش است ین بحر هم، چندیچشم چند

 ر خس یوهم او، بول خر و، تصو

  يآن مگس را، بخت گرداند هما

 در خور صورت بود یروح او، ن

 ؟بود اندر خورد قد یروح او، ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر آمدن خرگوش یر از دیدن شیرنج. 63

 و خشم يزیگفت، از سر تیر میش

 انم بسته کردیجبر يمکرها

 ن سپس من نشنوم آن دمدمهیز

 ستیشان را، مایدل تو ا يبردران، ا

 رنگ رنگ يپوست چه بود؟ گفتها

 مغز دان ین سخن چون پوست و، معنیا

 ب پوشیرا ع پوست باشد مغز بد

 چون قلم از باد بد، دفتر ز آب

 از آن یینقش آب است ار وفا جو

 باد در مردم هوا و آرزوست

 کز ره گوشم، عدو بر بست چشم   

 نشان تنم را خسته کردیغ چوبیت

 وان است و غوالن، آن همه یبانگ د

 ست یپوستشان بر کن، کشان جز پوست ن

 چون زره  بر آب، کش نبود درنگ 

 همچو جان  ین سخن چون نقش و، معنیا

 ب پوش یرت، غیکو را، ز غیمغز ن

 فنا گردد شتاب  یسیهر چه بنو

 خود گزان  ي، دستهايگردباز 

 غام هوست ی، پیچون هوا بگذاشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



56 

 

 کردگار يغامهایخوش بود پ

 ایخطبۀ شاهان بگردد، و آن ک

 ز آن که بوش پادشاهان، از هواست

 از درمها نام شاهان بر کنند

 استینام احمد، نام جمله انب

 سرپ يان ندارد این سخن پایا

  

 داریباشد پا يکاو ز سر تا پا  

 ایانب يا و خطبه هایجز ک

 است یا، از کبریبار نامۀ انب

 امت برزنندینام احمد تا ق

 ش ماست یچون که صد آمد، نود هم پ

 ر نر یو ش يقصه خرگوش گو

  

  

  ر آن در رفتنیان مکر خرگوش و تأخیهم در ب. 64

 ر کردیدر شدن، خرگوش بس تاخ

 ر درازیدر ره آمد بعد تاخ

 عقل يتا چه عالمهاست، در سودا

 ان بود عقل بشریپا یبحر ب

 ن بحر عذابیصورت ما اندر ا

 ا چو طشتیتا نشد پر، بر سر در

 یپنهان است و ظاهر عالمعقل 

 لت سازدشیوس یهر چه صورت م

 ند دل دهندة راز رایتا نب

 زیاوه داند، وز ستیاسب خود را، 

 اوه داند آن جوادیاسب خود را، 

 ره  سریدر فغان و جستجو، آن خ

 ست؟ید اسب ما را، کو و کیکان که دزد

 ک آن اسب کو؟ین اسب است، لیا يآر

 زد به رایوصفها را مستمع گو

 ست گمیکیو نزد ییدایجان ز پ

 فزا درد رایدر درون خود ب

 ؟سبز و سرخ و بور را ینیبب یک

 ک، چون در رنگ گم شد هوش تویل

 چونکه شب آن رنگها مستور بود

 نور برون ید رنگ، بیست دین

 ن برون از آفتاب و از سهاستیا

 نور ِ نور ِ چشم خود، نور دل است

 باز نور نور دل، نور خداست

 ر کردیشتن تقریمکر را با خو  

 ک دو رازید، یر گویتا به گوش ش

 عقل ياین دریتا چه با پهناست، ا

 پسر  يد، ایبابحر را غواص 

 آب  يدود چون کاسه ها بر رویم

 غرق گشت  يچون که پر شد، طشت در و

  ینم يا از ویصورت ما موج، 

 لت، بحر دور اندازدش یز آن وس

 ر دور انداز رایند تیتا نب

 زیدواند اسب خود در راه تیم

 و اسب، خود او را کشان کرده، چو باد

 ان، دربدریهر طرف پرسان و جو

 ست؟ یخواجه چ ير ران توست، ایزن که یا

 شهسوار اسب جو يبا خود آ، ا

 ش باز یتا شناسد مرد، اسب خو

 ، چو خم یچون شکم پر آب و، لب خشک

 سرخ و سبز و زرد را  ینیتا بب

 ن سه، نور رایش از ایپ ینیتا نب

 شد ز نور آن رنگها، رو پوش تو

 د رنگ از نور بودی، ديدیپس بد

 ال اندرون ین، رنگ خیهمچن

 و آن درون از عکس انوار عالست 

 نور چشم، از نور دلها حاصل است 

 کاو ز نور عقل و حس، پاك و جداست 
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 رنگ را يدینبد نور و، ندشب 

 نور بود یرنگ، کان ب يدیشب ند

 گه نظر بر نور بود، آنگه برنگ

 د رنگیدن نور است آنگه دید

 تو نور یپس به ضد نور دانست

 دیآن آفر یرنج و غم را حق پ

 دا شودیها به ضد پیپس نهان

 در وجود يست ضدینور حق را ن

 الجرم أبصارنا ال تدرکه

 شه دانیر از بیش ، چویصورت از معن

 شه خاستین سخن و آواز، از اندیا

 فیلط يدیک، چون موج سخن دیل

 شه بتاختیچون ز دانش موج اند

 از سخن صورت بزاد و باز مرد

 آمد برون یصورت یصورت از ب

 ستیپس ترا هر لحظه مرگ و رجعت

 است، از هو در هوا يریفکر ما ت

 ا و، مایشود دن یهر نفس نو م

 رسدی، نو نو ميوعمر همچون ج

 ، مستمر شکل آمدستيزیآن ز ت

 به ساز یشاخ آتش را بجنبان

 صنع يزیمدت از ت ين درازیا

 ستین سرّ، اگر عالمه ایطالب ا

 بود یوصف او، از شرح مستغن

  

 دا شد تو رایپس به ضد، آن نور پ  

 رنگ چبود؟ مهرة کور و کبود 

 دا شود، چون روم و زنگیضد به ضد پ

 درنگ ی، بین به ضد نور دانیو

 د در صدورینمایضد، ضد را م

 دید پدیآ ین ضد، خوش دلیتا بد

 ست ضد، پنهان بودیچون که حق را ن

 دا نمودیتا به ضد او را توان پ

 و که  ین، تو از موسیدرك بیوهو 

 شه دان یا چو آواز و سخن، ز اندی

 شه کجاست یبحر اند یتو ندان

 ف یکه هم باشد شر یبحر آن دان

 از سخن و آواز او صورت بساخت 

 برد موج خود را باز اندر بحر

نَّا إِلَ  ه راجعون یباز شد که إِ

 ست یا ساعتیدن: فرمود یمصطف

 ؟د ندایدار آیپا یدر هوا ک

 خبر از نو شدن، اندر بقا یب

 د در جسدینمایم يمستمر

 به دست  یز جنبانیچون شرر، کش ت

 د بس درازیدر نظر آتش نما

 صنع  يزید سرعت انگینمایم

 ست ینامه ا ین، که سامینک حسام الد

 شود یگه میت کن، که بیرو حکا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ير بر ویر و خشم شیدن خرگوش به شیرس. 65

 ر اندر آتش و در خشم و شوریش

 دهشت و گستاخ او یدود ب یم

 کز شکسته آمدن تهمت بود

 ک صفیشتر نزدید او پیچون رس

 ده امیمن که گاوان را ز هم بدر

 نیکه باشد کو چن یم خرگوشین

 د ز دوریآ یخرگوش مد کان ید  

 ز و ترش روین و تند و تیخشمگ

 بت بودیدفع هر ر يریوز دل

 ناخلف  ير هان ایبانگ بر زد ش

 ده ام یر نر مالیمن که گوش ش

 ن یامر ما را افکند اندر زم
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 ترك خواب غفلت خرگوش کن

  

 خر  گوش کن   ير این شیغرة ا

  
 و البه کردن ریر از تأخیعذر گفتن خرگوش به ش. 66

 م هستیگفت خرگوش االمان عذر

 یده يم چون تو دستوریباز گو

 قصور ابلهان يگفت چه عذر ا

 دید بریسرت با یوقت یمرغ ب

 عذر احمق بدتر از جرمش بود

 یخرگوش از دانش ته يعذرت ا

 را کس شمار یشه ناکس يگفت ا

 خاص از بهر زکات جاه خود

 دهد یبه هر جو م یبحر، کاو آب

 ن کرمیا زینخواهد گشت درکم 

 او يگفت دارم من کرم بر جا

 لطف يگفت بشنو گر نباشم جا

 من به وقت چاشت در راه آمدم

 دگر یبا من از بهر تو خرگوش

 اندر راه قصد بنده کرد يریش

 میگفتمش ما بندة شاهنشه ا

 گفت شاهنشه که باشد؟ شرم دار

 هم ترا و هم شهت را بر درم

 گرگفتمش بگذار تا بار د

 ش منیگفت همره را گرو نه پ

 نکرد يسود یمش بسیالبه کرد

 ش اویمانده آن همره گرو در پ

 سه چندان بد که من یارم از زفتی

 ن ره بسته شدیر این ز آن شیبعد از ا

 د برین امیفه بعد از ایاز وظ

 دت ره پاك کنیفه بایگر وظ

  

 ت دست یگر دهد عفو خداوند  

  یره، من یو شاه يتو خداوند

 ؟ش شهانیند در پین زمان آیا

 دید شنیبا یعذر احمق را نم

 عذر نادان زهر هر دانش بود

  یمن چه خرگوشم که در گوشم نه

 را گوش دار يده ایعذر استم د

 را تو مران از راه خود یگمره

 نهد یرا بر سر و رو م یهر خس

 ش و کم یا نگردد بیاز کرم در

 او يجامۀ هر کس برم باال

 عنف  يش اژدرهاینهادم پسر 

 شاه آمدم  يق خود سویبا رف

 جفت و همره کرده بودند آن نفر

 نده کردیقصد هر دو همره آ

 م یخواجه تاشان که آن درگه ا

 اریش من تو نام هر ناکس میپ

 د از برم یارت بگردیگر تو با 

 نم برم از تو خبریشه ب يرو

 ش من یتو اندر ک یور نه قربان

 مرا بگذاشت فردار من بستد ی

 ش او یخویخون روان شد از دل ب

 هم به تن  یهم به لطف و هم به خوب

 ن بود کت دانسته شدیحال ما ا

ریگو یحق هم م ترا و الحق م 

 باك کن  یا و دفع آن بین بیه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر خرگوش را و روان شدن با اویجواب گفتن ش. 67

 تو راست  ییگو یش رو شو گر همیپ   ا تا او کجاستیگفت بسم اهللا ب
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 او و صد چون او دهم يتا سزا

 شیبه پ ياندر آمد چون قالوز

 کاو نشانش کرده بود یچاه يسو

 ک چاهین هر دو تا نزدیشدند ا یم

 برد یرا ز هامون م یآب کاه

 ر بودیمکر او کمند شدام 

 لیفرعون را تا رود ن یموسئ

 م پرینمرود را با ن يپشه ا

 حال آن کو قول دشمن را شنُود

 که هامان را شنود یحال فرعون

 دتیدشمن ار چه دوستانه گو

 دهد آن زهر دان يگر ترا قند

 ر پوستیغ ینید نبیچون قضا آ

 ن شد ابتهال آغاز کنیچون چن

 وبیتو عالم الغ يکن کا یناله م

 وبیم العفو ستار العیا کری

 ا وآنچه هستیآنچه در کونست زاش

 نیر آفریش يم ایکرد یگر سگ

 آب خوش را صورت آتش مده

 یده یاز شراب قهر چون مست

 حسها مبدل شدن یست مستیچ

 د چشمیبند چشم از د یست مستیچ

  

 تو دهم  ين سزایور دروغ است ا  

 ش یدام خو يتا برد او را به سو

 چاه مغ را دام جانش کرده بود

 ر کاه یچو آب ز ینت خرگوشیا

 برد یرا عجب چون م یآب کوه

 را  ربود يریکه ش یطرفه خرگوش

 ل یکشد با لشکر و جمع ثق یم

 محابا مغز سر یشکافد ب یم

 ار حسودیآن که شد  ين جزایب

 طان را ستودیکه ش يحال نمرود

 دت یدام دان گر چه ز دانه گو

 کند آن قهر دان  یگر به تو لطف

 ز دوست  یدشمنان را باز نشناس

 ح و روزه ساز کن یناله و تسب

 ر سنگ مکر بد، ما را مکوبیز

 انتقام از ما مکش اندر ذنوب

 وانما جان را بهر حالت که هست 

 ن ین کمیر را مگمار بر ما زیش

 منه  یاندر آتش صورت آب

  یده یا را صورت هستستهین

 چوب گز اندر نظر صندل شدن 

 شم ید سنگ گوهر پشم یتا نما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شودید چشمها بسته میان آنکه چون قضا آیمان و هدهد و بیقصۀ سل. 68

 مان را سراپرده زدندیچون سل

 افتندیهم زبان و محرم خود 

 کیک جیجمله مرغان ترك کرده ج

 است يوندیو پ یشیخو یهم زبان

 بسا هندو و ترك هم زبان يا

 گر استیخود د یپس زبان محرم

 ماء و سجلیر ایر نطق و غیغ

 اسرار خود یکیجمله مرغان هر 

 جمله مرغانش به خدمت آمدند  

 ک به جان بشتافتندیک یش او یپ

 ک یمان گشته افصح من اخیبا سل

 است  يمرد با نامحرمان چون بند

 گانگان یبسا دو ترك چون ب يا

 بهتر است  یاز هم زبان یهم دل

 زد ز دل یصد هزاران ترجمان خ

 از هنر وز دانش و از کار خود
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 نمود یک وامیک به یمان یبا سل

 شیخو یو از هست یاز تکبر ن

 يرا خواجه ا يد برده ایچون ببا

 ش ننگیداریچون که دارد از خر

 شه اشید و پینوبت هدهد رس

 ک هنر کان کهتر استیشه  يگفت ا

 گفت بر گو تا کدام است آن هنر

 نیقیبنگرم از اوج با چشم 

 ست و چه عمق استش چه رنگیتا کجا

 مان بهر لشکرگاه رایسل يا

 قیما را رفمان گفت شو یپس سل

 شوایو هم پ یهمره ما باش

 بهر لشکر آب را یابیتا ب

 باش همراه من اندر روز و شب

 بعد از آن هدهد بدو همراه بود

 زاغ چون بشنود آمد از حسد

  

 ستود یعرضه خود را م ياز برا  

 ش یبهر آن تا ره دهد او را به پ

  يباچه ایعرضه سازد از هنر د

 مار و شل و کور و لنگ یخود کند ب

 شه اش یاندان صنعت و یو آن ب

 م، گفت کوته بهتر است یباز گو

 گفت من آن گه که باشم اوج پر

 ن ینم آب در قعر زمیمن بب

 ا ز سنگ ی یجوشد ز خاک یاز چه م

 ن آگاه رایدار ا یدر سفر م

 ق یآب شف یب يابانهایدر ب

 دا بهر ما یتو آب پ یتا کن

 اصحاب را  يدر سفر سقا شو

 ند از عطش لشکر تعبیتا نب

 از آب نهان آگاه بود زآنکه

 مان گفت کاو کژ گفت و بدیبا سل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هدهد يطعنه زدن زاغ در دعو. 69

 ش شه مقالیاز ادب نبود به پ

 مدام ين نظر بودیگر مر او را ا

 در دام او يچون گرفتار آمد

 هدهد رواست يمان گفت ایپس سل

 تو خورده دوغ يا یمست ییچون نما

  

 ن و محال یخاصه خود الف دروغ  

 خاك، دام  یر مشتیز يدیچون ند

 اندر قفس ناکام او يچون شد

 ن درد خاست یکز تو در اول قدح ا

 آنگه دروغ  یزن یش من الفیپ

  

  
  
  
  
  

 جواب گفتن هدهد طعنۀ زاغ را. 70

 يشه بر من عور گدا يگفت ا

 کردنم يگر به بطالن است دعو

 زاغ کو حکم قضا را منکر است

 بود از کافران یدر تو تا کاف

 نم دام را اندر هوایمن بب

 د شود دانش به خوابیچون قضا آ

 نادر است یه کین تعبیاز قضا ا

  

  يخداقول دشمن مشنو از بهر   

 نک نهادم سر ببر از گردنم 

 گر هزاران عقل دارد کافر است 

 چون کاف ران  یگند و شهوت يجا

 گر نپوشد چشم عقلم را قضا

 رد آفتاب یه گردد بگیمه س

 از قضا دان کاو قضا را منکر است 
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  لیو تأو یو ترك نه یح نهیاز مراعات صره السالم و بستن قضا نظر او را یقصۀ آدم عل. 71

 بو البشر کاو علم االسما بگ است

 ز هستیچنان کان چ يزیاسم هر چ

 هر لقب کاو داد آن مبدل نشد

 هر که را او مقبل و آزاد خواند

 دیهر که آخر مومن است اول بد

 ن بود او مؤمن استیهر که آخر ب

 تو از دانا شنو يزیاسم هر چ

 بر ما ظاهرش يزیاسم هر چ

 نام چوبش بد عصا ینزد موس

 نجا بت پرستیبد عمر را نام ا

 یک ما نامش منیآن که بد نزد

 اندر عدم ین منیبود ا یصورت

 قت نام مایحاصل آن، آمد حق

 نهند یمرد را بر عاقبت نام

 دیچشم آدم کو به نور پاك د

 افتیب يچون ملک انوار حق از و

 مبر ین آدم که نامش میمدح ا

 ن همه دانست و چون آمد قضایا

 م بودیتحر یاز پ یعجب نه يکا

 افتیح یل چون ترجیدر دلش تأو

 رفت يباغبان را خار چون در پا

 رت رست و باز آمد به راهیچون ز ح

 ربنا إنا ظلمنا گفت و آه

 د پوشیبود خورش ين قضا ابریا

 نم گاه حکمینب یمن اگر دام

 گرفت يخنک آن کاو نکو کار يا

 ه همچون شبتیقضا پوشد سگر 

 گر قضا صد بار قصد جان کند

 ن قضا صد بار اگر راهت زندیا

 ترساندت یاز کرم دان آن که م

 يچون بترساند ترا آگه شو

 صد هزاران علمش اندر هر رگ است   

 ان جان او را داد دست یتا به پا

 آن که چستش خواند او کاهل نشد

 ز و خرم و دلشاد ماند یعزاو 

 دیهر که آخر کافر، او را شد پد

 دنست ین بود او بیهر که آخُر ب

لم االسما شنو رمز سرّ ع 

 بر خالق سرش  يزیاسم هر چ

 نزد خالق بود نامش اژدها

 ک مومن بود نامش در الست یل

  ین نقش بد که با منیش حق ایپ

 ش و نه کم یش حق موجود، نه بیپ

 کان بود انجام ماش حضرت، یپ

 نهند یت نامیبر آن کاو عار ین

 دیجان و سر نامها گشتش پد

 در سجود افتاد و در خدمت شتافت 

 امت قاصرم یم تا قیگر ستا

 غطا يشد بر و یک نهیدانش 

 م بودیبد و توه یلیا به تأوی

 گندم شتافت  يرت سویطبع در ح

 افت، کاال برد تفت یدزد فرصت 

 د برده دزد رخت از کارگاه ید

 آمد ظلمت و گم گشت راه  یعنی

 ر و اژدرها شود زو همچو موش یش

 من نه تنها جاهلم در راه حکم 

 گرفت  يزور را بگذاشت و زار

 رد عاقبت یهم قضا دستت بگ

 هم قضا جانت دهد درمان کند

 بر فراز چرخ خرگاهت زند

 بنشاندت  یمنیتا به ملک ا

  يره شوور نترساند ترا گم
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 ریان ندارد گشت دین سخن پایا

  

 ریگوش کن تو قصۀ خرگوش و ش

  
 دیک چاه رسیر چون نزدیدن خرگوش از شیواپس کش يپا. 72

 خرگوش چون همراه شدر با یش

 ریش خرگوش دلیشاپیبود پ

 دیر دیچونکه نزد چاه آمد، ش

 تو چرا؟ يدیپا واپس کش: گفت

 رفت يم؟ که دست و پایکو پا: گفت

 چو زر؟ ینیب یم را نمیرنگ رو

 ما را معرف خوانده استیحق چو س

 رنگ و بو غماز آمد چون جرس

 رساند زو خبر يزیبانگ هر چ

 کسان زییغمبر به تمیگفت پ

 رنگ رو از حال دل دارد نشان

 سرخ دارد بانگ شکر يرنگ رو

 گشت مات يدر من آمد آنچه در و

 در من آمد آن که دست و پا برد

 د بشکندیآن که در هر چه در آ

 ات از اویند کلین خود اجزایا

 تا جهان گه صابر است و گه شکور

 د نارگونیکاو بر آ یآفتاب

 تافته بر چار طاق یاختران

 کاو افزود ز اختر در جمال ماه

 ن با سکون با ادبین زمیا

 گیمرده ر ين بالیبسا که ز يا

 ن هوا با روح آمد مقترنیا

 ره شدیآب خوش کاو روح را همش

 کاو باد دارد در بروت یآتش

 ه گل در بهاریخاك کو شد ما

 ا ز اضطراب و جوش اویحال در

 چرخ سر گردان که اندر جستجوست

 نه و بدخواه شدیپر غضب، پر ک  

 ر یش شید از پیناگهان پا واکش

 دیخرگوش ماند و، پا کشکز ره آن 

 ش اندر آیرا واپس مکش، پ يپا

 رفت  يد و، دل از جایجان من لرز

 دهد رنگم خبریز اندرون، خود م

 ما مانده است یس يچشم عارف سو

 از فرس آگه کند بانگ فرس 

 بانگ خر از بانگ در یتا بدان

 اللسان  یط يلد یمرء مخف

 رحمتم کن مهر من در دل نشان 

 دارد صبر و نکرزرد  يرنگ رو

 و جانور جامد نبات  یآدم

 ما بردیرنگ رو و قوت س

 خ و از بن بر کندیهر درخت از ب

 زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو

 بوستان گه حله پوشد گاه عور

 گر شود او سر نگون ید یساعت

 احتراق  يلحظه لحظه مبتال

 ال یشد ز رنج دق او همچون خ

 اندر آرد زلزله اش در لرز تب 

 گ یگشته است اندر جهان او خرده ر

 د وبا گشت و عفن یچون قضا آ

 ره شدیزرد و تلخ و ت يریدر غد

 موت یبر او خواند  يباد یکیهم 

 بر آرد زو دمار يناگهان باد

 هوش او يلهایفهم کن تبد

 حال او چون حال فرزندان اوست 
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 ه گاه اوجانیض و گه میگه حض

 صعود و گه فرح یگه شرف گاه

 ز کلها مختلط يجزو ياز خود ا

 ب مهتران در دست و رنجیچون نص

 ات را رنج است و دردیچون که کل

 کاو ز اضداد است جمع يخاصه جزو

 ش از گرگ جستین عجب نبود که میا

 ضدهاست یآشت یزندگان

 ن عمر جهانیصلح اضداد است ا

 دشمنان یآشت یزندگان

 تیدشمن دار باشد عارصلح 

 مصلحت يچند از برا یروزک

 ک بجوهر باز گشتیعاقبت هر 

 ن پلنگ و رنگ رایا يلطف بار

 ر را و گور راین شیلطف حق ا

 بود یچون جهان رنجور و زندان

 ن رو پندهایر او از ایخواند بر ش

  

 فوج فوج  یاندر او از سعد و نحس  

 گه وبال و گه هبوط و گه ترح 

 کن حالت هر منبسط یفهم م

 تواند بود گنج  یکهتران را ک

 زرد يشان چون نباشد رویجزو ا

 ز آب و خاك و آتش و باد است جمع 

 ش دل در گرگ بست ین عجب که میا

 انشان جنگ خاست یمرگ آن کاندر م

 جنگ اضداد است عمر جاودان 

 ش دان یمرگ وارفتن به اصل خو

 جنگ دارد عاقبت  يدل بسو

 باهمند اندر وفا و مرحمت 

 با جنس خود انباز گشت  یکیهر 

 شان جنگ را یالف داد و برد از ا

 ن دو ضد دور رایالف داده ست ا

 بود یچه عجب رنجور اگر فان

 ن بندهایگفت من پس مانده ام ز

  

  
  
  

   دن خرگوش رایواپس کش ير از سبب پایدن شیپرس. 73

 ر گفتش تو ز اسباب مرضیش

 تو چرا يدیرا واپس کش يپا

 ن چه ساکن استیار، اندر یگفت آن ش

 ار من بستد ز من در چاه بردی

 د هر کو عاقل استیقعر چه بگز

 خلق يظلمت چه به که ظلمتها

 ش آ زخمم او را قاهر استیگفت پ

 یده ام ز آن آتشیگفت من سوز

 کان کرم يتو ا یتا بپشت

 تو تانم آمدن یمن به پشت

 دیشش کشیر اندر بر خویچون که ش

 در آبدند انیچون که در چه بنگر

 د از آب تفتیش دیر عکس خویش

 ن استم غرضین سبب گو خاص که ایا  

 مرا  یچه واهیباز یدهیم

 من است ین قلعه ز آفات ایاندر ا

 راه بردیبرگرفتش از ره و ب

 دل است  يز آن که در خلوت صفاها

 خلق  يرد پایسر نبرد آن کس که گ

 ر در چه حاضر است ین کان شیتو بب

  یشم کشیتو مگر اندر بر خو

 م به چه در بنگرمیچشم بگشا

 رسن  یتو نگه دارم در آن چه ب

 دیدو یر تا چه میدر پناه ش

 ر و او در تافت تاب یاندر آب از ش

 در برش خرگوش زفت  يریشکل ش
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 دیش را در آب دیچون که خصم خو

 کاو کنده بود یدر فتاد اندر چه

 چاه مظلم گشت ظلم ظالمان

 هر که ظالمتر چهش با هول تر

 یکن یم یکه تو از ظلم چاه يا

 یکنیم یفان گر تو ظلمیبر ضع

 له بر متنیگرد خود چون کرم، پ

 مدان یخصم یفان را تو بیمر ضع

 دیخصم تو از تو رم یلیگر تو پ

 ن خواهد امانیدر زم یفیگر ضع

 یپر خون کن يگر به دندانش گز

 د در چه وز غلویر خود را دیش

 دیش دیخو يعکس خود را او عدو

 در کسان ینیکه ب یبسا ظلم يا

 تو یشان تافته هستیاندر ا

 یزن یو آن زخم بر خود م ییآن تو

 انیع ینیب یدر خود آن بد را نم

 ساده مرد يا یکن یحمله بر خود م

 یخود اندر رس يچون به قعر خو

 دا شد که بودیر را در قعر پیش

 کند یم یفیهر که دندان ضع

 عم يده خال بد بر رویبد يا

 گرندیکدینۀ ییمومنان آ

 شۀ کبودیش یش چشمت داشتیپ

 شیدان ز خو ين کبودیا يگر نه کور

 نظر بنور اهللا نبودیمومن ار 

 ينظر بنار اهللا بدیچون که تو 

 اندك اندك نور را بر نار زن

 ا ربنا آب طهوریتو بزن 

 ا جمله در فرمان توستیآب در

 آتش آب خوش شود یگر تو خواه

 ين طلب مان داده ایطلب تو ا یب

 دیمر و را بگذاشت واندر چه جه  

 نده بودیز آن که ظلمش بر سرش آ

 ن گفتند جمله عالمان ین چنیا

 عدل فرموده ست بدتر را بتر

  یتن یم یش دامیخو ياز برا

  یبن یدان که اندر قعر چاه ب

 ، اندازه کن یکن یبهر خود چه م

 اذ جاء نصر اهللا بخوان  یاز نب

 دیلت رسیراً ابابینک جزا ط

 غلغل افتد در سپاه آسمان 

  یرد چون کنیدرد دندانت بگ

 آن دم از عدوش را نشناخت یخو

 دیکش يریش شمشیال جرم بر خو

 فالن  يشان ایتو باشد در ا يخو

 تو یاز نفاق و ظلم و بد مست

  یتن یبر خود آن دم تار لعنت م

 خود را به جان  يور نه دشمن بوده ا

 که بر خود حمله کرد يریهمچو آن ش

  یکز تو بود آن ناکس یپس بدان

 نمود ینقش او آن کش دگر کس م

 کند ین میر غلط بین شکار آ

م   عکس خال توست آن از عم مرَ

 مبر آورندیاز پ ین خبر میا

 نمود یز آن سبب عالم کبودت م

 ش یش را بد گو، مگو کس را تو بیخو

 ب، مومن را برهنه چون نمود؟یع

  ياز بد يدیرا وا ند یکوئین

 بو الحزن  يتا شود نار تو نور ا

 ن نار عالم جمله نوریتا شود ا

 خداوند، آن ِ توست  يو آتش اآب 

 آب هم آتش شود یور نخواه

  يشمار و حد عطا بنهاده ا یب
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 ودود یح ي؟ ایبا طلب چون نده

 ؟بود ما را خود طلب یدر عدم ک

 و عمر جاودان يجان و نان داد

 جاد توستیز ان طلب در ما هم ایا

 گنج نهان  یدهیطلب هم م یب

 دار السالم یهکذا انعم ال

  

 جود و وجود  یکز تو آمد جملگ

 عجب  يعطاها يسبب کرد یب

 ان ید در بیر نعمت که نایسا

 ا رب، داد توست یداد یرستن از ب

 جان جهان  يده ایگان بخشیرا

 ر االنام یخ یالمصطف یبالنب

  
 ر در چاه افتادیران که شینخج يبردن خرگوش سومژده . 74

 شاد گشت ییچون که خرگوش از رها

 شید محو ظلم خویر را چون دیش

 د کشته ظلم خَودیر را چون دیش

 د در چه کشته زاریر را چون دیش

 د از دست مرگیزد چون ره یدست م

 شاخ و برگ از حبس خاك آزاد شد

 برگها چون شاخ را بشکافتند

ه  شکر خدابا زبان   شطأ َ

 زبان هر بار و برگ و شاخها یب

 که بپرورد اصل ما را ذو العطا

 بسته اندر آب و گل يجانها

 عشق حق رقصان شوند يدر هوا

 جسمشان در رقص و جانها خود مپرس

 ر را خرگوش در زندان نشاندیش

 ن عجبیو آن گه ا ین ننگیدر چن

 ن چاه دهریدر تک ا يریتو ش يا

 صحرا در چرا نفس خرگوشت به

 ریر گید آن شیران دوینخج يسو

 ش سازیگروه ع يمژده مژده ا

 جانها يمژده مژده کان عدو

 مژده مژده کز قضا ظالم بچاه

 سرها بکوفت یآن که از پنجه بس

 نبود يآن که جز ظلمش دگر کار

 دیگردنش بشکست و مغزش بر در

 ران دوان شد تا به دشت ینخج يسو  

 ش یش پید او پیقوم خود دو يسو

شد یدویم د او شادمان و با ر 

 زد شادمان تا مرغزار یچرخ م

 سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ 

 ف باد شدیسر بر آورد و حر

 درخت اشتافتند يتا به باال

 جدا ید هر بر و برگیسرا یم

 ح خدا ید ذکر و تسبیسرایم

  ياستغلظ آمد فاستوتا درخت 

 چون رهند از آب و گلها شاد دل 

 نقصان شوند یهمچو قرص بدر ب

 و آن که گردد جان از آنها خود مپرس 

 بماند ی، کو ز خرگوشيریننگ ش

 ندش لقب ین خواهد که گویفخر د

 نفس چون خرگوش تو،کشتت به قهر

 ن چه چون و چرایتو به قعر ا

 ریا قوم إذ جاء البشیکابشروا 

 سگ دوزخ به دوزخ رفت باز کان

 کند قهر خالقش دندانها

 اوفتاد از عدل و لطف پادشاه 

 همچو خس جاروب مرگش هم بروفت

 آه مظلومش گرفت و کوفت زود 

 دید محنت وارهیجان ما از ق
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 گم شد و نابود شد از فضل حق

  

 بر مهم دشمن شما را شد سبق 

  
 ران گرد خرگوش و ثنا گفتن او رایجمع شدن نخج. 75

 جمع گشتند آن زمان جمله وحوش

 انیدر م یحلقه کردند او چو شمع

 يا پری یتو فرشتۀ آسمان

 جان ما قربان توست یهر چه هست

 تو ين آب را در جویراند حق ا

 درمانها شودباز گو تا قصه 

 به مکر يدیباز گو تا چون سگال

 باز گو کز ظلم آن استم نما

 فزاست يباز گو آن قصه کان شاد

 مهان يد خدا بود ایگفت تائ

 د و دل را نور دادیقوتم بخش

 لهایرسد تفض یاز بر حق م

 د رایین تایحق به دور و نوبت ا

  

 شاد و خندان وز طرب در ذوق و جوش   

 ان یصحرائسجده کردندش همه 

  يران نریل شییتو عزرا ین

 ت درست یدست و بازو يدست برد

 تو ين بر دست و بر بازویآفر

 باز گو تا مرهم جانها شود

 به مکر يدیآن عوان را چون بمال

 صد هزاران زخم دارد جان ما

 روح ما را قوت و دلرا دواست

 که باشد در جهان  یور نه خرگوش

 دنور دل مر دست و پا را زور دا

 لهایباز هم از حق رسد تبد

 د راید اهل ظن و دینما یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دیران را که از مردن خصم شاد مشویپند دادن خرگوش نخج. 76

 مکن يشاد ین به ملک نوبتیه

 آن که ملکش برتر از نوبت تنند

 اند یبرتر از نوبت ملوك باق

 ن دولتتیدهند ایچون به نوبت م

 ک دو روزی ین شرب ار بگوئیترك ا

 ستیا ساعتیک دو روزه چه؟ که دنی

 الترك راحت گوش کن یمعن

 ن مردار رایبا سگان بگذار ا

  

 مکن  يتو بستۀ نوبت آزاد يا  

 برتر از هفت انجمش نوبت زنند

 اند یم روحها را ساقیدور دا

  ؟بسلتتاز چه شد بر باد آخر 

 اندر شراب خلد پوز یدر کن

 ست یهر که ترکش کرد اندر راحت

 بعد از آن جام بقا را نوش کن 

 شه پندار را یخورد بشکن ش

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 الجهاد االکبر یر رجعنا من الجهاد االصغر الیتفس. 77

 م ما خصم برونیشهان  ُکشت يا

 ستیعقل و هوش نن، کار ِ یکشتن ا

 ن نفس و، دوزخ اژدهاستیدوزخ است ا

 ا را در آشامد هنوزیهفت در

 زو بتر در اندرون  یماند خصم  

 ست یر باطن سخرة خرگوش نیش

 اها نگردد کم ّ و کاست یکاو به در

 کم نگردد سوزش آن خلق سوز
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 سنگها و کافران ِ سنگ دل

 ن غذایهم نگردد ساکن از چند

 هنوز ین: دیر؟ گویس یر گشتیس

 دیرا لقمه کرد و در کش یعالم

 نهد از ال مکان يحق قدم بر و

 ن نفس مایچون که جزو دوزخ است ا

 د کاو را  ُکشدن قدم حق را بویا

 ر راستیدر کمان ننهند، اال ت

 ر و واره از کمانیراست شو چون ت

 کار برونیچونکه واگشتم ز پ

 میقد رجعنا من جهاد االصغر

 ا شکافیخواهم ز حق در یقوت

 دان که صفها بشکند يریسهل ش

 ر خدا از عون اویتا شود ش

 يک قصه این شنو یان ایدر ب

  

 ند، اندر او، زار و خجل یاندر آ  

 ن نداید مر او را ایتا ز حق آ

 نت سوزینت تابش اینت آتش ایا

 دیمعده اش نعره زنان، هلْ منْ مز

 آنگه او ساکن شود از کن فکان 

 شه  جزوهایطبع ِ  ُکلّ دارد هم

 ؟کمان او کشد یر حق، خود کیغ

 رهاست ین کمان را باژگون  کژ تیا

 گمان یکز کمان، هر راست بجهد  ب

 کار درون یآوردم به پ يرو

 م یاندر جهاد اکبر یبا نب

 ن کوه قافیتا به ناخن برکنم ا

 ر آن است آن که خود را بشکندیش

 و وارهد از نفس و از فرعون ا

  ياز سرّ گفتم حصه ا يتا بر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 صر روم به نزد عمر برسالتیآمدن رسول ق. 78

 ک رسولیصر یبر عمر آمد ز ق

 ؟حشم يفه ایکو قصر خل: گفت

 ستیاو را قصر ن: قوم گفتندش که

 ستیورا آوازه ا يریچه از مگر 

 قصر او؟ ینیبرادر چون بب يا

 علت پاك آر يچشم دل از مو

 هر که را هست از هوسها جان پاك

 چون محمد پاك شد از نار و دود

 وسوسۀ بد خواه را یقیچون رف

 نه فتح بابیهر که را باشد ز س

 گرانیان دید است از میحق پد

 دو سر انگشت بر دو چشم نه

 ستین جهان معدوم نیا ینیور نب

 نیتو ز چشم انگشت را بردار ه

 ؟کو ثواب: نوح را گفتند امت

 ابان نغول ینه از بیدر مد  

 تا من اسب و رخت را آن جا کشم 

 است  یمر عمر را قصر، جان روشن

 ست یشان مر او را کازه ایهمچو درو

سته است مو چون که در چشم دلت ر 

 دار قصرش چشم داریو آنگهان د

 وان پاك یند حضرت و ایزود ب

 هر کجا رو کرد وجه اهللا بود

  ؟ثم وجه اهللا را یبدان یک

 ند آفتاب یاو ز هر ذره بب

 ان اختران یهمچو ماه اندر م

 از جهان؟ انصاف ده  ینیچ بیه

 ست یب جز ز انگشت نفس شوم نیع

 ن یبب یخواهیهر چه م یو آنگهان

 اب یاستغشوا ث يز آن سو: گفت او
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 دیده ایچیرو و سر در جامه ها پ

 پوست است ید است و باقید یآدم

 د دوست نبود کور بهیچونکه د

 ن الفاظ تریچون رسول روم ا

 ده را بر جستن عمر گماشتید

 آن مرد کار یهر طرف اندر پ

 بود اندر جهان؟ ين مردین چنیکا

  

 دیده ایده و نادیال جرم با د  

 د دوست است ید آن است، آنکه دید

 نباشد دور به  یست کاو باقدو

 در سماع آورد شد مشتاق تر

 ع گذاشت یرخت را و اسب را ضا

 وانه واریپرسان او د يشد یم

 وز جهان مانند جان باشد نهان 

  
نیصر عمر را خفته در زیافتن رسول قی. 79 ر خرما ب 

 جست او را تا زجان بنده شود

 لیاو را دخ یزن ید اعرابید

 ر خرما بن ز خلقان او جدایز

 ستادیآمد آن جا و از او دور ا

 ز آن خفته آمد بر رسول یبتیه

 کدگریبت هست ضد یمهر و ه

 ده امیمن شهان را د: گفت با خود

 نبود یبت و ترسیاز شهانم ه

 ر و پلنگیشۀ شیرفته ام در ب

 بس شدستم در مصاف و کارزار

 بس که خوردم بس زدم زخم گران

 نین مرد خفته بر زمیسالح ا یب

 ستین از خلق نیبت حق است ایه

 دیگز يد از حق و تقویهر که ترس

 ن فکرت به حرمت دست بستیاندر ا

 کرد خدمت مر عمر را و سالم

 خواندش یکش گفت و او را پیپس عل

 من کنندیهر که ترسد مر ورا ا

 ال تخافوا هست نُزل خائفان

 ؟مترس یست، چون گوئیآن که خوفش ن

  

 ابنده بودینده یال جرم جو  

 ل یر آن نخینک خفته است ز: گفت

 ۀ خداین سایه خفته بیر سایز

 د و در لرزه فتادیمر عمر را د

 خوش کرد بر جانش نزول  یحالت

 اندر جگرد جمع ین دو ضد را دیا

 ده ام یش سلطانان مه بگزیپ

 ن مرد هوشم در ربودیبت ایه

 د رنگ یشان نگردانیمن ز  يرو

 ر آن دم که باشد، کار  زاریهمچو ش

 گران یتر بوده ام از د يدل قو

 ن؟ یست ایمن به هفت اندام لرزان، چ

 ست ین مرد صاحب دلق نیبت ایه

 دیجن و انس و هر که د يترسد از و

 ک ساعت عمر از خواب جست یبعد 

 سالم آنگه کالم : غمبریگفت پ

 منش کرد و به نزد خود نشاندیا

 مر دل ترسنده را ساکن کنند

 خائف آن  يهست در خور از برا

 ست او محتاج درسی؟ نیدرس چه ده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يصر و مکالمات ویسخن گفتن عمر با رسول ق. 80

 رانش را آباد کردیخاطر و   آن دل از جا رفته را دل شاد کرد
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 قیدق يبعد از آن گفتش سخنها

 حق ابدال را يوز نوازشها

 با عروسیحال چون جلوه است ز آن ز

 زیر شاه نیند شاه و غیجلوه ب

 جلوه کرده خاص و عامان را عروس

 انیار اهل حال از صوفیهست بس

 اد دادیجانش  ياز منازلها

 بدست یکز زمان خال یوز زمان

 مرغ روحیکاندر او س ییوز هوا

 شیپروازش از آفاق ب یکیهر 

 افتیار یار رو را یچون عمر اغ

 یخ کامل بود و طالب مشتهیش

 د آن مرشد که او ارشاد داشتید

  

 ق یوز صفات پاك حق نعم الرف  

 و مقام و حال راتا بداند ا

 ن مقام آن خلوت آمد با عروس یو

 زیست جز شاه عزیوقت خلوت ن

 خلوت اندر شاه باشد با عروس 

 ان ینادر است اهل مقام اندر م

 اد دادیروانش  يوز سفرها

 بدست  یوز مقام قدس که اجالل

 ده است پرواز و فتوح ین دیش از ایپ

 ش ید و نهمت مشتاق بیوز ام

 افت یجان او را طالب اسرار 

  یمرد چابک بود و مرکب درگه

 ن پاك کاشت یتخم پاك اندر زم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سؤال کردن رسول روم از عمر. 81

 نیر المؤمنیام يکا: مرد گفتش

 اندازه چون شد در قفس یمرغ ب

 ندارد چشم و گوشبر عدمها کان 

 از فسون او عدمها زود زود

 چو خواند یباز بر موجود افسون

 تا جان شد او یتیگفت با جسم آ

 باز در گوشش دمد نکتۀ مخوف

کر گشت او یگفت با ن تا که ش 

گل و خندانش کرد  گفت در گوش  ُ

 ؟تا به گوش خاك حق چه خوانده است

 ؟ا چه خواندیتا به گوش ابر آن گو

 که او آشفته است در تردد هر

 تا کند محبوسش اندر دو گمان

 ک طرفیابد یح یهم ز حق ترج

 در تردد هوش جان یگر نخواه

 رون کن ز گوشیپنبه وسواس ب

 فهم آن معماهاش را یتا کن

 ؟نیچون در آمد در زم جان ز باال  

 حق بر جان فسون خواند و قصص : گفت

 د به جوش یآ یچون فسون خواند، هم

 وجود يزند سویخوش معلق م

 زود او را در عدم دو اسبه راند

 د تا رخشان شد اویگفت با خورش

 د افتد صد کسوف یدر رخ خورش

 و گوهر گشت او  یگفت با آب

 ق کانش کردیگفت با سنگ و عق

 کاو مراقب گشت و خامش مانده است 

 دة خود اشک راندیکاو چو مشک از د

 حق به گوش او معما گفته است 

 ا خود ضد آن یآن کنم کاو گفت 

 ند ز آن کنف یک را بر گزیز آن دو 

 ن پنبه اندر گوش جان یکم فشار ا

 د از گردون خروش یتا بگوشت آ

 ادراك رمز و فاش را یتا کن
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 گردد گوش جان یپس محل وح

 ن حس استیگوش جان و چشم جان جز ا

 صبر کرد یلفظ جبرم عشق را ب

 ستیت با حق است و جبر نین معیا

 ستین جبر، جبر عامه نیور بود ا

 پسر يشان شناسند ایجبر را ا

 شان گشت فاشینده بر ایب و آیغ

 گر استیشان دیار و جبر ایاخت

 رون قطرة خرد و بزرگیهست ب

 طبع ناف آهو است آن قوم را

 رون خون بودین نافه بیتو مگو کا

 ن مس برون بد محتقریتو مگو کا

 الیار و جبر در تو بد خیاخت

 نان چو در سفره ست او باشد جماد

 لیدر دل سفره نگردد مستح

ت جان است ا راست خوان ين، ایقو 

 کن درنگرینانت قوت تن ول

 با عقل و جان یگوشت پارة آدم

 زور جان کوه کن، شق الحجر

 د دل سر انبان رازیگر گشا

 د ز اسرار نهانیگر زبان گو

 نیفعل حق و فعل ما هر دو بب

  

 از حس نهان چه بود؟ گفتن  یوح  

 ن مفلس است یگوش عقل و چشم ظن ز

 ست حبس جبر کردیو آنکه عاشق ن

 ست ین ابر نیمه است، ا ین تجلیا

 ست یجبر آن اماره  خودکامه ن

 که خدا بگشادشان در دل بصر

 شان گشت الش یش ایپ یذکر ماض

 قطره ها اندر صدفها گوهر است 

، خرد است و سترگ  ردر صدف آن د 

 خون و از درونشان مشکهااز برون 

 چون شود یچون رود در ناف مشک

 ر چون گشتست زریدر دل اکس

 شان رفت شد نور جالل یچون در ا

 در تن مردم شود او روح شاد

 ل یلش جان کند از سلسبیمستح

ت آن جان جان تا چه باشد قو 

 تا که قوت جان چه باشد سربسر 

 شکافد کوه را با بحر و کان  یم

 در انْشَقَّ القمر زور جان جان

 عرش سازد ترك تاز يجان به سو

 ن جهانیآتش افروزد بسوزد ا

 نیداست ایفعل ما را هست دان، پ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ناو اضافت کردن ابلیزلت خود را به خو)  ع(اضافت کردن آدم . 82 م لَ نا ظَ بس گناه یش که ر
ما أَغْو یخود را به حق تعال نیکه رب بِ  یتَ

 انیگر نباشد فعل خلق اندر م

 خلق حق، افعال ما را موجد است

 ماک هست آن فعل ما مختار یل

 ا غرضیند یزانکه ناطق حرف ب

 رفت شد غافل ز حرف یگر به معن

 آن زمان ینیش بیآن زمان که پ

 ست جانین یط حرف و معنیچون مح

 چنان  يپس مگو کس را چرا کرد  

 زد است یفعل ما آثار خلق ا

 ار ما یزو جزا، گه نار ما، گه 

 ط دو عرض یک دم محیشود  یک

 چ طرف یند هیک دم نبیش و پس یپ

 ن بدان یا ینیبب یتو پس خود ک

 ن هر دو آن یچون بود جان خالق ا
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 پسر يط جمله آمد ایحق مح

 زد جان ما را مست کردیگفت ا

 یتنیطان که بِما أغویگفت ش

 گفت آدم که ظلمنا نفسنا

 در گنه او از ادب پنهانش کرد

 آدم نه من يگفتش ابعد توبه 

 من بد آن؟ ير و قضایکه تقد ین

 دم، ادب بگذاشتمیگفت ترس

 هر که آرد حرمت او، حرمت برد

 نیبیبات از بهر که؟ للطیط

  

 وا ندارد کارش از کار دگر  

 چون نداند آنکه را خود هست کرد؟ 

  یو دنیکرد فعل خود نهان، د

 او ز فعل حق نبد غافل چو ما

 ز آن گنه بر خود زدن، او بر بخورد

 ؟دم در تو آن جرم و محنیآفر

 آن نهان؟  يعذر کردچون به وقت 

 گفت هم من پاس آنت داشتم 

 نه خوردیهر که آرد قند، لوز

 نیار را خوش کن، مرنجان و ببی

  

  
  
  
  
  
  

 لیتمث. 83

 اریب یفرق یدل پ يک مثل ای

 دست کان لرزان بود از ارتعاش

 دة حق شناسیدو جنبش آفرهر 

 اش يدیکه لرزان یمانین پشیز

 يده ایمان دیپش یمرتعش را ک

 له گرین چه عقل آن حیبحث عقل است ا

 گر در و مرجان بود یبحث عقل

 گر استید یبحث جان اندر مقام

 ساز بود یآن زمان که بحث عقل

 جان يچون عمر از عقل آمد سو

 حس او کامل است يعقل و سو يسو

 ا سببیبحث عقل و حس اثر دان 

 یمستض يضوء جان آمد نماند ا

 که نورش بازغ است یینایز آن که ب

  

 اریجبر را از اخت یتا بدان  

 ز جاش  یرا تو لرزان یو آن که دست

 اس ین با آن قیک نتوان کرد ایل

 ست مرد مرتعش یمان نیچون پش

  يده ایتو برچسب ين جبریبر چن

 ره برد آن جا مگر یفیتا ضع

 آن دگر باشد که بحث جان بود

 گر است ید یبادة جان را قوام

 ن عمر با بو الحکم هم راز بودیا

 بو الحکم بو جهل شد در بحث آن 

 گر چه خود نسبت به جان او جاهل است 

 ا بوالعجب یا عجب ی یبحث جان

  یمقتض یالزم و ملزوم و ناف

 ل چون عصا بس فارغ است یاز دل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کُم أَیر آیتفس. 84 ع م وه و بیه و تُم  ان آنینَ ما کُنْ

 میگر ما به قصه آمدیبار د

 م، آن زندان اوستییگر به جهل آ

 میا يم، مستان وییور به خواب آ

 میا يم ابر پر زرق وییور بگر

 م یشد ین قصه برون خود کیما از ا  

 وان اوست یم، آن اییور به علم آ

 م یا ي، به دستان ويداریور به ب

 م یا يم آن زمان برق ویور بخند
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 جنگ، عکس قهر اوستور به خشم و 

 چیچ پیم اندر جهان پیما که ا

 يشویچون الف گر تو مجرد م

 یر حق کنیجهد کن تا ترك غ

  

 ور به صلح و عذر، عکس مهر اوست   

 چ یچ هیچون الف، او خود چه دارد؟ ه

 يشوین ره مرد مفرد میاندر ا

 یبرکن یفان ياین دنیدل از ا

  

  

 ن آب و گل اجسادیارواح با ا يسؤال کردن رسول روم از عمر از سبب ابتال. 85

 پسر يان ایست پاین سخن را نیا

 دیرا شنن یاز عمر چون آن رسول ا

 شش سوال و هم جوابیمحو شد پ

 افت بگذشت از فروعیاصل را در

 ا عمر چه حکمت بود و سرّیگفت 

 پنهان شده یدر گل یآب صاف

 ن حکمت چه بودیفائده فرما که ا

 یکن یم یشگرف یگفت تو بحث

 آزاد را یمعن يحبس کرد

 ين کرده ایفائده ا ياز برا

 ده شدیفائده زائ يآن که از و

 یکیصد هزاران فائده ست و هر 

 آن دم لطفش که جان جانهاست

 آن دم نطقت که جزو جزوهاست

 ، کار تو با فائده ستيتو که جزو

 گفت را گر فائده نبود مگو

 زدان طوق هر گردن بودیشکر 

 گر ترش رو بودن آمد شکر و بس

 د در جگریسرکه را گر راه با

  

 از رسول روم بر گو وز عمر  

 دیدر دلش آمد پد ییروشن

 گشت فارغ از خطاء و از صواب

 بهر حکمت کرد در پرسش شروع

 کدر ين جایدر ا یحبس آن صاف

 بستۀ ابدان شده  یجان صاف

 مرغ را اندر قفس کردن چه سود 

  یکن یم یرا بند حرف ییمعن

 تو باد را يکرده ا یبند حرف

  يتو که خود از فائده در پرده ا

 ده شدید ند آن چه ما رایچون نب

  یک اندکیش آن یصد هزاران پ

 راست  يگو یز معن یچون بود خال

 چراست یفائده شد کلّ کل خال

 تو دست  يپس چرا در طعن کل آر

 ور بود هل اعتراض و شکر جو

 جدال و رو ترش کردن بود ین

 ست کس ین ییهمچو سرکه شکر گو

 ن شو از شکریگو برو سرکنگب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جلس مع أهل التصوفیجلس مع اهللا فلیث من أراد أن یان حدیدر ب. 86

 ستیاندر شعر جز با خبط ن یمعن

 د و شاه شدینجا رسیآن رسول ا

 ک دو جامین یآن رسول از خود بشد ز

 ا بحر گشتیل چون آمد به دریس

 افت نان با بوالبشریچون تعلق 

 ست یچون قالسنگ است آنرا ضبط ن  

 قدرت اهللا شدواله اندر 

 ام یپ یاد ماندش نیرسالت  ین

 دانه چون آمد به مزرع کشت گشت 

 نان مرده زنده گشت و با خبر

  
  
  
  
  
  
  



73 

 

 نار شد يزم چون فدایموم و ه

 ده گانیسنگ سرمه چون که شد در د

 خنک آن مرده کز خود رسته شد يا

 آن زنده که با مرده نشست يوا

 یختیچون تو در قرآن حق بگر

 ایانب يهست قرآن حالها

 ریقرآن پذ يو نه ا یور بخوان

 قصص یچو بر خوان ییرایور پذ

 است یاندر قفس زندانمرغ کاو 

 کز قفسها رسته اند ییروحها

 نید بدیاز برون آوازشان آ

 ن قفسین تنگیم زین رستیما به د

 ش را رنجور ساز و زار زاریخو

 محکم است يکه اشتهار خلق بند

 قیبا رفیز يت بشنو ایک حکای

 در مثال یبشنو اکنون داستان

  

 او انوار شد یذات ظلمان  

 دبان یشد آن جا د یینایگشت ب

 وسته شدیپ يدر وجود زنده ا

 بجست  ياز و یمرده گشت و زندگ

  یختیا آمیبا روان انب

 ایان بحر پاك کبریماه

 ریده گیا را دیاولا و یانب

 د در قفس یمرغ جانت تنگ آ

 است  ید رستن از نادانینجو یم

 سته اندیا و رهبر شایانب

ستن ترا ا ر ه ن ین است ایکه ر 

 ن قفس یست چارة این ره نیر ایغ

 رون کنند از اشتهاریتا ترا ب

 کم است  ین از بند آهن کیدر ره ا

 ق ین بحر عمیشرط ا یتا بدان

 واقف بر اسرار مقال يتا شو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان یمحبوس بطوط یغام دادن طوطیرفت و پیقصۀ آن بازرگان که به هندوستان به تجارت م. 87
 هندوستان 

 ییاو را طوط یبود بازرگان

 بازرگان سفر را ساز کردچون که 

 را ز جود يزیهر غالم و هر کن

 خواست کرد يمراد ياز و یکیهر 

 ارمغان یرا چه خواه یگفت طوط

 انیکه آنجا طوط یگفتش آن طوط

 که مشتاق شماست یکان فالن طوط

 بر شما کرد او سالم و داد خواست

 اقید که من در اشتیشا یگفت م

 ن روا باشد که من در بند سختیا

 دوستان ين باشد وفاین چنیا

 ن مرغ زاریمهان ز يد ایاد آری

 مون بودیار را میاران یاد ی

  ییبا طوطیدر قفس محبوس ز  

 هندستان شدن آغاز کرد يسو

 زود يگفت بهر تو چه آرم گو

 ک مردیجمله را وعده بداد آن ن

 کارمت از خطۀ هندوستان 

 ان یکن ز حال من ب ینیچون بب

 آسمان در حبس ماست  ياز قضا

 واز شما چاره و ره ارشاد خواست 

 رم در فراق ینجا بمیجان دهم ا

 بر درخت  یگه شما بر سبزه گاه

 ن حبس و شما در بوستان یمن در ا

 ان مرغزاریدر م یک صبوحی

 ن مجنون بودیو ا یلیخاصه کان ل
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 فان بابت موزون خودیحر يا

 اد منینوش کن بر  یک قدح می

 زین فتادة خاك بیاد ایا به ی

 عجب آن عهد و آن سوگند کو يا

 است یگر فراق بنده از بد بندگ

 در خشم و جنگ یکه تو کن يبد يا

 تو ز دولت خوبتر يجفا يا

 ن است نورت چون بودینار تو ا

 از حالوتها که دارد جور تو

 ما ياد آور از محبتهای

 نالم و ترسم که او باور کند

عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد 

 ن خار در بستان شومیو اهللا ار ز

 د دهانین عجب بلبل که بگشایا

 است ین نهنگ آتشین نه بلبل ایا

 کل است او عاشق کل است و خود

 ن سان بودیجان ز یقصۀ طوط

 گناه یب یفیضع یمرغ یکیکو 

  

 خورم پر خون خود یمن قدحها م  

 داد من  یکه بده یخواه یگر هم

 زیبر خاك ر يجرعه ا يچون که خورد

 آن لب چون قند کو يوعده ها

 ست یپس فرق چ یچون تو با بد بد کن

 با طرب تر از سماع و بانگ چنگ 

 و انتقام تو ز جان محبوبتر

 ن تا خود که سورت چون بودیماتم ا

 ابد غور تویوز لطافت کس ن

 ما  يحق مجلسها و صحبتها

 وز ترحم جور را کمتر کند

 ضدن هر دو یعجب من عاشق ایا

 ن سبب ناالن شوم یهمچو بلبل ز

 تا خورد او خار را با گلستان 

 است  یعشق او را خوش يجمله ناخوشها

 ش جویش است و عشق خویعاشق خو

 کو محرم مرغان بود یکو کس

 مان با سپاه یو اندرون او سل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یور عقول الهیصفت اجنحۀ ط. 88

 شکر و گله یچون بنالد زار ب

 ک از خدایهر دمش صد نامه صد پ

 ش حقیزلت او به ز طاعت پ

 معراج خاص یکیاو را  یهر دم

 صورتش بر خاك و جان بر المکان

 دتیکه در فهم آ ین یالمکان

 بل مکان و المکان در حکم او

 ن بتابین کوته کن و رخ زیشرح ا

  

 افتد اندر هفت گردون غلغله   

 ک از خدایزو شصت لب یا ربی

 مانها خلق ینزد کفرش جمله ا

 بر سر تاجش نهد صد تاج خاص 

 فوق وهم سالکان  یالمکان

 دت یزا یالیخ يدر و یهر دم

 چارجو یهمچو در حکم بهشت

 دم مزن و اهللا اعلم بالصواب 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  یدن از آن طوطیغام رسانیان هندوستان را در دشت و پیدن خواجه طوطید. 89

 دوستان ين ایم از ایگرد یباز م

 امیرفت آن پیمرد بازرگان پذ

 مرغ و تاجر و هندوستان  يسو  

 سالم  يجنس از و يکاو رساند سو
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 دیهندوستان رس يچون که تا اقصا

 آواز دادد و پس یمرکب استان

 د و پسیان لرزیز آن طوط ییطوط

 مان خواجه از گفت خبریشد پش

 کیش است با آن طوطین مگر خویا

 امین چرا کردم چرا دادم پیا

 ن زبان چون سنگ و هم آهن وش استیا

 سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف

 ک است و هر سو پنبه زاریز آنکه تار

 که چشمان دوختند یظالم آن قوم

 ران کندیسخن و کیرا  یعالم

 دمند یسیجانها در اصل خود ع

 یگر حجاب از جانها برخاست

 چون شکر ییکه گو یگر سخن خواه

 رکانیز يصبر باشد مشتها

 هر که صبر آورد گردون بر رود

 انیصاحب دل را ندارد آن ز

 ز رستیافت از پرهیز آنکه صحت 

  

 دیبد يچند یابان طوطیدر ب  

 آن سالم و آن امانت باز داد

 اوفتاد و مرد و بگسستش نفس 

 گفت رفتم در هالك جانور

 ک ین مگر دو جسم بود و روح یا

 ن گفت خام یچاره را ز یسوختم ب

 و آنچه بجهد از زبان چون آتش است 

 الف  ينقل و گه از رو يگه ز رو

 شراران پنبه چون باشد یدر م

 را سوختند یوز سخنها عالم

 ران کندیروبهان مرده را ش

 مرهمند یک زمان زخمند و گاهی

  یح آساستیمس یگفت هر جان

 ن حلوا مخوریصبر کن از حرص و ا

 کودکان  يهست حلوا آرزو

 هر که حلوا خورد واپس تر رود

 ان یگر خورد او زهر قاتل را ع

 ان تب در است ین میطالب مسک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ن عطار قدس اهللا روحهید الدیر قول فریتفس. 90

  خور یان خاك خون میغافل م يا یتو صاحب نفس
 ن باشدیخورد آن انگب يکه صاحب دل اگر زهر

جر يغمبر که ایگفت پ  يطالب  ِ

 است آتش در مرو ينمروددر تو 

 یییایسباح و نه در يچون نه ا

 او ز قعر بحر گوهر آورد

 رد زر شودیگر خاك گ یکامل

 چون قبول حق بود آن مرد راست

 ویطان است و دیدست ناقص دست ش

 ش او دانش شودید پیجهل آ

 ، علت شودیرد علتیهر چه گ

 اده با سواریکرده پ يمر يا

  

  يِمر  یچ مطلوبیهان مکن با ه  

 م شویاول ابراه یرفت خواه

  یییش از خود رایفکن خویدر م

 انها سود بر سر آوردیاز ز

 ناقص ار زر برد خاکستر شود

 دست او در کارها دست خداست 

 ویس است و ریز آن که اندر دام تلب

 که در ناقص رود یجهل شد علم

 ، ملت شودیرد کاملیکفر گ

 دار يبرد اکنون پا یسر نخواه
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 ا مایعصا  ياول تو انداز ییه السالم که چه فرمایرا عل یم ساحران مر موسیتعظ. 91

 نیساحران در عهد فرعون لع

 را مقدم داشتند یک موسیل

 فرمان آن توست: ز آن که گفتندش که

 ساحران ياول شما ا یگفت ن

 دیخرشان را یم این قدر تعظیا

 ساحران چون قدر او نشناختند

 لقمه و نکته ست کامل را حالل

 جنس تو یاو زبان ن یتو چو گوش

 ر نوشید شیکودك اول چون بزا

 دش لب دوختنیبا یم یمدت

 یکید صد یاموزد نگویتا ن

 کند یم یت یور نباشد گوش، ت

 کش نبود آغاز گوش یکرّ اصل

 د نطق رایز آن که اول سمع با

 ات من أبوابهایادخلوا األب

 ستینطق کان موقوف راه سمع ن

 یمبدع است او تابع استاد ن

 ان هم در حرف هم در مقالیباق

 يگانه ایب یستین سخن گر نیز

 ز آن که آدم ز آن عتاب از اشک رست

 نیه آمد آدم بر زمیبهر گر

 هفت يآدم از فردوس و از باال

لب او یگر ز پشت آدم وز ص 

 شه دلیش يذوق آب ا یتو چه دان

 ده نقل سازیز آتش دل و آب د

 ده گانیذوق آب د یتو چه دان

 یکن ین انبان ز نان خالیگر تو ا

 طان باز کنیر شیطفل جان از ش

 يره ایک و ملول و تیتا تو تار

 کان نور افزود و کمال يلقمه ا

 د چراغ ما کشدیکا یروغن

 ن یبه ک یکردند با موس يچون مر  

 ساحران او را مکرم داشتند

 عصا بفکن نخست  یخواه یگر تو م

 ان ید آن مکرها را در میافکن

 دیآن دست و پاهاشان بر يکز مر

 دست و پا در جرم آن درباختند

 باش الل  یکامل مخور م يتو نه ا

صتُوا نْ  گوشها را حق بفرمود أَ

 خامش بود او جمله گوش  یمدت

 ان سخن آموختن یاز سخنگو

  یشک ید بید حشو گویور بگو

 کند یم یتیشتن را گنگ گیخو

 کند در نطق جوش  یالل باشد ک

 منطق از ره سمع اندر آ يسو

 و اطلبوا االرزاق من أسبابها

 ست یطمع ن یجز که نطق خالق ب

  یمسند جمله و را اسناد ن

 تابع استاد و محتاج مثال 

  يرانه ایر و جو ویگ یدلق و اشک

 اشک تر باشد، دم توبه پرست 

 ن یان و ناالن و حزیتا بود گر

 عذر رفت  يماچان از برا يپا

 باش هم در ُطلب او یدر طلب م

 تو پا به گل  يزانکه همچو خر شد

 د است تازیبوستان از ابر و خورش

 دگان یتو چون ناد یعاشق نان

  یکن یاجالل يپر ز گوهرها

 بعد از آنش با ملک انباز کن 

  يره این همشیو لعیدان که با د

 آن بود آورده از کسب حالل 

 را کشد یآب خوانش چون چراغ
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 د از لقمۀ حاللیعلم و حکمت زا

 مو دا ینیچون ز لقمه تو حسد ب

 و جو بر دهد؟ يچ گندم کاریه

 شه هایلقمه تخم است و برش اند

 د از لقمۀ حالل اندر دهانیزا

 مه حضور يد از لقمه حالل ایزا

 ایک يان ندارد این سخن پایا

  

 از لقمۀ حالل  دیعشق و رقت آ

 د، آن را دان حرام یجهل و غفلت زا

 ، که کرة خر دهد؟یاسب يده اید

 شه هایلقمه بحر و گوهرش اند

 آن جهان  يل خدمت عزم سویم

 ده نور یدر دل پاك تو و در د

 ا یکن ب یبحث با زرگان و طوط

  
 ده یآنچه در هندوستان د یباز گفتن بازرگان با طوط. 92

 کرد بازرگان تجارت را تمام

 اورد ارمغانیرا ب یهر غالم

 ارمغان بنده کو یگفت طوط

 مانم از آنیمن خود پش ینگفت 

 از گزاف یغام خامیکه چرا پ

 ستیز چ یمانیخواجه پش يگفت ا

 تو يتهایگفت گفتم آن شکا

 برد يز دردت بو یطوط یکیآن 

 ن گفتن چه بودیمان گشتم ایمن پش

 کان جست ناگه از زبان ينکته ا

 پسر ير ایوا نگردد از ره آن ت

 را گرفت یچون گذشت از سر جهان

 است یب اثرها زادنیغ فعل را در

 جمله مخلوق خداست یکیشر  یب

 عمر يسو يرید تید پرانیز

 د دردییزا یهم یمدت سال

 عمر دائم ماند در درد و وجل

 د وجع چون مرد اویز آن موال

 آن وجعها را بدو منسوب دار

 ن کسب و دم و دام و جماعیهمچن

 د از سببیموال يبسته درها

 ا را هست قدرت از الهیاول

 گفته ناگفته کند از فتح باب

 منزل شاد کام  يباز آمد سو  

 د او نشان یزك را ببخشیهر کن

 باز گو يدیوآنچه د یآنچه گفت

 ان و انگشتان گزان یدست خود خا

 و از نشاف  یدانش یبردم از ب

 است  ین خشم و غم را مقتضیآن کاست یچ

 تو يان همتایطوط یبا گروه

 د و بمردید و لرزیزهره اش بدر

 چه سود یمانیک چون گفتم پشیل

 دان که جست آن از کمان  يریهمچو ت

سیبند با سر یلید کرد ِ  را ز َ

 ران کند نبود شگفت یگر جهان و

 ست یدش به حکم خلق نیو آن موال

 د ار چه نسبتشان به ماست یآن موال

 رش همچو نمریعمر را بگرفت ت

 ند حق نه مردیدردها را آفر

 د آن جا تا اجل یزا یدردها م

 د را ز اول سبب قتال گویز

 گر چه هست آن جمله صنع کردگار

 د است حق را مستطاع یآن موال

 ز آن دست رب  یمان شد ولیچون پش

 ر جسته باز آرندش ز راه یت

 کباب  یخ سوزد نیس ینتا از آن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



78 

 

 دیاز همه دلها که آن نکته شن

 د و حجت مهایگرت برهان با

نْسوکُم ذکْرِیآ  بخوان يت أَ

 ان قادراندیر و به نسیچون به تذک

 ان بست او راه نظریچون به نس

 ه اهل السمویخذتموا سخر

ه پادشاه جسمهاست صاحب د 

 چ شکیه ید آمد عمل بیفرع د

 دند خُردیمردمک دمردمش چون 

 ارم گفت از آنین نیمن تمام ا

 ادشانیخلق و  یچون فراموش

هیصد هزاران ن یک و بد را آن ب 

 کند یروز دلها را از آن پر م

 شانهایشۀ پیآن همه اند

 د به تویشه و فرهنگ تو آیپ

 شۀ زرگر به آهنگر نشدیپ

 زیشه ها و خلقها همچون جهیپ

 کان برنهادت غالبست یصورت

 ها و خلقها از بعد خوابشه یپ

 شه ها در وقت صبحیشه ها و اندیپ

 ک از شهرهایپ يچون کبوترها

 اصل خود رود يسو ینیهر چه ب

  

 دیآن سخن را کرد محو و ناپد  

و ننسهایباز خوان منْ آ  ۀٍ أَ

 ان نهادنشان بدان یقدرت نس

 خلقان قاهراند يبر همه دلها

 کار نتوان کرد ور باشد هنر

 د تا أنسوکم یخوان یاز نب

 شماست  يصاحب دل شاه دلها

 پس نباشد مردم اال مردمک 

 نبرد یمردمک کس پ یدر بزرگ

 د ز صاحب مرکزان یآ یمنع م

 ادشان یرسد فریاست، او م يبا و

  یکند هر شب ز دلهاشان ته یم

 کند یآن صدفها را پر از در م

 ت جانهایشناسند از هدا یم

 د به تویتا در اسباب بگشا

 ن خوش خو بدان منکر نشدیا يخو

 زیند روز رستخیخصم آ يسو

 ر حشرت واجبست یهم بران تصو

 د هم به خصم خود شتاب یواپس آ

 هم بدانجا شد که بود آن حسن و قبح 

 ش آرد بهرهایشهر خو يسو

 کلّ خود راجع شود يجزو سو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را و مردن و نوحه  کردن خواجه  یحرکت آن طوط یدن آن طوطیشن. 93

 چه کرد ید آن مرغ کان طوطیچون شن

 نیدش فتاده همچنیخواجه چون د

 دین حالش بدین رنگ و بدیچون بد

 نیخوب خوش حن یطوط يگفت ا

 غا مرغ خوش آواز منیدر يا

 غا مرغ خوش الحان منیدر يا

 يبد ین مرغیمان را چنیگر سل

 افتمیغا مرغ که ارزان یدر يا

 د اوفتاد و گشت سردیپس بلرز  

 ن ید و زد کله را بر زمیبر جه

 دیبان را دریخواجه بر جست و گر

 ن یچن ین چرا گشتین چه بودت ایه

 غا همدم و همراز من یدر يا

 راح روح و روضه رضوان من 

  يدگر مشغول آن مرغان شد یک

 او بر تافتم  ياز رو يزود رو
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 يبر ور یانیزبان تو بس ز يا

 یزبان هم آتش و هم خرمن يا

 کند یدر نهان جان از تو افغان م

 ییان تویپا یزبان هم گنج ب يا

 ییر و خدعۀ مرغان تویهم صف

  یاران توئیر ر و رهبیهم خف

 امان یب يا یده یچند امانم م

 مرغ مرا يده اینک بپران

 ا داد دهیا جواب من بگو ی

 غا نور ظلمت سوز منیدر يا

 غا مرغ خوش پرواز منیدر يا

 عاشق رنج است نادان تا ابد

 تو ياز کبد فارغ بدم با رو

 دن استیال دیغاها خین دریا

 ستیرت حق بود، با حق چاره نیغ

 ر همه ستیباشد که آن غرت آن یغ

 يا بدیغا اشک من دریدر يا

 رك سار منیمن مرغ ز یطوط

 داد و ناداد آمدم يهر چه روز

 آواز او ید ز وحیکا ییطوط

 نهان یاندرون توست آن طوط

 ت را، تو شاد از اویبرد شاد یم

 یسوختیکه جان از بهر تن م يا

 ؟یسوختم من، سوخته خواهد کس

 سوخته چون قابل آتش بود

 غیدر يغا ایدر يغا ایدر يا

 ز شدیچون زنم دم کاتش دل ت

 ار خود تند است و، مستیآنکه او هوش

 رون بودیکز صفت ب یر مستیش

 شم و دلدار منیه اندیقاف

 ش منیه اندیقاف ين ایخوش نش

 م مر ترایا چه گویگو ییچون تو  

  ین خرمن زنین آتش در ایچند ا

 کند یش آن میگر چه هر چه گوئ

  ییدرمان تو یزبان هم رنج ب يا

 یس و ظلمت کفران توئیهم بل

  ییس وحشت هجران تویهم ان

 ن من کمان یتو زه کرده به ک يا

 گاه ستم، کم کن چرادر چرا

 اد ده ی يا مرا اسباب شادی

 غا صبح روز افروز من یدر يا

 ده تا آغاز من یز انتها پر

 کبد یز ال أُقْسم بخوان تا فیخ

 تو يبدم در جو یوز زبد صاف

 دن است یوز وجود نقد خود ببر

 ست؟ یکز حکم حق صد پاره ن یکو دل

 ان و دمدمه ست یآنکه افزون از ب

  يبا شدیدلبر زتا نثار 

 ترجمان فکرت و اسرار من 

 دم یاد آیاو ز اول گفت تا 

 ش از آغاز وجود آغاز اویپ

 ن و آن یده تو بر ایعکس او را د

 ظلم را چون داد از او يریپذ یم

  یجان را و تن افروخت یسوخت

  یتا ز من آتش زند اندر خس

 سوخته بستان که آتش کش بود

 غ یر مینهان شد ز یکانچنان ماه

 ز شدیر هجر آشفته و خون ریش

 ؟رد به دستیچون بود، چون او قدح گ

 ط مرغزار افزون بودیاز بس

 دار من یش، جز دیدم مندیگو

 ش من یدر پ ییۀ دولت تویقاف
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 از آن یشیحرف چه بود تا تو اند

 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

 کز آدمش کردم نهان یآن دم

 لیرا که نگفتم با خل یآن دم

 حا دم نزدیمس يکز و یآن دم

 یما چه باشد در لغت اثبات و نف

 افتمیدر یدر ناکس یمن کس

 ش رایجمله شاهان پست، پست خو

 جمله شاهان بندة بندة خودند

 اد، مرغان را شکاریشود ص یم

 دالن را دلبران جسته به جان یب

 اش معشوق دان يدیهر که عاشق د

 ند از جهانیوتشنگان گر آب ج

 چونکه عاشق اوست تو خاموش باش

 کند یالنیل سیبند کن چون س

 بود یرانیمن چه غم دارم که و

 غرق حق خواهد که باشد غرق تر

 ا زبرید یا خوشتر آیر دریز

 دال یبس زبون وسوسه باش

 گر مرادت را مذاق شکر است

 صد هالل يهر ستاره اش خونبها

 میافتیما بها و خونبها را 

 یات عاشقان در مردگیح يا

 من دلش جسته به صد ناز و دالل

 ن عقل و جانیآخر غرق توست ا: گفتم

 يده ایشیمن ندانم آنچه اند

 مرا یدستیگران جان خوار د يا

 هر که او ارزان خرد، ارزان دهد

 نیام که غرق است اندر ا یغرق عشق

 انیمجملش گفتم نکردم من ب

 ا بودیم، لب دریمن چو لب گو

 نشستم رو ترش ینیریمن ز ش

 وار رزان یصوت چه بود؟ خار د  

 ن هر سه با تو دم زنم یا یتا که ب

 تو اسرار جهان  يم ایبا تو گو

 ل یئرا که نداند جبر یو آن دم

 ما هم نزد یز بیرت نیحق ز غ

  یذات و نف یمن نه اثباتم، منم ب

 دربافتم  یدر ناکس یپس کس

 ش رایجمله خلقان مست، مست خو

 جمله خلقان مردة مردة خودند

 شان را شکاریتا کند ناگاه ا

 جمله معشوقان شکار عاشقان 

 ن و هم آن یکو به نسبت هست هم ا

 د به عالم تشنگان یآب هم جو

 دهد تو گوش باش یاو چو گوشت م

 کند یرانیو و ییور نه رسوا

 بود یران گنج سلطانیر ویز

 ر و زبریهمچو موج بحر جان ز

 ا سپرید یر او دل کش تر آیت

 از بال یگر طرب را باز دان

 مراد دلبر است  ین يمرادیب

 ختن او را حالل یخون عالم ر

 م یجانب جان باختن بشتافت

  یجز که در دل بردگ یابیدل ن

 او بهانه کرده با من از مالل 

 ن افسون مخوان یگفت رو رو بر من ا

  يده ایده، دوست را چون دیدو د يا

 مرا ید ستیزانکه بس ارزان خر

 نان دهد یبه قرص یطفل يگوهر

 ن ین و آخریاول يعشقها

 ور نه هم لبها بسوزد هم دهان 

 م، مراد اال بودیمن چو ال گو

 گفتارم خمش  ياریمن ز بس
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 ما از دو جهان ینیریتا که ش

 ن سخنید ایتا که در هر گوش نا

  

 در حجاب رو ترش باشد نهان 

 م ز صد سر لدن یگو یک همی

  
 یم سنائیر قول حکیتفس. 94

  مانیچه کفر آن حرف و چه ا یبهرچه از راه وامان
 بایچه زشت آن نقش و چه ز یاز دوست دور افت بهر چه

ش یو من غ یر منیر من سعد و اهللا أغیور و أنا أغیإن سعدا لغ: یقول النب یمعن یف فَواح رته حرم الْ
نَ طَ ما ب ها و نْ رَ مه  ما ظَ

 ور آمد که حقیجمله عالم ز آن غ

 او چو جان است و جهان چون کالبد

 نیهر که محراب نمازش گشت ع

 که شد مر شاه را او جامه دار هر

 نیهر که با سلطان شود او همنش

 د از پادشاهیدست بوسش چون رس

 گر چه سر بر پا نهادن خدمت است

 رت بود بر هر که اویشاه را غ

 رت حق بر مثل گندم بودیغ

 د از الهیرتها بدانیاصل غ

 رم گلهین بگذارم و گیشرح ا

 دشیرا ناله ها خوش آینالم ا

 تلخ از دستان او؟چون ننالم 

 روز او یچون نباشم همچو شب ب

 ناخوش او خوش بود در جان من

 شیش و درد خویعاشقم بر رنج خو

 خاك غم را سرمه سازم بهر چشم

 اشک کان از بهر او بارند خلق

 کنم یت میمن ز جان جان شکا

 ده امید از او رنجیگو یدل هم

 تو فخر راستان يکن ا یراست

 کجاست یآستان و صدر در معن

 ده جان تو از ما و منیره يا

 ییک تویک شود آن یمرد و زن چون 

 ن عالم سبق یرت بر ایبرد در غ  

 ک و بدیرد نیکالبد از جان پذ

 ن یدان تو شیمان رفتنش میا يسو

 هست خسران بهر شاهش اتجار

شستن بود ح  ن یف و غبیبر درش َ

 ند بوس پا باشد گناه یگر گز

 ش آن خدمت خطا و زلت است یپ

 د رویند بعد از آن که دیبو گز

 رت مردم بودیکاه خرمن غ

 اشتباه  یآن خلقان فرع حق ب

 آن نگار ده دله  ياز جفا

 دش یاز دو عالم ناله و غم با

 م در حلقۀ مستان اویچون ن

 روز افروز او يوصال رو یب

 ار دل رنجان من ی يجان فدا

 ش یشاه فرد خو يبهر خشنود

 تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم 

 گوهر است و اشک پندارند خلق 

 کنم  یت میروا یم شاکیمن ن

 ده ام یخند یوز نفاق سست م

 تو صدر و من درت را آستان  يا

 ار ماست یما و من کو آن طرف کان 

 فۀ روح اندر مرد و زن یلط يا

  ییک ها محو شد آنک تویچون که 
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 ین من و ما بهر آن بر ساختیا

 يک جوهر شویتا تو با ما و تو 

 ک جان شوندیتا من و توها همه 

 امر کُن يا این همه هست و بیا

 دنتیچشم جسمانه تواند د

 دن استیدل که او بستۀ غم و خند

 بود آن که او بستۀ غم و خنده

 منتهاست یباغ سبز عشق کاو ب

 ن هر دو حالت برتر استیز یعاشق

ه زکات رو خوب رو يخوب ا يد 

 يکز کرشمه غمزة غمازه ا

 ختیمن حاللش کردم از خونم بر

 انیز نالۀ خاک یزانیچون گر

 که از مشرق بتافت یکه هر صبح يا

 دات رایش یدهیچون بهانه م

 جهان کهنه را تو جان نو يا

 بگذار از بهر خداشرح گل 

 نباشد جوش ما ياز غم و شاد

 گر بود کان نادر استیحالت د

 اس از حالت انسان مکنیتو ق

 حادث است يجور و احسان رنج و شاد

 صبح را پشت و پناه يصبح شد ا

 ییعذر خواه عقل کل و جان تو

 تافت نور صبح و ما از نور تو

 ن دارد مرایدادة تو چون چن

 وش ماستج يباده در جوشش گدا

 ما از او یباده از ما مست شد ن

 م و قالبها چو مومیما چو زنبور

 ث خواجه گوین حدیبس دراز است ا

  

  یتو با خود نرد خدمت باختتا   

  يعاقبت محض چنان دلبر شو

 عاقبت مستغرق جانان شوند

 ان و از سخن یمنزه از ب يا

 دنت یال آرد غم و خندیدر خ

 دن است یق آن دیتو مگو کاو ال

 ت زنده بودین دو عاریاو بد

 وه هاست یدر او بس م يجز غم و شاد

 خزان سبز و تر است  یبهار و ب یب

 شرحه شرحه باز گوشرح جان 

  يبر دلم بنهاد داغ تازه ا

 خت یگر یگفتم حالل او م یمن هم

 ان یبر دل غمناک يزیغم چه ر

 افت یهمچو چشمۀ مشرقت در جوش 

کرّ لبهات را يا بهانه ش 

 جان و دل افغان شنو یاز تن ب

 شرح بلبل گو که شد از گل جدا

 ال و وهم نبود هوش مایبا خ

 تو مشو منکر که حق بس قادر است 

 منزل اندر جور و در احسان مکن 

 رند و حقشان وارث است یحادثان م

 ن بخواه یحسام الد یعذر مخدوم

  ییجان جان و تابش مرجان تو

 منصور تو یبا م یدر صبوح

 باده که بود؟ تا طرب آرد مرا

 ر هوش ماست یچرخ در گردش اس

 ما از او یقالب از ما هست شد ن

 خانه خانه کرده قالب را چو موم 

 تا چه شد احوال آن مرد نکو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ت خواجۀ تاجریرجوع به حکا. 95

 ن ین چنیگفت ا یصد پراکنده هم   نیخواجه اندر آتش و درد و حن
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 ازیگه تناقض گاه ناز و گه ن

 کند یم یمرد غرقه گشته جان

 رد در خطریتا کدامش دست گ

 ین آشفتگیار ایدوست دارد 

 ستیکار ن یآن که او شاه است او ب

 پسر ين فرمود رحمان ایبهر ا

 خراش یتراش و م ین ره میاندر ا

 آخر بود یتا دم آخر دم

 کوشد اگر مرد و زن است یهر که م

 عمو يان ندارد این سخن پایا

  

 قت گه مجازیحق يگاه سودا  

 زند یم یاهیدست را در هر گ

 سرم یزند از ب یم ییدست و پا

  یهوده به از خفتگیکوشش ب

 ست یمار نیطرفه کاو ب يناله از و

مٍ هو فیکُلَّ   نٍ ا یو  پسر يشَأْ

 فارغ مباش  یتا دم آخر دم

 ت با تو صاحب سر بودیکه عنا

 گوش و چشم شاه جان بر روزن است

 و خواجه بازگو  یقصه طوط

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرده  یدن طوطیرا از قفس و پر یبرون انداختن مرد تاجر طوط. 96

 رون فکندیبعد از آنش از قفس ب

 مرده چنان پرواز کرد یطوط

 ران گشت اندر کار مرغیخواجه ح

 بیعندل يباال کرد و گفت ا يرو

 یاو چه کرد آنجا که تو آموخت

 یو ما را سوخت يمکر یساخت

 کو به فعلم پند داد یگفت طوط

 زانکه آوازت ترا در بند کرد

 مطرب شده با عام و خاص يا یعنی

 مرغکانت بر چنند یدانه باش

 دام شو یدانه پنهان کن بکل

 هر که داد او حسن خود را در مزاد

 چشمها و خشمها و رشکها

 درند یرت میدشمنان او را ز غ

 آنکه غافل بود از کشت بهار

 ختیگر دیدر پناه لطف حق با

 آن گه چه پناه یابی یتا پناه

 ار شد؟یا یرا نه در ینوح و موس

 قلعه بود؟ یم را نیآتش ابراه

 ش خواند؟یخو يرا نه سو ییحیکوه 

 د تا شاخ بلندیک پریطوط  

 تاز کرد یکافتاب از چرخ ترک

 د اسرار مرغ یخبر ناگه بد یب

 ب ینصان حال خودمان ده یاز ب

  یچشم ما از مکر خود بردوخت

 یما را و خود افروخت یسوخت

 که رها کن نطق و آواز و گشاد

 ن پند کردیا یش او مرده پیخو

 خالص  یابیمرده شو چون من که تا 

 کودکانت بر کنند یغنچه باش

 اه بام شویغنچه پنهان کن گ

 او رو نهاد يبد سو يصد قضا

 زد چو آب از مشکهایبر سرش ر

 برندیان هم روزگارش مدوست

 ن روزگاریمت ایاو چه داند ق

 خت یکاو هزاران لطف بر ارواح ر

 آب و آتش مر ترا گردد سپاه 

 ن قهار شد؟یبر اعداشان به ک ین

 تا بر آورد از دل نمرود دود

 قاصدانش را به زخم سنگ راند
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 زیا در من گریب ییحی يگفت ا

  

 زیر تیتا پناهت باشم از شمش

  
 دن یخواجه را و پر یوداع کردن طوط. 97

 نفاق یب یک دو پندش داد طوطی

 مرحمت يخواجه کرد يالوداع ا

 خواجه رفتم تا وطن يالوداع ا

 أمان اهللا برو یخواجه گفتش ف

 رو نهاد یهندستان اصل يسو

 ن پند من استیگفت کاخواجه با خود 

 بود یک یجان من کمتر ز طوط

  

 بعد از آن گفتش سالم الفراق   

 د و مظلمت یآزادم ز ق يکرد

 همچو من  يآزاد روز يهم شو

 راه نو يمر مرا اکنون نمود

 بعد شدت از فرج دل گشته شاد 

 ن ره روشن است یرم که ایراه او گ

 بود یکو پید که نین بایجان چن

  

  
  
  
  
  
  
  

 م خلق و انگشت نما شدن یان مضرت تعظیدر ب. 98

 تن قفس شکل است، زان شد خار جان

 د من شوم هم راز توینش گویا

 ست چون تو در وجودید نینش گویا

 هر دو عالم آن توست: دیآنش گو

 یش و خرمیآنش خواند گاه ع

 شیند خلق را سر مست خویاو چو ب

 هزاران را چو او او نداند که

 است يلطف و سالوس جهان خوش لقمه ا

 آتشش پنهان و ذوقش آشکار

 خرم یتو مگو آن مدح را من ک

 د بر مالیمادحت گر هجو گو

 کاو ز حرمان گفت آن یگر چه دان

 ماندت در اندرون یآن اثر م

 بود یآن اثر هم روزها باق

 ن است مدحیرید چو شیک ننمایل

بيکان را خور همچو مطبوخ است و ح 

 یحلوا بود ذوقش دم يور خور

 ماند نهان ید همیپا یچون نم

 ر اویچون شکر ماند نهان تاث

 فیظر يا يور حب و مطبوخ خورد

 ب داخالن و خارجان یدر فر  

 منم انباز تو ید نیو آنش گو

 در کمال و فضل و در احسان و جود

 ل جان توست یجانهامان طفجمله 

 ید گاه نوش و مرهمینش گویا

 ش یرود از دست خویاز تکبر م

 و افکند ست اندر آب جوید

 است  يکمترش خور کان پر آتش لقمه ا

 ان کاریدود او ظاهر شود پا

 برم  یم ید او پیگو یاز طمع م

 روزها سوزد دلت ز آن سوزها

 ان یکان طمع که داشت از تو شد ز

 ن حالتت هست آزمون یح ایدر مد

 ۀ کبر و خداع جان شودیما

 د ز آن که تلخ افتد قدح یبد نما

  يشورش و رنج اندر يریتا به د

  ید همیپا ین اثر چون آن نمیا

 را تو به ضد آن بدان  يهر ضد

 ش جویدمل آرد ن يبعد چند

 فیاندرون شد پاك زاخالط کث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



85 

 

 نفس از بس مدحها فرعون شد

 بنده شو سلطان مباش یتا توان

 ن جمالیور نه چون لطفت نماند و

 ویدادند ر یآن جماعت کت هم

 درنندت به یندت چو بیجمله گو

 همچو امرد که  خدا نامش  کنند

 ش اویبرآمد ر یچون به بد نام

 شد بهر شر یآدم يو سوید

 تیو از پید یآدم يتا تو بود

 استوار يوید يدر خو يچون شد

 خت اویآنکه اندر دامنت آو

  

 لَ النفس هونا ال تسدیکن ذل  

 و، چوگان مباش ش يزخم کش چون گو

 فان را مالل ید آن حریاز تو آ

 ویندت که دینندت بگویچون بب

 از گور خود بر کرد سر يمرده ا

 ن سالوس در دامش کنندیتا بد

 ش اوید از تفتیو را ننگ آید

 بتر يوید که از دیتو نا يسو

 ت ید او میچشان ید و میدو یم

 نابکار يو ایزد از تو دیگر یم

 خت اویز تو بگر ین گشتیچون چن

  

  

 کن یشاء لم یه ما شاء اهللا کان و ما لم یر آیان تفسیدر ب. 99

 چیبس ک اندریم لین همه گفتیا

 ات حق و خاصان حقیعنا یب

 چند و چونیقادر ب يخدا ا يا

 فضل تو حاجت روا يخدا ا يا

 يده این قدر ارشاد تو بخشیا

 شیز پ يدیدانش که بخش يقطره ا

 علم است اندر جان من يقطره ا

 ن خاکها خسفش کنندیش از آن کایپ

 يگر چه چون نشفش کند تو قادر

 ختیا که ریکان در هوا شد  يقطره ا

 ا صد عدمید در عدم یگر در آ

 کشد یصد هزاران ضد ضد را م

 هر زمان یهست ياز عدمها سو

 خاصه هر شب جمله افکار و عقول

 انیباز وقت صبح آن الله

 ن صد هزاران شاخ و برگیدر خزان ب

 ه چون نوحه گریده سیزاغ پوش

 د از ساالر دهیباز فرمان آ

 اهیمرگ س يوآده ا يآن چه خورد

 چ یم هیچیات خدا هیعنا یب  

 اه استش ورق یگر ملک باشد س

 رون و درونیبر حال ب یواقف

 چ کس نبود روایاد هیبا تو 

  يده ایب ما پوشین بس عیتا بد

 ش یخو ياهایمتصل گردان به در

 وارهانش از هوا وز خاك تن 

 بادها نشفش کنندش از آن کان یپ

  يواخر یشان واستانیکش از ا

 خت یگر ینۀ قدرت تو کیاز خز

 ش او کند از سر قدم یچون بخوان

 کشد یرون میبازشان حکم تو ب

 ا رب کاروان در کاروان یهست 

 ست گردد جمله در بحر نغول ین

 ان یبر زنند از بحر سر چون ماه

 مرگ  يایمت رفته در دریاز هز

 کرده بر خضردر گلستان نوحه 

 باز ده  يمر عدم را کانچه خورد

 اه یاز نبات و دارو و برگ و گ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



86 

 

 ک دم از خود دور شویبرادر  يا

 ک دم با خود آریبرادر عقل  يا

 نیباغ دل را سبز و تر و تازه ب

 برگ پنهان گشته شاخ یز انبه

 که از عقل کل است یین سخنهایا

 که آن جا گل نبود يدیگل د يبو

 بو قالووز است و رهبر مر ترا

 چشم باشد نور ساز يبو دوا

 کند يده را تاریبد مر د يبو

 عقوب باشی یستیوسف نی تو که

  فرهاد باش یستین نیریچون تو ش
 

 و غرق بحر نور شو  يبا خود آ  

 دم به دم در تو خزان است و بهار

 ن یاسمیپر ز غنچۀ ورد و سرو و 

 گل نهان صحرا و کاخ  یز انبه

 آن گلزار و سرو و سنبل است  يبو

 که آن جا مل نبود يدیجوش مل د

 برد تا خلد و کوثر مر ترا یم

 عقوب بازیدة ید ییشد ز بو

 کند ياریده را یوسف دی يبو

 ه و آشوب باش یهمچو او با گر

  چو مجنون گرد فاش یلیل يچون نه ا
 

  

 اتین ابیقدس سره در ا یم سنائیر قول حکیان تفسیدر ب. 100

  د همچو وردیببا یناز را روئ
 مگرد یگرد بدخوئ يچون ندار

  با و نازیناز يزشت باشد رو
 نا و دردید چشم نابیسخت آ

 يم غزنوین پند از حکیبشنو ا

 را شنو از جان و دل ین رباعیا

 دل و جان گوش کن پند او را از

 ریخ کبیش يم غزنویآن حک

 مکن یوسف نازش و خوبیش یپ

 ازیبد ن یمردن ز طوط یمعن

 ترا زنده کند یسیتا دم ع

 شود سر سبز سنگ یاز بهاران ک

 دل خراش يسالها تو سنگ بود

  

  يدر تن کهنه نو یابیتا ب  

 از آب و گل  يرون شویتا بکل ب

 هوش را جان ساز و جان را گوش کن 

 ر یاد گیکو ین پند، نیگفته است ا

 مکن  یعقوبیاز و آه یجز ن

 از و فقر خود را مرده سازیدر ن

 شت خوب و فرخنده کندیهمچو خو

 رنگ رنگ  یخاك شو تا گل بروئ

 خاك باش  یک زمانیآزمون را 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان گورستانیچنگ زد م یینوا یکه در عهد عمر از بهر خدا روز ب یر چنگیداستان پ. 101

 ک داستانین شنو یان ایدر ب

 که در عهد عمر ید ستیآن شن

 يخود شدیبلبل از آواز او ب

 یمجلس و مجمع دمش آراست

 اعتقاد راستان  یتا بدان  

 با کر و فر یمطرب یبود چنگ

  يک طرب ز آواز خوبش صد شدی

  یامت خاستیاو ق يوز نوا
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 ل کاوازش به فنیهمچو اسراف

 ل رایل بود اسرافیارسای

 نغمها یا چو داود از خوشی

 ناله را يل روزیاسرافسازد 

 ا را در درون هم نغمه هاستیاول

 نشنود آن نغمه ها را گوش حس

 یرا آدم ينشنود نغمۀ پر

 ن عالم استیز يگر چه هم نغمۀ پر

 اند یزندان یو آدم يکه پر

 معشر الجن، سورة رحمان بخوان

 يمبتد يسورة الرحمن بخوان ا

 يپر يشانست زآن سویکار ا

 ایاندرون اول ينغمه ها

 دیسرها بر زن ینف ين ز الیه

 ده در کون و فسادیهمه پوس يا

 ز آن زخمه ها يم شمه ایگر بگو

 ستیک کن کان دور نیگوش را نزد

 ایل وقت اند اولین که اسرافیه

 مرده اندر گور تن يجانها

 ن آواز ز آواها جداستید ایگو

 ا آگه شوندیچون بصورت اول

 میکاست یم و بکلیما بمرد

 بیحج یاندر حجاب و ببانگ حق 

 ر پوستیست کرده زیفناتان ن يا

 مطلق آن آواز خود از شه بود

 گفته او را من زبان و چشم تو

  

 مردگان را جان در آرد در بدن   

ست  ل رایف یاز سماعش پر برُ

 بستان خدا  يسو يجان پراند

 دة صد ساله رایجان دهد پوس

 بهاست  یات بیطالبان را ز آن ح

 کز سخنها گوش حس باشد نجس 

  یان اعجمیکاو بود ز اسرار پر

 نغمۀ دل برتر از هر دو دم است 

 اند ین نادانیهر دو در زندان ا

 عوا تنفذوا را باز دان یتستط

  يمهتدان یبر سرّ پر يتا شو

  يرهبر یگرددت روشن چو جوئ

 ال ياجزا يد که ایاوال گو

 دیک سو افکنیال و وهم ین خیو

 د و نزادیتان نروئیجان باق

 جانها سر بر زنند از دخمه ها

 ست یک نقل آن به تو دستور نیل

 ات است و نمایشان حیمرده را ز 

 بر جهد ز آوازشان اندر کفن 

 زنده کردن کار آواز خداست 

 ند چون با ره شوند یرب گواز ط

 م یبانگ حق آمد همه برخاست

 ب یم را ز جیآن دهد کو داد مر

 د از عدم ز آواز دوست یباز گرد

 گر چه از حلقوم عبد اهللا بود

 من حواس و من رضا و خشم تو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان آنیر من کان هللا کان اهللا له و بیان تفسیدر ب. 102

 ییبصر توی یسمع و بی یرو که ب

 من کان هللا از وله يچون شد

 منم یم ترا گاهیگو یگه توئ

 یهر کجا تابم ز مشکاتت دم

  ییصاحب سر تو يچه جا ییسر تو  

 حق ترا باشد که کان اهللا له 

 م آفتاب روشنم یهر چه گو

  یحل شد آن جا مشکالت عالم
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 آمد ناسزا یکیهر کجا تار

 را کافتابش بر نداشت یظلمت

 ش اسما نمودیرا او به خو یآدم

 آب خواه از جو بجو خواه از سبو

 ز خور ینور خواه از مه طلب خواه

 نجوم یابیمقتبس شو زود چون 

 ر نورش خواه از اویخواه ز آدم گ

 وسته است سختین کدو با خم بپیکا

 مصطفا یمن رآن یگفت طوب

 دیرا کش ینور شمع یچون چراغ

 تا صد چراغ ار نقل شد نیهمچن

 ن بستان تو آنیخواه از نور پس

 ن بستان بجانیخواه نور از اول

 نین نور از چراغ آخریخواه ب

  

 یاز فروغ ما شود شمس الضح  

 د آن ظلمت چو چاشت از دم ما گرد

 گشود یگران را ز آدم اسما مید

 ن سبو را هم مدد باشد زجویکا

 پسر ينور مه هم زآفتابست ا

 نجوم یغمبر که اصحابیگفت پ

 خواه از کدو یر میخواه از خم گ

 ک بخت ین يچو تو، شاد آن کدو ین

  يرأ یبصر لمن وجهی يو الذ

 دین آن شمع دیقید آن را یهر که د

 اصل شد يلقادن آخر ید

 ست خواه از شمع دان ین یچ فرقیه

 مدان  ین فرقیخواه از نور پس

 ن ین نورش ز شمع غابریخواه ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فتعرضوا لهاام دهرکم نفحات أال یأ یث که إن لربکم فین حدیان ایدر ب. 103

 حق يغمبر که نفحتهایگفت پ

 ن اوقات راید ایگوش و هش دار

 د و رفتیآمد شما را د ينفحه ا

 د آگاه باشیگر رسینفحۀ د

 یافت زآن آتش کشیجان آتش 

 انطفا يافت از وی يجان نار

 نیاست ا یو جنبش طوب یتازگ

 ن و آسمانیگر در افتد در زم

 منتها ین دم بیم ایخود ز ب

ها چون بدور نه  شْفَقنَ منْ  يخود أَ

 داد دست ین میگرگونه ایدوش د

 گرو یبهر لقمه گشته لقمان

 ن خار خاریلقمۀ ا ياز هوا

 ستیز نیه اش نیدر کف او خار و سا

 يده ایخار دان آن را که خرما د

 جان لقمان که گلستان خداست

 آرد سبق  یام مین ایاندر ا  

 ن نفحات راین چنید ایدر ربائ

 د و رفت یخواست جان بخشیهر که را م

 خواجه تاش  ین هم وانمانیتا از ا

 یجنبش يافت از ویجان مرده 

 او قبا يبقاد از یمرده پوش

 ن یست ایخلقان ن يهمچو جنبشها

 زهره هاشان آب گردد در زمان 

ب نْ یباز خوان فَأَ  حملنهاینَ أَ

  يمش دل که خون شدیگرنه از ب

 در آمد ره ببست  يلقمۀ چند

 لقمه برو يوقت لقمان است ا

 د خاریاز کف لقمان برون آر

 ست یز نییکتان از حرص، آن تمیل

  يده ایو بس نادز آن که بس نان کور 

 چراست  يجانش خستۀ خار يپا
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 ن وجود خار خواریاشتر آمد ا

 بر پشت توست یاشترا تنگ گل

 گیالن است و ریمغ يسول تو یم

 ن طلب از کو به کویبگشته ز يا

 یرون کنین خار پا بیش از آن کایپ

 نگنجد در جهان یکاو م یآدم

 یآمد که سازد همدم یمصطف

 را اندر آتش نه تو نعلیحم يا

 ث است و جانیراء لفظ تانین حمیا

 ستیث جان را باك نیک از تانیل

 از مونث واز مذکر برتر است

 د ز نانیجان است کافزان نه آن یا

 ین خوشیخوش کننده ست و خوش و ع

 بود ین از شکر باشیریچون تو ش

 وفاءیزهر محضست آنکه باشد ب

 ر وفایز تاث يچون شکر گرد

 قیابد رحیعاشق از حق چون غذا 

 عشق را منکر بود يعقل جزو

 ستیست نیرك و داناست اما نیز

 ار ما بودیاو به قول و فعل 

 ستینشد از هست نال بود چون او 

 او کمال يجان کمال است و ندا

 بالل افراز بانگ سلسلت يا

 گلبنت را جان سپار يبالل ا يا

 کادم از آن مدهوش شد یز آن دم

 ش شد ز آن خوب صوتیخویب یمصطف

 سر از آن خواب مبارك بر نداشت

 ش آن عروسیس پیدر شب تعر

 ریعشق و جان هر دو نهانند و ست

شیاز مالل  یکردم ار خام 

 ستیب نین عید بگو هیگو یک میل

 بیند جز که عیب باشد، کاو نبیع

 ن اشتر سواریبر ا يزاد یمصطف  

 مش در تو صد گلزار رست یکز نس

 گ یز خار مرده  ر ینیتا چه گل چ

 آن گلستان کو و کو ییچند گو

  یک است، جوالن چون کنیچشم تار

 گردد نهان  یهم يدر سر خار

  یراء کلمیا حمی ینیکلم

 ن کوه لعل یتا ز نعل تو شود ا

 ان ین تازیث اش نهند اینام تان

 ست یروح را با مرد و زن اشراك ن

 ن نه آن جان است کز خشک و تر است یا

 چنان  ین، گاهیباشد چن یا گهی

  یمرتش ي، اینبود خوش یخوش یب

 ب شودیز تو غا یکان شکر گاه

 ا ربنا نعم الوفاءیهب لنا 

 از شکر باشد جدا یپس شکر ک

 ق یرف يم شود، گم اعقل آن جا گ

 د که صاحب سر بودیگر چه بنما

 است  یمنیتا فرشته ال نشد، اهر

 ، ال بودییچون به حکم حال آ

 است  یچون که طوعاً ال نشد کرهاً بس

 ا بالل یان ارحنا یگو یمصطف

 دم در دلت یکاندر دم یز آن دم

 کن نثار یز و بلبل وار جان میخ

 هوش شد  یهوش اهل آسمان ب

 س فوت ینمازش از شب تعرشد 

 تا نماز صبحدم آمد به چاشت 

 شان دستبوس یافت جان پاك ای

 ریمگ یبیگر عروسش خوانده ام ع

  یک دمی يگر همو مهلت بداد

 ست یب نیغ يقضا يجز تقاضا

 ب یند روان پاك غیب یب کیع
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 ب شد نسبت به مخلوق جهولیع

 کفر هم نسبت به خالق حکمت است

 بود با صد صفات یبیع یکیور 

 کسان کشندیدر ترازو هر دو را 

 ن نگفتند از گزافیپس بزرگان ا

 گفتشان و فعلشان و ذکرشان

 فست صریجان دشمن دارشان جسم

 آن به خاك اندر شد و کل خاك شد

 محمد املح است يآن نمک کز و

 راث اویاست از م ین نمک باقیا

 ش کویش تو شسته، ترا خود پیپ

 گمان يش و پس کردیگر تو خود را پ

 ش و پس، وصف تن استیر و باال، پیز

 بر گشا از نور پاك شه نظر

 و بس يدر غم و شاد ینیکه هم

 يبگذراز وجود و از عدم گر 

 رو تا به شب یروز باران است م

 ن باران بدانیهست بارانها جز ا

 کو نگریچشم جان را پاك کن ن

  

 به نسبت با خداوند قبول  ین

 کفر، آفت است  یچون به ما نسبت کن

 بر مثال چوب باشد در نبات 

 ز آنکه آن هر دو چو جسم و جان خوشند

 جسم پاکان همچو جان افتاد صاف 

 نشان  یجمله جان مطلق آمد ب

 ست صرف یاد از نزد او اسمیچون ز

 ن نمک اندر شد و کل پاك شدیو

 ث با نمک او افصح است یز آن حد

 با تواند آن وارثان او، بجو

 کو شیش اندیش هستت جان پیپ

 ز جان  یو محروم یبستۀ جسم

 جهتها زآن ِ جان ِ روشن است  یب

 تو چون کوته نظر يتا نپندار

 ش و پس؟ یعدم کو مر عدم را پ يا

  يبر خور یات جاودانیاز ح

 ن باران از آن باران ربیاز ا ین

 ند ورا جز چشم جان یبیکه نم

 خضر  ینیان بیتا از آن باران ع

  
که باران شد و جامه تو تر نگشت و جواب ) ص(غمبر یاز پ) س(قه یسؤال کردن صد. 104

 آنجناب

 به گورستان برفت يروز یمصطف

 خاك را در گور او آکنده کرد

 انین درختانند همچون خاکیا

 کنند یخلقان صد اشارت م يسو

 شان بشنوندیگوشان راز از یت

 با زبان سبز و با دست دراز

 همچو بطان سر فرو برده به آب

 در زمستانشان اگر محبوس کرد

 در زمستانشان اگر چه داد مرگ

 مین قدیند خود هست ایمنکران گو

 اران برفت یاز  ياریبا جنازة   

 ر خاك آن دانه اش را زنده کردیز

 دستها بر کرده اند از خاکدان 

 کنند یو آنکه گوش استش عبارت م

 شان نشنوند یا غافالن آواز

 ند رازیگو یر خاك میاز ضم

 گشته طاوسان و بوده چون غراب 

 آن غرابان را خدا طاوس کرد

 زنده  شان کرد از بهار و داد برگ 

 م یم بر رب کرین چرا بندیا
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 ن خود دائم استیجمله پندارند کا

 شان درون دوستانیا يکور

 ا بودیکاندر درون بو یهر گل

 انف منکران شان رغمیا يبو

 گل يمنکران همچون جعل ز آن بو

 سازند و غرق یشتن مشغول میخو

 یدزدند و آن جا چشم ن یچشم م

 مبر باز گشتیچون ز گورستان پ

 ش فتادیقه چو بر رویچشم صد

 او ياو و مو يبر عمامه و رو

 شتاب ییجو یغمبر چه میگفت پ

 م در طلبیبجو یت میجامه ها

 از ازار يدیگفت چه بر سر کش

ج يگفت بهر آن نمود ا  بیپاك ِ

 ن ابر شمایست آن باران از این

 گر استین باران ز ابر دین چنیا

 در رموز یبشنو از قول سنائ

  

 ن جمله عالم قائم است یواز قدم ا  

 د باغ و بوستان یانیحق برو

 ا بودیآن گل از اسرار کل گو

 رود پرده دران  یگرد عالم م

 ا چو نازك مغز در بانگ دهل ی

 دوزند از لمعان برق یچشم م

  یند مأمنیچشم آن باشد که ب

 قه شد و هم راز گشت یصد يسو

 نهاد یم يش آمد دست بر ویپ

 او يبان و بر و بازویبر گر

 گفت باران آمد امروز از سحاب 

 عجب  ينم ز باران ایب یتر نم

 رتو خما يگفت کردم آن ردا

 ب یچشم پاکت را خدا باران غ

 گر سمایگر و دید يهست ابر

 رحمت حق در فزولش مضمر است

 بر کنوز  یتا واقف آئ یمعنئ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یم سنائیت حکیبر یتفس. 105

 آسمان جهان  يکارفرما         ت جان یآسمانهاست در وال

 اهاست یبلند و در يکوهها         در ره روح پست و باالهاست

 يده ایز باطن د یگر تو بگشائ

 که گفت ين رمزیر دانا اندر ایپ

 گر استید یو آب يب را ابریغ

 دید آن اال که بر خاصان پدینا

 یپروردگ یهست باران از پ

 نفع باران بهاران بو العجب

 ، ناز پروردش کنديآن بهار

 ن سرما و باد و آفتابیهمچن

 نیب انواع است این در غیهمچن

 ن دم ابدال باشد ز آن بهاریا

 با درخت يفعل باران بهار

  يده ایسرمه بگز یابیزود   

 بسفت  ين صدف دریقت زیدر حق

 گر است ید یآسمان و آفتاب

لْقٍ جد یان فیباق سٍ منْ خَ دیلَب 

  یپژمردگ یهست باران از پ

 چو تب  يزییباغ را باران پا

 ، ناخوش و زردش کندین خزانیو

 اب یبر تفاوت دان و سر رشته ب

 ن یدر رنج و غبان و سود و یدر ز

 سبزه زار يد از ویدر دل و جان رو

 ک بخت ید از انفاسشان با نیآ
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 گر درخت خشک باشد در مکان

 دیش کرد و بروزیباد کار خو

 وانکه جامد بود خود واقف نشد

 جان من يشنو اغمبر یقول پ

  

 ب آن از باد جان افزا مدان یع

 دیداشت بر جانش گز یآن که جان

 که او عارف نشد  یآن جان يوا

 شتن انکار و ظن یدور کن از خو

  
 آخره  یع الیث اغتنموا برد الربیحد یدر معن. 106

 بهار يغمبر ز سرمایگفت پ

 کند یز آن که با جان شما آن م

 او يمت باشد آن سرمایپس غن

 دیدر بهاران جامه از تن برکن

 د از برد خزانیزیک بگریل

 ن را به ظاهر برده اندیان ایراو

 خبر بودند از سرّ آن گروه یب

 خزان نزد خدا نفس و هواستآن 

 در نهان يست جزویگر ترا عقل

 شود یجزو تو از کل او کل

 ل آن بود کانفاس پاكیپس به تأو

 ا نرم و درشتیث اولیاز حد

 رید، خوش بگید، سرد گویگرم گو

 است یگرم و سردش نو بهار زندگ

 ز آن که زآن بستان جانها زنده است

 بر دل عاقل هزاران غم بود

  

 نهاریاران زید یوشانتن مپ  

 کند یکان بهاران با درختان م

 در جهان بر عارفان وقت جو 

 د یتن برهنه جانب گلشن رو

 کان کند کان کرد با باغ و رزان 

 هم بر آن صورت قناعت کرده اند

 ده کان بکوه یده ندیکوه را د

 ن بهار است و بقاست یعقل و جان ع

 بجو اندر جهان  یکامل العقل

 شود ینفس چون غلعقل کل بر 

 ات برگ و تاك یچون بهار است و ح

 نت راست پشت یتن مپوشان ز آنکه د

 ریوز سع یتا ز گرم و سرد بجه

 است  ین و بندگیقیۀ صدق و یما

 زآن جواهر بحر دل آکنده است 

 کم شود یگر ز باغ دل خالل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نه چه بودیکه سر باران امروز) ص(امبر یاز پ) س(قه یدن صدیپرس. 107

 قه ز صدقیپس سوالش کرد صد

 و  زبدة وجود یخالصه هست يکا

 ایرحمت بود  ين ز بارانهایا

 ات بودین از آن لطف بهاریا

 ن غم استین از بهر تسکیگفت ا

 یآدم يگر بر آن آتش بماند

 اندر زمان يشدران ین جهان ویا

ستن ا  جان غفلت است ين عالم ایاُ

 با خشوع و با ادب از جوش عشق  

 ن چه بودیحکمت باران امروز

 اید است و عدل کبریبهر تهد

 پر آفات بود يزیا ز پائی

 بت بر نژاد آدم است یکز مص

  یو کم ياوفتاد یبس خراب

 از مردمان  يرون شدیحرصها ب

 ن جهان را آفت است یا ياریهوش
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 ز آن جهان است و چو آن ياریهوش

 خیآفتاب و حرص  ياریهوش

 رسد یز آن جهان اندك ترشح م

 بیشتر گردد ز غیور ترشح ب

 آغاز رو ين ندارد حد سویا

  

 ن جهان ید پست گردد ایغالب آ  

 ن عالم وسخ یآب و ا ياریهوش

 ن جهان حرص و حسدیزد زیتا نخ

 ب ین عالم نه عیهنر ماند در ا ین

 باز رو یقصۀ مرد چنگ يسو

  

  

 ان مخلص آن یدر زمان عمر و ب یر چنگیۀ قصۀ پیبق. 108

 جهان شد پر طرب يکز و یمطرب

 يش مرغ دل پران شدیاز نوا

 ر شدیچون بر آمد روزگار و پ

 گمانیل باشد بیباز چه؟ گر پ

 گشت همچون پشت خُم پشت او خم

 ف جان فزاشیگشت آواز لط

 آن نوا که رشک زهره آمده

 ن خوش که آن ناخوش نشد؟یخود کدام

 زان در صدوریر آواز عزیغ

 ن درونها مست از اوستیکا یآن درون

 فکر و هر آواز از او يکهربا

 فیرتر گشت و ضعیچون که مطرب پ

 یبس يگفت عمر و مهلتم داد

 هفتاد سالده ام یت ورزیمعص

 ست کسب امروز مهمان توامین

 چنگ را برداشت، شد اهللا جو

 شم بهایگفت از حق خواهم ابر

 ان سر نهادیار و گریچنگ زد بس

 خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست

 گشت آزاد از تن و رنج جهان

 ان ماجرایجان او آنجا سرا

 ن باغ و بهاریجانم از ا يخوش بد

 یکردم یپا سفر م یپر و ب یب

 فارغ از رنج دماغ يذکر و فکر

 یدمید یم یچشم بسته عالم

 االت عجب یرسته ز آوازش خ  

  يران شدیش هوش جان حیوز صدا

 ر شدیباز جانش از عجز پشه گ

 ف و ناتوان یپشه اش سازد ضع

م  ابروان بر چشم همچون پار د 

 ناخوش و مکروه و زشت و دلخراش 

 شده  يریهمچو آواز خر پ

 کان مفرش نشد؟ن سقف یا کدامی

 که بود از عکس دمشان نفخ صور

 ن هستهامان هست از اوست یکا یستین

 و راز او یلذت الهام و وح

 ف یک رغین یره یکسب یشد ز ب

  یا با خسیخدا يلطفها کرد

 نوال  يز من روز یباز نگرفت

 چنگ بهر تو زنم کآن توام 

 ثرب آه گویتا بگورستان 

 رد قلبهایپذ ییکویکاو به ن

 فتاد ين کرد و بر گوریگ بالچن

 را رها کرد و بجست  یچنگ و چنگ

 جان  يدر جهان ساده و صحرا

 مرا ينجا گر بماندندیکاندر ا

 ب الله زاریغ ين صحرایمست ا

  یخوردم یلب و دندان شکر م یب

 با ساکنان چرخ الغ  یکردم

  یدمیچ یم یکف یحان بیورد و ر
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 عسل يایغرق در یمرغ آب

 وب از پا تا به فرقیکه بدو ا

 ن که هستین چرخ ده چندیگر بود ا

 چو چرخ يدر حجم اگر بود يمثنو

 ن و آسمان بس فراخیکان زم

 ن خوابم نمودیکاندر ا ین جهانیو

 يدا بدیآن جهان و راهش ار پ

 ن طامع مشویآمد که ه یامر م

 زد آن جا جان او یم یمول مول

  

 شراب و مغتسل  یوبین ایع

 پاك شد از رنجها چون نور شرق 

 ست نزد آن جهان جز تنگ و پست ین

 م برخ یدر آن جز ن يدیدرنگنج

 دلم را شاخ شاخ  یکرد از تنگ

 ش پر و بالم را گشودیاز گشا

دیک لحظه  در ای یکم کس ينجا ب  

 رون شد برویت خار بیچون ز پا

 رحمت و احسان او يدر فضا

  
ت المال به آن مرده ده که در ین زر از بیدر خواب گفتن هاتف مر عمر را که چند. 109

 گورستان خفته است 

 گماشت یعمر خوابآن زمان حق بر 

 ستین معهود نیدر عجب افتاد کا

 دیسر نهاد و خواب بردش خواب د

 آن ندا که اصل هر بانگ و نواست

 ک و عربیکُرد و ترك و زنگ و تاج

 ک است و زنگیترك و تاج يخود چه جا

تیآ یهم ياز و یهر دم د أَ لَس 

لیآ یگر نم یشان ولیز   ید ب 

 سنگ و چوب یآنچه گفتم زآگه

  

 ش از خواب نتوانست داشت یتا که خو  

 ست یمقصود ن یب افتاد بین ز غیا

 دیکامدش از حق ندا جانش شن

 صداست  ین باقیخود ندا آن است و ا

 گوش و لب  یفهم کرده آن ندا ب

 فهم کرده ست آن ندا را چوب و سنگ 

 گردند مست  یجوهر و اعراض م

  یآمدنشان از عدم باشد بل

 هش دار خوب  يانش قصه ایدر ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبارك  يه السالم که جماعت انبوه شدند که ما رویغمبر علیدن ستون حنانه از فراغ پینال. 110
ح یناله ستون را بصر) ص(دن رسول خدا یم و منبر ساختند و شنینیب یتو را چون بر آن نشسته نم

  و مکالمات آنحضرت با آن

 استن حنانه از هجر رسول

 ان مجلس وعظ آنچنانیدر م

 ر مانده اصحاب رسولیدر تح

 ستون يا یغمبر چه خواهیگفت پ

 از فراق تو مرا چون سوخت جان

 یمسندت من بودم از من تاخت

 کو درختین يپس رسولش گفت کا

 زد همچو ارباب عقول یناله م  

 ر و جوان یآگه گشت هم پ يکز و

 نالد ستون با عرض و طول یمکز چه 

 گفت جانم از فراقت گشت خون 

 جان جهان  يتو ا یچون ننالم ب

  یبر سر منبر تو مسند ساخت

 شده با سرّ تو همراز بخت يا
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 کنند یترا نخل یخواه یگر هم

 کند يا در آن عالم حقت سروی

 م شد بقاشیگفت آن خواهم که دا

 نیآن ستون را دفن کرد اندر زم

 زدان بخواندیهر که را  یتا بدان

 زدان کار و باریهر که را باشد ز 

 وآن که او را نبود از اسرار داد

 نه ز دل بهر وفاق يد آریگو

 واقفان امر کن يندیگر ن

 د و نشانیصد هزاران ز اهل تقل

 د و استداللشانیکه به ظن تقل

 طان دونیشزد آن یانگیشبهه م

 ن بودیان چوبیاستدالل يپا

 ده وریر آن قطب زمان دیغ

 نا عصا باشد عصایناب يپا

 کاو سپه را شد ظفر يآن سوار

 ده اندیبا عصا کوران اگر ره د

 و شهان يان بدندینایگرنه ب

 د نه درودیز کوران کشت آ ین

 رحمت و افضالشان يگر نکرد

 لیاسات و دلین عصا چه بود قیا

 دیش آمدیداد تا پ او عصاتان

 ریچون عصا شد آلت جنگ و نف

 د؟یحلقۀ کوران به چه کار اندر

 ر کاو دادت عصایدامن او گ

 چون عصا شد مار و استن با خبر

 نیو از استن حن ياز عصا مار

 ن مزهیا يگرنه نامعقول بود

 خورد یهر چه معقول است عقلش م

 نیق بکر نامعقول بین طریا

 و دد ویم آدم، دیآنچنان کز ب

 ایم معجزات انبیهم ز ب

 وه چنندیز تو م یو غرب یشرق  

 تا ابد یتا تر و تازه بمان

 مباش  یغافل کم از چوب يبشنو ا

 ن یوم دیتا چو مردم حشر گردد 

 کار ماندیر جهان باز همه کا

 رون شد ز کاریافت بار آن جا و بی

 ق او نالۀ جمادیکند تصد یک

 ندش که هست اهل نفاق یتا نگو

 ن سخن یا يدر جهان رد گشته بود

 در گمان  یم وهمیافکندشان ن

 قائم است و بسته پر و بالشان 

 ن جمله کوران سر نگون یدر فتند ا

 ن بودیتمک ین سخت بیچوب يپا

 ره سریثباتش کوه گردد خکز 

 فتد سر نگون او بر حصایتا ن

 ست؟ سلطان بصرین را کیاهل د

 ده اندیدر پناه خلق روشن د

 ان یع يجمله کوران خود بمردند

 نه عمارت نه تجارتها و سود

 چوب استداللشان  یدر شکست

 ل ینا جلیدادشان ب یآن عصا ک

 دیزد يآن عصا از خشم هم بر و

 ریضر يبشکن اآن عصا را خرد 

 دیانه آوریدبانرا در مید

  ید از عصیدر نگر کادم چها د

 و احمد درنگر یمعجزة موس

 ن یزنند از بهر د یپنج نوبت م

 ؟ن معجزهیحاجت به چند يبد یک

 جزر و مد یان معجزه، بیب یب

 ن یمقبول ب یدر دل هر مقبل

 دند از حسدیر در رمیدر جزا

 ایر گیده منکران زیسر کش
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 ندیز یتا به ناموس مسلمان

 همچو قالبان بر آن نقد تباه

 د و شرعیظاهر الفاظشان توح

 تا دم زند یرا زهره ن یفلسف

 او جماد و جان او يدست و پا

 نهند یبا زبان گر چه که تهمت م

  

 ندیکه ک یتا ندان در تسلس

 مالند و نام پادشاه  ینقره م

 باطن آن همچو در نان تخم ضرع 

 ن حقش بر هم زندیدم زند د

 د آن دو در فرمان اویهر چه گو

 دهند یم یدست و پاهاشان گواه

  
دادن  یزه در دست ابو جهل و گواهیه السالم بسخن آمدن سنگریغمبر علیاظهار معجزه  پ. 111

 برسالت آنحضرت 

 سنگها اندر کف بو جهل بود

 ست در مشتم نهان؟یچ یرسولگر 

 م کان چهاستیبگو یگفت چون خواه

 گفت بو جهل آن دوم نادرتر است

 گفت شش پاره حجر در دست توست

 ان مشت او هر پاره سنگیاز م

 ال إِله گفت و إِال اهللا گفت

 نید از سنگها بو جهل ایچون شن

 گفت نبود مثل تو ساحر دگر

 د آن معجزه بوجهل تفتیچون بد

 ش رسولیت و رفت از پره گرف

 د و شد بدبخت زفتیمعجزه او د

 نیخاك بر فرقش که بد کور و لع

 عمو يان ایست پاین سخن را نیا

 باز گرد و حال مطرب گوش دار

  

 ست زودین چیاحمد بگو ا يگفت ا  

 ز راز آسمان؟  يچون خبر دار

 م و راست یند آن که ما حقیا بگوی

 ن قادرتر است یحق از ا يگفت آر

 درست  یحیک تو تسبیبشنو از هر 

 درنگ  یدر شهادت گفتن آمد ب

 گوهر احمد رسول اهللا سفت 

 ن یزد ز خشم آن سنگها را بر زم

 و تاج سر یساحران را سر توئ

 خانه رفت  يگشت در خشم و بسو

ه، آن زشت جهول  اوفتاد اندر چ 

 ز رفت یکفر و زندقه سر ت يسو

 ن یس آمد خاك بیچشم او ابل

 باز گو یر چنگیآن پقصه 

 ز آنکه عاجز گشت مطرب ز انتظار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دن عمر به او آن چه هاتف آواز دادیغام رسانیۀ قصۀ مطرب و پیبق

 عمر يبانگ آمد مر عمر را کا

 م خاص و محترمیدار يبنده ا

 ت المال عامیعمر برجه ز ب يا

 اریتو ما را اخت يش او بر، کایپ

 شم بهاین قدر از بهر ابریا

 بت آواز جستیپس عمر ز آن ه

 خربندة ما را ز حاجت باز   

 گورستان تو رنجه کن قدم  يسو

 نار در کف نه تمام یهفت صد د

 ن قدر بستان کنون معذور داریا

 اینجا بیخرج کن چون خرج شد ا

 ن خدمت ببست یان را بهر ایتا م
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 گورستان عمر بنهاد رو يسو

 یگرد گورستان دوانه شد بس

 دین نبود دگر باره دویگفت ا

 است يگفت حق فرمود ما را بنده ا

 بود خاص خدا؟ یک یر چنگیپ

 گر گرد گورستان بگشتیبار د

 ستیر نیر پین گشتش که غیقیون چ

 آمد و با صد ادب آنجا نشست

 د و ماند اندر شگفتیمر عمر را د

 ا از تو دادیگفت در باطن خدا

 ر کردیچون نظر اندر رخ آن پ

 پس عمر گفتش مترس از من مرم

 تو کرد يزدان مدحت خویچند 

 مساز ين و مهجوریش من بنشیپ

 پرسدت یکند م یحق سالمت م

 شم بهایچند ابرنک قراضه 

 دین را شنیر لرزان گشت چون ایپ

 رینظ یب يخدا يزد کایبانگ م

 ست و از حد رفت دردیبگر یچون بس

 بوده حجابم از اله يگفت ا

 بخورده خون من هفتاد سال يا

 با وفا يبا عطا يخدا يا

 از آن يکه هر روز يداد حق عمر

 خرج کردم عمر خود را دمبدم

 عراقاد ره و پردة یآه کز 

 ر افکند خردیز يکز تر يوا

 ست و چهارین بیکز آواز ا يوا

 ادخواهین فریاد زیخدا فر يا

 داد خود چون من ندادم در جهان

 ابم جز مگریداد خود از کس ن

 رسد دم دم مرا ياز و ین منیکا

 همچو آن کاو با تو باشد زر شمر

 ان دوان در جستجویدر بغل هم  

  ید آن جا کسیر او ندیر آن پیغ

 دیر او ندیر آن پیمانده گشت و غ

 است  يا سته و فرخندهیو شا یصاف

 سر پنهان حبذا يحبذا ا

 گرد دشت  ير شکاریهمچو آن ش

 است  یگفت در ظلمت دل روشن بس

 ر جست یبر عمر عطسه فتاد و پ

 دن گرفت یعزم رفتن کرد و لرز

 فتاد یچنگ یرکیمحتسب بر پ

 زرد يد او را شرمسار و روید

ت بشارتها ز حق آورده ام  ک 

 تو کرد يتا عمر را عاشق رو

 م از اقبال رازیگوشت گوتا به 

 حدت یاز رنج و غمان ب یچون

 اینجا بین را و باز ایخرج کن ا

 دیتپ ید و بر خود مییخا یدست م

 ریچاره پیبس که از شرم آب شد ب

 ن و خرد کردیچنگ را زد بر زم

 مرا تو راه زن از شاه راه  يا

 ش کمال یه پیم سیز تو رو يا

 رحم کن بر عمر رفته در جفا

 مت آن در جهان ینداند قکس 

 ر و بم یدم جمله را در زیدر دم

 ادم دم تلخ فراق یرفت از 

 خشک شد کشت دل من دل بمرد

 گه شد نهاریکاروان بگذشت و ب

 ز کس از داد خواه  یداد خواهم ن

 عمر شد هفتاد سال از من جهان 

 کتریزآنکه هست از من به من نزد

 ن شد کم مراینم چو ایپس و را ب

 خود نظر ينه سو ياو دار يسو
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 ه و در ناله اوین در گریهمچن

  

 ن ساله او یجرم چند يشمردیم

  
 است  یستیاست به مقام استغراق که ن یه که هستیدن عمر نظر او را از مقام گریگردان. 112

 تو ين زاریپس عمر گفتش که ا

 بعد از آن او را از آن حالت براند

 یاد ما مضیز  ياریهست هش

 یآتش اندر زن به هر دو، تا به ک

 ستیبود هم راز ن یتا گره با ن

 يمرتد یچون به طوف خود به طوف

 خبر یخبرهات از خبر ده ب يا

 گر استید یگشته راه یراه فان

 تو از حال گذشته توبه جو يا

 یر را قبله کنیگاه بانگ ز

 نۀ اسرار شدیچون که فاروق آ

 خنده شد یه و بیگر یهمچو جان ب

 آمد درونش آن زمان یرتیح

 جستجو يماورا ییجستجو

 حال و قال ياز ورا یحال و قال

 باشدش ینه که خالص يغرقه ا

 یستیرا نیعقل جزو از کل پذ

 رسد یچون تقاضا بر تقاضا م

 دینجا رسیر ایچون که قصۀ حال پ

 ر دامن را ز گفت و گو فشاندیپ

 ش و عشرت ساختنین عیا یاز پ

 در شکار پشۀ جان، باز باش

 د بلندیجان فشان افتاد خورش

 يآفتاب معنو يجان فشان ا

 جان و روان یدر وجود آدم

 رسدیب نونو میغهر زمان از 

  

 تو ياریهست هم آثار هش  

 استغراق خواند  يزاعتذارش سو

 و مستقبلت پردة خدا یماض

 ؟ ین هر دو چو نیاز ا یپر گره باش

 ست ین آن لب و آواز نیهمنش

  يهم با خود يچون به خانه آمد

 توبه  تو از گناه تو بتر

 گر است ید یگناه ياریز آن که هش

 توبه بگون یتوبه از ا یکن یک

  یه  زار را قبله زنیگاه گر

 دار شدیر از اندرون بیجان پ

 گر زنده شدیجانش رفت و جان د

 ن و آسمان یکه برون شد از زم

 بگو یدان یدانم تو م یمن نم

 غرق گشته در جمال ذو الجالل 

 بشناسدش  یا کسیا بجز دری

  یستیگر تقاضا بر تقاضا ن

 رسدینجا میا بدیموج آن در

 دیدر پرده کش يجانش رور و یپ

 م گفته در دهان او بماندین

 د باختن یصد هزاران جان بشا

 د جهان، جانباز باش یهمچو خورش

 کنند ی، پر میشود هر دم ته یم

  يمر جهان کهنه را بنما نو

 ب چون آب روان یرسد از غ یم

 رسد یو از جهان تن برونشو م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کنند که اللهم أعط کل منفق  یم يآن دو فرشته که هر روز بر سر بازار مناد ير دعایتفس. 113
 ان آن که منفق، مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوایخلفا اللهم أعط کل ممسک تلفا، و ب

 کنند یم يدو فرشتۀ خوش مناد   م بهر پندیغمبر که دایگفت پ
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 ر داریا منفقان را سیخدا يکا

 ا ممسکان را در جهانیخدا يا

 ا منفقان را ده خلفیخدایا

 ن به بودیمنفق و ممسک محل ب

 بسا امساك کز انفاق به يا

 کرانیتو مال ب یابیتا عوض 

 کردند تا یکاشتران قربان هم

 یامر حق را باز جو از واصل

 کاو عدل کرد ییاغیچون غالم 

 پنداشت عدل یطرفه تر کان او هم

 و دادش نزد شاه یاغین یعدل ا

 انذار اهل غفلت است یدر نب

  

 هر درمشان را عوض ده صد هزار  

 ان یان اندر زیتو مده اال ز

 ا ممسکان را ده تلف یخدا يا

 شود یچون محل باشد موثر م

 مال حق را جز به امر حق مده 

 از عداد کافران  یتا نباش

 غشان بر مصطفایره گردد تیچ

  یابد هر دلیامر حق را در ن

 ان او بذل کردیمال شه بر باغ

 ثار و بذلیکز سخاوت کرده ام ا

 اه یس يو رو يد دوریچه فزا

 کان همه انفاقهاشان حسرت است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 د قبول افتادنیکردن سروران عرب بام یقربان. 114

 سروران مکه در حرب رسول

 مید ز بیگو ین مؤمن همیبهر ا

 ق استیرا ال یآن درم دادن سخ

 از بهر حق نانت دهند ینان ده

 ن چناریا يزد برگهایگر بر

 گر نماند از جود در دست تو مال

 یانبارش تههر که کارد گردد 

 و آنکه در انبار ماند و صرفه کرد

 است در اثبات جو ین جهان نفیا

 غ بریش تیجان شور تلخ پ

 ن آستانیشدن ز یتانیور نم

  

 د قبول یبودشان قربان به ام  

 م یدر نماز اهد الصراط المستق

 عاشق است  يجان سپردن خود سخا

 از بهر حق جانت دهند یجان ده

 کردگارش بخشد یبرگ یبرگ ب

 مال یکند فضل الهت پا یک

  یکش اندر مزرعه باشد بهیل

 اشپش و موش و حوادثهاش خورد

 صورتت صفر است در معنات جو

 ن را بخریریش يایجان چون در

 ن داستان یزمن ا يگوش کن بار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گذشته بود  ییطافه که در کرم از حاتم یقصۀ خل. 115

 شیام پیفه بود در ایک خلی

 ت اکرام و جود افراشتهیرا

 بحر و کان از بخشش اش صاف آمده

 در جهان خاك، ابر و آب بود

 ش بحر و کان در زلزلهیاز عطا

 ش یکرده حاتم را غالم جود خو  

 فقر و حاجت از جهان برداشته 

 داد او از قاف تا قاف آمده 

 ش وهاب بودیمظهر بخشا

 جودش قافله بر قافله  يسو
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 قبلۀ حاجت در و دروازه اش

 هم عجم هم روم هم ترك و عرب

 کرم يایوان بود و دریآب ح

 ن سلطان دادیام چنیاندر ا

  

 رفته در عالم به جود آوازه اش   

 ش در عجب یمانده از جود و عطا

 زنده گشته هم عرب زو هم عجم 

 با گشاد  یبشنو اکنون داستان

  

  

 ش و ماجرا کردن زن با او از فقر و درد یدرو یقصۀ اعراب. 116

 را يمر شو یزن یک شب اعرابی

 میکش ین همه فقر و جفا ما میکا

 نان خورشمان درد و رشک ینانمان ن

 جامۀ ما روز، تاب آفتاب

 قرص مه را قرص نان پنداشته

 ما یشیشان ز درویننگ درو

 گانه شده از ما رمانیش و بیخو

 ک مشت نسکی یگر بخواهم از کس

 مر عرب را فخر غزو است و عطا

 چ نهیشب بخفتم روز باشد ه

 میغزا خود کشته ا یچه غزا ما ب

 میخطا در آتش یچه خطا ما ب

 میتن یم ییچه عطا ما بر گدا

 مهمان رسد، گر من منم یگر کس

 ن ماجرا و گفتگوین نمط زیز

 م خاریعنا و فقر ما گشتکز 

 میکش ين خارین چنیما ا یتا بک

 همانید میدرآ يناگه از روز

 ثبوت ید بیک مهمان گر درآیل

 ان به فنین گفتند دانایبهر ا

  

 را يوگو گفت و از حد برد گفت  

 م یما ناخوش یجمله عالم در خوش

 ده اشک یمان نه آبمان از د کوزه

 ن و لحاف از ماهتاب یشب نهال

 آسمان برداشته  يدست سو

 ما یشیاند يروز شب از روز

 از مردمان  يبر مثال سامر

 د خمش کن مرگ و جسک یمر مرا گو

 در عرب ما همچو خط اندر خطا

 چ نه یچا پیدر درون جز سوز و پ

 م یسر گشته ا یغ فقر بیما به ت

 م یچه نوا ما درد و غم را مفرش

 م یزن یمر مگس را در هوا رگ م

 شب بخسبد دلقش از تن برکنم 

 ش شو یبرد از حد عبارت پ

 م از اضطراب و اضطرار یسوخت

 م یغرقه اندر بحر ژرف آتش

 بجان  يم از ویها بریشرمسار

 م قوت یهمان سازیدان که کفش م

 د شدن یهمان محسنان بایم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خ واصل پنداشتن و نقد یشان را شیان مزور و ایه به مدعیدان محتاج و تشبیمغرور شدن مر. 117
 افتن یرا از نقل نادانستن و ن

 یهمان آن کسید و میتو مر

 ره کند؟یره، چون ترا چیست چین

 نبود اندر قران يچون و را نور

  یکاو ستاند حاصلت را از خس  

 ره کندینور ندهد، مر ترا ت

 گران ید يابند از وی ینور ک
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 چشم يهمچو اعمش کو کند دارو

 ن است در فقر و عنایحال ما ا

 در صور يدیقحط ده سال ار ند

 یظاهر ما چون درون مدع

 او را نه اثر ییاز خدا نه بو

 شان بدزدد مرد دونیحرف درو

 شیو ننموده و را هم نقش خوید

 یده بسیشان بدزدیحرف درو

 دیزیرد در سخن بر بایخرده گ

 دیزیهر که داند مر ورا چون با

 خوان آسمان نوا از نان و یب

 او ندا کرده که خوان بنهاده ام

 چیچ پیالصال ساده دالن پ

 سالها بر وعدة فردا کسان

 ید تا که سرّ آدمیر باید

 ایست یوار تنش گنجیر دیز

 نبود يزیدا گشت کاو چیچون که پ

  

 شم یچه کشد در چشمها اال که   

 مبا مغرور ما یچ مهمانیه

 چشمها بگشا و اندر ما نگر

  یدر دلش ظلمت زبانش شعشع

 ث و بو البشریش افزون ز شیدعو

 زآن فسون  یمیتا بخواند بر سل

 ش یم بید ز ابدالیگو یاو هم

  ید که هست او خود کسیتا گمان آ

 دیزیننگ دارد از درون او 

 د یزیروز محشر حشر گردد با 

 ک استخوان یش او ننداخت حق یپ

 فه زاده ام یب حقم خلینا

 چ یچ هید از خوان جودم، هیتا خور

 گرد آن در گشته، فردا نارسان 

  یش و کمیآشکارا گردد از ب

 خانۀ مار است و مور و اژدها

 چه سود یعمر طالب رفته، آگاه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رسد  یمزور اعتقاد کند به صدق و به مقام یدر مدع يدیان آن که نادر افتد که مریدر ب. 118
کن یخش را گزند کند ولیده باشد و آب و آتش او را گزند نکند و شیخش در خواب ندیکه ش

 نادر است

 د کز فروغیآک نادر طالب یل

 رسد ییک خود جایاو به قصد ن

 در دل شب قبله را يچون تحر

 را قحط جان اندر سر است یمدع

 میپنهان کن یما چرا چون مدع

 د حالهاینمایمر ورا رو م

  

 د آن دروغ یدر حق او نافع آ  

 گر چه جان پنداشت آن آمد جسد

 و آن نماز او را روا یقبله ن

 ر است ک ما را قحط نان بر ظاهیل

 م یبهر ناموس مزور جان َکن

 خش سالها یچ شید آن هیکه ند

  

  
  
  
  
  
  

 زن خود را  یصبر فرمودن اعراب. 119

 دخل و کشت ییگفتش چند جو يشو

 ش و نقصان ننگردیعاقل اندر ب

 ره رویل تیخواه صاف و خواه س

 خود چه ماند از عمر، افزونتر گذشت   

 بگذرد یلیزآنکه هر دو همچو س

 مگو ياز و ید دمیپا یچون نم
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 ن عالم هزاران جانوریاندر ا

 را فاخته د خدایگو یشکر م

 بید خدا را عندلیگو یحمد م

 دیباز، دست شاه را کرده نو

 لیتا بف يرین از پشه گیهمچن

 نه هاستین همه غمها که اندر سیا

 خ کن چون داس ماستین غمان بیا

 ستیز مردن پاره ا یدان که هر رنج

 ختیگر یچون ز جزو مرگ نتوان

 ن مر ترایریجزو مرگ ار گشت ش

 رسولد یآ یدردها از مرگ م

 د او تلخ مردیزین میریهر که ش

 کشند یگوسفندان را ز صحرا م

 قمر يشب گذشت و صبح آمد ا

 يو قانع تر بد يتو جوان بود

 ؟يوه، چون کاسد شدیپر م يرز بد

 ن تر شودیرید که شیوه ات بایم

 د هم صفتیجفت با ییجفت ما

 د بر مثال همدگریجفت با

 کفش از دو تنگ آمد بپا یکیگر 

 گر بزرگیک خُرد و آن دین یجفت ا

 د بر شتر جفت جوالیراست نا

 يقناعت دل قو يمن روم سو

 مرد قانع از سر اخالص و سوز

  

 ر و زبریز یش بید خوش عیز یم  

 بر درخت و برگ شب ناساخته 

 ب یمج يرزق بر توست ا کاعتماد

 دیده امیاز همه مردار ببر

 ل یال اهللا و حق نعم المعیشد ع

 از غبار گرد باد و بود ماست 

 ن شد، وآنچنان، وسواس ماست ین چنیا

 ست یجزو مرگ از خود بران، گر چاره ا

 خت یدان که کلش بر سرت خواهند ر

 کند کل را خدا ین میریدان که ش

 فضول  ياز رسولش رو مگردان ا

 هر که او تن را پرستد جان نبرد

 کشند یآن که فربه تر مر آن را م

 ن فسانه  را زسریا يریچند گ

د یزر طلب گشت يخود اول زر ب  

  يوه پختنت فاسد شدیوقت م

 چون رسن تابان نه واپس تر رود

 د کارها با مصلحت یتا بر آ

 در دو جفت کفش و موزه در نگر

 تراد مر یهر دو جفتش کار نا

 چ گرگ؟ یه يدیشه دیر بیجفت ش

 ک مال مال یو آن  یخال یکیآن 

  يرویشناعت م يتو چرا سو

 گفت با زن تا به روز ین نسق میز

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م تَقُولُونَ ما ال  يحت کردن زن مر شوینص. 120 را که سخن افزون از قدر و مقام خود مگو ل
علُونَ  که ا ان دارد و یست و سخن فوق مقام زین مقام ترا نین سخنها اگر چه راست است اما ایتَفْ

د اهللا باشد نْ تاً ع برَ مقْ  کَ

 شیناموس ک يزن بر او زد بانگ کا

 و دعوت مگو يترهات از دعو

 چند حرف طمطراق و کار و بار

 و کبر و ترهات ينخوت و دعو

 ش ینخواهم خورد بمن فسون تو   

 رو سخن از کبر و از نخوت مگو

 ن و شرم داریکار و حال خود بب

 نجات  یابیدور کن از دل که تا 
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 ان زشت تریکبر زشت و، از گدا

 باد و بروت يچند آخر دعو

 ؟یتو جان افروخت یاز قناعت ک

 ست گنجیغمبر قناعت چیگفت پ

 ست جز گنج روانین قناعت نیا

 تو مخوانم جفت و کمتر زن بغل

 یزنیاز چه دم از شاه و از بگ م

 یبا سگان بر استخوان در چالش

 سست سست يمن منگر به خوار يسو

 يده ایعقل خود را از من افزون د

 همچو گرگ غافل اندر ما مجه

 لۀ مردم استیچون که عقل تو عق

 خصم ظلم و مکر تو اهللا باد

 عجب يهم فسونگر ا يهم تو مار

 یخود بشناخت یزاغ اگر زشت

 مرد افسونگر بخواند چون عدو

 دام او افسون مار يگر نبود

 مرد افسونگر ز حرص کسب و کار

 نین و هیفسونگر ه يد ایمار گو

 مر مرا یبیتو به نام حق فر

 تو يآن را ینام حقم بست، ن

 نام حق بستاند از تو داد من

 ا به زخم من رگ جانت بردی

 ن گونه خشن گفتارهایزن از ا

 ن طعنها از زن شنفتیمرد چون ا

  

 روز سرد و برف و، آن گه جامه تر  

 ت العنکبوت یترا خانه چو ب يا

 ؟ یاز قناعتها تو نام آموخت

 ز رنج  یدان یگنج را تو وا نم

 غم و رنج روان  يتو مزن الف ا

 م جفت دغل یانصافم نجفت 

  یزنیدر هوا چون پشه را رگ م

  یدر نالش یاشکم ته یچون ن

 توست  يم آن چه در رگهایتا نگو

 ؟يده ایتو من کم عقل را چون د

 عقل به  یز ننگ عقل تو، ب يا

 آن نه عقل است آن که مار و کژدم است 

 دست مکر تو ز ما کوتاه باد

 ننگ عرب  يا ير و ماریمارگ

  یبرف از درد و غم بگداختهمچو 

 او فسون بر مار و مار افسون بر او

 شکار یفسون مار را گشت یک

 ابد آن زمان افسون ماریدر ن

 ن ی، فسون من ببيدیآن ِ خود د

 شور و شر مرا يرسوا یتا کن

 تو ي، واينام حق را دام کرد

 من به نام حق سپردم جان و تن  

دی  ا تو را چون من به زندانت برَ

 خود او طومارها ياند بر شوخو

 ن تا چه گفت یمستمع شو بعد از آن ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

منگر و در کار حق بگمان کمال نگر و طعنه  يران بخواریحت مرد زن را که در فقر فقینص. 121
 ران و شکوه مکن یمزن بر فقر و فق

 ا بو الحزنی یزن تو زن يگفت ا

 مال و زر سر را بود همچون کاله

 آن که زلف جعد و رعنا باشدش

 مرد حق باشد به مانند بصر

 فقر فخر آمد، مرا طعنه مزن   

 َکل بود آن کز کله سازد پناه 

 دش یچون کالهش رفت خوشتر آ

 ده نظریبرهنه به که پوشپس 
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 وقت عرضه کردن آن برده فروش

 کند یبرهنه اش ک یبیور بود ع

 ک و بدیاست از نن شرمنده ید ایگو

 ب است غرقه تا به گوشیخواجه در ع

 یند طامعیبش نبیکز طمع ع

 د سخن چون زر کانیور گدا گو

 فهم توست يورا یشیکار درو

 کارهاست يورا یشیزآنکه درو

 ملک و مال يشان ورایملک درو

 عادل است و عادالن یحق تعال

 را نعمت و کاال دهند یکیآن 

 انن گمیآتشش سوزد که دارد ا

 نز گزاف است و مجاز يفقرُ فخر

 ياز غضب بر من لقبها راند

 رم مار دندانش کنم یگر بگ

 جان اوست يز آن که آن دندان عدو

 از طمع هرگز نخوانم من فسون

 ستیحاش هللا طمع من از خلق ن

  

 ب پوش یبر کند از بنده جامۀ ع  

 کند يبا و يبل به جامه خدعه ا

 از برهنه کردن او از تو رمد

 ب پوش یخواجه را مال است و مالش ع

  یگشت دلها را طمعها جامع

 ابد کالۀ او در دکان یره ن

 شان بمنگر سست سست یدرو يسو

 شان را عطاست یدمبدم از حق مرا

 دارند ژرف از ذو الجالل  ییروز

 دالن  یبر ب يکنند استمگر یک

 ن دگر را بر سر آتش نهندیو

 خالق هر دو جهان  يبر خدا

 صد هزاران عزّ پنهان است و ناز

  يرم خواندیو مار گ يمارخو

 من کنمیتاش از سر کوفتن ا

 ن علم دوست یکنم ز یمن عدو را م

 کنم من سر نگون ین طمع را میا

 است  یدل من عالم از قناعت در

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است هر کس را از چنبرة وجود خود  ياز آن جا که و یدن هر کسیان آن که جنبیدر ب. 122
د شود ید سپیرون آید چون تابه از رنگها بینماد و سرخ سرخ یند، تابۀ کبود آفتاب را کبود نمایب

 گر او راست گوتر باشد و امام باشدید ياز همه تابه ها

 چنان ینیاز سر امرود، بن ب

 يو سر گشته شو يچون که بر گرد

 د احمد را ابو جهل و بگفتید

 یگفت احمد مر و را که راست

 آفتاب يقش بگفت اید صدید

 زیعز يا یگفت احمد راست گفت

 يصدر الور يحاضران گفتند ا

 نه ام مصقول دستییگفت من آ

 ش روینه باشد پیهر که را آئ

 مرا ینیب یزن، ار طماع م يا

 ز آن فرود آ، تا نماند آن گمان   

  ي، آن توینیخانه را گردنده ب

 هاشم شکفت  یکز بن یزشت نقش

  یگر چه کار افزاست یراست گفت

 ، خوش بتاب یز غرب ی، نیز شرق ین

 زینه چ يایده تو ز دنیره يا

 دو ضد گو را، چرا؟ یراستگو گفت

 ند که هست یب ترك و هندو در من آن

 ند در او یش را بیزشت و خوب خو

 زنانه برترآ ين تحرّیز
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 آن طمع را ماند و، رحمت بود

 دو تو يامتحان کن فقر را روز

 ن ماللیصبر کن با فقر و بگذار ا

 نیسرکه مفروش و، هزاران جان بب

 ُکش نگر یصد هزاران جان تلخ

گنجا بدیدر يا  يغا مر ترا  ُ

 ر است در پستان جانین سخن شیا

 نده شدیمستمع چون تشنه و جو

 مالل ید بیمستمع چون تازه آ

 د از درمیچونکه نامحرم در آ

 دور از گزند ید محرمیور در آ

 با کنندیهر چه را خوب و کش و ز

 ر و بمیبود آواز چنگ از ز یک

 هده خوش دم نکردیمشک را حق ب

 هده خوش دم نکردیرا حق ب ينا

 ن و آسمان بر ساخته استیحق زم

 انیخاک ين را از براین زمیا

 دشمن باال بود یمرد سفل

 ؟یچ تو برخاستیره، هیست يا

 گر جهان را پر در مکنون کنم

 زن بگو يترك جنگ و سرزنش ا

 ک و بدیجنگ ن يمر مرا چه جا

 شم مزنیشها نین ریبر سر ا

 و گرنه آن کنم يگر خمش کرد

 گشتن به است از کفش تنگ یته پا

  

 کو طمع آنجا که آن نعمت بود  

 دو تو ینیتا به فقر اندر غنا ب

 زآنکه در فقر است عزّ ذو الجالل 

 ن یاز قناعت غرق بحر انگب

گل شکر گل آغشته اندر ُ  همچو ُ

  يدا شدیتا ز جانم شرح دل پ

 د روان گرد یکشنده خوش نم یب

 نده شدیواعظ ار مرده بود، گو

 صد زبان گردد به گفتن گنگ و الل 

 در پس پرده شوند اهل حرم 

 بند يران رویند آن ستیبر گشا

 نا کنندیدة بید ياز برا

 حس اصم  یگوش ب ياز برا

 اخشم نکرد یبهر شم کرد او پ

 اهرم نکرد  یبهر انس آمد پ

 ان بس نار و نور افراخته است یدر م

 ان یآسمان را مسکن افالک

 دا بودیهر مکان پ يمشتر

 ؟ یشتن را بهر کور آراستیخو

 تو چون نباشد، چون کنم  يروز

 ، به ترك من بگوییگویور نم

 رمدین دلم از صلحها هم میکا

 شم مزن یخو یزخمها بر جان ب

 ن دم ترك خان و مان کنمیکه هم

 رنج غربت به که اندر خانه جنگ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ش یمراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفتۀ خو. 123

 د او را که تند و توسن استیزن چو د

 ن پنداشتمیچن یگفت از تو ک

 یستیق نیزن در آمد از طر

 جسم و جان و هر چه هستم آن توست

 دلم از صبر جست یشیگر ز درو

 ه خود دام زن است یان، گریگشت گر  

 گر داشتم ید دیاز تو من ام

  یم، نه ستیگفت من خاك شما

 فرمان توست  یحکم و فرمان جملگ

 ست، آن بهر تو است یشم نیبهر خو
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 دوا يتو مرا در دردها بود

 نیست ایشم نیجان تو، کز بهر خو

 ش تویش ِ من و اهللا، که بهر خویخو

 يکاش جانت، کش روان من فد

 به ظن ين بودین چنیچون تو با من ا

 م چونیم و زر کردیاك را بر سخ

 یکن یتو که در جان و دلم جا م

 تو تبرا کن که هستت دستگاه

 را که من یکن آن زمانیاد می

 بنده بر وفق تو دل افروخته است

 يمن سپاناخ تو با هر چم پز

 مان آمدمیکفر گفتم، نک به ا

 شاهانۀ ترا نشناختم يخو

 ساختم یچون ز عفو تو چراغ

 ر و کفنیشمشش تو ینهم پ یم

ن ییگو یاز فراق تلخ م  سخُ

 هست سر یدر تو از من عذر خواه

لق توست  عذر خواهم در درونت، خُ

 نیخشمگ يرحم کن پنهان ز خود ا

 گفت با لطف و گشاد ین نسق میز

 يها يه چون از حد گذشت و هایگر

 ؟يچون قرارش مانَد و صبرش بجا

 دیپد یبرق یکیشد از آن باران 

 خوبش بود مرد يآنکه بندة رو

 آنکه از کبرش دلت لرزان بود

 آنکه از نازش دل و جان خون بود

 ش دام ماستیآنکه در جور و جفا

 نبود يش کاریزیآنکه جز خونر

 د از اوینا یآنکه جز گردن کش

لنَّاسِ حق آراسته ستیز نَ ل 

 دیهاش آفریسکن الی یچون پ

 شیرستم زال ار بود وز حمزه ب

 نوا یب یخواهم که باش یمن نم  

 ن ین بانگ و حنیتوستم ا ياز برا

 ش تویرد پیهر نفس خواهد که م

  ير جان من واقف شدیاز ضم

 زار گشتم هم ز تن یهم ز جان ب

 جان را سکون  يبا من، ا ینیتو چن

  یکن ین قدر از من تبرا میز

ا يا  ترا جان عذر خواه  يتبرّ

 چون شمن  يبودم تو بودچون صنم 

 د سوخته است یبخت، گو ییهر چه گو

  يسزین میریا که شیا ترش با ی

 ش حکمت از سر جان آمدم یپ

 ش تو، گستاخ خود در تاختم یپ

 توبه کردم اعتراض انداختم 

 ش تو گردن را، بزن یکشم پیم

 ن مکن یکن ایکن، ول یهر چه خواه

 مستمر یعیمن او شف  یبا تو ب

 ز اعتماد او، دل من جرم جست 

لقت به ز صد من انگب يا  ن یکه خُ

 اوفتاد يه، بر رویان گریدر م

  ينش مرد را دل شد زجایاز حن

 يه بد او خود دلربایگر یزانکه ب

 دیدر دل مرد وح يزد شرار

 آغاز کرد؟ یچون بود، چون بندگ

 ان شود؟یش تو گری، چون پيچون شو

 ون بود؟از او، چید در نیچون که آ

 عذر ما چه بود، چو او در عذر خاست؟ 

 سودا و سود  یچون نهد گردن، زه

 د باتو چون باشد، بگو یخوش درآ

 ؟زآنچه حق آراست، چون تانند رست

 د؟یتواند آدم از حوا بر یک

 ش یر زال خویهست در فرمان اس
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 يآمد آنکه عالم مست گفتش

 بیآب غالب شد بر آتش از نه

 د هر دو رایل آیحا یگیچون که د

 یظاهراً بر زن چو آب ار غالب

 است یدر آدم یتین خاصین چنیا

  

  يزد یراء میا حمی ینیکلم

 ب یزآتش او جوشد چو باشد در حج

 آب را، کردش هواست کرد آن ین

  یباطناً مغلوب و زن را طالب

 است  یوان را کم است، آن از کمیمهر ح

  
 غلبهن الجاهل یغلبن العاقل و ین خبر که انهن یان ایدر ب. 124

 غمبر که زن بر عاقالنیگفت پ

 باز بر زن جاهالن غالب شوند

 کم بودشان رقت و لطف و وداد

هر و رقت وصف انسان بود یم 

 ستیپرتو حق است آن معشوق ن

  

 د سخت و بر صاحب دالن یغالب آ  

 ره روندیشان تند و بس خیزآنکه ا

 است غالب بر نهاد یوانیزآنکه ح

 بود یوانیخشم و شهوت وصف ح

 ست یا مخلوق نیخالق است آن گوئ

  

  
  
  
  
  

ن و یریدر ش ینظام. م کردن مرد خود را به امر زن و اعتراض او را اشاره حق دانستنیتسل. 125
 : خسرو فرموده

 هست  يکه با گردنده گرداننده ا             هست  يبنزد عقل هر داننده ا

 ریگ یاس چرخ کردونرا همیق               ر یاز آن چرخه که گرداند زن پ

 مان شد چنانیمرد ز آن گفتن پش

 گفت خصم جان جان چون آمدم؟

 يد نماند فهم و رایچون قضا آ

 بصرد فرو پوشد یچون قضا آ

 ن خبرین داد ایزان امام المتق

 خوردیچون قضا بگذشت، خود را م

 شوم یمان میزن پش يمرد گفت ا

 بکن یمن گنه کار توام رحم

 شود یمان میر ار پشیکافر پ

 پر رحمت است و پر کرم یحضرت

  

 ساعت مردن عوان  یکز عوان  

 بر سر جان من لگدها چون زدم؟ 

  يداند قضا را جز خدایکس نم

 نداند عقل ما پا را ز سرتا 

 البصر  یگفت اذا جاء القضا عم

 دردیبان میده، گریپرده بدر

 شوم  یگر بدم کافر مسلمان م

ن یر و بشنو ایعذر من بپذ  ن سخُ

 شود یچون که عذر آرد مسلمان م

 عاشق او، هم وجود و هم عدم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت اند چنانکه زهر و پادزهر و یه السالم و فرعون هر دو مسخر مشیعل یان آن که موسیدر ب. 126
 یظلمات و نور و مناجات کردن فرعون با حق تعال

 ایمان عاشق آن کبریکفر و ا

 یرا ره یو فرعون معن یموس

 ش حق ناالن شدهیپ یروز موس

 ایمیمس و نقره بندة آن ک  

  یرهین ره دارد و آن بیظاهر ا

 ان آمده یم شب فرعون گرین
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 خدا بر گردنم ين چه غل است ایکا

 يرا منور کرده ا یزآنکه موس

 يرا تو مه رو کرده ا یزآنکه موس

 نمود استاره ام یبهتر از ماه

 زنند ینوبتم گر رب و سلطان م

 کنند یزنند آن طاس و غوغا میم

 من يمن که فرعونم ز شهرت وا

 شه اتیم اما تیخواجه تاشان

 یکن یرا موصل م یباز شاخ

 یهست؟ ن یشه دستیشاخ را بر ت

 شه توراستیحق آن قدرت که در ت

 عجب يخود گفته فرعون ا باز با

 شوم یو موزون م یدر نهان خاک

ه تو م شود یرنگ زر قلب د 

 که قلب و قالبم در حکم اوست ین

 اهیک دم سیماهم کند،  یکدمی

 د کشت باشیسبز گردم چون که گو

 حکم کن فکان يش چوگانهایپ

 ر رنگ شدیاس یرنگیچون که ب

 یکان داشت یرس یرنگیچون به ب

 ن گفته سؤالیاد بر یگر ترا آ

 رنگ خاستین رنگ از بین عجب کایا

 شودیاصل روغن زآب افزون م

 چون که روغن را زآب اسرشته اند

 چون گل از خار است و خار از گل چرا

 حکمت است ين برایا نه جنگ است ای

 است یرانین است و نه آن، حیا نه ای

 یکنیآنچه تو گنجش توهم م

 هایچون عمارت دان تو وهم و را

 بود یو جنگ یعمارت هستدر 

 اد کرد؟یفر یستیکه هست از ن ین

 ستیزانم ز نیتو مگو که من گر

 د من منم؟ یباشد، که گوور نه غل   

  يمر مرا هم ز آن مکدر کرده ا

  يه رو کرده ایماه جانم را س

 ؟چون خسوف آمد، چه باشد چاره ام

 زنندیمه گرفت و خلق پنگان م

 کنند یماه را از زخمه رسوا م

 من  ياالعال یزخم طاس آن رب

 شه ات یشکافد شاخ را در ب یم

 یکن یگر را معطل میشاخ د

ست؟ نیدست تچ شاخ از یه یشه ر  

 ها را تو راست  ین کجیاز کرم کن ا

 ا ربناام جمله شب؟ یمن نه در 

 شوم؟  یرسم چون م یم یچون به موس

 شود یه رو میش آتش چون سیپ

 ک لحظه پوست یمغزم کند،  يلحظه ا

 ن کار اله یر ایخود چه باشد غ

 د زشت باش یزرد گردم چون که گو

 م اندر مکان و المکان یدویم

 در جنگ شد ییبا موس ییموس

  یو فرعون دارند آشت یموس

 ل و قال؟ یبود از ق یخال یرنگ ک

 رنگ چون در جنگ خاست؟  یرنگ با ب

 شود؟یعاقبت با آب ضد چون م

 آب با روغن چرا ضد گشته اند؟

 هر دو در جنگند و اندر ماجرا

 همچو جنگ خر فروشان صنعت است 

 است  یرانین وید جست، ایگنج با

  یکن یزآن توهم گنج را گم م

 هایگنج نبود در عمارت جا

 بود یست را از هستها ننگین

 ست آن هست را واداد کردیبلکه ن

 ست یزان است، ایبلکه او از تو گر
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 خَود يخواندت او سو یظاهرا م

 اندر آتش سوزان چو ورد یقوم

 میسل يباژگونه ست ا ينعلها

  

 راندت با چوب ردیوز درون م

 اندر گلستان با رنج و درد یقوم

 م ینفرت فرعون را  دان از کل

  
سرَ الدنْیسبب حرمان اشق. 127  ا و الْآخَرةَیا از دو جهان که خَ

 کرده است يمک اعتقادیچون حک

 ن خاکدانیگفت سائل چون بماند ا

 معلق در هوا یلیهمچو قند

 مش گفت کز جذب سمایآن حک

 ختهیس قبه ریچون ز مغناط

 آن دگر گفت آسمان با صفا

 کند از شش جهاتیبلکه دفعش م

 پس ز دفع خاطر اهل کمال

 ن جهان و آن جهانیپس ز دفع ا

 از بندگان ذو الجالل یسرکش

 دا کنندیکهربا دارند چون پ

 ش چون پنهان کنندیخو يکهربا

 است یوانیآن چنانکه مرتبۀ ح

 ایمرتبۀ انسان به دست اول

 بندة خود خواند احمد در رشاد

 عقل تو همچون شتربان، تو شتر

 ا و عقلهایعقل عقلند اول

 شان بنگر آخر ز اعتباریاندر ا

 ابیچه قالوز و چه اشتربان؟ ب

 خ دوزینک جهان در شب بمانده م

 ينهان در ذره ا يدینت خورشیا

 ر کاهینهان در ز یائینت دریا

 در درون یو گمان یاشتباه

 مبر فرد آمد در جهانیهر پ

 به قدرت سخره کرد يعالم کبر

 فیدند و ضعیابلهانش فرد د

 ستیش نیب يابلهان گفتند مرد

 ن چون زرده است یضه، زمیکاسمان ب  

 ط آسمان؟ ین محیان ِ ایدر م

  یبر عل یرود، نیبر اسفل م ین

 از جهات شش بماند اندر هوا

 خته یآو یان ماند آهنیدر م

 ره راین تیکشد در خود زم یک

 ان عاصفات یتا بماند در م

 جان فرعونان بماند اندر ضالل 

 ن و آن یا یرهان ب ین بیمانده اند ا

 زانکه دارند از وجود تو مالل 

 کننددا یترا ش یکاه هست

 ان کنندیم ترا طغیزود تسل

 است  یر و سغبۀ انسانیکاو اس

 ایک يوان شناسش ایسغبه چون ح

 ا عبادیجمله عالم را بخوان قلْ 

 کشاند هر طرف در حکم مریم

 بر مثال اشتران تا انتها

 ک قالوز است جان صد هزاری

 ند آفتاب یده بی، کان ديده اید

 د است و روزیمنتظر موقوف خورش

  ين بره ایر در پوستر نیش

 ن منه با اشتباه ین که هیپا بر ا

 رحمت حق است بهر رهنمون 

 فرد بود و صد جهانش در نهان 

 نورد ین نقشیکرد خود را در که

 ف؟ یف است آن که با شه شد حریضع یک

 ست یش نیآن کاو عاقبت اند يوا
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 یدن بود از کاملیعاقبت د

  

  یدور بودن هر نفس از جاهل

  
را هالك گرداند  يخواهد لشکر یدن خصمان صالح ناقۀ صالح را، چون حق تعالیر دیحق. 128

م لیأَع یقَلِّلُکُم فید و یر نمایشان خصمان را حقیدر نظر ا هِ ینولًا یقْضع مراً کانَ مفْ  اهللا أَ

 بشنو اکنون قصه صالح روان

 ند عاقبتین نبیزانکه صورت ب

 ناقۀ صالح به صورت بد شتر

 آبِ جو خصمش شدند ياز برا

 غیم يناقۀ اهللا آب خورد از جو

 ناقۀ صالح چو جسم صالحان

 تا بر آن امت ز حکم مرگ و درد

 شان بجستیشحنۀ قهر خدا ز 

 ستیبر مثال اشتر روح صالح

 روح همچون صالح و تن ناقه است

 ستیروح صالح قابل آفات ن

 ستیروح صالح قابل آزار ن

 نهان یوست با جسمیحق از آن پ

 ن آزار اوستیخبر کآزار ایب

 زآن تعلق کرد با جسمش اله

 شان ظفریابد بر دل ایکس ن

 را بنده باش یناقۀ جسم ول

 ن حسدید ایگفت صالح چون که کرد

 سه روز دگر از جان ستان بعد

 جمله تان گردد دگر يرنگ رو

 تان چون زعفرانیروز اول رو

 اهیدر سوم گردد همه روها س

 دین وعید از من زیگر نشان خواه

ه ناقه به سو  ت که دوانیکرّ

 دش گرفتن چاره هستیگر توان

 ن از او جمله بتگیدند ایچون شن

ه رس  دیکس نتانست اندر آن کرّ

 و از تنگ تنهمچو روح پاك ک

 آن  یبگذر از صورت طلب معن  

 ت یعاف یابی، بینیعاقبت ب

 دندش ز جهل آن قوم مریبر یپ

 شان بدندیآب کور و نان کور ا

 غ یآب حق را داشتند از حق در

 در هالك طالحان  ینیشد کم

ۀَ اهللا و سقْ   اها چه کردیناقَ

ست  يشهر ياشتر يخونبها رد 

 ست یبر ینفس گمره مر ورا چون پ

 روح اندر وصل و تن در فاقه است 

 ست یزخم بر ناقه بود بر ذات ن

 ست یزدان سغبۀ کفار نینور 

 نند امتحان یتاش آزارند و ب

 ن خم متصل با آب جوست یآب ا

 د جمله عالم را پناه تا که گرد

 بر گهر یبر صدف آمد ضرر ن

 با روح صالح خواجه  تاش  يتا شو

 بعد سه روز از خدا نقمت رسد

 د که دارد سه نشان یآ یآفت

 رنگ رنگ مختلف اندر نظر

 در دوم رو سرخ همچون ارغوان 

 بعد از آن اندر رسد قهر اله 

 دیکه دو يکرة ناقه به سو

 شد چنانکه باد در وقت خزان؟ 

 د از دام جست یور نه خود مرغ ام

 اشتر چو سگ  یدند از پیدر دو

 دیرفت و در کهسارها شد ناپد

 زد جانب رب المننیگریم
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 ن قضا مبرم شده استید ایدیگفت د

 کرة ناقه چه باشد، خاطرش

 د از آنید دلش رستیگر بجا آ

 د منکدرین وعیدند ایچون شن

 دند زردیخود د يروز اول رو

 همه روز دوم يسرخ شد رو

 همه يه روز سوم رویشد س

 سر زدند يدیچون همه در ناام

 نیل امیآورد جبر یدر نب

 مت کنندیکه تعلزانو آن دم زن 

 منتظر گشتند زخم قهر را

 شهر رفت يصالح از خلوت به سو

 دیشن یشان میا يناله از اجزا

 يهایه چون از حد گذشت و هایگر

 د او ناله هایز استخوانهاشان شن

 ه ساز کردید و گریصالح آن بشن

 ستهیقوم بباطل ز يگفت ا

 حق بگفته صبر کن بر جورشان

 فامن بگفته پند شد بند از ج

 من يد از جفا بر جایبس که کرد

 دهم یحق مرا گفته ترا لطف

 صاف کرده حق دلم را چون سما

 حت من شده بار دگریدر نص

 ختهیر تازه از شکر انگیش

 ن سخُنیدر شما چون زهر گشته ا

 ن که غم شد سر نگونیچون شوم غمگ

 چ کس بر مرگ غم نوحه کند؟یه

 نوحه گر يرو بخود کرد و بگفت ا

 نیراست خوانندة مب يمخوان اکژ 

 افتیه یباز اندر چشم و دل او گر

 ران گشته بودید و حیبار یقطره م

 ستیه ز چین گریگفتش که ایعقل م

 د را گردن زده است یصورت ام  

ش یکه بجا آر برَ  د ز احسان و ِ

 د و ساعد ها گزان یدیور نه نوم

 چشم بنهادند آن را منتظر

 آه سرد يدیناام زدند ازیم

 د و توبه گشت گم ینوبت اوم

 ملحمه  یحکم صالح راست شد ب

 همچو اشتر در دو زانو آمدند

 ن ین زانو زدن را جاثمیشرح ا

 مت کنندین زانو زدن بیوز چن

 ست کرد آن شهر رایقهر آمد ن

 ان دود و تفت ید اندر میشهر د

 دیان ناپدیدا، نوحه گوینوحه پ

  يدلربا يجان فزا يه هایگر

 اشک خون از جانشان چون ژاله ها

 نوحه بر نوحه گران آغاز کرد

 سته یش حق بگریوز شما من پ

 پندشان ده، بس نماند از دورشان 

 ر پند از مهر جوشد وز صفایش

 من  ير پند افسرد در رگهایش

 بر سر آن زخمها مرهم نهم 

 روفته از خاطرم جور شما

 گفته امثال و سخنها چون شکر

 خته یبا سخن آم يو شهدر یش

ن ید از بیزآنکه زهرستان بد خ و ب 

 قوم حرون  يد ایغم شما بود

 مو بر کند؟ یش و سر چون شد، کسیر

 ن نفریرزد این ینوحه ات را م

 ن یف آسا خلف قومٍ آخریک

 بتافت  يبر و یعلت یب یرحمت

 جود يایعلت از در یقطرة ب

 ست ید گریان شایبر چنان افسوس
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 بگو بر فعلشان ییگر یبر چه م

 ک پر زنگارشانیبر دل تار

 بر دم و دندان سگسارانه شان

 ز و تسخر و افسوسشانیبر ست

 شان کژ، چشم کژیدستشان کژ، پا

 ات نقلید و از رایتقل یپاز 

 ر خری، جمله گشته پیر خر نیپ

 زدان بردگانیاز بهشت آورد 

 ن هم دکانیاهل نار و خلد را ب

  

 نه بد نعلشان یکبر سپاه 

 بر زبان زهر همچون مارشان 

 بر دهان و چشم کژدم خانه شان 

 شکر کن چون کرد حق محبوسشان 

 مهرشان کژ، صلح شان کژ، خشم کژ

 ر عقل یپا نهاده بر جمال پ

 از زبان و چشم و گوش همدگر

 دشان سقر پروردگان یتا نما

خٌ ال یدر م رْزان یبغیانشان ب 

  
زخٌ ال یانِ بیْلتَقینِ یمه مرَج اْلبحرَیه کریر آیتفس. 129 ما برْ ه غینَ انِیب 

 ختهیاهل نار و اهل نور آم

 انیاهل نار و نور با هم درم

 همچو در کان، خاك و زر کرد اختالط

 عقد در در و شبههمچنان که 

 صالح و طالح بصورت مشتبه

 ن چون شکریریش شیمیبحر را ن

 گر تلخ همچون زهر ماریم دین

 زنند از تحت و اوج یهر دو بر هم م

 صورت بر هم زدن از چشم تنگ

 زنند یصلح بر هم م يموجها

 جنگ بر شکل دگر يموجها

 کشد ین میریمهر تلخان را به ش

 ردب یم ین را به تلخیریقهر ش

 دید پدین نظر ناین زیریتلخ و ش

 د راستین تواند دیچشم آخَر ب

 ن که چون شکر بودیریبسا ش يا

 رکتر بود بشناسدشیآن که ز

 وآن دگر بشناسدش چون بو کند

 برد یش رو بوئیوآن دگر در پ

 ش از گلویپس لبش ردش کند پ

 دا کندیو آن دگر را در گلو پ

  خته یانشان کوه قاف انگیدر م  
 کران یب یانشان بحر ژرفیدر م

 ابان و رباطیانشان صد بیدر م

 ک شبه یهمان یمختلط چون م

 منتبه  يده بگشا که تو گردید

 ن، رنگ روشن چون قمریریطعم ش

 رواریطعم تلخ و رنگ مظلم ق

 ا موج موج یبر مثال آب در

 اختالط جانها در صلح و جنگ 

 کنند ینه ها بر مینه ها از سیک

 ر و زبریکند ز یمهرها را م

د شَ ز آن که اصل مهرها باشد ر 

 ن کجا اندر خُوردیریتلخ با ش

 دیقبت دانند دچۀ عایاز در

 ن غرور است و خطاست یچشم آخُر ب

 ک زهر اندر شکر مضمر بودیل

 د از دورش اندر کشمکشیچونکه د

 و آن دگر چون بر لب و دندان زند 

 وآن دگر چون دست بنهد کر درد

 طان کلوایزند ش یگر چه نعره م

 و آن دگر را در بدن رسوا کند
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 و آن دگر را در حدث سوزش دهد

 ام و شهوریدگر را بعد او آن 

 ور دهندش مهلت اندر قعر گور

 را در جهان يهر نبات و شکر

 د که تا از آفتابیسالها با

 د تا درختیپنجسال و هفت با

ه در دو ماه اندر رسد  باز ترّ

 ن فرمود حق عز وجلیبهر ا

 ت گوش بادیمو به مو يدین شنیا

 ن را سخنیوان خوان مخوان ایآب ح

 قیرف يبشنو اگر تو ینکتۀ د

 ن هم زهر ماریهست ا یدر مقام

 دوا ییزهر و در جا یدر مقام

 چو گل یخار  و در جائ یدر مقام

 رجا یخوف و در جائ یدر مقام

 غنا یفقر و در جائ یدر مقام

 وفا یجور و در جائ یدر مقام

 صفا یدرد و در جائ یدر مقام

 هنر یب و در جائیع یدر مقام

 رشک یحنظل و جائ یدر مقام

 محض عدل یظلم و جائ یدر مقام

 گر چه آنجا آن گزند جان بود

ش باشد و ل  کیآب در غوره ترُ

 باز در خُم او شود تلخ و حرام

 ن باشد تفاوت در امورینچنیا

  

 خرج آن از دخل آموزش دهد  

 مرگ از قعر گور و آن دگر را بعد

 وم النشوریدا شود یال بد آن پ

 داست از دور زمان یپ یمهلت

 و تاب  یابد رنگ و رخشانیلعل 

 فرّ و بخت  یوه رسانیابد از می

 گل احمر رسد یباز تا سال

 سوره االنعام در ذکر اجل 

 نوش باد يوان است خوردیآب ح

 ن در تن حرف کهن یجان نو ب

 ق یرقدا و یهمچو جان، او سخت پ

 خوش گوار ییف خدایاز تصار

 روا ییکفر و در جا یدر مقام

ل  یسرکه در جائ یدر مقام چو م 

 سخا  یبخل و در جائ یدر مقام

 رضا  یقهر و در جائ یدر مقام

 عطا  یمنع و در جائ یدر مقام

 ا یگ یخاك و در جائ یدر مقام

 گهر  یسنگ و در جائ یدر مقام

 مطر  یو جائ یخشک یدر مقام

 ن عقل یع یجهل و جائ یمقام در

 نجا در رسد درمان بودیچون بد

 ک ین و نیریرسد، ش يچون به انگور

 نعم االدام یدر مقام سرکگ

 ن شناسد در ظهور یمرد کامل ا

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کردن و همان فعل کردن، که  ید گستاخید را نشایکامل کند، مر یان آنکه آنچه ولیدر ب. 130
ان ندارد اما یده را زیانگور رس ان دارد و سرما و برفیض را زیان ندارد و مریب را زیحلوا طب

رَیده، که لیان دارد، که در راهست و نارسیغوره را ز ک و ما تَأَخَّ بِ م منْ ذَنْ د ک اهللا ما تَقَ  غْفرَ لَ

 شود یخورد، نوش يزهر یگر ول

ل ب مان آمده ستیاز سل یرب ه 

 ن لطف و جودیر من ایتو مکن با غ

 شود یه هوشیور خورد طالب، س  

 ن ملک دست یر مرا ایکه مده غ

 ن حسد را مانَد، اما آن نبودیا
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غینکتۀ ال  خوان به جان یم ینْب 

 د او صد خطریبلکه اندر ملک د

 نیم دیا بیم سرّ یا بیم سر یب

 د که اویبا یمان همتیپس سل

 با چنان قوت که او را بود هم

 هیکرس ینا علیخوان که الق

 ن اندوه گردیچون بر او بنشست ز

 ن ملک و لوایع و گفت ایشد شف

 آن کرم یو بکن یهر که را بده

 یباشد مع، او ياو نباشد بعد

 ک منین فرض است گفتن لیشرح ا

  

  دع نْ بز بخل او مدان  يسر م 

 م سریمو به مو ملک جهان بد ب

 ن یست ما را مثل این یامتحان

 ن صد هزاران رنگ و بویبگذرد ز

 بست دم  یفرومموج آن ملکش 

  یچون بماند از تخت و ملک خود ته

 بر همه شاهان عالم رحم کرد

 مر مرا يده، که داد یبا کمال

 مان است و آن کس هم منم یاو سل

  یمدع یچه بود؟ منم ب یخود مع

 گردم به قصۀ مرد و زن  یباز م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تیعرب و جفت او در فقر و شکا يمخلص ماجرا. 131

 یمرد و زن را مخلص يماجرا

 مرد و زن افتاد نقل يماجرا

 که نفس است و خرد ين زن و مردیا

 سرا ین خاکین دو پابسته در ایو

 ج خانگاهید هویجو یزن هم

 يچاره گر ینفس همچون زن پ

 ستین فکرها آگاه نیعقل خود ز

 ن دانه است و دامیگر چه سر قصه ا

 يکامل شد يان معنویگر ب

 یستیگر محبت فکرت و معن

 کدگریدوستان با  يه هایهد

 ه هایداده باشد هد یتا گواه

 ظاهر شاهدند يز آن که احسانها

 شاهدت گه راست باشد گه دروغ

 دا کندیپ یدوغ خورده مستئ

 امیدر صالة و در ص یآن مرائ

 د که او مست والست یتا گمان آ

 رهبر است یحاصل افعال برون

 غلط یراهبر گه حق بود گاه

صیجو یباز م   ید درون مخل  

 دان و عقل ین مثال نفس خود میا

 ک و بدیک پابست است بهر نین

 ماجراروز و شب در جنگ و اندر 

 آبِ رو و نان و خوان و جاه  یعنی

  يد سروریگاه جو یگاه خاک

 ست یدر دماغش جز غم اهللا ن

 صورت قصه شنو اکنون تمام 

  يخلق عالم عاطل و باطل بد

  یستیصورت صوم و نمازت ن

 اال صور یست اندر دوستین

 مضمر در خفا يبر محبتها

 ارجمند يسرّ ا يبر محبتها

 ز دوغ  یو گاه یاز م یمست گاه

 ها کندیو سر گران يو هو يها

 بس تمام يد جد و جهدینمایم

 استیغرق ر يقت بنگریچون حق

 تا نشان باشد بر آن چه مضمر است 

 سقط  یده باشد و گاهیگه گز
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 ز ده ما را به خواستییا رب آن تمی

 چون شود؟ یز دانییحس را تم

 ور اثر نبود سبب هم مظهر است

 نبود آن که نور حقش شد امام

 چونکه نور اهللا درآمد در مشام

 تا محبت در درون شعله زند

 اعالم مهر یحاجتش نبود پ

 ا گردد تمامالت تیهست تفص

 دین صورت پدیدر ا یگر چه شد معن

 در داللت همچو آبند و درخت

 ن کز آب و خاك و آفتابیدانه ب

 نظر یت بگردانیور به ماه

 ات گویات و خاصیترك ماه

  

 م آن نشان کژ ز راست یتا شناس  

 نظر بنور اهللا بودیآن که حس 

 کز محبت مخبر است  یشیهمچو خو

 ا سببها را غالم یمر اثرها 

 ا سبب نبود غالم یمر اثر را 

 زفت گردد وز اثر فارغ کند

 چون محبت نور خود زد بر سپهر

 کن بجو تو، و السالم ین سخن لیا

 دیب است و بعیقر یصورت از معن

 ، دورند سخت يت رویچون به ماه

 گشت عالم در شتاب  یچون درخت

 کدگر ین همه از یدور دورند ا

 آن دو رزق جوشرح کن احوال 

  

  
  
  
  

و  یلتیم مرا حین تسلیش و سوگند خوردن که در ایدل نهادن عرب بر التماس دل بر خو. 132
 ستین یامتحان

 مرد و زن يباز گو از ماجرا

 مرد گفت اکنون گذشتم از خالف

 مر ترا فرمان برم یهر چه گوئ

 در وجود تو شوم من منعدم

م م برّ  یکن یگفت زن آهنگ ِ

 یگفت و اهللا عالم السرّ الخف

 در سه گز قالب که دادش وانمود

 اد دادش لوح محفوظ وجودی

 شیپ تا ابد هر چه که از پس بود و

لک ب س اویخود شد از تدر یتا م 

 شان که آدم وا نمودیآن گشاد

 عرصۀ آن پاك جان یدر فراخ

 غمبر که حق فرموده استیگفت پ

 زین و آسمان و عرش نیدر زم

 عجب يدر دل مومن بگنجم ا

 یتلتق يعباد یگفت فادخل ف

 ن سخن یندارد ا یزانکه انجام  

 غ بر کش از غالف ی، تيحکم دار

 د آن را ننگرم یک آیور بد و ن

 بیو  یعمیچون محبم، ح صم 

م میا به حی   یکن یلت کشف سرّ

  ید از خاك آدم را صفیکافر

 آنچه در الواح و در ارواح بود

 تا بدانست آنچه در الواح بود 

 ش یدرس کرد از علم االسماء خو

 س اویافت از تقدیگر یقدس د

 آسمانهاشان نبوددر گشاد 

 تنگ آمد عرصۀ هفت آسمان 

 چ در باال و پست یمن نگنجم ه

 زیعز ين دان ایقین یمن نگنجم ا

 در آن دلها طلب  یگر مرا جوئ

  یا متقی یتیجنۀ من رؤ
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 شیخو يعرش با آن نور و با پهنا

 دیعرش باشد بس پد یخود بزرگ

 نیش از ایگفت ما را پ یهر ملک م

 میکاشت ین میتخم خدمت در زم

 ن خاکمانیست با این تعلق چیکا

 ستین انوار با ظلمات چیالف ا

 تو بود يآدما آن الف از بو

 افتندینجا یجسم خاکت را از ا

 افته ستینکه جان ما ز روحت یا

 نیم و غافل از زمین بودیدر زم

 چون سفر فرمود ما را ز آن مقام

 م مایگفت یحجتها همتا که 

 ل راین تهلیح و این تسبینور ا

 حکم حق گسترد بهر ما بساط

 حذر ید بر زبانتان بیهر چه آ

 م خود راز شمایدان یما هم

 ق استین دمها اگر ناالیز آن که ا

 ملک ين سبق، ایاظهار ا یاز پ

 رم بر تو منیو نگ یتا بگوئ

 صد پدر صد مادر، اندر حلم ما

 بحر حلم ماستشان، کف یحلم ا

 ن صدفیش آن در ایم پیخود چه گو

 صاف يایحقّ آن کف، حق آن در

 از سر مهر و صفاء است و خضوع

 ن هوسیشت امتحان است ایگر به پ

مید آیسرّ مپوشان تا پد  د سرّ

 د دلمید آیدل مپوشان تا پد

 چون کنم؟ در دست من چه چاره است؟

  

 ش یخو يد او را برفت از جایچون بد  

 دیرس یست چون معنیک صورت کیل

 ن یزم يبود با رو یم یالفت

 م یداشت یز آن تعلق ما عجب م

 چون سرشت ما بدست از آسمان 

 ست یچون تواند نور با ظلمات ز

 ن بد تار و پودیزآنکه جسمت را زم

 نجا تافتندینور پاکت را در ا

 تافته ست  یش از خاك آن میش پیپ

 ن یدف يکه بد در و یغافل از گنج

 ل کام ین تحویتلخ شد ما را از ا

 خدا يد ایما که آ يکه بجا

 ل رایبهر قال و ق یفروشیم

 ق انبساطید از طریکه بگوئ

 گانه با پدریهمچو طفالن 

 م آواز شما یخواهیک میل

 رحمت من بر غضب هم سابق است 

 ۀ اشکال و شک یدر تو بنهم داع

 ارد دم زدن یمنکر حلمم ن

 د، در افتد در فنایهر نفس زا

 ا به جاست یدر ید، ولیکف رود آ

 ست اال کف کف کف کف ین

 ن گفت و نه الف یست، این یتحانکه ام

 حق آن کس که بدو دارم رجوع 

 ک نفس یامتحان را امتحان کن 

 قادرم  يامر کن تو هر چه بر و

 تا قبول آرم هر آن چه قابلم 

 در نگر تا جان من چه کاره است 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خود را و قبول او يشو يق طلب روزین کردن زن طرییتع. 133

 تافته است یگفت زن نک آفتاب

 فۀ کردگاریب رحمان خلینا

 افته است ی ییزو روشنا یعالم  

 چون بهار يشهر بغداد است از و
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 يبدان شه، شه شو يوندیگر بپ

 استیمیمقبالن چون ک یدوست

 زده يچشم احمد بر ابو بکر

 را چون شوم؟یگفت من شه را پذ

 یلتیا حید مرا یبا ینسبت

 یکید از یکه بشن یهمچو مجنون

 بهانه چون روم؟ یگفت آوه ب

 باً حاذقاًیکنت طب یتنیل

 قل تعالوا گفت حق ما را بدان

 يشب پران را گر نظر و آلت بد

 دان رودیچون شاه کرم م گفت

 است یاست و هست يزآنکه آلت دعو

 سودا کنم؟ یآلت یب یگفت ک

 یدم بر مفلسیبا یپس گواه

 ر گفت و گو و رنگیغ یتو گواه

 که ز گفت و رنگ بد ین گواهیکا

 دمیبایزاندرون م یپس گواه

 د گواه حال اویبایصدق م

 شیگفت زن صدق آن بود کز بود خو

  

  يرو یم یهر ادبار تا ک يسو  

 خود کجاست؟  یائیمیچون نظرشان، ک

 ق آمده یق صدیک تصدیاو ز 

 ؟او من چون روم يبهانه سو یب

 ؟ یآلت یشه راست شد بیچ پیه

  یاندک یلیکه مرض آمد به ل

 ادت چون شوم؟ یور بمانم از ع

 شائقاً یلینحو ل یکنت أمش

 ما را نشان  یتا بود شرم اشکن

  يروزشان جوالن و خوش حالت بد

 آلت شود یآلت ین هر بیع

 است  یو پست یآلت یکار در ب

 دا کنم یپ یآلت یتا نه من ب

  یکند در مفلس یتا شهم رحم

 وانما تا رحم آرد شاه شنگ 

 نزد آن قاض القضاة آن جرح شد

 دم یبایبرون م یگواه ین

 قال او ینور او بتا بتابد 

 ش یتو از مجهود خو يزیپاك برخ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فه و پنداشتن که یبغداد نزد خل يه سویان بادیآب باران از م يسبو یه بردن آن اعرابیهد. 134
 است آن جا هم قحط آب 

 آب باران است ما را در سبو

 آب را بردار و رو ين سبویا

 ستین اسباب نیر از ایگو که ما را غ

 گر خزانه اش پر ز در فاخر است

 ست آن کوزه تن محصور مایچ

 ن خم و کوزة مرایخداوند ا يا

 با پنج لوله  پنج حس يکوزه ا

 بحر ين کوزه منفذ سویتا شود ز

 يبرش سلطانش یه پیتا چو هد

 ت گردد آبش بعد از آنینها یب

 توه و اسباب یملکت و سرما  

 ش شاهنشاه شویه ساز و پیهد

 ست ین آب نیچ به زیدر مفازه ه

 ن آبش نباشد، نادر است ین چنیا

 اندر آن آب حواس شور ما

  ير از فضل اهللا اشتریدر پذ

 ن آب را از هر نجس یپاك دار ا

 بحر يرد کوزة ما خویتا بگ

  يند باشدش شه مشتریپاك ب

 پر شود از کوزة ما صد جهان 
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 لوله ها بر بند و پر دارش ز خم

 ه کراست؟ین هدیش او پر باد، کایر

 دانست کانجا بر گذر یوآن نم

 ا روانیان شهر چون دریدر م

 نیرو بر سلطان و کار و بار ب

 ن حسها و ادراکات ماین چنیا

 ابین و بازیو باز ب يباز جو

  

ضوا عن    هوا ابصارکم  گفت غُ

 ن است راست ی، ایق چون آن شهیال

 دجلۀ همچون شکر يهست جار

 ان یها و شست ماهیپر ز کشت

ها األنهار ب يحس تَجرِ  ن یتَحتَ

 باشد در آن بهر صفا يقطره ا

 از که از من عنده ام الکتاب 

  

  
  

هر بر و يدر نمد دوختن زن سبو. 135 نهادن از اعتقاد  يآب را و م 

 سبو را سر ببند يمرد گفت آر

 ن کوزه رایدر نمد در دوز تو ا

 ستین، اندر همه آفاق نین چنیکا

 تلخ و شور يشان ز آبهایزآنکه ا

 مرغ کآب شور باشد مسکنش

 که اندر چشمۀ شور است جاتیا

 رباط ین فانیتو نارسته از ا يا

 نَقلت از َاب وز جد است یور بدان

 دیابجد و هوز چه؟ فاش است و پد

 پس سبو برداشت آن مرد عرب

 بر سبو لرزان بد از آفات دهر

 ازیزن مصال باز کرده از ن

 که نگه دار آب ما را از خسان

 م آگه است و پر فن استیگر چه شو

 استخود چه باشد گوهر؟ آب کوثر 

 او يزن و زار ياز دعاها

 ب سنگیسالم از دزدان و از آس

 پر از انعامها ید درگاهید

 یصاحب حاجت يدم به دم هر سو

 با و زشتیبهر گبر و مومن و ز

 در نظر آراسته ید قومید

 مان تا به موریخاص و عامه از سل

 اهل صورت چون جواهر بافته

 ه است ما را سودمندیهد نین که ایه  

 ه روزه راید شه به هدیتا گشا

 ست یۀ اذواق نیق و مایجز رح

 م کوریدائما پر علت اند و ن

 آب روشنش  ياو چه داند جا

 حون و فرات یشط و ج یتو چه دان

 صحو و سکر و انبساط یتو چه دان

 ن نامها چون ابجد است یش تو ایپ

 دیبس بع یبر همه طفالن و، معن

 دش روز و شب یکش یشد م در سفر

 ابان تا به شهریدش از بیهم کش

ورد کرده در نماز  رب سلم، ِ

 ا رسان ین گوهر بدان دریا رب ای

 ک گوهر را هزاران دشمن است یل

 زآن آب کاصل گوهر است  يقطره ا

 او يوز غم مرد و گرانبار

 درنگ  یبرد تا دار الخالفه ب

 ده دامهایاهل حاجت گستر

  یدر عطا و خلعتافته ز آن ی

 د و مطر، بل چون بهشت یهمچو خورش

 گر منتظر برخاسته یقوم د

 زنده گشته چون جهان از نفخ صور

 افته یبحر نادر  یاهل معن
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 همت، چه با همت شده یآن که ب

  

 و آن که با همت، چه با نعمت شده 

  
ش یاگر گدا را صبر ب. م هم عاشق گداستیم است، کریان آنکه چنانکه گدا عاشق کریدر ب. 136

د اما صبر گدا کمال گدا و یش بود گدا بر در او آیم را صبر بید و اگر کریم بر در او آیبود کر
 م است ینقص کر

 ایطالب ب يآمد که ا یبانگ م

 یخواهد طالبجود محتاج است و 

 ان و ضعافید گدایجو یجود م

 با شودینه زیخوبان ز آ يرو

 نۀ جود است، هانیچون گدا آئ

 ین فرمود حق در والضحیپس از ا

 دیجودش گدا آرد پد یکیآن 

 نه جود حق اندیان آیپس گدا

 ن دوست او خود مرده  استیوآنکه جز ا

  

 ان، چون گدایجود محتاج گدا  

  یتائبهمچنانکه توبه خواهد 

 ند صاف ینه جویهمچو خوبان کآ

 دا شودیاحسان از گدا پ يرو

 ان ینه زییآ يدم بود بر رو

 محمد بر گدا يبانگ کم زن ا

 دیان را مزین دگر بخشد گدایو

 وآنکه با حقند جود مطلق اند

 ست، نقش پرده  است ین در نیاو بر ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ش است از خدا و یش است به خدا و تشنۀ خداست و آن که درویان آن که درویفرق م. 137
 ر او یتشنه است به غ

 که آن تشنه خداست یشیک درویل

 ر شدیکه تشنه غ یشیک درویل

 اهل جان یش است او، نینقش درو

 فقر حق یفقر لقمه دارد او، ن

 ش نانیبود درو یخاک یماه

 ش آب؟یبود دور یک ینقش ماه

 مرغ هوایمرغ خانه است او، نه س

 عاشق حق است او بهر نوال

هم م کند او عشق ذات یگر تو 

 وهم مخلوق است و مولود آمده ست

 شتنیر و وهم خویعاشق تصو

هم اگر صادق بود عاشق آن و 

 ن سخنیان ایخواهد ب یشرح م

 کهنۀ کوته نظر يفهم ها

 ستیر نیبر سماع راست هر کس چ

 ش کار راست یم از خدایهست دا  

 ر شد یخ یر و ابله و بیاو حق

نداز استخوان ینقش سگ را تو م 

 کم نه طبق  يش نقش مرده ایپ

 ا رمان یک از دریل یشکل ماه

 گردد خراب ینم یآب یآن ز ب

 لوت نوشد، او ننوشد از خدا

 ست جانش عاشق حسن و جمال ین

هم اسما و صفات  ذات نبود و 

 ولد است یده ست او لَم ییحق نزا

 بود از عاشقان ذو المنن؟  یک

 رودیقت میآن مجازش تا حق

 ترسم ز افهام کهن  یک میل

 ال بد در آرد در فکریصد خ

 ست یر نیانج یلقمۀ هر مرغک
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 يده ایخاصه مرغ مردة پوس

 ا و چه خاكیرا چه در ینقش ماه

 بر ورق ين نگارینقش اگر غمگ

 ن و او فارغ از آنیصورتش غمگ

 است یکه اندر دل خف ين غم و شادیو

 صورت خندان ِ نقش از بهر توست

 ن نقش از بهر ماستیصورت غمگ

 ن گرمابهاستیکاندر ا یینقشها

 و بس ینیجامه ها ب یتا برون

 ستیسو راه نزآنکه با جامه در آن 

  

  يده اید ی، بیی، اعمیالیپر خ  

 رنگ هندو را چه صابون و چه زاك 

 سبق  ياز غم و شاداو ندارد 

 نشان  یصورتش خندان و او زآن ب

 ست یو غم جز نقش ن يش آن شادیپ

 درست  یتا از آن صورت شود معن

 د راه راست یاد آیتا که ما را 

 از برون جامه کن، چون جامه هاست 

 هم نفس  يرون کن در آ ایجامه ب

 ست یتن ز جان، جامه ز تن آگاه ن

  

  
  

 ۀ او رایرفتن هدیو پذ یفه از بهر اکرام اعرابیبان و دربانان خلیش آمدن نقیپ. 138

 قصه عرب يگردم سویباز م

 دیابان بعیاز ب یآن عراب

 شدند یش اعرابیبان پیپس نق

 مقال یحاجت او فهمشان شد ب

 ا وجه العربیپس بدو گفتند 

 دیده یگفت وجهم گر مرا وجه

 ستیکه در روتان نشان مهتر يا

 دارهایدارتان دیک دیکه  يا

 نظر بنور اهللا شدهیهمه  يا

 نظر ياهایمید آن کیتا زن

 ابان آمدمیبم از بیمن غر

 ابانها گرفتیلطف او ب يبو

 نار آمدمین جا بهر دیتا بد

 دینانوا دو يسو یبهر نان شخص

 تا گلستان یکیبهر فرجه شد 

 دیکه آب از چه کش یهمچو اعراب

 آرد بدست یکاتش یرفت موس

 تا رهد از دشمنان یسیجست ع

 دام آدم دانۀ گندم شده

خور يد سویباز، آ  دام از بهر َ

 ان راز و سرّ بوالعجبیاز ب  

 دیبر در دار الخالفه چون رس

 ش زدندیبس گالب لطف بر رو

 ش از سؤال یشان بد عطا پیکار ا

 از راه و تعب  یچون ییاز کجا

 دیوجوهم چون پس پشتم نه یب

 ست یفرّ تان خوشتر ز زر جعفر

 نارهایده تان دینثار د يا

 از بر حق بهر بخشش آمده 

 اشخاص بشر يبر سر مسها

 د لطف سلطان آمدم یبر ام

 گ هم جانها گرفت یر يذره ها

 دار آمدم یدم، مست دیچون رس

 دیداد جان چون حسن نانوا را بد

 فرجۀ او شد جمال باغبان 

 دیوسف چشیوان از رخ یآب ح

 د او که از آتش برست ید یآتش

 ن بردش آن جستن به چارم آسما

 تا وجودش خوشۀ مردم شده 

 ابد و اقبال و فریساعد شه 
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 کسب هنر یطفل شد مکتب پ

 شده يصدر یکیپس ز مکتب آن 

 نیکآمده عباس حرب از بهر 

 امت پشت و روین را تا قیگشته د

 یآمده عمرّ بحرب مصطف

 نیر المومنیگشته اندر شرع ام

 رانها شدهیو يآن علف کش سو

 آب در يجو يتشنه آمد سو

 ز آمدمین در، طالب چیمن بر ا

 آب آوردم به تحفه بهر نان

 را از بهشت ینان برون برد آدم

 رستم از آب و ز نان همچون ملک

 غرض نبود به گردش در جهان یب

  

 ا لطف پدرید مرغ  و یبر ام  

 شده  يانه داده و بدریماه

 ن یز دیبهر قمع احمد و است

 در خالفت او و فرزندان او

 ثاقها یغ در کف بسته بس میت

 ن یاهل د يشوا و مقتدایپ

 خبر بر گنج ناگه پا زده یب

 خود عکس قمر يد اندر جوید

 ز آمدم یصدر گشتم، چون به دهل

 نانم برد تا صدر جهان  يبو

 در سرشت  ینان مرا اندر بهشت

 ن در چون فلک یغرض گردم بر ا یب

 ر جان عاشقان یر جسم و غیغ

  

  
  
  
  

است که بر او آفتاب تافته و جهد نکرد تا  يواریا بر مثال عاشق دیان آنکه عاشق دنیدر ب. 139
وار یدل بر د یست از آفتاب است از آسمان چهارم الجرم کلیوار نیفهم کند که آن تاب از د

م و بیلَ بیاو محروم ماند ابدا و ح وستینهاد چون پرتو آفتاب به آفتاب پ ه هونَینَ ما ینَ تَ  شْ

 ن عشاق جزویعاشقان کل، نه ا

 شود يعاشق جزو يچونکه جزو

 ر آمد اویش گاو بندة غیر

 مار اویست حاکم تا کند تین

 ن شد مثلیا یفازن بالحرّة پ

 خواجه شد، او ماند زار يبنده سو

 همچو آن ابله که تاب آفتاب

 ا استین باضیوار شد کایعاشق د

 ایوست آنضیش پیچون باصل خو

 شیاو بمانده دور از مطلوب خو

 يه ایرد سایکه گ يادیهمچو ص

 گرفته مرد سخت یۀ مرغیسا

 خندد عجب ین مدمغ بر که میکا

 "وستۀ کل استیجزو پ" ییور تو گو

 وسته به کلیست پیکرو نیجزو 

 ماند از کل، هر که شد مشتاق جزو  

 زود معشوقش به کل خود رود

 در زد او یفیغرقه شد کف در ضع

 ا کار اویکار خواجۀ خود کند 

 ن شد منتقل یفاسرق الدرة بد

 گل، او ماند خار يگل شد سو يبو

 ران شد شتاب یوار و حید بر دید

 د سماست ین عکس خورشیخبر کایب

 ه مانده بجا یس وارید دید

 ش یر يع رنج باطل پایضا یسع

  يه ایگردد ورا سرما یه کیسا

 ران گشته بر شاخ درخت یمرغ ح

 ده سبب ینت پوسینت باطل ایا

 خور، خار مقرون گل است  یخار م

 بعث رسل  يور نه خود باطل بد
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 وستن اندیپ یچون رسوالن از پ

 غالم يندارد اان ین سخن پایا

  

 ک تن اندیوندندشان؟ چون یپس چه پ

 ن کالمیسخت دارد ا يزانکه جرّ

  
 فه یسبو را به غالمان خل یعنیه را یسپردن عرب هد. 140

 با نظام يشرح کن حال عرب ا

 بان حال خود را آن عربیبا نق

 ش داشتیآب را در پ يآن سبو

 دیه بر سلطان برین هدیگفت ا

 سبز و نو ين و سبویریآب ش

 بان را از آنیآمد نق یخنده م

 زآنکه لطف شاه خوب با خبر

 ت جا کندیشاهان در رع يخو

 دان، حشم چون لوله ها یشه چو حوض

 است پاك یچون که آب جمله از حوض

 دیور در آن حوض آب شور است و پل

 وسته ست هر لوله به حوضیز آن که پ

 وطن یلطف شاهنشاه جان ب

خوش نسب لطف عقل خوش نهاد 

 سکون یقرار ب یعشق شنگ ب

 لطف آب بحر کاو چون کوثر است

ستا بدان معروف شد  هر هنر که اُ

 هم اصول یش استاد اصولیپ

 ه آن فقه خوانیش استاد فقیپ

 بود يکه آن نحو يش استادیپ

 که آن محو ِ ره است يباز استاد

 ن همه انواع دانش روز مرگیز

  

 ت کن تمام یگه شد حکا یروز ب  

 د هنگام طلب یچون بگفت او د

 تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت 

 دیسائل شه را ز حاجت واخر

 که جمع آمد به گو یز آب باران

 ک پذرفتند آن را همچو جان یل

 کرده بود اندر همه ارکان اثر

 چرخ اخضر خاك را خضرا کند

 آب از لوله روان در کوله ها

 دهد خوش ذوقناك  یآب یکیهر 

 دیلوله همان آرد پد یکیهر 

 ن حرف، خوض یا یخوض کن در معن

 چون اثر کرده ست اندر کل تن؟ 

 چون همه تن را در آرد در ادب؟ 

 چون در آرد کل تن را در جنون؟ 

 زه اش جمله در و گوهر است یسنگ ر

 جان شاگردش بدان موصوف شد

 خواند آن شاگرد چست با حصول 

 ان یاصول اندر ب یفقه خواند، ن

 شود يجان شاگردش از آن نحو

 جان شاگردش از آن محو شه است 

 دانش فقر است ساز راه و برگ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بان یبا کشت یدر کشت ينحو يت ماجرایحکا. 141

 درنشست یبه کشت ينحو یکیآن 

 ؟ گفت اليچ از نحو خواندیگفت ه

 بان ز تابیدل شکسته گشت کشت

 فکند یرا به گرداب یباد کشت

 بان نمود آن خود پرست یرو به کشت  

 م عمر تو شد بر فنایگفت ن

 ک آن دم گشت خامش از جواب یل

 بلند يبان بدان نحویگفت کشت

  
  
  
  
  
  



123 

 

 آ  شنا کردن؟ بگو یچ دانیه

 فناست ينحو يگفت کلّ عمرت ا

 نجا بدانید نه نحو ایبا یمحو م

 ا مرده را بر سر نهدیآب در

 تو ز اوصاف بشر يچون بمرد

 يخوانده ا یکه خلقان را تو خر م يا

 در جهان یگر تو عالمۀ زمان

 میرا از آن در دوخت يمرد نحو

 فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف

 ماست يآب دانشها يآن سبو

 میبر یما سبوها پر به دجله م

 بدان معذور بود يآن عرب بار

 چو ما يگر ز دجله با خبر بود

 يبلکه از دجله اگر واقف بد

 تنگ پر ناموس و رنگ يآن سبو

  

 مجو یاز من تو سباح یگفت ن  

 غرق در گردابهاست  یزآنکه کشت

 خطر در آب ران  ی، بيگر تو محو

 رهد؟ یا کیور بود زنده، ز در

 اسرارت نهد بر فرق سربحر 

  يخ مانده این ین زمان چون خر بر ایا

 ن زمان ین این جهان بیا ينک فنا

 م یتا شما را نحو محو آموخت

 ار شگرف ی ي، ایابی "کم آمد"در 

 فه دجلۀ علم خداست یو آن خل

 م یم ما خود را، خریگر نه خر دان

 کو ز دجله غافل و بس دور بود

 ه جاآن سبو را جا ب ياو نبرد

  يزد یآن سبو را بر سر سنگ

 شد حجاب بحر، آنرا زن به سنگ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه یاز آن هد يازین یار فرمودن با کمال بیبس يه را و عطایفه هدیقبول کردن خل. 142

 دیاحوالش شند و یفه دیچون خل

 خاص يداد بخششها و خلعتها

 را بفرمود آن قباد یبیپس نق

 پر ز زر ين سبویده ا يکه بو

 از ره خشک آمده است و آن سفر

 ند رنج راهیدر نش یچون به کشت

 همچنان کردند و دادندش سبو

 دیدرنشست و دجله د یچون به کشت

 عجب لطف آن شه وهاب را يکا

 جود يایرفت از من آن دریچون پذ

 پسر يکل عالم را سبو دان ا

 اوست یاز دجلۀ خوب يقطره ا

 چاك کرد يبد ز پرّ یگنج مخف

 جوش کرد يبد ز پرّ یگنج مخف

 قطره از دجلۀ خدا يدیور بد

 دیآن سبو را پر ز زر کرد و مز  

 آن عرب را کرد از فاقه خالص 

 آن جهان ِ بخشش و آن بحر داد

 دجله اش ببر يچون که واگردد سو

 کتریاز ره دجلش بود نزد

 گاهیخود فراموشش شود آنجا

 پر زر و بردند تا دجله دو تو 

 دیخم یا و میکرد از ح یسجده م

 ن عجبتر کو ستد آن آب رایو

 آن جنس دغل را زود زود؟

 تا به سر یو خوبکان بود از لطف 

 ر پوست یز يگنجد ز پرّ یکان نم

 خاك را تابان تر از افالك کرد

 خاك را سلطان اطلس پوش کرد

 فنا يآن سبو را او فنا کرد
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 خودند یشه بیدندش همیوآنکه د

 زده یرت بر سبو سنگیز غ يا

 ختهیخم شکسته، آب از آن نار

 جزو جزو خم به رقص است و بحال

 ن حالت نه آبیدا در ایسبو پ ین

 ، بازت کنندیزن یچون در معن

 پرّ فکرت شد گل آلود و گران

 نینان گل است و گوشت کمتر خور از ا

 در غذا يم عمریخوردیخاك م

 يشو یسگ م يشو یچون گرسنه م

 يشو ير مرداریتو س يچون شد

 یگر دم سگیمردار و د یپس دم

 آلت اشکال خود جز سگ مدان

 ر شد سرکش شودیچون سزآنکه سگ 

 دیکش یم یینوا یآن عرب را ب

 م احسان شاهیت گفته ایدر حکا

 عشق يد مرد عاشق، بویهر چه گو

 د همهید فقه، فقر آیگر بگو

 نید يد بوید کفر، آیور بگو

 ید راستید کژ، نمایور بگو

 خاسته است یکف کژ کز بحر صاف

 و محقوق دان یآن کفش را صاف

 وب اون دشنام نامطلیگشته ا

 يپز یم یاز شکر گر شکل نان

 یابد مومنین بیگر بت زر

 ن وثنیزر یابد مومنیچون ب

 رد اندر آتش افکندیبلکه گ

 تا نماند بر ذهب نقش وثن

 ت استیذات زرش، داد ربان

 را مسوز یمیتو گل یکیبهر ک

 در صور ی، گر بمانیبت پرست

 زنند یخودانه بر سبو سنگ یب  

 آن سبو ز اشکست کاملتر شده 

 خته ین شکست انگیز یصد درست

 ن محال یرا نموده ا يعقل جزو

 ن و اهللا اعلم بالصواب یخوش بب

 پرّ فکرت زن، که شهبازت کنند

 ، ترا گل شد چو نان يز آن که گل خوار

 ن یهمچو گل اندر زم یتا نمان

 خاك ما را خورد آخر در جزا 

  يشو یوند و بد رگ میتند و بد پ

  يشو يواریخبر چون نقش د یب

  یران هم تگیدر راه ش یچون کن

 کمترك انداز سگ را استخوان 

 خوش رود يد شکاریص يسو یک

 دیتا بدان درگاه و آن دولت رس

 پناه  یب ينوا یدر حق آن ب

 عشق  يجهد در کو یاز دهانش م

 د از آن خوش دمدمه یفقر آ يبو

 ن یقی يد از گفت شکش بویآ

 یکه راست را آراست يکژ يا

 اصل صاف آن فرع را آراسته است 

 لب معشوق دان همچو دشنام 

 خوش ز بهر عارض محبوب او

  يمز ید نه نان، چون میطعم قند آ

  یسجده کن یهلد او را پ یک
 بنگذارد ورا بهر شمن  یم

 تش را بشکندیصورت عار

 چونکه صورت مانع است و راه زن 

 ت است ینقش بت بر نقد زر عار

 وز صداع هر مگس مگذار روز

 نگر یصورتش بگذار و در معن
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طلب ی، همره حاجیمرد حج 

 اومنگر اندر نقش و اندر رنگ 

 اه است و هم آهنگ تو استیگر س

 ستید است و ورا آهنگ نیور سف

 ر و زبریت گفته شد زین حکایا

 شیسر ندارد کز ازل بوده است پ

 بلکه چون آب است هر قطره از آن

 نیست هیت نین حکایحاش اهللا ا

 که او با فرّ بود یش هر صوفیپ

 چون بود فکرش همه مشغول حال

 ملکهم عرب ما هم سبو ما هم 

 عقل را شو دان و زن را نفس و طمع

 بشنو اکنون اصل انکار از چه خاست

 ، جزوها نسبت به کلیجزو کل ن

 لطف سبزه جزو لطف گل بود

 گر شوم مشغول اشکال و جواب

 و حرج یبه کل یور تو اشکال

 شه هایز اند یاحتما کن احتم

 احتماها مر دواها را سر است

 احتماها بر دواها سرور است

 نیقیا اصل دوا آمد احتم

 ن گفته ها شو گوش واریقابل ا

 يگوشواره چه؟ که کان زر شو

 اوال بشنو که خلق مختلف

 است یدر حروف مختلف شور و شک

 ک رو متحدیرو ضد و  یکیاز 

 امت روز عرض اکبر استیپس ق

 است ییبد، سودا يهر که چون هندو

 همچون آفتاب يچون ندارد رو

 خار اوک گل چون ندارد یبرگ 

 وانکه سر تا پا گل است و سوسن است

 خزان خواهد خزان یمعن یخار ب

 ا عرب یخواه هندو خواه ترك و   

 بنگر اندر عزم و در آهنگ او

 دش دان که هم رنگ تو است یتو سپ

 ست یزو ببر کز دل مر او را رنگ ن

 پا و سر یهمچو فکر عاشقان ب

 ش یپا ندارد، با ابد بوده است خو

 هر دو آن   یهم سر است و پا و هم ب

 ن ین خوش ببینقد حال ما و توست ا

 ذکر بودیاست ال  یهر چه آن ماض

 د اندر ذهن او فکر مآل ینا

 ؤْفَک عنْه منْ أفک یجمله ما 

 و منکر، عقل شمع  ین دو ظلمانیا

 زآنکه کل را گونه گونه جزوهاست 

 گل که باشد جزو گل  يچو بو ین

 جزو آن بلبل بود يبانگ قمر

 توانم داد آب  یتشنگان را ک

 صبر کن کالصبرُ مفتاح الفرج 

 شه هاین بیرانند در ایزانکه ش

 گر استیهضم دارو علت نو د

 گر است  یدن فزونیز آن که خار

 ن یاحتما کن قوت جانت بب

 تا که از زر سازمت من گوشوار

 يا بر شویتا بماه و تا ثر

 ا تا الف یمختلف جانند از 

 است  یکیک رو، ز سر تا پا یگر چه از 

 جد يک رویرو هزل و از  یکیاز 

 ب و فر است یکه با ز عرض او خواهد

 است  یروز عرضش نوبت رسوائ

 او نخواهد جز شب همچون نقاب 

 شد بهاران دشمن اسرار او

 پس بهار او را دو چشم روشن است 

 خود با گلستان  يتا زند پهلو
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 نیتا بپوشد حسن آن و ننگ ا

 اتیپس خزان او را بهار است و ح

 باغبان هم داند آن را در خزان

 ک کس است و او شه استیخود جهان آن 

 انیک کس است و باقیخود جهان آن 

 او جهان کامل است و مفرد است

 ند هر نقش و نگاریگو یپس هم

 تا بود تابان شکوفه چون زره

 وه سر کندیخت میچون شکوفه ر

 و شکوفه صورتش یوه معنیم

 دیوه شد پدیخت میچون شکوفه ر

 دهد؟ یتا که نان نشکست، قوت ک

 هیله نشکند با ادویتا هل

 رین بگیاء الحق حسام الدیض يا

  

 ن یرنگ آن و ننگ ا ینیتا نب

 اقوت زکات ید سنگ و یک نمای

 د جهان یک به از دید یک دیل

 جزو مه است هر ستاره بر فلک 

 فالن يلند ایجمله اتباع و طف

بدست   نسخه کل وجود او را ِ

 د بهاریآ یمژده مژده نک هم

 دا گره یوه ها پیکنند آن م یک

 چون که تن بشکست جان سر برکند

 وه نعمتش یآن شکوفه مژده، م

 دین اندر مزیچونکه آن کم شد، شد ا

 دهد؟  یم یناشکسته خوشه ها، ک

 ه یشود خود صحت افزا ادو یک

 ریک دو کاغذ بر فزا در وصف پی

  
 ر و مطاوعت کردن با او یدر صفت پ. 143

 گرچه جسمت نازك است و بس نزار

 ستیگر چه جسم نازکت را زور ن

 يگر چه مصباح و زجاجه گشته ا

 چون سر رشته به دست و کام توست

 ر راه دانیس احوال پیبر نو

 ر ماهیر تابستان و خلقان تیپ

 ریکرده ام بخت جوان را نام پ

 ستیکش آغاز نر است یاو چنان پ

 بود خمر کهن یتر م يخود قو

 میشود خمر قدیتر م يخود قو

 ن سفریر ایپ ین که بیر را بگزیپ

 يکه بارها تو رفته ا یآن ره

 چیتو ه یرا که نرفتست یپس ره

 در راه شد يمرشد یهر که او ب

 فضول ير ایۀ پیگر نباشد سا

 غولت از راه افکند اندر گزند

 تو کار ید جهانرا بیآ یبر نم  

 ست ید ما را نور نیخورش یک بیل

  يل دل و سر رشته ایک سر خیل

ها رعقد دل، ز انعام توست  يد 

 ن راه دان ین و عیر را بگزیپ

 ر ماه یخلق مانند شب اند و پ

 ریام پیر است، نز ایکاو ز حق پ

 رست یم، انباز نیتیبا چنان د 

 که باشد من لدن  يخاصه آن خمر

 م یخ علیش ين کهن تر بهتر ایا

 هست بس پر آفت و خوف و خطر

  يقالوز اندر آن آشفته ا یب

 چ ین مرو تنها ز رهبر سر مپیه

 او ز غوالن گمره و در چاه شد 

 بس تو را سر گشته دارد بانگ غول 

 ن ره بس بدندیتر در ا یاز تو داه
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 بشنو ضالل رهروان یاز نب

 صد هزاران ساله راه از جاده دور

 شانین و مویاستخوانهاشان بب

 راه کش ير و سویگردن خر گ

 مدار ين مهل خر را، و دست از ویه

 شیدم تو به غفلت واهل یکیگر 

 دشمن راه است خر، مست علف

 ره هر آن چه خر بخواست یگر ندان

 شاوِروهنَّ پس آنگه خالفوا

 با هوا و آرزو کم باش دوست

 هوا را نشکند اندر جهان نیا

  

 س بد روان یکه چسان کرد آن بل  

 بردشان و کردشان زادبار عور

 شان یر و مران خر سویگ یعبرت

 ره بانان و ره دانان خوش  يسو

 سبزه زار يزآنکه عشق اوست سو

 ش یحش ياو رود فرسنگ ها سو

 شد تلف  يبسا خربنده کز و يا

 عکس آنرا کن که هست آن راه راست 

 عصهن تالف یإن من لم 

 ل اهللا اوست یضلک عن سبیچون 

 ۀ همرهان یهمچو سا يزیچ چیه

  

  
  
  

تقرب  یبه نوع طاعت یرا که چون هر کس) ع( یمر عل) ص(ت کردن رسول خدا یوص. 144
قال . یش قدم باشیشان همه پیبصحبت عاقل و بندة خاص تا از ا يد، تو تقرب جویبحق جو

، فتقرب ال یاذا تقرب الناس ال یالنب ربک بالعقل والسر تستبقهم بالدرحات  یخالقهم بانواع البرّ
 االخره  یا و عند اهللا فیالدن یعند الناس ف یوالزلف

 یعل يرا کا یغمبر علیگفت پ

 دیمکن هم اعتم يریبر شک یل

 ش آورندیپ یگر طاعت یهر کس

سر خو  شیتو تقرب جو به عقل و ِ

 یۀ آن عاقلیاندر آ در سا

 اله يپس تقرب جو بدو سو

 زانکه او هر خار را گلشن کند

 ن چون کوه قافیظل او اندر زم

 ر و بنده خاص الهیدستگ

 امت نعت اویم تا قیگر بگو

 آن ِ فلک یآفتاب روح ن

 رو پوش گشتست آفتاب در بشر

 از جملۀ طاعات راه یا علی

 ختندیبگر یدر طاعت یهر کس

 زیۀ عاقل گریتر برو در سا

 ق استینت الیاز همه طاعات ا

  یپر دل یپهلوان یر حقیش  

 دیۀ نخل امیاندر آ در سا

 چون و چند یبهر قرب حضرت ب

برّ خویچو ا ین  ش یشان بر کمال و ِ

  یکش نتاند برد از ره ناقل

 چ گاه یچ از طاعت او هیسر مپ

 ده هر کور را روشن کند ید

 طواف  یمرغ بس عالیروح او س

 شگاه یبرد تا پیمطالبان را 

 ت و مقطع مجویچ آنرا غایه

 که زنورش زنده اند انس و ملک 

 فهم کن و اهللا اعلم بالصواب 

 ۀ خاص اله ین تو سایبر گز

 ختندیانگ یشتن را مخلصیخو

 زیز آن دشمن پنهان ست یتا ره

 بر هرآنکو سابق است  یابیسبق 
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 م شوین تسلیر هیچون گرفتت پ

 نفاق یب يصبر کن بر کار خضر ا

 بشکند تو دم مزن یگر چه کشت

 ش خواندیدست او را حق چو دست خو

 اش کندراندش زنده یدست حق م

 د راه را تنها مرویار بای

 دین ره بریهر که تنها نادرا ا

 ستیبان کوتاه نیر از غایدست پ

 ن خلعت دهندیبان را چون چنیغا

 دهند یبان را چون نواله میغا

 ش شه بندد کمریکه پ یکو کس

 د در حسابیار است و نایفرق بس

 درون یابی یکن تا رهیجهد م

 ر نازك دل مباشیپ يدیچون گز

 ينه شویتو پر ک یور به هر زخم

  

 ر حکم خضر رویز یهمچو موس  

 د خضر رو هذا فراق یتا نگو

 را کشد تو مو مکن  یگر چه طفل

 هِم براندیدید اهللا فَوقَ أَیپس 

 نده اش کندیزنده چه بود جان پا

 ن صحرا مرو یاز سر خود اندر ا

 دیران رسیهم به عون همت پ

 ست یدست او جز قبضۀ اهللا ن

 بان ال شک بهندیحاضران از غا

 ش مهمان تا چه نعمتها نهندیپ

 ررون دیکه هست از ب یتا کس

 ن زاهل حجاب یآن ز اهل کشف و ا

 حلقه وار از در برون یورنه، مان

 ده چو آب و گل مباش یزیسست و ر

  ينه شوییقل آیص یپس کجا ب

  

  
  
  
  
  
  
  

 مان شدن او به سبب زخم سوزن یبر شانه گاه و پش ینیزدن مرد قزو يکبود. 145

 انیت بشنو از صاحب بین حکایا

 درنگیبر تن و دست و کتفها ب

 گزند یب یاپیبر چنان صورت پ

 یینیبشد قزو یدالک يسو

 پهلوان يگفت چه صورت زنم ا

 ر زنیر است نقش شیطالعم ش

 چه موضعت صورت زنمگفت بر 

 در رزم و بزم يتا شود پشتم قو

 چون که او سوزن فرو بردن گرفت

 یسن يپهلوان در ناله آمد کا

 مرا ير فرمودیگفت آخر ش

 ده امیگفت از دمگاه آغاز

م و دمگاه ش م گرفتیاز د رم د 

 ر سازیش يدم باش گو ا یر بیش

 گر گرفت آن شخص زخمیجانب د

 ان ینیق و عادت قزویدر طر  

 ر و پلنگیزدند از صورت شیم

 ها زنندیاز سر سوزن کبود

  یینیریکه کبودم زن بکن ش

 ان یر ژیگفت بر زن صورت ش

 ر زن یس يجهد کن رنگ کبود

 گفت بر شانه گهم زن آن رقم 

 ان در عزم حزم یر ژین شیبا چن

 درد آن در شانگه مسکن گرفت 

  یزن یچه صورت م یمر مرا کشت

 ابتدا يگفت از چه عضو کرد

 ده ام یدو د يگفت دم بگذار ا

 دمگه او دمگهم محکم گرفت 

 گرفت از زخم گاز یکه دلم سست

 و رحم  یمواسائ یمحابا ب یب
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 دام است از اون چه انیبانگ زد او کا

 همام يگفت تا گوشش نباشد ا

 گر خلش آغاز کردیجانب د

 زیم جانب چه اندام است نین سیکا

 ر رایگفت گو اشکم نباشد ش

 درد افزون گشت کم زن زخمها

 ران بماندیره شد دالك و بس حیخ

 ن زد سوزن آن دم اوستادیبر زم

 دیدم و سر و اشکم که د یر بیش

 طاقت سوزن زدن يچون ندار

 شیبرادر صبر کن بر درد ن يا

 دند از وجودیکه ره یکان گروه

 هر که مرد اندر تن او نفس گبر

 چون دلش آموخت شمع افروختن

 گفت حق در آفتاب منتجم

 کز خدا بد کارشان یخفتگان

 شود یخار، جمله لطف، چون گل م

 م خدا افراشتن؟یست تعظیچ

 د خدا آموختن؟یست توحیچ

 چو روز يکه بفروز یخواه یگر هم

 نواز یت در هست آن هستیهست

 دو دست یدر من و ما سخت کرده ست

  

 کخوین ين ایاست ا گفت او گوش  

 گوش را بگذار و کوته کن کالم 

 فغان را ساز کرد ینیباز قزو

 زیعز ير این است اشکم شیگفت ا

 ر راین ادبید ایخود چه اشکم با

 ر را بهر خدا یاشکم چه ش

 ر انگشت در دندان بماندیتا به د

 ن فتاد؟یرا ا یگفت در عالم کس

 د؟یآفر یخدا ک يرین شین چنیا

 ان پس دم مزن یژ رین شیاز چن

 ش یش نفس گبر خویاز ن یتا ره

 چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود

 د و ابریمر و را فرمان برد خورش

 ارد سوختن یآفتاب او را ن

 ذکر تزاور کذا عن کهفهم 

 آفتاب از غارشان  يل کردیم

 شودیکو بر کلّ م يش جزویپ

 داشتن  یشتن را خوار و خاکیخو

 ن ش واحد سوختیشتن را پیخو

 همچون شب خود را بسوز یهست

 ا اندر گدازیمیهمچو مس در ک

  "دو هست"از  ین جملۀ خرابیهست ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر به شکاریرفتن گرگ و روباه در خدمت ش. 146

 بهر شکار یر و گرگ و روبهیش

 ژرف يکان سه با هم اندر آن صحرا

 دهایتا به پشت همدگر از ص

 ر نر را ننگ بودیشان شیگر چه ز 

 ن شه را ز لشکر زحمت استین چنیا

 ن مه را ز اختر ننگهاستیهمچن

هم پ دیرا رس مبریامر شاوِر 

 ق زر شده استیدر ترازو، جو، رف

 رفته بودند از طلب در کوهسار  

 ار و شگرف یرند بسیدها گیص

 دهایسخت بر بندند بار و ق

 نمود یک کرد اکرام و همراهیل

 ک همره شد جماعت رحمت است یل

 ان اختران بهر سخاست یاو م

 دیمز یش را نبد رائیگر چه را

 از آنکه جو، چو زر، گوهر شده است  ین
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 روح، قالب را کنون همره شده است

 کوه يچون که رفتند آن جماعت سو

 و بز و خرگوش زفت یگاو کوه

 ر حرابیش یهر که باشد در پ

ه در ب  شه آوردندشانیچون ز کُ

 گرگ و روبه را طمع بود اندر آن

 ر زدیعکس طمع هر دوشان بر ش

 ریر و امر اسرایهر که باشد ش

 شه خویدل اند ين نگه دار ایه

 راند خموش یداند و خر را هم

 ر چون دانست آن وسواسشانیش

 م سزایک با خود گفت بنمایل

 من يامد رایمر شما را بس ن

 من يتان از رایوجود را يا

 نقش با نقاش چه اسگالد دگر؟

 سانه به منین ظن خسین چنیا

 ن باهللا ظن السوء رایظان

 را از ننگتان وارهانم چرخ

 زد خنده فاش ین فکر میر با ایش

 حق يا شد تبسمهایمال دن

 سند يبه استت ا يفقر و رنجور

  

 سگ حارس درگه شده است  یمدت  

 ر ِ با فرّ و شکوه یدر رکاب ش

 ش رفت یشان پیافتند و کار ای

 د روز و شب او را کباب یایکم ن

 کشته و مجروح و اندر خون کشان 

 که رود قسمت به عدل خسروان 

 ر دانست آن طمعها را سندیش

 ریشد ضمیاو بداند هر چه اند

 ش اویدر پ يشۀ بدیدل ز اند

 پوش  يرو يدر رخت خندد برا

 وانگفت و داشت آن دم پاسشان 

 سان گدایخس يمر شما را ا

 من  ين است در اعطایظنتان ا

 من  يجهان آرا ياز عطاها

 د و نظریچون سگالش اوش بخش

 من مر شما را بود، ننگان ز

 ن خطایگر نبرم سر بود ع

 ن داستان یتا بماند در جهان ا

 من مباش یر ایش يبر تبسمها

 کرد ما را مست و مغرور و خلق 

 کان تبسم دام خود را بر کند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دها را قسمت کنین صیر گرگ را و گفتن که ایامتحان کردن ش. 147

 ن را بخش کنیگرگ ا ير ایگفت ش

 يب من باش در قسمت گرینا

 بخش توست یشه گاو وحش يا: گفت

 انه ست و وسطیبز مرا که بز م

 بگو؟ یگرگ چون گفت ير گفت ایش

 دیدش یگرگ خود چه، سگ بود کو خو

 دیچون تو ند يش آ، کس خریگفت پ

 دیر رشیدش مغز و تدبیچون ند

 گرگ کهن  يمعدلت را نو کن ا  

  يد که تو چه گوهرید آیتا پد

 آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست 

 غلط یروبها خرگوش بستان ب

 ما و تو؟ ییچون که من باشم، تو گو

 دیمثل و ند یر بیش چون من شیپ

 دیشش آمد پنجه زد او را دریپ

 دیاست پوستش از سر کشیدر س
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 د منت از خود نبردیگفت چون د

 ش منیاندر پ یفان يچون نبود

 گر چه غالب دارم اندر بذل فضل

، جز وجه او یکل ش ء هالک 

 هر که اندر وجه ما باشد فنا

 ز آن که در االست، او از ال گذشت

 زند یهر که بر در او من و ما م

  

 زار مرد دین جان را بباین چنیا  

 فضل آمد مر ترا گردن زدن 

 هم کنم از عدل فضل  یگاه گاه

 مجو یدر وجه او، هست يچون نه ا

ک نبود ورا یکُلُّ شَ  هال ء 

 نگشت  یهر که در االست، او فان

 تند یرد باب است او و بر ال م

  

  
  

 ییست؟ گفت منم، گفت چون تو تویبکوفت، از درون گفت ک ياریقصۀ آن کس که در . 148
 اران را نشناسم که من باشدیاز  یم که کسیگشا یدر نم

 بزد ياریآمد در  یکیآن 

 ستیگفت من، گفتش برو هنگام ن

 خام را جز آتش هجر و فراق

 تو هنوز از او نرفت یچون توئ

 در سفر ین و سالیرفت آن مسک

 پخته گشت آن سوخته پس باز گشت

 حلقه زد بر در به صد ترس و ادب

 ست آن؟یارش که، بر در کیبانگ زد 

 من درا ي، ایگفت اکنون چون من

 یباشد همه، نبود دوئ یکیچون 

 ست سوزن را سر رشته دو تاین

 رشته را با سوزن آمد ارتباط

 جمل یک هستیشود بار یک

 فالن يد مر آن را ایدست حق با

 هر محال از دست او ممکن شود

 زیاکمه و ابرص چه باشد مرده ن

 و آن عدم کز مرده، مرده تر بود

مٍ هو فیکُلَّ  نٍ را بخوان یو  شَأْ

 ن کارش به هر روز آن بودیکمتر

 امهات يز اصالب سو يلشکر

 خاکدان يز ارحام سو يلشکر

 اجل ياز خاك ز آن سو يلشکر

 معتمد يا یستیارش کیگفت   

 ست یمقام خام ن ین خوانیبر چن

 که پزد؟ که وا رهاند از نفاق؟ 

 د تو را در نار تفتیسوختن با

 د از شرریار سوزیدر فراق 

 باز گرد خانۀ انباز گشت 

 ز لب  یادب لفظ یبنجهد بتا 

 دلستان  يا ییگفت بر درهم تو

 ک سرایدو من در  ییست گنجاین

  یزد آنجا، هم توئیبرخ یهم من

 ن سوزن درایدر ا ییکتایچون که 

 اطیست در خور با جمل سم الخین

 اضات و عمل یجز به مقراض ر

 کن فکان  یکان بود بر هر محال

 م او ساکن شودیهر حرون از ب

 زیگردد از فسون آن عززنده 

 جاد او مضطر بودیدر کف ا

 مدان  یفعل یکار و ب یمر ورا ب

 کند یکاو سه لشکر را روانه م

 د نبات یبهر آن تا در رحم رو

 تا ز نرّ و ماده پر گردد جهان 

 حسن عمل  یند هر کسیتا بب
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 رسدیش از آنها میشک پ یباز ب

 رسدیوانچه از جانها بدلها م

 حد و مریحق ب ينت لشکرهایا

 ن بتازیان ندارد هین سخن پایا

  

 رسد یجانها م يآنچه از حق سو

 رسد یوآنچه از دلها بگلها م

 للبشر  يذکرن گفت، یا یاز پ

 ار پاك پاك بازیآن دو  يسو

  
 افتنیت یار خود را پس از بربیار، یخواندن آن . 149

 جمله من يارش کاندر آ ایگفت 

 کتا شد، غلط کم شد کنونیرشته 

 کاف و نون همچون کمند آمد جذوب

 د کمند اندر صوریپس دو تا با

 گر دوپا گر چارپا، ره را برد

 نیآن دو انبازان گازر را بب

 زندیکرباس در جو م یکیآن 

 کند یباز او آن خشک را تر م

 زه نمایک آن دو ضد استیل

 است یرا مسلک یو هر ول یهر نب

 ستمع را خواب بردچون که جمع م

  

 مخالف چون گل و خار چمن  ین  

 حروف کاف و نون  ینیگر دو تا ب

 تا کشاند مر عدم را در خطوب 

 کتا باشد آن دو در اثریگر چه 

 کتا بردیهمچو مقراض دو تا 

 ن یهست در ظاهر خالف آن و ا

 کند یو آن دگر انباز خشکش م

 تند یزه، ضد بر میا ز استییگو

 فتا يکار باشند اک یکدل و ی

 است  یکیبرد، جمله  یک تا حق میل

 ا را آب بردیآس يسنگها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 دن سخن از ماللت مستمعانیدر کش يرو. 150

 استین آب فوق آسیرفتن ا

 چون شما را حاجت طاحون نماند

 م راستیدهان، تعل يناطقه سو

 تکرارها یبانگ و ب یرود ب یم

 خدا جان را تو بنما آن مقام يا

 تا که سازد جان پاك از سر قدم

 بس با گشاد و با فضا يعرصه ا

 االت از عدمیتنگتر آمد خ

 الیتنگتر بود از خ یباز هست

 جهان حس و رنگ یباز هست

 ب و عددیاست ترک یعلت تنگ

 د دانیحس عالم توح يز آن سو

 و کافک فعل بود و نون یامر کن 

 ا بهر شماست یرفتنش در آس  

 باز راند یاصل يآب را در جو

 جداست  ییور نه خود آن آب را جو

هار تا گلزارها  نْ ها الْأَ  تَحتَ

 د کالم یرو یحرف م یکاندر او ب

 عدم  يعرصۀ دور پهنا يسو

 ابد زو نوایال و هست ین خیو

 ال اسباب غم یز آن سبب باشد خ

 قمر همچون هالل  يز آن شود در و

 است تنگ  یتنگتر آمد که زندان

 کشد یب حسها میجانب ترک

 بدان جانب بران  یخواه یکیگر 

 بود صاف  یدر سخن افتاد و معن
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 ان ندارد باز گردین سخن پایا

  

 تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد

  
 او یادب یر گرگ را بجهۀ بیادب کردن ش. 151

 گرگ را بر کند سر آن سر فراز

هم است ا  ریگرگ پ يفَانْتَقَمنا منْ

 ر با روباه کردیبعد از آن رو ش

 نین گاو سمیسجده کرد و گفت کا

 ان روز راین بز از بهر میو 

 و آن دگر خرگوش بهر شام هم

 یروبه تو عدل افروخت يگفت ا

 بزرگ ين ایا یآموختاز کجا 

 گرو یگفت چون در عشق ما گشت

 يما را شد یروبها چون جملگ

 ما ترا و جمله اشکاران ترا

 یعبرت از گرگ دن یچون گرفت

 رد ازیعاقل آن باشد که عبرت گ

 روبه آن دم بر زبان صد شکر راند

 که تو يگر مرا اول بفرمود

 پس سپاس او را که ما را در جهان

 حق ياستهایم آن سیدیتا شن

 شیتا که ما از حال آن گرگان پ

 ن رو خواندمانیامت مرحومه ز

 انیاستخوان و پشم آن گرگان ع

 و باد ین هستیعاقل از سر بنهد ا

 گران از حال اویور نه بنهد، د

  

 ازیو امت  يتا نماند دو سر  

 ریش امیمرده در پ يچون نبود

 ن را بخش کن از بهر خوردیگفت ا

 نیشاه مه يا چاشت خوردت باشد

 روز رایباشد شه پ ییخنی

 شاه با لطف و کرم  يشب چره، ا

  ین قسمت ز که آموختین چنیا

 شاه جهان، از حال گرگ  يگفت ا

 ر و بستان و برویهر سه را برگ

  يم چون تو ما شدیچونت آزار

 بر گردون هفتم نه بر آ يپا

  یر منیش یستیپس تو روبه ن

 محترز ياران در بالیمرگ 

 ر از پس آن گرگ خواندیمرا شکه 

 جان از او؟ ين را، که بردیبخش کن ا

 ان ینیشیدا از پس پیکرد پ

 ه اندر سبق یبر قرون ماض

 ش یم بیهمچو روبه پاس خود دار

 ان یآن رسول حق و صادق در ب

 مهان  يد ایرید و پند گیبنگر

 د انجام فرعونان و عادیچون شن

 رند از اضالل اویگ یعبرت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان پس به ید که من رو پوشم در میچیه السالم مر قوم را که با من مپید کردن نوح علیتهد. 152
 مخذوالن  يد ایچیپ یم يقت با خدایحق

 حت قوم را یگفت نوح اندر نص

 میسرکشان من من ن يد ایبنگر

 چون ز جان مردم بجانان زنده ام

 چون بمردم از حواس بو البشر

 د از خدا آخر عطا یریدر پذ  

 م یزیمن ز جان مردم، به جانان م

 نده امیست مرگم تا ابد پاین

 حق مرا شد سمع و ادراك و بصر
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 ن دم ز هوستیستم ایچون که من من ن

 رین روباه، شیهست اندر نقش ا

 ؟ينگرو یصورتش م يگر ز رو

 يدینوح را از حق  يگر نبود

 یر بود او در تنیصد هزاران ش

 یاو برون رفته بد از ما و من

 چون که خرمن پاس عشر او نداشت

 ر نهانین شیش ایهر که او در پ

 ر بردراندشیهمچو گرگ آن ش

 ریابد همچو گرگ از دست شیزخم 

 يآن زخم بر جسم آمد یکاشک

 دینجا رسیقوتم بگسست چون ا

 م با شمایبگو يک هم رمزیل

 دیهمچو آن روبه، کم اشکم کن

 دیش او نهیجمله ما و من به پ

 د، اندر راه راستییر آیچون فق

 زآنکه او پاك است و سبحان وصف اوست

 که هست یهر شکار و هر کرامات

 س اهللا بکاف عبدهیگفت ال

 کندیهر که او بر حق توکل م

 ست شه را طمع وبهر خلق ساختین

 د و دو سرایآنکه دولت آفر

 د دلیش سبحان بس نگه داریپ

 ند سرّ و فکر و جستجویکاو بب

 نه شدیش ساده سنق یآن که او ب

 گمان موقن شود یسرّ ما را ب

 تو با گمان یاو مومن یمومن

 ن نقد ما را بر محکیچون زند ا

 چون شود جانش محک نقدها

  

 ن دم هر که دم زد کافر اوست یش ایپ  

 رید شد دلین روبه نشایا يسو

ش ش  ؟ ينشنو یران از او میغرّ

  يرا چسان بر هم زد یپس جهان

 ید ارزنید یهر دو عالم را هم

  یاو چو آتش بود و عالم خرمن

 او چنان شعله بر آن خرمن گماشت 

 د دهان یادب چون گرگ، بگشا یب

هم بر خواندش    فَانْتَقَمنا منْ

 ریر ابله بود کاو شد دلیش شیپ

  يمان و دل سالم بدیکا يتا بد

 دین سرّ را پدیچون توانم کرد ا

 د آشنا ید و گردیابیبو که در 

 دیکم کن يش او روباه بازیپ

 دیملک ملک اوست، ملک او را ده

 ر، خود آن شماست ید شیر و صیش

 ز و نغز و پوست از است او ز مغین یب

 بندگان آن شه است  ياز برا

 له جو یتا نگردد بنده هر سو ح

 کند یخود تفضل م ياو بجا

 ن همه دولت، خنک آن کاو شناخت یا

 د و را؟یملک و دولتها چکار آ

 د از گمان بد خجل یتا نگرد

 ر خالص تار مویهمچو اندر ش

 نه شدییب را آیغ ينقشها

 نه  مومن بودیز آنکه مومن آ

 کرانیب یان هر دو فرقیدر م

 ن را باز داند او ز شک یقیپس 

 ند نقد را و قلب رایپس بب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شان روشن شودیش تا چشمشان بدیخو يش رویان عارف را پینشاندن پادشاهان صوف. 153

 ادت بودی، ار یده باشین شنیا   پادشاهان را چنان عادت بود
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 ستندیدست چپشان پهلوانان ا

 مشرف و اهل قلم بر دست راست

 ش رو موضع دهندیان را پیصوف

 پسر يانند این صوفیحاجبان ا

 قل زده در ذکر و فکرینه ها صیس

 خوب زادهر که او از صلب فطرت 

 خوب ينه باشد روییعاشق آ

  

 چپ باشد ببند يز آنکه دل پهلو  

 زآنکه علم ثبت و خط آن دست راست 

 نه بهندیینۀ جان اند و ز آیکا

 ساده و آزاده و افکنده سر 

 نۀ دل نقش بکریرد آیتا پذ

 د نهادیش او باینه در پیآ

قْویص  القلوب  يقل جان آمد از تَ

  

  
  
  
  
  
  

 وسف از او تحفه و ارمغان یه السالم و تقاضا کردن یوسف علیش یآمدن مهمان پ. 154

 ار مهربانیآمد از آفاق 

 یکآشنا بودند وقت کودک

 اد دادش جور اخوان و حسدی

 ر را از سلسلهیعار نبود ش

 ر بودیر را بر گردن ار زنجیش

 تو در زندان و چاه يچون بودگفت 

 در محاق ار ماه نو گردد دو تا

 گر چه دردانه به هاون کوفتند

 ر خاك انداختندیرا ز یگندم

 ایگر کوفتندش ز آسیبار د

 ر دندان کوفتندیباز نان را ز

 باز آن جان چونکه محو عشق گشت

 باز آن جان چون بحق او محو شد

 را زان صالح آمد ثمر یعالم

 ان ندارد باز گردیپان سخن یا

  

 همان یق را شد میوسف صدی  

  یمتک یبر وسادة آشنائ

 ر بود و ما اسدیگفت آن زنج

 حق گله  يست ما را از قضاین

 ر بودیر سازان میبر همه زنج

 گفت همچون در محاق و کاست ماه 

 در آخر بدر گردد بر سما ین

 نور چشم و دل شد و دفع گزند

 ساختندپس ز خاکش خوشه ها بر 

 متش افزود و نان شد جان فزایق

 گشت عقل و جان و فهم هوشمند

ب الزُّراع آمد بعد کشت ی   عجِ

 صحو شد يباز ماند از سکر و سو

 گر را فالح منتظر یقوم د

 ک مردیوسف چه گفت آن نیتا که با 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 همانیه السالم ارمغان از میوسف علیطلب کردن . 155

 فالن يبعد قصه گفتنش گفت ا

 دست آمدن یاران تهیبر در 

 د به حشریخلق را گو یحق تعال

 نوا یب يجئتمونا و فراد

 ز راید دست آوین چه آوردیه

 د باز گشتنتان نبودیا امی

 تو ما را ارمغان  ين چه آوردیه  

 طاحون شدن يگندم سویهست ب

 روز نشر يبراارمغان کو از 

 هم بدان سان که خلقناکم کذا

 ز رایروز رستاخ یارمغان

 وعدة امروز باطلتان نمود
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 ياش را منکر یوعدة مهمان

 ین دست تهیمنکر چن يور نه ا

 صرفه بکن از خواب و خور یاندک

 هجعونیل النوم مما یشو قل

 نیجنبش بکن همچون جن یاندک

 يرون رویوز جهان چون رحم ب

 گفته اند "ارض اهللا واسع"آنکه 

 دل نگردد تنگ ز آن عرصۀ فراخ

 تو مر حواست را کنون یحامل

 نه حامل وقت خواب یچون که محمول

 دان تو حال خواب را ییچاشن

 عنود يحاب کهفند اا اصیاول

 تکلف در فعال یکشدشان ب یم

 ن؟ فعل حسنیمیست آن ذات الیچ

 درون يشان بدشوار ینیگر تو ب

 دین هر دو از مردم پدیرود ایم

 این هر دو کار از انبیرود ایم

 ر و شریت بشنواند خیگر صدا

  

  يپس ز مطبخ خاك و خاکستر بر  

  ینه یبر در آن دوست پا چون م

 ارمغان بهر مالقاتش ببر

 ستغفرون یباش در اسحار از 

 ن یتا ببخشندت حواس نور ب

  ين در عرصۀ واسع شویاز زم

 ا در رفته اندیدان کانب يعرصه ا

 نخل تر آن جا نگردد خشک شاخ 

 و سر نگون  يشو یکند و مانده م

 چ و تاب یپ یب يرفت و شد یماندگ

 ایحال اول یش محمولیپ

 ام و در تقلب هم رقودیدر ق

 ن ذات الشمال یمیخبر ذات ال یب

 ست آن ذات الشمال؟ اشغال تن یچ

 حزنونیو ال هم  یستشان خوفین

 د یشان در مزین هر دو ایزخبر یب

 شان چون صداین هر دو ایخبر ز یب

 خبریذات که باشد ز هر دو ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ينه آورده ام تا چون در آن نگریتو آئه السالم را که ارمغان بهر یوسف علیگفتن مهمان . 156
  ياد آوریمرا 

 اور ارمغانین بیوسف هیگفت 

 گفت من چند ارمغان جستم ترا

ه ا را جانب کان چون برم يحب 

 کرمان آورم يره را من سویز

 ستین انبار نی، کاندر ایست تخمین

 ينه اییدم که من آیق آن دیال

 خوب خود در آن يرو ینیتا بب

 یروشن يا نه آوردمتیآ

 د او از بغلیرون کشینه بیآ

 یستیچه باشد؟ ن ینۀ هستیآ

 بتوان نمود یستیاندر ن یهست

 ن تقاضا در فغان یاو ز شرم ا  

 در نظر نامد مرا یارمغان

 عمان چون برم  يرا سو يقطره ا

 ش تو دل و جان آورم یگر به پ

 ست یار نیر حسن تو، که آن را یغ

  ينه ایش تو آرم چو نور سیپ

 د شمع آسمان یتو چون خورش يا

  یادم کنیخود  يرو ینیتا چو ب

 نه باشد مشتغل ییخوب را آ

  یستین گر تو ابله نیبگز یستین

 ر آرند جودیمال داران بر فق
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 نان خود گرسنه ست ینۀ صافیآ

 که خاست ییو نقص هر جا یستین

 ستیپالودگ یستیبهر آنکه ن

 ده بودیچون که جامه چست و دوز

 د جذوعیبا یده همیناتراش

 آن جا رود "اشکسته بند"خواجۀ 

 ست رنجور نزاریشود؟ چون ن یک

 مسها بر مال یو دون يخوار

 نۀ وصف کمالیینقصها آ

 نیقیدا یزآنکه ضد را، ضد کند پ

 د و شناختیش را دیهر که نقص خو

 ذو الجالل يپرد به سو یزآن نم

 بدتر ز پندار کمال یعلت

 ده ات بس خون رودیاز دل و از د

 بدست "ریانا خ"س یعلت ابل

 ند اویشکسته بگر چه خود را بس 

 مر او را ز امتحان یچون بشوران

 یفت ين ایدر تگ جو هست سرگ

 ر راه دان پر فطنیهست پ

 تواند پاك کرد؟ یخود را ک يجو

 ن نتاند پاك کردیآب جو سرگ

 ش رایغ دستۀ خویتراشد ت یک

 د مگسیش جمع آیبر سر هر ر

 شه ها و آمال تویوآن مگس، اند

 ریش تو پیور نهد مرهم بر آن ر

 افته  استیکه صحت  يتو نپندار

 شیپشت ر ين ز مرهم سر مکش ایه

 جوان يان ندارد این سخن پایا

  

 نۀ آتش زنه ست یسوخته هم آ  

 جملۀ هست هاست  ینۀ خوبیآ

 است  یهمه آلودگ ین هستیوآنچه ا

 چون شود يمظهر فرهنگ درز

 ا فروع یتا دروگر اصل سازد 

 اشکسته بود يکه در آن جا پا

 آن جمال صنعت طب آشکار

 ایمید کینما یگر نباشد ک

 نۀ عز و جالل یو آن حقارت آ

 ن ید است انگبیز آن که با سرکه پد

 اندر استکمال خود دو اسبه تاخت 

 برد خود را کمال  یم یکاو گمان

 مغرور ضال  يست اندر جانت این

 رون شودیب ین معجبیتو ا تا ز

 ن مرض در نفس هر مخلوق هست یو

 ر جوین زیدان و سرگ یآب صاف

 ن رنگ گردد در زمان یآب سرگ

 د مر تراینما یگر چه جو صاف

 کن  ينفس کل را جو يباغها

 نافع از علم خدا شد علم مرد

 جهل نفسش را نروبد علم مرد 

 ش راین ریسپار ا یرو به جراح

 ش کس یش خویند قبح ریتا نب

 ش تو آن ظلمت احوال تویر

 ریآن زمان ساکن شود درد و نف

 پرتو مرهم بر آن جا تافته است 

 ش یوآن ز پرتو دان، مدان از اصل خو

 در ضمن آن  يبشنو اکنون قصه ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غمبر خواند یش از پیه را پیزد و آن آ يبر و یبسبب آنکه پرتو وح یمرتد شدن کاتب وح. 157
 م یو  گفت من هم محل وح

 نمودیم ي، جدیکاو به نسخ وح   نساخ بود یکیش از عثمان، یپ
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 سبق يفرمود یاز وح یچون نب

 یتافت يبر و یپرتو آن وح

 رسول ين آن حکمت بفرمودیع

 رید رسول مستنیگویکانچه م

 شه اش زد بر رسولیپرتو اند

 پرتو آن ناگهش بر دل بتافت

 نیبر آمد هم ز د یهم ز نساخ

 گبر عنود يکا: فرمود یمصطف

 يبوده ا ینبوع الهیگر تو 

 ن سببیسوختش هم زیاندرون م

 ن و آنیش ایتا که ناموسش به پ

 کرد و، نبودش آه سود یآه م

 دیکرده حق ناموس را صد من حد

 کبر و کفر آن سان ببست آن راه را

 گفت اغالال فهم به مقمحون

 ناهمیخلفهم سدا فأغش

که خاست يرنگ صحرا دارد آن سد 

 شاهد است يشاهد تو، سد رو

 نید يبسا کفار را سودا يا

 ک از آهن بتریبند پنهان، ل

 توان کردن جدا بند آهن را

 زند یشیمرد را زنبور اگر ن

 توست یش اما چو از هستیزخم ن

 جهد یرون مینه بین از سیشرح ا

 د و خود را شاد کنیمشو نوم ین

 محب عفو، از ما عفو کن يکا

 اوه کردیرا  یعکس حکمت آن شق

 ه استیبرادر بر تو حکمت، جار يا

 تافته است يگر چه در خود خانه نور

 مکن ینیه مشو، بشکر کن، غرّ

 یتین عاریغ و درد کایصد در

 بر ورق  یاو همان را وانوشت  

  یافتیش حکمت یاو درون خو

 ن قدر گمراه شد آن بوالفضول یز

 ریقت در ضمیمر مرا هست آن حق

 قهر حق آورد بر جانش نزول 

 افت ین یشتن حرفیدر درون خو

 ن یک ياز رو یمصطف يشد عدو

 اگر نور از تو بود؟ یه گشتیچون س

  يه نگشوده این آب سین چنیا

 ن عجب یارست، این یتوبه کردن م

 نشکند، بر بست از توبه دهان 

 غ و سر را در ربودیچون در آمد ت

 دیبسا بسته به بند ناپد يا

 ارد کرد ظاهر آه رایکه ن

 ست آن اغالل ما را از برون ین

 ش و پس اویند بند را پینب یم

 داند که آن سد قضاست  یاو نم

 مرشد تو، سد گفت مرشد است 

 ن یبندشان ناموس و کبر و آن و ا

 بند آهن را کند پاره تبر

 را نداند کس دوا یبیبند غ

 تند یطبع او آن لحظه بر دفع

 باشد، نگردد درد سست  يغم قو

 دهد يدیترسم که نوم یک میل

 اد کن یادرس فریش آن فریپ

 ب رنج ناسور کهن یطب يا

 ارد از تو گردین، تا بر نیخود مب

 ه است یآن ز ابدال است و بر تو عار

 افته است یه منور یآن ز همسا

 مکن  ینیخود بچ یگوش دار و ه

  یمعجبان را دور کرد از امت
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 من غالم آن که او در هر رباط

 د ترك کردیکه ببا یبس رباط

 ستیگر چه آهن سرخ شد، او سرخ ن

 ا سرایگر شود پر نور روزن 

 د روشنمیوار گویور در و د

 دینارش يد آفتاب ایپس بگو

 میند ما سبز از خودیسبزه ها گو

 امم يد ایفصل تابستان بگو

 و جمال ینازد به خوب یتن هم

 ؟یستیمزبله تو ک يدش کایگو

 نگنجد در جهان یغنج و نازت م

 کنند يگرم دارانت تو را گور

 ارانت کنندیتا که چون در گور 

 یرد آن کسیاز گند تو گ ینیب

 پرتو روح است نطق و چشم و گوش

 آنچنان که پرتو جان بر تن است

 جان جان چون واکشد پا را ز جان

 نینهم من بر زم یاز آن رو مسر 

 ن که زلزلت زلزالهایوم دی

 کاو تحدث جهرة أخبارها

 د ز معقوالت دونیگو یفلسف

 منکر شود در فکر و ظن یفلسف

 نطق آب و نطق خاك و نطق گل

 کاو منکر حنانه است یفلسف

 خلق يد او که پرتو سودایگو

 بلکه عکس آن، فساد و کفر او

 و را منکر شودیمر د یفلسف

 نیو را، خود را ببید يدیر ندگ

 است یچانیهر که را در دل شک و پ

 د اعتقاد او گاه گاهینما یم

 مومنان کان در شماست يالحذر ا

 جمله هفتاد و دو ملت در تو است

 ش را واصل نداند بر سماطیخو  

 ک روز مردیتا به مسکن در رسد 

 است  یت آتش زنیپرتو عار

 د رایتو مدان روشن مگر خورش

 ن منم یندارم ا يریپرتو غ

 دید پدیچون که من غارب شوم، آ

 م یبا خدیم و بس زیشاد و خندان

 د چون من بگذرم ینیش را بیخو

 روح پنهان کرده فرّ و پرّ و بال 

  یستیک دو روز از پرتو من زی

 باش تا که من شوم از تو جهان 

 کشکشانت در تک گور افکنند

 طعمۀ موران و مارانت کنند

  یبس يمرد یش تو همیکه به پ

 پرتو آتش بود در آب جوش 

 پرتو ابدال بر جان من است 

 تن، بدان جان  یجان چنان گردد که ب

 ن یوم دیتا گواه من بود در 

 ن باشد گواه حالهاین زمیا

 ن و خاره هاید زمیدر سخن آ

 ماند برونیز میعقل از دهل

 وار زن یگو برو سر را بر آن د

 هست محسوس حواس اهل دل 

 گانه استیا بیاز حواس اول

 خلق  ياالت آورد در رایبس خ

 را زد بر او يال منکرین خیا

 بود يویسخرة ددر همان دم 

 ن یبر جب يجنون نبود کبود یب

 است  یپنهان یدر جهان او فلسف

 اه یش سیآن رگ فلسف کند رو

 منتهاست  یدر شما بس عالم ب

 بر آرد از تو دست  يوه که آن روز
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 مان بودین ایهر که او را برگ ا

 يده ایو زآن خندیس و دیبر بل

 نیچون کند جان باژگونه پوست

 است بر دکان هر زرنما خندان شده

 ریستار، از ما بر مگ يپرده ا

 زند با زر به شب یقلب پهلو م

 د که باشیبا زبان حال زر گو

 نیس لعیصد هزاران سال ابل

 که داشت يپنجه زد با آدم از ناز

 بوالحوس يپنجه با مردان مزن ا

  

 م، او لرزان بودیهمچو برگ از ب

  يده ایک مردم دیکه تو خود را ن

 ن ید ز اهل دیال بر آیچند واو

 امتحان پنهان شده است  ز آنکه سنگ

 ریباش اندر امتحان ما را مج

 دارد ذهب  یانتظار روز م

 د روز فاش یمزور تا بر آ يا

 ن یر المؤمنیبود ز ابدال و ام

 ن وقت چاشت یگشت رسوا همچو سرگ

 فرس یرانیبر تر از سلطان چه م

  
مراد باز  ین شهر که حصار داده اند بیو قومش را از ا یدعا کردن بلعم باعور که موس. 158

 گردان  و مستجاب شدن

 بلعم باعور را خلق جهان

 سجده ناوردند کس را دون او

 از کبر و کمال یپنجه زد با موس

 جهان س و بلعم دریصد هزار ابل

 د الهین دو را مشهور گردانیا

 ابان چون کشندیرهزنان را در ب

 رند پندیننداهل ده گیتا بب

 خت بر دار بلندین دو دزد آویا

 شهر برد ين دو را پرچم به سویا

 شیدر حد خو یتو ول ینینازن

 ن تر از خودتیبر نازن یگر زن

 ست؟یقصۀ عاد و ثمود از بهر چ

 ن نشان خسف و قذف و صاعقهیا

 انسان بکش یوان را پیجمله ح

 هوشمند يهش چه باشد عقل کل ا

 یز آدم یوانات وحشیجمله ح

 لیخون آنها خلق را باشد سب

 شان خلق را باشد روایخون ا

 بدان ساقط شده است یعزت وحش

 زمان  يسایسغبه شد مانند ع  

 صحت رنجور بود افسون او

 تو حال  یدستیآن چنان شد که شن

 دا و نهان ین بوده است پیهمچن

 گواه  ین دو بر باقیتا که باشند ا

 شان کشند یده زا يسوک دو تن را ی

 شان بودشان همچو بند یت ایرؤ

 ور نه اندر شهر بس دزدان بدند

 کشتگان قهر را نتوان شمرد

 ش یاهللا اهللا، پا منه زاندازه ب

 ر آردت ین زیدر تگ هفتم زم

 است  یا را نازکیکانب یتا بدان

 ان عز نفس ناطقه یشد ب

 جمله انسان را بکش از بهر هش 

 هش بود، اما نژند يعقل جزو

  یدر کم یوان انسیباشد از ح

 ل یاند از عقل جل یز انکه وحش

 شان سزا یند ایزانکه انسان را ن

 کامر انسان را مخالف آمده است 
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 نادره يپس چه عزت باشدت ا

 د کشت از بهر صالحیخر نشا

 گر چه خر را دانش زاجر نبود

 یشد از آن دم آدم یپس چو وحش

 الجرم کفار را  خون شد مباح

 لیجفت و فرزندانشان جمله سب

 کو رمد از عقل عقل یباز عقل

  

 "حمرٌ مستنفرة"تو  يچون شد

 شود خونش مباح  یچون بود وحش

 دارد ودود یچ معذورش نمیه

  یار سمی يبود معذور، ا یک

 نشاب و رماح ش یپ یهمچو وحش

 ل یعقلند و مطرود و ذل یز آنکه ب

 وانات نقل یبه ح یکرد از عقل

  
  يفتنه اش در هر یاعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خو. 159

 ریهمچو هاروت و چو ماروت شه

 شیبودشان بر قدس خو ياعتماد

 گر چه او با شاخ صد چاره کند

 گر شود پر شاخ همچون خار پشت

 کند یباد صرصر کو درختان م

 اه آن باد تندیگ یفیبر ضع

 شاخ درخت یشه را ز انبوهیت

 ش راینکوبد خو یک بر برگیل

 زم چه غم؟یه یشعله را ز انبوه

 ست صورت؟ بس زبونیچ یمعنش یپ

 ریبگ یاس از چرخ دوالبیتو ق

 ن قالب همچون سپریگردش ا

 اوست ین باد از معنیگردش ا

 ن نفسیجر و مد و دخل و خرج ا

 کند گه حا و دال یمش میگاه ج

 ساری یبرد گاهینش میمیگه 

 زدان پاكین آب را ین ایهمچن

 زدان ماین باد را ین ایهمچن

 مومنانباز هم آن باد را بر 

 نیخ دیهو اهللا ش یگفت المعن

 ن و آسمانیجمله اطباق زم

 حمله ها و رقص خاشاك اندر آب

 چون که ساکن خواهدش کرد از مرا

 ریاز بطر خوردند زهر آلود ت  

 ش؟ یر اعتماد گاومیست بر شیچ

 ر نر پاره کندیشاخ شاخش ش

 ر خواهد گاو را ناچار کشت یش

 کند یاه پست احسان میبا گ

 دل، تو از قوت ملند يرحم کرد، ا

 د؟ ببرد، لخت لخت یهراس آ یک

 ش رایشه نکوبد نیجز که بر ر

 ؟غنم یرمد قصاب زانبوه یک

 دارد نگون  یش میچرخ را معن

 ریست؟ از عقل منیگردشش از ک

 پسر يا "روح مستر"هست از 

 ر آب جوست یکو اس یهمچو چرخ

 از که باشد؟ جز ز جان پر هوس؟ 

 جدال  یکند گاه یگاه صلحش م

 ش خاریکند، گاهیگه گلستان م

 کرد بر فرعون خون سهمناك 

 کرده بد بر عاد همچون اژدها

لح و مراعات و امان  د صکرده ب 

 ن یهاست رب العالمیبحر معن

 بر آن بحر روان  یهمچو خاشاک

 قت اضطراب هم ز آب آمد به و

 ساحل افکند خاشاك را يسو
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 چون کشد از ساحلش در موج گاه

 ث آخر ندارد باز رانین حدیا

  

 اه یآن کند با او که آتش با گ

 جوان  يجانب هاروت و ماروت ا

  
 شان یقصۀ هاروت و ماروت و نکال و عقوبت ا یباق. 160

 چون گناه و فسق خلقان جهان

 ز خشم يدن گرفتندییدست خا

 د آن زشت مردینه دیش در آئیخو

 دیبد یجرم یچون از کس "نیش بیخو"

 ن خواند او، آن کبر رایت دیحم

 گر استید ین را نشانیت دیحم

 د؟یگفت حقشان، گر شما روشان گر

 سپاه و چاکران يد ایشکر گوئ

 نهم من بر شما یگر از آن معن

 گر مر شما را در تن است یعصمت

 نین و هید نز خود، هینیآن ز من ب

 رسول یآن چنان کان کاتب وح

 ش را هم لحن مرغان خدایخو

 يلحن مرغان را اگر واصف شو

 یر بلبلیصف ياموزیگر ب

 اس و از گمانیاز ق یور بدان

 ر تو در امتهانیباشد آن تصو

  

 شان آن زمان یروشن به ا يشدیم  

 به چشم  يدندیب خود ندیک عیل

 د از آن و خشم کردیرو بگردان

 دیز دوزخ شد پد يدر و یآتش

 ش، نفس گبر رایننگرد در خو

 اخضر است  یکه از آن آتش جهان

 دیه کاران مغفل منگریدر س

 د از شهوت و از چاك ران یرسته ا

 رد سمایش نپذیمر شما را پ

 آن ز عکس عصمت و حفظ من است 

 ن یو لعیتا نچربد بر شما د

 د در خود حکمت و نور وصول ید

 چون صدا يریشمرد، آن بد صف یم

 ؟ يواقف شو یر مرغ کیبر ضم

 ؟ یکاو چه دارد با گل یتو چه دان

 ناتوان يباشد آن برعکس آن، ا

 کران  يچون ز لب جنبان گمانها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ش یۀ رنجور خویادت رفتن کر بر همسایبه ع. 161

 يه ایرا گفت افزون ما يآن کر

 گفت با خود کر که با گوش گران

 ف آواز شدیخاصه رنجور و ضع

 نم کان لبش جنبان شودیچون بب

 "محنت کشم؟ يا یچون"م یچون بگو

 "ابا يشکر، چه خورد"م یمن بگو

 ست آنیصح نوشت ک"م یمن بگو

 بس مبارك پاست او"م یمن بگو

 م مایاو را آزمودست يپا

  يه ایکه ترا رنجور شد همسا  

 ابم ز گفت آن جوان یمن چه در

 ست بدید رفت آن جا نیک بایل

 رم آن را از خردیگ یاسیمن ق

  "خوشم"ا ی "کمین"او بخواهد گفت 

 "ماشبا"ا ی "یشربت"د یاو بگو

  "فالن"د یگو "ش تو؟یبان پیاز طب

 "چون که او آمد شود کارت نکو

 شود حاجت روا یهر کجا شد م
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 راست کرد یاسین جوابات قیا

 ا رنجور را خاطر ز کریگوئ

 ش رنجور و نشستیکر در آمد پ

 "شکر"گفت  "مردم"گفت  "؟یچون"گفت 

 ما بد است ين عدوین چه شکر است ایک

 "زهر"گفت  "؟يچه خورد" بعدازآن گفتش

 ست اویبان کیاز طب"بعد از آن گفت 

 "د برویآ یل مییعزرا"گفت 

 م برتین زمان از نزد او آیا

 کر برون آمد بگفت او شادمان

 معکوس بود يخود گمانش از کر

 یگفت با خود از عمیرو بره م

 جان ماست ين عدویگفت رنجور ا

 ان صد سقطیخاطر رنجور جو

 که خورده باشد آش بد یچون کس

 مکن ین است آن را قیا "ظیکظم غ"

 د اویچیپ یچون نبودش صبر م

 آن چه گفته بود يزم بر ویتا بر

 است یادت بهر دل آرامیچون ع

 ند دشمن خود را نزاریتا بب

 شان عبادتها کنندیبس کسان کا

 یت باشد خفیقت معصیخود حق

 پنداشته ست یهمچو آن کر، کو هم

 که خدمت کرده ام او نشسته خوش

 افروخته ست یبهر خود او آتش

 أوقدتم یفاتقوا النار الت

 ایک صاحب ریغمبر به یگفت پ

 ن خوفهایچارة ا ياز برا

 خدا يز ایامین نمازم را میکا

 نیکه بکرد آن کر گز یاسیاز ق

 اس حس دونیخواجه ق يخاصه ا

 گوش حس تو به حرف ار در خور است؟

 آزاد مرد يعکس آن واقع شد ا  

 پر هنر  يده بود ایرنج یاندک

 د دست یمال یبر سر او خوش هم

 ن رنجور پر آزار و نکریشد از ا

 کرد و آن کژ آمده است  یاسیکر ق

 افزون گشت قهر "نوشت باد"گفت 

 "ش تو؟ید به چاره پیآ یکاو هم

 ش بس مبارك، شاد شویپا"گفت 

 "گفتم او را تا که گردد غمخورت

  "ن زمانیمراعات اشکر کش کردم "

 ان محض را پنداشت سودین زیا

  "ادت جار رایشکر که کردم ع"

 م کاو کان جفاست یما ندانست

 غامش کند از هر نمطیتا که پ

 کند یبشوراند دلش تا ق یم

 ن سخن یریدر جزا ش یابیتا ب

 ز کویح ین سگ زن روسپیکا

 رم خفته بودیر ضمیکان زمان ش

 است  یست، دشمن کامیادت نین عیا

 رد خاطر زشتش قراریتا بگ

 دل به رضوان و ثواب آن نهند

  یصف يبس کدر، کان را تو پندار

 کرد و آن خود بد بدست  ییکه نکو

 ه به جا آورده ام یحق همسا

 در دل رنجور و خود را سوخته ست 

 ۀ ازددتم یالمعص یإنکم ف

  یا فتیصل إنک لم تصل 

 "اهدنا" يآمد اندر هر نماز

 این و اهل ریز ضالبا نما

 ن یصحبت ده ساله باطل شد بد

 که شد از حد برون  ییاندر آن وح

 ر تو کر است یب گیدان که گوش غ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



144 

 

    
 ه اللعنه بودیس علیاس آورد ابلیح قیکه در مقابله  نص صر یان آنکه اول کسیدر ب. 162

 اسکها نمودین قیاول آن کس کا

 شک بهتر است یگفت نار از خاك ب

 میاس فرع بر اصلش کنیپس ق

 بلکه ال انساب شد یگفت حق ن

 است یراث جهان فانیم ن نهیا

 استیانب يراثهاین میبلکه ا

 انیپور آن بو جهل شد مومن ع

 منور شد چو ماه یزادة خاک

 روز ابر ياسات و تحرّین قیا

 ش روید و کعبه پیک با خورشیل

 ده مکن رو زو متابیکعبه ناد

 از مرغ حق يبشنو يریچون صف

 یکن یاساتیاز خود ق یوانگه

 است مر ابدال را یاصطالحات

 یبه صوت آموخت يریمنطق الط

 همچو آن رنجور دلها از تو خست

 ز آن آواز مرغ یکاتب آن وح

 زد مر او را کور کرد يمرغ پر

 هم شما یا به عکسی ین به ظنیه

 د و ماروت و فزونیگر چه هاروت

 دیبدان رحمت کن يهایبر بد

 نید از کمیرت آین مبادا غیه

 رمان تراستخدا ف يهر دو گفتند ا

 دیطپ یگفتند و دلشان م ین همیا

 خار خار دو فرشته هم نهشت

 انیارکان يگفتند کا یپس هم

 میتن ین گردون تتقها میما بر ا

 ستیهر دوشان گفتند ما را باك ن

 میم و عبادت آوریعدل ورز

 م اعجوبۀ دور زمانیتا شو

 س بودیش انوار خدا، ابلیپ  

 من ز نار و او ز خاك اکدر است 

 م یاو ز ظلمت ما ز نور روشن

 فضل را محراب شد يزهد و تقو

 است  یجان یاپیکه بر انسابش پ

 است یاتق ين جانهایوارث ا

 از گمرهان  یپور آن نوح نب

 اه یرو س يا یزادة آتش توئ

 ا به شب، مر قبله را کرده است حبری

 را مجو ين تحرّیاس و این قیا

 اس اهللا أعلم بالصواب یاز ق

 چون سبق  يریاد گیظاهرش را 

  یکن یال محض را ذاتیمر خ

 که نباشد ز آن خبر غفال را

  یاس و صد هوس افروختیصد ق

 کر به پندار اصابت گشته مست 

 که منم انباز مرغ  یبرده ظن

 نک فرو بردش به قعر مرگ و درد

 د از مقامات سمایفتیدر م

 از همه بر بام نحنُ الصافون 

 دیکم تن ینیش بیو خو یبر من

 ن ید در قعر زمیسر نگون افت

 ؟خود کجاست یامان تو امان یب

 دید ز ما، نعم العبیبد کجا آ

 را نکشت  ینیش بیتا که تخم خو

 ان یروحان یخبر از پاک یب

 م یم و شادروان زنیین آیبر زم

 ست یکه سرشت ما ز آب و خاك ن

 م یگردون بر پر يهر شب سوباز 

 ن امن و امان یم اندر زمیتا نه
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 نیاس حال گردون بر زمین قیا

  

 ن ید فرق دارد در کمیراست نا

  
 د داشتیخود پنهان با یکه حال خود و مست ان آنیدر ب. 163

 يم برده ایبشنو الفاظ حک

 ضال شد یخانه مستیچون که از م

 یفتد او سو به سو در هر ره یم

 اش ین و کودکان اندر پیاو چن

 خلق اطفال اند جز مست خدا

 ا لعب و لهو است و شمایدن"گفت 

 یکودک یرون نرفتیاز لعب ب

 ین شهوتیچون جماع طفل دان ا

 یآن جماع طفل چه بود بازئ

 جنگ خلقان همچو جنگ کودکان

 ن جنگشانیر چوبیجمله با شمش

 ییجمله شان گشته سواره بر ن

 حامل اند و خود ز جهل افراشته

 که محموالن حق يباش تا روز

 ه و الملکیتعرج الروح إل

 همچو طفالن جمله تان دامن سوار

نَّ الظَّنَّ ال   دیرس یغْنیاز حق إِ

 ح ذایترج ین فیالظن اغلب

 يآفتاب حق چو گردد مستو

 شیخو يد مرکبهاینیب یآن گه

 وهم و فکر و حس و ادراکات ما

 اهل دل حمالشان يعلمها

 شود ياریعلم چون بر دل زند 

 حمل اسفارهی: زدیگفت ا

 واسطهیعلم کان نبود ز هو ب

 یکو کشین بار را نیک چون ایل

ش بهر هوا آن بار علمیه ک ن م 

ش بهر خدا ان یه ن بار علمیبک 

  يسر همانجا نه که باده خورده ا  

 چۀ اطفال شدیبازتسخر و 

  یخنددش هر ابله یدر گل و م

 اش  یو ذوق م یخبر از مست یب

 ده از هوایست بالغ جز رهین

 د خدایو راست فرما "دیکودک

  یباشد ذک یذکات روح ک یب

  یفت ينجا ایرانند ا یکه هم

  یو غازئ یبا جماع رستم

 مغز و مهان  یو ب یمعن یجمله ب

 آهنگشان  ینفعیجمله در ال

  یا دلدل پئین براق ماست یکا

 راکب و محمول ره پنداشته 

 اسب تازان بگذرند از نه طبق 

 هتز الفلک یمن عروج الروح 

 گوشۀ دامن گرفته اسب وار

 د؟یدو یمرکب ظنّ بر فلک ها ک

 حهایتوض یالشمس ف يال تمار

  يد و بر غویامت بر رشیدر ق

 ش یخو يد از پایده ایساز یمرکب

 دان، مرکب کودك هال یهمچو ن

 اهل تن احمالشان  يعلمها

 شود يعلم چون بر تن زند بار

 بار باشد علم کان نبود ز هو

 د، همچو رنگ ماشطه یآن نپا

  یرند و بخشندت خوشیبار بر گ

 راکب تو بر رهوار علم يتا شو

 در درون انبار علم  ینیتا بب
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 سوار ییتا که بر رهوار علم آ

 جام هو یب یره یاز هواها ک

 الید؟ خیاز صفت و ز نام چه زا

 چیمدلول؟ ه یدالل ب يده اید

 ؟يده ایقت دیحق یب یچ نامیه

 را بجو ی، رو مسمياسم خواند

 يبگذر یگر ز نام و حرف خواه

 رنگ شویب یهمچو آهن، ز آهن

 شیکن از اوصاف خو یش را صافیخو

 ایاندر دل علوم ِ انب ینیب

 هست از اُمتم: غمبر کهیگفت پ

 ند جانشانیمر مرا زآن نور ب

 ث و رواتین و احادیحیصح یب

 بدان "ا ًینا لکـُردیامس"سر 

 نا و اصبحنا  تو رایسرّ ِ امس

 از علم نهان یخواه یور مثال

  

 آنگهان افتد ترا از دوش بار  

 ام هوز هو قانع شده با ن يا

 الش هست دالل وصال یو آن خ

 چ یتا نباشد جاده نبود غول ه

گل چی گل،  ُ   ؟يده ایا ز گاف و الم  ُ

ه به باال دان، نه اندر آبِ جو م 

  يک سریپاك کن خود را ز خود هان 

 زنگ شو ینۀ بیاضت آیدر ر

 شیذات پاك صاف خو ینیتا بب

 د و اوستایمع یکتاب و ب یب

 کاو بود هم گوهر و، هم همتم 

 نم بدان یب یشان را همیکه من ا

 ات یبلکه اندر مشرب آب ح

 بخوان  "ا ً یاصبحنا عراب"راز 

 رساند جانب راه خدایم

 ان ینیان و چیقصه گو از روم

  

  
  

 یان در صفت نقاشینیان و چیکردن روم يقصۀ مر. 164

 ما نقاش تر: ان گفتندینیچ

 نیامتحان خواهم در ا: گفت سلطان

 میخدمتها کن: ان گفتندینیچ

 ن و روم در بحث آمدندیاهل چ

 ک خانه به مای: ان گفتندینیچ

 بود دو خانه مقابل دربدر

 ان صد رنگ از شه خواستندینیچ

 نه رنگهایاز خز یهر صباح

 ان گفتند نه نقش و نه رنگیروم

 زدندیقل میدر فرو بستند و ص

 است یره یرنگ یبه ب یاز دو صد رنگ

 و تاب ینیهر چه اندر ابر ضو ب

 ان چون از عمل فارغ شدندینیچ

 د آن جا نقشهایشه در آمد د

 ما را کرّ و فرّ: ان گفتندیروم  

 ن یگز يست در دعویکز شما خود ک

 م یدر حکمت تن: ان گفتندیروم

 تر بدند ان در علم واقفیروم

 ک آن شماید و یخاص بسپار

 دگر یستد، روم ینیچ یکیز آن 

 نه باز کرد آن ارجمندیپس خز

 ان را راتبه بود از عطاینیچ

 د کار را، جز دفع زنگ یدر خور آ

 و ساده شدند یهمچو گردون صاف

ه یرنگ یرنگ چون ابر است و ب است  یم 

 آن ز اختر دان و ماه و آفتاب 

لها م يشاد یاز پ ه زدند ید 

 ربود آن عقل را و فهم را یم
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 انیروم يبعد از آن آمد به سو

 ر و آن کردارهایعکس آن تصو

 نجا به نمودیهر چه آن جا بود ا

 پدر يانند ایان آن صوفیروم

 نه هایقل کرده اند آن سیک صیل

 قل زده در ذکر و فکرینه ها صیس

 نه وصف دل استیآ يآن صفا

 بیحد غ یصورت ب یصورت ب

 ن صورت نگنجد در فلکیگر چه ا

 ز آن که محدود است و معدود است آن

 ا مضلینجا ساکت آمد یعقل ا

 نتابد تا ابد یعکس هر نقش

 د بر اویتا ابد نو نو صور کا

 و رنگ يقل رسته اند از بویاهل ص

 نقش و قشر علم را بگذاشتند

 افتندی ییرفت فکر و روشنا

 ر وحشت اندجمله اند يمرگ کز و

 شان ظفریابد بر دل ایکس ن

 گر چه نحو و فقه را بگذاشتند

 تا نقوش هشت جنت تافته است

 و خال یبرترند از عرش و کرس

 صد نشان دارند و محو مطلق اند

  

 ان یدند از میپرده را باال کش  

 وارهایشده د ین صافیزد بر ا

 ربود یده خانه میده را از دید

 هنر یز تکرار و کتاب و ن یب

 نه هایپاك از آز و حرص و بخل و ک

 بکر  یاظهار آن معن یاز پ

 منتها را قابل است  یصورت ب

 ب یز ج یر موسنۀ دل تافت بیز آ

 ا و سمک یبه عرش و فرش و در ین

 نۀ دل را نباشد حد، بدان یآ

 ا خود اوست دل یز آنکه دل با اوست 

 عدد یجز ز دل، هم با عدد، هم ب

 اندر او یحجاب ید بینما یم

 درنگ  یب ینند خوبیب یهر دم

 ن افراشتندیقین الیت عیرا

 افتندی ییبرّ و بحر آشنا

 شخندیر يکنند آن قوم بر و یم

 شان پر گهریصدف گشتند ا یب

 ک محو و فقر را برداشتندیل

 افته است یرا یلوح دلشان را پذ

 ساکنان مقعد صدق خدا

 دار حق اندین دیچه نشان؟ بل ع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یو چگونه از خواب برخاست ید را که امروز چونیه وآله مر زیاهللا عل یغمبر صلیدن پیپرس. 165
   "اصبحت مومنا حقا"و جواب او که 

 د رایز یغمبر صباحیگفت پ

 گفت عبدا مومنا، باز اوش گفت

 من روزهاگفت تشنه بوده ام 

 تا ز روز و شب گذر کردم چنان

 ستیکیکه از آن سو جملۀ ملت 

 هست ازل را و ابد را اتحاد

 اری؟ بين ره کو رهاوردیگفت از ا

 ق با صفا؟یرف يف اصبحت ایک  

 مان گر شگفت؟ یکو نشان از باغ ا

 و سوزها شب نخفتستم ز عشق

سپر بگذرد نوك سنان  که ز ا 

 ست یکیک ساعت یصد هزاران سال و 

 ست آن سو ز افتقادیعقل را ره ن

 ارین دیدر خور فهم و عقول ا
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 نند آسمانیگفت خلقان چون بب

 ش منیهشت جنت هفت دوزخ پ

 شناسم خلق را یک وامیک به ی

 است یگانه کیکه و ب یکه بهشت

 روز زادن روم و زنگ و هر گروه

 ن گروهیدا شده بر این زمان پیا

 ب بودین هر چند جان پر عیش از ایپ

 بطن ام یف یمن شق یالشق

 تن چو مادر طفل جان را حامله

 گذشته منتظر يجمله جانها

 ند خود از ماست اویان گویزنگ

 د در جهان جان وجودیچون بزا

 انیبرندش زنگ یگر بود زنگ

 تا نزاد او، مشکالت عالم است

 ر بنور اهللا بودنظیاو مگر 

 د است و خوشیاصل آب نطفه اسپ

 م رایدهد رنگ احسن التقویم

 ض و تسود وجوهیوم تبی

 ا که کوهی یفاش گردد که تو کاه

 دا نگردد هند و تركیدر رحم پ

 ان ندارد باز رانین سخن پایا

  

 ان ینم عرش را با عرشیمن بب  

 ش شمن یدا همچو بت پیهست پ

 ایهمچو گندم من ز جو در آس

 است  یدا چو مار و ماهیش من پیپ

 ض و تسود وجوه یوم تبی

 ن گروه یا از چیاز حبش بودند 

 ب بودیدر رحم بود و ز خلقان غ

 عرف حالهم یمن سمات الجسم 

 مرگ درد زادن است و زلزله 

 ن جان بطرید ایتا چگونه زا

 باست اویند بس زیان گویروم

 ض و سودیپس نماند اختالف ب

 ان یکشندش روم یور بود روم

 آن که نازاده شناسد، او کم است 

 کاندرون پوست او را ره بود

 و حبش  یک عکس جان، رومیل

 م راین نیبرد ایتا به اسفل م

 ن گروه یترك و هندو شهره گردد ز

 ش هر گروه یا ترك پی یهندوئ

 ندش خرد و بزرگ ید بیچون که زا

 م از قطار کاروان یتا نمان

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ده یه و آله را که احوال خلق بر من پوشیاهللا عل ید رسول خدا صلیه جواب گفتن زیبق. 166
 شناسمیست و همه را مین

 ز منیجمله را چون روز رستاخ

 فرو بندم نفسا یم ین بگویه

 م سر حشر؟یا رسول اهللا بگوی

 هل مرا تا پرده ها را بر درم

 د راید ز من خورشیتا کسوف آ

 ز رایم راز رستاخیوا نما

 ده اصحاب شمالیدستها ببر

 م هفت سوراخ نفاقیواگشا

 ان از مرد و زن ینم عیب یفاش م  

 که بس  یعنی یدش مصطفیلب گز

 دا کنم امروز نشر؟یدر جهان پ

 بتابد گوهرم  يدیتا چو خورش

 د رایم نخل را و بیتا نما

 ز راینقد قلب آم نقد را و

 م رنگ کفر و رنگ آل یوانما

 خسف و محاق  یماه ب يایدر ض
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الس اشقیوانما ایم من پ 

 انیدوزخ و جنات و برزخ در م

 م حوض کوثر را به جوشیوانما

 تشنه بر گردش دوان و آن کسان که

 دوندیوانکه تشنه گرد کوثر م

 ندیزیوانکسان که تشنه گردش م

 د دوششان بر دوش منیبسا یم

 اریش چشمم ز اختیاهل جنت پ

 کنندیارت میگر زیدست همد

 ن گوشم ز بانگ آه آهیکر شد ا

 م از نغولین اشارتهاست گویا

 گفت سر مست و خرابین میهمچن

 گرم شدن در کش که اسبت یگفت ه

 رون از غالفینه تو جست بیآ

 زان کجا بندد نفس؟ینه و میآ

 یسن يزان محکها، اینه و میآ

 یمن بپوشان راست يکز برا

 ش و سبلت بر مخندید ریاوت گو

 آن فراخت يچون خدا ما را برا

 جوان؟ يم این نباشد، ما چه ارزیا

 نه راییک در کش در بغل آیل

 چ گنجد در بغل؟یگفت آخر ه

 را، هم بغل را بر درد هم دغل

 ینه یک اصبع چو بر چشمیگفت 

 ک سر انگشت، پرده  ماه شدی

 يتا بپوشاند جهان را نقطه ا

 نگر ییایلب ببند و غور در

 لیل و سلسبیهمچو چشمۀ زنجب

 جنت اندر حکم ماست يچار جو

 مش روانیم داریهر کجا خواه

 ن دو چشمۀ چشم روانیهمچو ا

 ایبشنوانم طبل و کوس انب  

 ان یش چشم کافران آرم عیپ

 کآب بر روشان زند بانگش به گوش 

 ان یم من عین دم نمایگشته اند، ا

 ند یم که کیک را نام گویک بی

 ند یم که کیک را وانمایک به ی

 در گوش من  رسدینعره هاشان م

 کدگر را در کناریده یدر کش

 کنند یاز لبان هم، بوسه غارت م

 ن و نعره واحسرتاه یاز حن

 ترسم ز آزار رسول  یک میل

 بانش به تاب یغمبر گریداد پ

 زد شرم شد ییستَحیعکس حق ال 

 د خالف؟ یزان کجا گوینه و میآ

 چ کس یه يایبهر آزار و ح

  یگر دو صد سالش تو خدمتها کن

  یبل فزون بنما و منما کاست

 و و بندیزان و آن گه رینه و میآ

 قت را شناخت یکه به ما بتوان حق

 کوان ین ين روییم آیشو یک

 نه راینا سیکرد س یگر تجل

 د ازل؟ یآفتاب حق و خورش

 خرد یشش نیجنون ماند به پ ین

  ید عالم را تهیاز خورش ینیب

 ، اهللا شدين نشان ساتریو

  يمنکسف از سقطه امهر گردد 

 بحر را حق کرد محکوم بشر

 ل یجل یهست در حکم بهشت

 ن نه زور ما، ز فرمان خداست یا

 همچو سحر اندر مراد ساحران 

 هست در حکم دل و فرمان جان 
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 مارزهر و  يگر بخواهد، رفت سو

 محسوسات رفت يگر بخواهد، سو

 ات راندیکل يگر بخواهد، سو

 زهین هر پنج حس چون نایهمچن

 هر طرف که دل اشارت کردشان

 دست و پا در امر دل اندر مال

 د زو به رقصیدل بخواهد، پا در آ

 د در حسابیدل بخواهد، دست آ

 مانده است یدست در دست نهان

 شود يگر بخواهد، بر عدو مار

 یدر خوردن يبخواهد، کفچه اور 

 عجب يشان، اید بدیگو یدل چه م

 افته است؟یمان یدل مگر مهر سل

 از برون مأسور اوست یپنج حس

 ده حس است و هفت اندام و دگر

 يدال در مهتر یمانیچون سل

 ویز ر یباش ين ملکت بریگر در ا

 رد اسم تویبعد از آن عالم بگ

 و خاتم را ببردیور ز دستت د

 شد للعباد "ا حسرتای"آن بعد از 

 يشتن را منکریو خویور تو د

 يمکر خود را گر تو انکار آور

 ان ندارد چون کنم؟ین سخن پایا

  

 اعتبار يور بخواهد، رفت سو  

 ملبوسات رفت  يور بخواهد، سو

 ات ماندیور بخواهد، حبس جزئ

 زه یبر مراد امر دل شد جا

 دود هر پنج حس دامن کشان یم

 آن عصا یهمچو اندر دست موس

 ز نقص  یافزون يزد سویا گری

 سد او کتاب یبا اصابع، تا نو

 او درون تن، برون بنشانده است 

 شود ياری یور بخواهد، بر ول

  یور بخواهد، همچو گرز ده من

 سبب  یطرفه وصلت طرفه پنهان

 که مهار پنج حس بر تافته است 

 از درون مأمور اوست یپنج حس

 شمر ید، میآنچه اندر گفت نا

  يو، زن انگشتریو د يبر پر

 ویخاتم از دست تو نستاند، سه د

 دو جهان محکوم تو، چون جسم تو

 فوت شد، بختت بمرد یپادشاه

 "وم التنادی"بر شما مختوم تا 

  يآنجا تو روشن بنگر يچون رو

 ؟يجان بر ینه کیاز ترازو و آ

 ن بر قصه لقمان تنم یبعد از ا

  

  
  
  
  

م او یآورد یترونده که م يوه هایمتهم کردن غالمان و خواجه تاشان مر لقمان را که آن م. 167
 خورده است 

 شتنیش خواجه  خویبود لقمان پ

 فرستاد او غالمان را به باغ یم

 لیطف بود لقمان در غالمان چون

 جمع را يوه هایآن غالمان م

 خواجه را گفتند، لقمان خورد آن

 چون تفحص کرد لقمان از سبب

 ان بندگانش خوار تن یدر م  

 دش بهر فراغ یوه آیتا که م

 ل یره صورت، همچو لی، تیپر معان

 ب طمع رایخوش بخوردند از نه

 خواجه بر لقمان ترش گشت و گران 

 در عتاب خواجه اش بگشاد لب 
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 ش خدایدا، پیگفت لقمان س

 ایک يامتحان را کار فرما ا

 میکر يامتحان کن جمله ما را ا

 کالن يبعد از آن ما را به صحرا

 آن گهان بنگر تو بد کردار را

 میاز آب حم یگشت خواجه ساق

 راندشان در دشتهایاز آن مبعد 

 شان از عنایدر افتادند ا یق

 ز ناف یچون که لقمان را در آمد ق

 ن نمودیحکمت لقمان چو تاند ا

لَی تُب م رُ کلهایورائالس ، 

مح قُوا ماءماً قطعتیچون س 

 نار از آن آمد عذاب کافران

 آن دل چون سنگ را تا چند چند

 افت رگیبد  يش بد را دارویر

 ن حکمت استیثیثات الخبیلخبا

 ، برویخواه یکه م یپس تو هر جفت

 ری، مستعد شو، نور گینور خواه

 ن سجن خربیاز یخواه یور ره

 ن سراسر در عذابیسرکشانرا ب

 دیز زیان ندارد، خین سخن پایا

  

 یبنده  خائن نباشد مرتج  

 شربت گرم آب ده بهر نما 

 م یرمان در ده تو از آب حمیس

 اده بر دوان یتو سواره ما پ

 کاشف االسرار را يصنعها

 م یمر غالمان را و خوردند آن ز ب

 ان کشتهایم يدندیدو یم

 وه هایشان میآورد ز  یآب م

 درآمد از درونش آب صاف  یم

 پس چه باشد حکمت رب الوجود؟

  یشتهیبان منکم کامن ال 

 جملۀ األستار مما أفظعت 

 که حجر را نار باشد امتحان 

 پذرفت پند یم و، نمیپند گفت

 مر سر خر را سزد دندان سگ 

 زشت را هم زشت جفت و بابت است 

 نگ صفات جفت شومحو و هم ر

 ریمحو او باش و صفاتش را پذ

 سر مکش از دوست، و اسجد و اقترب 

 سر بنه، واهللا اعلم بالصواب 

 دیبر براق ناطقه بر بند ق

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه و آله و جواب او به آنحضرت یاهللا عل یغمبر صلید با پیت زیه  حکایبق. 168

 ب رایناطقه چون فاضح آمد ع

 ب مطلوب حق آمد چند گاهیغ

 تک مران، در کش عنان، مستور به

 دان اویخواهد که نوم یحق هم

 او يهم مشرف در عبادتها

ف م يدیهم به اوم  شوند یمشرّ

 رحمت بتابد بر همهخواهد آن 

 ریر و اسیخواهد که هر م یحق هم

 ن رجا و خوف در پرده بودیا

 ب رایغ يدراند پرده هایم  

 ن دهل زن را بران، بربند راه یا

 هر کس از پندار خود مسرور به 

 ن عبادت هم نگردانند رویز

 او  يمشتغل گشته به طاعتها

 دوندیدر رکابش م يچند روز

 ک از عموم مرحمه یبر بد و ن

 ریبا رجا و خوف باشند و حذ

 ن پرده، پرورده شودیتا پس ِ ا
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 پرده، کو خوف و رجا؟ يدیچون در

  

 بر مال يب را شد کرّ و فرّیغ

  
 مانستیر سلیگ یر و مرد جوان و گمان او که ماهیگ یت ماهیحکا. 169

 ک فتای یظنبر لب جو برد 

 ست؟ین از چه فرد است و خفیست ایگر و

 بود او دو دل یشه مین اندیاندر ا

 ختیو رفت از تخت و ملک او، گرید

 يکرد در انگشت خود انگشتر

 آمدند از بهر نظاره رجال

 يد انگشتریچون در انگشتش بد

 ده استیوهم آنگاه است، کو پوش

 نه زفتیال غائب اندر سیشد خ

 ست یدنیبار ینور ب يگر سما

 گرچه هست اظهار کردن هم کمال

غَی  د مرایبا یبِ میؤْمنُونَ بِالْ

 بیمان به غیک درصد بود ایک یل

 چون شکافم آسمان را در ظهور؟

 گسترند ين ظلمت تحریتا در ا

 معکوس باشد کارها یمدت

 یهمت یتا که بس سلطان و عال

 د خوب و کشیب آیدر غ یبندگ

 اوش ید پیکو که مدح شاه گو

 کز کنار مملکت يقلعه دار

 پاس دارد قلعه را از دشمنان

 ب از شه در کنار ثغرهایغا

 گرانینزد شه بهتر بود از د

 م ذره حفظ کاریبت نیپس به غ

 مان کنون محمود شدیطاعت و ا

 ب و رو پوش بهیب و غایچونکه غ

 برادر دست وا دار از سخُن يا

 ش گواهید را رویبس بود خورش

 انین شد بر بیقرم چون ینه بگو

 ر مایگ یمان است ماهیکه سل  

 ست؟ یش چیمانیسل يمایورنه، س

 مان گشت شاه مستقل یتا سل

 خت یطان بریغ بختش خون آن شیت

  يو و پریجمع آمد لشکر د

 ال یانشان آنکه بد صاحب خیدر م

  يک سری يشه و تحرّیرفت اند

 ده است یناد یاز پ ين تحریا

 ال او برفت یچونکه حاضر شد، خ

 ست یده نیبال ین تار بیهم زم

 الیرهاند جانها را از خیم

 سرا یزآن ببستم روزن فان

 بید و ریک دان و بگذر، از تردین

 ها فطور؟یف يم هل تریچون بگو

 آورند یم یرو جانب یهر کس

 شحنه را دزد آورد بر دارها

  ید مدتیة بندة خود آبند

 د در استبعاد خوش یب آیحفظ غ

 بت بود او شرم رویتا که در غ

 ه سلطنت یدور از سلطان و سا

 کران  یقلعه نفروشد به مال ب

 همچو حاضر او نگه دارد وفا

 که به خدمت حاضرند و جان فشان 

 زآن صد هزار يبه که اندر حاضر

 ان مردود شدیبعد مرگ اندر ع

 پس دهان بربسته، لب خاموش به 

ن یخود خدا پ دا کند علم لد 

 ء أعظم الشاهد إله  یش يأَ

 هم خدا و هم ملک هم عالمان 
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 شهد اهللا و الملک و اهل العلومی

 داد حق، که بود ملک؟ یچون گواه

 زآنکه شعشاع حضور آفتاب

 د رای، کو تف خورشیچون خفاش

 ک را چو ماهان بازدانیپس مال

 میافتی یا ما ز آفتابین ضیکا

 ا که بدریا سه روزه یچون مه نو 

 ز اجنحه  نور ثالث او رباع

 انیعقول انس يهمچو پرها

 ک و بدین هر بشر در نیپس قر

 چشم اعمش، نور خور، چون بر نتافت

  

 دوم یإنه ال رب إال من 

 مشترك  یتا شود اندر گواه

 خراب  يبر نتابد چشم و دلها

 د رایبر نتابد بگسلد اوم

 د را بر آسمان یجلوه گر خورش

 م یتافتفان یفه بر ضعیچون خل

 ک ملک، در نور قدریمرتبه  هر 

 بر مراتب هر ملک را آن شعاع 

 ان یفرقستشان اندر م یکه بس

 آن ملک باشد که مانندش بود

 افت یاختر او را شمع شد، تا ره ب

  
 ن مکنین سرّ را فاش تر از اید را که ایه اله مر زیاهللا عل یغمبر صلیگفتن پ. 170

 نجوم یاصحاب: غمبر کهیگفت پ

 آن چشم و زور يرا گر بد یهر کس

 ل؟یذل يا یستاره حاجت است یک

 حاجت نبود يچ ماه و اختریه

 ید به ابر و خاك و فیگو یماه م

 ک بودم از نهادیچون شما تار

 دارم به نسبت با شموس یظلمت

 يآور یفم، تا تو تابیز آن ضع

 همچو شهد و سرکه در هم بافتم

 نیره يا يدیچون ز علت واره

 تخت دل معمور شد پاك از هوا

 واسطه ین بیحکم بر دل بعد از ا

 د کویان ندارد زین سخن پایا

 ن اسرار رایست حکمت گفتن این

 ختی، کو گریابید را اکنون نیز

 افتید هم خود را نیز یتو که باش

 نشان ین یابیب یاز او نقش ین

 ان مایشد حواس و نطق با پا

 حسها و عقلهاشان در درون

 طان را رجوم یرهروان را شمع و، ش  

 ؟ز آفتاب چرخ نور یکه گرفت

 ل ید او دلیکه بود، بر نور خورش

 که بود، بر آفتاب حق شهود

  یال یوحی یمن بشر بودم ول

 بداد ين نوریدم چنیخورش یوح

 نور دارم بهر ظلمات نفوس 

  يکه نه مرد آفتاب انور

 افتم یرنج جگر ره  يتا سو

 ن یخور انگبیسرکه را بگذار و م

لَ يبرو منُ عح شِ استو یالرَّ عرْ   يالْ

 ن رابطه یافت دل ایحق کند، چون 

 مجو ییتا دهم پندش که رسوا

 رسد اظهار رایامت میچون ق

 خت یجست از صف نعال و نعل ر

 د تافت یهمچو اختر، که بر او خورش

 ، نه راه کهکشان یابی یکه ین

 محو نور دانش سلطان ما

د  نا محضرون یموج در موج لَ
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 امد شام و وقت بار شدیچون ب

 هش شوندیب یخلق عالم جملگ

لم برداشت خورصبح چون دم  زد، ع 

 هشان را وادهد حق هوشهایب

 کوبان دست افشان در ثنا يپا

 ختهیآن جلود و آن عظام ر

 وجود يحمله آرند از عدم سو

 يده ای؟ کنون نادیچیپ یسر چه م

 شیخو يپا يدر عدم افشرده بود

 ت رایصنع ربان ینینب یم

 ن انواع حالیدت اندر ایتا کش

 استآن عدم او را هماره بنده 

 سازد جِفانٍ کالجواب یو مید

 م؟یز ب يلرز ین، چون همیش را بیخو

 یزنیور تو دست اندر مناصب م

 احسن است يهر چه جز عشق خدا

 مرگ آمدن يست جان کندن؟ سویچ

 ده در خاك و مماتیخلق را دو د

 جهد کن تا صد گمان گردد نود

 ک جو آن روز رایدر شب تار

 بود یکیدر شب بد رنگ، بس ن

 توان برداشتن یز خفتن کسر 

 ار شدیخواب مرده لقمه  مرده 

 ندیکه خصمانت ک یدان یتو نم

 نار خصم آب و فرزندان اوست

 را که اویآب آتش را کشد ز

 ن نار، نار شهوت استیبعد از آن، ا

 بفسرد یبه آب یرونینار ب

 ارامد به آبین ینار شهوت م

 نینار شهوت را چه چاره؟ نور د

 را؟ نور خدان نار یچه کشد ا

 تا ز نار نفس چون نمرود تو

 کار شدانجم پنهان شده بر   

 پرده ها بر رو کشند و بغنوند 

 از خوابگه برداشت سر  یهر تن

 حلقه حلقه، حلقه ها در گوشها

 تناییناز نازان، ربنا أح

 خته یفارسان گشته غبار انگ

 امت هم شکور و هم کنودیدر ق

 ؟ يده ایچیدر عدم، ز اول نه سرپ

 ش؟ یخو يکه مرا که بر کند از جا

 ت رایشانیپ يد او مویکه کش

 ال یکه نبودت در گمان و در خ

 مان زنده است یوا، سلیکار کن د

هره ن ا جواب ید، ی، تا دفع گویز 

 م ین مقیز لرزان بیمر عدم را ن

  یکن یم یهم ز ترس است آن که جان

 است، آن جان کندن است  يگر شکر خوار

 نازدن  یاتیدست در آب ح

 ات یصد گمان دارند در آب ح

 ، شب رودیشب برو، ور تو بخسب

 ش کن آن عقل ظلمت سوز رایپ

 بود یکیوان جفت تاریآب ح

 ن خشخاش غفلت کاشتن یبا چن

 خواجه خفت و، دزد شب بر کار شد

 اند یان خصم وجود خاکینار

 همچنانکه آب خصم جان اوست 

 خصم فرزندان آب است و عدو

 کاندر او اصل گناه و زلت است 

 برد ینار شهوت تا به دوزخ م

 ز انکه دارد طبع دوزخ در عذاب 

 ن ینورکم اطفاء نار الکافر

 م را ساز اوستاینور ابراه

 ن جسم همچون عود تویوارهد ا
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 انینار پاکان را ندارد خود ز

 را بخورد یاق خدائیهر که تر

 خود کند رنجور را رنجورتر

 رنجور زار يد ایبت گویگر طب

 میسق ياز جهل ا یگر جوابش گوئ

 م نکته دانیدت در دل حکیگو

 زش شد فزونین ز ریآب چشمه ب

 فروزد همچو ناریدر تو علت م

 ران شودین دو، آتش خانه ات ویز

 ست، هست آن همچو نوریدر من ار نار

 نار صحت چون فروزد در وجود

 ، به راندن کم نشديشهوت نار

 یبر آتش ینه یزم میتا که ه

 ، نار مرديریزم باز گیچون که ه

 خوب يه گردد به آتش رویس یک

  

 ا نهان؟ یشود در یز خاشاک یک

 ش که بمرد یمگو يگر خورد زهر

 وانکه معمور است، از آن معمورتر 

 ن هوشدار یز کن هیاز عسل پره

  "م؟یترس و ب یب يخوریکه چرا تو م"

 چون ابلهان يکرده ا یاسیکج ق

 ن که ز خوردن شد نگونیآب خُم ب

 اریزم را تو ین مکن با نار هیه

 جان شود یقالب زنده از آن ب

 د سرور ینار صحت در تن افزا

 زبان زو تن برد صد گونه سود یب

 چ بدیه یاو به ماندن کم شود، ب

 ؟ یزم کشیرد آتش از هیبم یک

 نار برد يآب سو يز انکه تقو

القلوب  يکو نهد گلگونه از تَقْو 

  
 ام عمریآتش افتادن در شهر به ا. 171

 افتاد در عهد عمر یآتش

 در فتاد اندر بنا و خانه ها

 م شهر از شعله ها آتش گرفتین

 زدند یآب و سرکه م يمشگها

 لهب يزه افزودیآتش از است

 يحدید او را مدد از بیرسیم

 خلق آمد جانب عمر شتاب

 ات خداستیگفت آن آتش ز آ

 دید و نان قسمت کنیآب بگذار

 میخلق گفتندش که در بگشوده ا

 دیگفت نان بر رسم و عادت داده ا

 بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز

 مال تخم است و به هر شوره منه

 نیدان از اهل کن را باز یاهل د

 ثار کردیبر قوم خود ا یهر کس

 خورد او حجر یهمچو چوب خشک م  

 تا زد اندر پر مرغ و النه ها

 شکفت  ید از آن و میترس یآب م

 بر سر آتش کسان هوشمند

 د او را مدد از صنع رب یرسیم

 يشدیزه افزون میآتش از است

 چ از آب یرد هینم یکاتش ما م

 از آتش بخل شماست  يشعله ا

 دید اگر آن منیبخل بگذار

 م یو اهل فتوت بوده ا یما سخ

 دینگشاده ا يحق در ياز برا

 ازیو ن يترس و تقو ينه از برا

 غ را در دست هر ره زن مده یت

 ن ین حق بجو، با او نشیهمنش

 کاغه پندارد که او خود کار کرد
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ر یه السالم و انداختن آن حضرت شمشیعل ین علیر المؤمنیام يخدو انداختن خصم بر رو. 172

 را از دست 

 آموز اخالص عمل یاز عل

 افتیدست  یدر غزا بر پهلوان

 یعل ياو خدو انداخت بر رو

 که ماه یاو خدو انداخت بر روئ

 یعلر آن یدر زمان انداخت شمش

 ن عملیران آن مبارز زیگشت ح

 یز افراشتیغ تیگفت بر من ت

 کار من؟یبهتر از پ يدیآن چه د

 ن خشمت نشست؟یکه چن يدیآن چه د

 دیکه مرا زآن عکس د يدیآن چه د

 برتر از کون و مکان؟ يدیآن چه د

 یستیر ربانیدر شجاعت ش

 هیبه ت ییدر مروت ابر موسا

 ابرها گندم دهد، کان را به جهد

 پر رحمت بر گشاد یابر موس

 پخته خواران کرم ياز برا

 فه و آن عطایتا چهل سال آن وظ

 خاستند یسیشان از خسیتا هم ا

 ز آز یگفتند با موس یجملگ

 و حرص و آزشان یزآن گدا روئ

 امت احمد که هستند از کرام

 فاش شد یت عند ربیچون اب

 رین را در پذیل ایتأو یچ بیه

 داد عطا ل است وایز آن که تأو

 دن ز ضعف عقل اوستیآن خطا د

 ل کن، نه اخبار رایش را تأویخو

 يده ایکه جمله عقل و د یعل يا

 غ حلمت جان ما را چاك کردیت

 ر حق را دان منزه از دغل یش  

 بر آورد و شتافت  يریزود شمش

  یو هر ول یافتخار هر نب

 ش او در سجده  گاه یسجده آرد پ

  یش کاهلیغزا کرد او اندر

 محل  یوز نمودن عفو و رحم ب

  یمرا بگذاشت ياز چه افکند

 تو سست در اشکار من؟  يتا شد

 نمود و باز جست  یتا چنان برق

 د؟یآمد پد يدر دل و جان شعله ا

 م جان یدیکه به از جان بود و بخش

  یستیدر مروت خود که داند ک

 ه یشب یخوان و نان ب يکآمد از و

 کند مردم چو شهد نیریپخته و ش

 زحمت بداد ین بیریپخته و ش

 رحمتش افراشت در عالم علم 

 ک روز از آن اهل رجایکم نشد 

 گندنا و تره و خس خواستند

 از یر و پیبقل و قثاء و عدس س

 زآسمان  يمنقطع شد منّ و سلو

 امت آن طعام یتا ق یهست باق

 ت زاش شدیکنا یسقیطعم و ی

 ریو شد در گلو چون شهد یتا در آ

 قت را خطایند آن حقیچون که ب

 عقل کل مغز است و عقل جزو پوست 

 گلزار را ی، نيمغز را بد گو

  يده ایواگو از آن چه د يشمه ا

 آب علمت خاك ما را پاك کرد
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 ن اسرار هوستیباز گو دانم که ا

 جارحه یآلت و ب یصانع ب

 چشاند روح را یصد هزاران م

 صد هزاران روح بخشد هوش را

 باز عرش خوش شکار يباز گو ا

 ب آموختهیم تو ادراك غچش

 انیند عیب یهم یماه یکیآن 

 ند به همیب یسه ماه م یکیو آن 

 زیچشم هر سه باز و گوش هر سه ت

 ستین عجب لطف خفین است ایسحر ع

 عالم ار هژده هزار است و فزون

 یمرتض یعل يراز بگشا ا

 افته استیا تو واگو آنچه عقلت ی

 نهان؟ ياز تو بر من تافت، چون دار

 ؟یازتو بر من تافت، پنهان چون کن

 د قرص ماهیک اگر در گفت آیل

 من شوند و از ذهولیاز غلط ا

 گفتن چو باشد رهنما یماه ب

 نه  علم رایآن مد یچون تو باب

 باب يایباب بر جو يباز باش ا

 باب رحمت تا ابد يباز باش ا

 است يخود منظر يهر هوا و ذره ا

 دبانیرا د يد دریتا بنگشا

 ران شودیح يگشاده شد درچون 

 افتیران گنج یناگه به و یغافل

 تو گهر یابین یشیتا ز درو

 شیخو يسالها گر ظن دود با پا

 ب بویدت از غینا ینیتا به ب

  

 ر کشتن کار اوست یشمش یز آن که ب  

 حه یرا يه هاین هدیواهب ا

  یفت يکه خبر نبود دهان را ا

 گوش راکه خبر نبود دو چشم و 

 ن زمان از کردگاریا يدیتا چه د

 حاضران بر دوخته  يچشمها

 ند جهان یب یک میتار یکیو آن 

 ک موضع، نعم ین سه کس بنشسته یا

 زیزان و از من در گریدر تو آو

 است  یوسفیبر تو نقش گرگ و بر من 

 ن هژده زبون یست ایهر نظر را ن

 پس سوء القضاء حسن القضاء يا

 م آنچه بر من تافته است یا بگوی

 زبان  ینور، چون مه ب یفشان یم

 یزنیزبان چون ماه پرتو میب

 شب روان را زودتر آرد به راه 

 بانگ مه غالب شود بر بانگ غول 

 ایا اندر ضید شد ضیچون بگو

 آفتاب حلم را یچون شعاع

 تا رسد از تو قشور اندر لباب 

ه کُفُواً أحد  بارگاه ما لَ

 است؟  يود آنجا درناگشاده که گ

 ن گمان یدر درون هرگز نگنجد ا

د و طمع پرّان شودیمرغ ام 

 شتافت  یرانه زان پس میهر و يسو

 دگر یشیز درو یگهر جوئ یک

 ش یخو يهاینینگذرد ز اشکاف ب

 ؟ بگوینیب یچ میه ینیر بیغ
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 ؟  یو مرا نکشت يفرمود

  یو لذت با عل یاز سر مست   یپس بگفت آن نو مسلمان ول
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 نیر المؤمنیا امیکه بفرما 

 ین را مدتیهفت اختر هر جن

 نیرد جنید که جان گیچونکه وقت آ

 ر روین را نوبت تدبیچون جن

 د ز آفتابین در جنبش آین جنیا

 افتین یاز دگر انجم بجز نقش

 افت او؟ین ره تعلق یاز کدام

 از ره پنهان که دور از حس ماست

 ابد قوت از اویکه زر ب یآن ره

 که سرخ سازد لعل را یآن ره

 وه رایکه پخته سازد م یآن ره

 باز پر افروخته يباز گو ا

 ر شاهیباز عنقا گ يباز گو ا

حد و صد هزار یکی، يامت و 

 ست؟ین رحمت ز چیا در محل قهر

  

 ن یتا بجنبد جان بتن در چون جن  

  یجان به نوبت خدمت يکنند ا یم

 ن یآفتابش آن زمان گردد مع

 د اوید آیخورش ياز ستاره سو

 بخشد شتاب  یکافتابش جان هم

 ن، تا آفتابش بر نتافت ین جنیا

 در رحم با آفتاب خوب رو

 آفتاب چرخ را بس راههاست 

 اقوت از اویکه سنگ شد  یو آن ره

 که برق بخشد نعل را یو آن ره

 وه رایکه دل دهد کال یو آن ره

 با شه و با ساعدش آموخته 

 با سپاه  یسپاه اشکن به خود، ن يا

 بنده بازت را شکار يباز گو، ا

 ست؟ یاژدها را دست دادن راه ک

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ر چه بود در آن حالت ین که سبب افکندن شمشیر المؤمنیجواب گفتن ام. 174

 زنم یحق م یغ از پیگفت من ت

 ر هوایستم شیر حقم نیش

 غم وآن زننده آفتابیمن چو ت

 رخت خود را من ز ره برداشتم

 وصال يغم، پر گهرهایمن چو ت

 م آفتابیه ام من، کدخدایسا

 غ مرایخون نپوشد گوهر ت

 م کوهم، ز حلم و صبر و دادیَکه ن

 است یرود از جا خس يآنکه از باد

 باد خشم و، باد شهوت، باد آز

 باد کبر و باد عجب و باد خلم

 اد اوستیمن بن یکوهم و هست

 ل منیجز به باد او نجنبد م

 خشم بر شاهان، شه و، ما را غالم

 حلمم گردن خشمم زده ستغ یت

 بنده  حقم، نه مأمور تنم   

 ن من باشد گوایفعل من بر د

 ت در حراب یت إذ رمیما رم

 ر حق را من عدم انگاشتم یغ

 زنده گردانم، نه کشته در قتال 

 ستم او را حجاب یحاجبم من، ن

 غ مرا؟یبرد م یباد از جا ک

 د تند باد؟یدر ربا یکوه را ک

 است  یزآنکه باد ناموافق خود بس

 ازیرا که نبود اهل نبرد او 

 برد او را که نبود از اهل علم 

 ور شوم چون کاه، بادم باد اوست 

 ل من یست جز عشق احد سر خین

 ر لگام یخشم را من بسته ام ز

 خشم حق بر من چو رحمت آمده ست 
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 غرق نورم، گر چه سقفم شد خراب

 اندر غزا یچون در آمد علت

 د نام منیتا احب هللا آ

 د جود منیتا که اعطا هللا آ

 بخل من هللا، عطا هللا و بس

 ستید نیکنم تقلیو آنچه هللا م

 رسته ام يز اجتهاد و از تحر

 نم مطاریب یپرم، هم یگر هم

 ، بدانم تا کجايور کشم بار

 ستین ين، با خلق گفتن، رویش از ایب

 م به اندازة عقولیگو یپست م

م، گواه  حرّ شنو یاز غرض حرّ

 بنده را یعت مر گواهیدر شر

 گر هزاران بنده باشندت گواه

 ک حقیبندة شهوت بتر نزد

 شود از خواجه حرّ یک لفظین به یکا

 بندة شهوت ندارد خود خالص

 ستیافتاد کان را غور ن یدر چه

 انداخت او خود را که من یچه در

 جان چون کنم؟ يچون گناه اوست، ا

 ن سخن افزون شودیبس کنم، گر ا

 است ین جگرها خون نشد از سختیا

 ستیکه خونش سود ن يخون شود روز

 ستیبندگان مقبول ن یچون گواه

 گشت ارسلناك شاهد در نذر

م، خشم ک  بندد مرا؟ یچون که حرّ

 اندرآ کازاد کردت لطف حق

 از خطر یاندرآ اکنون که رست

 از کفر و خارستان او يرسته ا

 و من تو، با تو من خوشم یتو من

 یبه از هر طاعت يت کردیمعص

 ت کان مرد کردیبس خجسته معص

 روضه گشتم، گر چه هستم بو تراب   

 دم نهان کردن سزایغ را دیت

 د کام من یتا که ابغض هللا آ

 د بود من یامسک هللا آتا که 

 م من آن کس یجمله هللا ام ن

 ست ید نیل و گمان جز دییست تخین

 ن بر دامن حق بسته ام یآست

 نم مداریب یگردم، هم یور هم

 شوایشم پید پیماهم و، خورش

 ست ین ياندر جو ییبحر را گنجا

 ن بود کار رسول یب نبود ایع

 بندگان نه ارزد دو جو یکه گواه

 و قضا يوقت دعو يست قدرین

 شان به کاه یرد گواهیشرع نپذ

 از غالم و بندگان مسترق 

 رد سخت مرین و، میرید شیو آن ز

 زد و انعام خاص یجز به فضل ا

 ست یو آن گناه اوست، جبر و جور ن

 ابم رسن ی یدر خور قعرش نم

 رون کنم یکه ورا از قعر چه ب

 خود جگر چه بود؟ که خارا خون شود

 است  یو بد بخت یولغفلت و مشغ

 ست یکه خون مردود ن یخون شو آن وقت

 ست یعدل او باشد، که بندة غول ن

 ز آن که بود از کون او حرّ ابن حرّ

 نجا جز صفات حق، در آیست این

 زآنکه رحمت داشت بر خشمش سبق 

 ا کردت گهریمیک يسنگ بود

 بشکفته در بستان هو یچون گل

 را چون کشم؟  ی، عليبود یتو عل

  یدر ساعت يموده ایآسمان پ

 بر دمد اوراق ورد؟ يز خار ین
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 گناه عمر و قصد رسول؟ ین

 به سحر ساحران فرعونشان؟ ین

 سحرشان و آن جحود يگر نبود

 عصا و معجزات؟ يدندیبد یک

 ردن زده استرا خدا گ يدیناام

 ئاتیکند او س یچون مبدل م

 میطان رجین شود مرجوم شیز

 آورد یاو بکوشد تا گناه

 یند کان گنه شد طاعتیچون بب

 اندرآ من در گشادم مر ترا

 دهم ین ها میچون جفاگر را چن

 پس وفاگر را چه بخشم تو بدان

 بخشمش یجاودانه پادشاه

 شیخو یمن چنان مردم که بر خون

  

 دش تا به درگاه قبول؟ یکش یم

 د و گشت دولت عونشان؟ یکش یم

 شان به فرعون عنود؟یدیکش یک

صات  يت طاعت شد ایمعص قوم ع 

 چون گنه مانند طاعت آمده است 

 کند رغم وشئات  ین طاعت میع

 م یگردد دو نو ز حسد او بطرقد، 

 آورد یز آن گنه ما را به چاه

  یگردد او را نامبارك ساعت

 و ُتحفه دادم مر ترا يُتف زد

 نهم  یچپ ز جان سر م يش پایپ

 جاودان  يگنجها و ملکها

 د بدهمش یآنچه اندر وهم نا

 ش ینوش لطف من نشد در قهر ن

  
بدست تو  ینه کشتن علیکه هر آ) ع( ین علیر المؤمنیغمبر به گوش رکابدار امیگفتن پ. 175

 خواهد بود 

 غمبر به گوش چاکرمیگفت پ

 دوست یکرد آگه آن رسول از وح

 ن مرایشید بکش پیگو یاو هم

 چو مرگ من ز توست: میگو یمن هم

 میکر يشم کایافتد به پ یاو هم

 ن انجام بدید بر من ایایتا ن

 م برو جف القلمیگو یهم من

 ست در جانم ز توین یچ بغضیه

 تو، فاعل دست حق یآلت حق

 ستیگفت او پس آن قصاص از بهر چ

 گر کند بر فعل خود او اعتراض

 اعتراض او را رسد بر فعل خود

 ر اوستین شهر حوادث میاندر ا

 آلت خود را اگر او بشکند

 ه او ننسهایرمز ننسخ آ

 ن سرم یز گردن ا يکو برد روز  

 که هالکم عاقبت بر دست اوست 

 ن منکر خطاید از من ایایتا ن

 ؟له جستیبا قضا من چون توانم ح

 م یحق دو ن يمر مرا کن از برا

 تا نسوزد جان من بر جان خود

 ز آن قلم بس سر نگون گردد علم 

 دانم ز تو ین را من نمیزآنکه ا

 چون زنم بر آلت حق طعن و دق 

 ست یگفت هم از حق و، آن سرّ خف

 اض یاند ریز اعتراض خود برو

 لطف او احدز آن که در قهر است و در 

 ر اوست یدر ممالک مالک تدب

 کو کندیآن شکسته گشته را ن

 دان مهایرا در عقب مینأت خ
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 منسوخ کردعت را که حق یهر شر

 شب کند منسوخ شغل روز را

 باز شب منسوخ شد از نور روز

 گر چه ظلمت آمد آن نوم و سبات

 در آن ظلمت خردها تازه شد؟ ین

 دید پدیکه ز ضدها ضدها آ

 غمبر مدار صلح شدیجنگ پ

 د آن دلستانیصد هزاران سر بر

 برد شاخ خضر یباغبان ز آن م

 شیکنَد از باغ دانا آن حش یم

 بیدندان بد را آن طب کند یم

 ادتها درون نقصهاستیبس ز

 ده گشت حلق رزق خواریچون بر

 ده شد به عدلیوان چون بریحلق ح

 نین ببیحلق انسان چون ببرد ه

 مار اوید و تیحلق ثالث زا

 یده خورد شربت، ولیحلق ببر

 دون همت کوته بنان يبس کن ا

 دیمانند ب يوه ایم يز آن ندار

 نان جان حسن یگر ندارد صبر ز

 فالن يا یکرد خواه ییجامه شو

 گر چه نان بشکست مر روزة ترا

 چون شکسته بند آمد دست او

 اید بیگو یگر تو آن را بشکن

 پس شکستن حق او باشد که او

 دیآن که داند دوخت او تاند در

 خانه را کند و چو جنت ساخت او

 ر و زبریران کند زیخانه را و

 سر را ببرد از بدن یکیگر 

 بر جناة یقصاص يگر نفرمود

 تا او ز خود يخود که را زهره بد

 زآنکه داند هر که چشمش را گشود

 ا برد و عوض آورد وردیاو گ  

 آن خرد افروز را يدان جماد

 سوخت زآن آتش فروز يتا جماد

 ات؟ یدرون ظلمت است آب ح ین

 ۀ آوازه شد؟یسرما يسکته ا

 دیآفر ییدا روشنایدر سو

 زمان ز آن جنگ بدن آخر یصلح ا

 ابد سر اهل جهان یتا امان 

 ابد نخل قامتها و بریتا ب

 ش یوه خرمید باغ و میتا نما

 ب یحب يماریتا رهد از درد و ب

 ات اندر فناست یدان را حیمر شه

 ن شد خوشگواریرزقون فرحی

 د فضل یحلق انسان رست و افزائ

 ن یاس آن بر اید؟ کن قیتا چه زا

 انوار اوشربت حق باشد و 

  یحلق از ال رسته، مرده در بل

 ات جان به نان؟ یات باشد ح یتا ک

 دینان سپ یپ يکآبرو برد

 ر و زر گردان تو مس یا را گیمیک

 رو مگردان از محلۀ گازران 

 چ و برتر آیدر شکسته بند پ

 ن اشکست اویقیپس رفو باشد 

 دست و پا يتو درستش کن، ندار

 مر شکسته گشته را داند رفو

 دیکوتر خریهر چه را بفروخت ن

 پست کرد و بر فلک افراخت او 

 ک ساعت کند معمورتریپس به 

 صد هزاران سر بر آرد در زمن 

 ات یالقصاص آمد ح یف یا نگفتی

 زند؟ یغیر حکم حق تیبر اس

 ر بودیکآن ُکشنده سخرة تقد
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 يهر که را آن حکم بر سر آمد

 رو بترس و، طعنه کم زن بر بدان

 ش حکم حق بنه گردن ز جانیپ

  

  يزد یغیبر سر فرزند خود ت

 ش دام حکم، عجز خود بدانیپ

 ن بر گمرهان تسخر و طعنه مز

  
 س و عذر آوردن  و توبه کردنیتعجب کردن آدم از فعل ابل. 176

 ست یکو شق یسیآدم بر بل يروز

 نیکرد و آمد خود گز ینیش بیخو

 یصف يرت حق کایبانگ بر زد غ

 ن را باژگونه گر کندیپوست

 پردة صد آدم آن دم بر درد

 ن نظریگفت آدم توبه کردم ز

 ن جرات ز بنده عفو کنیارب ای

 ن، اهدنایثیاث المستغیا غی

 ت بالکرمیال تزغ قلبا هد

 بگذران از جان ما سوء القضا

 فضل تو حاجت روا يخدا ایا

 ستیچ نیتلخ تر از فرقت تو ه

 رخت ما هم رخت ما را راه زن

 خورد یما را م يدست ما چون پا

 میعظ ين خطرهایور برد جان ز

 زآنکه جان چون واصل جانان نبود

 ریه، جان خود برده گرا یچون تو نده

 بر بندگان یزن یگر تو طعنه م

 جفا یور تو ماه و مهر را گوئ

 ریحق یور تو چرخ و عرش را گوئ

 آن به نسبت با کمال تو رواست

 یستیاز خطر و ز ن یکه تو پاک

 د تواند سوختنیانیآن که رو

 بسوزد هر خزان مر باغ را یم

 ده، برون آ تازه شویبسوز يکا

 شد، بازش بساختچشم نرگس کور 

 میستیم و صانع نیما چو مصنوع

 ست یافت بنگریاز حقارت و از ز  

 ن یس لعیخنده زد بر کار ابل

  یز اسرار خف یدان یتو نم

 خ و از بن بر کندیکوه را از ب

 س نو مسلمان آوردیصد بل

 شم دگرین گستاخ نندین چنیا

 ن سخن یرم زینگ یتوبه کردم م

  یال افتخار بالعلوم و الغن

 خط القلم  يو اصرف السوء الذ

 وا مبر ما را ز اخوان صفا

 چ کس نبود روا یاد هیبا تو 

 ست یچ نیچا پیر پیپناهت، غ یب

 جسم ما مر جان ما را جامه کن 

 چون جان برد؟ یامان تو کس یب

 م یۀ ادبار و بیبرده باشد ما

 ش کور است و کبودیتا ابد با خو

 ریتو زنده باشد، مرده گ یجان که ب

 کامران  يرسد ا یمر ترا آن م

 ادوت ییور تو قد سرو را گو

 ریفق ییور تو کان و بحر را گو

 ؟ملک و اقبال و غناها، مر تو راست

  یستیستان را موجد و مغنین

 ده است، داند دوختن یوآنکه بدر

 اند گل صباغ رایباز رو

 گر خوب و خوب آوازه شویبار د

 د و بازش خود نواخت یببر یحلق ن

 م یستیجز زبون و جز که قانع ن
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 میزن یم یو نفس یما همه نفس

 م مایدستیمن رهیزآن ز اهر

 است یتو عصا کش هر که را که زندگ

 ر تو هر چه خوش است و ناخوش استیغ

 هر که را آتش پناه و پشت شد

 ء ما خال اهللا باطل یکل ش

 اش یو خون یعل يباز رو سو

  

 م یمنیما همه اهر یگر نخوان

  یجان ما را از عم يدیکه خر

 ست؟ یعصا کش کور چ یعصا و ب یب

 ن آتش است یسوز است و ع یآدم

 گشت و هم زردشت شد یهم مجوس

 م هاطل یإن فضل اهللا غ

 اش  یو افزون یو آن کرم با خون

  
 ش یخو یه السالم و مسامحت و اغماض کردن او با خونیعل ین علیر المؤمنیه قصه امیبق. 177

 نم به چشمیب یم یگفت دشمن را هم

 زآنکه مرگم همچو جان خوش آمده ست

 بود ما را حالل یمرگ یمرگ ب

 تو را چون برگ شد یبرگ یبرگ ب

 یظاهرش مرگ و به باطن زندگ

 ن را رفتن استیاز رحم زادن جن

 ش جانش تهلکه استیآنکه مردن پ

 اجل عشق و هواست يچون مرا سو

 ن بودیری، از دانۀ شیز آنکه نه

 کش تلخ باشد مغز و پوست يدانه ا

 ن شده ستیریدانۀ مردن مرا ش

 الئما یا ثقاتی یاقتلون

 یا فتی یاتیح یموت یإن ف

 ذا السکون یلو لم تکن ف یفرقت

 د به شهریراجع آن باشد که باز آ

 ان ندارد، چاکرمین سخن پایا

  

 چ خشم یندارم ه يروز و شب بر و  

 مرگ من در بعث، چنگ اندر زده ست 

 بود ما را نوال  یبرگ یبرگ ب

 و، مرگ شد  یافتی یجان باق

  یندگیظاهرش ابتر نهان پا

 در جهان او را ز نو بشکفتن است 

 رد او بدست یحکم التلقو نگ

لْقُوا بِأَ ینه  کُم مراست یدیال تُ

 شود؟ یحاجت ک یتلخ را خود نه

 اوست  یاش خود نه یو مکروه یتلخ

 من آمده ست  یاء پیبل هم اح

 دائما یاتیح یقتل یإن ف

  یمت یحت یکم أفارق موطن

نَّا إِلَیلم   ه راجعون یقل إِ

 ق دهرید از تفریوحدت آ يسو

 د، گشت خمین سرّ ز سید ایچون شن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه ین بلیر مرا بکش و از ایام يه السالم که ایعل ین علیر المومنیام يافتادن رکابدار در پا. 178
 برهان 

 زودم بکش یعل يباز آمد کا

 زیکنم خونم بر یمن حاللت م

 شود یخون يگفتم، ار هر ذره ا

 دیک سر مو از تو نتواند بری

 نم آن دم و وقت ترش یتا نب  

 زیند چشم من آن رستخیتا نب

 خنجر اندر کف به قصد تو بود

 دیکش یچون قلم بر تو چنان خط
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 ع تو منمیغم شو، شف یک بیل

 یمتین تن ندارد قیش من ایپ

 حان منیر شد ریخنجر و شمش

 کند ین سان پیآنکه او تن را بد

 زآن به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم

 يد بهر تن جامه ایارایتا ب

 را دهد جان دگر يریتا ام

 اندر آن جهان ینیاو ب يریم

بر ایه ذولباب ين گمان بد م 

  

 خواجۀ روحم، نه مملوك تنم   

  یابن الفت یشم، فتیتن خو یب

 مرگ من شد بزم و نرگسدان من 

 کند یو خالفت ک يریحرص م

 د راه و حکم یران را نمایتا ام

  يسد او بهر کس نامه ایتا نو

 تا دهد نخل خالفت را ثمر

 ان یت گردد عیفکرت پنهان

 با خود آ، واهللا اعلم بالصواب 

  

  
  
  
  
  
  

ا یملک دن یرها جهت دوستیه و آله در مکه و غیاهللا عل یغمبر صلیدن پیان آنکه فتح طلبیب. 179
 "فۀ و طالبها کالبیا جیالدن"نبود چونکه فرمود 

 غمبر به فتح مکه همیجهد پ

 آنکه او از مخزن هفت آسمان

 نظاره اش حور جنان یاز پ

 ان افتاده بر خاك رهشیقدس

 شتن آراسته از بهر اویخو

 آنچنان پر گشته از اجالل حق

 مرسل ینا نبیسع فیال 

 یم، همچون زاغ نیگفت ما زاغ

 افالك و عقول يچونکه مخزنها

 پس چه باشد، مکه و شام و عراق

 بد کند يریضم يآن گمان بر و

 نقاب ينۀ زرد چون سازیآبگ

 شۀ کبود و زرد رایبشکن آن ش

 گرد فارس گرد، سر افراشته

 نین فرع طیت اس و گفید ابلیگرد د

 زان را بشریعز ینیب یتا تو م

 دیعن يا یسیگر نه فرزند بل

 ر حقم، حق پرستیم سگ، شیمن ن

 و برگ يد اشکاریا جویر دنیش

 ند صد وجودیچون که اندر مرگ ب

 ؟ا متهمیبود در حب دن یک  

 چشم و دل بر بست روز امتحان 

 کرده پر آفاق هر هفت آسمان 

 وسف اوفتاده در چهش یصد چو 

 ر دوست کو؟یغ يخود ورا پروا

 ابد آل حق یکاندر او هم ره ن

 ضا فاعقلوایو الملک و الروح ا

 یم، مست باغ نیمست صباغ

 آمد بر چشم رسول  یچون خس

 اق؟ ید او نبرد و اشتیکه نما

خود کند اس از جهلیکه ق  و حرص َ

 جمله نور آفتاب  ینیزرد ب

 گرد را و مرد را یتا شناس

 گرد را تو مرد حق پنداشته 

 ن؟ ید بر من آتش جبیچون فزا

 س است آن نظریراث بلیدان که م

 د؟یراث آن سگ چون رسیپس به تو م

 ر حق آن است کز صورت برست یش

 و مرگ  يد آزادیجو یر مولیش

 ودهمچو پروانه بسوزاند وج
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 مرگ طوق صادقان يشد هوا

 هودیقوم  يفرمود کا یدر نب

 سود هست يهمچنان که آرزو

 جهودان، بهر ناموس کسان يا

 آنقدر زهره نداشت يجهودک ی

 ن را بر زبانید ایگفت اگر ران

 هودان مال بردند و خراجیپس 

 بودند شادیه پذرفتند و میجز

 دیپد یانیست پاین سخن را نیا

 اندرآ در گلستان از مزبله

 توقف زودتر در نه قدم یب

 هم نبردش گفت از بهر خدا

  

 که جهودان را بد آن دم امتحان   

 صادقان را مرگ باشد برگ و سود

 مرگ بردن زآن به است  يآرزو

 ن تمنا بر زبان ید ایبگذران

 ن علم را بر فراشت یچون محمد ا

 خود نماند در جهان  يهودیک ی

 سراج  يکه مکن ما را تو رسوا ا

 همچنان واهللا اعلم بالرشاد 

 دیدوست ددست با من ده، چو چشمت 

 مشغله  يدیچونکه در ظلمت بد

ه بیز ن سو ین چباغ ارم  يب 

 رم هال ین را که بپذیشرح کن ا

  

  
  
  

من نفس من  يدر رو ین خود که چون خدو انداختیه السالم با قرین علیر المؤمنیگفتن ام. 180
 .مانع کشتن تو آن شد. د و اخالص عمل نماندیجنب

 ن با آن جوانیر المؤمنیگفت ام

 من يبر رو یچون خدو انداخت

 هوا یمیم بهر حق شد و نین

 یستیدة کف مولیتو نگار

 شکننقش حق را هم به امر حق 

 دیشد پد يد و نورین بشنیگبر ا

 کاشتم یگفت من تخم جفا م

 ياحد خو بوده ا يتو ترازو

 يشم بوده ایتو تبار و اصل و خو

 من غالم آن چراغ شمع خو

 نور يایمن غالم موج آن در

 عرضه کن بر من شهادت را که من

ه کس ز خو ش و قوم اویقرب پنج 

 ن خلق رایغ حلم چندیاو به ت

 زتریغ آهن تیتغ حلم از یت

  

 پهلوان  يکه به هنگام نبرد ا  

 من  يد و تبه شد خوینفس جنب

 شرکت اندر کار حق نبود روا

  یستی، کردة من نیآن ِ حق

 بر زجاجۀ دوست، سنگ دوست زن 

نارش بر دیدر دل او، تا که ز 

 دگر پنداشتم  یمن ترا نوع

  يبل زبانۀ هر ترازو بوده ا

  يشم بوده ایتو فروغ شمع ک

 پذرفت از او یکه چراغت روشن

 ن گوهر در آرد در ظهوریکه چن

 دم سرافراز زمن یمر ترا د

 ن کردند روید يعاشقانه سو

 ن حلق رایغ چندید از تیوا خر

 زتریبل ز صد لشکر ظفر انگ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يمولو يمعنو ياول مثنوخاتمۀ دفتر . 181

 جوشش فکرت از آن افسرده شد   دو خورده شد يغا لقمه ایدر يا
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 د آدم را کسوفیخورش یگندم

 ک مشت گلینت لطف دل که از یا

 بود و خوردش سود بود ینان چو معن

 خورد یهمچو خار سبز کاشتر م

 ش رفت و خشک گشتیچونکه آن سبز

 غیدر يدراند کام و لنجش، ا یم

 بود، بود آن خار سبز ینان چو معن

 نیش از ایتو بدآن عادت که او را پ

 ن خشک رایا يخور یبر همان بو م

 ز و خشک و گوشت بریگشت خاك آم

نیآ یسخت خاك آلود م  د سخُ

 ش باز صاف و خوش کندیتا خدا

  شتاب یصبر آرد آرزو را، ن
 

 را خسوف  يچون ذنب شعشاع بدر  

 ن گسل یشود پرو یماه او چون م

 زد جحودیچون که صورت گشت، انگ

 برد یزآن خورش صد نفع و لذت م

 خورد اشتر ز دشت  یچون همان را م

 غ ی، گشت تیکان چنان ورد مرب

 چونکه صورت شد، کنون خشک است و گبز

 ن یوجود نازن يا يخورده بود

  يبا ثر یخت معنیبعد از آن کام

 شتر يز ایاه اکنون بپرهیز آن گ

 ره شد، سر چه بند کن یآب ت

 ره کرد هم صافش کندیآنکه ت

  صبر کن، و اهللا اعلم بالصواب 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ان دفتر اولیپا

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


