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  مقدمه ناشر

. باشـدو ادبـای مشـهور مـی کتاب شمس التواریخ که مشتمل بر شرح مختصر احوال فقها و حکما و عرفا و شـعرا
هجری قمری وسیله حکیم و عارف بزرگوار معاصر مرحوم شیخ اسـداله ایزدگشسـب تـألیف و در  ١٣٣١در سال 

چون کتاب مذکور مـورد اسـتقبال دانـش پژوهـان و اهـل ذوق قـرار گرفـت و در  .بع آراسته گردیداصفهان بزیور ط
شمسـی  ١٣٢۵مدت کوتاهی نایاب شد علیهذا مؤلف محرتم بنا بدرخواسـت اهـل ذوق و عرفـان نـاگزیر در سـال 
ه طبـع و نشـر دوره دوم آنرا بوجه جامعی که متضمن مطالب تفصیلی و توجیهات و تعلیقات کـاملرتی اسـت آمـاد

  .نمود که متأسفانه در خالل این تصمیم دعوت حق را اجابت و بسرای باقی رحلت فرمود
چون این وجیزه بر شرح احوال و شناسائی کامل ارباب معارف اسالمی بطـور اجمـال تخصـیص داده شـده و در 

درک تاریخ زندگانی فقهـا تواند طالبان علم و حقیقت را از لحاظ حال حاضر کتابی است که در عني اختصار می
نیاز سازد و تشنگان وادی محبت و سالکان طریقـت را نیـز بـر احـوال و سایر بزرگان علم و معرفت مستغنی و بی

بزرگان عرفان واقف گرداند لذا این بنده نـاچیز عبـدالباقی ایزدگشسـب فرزنـد مصـنف جلیـل القـدر بنـا بوظیفـه 
طلـب همـت از روح پرفتـوح والـد ماجـد خـود مبـادرت بتجدیـد وت و تقاضای دوستداران علم و ادب ضـمن بّن

  .تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. چاپ نمود
نظر باینکه اطالع خوانندگان گرامی بر مراتب فضل و دانـش مؤلـف در دیباچـه کتـاب الزم اسـت و تـا خواننـده 

در التفـات بمعـانی تسـامح و بمراتب علمی مؤلف و مصنف آگاهی حاصل ننماید و نویسنده را بخوبی نشناسـد 
هـا و دانشـها تساهل دارد و با آنکه شرح حال شیخ اجل در خاتمه کتاب بقلم خود شیخ نگاشته شده و منبع توشه

و بینشهای اندوخته خود را بیان نموده و کوششها و سلوک خود را تشریح کرده و با آن صداقت و صراحتی کـه در 
بیند وىل بجهت تبعیت از رسوم متداوله که در طبع و چاپ هـر کالم نمیمکتوب اوست احتیاج باطناب و تطویل 

کتاب ملحوظ بوده و پشت جلد کلیه نشریات مبتنی بر معرفی هویـت علمـی صـاحب کتـاب اسـت و از آنجائیکـه 
-معرف باید ازمعرف اجلی و یا مساوی باشد و این فقري با بضاعت مزجاة توصیف از مؤلف را در حد خود نمی

ــابراین مقامــات فضــل ودانــش آن مرحــوم را از زبــان خــود او نقــل نمــوده و آنچــه از وضــع زنــدگانی و دانــم ب ن
خصوصیات اخالقی معزی الیه بمصداق اهل البیت ادری بما فی البیت بخـاطر داشـتم در دیباچـه اضـافه نمـوده 

 ١٣٠٣در سـال  گشسـبشـیخ اسـداله ایـزد  :نمایـدجهت استحضار خوانندگان محرتم را نهایت ایجاز تحریر می
باشد جد وی کـه اسـداله نیـز نـام هجری قمری در گلپایگان تولد یافته پدر او محمود ابن اسداله ابن عبداله می

داشته مردی صاحب فضیلت و شاعری توانا بوده و از ثروت دنیوی نیز بهره کافی داشته والد شیخ در سـن پنجـاه 
  .درود گفتقمری زندگانی را ب ١٣٣٢سالگی یعنی بسال 

بتحصـیل علـوم و فنـون ادبیـه ) گلپایگـان(شیخ جلیل القدر از شش سالگی تا هیجـده سـالگی در مـوطن اصـلی 
پرداخته و صرف و نحو و منطق و معانی و بیان را ضمن فقه و اصـول و کـالم د رنـزد اسـتادان معـروف آن زمـان 

  .آموخته است
  :ود بشرح زیر یاد نمودهشیخ از وضع تحصیلی و مدارج علمی و اوصاف اساتید خ

نوشته اسـت مرحوم مال محمد علی ابن مالمحمد صادق که مردی فاضل و ادیب بود و خط را نیکو می -١
  .قرب دو سال مرحوم شیخ در نزد وی بخواندن و آموخنت صرف و نحو و منطق گذرانیده است

تألیفات بسـیار اسـت  مرحوم مالمحمد جواد ابن مالعباس که از علمای بزرگ گلپایگان بوده و صاحب -٢
مرحوم شیخ، شرح باب حاد یعشر در کالم و معالم االصول و مقـداری از قـوانني االصـول را نـزد او فـرا 
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 .گرفته است
مرحوم حاجی مالعلی بن حاجی غفار که از فقهاء مسلم و از تبار شیخ بهاء الـدین عـاملی بـوده مرحـوم  -٣

 .االسالم و خالصةالحساب میخوانده استشیخ مدتها نزد او سیوطی و مغنی و مطول و شرایع 
مرحوم حاجی مريزا محمدباقر بن مرحوم مالمحمـد علـی آقاسـعید کـه از دانشـمندان و حکمـای بـزرگ  -۴

 .بوده و منظومه منطق سبزواری و شرح تجرید قوشجی را بمرحوم شیخ تعلیم داده است
امـام (حـوم آقـامريزا محمـد صـادقمرحوم سید المجتهدین و قدوةالمدققني آقامريزا محمدکاظم برادر مر -۵

نموده است و ایـن نکتـه که قبولیت عامه را داشته غالباً بمرحوم شیخ فاضل خطاب می) جمعه گلپایگان
 .رساند که شیخ در عنفوان جوانی بفضل و دانش متحلی ومشهور بوده استمی

ل علوم متداوله آنروز رهسـپار قمری شیخ در هیجده سالگی محیط گلپایگان را ترک و برای استکما ١٣٢٠در سال 
گردد و ظرف ششماه توقف خود قوانني االصول را مجـدداً نـزد مرحـوم حـاج اصفهان که دارالعلم ایران بوده می

ــوم  ــزد مرح ــه را ن ــادی و شــرح منظوم ــیدعلی نجــف آب ــزد مرحــوم آقاس ــه را ن ــني بروجــردی و شــرح لمع آقاحس
زه درس مرحوم جهانگريخان قشقائی اعلی اله مقامـه جهـت آقامريزامحمدعلی تویسرکانی تکمیل و ضمناً در حو

تشریح شرح فصول الحکم و شفا و اسفار حاضر میشده و از حوزه درس فقه مرحوم آقاشـیخ محمـدتقی نجفـی و 
چنـدین  نموده است سپس به گلپایگان معاودت و از آنجا به عراق عـرب شـتافتهمالمحمد کاشانی نیز استفاده می

قامت و در طول توقـف نـزد علمـاء آنجـا از قبیـل مرحـوم سـیدابراهیم خراسـانی کـه از شـاگردان ماه در کاظمني ا
هـای علمـی کـرده و شـرح مرحوم مريزای شريازی بوده و همچنني از حوزه درس آقامريزا ابراهیم سلماسی استفاده

وم مريسـیدعلی قانونچه و شـرح نفیسـی را در طـب نـزد مرحـوم آقاسیدموسـی طبیـب همـدانی کـه از احفـاد مرحـ
همدانی عارف معروف بوده خوانـده و تلمـذ کـرده اسـت آنگـاه بـه نجـف اشـرف مسـافرت کـرده و در آن مکـان 
مقدس بتحصیل و تکمیل علوم پرداخته و از حـوزه درس مرحـوم شـیخ محمدباقراصـطهباناتی معـروف بـه شـهید 

مالصدرا را نزد ایـن اسـتاد خوانـده و  رابع تکمیل حکمت و معقول و فقه و اصول نموده و کتاب شواهد الربوبیه
از طرف مرحوم اصطهباناتی بلقـب شـمس الحکمـا ملقـب گردیـد پـس از آن بـه طهـران و خراسـان شـتافته و در 
خدمت مرحوم حاج مالسلطان محمدسلطان علیشاه گنابادی صاحب تفسري بیان السعاده بـوادی عرفـان و سـلوک 

  .اىل اله قدم نهاد
حصیل و اکتساب معارف الهی بمسقط الراس خود گلپایگان مراجعت و در آنجـا چنـدی شیخ پس از فراغت از ت

بتدریس حکمت و فقه و اصول و علوم عربیه پرداخته وىل بمالحظه اینکـه حـوزه گلپایگـان را بـرای خـود کـافی 
یر ترک دیـار ندانسته و مشتاق محیط بزرگی چون اصفهان بود که زندگانی او با افاضه و استفاضه توأم باشد ناگز

هجری قمری در شهر اصفهان رحل اقامت افکند پس از چنـد سـال توقـف در شـهر  ١٣٣٠مألوف کرده و در سال 
اصفهان مجدداً بشوق پای بوسی آستان قدس رضوی بشهر مشهد مشرف و سـپس بـه بیـدخت گنابـاد عـازم و در 

  .لقب گردیدقمری از طرف جناب آقای صالح علیشاه بلقب درویش ناصرعلی م ١٣۵٠سال 
باری مدت بیست سال از عمر گرانمایه شیخ بمطالعه کتب و فراگرفنت علوم سی گردید و مقـام شـامخ علمـی او 
بدرجۀ رسید که در رشتۀ حکمت و فنون ادب دانشمندان بزرگ باستادی مسلم او اعرتاف داشـتند و بقیـه عمـر را 

  .دنیز بتکمیل مطالعات و تعلیم و تدریس و ارشاد مشغول بو
  نظری در تألیفات و تصنیفات شیخ

از نظر احاطۀ که مرحوم شیخ باغلب علوم معقول و منقول و مخصوصاً فنون ادبی و غريه داشـت و  نیـز از جهـت 
بـرده سلیقه بسیار جالب توجه و پسندیده و سبک شريین و خاص و رویـه ادبـی کـه در نگارشـات خـود بکـار مـی
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ای مرغـوب در آن بکـار رفتـه توان گفت زبـانی مخصـوص و رویـه و میآنچه تصنیف نموده در حد خود کم نظري
کمرت کسی است که کتب او را خوانده و منقلب نشده باشد مخصوصاً کتاب اسرارالعشق که بهرتین نمونـه در نظـم 

  .و نثر و عرفان است مرحوم شیخ در تألیفات و تصنیفات هیچگاه مطالب را غامض و پیچیده بیان نفرموده است
کثر نوشتجاتش مبتنی بر مبانی علمی و از روی کمال تحقیق بلکه وسیله وصول بیقني بوده چیـزی کـه در آثـار او ا

بمنزلۀ چاشنی و امتیاز است رعایت کمال ادب نسبت بنویسندگان دیگر بوده مخصوصـاً اغلـب اشـتباهاتی کـه در 
را تصـحیح و ایـن مطلـب در کتـاب  کتب سابقني دیده شده و هـیچکس توجـه ننمـوده او بـا دالئـل صـحیح آنهـا

  .جذبات الهیه که از تألیفات بسیار ارزندۀ اوست مکرر دیده شده است
  :باشد بشرح زیر استآثار نظم و نثر شیخ که بطبع رسیده و در بني اصحاب ذوق و عرفان مشهور می

  سیاسرارالعشق که مشتمل است بر تفسري سورۀ یوسف ع و تفسري آیات مصاحبۀ خضر و مو -١
  :مزایای این کتاب نسبت به سایر کتبی که تاکنون در مورد یوسف ع نوشته شده چند چیز است

اول آنکه اشعاری که ببحر مثنوی از طبع آتشني او سرزده بقـدری از روی حـال درونـی و کیفیـت بـاطنی اسـت کـه 
م کتـاب در حـاىل بـوده کـه شود بطوریکه شیخ در این کتاب اشـاره فرمـوده تنظـینظري آن در هیچ کتابی یافت نمی

من اخلص له اربعني صباحاً جـرت ینـابیع الحکمـة : جهت تکمیل نفس بریاضت اشتغال داشته و مخصوصاً خرب
  :من قلبه علی لسانه را ذکر و اشاره بریاضت خود فرموده و این اشعار را در خاتمۀ آن اشعار داشته

  در حــــــدیث آمــــــد کــــــه چــــــل روز تمــــــام
ـــــرچشـــــمه ـــــت از دل ب ـــــای حکم ـــــان ه   زب

ــــــــــني ــــــــــان اربع ــــــــــه در می شــــــــــکر ل  
ْ  

  گــــــر کســــــی بهــــــر خــــــدا باشــــــد مــــــدام 
ــــــی ــــــانم ــــــراو را بیگم ــــــاری م ــــــود ج   ش
  رســــــد بــــــر دل از آن مــــــاء معــــــنيمــــــی

 

دوم مزیت این کتاب این است که موضوع عشق را در ضمن قصه یوسف و زلیخا بقدری روشـن و در عـني حـال 
آورد بعالوه در دهد و فعل و انفعاىل در حال پدید میگرم و عاشقانه تشریح فرموده که روح خواننده را تکان می

  .ابتدای هر قسمت آیات مربوطه از سوره یوسف ذکر و تفسري شده است
مزیت دیگر اینسـت کـه در خـالل توضـیح اصـل قصـه اشـارات و اسـتعارات و کنایـات زیـادی را از آیـات قرآنـی 

ري و سلوک طریق رحمـانی را طـوری مختصـر و مفیـد استخراج و با بیان معانی عرفانی مقامات ایمانی ومنازل س
هـای اول ایـن توان گفت هیچکس باین خوبی از عهده برنیامده مخصوصـاً در قسـمتدر آن تشریح نموده که می

  :کتاب رمزی از عشق بیان کرده که در کمرت کتابی سابقه دارد آری بفرمایش موالناجالل الدین رومی
  عشـــــــــق کارنازکـــــــــان خـــــــــام نیســـــــــت

  کــــــــار پهلوانســــــــت ای پســــــــر عشــــــــق   ْ
 

را و عملیـات ) ع(و خضـر) ع(موسـیدر قسمت مالقات خضر وموسی دیباچه مختصری است که موضوع یافنت 
فرماید در این قسمت شاهکارهائی است و آن تشریح معانی حقیقی اعمـاىل خضر و مسافرت هر دو را تشریح می

و در هر مرتبه مورد ایراد واقع میشده که ناچـار در ضمن مسافرت با موسی انجام شده ) ع(است که بدست خضر
نمـوده اسـت چیـزی قال الم اقل لک ان لن تستطیع معی صرباً او را از ایراد منصرف و از خضرع منفعل مـی: آیه

نماید همانا یک قسمت دیباچـه نثـری اسـت که در این قسمت کتاب نظر ارباب ذوق و عرفان را بخود جلب می
دقایق عرفانی این مالقات را بیان فرموده دیگر آنکه تمام مطالب و مقاصدی کـه در ایـن  که در آن تمام نکات و

قسمت است منطبق بر حاالت درونی انسان قرار داده و ضمن اشارات و لطایف معنوی مقصود ایـن مالقـات را 
  .که مراد تربیت پیغمربی بدست پیغمرب دیگری است بیان نموده است

  تر اســـــتهرچــــه گـــــویم عشـــــق از آن بـــــاال
ــــت   ْ ــــان دیگــــر اس ــــود صــــد زب ــــق را خ   عش

 



٧ 

شمسی در ایـن کتـاب تجدیـد نظـر نمـوده و بعضـی مثنویـات و غزلیـات و منظومـۀ بنـام روح  ١٣٢۵شیخ در سال 
شمسی کتاب مذکور وسیله نگارنده این مقدمه تجدید چاپ شـده  ١٣٣٨العرفان بآن اضافه کرده است و در سال 

  .است
فات مفیدۀ او و مطالعه آن بـرای دانشـمندان و عالقمنـدان بـدیانت اسـالم و فلسـفه آن هدایةاالمم که از تصنی -٢

  :این کتاب بدو قسمت تقسیم شده. کمال ضرورت دارد
قسمت اول مشـتمل بـر جـواب شـبهات مخـالفني اسـالم و اعـرتاف فالسـفه بـزرگ و مستشـرقني اروپـا و امریکـا 

اعجـاز قـرآن مجیـد و افضـلیت آن از تمـام کتـب  و حقانیـت دیـن اسـالم و وجـوه) ص(بعظمت حضرت محمـد
  ).ص(آسمانی توراة و انجیل و بشارات و اشارات آن کتب به نبوت حضرت محمد

  .قسمت دوم شامل یکدوره مختصر معرفةالروح است
روزی کتـابی بنـام اتمـام حجـت بدسـت جـوانی : به طوری که آن مرحوم در مقدمه کتاب هدایةاالمم ذکر فرموده

آورد تا آخر آن بدقت بخواند کتاب مزبـور را هـم آنجائیکه عادت او این بوده هر کتابی را که بدست می بیند ازمی
نماید کـه نوشـنت آن بـرای رد مـذهب اسـالم بـوده و در آن مسـیح را تا آخر مطالعه کامل نموده اطالع حاصل می

ر مقـام اثبـات عـدم تحریـف تـوراة و خاتم انبیا دانسته و عود مجدد آن حضرت را بجهـان اشـعار داشـته صـمناً د
آیـد کـه نسـبت برفـع ایـن انجیل برآمده و خالصه انکار همه مطالب مسلمه را نموده مرحـوم شـیخ در مقـام برمـی

و عظمت قرآن کتابی بنویسد این خیـال در او قـوت ) ص(شبهات و حقانیت اسالم و اثبات نبوت حضرت محمد
رت ختمـی مرتبـت بـا ضـبیند مظهر رسالت و نبـوت حبیداری می گريد همان شب در اواخر شب بني خواب ومی

گذارنـد بطوریکـه بـا حالـت سرخوشـی از عـالم کمال مرحمت و عطوفت دست مبارکشان را بـروی قلـب او مـی
یابد که بالفاصله خیال خود را لباس عمل پوشانده مشغول خواب بیدار و در خود حالت وجد و طرب عمیقی می

  .شودمم مینگارش کتاب هدایةاال
  :رسد بشرح زیر استمندرجات قسمت اول این کتاب که بطور مختصر بنظر خوانندگان ارجمند می

کننـد در اروپـا علـم منکران کوته نظران خیـال مـی. تمام ادیان فرع بر ثبوت بقاء روح و اقرار بمبدء و معاد است
ها و کتـب زیـادی در اروپـا از طـرف الهیـني و الروح و فلسفه ماوراء الطبیعه محل اعتنا نیست در صورتی که مجله

ای قاهره هستند که محیط بتمام آفـرینش و شود بعالوه کلیه مذاهب قائل بحقیقتی بسیطه و قوهروحانیني منتشر می
کیهان است و کشفیات اخـري نسـبت بمطـالبی کـه هنـوز در مرحلـه اختفاسـت نسـبت صـفر بـه عـدد و متنـاهی بـر 

   .غريمتناهی است
برای ترقیات روح انسانی و تشریح امور عرفنی و تفسري آیات قرآنی دادسـخن داده و از طریـق برهـانی و  بهرحال

  .فلسفی شواهدی آورده است
قسمت مهمی که در این کتاب ذکر شده مشتمل بر دالئل کافی است بر تحریف توراة و انجیل که از کلیه آیات هـر 

  .باشداست که توراة و انجیل فعلی از کتب محرفه میدو کتاب و از نوشتجات ترسایان مسلم داشته 
قسمت دوم این کتاب که از معرفـةالروح بحـث شـده مطـالبی اسـت کـه مثـل قسـمت اول بطـور مختصـر و خیلـی 

  :رسد و آن اینستخالصه بنظر خوانندگان محرتم می
اثـري یـا اتـر و غـريه بحـث  -الکـرتون -اجـزاء رادیـوم -ماده و طبیعـت -شرح مبسوطی راجع بوجدانیات و یقینیات

گـريد کـه روح بهیچوجـه فناپـذیر نموده باالخره فصل مشبعی نیز راجع بدوام و بقاء روح ذکر و اینطور نتیجه مـی
گردد همچنني شرحی راجع بماوراء الطبیعه یا عـالم مخفـی و نیست و بعد از مفارقت از بدن معدوم و منحل نمی

اء حکما و فالسفه سـلف را نیـز تشـریح و ضـمناً مبحثـی چنـد راجـع تجرد نفس و حقیقت جسم طبیعی نوشته آر



٨ 

بفلسفه جدید و تبدیل رأی جوهری به الکرتونی بیان نموده و در اواخر کتاب مطالب مهمی راجع بانتقـال فکـر و 
القاآت دماغی و تعریف روح و قدرت و فعالیت آن نوشته ومخصوصاً اثر تلقـني در فکـر و روح را کـامال تشـریح 

شـود کـه ه و نیز قسمتی در مبانی لذت و الم مذکور داشـته و بـاالخره در آخـر کتـاب اینطـور نتیجـه گرفتـه مـیکرد
  .قوانني عقلی و فضائل معنوی مانند قواعد فیزیک و شیمی نفس االمری و حقیقی است نه اعتباری

  روح انســــــان را حیــــــاتی عقلــــــی اســــــت
  نــــــی کــــــه ماننــــــد خــــــراطني در وحــــــل   ْ

 

  .شمسی است ١٣١٣کتاب و طبع آن اردیبهشت سال  تاریخ نگارش این
شمس التـواریخ کـه همـني کتـاب اسـت دورۀ اول آن در چاپخانـه محمودیـه اصـفهان طبـع شـده و پـس از آن  -٣

  .بفاصله دوساىل کمیاب گردید و اینک چاپ دوم وسیله نگارنده از طبع خارج و در دسرتس عالقمندان است
  .مرحوم نورعلیشاه اصفهانی رضوان اله علیه نگاشته شده استنوراالبصار که در شرح حاالت  -۴

در این کتاب آثار نظـم و نثـر آن مرحـوم باحسـن انتخـاب نوشـته شـده، قسـمت مختصـری نیـز در تکمیـل بعضـی 
  .قضایای منطقی که ناتمام باقیمانده مرحوم شیخ منظوماً ساخته و پرداخته و بآخر آن عالوه ساخته است

مع و مختصری از حاالت ارادتمندان مرحوم نورعلیشـاه بطـرز مرغـوب و مطلـوبی درج شـده ضمناً شرح حال جا
  .شمسی بطبع رسیده است ١٣٢۵این کتاب در سال 

جذبات الهیه که منتخبـاتی اسـت از غزلیـات موالنـاجالل الـدین رومـی کـه باسـم شـمس تربیـزی اسـت و در  -۵
زی بـا مقدمـه و خاتمـه و حواشـی مفیـده و تصـحیح حقیقت خالصه و گلچینی است از کتاب کلیـات شـمس تربیـ

غزلیات گرچه سابق بر این منتخباتی از کلیات شمس تربیزی توسط مرحوم رضا قلی خان هـدایت صـاحب تـذکرۀ 
ریاض العارفني بچاپ رسیده لیکن در اغلب غزلیات غلطهای زیاد بوده که توجهی نسـبت بـه تصـحیح آنهانشـده 

حمت و مطالعه یکصد و پنجاه جلد کتب مهـم مختلـف و بدسـت آوردن یـک ز مرحوم شیخ پس از سه سال تمام
  .جلد کلیات شمس تربیزی خطی قدیمی موفق شد جذبات الهیه را ساخته و پرداخته چاپ نماید

بطوریکه در پای صفحات کتاب مذکور تصریح شده اغلب غلطها تصحیح گردیـده و بـا مقایسـه ایـن منتخبـات و 
شود که مرحوم شیخ تا چه اندازه احاطه داشته و در اصالح اغالط ر خواننده معلوم میمنتخبات مرحوم هدایت ب

از هیچ دقیقۀ فروگذار ننمـوده چیـزی کـه در ایـن کتـاب منزلـه شـاهکار و یادگـار روزگـار اسـت تیرتهـا و عنـاوین 
بقه نداشـته اسـت عرفانی است که مرحوم شیخ برای اغلب غزلیات موالنا مرقوم داشته و این موضوع تاکنون سـا

  .البته ارباب ذوق منظور را یافته و حظ وافر خواهند گرفت
نکته برجسته دیگری که در این کتاب است مطابقت مضامني غزلیات موالنا با آیات و اخبار و احادیث اسـت کـه 

رقی در این قسمت هم مرحوم شیخ دادسخن داده و نیز از انتخاب بعضی غزلیات الحاقی که مربوط به شمس مش
و شمس مغربی و سلطان ولد فرزند مولوی و غزلیات دیگری که به ترکی و عربی ساخته شـده و انتسـاب آنهـا بـه 

  .موالنا کامال مشکوک است خودداری گردیده است
چیز دیگری که در این کتاب برجسته و بمنزله شاهکار است اینست کـه مرحـوم شـیخ در اواخـر کتـاب حـني تفسـري 

 صنایع و محسنات بدیعی و لطایف و ظرائف صوری و معنـوی غزلیـات را ضـمن مقالـۀ تشـریحاشعار موالنا کلیه 
درک مقصـود را نتوانـد و در آخـر کتـاب شـرح حـال جـامع و مفیـدی از بزرگـان  کرده که تا خواننده آنرا نخواند

کی گرفتـه شـده در معاصر موالنا درج نموده و نیز در ابتدای شروع بغزلیات عکس موالنا که از کتاب مناقب افال
این کتاب زینت بخش آن گردیده است ضمناً قصیده مفصلی از مرحوم شیخ در توصیف و تعریف غزلیات موالنا 

  :در کتاب مزبور مذکور گردیده که مطلع آن اینست



٩ 

  ســـخن چـــو خیـــزد از دل بـــدل بگـــريد جـــا
  ســخن ز نفــس و هــوی نیســت غــري بــاد هــوا   ْ

 

  .شودهان چاپ شده و از شاهکارهای دورۀ کنونی محسوب میشمسی در اصف ١٣١٩این کتاب در سال 
  .حیات جاوید که منتخب معراج السعاده نراقی در اخالق است -۶
 .ایست فارسیفلسفه شرعیات که رساله -٧
 ١٣١۶ایست از شرح حال و آثار شعرا و ادبا از دورۀ مشروطیت ایـران تـا سـال نامه سخنوران که مجموعه -٨

ایست در تعریف سخن موزون و تأثري  کالم منظـوم در طبـایع و از ل بر مقدمهشمسی با گراورآنها و مشتم
ایـن کتـاب در . اشعار مرحوم شیخ بطور نمونه در این تذکره نمایان و شاهد ذوق سرشار و فراوان اوست

 .اصفهان بطبع رسیده است
و یکسـال شمسـی تأسـیس  ١٣٠۵کـه در سـال ) اجتمـاعی -فلسـفی -اخالقـی -ادبـی -علمی(مجله عنقا  -٩

 .بنوشنت و طبع دوازده شماره آن ادامه داده شد
عالوه بر آثار فوق آثار دیگری نیز از مرحوم شیخ باقی مانده که بچاپ نرسیده است فهرست کلیه آثـار وی ضـمن 

  .شرح حاىل که در خاتمه این کتاب بقلم خود او نگاشته شده ذکر گردیده است
نمـود مقـاالت و دی طوىل داشت و در اشعار خود شمس تخلص میمرحوم شیخ در شاعری و سخن سرائی نیز ی

های عرفان و اخگر اصفهان و مجله معارف طهـران و آینـده ایـران و غـريه از او بیادگـار اشعار بسیاری در روزنامه
  .است

  صفات و سجایای اخالقی
عـانی و بحـث در مرحوم شیخ با کمال فضـل و تبحـری کـه در علـوم مختلـف داشـت و اغلـب در موقـع تحقیـق م

-مطالب عرفانی سحر بیان خاص داشته و بمصداق ان من البیان لسحرا همـواره مجلسـیان را مجـذوب خـود مـی
داشت معذلک اکثر اوقات سکوت و صرب و حوصله و آرامش خاطر و تواضع و ادب مالزم حال او بود با عمـوم 

شناخت و دفعـه اول ه اگر کسی او را نمینشست کدر میان مردم طوری می. کردطبقات بوضع مطلوبی سلوک می
توانسـت فـرق بگـذارد پیوسـته از لغـو اعـراض داشـت بردبـاری در مصـائب و مالقات بود وی را با دیگران نمی

تحمل شدائد مجبول و مفطور او بود هیچ زمان از درد شکایت نداشت چنانکه چندین سال ابتال بدرد پا داشـت 
و دانش فـارغ ننشسـت اغلـب در مجالسـی کـه حضـور داشـت بقـدری مـؤدب و و با این حال آنی از ترویج علم 

نشست که دیگران تحت تأثري کمال و ادب او واقع شده و گاهی اتفاق میافتاد که سکوت ایـن مـرد حـق ساکت می
کـرد اصـال در ایـن سـرا خواست وارد شود خیال نمیکرد که اگر کسی از بريون اطاق میطوری همه را احاطه می

در تحقیق معـانی کمـرت کسـی بـا . فرمودهست در مکالمه و گفتگو دلهای همه را بطرف گفتار خود جلب میکسی 
-نمود بقدری در تشریح مطالب مسلط بود که همگان از عـارف و عـامی اسـتفاده و استفاضـه مـیوی برابری می

فرمـود و آالم دم رنجـه مـیزدگان و دلسـوز بیچارگـان بـود باحوالسـی رنجـوران قـتسلی دهنده مصیبت. نمودند
صرب و شکیبائی در مقابل نامالیمات پیشه او بود و از هـیچ . بخشیدبیماران را باعیادت و محبت خود تسکني می

ساخت و هیچگاه از تنگی زندگی شکایت نداشت و جـز رضـای حـق و صدمه و رنجی گریزان نبود با شدائد می
  .شناختخدمت خلق چیزی را معترب نمی

  خوفات شی
و عاقبت او را به بسرت انداخت چندین هفتـه رنـج و درد  مرحوم شیخ را بیماری دردپا و مرض قند ناتوان ساخت

شـتافتند و از هـیچ اقـدامی دریـغ یاران و بستگان بجستجوی دواو بمنظور شـفا بهـر سـو مـی. کشید اما لب نگزید
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ا بسرای فنا ترجیح داد و رخت بسراپرده دوسـت نداشتند هرچه بیماری را مداوا کردند سودی نبخشید تا دار بقا ر
  .کشید و جان بجان آفرین تسلیم و در نقاب خاک برای همیشه آرمید

قمـری و سـن  ١٣۶۶شمسی مطابق پـنجم جمـادی االوىل سـال  ١٣٢۶تاریخ فوت او شب هفتم فروردین ماه سال 
باشد که به تکیه درویـش الد اصفهان میسال بود مزار وی در تکیه نوبنیاد واقعه در قربستان تخت فو ۶٣شریفش 

  :اشعار زیر را این فقري متخلص به عبدی بمناسبت رحلت آن مرحوم سروده. ناصرعلی معروف شده است
  اســــــــــــداله عــــــــــــارف دانــــــــــــا
  بـــــــود ایزدگشســـــــب والـــــــه حـــــــق
ــــب ــــت لق ــــرعلی ز دوس ــــت ناص   داش
ــزار ــزون ز ه   سیصــد و شصــت و شــش ف
  دعـــوت حـــق شـــنید و شـــد از شــــوق

  ســــرای مجــــازکــــرد رحلــــت از ایــــن 
  متصـــــــل شـــــــد برحمـــــــت یـــــــزدان
  گفــــت عبــــدی ســــلیلش ایــــن اشــــعار

ْ  

  آن ادیـــــــــب و حکـــــــــیم بیهمتـــــــــا 
  مــــتخلص بــــه شــــمس و شــــمع هــــدی
ــــــــــادی راه ســــــــــالکان صــــــــــفا   ه
ـــــــــادی االوىل ـــــــــنج جم ـــــــــب پ   ش
ـــــــا ـــــــق خـــــــالق یکت   محـــــــو در عش
ـــــاوی ـــــت الم ـــــه جن ـــــد ب ـــــد مخل   ش
  در بهشــــــت بــــــرین و عــــــرش عــــــال
ــــــا بغــــــري خــــــدا   کــــــس نــــــدارد بق

 

  قمری عبدالباقی ایزدگشسب ١٣٨۶مطابق ربیع االوىل شمسی  ١٣۴۵طهران تريماه 
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  مقدمۀ مؤلف
  

  بسمه تعاىل شانه
هجـری تـألیف شـده و در همـان سـال در مطبعـۀ محمودیـه اصـفهان  ١٣٣١تذکرۀ شمس التـواریخ در سـال  کتاب

ب بچاپ سنگی رسید و پس از چاپ بفاصلۀ دوسه ساىل کمیاب گردید و مورد توجه علماء و فضـال و اربـاب اد
در کتـاب  .کردنـدگشت حتی آنکه در بعضی مدارس جدیده بعنوان تاریخ ادبیات اسالمی و ایرانی تـدریس مـی

ذریعه اىل تصانیف الشیعه تألیف عالم بزرگ و فاضل سـرتگ و عالمـۀ جلیـل محمدمحسـن الشـهري بآقـابزرگ لا
تـذکرۀ شـمس التـواریخ : ١۴٠ :چنـني یـاد نمـوده ٣٨ساکن نجف اشرف در جلد چهارم آن کتاب صـفحه طهرانی 

الشـعرا و خاتمتـه فـی ) ۴(العرفـا ) ٣(الحکمـا ) ٢(فی تذکرة احـوال الفقهـا ) ١(. فارسی مرتب علی ارکان اربعه
و طبـع باصـفهان  ١٣٣١ترجمة المؤلف و فواید آخر الفه الشیخ اسداله بن محمود الگلپایگانی نزیل اصفهان فـی 

  .کر اربعة عشر تألیفاً لنفسهو ذ ١٣٠٣و ذکر فی خاتمته انه ولد حدود 
بسیاری از واعظني شهري و جمعی از فضالء طالب و برخی از علماء اطیاب از طرز روش آن کتاب و فواید آن بـه 

مرحـوم حـاج مريزاعبدالمحمـدایرانی  .نگارنده شفاهاً در اصفهان و سایر بالد تربیـک فرمـوده و تشـویق نمودنـد
ب پیدایش خط و خطاطني و فؤاد التواریخ و امان التـواریخ کـه چنـد جلـد نما منطبعه مصر صاحب کتامدیر چهره

شـمس التـواریخ « :در بـاب کتـاب نـامربده چنـني آورده ١٣۴٧بهمـن مـاه  ١۴است در سال بیست و پنجم شـماره 
عرا تألیف عالم یگانه شیخ اسداله گلپایگانی رساله و جنگی است تاریخی و مفید که بطور تذکره از کلیۀ علما و ش

و کتـاب نـامربده بعلـت جامعیـت و » .و حکماء متقدمني و متاخرین با شرح مختصری از احوالشان ذکر کرده است
آنکه بر حجم کتاب نیفزاید بطور اختصار نگارش یافته و اکنون دورۀ دوم آن کتاب قدری مفصلرت و جامع تر و بـا 

شـود و اشـعار بـبعض اشـعار مهمۀ آنها یـاد مـی شود و اغلب در ذکر رجال بعضی کتبفوایدی زیادتر نگاشته می
و روشن باشد که ما سبک نگارش و روش تألیف آنرا تغیري نداده و همـان سـبک و روش دورۀ اوىل . شودآنها می

ایـم بلـی تصـحیحات و توضـیحات بسـیاری در آن را پريوی نموده و تألیفی علیحده و تذکرۀ جدیـدی قـرار نـداده
ی بر آن افزوده شده امید است مورد استفادۀ طالبان علم و دانش و محل توجه و عنایـت شده و فواید رجالیه زیاد

  .بزرگان و دانشمندان گردد
واضح باشد در ترتیب رجال و تقدیم و تأخري سنوات فی الجمله مالحظه شده و سال هجـری منظـور اسـت مـثال 

د تـا زمـان حاضـر و همچنـني حکمـا از شـوفقها از سنوات اول هجری یعنی از فقیه بزرگ نـامی اول شـروع مـی
  .شود تا عصر حاضر و همچنني عرفا و شعراحکیم اول نامی از سنوات هجری شروع می

  )گلپایگانی سابق( شمسی اسداله ایزدگشسب ١٣٢۵تريماه  -اصفهان
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  مؤلفمقدمۀ 
  

  بسم اله الرحمن الرحیم
بویژه گلدسـتۀ چمـن رسـالت و معتکـف خلـوت پس از حمد و سپاس پاک یزدان و درود بر پیمربان و وخشوران 

ىل مع اله و صاحب کرامت من یطع الرسول فقد اطاع اله یعنی حضرت محمد صلی اله علیه و آله و وصـی بـر 
مقدار نـابود حق شهسوار میدان الفتی و جالس سریر هل اتی علی مرتضی و اوالد طاهرین او چنني گوید فقري بی

ایزد گشسب متخلص به شـمس کـه پوشـیده نیسـت براربـاب دانـش و بیـنش کـه ) نیگلپایگا( اسداله بن محمود
خوشرتین نامه نگاری نگارش شرح حال دانایان و بزرگان و ادباء ملت است و بـر ذمـت همـت همـه دانشـمندان 

ملـی  الزم است که تاریخ دانشمندان ملت را مضبوط دارند و تراجم هرنمندان ایشان را در قید تحریر آرند تا آثـار
و مفاخر قومی مضبوط و موجب وقع در قلـوب و جـاذب و جالـب اهمیـت در انظـار باشـد و سرگذشـت علمـا و 
حکما و عرفا و ادبا بعد از علوم الهیه و معارف حقیقیه بهـرتین نگـارش تارخیـه اسـت کـه دفـرتش مـرآت جمـال 

و تـاریخ علمـا و فقهـا و  اش لوح محفـوظ صـاحبان وجـد و حـال و مـرام نگارنـده گـزارشارباب کمال و صفحه
حکما و عرفا و شعر او ادبای اسالمیه خصـوص اثنـی عشـریه اسـت بهـر مسـلکی کـه باشـند بـر حسـب خـواهش 

داند و اسباب این کار کمـا هـو حقـه بعضی برادران ایمانی اگرچه نگارنده خود را از انجام این خدمت قاصر می
  .از این خدمت عذر نخواستم ١کلهماالیدرک کله الیرتک جمع نبود وىل مع ذلک بمضمون 

ــــــید ــــــوان کش ــــــی نت ــــــه م ــــــا گرچ   آب دری
ـــــــید   ْ ـــــــد چش ـــــــنگی بای ـــــــدر تش   هـــــــم بق

 

امید است که مقبول خاطر دانشمندان افتد و از زالتش درگذرند و باصالح معایبش کوشـند و اسـتدراک مافـات 
ورد که فـالن حکمـی بـوده منه نمایند و کسی را نرسد که از روی اعتساف از انصاف در گذرد و به مؤلف بحثی آ

  .یا بهمان اخباری یا آن عالم شیخی یا آن عارف و درویش و فالن رانده از کیش
هرگــاه مــورخ یــا تــذکره نــویس شــرح احــوال اشخاصــی را ثبــت کنــد و بعقیــدت و مســلک آنهــا اشــارت کنــد و 

-اگرچه بطور کلی فرموده. باختالفات حادثه میان آنها اشعار نماید و حقیقت نویسد نباید هدف سهام مالم گردد
انـد و بعضـی از حکمـا و نیز باید دانست که بعضی از فقها حکیم یا عارف بـوده ٢من صنف فقد استهدف: اند

انـد اند و بعضی شعرا حکیم یا فقیه یا عـارف بـودهاند و برخی عرفا شاعر یا حکیم یا فقیه بودهفقیه یا شاعر بوده
ایشان مالحظه نموده و در عداد قـومی شـمرده و بنـای ایـن کتـاب بـر اختصـار  و نگارنده غالباً جهت غالبه را در

است تا جامع تراجم اکثر دانشمندان و علما و ادبا گردد و به بزرگی حجم کتاب یا مجلدات کثريه احتیـاج نیفتـد 
یاب بلکه ام و چون مقصد نگارش دورۀ دوم همان کتاب است که اکنون کمو نام کتاب را شمس التواریخ گذاشته

نایاب است سبک انشاء و روش و اسلوب آنرا تغیري نداده بلکه بتکمیل و جامعیت و صحت آن اهتمـام نمـوده و 
  .مرتب نمودم او را بر چهار ارکان و یک خاتمه

  

                                         
 .اش راترک نتوان کرداش نتوان رسید همهآنچه بهمه ١
  .مت شدکسی که کتابی تصنیف کرد هر آینه نشانۀ تري مال ٢
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  رکن اول
  در ذکر حاالت فقهای عظام

و  ١عن ادلتها التفصـیلیة هوالعلم باالحکام الشرعیة الفرعیةاند بحسب اصطالح بدان که فقه را تعریف کرده
ادله عبارت است از کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل و برای استنباط احکام علمی وضع و تدوین شـده کـه او 

انـه العلـم بالقواعـد الممهـدة السـتنباط االحکـام : انـد کـهنامند و آن را تعریف نمودهرا علم االصول فقه می
  ٢.الشرعیة الفرعیة

اند و اکثـر متـاخرین اصـوىل هسـتند و جمعـی اخبـاری کـه فقها را بدو دسته تقسیم کرده از اینجاست که حضرات
اند باید من باب التسلیم باخبار عمل نمود و بسیاری از آنها اجماع و دلیـل عقـل را حجـت ندانسـته بلکـه مدعی

ن وارد نیسـت داننـد و در احکـامی کـه خـربی در آبعضی ظـواهر کتـاب را قطـع نظـر از اخبـار مبینـه حجـت نمـی
گویند مثل کشیدن دود تنباکو و توتون و گویند عمـل باجتهـاد و رای حـرام باحتیاط عمل نموده و ماالنص فیه می

  .شود که علم و قطع حاصل از اغري اخبار حجت نیستاست بلکه از کالم بعضی از اخباریني چنني مستفاد می
جت است بلکه خربی که مخالف ظاهر کتاب باشـد بایـد اما اصولیون گویند ظواهر کتاب و دلیل عقل و اجماع ح

بر جدار زد ورای و استنباط مجتهد در اخذ احکام مناطست و پس از زمان غیبت کربی بـاب علـم مسـدود گشـت 
چون کتاب اگرچه قطعی السند است ظنی الدالله است و اخبار غري از متواتر که نادر است هم ظنـی السـند اسـت 

ن تکلیف بالضروره باقی است پس ناچار باید عمل بمظنه نمود و در این مقـام دو عقیـده و چو. هم ظنی الدالله
کنند و آنها را ظن مطلقی گویند و بعضی ظن قـوی حاصـل از اخبـار و مختلف است بعضی بمطلق ظن عمل می

کننـدو مـیآیات را کافی دانند و آنهارا ظن خاصی گویند و برای رجوع مقلدین بآنها گـاهی بضـرورت اسـتدالل 
و بـرای  ٣من کان عاصیاً هواه مطیعاً المرمواله فللعوام ان یقلدوه :گاهی باجماع و گاهی ببعضی اخبارمانند

انظروا اىل رجل منکم قدروی حـدیثنا  :جواز قضاوت و حکم بني الناس و نیابت عامه بمقبوله عمر بن حنظله
مچنـني هو  ٤فـانی قـد جعلتـه علـیکم حاکمـا و نظر فی حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکما

و فقـري در کتـاب  ٥انما علینا ان نلقی علیکم االصول و علیکم ان تفرعـوا :برای جواز فتیا و استنباط باین خرب
االخبـاریون هـم  :انـدمصابیح العقول در مقصد رابع آن محاکمه بني این دو طایفه نموده و بعضی از علما گفتـه

یکـی از علمـاء قریـب  ٦یشعرون و االصولیون هم االخباریون مـن حیـث الیشـعروناالصولیون من حیث ال
  .عصر بلکه معاصر ما کتابی بنام اصول آل الرسول نوشته و ثابت نموده که مأخذ اصول همان اخبار است

 های متقدم بلکه متوسطه این تخالف شدید نبـوده وىل در دورۀ اخـريه نـزاع طـرفني بحـد تلعـني و تکفـريدر دوره
گویند غرض از اصل عنـوانی اسـت صـادق بـر کتـابی کـه احادیـث آن رسید بدانکه هرگاه فقها اصول اربعماه می

شنیده شده باشد از معصوم یا از کسی که شنیده از معصوم و مشهور آنست که صاحبان آن اصول کمرت از چهارصد 
تـألیف عمـدۀ آن اصـول در عصـر اصـحاب امـام  اند و بیشرت از اینها نیز گفته شده وىل آنچه معلوم استمرد نبوده

                                         
  .فقه علم باحکام شرعیه فرعیه است از دلیلهای تفصیلی آن ١
  .یعنی اصول فقه علم بقواعدی است که آراسته شده برای استنباط احکام شرعیه فرعیه ٢
  .هرکه نافرمانی هوی کندو فرمانربدار آقای خود باشد پس عوام را مريسد تقلید و پريوی او ٣
ت کند حدیث ما را و نظر در حالل و حرام ما کنـد و بشناسـد احکـام مـا را پـس بـداوری او راضـی نظر کنید بمردی از شما که روای ٤

 .شوید همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم
 .همانا برماست که القاء اصول بر شما کنیم و بر شماست که تفریع بر آن اصول کنید ٥
  .ونند و استشعار ندارنددانند و اصولیون اخباریاند و نمیاخباریون اصولیون ٦



١۴ 

  .بوده) ع(صادق
و نیز باید دانست که اخبار بواسطه محمدین ثالثه متقدمني که محمدبن یعقوب کلینی صـاحب کـافی و محمـدبن 

صاحب من الیحضـره الفقیـه و ) صدوق(الحسن الطوسی صاحب تهذیب و استبصار و محمدبن علی بن الحسني
تاخرین که محمد محسن فیض صاحب وافی و محمد باقر مجلسی صاحب بحـاراالنوار همچنني محمدبن ثالثه م

و بایـد دانسـت کـه بعضـی از فقهـا  .و محمدبن الحسن معروف به شیخ حر عاملی صاحب وسـایل جمـع گردیـده
  .اند یعنی دارای علم کالممتکلم هم بوده

  علم کالم
سالم و این کالم باصـطالح متـأخرین اسـت و باصـطالح علم کالم علم است باحوال مبدء و معاد بر نهج قانون ا

قدما صناعتی است که قدرت بخشد بر محافظت اوضاع شـریعت بـدالئلی کـه مؤلـف باشـد از مقـدمات مسـلمۀ 
اند بسبب ایـن علـم محافظـت عقایـد خواستهمشهوره در میان اهل شرایع خواه منتهی به بدیهیات شود یا نه و می

اد از سایر ملل و شرایع بنمایند و در ضمن اختالفات داخلیه را هم بسبب اسـتدالالت شرعیه را از تعرض اهل عن
مدون سازند و شروع در تقریر و تحریر نمودند بلکه بعضی طریقۀ تحصیل معرفت را منحصر بتحصیل علم کـالم 

مسـائل رای دانستند و اول حدوث علم کالم از زمان واصل بن عطا شاگرد حسن بصری بوده چـون در مسـئلۀ از 
او را مرجوح داشته از مجلس او کناره گرفت تولد واصل بن عطا رئیس معتزلـه در سـنه هشـتاد و وفـاتش در سـال 

  .سال اتفاق افتاده ٨٨بسن  ١١٠و وفات حسن بصری در سال  ١٣١
شـود و تولـدش و ابوالحسن اشعری علی بن اسمعیل بن اسحق بن سالم که نسبش به ابوموسی اشعری منتهی مـی

واقع شده از اعـاظم تالمـذۀ ابـوعلی جبـائی کـه بـا اسـتاد خـود مخـالف شـد و  ٣٢۴یا  ٣٣٠و وفاتش در  ٢۶٠در 
  .اند اشعری و معتزىلحاصل آنکه متکلمني بر دو قسم شده .اصحابش را اشعری نامند

و شـعرا بلکـه اکنون باید دانست که مقصود ذکر تمام فقها نیست ونه در قسمتهای دیگر ذکر تمام حکما یا عرفـا 
مقصد ذکر جمعی کثري از هر طایفه است خصوص مشاهري آنها که طالبني اطالع احاطه بشرح حاالت بسـیاری از 
اهل آن مسلک و تـاریخ والدت و وفـات و غـريه پیـدا کننـد واال ذکـر جمیـع طـوامريی الزم دارد و کتـاب کبـريی 

  .نگاشنت الزم و مثنوی هفتاد من کاغذ شود
  )ره(رازی ١یعقوب کلینی بنثقةاالسالم محمد

را کـافی و فـروعش فـروع راوافـی که اصـولش اصـول از علما و محدثني و فقهاء شیعه است صاحب کتاب کافی 
در مـدت بیسـت سـال ایـن کتـاب را . همانا قول معصوم است که هو کاف لشیعتنا تخمینا هشـتاد هـزار بیـت اسـت

و کتـاب تعبـري  و کتـاب رسـائل ائمـه ٢ردبـر قرامطـهماننـد  تألیف فرموده او را جز کتاب کافی مصنفات دیگر اسـت
انـد از آن جملـه خواب و کتاب رجال و کتاب اشعاری که در مدح اهل البیت گفته و بـر کـافی شـروح بسـیار نوشـته

و مالصـدرای شـريازی و شـرح مالصـدرا تـا بـاب ان االئمـة والة  مازنـدرانی ٣مالصـالحمحمدتقی مجلسـی و 
در بغداد رحلـت نمـوده و محمـد بـن جعفـر الحسـینی کـه از  ٣٢٨ه بیشرت دیده نشده و در سنه امراله و خزنة علم

  .اشراف بغداد بوده بر او نماز گذارد و در مقربۀ باب الکوفه مدفون شده

                                         
 .کلني بفتح کاف و ضم آن اسم دهی است ١
 .انداصحاب احمد بن قرمط از فرق مالحده و باطنیه ٢
نام پدرش احمد از تالمذۀ محمدتقی مجلسی و داماد او بوده حاشیه بر معالم االصول و شرحی بر زبدۀ شیخ بهـائی نوشـته وفـاتش  ٣

  .١٠٨۶در 
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  بن موسی بن بابویه القمیابوالحسن علی بن الحسني 
بــوده و بــه عــراق رفتــه و بصــحبت ه و در عصــر خــود فقیــه و ثقــمشــهور بــه ابــن بابویــه از اعــاظم مجتهــدین قــم 

انـد کـه بـه برکـت دعـای صـاحب االمـر رسیده و از او اخذ مسائل دینیه نموده نوشته ١ابوالقاسم حسني بن روح
وفات یافته و امام حسن عسکری کتـابتی بـاو نوشـته  ٣٢٩علی بن بابویه در سنه  .متولد شده و بآن افتخار میکرده

صنفات ابن بابویه کتابی است در توحید و کتاب الوضو و کتاب الصلوة و کتـاب مشتمل بر مواعظ و نصایح و از م
الجنایز و کتاب االمامـه و کتـاب قـرب االسـناد و کتـاب النسـاء و الولـدان و کتـاب المعـراج و خالصـه تـا هیجـده 

  .تصنیف باو منسوب است
  علی بن بابویه بابویه القمی خلف الصدق محمدبن علی بن موسی بن

داشـت و بتعلـیم مسـائل بایشـان اشـتغال در آنجـا اقامـت وجعفر لقبش صدوق است بالتماس شـیعۀ ری کنیتش اب
نیز بفتوای او رجوع بوده و در سیصد و پنجـاه و پـنج بـه بغـداد آمـده شـیوخ طایفـه از او  داشت شیعۀ خراسان را

نیف داشـته چـون دعـایم شیخ طوسی او را بجاللت قدر یاد کرده قریب به سیصد تصـ. نمودنداستماع حدیث می
االسالم و علل الشرایع و کتاب التوحید و کتاب المقنع فی الفقه و کتاب المصابیح و کتاب من الیحضره الفقیه کـه 
از کتب اربعه است شیخ صدوق قائل بسهوالنبی بوده و شیخ طوسی فرموده ایـن از صـدوق عجـب نیسـت چـو او 

قـربش . اشد وفاتش در سال سیصد و هشتاد و یک بعدد لفظ شفاراست گفتار بوده و الزم نشده راست فهم هم ب
  .در ری طهران است

  الملقب با المفید بن محمدابن النعمان الحارثی الشیخ السعید ابوعبداله
علوم مشـغول در ایام صبا به بغداد آمده باستفادۀ از عکرب است بدیل و متکلمی بیعدیل بوده اصلش مجتهدی بی

ر جواب بوده مباحثاتی با اهل سنت داشته و آنها را کراراً الزام نمـوده گوینـد علمـاء سـنت و حاض شد بدیهه یاب
بموت مفید راحت یافتند والدتش بقول شیخ طوسی در سیصـد و سـی و هشـت و بقـوىل سیصـد و سـی و سـه و 

قـال قـد گویند جناب شیخ بتجرد نفس ناطقـه قائـل بـود و بعـد توبـه نمـود و  .۴١٣وفاتش در سوم رمضان سنه 
چـون  .انـدتألیفات او را قریب به دویست کتاب صـغري و کبـري نوشـته ٢ظهر لنا ان المجرد فی الوجود اىل اله

مقنعه و ارشاد و شرح بر اعتقادات صدوق و کتاب االرکان فی دعایم الدین و کتاب االیضاح فی االمامه و کتـاب 
  .مناسک الحج و خزائنها

  الحسن بن علی الطوسیبن  الشیخ الفقیه ابوجعفر محمد
شـود مـراد و در فقه هرجا شیخ مطلق ذکر می گویندشیخ الطایفه میاز اعاظم مجتهدان شیعۀ امامیه است و او را 

-در مجلس درسش زیاده از سیصد نفر از مجتهدین حاضـر مـی. شیخ طوسی است در بغداد بافاده اشتغال داشته
طۀ فتنۀ که در میانۀ شیعیان و مخالفان واقع شده خانـۀ کـه در اند چون در سال چهارصد و چهل و هشت بواسشده

وفات یافـت و او را در همـان مشـهد  ۴۶٠باب الکرخ داشت سوخت کتب او ضایع شد به نجف آمد تا در محرم 
-نگارنده مدتی در مسجد طوسی که حاوی قرب شیخ است از بعض اسـاتید فقهـا اسـتفاده مـی. اندمنور دفن کرده

کتب عدیـده تـألیف فرمـوده .  یخ بر آن بود که باری تعاىل قادر نیست بر غري آنچه مقدور عبداستگویند ش. کرد
اند و کتاب مصـباح در دسـتور اعمـال و ادعیـه همچون تهذیب و استبصار که بر آنها شروح و حواشی بسیار نوشته

                                         
در  ٣٢۶شـعبان  ١٨شیعۀ امامیه مقام بزرگی دارد و در غیبت صغری سومني نایب خـاص امـام منتظـر ع در حسني ابن روح در میان  ١

  .بغداد رحلت نموده
 .گفته برای ما روشن شد که مجردی در وجود جز خدا نیست ٢
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داشـته کـه بـه سـی جلـد بـالغ است و نیز تفسريی کبري بر قرآن نوشته که بیست مجلد است و تصـنیفات دیگـر هـم 
  .میشده

  بن حسن بن فضل الطربسی عماد المفسرین ابوعلی فضل
فضل او دلیلـی واضـح اسـت معاصـر صـاحب مجمع البیان بر کمال وتفسري کبري او مسمی به . از علماء تفسري است

دیگـر مختصـر کـه  کشاف بوده و بعد از فراغ از تفسري کبري چون تفسري کشـاف بنظـرش رسـید آنـرا پسـندیده تفسـري
جامع فواید تفسري کبري خود و لطایف تفسري کشاف بود در سـلک تـألیف کشـید و آنـرا جـامع الجوامـع نـام نهـاد و 

  .رخ داده قرب شریفش در مشهد رضوی است ۵۴٨کتب دیگر نیز دارد وفاتش در سال 
علـی بـن الحسـني بـن ابوالقاسم الشریف المرتضی علم الهـدی ظم قدوةالفقها و المتکلمني  السید االع
  الکاظم محمدابن ابراهیم بن االمام موسی موسی بن

و  ٣۵۵مکنت و ثروت فراوان تولدش در مـاه رجـب  مجتهد علی االطالق و مرجع فضالی آفاق بوده و صاحب 
 از عقاید کالمیـه سـید آن بـوده .در بغداد دفن شده آنگاه به  کربال نقل کردند ۴٣۶در ماه ربیع االول سنه  فوتش

که ارادة اله عرض الفی محل و در بعضی کتب است که بني شیخ مفید و سیدمرتضی در نود و پنج مسئله کالمیه 
اخـتالف بـوده جنـاب ســید را مصـنفات بسـیار بــوه از آن جملـه اسـت غـرر و درر و تفســري سـوره حمـد و کتــاب 

در اصـول فقـه و تقریـب الموضح عن جهـة اعجـاز القـرآن و آن کتـاب معـروف بـه طرفـه اسـت و کتـاب ملخـص 
  .االصول در علم کالم و تفسري خطبۀ شقشقیه

     الدین محمدبن حسني بن موسی السید الشریف ابوالحسن رضی
صاحب اشعار دلپـذیر اسـت بلکـه او را مسلم بزرگواریش  برادر سید مرتضی تولدش در سال سیصد و پنجاه و نه

حقـایق التنزیـل و خصـائص االئمـه و : از کتـب مصـنفه اوسـتاند جامع نهج البالغه او بـوده و گفته اشعر قریش
وفـات یافـت و فخرالملـک وزیـر  ۴٠۶در پنجم محرم سنه  .تفسري القرآن و تلخیص البیان در مجازات قرآن و غريه

  .سلطان بهاء الدوله دیلمی و قضات و اعیان بر جنازۀ او حاضر شدند و در بغداد مدفون شده
  ادریس العجلی الربعی الحلی عبداله محمد بن احمد بن والعالم الفاضل فخرالدین اب

دخـرتزادۀ شـیخ  .محمدبن ادریس شافعی پـیش بیش و در فقه از اند نکته پردازیش از فخر رازیدر وصفش گفته
و پنج سـالگی بسـرحد اجتهـاد رسـیده کتـاب سـرائر از مصـنفات شـریفۀ اوسـت و او را بـر  طوسی بوده در بیست
در عنفـوان جـوانی بسـرای  ۵٧٨و بقـوىل  ۵٩٨در سـال . وجعفر طوسی ابحاث بسیار اسـتتصانیف شیخ اجل اب

  .جاودانی شتافته
  جعفربن یحیی بن حسن بن سعید هذىل الحلی الشیخ المحقق نجم الدین ابوالقاسم

و  نـافعشرایع االسالم دارد و کتاب معترب ومختصر   و شرایع اسالم صاحب قوۀ قدسیۀ اجتهاد در استنباط احکام
النهایه که شرح نهایۀ شیخ طوسی است و کتاب معارج در اصـول فقـه و خواجـه نصـري الـدین طوسـی بعـزم  نکت

زیارت او از بغداد به حله رفت و محقق در روز ورود خواجه بتـدریس اشـتغال داشـت پـس محقـق طوسـی وارد 
گفـت خواجـه اعـرتاض مـیمجلس محقق حلی شد وقتیکه شیخ محقق مسئله استحباب تیاسر در قبلۀ اهل عـراق 

نمود که اگر تیاسر از قبله بغري قبله است حرام اسـت و اگـر از غـري قبلـه بسـوی قبلـه اسـت پـس آن واجـب اسـت 
انـد و هجـری نوشـته ۶٣٨جواب داد استحباب تیاسر از قبله بسوی قبلـه اسـت و خواجـه پسـندید والدتـش را در 

  .در حله است نگارنده زیارت نمودهقربش . اندنوشته ۶٧۶و بعضی در  ٧٢۶وفاتش را در 
  الحلی حسن بن یوسف بن علی بن مطهر  جامع المعقول و المنقول الشیخ

دارالمـؤمنني حلـه تحصـیل کـالم وفقـه و  منشـأش مجدد ماثر شریعت مصطفوی و مجدد طریقۀ مرتضـوی مولـد و
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مت حکـیم طوسـی نصـري شرایع و والد خود نموده و مطالب حکمیـه را از خـداز محقق صاحب  اصول و عربیت
سلطان محمد خدابنده شـیخ را گرامـی . در ترویج مذهب اثنی عشری مساعی جمیله نمود. الدین تحصیل فرموده

از مصـنفاتش  .٧٢۶و وفاتش در روز شنبه بیست و یکم محرم سـنۀ  ۶۴٨داشت والدتش در بیست و نهم رمضان 
فني و کشـف المـراد فـی شـرح تجریـد االعتقـاد وىل تـا آنچه نگارنده دیده ارشاد و تبصره و مختلف و تحریر و ال

  .اندهشتاد تصنیف باو نسبت داده
  الشیخ فخر الدین محمد

 ٧٧١و وفـاتش در سـال  ۶٨٢بوده تولدش در سنه  عالمی بافضایل ١فرزند شیخ عالمه محققی نحریر در صغر سن
  .سال عمر نموده ٨٩بوده بنابراین قریب 

  مکی بن حامد العاملی ابوعبداله محمد ابن الدین افضل المحققني شیخ شمس
بود و آخر در میدان دمشق در وقت چاشـت  معروف به شهید اول صاحب دروس و لمعه و غريه یکسال در حبس

  .او را بدار آویختند و سوزانیدند بفتوای برهان الدین مالکی و غريه ٧٨۶االوىل سنه  پنجشنبه نوزدهم جمادی
  فهداالسدی الحلی ابوالعباس احمدبن محمدبن

رود بیک واسطه از شـاگردان شـهید رود بیک بشمار میاز جمله فقهای بزرگ که از عرفای سرتگ هم بشمار می
اول است کتاب تحصني در صفات عارفني نگارش اوست در مجالس المؤمنني نوشته که سید محمدنور بخش کـه 

  .است ٨۴١ار سال و وفاتش در سنه مدت عمرش هشتاد و چه. از اکابر صوفیه است از تالمذۀ اوست
  علی بن عبدالعاىل العاملی الکرکی الشیخ نورالدین علی بن الحسني بن

در نجف اشرف وفات یافتـه احیـاءالموات  ٩۴٠انددر سال معروف به محقق کرکی که او را خاتم المجتهدین گفته
  .و جامع المقاصد در شرح قواعد و شرح الفیه شهید و غريه از اوست

علی بن احمـد بـن محمـدبن  بن نورالدین المعروف بابن الحجة م همام علم اعالم شیخ زین الدیناما
  العاملی الشامی جمال الدین بن تقی بن صالح علی بن

از غالب علوم و فنون بـا بهـره و از سـلوک و تصـوف  مشهور به شهیدثانی صاحب مقامات رفیعه و درجات منیعه
در خدمت اساتید عصر تحصـیل طـب و حکمـت و هندسـه و حسـاب و فقـه و  ٩١١هم با نصیب میالدش در سنه 
او را کشـتند و  ٩۶۶یـا  ٩۶۵اند که از جهت تهمت رفض و امر تشیع در قسطنطنیه در ادبیه و غريذلک نموده نوشته

 اند که چـون او راسه روز جسدش روی خاک بود سپس او را بدریا افکندند از سید نعمت اله جزایری نقل کرده
تألیفات دیگـر نیـز . بست شرح لمعه از اوست و مسالک هم منسوب باوستشهید کردند خونش اله اله نقش می

باشـد و کتـاب االربعـني حـدیثا دارد همچون منیةالمریدین که در آداب طلب علم و حضور نزد مشایخ و غـريه مـی
  .فی الفضائل

  الحسینی االملی السید حیدر بن علی العبید ىل
انـد باینکـه او انـد و فقهـاء عظـام بـا اینکـه تصـریح نمـودهرف بوده و او را صاحب کشف حقیقی گفتـهفقیهی عا

جامع االسرار و جـامع الحقـایق و  :از اوست اند عارف و حکیم و صوفی است همگی بجاللت قدر یادش نموده
عظـم و تـاویالت نیـز از تاریخ بعضی تالیفات اوست و او شاگرد فخرالمحققني بوده کتاب المحـیط اال ٧٨٧سنه 

  . اوست
                                         

تالیفـات پـدر را کـه ناتمـام اند در ده سالگی مجتهد گردیده شرح قواعد و حاشیه ارشاد و کافیه در کالم از اوست و بعضـی از نوشته ١
  .بوده تمام کرده



١٨ 

  ابی جمهور االحسائی الشیخ محمد بن علی بن ابراهیم بن
به مکه معظمـه مشـرف  ٨٧٧بريون از حد احصاء در  کماالتش بني جمهور مشهور است مولدش لحساء و فتوتش

اند هجری وفاتش در نهصد و. شده از مصنفات اوست کتاب غواىل الالىل و مجلی که بر مذاق صوفیه واقع شده
  .واقع شده

  عبداله الحسینی الدشتکی السید الجلیل مري اصیل الدین
صاحب جاللت و نبالت و تقوی و دیانت در علم انشاء و تفسري و تألیف ممتاز بوده در زمـان سـلطان ابوسـعید از 

صـاحب  نمـوده ودارالملک شرياز به هرات رفته و هفتـۀ یـک مرتبـه در مدرسـۀ مهـدعلیا گـوهر شـاد موعظـه مـی
  .٨۴٣و بقوىل سنه  ٨٠٣تألیفات است انتقال مريسید اصیل الدین بریاض بهشت در هفدهم ربیع االول سنه 

  السبزواری حسني بن علی الواعظ الکاشفی
: با وقوفی کامل بوده تألیفاتش بسیار از جمله از علوم دینیه و فنون غریبه صاحب دستگاه بوده در خصوص نجوم

  .رحلت نموده ٩١٠محسنی و روضةالشهداء در سنه  جواهر التفصیل، اخالق
الدین محمدشاه  الدین بن نوراله بن شمس السید شریف بن السید جمال سید العلماء قاضی نوراله بن

  المرعشی الشوشرتی الحسینی
زمان دولت سلطان جهانگري پسر جـالل الـدین  از محدثني و متکلمني و محققني است سید شیعه تراشش گویند در

انـد کتـاب مجـالس المـؤمنني از شـهید ثـالثش گفتـه .محمداکرب تیموری آنجناب را در اکربآباد هند بقتل رسانیدند
تألیفات اوست و احقاق الحق ردبر ابطال الباطل که فضل بن روزبهان اصفهانی در رد بر کتاب نهج الحق عالمـه 

هزار و سی هم شهید نشـده بـوده وىل در بعضـی  بر طبق استنباط صاحب طرایق الحقایق تا .نوشته و غريه و غريه
  .اند و مدت عمرش را شصت و سه سال معاصر شیخ بهائی بودهنوشته ١٠١٩کتب معتربه رحلتش را در سنه 

  اردبیلی ورع مالاحمدبن محمد عالم فاضل فقیه کامل
وست و حدیقـة الشـیعه را وده تفسري آیات االحکام و شرح ارشاد ناتمام از ابمشهور به مقدش معاصر شیخ بهائی 

گویند در حاشیه الهیات تجریـد بوحـدت وجـود میـل کـرده . انددانستهناند و محققني از او بعضی باو نسبت داده
  .بوده ٩٩٣رحلتش در سنه

  زین الدین الشهید الشیخ حسن ابن الشیخ
  .وفات نموده ١٠١١شده در سال متولد  ٩۵٩در سنه  ١صاحب معالم االصول

 عبدالصـمدبن محمـدحارثی شیخ عزالدین حسني بن والملةوالدین محمدبن  بهاءالحقفقیه المحدثني
  همدانی

در خدمت پدر و فضالی عصر . ٩۵٣ از بزرگان عرفاء محققني و حکماء مسلمني است تولدش هفدهم محرم سنه
جـد و حـال حصیل علوم و فنون نموده و مدتی سیاحت آفاق کرده و پیوسته با ارباب فضل و کمال و اصـحاب وت

حساب تشریح االفـالک در هیئـت در معاشرت کرده تصانیف مفیده دارد مانند صمدیه در نحو خالصة الحساب 
مجلد در امور مختلفه و مثنوی شـريو شـکن ونـان  ۵و زبده در اصول فقه جامع عباسی در فقه و اربعني و کشکول 

گویند در همه فنون چـون صـاحب فـن واحـد . شعر عربی و فارسی از او بسیار منقول است .و حلوا اىل غريذلک
در بعضی تواریخ است که در زمان سلطان مرادبن سلیم بلباس درویشی بدرس بعضی علمـاء سـنت رفـت و . بوده

                                         
ــد  ١ ــه مصــباح متول ــنجم مشــهور ب ــريزا اســمعیل م ــالم االصــول بفارســی ترجمــه شــده م ــني  ١٣٠٠مع بفارســی ترجمــه نمــوده و همچن

  .بفارسی ترجمه نموده ١١٢٠آقامحمدهادی بن مالمحمد صالح مازندرانی اصفهانی متوفی 
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فاضل جواد محمدبن سـعد الـدین جـواد البغـدادی کـه شـرح بـر خالصةالحسـاب و . مباحثات در امر تشیع نمود
مالصـدرای شـريازی و مالصـالح مازنـدرانی و غـريهم در خـدمتش  تشریح االفالک نوشته و مالمحسن فـیض و

  .انداش را به مشهد رضوی نقل کردهدر ماه شوال در اصفهان و جنازه ١٠٣١اند رحلتش در سنه تلمذ نموده
  سعید بن محمد مفید قمی حیکم عارف فقیه قاضی محمد

 ١١٠٣متولـد شـده و در سـنه  ١٠۴٩در  صاحب االربعون حدیثا فی المعارف و شرح توحید صدوق در چنـد مجلـد
  .وفات نموده

  محمد تقی بن مقصودعلی اصفهانی
حدیقـةالمتقني و . فاضـلی یگانـه و فقیهـی متبحـر ١٠٠٣مشهور به مجلسی از علماء عرفا تولدش در اصفهان سـال 

ۀ در شرح من الیحضره الفقیه و شرح زیارت جامعه و احیـاء االحادیـث و شـرح چهـل حـدیث از اوسـت و رسـال
  .بجوار رحمت الهی فایز شد قربش در اصفهان است ١٠٧٠در . سريو سلوک از او نزد نگارنده موجود است

  مجلسی محمدباقربن محمدتقی الفقیه المحدث موالنا
و چهـل ونـه جلـد فارسـی کتـاب  از مردم اصفهان در دولت صفویه مکرم زیست تألیفاتش سی و پنج جلد عربـی

عمـر  ١١١٠١وفـاتش در شـب بیسـت و هفـتم مـاه رمضـان سـنه  .ة را جـامع و نـابع اسـتبحاراالنوار و عـني الحیـو
  :اندچه خوب ماده تاریخی برای رحلتش گفته. شریفش هفتاد و سه سال

  ماه رمضان چو بیست و هفـتش کـم شـد
ـــــد   ْ ـــــم ش ـــــاقر اعل ـــــات ب ـــــاریخ وف   ت

 

  خراسانی سبزواریمحمدباقر بن محمد مؤمن 
ر خـدمت شـیخ بهـائی و مريدامـاد تلمـذ نمـوده در عهـد شـاه عبـاس ثـانی صـفوی از جمله فقهاء عارفني است د

منصب امامت جمعه و شیخ االسالمی باو تفویض شـد از مصـنفات اوسـت ذخـرية المعـاد فـی شـرح االرشـاد و 
است و شـرحی فارسـی بـر توحیـد  ١٠٩٠محقق خونساری آقا حسني شاگرد او بوده وفات محقق سبزواری در سنه 

  .صدوق نوشته
  ابن علی المعروف بشیخ حر عاملی المحدث الکبريمحمدبن الحسن

متولـد  ١٠٣٣حزب اخباریني اسـت در سـنه االمل از صاحب کتاب وسایل در حدیث و بدایةالهدایة در فقه و امل 
  .رحلت کرده ١١٠۴شده و در سنه 

  الدرازی البحرانی بن احمدبن صالح بن عصفور شیخ یوسف بن احمدبن ابراهیم
کتاب حدائق الناضره فی احکام العرتة الطـاهره از  ١١٠٧دثني فقها و از حزب اخباریني است تولدش در سنه از مح

ربیـع االول سـنه است قلیل االستدالل است و لؤلـؤةالبحرین نیـز از اوسـت وفـاتش در مـاه  اوست و او کتابی کبري
١١٨۶.  

  آملی اصفهانی السلطان حسني حسینی سلطان العلماء و خلیفة
از مؤلفـاتش . عقلیـه و نقلیـه از شـاگردان شـیخ بهـائی جـامع علـوم. و داماد شـاه عبـاس صـفوی زاده بودهزرگب

است مـدت پـنج سـال وزارت شـاه عبـاس و دوسـال وزارت  حواشی معالم و شرح لمعه و حواشی بر کتب کالمیه
  .اش را به نجف اشرف حمل نمودندجنازه ٢رحلت کرده ١٠۶۶در سنه . شاه صفی نموده

  شریف اسرتآبادی مالمحمد امني بن محمد
                                         

  .شودمی ١١١١اند که و حزن گرفته بعضی دیگر ماده تاریخ وفاتش را غم ١
  .اندنوشته ١٠۶۴و بعضی رحلتش را در حدود  ٢
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صاحب کتاب الفوائد المدنیة و فوائـد بسیارزده او اول کسی است از اخباریني که بر طریقۀ اصولیني تشنیع و طعن 
دقایق العلوم و شرح استبصار و رسالۀ دربداء از صاحب مـدارک و معـالم مجـاز بـوده وفـاتش را بعضـی در سـنه 

  .اندنیز گفته ١٠۴٠باشد و  ١٠٣۶اصح سنه  اند و گویانوشته ١٠٣٣
  الموسوی العاملی الحسني بن ابی الحسن السیدمحمدبن علی بن

صاحب مدارک که در شرح عبادات شرایع االسالم است و حاشیه تهذیب و حاشیه بر الفیه شهید و شرح مختصر 
مشهور به فاضل هندی   لدین حسنمحمدبن تاج ا .وفات نموده ١٠٠٩و در سنه  ٩۴۶نافع و غريه تولدش در سنه 

از افاضل علماست اصلش اصفهانی در بالد هند نشو و نما کرده از شاگردان مجلسـی بـوده نقـل اسـت کـه شـاه 
سلطان حسني برای تعلیم مسائل در حرم محرتم غـري بـالغی خواسـته مجلسـی او را معـني نمـود وقتـی چشـمش را 

و ام شرح بر قواعـد عالمـه از اوسـت و تلخـیص شـفا در حکمـت کشف اللث. گرفته بريون آمد که اینک بالغ شدم
  .قربش در تخت فوالد اصفهان است ١١٣٧ووفاتش در ماه رمضان  ١٠۶٢تفسري قرآن و غري اینها والدتش در سنه 

  آقاحسني خونساری
از اعاظم فقها و افاضل حکماست در فقه شاگرد محمدتقی مجلسی در معقـول شـاگرد مريفندرسـکی جمعـی از 

اند چون مالمريزای شريوانی که نامش محمـدبن حسـن اسـت صـاحب حواشـی بـر لماء محققني شاگرد او بودهع
و سید نعمت اله جزایری صاحب زهرالربیـع و انـوار النعمانیـه کـه در  ١وفات یافته ١٠٩٨معالم االصول و در سال 

شـته مشـارق الشـموس در شـرح آقاحسـني تصـنیفات خـوب دا. رحلـت کـرده ١١١٢متولد شده و در سـنه  ١٠۵٠سنه 
ولـد جلـیلش آقاجمـال  .اتفاق افتاده ١٠٩٨یا سنه  ١٠٩٩دروس ناتمام و حاشیه بر اشارات حکمت وفاتش در سنه 

دارای حکمت و کالم و فقه و اصول حاشیه بر شرح لمعه و حاشـیه بـر شـفا و رسـاله اثبـات رجعـت و غـريه دارد 
  .و نسبت دهندبعضی مزاحها و لطایف با ١١٢۵وفاتش در سنه 

  اکمل بهبهانی آقا باقربن مالمحمد
یـا سـنه  ١٢٠٨وفـاتش حایرحسـینی در سـنه . از قدوم او طایفۀ اخباریه رو بانحطـاط نهادنـد. ١١١٨تولدش در سنه 

رخ داد تألیفات بسیار داشته چون شرح مفاتیح و حاشیه بـر شـرح ارشـاد اردبیلـی و کتـاب ابطـال القیـاس و  ١٢٠۶
  .قبیح عقلیني و احکام العقوداثبات تحسني و ت

  چاپالقی مريزا ابوالقاسم قمی
محمدحسني برادر شیخ محمـدتقی  اند مانند شیخصاحب قوانني االصول که بر آن ردود و اعرتاضات بسیار نوشته

در فصول و کلباسی در اشارات و غري آنها در عهد خاقان مغفـور فتحعلیشـاه در دارالمـؤمنني قـم بافـاده مشـغول و 
  .برحمت ایزدی پیوست ١٢٣١ومت شرعی و امامت جمعه و جماعت تا در سنه بحک

   نجفی  شیخ المشایخ شیخ جعفر
اصـول ماننـدی نداشـت در عتبـات بـه فقه و  صاحب کشف الغطاء از اعراب نجف اشرف در عصر خود در فنون

بــرد و خاقــان اجــرای احکــام مشــغول بــود و چنــدی در اصــفهان ومــدتی در طهــران و زمــانی در خراســان بســر 
در عتبـات مـدفون گردیـد و از کتـب اوسـت  ١٢٢٧ورزید بعد از وفاتش در سـنه خلدآشیان از گفتۀ او انحراف نمی

  .العقاید الجعفریه در اصول دین
  تقی الشیخ الکامل شیخ محمد

                                         
اند مالمريزای شريوانی معروف به مدقق شريوانی است داماد محمدتقی مجلسی بوده و کتاب نوشته ١٠٩٩و بعضی وفاتش را در سنه  ١

  .حواشی بر شرح لمعه و بر الهیات تجرید نوشته التوحید و النبوة و االمامة و شرح فارسی بر معالم االصول هم نوشته و
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فقـه  در اصفهان بتدریس اصـول واصفهان آمده  داماد مرحوم شیخ جعفر نجفی در دولت فتحعلیشاه از عتبات به
پرداخته از مصنفاتش حاشیه معالم االصول موسـوم بـه هدایةالمسرتشـدین مشغول بود و در مسجدشاه بامامت می

وفـات یافتـه و نعـش او را در مـزار تخـت  ١٢۴٨نزد علما و طالب خیلی معتربنگارنده از او فوائـد بـرده در سـنه 
  .فوالد اصفهان در تکیۀ والده شاهزاده دفن کردند

  سیدمرتضی طباطبائی آقاسید محمدمهدی بن بحرالعلومالسیداالجل 
بـه نشـراحکام قیـام داشـت منظومـۀ  درغالب علوم و فنون سرآمد اهل زمان بوده در عتبـات ١١۵۵تولدش در سال 

  .در عتبات از این عالم رفت کراماتی از او نقل کنند ١٢١٢درفقه از آنجناب به طبع رسیده در سال 
  طباطبائی علی عالم ربانی آقا مريسد

زبدۀ اصـحاب زهـد و تقـوی و درس و فتـوی بـود در عتبـات عالیـات در  ١١۶١صاحب شرح کبري تولدش در سنه 
  .برحمت ایزدی پیوسته ١٢٣١در دورۀ خاقان فتحعلیشاه سال . ترویج احکام سعی بلیغ داشت

  باقرابن سیدمحمدتقی موالناالحاج سید محمد مروج مذهب جعفری
حکومت شـرعی اصـفهان بـا آن جنـت  وده در اصفهان در محله بیدآباد مسجدی بنا نمودهاز فحول علماء زمان ب

ترکستان مطاع بوده و اصلش از شـفت رشـت بـوده و چنـدی مکان بود حکمش در تمام ایران بلکه هندوستان و 
ل شـده تلمذ خدمت سید بحرالعلوم نموده کتابها هم نوشته در اجرای حدود حتی کشنت صدو بیست نفـر از او نقـ

  .در زمان محمدشاه اتفاق افتاده ١٢۶٠وفاتش در سنه 
  الشیخ باقر الشیخ محمدحسن ابن

  .در نجف اشرف رحلت نموده ١٢۶۶در سال . صاحب جواهر الکالم و نجات العباد در فقه
  ابراهیم کرباسی مرحوم حاجی محمد ناهج مناهج شریعت غرا

در مسـجد حکـیم بامامـت و  حضـرتش اعتقـادی کامـل بـود در فقاهت یگانۀ زمان بوده اهـل ایـران را نسـبت بـه
کنند و رسالۀ نخبـه فارسـی تدریس اشتغال داشته کتاب اشارات در اصول از او یادگار است کرامتها از او نقل می

اسـت در سـنه  صبجهت حاشیه کردن حجتني شیخ مرتضی و مرحوم مريزای شريازی تـاکنون مرجـع عـوام و خـوا
  .برضوان خرامیده ١٢۶١

  محمدباقربن شیخ محمدتقی قدوةالفقهاءالحاج شیخ
داشته و بزیارت عتبـات عالیـات اقـدام اشتغال فرموده و بتدریس جامع علوم بامامت مسجد شاه اصفهان قیام می

  .١٣٠١فرموده بعد از زیارت امريالمؤمنني در نجف اشرف برحمت ایزدی پیوسته در سنه 
  مرتضی انصاری مالذاالصولیني شیخ

کتـاب فرایـد االصـول و . در علم و عمـل و زهـد و تقـوی مسـلم کـل. سای مذهب جعفریه و حجج اسالمیهاز رؤ
رحلت کرد مـدفنش در نجـف  ١٢٨١در سال . متاجرش در فقه، الیوم نهایت تعلیم و تدریس فقها و اصولیني است

  .اشرف است
  بن مريزا محمود شريازی ١حاجی مريزامحمدحسن حجةاالسالم و المسلمني

شـیخ مرتضـی تلمـذ نمـوده در خـدمت  در شرياز تکمیل علـوم عقلیـه و نقلیـه نمـوده و در  ١٢٣٠دتش در سنه وال
چهاردهم مجدد قوانني فقها و مروج مذهب جعفـری بـود و در تمـام در رأس ماه  سامرا ملجا فضال و علما گردید

ا مـالک رسـتگاری فهمیـد اخالقـش اش ربالد هرجا که پريو دین جعفری بود او را حجةاالسالم دانست و رساله
                                         

 .محمدحسن بن محمود بن اسمعیل بن فتح اله بن عابد بن لطف اله بن محمد مؤمن حسینی شريازی: نسبش باین طریق است ١
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که انحصار خرید و فروش تنبـاکو و توتـون  ١٣٠٨مخالف و مو را شیفته نمود نفوذ امرش بحدی بود که در سنه 
  :ایران بیک شرکت انگلیسی واگذار گردید تلگرافی باسم حضرتش منتشر شد

وفـاتش در روز . ع دخانیـات نبـودکسـی را یـارای اسـتعمال ایـن نـو» الیوم صرف غلیان حکم مجاهده با امـام«
اش را تـا نجـف اشـرف بـدوش حمـل کردنـد و در در جوار عسکریني و جنـازه ١٣١٢دوشنبه هشتم شعبان المعظم 

  .تمام بالد مجالس ترحیم برپا نمودند
   اصفهانی العابدین چهارسوقی مريزا محمدباقربن زین مورخ فاضل و عالم کامل

احواالت علما و فضالء شـیعه و سـنی  همه کتاب روضات الجنات است در صاحب مصنفات بسیار که معروفرتین
انـد وىل بسیار نموده) از جهت اشتباهات تاریخی و غريه در آن کتاب(اگر چه انتقادات و اعرتاضات بر آن کتاب 

گـار نامـه ن. تـوان انکـار کـردوجود این کتاب مزبور مرجع همه اهـل تـاریخ و تـذکره اسـت و اهمیـت آنـرا نمـی با
بتفصیل مطالعه و مرور نموده بهرحال مولف فاضل آن از علما و سادات خیلـی محـرتم اصـفهان بـوده و در سـال 

  .رحلت نموده قربش در تخت فوالد اصفهان است ١٣١٣
  مريزا خلیل مريزا حسني بن حاجی حجةالمسلمني حاجی

ادیان ازمشاهري و معمرین فقهـای عصـر  از جمله علما و فقهای معاصر بوده پدرش طبیب ابدان و فرزند عالم علم
مرحـوم مالزیـن  .برحمـت ایـزدی پیوسـت ١٣٢۶رفت اصال اهل طهـران و مقلـدینش فـراوان در شـوال بشمار می

اش در خاتمه کتاب خواهد آمده از مشایخ اجازۀ او بوده که ترجمهالعابدین گلپایگانی شارح در.  
  کاظم الخراسانی نجفی رکن االصولیني مالمحمد

خـدمتش مـدتی اسـتفادۀ مباحـث نگارنـده از از فقهاء عظام و مؤسس اصـول بـود در عنوانـات آیةالـه گفتنـدش 
گوئی صدرالمتالهني بـود در تنقـیح  .در تحقیق مسائل اصولیه ١اصول کرده کفایةاالصول او اصول را کفایت است

عیـان تالمـذه مرحـوم آیةالـه از ا. ١٣٢٩و وفـاتش در شـهر ذی الحجـه سـنه  ١٢٩۵تولـدش سـال  .مقاصد حکمیـه
ــاس  ــاب التربالمســکوک فــی حکــم لب ــود صــاحب کت ــه گلپایگــانی ب خراســانی در آن زمــان یکــی آقاشــیخ عبدال

وفات یافته و او از مربزتـرین تالمـذه آخونـد خراسـانی بـود  ١٣٢٧متولد شده و در سال  ١٢۵٨المشکوک در سال 
اء بزرگ است که خود هم مجلـس درسـی داشـت و دیگـری دیگری آقاضیاءالدین سلطان آبادی که اکنون از علم

وفـات  ١٣۴١آقاشیخ مهدی مازندرانی صاحب کتاب التصور و التصدیق که آنهم مجلس درسـی داشـت ودر سـال 
یافته و دیگری آقا شیخ محمدباقر گلپایگانی صاحب تألیفات بود یکی تعادل و تراجیح و دیگر استصحاب بسـیار 

  .وفات یافته ١٣٣٢ال متورع و زاهد بود و در س
  جواد نمازی مالفتح اله ابن حاجی مريزا

حـوزه  ١٣٣٩و وفـاتش در سـنه  ١٢۶۶سـنه   ملقب به شریعت اصفهانی از جمله فقهای بزرگ معاصر تولـدش در
  .درسش را ادراک کرده بودم
   شريازی ابن مالمحسن اصطهباناتی الشهید شیخ محمدباقر  شیخ جلیل استادناالنبیل

همچـون مـريزای شـريازی و مرحـوم م و فنون بحری مواج و سـراجی و هـاج در خـدمت اسـاتید عصـر مجمع علو

                                         
ام و از ننوشـتهاین فقري کتاب لطایف االصول در شرح کفایةاالصول نوشته وىل تا اواخر مبحث نور و تراخی از مباحث اصول بیشـرت  ١

اند و یکی از معاصرین شیخ محمد صالح بن مريزا فضل اله بار فروشی شود شروح و تعلیقات بسیاری بر آن نوشتهقراریکه مذکور می
مريزاابوالحسـن (شـاگرد  ١٣٢٧هم آنرا مختصر نموده و مزجی بنام توضیح الکفایةسید احمد بن سـید علـی اصـغر متولـد  ١٢٩٧متولد 

 .بر کفایةاالصول نوشته) وفات نموده ١٣۵٣ب حاشیۀ کفایة که در مشکینی صاح
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حاجی شیخ محمد باقر اصفهانی و غريهما معقول و منقول را استفاده نمـوده و مخصوصـاً در اصـفهان از عالمـۀ 
 ١٣٠٠اش سـنه اجـازهاجازه داشته و تـاریخ ) وفات نموده ١٣١٨در سال (زمان آقامريزا محمدهاشم چهارسوقی که 

بوده از تصانیف او کتاب احکام الدین است و نیز از حاجی شیخ محمدباقرابن شیخ محمـدتقی اجـازه داشـته در 
گذرانید نگارنده مدتی از خدمتش معقول و منقول استفاده کرده افسوس کـه چـون بـه عتبات عالیات بسختی می

  .شهید گشت رحمةاله علیه ١٣٢۶شرياز رفت و اهمیت و ریاست عظیم یافت مقارن 
  تکملة

و صاحب حـدائق  ٢مريزا محمداخباریو  ١شیخ رجب برسیبدانکه جمعی از فقها چون محمدباقر مجلسی و 
و مالمحسن فیض برآنند که احکام را بلکه اصول عقاید را تسلیماً باید از ظواهر اخبار اخذ کرد و رای و اسـتنباط 

انـد و در زمـان مرحـوم ادله عقلیه را بالکلیه در اصول عقایـد راه نـداده مجتهد را در او دخلی نیست بلکه بعضی
  .شیخ احمد احسائی این مشرب شیوع گرفت

  و حاجی کریمخان ذکر شیخ احمد احسائی و حاجی سید کاظم رشتی
  االحسائی البحری ابراهیمالشیخبنالدینزین الشیخ احمدبن الشیخ

 ١١۶۶شود در مـاه رجـب مستفاد میکودکی نوشته حاالت خود در ایام والدتش بطوریکه از رسالۀ که خودش در 
مانند مريسید علی صاحب ریاض و شـیخ جعفـر صـاحب کشـف الغطـاء و غريهمـا خدمت جمعی اتفاق افتاده از 

اجازه روایتی داشته در اواسط عمر بممالک عجم آمـده و بیشـرت در یـزد توقـف داشـت و مـدتی نیـز در اصـفهان 
ل مراجعت به کربال افتاد در کرمانشاهان نواب محمدعلی مـريزا پورخاقـان امـر بتوقـف شـیخ نمـود آمده بعد بخیا

بعد از وفات شاهزاده به عتبات بقصـد مجـاورت رفـت و جمعـی از اطـراف و جوانـب بـارادتش روی آوردنـد و 
بنیـه و پـريی در  برخی در طعن او سخن گفتند و چون آنجا هم نتوانست بماند روانه بیت اله شد بواسطه ضـعف

چـون جنـاب شـیخ علـم معقـول را از اسـاتید اخـذ  .١٢۴٢منزل هدیه سه منزىل مدینه منوره وفـات یافـت در سـنه 
ننموده بود بر کتاب عرشیه مالصدرا شرحی نوشته همه جرح بـرخالف اصـطالح صـحبت نمـوده از کتـبش شـرح 

االت ایام کودکی و تحصـیل خـود و خوابهـای رسالۀ که خودش بعربی در ح .زیارت جامعه و غريه نگارنده دیده
  .امخود نوشته نگارنده در کتاب گلهای همه رنگ بفارسی ترجمه نموده

  قاسم حسینی جیالنی رشتی الحاج سیدکاظم بن مريسید
کـرده شـرح قصـیدۀ بـا چنـد رسـاله از او یافته شیخ بدرس شروع نمینایب مناب جناب شیخ بوده تا حضور نمی

علـی الجملـه از قراریکـه در بعضـی  .باشـدرنده دیده کلماتش باصطالح نزدیکرت از استادش مـیبطبع رسیده نگا
کتب تواریخ نوشته شده پس از فوت شیخ و سید پريوان بدوفرقه شدند هر دو نقیض یکدیگر یکی بنام رکنیـه کـه 

نشـر داد و مـذهب  حاجی محمدکریمخان کرمانی او را رواج داد و دیگری بابیـه کـه سـیدمحمد علـی بـاب او را
ترجمه حاج محمد کریمخـان را مرحـوم  .اتفاق افتاده ١٢۵٩بابیه از اینجا برخاست بهر تقدیر وفات سیدکاظم سنه 

از کربای علماء عصر معدود بود و در جمیـع : در مآثراالثار چنني آورده که او ٣محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
اعت شیخیه بعد از حاجی سیدکاظم گروهـی بـوی گرویدنـد و او از جم .فنون عقلیه و نقلیه دعوی استادی داشت

                                         
تـالیف  ٨١١الشیخ الحافظ رضی الدین رجب بن محمدبن رجب الربسی الحلی صاحب مشارق االنوار و مشارق االمان کـه در سـنه  ١

  .کرده و گویا آخر تصانیف او بوده
  .در کاظمني کشته شده ١٢٣٢ متولد شده و در سنه ١١٧٨معروف به محدث نیشابوری در سنه  ٢
شـوال  ١٨او فرزند حاجی علیخان مراغۀ آذربایجانی است صاحب منتظم ناصری و مرآت البلدان و مطلـع الشـمس و غـريه وفـاتش  ٣

١٣١٣. 
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را رکن رابع از اصول عقاید خویش گرفتند سید علـی محمـد بـاب در شـانس گفتـه ان الکـریم کـان فـی الکرمـان 
همـایون رسـالۀ دررد بـاب نگاشـت و ایـن زمانی که این عالم جلیل به طهران آمـد بحکـم اعلـی حضـرت  .کریما

ارشاد العوام از تصنیفات وی در بمبئی و غريه مکرر مطبوع افتـاد و هکـذا فصـل الخطـاب  اوقات بطبع رسیده و
تخمۀ این دانشـور بـزرگ از ایـل جلیـل  .در علم حدیث، الحاصل در غالب فنون کتابها ساخته در مسائل پرداخته

ــد در ســال قاجــار اســت و مــردم در حــق وی برطــرف افــراط و تفــریط مــی ) لنگــر( در ایالــت کرمــان ١٢٨٨رون
  .انتهی  کالمه. درگذشت



٢۵ 

  رکن دوم
  در ذکر احوال حکما

باید دانست که حکمت و فلسفه عبارت است از علم بحقایق اشیاء علی ما هی علیه بقدر الطاقة البشـریه و بتعبـري 
چـون . و حکمت بـر دو قسـم اسـت علمـی و عملـی .١صريورةاالنسان عالما عقلیا مضاهیاللعالم العینیدیگر 

بموجودی است که وجود آن موقوف بر حرکت ارادی بشری باشد حکمت عملی است واال نظری است  اگر علم
و او  و حکمت نظری بر سه قسم است چونکه یا علم است بآنچه که مخالطـت بـا مـاده شـرط در وجـود او نبـود

علم ریاضـی باشـد و علم الهی و مابعد الطبیعه است و اگر مخالطت با ماده شرط بود وىل در تعقل او شرط نبود 
  .اگر در تعقل هم شرط بود علم طبیعی است و هر یک از این سه را اصوىل و فروعی است

اصول علم الهی معرفت حق و نزدیکان حضرت اوست و معرفت احوال موجـود بمـاهو موجـود چـون وحـدت و 
ووالیـت و احـوال  کثرت و وجوب و امکان و حدوث و قدم که آنـرا فلسـفۀ اوىل گوینـد و فـروع آن چـون نبـوت

هندسـه و حسـاب و نجـوم و موسـیقی و فـروعش علـم : معاد و آنچه باینها ماند و اصول علم ریاضی چهار اسـت
اول سماع الطبیعی که : و اصول علم طبیعی هشت است. مناظر و مرایا و علم جرب و مقابله و جراثقال و نرينجات
وم معرفة العناصر که آنرا علم کون و فساد گویند چهـارم علـم احکام کلیۀ طبیعیات است دوم علم السماء و العالم س

  .کاینات الجو پنجم علم معادن ششم علم نباتات هفتم علم حیوانات هشتم علم نفس
و حکمـت عملـی . و فروع علم طبیعی بسیار است مانند علم طب و علم احکام نجوم و علم فالحت و جـز اینهـا

تدبري منزل و سیاست مدن و نیز باید دانسته شود کـه اگـر بنـای حکـیم  هم بر سه قسم است علم تهذیب اخالق و
در درک حقایق بر استدالل محض است مشائی و اگر مدار بر تصفیه و تهذیب باطن است  اشـراقی اسـت و در 

  .برابر این دو چون قید متابعت شریعت انبیاء ملحوظ گردد متکلم ومتصوف است
و افریقا و اروپا را فراگرفت در خالفت هارون الرشید این خلیفـه در طلـب چون دولت عرب سطوتش اقالیم آسیا 

متولد شده چون بـر سـریر خالفـت  ١٧٠علوم حکمت و فلسفه برآمد و بعد از او پسرش عبداله مامون که در سال 
و بـر  ارتقا یافت بیشرت از پدرش مروج علوم گردید و اکثر اوقات با علما و حکما و اهل تفسري مصـاحبت داشـت

اکثر علوم بتدریج اطالع یافت و رغبتی تمام در حکمت و کالم و علوم ریاضی داشت در ایام او بسیاری از کتـب 
یونان بعربی ترجمه گردید و خود در آنها ممارست یافت چنانکه شکل پنجم از مقالۀ اوىل کتاب اقلیـدس بنـام او 

تـب یونـان بعربـی نمـوده و معتمـدین مرتجمـني او شهرت یافت و شکل مأمونیش گویند و سعی بلیـغ در ترجمـۀ ک
 ٢۶٠متولـد شـده و در سـال  ١٩۴چهارکس بودند حنني بن اسحق عبادی که طبیب حاذق مشـهور بـوده و در سـال 
 ٢٨٨تولـد یافتـه و در سـال  ٢٢١وفات یافته و کتاب اقلیدس را او تعریب نموده و ثابت بن قره حرانی که در سـال 

و اینـان مؤلفـات  .وفـات یافتـه و علـم بـن فرحـان طـربی ٢۵٨اسحق کندی که در سال  وفات نموده و یعقوب بن
فیثاغورت و افالطون و ارسطاطالیس و بقراط و جالینوس و غريه را بـرای او ترجمـه کردنـد و مخصوصـاً اعـراب 

فاده نمودنـد و و فلسفه یدی طوىل پیدا کردند و اروپائیـان از آنهـا اسـتگویند در صناعات اسپانیول که اندلس می
  . حکمت  آموختند و از کتب ابن سینا و غريه دانش فراگرفتند و بمدارج علم و حکمت و صنعت ارتقا جستند

  معلم ثانی طرخان بن اوزلغ فارابی ترکی حکیم ربانی ابونصر محمدبن
تفاده کـرده شیخ الرئیس از کتبش اس. از اکابر فالسفه اسالم است پدرش صاحب خیل و حشم بوده از اهل فارس

ابوبشـر متـی بـن از آنجا به ایران آمد و به بغداد رفت عربی را یاد گرفت و در خـدمت  مولدش فاریاب ترکستان
                                         

 .یعنی حکمت آنست که انسان یکعالم عقلی شود مشابه عالم عینی ١



٢۶ 

بتحصیل حکمت اشتغال ورزیـد پـس از آن نـزد یکـی از حکمـای نصـرانی اسـتفاده نمـود بـاز بـه بغـداد  ١یونس
حکمت سرآمد اهل زمان بوده و از آنجا  برگشت بدرس کتب حکمت اشتغال ورزید مختصر آنکه در جمیع اقسام

به مصر رفت و ازمصر به دمشق آمد و صحبت سلطان سیف الدولة بن حمدان را که از سالطني شیعه امامیه است 
ابونصـر کتـب ارسـطو را شـرح کـرده و جهـد نمـوده کـه میـان فلسـفۀ . اختیار نمود و بقیـةالعمر در خـدمت او بـود

کرد و در کنار سبزه و آب روان مـأوی گویند در اکثر اوقات از مردم کناره می. دافالطونی و فلسفۀ ارسطو وفق ده
نقـل اسـت کـه در مجلسـی بقـانونی نواخـت کـه . داشت و قانون کـه یکـی از آالت طـرب اسـت اخـرتاع اوسـت

خـود  حاضرین بخنده افتادند و بنوعی دیگر سرود که گریه همه را ربود و بدستگاه دیگرزد که همه بخواب رفتند و
رسـالۀ از او نـزد نگارنـده موجـود اسـت . دانـمفرار کرد و در محضری دعوی فرموده که زیاده از هفتـاد زبـان مـی

 ٣٣٩در سـنه . کتـاب ادب الجـدل هـم از اوسـت. مسمی به فصوص که مراتب معرفت آن حکیم را حاوی اسـت
  .رحلت نموده

  ابوعلی حسني بن عبداله بن سینا الشیخ رئیس المشائني
انـد در هیجـده سـالگی از گفتـه ٣۶٣و بعضـی دیگـر در سـنه  ٣٧٣و بعضی سـنه  ٣٧٠دتش در ماه صفر سنه وال

. نوح سامانی بود بکتابخانه او درآمد و از علوم اوایل اطالع یافت تحصیل علوم فراغت یافت و مدتی که با امري
انـد و در کـدیگر را تعظـیم نمـودهکـه از جملـه عرفـا بـوده صـحبت داشـته و هـر دو ی ٢شیخ ابوسعید ابوالخريبا 

همدان بوزارت شمس الدولة بن فخر الدوله اشتغال داشت و سرای او را در آشوبی که میان دیلمیان افتـاد غـارت 
روز در خانه ابوسعید نامی متـواری بـوده گوینـد زمـانی کـه  کردند و قصد قتلش نمودند شیخ گریخته مدت چهل

  :گفت کردند این رباعی رااورا تکفري می
ـــود   کفـــر چـــو منـــی گـــزاف و آســـان نب
  در دهـــر چـــو مـــن یکـــی و آنهـــم کـــافر

ْ  
ـــودمحکـــم    تـــر از ایمـــان مـــن ایمـــان نب

ــود ــلمان نب ــک مس ــر ی ــه ده ــس در هم   پ
 

شفا و نجات و تعلیقات در حکمت و کتاب اشارات هم که خواجه نصريالدین شرح کـرده و ایـرادات فخـر رازی  
اند از اوسـت و دانشـنامه که جمعی چون مسیحی و قرشی بر او شرح نوشتهرا بر شیخ دفع نموده و قانون در طب 

عالئی که فارسی است و رسالۀ احکام االدویةالقلبیـه و رسـاله رؤیـا و شـرح کتـاب نفـس ارسـطو و المـدخل اىل 
-رهابن سینا از کلیه علوم و معارف دورۀ خود بهـ .این حکیم نماینده حکمای آسیا است. صناعة الموسیقی و غريه

هـای عجیبـی شـده و در علـم طـب ور بوده و بطوری در آنها ماهر بوده که در نظـر نسـلهای آتیـه موضـوع افسـانه
ابن سینا در سیاست فتح نمایانی نکرده و وزارتش در همـدان  .اندتربزخاصی داشته که او را جالینوس عرب گفته

از اعیـان تالمـذه . نهـانی و حـبس و فـرار گردیـدباشکاالت زیادی برخورد و باالخره چنانکه ذکر گردید منجر به پ
). ۴۵٨مصنف کتاب تحصیل در منطق و طبیعـی و الهـی وفـاتش در سـنه (بهمنیار بن مرزبان آذربایجانی : اوست

  .روز جمعه رمضان در همدان اتفاق افتاده ۴٢٨وفات ابن سینا در سنه 
  محمدابن زکریا رازی

ی خوانده و علوم فلسفه را نزد بلخی تحصیل نمـوده و خـود در ربطمولدش در ری بوده و طب را نزد ابن رئیس 
فن اکسري و طب بمرتبه اعلی رسید و مدتی متصدی بیمارستان ری و بغداد شد در آخر عمر کـور گشـت و در سـنه 

                                         
  .ودهب ٣٢٩وفاتش بعهد راضی بوده و وفات الراضی باله در سال  ١
در مهنه خراسان تولد یافته کتاب اسرار التوحیـد در حـاالت و مقامـات اونوشـته  ٣۵٧شیخ ابوسعید فضل اله بن ابی الخري در سال  ٢

  .در مهنه اتفاق افتاده مطابق آنچه در اسرارالتوحید است ۴۴٠شده از اعاظم عرفا و صوفیه است وفاتش در 



٢٧ 

  .وفات یافته ٣١١
  محمدبن یعقوب مسکویه الشیخ ابوعلی احمدبن

از اقران ربـوده در ایـام جـوانی در السبق قصبخالق فاضله خازن رازی ازنوادر حکمای روزگار بوده در تحلی با
ظل تربیت ابومحمدمهلبی وزیر ملک معزالدوله نشو و نما یـافتهو بعـد خـدمت عضـدالدوله رفتـه و بعـد خـدمت 
ملک صمصام الدوله و از آنهارعایت بسیار دید کتاب احوال الحکما و آداب العرب و الفرس و اخالق از اوسـت 

تاریخ تجارب االمم و کتاب االشـربه و کتـاب البطـیخ و کتـاب تهـذیب االخـالق و کتـاب اخـالق  و همچنني کتاب
اتفـاق افتـاده قـربش در محلـه خواجـو  ۴٢١فوتش در سـنه . ناصری خواجه نصريالدین ترجمه کتاب ابوعلی است

  .اصفهان است
  ١ابوریحان محمدابن احمدبريونی

  .وفات یافته ۴۴٠جز آن تصانیف بسیاری داشته و در سنه صاحب االثار الباقیة من القرون الخالیة و 
  حکیم ناصربن خسرو علوی

تخلص حجت داشته معاصر مستنصر فاطمی قرب صدسال عمـر . هشتم پدرش امام هشتم بوده اصلش از اصفهان
هاست که صد و چهل سال عمر یافتـه و تفصـیل دست داده و در بعضی تذکره ٣۵٨داشته والدتش بقوىل در سنه 

 ۴٣۴های مفصل نقل شده وفـاتش را  در سـنه حاالت و اسامی کتب خود را در رسالۀ خود بیان کرده و در تذکره
دهـد و صـحیح آنسـت کـه سـال والدت او اند و خاىل از نظر نیست چون سن او با سـال والدت وفـق نمـینوشته
  .۵٣۴باشد و رحلتش در سنه می ٣٩۴

  غزاىل الطوسی حجةاالسالم محمدبن محمد
از اوسـت کتـاب سـرالعالمني او صـریح در  در طوس متولد شده کتاب احیاء العلـوم ۴۵٠کنیت او ابوحامد در سنه 

نقل است که چون زمخشـری تصـنیف کتـاب کشـاف کـرد نـزد غـزاىل آورد چـون بـر امـام وارد شـد  .تشیع اوست
ام کـه تقـدیم ۀ جواب گفـت نوشـتهنشست غزاىل از او پرسید که تفسري ایاک نعبد و ایاک نستعني را بچه قسم کرد

بوده است و تحقیق آنست که تفسـري  ۵٠۵المفعول یفید االنحصر امام گفت اذن انت من علماء القشر وفاتش سنه 
وع رکشاف بنظر غزاىل نرسیده اگرچه مالقات جاراله و امام غزاىل ممکن است واقع شده باشد چـون تـاریخ شـ

  .بوده ۵٢۵کشاف در سنه 
  ابن محمد ابن رشد مد ابن احمدابوالولید مح

کتب او را بـامر خلیفـه . در قرطبه اسپانیا متولد شده و گاهی متوىل قضاوت بوده ۵٢٠این فیلسوف مشهور در سال 
سوزانیدند از مؤلفات او بلغت عربی جز قلیلـی بـاقی نمانـده ماننـد کتـاب تهافـت التهافـت رد بـر غـزاىل وىل بـه 

نده انتفاداتی بر منطق فارابی دارد و در بعضی انظار ابن سینا مناقشـه کـرده در نهـم التینی و عربی از او آثاری ما
  .در مراکش رحلت کرده و در قرطبه مدفون شده ۵٩۵صفر سال 

  والدین محمدبن محمدالطوسی افتخار الحکماء نصريالملة
) وفـات یافتـه ١ع  ١٩شب یکشـنبه  ۶۶٣هالکوخان بن تولیخان که در سال (معاصر هالکوخان  ۵٩٧والدتش در 

و مستشار و مؤتمن الخاقان بوده بیک اندازه از سبعیت مغول و وحشیگری آنها جلوگريی نمـوده و آنجنـاب وهـن 
تشکیکات فخررازی را بر ابوعلی سینا ظاهر ساخت و در علوم عقلیـه تلمیـذ فریدالـدین دامـاد بـوده و او شـاگرد 

اند وىل چـون شیخ الرئیس واصل آنجناب را از ساوه نوشته سیدصدرالدین سرخسی و او بدو واسطۀ دیگر شاگرد
                                         

  .بريون از توابع سند است ١



٢٨ 

در طوس که از دهات ساوه است متولد شده به طوسی اشتهار یافته رسالۀ اوصاف االشراف در اخـالق و آغـاز و 
انجام در مبدء و معاد و سی فصل در نجوم و شرح اشارات بوعلی در حکمت و تجرید العقاید در کالم و اخالق 

 ١اباقاخـانوفات آن حکمـت مـآب بعهـد  .نام ناصرالدین محتشم تالیف نموده همه از آنجناب استناصری که ب
و مدت عمرش هفتاد و پنج سال و هفت ماه و ) ع(و مزارش در جوار مزار فیض آثار موسی الکاظم ۶٧٢در سنه 

  . هفت روز بوده است
  اثريالدین مفضل ابهری

  .۶۶٢مؤلف هدایةالحکمه رحلتش در سنه 
  الدین علی الکاتب قزوینی نجم

  .رحلت کرده ۶٧۵صاحب رسالۀ شمسیه در منطق و رسائل دیگر در حکمت در سال 
  حبش بن امريک ابوالفتح یحیی بن

گوینـد از کتابهـای او حکمـة  ملقب به شهاب الـدین سـهروردی اورازنـده کننـده رسـوم افالطـون و شـیخ اشـراقی
در حلب بجرم حکمـت مقتـول  ۵٨٧در سنه . حات و هیاکل نوریهاالشراق است و تنقیحات در اصول فقه و تلوی

  .شد و خواهرزاده شیخ شهاب الدین سهروردی صاحب عوارف بوده
  محمدرازی العالمه قطب الدین

در دمشق وفات یافتـه و در صـالحیه او را دفـن کردنـد  ٧۶۶تولدش در ورامني ری و در دوازدهم ذی القعده سال 
  .کردند از کتب او شرح شمسیه و شرح مطالع بعد او را بموضع دیگر نقل

  محمود شريازی قطب الدین
 ٧١٠و وفـاتش در سـال  ۶٣۴صاحب شرح کلیات قانون و شرح حکمـة االشـراق هـم از اوسـت تولـدش در سـال 

  .اتفاق افتاده
  علی جرحانی مري سید شریف الدین

مباحثـات نمـوده و همـواره بـر او  فتـازانیتکمیل علوم عقلیه و نقلیه نموده و بـا مـال سـعد ت ٧۴٠تولدش در سال 
ه از مصنفاتش کربی در منطق و صرف مري در صرف و حواشیش بـر کتـب بسـیار اسـت وفـاتش در سـال دفائق آم

  .اتفاق افتاده ٨١۶
  محمد الدوانی المحقق مالجالل الدین

المحیـی الـدین از شود به محمدبن ابی بکر نزد والد خـود تحصـیل کـرده و در شـرياز خـدمت منسبش منتهی می
اوالد سعدبن عباده علوم دینی را فراگرفته و تلمذ تلمیذهای مـري سـید شـریف را هـم کـرده و آخـر کـارش بجـائی 

  :در آخر کار گفته. رسید که اکابر زمان غاشیۀ او را بر دوش کشیدند
ــه معلــوم شــد در آخــر حــال   مــرا بتجرب

  که قدر مرد بعلم است و قدر علم بمال   ْ
 

حقیقت مذهب تشیع نوشته را قم دیده و رسالۀ فی اثبات الواجب القـدیم و حواشـی و مصـنفات بسـیار رسالۀ در 
مسلکی است در نسبت واجب الوجود  ٢ذوق المتالهنيدارد شرح بر هیاکل که در حکمت اشراق است نوشته و 

                                         
  .وفات یافته ۶٨٠بجای پدر بر سریر سلطنت نشست و در سال  ۶۶٣خان است در سال پسر هالکو ١
داننـد و موجـود را متعـدد و وجودیکـه مبـدء اشـتقاق موجـود اسـت امریسـت قـائم بـذات خـود او و او این طایفه وجود راواحد می ٢

نی قولنا الواجب موجوداتـه نفـس الوجـود و حقیقت واجب الوجود است و وجود غري او عبارتست از انتساب این غري بوجود پس مع
معنی قولنا االنسان موجود این است که از برای او نسبتی است بوجود پس واجب الوجود وجود مطلقی است که معرا از تقیید اسـت 
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  .٩٠٨سال وفاتش در سال  ٧٨مدت عمرش . تعاىل بموجودات مختار اوست
  کاشانی جمشید غیاث الدین

از بزرگان علماء ریاضی است کتابهای خوب در این فن دارد از قبیل االبعاد و االجـرام و جـام جمشـید و مفتـاح 
  .واقع شده ٨٣٢یا  ٨۴٠الحساب و نزهةالحدائق و زیج خاقانی وفاتش در سال 

  قوشجی مالعلی فاضل
  .رفته ز دنیاا ٨٧٩حکیم فاضل و متکلم قابل صاحب شرح تجرید و فارسی هیئت در سال 

  حسینی شريازی مري صدر الدین محمد
کـرد حاشـیه بـر شـرح تجریـد و غـري ذلـک دارد و در سید المدققني در بلدۀ شرياز مدرسۀ سـاخت و تـدریس مـی

حکمت از او معروف است که نسبت هیوىل بصورت را نسبت اتحادیـه دانسـته تولـدش در روز شـنبه دوم شـعبان 
  .بدست ظلمۀ ترکمان شهادت یافت ٩٠٣دهم رمضان سال و در صباح جمعه دواز ٨٢٨سال 

  شمس الدین محمد خفری
از بزرگان حکماست تلمیذ سید صدرالحکماء بوده در حکمت و کالم تألیفات خوب دارد از جملـه شـرح تـذکرۀ 

ی ضـنصريیه مسمی به تکمله در هیئت وفاتش بقوىل در اوایل سـلطنت شـاه اسـمعیل صـفوی واقـع شـده و در بع
  .اندنوشته ٩۵٧حلتش را در سال کتب ر

  مري غیاث الدین منصور شريازی
از بزرگان حکماست صاحب کتـب و حواشـی بسـیار اسـت کتـاب اخـالق منصـوری و شـرف االبـاء کـه آنهـم در 

وفات یافته و او فرزند مري صدر الدین محمد سید المدققني اسـت  ٩۴٨تصوف و اخالق است از اوست در سال 
  .اش گذشتکه ترجمه

 ابــراهیم المرتضــی المعــروف بمــري مريصــدرالدین الموســوی مــن ولــد  مريابوالقاسم بن مريزا بزرگ ابن
   فندرسکی من اعمال اسرت آباد

معاصر شاه عباس ماضی در مراتب حکمت فرید عصر بوده در ایـران و هندوسـتان مقبـول کـل بـود بـا آنکـه نـزد 
ــود  ــور ب ــرا محش ــا فق ــاره ب ــام داشــت هم ــار تم ــیۀ ســالطني اعتب ــد حاش ــه اصــفهان آم ــر و آخــر ب ــا متنف   و از دنی

  :بر کتاب جوک بشست دارد و قصیدۀ که مطلعش اینست
  چرخ بـا ایـن اخـرتان نغـز و خـوش و زیبـا سـتی

  صــــورتی در زیــــر دارد آنچــــه در بــــاال ســــتی   ْ
 

تکیـه مـري  مزارش در تخت پوالد اصـفهان بـه ١٠۵٠اند وفاتش در سال انشاء فرموده بر این قصیده شروحی نوشته
  .معروف است

ابـن مـري شـمس الـدین محمـد  نامتناهی سید سناد محمد باقر داماد حکیم الهی مهبط علوم و فیوضات
  اسرتآبادی حسینی

دانسته با شیخ بهائی آنقدر علوم فنون تحصیل کرد که او را معلم ثالث گفتند خود را با ابن سینا در یک درجه می
ات و افـق المبـني در حکمـت و رسـالۀ سـتقدی ات وسـد از تصـنیفات اوسـت قبانهم عصر و کمال یگانگی داشته

  :در شعر تخلص اشراق داشته این رباعی از اوست. رضاعیه در فقه و تفسري مسمی به سدرةالمنتهی و غري ذلک
ــــه آب ــــريین هم ــــل ش ــــو لع ــــمی دارم چ   چش
  جســـمی دارم چــــو جــــان مجنــــون همــــه درد

ْ  
ـــی دارم چـــو چشـــم خســـرو همـــه خـــواب    بخت

ــــابجــــا ــــه ت ــــی هم ــــف لیل   نی دارم چــــو زل
 

                                                                                                                               
 .آیدپس انبساط و عروض وجود و مخالطۀ او باتعینات الزم نمی
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رفت بني کربال و نجف وفات نمـود و در همـان زمانیکه همراه شاه صفی صفوی ولیعهد شاه عباس به عتبات می
  .١٠۴٠موضع دفن شد در سال 

  شريازی ابراهیم ابن یحیی صدرالمتالهني محمدبن
حکمت الهـی کـه درایـن فـن معروف به مالصدرا شاگرد مريداماد و شیخ بهائی بوده عالم بجمیع فن ون مخصوصاً

کتبش محل انظار و تدریس حکمای ایران است از جمله اسـفاراربعه و  اش از همه حکمای سلف درگذشتپایه
شواهد الربوبیه و شاعر و عرشیه و حاشیه بر الهیات شفا و حاشیه بر شرح حکمة االشراق و شرح هدایه میبـدی و 

هـا را قـم از همـه کتـبش سري سـورۀ بقـره و آیـه نـور و یـس و جمعـه و غـريهشرح اصول کافی ومفاتیح الغیب و تف
این رباعی را بعضی  ١٠۵٠فیوضات برده هفت نوبت پیاده حج نموده در حجۀ هفتم در بصره وفات یافته در سال 

  :اندمورخني باو نسبت داده
ـــــه ـــــد هم ـــــان کـــــه ره دوســـــت گزیدن   آن
ـــق اســـت ـــتح از عش ـــون ف ـــۀ دو ک   در معرک

ْ  
  هادت آرمیدنــــــد همـــــــهدر کــــــوی شــــــ 

ـــــــه ـــــــهیدند هم ـــــــپاه او ش ـــــــد س   هرچن
 

   به فیض محمدمدعو به مالمحسن ملقب مرحوم محمدبن مرتضی بن
محدث بزرگ و فقیه عارف و حکیم موحد شاگرد صدر المتالهني بوده گویند این لقب را صدرالمتالهني باو داده 

اء اعـالم تعبـري از او بـه محـدث کاشـانی و داماد مرحوم صدرالمتالهني بوده تصانیفش غري محصـور اسـت و فقهـ
کنند و از فتاوی او در فقه دو مطلب خالف جمهور واقع شده یکی آنکه گفته مالقـی متـنجس نجـس نیسـت  می

اذب روح اسـت بعـالم علـوی جـبلکه مالقی نجس نجس است دیگر آنکه غنـا را در اشـعار عرفانیـه و آنچـه کـه 
تفسـري صـافی و کتـاب وافـی و کلمـات مکنونـه و غـري ذلـک از او مشـهور تجویز کرده کتاب مفاتیح در فقه دارد و 

است و مالمحمد طاهر قمی منکر فیض بوده وىل از این اعتقاد برگشت و پیاده بـه کاشـان آمـد و چـون بدرخانـه 
فـیض بـريون آمـد و مصـافحه و معانقـه نمودنـد از قـراری کـه . فیض رسید فریاد کرد یا محسـن قـداتاک المسـئی

بایـد  ١١٠٠از آن فراغـت یافتـه وفـاتش در حـدود سـال  ١٠٩٠کنونه آخرین تألیف فیض است که در سـال کلمات م
سـرود دیـوانی مرحوم فیض شعر هم مـی.رحلت نموده ١٠٩١واقع شده باشد و پس از تحقیق معلوم شد که در سال 

  :شوددارد این ابیات از او نقل می
  گفـــتم بکـــام وصـــلت خـــواهم رســـید روزی

ـــه   ْ ـــا ک ـــیده باشـــی گفت ـــاید رس ـــک بنگـــر ش   نی
 

  :و نیز از اشعار فیض است
  انـــــد در گلـــــم اال هـــــوای دوســـــتنسرشـــــته

ــــان ــــار او بج ــــم ب ــــه کش ــــرای آنک ــــن از ب   ت
ْ  

ــرای دوســت  ــای مــن همــه هســت از ب ــا بپ   ســر ت
  جـــان از بـــرای آنکـــه فشـــانم بپـــای دوســـت

 

  رباعی
  دانســـــتمبـــــا مـــــن بـــــودی منـــــت نمـــــی

  چــــون مــــن شــــدم از میــــان تــــرا دانســــتم
ْ  

  دانســــــتممــــــن بـــــودی منــــــت نمـــــی یـــــا 
  دانســــــتمتـــــا مــــــن بـــــودی منــــــت نمـــــی

 

  مالعبدالرزاق الهیجی
ــزرگ محســوب مــی ــوده و از حکمــای ب ــذ صــدرالمتالهني ب ــد صــاحب گــوهرمراد و شــوارق هــم تلمی شــود گوین

و فرزندش مـريزا حسـن صـاحب آینـه حکمـت و شـمع  ١٠۵١صدرالمتالهني او را فیاض لقب داده وفاتش در سال 
  .رحلت نموده ١١٢١جمال الصالحني و مصابیح الهدی و بدایع الحکم در سال الیقني و 

  ثانی خواجه نصري الدین اصفهانی
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  .وفات نموده ١١٩١در عهد کریمخان زند سال . در طب جالینوس ثانی بوده در حکمت تألیفات دارد
  مال اسمعیل خواجوئی

داشـته قـربش در درشـاه او را بسـیار محـرتم مـیجامع معقول و منقول مصنفات بسیار داشـته نا ١محمدحسنيابن 
کتاب هدایةالفؤاد اىل اصـول المعـاد  .»٢خانۀ علم منهدم گردید« ١١٧٣شعبان  ١١اصفهان است تاریخ فوتش 

  .از اوست و نیز کتاب االربعون حدیثا با شرح و بیان و حواشی بر تهذیب
  آقامحمد بن محمدرفیع جیالنی
ن محلــه بیدآباداصــفهان بــوده صــاحب تصــانیف اســت شــاگرد مالاســمعیل معــروف بــه آقامحمدبیــدآبادی ســاک

  .واقع شده ١١٩٧خواجوئی بوده گویند در صناعت کیمیا ماهر بوده وفاتش در سال 
  مالعلی ابن جمشید نوری

از حکماء بزرگ شاگرد مالاسمعیل خواجوئی و آقا محمدبیـدآبادی بـوده اصـال مازنـدرانی بـه اصـفهان آمـده و 
م حکمیه مشغول بود در دولت فتحعلیشاه قرب تمام داشـته حاشـیه بـر اسـرار االیـات صـدرالمتالهني بتدریس علو

  :نوشته این دو بیت از اوست
ـــــــا ـــــــود در دل م ـــــــه ب ـــــــر آه ک   ه

ــــــی ــــــا نم ــــــاشراز دل م ــــــود ف   ش
ْ  

  برقــــی شــــد و ســــوخت حاصــــل مــــا 
ــــــا ــــــل م ــــــد از گ ــــــه نروی ــــــا الل   ت

 

  حاجی مالهادی ابن مالمهدی ف علی االطالق ایرانوفیلس
تحصیل علوم عقلیه و نقلیه از اساتید عصر خـود  سال مطابق لفظ حکیم ٧٨مدت عمرش  ١٢١٢میالدش در سال 

کننـد کراماتی از او نقل می .حکمت و معقول را این مرد فرد رونقی دیگر داد. نوری و غريه نموده چون مالعلی
آن پادشـاه نمـود مجلـس درسـش همیشـه  و در سفر ناصر الدین شاه به خراسان در سـبزوار مالقـاتی حکیمانـه بـا

اعظم آنها مرحوم حاجی مالسلطان محمد جنابـدی و  .اندنشستند و غالباً ترقیات عظیمه نمودهصاحبان فضل می
تصنیفات بسیار دارد که بعضی مکرر به طبـع رسـیده . مريزا شمس الدین حکیم الهی ثانی و مالاسمعیل سبزواری

م و حواشـی بـر و و شرح مثنوی و شرح دعای جوشن و صباح و اسـرارالحکمنظومه حکمت و منطق و شرح هر د
اسفار و حواشی بر شواهد الربوبیه و منظومه نرباس و شرح آن در اسرار فقه و دیوان غزلیـات دارد تخلـص اسـرار 

  :شودگذاشته این چند شعر از او تیمناً ذکر میمی
  ایــــــــزد بسرشــــــــت چــــــــون گــــــــل مــــــــا
  از دیـــــــده ز بســـــــکه خـــــــون فشـــــــاندی

ْ  
  مهــــــــــر تــــــــــو نهفــــــــــت در دل مــــــــــا 

ـــــــــا ـــــــــزل م ـــــــــت من ـــــــــون دل اس   در خ
 

  ٭٭٭
  نــه فلــک را حرکــت بــود ونــه در قطــب ســکون

ــــد   ْ ــــودی بــــزمني خــــاک نشــــینانی چن   گــــر نب
 

  ٭٭٭
  موســـئی نیســـت کـــه دعـــوی انـــا لحـــق شـــنود 

ْ  

  ورنه ایـن زمزمـه انـدر شـجری نیسـت کـه نیسـت 
 

مشهد مشتمل بر صحن و بقعه که مرحـوم مسـتوفی قربش در بريون دروازه سبزوار سمت راه  ١٢٩٠وفاتش در سال 
  .الممالک بنا نمود

  عبداله زنوزی حکیم الهی آقا علی مدرس ابن

                                         
  نیابن محمدرضا بن عالءالدین محمد مازندرانی اصفها ١
  .اندنوشته ١١٧٧و بعضی وفاتش را در سال  ٢
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در دارالخالفه طهران این حکیم حکمت اشراقی را ترویج کرد نزد والد خود تحصیل علوم عقلیه و نقلیه نموده و 
کـرده و مـدتی خـدمت مالآقـا قزوینـی در در اصفهان نزد فرزند مالعلی نوری، مريزا حسن هم حکمـت تحصـیل 

و بدایع الحکم جواب شش مسئله نواب بـدیع الملـک  ١٢٣۴قزوین تحصیل کرده تولدش در ماه ذی القعده سال 
  .از او بطبع رسیده موجود است

  :این دو فرد شعر از اوست
  نـــرگس مســـت تـــو تـــا بـــاده پرســـتی کنـــدا
  شــد ز یـــک نقطـــه عیـــان از دهنـــت ســـروجود

ْ  
  همــه چــون چشــم تــو مســتی کنــداهرچــه هســتی  

  نیســــتی بــــني کــــه بیــــان نکتــــه هســــتی کنــــدا
 

  .قربش در امامزاده عبدالعظیم طهران است ١٣٠٧وفاتش در سال 
  آقامحمد رضا قمشۀ

حکیمی با معرفت و صفا چنـدین سـال در قمشـه بتـدریس کتـب حکمـت و عرفـان اشـتغال داشـت در اواخـر بـه 
در طهـران اتفـاق ) غـره صـفر( ١٣٠۶گفته وفـاتش در سـال س میفصوص الحکم را خیلی خوب در. طهران آمد

  :افتاده این شعر از اوست
  ســـاغر ز خـــون ماســـت بانـــدازه نـــوش کـــن

  ایـــن جـــام بـــاده نیســـت کـــه لربیـــز میکنــــی   ْ
 

  ١متخلص به جلوه آقا مريزا ابوالحسن مجدد حکمة المشائني
شـاعر و ادیــب ملقـب بـه مظهــر  طبیـب اصـوال از سـادات زواره اردسـتان اصــفهان پـدرش سـید محمــدطباطبائی

الرأسش کجـرات هندوسـتان قـرب چهـل سـال در زاویـه مدرسـه مسقط و ١٢۵۴زوارۀای اصفهانی متوفی در سال 
رسالۀ در اثبـات . بروحانیني پیوست ١٣١۴دارالشفاء طهران ساکن بوده و سن شریفش به هشتاد رسیده که در سال 

  .اماند دیدهحرکت جوهریه نوشته
  علیم اصفهان جهانگريخانحکیم 

گرد برای شغلی بـه اصـفهان آمـده جذبـۀ الهیـه او را بتحصـیل علـوم اصال از ایل قشقائی شرياز صحرانورد و کوه
ــد در مدرســۀ  ــوم گردی ــدتی تحصــیل، جــامع عل ــدک م ــاء و اشــراق را پســندیده بان کشــیده ذوقــش حکمــت مش

راقـم چنـدی از خـدمتش شـرح . گفـتیصدراصفهان منزل نموده سطوح کتـب حکمـت را بسـیارخوب درس مـ
 ١٣در  ٢نمود تا آخر عمر مجرد زیستفصوص الحکم و شفا و اسفار را استماع کرده امامت هم در آن مدرسه می

   .دهندبرحمت ایزدی پیوست بعضی اشعار باو نسبت می ١٣٢٨ماه رمضان سال 

                                         
  :از اشعار جلوه است ١

  این والیت من بآه گرم و چشم تر گرفتم    لشگر گرفتمملک درویشی نه پنداری که بی
  نخوتم  زایل نشد ناچار ترک سر گرفتم    بود در سر نخوتم هر چند کوشیدم  به نريو

 وش تعلیم من ازخضرپیغمرب گرفتماین ر    ازظلمات خلوتحیوان بدقناعت جستمآب
 .از قرار مسموع در اواخر زنی متعه داشته ٢
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  رکن سوم
  سلسله عرفا

اسـتدالل اسـت و آن طریقـه علمـا و بارت از آن است یا بنظرو باید دانست که یقني بمطالب حقیقیه که حکمت ع
کماست یا بطریق تصفیه و استکمال چنانچه شیوه فقراست و عرفا و اولیـا و هـر دو طایفـه را بحقیقـت حکمـا ح

انـد و میـان محققـني هـر دو طایفـه باید دانست وىل طایفه ثانیه بمحض موهبت ربانی بدرجۀ کمـال فـایض شـده
نیست جز اینکه اهل طریق تکمیل نفس را بدون تربیت انسان کامل چیزی ندانسته یـا مسـتبعد یـا  خالفی نبوده و
رسـانند و اند علی الخالف و از اینجاست که هر یک از سالسل نسبت خـود را بیکـی از اولیـاء مـیمحال شمرده

هرچنـد تکمیـل نفـس و  گویند آنکه تا امام اتصال نداشته باشد باطل و عاطل است بلکه ضال و جاهل استمی
تحصیل معارف ریاضات شاقه متحمل شود و این طایفه اصـطالحاتی مخصوصـه مقتبسـۀ از کلمـات انبیـا و اولیـا 

و غوث و ابدال و اوتاد و گوینـد آدم شـدن و بحقیقـت انسـانی رسـیدن موقـوف اسـت  ١دارند چون شیخ و قطب
شـدن بحقیقـت وجدانیـه وجودیـه چنانچـه  بسلوک راه شـریعت محمدیـه و پیمـودن طریقـت مرتضـویه و متحقـق

وىل در  .الشریعة اقواىل و الطریقة افعـاىل و الحقیقـة احـواىل و المعرفـة راس مـاىل :حضرت پیمرب فرموده
این بني طراران و عیاران هم بسیار که بانواع حیل برای خود منصب ارشاد درست کرده و خرقـۀ والیـت دوختـه و 

یاری از متقني و صلحا و مجاهدین و علما و حکما و حلما و عرفا و اصفیا و خرمن عمر جمعی را سوخته وىل بس
انـد و بحکمـت و فضـیلت و کرامـت متصـف و اتقیا از راه حقیقت دارای مراتب انسانیت و عالم مکاشفت بـوده

ایـن انـد و کسـی کـه منکـر بدون آنکه جالب مال و منال یا طالب نام و شهرت باشند بطریقت و عرفان قدم نهاده
مـدعی . اطالع بر حاالت آنهاست و یا از جهل و نادانی و خودپرستی انکـار داردعلم و بیاندازه هم باشد یا بی

  .گر نکند فهم سخن گوسرو خشت
منتهـی اسـت کامـل و ) ع(از اوایل عرفا و رؤسای سلسله کمیل بن زیاد است که سلسله کمیلیه بواسطه او بـه علـی

را علوم و اسـرار مـوج زدی بـر کمیـل جـواهر اسـرار افشـاندی حـدیث ) ع(مکمل صاحب آنحضرت و چون علی
شربت شـهادت نوشـید  ٨٣حقیقت و معرفت نفس از او معروف است عمر شریفش نود سال بجرم تشیع در سال 

  .امقرب شریفش در میانه مسجد کوفه و نجف اشرف واقع است کراراً زیارت نموده
   ابواسحق ابراهیم ادهم لطان ارباب هممصاحب ترک و تجرید و توحید و تفرید س

رسیده اصال از ابناء ملـوک بـوده سـلطنت صـوریه را تـرک ) ع(مشهور است که در خدمت امام همام محمدالباقر
کرده و بسلطنت معنویه رسیده کراماتی در کتـب ایـن طایفـه از او نقـل کننـد و سلسـله ادهمیـه بـاو منسـوب اسـت 

-ند هزار مرتی بريوت است و اهـل سـوریه و بـريوت بزیـارت او مـیچالذقیه  بود مدفنش در ١۶١وفاتش در سال 
  .روند

   عیسی بن سروشان بسطامی سلطان العارفني ابویزید طیفوربن
فیض بـرده سـقادار آن بزرگـوار بـوده چـون بعضـی اربـاب تـذکره چهـار بایزیـد و ) ع(از خدمت حضرت صادق
و  ٢٣۴وفـاتش در سـال  ١٣١به بایزید اکرب است تولدش در سال  اند این بایزید مسمیبعضی دو بایزید قائل شده

  :این رباعی منسوب باوست .سلسله طیفوریه باو منسوب است
ــــــامی را   ای عشـــــق تـــــو کشـــــته عـــــارف و عـــــامی را ــــــرده نکون ــــــم ک ــــــو گ ــــــودای ت   س

                                         
  :مقتبس است که در خطبه شقشقیه فرموده) ع(از کالم حضرت امريالمؤمنني علی ١

 .واله لقد تقمصها فالن وانه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی
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ـــــــرون ـــــــو آورده ب ـــــــب میگـــــــون ت   ذوق ل
ـــــــــــطامی را  ْ ـــــــــــد بس   از صـــــــــــومعه بایزی

 

  .نمودهقربش در بسطام است نگارنده زیارت 
  حبیب عجمی و داود طائی

  .اندوفات نموده ١۶۵وسال  ١۵۶ر سال د
  ذوالنون مصری

  .وفات نموده ٢۴٨از بزرگان عرفا در سال 
  شیخ شقیق بلخی

  .در ماوراءالنهر بتهمت رفض شهید شد ١٧۴در سال ) ع(از اصحاب امام موسی کاظم
  سهل بن عبداله تسرتی

  .عمر نموده وفات نموده و هشتاد سال ٢٨٣در سال 
  ابونصر بشربن الحارث الحافی
متولـد شـده و در مـاه ربیـع  ١۵٠توبه نموده و از کبار صالحني اسـت در سـال ) ع(بدست حضرت موسی بن جعفر

  .وفات نموده ٢٢۶االول سال 
  بهلول بن عمرو الصوفی الکوفی حکیم عاقل و عارف واصل

است که روزی بر سبیل مـزاح وزیـر خلیفـه  ن بوده نقلسخنان معرفت بنیانش معروف است گویند عمه زادۀ هارو
پـس : بهلـول گفـت. و سـرخوک و خـرس حـاکم نمـوده ای بهلول دل خوشدار که ترا خلیفه تربیت کرده :باو گفت

  .١حاضر باش و قدم از فرمان من بريون منه
  ابومحفوظ معروف کرخی
اش معـروف اسـت دربـان حضـرت ف جمیلـهاند بدست امام ثامن اسالم یافت اخـالپدر و مادرش نصرانی بوده

بوده و روایاتی از او نقل شده روزی حضرت بارعام داده بود از ازدحام خلق از پـای درآمـد و در سـال ) ع(رضا
از دنیا رفت قربش در بغداد است وگویا این واقعه وقتی رخ داده که حضـرت بـه بغـداد آمـده عـازم خراسـان  ٢٠٠
اند که دربـان گویند بعضی علمای ظاهر انکار نمودهامی اوست که ام السالسلش میاند سلسله معروفیه بنام نبوده

اند معروف غري معروف است با آنکه عالمه حلی در شـرح تجریـد و احمـدبن فهـد بوده و گفته) ع(حضرت رضا
د در تحصني و شیخ طریحی در مجمع و ابن ابی جمهـور در مجلـی و قاضـی نورالـه در مجـالس المـؤمنني و سـی

حیدر آملی در جامع االسـرار و شـیخ بهـاء الـدین عـاملی در کشـکول و اربعـني و شـیخ عطـار در تـذکرةاالولیاء و 
جامی در نفحات و صاحب تذکره دولتشـاه و ابـن خلکـان در وفیـات االعیـان و صـاحب نزهـةالجلیس و محمـد 

اضـی مريحسـني میبـدی در شـرح غزاىل در احیاء و فريوزآبادی در قاموس و مصلح الـدین سـعدی در بوسـتان و ق
انـد و اغلـب آنهـا تصـریح بـدربانی او در حضـرت دیوان غیاث الدین و مؤلف حبیب السري همه او را ذکر نمـوده

  .اندنموده) ع(رضا
  ابوالحسني سری سقطی

شاگرد معروف بوده و ادراک فیض خدمت امام محمد تقی و امـام علـی النقـی را نمـوده چـون در بـازار بغـداد 
                                         

) ع(حیات داشته در طرایق الحقایق است که بعدی ندارد که زمان حضرت صادق از دنیا رفته ٢۴٧بهلول تا زمان متوکل که در سال  ١
  .تا اوایل ابومحمدخالص امام یازدهم را ادراک کرده

  .١٩٢در حواشی شمس التواریخ چاپ اول آقای شیخ محمدعلی حبیب آبادی نوشته نام بهلول، وهب است ووفاتش در سال 
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اند و در خرید و فروش جز ده نیم سود نخوردی نقل است کـه در مـرض کرده او را سقطی گفتهروشی میسقط ف
از جنید منقول است که گفته بود وارد شدم بر سـری در  .موتش طبیب قارورۀ او را دید گفت این بول عاشق است
  :کردءمرض موت گفتم چگونه است حال تو این شعر را انشا

ــــــــی ــــــــکو اىل طبیب ــــــــف اش ــــــــابی کی   م
  والـــــــذی بـــــــی اصـــــــابنی مـــــــن طبیبـــــــی   ْ

 

  .وفات یافته ٢۵١رحلت نموده و اصلح آنست که در سال  ٢۵٧بقوىل مقارن سال 
  محمدبن جنید بغدادی  استاد طریقت ابوالقاسم جنیدبن

در هفت سالگی بتحصیل فقه و سایر علـوم  اصلش از نهاوند مولد و منشأش در بغداد خواهرزادۀ شیخ سری بوده
جسـتند و داده پایۀ فضلش بجائی رسید که فقها بتلمیذی خدمتش تفاخر مـیو در بیست سالگی فتوی می پرداخته

فـایز شـده و در ) ع(و امام حسن عسـکری) ع(نظري بوده بفیض حضور حضرت امام علی النقیدر علم تفسري بی
  .رحلت کرده ٢٩٨سال 

  علی بن سهل بن ازهر اصفهانی
رحلـت  ٢٨٠م دقایق و حقایق و تحمل ریاضات صاحب مقام عاىل بوده در سـال از قدمای مشایخ اصفهان در فه

  .کرده معاصر جنید بوده قربش در اصفهان است
  ابوالمغیث حسني بن منصور حالج

انـد حـاالتش در کتـب در عصر جنید بوده مريداماد در کتاب رواشح او را بزرگ شـمرده و بعضـی او را طعـن زده
  .حصاستقوم از نظم و نثر فوق حدا

زمان مقتدر خلیفه بسعی وزیر حامد بن عباس بـردار شـهادت علـم افراشـت و  ٣٠٧و بقوىل در سال  ٣٠٩در سال 
  .جسدش را سوزانیدند یازده سال بعد از ارتحال جنید

  ابوعلی رودباری
الحقیقة مـن  ما رایت اجمع لعلم الشریعة و الطریقة و: خلیفه جنید اصلش از رودبار اصفهان در شأن او جنید گفته

  .وفات نموده ٣٢٢ابی علی الرودباری در سال 
  ابوبکر دلف بن حجدر شبلی

آمیزش در کتب این طایفه بسـیار نقـل کلمات جذبه. اند از مشاهري اهل سلوک استنامش را جعفربن یونس گفته
  .واقع شده ٣٣۴شده گویند چندین مرتبه به بند و زنجريش کشیدند و به بیمارستانش بردند وفاتش در سال 

  ابوعلی کاتب خلیفۀ رودباری
  .رحلت کرده ٣۵٣در سال 

  شیخ ابوعثمان مغربی
خلیفه ابوعلی کاتب اصلش از قريوان مغرب در عنفوان جوانی مایل بسواری و شکار بـوده از کلمـات اوسـت کـه 

جمـادی  در مـاه. طلبـد و مـدعی در خیـال دعـوی خـودعاصی بهرت است از مدعی چه که عاصی طریق توبـه مـی
  .رحلت کرده ٣٧٣االخر در سال 

  شیخ ابوالقاسم علی جرجانی طوسی
او را گفتندش چـون دل راضـی اسـت فایـدۀ . در جمیع علوم صاحب کمال بوده مرید ابوعثمان مغربی و خلیفه او

وفـات  ۴۵٠معاصر سلطان محمـود غزنـوی بـوده در سـال . نیازدعا چیست گفت اظهار عجز و نیاز در حضرت بی
  .هنمود
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شود یکی خواجه عبدالـه انصـاری کـه اند برده میکردهدر اینجانام دو نفر از عرفا که در همني اعصار زندگی می
رحلت نموده صاحب کتاب منازل السایرین که موالنـا عبـدالرزاق کاشـی شـرح  ۴٨١متولد شده و در  ٢٩۶در سال 

د ابـوالخري کـه در شـرح حـال ابـن سـینا در ذکـر و دیگر ابوسعی .نموده و به مناجات خواجه عبداله معروف است
  . حکما گذشت

  شیخ ابوبکر نساج
. بینـیکـه توکـل آنسـت کـه منـع و عطـا جـز از خـدا نـه: مرید ابوالقاسم گرگانی و خلیفه او بوده از کلمات اوسـت

  .۴٨٧ارتحالش در سال 
  محمدبن احمدالطوسی الغزاىل ابوالفتوح احمدبن محمدبن

ظی بود ملیح الـوعظ خـوش منظـر صـاحب کرامـات و اشـارت بـود از فقهـا و از اصـحاب ابن خلکان نوشته واع
ابوبکر نساج و خلیفه او بوده تصنیفات معتربی دارد یکی از آنهـا رسـالۀ سـوانح اسـت بـرادرش محمـدغزاىل کـه 

در خلیفـه  ١مسرتشـددر عهـد  ۵١٧اش در ذکر حکما گذشـت بواسـطه او مراتبـی یافتـه وفـاتش را در سـال ترجمه
  .اندقزوین نوشته

  عبداله بن محمد عني القضاة همدانی ابوالمعاىل
فقیه و ادیب از تربیت شدگان شیخ احمد غزاىل است چون بسخنانی نطق کرد و اشارات دقیقۀ نمود کـه نزدیـک 

سـت ابوالقاسم بن حسن در کزینی وزیر سلطان سـنجر پوبکفر بود و از فهم عموم مردم دور بود بسعی قوام الدین 
و سـلطان طغـرل بقـتلش  گفته بدار آویختنـد و سـلطان او را معـزول سـاختاو را کندند و در مدرسۀ که درس می

در همدان بوده و کتاب تمهیدات زبـدةالحقایق عـني القضـاة در  ۵٢۵رسانید و مصلوب شدن عني القضاة در سال 
  .معارف نزد نگارنده موجود است

  المبارک البغداد ةاله بنابوالربکات هب شیخ ابوالفضل بغدادی
خلیفـه شـیخ ابوالفضـل،  .واقـع شـده ۵۵٠از مریدان شیخ احمد غزاىل و باصطالح قطب سلسله وفـاتش در سـال 

  .٢رحلت کرده ۵٧٠وفات نموده و این محل نظر است و گویا اصح آنست که در سال  ۵٠٧گویند در سال 
  شیخ ابوالسعودبن الشبل البغدادی االندلسی

فاتش در اوایل عهد الناصرلدین اله خلیفه عباسی مزارش در بغداد و در بعضی تواریخ وفـاتش را قطب سلسله و
  .اندنوشته ۵٧٩در سال 

  الشیخ ابوالحسن خرقانی علی بن جعفر
رحلت کرده و او از اعـاظم و مشـاهري اربـاب  ۴٢۵وفات نموه و بر طبق کشکول شیخ بهائی در سال  ۴٢٨در سال 

  .شهودو حال است
  الحسني بن ابی الحسن شیخ ابومدین شعیب بنال

شـمرده قـال فـی البـاب الخـامس مـن الغیب محیی الدین عربی او را از رجال . از اکابر این طایفه و قطب سلسله
واقـع  ۵٩٠یقول مارایت شیئا االورایت باء بسم اله مکتوبـة علیـه وفـاتش در سـال : فتوحاته و کان الشیخ ابومدین

  .شده
  توح الشهید الصعیدی المصریالشیخ ابوالف

                                         
 .احمد بن عبداله بن محمدبن عبداله بن احمد بن اسحق بن جعفر مقتدر عباسیاوست المسرتشد باله ابومنصور فضل بن  ١
  .اندنوشته ۵٠٧را  ۵٧٠و نویسندگان  ٢
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  .از  اکابر عرفاست و قطب سلسله وفاتش در ششصد و اندی واقع شده
  شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

از معاصرین ابوالفتوح بوده صاحب کتاب منطق الطـري و مظهرالعجایـب و اسـرارنامه و تـذکرةاالولیاء و غريذلـک 
قربش در نیشابور اسـت نگارنـده زیـارت  ۶٢٧تار در سال مدت عمرش یکصد و چهارده سال شهادتش در فتنۀ تا

  .نموده
  الشیخ قطب الدین حیدر

  .قربش در قصبه تربت است ۶١٨اند معاصر ابوالفتوح بوده وفاتش در سال که جماعت حیدریان باو منسوب
  الشیخ نجم الدین کمال کوفی

الفتوح نمود و خلیفه او بـوده و در عهـد خدمت جمعی از بزرگان عهد رسید و باالخره تکمیل ارادت از شیخ ابو
  .المستعصم باله آخر خلفای عباسی در بالد مغرب وفات یافت

  محمدالطائی الحاتمی محمدبن علی بنابوبكر  الشیخ الکامل محیی الدین
بالد اندلس دست داده چون بسن رشـدو مرسیه از در  ۵۶٠والدتش در شب دوشنبه هفدهم رمضان المبارک سال 

دمشق شـتافته و بقیـۀ زنـدگانی خـود را در آنجـا صـرف نمـوده و در  بعد از مدتی بهببالد روم رفته و یده تمیز رس
بعهد مستنصـر عباسـی وفـات یافتـه و در دامـن جبـل قاسـیون کـه بـه صـالحیه  ۶٣٨بیست و دوم ربیع االخر سال 

 ۵۶٠متفرقه صـوفیه را در در فتوحات علوم (و فتوحات مکیه  ١فصوص الحکممشهور است مدفون گردیده کتاب 
شـنیدم کـه محیـی  ٢و بعضی رسائل در جفرنگارنده از او دیـده و از بعـض مشـایخ عظـام) باب جمع آوری نموده

الدین در فتوحات گفته مثل اتصال قلب مرید و شیخ چـون تلغـراف اسـت بـا آنکـه تلغـراف در آن زمـان اخـرتاع 
  .نشده بود العلم عنداله

  محمدابن اسحق القونیوی نابوالمعاىل شیخ صدرالدی
حدیث شـاگرد وی اسـت مفـاتیح الغیـب و شريازی در جامع علوم ظاهری و باطنی بوده شیخ قطب الدین عالمه 

  .وفات نموده ۶٧٣نصوص و فکوک و غريه از تصانیف اوست در سال 
  ابی بکر ابن ابی الحسن محمدبن حمویه الشیخ سعدالدین محمد ابن المؤیدبن

رحلت کرده قربش در بحرآبـاد خراسـان اسـت او از اصـحاب شـیخ نجـم  ۶۵٠د شده و در سال متول ۵٨٧در سال 
الدین کربی است و او را با محیی الدین عربی اتفاق مصاحبت افتاده در تصانیف او سخنان مرموز غريقابـل حـل 

  .بسیار است کتاب سجنجل االرواح و محبوب از اوست
علی الحموی االصل المصری  ابی الحسن علی بن المرشدبنعمربن  الشیخ العارف ابوحفص ابوالقاسم

  المولد
  در قـــاهره مصـــر تربیـــت از ســـلطان  ۵٧۶القعـــده ســـال  معـــروف بـــه ابـــن فـــارض والدتـــش در چهـــارم ذی 

و خرقه از شهاب الدین عمر سهروردی داشته دیوان اشعارش بر مراتب معارفش گـواه اسـت سني اخالطی یافته ح
  .واقع شده ۶٣٢وىل سال وفاتش در دوم جمادی اال

 الشیخ اوحدالدین حامدبن محمدبن عبداله البکری السهروردی الشیخ شهاب الدین ابوحفص عمر بن

                                         
اند و شرحی بفارسی کمال الدین بر فصوص الحکم عبدالرزاق کاشی و داود قیصری و شیخ مؤید الدین جندی و غريهم شرح نوشته ١

  .نده موجود استحسني خوارزمی بر او نوشته که نزد نگار
 .مقصود مرحوم حاج مال سلطانمحمد جنابدی است ٢
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  ابی الفخر الکرمانی
  .گواه است سال وفاتش با ابن فارض یکی است متولد شده کتاب عوارف بر معارفش ۵٣٩در ماه رجب سال 

را دریافته در کتاب فتوحات او را ذکر نمـوده ابن عربی ی الدین از بزرگان عرفا و صوفیه است صحبت شیخ محی
در نفحات او را مرید شیخ رکن الدین سجاسـی نوشـته و در تـذکره دولتشـاه او را مریـد شـهاب الـدین ابـوحفص 

  .واقع شده ۶٣۶عمرسهروردی دانسته وفاتش ظاهراً در سال 
  الشیخ رضی الدین صالح الرببری

با مشایخ شامات و مصر صحبت داشته خرقه ارادت از شیخ کمال کوفی داشـته و بعـد از از اهل دیار مغرب بوده 
او جمیع مشایخ را کعبۀ مقصود بوده در مصـر و اسـکندریه مسـکن داشـته در ایـام سـلطنت سـلطان اولجاتیوخـان 

  .معروف به سلطان محمد خدابنده از عالم فانی رفته
  جالل الدین محمدبن بهاءالدین محمد

در سن شش سالگی بـا والـد خـود  ۶٠۴رسد والدتش در بلخ ششم ربیع االول سال ابی بکر صدیق می نسبش به
در نیشابور، شیخ عطار را مالقات نمود شیخ کتاب اسرارنامه را به مولوی داد و بوالـدش گفـت کـه ایـن فرزنـد را 

مسـند افـادت قـدم گذاشـت  گرامی دار که زود باشد نفس گرمش آتش بر سوختگان زند و مولوی بعد از پـدر بـر
بـه شـمس الـدین  ١شدند و آخراالمر در سن شصت و دوسالگیگویند در مجلس درسش چهارصد نفر حاضر می

 ۶تربیزی رسید و باعلی درجه کمال واصل گشت مثنوی کـه بخـواهش حسـام الـدین چلبـی برشـته نظـم کشـیده و 
اسـت  ٢شـمسلوی نیست و دیـوان او کـه باسـم مجلد است و جلد هفتم بدالیل بسیاری از ملحقات است و از مو

کمال اشتهار دارد فیه مافیه که مجموعۀ از مقاالت موالناست بچاپ رسیده و نیز مکاتیبی از موالنـا بـا مجالسـی 
شـهادت  ۶۴۵شـمس الـدین تربیـزی در سـال . سبعه که مجموعۀ از مواعظ و مجـالس موالناسـت بچـاپ رسـیده

واقع شده و فرزندش بهاءالدین محمـد معـروف بـه سـلطان ولـد والدتـش در  ۶٧٢و وفات مولوی در سال  ٣یافته
اتفـاق افتـاده  ٧١٢اتفاق افتاده قرب سی سال مدت خالفتش طول کشیده وفاتش در سال  ۶٢٣شهر الرنده بسال 

  .و او نیز باقتفا و تقلید پدر آثاری بنظم و نثر انشا کرده ولد نامه او بچاپ رسیده
  یم همدانیعراقی فخرالدین ابراه

در دمشق وفات نموده و جامی کتاب لمعات را شرح نمـوده و اشـعةاللمعات  ۶٨٨صاحب کتاب لمعات در سال 
  .٤نام نهاده

                                         
رسیدن مولوی به شمس الدین در این سن مورد تردید است بلکه درست نیست چنانکه این بنده مؤلف ایـن کتـاب در مقدمـۀ کتـاب  ١

 .ام بآن رجوع شودمنتخبات شمس تربیزی موسوم به جذبات الهیه تحقیق نموده
ام و بچاپ رسیده در آنجا احـوال موالنـا و شـمس الـدین و بهـاء الـدین و ذبات الهیه از دیوان بزرگ شمس نمودهمنتخباتی بنام ج ٢

ام کـه از غزلیـاتی کـه قطعـاً الحـاقی اسـت و از دیگـران اسـت یـا آنچـه ام و در آن کتاب سـعی نمـودهنسب آنها را مشروحاً ذکر نموده
انـد البتـه معذورنـد های خوبی بوده و بعضی چون از نظریۀ ما اطالع نداشتهند غزلکهمورد شک و تردید است انتخاب ننموده هر چ

  .نوشتیم انتخاب معنی نداشتاید گذشته از آن اگر همه غزلیات را میکه ایراد کنند فالن غزل از کلیات را چرا انتخاب نکرده
 .ید شده و انجام کار او بدرستی معلوم نگردیدهشهادت شمس بنابر اشهر روایات است و بر طبق روایات دیگر غایب و ناپد ٣
  :از اشعار اوست ٤ 

  ز چشم مست ساقی وام کردند    کردندکاندرجامباده نخستني
  ز زلف فتنه جویان  دام کردند    برای صید مرغ  جان  عاشق

  عراقی  را  چرا بد نام  کردند    فاشچوخودکردندرازخویشنت
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  عمربن محمد الخیوقی الشیخ ابوالجناب احمدبن
غلبـه داشـته کـه او را طامـةالکربی لقـب درفطن و ذکی بوده ودر مباحثه بر اقـران معروف به نجم الدین کربی آنق

انـد نقـل اسـت کـه بـیش از دوازده مریـد قبـول نکـرده و او را شیخ وىل تراش گفتـه ۶١٨دند شهادتش در سال دا
  .اندهریک از آنها از اکابر اولیاء بوده

  السید محمد رضوی
مشهور به حاجی بکتاش وىل بچند واسطه از اوالد علی بن موسی الرضاست نسـبت طـریقتش بـه شـیخ معـروف 

ببالد روم آمـده سـلطان آن زمـان از خـدمتش اسـتمداد  ۶۶٠شهر نیشابور بوده و در حدود مريسد مولد و موطنش 
تاریخ اوست از ایـن » بکتاشیه«که لفظ  ٧٣٨همت نموده چهل سال در حال اعتکاف و ریاضت بوده و در سال 

  .عالم رفته
  الشیخ صفی الدین اسحق الموسوی اردبیلی
وفات نموده بدرجـۀ کمـال  ٧٠٠یخ ابراهیم زاهد گیالنی که در سال که سلسلۀ صفویه باو منتهی است از خدمت ش

  .در اردبیل بوده ٧٣۵و تکمیل رسیده وفاتش در دوازدهم محرم سال 
  عبداله بن اسعد یافعی یمنی    ابوالسعادات عفیف الدین

نـان از دارد کتـاب تـاریخ مـرآت الجعـاىل قطب سلسله جامع علم ظاهر و بـاطن بـوده در علـم سـلوک مصـنفات 
  .اندنیز نوشته ٧۶٠و  ٧۵۵و بعضی در  ٧۶٨را نوشته وفاتش در سال  ٧۵٠آنجناب است که تا سال 
  احمدبن محمد الهمدانی امري سیدعلی بن شهاب

والیات را سیاحت نموده و بصـحبت غالب . رسد مصنفاتش بسیارسلسلۀ ارادتش به شیخ عالءالدوله سمنانی می
وه سراندیب در یک مجلس با چهار صد وىل نشسته وفاتش در ششم ذی الحجه هزارو چهارصد وىل رسیده در ک

کتاب اسرارالنقطه و شرح اسماءاله و شرح فصوص الحکم و شرح قصیده خمریه فارضیه و االوراد الفتحیه  ٧٨۶
  .از اوست

  السید نورالدین شاه نعمت اله وىل
ین طریق او فرزند عبداله بن محمـدبن عبدالـه رسد بامی) ع(نسبش بشانزده واسطه بحضرت امام جعفر صادق

بن کمال الدین یحیی بن هاشم بن موسی بن جعفر بن صالح بن محمدبن جعفر بن الحسـن بـن محمـدبن جعفـر 
انـد و بعـد در کـوه بنـان کرمـان لـب تـوطن داشـتهحبن محمد اسمعیل بن ابی عبداله جعفر الصادق نیاکانش در 

 ٧٣٠اند و سید نعمت اله در روز پنجشنبه بیست و دوم رجـب ات عالیه بودهمتوقف شدند و همگی صاحب مقام
در قصبه کوه بنان متولد گردیده تحصیل مقدمات علوم نزد شیخ رکن الدین شريازی و علـم بالغـت خـدمت شـیخ 
شمس الدین مکی و حکمت نزد سیدجالل خـوارزمی و اصـول فقـه نـزد قاضـی عضـد خوانـده و فصـوص را از 

مکرر به مکه معظمه و مدینه منوره مشرف گشته آخراالمر بعد از همه ریاضات اتمـام کـارش خـدمت  حفظ داشته
شیخ عبداله یافعی شده در بعضی تواریخ مسطور است که چون مریدهای سـید بصـدهزار رسـید بعضـی خـدمت 

مصـلحت صاحب قران مثل امريکالل بخاری عرضه داشتند کـه سـید صـاحب داعیـه اسـت و شـاید خـروج نمایـد 
امري تیمور این کـالم را در کمـال متانـت بـه سـید گفـت جنـاب اودر نهایـت . از این صفحات بريون رود آنست که

رویم و چنان شد که بعد از آنکه حلوای امريکالل را بخوریم می. مالطفت گفت بهر ملک که برویم ملک شماست
ی را بعقـد خـود درآوردو بعـد از هفـت سـال فرموده بود و درسن چهل و چهار سالگی صبیه زاده مريحسینی هرو

توقف در کوه بنان بتماشای یزد رفت و بعد از چندی به شرياز و سلطان اسکندربن عمر شیخ مريزا ابن امري تیمور 
داشـت و چهـار سـال متوجهـات تفـت را بـه سـید که ایالت فارس داشت نهایت اخالص خدمت سید اظهار مـی
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ان و ماهـان نمـود و سـلطان احمـد بهمنـی پادشـاه دکـن هندوسـتان از مریـدان بخشید و بعد از مدتی عود به کرمـ
خالص العقیده سید بوده و بر مرقد سید در ماهـان بنـا و عمـارت کـرده انتقـال سـید از ایـن دار پـرمالل پنجشـنبه 

هـا در بعـض تـذکره. سال رسیده تالیفات و تصـنیفات سـید بسـیار ١۴٠و عمرش به  ٨٣۴بیست و دوم رجب سال 
اند که شصت و دو رسالۀ عربی و فارسی داشته و دیوان اشعارش معـروف و امـروزه تقریبـاً صـدهزار نفـر از نوشته

نفوس در ایران و هندوستان و سـایر بـالد در سلسـلۀ نعمـت اللهیـه هسـتند و از معاصـرین آنجنـاب اسـت خواجـه 
اتفـاق  ٨٣٠در هرات در سـال  صاین الدین علی ترکۀ اصفهانی صاحب شرح فصوص الحکم و غري ذلک وفاتش

 ٨٠٩وفـاتش در سـال  .و از آن جمله شیخ محمد شريین متخلص به مغربی و دیوان اشعارش معروف است. افتاده
 ٨۶٩و وفـاتش در سـال  ٧٩۵و از آن جمله سیدمحمد نوربخش که نوربخشیه باو منسوبند والدتش در سال  .بوده

  .همثنوی سید محمدنوربخش در زمان ما بچاپ رسید
  امريحسني هروی و شاه نعمت اله السید نعمت اله السیدبرهان الدین خلیل اله ابن

بطن دخرت سـید حمـزه صـبیه زاده را جـز او کرمان از در کوه بنان  ٧٧۵والدتش در روز جمعه یازدهم شعبان سال 
ادشاه مريزا شاهرخ بـر یـک با پ. از هر دیار روی توجه بدرگاه آن سیادت پناه آوردندنبوده بعد از پدرش فرزندی 

گوینـد و سـببش آنکـه اوقـات هجـوم سـپاه نموده اهاىل هندوستان او را خلیل اله بت شکن میمسند جلوس می
کفار برای تسخري دکن شاه خلیل اله فیلی طلب کرد محفه براو بستند در عني گريودار سپاه کفـر و اسـالم کـه کـار 

در ایـام . ر فیل راند سپاه کفر را حريتـی دسـت داد و از کـار بازماندنـدبر مسلمانان تنگ شده بود بعزم جنگ کفا
انـد سلطنت عالءالدین شاه برحمت ایزدی پیوست و اوالد و اعقاب او همه صورتاً و معناً از بزرگان روزگار بـوده

فرزنـد او شـاه  مانند شاه حبیب الدین محب اله فرزند شاه خلیل اله و فرزند او مريشـاه کمـال الـدین عطیةالـه و
خلیل اله ثانی و فرزند او مريشاه شمس الدین و فرزند او محـب الـه ثـانی و فرزنـد او مريشـمس الـدین ثـانی و 

  .فرزند او مري کمال الدین عطیةاله ثانی و فرزند او مريشاه شمس الدین محمد ثالث
  نورالدین عبدالرحمن جامی

لدش نظام الدین احمد دشتی وجدش شـمس الـدین محمـد وا ٨١٧الدتش وقت عشا بیست و سوم شعبان سال و
اند بشغل قضـاوت و فتـوی اند بر حسب حوادث زمان به جام آمدهدشتی از محلۀ دشت دارالسلطنه اصفهان بوده

اند و در صغر سن در خـدمت والـد خـود بـه هـرات آمـده در مدرسـه نظامیـه اقامـت گزیـده پـس از اشتغال داشته
بانـدک زمـانی از افاضـل . سمرقند رفته و فن هیئـت و هندسـه و نجـوم را کامـل نمـود تکمیل عربیت و ادبیت به

عصر مستغنی شد و مالعلی قوشچی تصدیق بزرگی او را کرده تصـوفش بمشـایخ نقشـبندیه منتهـی اسـت در روز 
ائیه مصنفات دارد فواید الضـی )۵۴(گویند بعدد جامی. سرای فانی را وداع کرد ٨٩٨یکشنبه سیزدهم محرم سال 

  .کافیه در علم نحو معروف به شرح جامی در نزد طالب معترب است در شرح
  الجیالنی الالهیجی النور بخشی الشیخ شمس الدین محمدبن علی

و مرغــوب از زبـــدۀ مریـــدان عرفــا مطلـــوب نمــوده شـــرح گلشــن رازش نـــزد در اشــعار اســـريی تخلــص مـــی
تمام کرد نزد جامی به هـرات فرسـتاد جـامی ایـن  ١اسیدمحمدنوربخش و خلیفۀ اوست وقتی که شرح گلشن راز ر

  :رباعی را در صدر جواب کتاب نوشته خدمت شیخ ارسال نمود
ــــــاز   ای فقــــــر تــــــو نــــــوربخش اربــــــاب نی
ـــــداز ـــــبم ان ـــــس قل ـــــر م ـــــری ب ـــــره نظ   یک

ْ  
  خــــــــرم ز بهــــــــار خــــــــاطرت گلشــــــــن راز 

  شــــــاید کــــــه بــــــرم ره بحقیقــــــت ز مجــــــاز
 

                                         
  .وفات نموده حق الیقني هم از اوست ٧٢٠ت که در سال گلشن راز از شیخ محمود شبسرتی اس ١
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  شاه اسماعیل صفوی
قطـب عـالم سـید «از بخانقاه شـیخ رفتـه و مکالمـات نمـوده تـاریخ وفـاتش را وقت تسخري والیت فارس در شري

  .اندگفته» ٩١٢ارباب فقر 
  السید شاه علی رضا دکنی

نظام علی خان حکمران والیت دکن که سیصـد . در مملکت هندوستان متوطن بوده یکصد و چهل سال عمر کرده
و بهرام جنگ که یکی از امـراء  بخانقاه وی داخل نشدههزار نفر قشون سواره و پیاده داشته بدون اذن و رخصت 

بـود تـا بعـد از آن مملکت بوده بجهت اختالف مشرب کینۀ آنجنـاب را در دل داشـته منتظـر فرصـت و وقـت مـی
چـون بنزدیـک رسـیدند شـاه . سلطان فرصت یافته با هزار سوار بعزم قتل شاه و تخریب خانقاه از شهر روانـه شـد

خوانـد بهـرام جنـگ و بريون آمد و یک تنه با آنها مقابل شد و بآواز بلند کلمه جربئیلیه را میعلی رضا به تنهائی 
روی داده این ربـاعی را بـاو نسـبت  ١٢١۴همراهان بدون اختیار آن کلمه را گفته مراجعت نمودند وفاتش در سال 

  :اندداده
  قاصـــد تـــو و مقصــــد تـــو و مقصـــود تــــوئی
ـــز تـــو عیـــا ـــت کســـی ج ـــر دیـــده دل نیس   نب

ْ  
ــــوئی  ــــهود ت ــــو و مش ــــهد ت ــــو و مش   شــــاهد ت

ـــــود تـــــوئی ـــــد تـــــو و معب   عابـــــد تـــــو و معب
 

  معصومعلی شاه الملقب ١السید عبدالحمید
گوینـد در واقعـۀ از امـام ثـامن مـامور اللهیه کرده از خلفای شاه علی رضاست به ایران آمده ترویج طریقت نعمت 

در طریقۀ ایشان هر کسی را نامی که مشتمل بر نـام علـی باشـد  شده که او را روانۀ ایران نماید و بنا بر اظهار تشیع
باشـد بعـد از  ١١۴٧انـد کـه نهند جایز است بالجمله مولدش حیدرآباد دکن و سال تولدش را لفظ ذوالقرنني گفتـه

تحصیل کماالت صوری و معنوی خدمت شاه علی رضا تسلیم شد و بارشاد مأمور در شرياز رفـت کریمخـان زنـد 
 ٢رستم خان داروغه اصفهان از منسـوبني علـی مرادخـان. اج بلد نمود به اصفهان آمد با بعضی مخلصنياو را اخر

. مامور شد که آنها را خارج کند طاس و کاس و لباس و پالسشان را غارت کردند با هزار مشقت از اصفهان رفتنـد
ون سـر بـرآورد گفـت ای بـرادران چون بمنزل مورچه خورت رسیدند هنوز گرد راه نگرفته سید در مراقبـه رفـت چـ

نائره شرارت داروغه تسکني نیافته بعضی از ما را قطع خواهند نمود که در این اثناء دو نفر فراش غضب رسـیدند 
شخصی سبزه چهره با مالحت بوده در کسـوت درویشـی . و گوش حقایق نیوش سید و مریدش نور علی را بریدند

علی کرمانشاهانی کشته شد یا غرق در رود قراسو گردید و شصـت و سـه  بحکم آقامحمد ١٢١١برد در سال بسر می
  .یا شصت و چهارسال عمر کرده
  مريزا عبدالحسني فیضعلی

پدرش مالمحمد علی امام جمعه طبس بوده و خود او برای تحصیل علوم به اصفهان آمده پـس از تکمیـل علـوم 
 ١١٩۴و از او اذن ارشـاد یافـت وفـاتش در سـال  به فارس رفته و باالخره بصـحبت سـید معصـومعلی شـاه رسـیده

  .قربش در تخت پوالد اصفهان است
  مريزا محمد مشتاقعلی ابن مريزا مهدی

بحکم مالعبداله واعـظ کرمـانی  ١٢٠۶اصلش از تربت حیدریه و مولدش شهر اصفهان است در ماه رمضان سال 
  .کشته شد قربش در کرمان است

                                         
  .انددر بستان السیاحه نام ایشان را در ضمن ترجمۀ مجذوبعلی شاه مريزاعبدالرحیم نوشته ١
 .در مورچه خورت ١١٩٩او فرزند صادق خان برادر کریمخان است وفاتش غره ربیع الثانی سال  ٢
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  ورعلیشاهملقب ن بن فیضعلی ١مالمحمد علی
آمـده و مریـد سـید معصـوم علـی شـاه اصفهان علوم وفنون راکامل نموده دردولت کریمخان زندباتفاق پدرش به 

مردم آن مـرز . نمودبعد ازوفات پدر بساط ارشاد را بسط داده و شهرۀ آفاق شد هر چندی بشهری مسکن می .بود
کردنـد در امور ملکی حکم باخراجش صادر مـینمودند بحدی که حکام باندیشۀ فساد و بوم بر گردش هجوم می

. گشـتزدند و همانا طعن ایشان موجب ازدیاد میل مردم و باعث افزونی اشـتهار مـیواعظان بر منابر طعنش می
نمـود و از آخربار سفر بجانب عتبات بست و روزگاری در آنجا زیست و احمد پاشا حاکم بغداد او را اکـرام مـی

از ایـن عـالم  ١٢١٢فت گویند او را سه دفعه سم دادند و دفعه اخريه در موصل در سـال آنجا به کرکوک و موصل ر
مثنوی جنات الوصال و دیوان اشعار و بعضی کتب دیگر از او موجـود اسـت یکـی از غزلهـای  .بسرای باقی رفت

  :معروف او مطلعش اینست
ــــرم دل ظهــــور ــــق در ح ــــاه عش ــــرد شهنش   ک

ــــو   ْ ــــه ن ــــان بــــر فراشــــت رایــــت ال   رقــــد زمی
 

  :و مقطعش اینست
  گـــــرنـــــورعلی در نظـــــر تـــــا نشـــــود جلـــــوه

ـــد عبـــور   ْ ـــس ننمای ـــوف و خطـــر ک ـــن ره خ   زی
 

  کرمانی مريزا محمد حسني رونقعلی شاه
پس از تحصیل و تکمیل علوم دسـت ارادت بـه نورعلیشـاه داده دو مجلـد از جنـات الوصـال را منظـوم نمـوده و 

اتفـاق  ١٢٣٠ام وفاتش در سال آورده دیوان اشعار خطی از او دیدهرسالۀ غرایب در احوال مشتاقعلی شاه او بنظم 
  .افتاده

  الکرمانی الملقب مظفر علی محمدتقی بن مريزا محمد کاظم فخرالحکماء و المحققني مريزا
و نقلیه و در اصول و فروع کامل بـوده بلکـه  نیاکانش در کرمان به طبابت اشتغال داشتند و موالنا در علوم عقلیه

بوده عرفای زمان او را در حکمت و معرفت نظـري صـدرالدین قونیـوی و جالالـدین رومـی رسني ذوفنون میاز مد
در همان دیار ربودۀ مشتاقعلی امـی شـد و بعـد از قتـل مشـتاق . دانند حکیم ایمانی و مولوی کرمانی گویندشمی

خـت باصـرار مرحـوم آقامحمـدعلی بانشاء غزلیات و قصاید و قطعات و ترجیعات و رباعیات دیوان مشـتاقیه پردا
کرمانشــاهی خاقــان مغفــور او را از کرمــان بــه طهــران احضــار نمودنــد و عاقبــت بــه کرمانشــاهان بردنــد در خانــۀ 

رسالۀ مجمع البحـار نثـراً و بحراالسـرار  .١٢١۵آقامحمد علی مهمان بوده و آخر االمر او را مسموم نمودند درسال 
  .ماً از او نگارنده موجود استو نور االنوار فی علم االحجار نظ

  عبدالصمد همدانی الحقانی فخرالدین مال العارف الصمدانی و الفقیه
صـاحب بحرالمعــارف قــرب چهـل ســال در عتبــات عالیــات تحصـیل علــوم نمــوده در فقـه و اصــول تلمیــذ ســید 

ید نورعلیشاه و سید بوده و خود از فحول علماء و مجتهدین گردید و در همان دیار مر بحرالعلوم و صاحب ریاض
از تیغ وهابیان شـربت شـهادت نوشـید عمـر شـریفش از شصـت  ١٢١۶معصومعلی شاه گردید و در ماه ذی الحجه 

  .متجاوز بود و رسالۀ در تجزی در اجتهاد نوشته
  بشیخ زین الدین الحاج محمد حسني الموصوف

انـد باء و اجدادش از علمـا و فضـال بـودهآ اندها اصلش را از خونسار نوشتهلقبش حسینعلی شاه در بعضی تذکره
یکی از آنها شیخ زین الدین نام داشـته بعـد از تحصـیل علـوم ارادت خـدمت سـید معصـومعلی شـاه هنـدی پیـدا 

 ١٢١٢نموده و مدتی بریاضات و تصـفیه کوشـید و همـه روزه بـدرس و مباحثـه بـا علمـا اشـتغال داشـته و در سـال 
                                         

 .ام و بچاپ رسیدهمخصوص در شرح حال نورعلیشاه بنام نوراالبصار نگارنده نوشته هجری است رسالۀ ١٣۶۵در این سال که سال  ١
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کردستان در حضور جمعـی از اهـل طریقـت او را خلیفـةالخلفاء نمـود و در نورعلیشاه درقصبه ذهاب از مضافات 
کتـابی در رد . بردند و بازمحرتماً بوالیت خود مراجعـت کـردزمان خاقان مغفور بسعایت مفسدین او را به طهران 

م در کربالی معلی ساکن گردید و در شب چهارشـنبه یـازدهم محـر ١٢٣٣نصرانی مرقوم داشته و در سال  ١پادری
  .در حني خواندن نماز مغرب رحلت نمود ١٢٣۴الحرام سال 

  آخوند مالوىل اله مازندرانی
عالمی عالم و عارفی کامل بوده مرید جناب حاج محمدحسني مزبور بوده زیاده از هشتاد سـال عمـر نمـوده و در 

  .برحمت ایزدی واصل شده ١٢٨٨گذرانیده در سال همدان ایام بعبادت می
  بقنرب علی الملقب الحاج مريزاصفا

هـای مازنـدران بـوده بعـد از تحصـیل علـوم بـارادت حـاجی ازخـان زاده ١٢١٢مولـدش مازنـدران مـیالدش سـال 
  .وفات یافته مدت عمرش هفتاد ونه سال بوده ١٢٩١اصفهانی مزبور فائز گردیده و در نهم ماه رمضان سال 

  دبیلی ملقب نصرتعلیار نصر اله خان صدرالممالک عمدةاالمراء و العرفاء مريزا
بوده است زمانیکـه ابـواب تشـنیع بـروی او  جامع علوم وفضائل صوریه و معنویه بوده از مریدان حاجی اصفهانی

عباس مـريزا او را بجهـت تعلـیم امـريزاده محمـد مـريزا بـه تربیـز طلـب کـرد و چـون  گشودند اتفاقاً نایب السلطنه
رت تکلیف فرمود ذوق فقر و علوم او را مانع شد وزارت کربی شاهزاده بتخت سلطنت جلوس کرد مريزا را بصدا

به حاج مريزا آقاسی مفوض گشت و لقب صدارت ممالک بر او مقرر شد و چون محمدشاه درگذشت مريزاتقـی 
از ایـن جهـان  ١٢٧١خان فراهانی اتابک اعظـم صـدرالممالک را روانـه عـراق عـرب کـرد در ششـم محـرم سـال 

مالک، آقارحیم آقا دعوی خالفت و ارشاد نموده و از افشار ارومیه بـوده و در سـال درگذشت از مرحوم صدرالم
  .مدعیان خالفت از او وجود دارندرحلت نموده و در آذربایجان  ١٢٨۵

صـفرخان  الحـاج محمـدبن جعفـربن الحـاج شـريازی معـروف بسـکوت الحاج مريزا ابوالقاسـم حسـینی
  شاهآهنکی الملقب مجذوبعلی  الهمدانی الکبودر

از امـراء و رجـال فـارس و قـاآنی و مـريزای  وفـات نمـوده بسـیاری ١٢٣٩معاصر حاجی اصفهانی بوده و در سال 
جعفـر از ده  اند و خود حاج محمدگزلو بودهنیاکانش از امراء و سرخیل ایل قره .اندوصال از ارادتمندان او بوده

ود بعد به اصفهان شتافت مدت پنج سـال عمـر را سالگی تا هیجده سالگی در شهر همدان تحصیل علوم ادبیه نم
تکمیـل فقـه و  ٢نراقـی مالمهـدیمصروف علوم عقلیه نمود و از آنجا به کاشـان رفـت و چهارسـال نـزد محقـق 

اصول نمود کتاب مراحل السالکني و مرآت الحق تصنیف اوست و نیز کتـابی دراثبـات نبـوت خاصـه نوشـته و در 
ارادت ورزید و درجه خالفت از او یافت او را در زهد و تقوی سـلمان عصـر  اصفهان به حسینعلی شاه اصفهانی

  .اندگفتهمی
                                         

سـیف  و همدانیاند گذشته از مرحوم حسینعلی شاه، مفتاح النبوة از حاجی مالرضای درردهرنی مارتني نصرانی جمعی کتاب نوشته ١
  .رده جز او کسی متعرض جواب پادری نشدهباشد و حاجی محمد کریمخان هم نوشته و تصور کاالمة از عالمه نراقی می

مالمهدی ابن ابی ذر نراقی کاشانی که صاحب تالیفات بسیار است از قبیل لوامع و انیس التجار در فقه ومشکالت العلوم و محـرق  ٢
حمـد نراقـی وفـات نمـوده و فرزنـدش مرحـوم مالا ١٢٠٩القلوب و از تالمذه مالاسـمعیل خواجـوئی و آقابـاقر بهبهـانی بـوده در سـال 

در شـعر صـفائی . و طاقـدیس و خـزائن و غـريه) کـه در آن قائـل بامتنـاع اسـت(صاحب معراج السعاده و رسالۀ اجتماع امر و نهـی 
رحلت نموده بخوش فطرتی و شـريین مشـربی موصـوف بـوده ایـن بیـت از  ١٢۴۵تولد یافته و در سال  ١١٨۵نموده در سال تخلص می

  :اوست
  جائی که در او میکده بنیاد توان کرد   مدرسه کردنددر حريتم آیا ز چه رو 
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  .از این جهان درگذشت ١٢٣٨در روز پنجشنبه بیست و دوم شهر ذی القعدة الحرام سال 
  امني همدانی ملقب کوثر علی الحاج مالمحمدرضابن محمد

گشته نایب السلطنه عباس مريزا و قـائم مقـام  اصفهانیاز فضالی زمان و علمای دوران بوده مرید حسینعلی شاه 
و تفسـري در النظـیم از اوسـت و بـر طبـق آنچـه در  ١مفتاح النبـوةداشتند کتاب نسبت باوغایت اعزاز را مرعی می

حدایق السیاحه است در قبال مرحوم آقای حاجی زین العابدین شريوانی مدعی قطبیـت ارشـاد در سلسـلۀ نعمـت 
 ١٢۴٧اند نموده در سـال جذوبعلی شاه شده و استناد داللتی که در فرمان نورعلیشاه برای او نوشتهاللهیه پس از م

وفـات یافتـه دعـوی  ١٢٩۶بعد از مرحوم کوثر علی فرزندش حاج مريزا علینقی جنت علی کـه در سـال  .درگذشته
  .نمودهخالفت ارشاد میخالفت از او نموده و بعد آقا محمد تقی تربیزی هم از جنت علی در طهران دعوی 

  المتخلص تمکني الشريوانی الملقب مستعلی شاه الحاج زین العابدین بن اسکندر
تولد یافته مدت دوازده سال در خدمت والد و سایر علما تحصیل علـوم نمـوده و چـون  ١١٩۴در نیمه شعبان سال 

ت بـر میـان بسـته و بیسـت و پـنج آدم در نظرش مرغوب آمده کمر هممقام تحقیق و فحص از ملل و طوایف بنی 
 ٢حـدائق السـیاحه و ریـاض السـیاحه سال متجاوز سیاحت بالد نموده و کتاب بستان السیاحه که بطبـع رسـیده و

تالیف نموده والحق هر سه کتاب از کتابهـای بسـیار مرغـوب اسـت و ارادت خـدمت حـاج محمـدجعفر همـدانی 
سیاح دیار ملکوت گردیده این بیت  ١٢۵٣اختیار کرده و در سال  تاهل ١٢٣۵مزبور داشته و خلیفه او بوده در سال 

  :اندرا باو نسبت داده
ـــدم ـــان گردی ـــرد جه ـــبش گ ـــن در عق ـــه م   آنک

 

ــــدم  ــــو دی ــــود چــــو نیک ــــن ب ــــره م   از ازل هم
 

بـن الحـاج  کوچـک ابـن الحـاج معصـوم شـاه المعـروف بحـاجی مـريزا الحاج زین العابدین رحمتعلی
  محمدحسن

 از دیار قزوین بسیاری علمای زمان خود را مالقات نموده عالم ربانی گشته و بـاالخره سالک مسالک یقني اصال
خالفـت از مستعلیشـاه یافتـه و  ارادت خدمت مجذوبعلی شاه همدانی و مستعلی شـاه شـريوانی درسـت نمـوده و

نیابـت صدمات از دست امريقاسم خان پسر سلمان خان کشیده وىل عاقبـت از قطـب السـالطني محمدشـاه لقـب 
صدارت یافته و نزد همه امراء دولت در کمال اعزاز بوده و هفتادسال عمر نمـوده در شـب یکشـنبه هفـدهم صـفر 

  :وفات او این است ٣رخت از این جهان بر بسته ماده تاریخ ١٢٧٨یا  ١٢٧٧سال 
ـــــار ـــــات اووق ـــــاریخ وف ـــــت بهرســـــال ت   گف

ــــني   ْ ــــس جســــت آن هــــادی راه یق ــــزم ان   ره بب
 

ری ارتحال آن جناب را هفتاد و هفت نقل نموده بر طبق لوح مزار وىل در طرایق الحقـایق و مؤلف فارسنامه ناص
  .حواشی آن دعوی علم و شهود نموده که در هفتاد و هشت بوده

  الحاج محمدکاظم اصفهانی
معروف به طـاوس العرفـاء ملقـب بـه سـعادتعلی شـاه از معـاریف عرفـا و اهـل طریقـت بـوده در ابتـدای جـوانی 

ت اشتغال داشته و میل صحبت عرفا در دلش پدید آمده بحصبت جمعـی رسـیده عاقبـت خـدمت مسـتعلی بتجار
                                         

پس از نوشنت این کتاب از آن انتخابی نموده بنام ارشادالمضلني و آنرا بر یک مقدمه و دو مشـکوة و یـک خاتمـه قـرار داده و کتـاب  ١
  .بچاپ رسیده ١٢۴٠مفتاح النبوة در سال 

در اصفهان چاپ گردید و جلد دوم ریاض و حدائق بدست نیامده  ١٣٣٩ال ریاض السیاحه جلد اول آن با تقریظی از این فقري در س ٢
  .و نیز کتاب کشف المعارف از ایشان تحت طبع است

شـود و هرگـاه ممـدوده را می ١٢٧٧کنند در این ماده تاریخ هرگاه لفظ آن را یک  چنانکه مرسوم است کتبی حروف را اعتبار می ٣
  .شودمی ١٢٨٨دو  اعتبار کنند 
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شاه مشرف شده و در بعضی اسفار همراه آن جناب بوده و بعد از مستعلی شاه بفیض شرافت حضور حـاج مـريزا 
طـالبني از او یافتـه اجازه تلقني ذکر و دسـتگريی  ١٢٧١کوچک رحمتعلیشاه مستفیض گشته و در اواخر شوال سال 

مجدداً او را بلقب سعادتعلی شاه ملقب و مأذون در تلقني همه اوراد و اذکار قلبیه و قالبیه نموده  ١٢٧۶و در سال 
در اینجـا بعضـی پـريوان مرحـوم رحمتعلـی شـاه بمرحـوم حـاجی آقـا محمـد . و در واقع خلیفه خود نموده اسـت

رحلـت کـرده  ١٣١٠قرار دادن و ملقب به منور علیشاه بوده و در سال  و او را خلیفه رحمتعلی شاه ١شريازی گرویده
اگرچه مرحوم سعادتعلی شـاه علـم . و فرزندش مرحوم حاج  علی آقا ملقب به وفاعلی از اودعوی خالفت داشته

صوری کسب ننموده بود وىل در حقایق معانی و دقایق سري و سـلوک ثـانی نداشـته و در سـال هـزار و دویسـت و 
و اندی چون نامالیماتی برایش در اصفهان روی داد که توقف در اصفهان برای او متعذر بود جالی وطن  هشتاد

به مکه معظمه مشرف شـده چـون عـود بـه طهـران نمـوده ضـعف  ١٢٨٩نموده و به طهران متوطن شده و در سال 
  .عبدالعظیم طهران است زوال کرد قربش در شاهارتحال بدار بی ١٢٩٣مزاج در تزاید بوده تا آنکه در سال 
  الحاج مالسلطان محمدالجنابدی

لقـبش . رفـتهم از بزرگان علماء ظاهر و مفسرین معـدود بـود و هـم از اکـابر حکمـا و اعـاظم عرفـا بشـمار مـی
سلطانعلی شاه نام والدش حیـدر محمـد مسـقط الراسـش در نـوده نـیم فرسـخی بیـدخت کـه از قـراء جنابداسـت 

تحصیل علوم ادبیات و حکمیات و شـرعیات  ١٢۵١ست و هشتم جمادی االوىل سال والدتش در شب سه شنبه بی
-در جنابد و مشهد رضوی و عتبات عالیات و سبزوار در محضر حکیم الهی حاجی مالهادی سبزواری که ترجمه

شـد اش گذشت نموده و چون مرحوم حاج محمدکاظم سعادتعلی شاه اصفهانی بارض اقدس رضوی مشرف مـی
صاحب عنوان درک صحبت خدمتش نمود و از مالقاتش اثری در او پدید آمد ترک همه گفت و بعـد  در سبزوار

از مراجعت مرحوم حاج محمد کاظم به اصفهان در پی او به اصفهان آمد و در خدمتش مشغول بسلوک و تصـفیه 
وده و پـس از پـري اجازه ارشاد حاصل نم ١٢٨۴گردید و باندک مدتی تکمیل یافت و در هیجدهم ماه شوال سال 

خود سعادتعلی شاه کلیۀ امور فقراء سلسله نعمت اللهیه را مرجع بود و مجلس درس داشت و تفسري بیان السـعادة 
نمود و شهرتش در تمام بالد ایـران بلکـه بعضـی نقـاط خـارج ایـران منبسـط بـود و و اصول کافی را تدریش می

فرصـت شـريازی در آثـار . بـا اهمیتـی مخصـوص نمـودهسرپرسی سایکس در کتاب سیاحت ایران ذکـر ایشـان را 
العجم بمناسبت مستوفیان شرياز در حاشیه شرحی از جاللت قدر ایشان یاد نموده و در مجلد چهارم شماره شـش 
مجله ایرانشهر شـرح مبسـوطی از ایشـان باتمثـال درج نمـوده و در مآثرواالثـار مرحـوم اعتمادالسـلطنه شـرحی از 

ان نزد عرفا و دانشمندان باختصار یاد کرده و روزگاری در بیدخت بطبابت نفـوس و ابـدان فضایل و مقبولیت ایش
کوشید و از مردمان جفاپیشه آن دیار بسی اذیت و آزار کشید تقرباً اىل الملک الدیان و تدریس و تلقني طالبان می

بـه مکـه معظمـه مشـرف اش بسیاری از فضالء و دانشمندان عصر را مجذوب خویش نمود سفری اخالق حمیده
شد و در آن سفر با مرحوم حجةاالسالم مـريزای شـريازی مالقـاتی فقیهانـه نمـود و بعضـی مغرضـني هرچنـد نـزد 

آمیـز رطـب اللسـان شـدند مفیـد نیفتـاد و در تـوقري و احـرتامش کوشـید و اش بسـخنان غـرضمريزا دربـاره مرحوم
طهران که ورود نموده بود هـر فاضـل و عـارف کـه او را همچنني مرحوم حاج شیخ زین العابدین مازندرانی و در 

دید پسندیده و بمراتب دانش و آگاهیش ستوده تصنیفات چندی از او بطبع رسیده اعظم آنها تفسـريبیان السـعادة 

                                         
از آنجمله است حاجی مريزا حسن صفی علیشاه که در زبدةاالسرار بخالفت منور علیشاه تصریح نموده وىل بطوریکـه مشـهور اسـت  ١

و در طرایق الحقایق هم باشاره مسطور است از این عقیده برگشت و در باقی عمر بالواسطه خود را نسبت به رحمتعلی شاه میـداده و 
  .او را قطب میدانستند و پاورقی خاتمه ذکری از او خواهد شد دستگريی میکرده و پريوانش
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که در او جمع بني تنزیل و تاویل نموده و کتاب مجمع السعادات و سعادت نامه و والیت نامـه و تنبیـه النـائمني و 
ر کتاب عربی باباطاهر عریان و کتاب بشارةالمؤمنني که همه بطبع رسیده نگارنده این کتاب قـرب دو سـال شرحی ب

در بیدخت گناباد در مدرسۀ آنجا ساکن و همه روزه در حوزه درس آن مرحـوم کـه تفسـري بیـان السـعاده و اصـول 
فای عصر بصغر جثه و قصـر قامـت او در مابني علما و عر. نمودشد و استفاده میفرمود حاضر میکافی درس می

ی را در مجلسش یارای سخن گفنت بیموقع نبود و کسی بر او بسالم سبقت سکمرت کسی بود وىل ابهتی داشت که ک
نمـود و در اخـالق حمیـده و حفـظ نـوامیس مقدسـه دقیقـۀ با اعاىل و ادانی بیـک نحـو سـلوک مـی. جستنمی

دروقـت  ١٣٢٧پنج رسید و در شب بیست و ششـم ربیـع االول سـال فروگذاشت نداشت و عمرش تقریباً بهفتاد و 
از شـرار مغرضـني ناگهـانی بـر گلـویش  ١گذشـته نشسـته دو نفـرسحر برای وضو لب جـوی آب کـه در منـزلش مـی

و  ٢چسبیده فشار دادند تا روحش از این عالم فانی بسرای جاودانی انتقال کرد قـربش در جنـب قربسـتان بیـدخت
آن مرحوم فرزندارشدش مرحوم حاجی مالعلـی ملقـب بـه نورعلیشـاه بـود کـه ذکـر شـریفش در جانشني و خلیفه 

باشد که اکنـون در بیـدخت خاتمه کتاب خواهد آمد و جانشني ایشان آقای حاج شیخ محمدحسن صالحعلیشاه می
  :اندوب فرمودهباشند و مشایخی منصاند و مرجع همه فقراء سلسله علیه میگناباد بمسند قطبیت و ارشاد متمکن

آقای مالمحمد امام جمعه اصـطهبانات ملقـب بـه -٢آقای حاج شیخ عماد الدین سبزواری ملقب به هدایتعلی  -١
مرحـوم آقاشـیخ محمـدفانی -۴ملقـب بـه درویـش ناصـرعلی ) گلپایگانی(شیخ اسداله ایزدگشسب  -٣فیضعلی  

  .وفاعلی آقای شیخ مهدی تنکابنی ملقب به -۵سمنانی ملقب به ظفر علی  
  مريزا محمدصادق مشهور به نمازی

اش گذشـت داشـته و بعـد از از عرفای ساکنني اصفهان بوده ارادت خدمت حاج محمدکاظم اصفهانی که ترجمه
ارتحال او ارادت خدمت خلیفۀ او مرحـوم جنابـدی پیـدا نمـوده و اذن ارشـاد و لقـب فیضـعلی یافتـه از بسـیاری 

زدند وفاتش بطوریکه در طرایـق الحقـایق اسـت در سـال رادت بدامانش میوالیات چون شرياز و کاشان دست ا
صـادق الوعـد : وفات نموده و ماده تاریخ این است ١٣٠١وىل بطوریکه بر سنگ قربش منقور است در سال  ١٣٠٢

  .بود شیخ جلیل و قربش در تکیۀ فیض در تخت فوالد اصفهان است
   کاشانی حاجی مالمحمد جعفر برزکی

به جنابد شتافته و از خدمت مرحوم جنابدی  دپایه ارادت بمرحوم مريزامحمد صادق درست نموده بعدعالمی بلن
  .١٣١٧اذن ارشاد و هدایت طالبني یافته و ملقب به محبوبعلی گشته وفاتش در سال 

  .اند از این جهت در عدادشعراذکر خواهند شدپوشیده نماند که بسیاری از عرفا چون بشاعری معروفرت بوده
  

                                         
انـد دو نفـر در بـاالی مطابق آنچه در کتاب شهیدیه، حاجی شیخ عباسعلی کیوان قزوینی نوشته شده شش نفر اقدام باین قتل نمـوده ١

نمودنـد و پیکـرش را در جـوی آب  انـد و چهـار نفـر بـآن بزرگـوار هجـوم آورده او را مخنوقـاً مقتـولکشـیدهدرخت و بام کشیک می
  .انداختند

  .اکنون مقربه آنحضرت در بیدخت بسیار مفصل و مشتمل بر صحن و حجرات و زیارتگاه اهاىل آن دیار است ٢



۴٧ 

  رکن چهارم
  در ذکر شعرای عجم

نیست که کالم موزون و مقفی مطبوع طباع ذوی االذواق سلیمه است بلکه غالباً اثرش در خیـال از کـالم  پوشیده
ان من الشعر لحکمـة و ان لـه نثری باالتر است خصوص آنچه متعلق بحقایق الهیه و معارف سبحانیه باشد که 

  :چنانچه نظامی فرموده الشعراء کنوزاً تحت عرشه مفاتیحها السنة
  قافیــــــه ســــــنجان کــــــه قلــــــم بــــــر کشــــــند
  خاصــــــه کلیــــــدی کــــــه در گــــــنج راســــــت
ـــــــــروران ـــــــــخن پ ـــــــــند س ـــــــــل عرش   بلب
ـــــت ـــــروری اس ـــــخن پ ـــــه س ـــــردۀ رازی ک   پ
ــــــا ــــــف کربی ــــــت ص ــــــی بس ــــــیش و پس   پ

ْ  

  گـــــــــنج دو عـــــــــالم بقلـــــــــم در کشـــــــــند 
ـــــت ـــــرد ســـــخن ســـــنج راس ـــــان م ـــــر زب   زی
ــــــــــد بــــــــــآن دیگــــــــــران   بازچــــــــــه مانن
  تســــــــایۀ از ســــــــایه پیغمــــــــربی  اســــــــ

  پـــــــس شـــــــعرا آمـــــــد و پـــــــیش انبیـــــــا
 

. پس اهمیت شعر و شعرا نزد دانشمندان حاجت بربهان ندارد وجدان باالتر برهـان اسـت بـر حسـن کـالم شـعری
  :اند که اول کسی که شعر فارسی گفت بهرام گور بوده این بیت از اوستآورده

ـــــريیله ـــــنم آن ش ـــــان و م ـــــل دم ـــــنم آن پی   م
ـــــه   ْ ـــــتم بوجبل ـــــورو کنی ـــــرام گ ـــــن به ـــــام م   ن

 

  :اند پیش از او حفص سمرقندی گفتهبعضی گفته
  آهــــــوی کــــــوهی در دشــــــت چگونــــــه دودا

ــــــی   ْ ــــــدارد ب ــــــار ن ــــــه رودااو ی ــــــار چگون   ی
 

  رودکی
اند اول کسی که قصیدۀ فارسـی نامش جعفربن محمد کنیتش ابوالحسن از اعاظم اوستادان قدیم است بلکه نوشته

صیدۀ درورود مـامون بـه مـرو سـاخته ودر سـال دویسـت هجـری گفته او بوده وىل گویند قبل از او عباس مروی ق
 ٢٨٢درگذشته و فريوز مشرقی که در سـال  ٢٢٠درگذشته و نیز حنظله بادغیسی از شعراء دورۀ طاهریان که در سال 

وفات کرده و ابوسلیک گرگانی معاصر عمرولیث بهرحـال رودکـی از بـالد مـاوراءالنهر بـوده گوینـد نابینـا ازمـادر 
د اماحدت ذهن وجودت طبع بمرتبۀ داشته که در هشت سالگی قرآن را از حفظ کـرده و آغـاز شـعر گفـنت متولد ش

کرد و بواسطه حسن صوت مطربی پیش گرفته و در نواخنت عود مهارتی تمام داشته امري نصر سـامانی در رعایـت 
برداشـت عـدد ابیـاتش کوشیده نقل است که رودکی دویست غـالم خـدمتکار و چهارصـد شـرت بـار او بغایت می

  :بشمار درنیاید این قطعه از اوست
  نگارینـــا شنیدســـتم کـــه گـــاه محنـــت و راحـــت
  یکی از کید شد پرخون دوم شد چاک از تهمـت
ـــد بـــآن ثـــانی ـــآن اول دلـــم مان   رخـــم مانـــد ب

ْ  

  سه پرياهن سبب بوده است یوسف را بعمـر انـدر 
  تــرسـوم یعقــوب را از بــوش روشـن گشــت چشــم

ـــود از فضـــ ـــن ش ـــرياهن آخـــرنصـــیب م   ل آن پ
 

  .واقع شده ٣٣٠وفاتش در سال 
  فرخی

کـرد و نـزد ابـوالمظفر  ١استاد ابوالحسن علی بن جولوغ از مشاهري شعرا و مردم سیستان بـوده سـفری بـه چغانیـان
واىل چغانیان که یکی از سرداران بوده رسید و او را مکنت بسـیار بـوده از جملـه هیجـده هـزار مادیـان داشـته در 

  :کردند در بدیهه قصیدۀ گفت که مطلعش اینستها را داغ میمادیان روزی که

                                         
  .چغانیان یکی از بالد ماوراءالنهر است ١



۴٨ 

ـــزار ـــد مرغ ـــد نیلگـــون در روی پوش   چـــون پرن
ـــار   ْ ـــرآرد کوهس ـــدر س ـــگ ان ـــت رن ـــان هف   ١پرنی

 

امري گفت ای فرخی هر قدر مادیان بگريی تراست فرخی در حواىل خرابۀ دید آنچه توانست جـدا کـرده در خرابـه 
معاصـر . ها کرده و جمعی بمددش فرستاد گویند از صد مادیان متجاوز بودهمري خندهکرد و خود بر درش نشست ا

  .واقع شده دیوانش مکرر بطبع رسیده است ۴٢٩یمني الدوله محمود غزنوی بود وفاتش در سال 
  عسجدی

اصلش از مرو و مداح سلطان محمود بوده چون سلطان سومنات را فتح کرد عسـجدی در مـدح او قصـیدۀ گفـت 
  :مطلعش این استکه 

ـــني ســـفر ســـومنات کـــرد ـــا شـــاه خـــورده ب   ت
  ٢کــــردار خــــویش را علــــم معجــــزات کـــــرد   ْ

 

  .۴٣٢گویند سه هزار بیت دیوان دارد وفاتش در سال 
  دقیقی

  :گفته از ابیات اوستشاعر معاصر امرينوح ابن امري عبدالملک بن نوح در مدح او اشعار می
ــــژاد ــــری ن ــــردم پ ــــه م ــــدم از هم ــــاری گزی   ی

ـــگر ب ـــتلش ـــکن برف ـــگر ش ـــت لش ـــت آن ب   رف
ْ  

ــری  ــون پ ــروز چ ــن ام ــم م ــیش چش ــد ز پ   زان ش
ـــگری ـــه لش ـــد دل ب ـــه ده ـــس ک ـــاد ک ـــز مب   هرگ

 

  :و نیز از اوست
  گوینـــد صـــرب کـــن کـــه تـــرا صـــرب بـــر دهـــد
ــــویش را بصــــبوری گذاشــــتم ــــن عمــــر خ   م

ْ  
  آری دهــــــد و لیــــــک بعمــــــر دگــــــر دهــــــد 

  عمــــری دگــــر ببایــــد تــــا صــــرب بــــر دهــــد
 

  .رخ داده ٣٧٠کرده رحلتش در حدود سال برخی ازتواریخ عجم را نظم 
  ابوالقاسم حسن عنصری

مقدم شعرای فصاحت شعار و بالغت آثار همواره زبان بمدح آل سـبکتکني گشـادی و عنصـری در زمـان سـلطان 
محمود تقرب بسیار یافت گویند شبی سلطان در حال مستی بربیدن دو زلف ایاز، خود ایاز را مـأمور کـرد او بریـد 

یافت تـا آنکـه عنصـری بخـدمت شـد سلطان انداخت علی الصباح در غضب شد بطوریکه تسکني نمیو در قدم 
  :جوئی عنصری این رباعی را بعرض رسانیدسلطان فرمود دیدی چه کردم و هیچ تسکني مرا نمی

ـــب ســـر زلـــف بـــت از کاســـنت اســـت   کـــی عی
  روز طـــرب و نشـــاط و مـــی خواســـنت اســـت

ْ  
  چــــه جــــای بغــــم نشســــنت و خاســــنت اســــت 

ــــــــتک ــــــــنت اس ــــــــرو ز پرياس   اراســــــــنت س
 

  .اتفاق افتاده ۴٣١گویند توانگرترین اهل زمان روزگار خود بوده و گویند شبی هزار بیت گفته وفاتش در سال 
  الحکیم سحبان العجم استاد ابوالقاسم فردوسی

فردوسـی اند و برخی نامش را منصور بـن فخـر الـدین احمـدبن فـرخ النام او را حسن بن اسحق بن شرفشاه گفته
هجری واقع شده نقل است که چون متولد شد پـدرش در خـواب دیـد کـه  ٣٢٩گفته تولدش تقریباً در حدود سال 

                                         
  حبذا باد  شمال و  فرخا بوی  بهار    دوش وقت صبحدم بوی بهارآوردباد ١

  باغ گوئی لعبتان ساده دارد در کنار    دارد اندر  آستنيباد گوئی مشک سوده 
  ارغوان لعل بدخشی دارداندرگوشوار    نسرتن  لؤلوی  بیضا  دارد  اندر  مرسله

  هر شاه را بلعب دگرشاه مات کرد                شطرنج ملک باخته با صدهزار شاه ٢
  کرد بدیگر جهات کرد کوهرسفر که                شاها تو از سکندر پیشی بدانسبب   
  بازاو سفر بجسنت عني الحیات کرد                عني رضای ایزد جوئی تو در سفر   
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ابوالقاسم بر بامی بلند بر شد و روی بقبله نعره زد و از آن طرف جوابی شنید و همچنني بطرف یمني و یسار تعبري 
الحـق داد سـخنوری داده بعـد از تحصـیل . لم رسـدکردند که این پسر سخنگوی شود که آوازۀ او بچهار رکـن عـا

علوم اوقات خود را بمطالعه کتب مصروف نمودی منزل در کنارجوئی نموده بـود کـه آب او گـاهی بواسـطۀ سـیل 
بـرد منقطـع شـدی فردوسـی را آرزوی بسـنت او بـود یـا جـوری از حکـام دیـده بـود که بند رود نهر طـوس را مـی

کرد از اتفاقات حسنه آن روز شعرای غزنوی چون عنصری و فرخـی و عسـجدی غزنني توجه بدادخواهی بوالیت 
داشتند فردوسی آنها را دید خواست نزد آنها رود حریفان را وضع روسـتائیانه او خـوش نیامـد در باغ صحبت می

یم و یکی گفت بدمستی آغاز کنیم عنصری منع کرد و گفت او را بشعر امتحان کنیم پس باو گفـت بـرادر مـا شـاعران
گـوئیم تـو مصـراع چهـارم را بگـوی یـا مـا را بحـال خـود گنجد هر یک مصراعی میدر مجلس ما جز شعر نمی

  .فردوسی قبول کرد. گذار
  .چون عارض تو ماه نباشد روشن: عنصری گفت
  .مانند رخت گل نبود در گلشن: عسجدی گفت

  .مژگانت همی گذر کند از جوشن: فرخی گفت
  .و در جنگ پشنیمانندسنان گ: فردوسی گفت

همگان از حسن کالم او تعجب کردند بعد از آنکه بوسایطی در مجلـس سـلطان راه یافـت و شـاه خـواهش نظـم 
شاهنامه از شعرا کرد همه به فردوسی اشاره کردند و سلطان دو بیت در حسن خط دلفریب ایاز از شـعرا خواسـت 

  :باز اشاره به فردوسی نمودند در بدیهه این رباعی را گفت
  مســـت اســـت همـــی چشـــم تـــو و تـــري بدســـت
ــــت ــــذرش هس ــــد عارصــــت زره ع   گــــر پوش

ْ  
ــت  ــو مســت بجس ــم ت ــري چش ــه ز ت ــس کــس ک   ب

ـــه کـــس خاصـــه ز مســـت ـــري برتســـد هم   کـــز ت
 

سلطان را بغایت خوش آمد گفت له درک یا فردوسی مجلس ما را چون فردوس ساختی پس نظم تـاریخ معهـود 
ی قصر سلطان جای دلگشای برای او بیاراستندو تمام آالت حـرب و را در شأن وی مقرر کردند و بفرمود که پهلو

ها در چهـار طـرف مصـوران شـريین تصـویر نمودنـد و در آنجـا بگفـنت شـهنامه صورت پهلوانان و جانوران وغريه
مشغول شد و بغري از ایاز و یک خواجـه سـرای دیگـری نـزد او راه نداشـته و سـلطان محمـود، حسـن میمنـدی را 

ار بیت که بنظم آورد هزار مثقال طال بدو دهد وىل در نزد سلطان فردوسی را برفض مـتهم سـاختند و فرمود که هز
از ابیاتش دلیل آوردند و نزد سلطان مسموع افتاد و بجای شصت هزار مثقال طال شصت هزار مثقال نقره در سـه 

ون بـريون آمـد ایـاز سـالم کـرد و صره کرده نزد فردوسی فرستاد بعد از اتمام شهنامه و فردوسی در حمـام بـود چـ
ها را در نظرش جلوه داد فردوسی ابتدا بتصور زر سرخ خوشدل گشت و چـون دانسـت کـه نقـره اسـت بسـی صره

غمناک گشت و بیست هزار نقره به ایـاز و بیسـت هـزار بحمـامی و بیسـت هـزار دیگـر بفقـاعی داد و یـک پیالـه 
بگـو چـون ایـاز بعـرض سـلطان رسـانید بـر حسـن میمنـدی شربت نوشید و به ایـاز بگفـت آنچـه دیـدی بسـلطان 

خشمناک گشت گویند عاقبت حسن را کشت بهر حال فردوسی اشعاری در هجـو سـلطان محمـود گفتـه کـه بسـی 
مشهور است و از غزنني رفت و بعد سلطان از کرده خویش پشیمان گشت و آنچه قرار داده بود بـرای فردوسـی بـه 

  :خواندگذشت شنید که کودکی این شعر را میه فردوسی، فردوسی در بازار میطوس فرستاد و پیش از رسیدن ب
ــدر ــودی پ ــاه ب ــاه را ش ــر ش   اگ

  بســر بـــر نهــادی مـــرا تـــاج زر   ْ
 

از غایت حرمان آهی زد و غشی کرد چون او را بخانه بردند مرغ روحـش از قفـس قالـب پـرواز کـرده بـود در آن 
رسید فردوسی را دخرتی یا خـواهری بـود صـله را پـیش او آوردنـد از  بردند صله سلطانهنگام که او را بخانه می
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قبولش امتناع کرد گویند خواهرش گفت برادرم را عزم آن بود که بند آب طوس را بسنگ و آهک ریختـه سـازد و 
واقـع شـده  ۴١۶چون سمع سلطان رسید حکم کرد تا چنان کردند که خواهرش گفته بود و وفات فردوسی در سـال 

اند که ابوالقاسم گرگـانی بـر فردوسـی نمـاز نکـرد کـه او مـدح مجـوس گفتـه سال عمر کرده آورده دد هشتادر حدو
  :امآنشب فردوسی را در خواب دید در بهشت عدن پرسید این درجه بچه یافتی گفت باین بیت که در توحید گفته

ـــوئی ـــدی و پســـتی ت ـــان را بلن   جه
ـــوئی   ْ ـــدانم چـــۀ هرچـــه هســـتی ت   ن

 

  االسدی الطوسی صر علی بن احمداالستاد ابون
چـون . شود از متقدمني شـعر اسـت گوینـد فردوسـی شـاگرد او بـودهخودگفته که نسبم بپادشاهان عجم منتهی می

ز افردوسی از غزنني فرار کرد و به طوس آمد در حني وفات اسدی را طلبید و گفـت اسـتاد وقـت رحیـل رسـیده و 
رسـانم ونظـم اسـدی از اول استاد گفت غمگني مباش که من باتمام مـی ترسم ناقص بماندشهنامه قلیلی مانده می

استیالی عرب بر عجم تا آخر شـاهنامه و ایـن روایـت نـزد اهـل تحقیـق درسـت نیسـت و تمـام شـاهنامه از خـود 
  .واقع شده ۴۶۵وفاتش در سال . فردوسی است و گرشاسب نامه از اسدی است

  ابوالنجم احمدمنوچهری
هر بـن شـمس المعـاىل مالزمـت داشـت و از ایـن جهـت تخلـص منـوچهری نمـوده اسـتقبال و او دربار امريمنـوچ

  .واقع شده ۴٣٢متابعت بسیار از شعرای عرب نموده وفاتش در سال 
  االستاد ابوالمفاخر رازی

  :از اساتید شعرا بوده و در منقبت امام ثامن قصیدۀ گفته که مطلعش اینست
  بــال مرصــع بســوخت مــرغ ملمــع بــدن

  گ زلیخا بریخت یوسف گـل پـريهناش   ْ
 

  .معاصر سلطان مسعود بن محمد بن ملکشاه بوده
  موالنا باباطاهر عریان
  :های بسیار دارد از آنجمله استایست همه دان دوبیتیدیوانۀ از همدان و فرزانه

  مگـــر شـــري و پلنگـــی ایـــدل ایـــدل
ـــزم ـــت بری ـــی خون   اگـــر دســـتم فت

ْ  
ــــدل    بمــــودایم بجنگــــی ایــــدل ای

ــابــه ــنم ت   چــه رنگــی ایــدل ایــدل بی
 

  :انداین دو بیت را در عربی چنني ترجمه کرده
  اأنـــت اســـدایها القلـــب ام نمـــرمن النمـــور
  ساســفک دمـــک ایهـــا القلـــب اذا وقعـــت

 

ــاحی  ــی و کف ــذی التکــف عــن حرب   انــت ال
  فــــی یــــدی الری مــــن ای لــــون انـــــت

 

مرحـوم قــدوة العـارفني حــاجی  انـد نگارنــده از او کتـاب عربــی در تصـوف دیـده کــهنوشــته ۴١٠وفـاتش در سـال 
  .اند و بچاپ رسیده و الحق کتاب عزیزی استمالسلطان محمدجنابدی بفارسی و عربی شرح کرده

  ابراهیم بن علی النجار الشريوانی خاقان الشعرا افضل الدین ابوبدیل
ردیـد خاقـانی خاقان کبري شروان شـاه مفتخـر گحال بخدمت نموده و چون در اواسط در ابتدا حقایقی تخلص می

  :رقم فرموده در قطعۀ بروجه مفاخرت گفته
  شــاعر مبــدع مــنم خــوان معــانی مراســت

 

  ریـــزه خورخـــوان مـــن عنصـــری و رودکـــی 
 

  :گویدو جای دیگر می
  رونـــدخاقانیـــا کســـان کـــه طریـــق تـــو مـــی

  گــريم کــه مارچوبــه کنــد تــن بشــکل مــار

 

  زاغنــــد و زاغ را روش کبــــک آرزوســــت 
  بهــر دوســتکــوزهر بهــر دشــمن و کــو مهــره 
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  .اتفاق افتاده ۵٨٢بقوىل و بقوىل دیگر سال  ۵٩۵شعر بوده وفاتش در سال  ١فلکیگویند شاگری 
  الحکیم اوحد الدین انوری ابیوردی

کالشمس فی رابعة النهار بوده و در اوایـل حـال خـاوری تخلـص داشـته در زمـان سـلطان  ٢در شیوه سخن گسرتی
به تري خطای سلطان سنجر کشته شده و قصیدۀ بنـام او ثبـت  ۵۴٢درسال (سنجرسلجوقی بوده گویند امري معزی که 

  :است که مطلعش این است
  ای ساربان منزل مکـن جـز دردیـار یـار مـن

 

  )تا یکزمان زاری کنم برربع واطـالل و دمـن 
 

ر و و پسـرش دوبـا ٣گرفتـهشـنیده یـاد مـیاش بحدی بود که قصیدۀ که یکبار میملک الشعرای سنجر بوده حافظه
-گرفتـه بنـابراین هـر شـاعری کـه در حضـور سـلطان سـنجر قصـیدۀ مـیشنیده یـاد مـیغالمش چون سه کرت می
-خوانـد آنگـاه مـیام و از مطلع تـا مقطـع مـیگفته این قصیده را من گفتهبود معزی میگذرانیده اگر مطبوع می

راین شعرای زمان در بحر حـريت بودنـد گفت غالمم هم یاددارد بنابخواند آنگاه میگفت پسرم یاددارد آنهم می
-م در مدح سنجر چند بیتی گفتهشاعرو انوری این مشکل را حل کرد متنکراً با جامۀ کهنه نزد معزی رفت و گفت 

  :ام توقع صله دارم معزی گفت بخوان گفت
  زهـــی شـــاه و زهـــی شـــاه و زهـــی شـــاه

 

ــــري  ــــی م ــــري و زه ــــی م ــــري و زه   زهــــی م
 

زهی ماه و زهی ماه و زهی ماه بهـرت اسـت تـا مطلـع شـود انـوری : چنني بخوانی معزی گفت اگر مصراع دیگر را
ای که هر شاه را مري ضرور است معزی او را مسـخره تصـور کـرد و گفـت فـردا حاضـر شـو در گفت ظاهراً ندانسته

کـه  های نفیس پوشیده وقتی که معزی پیش سلطان بود بدرگاه رفت و خـرب دادنـدروز دیگر جامه. مجلس سلطان
مسخرۀ دیروز آمده و معزی از پیش به سنجر عرض کرده بـود او را طلبیدنـد معـزی دیـد هیئـت دیـروز تغیـري کـرده 

  :فهمید که تزویری بوده گفت قصیده را بخوان انوری این دو بیت خواند
ــــد ــــان باش ــــر و ک ــــت بح ــــر دل و دس   گ
ـــــدمش ـــــرتین خ ـــــه کم ـــــنجر ک ـــــاه س   ش

 

ـــــــــدایگان باشـــــــــد  ـــــــــت خ   دل و دس
ـــــــ ـــــــه نش ـــــــان پادش ـــــــددر جه   ان باش

 

آنگاه به معزی گفت اگر نظم شماست باقی را بفرمائید واال عرض کنم معزی خجل شد و انوری قصـیده را تمـام 
  .اندنیز گفته ۵۵١اند و نیز نوشته ۵٨٠و  ۵۴۵و بعضی  ۵۴٧کرد و نزد سلطان قرب تمام یافت وفاتش در سال 

  ظهريالدین فاریابی ابوالفضل طاهربن محمد
  :از غزلیات اوست. تربیز وفات یافتهدر  ۵٩٨تولد یافته دیوان اشعارش بچاپ رسیده در سال  در فاریاب بلخ

  خراج چني خم زلف تو مشک نـاب گرفـت
ـــالل ابـــرو ـــه ای ه ـــاب نـــۀ از چ ـــر آفت   گ
  بگوبخـــواب کـــه امشـــب میابدیـــدۀ مـــن

 

ــــت  ــــاب گرف ــــت آفت ــــه از دس ــــو آین   رخ ت
  تو چون سـوار شـدی مـاه نـو ر کـاب گرفـت

  ن تــو بــود آب، گرفــتای کــه مکــاجزیــره
 

  ابوالمجد مجدودبن آدم السنائی الغزنوی

                                         
فلکی نامش محمد لقبش نجم الدین کنیتش ابوالنظام مولدش شـماخی گویـا اشـتهارش بـه فلکـی از جهـت تبحـرش در علـم نجـوم  ١

  .وفات یافته ۵٨٧وهیئت بوده در سال 
  :ستاین رباعی بنام او ٢

  که دراکسري ودرصناعت نیست    کیمیائی ترا در آموزم
 کیمیائی  به از  قناعت  نیست  روقناعت گزین که عالم

  .هم ذکر شده) اروپائیان(این افسانه را بسیاری باور ندارند و گویند شبیه این قصه از شعراء غرب  ٣
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ــوده  ــدانی ب ــدان خواجــه یوســف هم ــد از مری ــوده و برخــی گوین ــق ب ــرادر طری ــني القضــاة ب ــا ع ــد ب بعضــی گوین
  :اش معروف است مولوی در شأن او فرمودهحدیقةالحقیقه

  عطــــار روح بــــود و ســــنائی دو چشــــم او

 

ـــــدیم  ـــــار آم ـــــی ســـــنائی و عط ـــــا از پ   م
 

 ۵٢۵رخ داده بعضی  ۵٧۶ارتحال حکیم سنائی در سال . دیوان اشعار مشتمل بر غزلیات و قصاید و قطعات دارد
  .اندهم گفته ۵۴۶و  ۵٧۴و بعضی 

  شهاب الدین ادیب صابر
ست که حکـیم انـوری او را درعهد سلطان سنجر بوده اصلش از بخارا معاصر و معارض رشید وطواط بوده نقل ا

  :اده این شعر از اوستد ١حبرخود ترجی
  از آن سبب که عسل را حالوت از لب تسـت

 

ــــاد شــــفا  ــــل در عســــل نه ــــدای عزوج   خ
 

  :شودکشته شد دو شعر از یک قصیده او ذکر می ۵۴۶در سال 
  از مشـــک تـــوده تـــوده نهـــاده بـــر ارغـــوان
ــدم حقــري ــک آم ــودۀ مش ــوده ت ــوده ت   زان ت

 

ـــــۀ آنمـــــاه دلســـــتان  ـــــه حلق   زلفـــــني حلق
ــۀ ــه حلق ــه حلق ــان زان حلق ــدم جه ــگ آم   تن

 

  ابوبکر سلمانی حکیم سوزنی
خـوش . درسن رشد مایل بتحصیل علوم گشت به بخارا آمد عاشق شاگرد سوزنگری شد تخلص را سوزنی نهـاده

  :طبع و ظریف بود اما طبعش بهزل مایل و در اواخر توبه نموده این بیت از اوست
ــــویش ــــر خ ــــودم بعم ــــاه نب ــــروز بیگن   یک

 

ـــ  ـــود بیگنهـــی پ ـــا کـــه ب ـــاهگوی   یش مـــن گن
 

  .در سمرقند واقع شده ۵۶٩وفاتش در سال 
  عبدالواسع جبلی

  :گفتزاری دیده میگویند در ابتدا برزگری بوده سلطان سنجر او را در پنبه
ــــا ــــرد ن ــــرت صــــراحی ک   اش
ـــــــی ـــــــردن درازی میکن   گ

 

  دانــم چــه خــواهی کــرد نــا 
ـــــا ـــــواهی خوردن ـــــه بخ   پنب

 

زم خود ساخت و تربیت کرد وىل درتذکره دولتشاه نوشته که اصـل سلطان استشمام لطف طبع از او نمود او را مال
و منشأش از گرجستان است به هرات آمده و از آنجا بخدمت سلطان بهرامشاه ابن مسعود به غزنني رفتـه بخـدمت 

  :واقع شده از اشعار اوست ۵۵۵او مشغول بوده وفاتش در سال 
  منســـوخ شـــد مـــروت و معـــدوم شـــد وفـــا

 

ــام ما  ــازیــن هــر دو ن ــد چــو ســیمرغ و کیمی   ن
 

  :اند مطلعش اینستقصیدۀ لف و نشر او را بسیاری شعرا استقبال کرده
  که دارد چون تو معشـوقی نگـارو چابـک و دلـرب

 

  بنفشه موی و الله روی و نرگس چشم و نسـرین بـر 
 

  رشیدالدین محمد وطواط
و خـوش نبودنـد و هجوهـای رکـیکش بزرگ و فاضل و ادیب بوده و چون سخنان شعرا همـواره ایـراد کـردی بـا ا

نمودند معاصر سنجر بوده وىل بواسطۀ طول عمر تا زمان سلطنت عالءالدین تکـش خـان ابـن الـب ارسـالن ابـن 
اتسز در حیات بوده وی آرزوی صحبت رشید را داشت فرمود که او را در محفه نشاندند و بحضور آوردنـد چـون 

                                         
  :گویدکند در آخر آن میانوری در قطعۀ که تعداد کماالت خود می ١
  چون سنائی هستم آخر گرنه همچون صابرم   ین همه بگذار با شعر مجرد آمدما
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  :ردچشمش بر سلطان افتاد این رباعی را انشاء ک
ـــــت ـــــم بشس ـــــه از ظل   جـــــدت ورق زمان
ـــای ســـلطنت آمـــده چســـت ـــو قب ـــر ت   ای ب

 

  عــــدل پــــدرت شکســــتگی کــــرد درســــت 
ــت دولــت تســت ــی کــه نوب ــا چــه کن   هــان ت

 

قـربش در جرحـان خـوارزم اسـت دیـوانش را هفـت  ۵٧٨عمرش نود و هفت سال و وفاتش در خوارزم در سـال 
  . بوده اند و حدائق  السحر از تصنیفات اوهزار بیت ثبت کرده

  ابومحمدنظام الدین الیاس بن یوسف بن المؤید القمی
  :اصل آن جناب از مضافات قم است چنانچه فرموده

ــــمچــــو د ــــر گــــنج گم ــــر چــــه در بح   ر گ

 

  وىل از قهســـــــــــتان شـــــــــــهر قمـــــــــــم 
 

وفـات شـیخ نظـامی را ( ۵٩۶بوده وفاتش در عهد سـلطان طغـرل ابـن ارسـالن در سـال  ۵٣٣والدتش بقوىل در 
و مرقدش در گنجـه اسـت متجـاوز ) ۵٩٢و بعضی در  ۶٠۶و بعضی  ۵٩٠و بعضی  ۵٧۶اند بعضی هباختالف نوشت

از شصت سال عمر داشته خمسۀ نظامی معروف است که بسیاری شعرا تقلید و اقتفاء مثنویـات خمسـه یـا بعضـی 
  .اند مانند مريخسرودهلویاز آن را نموده

  فخرالدین اسعد گرگانی
حصـول  ۴۴۶بوده شهرتش بواسطه داستان معروف ویس و رامني اسـت کـه در حـدود از شاعران نامی قرن پنجم 

  .یافته وفاتش در اواسط قرن پنجم اتفاق افتاده
  شیخ شرف الدین مصلح سعدی شريازی ١افصح المتکلمني واملح المتقدمني و المتاخرین

سال سیاحت بـالد فرمـوده و نصیبی وافر و حظی متکاثر از علوم داشته مدت سی سال تحصیل علم نموده و سی 
سی سال دیگر گوشۀ خانقاه غنوده در نزد اعیان و سالطني جاهی رفیع و منزلتی وسیع داشـته ظهـورش در روزگـار 

  :اتابک ابوبکرابن سعد بن زنگی واىل فارس بوده چنانچه در بوستان فرموده
  کـــه ســــعدی کــــه گــــوی بالغــــت ربــــود

 

ــــــود  ــــــعد ب ــــــن س ــــــوبکر ب ــــــام ب   در ای
 

در بغـداد شـغل  ۶٣١ت که ابن جوزی مذکور در گلستان، ابوالفرج ابن جوزی دوم اسـت کـه در سـال و باید دانس
بقتـل رسـیده و سـعدی بـا مولـوی  ۶٣۶ببعد محتسب دارالخالفه بوده و در سـال  ۶٣٣مدرسی داشته و از حدود 

دمت شـیخ رومی مالقات و مقاالت نموده و مطـابق بعضـی روایـات اظهـار حسـن عقیـدت و ارادت کـرده و خـ
درآمده گویند به بتخانۀ سومنات رفته و بت بـزرگ ایشـان را  ٢صفی الدین اردبیلی رسیده و در سلک اهل سلوک

انـد چنانچـه در بوسـتان شکسته و به شیخ شهاب الدین سهروردی ارادت ورزیده و بـا یکـدیگر سـفر دریـا نمـوده
  :فرماید

  مقـــــــاالت مـــــــردان ز مـــــــردی شـــــــنو
ــــــای مرشــــــد شــــــهاب   مــــــرا پــــــري دان
  یکــــی آنکــــه برخویشــــنت بــــني مبــــاش

 

ــــــنو  ــــــهروردی ش ــــــعدی از س ــــــه از س   ن
  دو انـــــــــدرز فرمـــــــــوده بـــــــــر روی آب
  دگـــــر آنکـــــه بـــــر غـــــري بـــــدبني مبـــــاش

 

تـالیف نمـوده و سـایر غزلیـات و قصـایدش همـه از توصـیف  ۶۵۵و بوستان که در سـال  ۶۵۶گلستان که در سال 
                                         

  .انددر بعضی کتب از قبیل مجمع الفصحا و ریاض العارفني و ریاض السیاحه شیخ شرف الدین نوشته ١
د شیخ صفی الـدین نویسمستند این قول نقل مجالس المؤمنني از رسایل شاه قاسم انوار است وىل در ریاض السیاحه بعکس این می ٢

طالب مرشدی گردید بصوب شرياز شتافت و در آنجا صحبت شیخ مصلح الدین سعدی و غريه را دریافت و دست ارادت بهـیچ یـک 
 .دیدنداد زیرا مرتبه خود را برتر می
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  :شوداین دو بیت از اشعار عربی او ذکر می. مستغنی است
ـــــفا ان ـــــوداع تأس ـــــوم ال ـــــت ی ـــــم ام   ل

ـــــا ـــــه ترحم ـــــوا علی ـــــات التبک ـــــن م   م

 

ــــــودة منصــــــفا  ــــــی الم ــــــبونی ف   ١التحس
ـــــــارق المتالفـــــــا ـــــــی ف ـــــــو الح   ٢وابک

 

  .مزارش در شرياز است ۶٩١وفاتش در سال 
  حکیم خیام عمربن ابراهیم نیشابوری

واجـه نظـام نشسـتی و بـا حسـن صـباح و خاز نوادر حکمای دوران با سلطان سنجر سلجوقی بـر یـک تخـت مـی
اند در میانه شرطی رفت که هر کدام مرتبۀ یابند آن دو نفر با او شـریک باشـند الملک بطفلی در یک دبستان بوده

وىل نظام الملک بمرتبه وزارت رسید و حسن برای خود ریاستی فراهم کرد که در کتب مفصله تواریخ ثبت اسـت 
ک تیول او نمود راضی شد دیوان رباعیاتش مشهور اسـت و خیام باقطاع چند محل زراعت نیشابور که نظام المل

اگرچه حکیم در تمام علوم از حکمت و نجوم و فقه و تفسري و حدیث متبحر بوده با وجود این شهرتش از همان 
  :رباعیات است که بتمام السنه مشهور دنیا ترجمه شده از آن جمله است

ـــود ـــد ب ـــرین خواه ـــردوس ب ـــه ف ـــد ک   گوین
  زیــدیم چــه بـــاکگرمــا مــی و معشـــوق گ

 

ــود  ــد ب ــني خواه ــور ع ــاب و ح ــی ن ــردا م   ف
ـــد بـــود ـــار چنـــني خواه ـــون عاقبـــت ک   چ

 

  .اندنوشته ۵١٧وفاتش را در سال 
  جمال الدین ابن عبدالرزاق

نامش محمد از افاضل مشهور عالم است در عهد سـلطان محمـد خوارزمشـاه بـوده معاصـر خاقـانی شـريوانی در 
  :نربد خاقانی رفته ین ابیات بهقصیده گوئی طبع قادری داشته در ا

ــروان بــرد ــن بشــهر ش ــه پیغــام م ــت ک   کیس
ــت ــاموس چیس ــه ن ــن هم ــا ای ــد خاقانی   گوی
ــد ــه علــم دعــوی دانــش کن   کســی بــدین پای
  تحفه فرستی ز شعر سوی عراق است جهـل
  شـــــعر فرســـــتادنت دانـــــی مانـــــد بچـــــه
ـــه خـــود ســـر بســـر   نظـــم گهـــر گـــري تـــو گفت

  چنان گوکه هست سحرحالل ایـن سـخنیانه
  نـــه بـــر آفتـــاب نـــور چـــراغ آوردکـــس 

ــی چــابکی ــد چونکــه پ ــود روز عی   زشــت ب
ــــراق ــــدر ع ــــتند ان ــــدگان هس ــــوز گوین   هن
  یکــی از ایشــان مــنم طــی چــو کــنم راه نظــم

  تــریتــرم تــو زمــن ابلــهمــن ز تــو احمــق
  این همه از طیبت اسـت والـه اگـر مثـل تـو
  هرکــه رســاند بمــن شــعر تــو چونــان بــود

 

  ردیـک سـخن از مـن بـدان مـرد سـخندان بــ 
  نــه هــر کــه دو شــعر گفــت لقــب زخاقــان بــرد
ــرد ــان ب ــام بزرگ ــدر فضــل ن ــدین ق   کســی ب
ـــرد ـــان ب ـــره بکرم ـــی زی ـــیچکس از زیرک   ه
ـــزد ســـلیمان بـــرد ـــای ملـــخ ن ـــور کـــه پ   م
ــرد ــان ب ــر ســود جانــب عم ــر از به   کــس گه
  ســحر کســی خــود بــر موســی عمــران بــرد
  کـــس نـــه بـــر ماهتـــاب خلعـــت کتـــان بـــرد

ـــريه ـــوی ز میـــدان بـــردپ   زنـــی خرســـوار گ
  ه قـــوت ناطقـــه مـــدد از ایشـــان بـــردکـــ

ــرد   گمــان مــرب شــاعری ز دســت مــن جــان ب
  مـــان هـــر دو بزنـــدان بـــردکســـی ببایـــد کـــه

  چـــرخ بسیصـــد قـــران گشـــت بـــدوران بـــرد
ـــان بـــرد ـــه پـــري کنع ـــوی پرياهنـــی ب ـــه ب   ک

 

  .۶٠٠اند و بعضی در سال نوشته ۵٨٨وفاتش را در سال 
                                         

  .امه مپندارید که در دوستی منصف بودهاندواگر نمريم روز مفارقت از جهت غم و  ١
 .رحم بر او گریه نکنید بلکه بر آن زنده گریه کنید که از دوست خود جدا شدههر که بمريد از روی ت ٢



۵۵ 

  الرزاقجمال الدین عبد خالق المعانی کمال الدین اسمعیل بن
  :از صنادید مشهور و اساتید معروف است حافظ شريازی را در این بیت

ــاورت نمــی ــده ایــن حــدیثور ب   شــود از بن

 

ــــــــاورم    از گفتــــــــه کمــــــــال دلیلــــــــی بی
 

  :اشاره بشعر کمال الدین است در این غزل که گفته
  جانرا چو نیست وصل تـو حاصـل کجـا بـرم
  گفتنـــد بـــر گرفتـــه فـــالن دل ز مهـــر تـــو

ــر کــنم د ــرگــر ب ــو مه ــردارم از ت ــو و ب   ل از ت

 

  دل را کــه شــد ز درد تــو غافــل کجــا بـــرم 
  مــــن داوری مــــردم جاهــــل کجــــا بــــرم
  آن مهــر بـــر کـــه افکــنم ایـــن دل کجـــا بـــرم

 

کرده گویند به شـیخ کمـال کـوفی و شـهاب الـدین سـهروردی  ١از مردم اصفهان خیلی دلتنگ بوده و آنها را نفرین
  .مغول کشته شد در فتنه ۶٣۵دست ارادت داده در سال 
  الشیخ ابواسحق احمد

متخلص به بسحاق از اهل شرياز بوده بیشرت اشـعار خواجـه و شـیخ را در وصـف اطعمـه تضـمني کـرده مریـد شـاه 
  :از اشعار اوست .نعمت اله بوده

ـــوا طمـــع بگـــردانم ـــیم کـــه ز حل   مـــن آن ن

 

  که تـرک صـحبت شـريین نـه کارفرهاداسـت 
 

  ٭٭٭
ـــه و ـــر کل ـــه س ـــحر ک ـــزان س ـــا پ   اکننـــدگیپ

  چـــون از درون خربـــزه واقـــف نشـــد کســـی

 

ـــد  ـــا کنن ـــمی بم ـــه چش ـــه گوش ـــود ک ـــا ب   آی
ــــد   هــــر کــــس حکــــاتی بتصــــور چــــرا کنن

 

  ٭٭٭
  فســوس بــر آن دنبــه پــروار کــه بگــداختا

 

  در روغـــن او مـــا دو ســـه چنگـــال نمشـــتیم 
 

  .مرقدش در تکیه چهل تنان شرياز است
  الشیخ نور الدین حمزة بن علی آذری

تحصیل فضائل و شـاعری کوشـید و شـهرت تمـام یافـت و همـواره بمـدح سـالطني اشـتغال  در اوقات جوانی در
داشت عاقبت بخدمت یکی از اولیا رسید و بعد خدمت شاه نعمت اله مشرف شد دو نوبـت پیـاده حـج کـرد در 

  :مدح شاهرخشاه قصیدۀ در طور لغز گفته که مطلعش این است
  افکنــدچیســت آن آبــی کــه تخــم کینــه برمــی

 

  افکنــدرو گــردون ز ســهم او ســ مــیخســ 
 

  .وفات یافته ٨۶۶در سال 
   شمس الدین محمد عارف شرياز و سر دفرت اهل راز

اند گویند به شاه نعمت اله ارادت داشـته بقرینـۀ مشهور به خواجه حافظ او را لسان الغیب و ترجمان االسرار گفته
  :این شعر که شاه فرموده

ـــــ   یممـــــا خـــــاک راه را بنظـــــر کیمیـــــا کن

 

  هــــر درد را بگوشـــــه چشــــمی دوا کنـــــیم 
 

                                         
  :گفته ١

ـــت  ســـیاره ـــد  هف   ای خداون
  تاکه دردشت راچودشـت کنـد
ــــــد   عــــــدد مردمــــــان بیفزای

  

  لشــگری برفرســت خونخــواره  
ــاره   جــوی خــون آورد  ز  جوب
  هر یکـی را کنـد دو صـد پـاره

  

 



۵۶ 

  :خواجه نیازمندی نموده که
  آنــــان کــــه خــــاک را بنظــــر کیمیــــا کننــــد

 

ـــد  ـــا کنن ـــمی بم ـــه چش ـــه گوش ـــود ک ـــا ب   آی
 

حافظ بر خالف سعدی سفر طوالنی نکرده مسافرتی به بندر هرمز و یزد نموده دیوانش چندین مرتبه چاپ شـده 
وقتی امريتیمـور بـاو گفـت مـن بضـرب شمشـري ربـع . خاص و عام است و بزبانهای خارجه ترجمه شده و محبوب

  .مسکون را برای بخارا که وطن مألوف من است مسخر نمودم و تو مردک بیک خال هندو بخشیدی با سمرقند
وجه تخلـص بـه حـافظ از آنسـت کـه حـافظ . حافظ گفت ای سلطان عالم از این نوع بخشندگی باین روز افتادم

  :وىل بطوریکه یکی از شعرا در ارتحال او گفته ٧٩٢وفاتش بطوریکه در نفحات است در سال کالم اله بوده 
شود اخرياً کتابهـائی مخصـوص در شـرح احـوال حـافظ تاریخ وفات او می ٧٩١» بجوتاریخش از خاک مصلی«

  .اند مثل آقای دکرت غنی و آقای صهبا از معاصریننوشته
  شیخ کمال خجندی

  :ند که اکنون عروس روس است در شعر بسیار تکلف نموده و خود گفتهنامش مسعود مولدش خج
ـــــن ـــــعر م ـــــن در ش ـــــای م ـــــن تکلفه   ای

 

  کلمینـــــی یـــــا حمـــــريای مـــــن اســـــت 
 

از . انـدنیز نوشـته ٧٩٢و در  ٨٠٣غزلیات عارفانه داشته و طرف توجه و تقدیر خواجه حافظ بوده وفاتش در سال 
  :اوست

  یارب این درد دل ریش چه مشکل دردیست

 

ـــد کـــرد    ١کـــه مـــداوای بخـــون جگـــرش بای
 

  مشهور به خواجو کرمانی محمود بن علی بن محمود
نامنـد خواجـه حـافظ شـعر نخلبند شعرا میشناسان وراسخناهای کرمان بوده صاحب فضایل سخن زادهاز بزرگ
  :کرده چنانچه فرمودهپسندیده و تتبع میاو را می

  استاد غزل سعدی است نـزد همـه کـس امـا

 

  رد ســـخن حـــافظ طـــرز ســـخن خواجـــودا 
 

همواره بسیاحت مشغول بوده و بطرز نظامی خمسه بوجود آورده کتاب همای و همایون را در بغداد نظم نموده و 
  :بصحبت عالء الدوله سمنانی رسیده و این رباعی را در حق او گفته

ـــــی شـــــد ـــــی عمران ـــــره عل   هـــــر کـــــو ب
  از وسوســـــه غـــــارت شـــــیطان وارســـــت

 

ــــوانی شــــدچــــون خضــــر بسرچشــــمۀ ح    ی
  ماننــــــد عالءالدولــــــه ســــــمنانی شــــــد

 

  .اندنیز نوشته ٧۵٣و در  ٧۴٢در کرمان رخ داده وفاتش در سال  ۶٧٩والدتش در سال 
  خواجه سلمان ساوجی

داشـتند لقـبش جمـال الـدین پـدرش عالءالـدین محمـد و عالءالدولـه از اعیان شهر ساوه سالطني او را مکرم می
ایسـت در وصـف دجلـه در این بیت مطلع قصیده .شعر سلمان در هیچ جا نیست چون انار سمنان و: سمنانی گفته
  :بغداد گفته

  دجله را امسال رفتاری عجـب مسـتانه اسـت

 

  پای در زنجري و کف بر لب مگر دیوانه اسـت 
 

  .اندنیز گفته ٧۶٩و در سال  ٧٧٨وفاتش در سال 
                                         

  :اش این استتتمه ١
  حالــت مســتان نبــودهرکــه او را خــرب از 

  زلف آشفته او موجـب جمعیـت ماسـت

  

  بیکـــی جرعـــه مـــی بیخـــربش بایـــد کـــرد  
  چون چنني است پس آشفته ترش باید کـرد

  

  



۵٧ 

    کاتبی نیشابوری
بـه نیشـابور آمـده از مالسـیمی شـاعر تعلـیم گرفـت در شـاعری و  نامش محمد بن عبداله و ترشیز مولـدش بـوده

اش گذشته رسید و علم و معرفـت سخنوری محسود مالسیمی شده و بصحبت خواجه صاین الدین علی که ترجمه
 ٨٣٨و بقـول بعضـی در سـال  ٨٨٩فراگرفته پس به اسرتآباد رفته و متوجه جواب خمسۀ نظامی شـده و در سـال 

  :عر از اوستاین ش. وفات یافته
  مـــــا کـــــاروانیئیم و جهـــــان کاروانســـــرا

 

ــــــرا  ــــــاروان س ــــــد ک ــــــرا نکن   در کاروانس
 

  :از مثنوی ذوبحرین اوست
  ای شــــــده از قــــــدرت تومــــــاء و طــــــني
ـــــان ـــــی برگـــــی ســـــاز جه ـــــو ب ـــــر ت   قه
ـــــو شـــــهر بالســـــت   مســـــکن عشـــــاق ت
  طالــــــب ایــــــن گلشــــــن دنیــــــا مبــــــاش

 

  لوحــــــــۀ دیباچــــــــۀ دنیــــــــا و دیــــــــن 
ــــــدا همــــــه راز جهــــــان   پــــــیش تــــــو پی

  ق تـــــو زهـــــر فناســـــتشـــــربت مشـــــتا
ـــــــاش ـــــــی مب ـــــــدر ره عقب   خـــــــار ره ان

 

  امريشاهی سبزواری
در صـورتگری ثـانی مـانی بـوده گوینـد در مجلـس یکـی از . نهـادهچون شیعه شاه والیت بوده شاهی تخلص می

  :سالطني او را مؤخر از جمعی نشاندند این قطعه را گفت
  شـــاها مـــدار چـــرخ فلـــک در هـــزار ســـال

  انیمگــر زیردســت هــر کــس و نــاکس نشــ
  خـالفبحریست مجلـس تـو و در بحـر بـی

 

ــــرن  ــــد بصــــد ه ــــۀ ننمای   چــــون مــــن یگان
  ایســـت بـــدانم مـــن اینقـــدرآنجـــا لطیفـــه

  لؤلــــؤ بزیــــر باشــــد و خاشــــاک بــــر زبــــر
 

  .در اسرتآباد وفات یافته نعشش را به سبزوار نقل کردند ٨۵٧عمرش از هفتاد متجاوز بوده در سال 
  خواجه اوحد سبزواری

اند بـا وجـود علـم و حکمـت در سـلک فقـر و درویشـی بـوده خواندهاندانشان را مستوفیان میاز اعیان سبزوار خ
. دیـوانی دارد مشـتمل بـر غزلیـات و مقطعـات و قصـاید. آوردند صـرف مسـتحقني نمـودیآنچه برایش هدیه می

  .وفات نموده ٨۶٠عمرش بهشتاد و یک سال رسیده در سال 
  امري محمودبن یمني فریومدی

  :گري است از آنجمله استشعرش عالم
  دو قرص نان اگر از گندم اسـت اگـر از جـو
  چهارگوشـــه دیـــوار خـــود بخـــاطر جمـــع
  هـــزار مرتبـــه بهـــرت بـــه نـــزد ابـــن یمـــني

 

ــر از نــو  ــت وگ ــه اس ــراز کهن ــه گ   دوالی جام
  که کس نگوید از این جـای خیـز و آنجـا رو
ــــــاد و کیخســــــرو ــــــر مملکــــــت کیقب   زف

 

  :و نیز او فرموده
ــادانچــون جامــه چــرمني شــ   مرم صــحبت ن

ــــز بگــــویم ــــرتت نی ــــادان ب   از صــــحبت ن
  زیــن هــر دو بــرتدان توشــهی را کــه در اقلــیم
ــز بگــویم کــه چــه باشــد   زیــن هــر ســه بــرت نی

 

ـــدارد    زیـــرا کـــه گـــران باشـــد و تـــن گـــرم ن
ـــد و آزرم نـــدارد ـــه تـــوانگر ش ـــی ک   خویش
ــــدارد   بــــا خنجــــر خــــون ریــــز دل نــــرم ن
  پـــريی کـــه جـــوانی کنـــد و شـــرم نــــدارد

 

هب شیعی و ذوق عرفانی نیـز داشـته و قطعـاتی در سـتایش سـعی و عمـل و کسـب بکـدیمني و عـرق ابن یمني مذ
  .اند دیوانش در فتنه سربداران از میان رفتهنیز گفته ٧۶٩و در سال  ٧۴۵جبني سروده وفاتش در سال 



۵٨ 

  عبید زاکانی
هـای او در بسیاری از گفته اهل زاکان قزوین است در فن هزل بسیار افراط کرده و هم مهارت بخرج داده معذلک

معانی بکر و لطایف نغزی است تالیفاتی داشته از جمله منظومه گربـه و مـوش کـه معـروف اسـت درحـدود سـال 
  .رحلت کرده ٧٧٢

  مريزا نوراله ضیاء کفرانی اصفهانی
  :شودمعاصر شاه عباس ماضی بوده از اشعار اوست مربع ترکیبی که برخی از او ذکر می

ـــــ ـــــرزه گ ـــــت ه ـــــائیای ب ـــــر ج   رد ه
  هـــــــرزه گـــــــردی و بـــــــاده پیمـــــــائی

 

  ای بــــــــــرآورده ســــــــــر برســــــــــوائی 
ـــــــی ـــــــت م ـــــــد برســـــــوائیعاقب   کش

 

ــــکه گفــــتم زبــــان مــــن فرســــود     بس
ـــــدارد ســـــود ـــــن ن ـــــد م   چکـــــنم پن

 

  

  گرچـــه درپـــا کـــی تـــو نیســـت شـــکی
ـــــیح در فلکـــــی ـــــا مس   شـــــب اگـــــر ب

  

ـــــی   ـــــن نم ـــــزار یکـــــیای ـــــد از ه   دان
  مــــــــــورد تهمتــــــــــی اگرملکــــــــــی

  

ـــــی   ـــــدگو نم ـــــب ب ـــــنتل ـــــوان بس   ت
  تـــــــوان رســـــــنتاو نمـــــــی از بـــــــد

  

  

ـــــه گویـــــد کـــــه در تـــــو مفتـــــونم   آنک
ـــــزونم ـــــیوه از وی اف ـــــن ش ـــــن در ای   م

 

  در تماشـــــــــای صـــــــــنع بیچـــــــــونم 
  اگـــــر ایـــــن راســـــت اســـــت ملعـــــونم

 

ـــــــروی او واکـــــــن     در خـــــــواهش ب
  قـــــــدرت ایـــــــزدی تماشـــــــا کـــــــن

 

  

ـــــــی ـــــــۀ ن ـــــــن بنال ـــــــای چم   در فض
  غـــافلی از خـــود ایـــن چنـــني تـــا کـــی

  

ـــــی مـــــی   ـــــان ســـــفله نوش ـــــا حریف   ب
  ش گفــــتم هــــیواقــــف خــــویش بــــا

  

ـــــــــدانی     کپنـــــــــک پوشـــــــــکان می
  در کمـــــــــني توانـــــــــد میـــــــــدانی

  

  

  بـــــا کســـــی بـــــاده در ایـــــاغ مکـــــن
ــــــن ــــــراغ مک ــــــل س ــــــر پ   ور روی زی

 

  مــــــرو و ســــــري چــــــار بــــــاغ مکــــــن 
ـــــن ـــــه داغ مک ـــــو الل ـــــا چ   جگـــــر م

 

ــرو مگــو ســهل اســت   ــا کــس آنجــا م   ب
  رفــنت چــون تــوئی در او جهــل اســت

 

  

  زیــــر پــــل  منــــزل خطرنــــاک اســــت
ــ ــل چ ــا رود چــو گ   اک اســتغنچــه آنج

  

  بــــاک اســـــتمســــکن لوطیــــان بـــــی  
ــــت ــــاک اس ــــابها پ ــــا حس   دیگــــر آنج

  

ــــــل     مکــــــن آنجــــــا باســــــرتاحت می
  مفکـــــن بـــــار خانـــــه در ره ســـــیل

  

  

ــــــرد  ــــــرا افس ــــــاطر ت   گــــــر ضــــــیا خ
ـــی ـــم نم ـــن غ ـــیش از ای ـــوردب ـــد خ   توان

 

ــــرد  ــــد ب ــــی از ح ــــتی و نرم ــــن درش   ای
ـــد ـــرگ س ـــت گ ـــف بدس ـــت و یوس   رف

 

ـــوز کـــم اســـت     آنچـــه کـــردی اگـــر هن
  کـن مـرا چـه غـم اسـتهرچه خواهی ب
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  اهلی شريازی
گاه از بیشرت سخنوران بوفور مهارت در فن شـعر امتیـاز داشـته و در علـم قافیـه و هم سالک  راه و هم از شاعران آ

وفـات یافتـه  ٩۴٢عروض و معما کامل بوده مثنوی دارد ذوبحرین وقـافیتني کـه عقـل در آن متحـري اسـت در سـال 
  .است مزارش در جوار قرب خواجه حافظ

  لسانی شريازی
  .واقع شده ٩۴٠از شعرای معروف است چندی در بغداد و مدتی در تربیز مانده وفاتش در سال 

  جمال الدین محمد عرفی
از شعرای زمان صفویه است و شهرتش عمده در هند بوده بتقلید خمسه پرداخته تنها دو مثنوی آن را نظري مخـزن 

  .افتاق افتاده ٩٩٩ات عرفی در عهد جونی در سال االسرار نظامی و خسرو شريین ساخته وف
  لطفعلی خان آذرابن آقاخان
متولد شده و چهارده سال در قـم متـوطن بـوده و پـدرش در جلـوس نـادری  ١١٣۴صاحب تذکره آتشکده در سال 

نوشـته و ظـاهراً کاتـب رقـم را  ١١٩٠بعد از دوسال وفات یافته وفـاتش بطوریکـه در مجمـع الفصحاسـت در سـال 
  .وفات یافته ١١٩۵شتباه نوشته و تحقیقاً در سال ا

  سیداحمد الحسینی االصفهانی المتخلص هاتف
  :در فنون حکمت مسلم مخصوص ترجیع بند مشهورش دلیل کماالت اوست از آن جمله است

ـــــــــــــا ـــــــــــــدلرب ترس ـــــــــــــا ب   در کلیس
ــــــــــــارت ــــــــــــار زن   ایکــــــــــــه دارد بت
ــــــه چــــــون شــــــاید ــــــام حــــــق یگان   ن
ــــت ــــا مــــن گف ــــب شــــريین گشــــود و ب   ل

گـــــاهی کـــــه گـــــر از   ســـــر وحـــــدت آ
ــــــــــه نگــــــــــردد بریشــــــــــم ار او را   س
  در ســـــــــــه آئینـــــــــــه شـــــــــــاهد ازىل
  مــــــادر ایــــــن گفتگــــــو کــــــه از یکســــــو
  کـــه یکـــی هســـت و نیســـت هـــیچ جـــز او

 

ــــــــــد  ــــــــــدام تودربن   گفــــــــــتم ای دل ب
ـــــد ـــــدا پیون ـــــن ج ـــــوی م ـــــو م ـــــر س   ه
  کـــــه اب و ابـــــن و روح قـــــدس نهنـــــد
ــــت از لــــب قنــــد ــــکر خنــــده ریخ   وز ش
  تهمــــــــت کــــــــافری بمــــــــا مپســــــــند

  یـــــــر و پرنـــــــدپرنیـــــــان خـــــــوانی و حر
  پرتــــــــــوازروی تابنــــــــــاک افکنــــــــــد
ــــــد ــــــه بلن ــــــاقوس ایــــــن تران   شــــــد ز ن
  وحـــــــــــــده ال الـــــــــــــه اال هـــــــــــــو

 

انـد پسـر هـاتف سـید ترین شاعر دوره افشاریان و زندیان اسـت و بـا صـباحی و اذر صـمیمی بـودههاتف معروف
  .نیز شاعر مقتدری بوده ١٢٢٢محمد سحاب متوفی در سال 

  صابر شريازی
  .وفات یافته ١٢٨٠د مريزا ابوالقاسم سکوت بوده دیوانی دارد در سال نامش آقامحمد مهدی مری

  مجمر اصفهانی
سید حسني طباطبائی بانشاط ارتباط خاصی داشته در دربار فتحعلی شاه بلقب مجتهدالشعرائی نائل شـد قطعـات 

  .ندهدر طهران رخ داده دیوان مختصری از اوما ١٢٢۵منثوری بسبک گلستان هم داشته وفاتش در سال 
  آقا محمد کاظم واله

از شعرای مشهور اصفهان بوده چندی در بغداد توطن گزیده و بعـد بـه اصـفهان آمـده و در قریـه مورچـه خـورت 
  :خاقان مغفور فتحعلیشاه را مالقات نموده شاه باو فرموده بودند



۶٠ 

ـــــت ـــــل مشـــــکالت اس ـــــو ح ـــــدار ت   دی

 

ــــت  ــــات اس ــــو خــــالف ممکن   صــــرب از ت
 

در  ١٢٢٩طاء خفی است چون ممکن و مشـکل در واقـع بـا هـم قافیـه شـده در سـال واله عرض کرد در این شعرای
  .تکیه خود در اصفهان مدفون شده

  فتحعلی خان صبای کاشانی
ملک الشعراء تولدش در کاشان و سرآمد شعرای زمان در خدمت خاقان مغفـور حرمـت داشـته اشـعارش معـروف 

اند کتاب شهنشاه نامه و خداونـد نامـه و گلشـن صـبا از ر نوشتهاست شماره دیوان اشعارش را میان ده و پانزده هزا
  :شوداز قصیدۀ در توحید باری این دو شعر مطلع و حسن مطلع نقل می .اوست

  تعـــاىل الـــه خداونـــد جهانـــدار جهـــان آرا
ــوهر انجــم ــر چــرخ زبرجــد گ ــرد ب   مرصــع ک

 

  کز او شد آشکارا گل ز خار و گوهر از خـارا 
ـــق گ ـــق کـــرد بـــر خـــاک مطب ـــامعل   نبـــد مین

 

  .وفات یافته ١٢٣٨در سال 
       شريازی آقا محمد ابراهیم منظور

وفـات  ١٢۵۴همدانی رسیده در سال مجذوبعلیشاه موطنش شرياز ازندمای خاقان صاحب قران در سلوک خدمت 
  .یافته

  وحدت هندی
کشـور مسـافرت  اصلش از کلکته و نامش شیخ محمد عالمی عارف و حکیمی واقف بوده در ریعان جوانی از آن

نموده در ایران خدمت مرحوم سکوت شريازی رسیده و در همدان مجذوبعلیشـاه همـدانی را دیـده اشـعار خـوب 
  :داشته از آن جمله است

ــــــــــواهی ــــــــــدامنی خ ــــــــــد ارپاک   زاه
ـــــر عشـــــق ای حکـــــیم گـــــر طلبـــــی   س

 

ـــــــداز    خرقـــــــه را در خـــــــم شـــــــراب ان
  دفــــــــــرت حکمتــــــــــت در آب انــــــــــداز

 

  طنشا مريزا عبدالوهاب معتمد الدوله
در دربـار . انتها بوده همواره محفلـش انجمـن شـعرا و فضـالتولدش در اصفهان در فنون عقلیه و نقلیه بحری بی

بجنـات عـدن خرامیـده  ١٢۴۴خاقان خلد آشیان بمرتبۀ رفیعۀ معتمدالدوله و منشی الممالکی سربلند شده در سال 
  :از ابیاتش این است

ـــــــوار ـــــــبح فاضـــــــت االن ـــــــع الص   طل
  ایـــــن غفلــــــت پنـــــد گريیـــــد چنـــــد از

 

ـــــــدار  ـــــــد بی ـــــــی از خفتگـــــــان نش   یک
ـــــدار ـــــن پن ـــــا کـــــی ای ـــــد ت   شـــــرم داری

 

  :از غزلهای اوست
ــد کــرد ــه رهــی بای ــت بهــر حیل   در دل دوس
  روشـــنان فلکـــی را اثـــری در مـــا نیســـت
  نه همني صف زده مژگـان سـیه بایـد داشـت

 

ـــد کـــرد  ـــد گنهـــی بای   طاعـــت از دســـت نیای
ـــد کـــرد   حـــذر از گـــردش چشـــم ســـیهی بای

ـــب دلشـــدگان  ـــردجان ـــد ک ـــی بای ـــم نگه   ه
 

  .کنندها میمجموعۀ آثار و اشعارش بعنوان گنجینه معروف است از سخاوت و بخشش و بلند همتی او حکایت
  مريزا عیسی قائم مقام اول

مريزا عیسی مشهور به مريزا بزرگ اصـلش از فراهـان و خـود در شـرياز متولـد شـده بـوزارت عبـاس مـريزا نایـب 
کیش مرحوم مجذوبعلی شـاه همـدانی بـوده کتـابی در اثبـات نبـوت خاصـه نوشـته  السلطنه مایل شده و اخالص

  .درگذشت ١٢٣٨گفته در سال شعرهای خوب می
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  مريزاابوالقاسم قائم مقام ثانی
بعـد از پــدر در حضـرت نایــب السـلطنه بمنصــب قــائم مقـامی بــاالرث و االسـتحقاق برقــرار شـد و امــور ایالــت 

بعد از خاقان مغفور صدارت ایران بکف کفایت او بوده الحق مرد بـا کفـایتی بـوده آذربایجان را بانتظام آورده و 
اش بعـالم دیگـر روانـه ١٢۵١کـرد محمدشـاه از او رنجیـده و در سـال وىل چون از روی غرور و سوءظن رفتار مـی

  :نمودند اشعار خوب دارد و ثنائی تخلص داشته از آن جمله است
ــو کــه ایــن رشــته ت   ســبیحزاهــد چــه بالئــی ت

  خلق ار همـه دنبـال تـو افتنـد عجـب نیسـت
  در مـــذهب مـــن از ســـگ گـــر باشـــد کمـــرت

 

ــــزد  ــــو ســــوراخ بســــوراخ گری   از دســــت ت
  یـــک بـــره ندیـــدم کـــه ز ســـالخ گریــــزد
  شــريی کــه چــو گــاوش بزنــد شــاخ گریــزد

 

  :از قصاید مؤثر قائم مقام یکی این قصیده است
  روزگار است آنکه گه عزت دهد گه خوار دارد

  هنگـــام آردد بســـی بیجـــا و بـــیمهــر اگـــر آر

 

ــن بازیچــه  ــازیگر از ای ــیار داردچــرخ ب ــا بس   ه
ــار دارد ــاز و ناهنج ــی ناس ــر دارد بس ــني اگ   ک

 

و از جمله قطعه تقاضائی بره که حاج مريزا آقاسی گفته و مطمح نظر شده بعضـی گفتنـد غلـط اسـت امريزادگـان 
کنـد و او در پشـت قطعـه ایـن قطعـه را در دفـرت خانـه عظام باسم شاعر عراقی نزد قائم مقام فرستادند که تصدیق 

  :این است ١حاجی مريزا آقاسیقطعه تقاضائی . نوشته فرستاده
ــــت ــــر جناب ــــت عرضــــی ب ــــی را هس   ره
  بـــــــــرای بـــــــــرۀ موعـــــــــود دیـــــــــروز

ــــــــای وصــــــــالشنمــــــــی ــــــــم تمن   دان
  بایـــــد رســـــیدنپـــــس از یکســـــال مـــــی

 

ـــــن قبابســـــت  ـــــن زری ـــــاالتر از ای   کـــــه ب
ــــــش حســــــرت کبابســــــت   دلــــــش در آت

ــــــن ا ــــــتدر ای ــــــل و شتابس ــــــام تعجی   ی
  کــــه گــــوئی ایــــن حمــــل آن آفتابســـــت

 

  :قائم مقام فرموده
ـــــــه ـــــــراققطع   ای را کـــــــه اوســـــــتاد ع

ـــــان ـــــا دل و ج ـــــه ب ـــــان ک ـــــۀ آنچن   قطع
ـــــــــــان آدم را ـــــــــــني دودم ـــــــــــه هم   ن
ــــــــالم را ــــــــات ع   بلکــــــــه قطــــــــع حی
ــــــــد ــــــــاه را مان ــــــــاس ش ــــــــوپ عب   ت
ـــــــود جـــــــوابش را ـــــــازت ب ـــــــر اج   گ
ــــــــني را شــــــــاه ــــــــۀ چن   ســــــــزدار قطع
  یــــــــا دهــــــــان جنــــــــاب شــــــــاعر را

 

  رمایــــــــــــدفقاضــــــــــــای بــــــــــــره در ت 
  کـــــــــــار ســـــــــــوهان و اره فرمایـــــــــــد
  قطــــــــع عــــــــیش و مســــــــره فرمایــــــــد
ــــــــــد ــــــــــره فرمای ــــــــــد ک ــــــــــرة بع   ک
ــــــان مضــــــره فرمایــــــد ــــــه بــــــه کیه   ک
  حاضــــــــــر الوقــــــــــت ذره فرمایـــــــــــد
  صــــــــــله از ســــــــــوط و دره فرمایــــــــــد
  مملــــــــــو از ای و خــــــــــره فرمایــــــــــد

 

  امري الشعرارضاقلی خان هدایت

                                         
بـی مـرض  ١٢۶۵نامش عباس ابن مسلم ایروانی متخلص به فخری در زمان محمدشاه چهارده سال وزیر شهري ایران بـود و در سـال  ١

  :در گذشته از اشعار اوستصوری وصیت کرده در عتبات عالیات 
  شکست دل گهی از زلف و گه از چشم مسـت افتـد
ــــاری   ندانــــد حــــال دل را در خــــم زلفــــش گرفت

  

  افتـد اندرشکستظفر مشکل چو قلبی را شکست   
  مگر آن مرغ و آن ماهی که اندر دام و شسـت افتـد

  

ل در مطالـب عرفانیـه حکمیـه در طرایـق الحقـایق از او مؤلفات مرغوبه نفیسه داشته که غالباً از میان رفته رسالۀ ده فصل و چهل فصـ
 .نقل نموده و رسالۀ در جغرافیا موسوم به نگارنامه نوشته که بعضی از آن در ناسخ التواریخ مرقوم است
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  :تهفگ ١نشاطیدر وصفش 
  در وجـود تا که شعر ایجاد شد آمد دو شاعر

 

  امــرءالقیس از عــرب خــان هــدایت از عجــم 
 

ارادت  .کتاب ریاض العـارفني و مجمـع الفصـحا و اصـول الفصـول او در جمـع شـعرا و عرفـا حقـی عظـیم دارد
ه نظـري اسـت و سـخدمت مستعلی شاه شريوانی داشته و کتاب فرهنـگ انجمـن آرای او در بیـان لغـت فارسـی بـی

تش به طهران ماه فابوده و و ١٢١۵والدتش در طهران نیمۀ محرم الحرام سال . مجلد روضةالصفاناصری از اوست
  :این بیت از اوست ١٢٨٨ربیع االول سال 

  هوی مشگني که تـوداری بـاخویشآبا چنني 

 

ــــه    ایپنجــــه در پنجــــۀ شــــريان نــــر انداخت
 

  :و نیز از اوست
  در توبــه مــن از مــی ســعی عجبــی داریــد

 

  بــی داریــدمــن توبــه نخــواهم کــرد از مــن طل 
 

  اخوند مالمحمد باقر صحبت تخلص
نموده و عود بوطن مالوف فرموده  له و اکتساب فضایدز آمااصلش از بريم الرفارس است در بدایت حال به شري

برحمـت  ١٢۵١و اهل الر را مطاع و امام جمعه و جماعت بوده در اواخر عمر چشـمش پوشـیده گشـته و در سـال 
  :ایزدی پیوسته دیوان اشعارش از سی هزار بیت متجاوز و از آنجمله است

  لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتـک اعـتال
  زدم بجــواب طبــل الســت اوزوالچــه کــوس بــال

  چو شنیدنالۀ مرگ من پی سازمن شد و برگ من
  چه خوش آنکه آتش حريتی زدیم بقلـۀ طـور دل

  عشق هوهمه شب زخیل کروبیـاندعوتخوانپی
  روکه چو زد صای بال بر اومن ومهرآن مه خوب

  حريتی چه زنی ز بحر وجـود دمتوکه فلس ماهی

 

  ز چـه رو الســت بــربکم نزنــی بـزن کــه بلــی بلــی 
ــم ســپه غــم و حشــم بــالهمــه خیمــه  ــدر دل   زد ب

ـــی مجلجـــال   فمشـــی اىل مهـــر و ال و بکـــی عل
  فصـــــککته و دککتـــــه متدکـــــد کـــــاً متزلـــــزال
  رسد این صدای مهیمنی کهگروه غـم زده الصـال
  بنشاط و قهقهه شد فرو کـه انـا الشـهید بکـر بـال
  بنشني چوصحبت ودمبدم بشنو خروش نهنـگ ال

 

  قاآنی شريازی  مريزا حبیب اله
لشن سخنوری بوده در اقسام سخنوری قادر وىل غالباً قصیده سـرائی کـرده دیـوانش معـروف و مشـهور عندلیب گ

در اقسام حکمیات و ادبیات از دانشـمندان بـزرگ عصـر خـود بـوده و در نـزد همـه اعیـان  ١٢٧٠وفاتش در سال 
ت و او اول مملکت محرتم کتاب پریشان بر سـبک گلسـتان شـیخ سـعدی نوشـته و در حـد خـود بسـیار خـوب اسـ

  .شاعری است که در ایران زبان فرانسه آموخته
  عباس فروغی بسطامی

تولد یافته قسمت بزرگ عمر بدرویشی و اعتزال گذرانده در غزلسرائی مهارت داشـته  ١٢١٣فرزند موسی در سال 
  :اوستاز . اتفاق افتاده ١٢٧۴از حافظ و سعدی پريوی کرده و گاه مضامینی نو بکار برده وفاتش در سال 

  ای ز دل کـــه تمنـــا کـــنم تـــراکـــی رفتـــه
  بــا صــدهزار جلــوه بــرون آمــدی کــه مــن

 

ـــراکـــی گشـــته  ـــدا کـــنم ت ـــه پی ـــه ک   ای نهفت
ــــرا ــــنم ت ــــا ک ــــده تماش ــــا صــــدهزار دی   ب

 

  بمريزا کوچک مريزا محمد شفیع الشهري
اش همريزا ابوالقاسم سـکوت کـه ترجمـ متخلص به وصال جهانی کمال و عالمی وجد و حال بوده خدمت جناب

                                         
 .وفات نموده ١٢۶٢نشاطی هزار جریبی مازندرانی اسمش مريزا عباس دیوان اشعار داشته ودر سال  ١
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نوشته شـاعر فاضـل و عـارفی کامـل گذشت ارادت داشته در اقسام علوم و فنون ماهر و همه خطوط را خوش می
متولد شده و در سن شصت و چهارآبی در چشمش پدید گشت و نابینا شد میل زدنـد بـاز بعـد  ١١٩٧بوده در سال 

و   .یوانش قریب بسی هزار بیـت داردد. از عالم آخشیجانی رست ١٢۶٢از چندی عود نموده و در ماه رجب سال 
را که ناتمام مانده بود تمام نموده خانواده وصال خـانواده علـم و ادب و پسـران  ١فرهاد و شريین وحشیمثنوی 

  .اندوقار و حکیم و فرهنگ و داوری و یزدانی جمله اهل کمال و ادیب بوده: او
  مالعلی لنجانی اصفهانی

لی شاه جنابدی بـوده و قبـل از آن درک خـدمت رحمتعلـی شـاه و سـعادتعلی از ارادتمندان مرحوم حاج سلطانع
  :وفات یافته قربش در امامزاده عبدالعظیم طهران از اشعار اوست ١٣١٠شاه را نموده در سال 

ــــار امکــــانی ــــرو نشــــوئی دل از غب ــــا ف   ت
  خسروســـریر جـــان نیســـت غـــريآن ســـلطان
ـــد ـــاز آی ـــز و ن ـــن چـــون بع ـــازنني م ـــار ن   ی

  کــی قــدم توانــد زد بوالهــوس بــراه عشــق

 

ــلطانی  ــو حســن س ــر ت ــد ب ــال بنمای   کــی جم
ـــک دل بـــاو بســـپار تـــا رهـــد ز ویرانـــی   مل
ــازد جــان باشــد از گــران جــانی   عاشــق ار نب
ـــلمانی ـــاخلوص س ـــد ب ـــوذری بای   صـــدق ب

 

  مريزا محمدصادق روشن تخلص
ی داشـته و مرحـوم سـلطانعلی شـاه جنابـد) سـعادتعلی شـاه(ارادت خدمت مرحوم حاجی محمدکاظم اصفهانی 

  :وفات یافته از اوست ١٣٠۵دیوان اشعارش بطبع رسیده در سال 
  آدمنــــدبادیـــه گـــردان عشــــق فخـــر بنـــی

ــــل ــــد دلی ــــوق را خضــــر نباش ــــه ش   مرحل
ــــت ــــان راز نشــــاید نهف ــــر دردی کش   در ب
  بــــا همــــه آلــــودگی پــــاکرت از گوهرنــــد

ــــی کــــرده   انــــد خیــــل خراباتیــــانانجمن
  تیــــغ ببــــارد اگــــر بــــر سرشــــان شــــاکرند

ــن د ــدایان اوروشــن از ای ــه گ ــاب رخ ک   رمت

 

ــد  ــرب از عالمن ــای دوســت بیخ ــا شــده جوی   ت
  گمشـــــدگان رهـــــش راهنمـــــای همنـــــد
ــــد ــــی جــــام جمن   زانکــــه بروشــــندىل معن
ــــبنمند ــــازه ترازش ــــی ت ــــه پژمردگ ــــا هم   ب

ــی ــدب ــنفس و همدمن ــان هم ــام و زب ــب و ک   ل
ــــر خرمنشــــان خرمنــــد ــــرق بســــوزد اگ   ب
ــــد   رنــــج تــــرا راحتنــــد زخــــم تــــرا مرهمن

 

  تکملة
انـد وىل بعضـی از آنهـا بفضـل و اند و شعرها گفتهاند که اگرچه شاعر بودهیه فضالئی وجود داشتهدر دوره قاجار

  :ادب بیشرت معروفند تا بشاعری از آنجمله است
  فرهاد قاجار

مرحوم فرهاد مريزا ملقب به معتمدالدوله فرزند عباس مريزا ابن فتحعلی شاه صاحب کتاب قمقام و زنبیل و جـام 
و نصــاب انگلیســی و منشــأت ایــن شــاهزاده فاضــل را مرحــوم فرصــت شــريازی  ٢صةالحســابشــرح خالجــم و 

                                         
کرمـان بـوده در زمـان شـاه طهماسـب بـن شـاه اسـمعیل صـفوی میزیسـته و هـم پـس از زمـان دولـت شـاه وحشی اهل بافق از توابع  ١

  :وفات یافته از اوست ٩٩١در سال . طهماست
  یکــی میــل اســت بــا هــر ذره رقــاص
ــــــن ــــــا بگلش   رســــــاند گلشــــــنی را ت
  شـود ایـن میــل چـون جمــع و قـوی پــی
ـــوان خـــورده باشـــی   اگـــر صـــدآب حی

  

  کشـــــاند ذره را تـــــا مقصـــــد خـــــاص  
ـــــــا بگلخـــــــندو ـــــــی را ت ـــــــد گلخن   ان

  شــــود عشــــق و درآیــــد در رگ و پــــی
ـــرده باشـــی ـــود م ـــو نب   چـــو عشـــقی در ت

  
 

اند از جمله توضیحالحساب مالمحمد تقی بن حسن علی هروی اصفهانی متوفی در برخالصةالحساب شروح و حواشی بسار نوشته ٢
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هجری وفات کرده و در کاظمني مدفون شده اشعارش در مجمـع الفصـحا  ١٣٠۵گردآورده و بچاپ رسیده در سال 
  .مسطور است

  ملقب به اعتضاد السلطنه فخری علیقلی مريزا ابن فتحعلیشاه
دولـت ایـران بسـه زبـان فارسـی و عربـی و فرانسـه ملتی علوم بوده روزنامه علمیه و  در دوره ناصرالدین شاه وزیر

تـاریخ اعتضـاد السـلطنه کـه . بلقب اعتضادالسلطنه ملقب شده و بعد وزیر علـوم گردیـد ١٢٧٢نوشته و در سال می
 تـاریخ افغانسـتان شرح و ترجمۀ آثار الباقیه عن القرون الخالیه تالیف ابوریحان بريونی است از اوست و همچنـني

وفـات یافتـه اشـعارش  ١٢٩٨شاهزاده فاضل نامربده در سال  .بفارسی بنام ناصرالدین شاه باحتمال قوی از اوست
  .در مجمع الفصحا ثبت است

  اله خان شیبانی کاشانیابونصر فتح
اه بـوده بشاعری و فضل و ادب معروف است نام پدرش محمدکاظم از شعرای عارف مسلک دورۀ ناصرالدین ش

 ١٣٠٨ام و منتخب اشعارش در مجمع الفصحا بتفصیل یاد شده در بیستم رجب از آثارش مقاالت ابونصر را دیده
  .هجری در طهران رحلت کرده و همانجا مدفون است

   »محمدتقی لسان الملک«سپهر کاشانی 
رحلت  ١٢٩٧ربیع الثانی سال  صاحب چند جلد ناسخ التواریخ و رساله براهني العجم و آئینه جهان نما در هفدهم

شعراء دورۀ مشروطیت و معاصرین خود را مستقال در کتاب نامه سخنوران  .نموده اشعارش در مجمع الفصحاست
ام و در کتاب تاریخ ادبیات ایران دکـرت شـفق و گلـزار ادب با ترجمه و تاریخ مختصر و قدری از آثار آنها یاد نموده

اکنون نام جمعی از ایشـان بـرای تکمیـل و زینـت ایـن . اندمربده اشاره فرمودهحسني مکی از معاصرین بکتاب نا
  :شودتذکره به ترتیب حروف تهجی نگاشته می

  آتش
صاحب دیوان اشعار است در اصـفهان  ١٣۴٩قمری در اصفهان و رحلتش در  ١٢٨۶نامش حسن تولدش در سال 

  .چاپ شده
  اخگر

  .فرزند مرحوم حاجی مريزا ابراهیم آملی استشمسی تولد یافته  ١٢۶٧سرهنگ احمد در سال 
  ادیب پیشاوری

  .رحلت کرده ١٣۴٩هجری متولد شده و در  ١٢۶٠نامش سیداحمد در 
  ادیب نیشابوری

  .قمری رحلت کرده ١٣۴۴قمری متولد شده و در  ١٢٨۴نامش عبدالجواد در سال 
  افسر

اتفـاق  ١٣۶٠مری و رحلتش تقریباً در حدود ق ١٢٩٧نامش محمدهاشم از شاهزادگان قاجاریه بود تولدش در سال 
  .افتاده

  امريی فراهانی
  .وفات یافته ١٣٣۵قمری متولد شده و در سال  ١٢٧٧معروف به ادیب الممالک نامش محمدصادق در سال 

                                                                                                                               
خ بهـائی ونیـز توضـیح خالصةالحسـاب شـیخ و توضیح خالصة الحساب شیخ محمدامني نجفی حجازی قمی معاصـر شـی ١٢٩٩سال 

  ١٢۵۶عبدالنبی بن علی الکاظمی متوفی در سال 
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  ایرج
  .وفات نموده ١٣۴۴قمری متولد شده و در  ١٢٩٠معروف به جالل الممالک در سال 

  بهار
  .باشدتولد یافته معروف به ملک الشعرا می شمسی ١٢۶۴نامش محمدتقی در 

    سودائی
  .١٣۵٢قمری وفاتش در  ١٢٨١نامش عبدالکریم والدتش در سال 

  سینا
راه صــحرای جنــون پــیش گرفتــه بکلــی  ١٣۵٣نـامش مصــطفی قلــی صــاحب دیــوان اشــعار بــود در حــدود ســال 

  .مفقوداالثر گردیده
  شمس

  .ری نگارنده این کتاب استهج ١٣٠٣نامش اسداله ایزدگشسب تولدش در سا ل
  شوریده

  .رحلت کرده ١٣۴۵قمری متولد گردیده و در  ١٢٨٠نامش محمدتقی شريازی معروف به فصیح الملک در سال 
  فرصت شريازی

رحلت کرده کتاب آثـار العجـم از تصـنیفات نفیسـه  ١٣٣٩قمری متولد شده و در  ١٢٧١نامش محمدنصري در سال 
  .اوست دیوان اشعار دارد

  گلشن
  .اتفاق افتاده ١٣۵۶و رحلتش در  ١٢٩۶نامش عبدالوهاب تولدش در سال 
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  خاتمه
خاتمه در ترجمه نگارنده و ترجمه بعضی از حکما و فقهاء عظام و فضالء کرام و دوستان واال مقام کـه نگارنـده 

قـم در موقـع آنها را مالقات نموده هر چند اغلب در قید حیـات نیسـتند و ذکـر بعضـی بلـدان و شـرح آنهـا کـه را
مسافرت و تحصیل دیده و بعضی امور دیگر و تتمیم خاتمـه بـذکر گروهـی دیگـر از دانشـمندان و علمـاء اسـالمی 

این فقري در کتاب تحفةالسفر و بدایع االثـار بطـور تفصـیل شـرح حـاالت و تفصـیالت مسـافرت و  .یابداتمام می
ی این دوره و فوائـد ادبـی دیگـری ذکـر نمـوده ودر اساتیدی که تلمذ در خدمت آنها نموده و بعضی وقایع تاریخ

ام نـام پــدرم متولـد شــده ١٣٠٣نگارنـده در ســال  :نمــایماینجـا ترجمـۀ خــود را بطـور اجمــال و اختصـار یــاد مـی
آقــامحمود و پــدر او مرحــوم آقااســداله کــه مــردی شــاعر و درویــش مســلک و بــا ثــروت بــوده و پــدر او مرحــوم 

از شش سالگی تا هیجده سـالگی متوالیـاً . برحمت ایزدی پیوسته ١٣٣٢سالگی در سال  هپدرم در پنجا .آقاعبداله
در گلپایگان بتحصیل علوم ادبیه و فقه و اصول و کالم مشغول بوده و اساتید آن زمان یکی مرحوم مالمحمد علی 

بخط ایـن  نوشت نوشتجات شرعیه اغلببن مالمحمد صادق که مردی فاضل و ادیب بودهو خط را هم نیکو می
و دیگـر آقـای  .خوانـدشد قرب دو سال راقـم در خـدمتش کتـب نحـو و صـرف و منطـق مـیشخص مالحظه می

باشد و در خصـوص اصـول از فحـول اسـت نـزد مالمحمدجوادابن مال عباس که اکنون از علماء بزرگ آنجا می
بچـاپ رسـیده شـرح بـاب  نمودم آنجناب صاحب تالیفات بسیار است کـهایشان تحصیل کالم و اصول و فقه می

و دیگـر مرحـوم  .امحادیعشر در کالم و تمـام معـالم االصـول و مقـداری از قـوانني االصـول در خـدمتش خوانـده
رسـید گویـا حاجی مالعلی بن حاجی غفار فقیهی بیعدیل و عالمی جلیل بود نسبش به شیخ بهاءالدین عاملی می

ــدتها در خــدم ١٣٢٧در حــدود ســال  ــري م ــوده فق ــات نم ــرایع االســالم و وف ــی و مطــول و ش ــیوطی و مغن تش س
خواندم و دیگری مرحوم حاجی مـريزا محمـدباقربن مرحـوم مالمحمـدعلی آقاسـعید عـالمی خالصةالحساب می

خوانـدم حکیم ودانشمندی فهیم بود چندی در خدمتش شرح منظومه منطق سبزواری و شرح تجرید قوشجی مـی
امـام جمـع (ری مرحوم آقامريزامحمدکاظم برادر آقامريزامحمدصادقشخص با ذوق و مجتهد با شوقی بود و دیگ

نمـود در دوم شـهر ربیـع حقري را در درس فاضل خطاب می. بود سید المجتهدین و قدوةالمدققني بود) گلپایگان
هجری سفری بـرای تحصـیل علـوم بـه  ١٣٢٠برحمت ایزدی پیوسته در حدود هیجده سالگی در سال  ١٣٢٩الثانی 

ده مدت ششماه توقف نمودم و در آن مدت درس قوانني االصول در خدمت آقای آقاحسني بروجردی اصفهان آم
خوانـدم و شـرح لمعـه نـزد مرحـوم آقـای باشـند مـیکه اکنون از حجج اسالمیه و معروف به حاجی آقاحسني می

پـس بـه . خوانـدمسیدعلی نجف آبادی و شرح منظومه سبزواری نزد مرحوم آقای مريزامحمد علی تویسرکانی می
گلپایگان معاودت نموده و از آنجا به عراق عرب شتافته چندماه در کاظمني توقف داشته و خدمت مرحـوم آقـای 
سیدابراهیم خراسانی که فقیهی نبیل و عالمی جلیل و از شاگردان مرحوم مريزای شريازی بـود و امامـت جماعـت 

نمـودم و از خـدمت مرحـوم مـريزا ابـراهیم سـتفاده مـیاو در کـاظمني بسـیار بـا رونـق بـود و حـوزه درس داشـت ا
کـردم و در خـدمت مرحـوم آقاسیدموسـی طبیـب همـدانی سـاکن کـاظمني هم استفاده مـی ١٣۴٢سلماسی متوفی 

خواندم آن مرحوم از احفاد مريسیدعلی همـدانی عـارف معـروف بـود و درس قانونچه و شرح نفیسی در طب می
از چند ماهی توقف به نجف اشرف شـتافته مـدت سـه سـال در آن مکـان  وفات نموده پس ١٣٢٧در حدود سال 

عرش نشان بتحصیل خارج اصول و فقه پرداخته و از حوزه درس مرحوم آیةالـه محمـدکاظم خراسـانی و آیةالـه 
هـا کـرده و مخصوصـاً از حـوزه درس مرحـوم شـهید رابـع عالمـۀ زمـان شـیخ محمـدباقر سیدکاظم یزدی اسـتفاده

شريازی که ذکر حالش گذشته مدتها تحصیل حکمت و معقول و فقـه و اصـول نمـوده و از آن جملـه اصطهباناتی 
تمام کتاب شواهد الربوبیه مالصدرا را در خدمتش خواندم و در آنجا بحوزه درس بعضی علماء دیگر هـم گـاهی 



۶٧ 

  .رفته که ذکرش موجب تطویل کالم استمی
-ی توقف نموده و در آن مدت برای طالب علم آنجا تدریس مـیپس از آن به گلپایگان معاودت نموده چند ماه

نمودم سپس باز به اصفهان آمده و در آنجا برای جمعی از طالب حکمت و فقه و اصول و علـوم عربیـه تـدریس 
نمودم و ضمناً چنانکه گذشـت مـدتی در حـوزه درس مرحـوم جهانگريخـان قشـقائی سـاکن اصـفهان، شـفا و می

نمودم و در حوزه درس فقه مرحوم آیةاله شـیخ محمـدتقی نجفـی هـم کم استفاده میاسفار و شرح فصوص الح
رفتم پس از آن به خراسان و زیارت مشهد رضوی مشرف گشته و مدت دو سال در بیدخت گناباد درس تفسـري می

ه علیـه و اصول کافی از حوزه درس مرحوم سلطان العارفني و المتالهني حاج مالسلطان محمدجنابدی رضوان الـ
نمودم پس به طهران عود نموده وهشت ماه در طهران متوقف بـوده و از آنجـا بـه گلپایگـان استماع و استفاده می

متاهـل و مقـیم گشـته و کتبـی چنـد تصـنیف و  ١٣٣٠رفته باز عود به اصفهان نمودم و در این خاک پاک در سـال 
  :امتالیف کرده

  .نوشته فارسی است ١٣٢٣ه اثبات شده و در سال در اصول عقاید برباهني عقلی مظاهر االنوار .١
 .مختصری از معارف فارسی است گلزاراسرار .٢
 .فارسی است حیوةاالنسان فی تسبیح االعیان .٣
 .عربی است سعادات النجفیه فی شرح العدیله .۴
 .فارسی است بساط العشق و المحبة .۵
 .عربی است دیوان النبویةفی اسرارالسلوکیه .۶
  .امنوشته ١٣٢۴این جمله را در سال  .ی احادیث مشکله عربی استدر شرح بعض رشحات االسرار .٧
 .فارسی در مطالب حکمیه و اخالق و بعضی مطالب اصول فقه فارسی است مصابیح العقول .٨
عربـی اسـت مشـتمل بـر یـک مقدمـه و سـه مقصـد و  جنةالنفوس فی احکام الصوم و اسرار الصـوم .٩

المقصـد االول فـی اوقاتـه . باطنـه و فضـلهالمقدمه فـی معنـی الصـوم و ظـاهره و  :خاتمه است
المقصد الثانی فی اقسامه المقصد الثالث فی احکامه اماالخاتمة فی بعض االدعیـة المـاثوره و 
فیها معنی لیلة القدر و الذی یتعلق بالسحور و توضیحها و تحقیق معنی مطلق النیة و االحکام 

  .المتعلقة بها
  .امنوشته ١٣٢۶در سال  .ربی استدر حکمت الهی و طبیعی عطرایف الحکم  .١٠
در مراتب سلوک و عرفان فارسی است و در آن چهل سر اسـت و در هـر سـری قبسـاتی قبسات االسرار  .١١

  .است
 .و شرح آن بعربی در تصوف و عرفانمنظومۀ لوامع االنوار  .١٢
 .شرح صلوات محیی الدین ابن عربی بعربیمجمع الفیوضات  .١٣
 .منهج قویم فی حکم التنجیم .١۴
 .امپرداخته ١٣٢٩در سال  .ایستکه تقریباً سفرنامه سفرتحفةال .١۵
  .شانزدهمني نگارشات حقري است )شمس التواریخ(و این کتاب .١۶

  :ن تاریخ هم کتبی چند تصنیف و تألیف نموده که بعضی بچاپ رسیده مانندآنامه نگار پس از 
خضـر و موسـی و بعضـی  تفسري سورۀ یوسف بنظم با مقدمۀ نثراً و تفسـري آیـات مصـاحبه اسرارالعشق .١٧

  .غزلیات
 .منتخبات کلیات شمس الدین تربیزی با مقدمه و خاتمه و حواشی مفیده :جذبات الهیه .١٨
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و وجوه اعجـاز قـرآن و حـال تـوراة و انجیـل فعلـی و ) ص(در اثبات نبوت حضرت محمد دایةاالممه .١٩
 .اشارات و بشارات آن کتب به نبوت آن حضرت

 .معرفةالروح .٢٠
 .عراج السعادةنراقی در اخالقمنتخب م حیات جاوید .٢١
 .شرح حال و آثار شعرای بعد از مشروطیت ایران نامه سخنوران.٢٢
شـرح حـال نـورعلی شـاه اصـفهانی و آثـار نظـم ونثـر او و جمعـی ارادتمنـدان او بچـاپ  :نوراالبصار .٢٣

 .رسیده
  :و بعضی هم بچاپ نرسیده مانند

  .ادبی و غريه سوانح عمری فقري با بعضی مطالب تاریخی و :بدایع االثار .٢۴
  .تا اواخر مبحث فوروتراخی عربی است :حواشی بر کفایةاالصول .٢۵
  .تالیف شده ١٣۶٢در سال  که کشکول مانند است ودارای مطالب متنوعه گلهای همه رنگ .٢۶
  .تجدیدنظر در آن شده ١٣۶۵و در  ١٣٣١منظوم بنظم فارسی در سال  روح العرفان .٢٧

ب یعنــی ایزدپرسـت اختیـار کــرده و پشـت غالـب کتــب ببعـد نــام خـانوادگی ایزدگشسـ ١٣۴۴و از سـال 
  .ام باین عنوان هم نوشته شدهمطبوعه

در این مقام دو قبس از کتاب قبسات االسرار و دو فصل از طرایـف الحکـم و دو المـع از منظومـه لوامـع االنـوار 
آن کـه نمونـه آن  شود و مقصد ثانی مشتمل بر سه مصباح از کتاب مصابیح العقـول و فهرسـتبدون شرح ذکر می

  .کتب بدست آید
  از قبسات است

  قبس
گوهر ذات آدم برای خود هویداتر از هر چیزی است و مرتبه بعـد از آن هویـدائی صـور علمیـه و قـوی و مـدارک 

دانش اول تحققی است کـه معلـوم عـني ذات عـالم اسـت و متحـد اسـت بـا علـم و دانـش و بیـنش ثـانی . است
   .لیکن علم و معلوم واحدند و اما امر خارجی معلوم بالعرض استحضوری است که عالم غري معلم 

اینجا سر العلم حجاب اله االکرب هویدا شد چه که علم حصوىل روپوش علـم وجـدانی اسـت و تحصـیل حاصـل 
  .نسبت علم کسبی و علم شهودی کشفی نسبت شراب و سراب است و علم وراثت جز علم دراست است. محال

انـد و سـعۀ نفـس وجـودت خیـال را دارنـد عقالی کرام لب لطیـف معقـوالت را دریافتـه هرچند حکماء عظام و
خصوص هرگاه مقرون بتجرید و تفرید و حکمت عملی باشد لیکن از مقـام روحـانیني تجـاوز ندارنـد و در کـوی 

انـک معرفت و حقیقت سبحانک العلم لنا االماعلمتنا گویند و حصر حکمت و علم در حضرت جامعه نمایند که 
انت العلیم الحکیم خلعت و کرامت تخلق باخالق اله و تاج شرافت و علم آدم االسماء جز بر فرق عـارف کامـل 

  .درست نیاید
      قبس

اخالص در عمل آنست که همه مالحظات و اغراض را فرامـوش و لـذت امـر او را در گـوش همچنانکـه مفـیض 
اند الواهب الحقیقی من یفیـد الشـی بـالعوض که گفتهالوجود آنچه بخشد بدون رویه فکر و عوض و غرض است 

و الغرض بنده هم در مقام عبدیت و عبادت باید باغراض توجه نداشته ما عبـدتک خوفـاً مـن نـارک و الطمعـاً 
  .فی جنتک بل وجدتک اهال للعبادة فعبدتک کالم معجز نظام امريمؤمنان و سر حلقه عارفان است

  از کتاب طرایف الحکم
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  علیها براهني کثريةو  یان ان النفس فی وحدتها کل القویفی ب   فصل
انانحکم بالمحسوسات و المتخـیالت و الموهومـات و المعقـوالت و بکـل علـی االخـر و القاضـی بـني   منها

  .الشیئني البدوان یحضره المقضی علیهما و لیس االالنفس الناطقة
  .و هوالذی یختلج فی صدری و یتوقف علی تمهید مقدمتني  منها

  .ان غرضنا من هذه الوحدة وحدة سعیة بمعنی اتصال المراتب وسعةاشراق النفس و ظهوره الامر آخر  االوىل
ان ذلک الینا فی اثبات القوی و الطبایع حیث انها مراتب تفصیل النفس و شئوناتها کماالینا فـی وحـدة   الثانیة

شـبهة فـی ان االلـة تحـت ذی االلـة حقیقةالوجود وجودالکثرات بالحقیقةاذاتمهدت المقدمتني فنقول ال
فی المرتبة و هی فوقها و المستعمل للشئی یجب ان یکون محیطاً علیه فـالنفس محیطـة باالحاطـة التامـة 
الفوقیة علـی االالت و القـوی فلوکانـت الـنفس منعزلـة عنهـا لماکانـت تسـتعملها الن اسـتعمال المجـرد 

ــة  ــانی مرتب ــان یکــون الث ــه ال یمکــن االب ــی مجــرداً تحت ــوره ف ــة اال بظه ــل االحاط ــه و الیعق ــن مراتب م
  .مرتبةالمحاط

ک فی انک تسمع و تبصـر و تعقـل و تشـتهی و تغضـب فلـوالان الـنفس کـل القـوی لماصـح شانک الت  و منها
  .ذلک االسناد الفطری و ایضا لکان االنسان الواحد اثنني اوازید

ة بهما و هذا االطالع الیکون بـالعلم الحصـوىل ان النفس تستعمل القوی و تستخدمها و هما فرع الخرب  و منها
بل بالمشاهدة الحضوریة و معلوم ان احد المتباینني الیکون علماً لالخر فثبت ان القـوی تفصـیل للـنفس 

  .و شرح لمقاماته الرکتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبري
یع القوی العلمـاً کلیـاً فانـه الیسـتعمل البصـر و هوالذی یظهرىل ایضا ان النفس عالمةعلماً حضوریاً بجم  و منها

الکلی و الوهم الکلی والعقل الکلی فهی عالمـة بهـذه الجزئیـات والشـبهة فـی ان المـدرک بـاالدراک 
الحضوری یجب ان یکون عني المعلوم ای وجوده و معلومیته واحد و کل مـن علـم شـیئا بهـذاالعلم علـم 

وم و بالجملة فما کان بتمام وجـوده حاضـر اعندشـئی فکیـف ماحصل لهذا الشئی فان معلوم المعلوم معل
الیکون شانه و علمه غريحاضر عنـده الن العلـم بالسـبب او المحـل علـم بماحصـل منـه اوفیـه مـن هـذه 
الحیثیةفعند مارای الباصرةالتی وجودها عني وجود علم النفس فرؤیاها عني علمها ایضا فثبـت ان الـنفس 

  .الفاعل لجمیع االفعال هو المدرک لجمیع الجزئیات و
و هوالذی یخطر بباىل الفاتر و هو ان القوی مرتشحة من النفس و یدل علی ذلک عـدم االبصـار و عـدم   و منها

ــد عــدم االلتفــات و عــدم االحســاس اللمســی عنداســتغراق العــارف فــی الشــ ــالنفس الســماع عن هود ف
بتطور العلة باطوارها و قد عرفـت انهـا متحـدة علةللقوی بالتوجه اىل المراتب النازلة و العلیة التکون اال 

  .مع المعلول بنحو من االتحاد
ــدرک المعقــوالت و   و منها ــنفس ت ــل کماســبق فنقــول ال ــال بالمتخی ــالمعقول و الخی مــن جحــةاتحاد العاقــل ب

المتخیالت الدراک التها و قوتها و االدراک باتحاد المدرک مع جوهر المدرک فالنفس عند ادراکهـا 
  .معها فثبت ان النفس فی سباء العقل و فی ارض الطبع واحد متصرف و مدبر لها تتحد

فی بقاءاالنسان مفارقاً عن هذا العالم و ان النفس التفسد بفساد الجسد و   فصل
  علیه براهني

 ان الجسد لرتکبه من الحرارة و الرطوبة ابداً فی التحلل و الذوبان و النفس ابداً فی االستکمال والیرتاب  منها
تکمل الـنفس و یقـوی فـی جـوهره و ظهـور سـاحد فی ذلک فکلما یطرء النقص و الفة علی االعضـاء ت
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البالدة فی بعض الجزئیات و ذهاب اثر الشعور لذهاب بعض القوی الینافی ذلـک بـل یؤکـد المطلـوب 
دن بـل کما یظهر بالتامل فلیعلم االنسان انه الیطرء الفساد الکلی علـی الـنفس مـن جهةالفسـاد علـی البـ

  .یبقی بعد خراب البدن موجوداً مستقال بذاته
وهوالذی یقوی فی نظری و اعتمدت علیه و تقریره انا نتامل فی تقارن الـنفس و البـدن و کیفیـة ترکیبهمـا   و منها

فرنی النفس مـن الجهـة التجردیـة الحاجـةلها االالبـدن بـل الحاجـةفی بعـض مراتبهـا النازلـة بـل االمـر 
ن بالنفس عندالتحقیق و القوی مرتشحة منها فـاذا بطلـت المرتبـة النازلـة مـن الشـئی بالعکس و قوام البد

فالیلزم ان تتاثر فی فقدان المرتبـة العالیـة و بالجملـة فنـاء البـدن یسـتلزم فنـاء القـوی الجسـمیة الالقـوی 
هـان یـدالن الروحانیة الن هذا الفساد فساد تبعی فکیف یتبع المجرد امر امادیـا فـی الفنـاء و هـذان الوج

  .علی عدم فساده بفساد البدن
ان النفس لو کانت تقبل الفساد لکان فیها شئی بمنزلـة المـادة تقبـل الفسـاد اذا المفـروض طریـان العـدم   و منها

علی ذاتها و شئی بمنزلة الصورة تفسد بالفعل الن الفاسد بالفعل غريالقابـل للفسـاد فیرتکـب الـنفس مـن 
  .ردة هذا خلفالمادة و الصورة فلم تکن مج

ان الشئی اذا کان مرکبافانعدامه بانحالل ترکیبه و ان کان بسـیطافهو ینقسـم اىل صـورة و عـرض و جـوهر   و منها
مجردامالصــورة واالعــراض فانعــدامها معقــول بانعــدامها عــن محالهــا و امالبســیط الــربی عــن المــواد و 

لهیـوىل فکیـف یعقـل انعدامـه فلـو المکان بل عن االجزاء معقولة او محسوسة فضال عـن الموضـوع و ا
فرض ذلک فیه فاما ینعدم لذاته اولغريه واالول محال اذا لشئی الیقتضی عدم نفسه وااللم یقبل الوجـود 
فیکون ممتنعاً هف مع ان من الفطریات ان االشـیاء طالبـة للوجـود والکمـال الالعـدم و الـزوال و الثـانی 

لـک الغـري و هـو محـال الن العـدم الیکـون اال عـدم السـبب ایضاً محال النه الیخلواما ان یعدم بعدم ذ
الالسبب المعدم و فعل العدم محال فعدم النفس الیکون االلعدم سببها و هوباطـل الن سـبب هـذا المـر 
الروحانی یجب ان یکون موجوداً بسیطا دائما فلو جاز عدمه لکان لعدم سببه و الکالم عایـد مـن الـرأس 

بب فیکـون االنعـدام لطریـان الضـد و هـذا ایضـا الیجـوز الن شـرط التضـاد و اما لوجـود غـريه غـري السـ
الطریان علی الموضوع اوالمحل و هما منفی عنه فالتضاد منفی و الیجـوز ان ینعـدم النتفـاء شـرطه الن 
علته بسیطة فتاثريها غري متوقف علی شرط والنه لو کان لها شرط لکان وجود شرطه ایضا روحانیـا بسـیطا 

انیات المدخل لها فی وجود الروحانیات فیعود الکالم اىل ذلـک الشـرط البسـیط و امـا لبـدن اذا الجسم
  .فالنفس فبذاتها و صفاتها و افعالها فی الجملة غنیة عنه فالیسری فساده اىل الجوهر الروحانی

اللغایـة او اىل من جهة الغایات و هی انه لولم یکن النفس باقیة لبطلت الغایات و لزم ان یتحرک الشـئی   و منها
الفناء و الفناء الیکـون غایـة للوجـودی و الطلـب الیتوجـه اىل االمـر المعـدوم اذمـن المرتکـز فـی جبلـة 
الوجود طلب العاىل و الفعلیة و الکمال فلو انعدم بال وصول اىل الغایة لزم التعطیل و العبث فی الغایات 

و بدنیة فیکون لکل منهما غایة بـل یلـزم علـی  و الطبایع و هذالربهان یجری فی کل حرکة عقلیة و خیالیة
الحرکة الجوهریة ان یکون لجمیع الموجودات حشروتوجه اىل الغایة و امالنفوس التی لم تخرج بعـد مـن 
القوة اىل الفعل فالحکماء اختلفوا فی بقائها و زوالها فذهب بعضهم کااالسـکندر االفرودیسـی اىل انهـا 

تبق بسبب مایقتضی البقاء کادراک المعقوالت والشیخ ابـوعلی ابـن  تهلک بهالک البدن محتجابانهالم
سینا خالف هذالرای فی اکثر تصانیفه محتجا بـان االنسـان الیخلـواعن ادراک بعـض االولیـات فیکـون 

  .لها حیوتها العقلیة وله سعادة ضعیفة
  از منظومۀ لوامع االنوار
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  الالمـــــــــع الثـــــــــان مـــــــــن الربیقـــــــــة
  صــــــــادقة اســــــــمائها فــــــــی واحــــــــد

ــــــــــــتشــــــــــــری ــــــــــــب تحمل   عة لقال
  المســــــــــتقیمون علــــــــــی الطریــــــــــق
ــــــوب ســــــاطع ــــــی القل   نورالحضــــــور ف

 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة حقیق ـــــــــــــریعة طریق   ش
ــــــــــد ــــــــــدی االماجس ــــــــــارات ل   باعتب
کملــــــــــــــــت   کماالطریقــــــــــــــــة فؤاداً
ـــــــــق ـــــــــه عـــــــــن الرحی ســـــــــقاهم ال  
ـــــــــــابع ـــــــــــل ت ـــــــــــداالنفس لعق   وجن

 

  :تا آنجا که گوید
  لســــــــالک البــــــــد مــــــــن قســــــــطاس
ــــــــه اىل مــــــــواله ــــــــیس هم ــــــــن ل   م
  لــــــــیس الطریقــــــــة بلــــــــبس الــــــــدلق

ـــــــــــی   ما لجملـــــــــــة االخـــــــــــوانالس

 

ــــی الحــــب و الــــبغض لفعــــل النــــاس    ف
ـــــــــاه ـــــــــی مرع ـــــــــع ف ـــــــــه یرتس   فخل
ـــــــــق ـــــــــة للخل ـــــــــة براف ـــــــــل خدم   ب
ــــــان ــــــن االحس ــــــیئا م ــــــدز ش ــــــال ت   ف

 

  الالمع الثالث فی المنازل من اللطایف و فی المراحل
ـــــــــــیارة ـــــــــــبعة الس ـــــــــــایف کالس   لط
ــــــب المــــــؤمن   الــــــنفس و العقــــــل و قل
  خفــــــــی اخفــــــــی آخــــــــر المقــــــــام
ــــــب ایضــــــاً صــــــاحب االطــــــوار   والقل
ـــــــــة ـــــــــؤاد حب ـــــــــغاف و ف ـــــــــم ش   ث
  للعــــــــــارف الســــــــــالک فاالســــــــــفار
ـــــــــک اىل الحـــــــــق االزل ـــــــــا من   اوله
ـــــــــــوق ـــــــــــه اىل المخل ـــــــــــا من   ثالثه
ـــــی ـــــالحق یج ـــــق ب ـــــی الخل ـــــا ف   رابعه
ـــــــب ـــــــث فـــــــی الغی   والحـــــــق ان الثال
ـــــرف ـــــد ینح ـــــالک ق ـــــان الس ـــــی الث   ف
ــــــــــذاهب ــــــــــااختلف الم ــــــــــن هن   وم
ــــــــــــــــــــــة و ابلیســــــــــــــــــــــیة   کثنوی
ـــــــــــــوال اتحـــــــــــــادا   اباحـــــــــــــة حل
ـــــــــال ـــــــــة کم ـــــــــی مرتب   والکـــــــــل ف

 

  رادذی البصـــــــــــــــارةوالســــــــــــــبعةاالف 
  روح و ســــــــــــــــرانتهاء الممکــــــــــــــــن
ــــــــام ــــــــدی العظ ــــــــایف ل ــــــــبع لط   س
ـــــــب الســـــــالک الســـــــیار   صـــــــدر و قل
  ثــــــم ســــــوید القلــــــب ثــــــم مهجــــــة
  اربعــــــــة فــــــــی کلهــــــــا اال نســــــــوار
  ثانیهــــــــــا منــــــــــه الیــــــــــه ارتحــــــــــل
  بـــــــه لحفـــــــظ الرشـــــــد و الحقـــــــوق
  مـــــــن غريامـــــــت و بـــــــدون العـــــــوج
ـــــــــب ـــــــــري ری ـــــــــود بغ ـــــــــع ع   والراب
  النــــــــه مــــــــن شــــــــیخه قدینصــــــــرف

ــــــــــر المر ــــــــــدالتجلی یظه ــــــــــبعن   ات
ــــــــــــــــــــــة و صــــــــــــــــــــــائبیة   و وثنی
ــــــــادا ــــــــری المع ــــــــخاً ی ــــــــد نس   یعتق
ــــــــال ــــــــع الحب ــــــــم ینقط ــــــــان ل   ١ان ک

 

  از کتاب مصابیح العقول
شـودمرتب شود و پس از آن یک مقصد که خیلی مختصر است یاد کـرده مـیاوال فهرست کتاب نامربده نوشته می

  .مقدمه در بیان سه امر است. است بر یک مقدمه و چند مقصد و خاتمه
  :در بیان آنکه هر موجودی را غایتی است غري از موجود اول تعاىل شانه و در آن سه مصباح است -امر اول

  .در تقسیم موجودات است مصباح اول
  .در اثبات موجوداتی که گذشت در تقسیم بطرق عقلیه و نقلیه مصباح دوم
  .در علل اربع مصباح سوم

                                         
 از حبال الوالیة ١
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  :دراو دو مصباح است -امر دوم
  .ایتدر غرض و غ مصباح اول
  .در غرض از ایجاد و ظهور وجود در کثرات مصباح دوم

  :در آن سه مصباح است -امر سوم
  .در اطالقات عقل مصباح اول
  .در تجرد عقل مصباح دوم
  .در لمیة قبول عقل ترقی و تکمیل را عقال و نقال مصباح سوم
  .در حجیة عقل است و دفع حجج منکرین حجیة عقل و شبهات آنها -مقصد اول

  .در امکان کشف و وقوع و حجیت آن و در آن سه مصباح است -د ثانیمقص
در اینکه والیت غريمنقطـع اسـت ازوجـه االرض و لـزوم وجـود صـاحبان کشـف حقیقـی و علمـاء  -مقصد ثالث

  .الهیني و عرفاء شامخني و فقهاء عاملني در همه اعصار و در آن پنج مصباح است
صول فقه بـني اصـولیني و اخبـاریني و اشـاره ببعضـی زوایـد در فـن در بعض محاکمات در علم ا -مقصد چهارم

اصول و بعضی اشتباهات اخباریني و تحقیق حق در اجماع و استصحاب و اصل عدم واصل برائت و تعـارض و 
بنیـان در : تراجیح و اشاره بمباحث الفاظ و تعیني آنچه نافع است از آن و در آن یک بنیان و هشت مصباح اسـت

  .اصول تعریف علم
  .انددر رد اخباریني که قائل بعدم حجیت ظواهر کتاب و عقل شدهمصباح اول 
  .در بیان اموری که هم اخباری و هم اصوىل باید در فهم اخبار مالحظه نمایندمصباح دوم 
  .در اجماع و وجوه جمعیت آنمصباح سوم 

  .در استصحاب و اصل عدممصباح چهارم 
  .در اصل برائتمصباح پنجم 

  .در احتیاطح ششم مصبا
  .در تعارض و تراجیحمصباح هفتم 
  .در مبادی لغویه و مباحث الفاظمصباح هشتم 

امـا یـک . علم اخالق است و آن مشتمل است بر یک مقدمـه و بیسـت و هفـت مصـباحخاتمة درپارۀ از مباحث 
  :مقصد از آن کتاب که وعده داده شد ذکر آن اینست

  :و در آن سه مصباح است قوعه و حجیةالمقصد الثانی فی امکان الکشف و و
کنـد کـه بیند و بدیهی است که حکم بامکـان ذاتـی مـیدر امکان آنست اما عقل امتناعی در آن نمی مصباح اول

آیـد و چـون نفـوس در فهـم حقـایق و دقـایق و اگر کشف صوری یا معنوی برای او حاصل شود محاىل الزم نمی
است نفسی که قوت او بسرحدی رسد کـه بـرای او حقـایق متمثـل قوت نفس و ضعف نفس مختلفند پس ممکن 

  :تفصیل در این مقام اقتضاء تمهید دو مقدمه دارد. شود یا مشهود بعني الیقني گردد
نفس انسانیه جوهری است ذومراتب از سنج ملکوت و بحسب ذات مجرد اسـت از مـاده چنانکـه  -مقدمه اوىل

باشد پس اگر فرض کنیم تدبريی است و قابل ترقیات و قبول همه صور میسابقاً ذکر شده و تعلق آن بماده تعلق 
تقلیل تعلقات او را هرچه تقلیل بیشرت تجرد آن اکدورفع موانع او از توجه بمقام اصلی خـود و روحانیـات اشـدتا 

لني او را بجـائی آنکه تقلیل تعلقات و اشتغال باذکار و اسماء الهیه و توجه بعوالم غیبیـه و التجاءبـاطن اولیـاء کـام
  .رساند که لمعاتی از ملکوت معاینه و مشاهده کند
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باشد و تا انسـان عوالم مجرده بعد مکانی و زمانی از انسان ندارند بلکه آن عوالم بواطن اشیاء می -مقدمه ثانیه
ادل  و صرف نظر از ظاهر کند باطن مشهود گردد و بزرگرتین شواهد رؤیای صادقه است که داللت بر وقـوع دارد

  .دلیل علی امکان الشئی وقوعه
وقوع این امر مشهود است چنانکه همه انبیاء و اولیاء که دارای این مراتـب . در وقوع کشف است -مصباح ثانی

اند و وقوع الهامات و تحدیثات و منامات صادقه از متواتر است و عالوه بر آن ادلـۀ عقلیـه و اند گواهی دادهبوده
م اما عقلی از جمله دالئل آنکه اشرف هر نوعی اقـدم و اوىل اسـت بوجـود واال خلـق اخـس نقلیه بر وقوع داری

دون اشرف ترجیح مرجوح بر راجح است و هیچ مصلحتی اعظم از لزوم وجـود او نیسـت و امکـان او ثابـت شـد 
ام اصـلح پس وجود او که در نظام اصلح خري است گذشته و علم حق فعلی است پس المحاله باراده که علـم بنظـ

  .است موجود شده و ادله نقلیه بر وجود او بیشمار است چنانکه خواهد آمد
عقل اگر اثبات حجیـتش شـد کشـف کـه جـان عقـل اسـت و روح آن بـالف اولویـة . در حجیت آن مصباح ثالث

  .حجت است چه که عقل چون شنیدن است و کشف چون دیدن شنیدن کی بود مانند دیدن
» سـلطانی«فته و تخلص شـمس نمـوده وىل در اشـعار عربـی منظومـۀ لوامـع االنـوار نگارنده شعرهای بسیاری گ

شـود از تخلص نموده اگرچه قابل نیست وىل محض اظهار ذوق و آنکه از این نمد هم کالهی داریـم عـرض مـی
  :آن جمله است

  غزل
  تـــازگی ای تـــرک مــــن تـــرک جفــــاکردۀ

  زآتــش عشــقت خــراب خانــه دلهــا کــه شــد
  چمـن ای سـرو مـن تا تو خرامـان شـدی در

ــی ــزهم ــی از غم ــی ازلبــتکش ــده کن   ات زن
ــاهروزهــره ــک ای م   ترامشــرتی اســت در فل

 

ــــــردۀ  ــــــا ک ــــــه را دوش وف ــــــده دیرین   وع
  از پــــی مهــــر و وفــــا تــــازه بنــــا کــــردۀ
  راســـــتی آن فتنـــــه را بـــــاز بپـــــا کـــــردۀ
  گرچــــه خــــدا نیســــتی کــــار خــــدا کــــردۀ
  هـــم بـــزمني شـــمس را محـــو لقـــا کـــردۀ

 

  غزل
  تـر اسـت بـر درممانتظار تـو چشـ هر شب از

ــر شکســته   اماز دل ســنگت ای پــری طــایر پ
  بهر خرب ز لعل تو جان بلـب اسـت جملـه را
ــته الفــت ای صــنم ــدۀ رش ــن بری ــه ز م ــا ک   ت
  امبــررخ زرد خــون دل بســکه فشــانده دیــده

  مات رخ توشمس شدای شه حسن و دلـربی

 

  غرقــه در اشــک و از دلــم نیــز بــآتش انــدرم 
  پــرمیگــر بکشــی مــرا بخــون مــن زبــرت نمــ

ــته ــده گش ــردم و زن ــرمم ــرب ب ــت خ ــا ز لب   ام ت
ــنت همــی درم   هــر شــبی از فــراق تــو جامــه ب
ــر بــرم درم ــرم نیســت اگ ــر شــده ب ــر ز گه   پ
  غري هوای کوی تو کی هوسـی اسـت در سـرم

 

  غزل بطرز بدیع عصری
ـــاکردۀ ـــه س ـــف ای صـــنم غالی ـــر زل ـــا س   ت
  خاطر مجموع جمـع جملـه پریشـان ز تسـت

ـــه آر ـــر چ ـــزه را به ـــپه غم ـــن س ـــتی؟ای   اس
ــو استادنیســت ــربی همچــو ت ــن دل   چــون بف

  ات هســت بــدیوان عشــقآن همــه پرونــده
  باده خـوری بـا رقیـب جـور کنـی بـا حبیـب

ـــا کـــردۀدر همـــه جـــا بـــی  ـــا مشـــک خت   به
  بســـکه تـــو آن زلـــف را بســـته و واکـــردۀ
ــردۀ ــفا ک ــلح و ص ــقان ص ــا عاش ــه ب ــال ک   ح

ـــــان خـــــوب توجـــــا    کـــــردۀدر دل آزادگ
ــردۀ ــا ک ــا دل م ــت ب ــم مس   زانچــه از آن چش
  جملـــه گـــزارش دهنـــد کـــار خطـــا کـــردۀ



٧۴ 

  ز تـو بوسـه خواسـت شـمسسـرور آزادگـان 

 

  ایـــن چـــه سیاســـت بـــود از چـــه ابـــا کـــردۀ
 

  مثنوی
ـــــــاز ـــــــت در مج ـــــــهر محب ـــــــهره ش   ش
ــــــا محمــــــود روزی در شــــــکار ــــــود ب   ب
ـــــرد ـــــرواز ک ـــــوا پ ـــــائی در ه ـــــک هم   ی
  کـــــه مـــــنم مـــــرغ ســـــعادت در جهـــــان
ـــــــود ـــــــاىل ش ـــــــن خ ـــــــا و ازمح   از عن
ـــــو ـــــا محمـــــود ب ـــــه اســـــپاهیکه ب   دجمل
  ســــــعی کردنـــــــد آن گــــــروه بیقیـــــــاس
ــــان ــــلطان درنه ــــاص س ــــدیم خ ــــک ن   ی
  از چــــه تــــو چــــون دیگــــران نشــــتافتی
  گفــــــت از ســــــلطان نــــــدازم بکــــــس

 

ـــــــاز  ـــــــود شـــــــهناز آن ای   محـــــــرم محم
  در شـــــــــکار دل ز شـــــــــاه  نامــــــــــدار
  از ســـــعادت بـــــال از هـــــم بـــــاز کـــــرد

  ام بـــــر هـــــر کـــــه افتـــــد بیگمـــــانســـــایه
ـــــس عـــــاىل شـــــود ـــــل و ب ـــــک اکلی   مال

ــــــــــر درک ســــــــــایۀ او رو ــــــــــود به   نم
ـــــــــایه ـــــــــر درک س ـــــــــاسبه   اش اال ای

  گفــــت بــــا او ای رخــــت رشــــک جهــــان
ــــــافتی ــــــت ی ــــــا در اوج رفع   چــــــون هم
  حاصــل مــن در جهــان شــاه اســت و بــس

 

  قطعه
  نیست انـدر سـاغر چشـمم بغـري از خـون دل
  توشکر لب چون مسیحائی و من بیمار عشق

 

ـــروقدا پابگـــل  ـــانی س ـــه م ـــه ک ـــدر گری   آنق
  ٢چگـلختائی مهری ای ماه  ١ای مهررحمی 

 

  قطعه
  تشــــــــنه در مــــــــاه تــــــــري در صــــــــحرا
ــــــــد در گــــــــردن ــــــــا بــــــــزنجري و بن   پ
  چشــــــم خـــــــود را ز کاســـــــه بســـــــرتدن
  یـــــا بکـــــوهی شـــــدن دچـــــار پلنـــــگ
  بهـــــــــــرت از آنکـــــــــــه قلبـــــــــــی آزردن

 

  تـــــــري از دســـــــت دشـــــــمنان خـــــــوردن 
  مانــــــــده در حــــــــبس و روز بشــــــــمردن
  پــــــای خــــــود را ز شیشــــــه بشــــــگردن
  یـــــــا کـــــــه از زهـــــــر افعئـــــــی مـــــــردن
  یــــــا کــــــه منــــــت ز ناکســــــی بــــــردن

 

  رباعی
ــــــــروت مگــــــــذر ــــــــوت و م   از روح فت
  بگــذر ز هــر آنچــه در جهــان موهــوم اســت

 

  از غـــــريت و مردمـــــی و همـــــت مگـــــذر 
ــــش و حکمــــت مگــــذر   از معرفــــت و دان

 

  رباعی
ـــــــده ـــــــیدا ش ـــــــیش ـــــــره دلربک   ام بچه

  دارد بتـــــــه چـــــــاه زنخـــــــدان دل مـــــــا

 

  شمشـــاد قـــدی خـــوش روشـــی بـــا نمکـــی 
  یوســـف رخکـــی خـــوش لبکـــی مهوشـــکی

 

  رباعی
  والـــه و مـــدهوش شــــدمتـــا از غـــم تــــو 

ــــیط وحــــدت بــــودم ــــر قطــــرۀ از مح   گ
 

ـــوش شـــدم  ـــو ای صـــنم نمـــد پ   در کـــوی ت
ــــته ــــدمالگش ــــوش ش ــــم ن ــــگ ی   ام و نهن

 

  رباعی
                                         

  .مهر بمعنی خورشید است و مهر دوم بمعنی دوستی است ١
  :چگل شهری است به ترکستان منسوب که در آنجا خوبرویان نغزانند بزرگی گفته ٢

 یارب که سرشت پاکشان از چه گل است              این الله رخان که اصلشان از چگل است



٧۵ 

  مــــــن دوش ســــــحرگه در میخانــــــه زدم
ـــــر ـــــه رخ آمـــــد در ب ـــــف م   ســـــاقی لطی

 

ــــه زدم    در بــــاز چــــو شــــد دو جــــام رندان
  صـــد بوســـه بـــر آن عـــارض جانانـــه زدم

 

  ا و دانشمندانذکر بعضی بلدان و جمعی از علم
  گلپایگان

گلپادگان هم ضبط شـده شهریسـت از بناهـای همابنـت بهمـن بـن اسـفندیار تقریبـاً شـهرش خـاىل از شـباهت بـه 
شود واقع شده دهات بسـیار آبـاد اصفهان نیست در کنار رود کوچکی که از فریدن جاری است و به قم منتهی می

در عهـد . آید وىل خود شهر قدری خراب اسـتسیار بنظر میخوب دارد و سواد شهر هم بسیار عظیم و باغستان ب
اند که دویست هزار نفر جمعیت داشته و اکنون قریب بیست هزار نفر جمعیت دارد سالطني صفویه مورخني نوشته

و با دهات و بلوکاتش هفتاد هزار نفر جمعیت دارد در غلبه افغـان خرابـی فـراوان بـآن شـهروارد آمـده و تـاکنون 
تـر بخـوبی و آید قـدری پسـتدی صحیحی نگرفته همه نوع فواکه و حبوبات که در اصفهان بعمل میصورت آبا

آید گندمش بسیار تعریف دارد اهل معرفـت از آن دیـار بسـیار برخاسـته و بزیـور مردمـی فراوانی در آنجا بعمل می
ن ظفـر صـاحب کتـاب تـاریخ آراسته نجیب الدین گلپایگانی از شعرای معروف بوده و همچنني ابوالشرف ناصح ب

  .الیمینی و تاریخ آل عباس
از خوانني و مستوفیان آن دیار در دورۀ ناصرالدین شاه، مريزاعلی اصغر دیوان بیگی و مريزا زین العابدین و مـريزا 

و از خـوانني بـزرگ آن دیـار مرحـوم مـريزا  .انـدنصري مستوفی که او را دیده بودم و خانباباخان و حسینخان بـوده
گشت نگارنده او را دیـده بـود بسـیار شـخص که گاهی بحکومت آنجا منصوب می) معظم السلطان(یی خان یح

باهوش و نیک فطرتی بود و فرزندش مريزا محمدخان معظـم السـلطان وقتـی وکیـل دارالشـوری بـود بـا نگارنـده 
ه هـم نماینـده دارالشـوری نمود بفرهنگ گلپایگان خدمات نموده اکنون هم از آن خانواداظهار محبت و وداد می

  .هستند و هم بخدمات مهم دولتی مشغولند
و از علماء بزرگ که از آنجا برخاسته مريمحمدرضاگلپایگانی صاحب اجازه از محمدباقرمجلسی است که تـاریخ 

باشـد و نیـز از علمـای بـزرگ گلپایگـان مرحـوم آقامريزارضـا بـوده کـه مـی ١٠٧٣اش دوم ذی الحجـه سـال اجازه
وفـات نمـوده فرزنـدش آقامريزاهـدایت الـه مجلـس  ١٢٨٠در شـرح دره مرحـوم بحرالعلـوم نگاشـته و در  ارجوزه

انـد ماننـد مرافعه و قضاوت داشت و نیز بر طبق آنچه در مجمع الفصحاست شعرای بسـیاری از آن دیـار برخاسـته
ريزا محمدگلشن گلپایگـانی سیدمحمدطاهرجرفادقانی و سیدمرتضی قتیل جرفادقانی و محمد قانع جرفادقانی و م

و نیـز از آنجـا برخاسـته فاضـل محقـق و حکـیم فقیـه . و مالمحمد صادق مدهوش جرفادقانی و شعله گلپایگـانی
بارع مالابوالقاسم بن محمد ربیع جرفادقانی صاحب مصنفات بسیار و حواشی بر کتب معقول و منقول و عالمـۀ 

و نیـز از آنجـا برخاسـته  .نی نقل کرده معاصر مجلسی اول بودهمجلسی صورت اجازه او را از مالمهرعلی گلپایگا
ــري و آقــامريزا  ــه و پســرش مالمحمــدتقی از منســوبني مــادری حق ــوم غریب مالمريزامحمــد از فضــال و مــاهر در عل

  .محمدتقی از منسوبني پدری
حاشـیه  مرحوم حجةاالسالم آخوندمالزین العابدین از علمای بزرگ در اصول شـاگرد شـیخ محمـدتقی صـاحب

معالم از آن دیار برخاسته نگارنده کتاب انوارالقدسـیه و روح االیمـان از او دیـده بسـی مطالـب ارجمنـد در آنهـا 
واقع شده قربش در گلپایگان زیارتگاه  ١٢٨٩نگاشته و با شیخ احمد احسائی قریب المشرب بوده وفاتش در سال 

 مالزیـن العابـدین گلپایگـانی« :جمـۀ او را چنـني آوردهمرحوم اعتمـاد السـلطنه در مـآثر و االثـار تر .انام است
مجتهدی فحل و مرجع جمیع اهل فضل بود در جنب فقاهت و علو درجۀ اجتهـاد وی کلیـه افاضـل ایـن دوران و 
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-شمردند بعضی از علما او را در دوازده فن صاحب رأی و مقام اجتهاد مـیمجتهدین دیار ایران خود را خرد می
حق آن بزرگوار بمکاشفه و خوارق عادات معتقدند فی الواقـع دائـره تحریـر در ایـن رسـاله از دانند و گروهی در 

اداء تکلیف ترجمۀ این فقیه اعظـم بسـیار تنـگ اسـت عبـارتی نـداریم کـه هـم حـق مقـام اینگونـه بزرگـان بـا آن 
  .»بدازیم و هم از شرط اختصار تخلف نورزیم
ی بود کراراً مالقاتش دست داده در منرب نطق ملـیح و فصـیح داشـت فرزند ارجمندش آقامريزامهدی مرد بزرگوار

برحمت ایزدی پیوسته و فرزنـد اعزارشـدش  ١٣٣٠گفته و در ماه صفر سال کتاب اسرارالشهاده نوشته شعر هم می
عمدةالعلما آقا مريزا محمـد حسـني صـاحب اخـالق حمیـده بـود و از فنـون غریبـه هـم بـاخرب بانگارنـده تـوجهی 

  .رحلت کرده ١٣٣٧اشت و در سال مخصوص د
  ابوالمحامد و الفضائل آقامريزامحمدحسن ابن مرحوم آقامريزامحمدصادق

امام جمعه صاحب کماالت عدیده بود چون صوت حسن و صـورت مستحسـن و اطـالع از تـواریخ گذشـتگان و 
گفتـه بـا خـوب مـی دارای سلیقه مستقیمه و مکارم اخالق و از ادبیات و علـوم هـم بهـره کـافی داشـت شـعر هـم

  .گذشتنگارنده توجهی مخصوص داشت و از سن شریفش بیش از پنجاه می
  آقامريزامحمدحسن

دودمانشـان در گلپایگـان . شمسی رحلت کرده و اوالدی از او نماند ١٣٢١امام جمعه گلپایگان در اواخر مردادماه 
گلپایگان با حضور مـريزای پریشـان و  بیت فقاهت و وجاهت و جاللت بودند شبی در منزل مرحوم امام جمعه در

این بنده بنا شد در ردیف باغ و راغ و غريه غزىل گفته شود مرحوم آقامريزامحمدحسن امام جمعه با قدری تامـل 
  :این مطلع را گفتند

  کنـدشب شد و ساقی از کرم می با یـاغ مـی

 

  کنـدعارض خود زرنگ مل غريت بـاغ مـی 
 

  مريزاغالمحسني
شاعری یگانه و واعظی فرزانه است و معتقد شیخیه است کراراً مالقاتش دسـت داده در سـال  متخلص به پریشان

وفات یافتـه و وقتـی مدیحـۀ بـرای یکـی از علمـای گلپایگـان کـه سـاکن قریـۀ اسـفرنجان و نـامش حـاجی  ١٣٣١
یـن ابیـات را مريزاعبدالکریم بوده اسـت گفتـه بـود بعـد ازگذرانیـدن جـز گرسـنگی آنـروز نصـیبی نیافتـه مجـدداً ا

  :فرستاده
  نظم

ـــرد   یکـــی ســـالمی ز مـــن بـــا ســـفرنجان ب
ــار ــه در روزگ ــوئی ک ــار ت ــزرگ فخ ــه از ب   ک
  یکــی ســخن گویمــت و لــیکن از مــن مــرنج
ــــــتگی ــــــال دلبس ــــــدرها بم ــــــد اینق   نبای
  غنی چوممسک شـود کسـش نخوانـدبزرگ
  چکامــه پـــیش از ایــن تـــرا پریشــان ســـتود
ــت در صــله ــه از کف ــنش رجــا ک ــد ای   وىل ب

ـــد  ـــون رواب ـــاکن   کـــه او بجـــای شـــال و عب
 

ــــرد  ــــد دوران ب ــــآن وحی ــــامی ب   ســــپس پی
  بـــوام جـــود از کفـــت ســـحاب نیســـان بـــرد
ــــرد ــــلیمان ب ــــر س ــــخ ب ــــور ران مل   کــــه م
  کــه آخـــرینش بــارث فـــالن و بهمــان بـــرد
  اگرچــه در فضــل و فهــم ســبق ز لقمــان بــرد
  که از خوشی رنگ و آب زشـعر حسـان بـرد
ــــرد ــــان ب ــــر بانب ــــا گه   بجــــای شــــال و عب

  ز خــــوان احســــان بــــردگرســــنگی مرتــــرا 
 

  .گویدفرزندش آقای اعتماد پریشان در اصفهان مالقاتش دست داده شعر خوب می
  خونسار
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ایست مسرت توامان چهارفرسنگی گلپایگان واقع است در دامنۀ کوه فرح انگیز و نشاط خیـز اسـت صـاحب قصبه
  .اشجار و بساتني فراوان

  المحمد علیجناب محامد آداب عمدةالعلماء و الحکماء آقا م
در آن بلده وجودی شریف بود عالم معـالم انسـانی و عـارف معـارف ربـانی مجلـس مرافعـه و درس هـم داشـت 

  .نگارنده سه روز در منزلش مهمان بود بسیار خوش گذشته
  آقامالمحمدعلی

  .هجری رحلت نموده ١٣۴۶در ماه رمضان سال 
  مشهد کربال

را در آنجاشـهید کردنـد روایـت اسـت کـه ) ع(رت امام حسـنيدر طرف بر کوفه واقع شده و موضعی است که حض
داشـت پرسـید آیـا زد قدم از قـدم بـر نمـیچون حضرت بدان زمني رسید اسب او ایستاد و هرچند امام تازیانه می

گوینـد امـام فرمـود شـاید نـام دیگـر داشـته باشـد داند نام این زمني چیست گفتند این را ارض ماریه میکسی می
گویند فرمود اله اکرب ارض کرب و بال و مسفک الدماء الحـال مشـهد کـربال از اعـاظم امصـار  نیز میگفتند کربال

  .است
  حاج سید اسمعیل صدر

از اجله فقهاء مرجع تقلید بسیاری از اهاىل ایران و عربستان و هندوسـتان اسـت در کـربال تـوطن داشـت در سـال 
وفـات یافتـه  ١٣٣٩سني بـن شـیخ زیـن العابـدین کـه در سـال برحمت ایزدی رفته و عالم بزرگ آقا شیخ ح ١٣٣٨

  .ساکن کربال بود
  مشهد نجف

داشـت و قـرب منـور نجف نام بلدیست در ظهر کوفه که بمنزلـه سـدی بـوده و آب سـیل را از خرابـی کوفـه بـاز مـی
ن دو گنبـد گویند بنا بر آنکـه در حـواىل آآنجاست و آن مشهد مقدس را مشهد غری می) ع(حضرت امريالمؤمنني

بوده که بر سر قرب مالک و عقیل که ندیمان جذیمةبن االبرش بودند ساخته بودنـد و بنـا بـر ایـن او را غـریني نـام 
فرمـود کشت مـیکردند که غری آلوده کردن است و نعمان بن منذر که یکی از ملوک عرب بوده چون کسی را می

اخیار شـیعۀ امامیـه اسـت در فضـیلت سـاکن مشـهد غـروی  تا آن دو قرب را بخون آلوده سازند و الیوم محل حلول
  .روایات بسیار است نگارنده در آن مکان بسی فیضها ادراک کرد
  قبلةالفقها و سید العلماء آقاسیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی

نگارنـده مـدتی از خـدمتش اسـتفادۀ . از حجج اسالمیه در نجف متوطن بود و مرجـع تقلیـد اکثـر مردمـان ایـران
و بودن ترک ضد  االمربالشئی هل یقتضی النهی عن الضدام النمود وقتی در مبحث ث اصول و فقه میمباح

  :مقدمۀ فعل ضد بالمناسبة این شعر از منظومه مرحوم سبزواری سرود
ــــــة ــــــدام ال علی ــــــی اال ع ــــــذاک ف   ک

 

ــــــــــة  ــــــــــاهوا فتقریبی ــــــــــا ف   و ان به
 

ایست در اجتماع امر و نهی و تعـادل و بش را رسالۀو رو بتالمیذ نمود که آخر قدری علم معقول هم بخوانید جنا
خـرب رحلـتش بـه اصـفهان  ١٣٣٧تراجیح و حاشیه بر متاجر مرحوم شیخ مرتضی بطبع رسیده در مـاه شـعبان سـال 
  .رسید سه روز محضر سوگواری بازارها تعطیل و مجالس سوگواری برپا نمودند

   خ غالمحسني دشتیعمدةالفضالءالعالم االلمعی الفایز بالحسنیني آقاشی
در آن مکان شریف بتحصیل علوم اشتغال داشت از ریاضیات و شرعیات و حکمیات بـا بهـره اسـت بـا نگارنـده 
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الفتی پیدا کرد و بقصد خراسان از آن مکان عرش نشان بعد از سرآوردن اربعیناتی چند حرکت کردیم و اکنـون از 
  .گذردسن شریفش قرب هفتاد و پنج سال می

    اصفهان
ز شهرهای بزرگ ایران است تقریباً صاحب صدو پنجاه هزار نفس است شـرح عمـارات و ابنیـه زیبـای تـاریخی ا

اند و چاپ شده است باید خوانـد های مستحدث آنرا از کتابهائی که مخصوص تاریخ اصفهان نوشتهآن و کارخانه
  .صفهان، مريسید علی جنابمانند اصفهان، حسني نور صادقی و اصفهان نامه، حسن جابری انصاری و اال

وری و رعیـت پیشـگی معروفنـد در زمان صفویه پایتخـت بـوده ملکـش حاصـلخیز و مـردمش بفطانـت و صـنعت
کارخانجات شعربافی و قلمکارسازی و منسوجات پشم و پنبه گوناگون و چـاقو و مقـراض سـازیهای خـوب دارد 

کنـد بطوریکـه ا دیـر پوسـیده و ضـایع مـیشود خاکش اجساد و اجسـام رمحصوالت و فواکهش بسیار خوب می
اند چـون اند و علما و حکما و عرفا و شعرا از آن ملک برخاستهبعضی جسدهای هزارساله در آن خاک پیدا کرده

و  ۴٣٠و متـوفی در محـرم  ٣٣٠حافظ امام ابونعیم احمدبن عبدالـه صـاحب حلیـةاالولیاء متولـد در رجـب سـال 
و چـون محمـدباقر مجلسـی و نـور علیشـاه و کمـال  ١محمـدعلی سـروشو  ٧٣٨اوحدی مراغۀ متـوفی در سـال 

مرحوم آیةاله الحـاج  .اسمعیل و مريمحمد باقر داماد و مريزا عبدالوهاب نشاط که ترجمۀ همۀ آنها سبق ذکر یافته
اش گذشـت عمـده آقایـان شیخ محمدتقی بن مرحوم حاج شیخ محمدباقر اصفهانی کـه در سلسـله فقهـاء ترجمـه

شاه و مرجع اهل ایران بود کتب بسیار از تألیفاتش موجود است و همیشه در مجلس درسش طـالب قریـب مسجد
کردند نگارنـده مـدتی از حـوزه درسـش اسـتفاده کـرده مرحـوم آقـانجفی در سـال االجتهاد و متجهد استفاده می

  .در شهر شعبان رحلت نمود ١٣٣٢
  جامع فضایل انسانی مالمحمدکاشانی رحمةاله 

نمـود و قریـب ه سالهای چند با مقامی ارجمند در مدرسه صدراصفهان آرمیده معقول و منقول را تدریس مـیعلی
گذشـت و عیـال اختیـار نکـرد و گوینـدۀ الالـه االالـه را از دیگـران کـافی دانسـته هشتاد سال از سن شریفش مـی

ام ایران چنني حکـیم جـامع و شـخص طبعش بظرافت مایل بود نگارنده مقداری از او استفاده نموده الحق در تم
  .جهان فانی را وداع نموده ١٣٣٣مرحوم حکیم کاشانی در بیستم شهر شعبان سال . شدکاملی کمرت پیدا می

  جزی اصفهانی آخوندمالعبدالکریم
از فقهای دانشور این کشور بود کتاب تذکرةالقبور و صیغ العقود و بعضی مثنویات بر فضایلش گواه است وفـاتش 

  .واقع شده ١٣٣٩ذی الحجه سال  ١٣شب پنجشنبه در 
  حاج مريزا نصراله ملک المتکلمني

مشهور به بهشتی واعظی بلندپایه و ناطقی پرمایه در اصفهان مالقاتش دست داد و در طهران بـامر محمدعلیشـاه 
  .١٢٧٠کشته شد نامربده فرزند محسن بن مهدی شعرباف اصفهانی بوده تولدش در حدود ١٣٢۶در سال 
  ٢طهران

شـاه طهماسـب صـفوی . پایتخت حالیه ایران است در دامنۀ جبال الربز واقع شده صاحب ششصـد هـزار جمعیـت
                                         

ها کرده از طرف ناصـرالدین شـاه لقـب شـمس الشـعرائی یافتـه و در سروش درسده اصفهان تولد یافته سپس در بالد ایران مسافرت ١
م زینـت المـدایح دیوانی از او بنـا ١٢٨۵شعر سبک قدما راتتبع کرده از قبیل فرخی و ناصر خسرو و منوچهری و امري معزی وفاتش در 

  .جمع شده
طهران بواسطه انهارجاریه و کثرت اشـجار مثمـره و باغـات متنزهـه نظـري بهشـت اسـت : در مرآةالبلدان از تذکره هفت اقلیم نقل کرده ٢

 .خاصه بلوک شمريان که به شمع ایران معروف بوده بهرتین ییالقات دنیاست
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باروئی بر آن کشیده و کریمخان زند بـر عمـارتش افـزود قریـب صـد و چهـل سـال گذشـت کـه در تصـرف ملـوک 
قاجاریـه اسـت نزدیـک بــود چـون طهـران بـه اسـرتآباد کـه وطـن اصـلی  .قاجاریـه بـود و تختگـاه سـالطني قاجـار

 .هجـری ١٢٠٠آقامحمدخان که مؤسس سلطنت سلسلۀ قاجاریه است این شـهر را پایتخـت خـود قـرار داد در سـال 
اکنون بسیار آباد و وسیع است و اطرافش باغات و تنزهات دلگشا دارد از ابنیه مهـم ایـن شـهر قصـور سـلطنتی و 

ده و مدرسه سپهساالر و مسجد شاه و عمارت مجلس شوری ابنیۀ دولتی است که در سلطنت پهلوی احداث گردی
  .است که از سابق بوده

  فخرالحکما آقامريزاحسن کرمانشاهانی
اش در سلسـلۀ حکمـا گذشـت د رمدرسـه سپهسـاالر قـدیم ساکن طهران شاگرد مرحوم آقاعلی مدرس کـه ترجمـه

ز او اسـتفاده نمـوده از معمـرین گفـت آدم نیکـی بـود نگارنـده چنـدی اشفا و اسـفار و شـرح اشـارات درس مـی
  .وفات نموده ١٣٣۶حکمای این عصر بوده در سال 

  آقاسید عبداله بهبهانی
گشت وىل عاقبت از بزرگان علمای طهران در امر مشروطیت همتی بسزا نمود و ریاست ملی مدتی منتهی باو می

  .کشته گشت و قاتلش معلوم نگشت ١٣٢٨در سال 
   انیالحاج شیخ عبداله مازندر

رحلـت  ١٣٠٩که از بزرگان فقهای عصر خود بوده و در سـال (نجل مرحوم شیخ الفقهاء حاج شیخ زین العابدین 
واقع شده لقبش رحمتعلیشاه از کملـني علمـا و عرفـای  ١٢٨۴در طهران ساکن بود و تولدش در کربال سال ) نموده

  .مرحوم حاج سلطانعلی شاه گنابادی بود رحلت نموده و از مشایخ مجاز از ١٣۵۶عهد بود در ذی الحجه سال 
  عمدةالمحدثني العارفني الحاج شیخ عباسعلی القزوینی

رفت لقبش منصورعلی از قرار مسموع در بـدایت احـوال در بود از واعظان نامی ایران بشمار می ١طهرانساکن 
مالرضـاابن محمـدامني  فن منرب تلمیذ مرحوم حاجی مريزارضا واعظ همدانی ابن حاجی مريزاعلینقی ابـن حـاج

بـوده و در ) وفـات یافتـه ١٣١٨هم ساخته و نطقی عجیب داشته و در ربیع االول سـال  ٢که بعضی کتب(همدانی 
بردنـد حـاج اواخر غالب اهل منرب بر طالقت لسان و فصاحت بیان حاج شیخ عباسعلی صاحب عنوان رشک می

یب اله رشتی بوده تفسري کیوان و ثمـرة الحیـوة و غـريه شیخ عباسعلی در فقه و اصول از شاگردان حاجی مريزا حب
هجـری بـوده بنـابراین هشـتاد سـال  ١٢٧٧وفات یافته و تولدش در سال  ١٣۵٧از تصنیفات اوست در حدود سال 

تمام عمر کرده و جای بسی تاسف اسـت کـه پـارۀ از نگارشـهای اخـري او مقبـول اهـل عرفـان و پسـند دانشـمندان 
  .نیست

  زبدةالعلماء عمدةاالعزة و االعیان مريزامهدیخان فخراالدباء و
متولد شـده سـیدی جلیـل و عـالمی خلیـل حکمـت یونـان  ١٢٧٩ملقب به بدایع نگار متخلص به الهوتی در سال 

دیده و حکمت ایمان خوانـده در خراسـان و طهـران کـراراً مالقـاتش دسـت داد از فنـون جدیـده هـم بهـرۀ الیـق 
یات رسائلی دارد و بعضی بطبع رسیده مانند بدایع المهدویه فی فقه االثنـی عشـریه داشت در فقه و معارف و ادب

                                         
  .ان عود نمود و تا آخر عمر در آنجا زیستپس از آن چندسال در اصفهان اقامت داشت و به طهر ١
کتاب انوارالقدسیه در حکمت الهیه و عقاید دینیه بفارسی از واعظ شهري حاجی مـريزا رضـا همـدانی اسـت در کتـاب الذریعـه اىل  ٢

مطابق منت این کتاب دانسته وىل در حاشیه طرایق الحقایق صریحاً  ١٣٢٠تصانیف الشیعه کتاب مزبور را ذکر کرده و وفات او را بعد از 
 .نوشته
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در اواخـر مـاه  ١٣۶٠گفت وفاتش در سـال و بدایع االحکام فقه فارسی و بدایع االنوار و غريه شعر هم خوب می
  .ربیع الثانی واقع شده

  عمدةالعلماءتذکرةالعرفاء الحاج مريزامعصوم نایب الصدر شريازی
اش گذشـت مولـدش شـرياز ل جلیل مرحوم حـاجی مـريزا کوچـک نایـب الصـدر کـه در سلسـلۀ عرفـاء ترجمـهنج

هجری در سن هفتـاد و چهارسـالگی رحلـت  ١٣۴۴و در سال  ١٢٧٠میالدش شب شنبه چهاردهم ربیع االول سال 
یس و محـرم و در طهران و حدود خراسان کراراً مالقاتش رخ داد بلکـه قـرب شـش مـاه اکثـر انـیس و جلـ .نمود

همـدم بـودیم تحصـیل علـوم از خـدمت علمـای عصــر و حکمـای دهـر چـون مرحـوم فاضـل اردکـانی و مرحــوم 
آقامريزاابوالحســن جلــوۀ و غــريه نمــوده مــدتی بســیاحت بلــدان ایــران و هندوســتان پرداختــه از تــاریخ گذشــتگان 

قـایق تـالیف کـرده کتـاب خصوص اهل عرفان اطالعـی تمـام داشـت در ایـن بـاب تـذکرۀ مسـمی بـه طرایـق الح
در زمان طلوع آفتاب تمدن و مشروطیت در افق انسانیت رئـیس انجمـن شـريازیها در  .تحفةالحرمني هم از اوست

طهران و قدوه مشروطه طلبان بود اوقاتی که مجلس مقدس بتوپ انهدام یافـت آن سـیاح جهـان معرفـت بآسـتان 
محمـد علـی شـاه فرسـتاد و اذن تشـرف بـارض اقـدس حضرت عبدالعظیم پناه بـرد و مدیحـۀ در محضـر سـلطان 

در بیدخت گناباد وارد شد بانگارنـده خصوصـیتی و محبتـی مخصـوص  ١٣٢۶رضوی خواست در ماه شوال سال 
  :داشت چند بیتی در تربیک ورودش بافته شد اینست

  نظم
ــــريان ــــو ح ــــال ت ــــل در جم ــــر عق   ای نظ
  هرکـه بخــویش اسـت و جســت راه حقیقــت

  مغــــان بــــادجــــان بفــــدای مغــــان و پري
ـــت ـــک حقیق ـــني بمل ـــب صـــدرای مک   نای
ـــــت ـــــدمت ای ســـــرو بوســـــتان طریق   مق
  صــــحبتت ای عنــــدلیب بــــاغ حقیقــــت
  گـــوی ســــعادت ربــــودۀ تـــو اگــــر چنــــد
  صــــرب و تحمــــل ز هرچــــه بــــود نمــــودیم
ــی ــمۀ نوش ــروش و چش ــکر ف ــه ش   چــون هم
ــده از ســخنوری خــویش ــن بن   گرچــه کــه ای
ــــق و ارادت ــــرض عش ــــک بهنگــــام ع   لی

ـــو ـــم چـــو ت ـــرا ده ـــی شـــرح ارادت چ   دان
 

  وی ز جـــــالل تـــــو الل نطـــــق ســـــخندان 
ــی ــندانم ــویش بس ــر دو مشــت خ ــد او ه   زن

  بـــا همـــه چشـــمان مســـت و چهـــره خوبـــان
  ای ز تـــو جوشـــان هـــزار چشـــمه عرفـــان
ـــل بهـــاران ـــو فص ـــا چ ـــزان را بم ـــرد خ   ک
ـــو روضـــۀ رضـــوان ـــانرا بمـــا چ ـــرد جه   ک
  مـــی نکنـــد فهـــم عقـــل و بیـــنش نـــادان
  لیـــک صـــبوری ز حضـــرت توبـــه نتـــوان

  را ز جــــور رقیبــــاننیســــت خروشــــی تــــ
  بـــــرد بنـــــزد ســــــلیمانران ملـــــخ مـــــی

ــده چــه حســان ــق بن ــاوت چــه نط   نیســت تف
  کــاین ســرما گــوی تســت در خــم چوگــان

 

پاســخ داده و اســتقبال فرمــوده عبــارت  اذاحییــتم بتحیــة فحیــوا باحســن منهــا اوردوهــاآنجنــاب نظــر بمفــاد 
  :١٣٢۶ یوم االحد بیست و پنجم ذی القعدةالحرام سنه مکتوبش این نحو بود

  دوســت ز الطــاف خــویش والــه و حــريان
  وصـــف و تشـــکر کـــنم هـــزار یـــک از آن
ــه آســان   نعــت جمــالش چــو نظــم اوســت ن
  ذکــــر جمــــیلش اگـــــر نمایــــد ســـــحبان
ــــم بــــدیعش مثــــال چشــــمۀ حیــــوان   نظ

ــاجز اســت ســخندان  ــه ع   داشــت رهــی را ک
  گــــر مــــدد آیــــد مــــرا حقــــایق ایمــــان
  خــرط فتــاد اســت یــا کــه مشــت بســندان

  خـــویش ز خوبـــان هـــم خجـــل آیـــد بنطـــق
ـــــان ـــــه عرف ـــــال کعب ـــــر شـــــریفش جم   نث
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ـــــه حکمـــــت لقمـــــان ـــــنش مثاب   رای زری
ــــان ــــه نمای ــــن چکام ــــو آرم در ای ــــام ت   ن
  فاضـــــــل گلپایگـــــــان و افخـــــــم دوران

ــــــــ   رانای اســــــــداله ســــــــمی زادۀ عم
ــــا روان عرفــــی  و ســــلمان   ای ز تــــو جوی
  چامـــــه ســـــرائی بهـــــر زبـــــان و بهـــــر آن
  خامـــــه معصـــــوم پاشکســـــته و میـــــدان
  جـــز دل سرگشـــته عجـــز خـــویش بدینســـان
ــــرآن ــــام ز ق ــــه ن ــــا ک ــــو ت ــــای ت ــــاد بق   ب

 

ــــادان ــــرت ن ــــیقش کجــــا و فک   فکــــر عم
ـــان ـــوار رقیب ـــار و خ ـــاد ی ـــود ش ـــه ش ـــا ک   ت
  ای ز مقــــــاالت تــــــو خریــــــف بهــــــاران

  ایســــت روضــــه رضــــوانخــــوی تراشــــمه
ــــان ســــعدی و حســــان ــــو پویــــا جن   وی بت
ــــوان   بــــووده مســــلم مــــرا و مــــدح تــــو نت
  مــــور ضــــعیف و بیــــان نعــــت ســــلیمان

ــوی ــد همچــو گ ــان عرضــه ده ــم چوگ   در خ
ـــــزدان ـــــاه رحمـــــت ی ـــــزی در پن   شـــــاد ب

 

  :از غزلیات اوست
ــنفس نــدارد ــو هم ــرا کــه ت ــات آن ــود حی   نب
  چو فروغ حسن رویـت همـه جـا فـرو گرفتـه
  همه شهد وصل نوشی همه جا شکر فروشی
  چو شدی ز آشنایان چـه زیـان تـرا ز شـیطان

  چو معصومبزند کسیسزد آنکه الف عشقش

 

  و را هـوس نـداردنـه دلسـت آن دىل را کـه تـ 
ــدارد ــو دســرتس ن ــد بت ــه گوی ــزد کســی ک   نس
  ز رقیب کـی خروشـی عسـلت مگـس نـدارد
ــدارد ــی از عســس ن ــه رم ــرب شهنش ــه مق   ک
ــدارد ــري حضــرت او نظــری بکــس ن ــه بغ   ک

 

ابــن محمـد تقــی مـريزا ابــن  ١حــاج شـیخ الــرئیس ابوالحسـن مـريزادر اسـتقبال جنـاب نــواب واال شـاهزاده 
  :هور و فضالی نامدار ایران است و بعضی رسائل از او مطبوع است که گفتهکه از واعظان مش فتحعلیشاه

  خــواهی بپــا نمــانی ســرکش مشــو چــو گیســو

 

ــت  ــل محب ــون کاک ــانند چ ــرت نش ــر س ــا ب   ت
 

  :جناب حاجی نایب الصدر چه نیکو گفته
  خواهی وصال رویش افتاده شو چـو مـویش

 

ـــت  ـــدی چـــون کاکـــل محب ـــه بلن   از ســـر بن
 

  :عرو در استقبال این ش
  خــال بکــنج لــب یکــی طــره مشــگفام دو

 

  وای بحـــال مـــرغ دل دانـــه یکـــی و دام دو 
 

  :بطور مطایبه بتغیري قافیه گفته
  ٢عــارض دلفریــب دو قامــت دلنــواز یــک

 

ــک    بهــرت از ایــن ندیــده کــس گــرددوودراز ی
 

  مريزافضل اله بن مريزا شمس الدین حکیم الهی ثانی
رجـاىل در آخـر کتـاب . برگشته در جنابد خراسان مالقاتش دسـت داداز قفقاز  ١٣٢۵صاحب کمال است در سال 
گانش را درمراجعت به طهران آفتی رسیده بود از قرار مسموع گویا بهرت شـده هدید. فروع کافی از او بطبع رسیده

  .بود چند سال است رحلت نموده
  علیخان ظهريالدوله صفاعلی

صاهرت پادشاه مرحوم ناصرالدین شاه مفتخـر شـده و حکومـت ابن مرحوم محمدناصرخان قاجار ظهري الدوله بم
و جانشـني اوسـت  ٣حـاج مريزاحسـن صـفی علـی اصـفهانیبسیاری از بالد ایران را نمـوده ارادتمنـد مرحـوم 

                                         
  .متخلص به حريت بوده ١٣٣۶اتفاق افتاده ووفاتش در عشر دوم جمادی الثانی سال  ١٢۶۴تولدش در سال  ١
 .گویا سروناز باشد بهرت است ٢
ر و تفسـري رحلت کرده زبدةاالسـرا ١٣١۶تولد یافته و در سال  ١٢۵١پدرش آقامحمدباقر در سلک تجار بوده و خود مشارالیه در سال  ٣
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رسـیده کتـاب رعنـا و زیبـا و سـبحۀ صـفا و مـرآت کثري در حلقه ارادتش بودند گویند عددشـان بهیجـده هـزار مـی
  :دهندرا باو نسبت می ١گوید این شعرهاشعر خوب می. طوار از اوستالصفی و مجمع اال

ــا ــۀ م ــرم شیش ــن ز ک ــر ک ــاقی و پ ــز ای س   خی
ــک جرعــه مــی منــت ســاقی نکشــیم   بهــر ی
ـــا ـــی پیشـــۀ م ـــود کـــوه کن   همچـــو فرهـــاد ب

  گویـد فـاشعشق شريیست قوی پنجه و مـی
  ما در اندیشه که از نخل قدش میـوه خـوریم

  ی کـردندانم ای عشـق جفاپیشـه چـه خـواه

 

ــا  ــد ســیل اجــل ریشــۀ م   پــیش از آنــی کــه کن
  اشـــگ مـــا بـــادۀ مـــا دیـــدۀ مـــا شیشـــۀ مـــا
ـــا ـــا تیشـــۀ م ـــاخن م ـــا ن ـــینۀ م ـــا س   کـــوه م
ــا ــۀ م ــذرد بگــذرد از بیش ــان گ ــه از ج ــر ک   ه
  او در اندیشـــه کـــه از تیشـــه کنـــد ریشـــۀ مـــا
  دســـت بـــردار نـــۀ تـــا نکنـــی ریشـــۀ مـــا

 

 ٢۴صـدمه وارد آمـد وفـات مرحـوم ظهريالدولـه در هنگام اغتشاش طهران و توپ بسنت بمجلـس بمنـزل او بسـی 
  .در جعفرآباد شمريان اتفاق افتاده ١٣۴٢ذیقعده سال 

  مريزاشیخ علی سراج االطباء
آدم خوبی بوده موجب هشت ماه توقف فقري در طهران مودت آن نیکو خصلت بـود شـوقی داشـت و در معـارف 

  .رحلت نموده ١٣٣٧نسبتش بمرحوم حاجی مالسلطان محمد جنابدی بود در سال 
  :این اشعار از او بیادگار است

ـــش ـــري غمـــت مـــرهم زخـــم دل دروی   ای ت
ــــت   ای پادشــــه کشــــور خــــوبی چــــه زیان
  تــا عهــد تــو بســتم ز همــه خلــق گسســـتم
  بـــازآ بســــر مهــــر کــــه جــــانم بلــــب آمــــد
ـــني ـــو آئ ـــف ت ـــر ســـر زل ـــود کف ـــرا کـــه ب   آن
ــت خیــل اروپــا ــرهم خــورد از یــک نگه   ب
ـــت ـــال اس ـــنج مح ـــود گ ـــر نش ـــرينج میس   ب

ــده لــب ــد نگــاهیخن ــان ســوی مــن افکن   زن
  درویــش مخــور غصــه کــه امــروز نگاریســت

 

  از تســــت دوا درد مــــن خســــتۀ دلــــریش 
  بــر روی تـــو گــر بـــاز شــود دیـــدۀ درویـــش
ــو از خــویش ــه مــرا کــرده غــم عشــق ت   بیگان
  مپســند جفــا بــرمن درویــش از ایــن بــیش

ـــر همـــۀ کـــیشمـــی ـــاز کنـــد ب ـــد اگـــر ن   زیب
ــوه کنــی شــاهد اطــریش   در معرکــه چــون جل

  وش لـــب شـــريین تـــوبی ســـرزنش نـــیشنـــ
  گفتا کـه مگـو هـرزه سـخن از کـم و از بـیش
  فرداســـت کـــه آیـــد ســـرزانوش دو گـــزریش

 

ه مهارت تمام فرانسفرزند ارجمندش محمدرضی مريزا آقاخان دکرتسراج الحکما سلمه اله در طب جدید و زبان 
تاب ایضاح در شـرح کلمـات قصـار دارد عاشقی است شایق و طبیبی است حبیب اشعاری هم سروده بانی طبع ک

  .عربی باباطاهر تألیف مرحوم حاجی مالسلطان محمدجنابدی اوست
  مريزااسداله معني الحکماءکاشانی

مردی عارف و درویش بـود بـانی طبـع والیـت نامـه و صـالحیه و دیـوان روشـن و جـامع البحـار مريزامحمـدتقی 
رخ داده فرزنـد  ١٣٣۵در سـال  ٢معني الحکمامرحوم اش در سلسله عرفا گذشت اوست وفات کرمانی که ترجمه

ارجمندش دکرتعلی نورالحکما بزرگوار شخصی است در طهران سلمه اله سمنان از شهرهای بني عـراق عجـم و 
  .خراسان است دارای چهارده هزار جمعیت است دورش حصار دارد و باغات خوش

                                                                                                                               
 .کالم اله منظوم و عرفان الحق و بحرالحقایق و میزان المعرفة از مؤلفات اوست دیوان اشعار دارد

  .صحت نسبت همه این اشعار به ظهريالدوله جای نظر و تردید است چون دو مطلع دارد ١
 .بجنان رفته از این دار معني الحکما: آقای هادی حایری در تاریخ رحلتش فرموده ٢
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  شیخ عالءالدوله سمنانی
  .ش در سابق نشده بود در اینجا مناسب استااز آن ملک برخاسته چون ترجمه

  ابوالمکارم رکن الدین عالء الدوله احمد بن محمدبن احمدالبیا نانکی السمنانی
نمود در ساىل کـه آن پادشـاه در حـدود قـزوین اصال از بلوک سمنان است در ایام شباب مالزمت ارغون خان می

وشـید و بعـد از چنـدی خـدمت شـیخ نورالـدین نگ داشت جذبۀ بوی رسید ترک سـالح کـرده جامـۀ صـالح پج
  .اذن ارشاد یافت ۶٨٩به حجاز سفر کرد بعد از مراجعت در سال  ۶٨٧عبدالرحمن اسفراینی رسید و در سال 

در صـوفی آبـاد سـمنان درگذشـت و  ٧٣۶چون عمرش بهفتاد و هفت رسید شب جمعه بیست و دوم رجب سال 
اند و بر کتاب فتوحـات شـیخ کتاب آداب الخلوة از تالیفاتش نوشته در همانجا مدفون گشت کتاب بیان االحسان و

اش گذشت اعرتاضاتی نموده و بعضی آن اعرتاضات را از سوءفهم کالم شیخ محیی محیی الدین عربی که ترجمه
اند و میان او و عبدالرزاق کاشی قدس سره درقول بوحدت وجود مباحثات غایبانه واقع شـده در آن الدین دانسته

  .اند و صورت آنها در نفحات جامی مسطور استباب بیکدیگر مکتوبات نوشته
  حاجی مالعلی سمنانی

از اعاظم مجتهدین و علمای آن والیت بود از شاگردان مرحوم حکـیم سـبزوای بـوده گویـا نمازجمعـه را واجـب 
واقع شـده و  ١٣٣٣سال  دانست نگارنده با او نماز جمعه خوانده و سريی از عالمش کرده وفات آن جناب درمی

در مراجعـت از خراسـان روزی بمجلـس درس آنجنـاب رفـتم و بـا معرفـی بعضـی اعیـان  ١٣٣٢نگارنده در سال 
  .تالمذه آنجناب مورد لطف واقع شده و مفاوضاتی رخ داد

  مشهد مقدس رضوی
در آنجـا واقـع شـد بعداز آنکه مرقـد منـور حضـرت رضـا . در اصل دهی بوده که سناباد نام داشته از توابع طوس

باندک مدتی از اعاظم بالد خراسان شد و طوس مطموس گردید واىل نشني خراسان شهر مشهد اسـت کـه قریـب 
  .نوزده هزار جمعیت دارد قرب حکیم و شاعر بزرگ فردوسی هم در آنجاست

  مريزاغالمرضا خان مصدق السلطان رحمةاله علیه
گاه و ستوده خصال بود تقریبـاً چهـل ر ایـم متـوطن و مجـاور آن ارض وز مـزاحم آن وجـود مقـدس بـودهعارفی آ

  .مرحوم شده در صحن کهنه رضوی در مقربه مخصوص مدفون است ١٣۶٠اقدس بود اوایل محرم 
  مريزا حسینعلیخان موثق السلطان

مستوفی شريازی صاحب صفا و وفا خوشخو و دلجـو در زمـره سـالکني بـود مـدتی اسـت مرحـوم شـده در مقـربه 
  .عادتعلی شاه مدفون شدهمرحوم س

  مريزا آقافرصت شريازی
در آثار العجم ترجمه مختصری از او نموده و نگارنده او را در مشهد و طهـران مالقـات کـرده مناسـب ایـن مقـام 

جناب مريزاآقا محمدنصري فرصت ابن بهجت حسینی شريازی از کملني ادبا و حکمای . است ذکر فرصت شريازی
نقاشی ثانی مانی است کتاب آثارالعجم بتشویق حسـینقلی خـان نظـام السـلطنه مـافی در خصوص  .این عصر بود

نوشته و الحق آن کتاب از نگارشهای عاىل این عصر است و کتاب مقاالت که بسیاری معلومـات خـود را از زبـان 
گفـت ایـن ربـاعی کـه جمـع صـحیح و مثـال و اجـوف و غريذلـک کـه از شیخی مـذکور سـاخته شـعر خـوب مـی

  :حات صرف است در او مندرج است از اوستمصطل
  مـــن مـــی صـــنما ز جـــام اجـــوف خـــواهم
ــــال ــــاقوت مث ــــی صــــحیح ی ــــینه م   دو ش

  وان زلـــف لفیفـــت همـــه بـــر کـــف خـــواهم 
ــــواهم ــــون مضــــاعف خ ــــاقص دادی کن   ن
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  :انداین شعرها را هم باو نسبت داده
  با چه قانون اساسـی در چـه مـذهب بیگنـاه
  ترکتــازی فتنــه ســازی جنگجــوئی رهزنــی
  لعل را جانبخش خوانـدی زلـف را آرام دل

  بـردسـتاند زلـف تـو دل مـیلعل تو جان می
  از دلــم آرام بــردی چــون خــط آوردی پدیــد
  عالمی آشفته خواهد شد کـه از یکجوقـه دل
  فرصت و ما و شـما در مشـورت دادیـم رأی

 

  ریختی ای مسـتبد خـون مـن مشـروطه خـواه 
  بوالعجـــب کمســـیونی دارد آن چشـــم ســـیاه

ــربا ک ــردی اشــتباهدل ــم زن کــه ک ــه بــر ه   ابین
  ایـن دو ظـالم را مجـازاتی بـده دادی بخـواه

ــاهمملکــت را بــی ــوا کــردی و دولــت را تب   ق
  هائیسـت سـری انـدر آن زلـف دو تـاهانجمن

ــــرنگريیم و نگــــاه ــــان مجلســــی دل ب   از بت
 

  )١٣٣٩(ای داد زفوت فرصت دانا : تاریخ وفاتش این مصراع است
  بسطام

مـدفن بایزیـد . رتآباد و از مشـرق بـه سـبزوار و از مغـرب بـه کـویر و از جنـوب بـه دامغـاناز شمال محدود بـه اسـ
های به خراسان به بسطام رفتم در داخل شـهر بسطامی عارف معروف در آنجاست مخصوصاً در یکی از مسافرت

گنبـد مسـجد  سمت غربی این .در مقابل ایوان مقربه و گنبد امامزاده محمد فرزند حضرت امام جعفر صادق است
بری ایوان و منبـت کـاری درب مسـجد آن کمـال امتیـاز دارد و بـانی آن سـلطان و معبد سلطان بایزید است که گچ

ایسـت کـه بیسـت و پـنج گـز طـول آنسـت و چـون او را محمودغازان است و از غرائب آنکه در پهلوی گنبد منـاره
  .شودهای منارجنبان اصفهان متحرک میبجنبانند مانند مناره

  نیشابور
فاصله نیشابور تا مشهد هیجده فرسخ است گویند اردشري بابکان پس از خرابی آنرا ساخته و شاپور بن اردشـري در 
آن تجدید عمارت نموده در دورۀ مغول در نهایت آبادی بوده وىل در همان دوره قتل و غـارت فـراوان بـآن شـهر 

الیـه شـهری اسـت در جلگـۀ بسـیار باصـفا و اطـراف آنـرا وىل ح .وارد شده گویند قرب دو کرور از آن کشته شـده
کوههای پردرخت و باغستانهای سبز و خرم و قراء و مزارع آباد فرا گرفته و در اطرافش هنوز آثار بزرگـی شـهر و 

روزی برای زیارت امامزاده محروق و قربشیخ فریدالدین عطار رفتیم قـرب فرسـنگی در  .امتداد ابنیه پدیدار است
شابور اسب راندیم تا بمقربه شیخ رسیدیم بقعه و آب انباری بـود و در مقـربه شـیخ سـنگ سـیاهی اسـت مزارع نی

مـدفن . محکوک که از قرار مشهور هفت ذرع طول آنست وىل زیاده از یک ذرع ونیم آن از خاک بـريون نیسـت
  .شاعر و حکیم معروف عمرخیام هم در نیشابور است

  گنابد
اند و در آنجـاکوهی راء بسیار و فاصله بني آنها کم تراکمه از آنجا بسی غارت بردهمعربش جنابد است مشتمل برق

است که گودرز سرلشگر کیخسرو آنجا فرود آمده و در آنجا بیژن دو سه برادران پريان رابچند مصاف کشت بعـد از 
ان را بقتل آورد و این جنگ آن ده پهلوان دیگر از تورانیان بدست ده ایرانی کشته شدند و هم در آنروز گودرز، پري

قدوةالعلماءالعارفني الحاج مالعلی الجنابـدی ابـن  .گویند لیکن به یازده رخ اشتهار داردرا جنگ دوازده رخ می
کتاب ذوالفقار در . مرحوم حاجی مالسلطان محمد درعلوم و فنون عقلیه و نقلیه خبري بود و جانشني و خلیفه پدر

انـد و کتـاب صـالحیه از تصـنیفات عرفانیـه او یاری از علماء بر او امضاء نوشـتهحرمت تریاک کشیدن نوشته و بس
بچاپ رسیده بسی از معارف الهیه در او مقرر است و رسالۀ محمدیه در فقـه کـه مقـداری از آن بچـاپ رسـیده و 
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ا بسـی بعـد از پـدر از سـاالرخان بلـوچ بتحریـک بعضـی عـالم نماهـ. کتاب نجدالهدایه که بچاپ نرسیده و غريه
  .اذیت و آزار کشید لقبش در طریقت نورعلیشاه است و در اوایل حال بسی سیاحت نموده و سفرها کرده

قـربش نـزد قـرب مرحـوم سعادتعلیشـاه در شـاه عبـدالعظیم  ١٣٣٧رحلت مرحوم نورعلیشاه پانزدهم ماه ربیـع االول 
ملقـب بـه منصـورعلی کـه ترجمـۀ او  از مشایخ آن بزرگوار بود مرحوم حاج شـیخ عباسـعلی قزوینـی. طهران است

گذشت و صاحب تالیفات است و مرحوم سیدالعلما آقامريزا ابوطالب سـمنانی ملقـب بـه محبـوبعلی کـه در سـال 
در سـمنان برحمـت ایـزدی پیوسـته و راقـم مکـرر خـدمتش را  ١٣٣٨مجاز بارشـاد شـده و در حـدود سـال  ١٣٣٢

د و نیز مرحوم آقاشیخ محسن سروستانی است که اول شیخ مجـاز مانند و عالمی ارجمند بودریافته بود فاضلی بی
مرحوم شیخ محسـن ملقـب بـه صـابرعلی بـود عـالمی متعبـد و عـارفی متزهـد و  .است از مرحوم نورعلیشاه ثانی

هجــری در بیــدخت گنابـاد خــدمت و مالقــاتش دســت داد و  ١٣٢٧در ســال . علیمـی حلــیم و فاضــلی ســلیم بـود
داده و حضرت آقای حـاج شـیخ عمادالـدین ملقـب بـه هـدایتعلی از احفـاد مرحـوم روی  ١٣٣٧رحلتش در سال 

و نیـز مرحـوم حـاج مـريزا  .حکیم الهی حاج مالهادی سبزواری نیز مجاز و مأذون از مرحوم نورعلیشاه ثانی بوده
در حـدود هفتـاد سـالگی در کرمـان رحلـت نمـود  ١٣۴٨یوسف ملقب به ارشادعلی کـه در جمـادی االوىل سـال 

و چنانکه سابقاً هم در احوال مرحوم جنابدی رضوان اله علیه یاد کـردیم خلیفـه و . ربش در مشتاقیه کرمان استق
باشـد و اکنـون در مـی ١حـاج شـیخ محمدحسـن صـالح علیشـاهجانشني مرحوم نورعلیشاه ثانی حضـرت آقـای 

  .اتفاق افتاده ١٣٠٨ اند تولد ایشان در ذی الحجهبیدخت گنابد مرجع و مقتدای فقرای سلسله علیه

                                         
قمـری از ایـن دار  ١٣٨۶شمسی مطابق نهم ربیع الثـانی  ١٣۴۵حضرت آقای حاج شیخ محمدحسن صالحعلیشاه در ششم امردادماه  ١

 ١١فانی رحلت فرموده و خلیفه و جانشني ایشان حضرت آقای حاج سلطانحسني تابنده ملقب بـه رضاعلیشـاه بودنـد كـه ايشـان نيـز در 
حـاج علـي تابنـده محبوبعليشـاه سـمت خالفـت و جانشـيني ايشـان را آقـاي و حضـرت  نـدبدن جسماني را رهـا فرمود ١٣٧١شهريور 

 حضرتش مسموم و به شـهادت نائـل گرديـد و خليفـه منصـوص ايشـان حضـرت آقـاي حـاج دكـرت ١٣٧۵دي  ٢٧دار بودند تا در  عهده
 .باشندمیو هدايت دار مسند ارشاد  نورعلي تابنده مجذوبعليشاه رسماً عهده
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  تتمیم للخاتمه
شود باید دانست که شریعت و قوانني اهل اسـالم مطلقـاً از در تتمیم خاتمه بعضی مطالب تاریخی متفرقه ذکر می

خورد و جمعی کثري از مسلمني که آنهـا را اهـل سـنت نامنـد بـر آرای چهـارتن از علمـاء کـه یک سرچشمه آب می
  :د اتفاق نمودند و آنها را ائمه اربعه ملت گویندبفضیلت و تقدس اشتهار داشتن

  ابوحنیفه نعمان بن ثابت الکوفی -١
متوفی گشـت او را بتواضـع و تـدین و حصـافت عقـل ورزانـت فهـم  ١۵٠هجری متولد شده و در سال  ٨٠در سال 
نقلیه گوینـد شـرب  اند کتب وی بیشرت ممدوح اهاىل سنت است زیرا که ادله معموله وی غالباً عقلیه است نهستوده

  .نبیذرارواداشته و پريوانش را حنفی گویند
  .وداع گفت ١٧٩هجری تولد یافته و زندگی را در سال  ٩۵در سال        امام مالک بن انس -٢

عقیدت اهل سنت درباره وی کم از ابوحنیفه نیست گویند قائل شده که گوشت هر جانور را بغري از گوشـت خـوک 
  .ردو ذوی العقول توان خو

هجری در عسقالن که از بالد فلسطني است تولـد یافتـه  ١۵٠در سال   امام محمدبن ادریس الشافعی -٣
در مصـر وفـات یافتـه و او بفضـیلت و صـالحیت نفـس اشـتهار دارد و او اول  ٢٠۴و در مکه تربیت شده در سال 

فني گویـد فقهـا خفتـه بودنـد کسی است که اخبار متعلقه باحکام را جمع کـرد و نظـم و ترتیـب داد یکـی از مصـن
  .شافعی ایشان را بیدار کرد

انـد منقـول اسـت کـه در متولد شده پدر و مادرش از اهاىل مرو بوده ١۶۴در سال         امام احمدبن حنبل -۴
  .اوایل حال با شافعی مخالفت داشت و بعد از آن از معتقدین وی گشت و حدیث از وی آموخت

  .وفات یافته ٢۴١ز حفظ داشته و در سال مشهور است که دو کرور حدیث ا
چون کالم باین مقام رسید ذکر بعضی از بزرگان و فضـالی اهـل سـنت و غـريه مناسـب آمـد کـه بسـیاری از آنهـا 

  :اندایرانی االصل بوده
  سیبویه

  .رحلت کرده ١٨٠از بزرگان علماء نحو در سال 
  کسائی
  .رحلت کرده ١٩٢در سال 

  احمدبن الحسني متنبی
فه متولد شده در جوانی دعوی نبوت کرد وىل شکست خورد و او را در زندان افکندند تـا اینکـه توبـه کـرد در کو

  .کشته شد ٣۵۶مقام بلندی در شعر و شاعری داشته عاقبت بدست قطاع الطریق در سال 
  ابوالعالء معری

یافته و در کودکی نابینا گشـته  وفات ۴۴٩بدنیا آمده و در سال  ٣۶٣از شعرا و فیلسوفان عالم اسالم است در سال 
  .دانندوىل حافظه غریبی داشته بسیاری از فرنگیها او را سوفسطائی وشاک در همه چیز می

  ترمذی ابوعیسی محمدترمذی
  .٢٧٩تالیف اوراجع بحدیث موسوم به جامع است رحلتش در سال 

  محمد جریر طربی
  .وفات نموده ٣١٠هم مورخ مشهور و هم تفسريی بر قرآن نوشته و در سال 

  ابوالفرج اصفهانی
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  .رحلت کرده٣۵٧متولد شده در سال  ٢٨۴صاحب کتاب االغانی در سال 
  بخاری ابوعبداله محمدابن اسمعیل

در بخارا بدنیا آمده و در شانزده سالگی مسافرت به عربستان نموده و تحصیل علم حدیث کرد سپس مصـر بلکـه 
ی کرد و چون بـه بخـارا برگشـت ششصـد هـزار حـدیث بـاخود آورد و تمام آسیای اسالمی را برای این مقصود ط

حدیث را معترب دانسته و در تالیف مشهور خود موسوم به صحیح بخـاری جـای داد بخـاری تفسـريی  ٧٢٧۵فقط 
  .رحلت نموده ٢۵۶هم بر قرآن دارد در سال 

  مسلم ابوالحسني بن الحجاج
صر برای جمع آوری حدیث مسـافرت کـرد و بـا بخـاری کمـال در نیشابور متولد شده به حجاز و عراق و شام و م

دوستی داشته تالیف مشهور او که آن هم صحیح نام دارد یکی از کتب معترب حدیث اهـل سـنت اسـت رحلـتش در 
  .٢۶١سال 

  جاحظ امام االدب ابوعثمان عمربن یحیی البصری
  .وفات نموده ٢۵۵یوان تالیف اوست در سال از مشاهري دانشمندان اسالم است کتاب البیان و التبیني و کتاب الح

  ابن قتیبه ابوعبداله محمدبن مسلم
کتـاب عیـون االخبـار و ادب . رحلـت کـرده ٢٧٠یـا  ٢٧۶در کوفه متولد شـده و در مـاه رجـب سـال  ٢١٣در سال 

  .الکاتب و طبقات الشعرا از اوست
  حمزه اصفهانی

  .وفات یافته ٣۶٠و بقوىل سال  ٣۵٠استاد در لغت و تاریخ در سال 
   راغب اصفهانی ابوالقاسم حسني

  .رحلت کرده ۵٠٢مؤلف محاضرات االدبا و مفردات الفاظ قرآن در سال 
  حسن ابن عبداله سريافی

  .وفات کرده ٣۶٩در سال 
  المربد محمد ابن یزید

ر بغـداد فراءابوزکریـا بـن زیـاد د .وفـات یافتـه ٢٨۵در بصره متولد شده مؤلف کتاب کامـل درنحواسـت در سـال 
  .سالگی در راه مکه رحلت نموده ۶٣در سن  ٢٠٧بتدریس نحو اشتغال داشته در سال 
  ابن اعثم کوفی محمدابن علی

  .درگذشته است ٣١۴مورخ عرب در حدود سال 
   ابن مقفع ابومحمدعبداله

  .کشته شده ١٣٩اسم اصلیش روزبه ابن دادویه است در سال 
  ابن مقفع

رزویه پزشگ در اوایل پادشاهی خسرو اول انوشـريوان بـه ایـران آورد از پهلـوی بعربـی کتاب کلیله و دمنه را که ب
  .ترجمه کرد و همچنني خدای نامه را بنام سريت ملوک العجم

  ابن الندیم ابوالفرج محمدابن ابی یعقوب
  .رحلت کرده ٣٨۶معروف به الوراق صاحب تالیف معروف به الفهرست در حدود سال 

  ن ابوالحسن علی ابن محمدابن االثري عزالدی
  .در موصل درگذشته کتاب معروف الکامل در تاریخ از اوست ۶٣٠متولد شده و در سال  ۵۵۵در سال 
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   ابوبکر احمدابن الحسني البیهقی
در بیهق بدنیا آمده و مدتی در جمع آوری حدیث رنـج سـفر بخـود داده در نیشـابور مـدرس فقـه شـافعی بـوده و 

  .رحلت نموده ۴۵٨ه جلد بنام کتاب السنن و االثار جمع آوری نموده در سال فتاوی آن مذهب را در د
  قشريی ابوالقاسم عبدالکریم

اصال عرب است برای تحصیل به نیشابور رفته و ابوعلی حسن دقاق که یکی از رجال بزرگ صـوفیه اسـت او را 
تصـوف و ترتیـب السـلوک فـی طریـق مهمرتین تالیفات او رسالۀ قشريی در آداب و تعـالیم  .در راه تصوف افکند
  .۴۶۴اله رحلتش در سال 

  ابن حاجب جمال الدین ابوعمروعثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس
از نحاةعرب است کتاب الکافیه در نحو و الشافیه در صـرف و المقصـد الجلیـل فـی علـم الخلیـل در عـروض از 

  .واقع شده ۶۴۶اوست رحلتش در 
  ی بن محمدابن حجر عسقالنی احمدبن عل
  .هجری درگذشته ٨۵٢بدنیا آمده و در  ٧٧٣محدث مشهور و مورخ است در 

  ابن الجوزی عبدالرحمن بن علی بن محمدابوالفرج
  .مهمرتین تالیفات او کتاب المنتظم است ۵٩٧در بغداد متولد شده وفاتش در  ۵١٠در سال 

  ابونعیم احمداصفهانی
  .رحلت کرده ۴٢٩ۀ احادیث راجع بطب در سال صاحب کتاب حلیةاالنبیاء و طب النبی مجموع

  محمدبن الحسن الرضی االسرتآبادی
 ۶٨۶ماننـدی اسـت و نیـز شـرحی بـر شـافیه تصـریف دارد در صاحب شرح کافیه ابن حاجب که در نحو کتاب بی

  .وفات نموده
   ابن مالک جمال الدین ابوعبداله محمدابن عبداله بن محمدابن عبداله

هجری متولـد  ۶٠٠ار بزرگ است صاحب کتاب الفیه و تسهیل الفوائد و الکافیة الشافیه در سال های بسیاز نحوی
  .رحلت کرده ۶٧٢شده در شهر جیان از توابع اندلس و در 

    سراج الدین یوسف سکاکی
  .رحلت کرده ۶٢۶در خوارزم متولد شده مؤلف مفتاح العلوم و در سال 

      قاضی عضدالدین
  .درگذشته ٧۵۶سال  صاحب مواقف و غريه در

    شیخ مجدالدین محمدبن یعقوب فريوزآبادی
 .درگذشــته ٨١٧متولـد شـده و در حـدود نودســالگی در شـب بیسـتم شـوال  ٧٢٩صـاحب قـاموس اللغـة در ســال 

  .قاموس را در مکه معظمه تصنیف کرده از اعاجیب روزگار است
  امام فخر الدین رازی

فسريی بر قرآن نوشته چند جلد است نگارنده بسی مطالعه کـرده و تشکیکاتش در بسیاری از علوم معروف است ت
اشــارات حکمــت کــه از مصــنفات ابــن سیناســت شــرح نمــوده و جــرح کــرده خواجــه نصــريالدین طوســی تمــام 

درگذشته این شعر را باو نسـبت  ۶٠۶تشکیکات او را حل نموده از بزرگان علمای سنت و جماعت است در سال 
  :اندداده
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ــــــــدا ــــــــة اق ــــــــالنهای ــــــــول عق   م العق
  ولــــم نســــتفدمن بحثنــــا طــــول عمرنــــا

 

ـــــــالمني ضـــــــالل  ـــــــعی الع ـــــــر س   واکث
ـــــال ـــــل و ق ـــــه قی ـــــا فی ـــــوی ان جمعن   س

 

      قاضی بیضاوی
نامش عبداله لقبش ناصرالدین در تربیز داخـل شـد در مجلسـی کـه اجـالس فضـال بـود در صـف نعـال نشسـت 

ی شروع در جواب نمود مدرس گفت گـوش مدرس اعرتاضاتی چند کرد و حاضرین عاجز از جواب بودند بیضاو
ای تقریر مرا بیضاوی گفت اگر میخواهی کالمت را بعبارت نقـل کـنم و اگرنـه کنم تا بدانم فهمیدهبسخن تو نمی

بیضاوی بهمان عبارات تلفظ نمود بعد از آن بیـان کـرد کـه در . مدرس تعجب نمود گفت بلفظ اعاده نما. بمعنی
اب اعرتاضات را یک یک باجوابهای شافی گفت بعد از آن باجوبـۀ خـود ایـراد ترتیب الفاظ لحن است بعد جو

کرد و از مدرس مطالبۀ جواب کرد عاجز ماند مدرس از جا برخاسـت و بیضـاوی را در مکـان خـود نشـانید و از 
نام و شهرش پرسید بگفت و از حاجت او سئوال کرد قضاوت شرياز را تمنا نمـود منصـب قضـاوت شـرياز را بـاو 

  .اندنوشته ۶٨۵خشید و خلعتش درپوشید وفاتش را در سال ب
   ابوالفتح محمدبن ابی القاسم عبدالکریم بن ابی بکر احمد شهرستانی

از متکلمني اشعریني بوده در فنون مجادله مسلط کتاب نهایةاالقدام در علم کالم تصنیف کرده و کتاب ملل و نحل 
واقـع  ۴۶٧داشته و در آنجا قبول عام پیدا نمـوده والدتـش در سـال از تصنیفات اوست سه سال در بغداد اقامت 

  .وفات کرده ۵۴٨شده و در 
  ابوبکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن جرجانی

واقـع  ۴٧١از استادان علم نحو بوده و تالیفات مهم دارد از آن جمله است کتاب العوامل در نحو وفاتش در سـال 
  .شده

  محمدبن ابراهیم بن ابی بکر بن خلکان الربمکی قاضی شمس الدین ابوالعباس احمدبن
متولـد شـده در اربـل کـه  ۶٠٨در فروع پريوشافعی و در اصـول اشـعری بـوده از مـورخني مشـهور اسـت در سـال  

وفـات  ۶٨١وفیات االعیان از کتابهای تاریخی اوست مدت عمرش هفتاد و سه سال و در سال  .بلدیست ازموصل
نمود و آل برامکه که کان ابـی اند که روزی افتخار باجداد خود میخلکان چنني گفته نموده و در وجه تسمیه او به

  .خل کان یعنی بگذار گذشته را خود چه داری: کذا کسی باو گفت
  عزالدین ابوحامدبعدالحمید ابن هبةاله

  .۶۵۵وفات کرد در بغداد در سال  ۵٨۶شارح نهج البالغه تولدش در مداین در ماه ذی الحجه سال 
  الفاضل المحقق سعدالدین مسعود بن عمر تفتازانی

در شانزده سالگی شرح تصـریف زنجـانی را تصـنیف کـرد و بعـد  ٧٢٢والدتش در قریۀ تفتازان در ماه صفر سال 
  .واقع شده ٧٩٧مطول و کتاب تلخیص را نوشت در معانی و بیان و تهذیب در منطق وفاتش در سال 

    میعالمه زمخشری محمود بن عمرخوارز
در زمخشر که قریۀ از قراء خوارزم است واقع شده کتاب تفسـري کشـاف  ۴۶٧والدتش در بیست و هفتم رجب سال 

  .در جرجانیه که از قصبات خوارزم است وفات یافت ۵٣٨نگارش اوست در شب عرفه سال 
  

  تنبیه و تحقیق
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نوشـته تـا دولـت فتحعلیشـاه اگرچـه مخفی نماناد که سرجان ملکم سفري کبـري دولـت بهیـه انگلـیس تـاریخ ایرانـی 
نماید که بیغرضانه است وىل پرواضح اسـت کـه در آن کتـاب عقایـد اسـالمیه و بسبک دبستان المذاهب چنان می

حکما و علمای ایران زمني را نکـوهش بسـیار نمـوده وىل بـا وجـود ایـن در بسـیاری از کمـاالت ایرانـی نتوانسـته 
-از علوم ادبیه ایران اخبار مختلفه بقدری هسـت کـه کمـرت مـی« :شودانصاف ندهد بعضی فقراتش بعني نقل می

توان برآن افزود بعد از قبول مذهب اسالم این طایفه جمیع علـوم و فضـایل اعـراب آن ایـام را تحصـیل کردنـد و 
و فقـه اندکی بعد از آن محرران ایشان در هر شعبۀ از شعبات تحریر از نثر و نظم و تاریخ و نحو و منطق و معـانی 

و لغت و سایر علوم ادبیه بنوعی علم تفوق برافراشتند که اعقاب و انسال از ایشان بازماندند تالیفات و تصـنیفات 
اند چنانچه در ابواب سابقه مذکور شد در فنون مجادله و مناظره ید طوىل وباع وسیع دارنـد در مذهب بسیار کرده

آمیز است لکن غالب صـحیح و بعضـی ن اگرچه مکرر و مبالغهسبک انشاء و سیاق تحریر محرران معترب در این ف
اوقـات فصـیح اسـت در علـم اخـالق ایرانیـان اطفـال مکتـب یوناننـد و ارسـطو را معلـم ایـن مکتـب و شــک در 
تعلیمــات وی را قریــب بکفــر داننــد یکــی از محــرران بــزرگ در ایــن فــن حکمــت نصــريالدین اســت در رســالۀ 

قیقات فیلسوفانه در حکمت عملـی و شایسـتگی حرکـات انسـانی و سـعادت و تح. مشهورش که در اخالق نوشته
صالح و اسباب اجتناب و احرتاز از صفات ردیه و معالجه آن دارد اما این مـرد بـزرگ دانشـمند اگرچـه بجهـت 
مهارت در همـه علـوم شـهرتی در ایـران دارد ماننـد سـایر مـردم ایـن ملـک از ترقیـات عجیبـه کـه نتیجـه تجـارت 

یه است بیخرب است چنانکه مرقوم شد ملت ایرانی کلیه بشعر میل و شعفی تمام دارند و معتقد ایشان است فیلسوف
دهند بالشبهه سعدی بـر همگنـان پـیش که فردوسی در رزم بر جمیع سبقت گرفته در شعرائی که تعلیم اخالق می

اند مشـکل اسـت ین ملک پیدا شدهاست و از همگان بیش لکن در طبقات عرفا که در جمیع ازمنه و اعصار در ا
مثنوی جالل الدین مشهور به مـالی رومـی و اشـعار جـامی و غزلیـات حـافظ کـه سـابقاً . تعیني شخص اول نمود

شـمارند لکـن از علـومی اسـت کـه در آن مذکور شد شاید مابني مردم زیاد مشهور باشند موسـیقی را از علـوم مـی
کننـد چنانکـه و تناسب الحانات میزانـی دارنـد و آوازهـا را اقسـام مـیاند و در تالیف نغمات چندان ترقی نکرده

انگیز و بعضی را نشاط افزا طرفی از آن را محرک شهوت و برخی دیگر را زاینده شجاعت نام نهند بعضی را غم
را از از آالت موسیقی بسیار دارند و غالب سازنده و خواننده را باهم آرند معروف است که اهاىل ایران موسـیقی 

تـوان گفـت کـه در ایـن علـم بهـرت از هندیاننـد سـبک و سـیاق عملشـان اند در هر صورت نمیهندوستان فراگرفته
آینده اسـت، لکـن همیشـه یکسـان اسـت آن اخـتالف الحـان و تنـوع نغمـات و شـعبات کـه خوب و غالب خوش

  .تا اینجا کالم سرجان ملکم بود» .موجب مزید لذت است ندارد
جهت تسلط ایرانیان و علماء اسالم در فنون مجادله و مناظره و براهني عقلیه از جهت تبحر آنها در نگارنده گوید 

فنون کالمیه و استدالالت عقلیه است در دفاع از عقاید اسالمیه بانظر دقیق و فکر عمیـق و از ایـن جهـت اسـت 
  .رتری دارند و البته موجب اعجاز استکه در فن تحریر و تقریر امور مذهبی و دینی بر علماء سایر ملل تفوق و ب

نصريالدین از ترقیات عجیبه کـه نتـایج تجـارب فیلسـوفیه اسـت بیخـرب : (فرمایدامادر خصوص علم اخالق که می
نوشـتند کـه از کتـب اخالقیـه امثـال نصـريالدین کاش نواب مذکور یک کتـاب اخالقـی مـی :نگارنده گوید) است

خـرب بـوده و در مقصودش آن است که خواجه نصريالدین از علم سیاسـی بـی طوسی گوی بربد و برتر باشد و گویا
امور ملکی تدبريات حکیمانه نداشته اوال مطالب سیاسی و امور ملکی چه دخل باخالق ملکوتی و علـم آن دارد 
و ثانیاً باوضع آن زمان و سبعیت مغول در بزرگی خواجه و تدبريات او همـني بـس کـه خـود را از درجـات پسـت 
بمقامات ارجمند رسانید و اگر واقع مقصودش سلب خالفت از بنی عباس بود که حاصل شد و نصایح مشـفقانۀ 

کرد معروف است و زمان اقتضای زاید بر ایـن نداشـته بالجملـه خواجـه نصـريالدین در که بسالطني مغول هم می
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بـه اباآقاخـان ابـن هالکوخـان امور مملکتی هم موافق اقتضاآت آن زمان بـا بصـريت بـوده چنانچـه در نصـیحت 
اند تعجیـل در مهمـات بایـد کـرد مبـادا کـه مـردم دلـري شـوند و امسال که مفسدین از هر جا سر بر آورده« :فرموده

انـد بایـد کـار بآنهـا رجـوع کـرد و کار دانایان که سرد و گـرم روزگـار چشـیده. هیبت از دلها برود و خلل پیدا شود
باید کـردو تا خود را بکشنت دهند در دادن تصدق بمحتاجان و یتیمان تقصري نمیمالزمان را استمالت باید جست 

بایـد کـرد و باید بود و جاسوس همواره در کار مـیمشورت نباید کار کرد و از دشمن غافل نمیدر امور مملکت بی
در کتـاب تحریـر » رعایا را از خود نبایـد رنجانیـد و در آبـادانی سـعی بایـد نمـود و دشـمن را خـرد نبایـد شـمرد

 ١اقلیـدساقلیدس که خواجه نصري، اقلیدس را شرح کرده در اشکال هندسیه چه فکرهای عجیبـه زایـد بـر افکـار 
هنگام نگارش این نامه شخصی استدعا  .اهمیت نبوده که سرجان ملکم خیال نمودهنموده خالصه آنکه آنقدر بی

نوشـته شـود نگارنـده هـم خـواهش او را رد نکـرد و کرد که از حال لیلی و مجنون عامری و شیخ صـنعان چیـزی 
  .شودبخاتمه کتاب محول کرد و اکنون شرحی از مجنون و صنعان نوشته می

   ٢شیخ صنعان
اند که از مشایخ عهد بوده بسی مریدین داشته شبی در خواب دید که از حـرم مقـامش در روم افتـاده و چنني نوشته

چهارصد نفر از ارادتمندان با او همراهـی . فرمود که باید بطرف روم رفتدر آنجا عقبۀ برایش رخ داده بمریدان 
  کردند تا بقریۀ از قرای نصارا رسیدند اتفاقاً باالی قصری عاىل منظری دخرتی نشسته بوده

  در ســــــپهر حســــــن و در بــــــرج کمــــــال
ــــدار بســــت ــــف آن دل   هــــر کــــه دل در زل
ـــــه عشـــــاق بـــــود   هـــــر دو چشـــــمش فتن
ــــود ــــانش ره نب ــــر ده ــــت را چــــون ب   گف

 

  زوالآفتــــــــابی بـــــــــوده امــــــــا بـــــــــی 
ـــــــت ـــــــار بس ـــــــف او زن ـــــــال زل   از خی
  هــــر دوا بــــرویش بخــــوبی طــــاق بــــود
ــــود گــــه نب   از دهــــانش هــــر کــــه گفــــت آ

 

بندبند حیات شیخ از دیدنش آتش گرفت و کفر زلف دخـرت ترسـا برایمـان اوریخـت از همانجـا قـدم برنداشـت و 
  :ایستی بعشق ورزیدن چه کارتو کفن ب دخرت از کیفیت حالش آگهی یافت گفت ترا دیگر کافور
ـــــدهزار ـــــر بگـــــوئی ص ـــــا گ ـــــیخ گفت   ش

 

ــــو کــــار  ــــدارم جــــز غــــم عشــــق ت   مــــن ن
 

  دخرت گفت پس باید از اسالم دست بشوئی
ـــار خـــویش نیســـت   هـــر کـــه او همرنـــگ ی

 

ــیش نیســت  ــوئی ب ــز رنــگ و ب ــق او ج   عش
 

سـوزاند و بـت را سـجده و باید خمر بخوری و قرآن را بسوزی و بت را سجده کنی و شیخ گفت قرآن را نخواهم 
  .نوشمنخواهم کرد وىل خمر را می

ـــــــر مغـــــــان ـــــــد در دی ـــــــیخ را بردن   ش
ـــار خـــویش ـــتند ز دســـت ی ـــی بس   جـــام م

  
 

ـــــــان  ـــــــدان در فغ ـــــــا مری ـــــــد آنج   آمدن
  نــــوش کــــرد و دل بریــــد از کــــار خــــویش

 

ا شیخ هر چه خوانده بود از یادش رفت قرآن و حدیث بسیار از حفظ داشت همه فراموشش شد دخرت گفـت حالیـ
  .از برای کابني من باید یک سال تمام خو گبانی کنی شیخ قبول کرد

                                         
اند اقلیدس اسم یونانی آن کتاب است و آن مرکب اسـت ونانی صوری نجار مؤلف کتاب اصول هندسه است و بعضی گفتهاقلیدس ی ١

 .از اقلی بمعنی مفتاح و دس بمعنی مقدار و مرکب بمعنی مفتاح مقدار است
رده کـه بسـیار شـباهت در ترجمـۀ عبدالـه اندلسـی و عشـق او بعربـی شـرحی نقـل کـ ٢٠۵در طرایق الحقایق در وصل ششـم صـفحه  ٢

بحکایت شیخ صنعان دارد و بنظر فقري مأخذ این دو حکایت بشعر فارسی و نثر عربی واحد است و تعددش بسیار بعید است و العلم 
  .عنداله
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ـــت ـــوک هس ـــی صـــد خ ـــر کس ـــاد ه   در نه
ـــــۀ ـــــه ن ـــــویش اگرآگ ـــــوک خ ـــــو ز خ   ت

  وار  گـــــر قـــــدم در ره نهـــــی تـــــو مـــــرد

 

ــــت  ــــار بس ــــا ز ن ــــت ی ــــد کش ــــوک بای   خ
ـــــــۀ ـــــــرد ره ن ـــــــذوری و م   ســـــــخت مع
ـــی صـــدهزار ـــوک بین ـــت و هـــم خ ـــم ب   ه

 

شـیخ را در مکـه مریـدی بـود صـادق از سـایر . رق شدند و برگشتند در مکهمریدان چون گرفتاری او را دیدند متف
  مریدان حال شیخ را پرسید احوال او را گفتند گفت شما در وفا نه مردید نه زن

ــــار شــــیخ خــــویش ــــد ی   گــــر شــــما بودی
ـــــود ـــــاور ش ـــــویش را ی ـــــار خ ـــــه ی   هرک

 

  یـــــــاری او از چـــــــه نگرفتیـــــــد پـــــــیش 
  یـــــار بایـــــد بـــــود اگـــــر کـــــافر شـــــود

 

زیر افکندند آن مرد فـرد گفـت حـاال بایـد تضـرع بـدرگاه خـدا نمـود تـا از ایـن بلیـه نجـات یـا آن جماعت سر ب
ــد صــادق حضــرت  ــا چهــل شــبانه روز در آنجــا بریاضــت ســر بردنــد آخراالمــر آن مری بدروبســوی روم نهادنــد ت

  .را در خواب دید) ص(مصطفی
  مصـــــطفی را دیـــــد میآمـــــد چـــــو مـــــاه
  ســـــــــــایۀ حـــــــــــق آفتـــــــــــاب روی او

  و دیـــد از جـــای جســـتآن مریـــد او را چـــ
ــــــــق از بهــــــــر خــــــــدا   رهنمــــــــای خل
  مصـــطفی گفـــت ای بهمـــت بـــس بلنـــد
ــــد مــــوج زن ــــان چــــون برآی ــــر احس   بح

 

  در برافکنـــــــــده دو گیســـــــــوی ســـــــــیاه 
ــک مــوی او ــک ی   صــدجهان جــان وقــف ی
  کـــــی نبـــــی الـــــه دســـــتم گـــــري دســـــت
  شــــیخ مــــا گمـــــراه شــــد راهــــش نمـــــا
  رو کــــه شــــیخت را رهــــا کــــردم ز بنــــد
ــــــــاه مــــــــرد و زن   محــــــــو گردانــــــــد گن

 

گاه کرد رو براه نهادند تا نزدیک شیخ خوگبان رسیدند دیدنـد شـیخ از  آن مرید از خواب برجست و اصحاب را آ
عشق چون آتش است وىل زنار را بریده و کاله گربی انداخته و جمیع حکم و اسرار و خرب بیادش آمـده در همـان 

گشتند پس از آن دخـرت ترسـا بخـواب حال شیخ غسلی کرد و باز در خرقه اول عود کرد با اصحاب سوی حجاز بر
  .دید که آفتابی در کنارش آمد و گفت از پی آن شیخ روان شو

  او چــــــو آمــــــد در ره تــــــو در مجــــــاز

 

  در حقیقـــــــت تـــــــو ره او گـــــــري بـــــــاز 
 

  .چون دخرت از خواب برخاست دلش را نورانی یافت با دل پر درد و حاىل ناتوان از عقب شیخ روان گشت
ــــــــد از  ــــــــالم دادن ــــــــیخ را اع   درونش

ــــــنائی یافــــــت بــــــا درگــــــاه مــــــا   آش
ـــــو ـــــاز ش ـــــت ب ـــــیش آن ب ـــــازگرد و پ   ب
ــــاد   شــــیخ حــــاىل بازگشــــت از ره چــــو ب
  حــــال دخــــرت شــــیخ بــــا ایشــــان بگفــــت

 

ــــــرون  ــــــائی ب ــــــرت ز ترس ــــــد آن دخ   کام
  کــــارش افتــــاد ایـــــن زمــــان در راه مـــــا
ـــــو ـــــراز ش ـــــدم و هم ـــــود هم ـــــت خ   باب
ـــــــاد ـــــــدان اوفت ـــــــاز شـــــــوری در مری   ب
  هــــر کــــه آن بشــــنید تــــرک جــــان بگفــــت

 

  .دخرت بایمان راه یافت و بعد از ایمان از این عالم فانی درگذشت عاقبت
ـــاق ـــن گشـــت ط ـــت م ـــیخا طاق ـــت ش   گف

  روم زیـــــن خاکــــدان پـــــر صـــــداعمــــی
  این بگفـت آن مـاه و دسـت از جـان فشـاند

 

ـــــراق  ـــــت در ف ـــــیچ طاق ـــــارم ه ـــــن نی   م
  الـــــــوداع ای شـــــــیخ عـــــــالم الـــــــوداع
  نـــیم جـــانی داشـــت بـــر جانـــان فشــــاند

 

در طرایـق الحقـایق اسـت کـه  .از قراری که شیخ عطار در منطـق الطـري نظـم کـرده این است حکایت شیخ صنعان
  .دهندهنگام سیاحت گزارش بشهر تفلیس افتاده مزار شیخ صنعان را آنجا نشان می

  حکایت لیلی و مجنون



٩٣ 

باید دانست که مجنون عامری که نامش قیس است شاعری خوش طبع بوده اشعار معرفت آئینش مشهور اسـت از 
  :جمله است آن

ـــــا ـــــی غرق   لوصـــــادف نـــــوح دمـــــع عین
  لوحـــــا ملـــــت جبـــــال عشـــــقی رکعـــــت
ـــــــــیس ـــــــــون و الابل ـــــــــی الک   الآدم ف
ـــــــی ـــــــت المعن ـــــــارة و ان   والکـــــــل عب

 

  لوحـــــــال بمهجتـــــــی خلیـــــــل احرتقـــــــا 
  مالــــــت و تململــــــت و خــــــرت صــــــعقا
ـــــــــیس ـــــــــلیمان و ال بلق ـــــــــک س   المل
  یـــــــامن هـــــــو للقلـــــــوب مغنـــــــاطیس

 

ا اصح اقوال این باشد که روزی قیس را بر قبیله بنی کعب که از اند گویائمه اخبار حکایتش را باختالف نقل کرده
اند عبور افتاد و مردان آنها اتفاقاً نبودند و قیس تشنه گشت بدرخیمه حبـاب کعبـی رفـت آب جماعت بنی خزاعه

  طلب کرد دخرت حباب که لیلی نام داشت از خیمه بريون آمد قدحی در دست چون نظر قیس بر طلعتش افتاد دید
ــــیزی ــــام لیل ــــا صــــنمی بن   ب

  همخوابـــۀ عـــیش و کـــامرانی

 

ـــی  ـــدام لیل ـــان ک   آشـــوب جه
  همشــــــــريه آب زنــــــــدگانی

 

قیس بیک نظر صرب و قرار از دست داد چون لیلی دهشت و حريت قیس را مشاهده کـرد گفـت ای جـوان امشـب 
  تواند بود که مهمان ما باشی قیس چون پای در گل مانده بود انگشت قبول بر دیده گذارد

ــ   ور حضــور هــم نشســتنددو ن
 

  از تفرقـــه در حضـــور رســـتند 
 

چـون قـیس بمنـزل . بعد از لحظۀ پدر لیلی رسید شـرایط میزبـانی بجـای آورد و در تـوقري و احـرتام قـیس کوشـید
بازگشت با درد فراق و الم اشتیاق انباز گشت و حدیث عشق او بعالم سمر گشت و اشعاری در سـلک نظـم کشـید 

بقبیله لیلی گذر کرد و بحـواىل خیمـۀ لیلـی شـد بسـعی بسـیار بـاز جمـالش را دیـد حـدیث بعد از مدتی بار دیگر 
  خونني بارید لیلی نیز اظهار محبت کرد گهجران بر زبان راند و اش

ــی ــر ب ــر دو س ــانی ه ــی مهرب ــوش ب ــه خ   چ
ــــــون دل شــــــوریدۀ داشــــــت   اگــــــر مجن

 

ـــــی  ـــــر ب ـــــانی دردس ـــــر مهرب ـــــک س   ز ی
ـــــــوریده ـــــــی از او ش ـــــــیدل لیل ـــــــر ب   ت

 

در خود رفت و محبت لیلی را شرح داد پدر گفت ای پسـر از بیگانـه توقـع آشـنائی مـدار بگـذار تـا از قیس نزد پ
اقارب خود برای تو دخرتی خطبه کنم قیس از پدر نومید گشت نزد مادر آمده حـدیث خـود بـا مـادر گفـت همـان 

صورت واقعـه را  و) گویند که قیس برادرضاعی آنحضرت بوده(آمد ) ع(جواب شنید خدمت حضرت امام حسن
عرض کرد آنجناب فرمود غم مدار که مهم ترا کفایت کنم آنگاه با قیس بقبیله بنـی کعـب رفـت و در خانـۀ حبـاب 
پدر لیلی نزول نمود حباب خدمت آنجناب آمد روی ادب بر زمني نهـاد و گفـت ای در دریـای نبـوت وای گـوهر 

مـن حقـري تشـریف آوری اگـر فرمـانی بـود سـر را قـدم معدن والیت بنده را چه قدر آنکه مانند تـو شـاهی بکلبـۀ 
ام تـا باتمـام آن بـدازی حبـاب فرمـود کـه بجهـت مهمـی آمـده) ع(ساخته بخدمت شتافتمی حضرت امام حسن

خـواهم لیلـی را در حبالـۀ نکـاح قـیس آری حبـاب حضرت فرمود مـی .گفت فرمان تو بر مال و جان من رواست
است اما باید پدر قیس لیلی را خواستگاری کند تـا عـاری بمـاالحق نشـود آن گفت یابن رسول اله امر تو مطاع 

خواهم لیلـی حضرت بخانۀ پدر قیس رفت چون نظر وی بآن سرور افتاد سر در پای او نهاد حضرت فرمود که می
 را جهت قیس خطبه نمائی پدر قیس انگشت قبول بر دیده نهاد بقبیله بنی کعـب رفـت کـه دخـرت را خطبـه نمایـد
حضرت خطبۀ ادافرمود مهـر تسـلیم کردنـد لیلـی را بخانـه آوردنـد و مـدتی مدیـد لیلـی و قـیس بوصـال یکـدیگر 

 نمـود چـون میـان او و لیلـی اتصـال روشادمانی داشتندو قیس قبل از تزویج لیلی همیشه در خدمت مادر قیام می
ز اتفاقـات قـیس رنجـور شـد چـون ا گشـتنمود مادر آزرده خاطر شـده و در پـی بهانـه مـیداد قدری تقصري می



٩۴ 

بصحت مبدل شد مادرش گفت ای پسر بر عمر اعتباری نیست من بغایت هراسانم که تو عالم فـانی را وداع کنـی 
و یادگاری نگذاری چه که لیلی زن عقیم است و دیگر آنکه پدر تو اموال فراوان دارد و جـز تـو فرزنـدی نـدارد و 

انگان منتقل شود صواب آنکه زن دیگر کنی شـاید فرزنـدی شـود هـر چنـد از اگر از تو ولدی نماند مال ما به بیگ
این نوع سخنان گفت در قیس اثر نکرد چون مادر از قیس نومید شد صورت حال را با پـدر قـیس در میـان نهـاد 

قیس گفت حاشا که من ترک وصال لیلی گویم زیرا . پدر قیس اقارب را جمع نمود زبان بنصیحت قیس برگشادند
  .بدن پایدار نماندمقرر است که جان بی که

ــــن ــــت م ــــی کیس ــــی و لیل ــــیم لیل ــــن ک   م

 

  مـــــا یکـــــی روحـــــیم انـــــدر دو بــــــدن 
 

و هرگاه مقصود این است که مال تو بعد از تو تلف نگـردد عالجـش بغایـت سـهل اسـت تـو زن دیگـر بخـواه تـا 
م و بـاقی عمـر آنجـا باشـم پـدر قبـول فرزند دیگر متولد شود تا بعد از تو وارث شود مرا بگذار تا بقبیلـۀ لیلـی رو

نکرد سوگند خورد که در سایه نیاسایم تا لیلی را طالق ندهی و برخاست در آفتاب ایستاد و قیس بـدامن خـویش 
رفـت و نـزد کـرد بوثـاق خـود مـیایستاد چون آفتاب غروب میکرد و همه روزه در خدمت پدر میاو را سایه می

  ریختلیلی نشسته آب از دیده می
  گفـــــتمجنـــــون غـــــم اشـــــتیاق مـــــی

  کــــردمجنــــون چــــو در او نظــــاره مــــی

 

ـــــــی  ـــــــراق م ـــــــم ف ـــــــی ال ـــــــتلیل   گف
  کـــــــردپـــــــرياهن صـــــــرب پـــــــاره مـــــــی

 

پدر قیس بقوىل یکسال و بقوىل چهل روز در آفتاب ایستاده بود عاقبت اهل قبیله جمع شده قیس را زجـر و منـع 
ر و مادر جهت لیلی از من در غضب بودنـد از قیس مروی است که مدت ده سال پد .کردند تا لیلی را طالق داد

بالجمله چون لیلی مطلقه شد خـرب بـه پـدرش حبـاب رسـید هـودجی فرسـتاد تـا او را بقبیلـه خـود بردنـد و قـیس 
داد قبایـل و نگریست و بوسه برنشـان پـای شـرت مـیبردند مجنون در شرت لیلی میمضطرب گشت چون لیلی را می
کردند و کم کم مجنونش لقب کردند چون مدتی از این قصـه ن حرکات منع میعشایر بزوی جمع شده او را از ای

خواندنـد و شـوهر گذشت لیلی را بشوهر دادند قیس اشعار آبدار در مفارقتش انشاد کرد و خالیق در محافـل مـی
لیلی از این معنی در تاب شده نزد معاویه رفت و از او درخواسـت کـرد کـه زبـان قـیس را از سـاحت عـرض مـن 
کوتاه کن که مرا شهره ساخت معاویه به مروان حکم که از قبل او واىل مدینه بود نوشته فرمـان داد کـه قـیس را از 
ذکر لیلی منع کند چون فرمان به مروان رسید قیس را طلبید زبان بتهدید و وعیـد گشـود و قـیس بنـا بنالـه و نفـرین 

و محمـد حنفیـه آمـد گفـت بـر شـما ) ع(امام حسنگذاشت و ابن العتیق که برادر رضاعی قیس بود نزد حضرت 
ظاهر است که من شیعه و مواىل شما هستم و بشما حاجتی دارم حضرت از مقصدجویا شد ابن العتیق گفت بامن 
نزد شوهر لیلی آئید آن دو بزرگوار عاىل مقدار بخانه شوهر لیلی تشریف آوردند آن شـخص را چـون نظـر بایشـان 

ای شما هرچه اراده فرمائید مبذول است ابن العتیق گفت حاجت من آنست کـه لیلـی افتاد عرض کرد جان من فد
را طالق دهی و مجنـون را از هجـران خـالص کنـی آن شـخص گفـت گـواه باشـید کـه مـن او را سـه طـالق دادم 

ضـرت شدم پس آن ححضرت فرمود که ما ندانستیم که پسر عتیق ما را نزد تو بچه مهم میآورد و اال همراه او نمی
  .صدهزار مثقال نقره بشوهر لیلی بخشید و از قوم لیلی درخواست تا لیلی را بار دیگر به مجنون دادند
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  تحقیقات عرشیه فی اسرار عشقیه
کتب بعضی از حکماء عظام چون ابوعلی بن سـینا و ابونصـر فـارابی و صـدر المتـالهني و بعضـی از فقهـاء کـرام 

و فیض محدث کاشـانی و فاضـل نراقـی و غـري آنهـا مشـحون اسـت بـذکر چون مرتضی و رضی و موالنا البهائی 
مـن عشـق و عـف و  :من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و در حدیث دیگـر: عشق و محبت و در حدیث است

  .پس تحقیق امر عشق و محبت الزم آمد کتم و مات و مات شهیدا
تـه و محـاط هـیچ خیـال و عقلـی واقـع بدانکه عشق همچون وجود حقیقتی اسـت واحـده صـاحب مراتـب متفاو

شود بلکه از تقید بادراک حس و عقل منزه است و حقیقتش بوجد و وجدان و شـهود و عیـان شـناخته شـود  نمی
  .نه برتتیب حدو برهان

  پرســـــید یکـــــی کـــــه عاشـــــقی چیســـــت
 

ـــــدانی    گفـــــتم کـــــه چـــــو مـــــا شـــــوی ب
 

بزرگرت معشـوق را و آن ذات اقـدس  پس مرتبۀ اعظم عشق حقیقت وجوب وجود است که بزرگرت عاشق است مر
اسـت کـه  است که در غایت جمال و کمال است و بعد از این مرتبه مرتبۀ محبت مطلقه و عشـق سـاری در اکـوان

  .تعبري بمشیت شده و مشیت بمعنی خواسنت است و الزمه خواسنت محبت است
  نیســــت فرقــــی در میــــان حــــب و عشــــق

 

ـــــق  ـــــی نباشـــــد جـــــز دمش   شـــــام در معن
 

فعلی موجودات قائم است که مقام فاحببت ان اعرف است و از این محبـت مطلقـه و عشـق مضـاف  و باین حب
در اول مرتبه مجردات صرفه و روحانیات مرسله پدید آمد که همه عني تسبیح و تنزیه حقند بلکه عني عشق بذاتنـد 

م شد و از ظـل عـالم طبـع عـالم او بعد از او صور بهیه مثالیه موجود شد وبعد عالم طبع و در اینجا نزول عشق تم
ملکوت سفلی پدید گشـت کـه او شـب فـراق و دوزخ بـزرگ اسـت و چـون عـالم طبـع محـل متضـادات اسـت و 
موصوف بحجاب و ظلمت است میل طبایع باحیـاز خـود را عشـق ننامنـد بلکـه میـل گفتنـد و عشـق جمـادات را 

عشـق حیـوان را بغـذا و جمـاع شـهوت  بحفظ صـور خـود حفـظ نامیدنـد و عشـق نبـات را بنمـو تنمیـه گفتنـد و
 هیچیـک از حیطـۀ حقیقـت عشـق خـاىل نیسـتند نهایـت ایـن ىلخواندند و عشقش باوالد خود را حـب گفتنـد و

حقیقت مقول بـه تشـکیک اسـت چنانچـه نگارنـده بـاین مطالـب کـه ذکـر شـد در منظومـۀ لوامـع االنـوار اشـاره 
  :ام نموده

ــــــــق بذاتــــــــه ــــــــاىل عاش ــــــــو تع   و ه
ــــــــــق کــــــــــالوجود    الحدلــــــــــهوالعش

  عشــــق مضـــــاف مصـــــدر لکـــــل شـــــئی
  مجــــــــــــردات صــــــــــــرفة علیــــــــــــة
ـــــزل ـــــق ن ـــــع اذاالعش ـــــالم الطب ـــــی ع   ف
ــــــب   میــــــل و حفــــــظ ثــــــم تولیــــــد طل
  کـــــــــل المــــــــــر واحــــــــــد یشــــــــــار

 

  و بصــــــــــــــــــفاته و مصــــــــــــــــــنوعاته 
ــــــــــه ــــــــــدان اعرفن ــــــــــد و الوج   بالوج
  بحبــــــه الفعلــــــی اقــــــام کــــــل فئــــــی
ــــــــة ــــــــد وجــــــــدت فالصــــــــور البهی   ق
  مــــن ظلــــه لیــــل الفــــراق قــــد حصــــل
ـــــذب ـــــد ج ـــــذاء ق ـــــات للغ ـــــی النب   و ف
ــــــــا یــــــــدار ــــــــق معــــــــه حیثم   و العش

 

اما برهان لمی و از طرف علت آنسـت کـه هـر علتـی اگـر معلـول را نخواهـد و  برهان بر سریان عشق در اشیاء
کند او را پس قابل وجود نیست هف و هرگاه وجـود گرفـت پـس منافر داشته باشد بحسب وجود پس اقتضا نمی

علت را دوست ندارد بحسب وجـود پـس بایـد منـافر وجـود  المحاله علت او را دوست داشته و معلول هم هرگاه
پس ثابت شد کـه  .باشد پس ممتنع الوجود خواهد شد و جمیع مراتب وجود هم خاىل از علیت و معلولیت نیست

  .عشق در همه ساری است و از اینجاست که شیخ مشائني قائل شده بعشق هیوىل بصورت



٩۶ 

هست چـه گـوئیم هـر موجـودی را غـایتی اسـت چـه کـه در علـوم  و اما برهان از طرف غایات هم بر سریان عشق
حکمیه مقرر است که تعطیل در وجود مطلقاً نیست و المحالةذی الغایة غایت را عاشق و شایق است واال غایـت 

  :امدر منظومه لوامع االنوار گفته ١او نخواهد بود هف
ــــــــدا   و کــــــــل عاشــــــــق فمعشــــــــوق ب
ـــــــری ـــــــان ی ـــــــقه قداقتضـــــــی ب   و عش

ـــــــمائه الحســـــــنی   لـــــــه مالبـــــــس اس
  ثـــــــم اقتضــــــــی جــــــــالء هــــــــذالعالم

 

ـــــــــــم یکونافیـــــــــــه اال واحـــــــــــدا    ول
ـــــری ـــــی فس ـــــه البه ـــــون وجه ـــــی الک   ف
  حقـــــــایق الکــــــــون لهــــــــا معــــــــاکس
ــــــــري آدم ــــــــرات غ ــــــــری الم ــــــــا ی   فم

 

اند او مرضی است وسواسی که خود شـخص و امادر خصوص عشق بوجوه حسان اقوال مختلف شده برخی گفته
اند این جنونی است الهی و دیگری گفته ود میکشاند و بعضی گفتهبواسطه مسلط کردن فکر به پسندیدن صور بخ

الهامی است شوقی و الفتی است رحمانی که در صاحب نفس ناطقه گذاشته شـده نهایـت هـر کـس او را بجهتـی 
عشـق منجـذب شـدن دل اسـت بمغنـاطیس حسـن و کیفیـت آن  :دارد و شیخ بهائی در کشکول گفتـهمصروف می

  .شودشود و وصف نمیتر شود چون حسن که ادراک میند و بهر چه تعبري شود مخفیداانجذاب را کسی نمی
انـد ایـن عشـق کـار بطـالني و و پس از آن باز اختالف شده که آیا حسـن او قبـیح محمـود او مـذموم بعضـی گفتـه

و حق آنسـت  اند او رااند از فضایل اخالق است و خوب شمردهاند او را و بعضی گفتهمعطلني است و بد شمرده
که از برای متوسطني در کماالت انسانی فضیلت است و مقصود نفس محبـت و استحسـان صـور جمیلـه اسـت و 
اما آنچه بر او بالعرض مرتتب شود چون میل بفساد و سایر امور منهیه در شرع بدون شـک قبـیح و مـذموم اسـت 

د العشـق نـار یحـرق بهـا الشـهوة و منشـاء انـعقال و شرعاً و عرفاً و مخصوص بهایم اسـت از اینجاسـت کـه گفتـه
اینگونه محبت لطافت نفس و رقت قلب است و از اینجاست که غالبـاً اشـخاص سـخت دل از ایـن نـوع محبـت 

  شود احیاناً و آن عشق نیستکنند مگر امورات حیوانیه که بر او مرتتب میغافلند وندارند و تصور نمی
  آنکــه نــامش عشــق کــردی عشــق نیســـت

ــــر ــــر ه ــــق ب ــــم عش ــــروزد عل ــــه اف   دل ک
  عشـــق اگـــر باشـــد حقیقـــی بـــاک نیســـت
ـــــا ـــــذیرد کـــــی خط ـــــان عشـــــقی پ   آنچن
ــــــت ــــــی معرف ــــــق حقیق ــــــزد از عش   خی
  عشــــــق را بــــــدنام کــــــردی از عزیــــــز

 

ـــــــــت  ـــــــــا زندگیس ـــــــــۀ ب   دام راه و حیل
ـــــــدم ـــــــت نگـــــــذارد ق ـــــــري راه دوس   غ
ـــــــت ـــــــدۀ ادراک نیس ـــــــول دی ـــــــا قب   ت
  منـــــــزلش باشـــــــد دل اهـــــــل صـــــــفا
  کــــــــی گــــــــذارد پــــــــابراه معصــــــــیت

ــــــــزآبــــــــروی عشــــــــق را دی   گــــــــر مری
 

و باید دانست که متعلق محبت امریست غیبی متجلی بر عاشق از مرآت جمـال محبـوب و آن صـورت ملکـوتی و 
  شود که معشوق استمثاىل است که نزد خود عاشق است وصورت خارجی از شدت انطباق بر او گمان می

  آنچـــه معشـــوق اســـت صـــورت نیســـت آن
ــــتۀ ــــو عاشــــق گش ــــر صــــورت ت   آنچــــه ب

ــتصــورتش برجاســت ا ــتی ز چیس ــن زش   ی
  آنچــه محســوس اســت اگــر معشــوق هســت

  کنــــدچـــون وفـــا آن عشــــق افـــزون مـــی
 

  خــواه عشــق ایــن جهــان خــواه آن جهـــان 
ـــرایش هشـــتۀ ـــان چ ـــد ج ـــرون ش ـــون ب   چ
ــــو کیســــت   عاشــــقا بنگــــر کــــه معشــــوق ت

ـــتعاشـــق ـــر کـــه او را حـــس هس   اســـتی ه
ــــدکــــی وفــــا صــــورت دگرگــــون مــــی   کن

 

  :اموار گفتهدر تحقیق عشق مجازی در منظومه لوامع االن
                                         

  .یعنی هذاخلف ١



٩٧ 

ــــــــــــة ــــــــــــاز آیةالحقیق ــــــــــــم المج   ث
  و ذلــــــک العشــــــق مــــــن الخصــــــایل
  لمــــــــن یدالــــــــه بکتفــــــــه تمــــــــس
ـــــــــــل ـــــــــــدء او للمح ـــــــــــرافة للمب   ش
ـــــــــــــــــــات   او شـــــــــــــــــــرف للمتعلق
  والکــــل فــــی العشــــق المجــــازی وجــــدا
  مبدئــــــــه لطافــــــــة الــــــــنفس اتــــــــی
ــــــــــق هوالوجــــــــــه الحســــــــــن   والمتعل
ــــــــا ــــــــن هواک ــــــــد م ــــــــه التجری   غایت

 

  حقیقـــــــــة تظهـــــــــر فـــــــــی الرقیقـــــــــة 
  ایــــــــلبـــــــالعرض مــــــــن جملــــــــة الرذ

ــــــس ــــــرف یصــــــرفه اىل االخ ــــــن اش   م
ــــــــد حصــــــــل ــــــــئی ق ــــــــوازم لش   او لل
  او لشـــــــــــرافة لـــــــــــدی الغایـــــــــــات
  الزمــــــــه جعــــــــل الهمــــــــوم واحــــــــدا
ــــــــــد ثبتــــــــــا ــــــــــة ق ــــــــــه ناطق   محل
ــــــــن ــــــــده الرس ــــــــه بجی ــــــــن الیحب   م
ـــــــــا ـــــــــن رباک ـــــــــو م ـــــــــاء نح   وارتق

 

بدان که حب و عشق گاهی برای خـود آن شـئی اسـت لذاتـه و گـاهی بـرای غـري او مـثال سـبزه و صـفا را شـخص 
دوست دارد و صور جمیله را لذاتها دوست دارد و هرگاه برای جهت دیگر باشد او لغريه اسـت و واجـب بالذات 

الوجود تعاىل شانه ذات خود را لذاته دوست دارد و آن محبت عني ذات است چه که برای حق صـفتی خـارج از 
اسـت و بـاین عشـق ذاتـی ذات تصور نتوان کرد مگر صفات فعلیه که مرجع آنها قیومیت است و آنهـم عـني ذات 

اش اشاره نموده کـه انـه تعـاىل اعظـم عاشـق العظـم معشـوق شیخ الرئیس ابوعلی سینا در بعضی کلمات حکمیه
النه اجل مدرک البهی مدرک و مقصود آنست که چون ذات الهیه مرجع جمیع نعوت جمالیه و جاللیـه اسـت و 

وجود است و چـون ذات حـق عـني علـم اسـت پـس منشاء انتزاع همه اسماء حسنی است پس اجمل کل ما فی ال
شـود و از ایـن جهـت فرمایـد و ایـن از معشـوقیت منفـک نمـیادراک حسن خود را در نهایت شدت و قوت می

قال ابونصـر الفـارابی المعلـم الثـانی . کنت کنزاً مخفیافاحببت ان اعرف :است که درحدیث قدسی فرمود
  : فی الفصوص

  فص
الحق و هنالک صورة العشق فهو معشوق لذاته و ان لم یعشق من الغري لذیذ عند ذاتـه ماتقول عندالحق تعاىل عن 

قال بعـض العرفـاء در شـرح حـدیث  .و ان لم یلحق من الغري ثم وجوده فوق التمام فیفضل لیسیح علی االتمام
  :کنت کنزاً مخفیا فاحببت ان اعرف

  وجـــــودی بـــــود از نقـــــش دوئـــــی دور
ــــــد و مظــــــاهر ــــــق از قی   وجــــــودی مطل

ــــــــبد ــــــــۀ غی   الرا شــــــــاهدی در حجل
ــــــه ــــــش در میان ــــــه روی ــــــا آئین ــــــه ب   ن

ــــــره ــــــبا از ط ــــــاریص ــــــته ت   اش نگسس
ـــــنبل ـــــایه س ـــــش همس ـــــا گل ـــــته ب   نگش
ــــویش میســــاخت ــــا خ ــــربی ب ــــوای دل   ن
ـــــت   وىل زانجـــــا کـــــه حکـــــم خوبروئیس
  پریـــــــرو تــــــــاب مســـــــتوری نــــــــدارد
ـــــــــه را در کوهســـــــــاران   نظـــــــــرکن الل
ـــــارا ـــــر خ ـــــقۀ گـــــل زی ـــــق ش ـــــد ش   کن

ـــــــــوئی دور  ـــــــــائی و ت   ز گفتگـــــــــوی م
ـــــویش ظـــــاهر ـــــر خ ـــــنت ب ـــــور خویش   بن
  مــــــربا دامــــــنش از تهمــــــت و عیــــــب
ـــــه زلفـــــش را کشـــــیده دســـــت شـــــانه   ن
ــــــاری   ندیــــــده چشــــــمش از ســــــرمه غب

ــــــــبزه ــــــــده س ــــــــلندی ــــــــه گ   اش پريای
  باخـــتاشـــقی بـــا خـــویش مـــیقمـــار ع

ــــــت ــــــد خوئیس ــــــرده خــــــوبرو در تن   ز پ
ـــــــــر ـــــــــدی س ـــــــــرآرد دراربن   از روزن ب

ــــاران   کــــه چــــون خــــرم شــــود فصــــل به
ـــــــکارا ـــــــد زان آش ـــــــود کن ـــــــال خ   جم



٩٨ 

ـــــد ـــــی در خـــــاطر افت   تـــــرا چـــــون معنیئ
  ری از خیــــــــــال او گذشـــــــــــنتنیــــــــــا

ــنش تقاضاســت ــن ای ــت حس ــه هرجاهس   چ
ــــــرون زد خیمــــــه ز اقلــــــیم تقــــــدس   ب

  ای بنمــــــــود روئــــــــیبهــــــــر آئینــــــــه

 

ـــــد ـــــادر افت ـــــانی ن ـــــلک مع ـــــه در س   ک
  دهــــــی بــــــريون بگفــــــنت یــــــا نوشــــــنت
ــبش از حســن ازل خاســت ــن جن   نخســت ای
  تجلـــــــی کـــــــرد در آفـــــــاق وانفـــــــس
  بهرجــــــــا خاســــــــت از وی گفتگــــــــوئی

 

م الکتاب علی ید مؤلفه االثم الجانی اسداله بن محمود گلپایگانی ایزدگشسب فـی الیـوم الثـانی عشـرمن شـهر ت
  .هجری و الحمدله اوالدو آخراً وصلی اله علی محمد و آله الطاهرین ١٣۶۵شعبان سنه 



٩٩ 

  از غزلیات و اشعار مؤلف ایمجموعه
  شیخ اسداله ایزدگشسبجناب 

  متخلص به شمس
ـــا ـــی   ت ـــام ـــۀ م ـــه پیمان ـــد ب ـــق نمودن   عش

  خواســـتم ســـر غـــم عشـــق نهـــان انـــدر دل
ــی را کــه بعمــری دل مــن جمــع آورد   دانش
  آنکه هـر خانـه بـد از شـمع جمـالش روشـن
  بــا خموشــی کــه مــرا هســت چــرا هــر گوشــی
  ای بسا کس که فرو رفت در این بحر محیط

  رخ دوستزعشقسوختصفتشمس پروانه

 

ــــــا  ــــــۀ م ــــــدم آرام نگــــــريد دل دیوان   یک
  اشگ خونني همه جا فاش شـد افسـانۀ مـاز 

  شـــد پریشـــان همـــه از طـــرۀ جانانـــۀ مـــا
  ســوخت از پرتــو رویــش همــه کاشــانۀ مــا
ــــا ــــتانۀ م ــــرۀ مس ــــه از نع ــــر غلغل   شــــده پ
  گشــت غــرق از پــی آن گــوهر یکدانــۀ مــا
  زین سبب شمس و قمر گشـته چـو پروانـۀ مـا

 

  غزل موشح
ـــا را ن ـــد کـــن رســـم وف ـــارا بیاتجدی   نـــازنني ی
  نمودی عالمی زان روی چون مه واله وحريانو
  روز روشن گر ببـام آئـی نقـاب از رخ گشـائی ر
  عارض خوب تو ای شاهنشـه ملـک نکـوئی ع
  تـــو نبـــد زاهـــد وگرنـــه یالیـــق دیـــدار رو ل
  یار اگر با مانگردد یار باری چون توان کـرد ی
  شیشۀ صربم بسنگ آمد خدا را ای جفا جو ش
  متوجانبخش چون عیسی ابن مریزلفنسیمایا
  هر که همچون شمس آمد بسـتۀ زنجـري زلفـت ه

 

  زین جفاکردن چه دیدی ترک کن جور و جفارا 
  فــاش کــردی از رخ خــود رمزهــای والضــحی را
  مات و سـرافکنده میسـازی تـو خورشـید سـمارا

ـــا رامـــی ـــذاران خت ـــاج گـــريد گلع   ســـزد گـــر ب
ــدن روی شــما را ــت دی ــدل کــردی بجن ــی ب   ک

  فـا رادر دبستان او نخوانـده یـک قلـم حـرف و
  آخـر از هجـران رویــت میکشـی مسـکني گــدا را
  وی دو لعلــت هــادی خضــر آمــده آب بقــا را
  چــون کنــد گــر او نپویــد راه تســلیم و رضــا را

 

  
  جگر از دست تو ای دوسـت کبـاب اسـت مـرا
ــــــل آور ــــــه تسلس ــــــدح را ب ــــــاقیا دور ق   س
ــزلفني نگــار ــی دســت ب ــه ن   لــب بمــی گــوش ب
ــی ــريی برس ــه پ ــت ب ــوان گرهوســت هس   ای ج

  دان کـــه ســـر زلـــف نمـــودی کوتـــاهشـــکر یـــز
  مــن کــه در مدرســۀ عشــق حســابم پــاک اســت

  خـوردی دوشچشم مست تو گواه است که مـی
ـــوبی دارد ـــت خ ـــس آی ـــو ب   مصـــحف روی ت
  دل چـــو شـــري نـــرم صـــید دو آهـــوی تـــو شـــد

 

  چشم مسـت توبـه از جـام شـراب اسـت مـرا 
  چـه تعلـل کنــی اکنـون کـه شــتاب اسـت مــرا

  ت مـرااین به بیداری من یـا کـه بخـواب اسـ
  هــــوس دورۀ ایــــام شــــباب اســــت مــــرا
  تــا نگوینــد بپــا همچــو طنــاب اســت مــرا
  نـه سـر درس کتـاب و نـه حسـاب اسـت مــرا
ــرا ــان و حســودان چــه جــواب اســت م   برقیب
  کــافر عشــقم اگــر میــل کتــاب اســت مــرا
  بعدازاین باک کی از بانگ کالب است مرا

 

  شمس شد خاک رهـت هرچـه مـرا بادابـاد 
  اســت مــرازاتــش عشــق غزلهــای چــو آب 

 

 

  نکنــــد دل ز لبــــت تــــرک شــــکر خــــائی را
ـــدم ـــان خطـــت را دی ـــو ریح ـــاقوت ت   چـــون بی

ــــد   ــــرک کن ــــوائی راکــــی مگــــس ت   دکــــۀ حل
ــــــائی را ــــــرت دان ــــــۀ دف ــــــیدم هم   خــــــط کش



١٠٠ 

  تـــو بیـــک سلســـله بـــس مســـلم و ترســـا بســـتی
  گـــر دهنـــدم همـــۀ ملـــک دو عـــالم بعـــوض

ـــد ـــرو ق ـــود و او س ـــل ب ـــنبل  رخـــش گ   و موس
  بــــاز دیوانــــه شــــدم سلســــله مــــوئی آریــــد
  گر شبی نقل و مئی باشـد و تنهـا مـن و دوسـت

 

  ای زلـــــف چلیپـــــائی راتـــــا بـــــرخ ریختـــــه
ـــــودائی را ـــــن دل س ـــــنم ای ـــــودا نک ـــــاز س   ب

ــــان کــــو کــــه بــــه ــــد چمــــن آرائــــی راباغب   بین
  تـــا کـــه زنجـــري کـــنم ایـــن دل هـــر جــــائی را
ــــــائی را ــــــذت تنه ــــــدهم ل ــــــالم ن ــــــدو ع   ب

 

  شمس مفتون مهی گشته که خورشید فلـک 
ــوه ــدارد چــو رخــش جل ــائی را هــم ن   و زیب

 

 

  ســــاقی چــــه نشــــینی بــــده آن آتــــش تــــر را
  تــــا همچــــو گــــل تــــازه بخنــــدیم و بنوشــــیم
  ایــن خــون جگــر تــا بکــی انــدر غــم دوران

  مــی کـــه مــن از نشـــأه او مســت و خـــرابم آن
  از خویشــنت آخــر ســوی خــود یکســفری کــن
  بــــا مـــــا بخرابـــــات بیـــــا یکـــــدم و بنگـــــر
ـــو ـــی ت ـــی آب و علف ـــاوان پ ـــد چـــو گ ـــا چن   ت

ـــ ـــا هم ـــکر دنی ـــن ش ـــتای ـــر اس ـــوده بزه   ه آل
 

  آن قــــوت روح مــــن و آن نــــور بصـــــر را 
ـــر را ـــوک و مک ـــن ب ـــر ای ـــاد م   بگـــذار بزه
ـــورم خـــون جگـــر را ـــا نخ ـــدحی ت   در ده ق
  از بهــــر همــــني خلــــق نمودنــــد بشــــر را
ـــر را ـــتح و ظف ـــا بنگـــری آن ســـلطنت و ف   ت
  صد موسی و صـدوادی و صـد نـار شـجر را
ـــر را ـــوع بق ـــی ج ـــود چکن ـــی خ ـــو آدمئ   ت

ـــربی ـــا ب ـــذر ت ـــر گ ـــن زه ـــکررا زی ـــان ش   ک
 

  یـا شـمس گـذر کـرده و خواهـدر زین زهـد 
  آن حالــــت مخمــــوری و آن آه ســــحر را

 

 

  ای دل دوروزی ار کــــــه مــــــدارا کــــــنم تــــــرا
ـــــد دل ـــــی مبن ـــــر ســـــر زلف ـــــرا به ـــــتم ت   گف
  گفــــتم ز آرزوی لبــــت جــــان بلــــب رســــید
  چشـــم تـــو انقالبـــی و قـــد اعتـــداىل اســـت
ـــــو بنگـــــرم ـــــال ت ـــــنم بجم ـــــر ک ـــــا نظ   هرج

ـــه تســـت کـــه محبـــوب جم   لگیســـتوجـــه وجی
 

  آخرمیـــــــان جامعـــــــه رســـــــوا کـــــــنم تـــــــرا 
ـــــرا   بســـــتی و مـــــن چگونـــــه از آن واکـــــنم ت
ــــرا ــــنم ت ــــا ک ــــدتر از اینه ــــت ب ــــد و گف   خندی
  بـــس فتنــــه زیـــن مــــرام کــــه برپـــا کــــنم تــــرا
  پنهــــان نــــۀ ز مــــن کــــه هویــــدا کــــنم تــــرا
  هـــــر دم بجلـــــوۀ کـــــه تماشـــــا کـــــنم تـــــرا

 

  چون شمس خوانی ار غزل روح بخش من 
ــــرا ــــق مســــیحا کــــنم ت ــــر آســــمان عش   ب

 

 

  تنـــــــت از آخشـــــــیجان جـــــــان ز بـــــــاال
  تـــــو خـــــوش بغنـــــوده درچـــــاه طبیعـــــت
ــــــاکیزۀ در اصــــــل فطــــــرت ــــــو پ   چــــــو ت
  بــــــــرو بــــــــا کــــــــاروان عشــــــــق در راه
  کســــــی زیــــــن در نشــــــد نومیــــــد هرگــــــز
  بـــــــاخالص عمـــــــل کـــــــوش ای بـــــــرادر

 

  بهــــــم پیوســــــته ز امــــــر حــــــق تعــــــاىل 
  ننـــــد از عـــــرش اعلـــــیزمـــــیصـــــفريت 

ــــــــاال ــــــــاکی وجــــــــود خــــــــود می   بناپ
ــــــه میاندیشــــــی از بانــــــگ عــــــالال   چ
ـــــال ـــــا و ک ـــــی حاش ـــــر کس ـــــته ب ـــــه بس   ن
ـــــاال ـــــیس ک ـــــو ابل ـــــد ز ت ـــــر بای   کـــــه ن

 

  بیـــــا ای شــــــمس در میخانــــــۀ عشــــــق 
ــــــی  ــــــور تجل ــــــني ن ــــــاده ب   ز جــــــام ب

 

 

ـــاببالـــه کـــه ســـجده مـــی   آن مــــاه مــــن کــــه بــــاز نمــــوده ز رخ نقــــاب   کنـــدش صـــدره آفت



١٠١ 

  یــاری کـــه دوش خـــواب ز چشــمان مـــن بـــربد
ــــا ز خرابــــات مــــی ــــع م ــــدزاهــــد کــــه من   کن

  آن دل کــــه انــــدر او فتــــد از عشــــق آتشــــی
ـــــر وصـــــف صـــــبحگاه ق ـــــنیدۀگ ـــــت ش   یام

ـــا آن ـــت بکـــس نگفـــت رازه   کـــه پـــري طریق
ـــــته ـــــۀ عشـــــاق گش   اممـــــن خـــــاک راه جمل

ــه ــۀ لــب اســتبــس نکت ــن نقط ــه در ای ــا نهفت   ه
 

  هرگــــز ندیــــده دیــــدۀ ایــــام جــــز بخــــواب
ـــی الخـــراب ـــیس خـــراج عل ـــده ل ـــا نخوان   گوی
ــــقش بهــــیچ آب ــــش عش ــــاکن نگــــردد آت   س

  ال حجـــابصـــبحی بـــود کـــه دلـــربم آیـــد بـــ
ــــاب ــــۀ رب ــــده از نغم ــــان ش ــــرا عی ــــارب چ   ی
  زیـــــرا کـــــه زیـــــن تـــــراب بـــــزاده ابـــــوتراب
  گفتــــیم ســــربا بتوایدوســــت خــــوش بیــــاب

 

  شمس از جفـا و جـور تـو رو در قفـا نکـرد 
  تــــا از وصــــال روت نگردیــــد کامیــــاب

 

 

  عشـــــق آمـــــد و عقـــــل گشـــــت مغلـــــوب
  هـــــم عاشــــــق و عشـــــق عــــــني معشــــــوق
ـــــــــان ـــــــــد بوصـــــــــل جان   هرگـــــــــز نرس

ــــــــدء اشــــــــتقاق ی   کتاســــــــتچــــــــون مب
  او از بـــــــــــد و خـــــــــــوب عـــــــــــالم آزاد
  از دوری یوســـــــــــــــفی شـــــــــــــــب و روز
  پیوســـــــــته کشـــــــــم بـــــــــالی هجـــــــــران
  گــــــــر نقــــــــد دىل در آتــــــــش عشــــــــق

 

ـــــوب  ـــــب گشـــــت مقل   جـــــذب آمـــــد و قل
ــــــوب ــــــب وصــــــل عــــــني مطل   هــــــم طال
ـــــــت مجـــــــذوب ـــــــا ســـــــالک ره نگش   ت
  چــــه یضــــرب و ضــــارب و چــــه مضــــروب
ـــــــوب ـــــــد و خ ـــــــد ب ـــــــته مقی ـــــــو گش   ت
ــــــوب ــــــت حــــــزن مــــــنم چــــــو یعق   در بی

  ز ایـــــــوببرتـــــــر شـــــــده صـــــــرب مـــــــن 
  بگــــــداخت شـــــــود عزیـــــــز و مرغـــــــوب

 

ـــــان  ـــــر حبیب   شـــــمس اســـــت کـــــه در ب
  همــــــواره بـــــــود عزیــــــز و محبـــــــوب

 

 

ـــرابت ـــدم سرمســـت از ش   دیشـــب بخـــواب دی
ــدو ــال هن ــر روش خ ــادو ب ــو ج ــت چ ــريین لب   ش
ـــاگوش   میدیـــدمت در آغـــوش دســـتم بـــر آن بن

  ات را جــز جــان مــا هــدف نیســتپیکــان غمــزه
  نطــق ملیحــت ای جــان بــر مردگــان دهــد جــان

ـــــ ـــــیه ـــــدیم در تجل ـــــوعی دی ـــــرا بن   ر دم ت
 

ـــــانی از   ـــــیرپنه ـــــدا و ب ـــــان پی ـــــتقیب   حجاب
ــــــت ــــــر روی آفتاب ــــــو ب ــــــگبوی گیس   وان مش
ــت ــنم مگــر بخواب ــدمت دوش بی ــه دی ــان ک   اینس
  از خــــون مــــا سرانگشــــت بنمــــودۀ خضــــابت
  حـــق نمـــک نگهـــدار چـــون دل شـــده کبابـــت

  نقابـــتگـــه در قبـــاب عـــزت گـــه فـــاش و بـــی
 

  و لعلتبخواهدشکر فشان د شمس ازتومی 
  چون از لب توباشد چه لطف و چه عتابت

 

 

  اهــل دنیــا را تــو پنــداری وفــائی هســت نیســت
  این حریصان خواجگان را در طبیعـت بیغـرض
  حــس ظــاهر بــني خلقــان هســت انــدر دلــق نــو
  ای که فخر تو بشـعر نغـز و نظـم دلکـش اسـت
  تلخکام و زهر فام و خام و زشت و بد خصـال

ــــب گل ــــا همــــه غــــنج و دالل دلفری   رخــــانب
  آن رقیــب اهــل معنــی را خــدا مــرگش دهــد

 

  یا که دلشان رازحق نوروصفائی هسـت نیسـت 
  ذرۀ اندر جهان جـود و سـخائی هسـت نیسـت
  چشمشان برغري دسـتار و عبـائی هسـت نیسـت
  حاصلت از مردمان جز مرحبائی هست نیسـت
  همچو زاهـد در زمانـه بـدلقائی هسـت نیسـت
  گوئی اندر شهر ما یک پارسائی هست نیسـت
  بهــرت از ایــن بهــر او آیــا دعــائی هســت نیســت

 



١٠٢ 

  شريین کالمیکشمسهمچونمیخانهدرهمه 
  ریائی هست نیست رندو قالش و قلندر بی

 

 

  حاصـــــل جـــــان حضـــــور جانـــــان اســـــت
ـــــــد ـــــــود توحی ـــــــا ب ـــــــتی ز م ـــــــت پرس   ب
ـــــــــس ـــــــــار م ـــــــــوان ی   ســـــــــخن از گیس
ـــــــــرهم ـــــــــزن ب ـــــــــف او م   ای صـــــــــبا زل
  در لــــــــب لعــــــــل اوســــــــت آب حیــــــــات
  هرخ او را بمــــــــــــه مکــــــــــــن تشـــــــــــــبی
  آنکــــــــه رویــــــــش بدیــــــــدوجان نســــــــد
ــــــــــبش ــــــــــل ل   قیمــــــــــت بوســــــــــۀ ز لع

 

  کیســــــت جانــــــان علــــــی ســــــلطان اســــــت 
ـــــــت ـــــــان اس ـــــــني ایم ـــــــان ع ـــــــر عش   کف
  کــــــه بهــــــر حلقــــــه ســــــر پنهــــــان اســــــت
ــــــر تارصــــــد دل و جــــــان اســــــت   کــــــه به
ــــــوان اســــــت ــــــه جویــــــای آب حی ــــــر ک   ه
ــــــــت ــــــــان اس ــــــــاه تاب ــــــــگ م   رخ او رش
ــــــت ــــــان اس ــــــس گرانج ــــــه ب ــــــهداله ک   ش
ــــت ــــو ارزان اس ــــی ت ــــه صــــدجان ده ــــر ک   گ

 

  مس تامســـت گشــــت از مـــی عشــــقشـــ 
ـــــد کفـــــر و ایمـــــان اســـــت   فـــــارغ ز قی

 

 

  ز میخانـــــــه یکـــــــی دیوانـــــــه برخاســـــــت
ـــــنید ـــــه بش ـــــک نکت ـــــبش ی ـــــل ل   دل از لع
ـــــد ـــــدر توحی ـــــدر ص ـــــت ان ـــــی بنشس   کس
  بـــه پـــیش شــــمع رویـــش ســـوخت عاشــــق
ــــــبم ــــــان کــــــرد قل   ز اشــــــگ دیــــــده طوف
  ز دیــــــــر و از حــــــــرم فتحــــــــی ندیــــــــدم

 

ـــــه برخاســـــت  ـــــه صـــــد فرزان   از آن دیوان
ـــــ ـــــه  ه   زار افســـــانه برخاســـــتاز آن نکت

  کــــه اول از خـــــودی بیگانـــــه برخاســـــت
ــــت ــــه برخاس ــــق از پروان ــــم عش ــــه رس   ک
ـــــت ـــــه برخاس ـــــی دردان ـــــا از یک   دو دری
  فتــــــوح عشــــــق از میخانــــــه برخاســــــت

 

ـــد  ـــتانه را دی ـــرگش مس   چـــو شـــمس آن ن
  هــــــزارش نعــــــرۀ مســــــتانه برخاســــــت

 

 

  غــــري آن یــــار مپنــــدار کــــه دیــــاری هســــت
ــــــد ــــــان مکنی ــــــودا زده پنه ــــــتان دل س   داس

ـــر آنکـــس ز همچـــو ـــالحق دم زد منصـــور ه   ان
  زاهـــــد انکـــــار مکـــــن عـــــالم درویشـــــان را
ـــني بنگـــر ـــی جـــام جهـــان ب ـــاور نکن   ای کـــه ب
ــــادم ــــد ســــر زلــــف افت   مــــن نــــه تنهــــا بکمن
  از در دوســــت مخوانیــــد بجنــــت کــــه مــــرا
  در همـه بادیـه چـون قـیس یکـی مجنـون نیسـت

 

  محـــو یــــاریم و نــــدانیم کــــه اغیــــاری هســــت 
  ازاری هسـتکاین حدیثی است که در هـر سـر بـ

ــم داری هســت ــداری و ه ــه غ ــرواش ک   نیســت پ
  در پــــس پــــرده دل عــــالم اســــراری هســــت
ـــاری هســـت   دل صـــافی صـــفتان را گـــرت انک

ـــاری هســـتهـــر طـــرف مـــی   نگـــرم صـــید گرفت
ــــواری هســــت ــــات مغــــان گوشــــۀ دی   در خراب
ـــت ـــیاری هس ـــی بس ـــل لیل ـــع و طل ـــه در رب   ورن

 

  زاهــدا طعنــه بمــا چنــد زنــی خــود را بــاش 
ــ ــداری هســتمکــن آزاد دل شــمس ک   ه دل

 

 

  در ســـواد زلـــف او کـــار دل از ســـودا گذشـــت
  دل ز راه دیــــدگان افتــــاد انــــدر دام زلــــف
ـــخ ـــاه زن ـــاد در چ ـــف افت ـــد زل ـــاز دل از بن   ب
  شـور عشــق مــا و آن شــريین دهــن دســتان کنیــد

  گذشـتداستان مـا سـمر شـد قصـه از غوغـا  
  ایــن دل دیوانــه را بنگــر کــه از دریــا گذشــت
  یوسفی داند که در این چه چها بر ما گذشـت
  داستان قـیس و لیلـی وامـق و عـذرا گذشـت



١٠٣ 

  ای صـــبا انـــدر چمـــن بـــا آن گـــل بویـــا بگـــو
  بگـــذرد جـــور و جفـــا هـــاگر بـــدارا و گـــدا

 

ــا گذشــت ــل گوی ــر بلب ــا ب ــه جــور و جف   آنهم
  ملک اسکندر نمانـد وحشـمت دارا گذشـت

 

  ای صــبا از شــمس بــر گوبــا گــروه عاشــقان 
ــا گذشــت   فکــر کــار خــویش بنمائیــد کــار م

 

 

ــیدا نیســت ــن ش ــون دل م ــهر دىل چ ــه ش   در هم
ـــود ـــدی نب ـــو قن ـــز ت ـــل شـــکر ری   خوشـــرت از لع

ـــه ـــونممـــن کـــه در عشـــق تـــو دیوان ـــر از مجن   ت
  بهـــر قـــتلم صـــف مژگـــان تـــو تـــري اندازنـــد

 

  در ســر هــیچ ســری چــون ســر مــن ســودا نیســت 
  تـر از ایـن حلـوا نیسـتسرکه مفـروش کـه شـريین

  عــذر دارم کــه چــو تــو لیلــی و هــم عــذرا نیســت
  دل اینـــدل شـــیدای مـــن از خـــارا نیســـتســـنگ

 

  ســخن عشــق بســـی اهــل محبــت گفتنـــد 
  واندراین شیوه بجزشمس کسی شیوا نیست

 

 

  زمـــا بگـــوی تـــو گـــر صـــدهزار در بنـــد اســـت
ــــت ــــت زردش ــــش نمودش ــــتش آت   از آن پرس
ـــدانم کـــه دل رخ آنشـــاه ـــازی اســـت ن   چـــه ب
ــــــد تحمــــــل دل ــــــال را کن ــــــار ب   هــــــزار ب
ــات ــرخ نب ــت ن ــريین شکس ــرو ش ــو خس ــب ت   ل

ــــزا ــــهه ــــک بوس ــــای ی ــــدل به   ر عاشــــق بی
  دلــم چــو عهــد تــو و زلــف تــو شکســته وىل
ــــر ــــت کم ــــوده راس ــــت دل نم ــــار غم   بزیرب

 

  بیک نفس دلم آنجا رسـد چـه دربنـد اسـت 
ــد اســت ــق مانن ــدکی بشــر رهــای عش   کــه ان
ــت ــد اس ــت و آرزومن ــده اس ــه دی ــزار مرتب   ه
  بیک بلـی کـه بپاسـخ دهـیش خرسـند اسـت
  کــه خنــدۀ شــکرین تــو خوشــرت از قنــد اســت

  ای مگــر ایــن بوســه را بهاچنــد اســتبکشــته
  دل شکســـته بزلفـــت درســـت پیونـــد اســـت
ـــت ـــد اس ـــرار الون ـــازک ق ـــۀ ن ـــروی شیش   ب

 

  تو شمسبکسی جز بروی ومویبست دلنه 
  بروی وموی تو کاینخودبزرگ سوگند است

 

 

ـــــاه مـــــن اســـــت ـــــا پن ـــــه ت   بآســـــتانه میخان
  ز عشـــق آهـــوی شـــري افکنـــت چنـــان مســـتم

ـــــــه ـــــــاد نـــــــرگس مســـــــتت پیال   امزده ایبی
ــــات ذوق و مســــتی و حــــال ــــاه و خراب   بخانق
ــــد ــــه میکشــــان دانن   بگــــاه مســــتی مــــن جمل
  چگونــــه مــــن نســــتم بــــت یگانــــه بحســــن
ــــات ــــد م ــــش نمای ــــر از رخ ــــاه و وزی   هزارش

  ای دیـــدمبخنـــده لعـــل لـــبش را چـــو نقطـــه
  تـــو چـــون بنـــاز بصـــحرا روی چـــو کبـــک دری
ــد و فغــان از همــه جهــان برخاســت   خطــت دمی

ـــه ـــاه نـــوت ک ـــک منـــاز بم   هرگـــز نیســـت فل
 

  هــزار چــون جــم و کــاوس کــی بجــاه مــن اســت 
ــت ــن اس ــک نگــاه م ــرزه ز ی ــرزه بل ــري ش ــه ش   ک
ــاه مــن اســت ــنم اگــر گن ــو بی ــن ز چشــم ت   مــن ای
ــت ــن اس ــبوحی صــبحگاه م ــق و ص   ز درس عش
  کــه کهکشـــان فلــک کـــم زپـــر کــاه مـــن اســـت
ـــه مـــن اســـت ـــر ال   کـــه چـــون نکـــونگری مظه
  بنـــام ایـــزد مـــاه مـــن اســـت و شـــاه مـــن اســـت

  تی او بـــــاز اشـــــتباه مـــــن اســـــتوىل ز هســـــ
ــت ــن اس ــاه م ــاه ق ــر ز ق ــن پ ــوه و دم ــده ک   ز خن
  کــه آفتــاب گرفتـــه اســت ایـــن ز آه مــن اســـت
ــاه مــن اســت ــه روی م ــامی و خــوبی ک ــاین تم   ب

 

  همیشــه شــمس فلــک بوســد آســتان مــرا 
  بآســـتانه میخانــــه تــــا پنـــاه مــــن اســــت

 

 

ــن اســت ــت دی ــرد و آف ــو دل ب ــم ت ــزه چش   همیشه عـادتش ایـن بـوده حـالتش ایـن اسـت   بغم



١٠۴ 

  ١وکــــنم بســــر زلــــف پــــر خمــــت آهــــنمــــی
  انـــد تیــغ بکـــفدو تــرک مســت تـــو پیوســته

ــــدو و گــــربو هــــم ترســــا   هــــزار مســــلم و هن
  ز عشق زهره رخی مه جبني در ایـن شـب هجـر
ــــــدت کــــــه بتلخــــــی روان شــــــريین را   ببای
ــــدان ــــه گــــام ورنهــــی می   بکــــوی عشــــق من

ـــوالعجبی ـــق و ب ـــودز عش ـــب نب ـــای او عج   ه
 

ــ   رخم چــني اســتکــه از خطــا دل مــن بســته ب
ــــا دل آزاده   شــــان ســــرکني اســــتهمیشــــه ب

ــــرا چــــه آئــــني اســــت ــــا ت   تــــرا پرســــتند آی
  بخــواب آنکــه نشــد چشــم مــا و پــروین اســت
ــق شــريین اســت ــور عش   دهــی اگــر بســرت ش
  کــه تــرک جــان و ســرت منــزل نخســتني اســت
  اگـــر غـــالم یکـــی بنـــده شـــاه غـــزنني اســـت

 

  است همچون شمسهرآنکه پیشۀ اوعاشقی 
  گشته بخت ومسکني اسـتهمیشه درهم وبر

 

 

  ترک چشمت که دو شمشري کجش هـم بسراسـت
ـــا بـــاد صـــبا   شـــکوه کـــردم ز ســـر زلـــف تـــو ب
گـــه ز دل عاشـــق مســـکني شـــب هجـــر   شـــود آ
ـــــت مگـــــذر   زاهـــــد از کوچـــــۀ عشـــــاق بغفل
  هـــیچ بخـــرد بجهـــان مهـــر نبنـــدد کـــه در آن

 

ــدادگر اســت  ــه کــه چــه خــونریزو چــه بی ــه ال ال  
  بــدر اســتغافــل از آنکــه چــو مــن بــاد صــبا در 

ــرغ ســحر اســت ــدم م ــر ســحری هم ــه در ه   آنک
  که نخستني قدمش تـرک دل و دیـن و سـر اسـت
  بــدونیک و غــم و شــادی همگــی در گــذر اســت

 

  مــدد خضــر مکــنقصــد ایــن مرحلــه را بــی 
  راه هزاران خطر اسـتشمس داند که دراین

 

 

ــــــــث ــــــــیش عب ــــــــوام در پ   جــــــــز روی ت
  درویــــــــش کــــــــه او در عــــــــالم فقــــــــر

ـــــذر ـــــان انـــــدر گ ـــــون دور جه   اســـــت چ
ـــــت اســـــت   چـــــون وصـــــل نگـــــار از موهب
  گــــر الفــــت و صــــدق نــــی بهــــر خداســــت
ـــــت ـــــذر اس ـــــون در گ ـــــع چ ـــــالم طب   در ع

 

ـــــث  ـــــیش عب ـــــر ک ـــــوام ه ـــــق ت ـــــز عش   ج
ــــــــــث ــــــــــویش عب ــــــــــود بیخ   از خودنش
ـــــــــث ـــــــــریش عب   بیفایـــــــــده غـــــــــم دل
  پــــس کوشــــش مــــا زیــــن بــــیش عبــــث
ـــــویش عبـــــث ـــــث بـــــا خ ـــــا غـــــري عب   ب
ـــــث ـــــث هـــــم نـــــیش عب ـــــوش عب   هـــــم ن

 

  ای شــــــمس اگــــــر عشقســــــت تــــــرا 
  انـــــدیش عبـــــث پـــــس عقـــــل محـــــال

 

 

ــــاج ــــادت ت ــــر نه ــــما بس ــــم االس ــــداز عل   خ
ــــق ــــر ح ــــالمی و مظه ــــرۀ ع ــــب دای ــــو قط   ت
  درون صـــــوفی صـــــافی بروشـــــنی خورشـــــید
  مـــرا کـــه نـــرگس بیمـــار یـــار کـــرده مـــریض
ـــوی ـــیحت گ ـــد ای نص ـــده پن ـــق م ـــرا ز عش   م
  میــــان قلــــب مــــن و تســــت فــــرق ای زاهــــد

 

  کــــه در وجــــود ز روحانیــــان بگــــريی بــــاج 
  محتـــاج ترد جهـــان و هرچـــه در اوهســـت بـــر

ــــب داج ــــه تريگــــی ش ــــی ب ــــد ومفت   درون زاه
  بغـــري بوســـه ز عنـــاب لـــب چـــه هســـت عـــالج
  کـــه نیســـت در ســـر بـــازار عشـــق پنـــد رواج
  دل تــو صــخرۀ صــما و قلــب مــن چــو زجــاج

 

  هــاتــو شــمس عــالمی ای خاکســار میکــده 
  خـــدا ز علـــم االســـما بســـر نهـــادت تـــاج

 

 

                                         
  عیب ١



١٠۵ 

  گویمــــت لــــیکن مــــرنجیــــک ســــخن مــــی
ــــدکــــس گــــل بیخــــار از ایــــن بســــتان    نچی

  گــــر تــــو میجــــوئی طریــــق وصــــل دوســــت
  راه وصـــــل روی او چـــــون مـــــوی اوســـــت
ـــــد شـــــو سرشـــــار و مســـــت ـــــی توحی   از م
ــــر ــــطرنج ده ــــن ش ــــدر ای ــــتی ان ــــات گش   م

 

  زنـــــدگانی جهـــــان درد اســـــت و رنـــــج 
  نیســــت هــــم بــــی اژدهــــائی هــــیچ گــــنج
ـــــــرنج ـــــــی زروم و از ف ـــــــو ن   از درون ج
ــــیچ و شــــکنج ــــر پ ــــک و پ   نــــازک و تاری
ــــن ــــون و ب ــــرو از افی ــــرب خم ــــی ز ش   جن

  مهـــــرۀ بختـــــت رهـــــان از چـــــار و پـــــنج
 

  هرچــــه گویــــد شــــمس از وادی عشــــق 
ــنج ــه س ــب نکت ــو ای ادی ــوان ت ــوش بخ   خ

 

 

  بگــــري جــــام صــــبوحی بــــزن بوقــــت صــــباح
  بهــــر نفــــس مرتصــــد بجلــــوۀ حــــق بــــاش
ـــیخ ـــد و ش ـــد زاه ـــن ز زه ـــته دل م ـــول گش   مل
ـــــخ ـــــار بـــــادۀ تل ـــــاد آن بـــــت شـــــريین بی   بی
  بمــــا بــــه بســــته قضــــا عقــــد دخــــرت رز را

ـــــر  ـــــه ب ـــــزم توب ـــــتمبع ـــــري مشـــــورت جس   پ
 

  کــــه غــــري راه خرابــــات نیســــت راه فـــــالح 
ــــی او مســــا و صــــباح   کــــه نیســــت نــــزد تجل
ـــــز روشـــــن راح   بـــــرغم هـــــر دو بجـــــامم بری
ــــاح رواح ــــدا ری ــــدلم از خ ــــد ب ــــا رس   کــــه ت
ــــاح ــــن و دل بنک ــــابني و دی ــــه بک ــــرد گرفت   خ
  بغــــري مســــتی و رنــــدی ندیــــد هــــیچ صــــالح

 

  ســرودهاتف غیبــی بگــوش شــمس شــبی 
  بوقــت صــباح بگــري جــام صــبوحی بــزن

 

 

  بیـــار بـــاده کـــه در مـــذهب مـــن اســـت مبـــاح
ــوت روح ــه هســت ق ــی صــافی ک ــده از آن م   ب
  ز قــــول صــــبحک الــــه زاهــــدان چــــه اثــــر

  نوشــــمبیــــاد نــــرگس مســــتت پیالــــه مــــی
  تـــو هوشـــیار کجـــا ره بـــری بمخـــزن غیـــب
  تعینـــــات ســـــراب اســـــت و لـــــیس االهـــــو
ــور ــت و ن ــد ظلم ــد پدی ــوی وی آم   ز روی و م

 

  م ز زهـد و صـالحاکه سالهاست گـذر کـرده 
  که نیسـت قـوت روحـی بـدهر همچـون راح
  بگـــري جـــام صـــبوحی بـــزن بوقـــت صـــباح
ــــرب االقــــداح ــــق خــــدک کالوردنش   بعش
  کــه برخــزاین غیــب اســت جــام مــی مفتــاح
  میــان بحــر وجــود اســت جــان مــا ســباح
  که جاعل الظلمـات اسـت و فـالق االصـباح

 

  چوزمی شمس خواست توبه کندبفصل گل 
  وبـه نیســت صــالحندارسـید ز غیــبش کــه ت

 

 

ــــــــری ــــــــا بنمــــــــوده رخ آن پ   رخســــــــار م
  تاربایــــــــــد دیــــــــــن و دل از عاشــــــــــقان
  امدر فــــراقش بســــکه مــــن خــــون خــــورده

  تــــاز خــــواب آن چشــــم نــــازش بــــاز کــــرد
  زهــــــــره وش از بهــــــــر صــــــــید مشــــــــرتی
ـــه پنـــدار اســـت ایـــن ســـرت و حجـــاب   چونک
ــــــن ــــــد در چم ــــــرنگ آم ــــــل خوش ــــــا گ   ت

 

  آن شـــــــــکر گفتـــــــــار مـــــــــا بنمـــــــــوده رخ 
ـــــــــا بنمـــــــــود ـــــــــار م ـــــــــت عی   ه رخآن ب

  دلــــــــرب خونخــــــــوار مــــــــا بنمـــــــــوده رخ
  طــــــــــالع بیــــــــــدار مــــــــــا بنمــــــــــوده رخ
  در ســـــــــر بـــــــــازار مـــــــــا بنمـــــــــوده رخ
ـــــــــوده رخ ـــــــــا بنم ـــــــــدار م ـــــــــا درد پن   ت
ــــــــــوده رخ ــــــــــا بنم ــــــــــزار م ــــــــــل گل   بلب

 

ـــق  ـــمس ح ـــور ش ـــه ن ـــا ک ـــد ت ـــدتی ش   م
  از همــــــه افکــــــار مــــــا بنمـــــــوده رخ

 

 



١٠۶ 

ـــــــــري، دوزخ ـــــــــود فق   دانـــــــــی چـــــــــه ب
ــــــــــان ــــــــــۀ ن ــــــــــرای لقم ــــــــــنت ز ب   رف
ـــــــــــــان ـــــــــــــتایش عوام ـــــــــــــر س   از به

  ننهــــــــــی بپــــــــــای شــــــــــاهیتــــــــــارخ 
  تــــــــا از تــــــــواثر ز هســــــــتیت هســــــــت
  عــــــالم همــــــه هســــــت ایجــــــوان بخــــــت

 

  هـــــــــــم صـــــــــــحبتی شـــــــــــریر، دوزخ 
ــــــــــــري،دوزخ ــــــــــــر ام ــــــــــــدر در ه   ان
ــــــــــري، دوزخ ــــــــــدن اس ــــــــــد ش   در زه
  هــــــــر چنــــــــد شــــــــوی وزیــــــــر، دوزخ
  زیـــــــــــــر فلـــــــــــــک اثـــــــــــــري، دوزخ
  تـــــــا تـــــــو نرســـــــی بـــــــه پـــــــري، دوزخ

 

ــــش کــــرد  ــــری ســــخن خم   شــــمس از ت
  از نالــــــــــــــــه و از زفــــــــــــــــري، دوزخ

 

 

ـــ ـــن ز عش ـــدارددل م ـــان ن ـــر مردم ـــاری س   ق ی
  رخ او بحســن و خــوبی چــو مــه سماســت لــیکن
  ببهـــای یــــک نگــــاهی بدهیــــد نقــــد جانهــــا
  مـــه مـــا بـــه تـــري مژگـــان بجفـــا بکشـــت مـــا را
ـــان درد عاشـــق چـــه ز عاشـــقان بســـی   تـــو بی

  نشـــانیچـــو نشـــان روی دلـــرب کشـــدت بـــه بـــی
 

ــدارد  ــان ن ــن جه ــه دل ای ــوق آن م ــن ز ش ــر م   س
  نـــدارد چـــو دو لعـــل شـــکرینش مـــه آســـمان

ـــدارد ـــاع عشـــق هرگـــز بکســـی زیـــان ن   کـــه مت
ــز بکســی ضــمان نــدارد ــه شــهید عشــق هرگ   ک
ـــیچ ســـر بیـــان نـــدارد ـــه زبـــان عاشـــقان ه   ک
  تو نشـان او چـه جـوئی کـه خـود او نشـان نـدارد

 

  سخنی ز شـمس بشـنو ره راسـتان همـی رو 
ــدارد ــان ن ــتی کــس ره آنجه ــري راس ــه بغ   ک

 

 

ــود ــو ب ــن روی ت ــف م ــود از ک ــه دل را برب   آنک
  ن کـــه دیوانـــۀ عشـــق تـــو شـــدم روز ازلمـــ

ــار ــر شــهر و دی ــدم شــهرۀ ه   مــن کــه در زهــد ب
  طپـــدم همچـــو کبـــوتر در بـــرمـــن کـــه دل مـــی

  قــــاب قوســــني کــــه فرمــــود خــــدا در قــــرآن
ـــر و حـــرم ـــه و دی   دل ســـفر کـــرد ســـوی خانق
ــا ــود و ترس ــه یه ــدو چ ــه هن ــلمان و چ ــه مس   چ

 

ــود  ــو ب ــرد خــم مــوی ت ــم ب ــان ز کف   وانکــه ایم
  گیســـوی تـــو بـــود پـــای بنـــد دل مـــن حلقـــۀ

ــود ــو ب ــادوی ت ــرگس ج ــن آن ن ــد م ــت زه   آف
  راحــت روح مـــن آن نغمــۀ یـــاهوی تــو بـــود
ـــود ـــو ب ـــروی ت ـــاق دو اب ـــتگی ط ـــز پیوس   رم
ـــود ـــو ب ـــق ســـر کـــوی ت   هرکجـــا رفـــت بتحقی
  همــه را قبلــۀ دل در همــه سوســوی تــو بــود

 

  شمس غمدیده که در عشق بشد محـرم راز 
ــو بــود ــاپوی ت ــرگرم تک ــه س ــود ک ــالها ب   س

 

 

  س ز عشـــــــــقت دل زار داردهــــــــر آنکــــــــ
  مــــــرا در جهــــــان یــــــک دىل بــــــود آنهــــــم

ــــق ار ــــور ز عش ــــد همچــــو منص ــــالحق زن   ان
ــــــالم ــــــق ع ــــــد در خل ــــــه افکن ــــــی فتن   بس

  باشـــــد از کشـــــنت مـــــنچـــــه پـــــرواش مـــــی
ـــــــا تـــــــو درد مـــــــرا کـــــــی شناســـــــی   طبیب
ــــــی ــــــو چــــــه دان ــــــب عشــــــق را ت   دوای ت
  مکـــــن نســـــبت قـــــامتش هـــــیچ بـــــا ســـــرو

 

ــــــــان کــــــــی ســــــــروکار دارد  ــــــــق جه   بخل
  کـــــــــار دارد ســـــــــروکار هـــــــــر دم بســـــــــر

ــــــــــدان و از دار دارد ــــــــــروا ز زن   چــــــــــه پ
  ز خــــــــاىل کــــــــه آن مــــــــه برخســــــــار دارد
ــــــیار دارد ــــــار بس ــــــن گرفت ــــــون م ــــــه چ   ک
  کــــــــه بیمــــــــارم آن چشــــــــم بیمــــــــار دارد
ـــــــــــــار دارد ـــــــــــــل گلن   دوای مـــــــــــــرا لع
  کجـــــــــا ســـــــــرو اینگونـــــــــه رفتـــــــــاردارد

 

ــــوان  ــــبش آب حی    بنوشــــیده شــــمس از ل



١٠٧ 

ــــار دارد ــــني نغــــز گفت ــــب چن ــــر ل   کــــه ب
 

  و بیـــــداد اگـــــر از دوســـــت آیـــــد جـــــور
ــــــــــدارم ــــــــــن از بیگانگــــــــــان دادی ن   م
  مــــــرا انــــــدر طلــــــب شــــــیخ طریقــــــت
ـــــــا درآیـــــــد ـــــــوفی ببـــــــزم م ـــــــر ص   اگ
  هنـــــــوز از بیســـــــتون در عشـــــــق شـــــــريین
  خــــــرب کــــــی دارد از ســــــر منــــــزل عشــــــق
  چــه سراســت آنکــه درآن خــوش دهــان اســت
ـــــاغ بگذشـــــت ـــــدر ب ـــــره ان   چـــــوآن گلچه

 

  نشــــــــاید بــــــــرد پــــــــیش دشــــــــمنان داد 
  ز دســـــــت دوســــــــت دارم داد و فریــــــــاد

  تی نکــــــرده هــــــیچ ارشــــــادبجــــــز مســــــ
ـــــــاره بـــــــر بـــــــاد   دل و دیـــــــنش رود یکب
  بگـــــــوش دل رســـــــد فریـــــــاد فرهـــــــاد
ــــاد ــــا نیفت ــــش اینج ــــه ره ــــس ک ــــر آنک   ه
  خــــرد ایــــن نکتــــه را نگشــــود و نگشــــاد
  رخــــــش بــــــر قلــــــب اللــــــه داغ بنهــــــاد

 

  بــــه شــــمس از جانــــب جانــــان رســــیده 
ــــــــداداد ــــــــف خ ــــــــت از ازل لط   عنای

 

 

  خــال هنــدوی تــو صــد رخنــه در ایمــانم کــرد
ـــــانثـــــار  جـــــان   قـــــدم دوســـــت نمـــــودم ام

  هرچــه دل در شــب هجـــران تــو اخــرت بشـــمرد
ــــا دل ــــتم ب ــــو گف ــــوی ت ــــلۀ م ــــزی از سلس   رم
  وصــــف شــــمع رخ او کــــردم و پروانــــه شــــنید
  طفل جان خواند چو در مکتب دل جـیم جمـال
ـــــاد ـــــن داد بب ـــــاط دل م ـــــق بس ـــــش عش   آت
ـــا ـــد گفت ـــه باش ـــاق چ ـــه در آف ـــن فتن ـــتم ای   گف
ـــتم ـــل گف ـــه چـــو بلب ـــی نال ـــد کن ـــا چن   گفـــت ت

 

ــــردابر  ــــرد و مســــلمانم ک ــــر ک ــــق قم ــــت ش   وی
  جـــان نبـــد قابـــل و شـــرمنده ز جانـــانم کـــرد
ـــرد ـــدامانم ک ـــو ب ـــل ت ـــب وص ـــدر ش ـــده ان   دی
ـــــاره پریشـــــانم کـــــرد ـــــه و یکب   گشـــــت دیوان
ـــه پشـــیمانم کـــرد ـــن گفت   ســـوخت بیچـــاره و زی
  دل ز ســـودای جنــــون ســــر بــــه بیابــــانم کــــرد
ــــرد ــــو ســــلیمانم ک ــــر ت ــــورم و مه ــــرت از م   کم

ــــان ــــرگس فت ــــدانم مگــــر آن ن ــــن ن   م کــــردم
ــــرد ــــتانم ک ــــار گلس ــــني خ ــــو چن ــــل روی ت   گ

 

  گفت حکمت ز که آموختـۀ شـمس بگفـت 
ـــو اســـتاد حکیمـــانم کـــرد   چشـــم بیمـــار ت

 

 

ـــــانی دارد   نبـــــود محـــــرم مـــــا هـــــر کـــــه بی
  هـــر کـــه دیـــدی بلـــبش جـــام بخـــواری منگـــر
  هــر کـــه شــد شـــیفته ســرو قـــدی اللــه رخـــی
  این حدیثم چه خوش آمـد کـه نگـاری میگفـت

  خاموشــــــمداغ رنـــــدان قلنـــــدر دل لـــــب 
 

  ســـــخن عاشـــــق دلـــــداده نشـــــانی دارد 
  ای بســــا جــــام کــــه اســــرار جهــــانی دارد
  همچــــو اللــــه بــــدلش داغ نهــــانی دارد
  بــاری آن بـــت بــه پرســـتید کــه جـــانی دارد
ـــانی دارد ـــه چـــو زاهـــد کـــه بســـالوس فغ   ن

 

  زاتش عشقدلششودپختهشمسهر که چون 
ـــانی دارد ـــف و عی ـــد کش ـــانی بکن ـــر بی   ه

 

 

ـــو ای ت ـــال وصـــل ت ـــدهـــرکس خی ـــد خـــو کن   ن
  بــوئی ز مـــوی دوســـت مشــامش نـــربده اســـت
ـــوانگی گریخـــت   دل بـــا همـــه خـــرد ســـوی دی
  چــــل ســــال دل بمدرســــه و خانقــــه شــــتافت
  گـــر از خطــــا بچــــني دو زلفـــش رســــد دلــــم

 

  بایـــــد بخـــــون خویشـــــنت اول وضـــــو کنـــــد 
ــــد ــــگبو کن ــــی مش ــــاز م ــــع م   آنکــــس کــــه من
ـــــد ـــــف او کن ـــــلۀ زل ـــــري سلس ـــــود اس ـــــا خ   ت
ـــــد ـــــه رو کن ـــــر آنسراســـــت بمیخان ـــــک ب   این
ــــو کنــــد ــــو بم ــــراق همــــه م ــــب ف ــــرح ش   ش

 



١٠٨ 

  گفتنـد شـمس توبــه نمـود از مـی وز عشــق 
ـــد ـــرو کن ـــه زده رو ب ـــر آنک ـــرتا ه ـــن اف   ای

 

 

ـــته باشـــد ـــربی داش ـــس ز حقیقـــت خ ـــر ک   ه
  ســــاید بــــه ثریــــا ســــرش از غایــــت رفعــــت
  بایــــد گــــذرد از ســــروازجان خــــود آنکــــو
ــــد ــــوه دماون ــــو کشــــد ک ــــراق ت ــــار ف   گــــر ب
  چــون خضــر بــود زنــدۀ جاویــد هــر آنکــس

  همـــه بگذشـــت بهجـــران و امیداســـتعمـــرم 
 

  از نــــار محبــــت شــــرری داشــــته باشــــد 
ــد ــته باش ــری داش ــو س ــای ت ــه بپ ــر کــس ک   ه
  در کـــوی تـــو دلـــرب گـــذری داشـــته باشـــد
ــــاور نکــــنم کــــو کمــــری داشــــته باشــــد   ب
  از عشــق تــو خــوش راهــربی داشــته باشــد
  کاین تـريه شـب از پـی سـحری داشـته باشـد

 

  ای شــمس مپنــدار کــه چــون روی نکــویش 
ــری داشــته باشــدخــود چــر   خ ســهیل و قم

 

 

ـــی دارد ـــو عجـــب حـــال غریب   چشـــم مســـت ت
  تـــو بیـــک غمـــزه دل از شـــیخ وز زاهـــد بـــربی

  ای، ای بــت مــن از چــه ســببگــر نــه ترساشــده
ــــزوده ــــر درد حکــــیم اف ــــو ب ــــار ت   چشــــم بیم
ــريهن از دســت فــراق   مــن چــو گــل چــاک زدم پ
ــــبش نبــــود ــــای رقی ــــر و جفاه ــــاک از مک   ب
ــــو ــــل نش ــــۀ بلب ــــد نغم ــــر دل نزن ــــگ ب   دچن

 

  بهــــــر دل بـــــــردنم اصــــــرار عجیبـــــــی دارد 
ـــی دارد ـــو عجـــب مکـــر و فریب   چشـــم شـــوخ ت
ـــــلیبی دارد ـــــوی ص ـــــو ازم ـــــحف روی ت   مص
ــــی دارد ــــه طبیب ــــت گرچ ــــیحای لب ــــون مس   چ
  عجـــــب از بلبـــــل شـــــیدا کـــــه شـــــکیبی دارد
  هــــر کـــــه یـــــک یـــــار وفـــــادار حبیبـــــی دارد
ـــــــی دارد ـــــــد نعیب   زاغ در بـــــــاغ اگـــــــر چن

 

ـــاموش  ـــت خ ـــکوة محب ـــعلۀ مش ـــود ش   نش
  ن چـو تـو ای شـمس ادیبـی داردتا صـفاها

 

 

  شـــاه خوبـــان بـــود آن یـــار و بهـــر ســـو بـــرود
ــــمم روزی ــــور دو چش ــــر آن ن ــــر زب ــــرود گ   ب
ـــب جـــو ـــد ل ـــه خرام ـــرو نگـــارم ک   جـــز قدس
  بجـز آن هنــدوی خـال تــو کــه کـافر کــیش اســت
ـــا ـــر و وف ـــۀ مه ـــو در محکم ـــرگس مســـت ت   ن
  داروی درد غــــم عشــــق ندانســــت حکــــیم

 

ــــرود  ــــداردو ب ــــز ص ــــبش نی ــــپه دل عق   س
  چشـــمم ز بکـــا دجلـــه و آمـــو بـــرود ز دو

  کس ندیده است که سروی ز لـب جـو بـرود
  کـــافری کـــس نشـــنیده اســـت بمینـــو بـــرود

ــرودکــهاســتومحــالاســترویســخت   ازروب
ــرود ــن دردمحــال اســت ز دارو ب ــه ای   چونک

 

  خواهـدشمس از روی نکوخـوی نکـو مـی 
ــــرود ــــخو ب ــــرب خوش ــــب دل   دل او در طل

 

 

ـــق وجـــدوطرب  ـــم از عش ـــرا کـــه دای ـــدآن   نباش
  زاهـــد اگــــر زغفلــــت انکــــار اهــــل دل کــــرد
  بایــد گهــر بــود پــاک تــا فــیض گــريد از حــق

  ای کـــی لعـــل بـــدخش گـــرددهـــر ســـنگریزه
  حـاالت اهــل معنــی صــدق و صــفا ومهــر اســت
ـــود ـــد از اهـــل شـــعر نب   هـــر کـــس دو شـــعر باف
  آنشــوح پارســی پــاک در بــزم مــا عــرب شــد

  گـر خـود فقیـه شـهر اسـت غـري از حطـب نباشــد 
ـــانور چنـــني کارچنـــدان عجـــب نباشـــد   زان ج
  همچـــو رقیـــب بـــدجنس جـــنس جلـــب نباشـــد
  هــــر قطعــــه فلــــزی جــــنس ذهــــب نباشــــد

  ت غـــري از شـــغب نباشـــدعـــادات اهـــل صـــور
ـــی ـــوخ ب ـــر ش ـــل ادب نباشـــده ـــم زاه   ادب ه

ــد ــرب نباش ــون او ع ــد چ ــه نج ــد در هم ــر چن   ه



١٠٩ 

  میگفـــت اســـقنی الخمـــر بـــا آنکـــه دردهـــانش
ــــاه ــــت ای م ــــودی از ابروان ــــر نم ــــق القم   ش

  آنزلف و آن خط و خال بر مصحف رخ دوسـت
ــــوئی ــــه نک ــــا آنهم ــــاقوت ب ــــط ی ــــدیم خ   دی

ــــاب مــــی ــــاب روئــــیدر ماهت ــــا آفت ــــوش ب   ن
 

  کیفیتـــــی اســـــت کانـــــدر ماءالعنـــــب نباشـــــد
  بـــاور کنـــد هـــر آنکـــس چـــون بولهـــب نباشـــد
  کفــر اســـت اگـــر کــه گـــوئی آیـــات رب نباشـــد
  چـــون خـــط عنربینـــت بـــر گـــرد لـــب نباشـــد
  در روز ذوق مســـــتی ماننـــــد شـــــب نباشـــــد

 

  اب طلعت گر خواند نـام مـن شـمسآن آفت 
  سبب نباشـدروشن به پیش داناست کان بی

 

 

  شـــوددیوانـــه اســـت اینـــدل و عاقـــل نمـــی
ــــرا ــــن م ــــت مک ــــق مالم ــــدعی ز عش   ای م
ـــیل وصـــل او ـــی تحص ـــا پ ـــت و م   او در دلس
ـــــان او ـــــوی و می ـــــیچش م ـــــان پ ـــــر ده   س
  جـــز ایـــن دلـــم کـــه گشـــته فـــداکارابرویش
ــود   جــادوی چشــم و معجــز لــب ایــن عجــب ب

 

  شـــودونـــه دل بـــرای کســـی دل نمـــیاینگ 
ـــو عاقـــل نمـــی ـــدهای ت ـــون ز پن   شـــودمجن
  شـودتحصیل حاصل اسـت کـه حاصـل نمـی
  شـــودبــا عقـــل حــل اینهمـــه مشــکل نمـــی
  شــــودعاقـــل فــــدای خنجــــر قاتـــل نمــــی
  شـــودکانســـحر پـــیش معجـــزه باطـــل نمـــی

 

  سوزاندی وشکستی وخستی تودل ز شمس 
  شــودخــود ایــن خرابــه بهــر تــو منــزل نمــی

 

 

  د خــــرد اســــباب افــــرازی بــــودآنچــــه نــــز
ــق ــت ز عش ــخن گف ــته س ــه پیوس ــهر ک ــظ ش   واع
  آنهمـــه ســـجده زاهـــد چـــو بـــد از روی ریـــا
ـــرم راز ـــن مح ـــد دل م ـــبش ش ـــیحای ل ـــا مس   ب
  بـــدر تابـــان بشـــد از غصـــۀ روی تـــو هـــالل
  ابلهــــــی دام نهــــــاد از پــــــی صــــــید عنقــــــا

 

ــــود  ــــازی ب ــــق رخــــت ب ــــز عش ــــودیم بج   آزم
  نیســت عاشــق غرضــش پشــت هــم انــدازی بــود

ـــــه   دنـــــگ یکـــــی دکـــــۀ رزازی بـــــوداش رتب
ــــــود ــــــوعلی و رازی ب ــــــدل ب ــــــارزویش ب   ک
  چونکـــه بـــا حســـن تـــو او را ســـر انبـــازی بـــود

  ای در هــــوس رتبــــۀ شــــهبازی بـــــودصــــعوه
 

  شمس گر فخـر صـفاهان بـود انـدر عرفـان 
  فخــر شــرياز هــم از حــافظ شــريازی بــود

 

 

  جــان دهــد پــیش تــو و زنــدگی از ســر گــريد
  ای جــــوان بهــــر هــــرن دامــــن اســــتاد بگــــري

  خــرب اســتا تــو نــادانی و آنشــوح ز خـود بــیتـ
  لــب شــريین منــه ای دوســت بــافیون و بمــی
  در دبســــتان وفــــاهر کــــه بخوانــــد یکــــدرس
  آه مــــن آتـــــش و آن زاهــــد عابـــــد جامـــــد
ـــاک از صـــعوه و عصـــفور چـــه دارد آنکـــو   ب
ـــــس نگـــــردد آزاد ـــــر نف ـــــک دل از خط   مل

 

  هرکـــه از قنـــد لبـــت بوســـه مکـــرر گـــريد 
ــــی ــــريب ــــرب گ ــــرۀ دل ــــت روا ط ــــرن نیس   ده

  حیـــف باشـــد اگـــر او پـــرده زرخ بـــرگريد
  لـب میگـون تـو حیــف اسـت کـه سـاغر گــريد
ـــرگريد ـــود از ب ـــد و درس خ ـــرر کن ـــو مک   گ
  بــــیم آنســــت تــــنش شــــعله ز آذر گــــريد
  شــاهبازی اســـت کـــه عنقــاش بهشـــ گـــريد
  مگـــر آن عـــالم قدســـی هلـــه رهـــرب گـــريد

 

  شمس باید که یکـی شـري نـرش صـید شـود 
ــري ــر گ ــز الغ ــک ب ــر ی ــد اگ ــرن باش ــه ه   دچ

 

 

ــــــه برنــــــدارد   هـــــــر آنکـــــــه شـــــــوری بســـــــر نـــــــدارد ــــــت ک ــــــگی اس ــــــال خش   نه



١١٠ 

ــــــــه اســــــــت آن   ســــــــرش ز پیکــــــــر جداب
  هــــــــــزار عاشــــــــــق بغمــــــــــزه کشــــــــــتی
  نــــــه ســــــر ز فرهــــــاد شکســــــت از عشــــــق
  نرتســــــــــد ایــــــــــن دل ز تیــــــــــغ ابــــــــــرو
  پــــــــــــــرد چگونــــــــــــــه در آشــــــــــــــیانه
  منــــــــال درویــــــــش از آن جفــــــــا کــــــــیش
ـــــــارون ـــــــارن چـــــــه گـــــــنج ق   چـــــــه زورق
  ضــــــــعیف باشــــــــد همــــــــاره مغلــــــــوب

 

  نــــــــدارد کــــــــه عشــــــــق یــــــــاری بســــــــر
ـــــــــدارد ـــــــــمت خـــــــــرب ن   مگـــــــــر دو چش
ــــــــدارد   کــــــــه بیســــــــتون هــــــــم کمــــــــر ن
  ز تــــــــــري مژگــــــــــان حــــــــــذر نــــــــــدارد
ـــــــــــدارد ـــــــــــر ن ـــــــــــه پ ـــــــــــوتر دل ک   کب
ـــــــر نـــــــدارد ـــــــه در ســـــــنگ اث ـــــــه نال   ک
ـــــــدارد   چـــــــو بخـــــــت برگشـــــــت ثمـــــــر ن
  بـــــــــــر قـــــــــــوی زور اگـــــــــــر نـــــــــــدارد

 

ــــمس  ــــز ش ــــی بج ــــاران کس ــــن به   در ای
  فصــــــــول عشــــــــقت زبــــــــر نــــــــدارد

 

 

  مـــــــــارا بــــــــــود ز روی دالرام التــــــــــذاذ
ــــدام  ــــا دل ب ــــف نگــــاری بشــــد اســــريت   زل

  دلکــش اســت بــادام چشــم و پســتۀ لــب هــردو
  تـــا شـــام زلـــف او بـــرخ همچـــو روز ریخـــت
  ایـــن غـــريتم بکشـــت کـــه دوشـــینه جـــام را
  مــدغم چــو گشــت هــر دو لــب مــن بلعــل او

 

ــــــذاذ  ــــــا دل آرام الت ــــــت ب ــــــوتر اس   نیک
ــــذاذ ــــن دام الت ــــود همیشــــه از ای ــــا را ب   م
ـــــذاذ ـــــادام الت ـــــته و ب ـــــردم از آن دو پس   ب

  بــرم مــن از ایــن شــام التــذاذیهــر روز مــ
ـــام التـــذاذ ـــاد و بـــرد از او ج ـــر لـــب نه   ب
  بــــردم بعلــــم صــــرف ز ادغــــام التـــــذاذ

 

  تـــا نـــام شـــمس را بشـــنیدم ز پـــري دیـــر 
ـــذاذ ـــام الت ـــن ن ـــردم از شـــنیدن ای ـــس ب   ب

 

 

  ای کــــــــرد ذات بهــــــــر ظهــــــــورجلــــــــوه
  نـــــــــور او چیســـــــــت هســـــــــتی مطلـــــــــق
ـــــــت ـــــــنش ماس ـــــــا قصـــــــور بی ـــــــردۀ م   پ

  رســـــد بطلعـــــت شـــــمسچـــــه زیـــــان مـــــی
ـــــــی ـــــــود م   عـــــــارف ز  خـــــــم عشـــــــق ب

  زاهــــــــد ار منــــــــع مــــــــا زبــــــــاده کنــــــــد
ــــــــــــــود ــــــــــــــال راه ش   ســــــــــــــر او پایم
  صـــــــورةالحق جمـــــــال انســـــــان اســـــــت

 

ــــــــــــور  ــــــــــــالم ن ــــــــــــت از ذات او بع   تاف
ــــــــوه ــــــــی جل ــــــــوراو یک ــــــــاش نامحص   ه

  شــــــده پنهــــــان حــــــق از کمــــــال ظهــــــور
ــــــور ــــــک ک ــــــد مرغ ــــــش را ندی ــــــر رخ   گ
  نبــــــــــــــود از عصـــــــــــــــارۀ انگـــــــــــــــور
  حیوانســــــــــــت دارمــــــــــــش معــــــــــــذور
ــــــور ــــــدارد ش ــــــر ن ــــــو بس ــــــی ک ــــــر کس   ه

ـــــز فکـــــر و حضـــــورا ـــــود شـــــرح رم ـــــن ب   ی
 

ـــــم وحـــــدت زد  ـــــامی ز خ ـــــمس ج   ش
ــــــاد تــــــا بنفخــــــۀ صــــــور   مســــــت افت

 

 

  ســـــوی درویشـــــان گـــــذر کـــــن ای پـــــدر
ــــــــی ــــــــا بکــــــــی ای بیخــــــــرب در غفلت   ت
  آرمیـــــــدی چنـــــــد انـــــــدر چـــــــاه طبـــــــع
ـــــی ـــــاهی کن ـــــل روب ـــــن عق ـــــا ای ـــــد ب   چن
ـــــالم روی ـــــن هفتخـــــوان س ـــــا کـــــه از ای   ت
  هـــیچ از ایـــن ســـر کـــه فروشـــی ســـود نیســـت

ــــــدر  ــــــدر کــــــن ای پ ــــــرب را از ســــــر ب   ک
  خویشـــــــنت را بـــــــاخرب کـــــــن ای پـــــــدر
  یکــــــره از اینجــــــا ســــــفر کــــــن ای پــــــدر
ـــــدر ـــــن ای پ ـــــر ک ـــــري ن ـــــق ش ـــــر عش   فک
ـــــدر ـــــن ای پ ـــــور زال زرک ـــــو پ ـــــود چ   خ
ـــــدر ـــــن ای پ ـــــکر ک ـــــان ش ـــــویش را ک   خ



١١١ 

ـــه نفســـت خواســـت  ـــتهرچ ـــران تس   آن خس
ـــــــان ـــــــوب مردم ـــــــص و عی   از همـــــــه نق

 

  غـــــري از آن فکـــــر دگـــــر کـــــن ای پـــــدر
ـــــدر ـــــن ای پ ـــــر ک ـــــور و ک ـــــنت را ک   خویش

 

ــری در کــوی دوســت    گــر کــه خــواهی ره ب
  شـــــمس را نـــــور بصـــــر کـــــن ای پـــــدر

 

 

  مــــــــــــــائیم قلنــــــــــــــدران جانبـــــــــــــــاز
ـــــــــی الســـــــــت سرمســـــــــت   از جـــــــــام م
ــــــــــا ــــــــــی م ــــــــــر ارجع ــــــــــخ ام   در پاس
ـــــد ـــــه باش ـــــود چ ـــــک دو روزه خ ـــــن مل   ای
  ای مطــــــــرب جــــــــان نــــــــوای وحــــــــدت
ــــــــــی تجلــــــــــی ــــــــــا م ــــــــــاقی م   ای س
  حیـــــف اســـــت عـــــروس قـــــدس عرفـــــان
ــــــــــــایر روح ــــــــــــال ط ــــــــــــای دو ب   بگش

 

ــــــــــر صــــــــــید  ــــــــــده به ــــــــــاز بازآم   دل ب
  ایــــــــــم از آغــــــــــازانجــــــــــام بدیــــــــــده

ــــــــــــــــــــیده آواز ــــــــــــــــــــاطن دل کش   از ب
ــــــی ــــــه بهشــــــت م ــــــازعاشــــــق ب ــــــد ن   کن

ـــــــواز ـــــــق بن ـــــــاز عش ـــــــه بس ـــــــک لحظ   ی
ــــــــــــــداز ــــــــــــــان بین ــــــــــــــاغر طالب   در س
  بــــــــا دیــــــــو پلیــــــــد گشــــــــته دمســـــــــاز
  وز عـــــــــــــالم دون نمـــــــــــــای پـــــــــــــرواز

 

ـــــد  ـــــاک او دی ـــــال پ ـــــا شـــــمس جم   ت
  بـــــا هســــــتی خــــــود نگشــــــت انبــــــاز

 

 

ـــــــروز ـــــــز و رخـــــــی برف ـــــــا خی ـــــــرب م   دل
ـــــــائ ـــــــرچم یکت ـــــــرازپ ـــــــر ف   ی خـــــــود ب

  طلعــــــت خورشــــــید عیانســــــت وفــــــاش
ـــــــیط ـــــــوهم وجـــــــود البس   الیجـــــــد ال
ــــلب ــــاب و س ــــق ایج ــــن منط ــــت در ای   نیس
  گـــــنج محبـــــت چـــــو بـــــدل جـــــا گرفـــــت
ـــــــی نوجـــــــوان ـــــــته بس ـــــــان کش   زال جه

 

  هرچـــــه بجـــــز عشـــــق بـــــه بینـــــی بســـــوز 
ــــدوز ــــمش ب ــــني اســــت دو چش ــــل دوب   عق
ــــــوز   از چــــــه تــــــو زاهــــــد بحجــــــابی هن
  الیصـــــــل العقـــــــل بکنـــــــه الرمـــــــوز

  خلـــــت مـــــن یجـــــوز مدرســـــة العشـــــق
  رود اندیشــــــــۀ مــــــــال و کنــــــــوزمــــــــی

ـــــی ـــــا م ـــــد وف ـــــوزچن ـــــن عج ـــــی زی   طلب
 

ــــوم  ــــان نج ــــد و پنه ــــدا ش ــــمس هوی   ش
  رفــــــت شــــــب و آمــــــده ســــــلطان روز

 

 

  مــــا را بـــــود ز جملـــــۀ عــــالم نگـــــار بـــــس
  کــــافی بــــود ز ســــر و صــــنوبر ســــهی قــــدی
ـــب ـــادۀ عن ـــآن ب ـــا را چـــه حاجـــت اســـت ب   م

  ا تیـــغ ابـــروان تـــو حاجـــت بتیـــغ نیســـتبـــ
ــــه ب ــــان ب ــــنای باغب ــــا مک ــــدل جف ــــل بی   لب

  ای دوســــت در بهــــار مجــــو جــــا بجویبــــار
  بــــاروی تـــــو ز جنــــت و فـــــردوس فـــــارغیم

 

  دیـــــدار او ز لـــــذت بـــــوس و کنـــــار بـــــس 
  وز بــــاغ و گلســـــتان صــــنمی گلعـــــذار بـــــس
ــس ــار ب ــر و خم ــت ز خم ــت دوس ــم مس   آن چش
ــــار بــــس ــــن ذوالفق ــــنت همــــه ای ــــر کش   از به
  کـــان خســـته را بهـــر چمنـــی جـــور خـــار بـــس

  جویبــــار بــــس خــــود جویبــــار چشــــم مــــن از
ــــس ــــار ب ــــک تت ــــرب و مش ــــرا ز عن ــــت م   موی

 

  تا شمس خاک راه تـو شـد ای شـه جمـال 
ـــس ـــار ب ـــن افتخ ـــالمش ای ـــروان ع   برخس

 

 

  دل دارد از او یـــــــــک بوســـــــــه هـــــــــوس
ـــــــــــود   تلخـــــــــــی کنـــــــــــدا زیـــــــــــرا نب

ـــــی  ـــــجـــــان م ـــــپسده ـــــای س   دش در پ
ــــی ــــوش عســــل ب ــــیش مگــــسخــــود ن   ن



١١٢ 

  گفـــــــــتم صـــــــــنما شـــــــــريین دهنـــــــــا
ــــــــزن ــــــــو ب ــــــــی ت ــــــــش دل آب ــــــــر آت   ب
ــــــن ــــــر م ــــــت از ب ــــــر رف   برخاســــــت بقه
  مريانـــــــد فـــــــرس مريفـــــــت چـــــــو بـــــــاد

 

ـــــــوس ـــــــو ه ـــــــن وصـــــــل ت   دارد دل م
  بـــــــني چشـــــــم مـــــــرا چـــــــون رود ارس
  بســـــــته شـــــــد از او در ســـــــینه نفـــــــس
  مــــــن مانــــــده عقــــــب برگــــــرد فــــــرس

 

ــــــمس منــــــال از جــــــور بتــــــان    ای ش
  خــــود ســــوز و گــــداز از بهــــر تــــو بــــس

 

 

ـــــــوش ـــــــد فرام ـــــــري ش ـــــــد و غ ـــــــار آم   ی
  عشـــــق اســـــت چـــــو شـــــري شـــــرزه ایجـــــان

ـــــــر ـــــــو مح ـــــــوی ت ـــــــز نش ـــــــقهرگ   م عش
ــــــت ــــــق اس ــــــاع عش ــــــو مت ــــــر در دل ت   گ
ـــــــــــــه فضـــــــــــــایل و هرنهـــــــــــــا   از جمل
ـــــــــراش ـــــــــر مخ ـــــــــی بقه ـــــــــار کس   رخس
ــــــذر کــــــن ــــــا گ ــــــو م ــــــا چ ــــــد ری   از زه

 

  عشـــــق آمــــــد و عقــــــل گشــــــت مــــــدهوش 
  عقــــل اســــت بــــه پــــیش او یکــــی مــــوش
  تـــــا بـــــر ســـــر تــــــو بجـــــا بـــــود هــــــوش
  زنهـــــــــار بهـــــــــر دو کـــــــــون مفـــــــــروش
ـــــــــــدری کـــــــــــوش   در رنـــــــــــدی و در قلن
  از جـــــــــور زمانـــــــــه نیـــــــــز مخـــــــــروش

ــــــب  ــــــاد حبی ــــــر ی ــــــوشب ــــــی ن ــــــام م   ج
 

ــــگ  ــــو مجــــرد از رن   چــــون شــــمس بش
  از فقـــــــر و فنـــــــا لبـــــــاس میپـــــــوش

 

 

ـــالع ـــع دل ط ـــد از مطل ـــت ش ـــید حقیق   خورش
  بگشــــاد زرخ برقــــع پیــــدا و هویــــدا شــــد
  خــود ســاقی و خــود ســاغر خــود مــؤتمر و آمــر
  ممکــــن نبــــود چیــــزی جــــز تــــابش نــــور او
ــانش ــه پریشــان شــد زان زلــف پریش   انکــس ک

ــن هجــران دوران وصــ ــدخــود بگــذرد ای   ال آی
ـــده ـــر افکن ـــاش س ـــره در پ ـــر قط ـــرذره و ه   ه

 

  انوار جمال الحـق مـن غیـب احـد المـع 
  الشــئی مــن االشــیاء مــن جلوتــه مــانع
ــــل و الســــامع   البــــاطن و الظــــاهر القای
ـــوم و الحـــق هوالواقـــع ـــن موه   الممک
ـــــامع ـــــه ج ـــــاغل الیجمع ـــــغله ش   الیش
ــه راجــع ــی وحدت ــرة ف ــل مــن الکث   والک
ـــه راکـــع ـــل ل ـــاجد و الج ـــه س ـــل ل   الک

 

  شمس جبني خود بر خـاک درش سـودهتا  
  الشــمس لــه تســجد و الــنجم لــه تــابع

 

 

ــــدان شــــده ــــاخربدار از آن غنچــــه خن   ایــــمت
  پــای از کــوی تــو هــر گــز نکشــیم ارچــه بســی
  تــا بـــود زلــف تـــو بـــر آذر رویــت چـــو خلیـــل
ــت اعجــاز ــد مصــحف روی ــو ســحر کن ــم ت   چش
  خضــر دل تــا بلــب چشــمۀ نوشــت ره جســت
  ســــرما گــــرم محبــــت بــــدکز آتــــش عشــــق

 

  ایـــمبـــا خـــرب از همـــه اســـرار و ســـخندان شـــده 
ــــده ــــان ش ــــاوک مژگ ــــف ن ــــدیم و ه ــــمآم   ای
ـــان شـــده ـــماز صـــفای رخ خوبـــت همـــه قرب   ای
ــــد ــــرآن ش ــــده بق ــــه پناهن ــــا از آن فتن ــــمهم   ای

  ایـــمفـــارغ از جســـتجوی چشـــمۀ حیـــوان شـــده
ــــده ــــان ش ــــینه بری ــــوخته و س ــــا دل س   ایــــمب

 

  شـــمس گـــر مشـــرتی زهـــره جبینـــی گشـــته 
  ایـمسـر کیـوان شـدهماهم از عشق مهـی بـر 

 

 

ــــــردم ــــــام ک ــــــاىل خ ــــــن خی ــــــالش م   بخ
  چـــــــو دل را در محبـــــــت خـــــــام دیـــــــدم

ـــــــــــــــردم  ـــــــــــــــه را در دام ک   دل دیوان
  اش در جــــــام کــــــردمشــــــراب پختــــــه



١١٣ 

  بمیخانـــــــــــه کشـــــــــــیدم زاهـــــــــــدی را
ـــــــــــوفئی را ـــــــــــودم ص ـــــــــــاتی نم   خراب
  چــــــو ناکــــــامی مــــــا را خواســــــت دلــــــرب
ــــت ــــررخش ریخ ــــردم ب ــــت ب ــــزلفش دس   ب

 

  مــــر او را همچــــو خــــود بــــدنام کـــــردم
ـــــراب و ـــــردم خ ـــــام ک ـــــر آش ـــــد وبح   رن

  مــــن از او تـــــرک وصـــــل و کـــــام کـــــردم
  بدســــــت خــــــویش روزم شــــــام کــــــردم

 

ـــر  ـــدم شـــمس را دل نیســـت در ب   چـــو دی
ـــــــــردم ـــــــــرایش وام ک ـــــــــرب دل ب   ز دل

 

 

  شـویموسرشـارسـرخوشای خوش آندم کـه زمـی
  برجــام مــی و زلــف نگــاری سرمســت تســد
ــــر دوشآ ــــا ب ــــوی چلیپ ــــد دوگیس ــــه افکن   نک

ـــی کـــه شـــفای همـــه بیمـــا ـــب لعل   ران اســـتل
ــــربد ــــک عشــــوه ب ــــه بی ــــا آنک ــــۀ م   دل دیوان
  آب بـــر آتـــش رخســـار بـــزد کـــز دل و جـــان

 

  گلرخـــــی آیـــــد و در ســـــایه او خـــــار شـــــویم 
ــــار شــــویم ــــۀ خم ــــدر خان ــــص رقصــــان ب   رق

  ن داشــــت کــــه مــــا بســــتۀ زنــــار شــــویمرآســــ
  ایـــن شــــگفتی کــــه روا داشـــته بیمــــار شــــویم

  ر بــر زن و بــازار شــویمهــ خواســت مــا شــهره بــه
  ه یـــــــار شـــــــویمبهـــــــوای رخ او خـــــــاک ر

 

  یـــار شـــريین دهـــنم از لـــب شـــکر بـــارش 
ــویمبوســه ــار ش ــه شــکر ب ــا ک ــا ت   ای داد بم

 

 

ـــرنگم ـــرخ و گل ـــره س ـــود ار چه   ز خـــون دل ب
ـــــوازد ـــــوازد ز فضـــــل و بن ـــــی نن ـــــرا کس   م
ــم ــرغ دل ــال م ــو ب ــف ت ــر زل ــون س ــته چ   شکس
ــم ــل و دیگــری از عل ــد از عق ــخن کن ــی س   یک
ــتی کــن ــرک هس ــه ت ــم ک ــق نیوش ــخن ز عش   س

ـــای عقـــل بســـا   ىل نکـــرد طـــی قـــدمیچوپ
 

  ز بـس ز جــور خســان همچـو غنچــه دل تــنگم 
  همـــی دو دســـت زمـــانم بســـر مگـــر چـــنگم
  ز بســــکه دســــت حــــوادث بزنــــد ســــنگم
ـــک بـــدل چـــنگم   بجـــان دوســـت نـــزد هیچی
ــنگم ــود ن ــه ز خــود خــواهیش ب ــه از خــرد ک   ن
ـــــربد عشـــــق بیکـــــدم هـــــزار فرســـــنگم   ب

 

  ندیــــد شــــمس ززهــــاد غــــري نرينگــــی 
  رنگمفــدای شــاهد و ســاقی و شــوخ یکــ

 

 

ــــد از طبیعــــت ز هــــر جفــــا چشــــیدن   تــــا چن
ـــدن ـــا چشـــم خـــویش دی ـــاگواری ب   اوضـــاع ن

ــــ ــــیمني ب ــــاری س ــــدار روی ی   نگــــاری ریدی
  اصـــل ســـعادت آمـــد خـــدمت بنـــوع کـــردن
ـــاىل ـــد جـــاه و م ـــاىل دربن ـــته ب ـــا کـــی شکس   ت
  هرجــا ســماع و ذوق اســت بایــد دمــی خزیــدن
  بـــر یـــاد چشـــم مســـتی خوبســـت مـــی پرســـتی

ـــ ـــقت ای ـــان در عش ـــوار خوب ـــادهای شهس   ن پی
  بــا آنکــه نخــل قــدش دارد رطــب چــو شــکر

 

  تـــــا کـــــی ز دور دوران جـــــام بـــــال کشـــــیدن 
ـــود شـــنیدن ـــماری از گـــوش خ ـــم یـــاوه بیش   ه
  در دور زنـــــــــدگانی بایســـــــــت برگزیـــــــــدن

ــدنا ــان ندی ــب کس ــن عی ــت اســت ای   صــل کرام
  بایـــدت پریــــدنبـــا پـــر علـــم و دانـــش مـــی

ــدن ــان خری ــد ج ــت از نق ــاع عشقس ــا مت ــر ج   ه
  آرمیــــدن در پــــای ســــروقدی نیــــک اســــت

ـــــدن ـــــرت دوی ـــــید از  کث ـــــب س ـــــانش بل   ج
ـــوه چیـــدن ـــر می ـــد از به ـــازه نده ـــس را اج   ک

 

  هنگام نوربخشی اسـتدرصفاهانشمسای 
  چـــون آفتـــاب بایـــد از ایـــن افـــق دمیـــدن

 

 

  بــر طــرف چمــن مــیچم هــم چــرت فریــدون زن   گــر دســت دهــد جــامی از بــادۀ گلگــون زن



١١۴ 

ــبو ــی خوش ــخو در کــش ز م ــرب کــی خوش ــا دل   ب
  گــر اهـــل صــفا بینـــی جــایش بـــدل خـــودده

  خـرم چـو گلسـتان بـاشگر دست دهـد بسـطی 
  در سري و سلوک ای جان مردانه چو ادهم باش
  چـــون کســـوت تســـلیمت پوشـــند بـــرب در فقـــر
ـــا میبـــاش ـــو لق ـــا یـــابی رو مح ـــر بق ـــر س   گ
ــاش ــل ب ــه و عاق   گــر مســت مــی عشــقی فرزان

 

  بس طعنه از این دولت بر خسـرو و قـارون زن
  فـــزون زنور اهـــل جفـــا بینـــی از مهـــردم ا

  ور روی دهد قبضی بر اشگ چـو جیحـون زن
  در جذبه و در حالـت بـس طعـن بمجنـون زن

  زن ١از دلــق کهــن تســخر بــر اطلــس و اکســون
  پـــس ســـنجق شـــادی را بـــر گنبـــد گـــردون زن
  از بهـــر دل عامـــان ایـــن نعـــل بــــوارون زن

 

  آ از حکمـت ایمـان خـوانیکدم برب شمس 
  در حکمــت اشــراقی دم کــم ز فالطــون زن

 

 

ـــــ ـــــیدهنق ـــــاه کش ـــــو یکم ـــــوب ت   اش رخ خ
ــــیده از سرمســــتی ــــت چــــو کش ــــروی کمان   اب

  ات را چـــو کشـــید از قلـــم و دلدســـتش مـــژه
ــــیچ ــــد از او ه ــــه نفهمی ــــت چونک ــــال لب   تمث
  آهــــو کــــنمش چــــون بخطــــا چشــــم ســــیاهت
  چـــون چـــاه زنخـــدان تـــو از کلـــک رقـــم زد

 

  از کلــــک و ز دل زلــــف تــــو بــــا آه کشـــــیده 
ــــاه کشــــیده ــــرخ م ــــر ب ــــد و خنج ــــود ش   بیخ

ــــاوک ــــس ن ــــیده ب ــــاه کش ــــان جگــــر ک   و پیک
  یـــــک نقطـــــه موهـــــوم بـــــدلخواه کشـــــیده
ــــــــیده ــــــــبانگاه کش ــــــــو بش ــــــــد دو آه   مانن
ــاه کشــیده ــن چ ــه در ای ــری ک ــس یوســف مص   ب

 

ــک صــفاهان    کــافر نکشــد آنچــه کــه در مل
  شـــمس از ســـتم دشـــمن بـــدخواه کشـــیده

 

 

  مــرغ دل را صــید کــردی از یکــی ترينگــاهی
ــردار عشــقم رو ســفید هــر دو عــالم   ســرخ رو ب

  یــز مصــر خــوبی زانچــه ســیمني زنخــدانای عز
  با رقیبان باده نوشـی همچـو خـون مـا بجوشـی
ـــــد ـــــد را نباش ـــــاه و ورد زاه ـــــل خانق   آه اه
  زنـــدۀ جاویـــد باشـــد آب حیـــوان را بپاشـــد
  از رخ خوب تـو مـات آمدبسـی شـاه و وزیـران

 

  بودش گناهیجزنگاهی بر رخت آخر چه می 
  چشم دل روشن که هستم کشته چشم سـیاهی

  مصری که افکندی بچـاهییوسفصدهزاران
  نگاهی گاهگـاهیکنپوشیازماچهخوبروی

  خواری بکشد آهـیآن اثر کز قلب صافی باده
  هر که بر آب حیات لعل تو جسته است راهی
  چون تولعبت نیست دراقلیم خوبی پادشـاهی

 

  باشدشـگفتیاین وزوهرگز نمیکارعشقست 
  شمس گرهرروزه مجنونست ازروی توماهی

 

 

ــــگ  ــــیچن ــــف نگــــار عجب ــــم زل   زد دل بخ
ـــه ـــتم بوس ـــدمخواس ـــاهش دی ـــارض م   ای از ع

  زلـــف از روی چـــو خورشـــید برانـــداز کـــه مـــن
  تــرک چشــم تــو عجــب خــون مســلمانان ریخــت
  زعفرانـی رخ مـن چـون بـه و ایـن اسـت عجــب
ـــرار ـــن و ق ـــا صـــرب و دل و دی ـــرد جف ـــرد از ن   ب

ـــــه بکـــــار   ـــــدل دیوان ـــــیدســـــت زد این   عجب
ـــی ـــار عجب ـــر زده م ـــب ب ـــاه عج ـــر م ـــه ب   حلق
ــــی ــــار عجب ــــب ت ــــیاهت ش ــــف س   دارم از زل
  خـــال هنـــدوی تـــو جـــا کـــرده بنـــار عجبـــی
  بــــاغ روی تــــو پــــر از ســــیب و انــــار عجبــــی
ــــی ــــار عجب ــــن بقم ــــه را م ــــن هم ــــاختم ای   ب

                                         
 .ایست از جنس دیبای سیاه رنگبافته ١
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ــوخ عجیــب ــو ای ش ــاد ت ــاخۀ شمش ــدچون ش   ق
 

ــــی ــــار عجب   بــــرده دل از کــــف هــــر شــــوخ کب
 

  ای از تـــري نگـــاه عجبـــتشــمس را کشـــته 
  بــیآهـوی چشـم تـو کــرده اسـت شـکار عج

 

 

  تضمني غزىل از خواجه حافظ شريازی
  هرکه راعشق حق اندر دل بود خودخواه نیست
ــاج مهرومــاه نیســت   عــارف انــدر روشــنی محت

 

ـــه نیســـت  ـــوۀ ال   در دل عـــارف بغـــري از جل
گـاه نیسـت   زاهد ظـاهر پرسـت از حـال مـا آ

 

  درحق ماهرچه گویدجای هیچ اکراه نیسـت 
 

 
ـــان خـــواهیم خواقصـــه ـــائی جه ـــااز بیوف ـــده   ن

  عارف ار پیل شب و روز اسـب همـت برجهانـد
 

  کانــدر ایــن بازیچــه دوران کســی دائــم نمانــد 
ــد ــواهیم ران ــدقی خ ــد بی ــازی رخ نمای ــه ب ــر ک   گ

 

  عرصۀ شطرنج رندان را مجـال شـاه نیسـت 
 

 
ـــی ـــان اله ـــدای عرف ـــایم اســـتعقـــل در بی   ه

  گـر گــدازد یـا نــوازد قــادر اسـت و عــالم اســت
 

  قـائم اسـت پس بهر دوری ولییی مظهر حـق 
  استقادرحاکمچهوینیارباستغناستچهاین

 

  کاین همه زخم نهانست و مجـال آه نیسـت 
 

 
  فیلســوفا ای کـــه رانـــی درحقـــایق تنـــد رخـــش
  آفرید از بهـر چـه انسـان وجـان وعـرش و فـرش

 

  هیچ دانـی ذات غیبـی از چـه آمـد فـیض بخـش 
  چیســت ایــن ســقف بلنــد ســادۀ بســیار نقــش

 

گـاه نیسـت زین معما هـیچ دانـا    درجهـان آ
 

 
ــاب ــا از رخ نق ــان برگش ــلطان خوب ــر ای س   آخ
ــراب ــد خ ــد ش ــابیهای زاه ــج حس ــالمی از ک   ع

 

ــاب  ــاب آفت ــردد حج ــی گ ــا بک ــحابی ت ــر س   م
  صـــاحب دیـــوان مـــا گویـــا نمیدانـــد حســـاب

 

ــه نیســت  ــته ل ــان جس ــن طغرانش ــدر ای   کان
 

 
  ای گــویم تــرا از جــان و از دل خــوش شــنونکتــه

  صــــال ای راهــــرودرخرابــــات مغــــان در ده 
 

  در بــــــر آزادگــــــان گیتــــــی نمیــــــارزد بجــــــو 
  هرکـــه خواهـــد گوبیـــا و هرکـــه خواهـــد گـــو بـــرو

 

  درگاه نیستدراینگريوداروحاجب ودریان 
 

 
  در براهـــل طریقـــت خودپســـندیدن خطاســـت
ــان بعاشــق هرچــه بپســندی رواســت   ایشــه خوب

 

  صـوفیا گـر اهـل دردی دردنوشـی از صفاســت 
  انـدام ماسـتهرچه هست از قامت ناسـاز بـی

 

  ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیسـت 
 

 
  نیســـتی در عـــني هســـتی شـــیوۀ مســـتان بـــود
ـــود ـــن و آن ب ـــد ای ـــا در بن ـــدل کج ـــق یک   عاش

 

  هرکــه دلــرا باخــت کــی در بنــد مــال و جــان بــود 
ــــود ــــنت کــــار یکرنگــــان ب ــــه رف ــــر در میخان   ب

 

  فروشان راه نیستخودفروشان رابکوی می 
 

 
  و رنــدی الزم اســت در طریــق عشــق سرمســتی

  ای عجب خورشید سرزد باز زاهـد نـائم اسـت
 

  سالک ار با گلرخان جامی ننوشد نادم است 
ــم اســت ــش دای ــه لطف ــاتم ک ــري خراب ــدۀ پ   بن

 

  وزاهد گاه هست وگاه نیستشیخورنه لطف 
 

 
ـــی ـــث ملت ـــی ز بح ـــه میالف ـــان چ ـــزد درویش   ن

ــد کســوت و بــی   کســوتیشــمس را یکســان نمای
 

ــد راســت یک  ــر موح ــیم ــا نعمت ــدری ب ــان حی   س
ـــی ـــاىل همت ـــیند ز ع ـــر صـــدر ننش ـــافظ ار ب   ح
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  عاشق دردی کش اندربندمال و جاه نیست 
 

 
  تضمني غزىل دیگر از خواجه حافظ شريازی

ـــاره ـــیب ـــالم اعالم ـــوس ع ـــا جـــان ه ـــرده   ک
  کـــردهـــر زمـــان آرزوی علـــم االســـما مـــی

 

  کــردمیــل بــر قــاف قــدم منــزل عنقــا مــی 
ــ ــا م ــم از م ــب جــام ج ــالها دل طل ــردیس   ک

 

  کــردآنچـه خـود داشـت ز بیگانــه تمنـا مـی 
 

 
  آنکــــه جانهاهمــــه انــــدرطلبش مجنــــون بــــود

ــی ــه ب ــیآنک ــان ب ــام و نش ــودن ــل و بیچــون ب   مث
 

ــــود  ــــای وصــــالش خــــون ب ــــا بتمن   آنکــــه دله
ــود ــريون ب ــان ب ــون و مک ــز صــدف ک   گــوهری ک

 

  کـــردطلـــب از گمشـــدگان لـــب دریـــا مـــی 
 

 
ــود ــو ب ــه ت ــک ن ــیش از فل ــه پ ــق ک ــتی عش   هس

ـــــودمت ـــــر ســـــو ب ـــــی بجمـــــال ازل از ه   جل
 

  ذات بحــت ابــدی بــود کــه عــني هــو بــود 
ـــود ـــا او ب ـــه احـــوال خـــدا ب ـــدىل در هم   بی

 

  کـــرداونمیدیـــدش و از دور خـــدایا مـــی 
 

 
  شــنود انــدر گــوشایــن کــه باشــد کــه ســخن مــی

  وین کـه باشـد کـه بـود آفـت دیـن غـارت هـوش
 

  این که باشد کـه جهـان هسـت از او پـر ز خـروش 
  ر پـــري مغـــان بـــردم دوشمشـــکل خـــویش بـــ

 

ـــی  ـــا م ـــر حـــل معم ـــد نظ ـــردکـــو بتأیی   ک
 

 
  بهـــر تحقیـــق زمــــانی دلـــم از پـــا ننشســــت

ــده و مســتجســتمش ســرخوش   وآزاده و فرخن
 

  تا بـآن پـري حقیقـت دل مـن خـوش پیوسـت 
  دیــدمش خــرم و خنــدان قــدح بــاده بدســت

 

ــه صــد گونــه تماشــا مــی    کــردو انــدر آن آین
 

 
  جانسـت مقـیم گفتم ایـن کیسـت کـه انـدر دل و

  گفتمش چیست صفت گفت که رحمـن و رحـیم
 

  گفــت جانــان جهــان اســت جمــاىل اســت قــدیم 
ــیم ــوکی داد حک ــني بت ــان ب ــن جــام جه ــتم ای   گف

 

ــا مــی  ــد مین ــن گنب ــه ای ــروز ک ــردگفــت آن   ک
 

 
ـــر پـــري مغـــان کـــس نـــرود جـــز بصـــفا   در ب
ـــدا ـــربی ره بخ ـــرا نیســـت صـــفائی ن   چـــون ت

 

ــا  ــدم همگــی صــدق و وف ــتم و دی ــفا رف   بص
ــعبده ــه ش ــیآنهم ــه م ــل ک ــا عق ــاه ــرد آنج   ک

 

ــد بیضــا مــی  ــیش عصــا و ی   کــردســامری پ
 

 
ـــد ـــانی بکمن ـــان جه ـــته دل و ج ـــتم ای بس   گف
ــد ــایش قن ــرو ریخــت ز لبه ــن چــه سریســت ف   ای

 

ـــد  ـــب خن ـــی از ل ـــده کن ـــی و زن ـــالمی را کش   ع
ــــد ــــردار بلن ــــت س ــــز او گش ــــار ک ــــت آن ی   گف

 

  کـردجرمش این بود کـه اسـرار هویـدا مـی 
 

 
ــــــار اگــــــر ــــــد ی ــــــا بنمای   روی دل آرای بم

  در اســـــــرار الهـــــــی بـــــــرخم بگشـــــــاید
 

ـــــاره ز دل بزدایـــــد  ـــــش کـــــونني بیکب   نق
ـــد ـــدد فرمای ـــاز م ـــدس ار ب ـــیض روح الق   ف

 

  کــرددیگــران هــم بکننــد آنچــه مســیحا مــی 
 

 
ــان دانــی چیســت ــه غیــب و عی   گفــتم ایــن تفرق
  انـــدرآن تنـــگ دهـــان ســـرنهان دانـــی چیســـت

 

ــی چ  ــون و مکــان دان ــن ک ــدایش ای   یســتســر پی
ـــی چیســـت ـــان دان ـــف بت ـــلۀ زل ـــتمش سلس   گف

 

  کـردای از شـب یلـدا مـیگفت حافظ گلـه 
 

 
  مخمس غدیریه
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ــا ــان بجویباره ــدت می ــون ق ــرو چ ــته س ــه بس   ن
ـــا ـــه ارغـــوان چوعارضـــت شـــکفته دربهاره   ن

 

  زارهـانه رسته الله چون خـدت بطـرف اللـه 
  زارهــانــه ضــیمران چــو خــط تــو میــان ســبزه

 

  عقارهـابـینه نرگسی چـو چشـم تـو خمـار  
 

 
  نـــدانما دو آهویـــت چگونــــه شـــري گـــري شــــد
  بخـورد خــون دلــم بســی چـو لعــل تــو بشــري شــد

 

ــري شــد  ــا دل   دو جادویــت نخــورده مــی بخــون م
  بریخــــت خــــون دل وىل بزنــــدگی بشــــري شــــد

 

ـــا  ـــتگان نگاره ـــدگی بکش ـــد زن ـــی دهن   بل
 

 
  دو ســــنبل تــــرش نگــــرزره زده بــــر ارغــــوان
ـــان ـــش امتح ـــان آت ـــی می ـــد مگـــر سیاوش   کن

 

ــاردان دو  ــر دو ن ــاده ب ــربش نگــر فت ــوده عن   ت
  همـــاره مـــاه مـــا چـــرا بعقربـــی بـــود قـــران

 

  بشاخ عاج حلقه زن که دیـده اسـت مارهـا 
 

 
ـــاغ داردا ـــف ای ـــود بک ـــه بانگـــار خ ـــر آنک   ه

  اش بهشــــت و بــــاغ دارداز چهــــر بــــه زاللــــه
 

  کجــــا خیــــال بوســــتان و یــــا کــــه راغ داردا 
ـــــــــه ـــــــــاغ داغ دارداز آرزوش الل ـــــــــا بب   ه

 

  ن خــونجگر ز عشــق گلعــذارهاچــو عاشــقا 
 

 
  نــواز مطــرب ارغنــون کــه شــام غــم ســرآمده
ـــده ـــان معطـــر آم   فشـــانده گیســـوان زهـــم جه

 

  بکـــوری رقیـــب دون بخانــــه دلـــرب آمــــده 
ــده ــور آم ــو شــمس ان ــا چ ــزم م   بصــبحدم بب

 

  چـه خــوش بــود نگارهــا همیشــه در کنارهــا 
 

 
  بـــس اســـت ســـري خانقـــه کنـــون بـــدیر رو کـــنم

ــــم ز خــــون رزو ــــدگی ه ــــرای بن   ضــــو کــــنمب
 

  بپــای خــم ز دســت مــغ ز بــاده ســرخ رو کــنم 
  برقص و چرخ کف زنـم ز عشـق هـای و هـو کـنم

 

  بســـی ببوســـم آنزمـــان لبـــان میگســـارها 
 

 
  علـــی الصـــباح عیـــدمی بســـاغر بلـــور کـــن
  ز بـــرق بـــاده ســـینه را ظهـــور نـــور طـــور کـــن

 

ــر از مــی طهــور کــن    از آن خــم غــدیر خــم پ
ــن ــور ک ــق ن ــم غری ــی دل ــی ز پ ــای پ   ز جامه

 

ــدش شــمارها  ــده چنانکــه کــس دگــر نتان   ب
 

 
ــــد ــــري ش ــــا کث ــــنه بماهه ــــددر س ــــه عی   اگرچ
  شــهی کــه بهــر مصــطفی معــني و هــم نصــري شــد

 

  مبـــارک و خجســـته فـــر ز جملگـــی غـــدیر شـــد 
ـــري شـــد ـــق بش ـــتش زبـــان ح ـــق والی ـــر ح   زام

 

  که اوست اصل دین ماجز اوست مستعارها 
 

 
ــــرادری ــــد ب   کســــی کــــه داد مصــــطفی باوی

  صـــراط حیـــدری صـــراط مســـتقیم حـــق بـــود
 

ـــری  ـــرتش براب ـــد بحض ـــی کجاکن ـــر کس   دگ
ــعوه ــه ص ــد چگون ــریکن ــم پ ــاهباز ه   ای بش

 

  ندیـــده روشـــنی کســـی از آن ســـیاه کارهـــا 
 

 
ـــام حـــق رســـید چـــون ز قـــدس ذات داوری   پی
ــــری ــــود مظف ــــرا ب ــــدوی او ت ــــر ع ــــرتس ب   م

 

ـــدری  ـــر حی ـــوش س ـــر مپ ـــا دگ ـــی م ـــه ای نب   ک
  ای پیمــــــربینســــــازی ار عیــــــان ورانکــــــرده

 

  هــور شــد بــس اســت اســتتارهاکــه دورۀ ظ 
 

 
ــــان ــــع مؤمن ــــان جم ــــم می ــــدیر خ ــــزل غ   بمن
ــان ــق نش ــق داد ح ــدری بخل ــت حی ــت دس   گرف

 

ــــرتان  ــــاز اش ــــر از جه ــــربی ب ــــی بمن ــــد نب   بش
ــان ــس و ج ــدای ان ــه ای خ ــمان ک ــود سربآس   نم

 

  تو دوست دار هر کسـش بـود ز دوسـتدارها 
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ـــزدی شـــد از جمـــال مرتضـــی   ظهـــور ذات ای
  رتضــیبهشــت عــدن آیتــی شــد از خصــال م

 

  عیان جـالل سـرمدی شـد از جـالل مرتضـی 
  مســیح و خضــر تشــنه در لــب زالل مرتضــی

 

  همـــاره قنـــربش کنـــد بقیصـــر افتخارهـــا 
 

  خبــري ســر مــن عــرف بصــري غیــب بوالحســن
ـــرایر وعلـــن ـــه س ـــف هم ـــت منکش ـــزد اوس   بن

 

ــــري امــــر کــــن فکــــان بــــامر    ذوالمــــنن حیام
ـــدن ـــود روح در ب ـــدی نب ـــیض او ب ـــه ف ـــر ن   اگ

 

  رهـش بـود ز جـان نثارهـاهماره شمس در  
 

  ساقی نامه
  دل مــــــن دگــــــر بــــــاره دیوانــــــه شــــــد
ـــــــد گذشـــــــت ـــــــانیم بـــــــاز از ح   پریش
  مگــــــــر شــــــــانه دلــــــــرب بگیســــــــو زده

ـــــرارکـــــه در ســـــینه ـــــدارد ق   اش مـــــی ن
ـــــــف او  ـــــــونم کشـــــــید درســـــــر زل   جن

ـــــی ـــــون م ـــــهجن ـــــت ریش ـــــد عاقب   امکن
ـــــــتما ـــــــاد چشـــــــمان او مس ـــــــن از ی   م
  بـــــــده ســـــــاقی از آن مـــــــی آتشـــــــني
ــــــا   رتــــــو هــــــم مطربــــــا دســــــت آور بت
ـــــــر انـــــــاالحق بســـــــی دم زنـــــــم   ز س
ــت ــک دم اس ــدگی ی ــن زن ــه ای ــی ک ــده م   ب

ـــــه ـــــودن ـــــان نقـــــش وارون ب ـــــی جه   بین
ـــــپنج ـــــرای س ـــــن س ـــــج در ای ـــــز رن   بج
  بســـــــی بــــــــا توانــــــــائی و خواســــــــته
ــــــوش ــــــرو و داری ــــــت کیخس   کجــــــا رف
ــــر اســــت و نوشــــريوان ــــه بــــوذر جمه   ن
ـــــــی از حکیمـــــــان ایـــــــزد پـــــــژوه   بس
ــــاد ــــان بی ــــا ز ایش ــــز نام ــــود بج ــــه نب   ک

  مــــــاه بســـــی ســـــروقد بــــــرخ همچـــــو
ــــه بشــــکفته اســــت   بهــــر جــــا یکــــی الل
ـــــر آب ـــــري نقشـــــی ب ـــــان غ   نباشـــــد جه
ــــــــو ــــــــا ســــــــاقیا داد از دســــــــت ت   بی
  بیــــا ســــاقی ای برخیــــت جــــان پــــاک
  کـــــه از جـــــور گیتـــــی بجـــــان آمـــــدم
  کجاینـــــــــــد رنـــــــــــدان دلباختـــــــــــه
ــــاک کــــو ــــار دل پ ــــم چــــاک شــــد ی   دل
ــــــــجد و خانقــــــــاه ــــــــه دل از مس   گرفت

ـــــد  ـــــه ش ـــــوی جانان ـــــو گیس ـــــان چ   پریش
  تجنــــونم کشــــد ســــوی صــــحراو دشــــ

ـــــــدم بـــــــاز بـــــــريون ز مشـــــــکو زده   ق
  خـــراب اســـت چـــون چشـــم مســـت نگـــار
ـــــــید   ز پیکـــــــان مژگـــــــان بخـــــــونم کش
ـــــه ـــــد تیش ـــــر ســـــر زن   امچـــــو فرهـــــاد ب

ــــــتما ــــــرده از دس ــــــر ب ــــــک نظ   دل از ی
ــــن ــــا  و دی ــــر دنی ــــه فک ــــوزد هم ــــه س   ک

ـــــــه ـــــــزن نغم ـــــــای دارب ـــــــا روم پ   ای ت
  شــــــرر بــــــر دل خلــــــق عــــــالم زنــــــم
ــم اســت ــاغر ک ــک جــام و س ــه ی   خمــم ده ک

ـــــر د ـــــی ه ـــــري و غن ـــــودفق ـــــون ب   و دلخ
ــــــاج و گــــــنج ــــــا ت ــــــد شــــــاهان ب   نربدن
ـــــته ـــــال برخاس ـــــرت از م ـــــا حس ـــــه ب   ک
  نــــه آزرد هشــــت اســــت و نــــه مــــار دوش
  نمانــــــده بجـــــــز نـــــــامی از خســـــــروان
ـــــوه ـــــو ک ـــــختی چ ـــــان بس   بســـــی قهرمان
  فلـــــک هســـــتی جملـــــه بـــــر بـــــاد داد
ــــــیاه ــــــاک س ــــــر خ ــــــنش زی ــــــاده ت   فت
  یقــني دان کــه یــک اللــه رخ خفتــه اســت
  حقیقــت چـــو بحــر اســـت و عــالم ســـراب

  ده دلــــــم نــــــرگس مســــــت تــــــوبــــــرب
  بــــده ســــاغری بــــر مــــن از خــــون تــــاک
ـــــــدم ـــــــدمی در فغـــــــان آم ـــــــی هم   ز ب
ـــــاخته ـــــوانگی س ـــــق و دی ـــــا عش   کـــــه ب

  بـــــــاک کـــــــوخرابـــــــاتی رنـــــــد بـــــــی
  م تزویــــــــــــــر و ایــــــــــــــن آه آهااز آن د
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ـــــگ نیســـــت ـــــی جزاســـــتیزه و جن   بگیت
  ز زاهــــــــد ندیــــــــدیم غــــــــري از ریــــــــا
  کســـی را کـــه عشـــق حـــق انـــدر سراســـت
  دلـــش گــــر ز قیــــد جهـــان رســــته اســــت
  ندارنـــــــد در کـــــــف بجـــــــز دام شـــــــید

  انــــدچــــرا ســــالکان خــــام و دل مــــرده
  بمــردم بحســـرت کـــه یــک مســـت نیســـت
ـــــن آرزو ـــــدر ای ـــــده ان ـــــون ش ـــــم خ   دل
ـــت ـــدر کجاس ـــد قلن ـــون ش ـــرق خ ـــم غ   دل
ـــــدم ـــــت ق ـــــم در حقیق ـــــا او زن ـــــه ب   ک
ــــــــــیم ــــــــــا کن   ز اســــــــــرار دل درد دله

  بقربـــــان تـــــوبیـــــا ســـــاقی ای جـــــان 
ـــن ـــی کـــه از حـــد بشـــد جـــوش م ـــده م   ب
  بـــــده جـــــام وحـــــدت از آن خمـــــر ذوق
ــــــا ــــــر پ ــــــم زی ــــــتی نه ــــــالم بمس   دو ع
  تــــــوهم مطربــــــا ســــــاز کــــــن ارغنــــــون
ـــــــد ـــــــرب کن ـــــــو آواز دل   کـــــــه ســـــــاز ت

  بینــــد بمجلــــس کــــه بیگانــــه کیســــتنــــه
  بینــــد نــــه مطــــرب دگــــرنــــه ســــاقی بــــه

ـــــــود ـــــــن ب ـــــــوانگی ای   ره و رســـــــم دی
ـــــد   زرنـــــدی شنیدســـــتم ایـــــن نیـــــک پن

  ایدم یکــــــی نکتـــــــهز مســــــتی شــــــنی
ــــــــــه   ای هوشــــــــــیارشــــــــــنیدم ز دیوان

  زدانــــــش کســــــی ره بمقصــــــد نــــــربد
ـــــار ـــــر ک ـــــف از س ـــــی واق ـــــد آنکس   بش
  ز حکمـــــت نشــــــد چـــــارۀ درد عشــــــق
ــــگ ــــا ســــاز کــــن عــــود و چن ــــا مطرب   بی
  اممـــــن آن بلبـــــل بـــــاغ جـــــان بـــــوده

  همـــــــی یـــــــادم آیـــــــد از آن آشـــــــیان
  نـــــــوایم حکایـــــــت ز هجـــــــران کنـــــــد

  خــــواری کنــــیمچــــو زاغــــان چــــرا مــــرده
ــــــم  ــــــا دل ــــــک ب ــــــهفل ــــــردکني باخت   ن

ـــــــاز ـــــــن پاکب ـــــــر م ـــــــاقیا ب ـــــــده س   ب
ـــــه از ششـــــدرم ده نجـــــات ـــــک جرع   بی
ــــــــن ــــــــرین م ــــــــاران دی ــــــــرب ده بی   خ

ـــــت ـــــدیکرنگ نیس ـــــز رن ـــــس آزاد ج   ک
  کجاینـــــــد دلهـــــــای پـــــــاک از هـــــــوی
ــــت ــــیم و زر اس ــــاه و س ــــق ج ــــرا عاش   چ
ــــت ــــته اس ــــدان بس ــــاین خاک ــــرا دل ب   چ

ــــــه آ ــــــدک ــــــردان را بقی ــــــا بخ ــــــد ت   رن
  انـــــدره عشـــــق و توحیـــــد گـــــم کـــــرده

ـــت ـــت نیس ـــر دس ـــق زب ـــت عش ـــی مس   یک
  کــــــــه بیــــــــنم یکــــــــی محــــــــرم راز او

ـــی ـــد ب ـــی رن ـــتیک ـــر کجاس ـــی س ـــا و ب   پ
  زنـــــــم یکـــــــدم از ســـــــر توحیـــــــد دم
ــــــدا کنــــــیم ــــــان هوی ــــــر پنه ــــــی س   بس
  یــــــک امــــــروز هســــــتیم مهمــــــان تــــــو
ـــــک تـــــن هـــــوش مـــــن   بربیکســـــر از مل
ـــوق ـــدرم ز ش ـــن ب ـــر ت ـــن پوســـت ب   کـــه م

ــــــــو ــــــــداباله ــــــــال خ ــــــــنم جم   ت بی
ـــــون ـــــق و جن ـــــرق عش ـــــا غ ـــــم را نم   دل
ــــــــد   دل از هســــــــتی خــــــــویش دل برکن
  خردمنــــد کــــه یــــا کــــه دیوانــــه کیســــت
  نیایــــــد بجــــــز یــــــارش انــــــدر نظــــــر
  کجــــا یابــــد آنکــــس کــــه خــــودبني بــــود
ــــد ــــاب دل را ببن ــــق ب ــــري ح ــــر غ ــــه ب   ک

ــــه ــــی پخت ــــی چــــو م ــــود بگیت   ایکــــه نب
ــــار ــــد بک ــــزی نیای ــــق چی ــــز عش ــــه ج   ک
  فالطـــــون بحـــــريت بـــــدو جـــــان ســـــد

  ه دل بســـــت در حلقـــــۀ زلـــــف یـــــارکـــــ
ـــــ ـــــس ن ـــــز آزاده ک ـــــازد ج ـــــقرنب   د عش

  کــه مــن هســتم از هســتی خــود بــه تنــگ
  امکنــــــــون یــــــــار زاغــــــــان فرســــــــوده

ــــــان   نخــــــواهم مگــــــر وصــــــل آن گلرخ
  شـــــــــکایت ز دوری یــــــــــاران کنــــــــــد
ـــــــیم ـــــــد زاری کن ـــــــتان بیائی ـــــــو دس   چ

  ام تاختــــــهدواســــــبه غــــــم انــــــدر پــــــی
  مئــــی کــــو بــــرد جــــان بــــر شــــاه بــــاز

ــــــــا ــــــــده خضــــــــر دل را از آب حی   تب
ـــــاده ـــــه ب ـــــنک ـــــني م ـــــد آئ ـــــتی ش   پرس



١٢٠ 

ــــــد شــــــوئید از شــــــمس دســــــت   بگوئی
  کــش اســتمسـت و عاشــقمــنچـو معشــوق

ـــــقنخـــــواهم بجـــــز بـــــاده   خـــــواران رفی
ــــــــــردگان ــــــــــر افس ــــــــــد در را ب   ببندی
ـــــــیچ ـــــــد ه ـــــــی مگوئی ـــــــا و عقب   ز دنی
  بمیخانـــــه گـــــر خفتــــــه بینـــــی ســــــری

ــــ ــــردان ح ــــای م ــــاششناس ــــت ب   ق دوس
  چــــو بــــا محرمــــانش بخلــــوت شــــدید
ـــــــب یکـــــــدگر ـــــــید چشـــــــم و ل   ببوس
ــــــعبده ــــــر ش ــــــرخ پ ــــــر چ ــــــد ب   بخندی
ــــــــاز ــــــــی را بن ــــــــای م ــــــــانید مین   نش
  بیفتیــــــد در پــــــیش ســــــاقی بخــــــاک
  چـــــو یـــــک دور ســـــاغر بـــــآخر رســـــید

  خـــواران چــو یـــک تــن شـــوندهمــه بــاده
ـــــد ـــــص وحـــــدت کنن ـــــدور ســـــوم رق   ب
ـــــــم ـــــــار گ ـــــــت بیکب ـــــــوند از خودی   ش
ــــــی ای دل کجــــــائی کجــــــا   کجــــــا رفت
ـــر دوســـت ـــانم از س ـــب بجنب ـــن ل ـــو م   چ
ــــب ــــربم ســــوی ل   چــــو مــــن ســــاغری می
  مـــن از دســـت تـــو چـــون ســـخن ســـرکنم؟

  ای؟چــــــرا اینقــــــدر گــــــیج و دیوانــــــه
ـــــــف او ـــــــوئی از زل ـــــــر م ـــــــتم س   بگف
  نگفــــــتم هنــــــوز از دهــــــانش ســــــخن
ــــــت ــــــم مس ــــــادوئی چش ــــــتم ز ج   نگف
  پــــــس آن بــــــه نهفــــــنت همــــــه راز دل

 

ــی پرســت ــم م ــار اســت و ه ــم میگس ــه ه   ک
ـــــــت ـــــــیغش اس ـــــــاده ب ـــــــم ب   دوای دل
  جـــــز آزادگـــــان کـــــس نخـــــواهم شـــــفیق
ــــــــان ــــــــم دل آزادگ ــــــــا ه ــــــــینید ب   نش
  کــــه آن دام راه اســــت و ایــــن پــــیچ پــــیچ
  مبـــــــــادا بخـــــــــواری در او بنگـــــــــری
ـــــــاش   شناســـــــندۀ مغـــــــز از پوســـــــت ب
  یکـــــی جمـــــع دلـــــداده گـــــرد آمدیـــــد

ــــم چــــو شــــهد  ــــا ه   و شــــکربجوشــــید ب
  بگوئیـــــــــــد از شـــــــــــاهدو میکـــــــــــده
  بگـــــــــردش نشـــــــــینید بهـــــــــر نیـــــــــاز
  درودی فرســـــــتید بـــــــر جـــــــان تـــــــاک
ـــــــد ـــــــد ندی ـــــــدور دوم خـــــــویش بای   ب
ــــن شــــوند ــــود و مــــا و از م ــــرون از خ   ب
ــــــــد   بســــــــی دم ز ســــــــر هویــــــــت زنن

ــــه ــــمن ــــه خ ــــاغر ن ــــه س ــــاقی ن ــــد س   بینن
  دمــــــی نــــــزدم آســــــوده بنشــــــني بجــــــا
  تــــو دیوانــــه گـــــردی درآئــــی ز پوســـــت
  بتـــــو را گـــــريد از عشـــــق دلـــــدار تـــــ

  چگونـــــه دمـــــاغی ز مـــــی تـــــر کـــــنم؟
  ای؟تحمـــــل چـــــو پروانـــــهچـــــرا بـــــی

ـــــو بکـــــو ـــــه گشـــــتی دوان ک ـــــو دیوان   ت
  کشـــــــیدی دو صـــــــدنعره در انجمـــــــن
ـــــاره رفتـــــی ز دســـــت   تـــــو بیچـــــاره یکب
ـــــد اشـــــگ اســـــت غمـــــاز دل   اگـــــر چن

 

  


