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  هو
۱۲۱  

  میالرحمان الرح اللّٰهبسم 
  کمیعل اللّٰه نعمةن آمنوا اذکروا یها الذیا ای

  ون کندريت افزون کند                                کفر نعمت از کفت بتشکر نعم
عدم به  یکیمرحمت و موجودات را از تار یا سزاست که همه را نعمت هستیرياس مر خدایق یاس ب  حمد و سپ

سبح یاال ئیه وان من شیوان را به مصداق آیحو که جماد و نبات  ییفرمود دانا ییعالم وجود راهنما ییروشنا
د و به یکه از تمام عالم آدم را برگز یینایح خوان فرمود بیزبان تسب یسجدان بیه و انجم والشجر یبحمده وا

د  یرس کامل نساناد تا به مقام یاو دمد و دم بر یصورته او را به صورت خود آفر یاالدم عل اللّٰهمنطوقه خلق 
ت نفوس یکه به قدرت اراده اداره امور کون و مکان و ترب یید توانایان گردیعالم یگران شد و مربیممتاز از د

 یانسان کامل گذارده به نعمت وجود او در هر عصر و زمان همه را از ظلمت  ظاللت و گمراه ۀان را به عهدیآدم
و  ءایانب یله یت مشرف فرمود و رشته دعوت را وسیدعوت نموده خاصان را به شرف هدا یمان و آگاهیبه نور ا

  .م و مستمر نمود ئوسته قایپ ءایاول
  نظم

  م استئش دایزماآامت  یم است        تا قئقا وىل یپس بهر دور
ف یبون و توصش زینعمت ها هان از شماریال تحصوها زبان عالم اللّٰه ةکه به مصداق وان تعدوا نعم یمنعم
 ۀهمهم یمه هدئو ا ءایو اول ءایکه در زبان حال همه انب یمعرفت بخشن وريان بیان جهانیش از قدرت بئآال
که  ییهنماردر باخته اند  حق عبادتک کامقربان عباد نرد ما عبدت یعرفناک حق معرفتک انداخته و جملگما

خود  یه راجعون به سویو انا ال به حکم اناللّٰهمه را م نموده و برگشت هیخود را بر خلق مستق یایراه استان اول
  مقرر فرمود

  نظم
  میوريا میم و دریایم            ما زدریرو یم و باال مییما زباال
  میوريکه کجاها م یه راجعون                تا بدانیانا ال ۀخواند

  و خالصه  موجودات عد و عدد نثار بارگاه اشرف ممکنات  یحد و صلوات ب یت بیو درود و تح
  اللّٰهمع  ه                 تا جدار ملک ىلمصداق اول ما خلق اللّٰ 

  هاللّٰ  آله صلوات یه و علیعل                 اللّٰهمحمد ابن عبد  یاعن
مربان یآن رهرب رسل همه پنبوت ازمند و به نور یع کل نیآدم بشفاعت آن شف یعالم بلکه خاصان بن یباد که تمام

افت نموده و خداوند بندگانش را به یدر یع شاهیتوق یکه از دستگاه اله یاج و آرزومندند رسالت پناهمحت
ها یا ایا و آخرت را به حکم یرسول با طاعت امرش امر فرمود و باب سعادت دنالعوا یو اط اللّٰهعوا یفرمان اط

ف جمال و یکه توص یغمربیمان خود بر گشود پیبا ا بندگان فرمان بر یوما بریه و سلموا تسلین امنوا اصلوا علیالذ
  چون است یون است که محو ذات  پريمثالش از آنرو از چند و چون ب یکمال و وصف  خصال ذات ب

  ه وآله یع خصاله        صلوا علیبجماله    حسنت جم یبکماله      کشف الدج یبلغ العل
ف اال ذوالفقار آنکه سپاه یال س یاال عل ی فتشاه ال یعنیفه آن بزرگوار ی و خلنيو جانش یبخصوص بروص

ملک  یشوایت پیت و مصدر هدایوالان را قافله ساالر است اصل یان را سپهساالر و قافله روحانیمانیمان و ایا



 ۴

 طالب یابن اب یب علئب مظهر غرائ مظهر عجاني المومنري امنيناسوت و جربوت  امام متق یو ملکوت مقتدا
  ت اوست ین والأمه امت در شآنکه امر رسالت بر ه

  نظم
  موال نهاد یغمرب با اجتهاد               نام خود وان علین سبب پیز    

  اوست یموال یگفت هرکس را منم موال و دوست               ابن عم من عل
نش ینش نور بخش عالم بیدفرت آفر زه بنداريان شیشان معشوق عاشقان مقصود عالمیشان و حافظ ایدرو یموال

  انیوند ده جهان و جهانی و آسمان پنينقش بند زم
  نظم

  بود ی بود و زمان بود علنيبود                  تا نقش زم یوند جهان بود علیتا صورت پ
سر  یاز مکان یشمارند و هر زمان یب و شهود بیپاک آن بزرگوارانند در عالم غ یتابناک که نسلها یگوهر ها

  ندیخو یند و علویمور اوأگمارند همه م یگم گشتگان همت م یئگان و راهنمات سرگشتیبر آرند و به هدا
  نظم

  ندیمزاج آب و گل نسل و یند                بیورازر یگر زبغداد و هر
حل و عقد امور است  یبراالزم و  ضرور ني وجود سالطنيزم یرو یم و انتظام ظاهر نواحانظ یهمانطور که برا

فقر و فنا و  م به وجود ملوک کشورئاز طبقات آن است قا طبقه  و آسماننيز که زمیت باطن نینها یت بیوال
مطلقند باعتبار  یان به حق و راهنمایکه داع والیان ممالک ارشاد و اهتدی است حقیقت وجود اینگونه ملوک

چون  از ادوار زمان یان و در هر دوریع یبه شکل یاست که هر زمان یقت محمد و علیحکم وحدت همان حق
  روح در جسم عالم روانند  

  نظم
 لی بت عیار بر آمدکهر لحظه به ش

 هر دم بلباس دگر آن یار برآمد
  

 دل برد و نهان شد 
 گه پري و جوان شد

ر یمقدسشان به دل مقربان و خاصان و از آنان  به سا ین بزرگواران و از دلهایاول بر دل ا یوضات الهیزش فیر
  .گردد  یان افاضه میعالم
است  یش مفتخر و مباهیرن ساله بنام نامیاست ا ین بزرگواران که ظاهر و باطن نسل محمد و علیاز ا یکی

رهرب اصحاب  ل احوال آن سر حلقه اهل حال و یصاست که شرح حال و تف وىل اللّٰه ةن نعمیحضرت شاه نور الد
  .شود یده میر کشیبه رشته تحر ک خاتمهیده فصل و ک مقدمه و یکمال از والدت تا رحلت ضمن 
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  مقدمه
داست که نوشنت شرح حال بزرگان عرفان که یت ظاهر و هوريت و صاحبان ذوق و بصیبر اصحاب معرفت و درا

دقت و  یاست که در مورد آن بزرگواران از رو یت و مراجعه مقاالتنوابغ دورانند محتاج به مطالعه رساال
ت جهت یو صالح یستگیچگونه شایه ،اقتیآنکه از لحاظ عدم بضاعت و ل م شده است نگارنده بایصحت تنظ

 هق و قرعیق حق رفیست توفیت شرط نیکه داد حق را قابل ییکن از آنجاین رساله نداشته ام لیم ایب و تنظیترت
 یهلرضا نور نعمت ال  یازمند بمغفرت الهینن بنده ین شرح حال  بنام ایه ایته یل براآن فال خجسته میا

کهزار و ینکه در مسافرت نگارنده به کرمان که در سنه  نکار  مدد نمود تا آیق پروردگار در ایبت و همان توفااص
س یئکه در  ان اوان ر یاصغر معصوم یعل یطاب آقاتاتفاق افتاد جناب مس یقمر یصد و  هفتادو سه هجریس

 یحیفرمود که چون تاکنون شرح حال صحبوده از نگارنده درخواست  یشیاوقاف کرمان و سالها در فقر و درو
ار یهذا بسیده علیم و چاپ نگردیت و اطالع باشد تنظريبص یکه از رو وىل اللّٰه ن نعمةیاز حضرت شاه نور الد

ارباب کمال و صاحبان وجد و  یع مراتب باشد جمع و برایبموقع است که شرح حال با دقت نظر که جامع جم
ن کار بر یدوار  و در فکر ایق پروردگار امیکن به توفید بودم لینکه خود ناامآد نگارنده با حال طبع و نشر شو

که در کتابخانه جناب  یمعن نینکار مددکار شد به ایز در این ض مواطن حضرت شاه وىلیمدم  تا آنکه باطن فآ
ن موضوع یدر ا یتیمار با اهیبس یبرادر معظم نگارنده تذکره خط یاللّٰهنور نعمت  یدکرت عل ی آقانيالسالک زبدة
ن رساله به کتاب مستطاب بستان یم اید و با آنکه در تنظیدا گردیدر کار آشکار و هو یقت نوریدا شد و در حقیپ

 تذکره نيکن اصل اساس  همیشد لیه مدانشوران مراجع ی و نامه نياض العارفیق و ریق الحقائاحه و کتب طرایالس
  .بود  یخط
ات یاست که خود و پدرش در زمان ح یم ابن عبدالرزاق کرمانیرزاق بن عبدالکرن تذکره به قلم جناب عبدالیا

 یقت از روی شرح حال که در حقنير چنیسته وبا اجازه آن حضرت به تحریزیم حضرت شاه نعمت اله وىل
ن کار مصروف داشته در ضمن یش را بر ایقت و کمال اطالع بوده همت گماشته و اکثر اوقات خویصحت و حق

  بزرگوار  نوشته شده است  ت آننکه در زمان آن حضرت دو رساله در حاالید به اینمایذکره اشاره من تیا
                     ی ملک واعظريز ابن شیف عبدالعزیلاول تأرياول ـ رساله بنام جامع س
 دو نيخود به هم رۀاق در تذکجناب عبدالرز ن نصر اله که اکثرًید الدیف سدیلتأ ی ثانريدوم ـرساله بنام جامع س

ض ینموده و از ف بوده اند که در ک محضر حضرت شاه نعمت اله وىل ی مذکور کساننيلفد مؤینمایرساله اشاره م
احه ین شرح حال با مراجعه به بستان السیم ایز در تنظیاهل دل بهره ها برده اند نگارنده ن حضور آن سر حلقۀ
ق حاج یق الحقائت و طرایهدا ی  رضا قلنيعارفالاض یو ر شاه یمستعل یوانرين شین العابدیحضرت حاج ز

ن یعبارات ا ر نموده و اکثرً یفوق الذکر اقدام به تحر یگر و تذکره خطیکتب د یصدر و بعضالب یمعصوم نا
 نياوقات  ع یاست  ذکر و بعض یهمراه با فصاحت و بالغت خاص را که معمول زمان آن حضرت و غالباًتذکره 

ن رساله با نظر مرحمت ید است خوانندگان در هر عصر و زمان که هستند در ایاست ام عبارات نقل شده
 ینه انگارند و به نظر چشم پوش یزی فرموده لغزش نگارنده را به چنيته نواقص را بکمال  خود غمض عینگرس

  . نينستع و به نيالمستع اللّٰهنگرند و
  تاد و چهار هجری قمریبتاریخ دهم شهر رمضان المبارک یکهزار و سیصد و هف

رضا نور نعمت اللهی                               



 ۶

  فصل اول
  ت آن حضرتیخ والدت و شرح طفولیدر تار

سد والدت آن حضرت در شهر حلب اتفاق افتاده ینو ی اول مريمولف جامع س ی ملک واعظريکه شیبه طور
 ن موضوع اشاره شده یاشعار آن حضرت به ا یب بود و در بعضمادرش  اهل شبانکاره فارس و پدرش اهل حل

ن دارد لقبینعمت اله نور د
 بودم مجاور در عجم یمدت

 ا در ملک فارسیمن مجاور حال
 

 طلبین از نعمت اله مینورد
 گرچه اصلم باشد از ملک عرب
 جد ما آسوده در شهر حلب

 
مولف بستان  ه کهسان من اعمال هرات بوده است وىلسد تولد آن جناب در قصبینو ی منياض العارفیصاحب ر

ست و دوم شهر و رجب سال یاحه والدت آن حضرت را در کوهبنان نوشته اند روز والدتش پنجشنبه بیالس
فرموده  یسد که آن حضرت مینو یم یثانرين نصر اله مولف سید الدیکن جناب سدینوشته شده ل یهفتصد و س

  . باشد  یک میو  یوظ است که سنه هفتصد و ساند دال بر والدت من ذال ملف
  طفولیت آن حضرت

  خوانده اند ین شعر را میا یاز منسوبان آن بزرگوار نقل نموده آن حضرت در سه سالگ یدر تذکره خطبطوریکه 
 یقني میدان که آن درسی نداند
 که شیخ چله را درسی ندادند

  

مرا علمی اندر سینه دادند
 میسرمرا سه ساله حاىل شد 

 

نطور یشده و از جمله ا یر میس قرن تقریدر مجلس پدر آن بزرگوار شرح حال او ینقل است در پنج سالگ
احد شکسته شد و  یدر غزا) ص(متبت محمد  ید دندان مبارک حضرت ختمیس شنیمذکور شد که چون او

چون  شاه نعمت اله وىل خود را شکست حضرت یس تمام دندان هایمعلوم نبود کدام دندان  شکسته شده او
ن عمل یمور نبوده چرا انکار مأیس از جانب خدا و رسو ل بدیخاطر گذراندند که او نطور درید ایه شنین قضیا

ا و یو دو دندان طمع از دن ید بمحبت جد شما سیس یس فرموده بود ایدند که اوید نموده است در خواب
  .آخرت کنده ام

  



 ٧

  فصل دوم
  آن حضرت ئلدر خصا

 حال نيمنه و در عیات ومجمع کرامات بود در محاورت و معاشرت با وقار و هیبزرگوار در زمان خود مظهر آ آن
د زمان یگانه دوران و وحیق ین طرینمود ودر ا یضا مید و بیت سالکان یل ناقصان و تربیا و در تکمیکرب و ر یب

 ینفرمود هنگام سخن گفنت به تأ یار نمرا فروگذ یقت علویو طر یعت مصطفویق شریقه از دقایچ دقیبود و ه
با سالست و کلمات  یسخن نبود عبارت را طور اراییرا  یگریو نظم بود و در مجلس آن حضرت د یو آهستگ
 یا نوشته میرساله  یبرد از رو ینمود گمان م یشده که هر کس استماع م یبا فصاحت و بالغت ادا م یبه قسم
          د                         نخوان

  نظم
 کرد کشف حجاب یکه میانیع

 خمش کردن او زبان مقال
 دیزیو با یشده زنده خود شبل

 د سامع شدیرس یروح قدس
 

 چو آبیانیچو آتش بیزبان
 حال همه وجدو سخن گفنت او

 دیمر یتصوف برا یچو گفت
ث آمد یدر حد اللّٰهنعمت کما قال قدس سره 

 
  فرمودیق به حسن خلق و کمال اخالق التفات میبا خالفرمود و  یچگاه آواز بلند نمیه

  نظم
تا بود بران بودم و تا هست برانم دینرنجموریکیاز من به همه عمر

که در تذکره یبطور. فرمود  یحت با همه رفتار میخوش و نص یبه حسن سلوک و خو یت از خلق محمدیبه تبع
شان یاز ا یهرگز افراط در اکل و شرب و پراکنده خوار ده ویه داده ندیشانرا تکیچکس ایه ح شدهیتصر یخط
  ده نشده بود ید

جبه و اکثر  صوف  یزه بود و گاهیاهن کرباس  پاک و پاکريلباس ـ در تذکره مذکور است که لباس آن بزرگوار  پ
کم و ار ید و بسیا صوف سفیدستار غالبا ارمک  شرت رغبت داشته وىلیب یدیده اند به شمله صعیپوش ید میسف

 یلباس  آنجناب بوده و در سرد یحدو چهار گوشه بوده و گاه جامه او میشان از شمله و گلیا یمختصر بوده ردا
که  یبستند لباس کسوت یان جان میگرفتند و کمر عبادت حق بر م یجامه ها م یاوقات کپنک رو یهوا بعض

گذاشتند  یمهمل و معطل نم قهیف را دقیشردند اوقات یپوش یشان نه اوالدانشان نمیدند نه ایپوش یشان میدرو
نبود که آن جناب به  یرفتند و کس یل به توجه پرداخته و غالب اوقات بعد از غروب به خلوت میبعد از تحص

گذاشت پس از  یداشت بر آستان آن حضرت قدم م یآمده و حاجت یازمندیاشتغال دارند چنانچه ن یچه کار
  فرمودند  یمف اجازه حضور یاتمام و انجام وظا

را به کمال  ی صورت و معننين و خالصه جمع بین با آن بزرگوار قریه بزرگان دیه مرضیا روین و دنیدر امور د
با حضرتش  ین کرامت است کسیقت که بزرگرتیقه طریعت و سلوک بر طرینمود و در استقامت در امور شر یم

 .نمود ینم یبرابر
  

 ت مدانیچ آن را مقطع و غایه
م خجل گردم از آنیچون به عشق آ

امت شرح آنیم تا قیگر بگو
م عشق رادر شرح آن یهر چه گو



 ٨

  فصل سوم
قدس سره  یافعی اللّٰهخ عبد یآن حضرت به جناب ش ت ارادتیفیشاد و ک ام سلوک و اسرتیان ایدر ب

  یالعل
  
  

خ ینموده و علم بالغت را نزد ش یازرين شیخ رکن الدیل مقدمات را نزد شیتحص وىل اللّٰهحضرت شاه نعمت 
 ت حال منتیبحث کرده اند و در بدا ین خوارزمید جالالدیرا نزد س یو علم کالم و اله ین مکیشمس الد

 یرتاه خوداشیعلبرتبۀ را فرا گرفته و در آخر مرتبه  یعلفصوص الحکم شیخ محیی الدین عربی و منت اشارات بو 
  فرموده کما قال

 از کتاب ما است یز دفرت و ورقیحرف
 لوح محفوظ حافظ دل ماست

 

 و کشاف عقل کاریقانون علم کل
 علم ام الکتاب حاصل ماستایضاً 

 

را اطالع بر یکامل بوده ز یمکمل و مرشد یشه طالب دل آگاهیت احوال همیل و بدال حایآن حضرت در اوا
وسته در هر حال یدل آگاه که پ یبا انتباه و راهدان ت  صاحب دىلیل عناین راه جز توسل به ذیب و فراز اینش

را  درد طلب ر آن حضرت یار و ناگزست  ناچین یزیق سالک را برهاند چاره و گریهمراه باشد و از خطرات طر
بود به جد و جهد  یشیاز درو ینشان یودر هر مکان یاری یاریفرمود در هر د یکه  خود می بوده بطورريبان گیگر

  افتمی یمرا خواستم و گمگشته خود  یش میخودرد قت درمان یشتافتم و در حق یتمام به صحبت و خدمتش م
  نظم

 در راه با همراه نهیگر رو
 ستباز ر یتوان یزگمراه یک

 مرد خدا یبرد ب یره توان
 

 جو قدم در راه نهییرهنما
 دامن مرشد به دست یريتا نگ
ابان است  و تو  گمره کجا یره ب

  :سد ینو ین طور میدر شرح حال آن حضرت ا یدر ضمن تذکره خط
جهت نه جمع به یدر شهر مصر داد که سالهاست آتش فنا افروخته  و گنج یخرب مجذوب مجنون یدلفروز یروز

که از مراقبه باز  یدم متوجه شده  بعد از زمانیسرا سوخته چون به صحبت او ر یخود اندوخته و تفرقه ما سو
ز یه او را ننن نشایهوش و مد هوش آتشش مرده و اثرش باد برده دانستم که در تصرف در ا یدم مجنون بیآمدم د

دم مشغول به درس ید یچون به مسجد در آمدم شخص شدم ماًیو تکر شرفاً اللّٰهست تا متوجه مکه معظم زادها ین
ساکن شدم تا از  یدم زمانید ییایو او را چون در ر آن حرم نهادم خود را مانند قطرۀچون قدم د یث نبویاحاد

د یس یشان نهاده بود به من داد و گفتند ایش ایکه پ یبه من کرد و نسخه ا یدرس فارغ شدند  ناگاه نظر
  ه صلوات و الرحمن نفرموده اند یرت جد رسالتشان علث موضوعه که حضیاحاد
ا یح است یث خواهد که بداند صحیحد ینموده اند اگر طالب ن کتاب جمعیشان نسبت کرده اند  در ایو بد

  .سر است دست ارادت به دست او دادم و دامن او را در دست گرفتمین کتاب او را میموضوع از ا
  و از نظم در نظام آن حضرت است

 گانه عالمیب وقت و قط
 میمر یسینفسش همچون ع

 ا به نزد او شبنمیهفت در

 خ ما بود در حرم محرمیش
 زندهمرده ها از دمش شده 

 به صفات کمال خود موصوف
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اوفا فهم  اللّٰهخ عبدیش
 

د حضرت اوستیمراللّٰهنعمة
الریاحني در النظیم تاریخ نشر ه یافعی را روضظ انشوران ناصری است که شیخ عبداللّٰ ددر جلد هفتم نامه (

  )المحاسن است
ست و چهار سال از سنش گذشته بود با لجمله ید بیرس یافعی اللّٰهخ عبد یرت به خدمت شضکه آن ح یموقع
گوسفندان نموده ورمه آن  یم راع چوپانا و مصداق کلکیه انبريخ بوده و طبق سیب هفت سال در خدمت شیقر

  د آمد ید پدیدان توحیض از نظر آن مرد میفرموده که کثرت ف یده  و اکثر میچرانیجناب را م
  نظم

را نظریفتد بر تو مردیتا ن خرب یابی یش کیاز وجود خو
فرموده اند و  یدر آنجا به عبادت اشتغال م اللّٰه بود که حضرت شاه نعمة یعیمنقول است که در مصر مغازه وس

که به مکه معظمه  یباشند و در سفر یروند و در آن جا م یل مدان و منتسبان آن حضرت که بدان محیمر یبعض
 یال مؤسد سینویم یکند و کتاب یو تالوت م همکه توجه داشت دند که به خانۀید ینوران یريشده اند پ یمشرف م

است آن حضرت به  ین رازیموالنا قطب الد یاللّٰهست گفتند خاتم الحکما و العلما ین شخص کیند ایفرما
ار یاز مالقات آن حضرت بسو ط احرتام منظور یشان استقبال و شراین از ایشود قطب الد یوانه مجانب اور
  شود یمسرور م

اضات شاقه در کوه الوند همدان یپس از ر اللّٰهدر جلد هفتم نامه دانشوران ذکر شده  که حضرت شاه نعمت 
د پس از یرانگذاه شهدا در فصل تابستان بر سر تربت ش ینیک وضو اربعید با یات گردیعالت ارت عتبایمتوجه ز

  :ن است یاز آنها ا یکیساخته که  ید یاشرف متوجه و در مناقب آن حضرت قصا آن به جانب نجف
ور استیف چه حاجت به زی لطنيچنیجنس اوست که عالم منور استیاز نور رو

ده یرس ی اخالطنيد حسیلمحقق سد ایده و در آن جا به صحبت سیپس از مراجعت از مکه معظمه به مصر رس  
 یشان میم ایم که از حاالت شما بهره مند شویخواه ی فرمود ما منيد حسیقول است که سناند  از آن حضرت م

شان ظاهر یبرا یدانست رمز یا میمیا و لیمیس و ایمی چون کنيد حسید سیند که شما از علوم خود افاضه کنیفرما
 به نيد حسیبه رودخانه داشته س چۀیل بوده و دریخانه نمشرف به رود غرفه نشسته بودند که کرد و چون در

کند  یبندد دوباره باز م یچه را میل خون است در یند تمام رود نیب یکند م یه را باز مچۀ غرفینکه درمحض آ
مام ند تیب ید میگشا یم بندد و مجدداً  یده است که روان است باز میبر یو پا ل دستیل چون سیند آب نیب یم
د ما یفرما یند همان آب است پس از آن مشاهدات آن حضرت میب یکند میگر بار باز می است باز بسته و دريش

شوند در یون مريست سپس از آن جا برخاسته و بیفقر محمد یایمیما ک یست مدعاین حاالت ن جنسیرا از ا
 ۷۵۷قاسم انوار  را که در سنه د یز حضرت کاشف االسرار سیا معاودت در سراب تربیمت به مکه یموقع عز

ث ینزد من آوردند که از ح یند آن حضرت فرمودند جواناوریبه خدمت حضرتش م یمتولد شده در سن کودک
  .دم ی ندنيزم یت او در رویمن به قابل سن وسال انسان قابل نبود وىل

ز که دو منزل از سمرقند دور لنهر نزول فرموده ودر شهر سبنقل است که در مراجعت از مکه آن حضرت به ماوراءا
پر از  یگذارده و حوض یبنا فرمود و نماز جمعه در آن م یت معمور و مشهور است ساکن شده مسجدیو به غا

  .دندیده و آنرا حوض شکر نامیآشام یشکر کرده مردمان از آن شربت م
نور هزار نفر ) وراءالنهردر ما(در جلد هفتم نامه دانشوران ناصری می نویسد که در حدود کوهستان دورگنج 

  .بحضرت شاه اظهار ارادت کردند



 ١٠

  فصل چهارم
  یمه هدو ائ آن حضرت تا رسول خدا نسب و شجرۀ یان سلسله یدر ب

  
  

به مبارکه یط  زالحسب شجرۀیشود نسب عز ینقل م ناًیکه ضمن تذکره احوال آن بزرگوار ذکر شده و عیبطور
 نيتش مذکور و مجمال آنکه نوزدهماست که در نظم در نظام حضر یروجهب ءاالسما یاصلها ثابت وفرعها ف

ابن عبد  اللّٰه نعمةن قرار است یالذهب نسب آن بزرگوار بد است و سلسلۀ)  ص(غمرب خاتم یجدش حضرت پ
ابن جعفر ابن صالح ابن محمد ابن  یابن هاشم بن موس ییحین یالد لابن کما اللّٰهابن محمد ابن عبد  اللّٰه
ن یابن زابن محمد باقر هيلع اللّٰهعبد  یل ابن ابیفر ابن الحسن ابن محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اسمعجع

 نيهم اجمعیه و علیو سالمه عل اللّٰهصلوات  یو فاطمه بنت النب یالوص یهيلعابن عل نيهيلعابن حس نهيلعیالعابد
  :ن نسب مبارک استین مرتبه و متضمن ایف آن حضرت شاهد این نظم شریو ا

 یعارفان ربانمحرم
 ی روحانريمرشد وقت و پ
 یچ روثانیکه نبودش به ه

 یاست تا دان اللّٰه عبد ريم
 یمانید مسند سلیس

 یمادرش شاهزاده سامان
 یف روحانیروح محض لط

 یشانیبود از پریجمع م
 یلم فانامختصر بود ع

 یکان احسان و بحر عر فان
 یروح بخشد گه سخن ران
 یجعفر اکرب است خاقان

 یافتند سلطانیهان در ج
 یآفتاب سپهر  سبحان
 یگفت او را جمله را جان

 ین را بانیمخرب کفر و د
 یخوان ین العباد میآن که ز

 یران یهيلعنور چشم عل
 یمانیملکت سل واىل
 یمروان یخارج یکور

 یست پنهانیآشکار است ن
 یا رب به بنده ارزانیباد 

 

 م وز آل رسولاللّٰهنعمة
 لّٰهال عبد ري منيالع قرة

 دیپدر آن محمد س 
 جهان یایباز سلطان اول

 ییحین ی کامل کمال دريپ
 یپدرش هاشم است و جد موس

 گر آن جعفر خجسته لقاید
 د صالح است و احمد نامیس

 پس محمد که نزد همت او
 قدریباز جعفر که بود عال

 دیپس حسن پس محمد آن س
 پادشاه ممالک دانش

  محمد که بندگان درشريم
 لید اسمعیس شاه سادات

 نيآن که روح ام اللّٰهعبد  یاب
 )ع(باز امام محمد باقر

 )ع( نيابن حس) ع(یپدر او عل
 )ع(دی شهنيباز امام به حق حس

 رسل به امر خدا یآن وص
 نه علمیآن که باشد در مد

 نوزدهم جد من رسول خداست
 اللّٰهل یهست فرزند من خل

 
  



 ١١

  فصل پنجم
  آن حضرت یو مسافرت هااضت یدوران ر

  
ک سمرقند در  شهر سبز رحل اقامت انداخته و در آن یفرموده در نزد یکه آن حضرت از مکه معاودت میاوقات

در سمرقند سه کوه است اول کوه نور دوم کوه : ن قرار است یاضات شاقه پرداخته اند که شرح آن از ایحدود به ر
ند ه ادیاضات شاقه کشینات داشته و ریسه کوه آن حضرت اربع نیتوبه سوم کوه ملک دار  نقل است که در ا

ار دشوار بوده آن یبرف باال رفنت از آن بس یاریآن جا و با بس یهاهر کویند در کوه ملک دار که بلند تر از سایگو
ا ورده اند و تنها بست روز است در آنجا برآیک صد و بی که رينات داشته و چله کبیحضرت هنگام زمستان اربع
  . نموده اند  یبرف روزه خود را افطار م

نقل نموده که آن حضرت  یواعظ الداعالن محمد ید الحاج نظام الدیاز قول س یزیترب ین مهدید عالالدیس
م یعظ یم سمرقند به عبادت و خلوت مشغول بودم که برفیعظ  یکوه هااز ام خزان در مغاره یدر انوبتی   فرمود 

ن به ادایاز ص یاز بهار گذشت  جمع یآن حضرت آن جا ماند تا زمستان و قسمت هشدد و در مغاره گرفته یبار
 ل به آن مغاره کردهیادان میشب هنگام شده و هوا منقلب و باران شروع کرده ص قصد شکار به آن کوه رفته و

دند آن یو د فتهای رسند آتش افروخته یبه داخل مغاره م یند وقتیکنند تا که به درون مغاره درآیبرف از آن دور م
ک خدمت آن حضرت  ماندند پس از درريگسسته متح اللّٰه یبه قبله نشسته و از ماسو یحضرت بر سر سجاده رو

  . کنند یمراجعت م
ده اند یاضات شاقه کشیبلخ واقع است آن جناب ر یسد در کوه صاف که در نواحینو ی منياض العارفیصاحب ر

ت سمرقند که به ینات آن حضرت در کوه صاف والیقسمت عمده اربع نوشته است که یکن صاحب تذکره خطیل
ا به ین کوه غار سابقا غار عاشقان بوده بوده یست که اسم ایف است به سر آمده و معلوم نغار عاشقان معرو

  .ده شده است ین نام نامینات آن حضرت به ایاضات  و اربعیمناسبت ر
ن کوهستان زمستان یده اند که در ایبوده به عرض آن حضرت رسانترک که در حدود سمرقند  ینقل است که امرا

نات یاز اربع یتوان ماند آن حضرت اعتنا ننموده و قسمت یآن نم یشود که در مغاره ها ید میت شدیسرما به غا
 جنابافت بزرگان اتراک سراغ آن ی یري کوه ها تمام نمودند پس از آنکه هوا تغنيخود را با کمال قوت در هم

 ی بر هالک داشتند چون در گاه مغاره از برف پاک ساخته و به داخل مغاره شدند آن حضرت را رونيقیده و آم
سجده شکر به جا آورده و در سلک ارادتمندان آن حضرت قرار گرفته و  یافته تمامیقبله  متوجهده نشسته و اسج

د که آن یآ ید میپد اىلیجان و خخل انرسد در خاطر سلط یمور گورکان می ترين خرب به سلطان زمان امیچون ا
به  ءاز امرا یگریا دین یخ نور الدی شريد امیروانه نما یگریه دنقطحضرت را از مقر خالفت دور سازد و به 

 بر ري امريد داشت بعد از آن هرچه خاطر خطیبا ید نمود و صحبتیق حال بایاول تحقکه دارد  یسلطان عرضه م
با آن جناب نمود در موقع مالقات آن حضرت  یمالقات دیپسند ین رأیمور ای تريام د کردید چنان باريآن قرار گ

از  یمتق یدید سی اظهار داشت چرا باري همراه داشته تناول فرمود امريکه ام یبه قبله نشسته بود و از طعام یرو
اطر آن صاحب ن صاحب عزلت لقمه حالل شده بود در خیا یطعام حرام تناول کند آن حضرت فرمود چون روز

مور اظهار ی تريله وصول حالل به محل خودباشد پس از آن امیشان انداخته که وسیه مالقات درویدولت داع
د آن حضرت یئنقل فرما یگریآن که از ملک ما به طرف د ست اوىلین ملک نیفرمودند که چون وطن شما ا

م مملکت شما بود یم و هر جا که نشستی کردريسکهبه مراقبه فرو رفته بعد سربر آورده فرمودند هر مملکت  یساعت
دا کرد پس از یتمام نسبت به آن حضرت پ یتام و اخالص ین صحبت و مالقات مسرور و اعتقادیمور از ای تريام
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 یآنجا خانقاه یدر هفت فرسخ و فرو آمدند یباغ یایآن آن حضرت متوجه مرو شدند ودر خانه خواجه زکر
به سر آوردند سپس به  ینیده وقف آن نمودند پس از آن به مشهد رفتند و اربعیرا خر هتل حل ۀیساختند و قر
سادات که مصنف کنز  ینین حسی عماد الدريدخرت ام ینی حسريت میلنهر انتقال و در آنجا طبق وصءاطرف ماورا

ه بود نوقت سن مبارک آن حضرت شصت شدیالرواح است در حباله نکاح خود در آوردند و در االرموز و نزهة ا
ل پرداخته و به یف کتب و رسایمت فرموده و اوقات اقامت در آن جا به تصنیپس از آن به کرمان و کوهنبان عز

که در ضمن تذکره شرح احوال مذکور است هشتاد و شش رساله از آن زبده اهل حال وقدوه اهل کمال در  یطور
ل اله فرزند حضرت شاه در کوهبنان ین خلید برهان الدیادگار گذارده شده است و حضرت سیصفحه روزگار به 

ن نظم از آن حضرت در مورد مولود مذکور ین جهان گذارده اند و ایدر سنه هفت صد و هفتادو پنج قدم به ا
  است 

 عز وجلیخدایاز قضا
 م ساعت گذشته بود از روزین
 فیازدهم بود ماه و وقت شری

 پنج و هفتاد و هفتصد از سال
 اللّٰهل ین خلی برهان دريم
  مقدم برآمد از عالمريخ

 یکسب او باد علم ربان
  

 وم و قادر سبحانیقیح 
 نه در مه شعبانیروز آد

 زانیماه در حوت و مهر در م
 رفته در کوهنبان که ناگهان

 ب بنده را مهمانیآمد از غ
 ارانیدم ازیشن یئمرحبا

 دانیحاصلش باد عمر جاو
  

از آن به خلوت و نماز و  یفته و در محلريک مزار است میکه نزد یهام اقامت در کوهبنان به کویحاصل آنکه ا
ارت و ی معروف  و ارادتمندان ومخلصان بدان مکان از جهت زريتوجه اشتغال داشته و آن محل به تخت ام

  .وند ريعبادت م
حضرت در شهر نکه آن یا احه اشاره شده بهیند در بستان السیفرما یمت میزد عزیپس از آن از کوهبنان به جانب 

ت و اهانت نموده اخراج بلد کردند و در یار بنابر مخالفت مذهب بر آن جناب اذیزد ساکن بود باالخره اهل آندی
اله ثم  نعمةتعرفون (د یه را خوانده به گوش مردم آنجا رسانین آیرفت ا یون مريکه آن جناب به ب یوقت
 ار فرمود و یخوش اخت یان رودخانه آنجا موضعیدر م به تفت رفته نپس از آ) نکرونها و اکثر هم الکافرونی

ن عبارت را دستور فرمود یآن ا یروطرح خانقاهی کردند که عمارت وسط باغ خانقاه را کاشی کاری نموده و 
آن  یبوده بنا ی باعز و فرري آن مکان سلطان اسکندر که امريکن امیالقلوب ل ءالمحبوب شفا ءلقانقش نمودند 

ماال کالم به  یتیتمام و جد یآن حضرت بود اطاعت ودر استحکام عمارت جهد یو آن چه رأرا تمام نموده 
است که خود اشارت  یآن حضرت باشد شعر ب همت عاىلکه مناسیدر مورد ساختمان عمارت خرج داد وىل
  :بدان فرموده 

مختصریئسرایهمتش سازگر به قد
 یکن یکه مهمان یرا اگر خواه اللّٰه نعمة

 دید کشیبا یم میبه هفت اقلیواریدچار 
 دید کشید جهان سر تا به سر باگر سفرۀ

  

که جهت مهمانان  که در مورد عمارت خانقاه مذکور ی عبارت تذکره خطنيست که عیمناسبت ن ین جا بیدر ا  
  :شود  یست نقل میاز لطف ن آن حضرت ساخته شده و خاىل

   )وده اندنمطرح بنا  یواالبر اسلوب خانه کعبه در واد جهت مهمانان یاما خانقاه(
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   )خرم باعتدال ینزه و مکان یق سباست موضعئبا صفا که رشک گلستان ارم و حدا هوصف(
   )جنتان عنء الزالل و نهارها و اقطارها الماا یف یو رفعت بنا تجر ءهوا و عذوبت ما(
   )خلقیلم  ارةعم یللعباد و ه ه بما قدره اله رزقاًیصل الیصل لمن ی و الشمال نيمیال(
   )نهی و مجاوران مکه مبارکه و مدنيزم یرو  و اعاىلنيد و اکثر سالطالبال یمثلها ف(
   )فشیترکستان به صحبت شرندگان از عربستان و یبه و مسافران عراق و خراسان و آیط(
   )هوا یفرموده اند که خوب یل بوده اند و آن حضرت میل و افاضات با برکاتش را ناینا(
   )د رحل اقامت دریمد یم ساخته و مدتین دو مملکت مارا مقیاهل ا ءو فطانت ذکا(
   )شرت محل رحل کرامت کوهبنانیفرمودند اما ب یتوجه به تفت م یکوهبنان و گاه(
   )ز و سر افراز بودندئار فایندیاهل ا ی نعمتنيوآثار رحمت پر ورگار به چن بوده(

کردند چون به آن  یزدند و اموالشان غارت میان را می راه دزدان کارواننيدر مراجعت از تفت به کرمان در ب
همه  یپا به آنان زدند که دست و یبیدند و در مقام غارت و ترساندن و آزار برآمدند آن جناب نهیجناب رس

حت و شفقت ینص اان همه آنها را گرفته نزد آن حضرت آوردند آن حضرت همه ریدزدان  از  کار  افتاد کاروان
ه یند به مالقات فقرمت و در زیفرمود همه توبه کردندو مرخص شدند پس از آن از کوهبنان به قصد کرمان عز

ز اشاره به یرفته و ن یده میار از آن بزرگوار دیدم آندار مریکه از اکابر عرفا بود و کرامات بس یزرند ابولمعاىل
نان و ماست به  یزنريماهان رفته در ماهان پو به کوهبنان  یچند زنموده اند پس ا یرفعت مرتبه آن حضرت م

حضورش آورد و استدعا نمود ماهان بمانند قبول فرمود ماندند و طرح باغ شهداد و باغ خلوت و ساختمان 
  .  د و حمام فرمودند آباريخانقاه خ
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  فصل ششم
  خ کباریسلسله خرقه و رشته اتصال آن حضرت به مشا

  
از  یاریار عرب نموده و بسیران و توران و دیاحه مذکور است که آن جناب در بدو طلب سفر ایدر بستان الس
خ ی به خدمت شنيفی الشرنيده و در حرمیخ زمان رسیاز مشا یده و به صحبت جمعیعصر را د یعلما وعرفا

در ضمن نظم در نظام خود  عظام خیر مشایده و نسبت خرقه و اتصال آن حضرت به سایرس یمنی یافعی اللّٰهعبد
  :ب ین ترتیدار است بدیآن بزرگوار ظاهر و پد
 خ ما کامل و مکمل بودیش

 یگاه ارشاد چون سخن گفت
 اللّٰهبود نام عبد یافعی

 یروحان یصالح بربر
 بود یهم کمال کوف  اوريپ

 دیباز باشد ابوالفتوح صع
 افتیت ین او عنایمد یاز اب
 به صفا یبود مشرق یمغرب
 دیخ صعین است شیمد یخ ابیش
 بود   ودگر آن عارف و دید

بود در اندلس ورا مسکن 
  او بود هم ابوالربکاتريپ

 یباز ابوالفضل بود بغداد
 بود خ او احمد غزاىلیش

 کر استخرقه اش پاره بود اوب
 خ ابوالقاسمی نساج شريپ

 خ بزرگ او سلمانیباز ش
 مظهر لطف حضرت واهب

 خ کاملش دانندیخ او شیش
 ید بغدادیخ او هم جنیش
 یسقط یخ او خال او سریش  

 بود معروف یخ سریباز ش
 افتیجواز احسان  یهيلعموس او ز
افت در خدمت امام مجال ی
 دانیخ معروف را نکو میش
 ل استب مجبویخ او هم حبیش
 ابوالحسن باشد ی بصرريپ
 وىل یهيلعافت از صحبت علی

 بود قطب وقت و امام عادل 
 ید را نکو سفتیدر توح

 ن درگاهیرهرب رهروان ا
 یخ من است تا دانیخ شیش

 کمال افزود یکز کمالش بس
 دید شهید است آن سعیکه سع

 افتیت یوال به کمال از وىل
 مایآفتاب تمام مه س

 دیش نبود در توحريکه نظ
 ت او ابو سعود بودیکن

بس کرم کرد روح او با من 
 صفات به جمال و کمال و ذات و

 یافضل فاضالن باستاد
 بود مظهر کامل جالىل

 زانکه نساج صاحب ذکر است
 مئمرشد عصر و ذاکر دا

 انیش نبود در اعريکه نظ
 کاتب یخ بو علیش یبندگ

 ش خوانندیرودبار یبو عل
 یدمشق دلشاد یمصر معن

 یسقط یمحرم حال او سر
 سر او باو مکشوف یچون سر

 افتیمان یکفر بگذاشت نقد ا
 واب در گهش ده سالبود ب

 خوان یش میئد طاخ داویش
 طالب است و مطلوب است یعجم
 خان انجمن باشدیخ شیش

 یهيلععل یگشت منظور بندگ
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 خرقه او هم از رسول خداست
 م وز آل رسولاللّٰه نعمة
 و تمام ی نسبت خوشنين چنیا

  

 استف کری خرقه لطنين چنیا
 است زوج بتول یهيلعنسبتم با عل

 خوش بود گر ترا بود و سالم
  

  



 ١۶

  فصل هفتم
  آن حضرت  و اصحابني و واصلنيل طالبیدر ارشاد و تکم

  
از بزرگان  ۀل عدیت و تکمیم و تربیدر کرمان موجب بسط تعل وىل اللّٰه نعمةظهور آفتاب درخشان حضرت شاه 

ت  و یچگاه از تربیدآن حضرت در سفر و حضر هیقان گردیمان و کمال اصحاب ایج امر ایشرفت و ترویعرفان و پ
فرمود اکثر  ینم یر صفحات جهان خودداریساناقصان چه در حدود کرمان و چه در کوهبنان و چه در  لیتکم
 شده ريزد منان مستنیده حضرت ایمان که در آن زمان  از شمس وجود آن برگزیق  ایت شدگان  و سالکان طریترب

  . شود یمو اد شده یقدر  یاند از اجله بزرگان و در هر عصر و زمان نام آنان به بزرگ
که از اجله اهل باطن و حضور بوده سر  ین خجندیخ کمال الدی اول نقل نموده حضرت شريکه جامع س یبه طور
ن عل ید جاللدیز حضرت کاشف االسرار سیاورده و نیفر و ن یگریبه د وىل اللّٰهم جز به حضرت شاه نعمت یتسل

  قول است که آن حضرت غالباًن منيت شدگان آن حضرت بوده و چنیاز ترب د قاسم انواریبه س  المهشرتريابن نص
 نيک اربعینات متعدده داشته و ید قاسم انوار اربعیماست نقل است که س یقیفرموده که او فرزند حق یت ماشار

ک بار در خلوت را به گچ و سنک یز مذکور است که یستاده اشتغال به ذکر داشته و نیش برافراشته و ایقامت خو
م سر آورده و بر بسیاری از حقایق معارف با چند دانه مغز بادا آن جا بر آورده و نيعک اربیش از یگرفته و ب

  :الهی در این اربعني مبني آگاهی یافته چنانچه انیس العارفني را در بیست سالگی به نظم آورده و میفرماید
  نظم

 عرفان از دلم مبزد علمرنو  ش و کمیا خود بیستیسال عمرم ب
الرت که  ین علین الدجناب خواجه صائ یکیل آمده ئگر از بزرگان که به شرف حضور و ارادت آن حضرت ناید

ده و پس از یبوده که در کوهبنان به خدمت حضرتش رس یزدیال ین علیگر موال نا شرف الدیو د یاالصفهان
ل خود معاودت نموده اند از جمله مصنفات حضرت خواجه محم مراتب ارادت به یو انبساط و تحک بسط
  . است  یگریار دیل بسئد تصوف و رسایمفاحص و شرح تمهشرح فصوص الحکم و کتاب ال ین علین الدئصا

ام یام بصیست که اکثر ایازرين احمد شید حاج نظام الدیحضرت س حضرت شاه وىل ی خلفاريو از جمله مشاه
بندگان حق جد و  ییت طالبان و راهنمایهدا یفرموده و برا ی مريث و تفسیده و درس حدیام گذرانیبه ق ىلایول

ده یرس به خدمت حضرت شاه وىل ین علید عمادالدینموده  و به اتفاق برادر  بزرگ خود س یبه سزا م یجهد
فرموده اند که در  ین احمد مید نظام الدیو از انوار مقدسه آن حضرت بهره ها برده اند نقل است که حضرت س

مجال از آن م داشتم و مکنون خاطر بود که در موقع یعظ ید و معارف تصوف اشکاالتیل توحیمسا یبعض
رساله از رساالت خودشان را به من دادند و امر به  م حضرت شاه وىلیال شود و رفع اشکال نماؤحضرت س

ز نقل کرده اند که من و برادرم مردد ید و نیآن اشکاالت مرتفع گرد یمطالعه فرمودند به محض مطالعه تمام
است و حواله او به هندوستان و  ازريتو بش کجا باشد آن حضرت فرمودند حواله یکیله هر ا حوایم که آیبود

 ذکر از خدمتش نيعت و ارادت به دست آن حضرت داده پس از توبه و تلقیهمچنان شد بعد از آن دست ب
  . ش پرداخته پس از آن اجازه خرقه و ارشاد حاصل نمودیل خوین مدتها به تکمیمرخص شدند نظام الد

ن از آن رو  یز خوانند و ایخ چهار  کتابش نیسحق بهرام است که شن ایخ مرشد الدیگر از خلفا حضرت شید یکی
که به اتفاق   رفنت به خدمت حضرت شاه وىلنيخ در حینقل است که ش هدانست یه میبوده که کتب اربعه سماو

کند چون به  ی گرم وبرنج اراده مريخ هم شیکنند ش یت میخود ن یمخصوص برا یک طعامیچند نفر بوده هر 
د آن یگو یخ میرسند مگر آن که خادم به ش یت شده خود مین یرسند همه به طعام ها یحضرت مخدمت آن 
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ده یراه رفنت به آن جا رس یکند و پس از مدت یخ رو به مغاره میحضرت فرموده اند  که به مغاره کوهبنان برو ش
 یصورتش م یباران رو طرۀشود که چند ق یمتوجه م گاهرود نا یم در مغاره مذکور به خوا ب یجه خستگیدر نت
شان است که بر ینش نشسته و اشک چشم مبارک ایند آن حضرت به بالیب یکند م یکه چشم باز م یزد موقعیر
د حالت ذوق و انقطاع و تجرد یفرما یافتد  آن حضرت م یه میجهد و به گریزان است ناگهان میاو ر یرو

 گرم حاضر بود خورده و به صحبت آن ريو در حال برنج و شش آمد و هنگام دریادم از کشته خویخودم به باد آمد 
د یرود و هفده سال در خدمت س یافته به طرف خراسان میک ماه توقف رخصت یحضرت مشرف و بعد از 
 یآن حضرت بوده م یگر از خلفاید یکین محمود که ید نظام الدیکنند که حضرت س یقاسم انوار بوده نقل م

هزار سال  یند که در هر سیگو یل سخن میاز مردم هند از اباط یفرمود جمع یرامخ ابو اسحق بهیفرمود که ش
 یقتیابا الفرض حقی یین سخن را مودایند اگر ایگو یشود م یک نوبت و هاب مطلق در صورت بشر ظاهر می

  بود  اللّٰه نعمةد یساز آن مظاهر  یکی یبود
است  اللّٰه اىل ی با الداعرين محمود الواعظ الشهید نظام الدیاسرار وجود سآن حضرت کاشف  یگر از خلفاید

 شما عاىل ۀیفرمود نشا یداشتم روز ین ابو اسحق بهرامیخ مرشد الدیمالزمت خدمت ش یکنند که مدت ینقل م
را ید زید قاسم انوار برسانیا سی اللّٰهمثل شاه نعمت  ی شخص بزرگنياست هر چه زود تر خود را به  صحبت چن

ن یخ مرشد الدیده به خدمت شید یتوانم بود در همان اوقات خواب یل شما نمیت و تکمیتربل من تنها متکف
عقوب با من ین ید سراج الدیاد داشتم برادرم سیعرض شد فرمودند حواله به کرمان و ماهان است  چون شوق ز

ات انجو بود متوجه از ساد یکیز که ین عزید شجاع الدین سفر موافقت نمود باتفاق سیه زاد و راحله ایدر ته
م و صاعقه  یعظ یراه گم کرده و باران یز شبیده و نید یادیم صدمات زیدانست یم چون راه کرمان نمیکرمان شد
 یم و از کثرت خستگیم و اطراف آن بارها نشستیم همانجا بار فرو گرفتیان بودريد آمد سرگردان و حیهولناک پد

انه بر یکشد و تاز یا به ابر میبلند سوار است که سر او گو یبر اسب یدم شخصیبه خواب رفتم و در خواب د
م نبار نبارد پس از آن با ییم ببارد و اگر گویئگونن ابر را در حکم ماقرار داده  ا ند اگر ید ایفرما یدست دارد و م

 ر حواىلدم دیدار شدم دیبود چون ب) ع( یعل یشان مبار و آن حضرت مر تضیانه اشارت کرد که بر سر ایسر تاز
م چون یدیرس یم به کاروانیک ستاره است صبح آن روز که روان شدیسر ما  یکن باالیاست ل یمیما باران عظ

د و حال آنکه ین همه باران تر نشده اینداشت با ا یکه پناه یابانیدند تعجب کردند که شما چه طور در بیما را د
در نظر گرفته چون به  یخود طعام یک برایمن راه هر شان در مغاره بودند و تر شده بودند با الجمله در ضیا

که در راه خواسته  ییک غذایهر  یخادم برا وىل اللّٰه نعمةدند قبل از مالقات حضرت شاه یماهان رس
قند آورده و گفت حضرت شاه  یحلوامن پاره جگر و زبان و کلة و پاره دل و گروه روغن و پاره یبودندآورده برا

دم و چون به خدمت آن حضرت وت را فهم نمیما خاصه فرستاده اند  من از آنها جامعش ین را برایا وىل
را آن حضرت  سر مرا در کنار  گرفتند و  یدند و من پاید دست آن جناب را بو سیم برادرم و آن سیدیرس

 و مدتها من از هوش رفتم پس از آن که به حال آمدم بدستعجی سوخته ایست ست یفرمودند عجب سوخته ا
  :ن اشعار از آن جناب استیم ایم و در سلک ارادتمندان قرار گرفتیعت کردیآن حضرت همه ب

 شد اللّٰه نعمةکه مرشد دل من شاه   شدم به خطه کرمان و جانم آگه شد
 ده و در ارشادیرسان یه را بر سر منرب به خلق میق و معارف صوفیحقا  سال یقرب س اللّٰه اىل یجناب شاهد اع

ادگار  مانده است  یبوده و در  حدود چهل رساله از آن جناب  در صفحه روزگار  یا جاهد و ساعمخلوق خد
  :شود ینجا ذکر میف آن جناب در اینمونه چند رساله از تصان یکه برا
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  - به اسم شاهد  یشش مثنو –م گلشن ئنسا - عشق نامه   –ات یرساله قدس –رساله صادرات  –واردات  رسالۀ
نظام و  –رومی یمولو یشرح بر مثنو –ان یان عیب  -یچشمه زندگان –چهار چمن -ل صباح  چه –گنج روان 
  - ه یترجمه اخبار العلو  -ه یحات الحرمیتلو  - البشر رياحوال خ یفريمحاضر الس –جواهر الکنوز  –سر انجام 

اشاره   -هیپل کم – وةاسوة الکس –النفس  چهار مطلب معرفة  - مراة الوجود  -قلب و روح   –القلوب  سلوة
   -انتقال

استاد خواجه شمس الدین محمد (ف محقق است ید الشریگر از ارادتمندان آن حضرت خاتم الحکما السید
د جهت مالقات تا قالت که مرقد یاز به کرمان نمودند جناب سريکه حضرت شاه از ش یدر سفر)حافظ شريازی

 معانقه باران هم از آسمان نازل بود نين حضرت آمده در حستقبال آه الرحمه است به ایعل یازريش یخ سعدیش
بر سر   اللّٰهدر بر و رحمت  اللّٰهرا نعمت یشامل حال است ز  یکه عجب لطف اله ن عبارت گفته اندید ایجناب س

  هاللّٰمعنا و رحمت  اللّٰهل نموده اندنعمت ن عبارت نقیکن اکابر  کرمان که مالزمت آن حضرت داشته اند به ایل
  .بنا اللّٰهنا و ذلک فضل یعل

ابن عم   اسکندر ري زاده امريام جمعه که امیاز ا یکیآورده در  اللّٰهن نصر ید الدیسد یان ثريس که مؤلف یبطور
از در آمده که در خدمت آن حضرت نماز ريف به جامع شید شریاز بود و سريمور که حاکم شی تريخ ابن امیش

د استاد خود را بر دست راست یس هف بوده سجادید شریکه از تالمذه س یازريگذارده شود خواجه حافظ ش
آن حضرت  از درب بازار بزرگ به مسجد بودند تا آنکه  یئف فرمایمنتظر تشر یت انبوهیسلطان گسرتده و جمع

کن چندان ازدحام ید هم به استقبال آمده لیو استقبال مشغول شدند جناب س یق به دست بوسیدند و خالیسر
ان مردم به یاز م همردم پا مال شود که آن حضرت دست او را گرفت یر پایف  در زید شریک بود سیکه نزد شد

د سجاده خود را از سمت راست برداشته و در سمت چپ سلطان گسرتد خواجه حافظ یمحل نماز  در آوردند س
   یدان یا را نمید فرمود بگذار تو حاالت اولی کردنيگفت چرا چن
و سید عماد الدین ادهمی نیز در  دهیبه خدمت آن حضرت رس ین الجزریخ شمس الدیجناب شنقل است که 

 یدهد آن حضرت م یعت میو دست ب شرياز بخدمت حضرتش رسیده و دست بیعت می دهد آن حضرت
  شهر ما گفته یم که سعدید چه گویگو یبگو م ید سخنیفرما

  نظم
 جمله اوستنباشم  و من اواو من  م تا نسبتم باشد به دوستیمن ک

ز با یسحاق نخ ابو اسحق اطعمه بوده که به یده جناب شیاز به خدمت آن حضرت رسريگر از بزرگان که در شید
 ه ز من مرپس که مداححکایت عدس و سفره خلیل اللّٰ(در جواب  ند آن حضرت به او فرمودند چه گفتۀاو گفته ا

ارت حضرتش رفته  و چون در یهم در ماهان به ز یزمان همسحاق اطعشیخ به که  ز تقل کردندین) نعمة اللهم
  د یفرما یمقابل غزل آن حضرت که م

  نظم
 مییگران مایگوهر بحر ب
 م در عالمیما بدان آمد

  

 مییایم و  گاه دریگاه موج 
 میتا خدا را به خلق بنما

  
  :گفته بود 

 مییرشته الک معرفت ما
  م در مطبخیما از آن آمد

 میئابفرم و گاه یريگه ضم 
 مییه بنمایچه قلیکه به ماه
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 یك را بوجهیشوند اسرار و ضمائر هرین مین و واردیند و متوجه مسافریایون مريلوت بآن حضرت چون از خ
خ اطعمه در جواب عرضه ید شیند رشته الك معرفت شمائیفرمایخ اطعمه توجه فرموده میفرمودند بشیاظهار م

  .میگوئ یم اللّٰهگفت از نعمت  اللّٰهم از یتوان یدارد كه ما نمیم
قه اخالص و ارادت یاست كه طر یالكرمان ت جناب سید شمس الدین ابراهیم البمیضرگر از ارادتمندان آنحید

  .داشتهیمسلوك م
دند و بخـادم یرا آنحضـرت پوشـ یكـیدو ثوب نمد بعنوان تحفه بجهـت آنحضـرت آوردنـد  ینقل است كه روز

ن حوالـه یـسـد و اريمنجا یت اربعـه بـدیـم بگذار كـه فـردا از والین ابراهید شمس الدیس یرا برا یگریفرمودند د
اور نمـد را یـشـانرا بیند نمد ایفرمایسد آنحضرت بخادم مرين بخدمت مید شمس الدیگر كه سیاوست صبح روز د

  .د ارادت نمودمید تجدیگویپوشد و م ید میآوردند س یم
ده یم است بخدمت آنحضرت رسـین ابراهید شمس الدیب كه برادرزاده سین محمد طبیالد ید تقیز جناب سیو ن

  .دهیورزیو اردت م
نـان مكـرر بخـدمت ف بـوده در كوهبید شـریكه تالمـذه حضـرت سـ یاننن اسالم كوهبیجناب موالنا قوام الدیعال

  .ده و آن حضرت خرقۀ خاصۀ خود باو مرحمت فرمودندیرت رسآنحض
مـه خ ظفرنامـه حضـرت عالیكرمـان بـوده كـه در تـار یقاض ین علیا الدیگر از ارادتمندان آنحضرت موالنا ضید
در كرمـان بسـر بـرده آن حضـرت ب چهـل سـال بصـحبت و مالزمـت یوصف نموده و قر ین ثنائیشانرا به بهرتیا

  .است
  .اءالمشارق در شرح مشارق در هشت جلد نوشته استیا است كه كتاب ضیاءعلیجناب ضیگر از ارادتمندان عالید
 بوده كـه نين حسیهمام الد یگریو د یضقاالن یباسم امام الد یكی صحبت آنحضرت دو برادر نيگر از مالزمید

  .م فرزند آنحضرت مفتخر بوده اندیدر تعل
كه از فقهاء زمان بـوده  اللّٰهن عبدیاست موالنا ركن الدده یكه بدرك محضر و صحبت آنحضرت رسیگر از كسانید

 در نير و همچنـام رمضان عنـداالفطایند كه در اینطور نقل نموداز سخنان آنجناب ا یدر مجلس یند وقتیاست گو
م كـه مـا ید آنحضرت فرمودند ما راضـینمایآزاد م تعاىلین هزار بندۀ گنه كار را خدایقدر و ساعات آخر چند اىلیل

  .قبول كند یرا ببندگ
بـوده كـه در مجلـس  اللّٰـهن عبدید پسـر ركـن الـدین سـعیالدريافتگان خدمت آنحضـرت موالنـا نصـیگر از راه ید

ن هـر یده و مقبول خاطر آنحضرت واقع شده و در مورد ایباب سخنان بعرض رسان از هر اللّٰهحضرت شاه نعمت 
  .ريو نعم النص دو فرمودند نعم الموىل

اسـت  ین گچـینظـام الـد یگر از مخصوصان خلفاء و منتسبان كه سالها در خدمت آن حضرت بـوده باباحـاجید
  :ب نوشته بودید و بر آن سبمن دا یبیدم سیبخدمت او رس یسد در طفلینویم یثانريمؤلف جامع س

  نظم
 ستیب نیآسیاست بیبیهركجا س

  

  ب از بستان ماستیآسیب بیس 

م یوسته در خدمتش مقـیشان پیبرده اند و با آنكه درو ید بسر میفصل تابستان در اقل ها در ابرقو وزمستانآنجناب 
  .دندیگذرانیو عزلت م یبوده اند اكثر اوقات را بتنهائ
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ن در موقع وفات ما را غسل دهـد ینظام الد یاست كه فرموده باباحاج وىل اللّٰهشاه نعمت  حضرت یایو از وصا
كـرده و  یاتفاقاً با آن كه در موقع وفات آنحضرت آنجنـاب در كرمـان حاضـر نبـوده بـدون اطـالع مسـافت را طـ

  .افته و عمل غسل را انجام داده استیحضور 
و  مـودهیپ یاضت میق ریوسته طریموالنا داود بوده كه پ یكیده یگر از مخصوصان كه به خدمت آنحضرت رسید
ه و رخصــت دوخــنت خواســته دیه و بنظــر آنحضــرت رســانیــدوازده تــرك ته ید منهــاج بــوده كــه تــاجیســ یگــرید
ن خـود یـد و ایـباشـد از آن زمـان معمـول گرد یكـه دوازده تـرك مـیجهائنحضرت رخصت فرمودند و معموالً تاآ

 یه تـابع ائمـه اثنـیـاللّٰهه نعمـت یـه علویـقت علیراهروان طر یعنیقت ی راه حقنيسالكن مطلب است كه یاشاره با
  .باشندیم یملسو هيلع هللا ىلصمصطف یعت غرایو متشرع بشر یعشر
  .دهیپوش یده باباقلندر بوده كه از دست آنحضرت نمدیكه بخدمت آنحضرت رسیگر از كسانید
در  یشـان قصـوریدرو یضـید كه از بعانبعرض آنحضرت رس یاست نقل است كه روز یالنین گیالدري خريگر پید

 ین حال كرده امـر و نهـیاد كه من تفحص یشود رخصت فرمائیقت واقع میقه طریدر طر یا قصوریعت یروش شر
از  یكــی یز نقــل اســت كــه وقتــیــد و نیــبا یداروغــه نمــ یاللّٰهــبجــا آوردم آنحضــرت فرمودنــد كــه رنــدان نعمــت 

ق یـمـردم بـه طر یمـتهم نمـوده بودنـد و بعضـ یه زده بودند و او را بگناهريرا طعنه بر كب یاللّٰهارادتمندان نعمت 
شـما را ندارنـد آن حضـرت فرمـوده  یاقـت ارادتمنـدین اشخاص لیدند كه امثال ایتعرض بعرض آنحضرت رسان

  .دیرا چرا نشا اللّٰهنعمت  یدیسته اند مریبودن را شا خدا و امت محمدملسو هيلع هللا ىلص یبودند چون بندگ
  نظم

  خرندیچ در درگاه او هم میه   خرندیمهمه رند مسلمین

  ضاً یا
  ق عالئق شمرده اندیرنشته از طریكا   خ سبحه را مشمرشرط راه عشقیش یا

 اللّٰهن نصـریدالدیه و مـدرس بـوده و جنـاب سـدیـو فق یكـه مفتـ یكـازرون ین محمدقاضیموالنا عالءالد یگرید
ل ین خلیخ برهان الدیمخلصان و منظوران جناب شاز  یگریده و دیشان رسینوشته كه به خدمت ا یثانريمؤلف س

  .بوده است اللّٰهن نصریدالدیپدر جناب سد یطاوس اللّٰه
  فرموده اندینقل م یكرامات و مفاخر یتیوانه بوده كه آن حضرت از بید یتیگر از ارادتمندان بید

  كه از امراء بزرگ بوده یش محمد بغدادیگر درویو د
  بوده است جناب شاه عبدالرحمن یگریو د
  فرموده ین رباعیبوده و ا یريحص یش علیعت نموده درویكه پس از درك خدمت آنحضرت بیگر از كسانید

  نظم
 ست مراینیخوشرت زحضور حالت
 زتنهـــا دارم یتیگرهســـت شـــكا

  

 ست مراین یبهرت زسكوت قالت 
 سـت مـراین یتیشكا یاز تنهائ

  

را مستحكم نموده و غالباً  یت صورت و معنامحكم و ارادگر از مخلصان كه رابطه ظاهر و باطن با آنحضرت ید
بـوده اسـت سـلطان  یالـدكن ن احمدشـاه الـوىلی شهاب الـدنيده افضل السالطیض نوشیزوال زالل فیاز چشمۀ ب

از  یده بـود كـه آنحضـرت تـاجیـدنبـوت اسـت  واز چهـل و شـش جـز یصالحه كه جـزو یایمذكور در ضمن رؤ
كـه بمقاصـد واصـل و مطالـب حاصـل خواهـد شـد و از   دشان یلسان عرفان ب خود بر سرش نهاده و به یتاجها

وسته مسرور و نائل بمقصـود و مطلـوب بـوده یشه مخذول و منكوب و احبا و دوستانش پیاو هم یآنجهت اعداد
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از بالد در قبضـه اقتـدارش درآمـده اكثـر  یاریسر شده و بسیدر ممالك هند او را م یادیاند پس از آن فتوحات ز
وافـر بخـدمت  یایرا تحف و هدا یكس یداشته است روزیظم آن حضرت می اعتقاد بحرم محرتم و آستان معور

پس از ادای مراسم ادب و تقدیم تحف مراجعت در ضمن یکـی از پیغامهـای  آنحضرت روانه نموده بود آنكس
 یله تمـامیبچـه وسـ كـه سلطان به خاطرش مريسد که بعرض آنحضرت برساند مجدداً معـاودت نمـوده و میرپسـد 

بـه «ده دست مبارك بر شانه اش نهـاده فرمـوده بودنـد یند آنحضرت او را طلبیع و ارادتمند و دلبند شمایخلق مط
ز از یـص كنند اطالق آن اسم بر آن توان نمود بخالف ادب كه هرچیتنق یاگر قدر یادب و حسن خلق از هر امر

  .»چ نماندیاز ادب ه یادب كم كرد
گنبد  ی ارسال داشته و دستور داده بود بناريخط ید مبلغیآنكه خرب وفات آنحضرت به احمدشاه رسند بعد از یگو
گـردد آن گنبـد و بارگـاه بـا  یر مـیـن شـرح حـال تحریـمرتبت آنحضرت بسازند اكنون كـه ایع بر سر تربت عالیرف
و مهـبط  یو دانـ عـاىلو  یارتگاه عـارف و عـامیسال است كه ز ین صحن باشكوه و دستگاه برپا و سالهایچند
  .است یو انوار حضرت سبحان یوضات ربانیف

  :ن قرار استیمتعدد آنحضرت بد یدر جلد هفتم نامه دانشوران مذكور است كه صحن ها
صـحن  -۴       یدنثار هنـدیصـحن سـ -۳          یدارالحفـاظ شـاه عباسـ -۲             یاحمدشاهبقعه موزه -۱
  ین شاهیصحن ناصرالد -۶            یصحن محمدشاه -۵داماد                ريم
شـهداد (ص یدم كـه در شـهر خبـیخـود شـن یسد كه از جد امینویم میعبدالرزاق ابن عبدالكر یسنده تذكره خطینو
فرت كـه آنحضـرت بـآن صـفحات مسـا یمجذوب و تارك بود كه تصرف در قلوب داشـت مـوقع یشیدرو) یفعل

  .سبقت ربوده است یارادت داده و گوده و دست ینموده بودند بخدمت رس
ف بـرده بودنـد و ید مجـرد سـه مرتبـه تشـریـد لسابه که مشهور است بـه بابازید زینقل است که آنحضرت بمزار س

م یش از آنچـه گمـان داشـتیم تا نوبت سوم کـه او را بـیافتی یم او را نمیفتريد میفرموده بودند که هر نوبت بمزار س
  .میدید

کن ینمـود لـ یج مـیکرد تزویرک بوده و هرکس او را خطوه میار زیبس یرا دخرت یاه سلجوقنقل است که قادر ش
  .شان استیص از نسل اید و سادات خبید مجرد داده شد که از او فرزندان بهم رسین دخرت به بابازیآخراالمر ا

مـوده انـد و مکـرر ن یمبارک تردد مـ یجانب شهر را بپاکیفرمودند یکه آنحضرت بکرمان نزول م یند مواقعیگو
ن یـص است و بزرگان و علما که در این محله مردگان کرمان تا درب خبیمان کرمان در ایفرموده اند که هزار کریم

ن پسـر یمنصور الکهالء و خواجه اوحدالدابون یالد یخ رضیش  محل آسوده وغنوده اند مثلنيشهر بوده و در هم
ن ابوغـانم و تـاج القـرا و یخوانـده و موالنـا شـمس الـد یخارح بیصح یخ ابوالوقت عبواالول سحریاو که بر ش

خ یخ محمـد مرزبـان و شـید و شـین محمود شـهینظام الد یعغوب است و قاضیه که از اوالد یابولعال بکر یقاض
 و نيهم اجمعـیعلـ اللّٰـها رحمـة یـگـر از فحـول علمـا و اولید یاریو بسـ یدر و خواجـه ابوالفضـل الـرازیمحمد ح

  :نقرار استی مکان آسوده بدنيدر تذکره خود ذکر نموده و در هم یثانريسکه جامع یکسان
د یو سـ ید خرمـین احمـدالمعروف بسـیخ فخرالـدیخ خوجن و شـین المعروف بشیخ نظام الدی شنيالحرم یحاج

کـه در شـهر محمـدآباد در عهـد سـلطان احمدشـاه مـدرس بـوده و  یاحمـد ترمـد یۀ صـوفرين احمد نبینظام الد
 یخ نعمـان محمودآبـادیار محرتم بوده و شـی و بسنيز متعیکه در ترب ین اقطابیدشمس الدیو س یارسبزو یدعلیس

کـه شـاه شـجاع را  یجـین االید نورالـدید بن سـیخ ابوسعیو ش ید مجنون رومیو س یالنیخ زاهد گیاز فرزندان ش
خ یو شـ ید اصـفهانیـلحمخ عبدای که در هرات مـدرس بـوده و شـريخ محمود موچه گیتمام باو بوده و ش یاعتقاد

د یو سـ یالنـیش حسـن گیـو درو یوانريد محبـت شـیو سـ ید محمد بدخشانیو س یدالمشهدیو س یداود مشهد
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و مـوال  ید قنـرب طـونیو سـ یو موالنا طبس یخ محمود طوسیو ش یستانین سید تاج الدیو س یکابل یمحمد ترمد
 ین هروید شمس الدیپابرهنه و س اللّٰهب ید حبیو س یدسن اللّٰهعبده حاجی ابن عبداللّٰو موالنا  یکوه صاف یشاد
ده بود یف رسید شریکه بخدمت س یلیخ اردبیو موالنا ش یوئین هرید جالل الدیو س یازرين شیخ کمال الدیو ش
دائـم بـود آنحضـرت  یکـه گفتـه اسـت مـرا تبـ یار تفتـیـاخت یو موالنا حـاج یکرمان ین خاکیخ شمس الدیو ش
 یبمنزل رفته مقـدار یرا فرستادند که فور یشخص یگفتم آر یل گوشت و عسل داریدند میادت آمدند و پرسیبع

مرد و من  یشان خوردم منکران گفتند فالنیاورد چون فرستاده گوشت و عسل آورد بامر اید بیگوشت و عسل سف
بـود نقـل قطـع و مـرض مرتفـع شـده  یدار شدم تب بکلید کرده بخواب رفتم چون بیشد یبعد از خوردن آن عرق

را رد  یافـت و هرگـز کسـی یت و استعداد بهرۀ خـاص مـید بحسب قابلیسرياست که هرکس بخدمت آنحضرت م
تش او یا او را رد کنند من او را قبول دارم و فراخور قـابلیفرموده اند هرکس که تمام اول یفرمودند و مکرر م ینم

  .کنمیل میرا تکم
بـوده  ن بمـیی ناصرالدريام یگریو د ی کوثرنيدحسیس یکیه اند ستان بودیآنحضرت که در حدود س یو از خلفا

  .است
د یو سـ یو خواجه اسحق ختالن یهمدان ید علیسرين آن بزرگوار منجمله میسد از معاصرینویاحه میدر بستان الس

 نیخ صدرالدیو ش یزیو شاه قاسم انوار ترب یو موالنا محمد مغرب یجمال اردستانريو پ یمحمد نوربخش قهستان
ن یبودنـد و موالنـا نورالـد ین نقشبند بخـارائیو خواجه بهاءالد ین خوافین الدیخ زیو موالنا ش یلیاردب یموسو
  .آنحضرت بودند یاز از خلفاريالمدفون بش اللّٰه یو موالنا محمود شاهد اع ینیاسفرا یآذر
  .ست همه آنها مذکور گرددین شرح حال مجال نیگر بوده که در اید یاریت شدگان زمان آنحضرت بسیز تربیو ن
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  فصل هشتم
  ف آنحضرتیدر رسائل و تصان

  
ده و رسائل متعـدده یصاحب کتب عد وىل اللّٰهحضرت شاه نعمت  بوده که باندازۀ ی بزرگان عرفان کمرت کسنيماب
  .ده بوده باشدیمف

ت در یـکصدهزار بیب یو نثر است که قر ار از نظمیفات بسیآن بزرگوار را تأل(احه مسطور است که یدر بستان الس
وان اشعار آن بزرگوار مکرر بنظر یده و دیاز رسائل و کتب آنحضرت را د یاری بسريادگار است فقیصفحه روزگار 

  ).ده استیرس
ده و یـآنحضـرت را د یو عربـ یسد که شصـت و دو رسـاله فارسـینویت میهدا ی مرحوم رضاقلنيالعارف اضیدر ر

  : استنين مورد چنیشرح حال در ا یبارت تذکره خطمطالعه نموده ام ع
ق جمع مجموع مصنفات و مؤلفات آنحضـرت یاسطه کثرت رسائل از نظم و نثر توفرا بو یمسموع نشده که کس(
شـود کـه در یافـت می یاریسـد کـه اشـعار بسـینویوان اشعار آنحضرت در تذکره مذکور میراجع بد) سر شده باشدیم
ن نفـر از یا چنـدیـوان نوشـته و گویـاچـۀ بـر مقدمـه دیدب اللّٰـه یت دسـتگاه شـاهد اعـادیوان نبوده و حضرت سید

  .وان نوشته اندیباچۀ بر دیز دیارادتمندان ن
صـد و چهـل رسـاله از آن حضـرت جمـع کـرده ینقل کرده که در شام سمهدی ن ید عالءالدیاز س  اوىلريمؤلف س

کصد و پنجـاه رسـاله مجلـد یفرموده بود که مجلد اول بودم و در هندوستان سه مجلد از مصنفات جمع نموده و 
مـذکور  یکه در تذکره خطـ یرسائل یبهرصورت اسام. دوم شصت و چهار ساله مجلد سوم پنجاه ساله بوده است

  :شودیالً نوشته میاست ذ
ف یسـد خـط شـرینویم یکـه صـاحب تـذکره خطـی سـوره اخـالص بطورريتفسـ-۲الکتاب  ل فاتحةی و تأوريتفس-۱

  :شودیناً نقل میده و عین رساله دیرا در آخر ا آنحضرت
ن و ادام فضائله یوم الدی و ابقاه اىل اللّٰهه سلمه یه االمامیه االعظمیه االفقهیه االعلمیکتب باشارة الحضرة المولو

  ینیلحسا اللّٰه نعمة ريه الفقیثمانمائه الهجرن و یع االول سنه ثلث و عشریربع عشر ربا ی فنيالمسلم یو افضاله عل
نـور  اللّٰـهه یـ آريرسـاله در تفسـ -۳نوشـته بودنـد ین عبـدالرزاق کرمـانیموالنا همام الـد ین رساله را باستدعایو ا

ه احاطـة یـالوال یرسـاله در معنـ -۶ اللّٰـهکـالم  رساله سجدات-۵رساله در حروف مقطعه  -۴ السموات و االرض
-۱۲رسـالۀ معرفـت  -۱۱رسالۀ جامع اللطـائف -۱۰ه یوحرسالۀ ر -۹رساله برازخ  -۸رساله مکاشفات  -۷ یبکل شئ
ده یـد یز بخـط آن حضـرت صـاحب تـذکرۀ خطـین رساله را نیا(ه یرسالۀ ذوق-۱۴محبت  رسالۀ -۱۳ه یلیرسالۀ کم

رسـاله -۱۹رسـاله صـغار -۱۸رسـاله اصـول تصـوف -۱۷مان یق االیرساله حقا-۱۶رساله لطائف تصوف -۱۵) است
-۲۸رساله لوائح -۲۴رساله فتوح  -۲۳رساله فتوحات -۲۲ نية المسلمیرساله هدا-۲۱رساله اعتقادات -۲۰قات یتحق

رسـاله -۳۲ یرساله جنـب عربـ-۳۱ ريدابوالخیخ ابوسعیش یرساله در شرح رباع-۳۰ه یرساله حورائ-۲۹رساله لوامع 
-۳۵ ات فصـوص الحکـمیرساله در شرح اب-۳۴رساله اسئوله سلطان اسکندر و اجوبه آنحضرت -۳۳اسم و رسم 
 یرسـاله مناقـب مهـد-۳۶غمرب و شـرح نقـش الفصـوص یاز فصوص با کلمه آن پ یان مناسبت هرفصیرساله در ب

-۳۹د یـح گردین شـرح تشـریـبة خود که صورت نظـم آن در اول ایرساله وجود شجره ط-۳۸حت یرساله نص -۳۷
. س آنحضـرت عـرض کردنـدآن نوشته شده که عدۀ در مجل ین رساله برایرساله نقطه و ا-۴۰شرح لمعات  رسالۀ
ف یهـت تصـنن جین رسـاله بـایـست آن حضـرت ایو در دسرتس نرساله بنام اسرار نقطه نوشته  یهمدان یدعلیس

سد کـه آنحضـرت فرمـود بلـوغ ینویم یثانريرساله بلوغ کمال و کمال بلوغ مؤلف س-۴۲رساله منشأت -۴۱فرمودند 
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رسـاله مقامـات -۴۳ون رود رياز شـخص بـ یت که منـد و کمال بلوغ آنسیون آرياز شخص ب یکمال آنست که من
خ کمـال یالحات شـطن ترجمه اصـیالد ییخ محیالحات شطرساله اص-۴۴ یانصار اللّٰهخواجه عبد قیه بطریصوف
-۴۸رساله تسائم -۴۷رساله ترجمه سئوال و جواب -۴۶ق ارکان اسالم یرساله در تحق-۴۵ ین عبدالرزاق کاشیالد

 یرسـالة فـ -۵۱رسـاله انعامـات -۵۰رساله الـذواق -۴۹ه یعول علیاالو کذا  ا قال کذاخ کمیرساله ترجمۀ واردات ش
-۵۵ یرساله صفات مهـد-۵۴هات یرساله التنب-۵۳السلوک  یان فیرساله االع-۵۲ نيالیم یان بل رساالت فیاالع

ل ین خلیدبرهان الدیحت سیرساله در نص-۵۹ح یرساله نصا-۵۸رساله لطائف -۵۷رساله حواس -۵۶رساله نکات 
ان مسـائل یـق مراتـب و بیـرساله در تحق-۶۱ها ريه و غیات سبعه الهیرساله سئوال و جواب اسم اعظم و آ -۶۰ اللّٰه
-۶۸رسـاله امانـات -۶۷رسـاله اصـول -۶۶ف یرساله التعار-۶۵رساله ذوق -۶۴رساله اسرار -۶۳وض یرساله ف-۶۲

  .سره اللّٰهکما قال قدس ها رساله 
  نظم

  ت نکته بشنو ز مایاز هو   هامیکردن رساله نام اویا

ان یرساله در ب-۷۳رساله در ادب -۷۲بت و حضور یرساله در غ-۷۱رساله خلق افعال -۷۰ خلوت بارساله آد-۶۹  
-۷۶و نقطـه  الـف ق یرساله در تحق-۷۵رساله سئوالها و جوابها -۷۴ه است شدحات اربع وارد یکه در تسب یثیحد

ز بنـا بـه درخواسـت و ین رساله نیان کماالت انسان ایرساله در ب-۷۸رک عالئق رساله در ت-۷۷ق مناقب یدر تحق
ل مراتـب یان تفصـیـرسـاله در ب-۸ت یان نبوت و والیرساله در ب-۷۹ن عبدالرزاق نوشته شده یهمام الد یاستدعا
عرفـت رسـاله در م-۸۴مـان یان ارکـان ایـرسـاله در ب-۸۳ یان مسـتیـرساله در ب-۸۲المقدمات  یرساله ف-۸۱نفس 

ب منـازل و یـرسـاله در ترت-۸۷ان فصـل فصـوص ازفکـوک یـرسـاله در ب-۸۶ة یرساله هدا-۸۵مشتمل بر ده اصل 
-۸۹صـورته  یخلـق آدم علـ اللّٰـهان  یان معنـیـرساله در ب-۸۸از کواکب و منازل  یاسماء با بعض یمناسبت بعض
-۹۲گـر در مراتـب یرساله د-۹۱و مراتب رساله در تنزالت -۹۰ت یث السلمان منا اهل البیحد یان معنیرساله در ب

شـان یان محبت آل عبا و مراتـب ایرساله در ب-۹۴رساله حروف مبسوطه -۹۳رساله جامع االنوار و مجمع االسرار 
رسـاله -۹۷م یعلـ یئیان هواالول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شـیرساله در ب-۹۶هاء الدائر  یرساله ف-۹۵

رسـاله نسـبت خرقـه سـلطان -۱۰۰رسـاله در خلـق اطفـال و اخـتالف علمـا -۹۹د و شکر رساله در حم-۹۸در کالم 
دم ید که چون بدزفول رسـیگو یثانريمؤلف س اللّٰهن نصریدالدیه و موالنا سدیرساله فقر-۱۰۱ یاحمد شاه بهمن دکن

ت اول تـذکره ز در صفحایکصد و چهارده سوره قرآن و نیکصد و چهارده رساله بعدد یاقتم مشتمل بر یمجموعۀ 
  :شودیالً نوشته میاز کتب آنحضرت ذکر شده که ذ یگریصورت د یخط
ه یـرساله وجه-۷ه یرساله نفس-۶ه یحورائ-۵ اللّٰه ال اله اال ريتفس-۴رساله اقطاب -۳رساله سلوک -۲رساله جنات -۱
ان خـوش یـرسـاله ب-۱۲ رسـاله نسـبت خرقـه-۱۱ارضه  یف اللّٰهفه یرساله خل-۱۰ه یرساله کلمه قدس-۹فه یرساله خل-۸
رسـاله مرتبـه -۱۸رسـاله اصـالحات -۱۷مجمـع االسـتار -۱۶وضـات یرسـاله ف-۱۵رساله رمـوز -۱۴ه یالیرساله خ-۱۳

  ...رساله تاج نامه-۲۱ق وجود یحقله تارس-۲۰رساله جواهر -۱۹ة یاالحد
  



 ٢۵

  فصل نهم
  کرامات آنحضرت

  
ش از حوصـله یشد که پـیده میاز حضرتش د یادیارق عادات زنوشته شده کرامات و خو یکه در تذکره خطیبطور
  :شودیالً نقل میاز آنها ذ یو انبساط بعض یآگاه یر بوده و برایتحر
خلـق بسـته و از مـا سـوا گسسـته  یاز کوهها در گوشۀ خلوت نشسته و در بـرو یکیکه آنحضرت در شکاف یاوقات

آنحضـرت  یموده بودند بهر نحـو بـوده خـود را بدسـت بوسـمقام ن بودند ناگاه چند نفر از امرا که در آن حواىل
فرسـنگ فاصـله  یگه سینجا یشان از محل و موطن آنان استعالم فرموده جواب گفتند موطن ماها تا ایسانند اريم

  .بال نباشد ید جال بیوطن کرد یدارد فرمودند چرا جال
 یبیسـگـر آید اللّٰـهد کـه بفضـل یـجعـت کنماندنـد فرمودنـد مرا یشـدند و نمـیوانات ما در آنجـا تلـف میگفتند ح

 یبین آسـیصاف اطاعت امر نموده مراجعت کردند و در آن سال کوچکرت یسد آنان با اعتقادريوانات شما نمیبح
عـت کردنـد و دسـت ارادت یده بید سال بعد همان اوقات همـه آنهـا بخـدمت حضـرتش رسـیوانات آنان نرسیبح

  .دادند
دسـت  یب کـه نفـریـن ترتیعت کردند بـایکروز نود هزار کس با حضرتش بیدر سد ینویم یثانريکه مؤلف سیبطور

نـد آنقـدر دسـت یکردنـد گویعـت میدفعتـاً ب ک صـحرا از مردمـانی نيدامن و همچن یگریگرفت و دیآنحضرت م
  .ده شده بودیده بودند که سائیبلباس نمد آن حضرت رسان

از گل و  یخته بودند مردم از آب آن چشمه و حتیر ه را در چشمهیده و بقینوش ینقل است که آنحضرت جرعۀ آب
  .ربدندیآن بتربک م یال
مور پادشاه ی تريع بعرض امیشن ینموضوع را بوجهیشود ایه بدو منتسب میه نقشبندی کالل که سلسله بهائريند امیگو

د یـلطنت نماسـ یعت کرده انـد اگـر دعـویان و اهل سالح با او بیراز لشک یده و گفته بود که جمعیمملکت رسان
را غوغـا بـود دو پادشـه یند زگر رویغام داده بود که آنحضرت به مملکت دیور پیتمريتوان با او مقاومت کرد امینم

 ريامـ یم که مملکت شما نباشد و آخراالمر فرموده بودند که نان و حلوایآنحضرت فرمودند بکجا رو یتیاندر وال
گفـت بـر سـر  یائیـدند از کجا مید پرسیل خدمت آنحضرت رسیبتعج یشیگر درویم روز دیوريم و میخوریکالل م
که گرفته بود ارائه نمود آنحضرت لقمه مختصر از آن برداشته و روانه شـدند و  یکالل بودم و نان و حلوائريقرب ام

  :مور مقرر داشتندیترين قطعه را در شأن امیا
  نظم

 نیـدل از آن و ازیایخربیب
 مان گرفـتیملک سـل یم تنین
 ر رکــابیــو چــرخ بز نــه یپــا

  دهدیست و خدا میملک خدا

 نيچشـــم خـــرد بازگشـــا و ببـــ 
 نيزمــ یشــه رو ینــیقیگشــت 

ــه و ملــک بز ــدســت ن  نير نگــی
  نيا چنید که چنان یست که گویک

 نيک دو پوسـتیـنـد هریگویصدر مصاحب بـوده م یزا ابوالقاسم با محمد معمائرينقل نموده که م یثانريمؤلف س
م و آنحضـرت یخوردینحال سرما میم با ایدیندنفر بجبال سمرقند بخدمت آنحضرت رسم و باتفاق چیده بودیپوش

از وحوش و سباع جمع شده بودند و ماهـا تـرس  یختند و بعضیريند عرق میگویم یمیبا لباس مختصر که آنرا سل
  .سانندرينم یندارند و آزار یکار ید که سباع با کسیمن باشیم آنحضرت فرمودند ایداشت



 ٢۶

خ یف برده و در آنجا شیتشر یازريش یه چون آنحضرت به ابرقو مسافرت فرموده بودند به بقعۀ حاجنقل است ک
ثبـات قـدم و اسـتقامت احـوال  یکرد آنحضرت فرمودند در همه امر یحتیافته طلب نصیابواسحق خادم حضور 

  .شه کن فاستقم کما امرتیپ
ن درخـت بـار یـدند مگـر ایوه نداده بود پرسیکه م بود یدر کنار جوئ یبینقل است که موسم بهار بود و درخت س

اور سـنگ هـم یـگفت بـار م یروز یازريش یخورد حاجیداد و از اطفال سنگ مین بار میدهد گفتند سابق بر اینم
ض یاور و فـین بار بیدهد آنحضرت درخت مذکور را مخاطب قرار داده فرمودند بعد از ایمخور از آن ببعد بار نم

  .اوردیاد بار مین زیريب شید ثمر بخشش از آن پس همه ساله آن درخت سزن تبرسان هرکه سنگ
اد بوده که در اکثـر مجـالس کشـف یز یات آنحضرت بطوریذکر شده حاالت کرامات آ یکه در تذکره خطیبطور

شـده عمـر ی مسموع شده کـه هـرکس مقبـول آنحضـرت منيز چنیوسته و نیپ ین بوضوح و صدور میضمائر حاضر
را  ین معنـیده ام و ایب دوازده نفر از اشخاص معمر را خود دیکند قرین تذکره ذکر میو صاحب ا افتهی یدراز م

 نود و صـد بـوده نين که عمرشان بیگر از معمرید یاریو بس یماهان یخ منصور دارابیز موالنا اهرمن منجم و شین
  .ده امیشن

  :شودیمناً نقل یاحه شمۀ از کرامات آنحضرت ذکر شده که عیدر بستان الس
د آن بزرگوار شدند یصد هزار کس در خدمت آنحضرت توبه کردند و مریب سیخ مسطور است که قریدر کتب توار
حسـب االمـر  ید مـدتیـد و آنحضرت را بدارالملک هـرات طلبیدان برتسیمور از کثرت مریتريزا ابن امريشاهرخ م
فرمـود و اکثـر یغ میـبل یسـع یو بـاطن یهرزا آنحضرت در هرات ساکن بود و همواره در نشر علوم ظاريشاهرخ م

گذاشـتند یقۀ مهمل و معطـل نمیبخدمت آنحضرت ارادت داشتند و از قواعد خدمت و ارادت دقه یامراء شاهرخ
نسبت به شاهرخ مريزا بطریق استغنا سلوک میکردند لهذا از این ممرغبار کدر بـر حاشـیه ضـمري و چون آنحضرت 

ض مـواطن آنحضـرت ید و از بـاطن فـیسـريمورت پیوسـته بخـدمت آنحضـرت شهریار نشسته بود با وجود آن کـد
انــت یت معــروف و بصــفت دیــدبا آنکــه شــما بوالیزا از آنحضــرت پرســريشــاهرخ مــ ید روزیــگردیض میمســتف
  د آنحضرت در جواب فرمودیکنید با امراء دولت مجالمت نموده چرا لقمۀ شبهه ناک تناول میموصوف

  نظم
  خورد مرد خدا اال حاللیک   مال مالگر شود از خون دو عالم

ون رفتـه بـرۀ رياز مالزمان را فرمـود بـ یکیدر مقام امتحان آمد  هده شاه نشدیکالم کرامت انجام آنحضرت پسند
برۀ بسـتم و  ۀ زاىلريون شهر رفته از پرياورد و بر طباخ سپارد مالزم بموجب فرموده عمل نموده بیگرفته ب و بستم 

ار آورد و چـون خـوان حاضـر یب داده بخدمت شهریباخ کرد و طباخ از آن بره اقسام طعام ترتم طیظلم گرفته تسل
گفـت و از آن طعـام تنـاول  اللّٰـهد آنحضـرت بسـم یـن طعـام تنـاول فرمائیبه آنحضرت کرده گفت از ا یگشت رو

د و حـالل یـخوریم ن چه حالت است که طعام حرامیار گفت ایآورد شهر یرا بجا تعاىلیبار ینموده و حمد و ثنا
د و در یـنما ین امـر سـعیـق ایـار در تحقیر نمود آنحضـرت فرمـود کـه شـهریه زن را تقرريپ ید آنگاه ماجرایدانیم

د و یـایه زال بريزا امر فرمود کـه پـريباشد شاهرخ م ین حکمتید در ضمن اید که شاین اهتمام تمام فرمایتفحص ا
داشتم بسـرخس  ید که فرزندید بخدمت شاه معروض گردانیر گرده زال حاضريد و چون پیان نمایاحوال خود را ب

دم نـذر کـردم کـه اگـر فرزنـدم یـدم و مشـوش گردینـاخوش شـن یامده بود و خـربیشد ن یرفته بود و مدت یبجالب
م روز گذشته وقت شام فرزنـدم آمـد و مـن بـر وفـق نـذر بـره بجهـت ینما وىل اللّٰهازشاه نعمة ید برۀ نیایبسالمت ب
عجز کـردم نپـذیرفت چـون شـاهرخ راه از من بگرفـت هرچنـد ید در اثنایار رسیاوردم که مالزم شهریآنحضرت م

ش را درخواسـت کـرد و مراسـم خـدمت و ی خـوريعذر تقصـ مريزا سخن پري زال بشنید منفعل و شرمسار  گردید و



 ٢٧

ه ماهان ساکن یف آورد و مدت العمر در قریش تشریآورد آنگاه رخصت نموده آنحضرت بوطن خو یارادت بجا
  .بود
سـندۀ تـذکره مـذکور نقـل کـرد کـه ینو یجـدام اللّٰهن روح یخ تاج الدیمذکور است که ش یز در شرح حال خطیو ن

و  یدر آخر روز هـوا طوفـانم یارت آنجناب روانه شدی از کرمان به ماهان جهت زنين حسیباتفاق موالنا همام الد
 یم پـس از انـدک زمـانیفـرود آمـد یمحـل چنـار کـاکل یکـیزدماهـان در ن یک فرسـخیـشد که ناچار در  یباران
از مخلصـان مـا در  یاز خلوت برآمده فرمودند بعضـ شان آنحضرت آمده گفت حضرت شاه وىلیاز دور یشیدرو

شـما  یبـرا یک شـمع کـافوریـجـو و  یقند پخته بـا نـان و چنـد منـ ین حلوایراه مانده اند و بدست خودشان ا
  .فرستادند

ارت آنجناب بطرف ماهان یاز طرف بم بقصد ز ینقل است که با جمع ین کرمانیعضدالد یا قاضز از موالنیو ن
م هـرکس طعـام خـود را یم چون بماهان برسیگفتیم و میکردیه طلب ماز اطعم یزیک در راه چیم هریحرکت کرد

سفره نهادند و م یدیخواهم پس از آنکه به خدمت آنحضرت رسینم یزیک نفر که گفته بود من چیم مگر یخواهیم
ل یـشـان میکنفـر فرمودنـد کـه ایطلب کرده بود مرحمت نموده مگر بر آن  یامها حاضر کردند بهرکس هر طعامعط

  .نزد او ننهادند یزیشان نداردند و چیطعام درو
ز نتوانسـتم بخـدمت آنحضـرت من عقدۀ و واقعۀ اتفاق افتاد که چنـد رو یکند که براینظام نقل م یز باباحاجیو ن

 یامـدیام نیـن ایـدم فرمودنـد چـرا در ایگر که بخـدمت رسـیداشتم پس از چند روز دیارتش میلت از زو خجروم 
 ريکـه پـ یدانیـخجلت بـود کـه دورم نمـوده بـود فرمـود مگـر نم یداست عدم حضور برایگفتم ضمائر بر شما هو

  .د پاک نشودا نرسانیدا شود تا خود را به آب دریپ یا حدثیرا خبث  یدیاست اگر مریبمنزله در
 نيکه سابق اشاره شد بهمینظام بدهد و بطور یآنحضرت بود که بعد از وفات غسل را باباحاج یایز از وصایو ن

  .دستور عمل شد
  



 ٢٨

  فصل دهم
  وفات آنحضرت

  
ئه  و ثما نماني وثلثنيد رحلت آنحضرت در روز پنج شنبه شهر رجب سنه اربعیذکر گرد یکه ضمن تذکر خطیبطور

ز در پـنج یـک وفات نیو  یست و دوم شهر رجب سنه هفتصد و سیدر شهر کرمان بوده تولد آنحضرت پنج شنبه ب
  .کصد و سه سال بوده استیفش یو چهار بوده که جمعاً عمر شر یشنبه شهر رجب هشتصد و س
  که دل زنده بدرگاه خدا شد   حاش للهاللّٰهد نعمةرينم

  دار قلون من دار اىلیولکن ن وتونمیال اللّٰهاءیاال ان اول
  ده عالم دوام مایثبت است بر جر   د آنکه دلش زنده شد بعشقريهرگز نم

  :شودیناً نقل میع ینجا عبارت تذکره خطیدر ا
  و چهار در شهر شهرۀ داراالمان کرمان رحلت فرموده یآنحضرت در شهر رجب هشتصد و س

ان سـاخته موافـق لفـظ یک مقتدر آشـیقد صدق عند ملعمع ی قدس و حظائر انس فینيعل یروح اقدسش در اعل
کرمـان  شـان و اکـابر و اهـاىلیدر بهشت منزل ساخت و نعش آنحضرت را خلفا و خادمـان و درو) بهشت منزل(

الخـالق مـن هـو  یق رضیطر اىل یق و الهادیزگار نادرة الفلک الدوار مرشد الخالیپره ید تقیباتفاق حضرت س
 یبـر دوش و رو یبرداشـته همگـ یالکرمـان یم البمـین ابـراهید شمس الدیم سیم القویالمنهج المستق یناهج عل

معدلت بود نقل کردند و جنت الفردوس و  یان که اکثر اوقات معبد آنحضرت قدسیدست بخطۀ ماهان بهشت بن
  .خ سال فوت آن حضرت استیز تاریعارف باسرار وجود ن

  نظم
 مشهد آل محمد روضه رضوان بود

  

 
 در خطه ماهان بود یخوش مشهدنچننيیا  

 

 مرادیابیارت کن که تایرا زاللّٰهنعمة
  

 
 زانکه قربش قبله حاجات انس و جان بود  

  :ز از آن حضرت نقل شده استین ین رباعیا
 میانگشت زنان بر در جانان رفت

  

 
 میم اگرچه پنهان رفتیدا بودیپ 

 

 زجهاناللّٰهند که رفت نعمةیگو
  

 
 میمان رفتیبنور ام وىلیرفت 

 

  :شودیناً نوشته میاحه که در مورد وفات آن حضرت است عینجا عبارت بستان السیدر ا
  )د کردندینقل شده که اهل ماهان آنحضرت را شه یاز قول بعض(
  .ق االموریاعلم بحقا اللّٰهو
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  ازدهمیفصل 
  استانه یساختمان بقعه و صحن ها

  
  آن یایو مزا یصحن اتابک قسمت اول ساختمان

مربوطه به بقعه و آستانه مبارکه است  ید به ساختمانهاوور یان و ماهان و ابتدامکه متصل بجاده کر ی صحننياول
مرت  ۵/۱و۵ن صحن یاصغر خان اتابک بوده است طول ا یزا علريساختمان مرحوم م یاست که بان یصحن اتابک
  .مرت است ۵۰و عرض آن 

بـه بعـد جنـاب  یشمسـ ۱۳۳۲از سنه  یعنیاً ريم با خشت ساختمان شده بود اخیحن بسبک قدن صیا وار اوىلید
آن  یبرداشـته و بجـا یوار مزبـور را بکلـیـدار مجلل در سنيفرزند ارجمند مرحوم غالمحس یعامر اللّٰهامان  یآقا
سـاخته  یاش کرمـانتـر یکاشـ یله اسـتاد علـیمعرق بوسـ یها یتراش و کاش یبا از آجر و سنگهایار زیبس یوارید

  .آن ده است یمرت و تعداد طاق نماها ۵۰وار یطول د
وار ین دیا یجرزها ید رویافزاین صحن میا یبائیاست که بر ز یبزرگ یدرب ورود به صحن مزبور هم درب آهن

  .نقش شده است یمرغوب و آجر تراش خوب ساخته شده نام مبارک عل یهایکه با کاش
 شده که هنوز ناتمام و کارکنان ساختمان اقدام به اتمام آن نياشعار است مع یه جاۀ کیسردرب محل کتب یدر باال

 و کارکنـان آسـتانه اسـت طـرف نياست که محـل سـکونت خـادم یمتعدد یدارند در اطراف صحن مزبور اطاقها
 نيه سـاکنیـ تـن مشـروب شـده و مشـرب کلنيساخته شده که از آب قنـات فـرم ین صحن آب انبار بزرگیا شماىل

خنک کردن  یبزرگ است که برا ريدو بادگ یباشد آب انبار مزبور داراین می و واردنين و مستخدمیآستانه و زائر
  .سقف آب انبار ساخته شده است یآب رو

  .شودیاجات آستانه از آن استفاده میاحت یک قسمت عمارت دو طبقه است که برایطرف جنوب صحن مزبور 
مـرت و عـرض آن  ۳۰/۲۲ل ساخته شـده کـه طـول آن یبه شکل مربع مستط یار بزرگین صحن حوض بسیدر وسط ا

 یست و پـنج اصـله درختهـایاست که تعداد ب یبزرگ گلکار یمرتا ست در اطراف حوض مزبور باغچه ها ۸/۸
  .ده استیبه صحن مزبور بخش یده و طراوت خاصیاز آنها سر بر آسمان کش کهن کاج و سرو

  
  آن یایو مزا یکل الملیقسمت دوم ساختمان صحن وک

ران و بلکه در اکثر ممالک یتوان گفت در ایاست که م ین صحن هائیاز باشکوه تر یکیساختمان صحن دوم که 
   استرينظ یجهان ب

ن یمعروف شده است ا یل الملکیکرمان بوده که به صحن وک یل الملک فرمانروایل خان وکیله محمد اسمعیوس
واقع شـده  یصحن اتابک ین صحن که در سمت غربیا یدرب ورودساخته شده  یصحن در امتداد صحن اتابک

دو طرف درب  یهاريدارد ساختمان حلقه ها و زنج یمیقد یق که هم منبت است و هم خاتم کاریاست عت یدرب
ده یـگر دید یباشد که در جاهایم) دق الباب(کوبه  یحلقه ها یرو یو مخصوصاً نقش خاص یمیار قدیمزبور بس
  .آن نقش شده است یده و در اکثر قسمتهایاز استخوان تراش اللّٰهاال بة الالهیبور کلمه طدرب مز ینشده رو

از آجـر و  یمرت عـرض کـه تمـام ۵/۳مرت طول و  ۵/۱۸م که یشویم ینسبتاً بزرگ یاز درب مزبور وارد راهرو و هشت
ن صـحن یـرار دارد ان راهـرو صـحن مـذکور قـیـچهار اطاق در چهارگوشه جهت انبار ساخته شده است در آخر ا

ن اضـالع یـک از ایـب سـاخته شـده کـه هریدر وسط آن بشکل صل یم و حوض بزرگیا صفا تقسیبچهار باغچه 



 ٣٠

اسـت کـه آب از آن  یده شده در وسـط حـوض مزبـور حـوض کوچـک مـدوریمزبور کش یان باغچه هایب میصل
  .دیافزا ین صحن میا یو صفا یائبیز شده و بر زیبحوض سر ر

له موتـور آب از یشـده کـه بوسـ یکوچـک منظمـ یلوله ها سوراخها یاست و رو یگ لوله کشاطراف حوض بزر
  .سازدیل و نمونه بهشت را ظاهر میآنها بوسط حوض جسنت نموده صفا و طراوت صحن را تکم

 یادیـکهن سـرو و کـاج ز یده شده درختهای پوشنياحیچهارگانه صحن مزبور که از انواع گلها و ر یدر باغچه ها
بصـحن مزبـور  یخاصـ یو سرسـبز یکاشته شده خرمـ یحیار صحیب بسینظم و ترت نه و بایام آنها با هم قرکه تم

  . حال عظمت و رفعت و شکوه بقعه را کامل نموده استنيداده که در ع
نـه یک طبقـه و بقریـم سـاخته شـده کـه تمـام یز کوچـک و بـزرگ بسـبک قـدیـتم ین صحن اطاقهایدر اطراف ا

ننـده را بخـود جلـب و هـر یده هـر بیـده که دیبصحن بخش یجلوۀ مخصوص ینه سازین قریو اگر قرار گرفته یکدی
ن زمان ین صحن عمارت کتابخانه آستانه واقع شده که در ایا سازد در سمت شماىلیرا مجذوب م یصاحب نظر

ه مزبـور له چنـد درب و پنجـره بـه کتابخانـیاست کـه بوسـ یکتابخانه باغچه بزرگ کتب فراوان دارد سمت شماىل
  .داده است یو طراوت مخصوص یروشنائ
متعـدده و  یبه رواقها یاست که بمنزلۀ درب ورود یبائیار زیوان بسیشرق صحن مذکور طاق و رواق و امسمت 

سـنگ مرمـر منقـوش و  یرو یر آن اشـعاریـاسـت کـه در ز یبـائیز یوان قطـاره کـاریبقعه متربکه است در طاق ا
  .دهیدورادور آن نصب گرد

بـه  یسـاخته شـده جلـوه و عظمـت خاصـ یار باشـکوهیکه به سـبک بسـ یطرف طاق مزبور دو منارۀ کاش در دو
مقربه حضـرت  یوزه فام که بروريف ین مناره ها گنبد باعظمت و رفعتیصحن و ساختمان مزبور داده و در عقب ا

ن نمـوده و صـاحبان یاظرآن جلب توجـه عمـوم نـ یکار یاست بنا شده که نقش و نگار و کاش وىل اللّٰهشاه نعمة 
  .مرت است ۲۸سازد ارتفاع گنبد از رأس آن تا کف حرم یت و بصر را مسحور و مجذوب مريذوق و ارباب بص
  .شودیمشاهده م یقیعت اءیاست که موزه آستانه است و در آن اش یوان مزبور اطاقیدر سمت چپ ا
  :است ی نظام گروسريخان ام یوم حسنعلک قهوه خانه که مقربه مرحیاست با  یوان اطاق کوچکیسمت راست ا
گـر یاست که محل اداره فرهنگ اسـت و در قسـمت د یبزرگ و کوچک یصحن مزبور اطاقها یدر قسمت جنوب

  .باشدیمربوط به آن م یر ساختمانهایآن آشپزخانه آستانه و انبار و سا
رو بـه  یکیرتفع است که دو طاالر بزرگ م یو راهرو و سر درب ورود یهشت یصحن مزبور رو یدر سمت شرق
همان سـاخته و آمـاده یچند صد نفر م ییرایپذ یقرار گرفته و برا یل الملکیبه صحن وکرو  یگرید یصحن اتابک
ن یـد ایـآیباشـکوه و مهـم بعمـل م یهـا یرائیگـر در آن پـذیام متـربک دیـا ایو  یام جشن و شادمانیشده که در ا
  .باشدیم مرت عرض ۵/۱۸مرت طول و  ۵/۳۸ یساختمان دارا

ل یـبطـرف صـحن وک یگـرید یبطـرف صـحن اتـابک یکـیوان سـاخته شـده یمزبور دو ا یدر دو طرف طاالرها
وان دوم مقابـل آفتـاب عصـر یان اول مقابل آفتاب صبح است که هنگام زمستان مورد استفاده است اایو یالملک

  .شودین قسمت استفاده میاست که از نور آفتاب در ا
 یز کاشیمزبور ن یوان هایه و ساخته شده و کف ایبا تهیار زیوزه بسريف یها یمزبور از کاش یوانهایمقابل ا یطارم
  .ساختمان آنجا است یبائیاز شکوه و ز یو نمونه کامل یکار

  
  یقدس سره العل وىل اللّٰهقسمت سوم ساختمان بقعه و مزار جناب شاه نعمة 
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 اللّٰـهواردبقعـه و مـزار جنـاب شـاه نعمـة  یل الملکیصحن وک یوان واقعه در سمت شرقیپس از گذشنت از رواق ا
اسـت و در  مشـهود یسر درب خروجـ یباال یکار یبه کاشیکه از کتین بقعه و گنبد بطوریم ساختمان ایشویم وىل

افتـه یان یـادشاه مذکور پایبوده که در زمان فرزند  یبه امر احمد شاه بهمن دکن یقمر یسنه هشتصد و چهل هجر
  .است

 یم جرز خروجیمرت است و در هر گوشه آن ن ۵/۸ک از اضالع آن یر بشکا مربع ساخته شده که طول هربقعه مزبو
اسـت  وىل اللّٰـهساختمان افزوده است در وسط بقعه مزبور مزار و مدفن جناب شاه نعمـة  یبائیده که بر زیبنا گرد

مـرت و عـرض  ۴۰/۳که طول آن ار مرغوب ساخته شده ین پارچه سنگ مرمر بسیل از چندیکه بشکل مکعب مستط
 ريه تطهـیـآن آ یک پارچه گذارده شـده کـه رویک قطعه سنگ مرمر یمزبور  یسنگها یباشد و در رویمرت م ۲آن 

  .ست مرت استینوشته شده است ارتفاع بقعه از کف تا نوک گنبد ب
 یدر رواق جنـوب ل الملک ساخته شده کهیل خان وکیدر شمال و جنوب رواق مزبور دو رواق توسط محمد اسمع

ار خوب سـاخته و پرداختـه یمرمر بس یز از سنگهایواقع شده مزار مزبور ن یثان اللّٰهل یمزار و مدفن جناب شاه خل
بقعه از  یروشنائ یباز شده و برا یل الملکیاست که بطرف رواق وک یشده است در سمت شمال بقعه پنجره آهن

  .شودیآن استفاده م
 یمیتقـد یق منبت و خـاتم نصـب شـده کـه کـار هندوسـتان و از دربهـایج درب عتدر چهار سمت بقعه چهار زو

اسـت کـه  یک زوج هـم در سـمت شـمال شـرقیـاسـت  وىل اللّٰـهبه مزار جناب شاه نعمة  یدکن یاحمدشاه بهمن
  باشد  یمشهور به درب چهله خانه م

از اسـتخوان  یبخـط مخصوصـ هاللّٰـاال بـه الالـهیسـت و پـنج نقطـه کلمـه طیمزبور در ب یک از درب هایهر یرو
  .شده است یده و جازنیتراش

ار یاست که بخط ثلث بسـ یکار یبه کاشیمزبور کت یسر درب خروج یم باالیشویبقعه که خارج م یاز سمت غرب
  :ن عبارت نوشته شده استیبا ایز
ن یوالـدا یانتباه شهاب الملک والـدن معدلت و نصفت دستگاه عظمت و رفعت حضرت سلطنت و حشمت پناه(

ان امـر فرمـود و یـبن ن عمارت گردون رفعت عـاىلی االرکان و بناء انين گنبد حصیبانشاء ا یاحمد شاه ابوالمغاز
افـت ین احمـد شـاه اتمـام یا والـدیدر زمان دولت فرزند دلبند آنحضرت مغفـرت پنـاه سـلطان عالءالدولـه والـدن

  )ةیة المحمدیه المصطفویه الهاللیه النبوینمائه الهجر و ثما نيام عشره من محرم الحرام السنه اربعیا یرا فیتحر
باشـد در قسـمت وسـط یم یمیو قد ار عاىلیرنگ و خط ثلث آن بس یبه در قسمت اول و آخر مشکین کتینه ایزم
اول و آخـر  یث اسـتحکام خـط بقسـمتهایـاز ح درشـت تـر وىل یو خط ثلث آن قـدر یآن الجورد ینه کاشیزم
  .دا کرده و بعداً اصالح و مرمت کرده اندیپ یتگخیشود ریسد و معلوم مرينم

و مصـرع بمصـرع معـرق شـده و  یکـار یق متوسـط کاشـین اشعار بخط نستعلیه درب مزبور ایدر سه طرف حاش
  .ده استینصب گرد

 خانــــه کجــــا شــــدیســــلطان ســــراپرده م
  جاست اگر صورت او رفتنيش همیمعن

 میاتیـــم کـــه پـــر آب حیمـــا جـــام و حبـــاب
 خانــــــه عــــــالمیســــــلطان ســــــراپرده م

 دردش چـو بنوشـد یبه صـفا درد یصوف
ــ ــدگ یاری ــا بن ــ یکــه چــو م ــا کــردیس  د م

ــد  ــرا ش ــات چ ــدان خراب ــس رن  از مجل
 کـه فنـا شـد یسـت نکـوئیپنهان ز نظر ک

 اب شود هرکه چو او و همدم ما شدريس
 ان خرابـــات گـــدا شـــدیاز ذوق گـــدا

ــا ــافی ــود ص ــد ین درد ب  آن درد دوا ش
ــود شــه هــر دو ســرا  ــد گــدا ب  شــدهرچن
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ار یق بسـیاه نسـتعلیآن به خط سـ ید است که روینه سفیزم یک قطعه کاشی یدرب خروج در گوشه سمت شماىل
  )ن محمدبن حافظینمقه قطب الد(متوسط نوشته شده است 

  :معرق شده است یکار یشان عبارت بخط ثلث مرغوب در کیمزبور ا یدو طرف درب خروج یوارهاید یرو
  یالهرو یعبدالسالم حسن ابن العل   عمل باخالص غالم شاه وىل

  شده یکار یار متوسط کاشیق بسیز بخط نستعلین قسمت نیا
  دریح یغالم شاه ابن نقد   محب خاندان ال صفدر

***  
  :ن عبارت استیگر ایدر قسمت د

  یواغلیایندر عل   غالم باخالص شاه وىل

  
  معروف بدارالحفاظ یقسمت چهارم رواق شاه عباس

کـه  یم وارد رواق بزرگ شاه عباسـیل آن فوقاً گذشت خارج شدیبقعه که تفص یدرب سمت غربپس از آنکه از 
  میشوی است مريار کم نظیبس یاز رواقها
و سه مرت و عرض آن نه مرت و شصت سانت و ارتفاع آن پانزده مرت است اطـراف طـاق رواق  ین رواق سیطول ا

به مزبور رنگ قهوه ینه کتیحنا تا آخر در آن نوشته شده زمبۀ است بخط ثلث خوب درشت که سوره انا فتیمزبور کت
صـفون یالعـزة عما رب ه اسـت سـبحان ربـکیـن آیـباشد و در آخر آن ایگچ م یبه مزبور رویکن کتیروشن است ل

نطور که یا-الفشهور سنه  ین فی پس از آن نوشته شده نمقه نورالدنيرب العالم اللّٰه والحمدنيالمرسل یوسالم عل
ز پـس یبه نین کتیع تمام و این دارالحفاظ رفیساختمان ا یقمر یشود حدود سنه هزار هجریه مزبور معلوم مبیاز کت

  .ه شده استیاز خاتمه بنا ته
آنهاسـت  یار مرغـوب سـبز رنـگ رویرواق مزبور دو قرب است که دو قطعه سنگ مرمر بسـ یدر ضلع جنوب شرق

مربـوط بـه خـان آقـا خـاتون  یگـریو د یهجـر ۹۸۸خ یبتـار مربوط به بکتاش خان حاکم کرمان یکیقبور مزبور 
  بشاد یم یهجر ۱۰۰۲خ یبتار

  دارد یهم به صحن شاه عباس یخ ابوالوفا قرار گرفته که راهیرواق مذکور مزار جناب ش یدر گوشه جنوب غرب
  .کندیمتصل م یل الملکین رواق را به رواق وکیاز طرف شمال و جنوب دو راهرو بزرگ ا

درب مزبـور کـه بطـرف رواق  یبـاالشـود یبـاز م یاست که به طرف صحن شاه عباس یرواق درب در سمت شرق
  به بخط ثلث خوب نصب شده استین کتیاست ا

مان بارگاه مالئک سـپاه ابـوالمظفر عبـاس پادشـاه یاب سپهر رکاب شاه جمجاه سلیدر زمان خالفت نواب کام«
افشـار  انتباه بکتاش خان ابن حضـرت اقبـال خـان واىل اىلملکه و سلطانه حکومت دستگاه رفعت و مع اللّٰهخلد

 یز باالیو ن» ۹۹۸ه ی و تسعمائه الهجرنيشهر شوال سنه ثمان و تسع یراً فیافت تحریق ین دارالحفاظ توفیباتمام ا
  ر استیبشرح ز یاست خطوط یدرب مزبور که بطرف صحن عباس

 که دوازده امام است نوشته و از چـوب درب منبـت ريدو لنگه درب مزبور بخط ثلث مرغوب صلواة کب یرو -اول
  شده یآن خاتم کار یهم رو یو قدر ار عاىلیمزبور منبت بس یده و برجسته است دربهایگرد
  :ن جمالت نوشته استیار متوسط ایق بسین درب بخط نستعلیا یباال -دوم

  و من دخله کان امنا
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  درب حلقه شده است یوب دو طرف باال چهارچنينصب و بطرف یمخصوص یهاريدر دو طرف درب زنج
سـاخته شـده و  یآن بسـبک مخصوصـ یآهنـ یاخ هیشده و گل م یار خوب نجاریبس یه درب بشکل جناقیحاش
  .است یدنید

نـه ید در زمیسـف ین اشـعار بـا کاشـیـار مرغـوب ایاست که بخط ثلث بسـ یکار یبه کاشین کتیتمام ا یباال -سوم
  .اه معرق و نقش شده استیس یکاش

 ازین در نهد سر از ره صدق و نیرکه بر اه
  

 
 حاجت او را برآرد پادشاه کارساز  

 

 ن درگاه فقریشاه ترکستان و هندوستان بد
  

 
 ازین یند و گردند از دو عالم بیاز آیبا ن  

 

 کعبه صدق و صفا و مروۀ اهل وفاست
  

 
 ن از هند تا روم و حجازیدر مقام طوف ا  

 

 وىلاللّٰهشان عالم نعمتیشاه درو
  

 
 ان با اهل رازیآنکه سر عشق فرموده ب  

 

  د و تصوف داده اندر نظم و نثریداد توح
 قت کوس عرفان کوفته در هر مجازیدر حق  

 نجا گو بخواهیدارد ایهر که مقصود و مراد
  

 
 کز سر همت در رحمت شده بر خلق باز  

 

 دل بر در او عرض کنیایگر داریحاجت
  

 
  دلنوازرينرا روا شاه شهتا کند آ  

 

***  
مقـرنس  یاشعار مزبور سقف قطاره کـار یاست و در باال یمیمعرق قد ین سر درب پشت بغل کاشیا یدر باال

  :ن عبارت نوشته شدهیآن با یمقرنس پنج پر اسم بنا یاز ستاره ها یکیر یاز گچ ساخته شده و در ز یار خوبیبس
  یللّٰهاان نعمة ی طنين بن حسیعمل کمال الد

  است که مورد نظر و طرف توجه است یار مرغوبیبس یر دورۀ طاق گچ بریدر ز
  

  داماد هم خوانده شدهريکه به صحن م یقسمت پنجم صحن شاه عباس
بشاد صحن یمرت عرض م ۳/۲۴مرت طول و  ۷۰/۳۱ یقرار دارد و دارا یرواق شاه عباس ین صحن در سمت غربیا

 ۶/۳و عرض  ۶۰/۵بطول  یه درخت کاج و چهار سرو دارد و حوض مرمرک اصلیو  یمزبور چهار باغچه گلکار
  .ن صحن ساخته شده که بحوض کوثر معروف استیمرت در ا

 نيمرت کـه طبقـه پـائ ۴مرت عرض  ۹مرت طول و  ۸ک عمارت دو طبقه است بارتفاع یدر سمت غرب صحن مزبور 
  . طبقه و راهرو استنيه از همینیآب صحن حس یه است و مجراینیآن بمنزله راهرو و متصل بصحن حس
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  .که و دو اطاق انبار استیو دو بار ی عمارت دو طبقه مزبور دو پنج دربنيدر طرف
  .ه متصل استیبزرگ است که بعمارت دبستان دخرتانه نعمت یدر سمت جنوب صحن مزبور هفت طاق نما

  .خ ابوالوفا قرار گرفتهیاز آنها پنجره و راهرو قرب ش یکین صحن شش اطاق است که یدر سمت شرق ا
ک راهرو اسـت کـه یکه و یدر آخر و چهار بار یدر وسط و دو سه درب یک پنج دربین صحن یادر سمت شمال 

  .راه دارد یل الملکیاز آنها به صحن وک یکی
  

  یا صحن محمدشاهیه ینیقسمت ششم صحن حس
مـرت و عـرض آن  ۷۰/۴۵آن  ه سـاخته شـده طـولینیحسـ ین صحن بدون باغچه و حوض است و بـرایساختمان ا

  .باشدیمرت م ۲۰/۲۳
ن ین صـحن آخـریـساخته شده و طول آن از شرق به غرب است و ا یو غرب یر صحن ها شرقین صحن مثل سایا

  .صحن آستانه است
ساخته شده که ارتفـاع آن هـا از کـف  ار عاىلیبس یکار یبا با کاشیار زیصحن مزبور دو مناره بس یدر سمت غرب

با ساخته انـد و بدنـه تمـام یآنها دو غرفه ز یمزبور دو اطاق است که رو ی مناره هانيست در طرفمرت ا ۴۱صحن 
  .بام است ی اطاقها راهروهانياست در طرف یکار یآنها کاش

 سردرب مزبور نيود در طرفريدر سمت شرق صحن مزبور عمارت سردرب بزرگ است که به صحن شاه عباس م
  .که استیروان دو بایوان و اطراف ایدو ا

گر پنج مرت طـول و یوان دیوان آن هفت مرت طول و دو ایوان ساخته شده که سه این صحن پنج ایدر سمت شمال ا
  .نرت است ۴۰/۲وان ها یعرض تمام ا
وان و یـدر سمت جنوب پـنج ا. درب و پنجره است یوجود دارد که تمام دارا یمزبور اطاقهائ یوانهایدر عقب ا
اسـت کـه محـل نصـب موتـور بـرق  یمزبور اطاق بزرگـ یوان هایاز ا یکیکه در عقب  که ساخته شدهیچهار بار

  .گرخانه یآستانه است و عمارت مزبور متصل است بباغچه کاش
  

  یسردرب صحن محمدشاه یقسمت هفتم محوطه جلو
آسـتانه  یبناهـا یو مشرف به رودخانه خشـک اسـت از سـمت غربـ یصحن محمد شاهدرب ون رين محوطه بیا

مرت از سنگ مرمر ساخته شـده و در سـمت  ۸۰/۵مرت و به عرض  ۵/۸به طول  ین محوطه حوضیکند در ایعبور م
 یلـین محل وجود دارد که از زمـان خیدر ا یشمال و جنوب آن شش طاق نما و دو راهرو است درخت چنار کهن

خانه خشک مقابل محوطـه گر رودیهم در سمت د یسال دارد عمارت ۷۰۰ش از یمانده و ظاهراً بیادگار باقیم یقد
  .ان آستانه و در کمال استحکام ساخته شده استیمزبور قرار دارد که غالباً منزل متول
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  فصل دوازدهم
  هیاللّٰهه نعمت یقه سلسله علیان طریدر ب

  
ه یتوصـ ه بطـور مختصـر اشـاره و خواننـدگان رایـاللّٰهازات سلسله نعمة ینجا شمۀ از امتیست که در ایمناسبت ن یب
گاه و بصیشرت نموده به حقاین مورد بیم که توجه و تفکر در ایکن م یده راه را از چاه و صراط المسـتقی گردريق آن آ

  .از نهندیرا از پرتگاه بشناسند و امت
  یظلماتست برتس از خطر گمراه   خضر مکنیهمرهین مرحله بیقطع ا

 یانتبـاه و آگـاه یاحه اسـت کـه بـراینمـوده بسـتان السـق اجمال ذکر یقت آنحضرت را بطریکه طر ین کتابیبهرت
  :شودیناً نقل میاز آن ع یخوانندگان قسمت

ه بـدان جانـب یـاللّٰهقـه نعمـة ینماند که سلسله آنحضرت مشهور و در کتاب عرفا و فقرا مـذکور اسـت و طر یمخف
ر طـرق بـه یو از سـا گـر ممتـازیات چند بان سلسله منسوب و به جهت آنها از سالسـل دیمنسوب است و خصوص

  .از استیامت
ما در کشور دکـن و در کرمـان و عـراق عجـم و یار سیران بسیه در بالد هندوستان و کابلستان و ایسالکان سلسله عل

  .شمارندیالن بیجان و گیفارس و آذربا
رق مختلفه ده و اکابر و اعاظم طیده و به صحبت سالسل عامه و خاصه رسید که در اکثر بالد اسالم گردیراقم گو
قـت و مجاهـده و یعت و طرید فاسـد مهجـور باشـد و جـامع مراتـب شـریـط دور از عقایقه که از تفـریده طریرا د
ه و یـقـه رویعت مقدسه عبادات و معامالت و مجاهدات نموده باشد و از طریاضت بوده و بر وفق قرار داد شریر

شـبهه درسـت شـود در کشـور  ینعن و بعح و میقت آنها تا معصوم صحیثه معرا و مربا باشد و نسبت طریروش خب
ه و یـه علیرضـوه یـاللّٰهز متعسر مگر سلسـله نعمـة ینر بالد یل آن متعذر است و در سایران اکنون نادر بلکه تحصیا
  هیتحالف آبائه و اجداده  یعل

  .شده اند ر سالسل ممتازیسبب آن از سابباشد و یبه صفات چند مخصوص مه یاللّٰهد که سلسله نعمة یراقم گو
شـرت و بسـط یشـان قـبض بیصـاحبان سالسـل کـه در ا یبعض بخالف ه بسط غالب استیاول آنکه بر سالکان عل

  .کمرت است
  نظم

  یچرا طرب نکن یدیار رسیو گر ب   یچرا طلب نکنیار نداریاگر تو

ه اسـت ست و جامه مخصوص ندارند آنجناب فرمودی ننيقت آن حضرت معیجهت سالکان طر یدوم آنکه کسوت
  .ستیدر هر لباس ممکن است و خرقه وجبه را اعتبار ن یو خداجوئ یکه حق پرست

  نظم
  اه باشیس ید جامه و خواهیسفیخواه   طلب کندیوه تقویمرد خدا که ش

خـاص و جامـۀ  یتاز کسـوریـامت یشـان بـرایرا کـه اکثـر ایـگر اسـت زی سالسل دنياز سالک یز خالف جمعین نیا
  .مخصوص مقرر نموده اند

د آنجنـاب فرمـوده اسـت کـه هـر شـاب یدر بطالت آوردن نم یدن و رورکآنکه در آن سلسله ترک کسب و کار م یس
د و هـر کـه تـرک کسـب یـدگار خـود را عبـادت نمایـکنـد و آفر یتوانـد بنـدگیکه دارد م یدر هر کسب و هرن یکس
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معرفـت و عبـادت  یانسانرا برا تعاىلیرد باریازه عالم نظام نپذرينه شید هر آريش گیق عبادت پیشت نموده طریمع
  .دهیز محتاج و مفتقر گردانیده و به سه چیآفر

  اول اکل و شرب که قوام بدن باوست
  دوم لباس و جامه که سرتعورت و دفع حرارت و برودت ازوست

 شـود مگـر از سـهیز حاصـل نمیـسـه چ نیـه بدوست و اريش و دفع الم باد و باران و غیسوم مسکن که آرام و آسا
  :زیچ

سوم طمع و خواهش از مردم کردن آن  -ز مراتب داردیآن ن یدوم سرقت و دزد -مراتب دارد و کسب اول به کسب
  هم مراتب دارد
ماند کسب و آن محمـود و سـتوده اسـت پـس  یشوم است  باق تعاىلین دو قسم مذموم و نزد باریبه اتفاق عقال ا

د و بـاب یرا حاصل نما اللّٰهار کند و در آن ضمن معرفت یتاخ یشت خود کسیانسان را الزم است که به جهت مع
و اگـر جذبـۀ مـن داللت بر مـدعا دارد  اللّٰهع عن ذکریم تجارة والبهیۀ رجال التلهید و آیخود گشا یبر رو یبندگ

ز بخـالف یـقـه نین طریحده و ایاست عل یآنرا حکمجذبات الحق کسی را برباید و از مشاغل دنیوی بريون آورد 
احـرتاز  یویـدارنـد و از مشـاغل دنیشـان تـرک کسـب و کـار را الزم میرا کـه اکثـر ایست زا ناشیطرق درو یبعض

  .واجب شمارند
عت حضـرت یمتابعـت شـر قت آنحضرت به ذکر دوام و فکر مسـتدام بـودن و در راه صـدق و صـفا ویو مدار طر
مـودن و بـا یمجانبـت از بـدعت پ ق مخالفـت نفـس و هـوا ویـنمـودن و طر یه و ائمه هدیعل هاللّٰ یصل یمصطف

دن و کسـوت فقـر و یه باطن کوشـیه نفس و تخلیه قلب و تزکیاخوان صفاء اخال و باوفا صحبت نمودن و در تصف
  .دن است و خلوت در انجمن داشنتیم و رضا و مهر و وفا پوشیفنا و تسل

  نظم
  اندر جهان بود یبا روش کم می زنين چنیا   گانه باشیاز درون شو آشنا و از برون ب

 یمرتضـ یورينه در پـ یاست اگر چه زاهد زمانه بود گمراه است و اگر سالک اللّٰهتابعت رسول هر کس که نه در م
مقتـبس از  ق هـر وىلیز فرمـوده کـه طوالـع انـوار حقـایـاسـت و ن یخ روزگار بود دغلـیاست گر همه ش) ع( یعل

  .است ز احوىل ارياست با وجود آن امام متابعت غ) ع(یت علیمشکوة وال
ند و بـذکر یخ صرف نمایاز در حضور شین ند و آنچه بسر برندگر بسر بریکدیجمعه به  اىلیسالکان آن سلسله در ل
نـد و از طمـع و سـئوال احـرتاز الزم شـمارند و در راحـت و یا شب را صـبح نمایاء و اصفیو مراقبه و مقاالت اول

ار است کـه موقـوف بارشـاد یات بسیقت خصوصیو در آن طرگانه بجوشند یار و بیگر بکوشند با اغیکدیش یآسا
  .نيمحمد و اله اجمع یعل اللّٰه یخ است و صلیش
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  زدهمیفصل س
  ون آنجنابیدر انتخاب اشعار از د

  
ل به مالئمات یوسته متمایع بشر پیست که طبایده و پنهان نیت و بصر پوشريبر صاحبان ذوق و هرن و دارندگان بص

باشـد مـثالً مالئـم یش میدر خـور خـو یمالئمـ یایک به تناسب استعداد خود جویهر  یس پنجگانه انسانو حوا
نام دارد مالئمات گوش مـوزون بـودن  یو جمال ظاهر یبا و رنگارنگ است که حسن صوریدن مناظر زیچشم د

 یبـ یار مـوافقیـگـر و ید یاج بـه مالئمـیـگر احتیاز حواس د ی هر حسنيباشد همچنینغمات و اصوات خوش م
ل خـاص بطـرف یـز تمایـک از آنها نیکه هر  یحواس باطن انسان یهایازمندی قسم است ننيان و ضرر دارد همیز

د تـا آنکـه بـه یـافزایدن به مقصد میرس یوسته به قوت و شدت خود برایل پین تمایمالئم و موافق خود داشته و ا
در نهاد همـه موجـودات موجـود اسـت دائـم در  و کوشش که ن کششیابد ایش را دریمقصود رسد و معشوق خو

  .ق وصول به هدف خاص خود در حرکت و جنبش است و ذرۀ آرامش نداردیطر
  :دیگو یبافق یوحش

ـــم یکـــی ـــاصی ـــر ذره رق ـــا ه  ل اســـت ب
ـــــن ـــــاند گلش ـــــن یرس ـــــه گلش ـــــا ب  را ت

 وســــتیل آمــــد و بــــا کــــاه پیــــ منيهمــــ
 ل اســت کــاهن را در آموخــتیــ منيهمــ
 لی منيهمل است ی منيل است همی منيهم

ــــوئ ــــر پ ــــاىل یاگ ــــه ع ــــا ب ــــفل ت  ز اس
  

 کشـــاند ذره را تـــا مقصـــد خـــاص 
ـــ ـــد گلخن ـــه گلخـــن یدوان ـــا ب  را ت

 کــه محکــم کــاه را بــر کهربــا بســت
 که خود را بر دو بر آهن ربا دوخت

ــت در جنیجن ــت خیب ــب ــل در خی  لی
ـــه ب ـــین ـــذرۀ ز ین ـــن می ـــاىلی  ل خ

  

ن یان و حالوت زبان است ایب ینیريو توجه به ش لیده شده میت بشر آفریالت که در خلقت وطنین تمایاز ا یکی
ب بصـورت ج غالـب مطالـیمـوده بـه تـدریپ و تعاىل یراه ترق یر قوا همراه با رشد آدمیل روز به روز مثل سایتما

ون آمده کم کم لباس فاخر اشعار بر قامت گفتار متناسـب ريباشد ب یع بشریکالم موزون که مناسب و مالئم با طبا
 یع شعرایله گاه طباحجافته و از یور یب و زی زنين و عبارات نمکیريالفاظ ش یله هایبه ح یعنوگشته عروسان م

صاحبدالن تاختـه و بـا آنـان  یرا با جلوه جمال و کمال خود آشکار ساخته بدلها یون شتافته اسراررير باقدمیعال
ب و منظم بلباس نظـم درآمـده و مرت و مقاصد متعاىل ن هنگامه است که مطالب عاىلینرد عشق باخته است در ا

  .خود را در جان و دل بشر جا داده است
پروردگـار را  ینـوع آدم اوامـر و نـواه یت بنیاز ادوار عالم به جهت ترب ین در هر دوریرنو غالب بزرگان دیاز ا

بصـورت کـالم  یو عبـادت گـاه یا بشارت به جهت بندگیت و یحت و خواه ترساندن از معصیخواه اندرز و نص
  .خوش در آورده اند

  .قرار گرفته است یع آدمیور اشعار بوده که مورد قبول و مقبول اکثر طبایلباس پر ز یل گفتارها گاهین قبیلباس ا
هـذا و بنـا بـه ید سوره بنام شعرا و در خرب ان مـن الشـعر لحکمـة فرمـوده اسـت علیز در قرآن مجید نیخداوند حم

وان یـدۀ از دیـاز اشـعار و زبـده و برگز یخبـتن رساله در مقام برآمدم که منیر ایز در تحریمذکوره نگارنده نمراتب 
 آن در نياز مضـام یريشاهوار است بـا مختصـر تفسـ یآبدار و در یک گوهریرا که هر  وىل اللّٰهجناب شاه نعمة 

جـان  ینمـان و دوسـتداران ذوق و عرفـان را چاشـیا یم تا خوانندگان را رهنماین مجموعه گرد آورده ثبت نمایا
  .گردد
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نکه آدم اسم جامع و مجموع اسماء و قطب عالم و مظهر خدا و ظل ذات یو ا علم ادم االسماء کلهاو  یدر معن
  :کتاست فرمودهی

 بگــواللّٰــهار بســمیــیخــوش بگــو ا
ــــود  اســــم جــــامع صــــورت اســــما ب

 ان رو نمــــودیــــجملــــۀ اســــما بــــه اع
 مجمــــع مجمــــوع اســــما آدم اســــت

 ر چهارن هی و اسم انيجسم و روح و ع
ــــــهنعمــــــة   مظهــــــر او دانمــــــش اللّٰ

  

 بجـو اللّٰـهز بسـم  یجوئیهر چه م 
  مــا بــودنين اســم عــیــصــورت ا

 وجودک ی یصد هزار اسما مسم
 الجرم او قطب جمله عالم است

ــل  ــظ ــک ذاتی ــو ید نن ــک  اد داری
 خـــوانمش یصـــورت اســـم الهـــ

  

همـه عـالم در آن  یشـت معنـحق اسـت چنانچـه صـورت حـق در دل ظـاهر گ ینۀ دل مظهر تجلینکه آیا یدر معن
  .دید بچشم جان آنرا دیست بایان نینصورت به چشم ظاهر عیداست ایهو

 نمیبینه میتا صورت او در آ
 نگـرمینه دل بچشم جـان میآ

  

ــ  ــه مــیهمــه هــر آیمعن ــب ین  نمی
  نمیب ینه مین طرفه که او در آیو

ده و همـه کمـاالت از وجـود شـ یکـیکه وجود عاشق محو ذات معشوق شـد عشـق و عاشـق و معشـوق  یهنگام
  کتاست که معشوق همه جانهاستیهمان ذات 

ــ ــی ــاالتش بس ــود اســت و کم  یک وج
 ت معشوق و صورت عاشـق اسـتیمعن

 است یکیهر دو  یجام و م یگر بگوئ
 اسـت یمـ یو مـجـام جـام  یور بگوئ

ــــ ــــباشــــم ا یگــــاه محمــــودم گه  ازی
 عاشـــق و معشـــوق و عشـــقم گاهگـــاه

ـــة  ـــهنعم ـــا  اللّٰ ـــه ت ـــجـــو ک ـــ یابی  ههم
  

ـــســـر ا  ـــی ـــر کس ـــد ه ـــه ندان  ین نکت
 سخن هم صـادق اسـت یور بگردان
 است یشکیقت حق بود آن بیدر حق

 اسـت یگر ویم و آن دیمائ یکین یا
 ازیــــن یکــــنم گــــاهیم یگــــاه نــــاز

ـــا ـــی ـــهنين چن ـــوب ال ـــود محب   فرم
ــه م ــر چ ــوئیه ــا  یج ــز م ــه یابی  هم

  

  :دیضاً فرمایا
 کیـعاشـقیکـیعشـقیکیمعشوق

  دانیش مک ذات و صفات صد هزاری

 نبود شک یکیو در  یکین هر سهیا 
 کیـصـد  یک صـد باشـد باعتبـاری

  

ه و آلـه یـعل اللّٰـه یصـل اللّٰهد که نبوت بوجود مقدس حضرت محمد ابن عبدینطور فرمایت اینبوت و وال یدر معن
 وىلو نام است  وىلت باشد یوال یو برقرار است هر که از جانب حق دارا یت تا ابد باقیختم شد اما حکم وال

  .ت استین نام در والیاسم حق است و وصف ا
 ت گــــوش کــــنیــــگفتــــه اهــــل وال
ــور وال ــچشــم از ن  ت روشــن اســتی

 که هر دو با من است یصورت و معن
ـــــاز وال ـــــا والی ـــــت ت ـــــت ی  افتمی

ـــد وال ـــه را باش ـــر ک ـــه ـــدای  ت از خ
 نیـدر شـرع و د اسم حـق باشـد وىل

ــــوت خــــتم امــــا جــــاودان  شــــد نب
  

 نت نــوش کــیــجــام بــاده از وال 
 ت با من استیت آن والیدر وال

 ت روشن اسـتیاز نبوت وز وال
ــان ــر زم ــد وال یه ــص ــت ی  افتمی
ــــدر وال ــــت باشــــد او از اولی  ای
 نيقـیت وصف او باشـد یهم وال
  انیت در مین حکم والیباشد ا
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  :من عرف نفسه فقد عرف ربه فرموده است یدر معن
 طالب مایمطلوب خود از خود طلب ا

ــر عاشــق صــادق ــی یگ ــو را یک  دو مگ
 یهـ یهـ یث عشـق گـوئیبا عقـل حـد

ــام ــوق یج ــق و معش ــراب و عاش  یو ش
  

 بخــــود آ یکزمــــانیخــــود را بشــــناس  
 دو خـــدا یاگـــر بگـــوئ یکـــافر باشـــ

ــوئ ــود ج ــدم وج ــتم ع ــ یدر ک ــ یه  یه
 یه یه یخود آ که خود تو اوئ کدم بهی

  

شهود و جربوت و ملکوت ب و یقت اصل و فرع آدم و مجموعه عوالم غیو مرتبت قطب عالم که در حق یدر معن
  :است فرموده

ـــر ـــهمظه ـــالم اســـتاللّٰ ـــب ع  قط
 است یو ین اگر جوئیمجمع البحر
 نينفـــس او ملکـــوت بـــ یاز صـــفا

 وجــــود او نــــدارد کــــس وجــــودیب
 بخشــد مــدام یرا نــور مــ یعــالم

  

 روح و جسمش اصل و فرع آدم است 
 است یم یصورتاً جام است و در معن

ــــ ــــربوت ب ــــش ج ــــال مطلق  نيوز مث
ـــل  ـــظ ـــهود هاللّٰ ـــلطان ش ـــت و س  اس

ــــا ــــالم یاز عط ــــم والس ــــم اعظ  اس
  

 ید و در هـر دورینمایک وجود میمتعدد همان  ینه هایاست و در آ یکینکه وجود در عالم یا ید و معنیدر توح
  .است یکیاز ادوار عالم جلوه همان 

 استیکیاستیکیپادشاه و گدا
 مینوشـــــــــیم و درد میدردمنـــــــــد

 ســـت در همـــه عـــالمین یکـــیجـــز 
 نمیـــــب یه صـــــد هـــــزار مـــــنـــــیآ

 میبـــــاال شـــــ یالبـــــ یمبـــــتال
 قطره و بحـر و مـوج و جـوهر چـار

 اســت در عــالم یکــی اللّٰــهنعمــة 
  

 اســـت یکـــیاســـت  یکـــینـــوا و نـــوایب 
 اسـت یکـیاست  یکیدرد و درد و دوا 

 است یکیاست  یکیدو مگو چون خدا 
 اسـت یکـیاسـت  یکـیآن جانفزا  یرو

 اســت یکــیاســت  یکــیمبــتال و بــال 
 اسـت یکـیاسـت  یکیما  نزد شکی یب

 اســت یکــیاســت  یکــیا یــطلــبش کــن ب
  

وجود او عالم در حکـم عـدم اسـت  یهر جام و ب یتمام اسما و م ینکه عشق جان عالم است و مسمایان ایدر ب
  .هر چه وجود است منبسط از بسط وجود عشق است
 جملۀ عالم تن اسـت و عشـق جـان

 دان و اســما صــدهزار یک مســمیــ
 بود یم یعنصورتش جام است و م

 یکـیو دو  یکـیک یدان یدر دو م
ـــ ـــه عـــالم عـــدم یب  وجـــود او هم

 عــالم از بســط وجــود عــام اوســت
  

 ن و بــاطن اســم آنیــاســم ظــاهر ا 
 ک وجود و صـد هـزارش اعتبـاری

 بود یک شئیگر چه هر دو نزد ما 
 یککــیابش کــه گفــتم نیــک دریــن

ـــر وجـــود ا ـــمب ـــالم عل ـــه ع  و هم
  ز جود عام اوست  ینیب یهر چه م

است مجموعـه اسـما و  یو مطلع انوار نامتناه ینکه انسان کامل مجموع قرآن است و مخزن اسرار الهیان ایب در
  :نه عالم نماستیآئ

ــــان دیچ ــــت انس ــــس ــــودیبدۀی ــــا ب  ن
 مجمــــــع مجمــــــوع الطــــــاف الــــــه

ــــبحان ــــرار س ــــزن اس ــــت او یمخ  اس

 جـــامع مجموعـــه اســـما بـــود 
ـــــآن ا ـــــدگی ـــــاه یاز بن  پادش

ــان ــوار رب ــع ان  اســت او یمطل
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 ن هر چهاری و اسم انيروح و جسم و ع
 کـــون جـــامع نـــزد مـــا انســـان بـــود

ـــــان  ـــــل را بخـــــوانجـــــامع انس  کام
 د صـــورتشیـــنما یاســـم اعظـــم مـــ

ـــــه گیصـــــورتش آئ ـــــین ـــــت یت  نماس
  

 د او بـه مـردم آشـکارینمایم
 وان بودی حنين چنیور نباشد ا

 مجمــوع قـرآن را بــدان یمعنـ
 د صـورتشیگشـاین معمـا میا

 اســتیاو پــرده دار کرب یمعنــ
  

  :د فرموده استیدر توح
 ست در جهـان دو مگـوینیکیجز
ــــــیاو  ــــــ یک ــــــراتبش بس  اریو م

  

 ال الـــه اال هـــو وحـــده 
  م دوینگو یکیبمراتب 

حق است مانند قطره و موج و حبـاب کـه وجودشـان از  یهست همه از هست ینکه هر چه وجود و هستیان ایدر ب
ان یـجامهـا از م-حبابهـا-امـواج-ند هـر زمـان قطـراتريگ یک خم باده میالوان که از  یاست و مانند جام هایدر

  .ها لک االوجهه یاست به مصداق کل شئ یا باقیرفتند همان در
ـــود او پ ـــا از ب ـــود م ـــب ـــدهی  دا ش

 ســـراب یو پنـــدار یبـــر ســـر آبـــ
 موج و حباب و بحر و جوو قطره 

 یک خـم مـیـجام الوان پر کن از 
 بــر لــب جــو ژالـــۀ یگــر فســرد

 الباز گــ یشــۀ دانــیرا ش یهــر گلــ
ــت ــوزه چــو بشکس ــایکاســه و ک  م م

 د مــــا و اویــــا نمایــــقطــــره و در
  

 ا شـدهیـجمع گشته قطره و در 
 ز آب یجـوئیآب م یغرق آبـ

 آب جـو یابیـرا گـر ب یکیهر 
 ید رنگهـا از لطـف ویـتا نما

ـــــۀ یآب رو یور گـــــذار  الل
  پر آبنيب یکاسۀ م یهر حباب
ـــدر م  م مـــایان بحـــر بنشســـتی

 هــا لــک االوجهــه یکــل شــئ
  

  :نطور فرموده استیدل ا یدر معن
  .ار و مقر دلدار استیمنتهاست محل  یخاص خدا و عرش اعظم بر نۀ اسرایخلوتگه دل گنج

شـود دل یافـت میو مراد کنت کنز در گوشـۀ دل  یب و شهود است معنیدائره وجود و مجموعه عالم غ ینقطه اصل
فـوق مرتبـت  یدر ملـک وجـود و هسـت رتبـت نيت است بـا چنـیجمال و جالل حق دائم در ترب یعارف از تجل

  :است
 دل اسـتین اگر جوئیمجمع البحر

 اوسع است از عرش اعظم عرش دل
 ســـتیو یکنـــت کنـــزا گـــنج اســـما
 ده انــــدیــــجملــــۀ اســــما در او گنج

 بجــان یچــو دانســت علــم اجمــاىل
 از جمــــال و از جــــالل ذوالجــــالل
ـــــد ـــــه ان ـــــره بنهفت ـــــۀ در دائ  نقط

 خوانـــد عـــربینقـــد دل را قلـــب م
ـــجـــامع غ ـــود ب وی ـــهادت دل ب  ش

 دهـــد دل را ســـعت یرحمـــت ذاتـــ

 دل است یجامع مجموع اگر گوئ 
 سـده از فـرش دل یست کرسـیچ

 سـتیو یجو که آن جایکنج دل م
 ده انـدینسان دیاهل دل دل را بد

 ز لــوح دل بخــوان یلیعلــم تفصــ
ــــترب ــــا الیت ی ــــد دل م ــــاب  زالی

 ن نقطه را دل گفته اندیاهل دل ا
ــباشــد از تقل  ن لقــبیــب او را ای

 ت دل بــودیــتخــت ســلطان وال
ــود دل از صــفت  الجــرم اوســع ب
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ـــ ـــیف ـــل گـــر عـــالم ب ـــایالمث  منته
ـــن ـــان م ـــردد ج ـــس آن نگ  دل مح

  

ــــارف در آ ــــدر دل ع ــــاد باری  ه
  فرمــود آن جانــان مــننين چنــیــا

  

د بنـور جانـان منـور سـاخت و خانـه را یـد کرد همواره دل را باینکه خدمت صاحبدالن از دل و جان بایان ایدر ب
  ! برپداخترير از غای یبرا

ـــگـــر ب  صـــاحبدىلیعـــارفیابی
 کن به جانیخدمت صاحبدالن م

ــخــدمت ا ــه کــنین طای ــه مردان  ف
 مـــردان خـــدا یســـر بنـــه بـــر پـــا

 بمـان یکن و عقب ینین دیترک ا
   محبوب از دل خود دور کنريغ

 یمقبلـ یخدمت او کن که گـرد 
 منصــب اهـــل دالن یابیــتــا ب

 خدمت جانانـه کـن یجان فدا
 در دو سرا یر شوتا چو ما سرو

 ن و آنیـتو شـود هـم ا یتا فدا
 نـور کـن یبگذر از ظلمت هوا

  

  :فرموده است یان آدم معنیدر ب
قضاست هم عقل کل و هـم نفـس  روح تمام عالم است و جامع مجموع اسماست و لوح علم اجماىل یآدم معن

  :ن آدمندیر نفوس و عقول که مرد و زن باشند متفرع بر وجود ایه است سایکل
ــت ــما آدم اس ــوع اس ــامع مجم  ج

ــــــل اول دره ب ــــــودیعق ــــــا ب  ض
ــ ــام یآدم معن ــل بن ــل ک  اســت عق

ــو او را  ــدع چ ــرت مب ــآفرحض  دی
 اســت او را از قضــا علــم اجمــاىل

ـــس کل ـــنف ـــدهی ـــل ش  ه از و حاص
 نفوس و هم عقول یعنیهر دو زن 

 ا قوتـــه حمـــرا بـــودیـــنفـــس کـــل 
ـــودش  ـــامیاز وج ـــالم نظ ـــه ع  افت

  

 الجرم او روح جمله عالم اسـت 
ــو ــص ــا بــود یرت و معن ــد م  ج

ـــۀ ـــالم از و  جمل ـــامیع ـــد نظ  اب
 دیــمبــدع مجمــوع عــالم شــد پد
ــوان ــا خ ــوح قض ــرم ل ــایالج  م م

 گر واصل شدهیکدین و آن با یا
 ن هـر دو اصـولیـشـانند ایفرع ا

 دانـد کـه او از مـا بـود ین کسـیا
 بلکه جان عالم است او والسالم

  :ت فرموده استیت و نور وحدانیان جود وجود احدیدر ب
ـــدا ـــامیابت  یکـــیســـخن بن

 دهـد وجـود بـه مـایجود او م
ــد ــو روشــنی ــا شــده نک  ده م

 میدیــان دیــدر همــه نــور او ع
 ایاوســت در اشــ ینــور اســما

  و لـوح و قلـمنيآسمان و زمـ
ــ یکــیاو   اریو صــفات او بس

گـــاهاللّٰهـــنعمـــة   م و شـــدم آ
  

 یست شکیاست ن یکیدر دو عالم 
 نمــــا نمــــود بمــــا یتــــیجــــام گ

 شـــــنچشـــــم عـــــالم بنـــــور او رو
ــ  میدیــ کــه مــا چنــان دني بــنيتــو چن

 ن اسـمایـخوش بود هر کـه خوانـد ا
ــــافهم ــــود ف ــــور او ب ــــن از ن  روش

ــــ ــــیل ــــ یس ف ــــدار غ ــــه دريال  اری
ــــــــه اال  ــــــــه ام ال ال ــــــــهگفت  اللّٰ

  

د و سرور ی اول است و اصل مجموعه عالم مظهر اسم اعظم است و سنيمکرم ع یغمرب اکرم و نبینکه پیان ایدر ب
  .آدم یبر تمام اوالد بن

 یان سزد اگر خـوانی اعنيع  یاسـت تـا دانـیکی اولنيع
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 هیآفتاب اسـت و عـالمش سـا
ــیجــام گ ــدخوینمــاش م یت  انن

 ســتندعاشــقان از شــراب او م
ــاه ــاهر م ــاب و ظ ــاطنش آفت  ب

 ده ماسـتیکن که نور د ینظر
ــه و طلســم نگــریگــنج و گنج  ن

 مظهــر اســم اعظمــش خــوانم
 اسم اعظم طلـب کـن از کامـل

ــدهیســ ــا بن  د عــالم اســت و م
ــر ــو ینظ ــا فرم ــال م ــر جم  دب

 نــــه قـــــدم بگشـــــودیدر گنج
 آفتاب است و مـاه خواننـدش

 ا و آخــــر اوســــتیــــاول ابن
 ل او باشـــدیـــهمـــه عـــالم طف

ــر آل او دورود و ســالم ــاد ب  ب
  

ــور همســایســا  هیه روشــن بن
 عالمش دانند اصل مجموع

ــتند ــور او هس ــالم بن ــه ع  هم
ــ ــهب یــم و او حبیمــا محب  اللّٰ

 ستآنکه عالم بنور خود آرا
  و اسم نگـرنيصفت ذات ب

 بلکه خود اسم اعلمش دانم
 زانکه کامل بود بدان واصل

 ندهیبنده در خدمت است پا
 گنج اسـما بمـا عطـا فرمـود
 نقــد آن گــنج را بمــا بنمــود
ــاه و ســپاه خواننــدش  پادش

 اء و ظـاهر اوسـتیباطن اول
 ل او باشـدیـزخ یروح قدس

 بـــر همـــه تابعـــان او بتمـــام
  

  :ا فرموده استیت سلطان اولیو نور وال یمرتض یلع یدر وصف شاه الفت
 او  گشــــته منــــور آفتــــابیتــــا ز نــــور رو

  

 
  نور چشم عالم است و خوب و در خور آفتاب  

ــوصــف او گو  مــروزید بجــان شــاه فلــک در نی
  

 
ــاب   ــد روان در ملــک خــاور آفت ــدح او خوان  م

  

ـــر آرد از د ـــا ب ـــت ـــمنان دی ـــار دش ـــاری  ن و دم
  

 
 انـــه خنجـــر آفتـــابکشـــد هـــر صـــبحدم مردیم  

  

ــ ــایصــورتاً ماهســت و معن ــم م ــاب و چش  آفت
  

 
ــاه ب   ــال م ــابیشــب جم ــد روز خــوش در آفت  ن

  

 م اســت و ســلطان دو کــونیپادشــاه هفــت اقلــ
  

 
 تــا شــده از جــان غــالم او چــو قنــرب آفتــاب  

  

ــ ــر عل ــه از س ــر ک ــور والیه ــن ــت دی ــتی  د گف
  

 
ــه انــد و نــور حیگــران چــون ســاید   ــابی  در آفت

  

 افـتیجسم و جان پـاک او تـا نـورآفتاب از
  

 
ـــاه   ـــابیمیپادش ـــر آفت ـــر و در ب ـــد در بح  کن

  

 ت را ظهــــوریــــوالینــــور معنــــیگــــر نبــــود
  

 
ـــابینمـــودیکـــ   ـــا را مصـــور آفت  در نظـــر م

  

ــی ــل پ ــودريوســف گ ــود و رخ نم ــع گش  هن برق
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 د و شـــد منـــور آفتـــابیـــچشـــم مـــردم نـــور د  
  

ــ ــان معن ــه اصــل فلا ک ــنيعــینقط  اســتی عل
  

 
 مــه آفــاق روشــن خوانــده از بــر آفتــابدر ه  

  

ــا نهــاده رو ــایت ــر خــاک پ ــدلشیخــود ب  دل
  

 
 عـــالم تـــاج بـــر ســـر آفتـــابیافتـــه شـــاهی  

  

  اویغ قهر بر اعداید تیزند خورشیم
ـــــر ســـــر یم   ـــــفشـــــاند ب ـــــابی  اران او زر آفت

  

 د تابــان خصــم او خاشــاک رهیاو خورشــ یرا
  

 
ــ   ــاکیک ــت خاش ــود از مش ــاب یش ــدر آفت  مک

  

ــــا وجــــو ــــب  یمرتضــــید خــــوان انعــــام عل
  

 
 ک گــردۀ خــوان محقــر آفتـــابیــقــرص مــه  

  

ـــالمیســـا  ه اشیدر ســـایۀ لطـــف خـــدا و ع
  

 
ــور رو   ــن ــابی ــور آفت ــاه و ان ــن م ــرده روش  ش ک

  

ــ ــف س ــنبل زل ــیس ــر رویادت م ــد ب ــلینه  گ
  

 
ــخــود کــه د   ــابی ــرب آفت ــان زلــف معن  ده در جه

  

 ابـــد نظـــرین صـــاحبنظریـــر چشـــم ایـــتـــا بز
  

 
ـــاک   ـــار خ ـــااز غب ـــته زیپ ـــش بس ـــابی  ور آفت

  

  ض او روح القدسیض اقدس فی او از فنيع
 عقــــل کــــل فرمــــانرب او بنــــده چــــاکر آفتــــاب  

  

ــــــاه کرب ــــــاســــــتان بارگ ــــــه دادیای  ش بوس
  

 
 ده ســــرور آفتــــابیــــدر همــــه دور فلــــک گرد  

  

 ن در کنــاریريبــا گــرفتم مهــر او چــون جــان شــ
  

 
ــــابیبصــــد تعظــــیدم روزريگــــ   ــــر آفت  م در ب

  

 دارم نسبیم زال مصطفهاللّٰ نعمة  
  و بنگر آفتابنيب یذرۀ از نور او م

  

  :ن مطلبیفرموده با ه الرحمه غزىلیعل یخ سعدیش
 سخن دوست خوشرت اسـتیاز هر چه بگذر

  

 
 غــــــام آشــــــنا نفــــــس روح پــــــرور اســــــتیپ  

  

  : وزن فرمودهنيز بهمین یازرين محمد حافظ شیخواجه شمس الد
  از که کمرت است ه پرور منیشمشاد سا   باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

  : وزن فرموده استنيز بهمیدر وصف شاه مردان ن وىل اللّٰهحضرت شاه نعمة 
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ـــور اســـتیاز نـــور رو  اوســـت کـــه عـــالم من
  

 
 ر اسـتف چـه حاجـت بزیـویـ لطنيچنـیحسـن  

  

ــه رواق ــالش و شــش طــاق و ن  ســلطان چــار ب
  

 
 ع جاللـــش چـــو چـــاکر اســـتیـــبـــر درگـــه رف  

  

ـــــــو ـــــــامزوج بت ـــــــاب ام  ی مرتضـــــــنيل ب
  

 
ـــــردار اول   ـــــس ـــــتیپ یاء و وصـــــی ـــــرب اس  م

  

ـــــک مالئکـــــهنيمســـــند نشـــــ ـــــس مل   مجل
  

 
ــــــتیدر آرزو   ــــــرب اس ــــــاه قن ــــــه و ج  مرتب

  

 دهـــدیهـــر مـــاه مـــاه نـــو بجهـــان مـــژده م
  

 
 در اســتیــفلــک ز حلقــه بگوشــان حیعنــی  

  

ــــکندر ــــتاس ــــده او از ماس ــــبن ــــانی  ان ج
  

 
 صــر اســتیچوبــک زن درش بمثــل صــد چــو ق  

  

 ســـو گشـــاد و گشـــت معطـــر دمـــاغ روحیگ
  

 
 رو را نمـــود و عـــالم از آن رو مصـــور اســـت  

  

ـــــبب ـــــالم از آن س ـــــود داد بع ـــــودش وج  ج
  

 
 من جـــود وجـــودش منـــور اســـتیعـــالم بـــ  

  

ــــ ــــه ایخورش ــــور والید لمع ــــت ز ن ــــس  تشی
  

 
 ات و دو صد حوض کوثر اسـتیصد چشمه ح  

  

ـــنزد ـــا خلی ـــام ماســـتیک م ـــر حـــق ام ـــه ب  ف
  

 
 نش مســـخر اســــتیـــمجمـــوع آســـمان و زم  

  

ـــمـــداح اهـــل ب ـــت بنزدی ـــلی  ک شـــرع و عق
  

 
 ســــر اســــتیا و آخــــرت همــــه او را میــــدن  

  

 رواســـتیگـــر کنـــیلعنـــت بدشـــمنان علـــ
  

 
 ن ســخن بــس مکــرر اســتیــکن مگــو کــه ایمــ  

  

 )ص(ین مصـطفیـبـود از دیکه خارجیگوئ
  

 
 آن شــوم کــافر اســت یج مگــو کــه خــارجخــار  

  

 زنـــد)ع(یعلـــیکـــه الف و الیهـــر مـــؤمن
  

 
ـــــــتوق   ـــــــتی ـــــــرر اس ـــــــامش مق  ع آل آل بن

  

 بـــا دســـت جـــود او چـــه بـــود کـــان مختصـــر
  

 
 محقــــر اســــت یط ســــرابیبــــا همــــتش محــــ  

  

 او را بشـــر مخـــوان تـــو کـــه ســـر خداســـت او
  

 
ــت او نیاو د   ــر اســت و حال ــگ ــتیز دی ــر اس  گ
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 کـرانیاسـت بیف ماسـت کـه بحـریـطبع لط
  

 
 پر ز گـوهر اسـت ین سخن صدفیهر حرف از ا  

  

 ده کــه گفــتم بعشــق دلین قصــیــاز اتیــهــر ب
  

 
 خوب و خوشرت است یکیزیکیخوان که هریم  

  

 د کـــه دوســـتدار رســـول اســـت و آل اویســـ
  

 
 مظفـــر اســـت) ص(ن محمـــدیـــبـــر دشـــمنان د  

  

  :ه و آله فرموده استیعل اللّٰه یآدم حضرت خاتم صل ید عالم و خواجه بنیدر وصف س
ــــزا ــــازم روح جــــان اف  دیســــیبن

 یدانـــد کمـــا هـــهمـــه اســـرار او 
ـــوان د ـــت ـــاب هـــر دو عـــالمی  د آفت
ـــ یســـرافراز ـــدر د یکن ـــن و دنی  ای

ــــت در ــــا هف ــــت م ــــزد هم ــــبن  ای
 مید مـــن نجـــوی ســـريد غـــیز ســـ
ـــ یزیشـــکرر ـــ یکن  یدر مصـــر معن

ــــــ ــــــر س ــــــیز س ــــــه اویک ینه ب  ن
 طلب کن یسیدم جان بخشش از ع

 دم از جـــــان و از دلیغـــــالم ســـــ
 دهـــــد امـــــروز وعـــــدهیبفـــــردا م

 دیـــدنــور از و  اللّٰـــهدو چشــم نعمة
  

 دیســـ یبـــایبنـــازم صـــورت ز 
ـــــا ـــــازم آن دل دان  دیســـــ یبن

ـــــور د ـــــبن ـــــایده بی  دیســـــ ین
 دیسـ یگرت در سـر بـود سـودا

 دیسـ یایـک قطـره از دریـبود 
 دیسـ یچکس بـر جـایندارم هـ

 دیسـ یحلوا یبصورت گر خور
 دیسـ یمـایشدم واقف هـم از ا

 دیســ یضــاید بیــجو یز موســ
ـــا ـــ یبخاکپ ـــ یب ـــ یاهمت  دیس

ــــردا ــــازم وعــــدۀ ف  دیســــ یبن
  دیس یباشد روز و شب مأوا که

ناً شـرح یتضـم یقـدس سـره العلـ وىل اللّٰـهاست حضرت شـاه نعمة یزیوان شمس تربیرا که در د ین غزل مولویا
  :فرموده است

ـــــاروب ـــــاریداد ج ـــــتم آن نگ  بدس
 آب آتش گشـت و جـاروبم بسـوخت

 کـــارريعقـــل جاروبســـت نگـــار آن پ
ــل را ــوزد عق ــو س ــقش چ ــش عش  آت

ــر ــک ــجودريدم از ح ــ یت س  او شیپ
ــ ــجود یآه ب ــاجد س ــود یس ــون ب  چ

ــــل ال ــــناف یعق ــــه می ــــی  یدان هم
 چـون بـود یسـاجد نـدان یسجده بـ

ـــ ـــک را پ ـــتمشیگردن  ش کـــردم گف
ــت ــی ــا او ب ــیغ ت ــر ب ــدیش زد س  ش ش

 بــــود یســــر هســــت یعنــــیگــــردنم 
ـــت ـــر هس ـــون س ـــبرب یچ ـــدنی  د از ب

ـــت یا ـــاس دل ـــو ط ـــرد ک ـــزاج س  م

 ز آن غبـــاریـــا برانگیـــگفـــت کـــز در 
ــش  ــز آت ــت ک ــو گف ــرآر یجــاروبت  ب

ــت در ــباطن ــتی ــار یا و هس ــون غب  چ
ـــاز جـــاروب ـــشـــق آز ع یب  د بکـــاری

 اریخوش ب یساجد سجود یگفت ب
 چــار چــاریچــون باشــد و بیگفــت ب

 اریـار یـ یعشق اثبـات حـق اسـت ا
ــی ــ یعن  ســاجد ســجده آر یهســت یب

ـــاجد ـــا ذوالفقـــاریس ـــرب ب ـــر ب  را س
ــا برســت از گــردنم ســر صــد هــزار  ت

ـــت ـــغ تی ـــاری ـــد ذوالفق ـــق باش  ز عش
 معرفـــت شـــد آشـــکارا صـــد هـــزار

 قــرار یرين گرمابــه تــو گــیــتــا در ا
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ـــه رو ـــو در گرماب ـــن ت ـــذر از گلخ  بگ
 ز گــــرمیــــبرخ یســــتیگــــر فســــرده ن

ــرکن از ا ــاس دل ب ــط ــنی ــام ت  ن حم
 دلربــــا ینقشــــها ینــــیتــــا بــــه ب
  شدهنيب از عکس او رنگخاک و آ
 حجـاب یون خرامـد بـرياز حجب ب

ـــها ـــه زار و نقش ـــ یالل ـــاب یب  حس
 ست شـرق و غـرب انـدر المکـانیچ

 شــش جهــت حمــام و روزن المکــان
ــت از  ــان اس ــوت دل المک ــیخل  نيق

ــن تار ــگلخ ــتی ــوم تس ــس ش  ک نف
 لیــن فتمــن چــراغم هــر ســرم همچــو

 مـــن یشـــد از ســـرهایشـــمعها بـــر م
 ن و آن بعشــقیــاز یچــون گــذر کــرد

 یاو شــد یبــاز چــون همرنــگ و بــو
ــه نشــد  شــب گذشــت و قصــه ام کوت

ـــد ـــاه شـــمس ال ـــن تربیش ـــرا یزی  م
ـــــ ـــــرمیس ـــــودم الج ـــــک وج  د مل

  

 امــه بــرکن بنگــر آن نقــش و نگــارج
 کـن گـذار یترک صـورت کـن بمعنـ

ــو ــرام ا یس ــان خ ــاغ ج ــار یب  باوق
 اللـــه زار یرنگهـــا ینـــیتـــا بـــه ب
 ده بـــه تـــرک و زنگبـــاریـــجـــان بتاز

 رونــــق گلــــزار و جــــان و اللــــه زار
 صــاحب وقــار یباشــد ا یاز تجلــ

ـــگلخـــن تار ـــامی ـــار یک و حم  نگ
 اریبـــــر ســـــر روزن جمـــــال شـــــهر

 اریان شـهرروزنش جان است و جانـ
 داریـــپان تـــن نایـــســـت حمـــام ایچ

ــــرار ــــه از ش ــــدر گرفت ــــه را ان  جمل
 شـــرق و مغـــرب را گرفتـــه در قطـــار
 جامه در پوش از صـفاتش ذات وار

ـــ ـــیار خـــود بی  نگـــار هـــر نگـــار ین
 ثش شرمسـاریشب و روز از حـد یا

 خمـــار یز جـــام بـــ دداریـــهســـت م
ـــکار ـــردم آش ـــود ک ـــان ب ـــه پنه  آنچ

  

سـاند ريآنجناب را م یهایشگوئیت که پیپنجاه و هفت ب یست دارایده ایقص وىل اللّٰهوان حضرت شاه نعمة یدر د
ن اشـعار یـده کاشف مطالب ایزه و پاک گردیپاک یمان روشن و تابناک و از هر وسوسه و هوائیکه به نور ایدلهائ

  :باشدین اسرار میو واقف رموز و نکات ا
ـــــــبیقـــــــدرت کردگـــــــار مـــــــ  نمی

ـــال صـــورت ـــر اســـت یحکـــم امس  دگ
 میگــــو ین ســــخن نمــــیــــم ااز نجــــو

  ورادال چـــون گذشـــت از ســـالنيعـــ
 در خراســـان و مصـــر و شـــام و عـــراق

ـــــــرد آئ ـــــــمیگ ـــــــه ض ـــــــانرين   جه
ــــــال م ــــــه را ح ــــــود دیهم ــــــریش  گ

ــــــان د ــــــم ظالم ــــــت ظل ــــــظلم  اری
 شـــــنوم یب مـــــیـــــقصـــــۀ بـــــس غر

ــــه و ب ــــوب و فتن ــــگ و آش ــــجن  دادی
ـــــ ـــــگر بس ـــــل و لش ـــــارت و قت  اریغ

ــــ ــــده را خواجــــه وش هم ــــ یبن  ابمی
ـــــس فروما ـــــیب  حاصـــــل یگـــــان ب

 نمیــــــــب یحالــــــــت روزگــــــــار مــــــــ 
 نمیــــب یار و پــــار مــــرينــــه چــــو پــــ

ـــــــ ـــــــار م ـــــــه از کردگ ـــــــب یبلک  نمی
 نمیـــــب یبوالعجـــــب کـــــا رو بـــــار مـــــ
ــــــــه و کــــــــار زار مــــــــ ــــــــب یفتن  نمی

 نمیــــب یگــــرد و زنــــگ و غبــــار مــــ
ـــــر  ـــــیگ ـــــ یک ـــــزار م ـــــب یور ه  نمی

ـــــیب ـــــد و ب ـــــ یح ـــــمار م ـــــب یش  نمی
ــــــــب یار مــــــــیــــــــغصــــــــه درد   نمی

ـــــــیاز  ـــــــی و نيم ـــــــار م ـــــــب یس  نمی
 نمیــــــــب یمــــــــ در میــــــــان و کنــــــــار

ــــــب یخواجــــــه را بنــــــده وار مــــــ  نمی
 در میــــــــان و کنــــــــار مــــــــی بیــــــــنم
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ـــــ ـــــه او پاره ـــــر ک ـــــالی ـــــود امس  ا ب
ـــذهب و د ـــم ـــین ضـــعی ـــ یف م  ابمی

ـــــــر رخ زر ـــــــد ب ـــــــو زنن  ســـــــکه ن
ـــــــدوســـــــتان عز ـــــــومی  یز هـــــــر ق

ـــر  ـــه ـــی ـــت اقل ـــان هف  میک از حاکم
ــــ ــــزل تبکچ ــــال ینصــــب و ع  و عم

ـــــــ ـــــــاه را روس ـــــــیم ـــــــ یاه م  ابمی
 گریک را بهمــــــدیــــــتــــــرک و تاج

 همـــــراه یتـــــاجر از دســـــت دزد بـــــ
ــــر و تزو ــــمک ــــایر حی ــــر ج ــــه در ه  ل

ــــ ــــد و خــــراب م ــــ یحــــال هن  ۱مابی
  ســــخت گشــــته خــــرابريبقعــــه خــــ

ـــــان ـــــتان جه ـــــجار بوس ـــــض اش  بع
ـــــدک ـــــروز یان ـــــود آن  امـــــن اگـــــر ب

 یو قناعـــــــت و کنجـــــــ یهمـــــــدم
 ن همــه غمهــایــنم ایــب یگــر چــه مــ

 شین تشـویـغم مخـور زانکـه مـن در ا
ــــر ــــال دگ ــــد س ــــال و چن ــــد امس  بع

  بگذشــــتنيچــــون زمســــتان پنجمــــ
ــــــنا ــــــدی  ۲آشــــــکار شــــــود یب مه

 یتمــــــــــام دانــــــــــائ یپادشــــــــــاه
ـــــه هـــــر کجـــــا رو نهـــــد بفضـــــل  اللّٰ

 نمیــــــب یر بــــــار مــــــیــــــخــــــاطرش ز
ـــــــ ـــــــدع افتخـــــــار م ـــــــب یمبتن  ۳نمی

 ٤نمیـــــب یار مـــــیـــــدر همـــــش کـــــم ع
ـــــ ـــــوار و زار م ـــــته غمخ ـــــب یگش  نمی

 نمیـــــــب یرا دچـــــــار مـــــــ یگـــــــرید
ـــــ یکـــــیهـــــر  ـــــار م ـــــب یرا دو ب  نمی

 ٥نمیــــــب یمهــــــر را دل فکــــــار مــــــ
 نمیـــــب ی و دار مـــــريو گـــــ یخصـــــم

 نمیـــــــب یر رهگـــــــذر مـــــــمانـــــــده د
ـــــــار مـــــــ ـــــــب یاز صـــــــغار و کب  ٦نمی
ــــــ ــــــار م ــــــرک تت ــــــب یجــــــور ت  نمی

ـــــا ـــــ یج ـــــرار م ـــــع ش ـــــب یجم  ۷نمی
ــــــب یبهــــــار و ثمــــــار مــــــ یبــــــ  نمی

ـــــــ ـــــــار م ـــــــد کوهس ـــــــب یدر ح  نمی
ــــــــحال ــــــــا اختی ــــــــی ــــــــب یار م  نمی

 نمیـــــــب یغمگســـــــار مـــــــ یشـــــــادئ
ـــــ ـــــو م یخرم  نمیـــــب یار مـــــیـــــل ی
ـــــ یعـــــالم ـــــب یچـــــون نگـــــار م  نمی

ـــــب یشـــــمش خـــــوش بهـــــار مـــــ  نمی
 منیــــــب یبلکــــــه مــــــن آشــــــکار مــــــ

ــــــب یبــــــا وقــــــار مــــــ یســــــرور  نمی
ــــــ ــــــار م ــــــمنش خاکس ــــــب یدش  نمی

                                                            
 ن بدست سپاهان انگلستان که سالهای سال به اسارت هندوها تمام شده بود زبانزد خاص و عام بودتسخري تمام هندوستا ۱
در این اشعار مژده طلوع و ظهور شخص بسیار بزرگی از خاصان خداست که تا چهل سال از دوران زمان سلطان کشور جان آدمیان  ۲

ه روزگار میگذارد که سراسر عالم به نور وجود مقدسش منور میگردد است پس از آن فرزند آن بزرگوار که محمد نام دارد پا به عرض
به عدل و داد ریشۀ ظلم و بیداد را از جهان برداشته دین و دنیای عالمیان را معمور و رسوم بی دینی و بی ایمانی را از آنها دور می 

ر حضرت قائم ال محمد صلی الله علیه و آله که سازد خالصۀ نشانیهائی که در اواخر اشعار پدیدار است منطبق است با اخبار ظهو
  :به عدل و داد حقیقی میدهد بطوریکه) ع(دنیا پس از جور بسیار و ظلم بیشمار جای خود را با ظهور آن بزرگوار

 در چرا برقرار میگردند گرگ با میش و شري با آهو           
 ان از ابناء زمان است که مدتها است در میام مردم آشکار و عیان استضعف مذهبی و دین همان از بني رفنت ایم ۳
 عیار و مصداق همني اشعار است مسکه های فلزی امروزی همان درهم ک ٤
 آنچه در ظرف نیم قرن اخري دیده شده چند مرتبه خورشید و ماه روسیاه و نورشان با خسوف و کسوف کلی تباه شد ٥
در شهرهای مختلف دیده شده حیله و تزویر در تمام امور دامنگري برنا و پري بوده که جلوگريی از آن جز آنچه در این چند سال اخري  ٦

 با اجرای مجازاتهای اسالمی وسیله دیگری مفید نیست
شاید مراد خرابی مرقد مطهر حضرت موسی الرضا علیه االف التیحه والثنا است که بدست دولت روسیه تزاری صورت گرفت که  ۷

 شنیدند و عاقبت این دولت را هم دیدند که چگونه بانقراض رسیدند همه
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 بنــــــــدگان جنــــــــاب حضــــــــرت او
 بـــــرادر مـــــن یتـــــا چهـــــل ســـــال ا

 دور او چــــون شــــود تمــــام بــــه کــــام
ــــــ ــــــت اقل ــــــام هف ــــــاه وام  میپادش

 بعـــد ازو خــــود امــــام خواهــــد بــــود
ــــــ ــــــامیم ــــــوانمیم و دال میم و ح  خ

 غمـــــربیتش چـــــو پريصـــــورت و ســـــ
 ا ازو شـــــود معمـــــوریـــــن و دنیـــــد

ــــــ ــــــاد پاید بی ــــــه ب ــــــدهیضــــــا ک  ن
 دوران یســــــیوقــــــت و ع یمهــــــد

ــــــو یا همــــــگلشــــــن شــــــرع ر  میب
 نگـــرمین جهـــان را چـــو مصـــر میـــا

ــــــد وز ــــــت باش ــــــهف ــــــلطانمی  ر س
 ان از امــــــــام معصــــــــوممیعاصــــــــ

ــــاق ــــت س ــــف دس ــــر ک ــــدت یب  وح
 دوســــت دارد دشــــمن کــــش یغــــاز

ــــــــت ــــــــگ زدهی ــــــــن دالن زن  غ آه
 نــــــت شــــــرع و رونــــــق اســــــالمیز

  بــــا آهــــوريش و شــــیگــــرگ بــــا مــــ
 و نقـــــد اســـــکندر یگـــــنج کســـــر

 نگـــــرم یار مســـــت مـــــیـــــتـــــرک ع
 ینجـــــنشســـــته در ک اللّٰـــــهنعمـــــة  

  

ــــــب یســــــر بســــــر تاجــــــدار مــــــ  نمی
 نمیــــــــــب یار مـــــــــیدور آن شـــــــــهر

 نمیــــــــب یادگــــــــار مــــــــیپســــــــرش 
ــــــاىل ــــــاه ع ــــــ ش ــــــار م ــــــب یتب  نمی

ـــــ ـــــدار م ـــــان را م ـــــه جه ـــــب یک  نمی
ــــــــب ینــــــــام آن نامــــــــدار مــــــــ  نمی

 نمیــــب یعلــــم و حلمــــش شــــعار مــــ
ـــــــق ازو بخت ـــــــخل ـــــــب یار مـــــــی  نمی

ــــــ ــــــار م ــــــا ذوالفق ــــــاز ب ــــــب یب  نمی
ــــــر دو را ــــــ ه ــــــوار م ــــــب یشهس  نمی
ــــــگــــــل ا ــــــار مــــــی ــــــب ین را بب  نمی

ــــــ ــــــار م ــــــدل او را حص ــــــب یع  نمی
ـــــــ ـــــــار م ـــــــه را کامک ـــــــب یهم  نمی
 نمیـــــــب یخجـــــــل و شرمســـــــار مـــــــ
ـــــــ ـــــــگوار م ـــــــاده خوش ـــــــب یب  نمی

 نمیــــــب یار غــــــار مــــــیــــــهمــــــدم و 
 نمیـــــب یاعتبـــــار مـــــ یکنـــــد و بـــــ

ـــــ یکـــــیهـــــر  ـــــار م ـــــب یرا دو ب  نمی
 نمیــــــــب یدر چــــــــرا برقــــــــرار مــــــــ

 نمیـــــب یکـــــار مـــــ یهمـــــه بـــــر رو
ــــــا ــــــخصــــــم او در خم ــــــب یر م  نمی

ــــــ ــــــار م ــــــر کن ــــــه ب ــــــب یاز هم   نمی

  
 
 

  :فرموده است یک رباعیاست که ضمن  یگرید یش گوئیضاً پیا
 نمیــبیدر نهصــد و نــه مــن دو قــرآن مــ

  

 
 نمیــــب یو دجــــال نشــــان مــــیاز مهــــد 

  

 ن نـــوع دگـــر گـــردد و اســـالم دگـــریـــد
  

 
ـــب یان مـــیـــن ســـر نهـــان اســـت عیـــا   نمی

  

مرتبـت محمـد  یگر و وجـود مبـارک حضـرت ختمـیکـدیبـاطن تـوأم بـا ت ظـاهر و یـنکه نبـوت و والیان ایدر ب
 یاسـم اعظمنـد کـه بـ ینـدو رتبـت و صـورت و معنـایه الصلوة والسالم مظهر ایعل یمرتض یو عل) ص(یمصطف
  .ستیچ بندۀ حسن مآل نیه یو آل برا یمهر علیست و بیمقبول ن یچ عبادتین دو وجود مقدس هیمحبت ا
  :دیگو یازريحافظ ش

 ســت کــافر اســتینیعلــیه دوســتآنــرا کــ
  

 
 خ راه بـــاشیکـــو زاهـــد زمانـــه و کـــو شـــ 

  

  :ن مورد ازوستیضاً در ایا



 ۴٩

 هر کس که ندارد به جهان مهر تو در دل
ــــــ ــــــدایگفت ــــــالم یم خ ــــــر دو ع  ه

 تیــــــــــم نبــــــــــوت و والیگفتــــــــــ
 دیاســـــــت ســـــــیآن بـــــــر همـــــــه انب

 آن صــــــورت اســــــم اعظــــــم حــــــق
 طلـــــب کـــــن از نـــــون یواو ار طلبـــــ

 در اول و آخــــــــرش نظــــــــر کــــــــن
 یکـــه نـــه روشـــن اســـت از و یمچشـــ

 ابیـــک دریـــاســـت ن یشـــهباز علـــ
 کـــــس یمهـــــر محمـــــد و علـــــ یبـــــ

 بدســـــــتم یباشـــــــد علـــــــم علـــــــ
 نشیـــــع یدر جـــــام جهـــــان نمـــــا

ــــر  ــــب ــــر لی ــــا نشــــان آل اســــتی  غ م
 حــــــوض کــــــوثر و مــــــا یاو ســــــاق

ـــــ ـــــاق یب ـــــت ب ـــــرت او بهش  یحض
 چــــــــارۀ رزم اوســــــــت رســــــــتمیب

ـــــه اشـــــارت ســـــر ت ـــــدســـــتش ب  غی
 کـــــــم بـــــــاد محـــــــب آل مـــــــروان

ــــــــابع آل مصــــــــطف ــــــــاش یرو ت  ب
 م ز عـــــــــــزتش معـــــــــــززیمـــــــــــائ

ــــبــــر عــــرش زد  شیق خــــوم ســــنجی
ـــــت  یا ـــــم نعم ـــــور دو چش ـــــهن  اللّٰ

ــــــدر د ــــــتی ــــــام اس ــــــاترا مق  ده م
 کنینگــــــاه مـــــــ ی علــــــنيدر عــــــ

  

 ع و باطلیحقا که بود طاعت او ضا 
 هـم) ع(یو علـ) ص(م محمدیگفت

ـــــم ـــــا ه ـــــد ب ـــــاهر و باطنن  در ظ
ــــو ــــه اولی ــــر هم ــــن ب ــــدمی  اء مق
ـــیـــو  خـــاص اســـم اعظـــم ین معن

ــــــــــافهم یوز واو فلا بجــــــــــو  ف
ــــا در ــــت ــــی ــــو ســــر خــــاتم یا ب  ت
 از نـــــم ده مبـــــاد خـــــاىلیـــــآن د

ــــــــت و دام آدم ــــــــه روح اس  دان
 ک لحظـــه ز غـــم مبـــاد خـــرمیـــ

 تم مســــــــلمیــــــــزانســــــــت وال
ـــیع ـــ ین ـــه آن بع ـــ بنياســـت ک  نمی

ــــا دلشــــاد  م و خصــــم در غــــمیم
 م زالل او دمــــــــــــادمینوشــــــــــــ

ـــام ـــد ول یج ـــباش ـــی ـــم یک ب  ج
 خواننـــــدۀ بـــــزم اوســـــت حـــــاتم
ـــــم ـــــده ز دوش دســـــت ارق  افکن

 کمنــــد کمــــرت از کــــم هــــر چنــــد
 تــــابع شــــمر و ابــــن ملجــــم ینــــ

 م بــــــــدولتش مکــــــــرمیمــــــــائ
 بـــر بســـته ز زلـــف حـــور پــــرچم

ــــــــواىل یو ــــــــرد م ــــــــم م  معظ
ـــــ ـــــ جاونيبنش ـــــی ـــــدمريد خ   مق
 ان جملـــه عـــالمیـــ تـــو عنيبـــ یمـــ

  

مراتـب فطـرت و بـر  یسـت کـه بـه مقتضـایده و پنهـان نیمـان پوشـیفه ایبر صاحبان ذوق و عرفان و دارندگان لط
عت نهاده شده است اگر یت در تمام خالئق به ودیت تربیاد که در نهاد اوالد آدم است قابلحسب درجات استعد

ده نفـوس را بـه یظهور و بـروز رسـجه آن بمنصه یح بکار افتد متدرجاً نتیو معلم صح یت تحت نظر مربین قابلیا
گـاه کـه واقـف  یاهربت ریبا انتباه و هدا یشود مگر به داللت راهنمائین مراتب حاصل نمیساند اريکمال م دل آ

هـذا بـدون ید علیـ نمایـنيص و دوا را مطابق مرض تعیاشخاص را تشخ ینفوس بوده درد درون یبه امراض روح
چون و چرا و جدال وصـول بـه  یممکن و بريت غیل و تربیق تکمیطر یمدد خضر باصفا ط یراهرب و راهنما و ب
  .ساندريکشاند و سرانجام به هالکت میت میت و غواد بشر را به ضاللینماینکه محال میمقصود عالوه بر ا

  :دیحافظ فرما
  یظلمات است برتس از خطر گمراه   خضر مکنیهمرهین مرحله بیقطع ا

  ضاًیا



 ۵٠

  مان کردمین مرحله با مرغ سلیقطع ا   من بسرمنزل عنقانه بخود بردم راه

ت گمشـدگان و یو هدا یراهنمائ یمان برااز اداوار ز یت در هر دوریق هدایان طریت و راهنمایان ملک والیوال
م مردمـان یبه تعل ینوع یات هر دوریقه فرو گذار ننموده و بر حسب مقتضیچ دقینجات و فالح گم گشتگان از ه

ن و وصـول بـه یـج دیقـت تـرویت همت گماشته کـه در حقیت و تربیبه هدا یابناء زمان پرداخته و طور یو راهرب
  .صورت گرفته است ین الهیرنگونه مأموی بدست انيقیمرتبه 

  ن به هر چه زمان اقتضا کندیج دیترو   به کشنت استیبه کشته کشنت و گاه یگاه

 یعمـوم مردمـان در هـر وقـت و زمـان ارزانـ یان را براینگونه راهنمایکه خداوند منان نعمت وجود ایو از آنجائ
نجات دهندگان است که بر آنها حجت خدا،  راهربان و نيوجود هم یاله ین نعمتهایتوان گفت بزرگرتیفرموده م

  .اسم اعظم، انسان کامل، قطب عالم نام نهاده شده یراهنما، مجموعه اسما، معن وىل
  نظم

  امت دائم استیش تا قیآزما   قائم استوىلیپس به هر دور

 یتـیترب یله داروبمنز یاز اذکار اله یک از نفوس مستعده را بذکریباشند هر یت خلق میحق که مأمور ترب یایاول
مـه یدور و صـفات ذم یاز درون انسـان یند تا با مداومت و استمرار ذکـر مـذکور امـراض بـاطنینمایاست مأمور م

م یضـاللت بصـراط المسـتق یده ذاکـر را از وادیـاست از وجود مرتفع گرد ینفسان یها یکیکه بمنزله تار یبشر
  .ت و معرفت بکشاندیهدا

 تانقــــت بســــی طرريت از پــــیــــتربیدارو
  

 
 ســـتین یرا بـــرت از علـــت نـــادانیکـــادم 

  

کـه از طـرف  یبـه دسـتور ینکه آدمـیشود مگر ایت نفس حاصل نمیدر کار ترب یشرفتیق و پیچگونه توفیو البته ه
کامـل و  یدرون یام و اقدام داشته باشد تا معالجت دردهایق یمیداده شده عمل نموده به مداومت ذکر تعل یمرب

  .حاصل شود یبهبود
شـود یم مین از آن بزرگواران که به نفوس بشر تعلیا مجازیاء زمان یله اولینگونه اذکار که از ائمه اطهار بوسیا یابر

به ذوالفقار  ی آبدار گاهريبه شمش یبه نور و چراغ گاه یگاه یبه م یخاص در عرفان است که گاه یاصطالحات
  .ده شده استی آن نامريو غ

 یمـوقت یات ظـاهریـفیر کیوجـد و طـرب و سـا یسرمسـت یل سرخوشیاز قب یآثار یباده انگور یهمانطور که برا
اسـت کـه وصـف آن  یاتیـفیز کیـنـام نهـاده شـده ن یطهور باده منصور یم یکه به اعتبار یعرفان یم یهست برا

ق یـتنهـا طر یاسـت نـه بـافتن یافتنیخارج از حد امکان است  ین ذوق و مستیان بلکه درک ایون از قدرت بريب
از  یکـیز یـن یاسـت کـه بـاده انگـور ینفسـان یترک همه هواهـا یدن باده منصوریعشق و چش ین به مستدیرس

  .آنهاست
  :دیفرما یمولو

  رانيشـــیجـــان پـــر کـــن آن ســـاغر پیســـاق یا
  

 
 ن رایــــــــآن راهــــــــزن دل را وان راهــــــــرب د  

  

 رایســـــیمـــــر امـــــت عیآن بـــــاده انگـــــور
  

 
  رانياســــیمــــر امــــت  ین بــــاده منصــــوریــــا  

  

ــت ــت ازخمهاس ــاده خمهاس ــاز آن ب ــادهی  ن ب
  

 



 ۵١

 ن رایـــا یآن خـــم را هرگـــز نچشـــیتــا نشـــکن  
  

ــــاده بجــــز ــــد خــــرمیآن ب  کــــدم دل را نکن
  

 
ـــ   ـــد ک ـــز نکش ـــم را هرگ ـــد غ ـــز نکش   رانيهرگ

  

م آن بزرگـواران در کتـب یت و تعلـیـم به تربیاء زمان و تسلیم آن از زبان اولیالغرض در مورد گرفنت ذکر و اخذ تعل
ه یاهل الذکران کنتم التعلمون و در آ اه فاسئلویح شده به مصداق آیدر قرآن تصر یفراوان شده و حتد یعرفان تأک

  .حق دانسته اند یاینا له الحافظون که مراد اهل ذکر را اولاد نحن نزلنا الذکر و یگر فرماید
ا و ین موجب خسران دنم آنایان و مخالفت با تعالینگونه راهنمایاز ارادت و اطاعت ا یو سرکش یو دوراعراض 

  :است که در قرآن فرمود یان عقبیز
 و اوامرشـان نيهـذا درک صـحبت اهـل ذکـر و اطاعـت بـه فـرامیشـة ضـنکا علیفان له مع یفمن اعرض عن ذکر

  :ان فرموده استیکو بیچه ن وىل اللّٰهنمورد حضرت شاه نعمة یمان است و در ایق ایضه راهروان طریفر
 جـــام جـــمیابیـــعاشـــقانه گـــر ب
 کدم بنـوشی جم یجام جم شاد

ــدم یســیکــرد ع ــده ب  مــرده را زن
ـــاگـــر  یســـیاز دم ع  یدمـــ یابی
 بهـم یباشـ یبـا همـدم یگر دمـ

ــنو آن دم را غن ــت میبش  شــماریم
ـــدم دم م ـــدمیدمب ـــد از ن ـــد رن  زن

 یافتیــگــر  یمــت دان دمــیتــو غن
 آخــر از وجــود و از عــدم یتــا کــ

 گــو دمبــدمین و آن بگــذار و میــا
 م در ملـــــک عـــــدمیانیـــــنوایب

 فیــحر یم بــا ســاقیهمــدم جــام
ــدم ــود و از ع ــو از وج ــا ش  رو فن

 یهمــدم شــو یبــا موحــد گــر دمــ
 صاحب کرم یو مستقبل ا یماض
 کـدم خـوش بـرآیا بـا حـال یحال
ـــگـــر بار یکـــدمی  در حـــرم یابی

 یبـا محرمـ یهمدم شـو یگر دم
ــة  ــهنعم ــم اللّٰ ــالم عل  اســت در ع

 دمبــدم گویــد کــه ای همــدم بگــو
ــدم جــام ــمیهم ــدم به ــا هم  م و ب

 چـو مـا یابیـ یار همدم گـر دمـی
  

ــدم  ــا دمب ــون م ــاش چ ــدم او ب  هم
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
 آن دم مـــــا بـــــود آن دم از قـــــدم
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
ــــدم ــــدم دمب ــــابی ز هم ــــذتی ی  ل
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
 تــا چــرا همــدم نشــد بــا جــام جــم

ـــوز خ ـــی ـــمیاالت محـــال ب  ش و ک
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب

ــــــوا ــــــوائیب یوز ن ــــــم ین  محتش
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
ــو نمانــد بــیش و کــم ــا حجــاب ت  ت
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
 از کــــرم بگــــذار ایشــــان را بهــــم
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
ــا کــه باشــی محــرتم  بــاش محــرم ت
ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
 واقف است او از حدوث و از قدم

ـــــدم  ـــــدم دردم ب ـــــدمدمب  دردم ب
 ده دمبـدمیـ هممدم کـه دنين چنیا

ـــــدم ـــــدم دردم ب ـــــدم دردم ب  دمب
  

ندگان علم و دانش و ی جونيکل مسلم و مسلمة و بمنطوقه اطلبوا العلم ولو بالس یضه علیبه مصداق طلب العلم فر
حت ای و سـريآدم سـ یان طوائف بنـیش در اطراف عالم و در مید بدنبال مطلوب خوینش بایخواستاران مراتب ب
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نـد بجـد تمـام و کوشـش مـدام در خـدمتش ريسـراغ گ صاحبدىل ینند و در هر محفلیب یاری یاریند در هر دینما
نجـات و بـه سرچشـمه  یظلمـان یقت از وادیمعرفت از دستش بنوشند و در حق یبکوشند تا جرعۀ از باده نوران

  .ابندیراه  یات ابدیآب ح
موده تا نزول یراه پ یقیاحت سالها بدنبال معشوق حقی و سريبه قدم س اء بوده ویاء و انبیتمام اول ین مراتب برایا

 اللّٰهن مورد حضرت شاه نعمة یافته اند در ایده و چشمه معرفت را یبسر منزل مقصود نموده و از علم به معلوم رس
  :کو فرمودهیار نیبس وىل

ـــت ـــر گش ـــفر بس ـــالها در س  میس
 شیدۀ خــویــم نــور دینــیببــه تــا 

 وحـــدتگـــرد بـــر گـــرد نقطـــۀ 
ــاىل  وار عاشــق و مســت و الاب
 میدیــظــاهر و بــاطن جهــان د

ــ ــ یخــرب طــالب یب ــود یهم  میب
ــ ــه نيار مــا بــود عــی  نيقــی مــا ب

 او شکر بود و جان ما چون گل
ـــــال او د ـــــاب جم ـــــآفت  میدی

ـــال ـــود یکشـــتگان ب  میغـــم ب
 نيم بــــر ســــر کــــونیپــــا نهــــاد

 میط عشـق شـدیغرقه اندر محـ
ـــان دیـــرا ع اللّٰـــهنعمـــة   میدی

  

 میحر و بر گشـتعاشقانه به ب 
 میتا سر همـه نظـر گشـت یپا

 میسـرپ گشـت یهمچو پرگار پ
 میدوست دربدر گشت یدر پ
 میخاص هر صور گشت یمعن

 میش باخرب گشتیناگه از خو
 مین معرفت سمر گشـتیما بد

 میما بهم همچو گلشکر گشـت
 میباز تابنده چـون قمـر گشـت
 میزنده و شـادمان دگـر گشـت
 میدر همــه حــال معتــرب گشــت

ــت واصــل ــر گش ــزن گه  میمخ
 مید را بصــر گشــتیــ توحنيعــ

  

ضـر یحسـنة ال یحب علـست یمقبول ن یچ عملیو آل ه ینکه بدون حب علیه السالم و ایعل یت علیان والیدر ب
   نفع معها حسنهیئة الیس یئه و بغض علیمعها س

 د زدنیــــــــبایمرتضــــــــیدمبــــــــدم از وال
  

 
 د زدنیــــدســــت دل بــــر دامــــن آل عبــــا با  

  

 د نگاشـتیـبر لوح جـان بانقش حب خاندان
  

 
 د زدنیــــبــــر دل چــــو مــــا بایدریــــمهــــر ح  

  

ــه او ب ــر ک ــا ه ــزن ب ــیدم م ــا عل ــد ب ــه باش  یگان
  

 
 د زدنیـــزدن بـــا آشـــنا بایخـــواهفـــسگـــر ن  

  

 د نهــــادیــــبایدوســــتان مرتضــــیورروبــــ
  

 
 د زدنیـــت بـــر قفـــا باريغ غـــیـــرا تیمـــدع  

  

ـــــ ـــــیالفت ـــــیاال عل ـــــاریالس  ف اال ذالفق
  

 
ــا   ــســر صــدق و صــفا بان نفــس را ازی  د زدنی

  

 دیـــد گزیــدر دو عــالم چهــارده معصــوم را با
  

 
ـــرا با   ـــت س ـــر در دول ـــت ب ـــنج نوب ـــپ  ۱د زدنی
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ــــوائیپ ــــبایش ــــولی ــــنت ز اوالد رس  دت جس
  

 
 د زدنیــــپــــس قــــدم مردانــــه در راه خــــدا با  

  

ــــ ــــر بالئ ــــآیگ ــــهی ــــق ش ــــربالید از عش  د ک
  

 
 د زدنیــــــعاشــــــقانه آن بــــــال را مرحبــــــا با  

  

ـــ ـــدارد مکـــویهـــر درخت ـــن ـــی  ۲یوۀ حـــب عل
  

 
 د زدنیـاصل و فرعش چـون قلـم سـر تـا بپـا با  

  

 د داشت دوسـتیدوستان خاندان را دوست با
  

 
ـــا   ـــد از آن دم از وف ـــبا یمصـــطف یبع  د زدنی

  

 اســـتیســـکه نـــام علـــمـــواىلیرویســـرخ
  

 
 د زدنیـــن چـــون پادشـــاه بایـــنـــار دیخ دبـــر ر  

  

 یزنــــیت میــــالف از والآن و ىلیوالیبــــ
  

 
 د زدنیــــاز کجــــا با ید کــــه دانــــیــــف را باال  

  

ـــــــوائ ـــــــا ل  میافراشـــــــتآن وىلیاز والیم
  

 
ــــل در ز   ــــطب ــــی ــــم آخــــر چــــرا بایر گل  د زدنی

  

 ۳دیــــد گزیــــت خانــــه بایــــبــــر در شــــهر و ال
  

 
 د زدنیـــــاء بایـــــمـــــه در دارالســـــالم اولیخ  

  

 دید شــــنیــــمنقبــــت بااللّٰــــهاز زبــــان نعمــــة
  

 
ـــ   ـــف نعل ـــر ک ـــنيب ـــا بای س ـــه ه ـــد بوس  د زدنی

  

  :ضاً فرموده استیا
ـــ ـــه او قس ـــاه ک ـــانیآن ش ـــت و جن ـــار اس  م ن

  

 
 ف اسـت و سـنانیدر ملک و ملک صاحب سـ  

  

 یملــــک دو جهــــان مســــخر اوســــت بلــــ
  

 
 نــانه ســه رنا بــه ســه نــان گرفــت آنــرا بــیــا  

  

 یشـود مثـل آن بزرگـواران مثـل حبابهـایجلوه گـر م یطور یت در هر دوریمظهر حق و دارنده والنکه یان ایدر ب
کن یشـود لـید نور چراغ بهمان رنگ ظاهر مريگیچراغ قرار م یرو یبرنگ ینگارنگ است که چون در هر زمانر

  .شده اند یک آفتاب آفتابی گشته و از ريک سرچشمه نو مستنیبه مصداق هم نور واحد همه از 

                                                                                                                                                                                         
 پنج نوبت مراد از نمازهای پنجگانه است ۱
  آنرا که دوستی علی نیست کافر است            گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش: حافظ شريازی گوید ۲

  :ایضا
 حقا که بود طاعت او ضایع و باطلهر کس که ندارد به جهان مهر تو در دل                

 اشاره است به ا نا مدینة العلم و علی بابها ۳
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ا جـام و سـاغر و یو  یا ساقیخانه یا میمی ه به خم یاء تشبیدر کلمات و اصطالحات عرفاء عظام وجود اول یگاه
خمخانه و از یک باده مستانه مـدام جـام و پیمانـه گرفتـه و از یـک  کینمورد هم چون همه از یشود در ایقدح م

  .شان چون چراغیصاف یخانه مست هستند رنگ جام همچون رنگ حباب است و میم
  .کند ی میرين تغیبلور یاست رنگ جامها یهمان م یم

 ۱ه الرحمـهیـعل یک قطعه مستزاد بهمان بحر و وزن مستزاد مولـویمراتب را ضمن  نیا وىل اللّٰهحضرت شاه نعمة
  :ان فرموده استیب ین وجهیبه بهرت

 ســت کــه سرمســت ببــازار برآمــدیآن ک
 صــد بــار فرورفــت و دگــر بــار برآمــد

ـــورید در آئیخورشـــ ـــه کـــرد ظه ـــه م  ین
 در دور قمـــــر آن مـــــه انـــــوار برآمـــــد

 نداختیســردار شــد و هــم ســرو دســتارب
 دیـن دار برآیـکه چـو منصـور بـر ا یرند

 کرد یخرابات مغان خوش گذر یدر کو
ـــــفر ـــــدی ـــــار برآم ـــــه خم  اد ز خمخان
 نـــه بنمـــود جمـــال و چـــه جمـــاىلیدر آ

 ار برآمــــدیــــاز بتکــــده تــــا آن بــــت ع
ــه مســتند ز  ــعــالم هم  یک خــم شــرابی

 ار برآمـــدیانـــدک نشـــد آن بـــاده و بســـ
 یدید چـــو شـــنین گفتـــه مســـتانه ســـیـــا

 اسـرار برآمـداسـت کـه از مخـزن  ینقد
  

 آن جــان جهــان اســت 
 تا هست چنـان اسـت

 د اســـتیـــآن نـــور پد
ــبنگــر کــه ع  ان اســتی
فــــــان یحر یدر پــــــا

 ســردار جهــان اســت
آن شــــاهد سرمســــت 

 مغان است ین کویکا
 دهیـــــم بـــــه دیدیـــــد

 جـــانم نگـــران اســـت
ـــــا ن ـــــم ـــــانی  میز چن
ــالن اســتیســاق  ش ف

 از ذوق بخـــــــــوانش
ـــنج روان اســـت  آن گ

  

متصـف بـه صـفات  یالهـ یایـسـت اولیش نیبـ یجـود و عارفـان شـبنم یایـدر نظر درنکه عالم وجود یان ایدر ب
امن سبق رحمة غضبه رحمتشان بـر غضبشـان سـبقت دارد یهستند و در مورد موجودات عالم به مصداق  یخدائ
  .را رها ساخته و خدا را خواسته اند یخود

ــبنمیچ ــالم ش ــت ع ــایس ــر م  از نه
 اسـت در دار وجـود یهر کجا بکر

 سـتیش نیبـ اىلیـنقش خ جزهر د
 پسر پازهر عشق یعقل زهر است ا

 گرفـت یشـیرحمت ما بر غضـب پ
 گـــر مجـــوی مـــا در نهـــر مـــا دريغـــ

  

 در شـهر مـا یست آدم عـارفیک 
 از ســر مهــر آمــده در مهــر مــا
 بگذر از دهر و طلب کن دهر ما
ــا ــازهر م ــو پ ــذار و بج ــر بگ  زه
 لطــف مــا مســتور کــرده قهــر مــا

 بـود در نهـر مـا یريخود کجـاغ
  

  
  
  

                                                            
  هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد          دل برد و نهان شد: مولوی فرماید ۱

 هر دم به لباس دگر آن یار بر آمد           گه پري و جوان شد                        

ـــــهنعمة ـــــاللّٰ ـــــامینعمت  دارد تم
  

ـــرده ا ـــع ک ـــایجم ـــر م ـــه از به  نهم
  



 ۵۵

ا و مجموعـه اسـما و واقـف بـه اسـرار یـنه اسرار خدا و خلوتگـاه کربیا جام جهان نما و گنجینکه دل اولیان ایدر ب
  .و سماست یارض

 ن دل مـایـنماست ایتیجام گ
 گنجــد یدر دل مــا جــزا و نمــ

 کنج دل گنج خانه شـاه اسـت
 میهر دو خواجه تاشان ما و دل

 مینوشـــــیم و درد میدردمنـــــد
 در خرابــات عشــق دل گمشــد

  

ـــوت کرب  ـــاســـت ایخل ـــای  ن دل م
 ن دل مایروز و شب با خداست ا
 ن دل مـــایـــمخـــزن پادشاســـت ا

 ن دل مـایـار و همـدرد ماسـت ای
ــدرد دردش دواســت ا ــای  ن دل م

 ن دل مـایـکجاست ا یتو چه دان
  

  
  
  :فرموده است ین معنیز در ایو ن

 اســت جهــان نمــا دل مــایجــام
 شــــمع دل ماســــت نــــور عــــالم

 کرانــــهیســــت بیعشــــقش بحر
 سلطان عشق است و دل غالمش

ـــا دوا ـــت یدرد دل م ـــان اس  ج
 م و جــاودان اســتیبســت یعهــد

  

ــا  ــا دل م ــدا بم ــوده خ  بنم
 افروخت بخود خدا دل ما

 و آشنا دل ما یخوش بحر
ـــا ـــدا دل م ـــه و گ  او پادش

ــبــه ز  ن نکنــد دوا دل مــای
ـــایپ ـــا دل م ـــار ب ـــد نگ  ون

  

  
  
  
ان دوران و قــدح گردانــان بــادۀ جــان و یخــدا در هــر زمــان بــه اعتبــار اصــطالحات عرفــان بــه منزلــه ســاق یایــاول
  .است) ع(یت علیاز مقام علو وىل اللّٰهحضرت شاه نعمة یخانه عاشقانند منصب شاهیفروشان میم

ــــــ ــــــور تجل ــــــراین ــــــور م  او ســــــاخت من
  

 
ــــصــــورت او شــــد پد   ــــراکــــرد د ی  مصــــور م

  

ــــ ــــات عشــــق داد مــــرا جــــام مــــريپ  ی خراب
  

 
 رنـــــدان خـــــود کـــــرد مقـــــرر مـــــرایســـــاق  

  

ـــل دمـــ ـــدان عشـــقیعق ـــو از بـــر رن  دور ش
  

 
ـــ   ـــو هوش ـــتم و ت ـــرایمس ـــو در خـــور م ـــۀ ت  ار ن

  

ــــو آ ــــس ت ــــو مجمــــع مــــن آن مــــنمجل  ن ت
  

 
ـــــرایفکـــــر پر   ـــــرب م ـــــف معن ـــــرا زل  شـــــان ت

  

 استیکیعاشق و معشوق و عشق هرسه برما
  

 
 گـر مـرایک دیـسـت جـز یدر دو جهان هست ن  

  

 صــــفات گشــــته بمــــن آشــــکاریذات ز رو
  

 
ــــرا   ــــرایعشــــق ب ــــر م ــــور ســــاخته مظه  ظه

ـــــهنعمـــــت  از دل مـــــا جـــــواللّٰ
  

 ن دل مـــایـــشناســـت اآکـــه بـــدو
  

 د ماســـتیدر خلـــوت خـــاص ســـ
  

ـــــا ـــــه خـــــدا ســـــرا دل م  او خان
  



 ۵۶

 

  
  :فرموده است ین معنیز در این

 انم ساختیلطف سازنده تا ع
 د آوردیـ چون بـدن پدنينچنیا

 خانــه ام عطــا فرمــودیحکــم م
ــرد ــرف ک ــودم مش ــال خ  بجم

ــد ــ ینی  دیوآخــرت بمــن بخش
  عاشقش کردم و شدم معشوق

ــــــاخت  ــــــدگانم س  رازق رزق بن
 همچو جان در بدن روانم ساخت

ـــاق ـــزم عاشـــقانم ســـاخت یس  ب
 نم ســـاختدالیـــمـــونس جـــان ب
 ن و آنـم سـاختیـواقف از سـر ا
   چنانم ساختنيگر چه بودم چن

  
  :ن مورد فرموده استیضاً در ایا

 ه خــدا بــه مــا بخشــیدنعمــت الّٰــ
 گــنج اســما بــه مــا عطــا فرمــود
 خلعتی خوش مرصـع از کـرمش
 هرچه خواهد چنني چنان بخشد

 ت بــــه انبیــــا او دادهــــم نبــــو
 دل اگــر بــرد جــان کرامــت کــرد

  

 خوش نوائی به بینـوا بخشـید 
 پادشهای به ایـن گـدا بخشـید
 رحمتی کرد و آن به ما بخشید
 کس نگوید که او چرا بخشـید
 هم والیـت بـه اولیـاء بخشـید
 درد اگــر داد هــم دوا بخشــید

  

  
  

  :ر این معنی استو نیز د
 کردگــــار از کــــرم عیــــانم کــــرد
 من چو بی نام و بی نشان بـودم
 بــــه تجلــــی ظــــاهر و بــــاطن
 در دل آمد به جای جان بنشست
 مــی خمخانــه را بــه مــن بخشــید
ـــدان ـــه رن ـــوم رهـــرب هم ـــا ش  ت
ـــدم ـــدیع او خوان ـــم ب  شـــرح عل
ــا گشــتم  چــون ز هســتی خــود فن

  

ــرد  ــم ک ــن و آن  واقــف حــال ای
 بــی نشــانی مــرا نشــانم کـــرد
ـــانم کـــرد ـــدا و گـــه نه  گـــاه پی
 رحمتی خوش بجای جانم کرد
 ســاقی هســت عاشــقانم کــرد
ـــرد ـــروانم ک ـــه ره ـــونم ب  رهنم
 ایــن معــانی از آن بیــانم کــرد
ـــرد ـــک جـــاودانم ک ـــاقی مل  ب

  

  
  

  :ایضاً در همني مورد فرموده است
ـــه ب ـــیاو را بخـــود ن ـــاوین ـــوان داو را ب ـــت  دی

  

 
 دیــدان کــه آنچنــان دیــد او را میــهــر کــس کــه د  

  

 دیـــش چندانکـــه گـــرد گردريده غـــیـــده ندیـــد
  

 

ــده هــر ســ ــده امیدم ســیبن  د هــر بن
  

 حکم خرابات داد خواجه قنرب مـرا
  

ـــت ـــام نعم ـــده را ن ـــهبن ـــرداللّٰ  ک
  

 د ملـــک انـــس و جـــانم کـــردیســـ
  

ــــده خــــود را  ســــیدی ســــاخته بن
  

ــــید ــــرا بخش ــــالئی م ــــب ع  منص
  

ــ ــت اللّٰ ــودنعم ــا فرم ــن عط ــه م  ه ب
  

ــــــــــدگانم کــــــــــرد  رازق رزق بن
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ــخــوش د   ــی ــه او را در ع ــوان دنيدۀ ک ــ آن ت  دی
  

 که در نظر داشتیاریاستیجام جهان نمائ
  

 
 دیــــان دیــــنــــه عیاو نــــور چشــــم مــــردم در آ  

  

ــمه ح ــسرچش ــات اســت ای ــر دی ــن بح ــای  دۀ م
  

 
ــا   ــر کــن کــان بحــر مدر چشــم م ــوان دینظ ــت  دی

  

 ت مـــا منشـــور حضـــرت اوســـتیـــحکـــم وال
  

 
 دیـــنـــد هـــر کـــس کـــه آن نشـــان دیع آل بیـــتوق  

  

ــدل د ــی ــور رویــدیده خوش ــن بن  شیــد روش
  

 
 دیـجانان هر دو عـالم در جسـم و جـان روان د  

  

  
  
  
  :نغز فرموده استو کو یار نیچه بس ین معنیاز در ین

 اویهــوایشــنت بگــذار اگــر داریخویهــوا
  

 
 او یدر خلــوت ســرا یابیــمــت دان اگــریغن  

  

  باشــدنيدت همــیــد نــور او اگــر دیــدیبخــواه
  

 
 او یلقـاینـیمـا کـه تـا ب زطلب کن نور چشم ا  

  

 حضــرت او شــویگــدایمقــام ســلطنت خــواه
  

 
 او یجـان باشـد گـداکه شاه تخـت ملـک دل ب  

  

ـــواه ـــا خ ـــر دار بق ـــزیاگ ـــا بگ ـــردار فن  نیس
  

 
ــا    ــا شــو از وجــود خــود کــه ت ــفن  او یبقــا یابی

  

  جملــــه رنــــدانريخانــــۀ بخشــــد مــــیمــــرا م
  

 
ــیهم   ــاد ارزان ــه ب ــده ایش ــه بن ــب ــای  او ین عط

  

 گنجـدیدر نمـیرياوسـت غـیدلم خلوتسـرا
  

 
ــ   ــه غ ــريک ــد در ایزی او نم ــب ــرای  او ین خلوتس

  

  دیدارم که هستم بنده سیمنصبچه عاىل
ــــ   ــــرت اوريفق ــــ حض ــــی  او یم از غنــــایم غن

  

  
  

  :فرموده است هم در این مورد
ــــ ــــائیراه ــــرویم و رهنم ــــم ره ــــراهیم ه  م و هم

  

 
ــ   ــم س ــاکریدیه ــم چ ــده ه ــاهیم و بن ــم ش  م و ه

  

 میـن جسم و جان کـه داریت اف اسیلطیجام م
  

 

 نـد او رایسرمسـت باللّٰهکه نعمةیرند
  

 دیل عاشقان دیسرخید اگر بگوئیشا
  

 یحضرت او شو که شاه عـالم گـردیگدا
  

 او یگـدایتـو اگـر باشـیهمه باشد گـدا
  



 ۵٨

ــــاب   ــــاطن آفت ــــاهیم در ظــــاهریدر ب  م چــــون م
  

 مانیبــر تخــت چــون ســلینــی کــه بنيچنــیگــاه
  

 
ــاه   ــیگ ــه دان  م در چــاهیوســفیچــون  یچنانک

  

ــــــد ــــــاتم الابــــــاىلیرن  سرمســــــت در خراب
  

 
 گــــاهیم دائــــم بگــــاه و بیفیحــــریبــــا ســــاقئ  

  

 م دائــــــــمیوريکرانــــــــه مــــــــا مــــــــیدر راه ب
  

 
 م همــــراهیمــــا بــــا تــــوایدارگــــر عــــزم راه  

  

ــــدگ یا ــــده بن ــــا پادشــــاه گــــردیبن  یکــــن ت
  

 
 ن بنــــدگان درگــــاهیــــرا کــــه پادشــــاهند ایــــز  

  

  
  
  :فرموده است ین معنیز در این

 یدرآ در خلــــوت خــــاص الهــــ
 بدســـت آر ینگــريا و رنـــگ بیــب

 بـا مـا بسـر بـر یا خوشین دریدر ا
ــدا ــا شــو یگ  حضــرت ســلطان م
ـــــ او نجوريبغـــــ  د همـــــت مـــــای

 میخراباتســت و مــا مســت و خــراب
  

 یطلب کن در دل ما گنج شـاه 
 یاهیو سـ یدید سـفیـچه کار آ
 ی مـا مـا را کمـا هـنيبجو از ع
 یپادشـاه یابیـکه  یاگر خواه

 یبجو از همت ما هر چه خواه
 یگـواه یدهد بر ذوق مـا سـاق

  

  
  

  :است ین معنیهم در ا
ــــهنعمــــت ــــاللّٰ   وىلريماســــت پ
 هســت و خواهــد بــود اللّٰــهنعمــت 

 و کـــرده ام بـــروز و بشـــباد ایـــ
 را مشـــــو منکـــــر اللّٰـــــهنعمـــــت 

 بــــاو کــــرم فرمــــود حــــق تعــــاىل
 بـــــرادر مـــــن یابـــــدا باشـــــد ا

 هســـــتم ســـــتم وىلین یرافضـــــ
ـــــد خو ـــــذهب ج ـــــنت دارمیم  ش

  

 )ع(یاست و عل) ص(دگار محمدای 
ــــــت ال ــــــنعم ــــــم ی ــــــزال ل  زىلی

ــــ ذکــــر او ــــه ام خف ــــ یگفت  یو جل
 یو در خللـــــ یکـــــافر یور شـــــو
ــــم یــــذوق جاو  زىلیــــد و عشــــق ل

 کـــــــه آن بـــــــود ازىلیهـــــــر عطائ
ــــاک ــــؤمن پ ــــزىل م  و خصــــم معت

 وىل یعلــــــــ وريبعــــــــد از و پــــــــ
  

  
  

  :ورد است منيضاً در همیوله ا
 شـاه بـودت آن وىلیـبر تخت وال

  دارد یبین هر دو نصیکه از ینور

 مـاه بـود ید محمد و علیخورش 
  بود اللّٰه که نعمت نيقیدان به یم

ـــــتوق ـــــل دارد حکـــــم والع آی ـــــای  ت م
  

ــهباشــد نشــان آن حکــم برنــام نعمــت  اللّٰ
  

ــــــــهعمـــــــــتنشـــــــــان آل دارد ن  اللـّٰ
  

ـــــامش از مـــــه تـــــا بمـــــاه ـــــه ن  یگرفت
  

ــــــــک نعمــــــــةیســــــــ  ماللّٰهد مل
  

ـــ ـــا چن ـــدىلنيب ـــه در ج ـــدۀ چ   بن
  



 ۵٩

  :ن موردیضاً در ایوله ا
ــ ــاف اله ــائیآن صــورت الط  میم

ــلطان ــرم راز حضــرت س ــا مح  میم
  

 میمائ یهم جامه و جامه دار شاه 
 میمــــائ یداننـــدۀ اســــرار کمــــاه

  

  :ین معنیضاً در ایا
ـــاالک ـــدر چ ـــدم قلن ـــتم ع  میدر ک

ــو ــا م یدر ک ــام بق ــا ج ــیفن  مینوش
  

 میدر ملک وجود مالک افالک 
  میلوالک یدر مجلس عشق ساق

  
انباز دراز کرد و از پرتو وجود آنـان بـراه روشـن حـق شـتافت و  یب ید دست بدامان مستان خداینکه بایان ایدر ب

  .همه را جز حق واگذاشت یا و آخرت برداشت و براه خداجوئیاز دنت دل یق هدایبشکرانه وصول بطر
 بـــا او بـــرآیجـــو دمـــیرنـــد مســـت

 شـــمر یمـــت مــیمجلــس مــا را غن
ــ ــام م ــوش یج ــتانه بن ــتان و مس  بس

 لیسـب یو خـم و مـ یخوش خرابـات
 ماســت یآب چشــم مــا روان بــرو

 یماه من امشب برآمد خـوش خوشـ
ــــت د ــــینعم ــــ ین ــــو یو عقب  آن ت

  

ــــا یاز در م  ــــه م ــــوش درآخان  خ
 نجا خوشرت از هر دو سـرایزانکه ا

 ســرا یبــ یگــو ســرودیقــول مــا م
 چرا ی مست و تو مخمورنيما چن
ـــاز م ـــاجرایگویب ـــم م ـــا ه ـــد ب  ن
 ا تــا روز امشــب خــوش بــرایــتــو ب

 از همــه عــالم مــرا اللّٰــهنعمــت 
  

  
باشـند جـز حـق یم یو بحـق بـاق یجـدا نمـوده انـد از خـود فـان اللّٰـه یمردان خدا که دائم با خدا و دل از ماسـو

  .شناسند ینم ی از حق معشوقريغ و ندارند یمنظور
 فنــــایبــــیم و فــــانیــــدردیفــــان

ـــر مـــا را ز ذات و از صـــفت  نـــه اث
ـــه ام ـــن ـــی ـــه ب ـــل ن ـــراقید وص  م ف

 میط عشـــــق او مســـــتغرقیدر محـــــ
ـــوده ا ـــدم آس ـــود و از ع ـــاز وج  می

  است یکیش ما یعاشق و معشوق پ

 از بقــــا یم و بــــاقیعشــــقیبــــاق 
 وز منتهـــــا نـــــه خـــــرب از مبتـــــدا

 دوا ینــــه غــــم درد و نــــه شــــاد
ـــائ ـــر کج ـــا یا یب ـــر کج ـــرادر ب  ب

 تــرا یمعنــ یحــق و باطــل دعــو
  ست در هر دو سرایخود ن یکیجز 

  
  
  

نۀ جمـالش یآمنان پادشاه همگان بلکه شاه شاهان و  یخدا عشق از نظر بندگی یکشته عشق زنده جاودان و گدا
  .حضرت سبحان است یمظهر رو

 ۱ایــــا بیــــا بیــــعقــــل بــــرو بــــرو بــــرو عشــــق ب
  

 
ــوئ   ــا ت ــان م ــ یراحــت ج ــو ز پ ــایدور مش  ش م

  

                                                            
در دو جهان لطیف و خوش همچو امري ما کجا          ابروی : اله علیه غزىل بهمني وزن و بحر دارد که میفرمایدمولوی رومی رحمة ۱

 وی گره نشد گر چه بدید صد خطا

ـــر جـــا کـــه روماللّٰهـــنعمـــت  م به
  

 م بـــا خـــدایم بـــا خـــدایبـــا خـــدا
  



 ۶٠

 هســــــت دواش درد دلیدرد عاشــــــقیدارو
  

 
 ن دوا دوایــســت بــه نــزد عاشــقان خوشــرت ازین  

  

 غ عشــق او زنــده دل اســت جــاودانیــکشــته ت
  

 
 نبهـاسـت بخواجـه خویش اگـر کشـد نیبنده خو  

  

 فـروشیمیو سـاکنم بـر سـر کـومست و خـراب
  

 
 زاهـــد و کـــنج صـــومعه او ز کجـــا و مـــا کجـــا  

  

 نــــه جمــــال اویمــــا آیجــــام جهــــان نمــــا
  

 
 نـــه نمـــایدر آ یجـــام جهـــان نمـــا نگـــر رو  

  

 او بــود پادشــه اســت بــر همــهیهــر کــه گــدا
  

 
 شــه چــه بــود کــه پادشــا بــر در او بــود گــدا  

  

  
  
  

  .شان استیمنفور ا یوۀ آنان و دل آزاریش یقت عاشقان آزار دل مسلمانان است زاریکفر در طر
 ازارم ورایــــنیازارد مــــرا مــــوریــــگــــر ب

 مبــاش یزاریــبــه از آزار ب ینــزد مــا زار
 میبجان منت بر یقت هر چه فرمائیدر طر

ـــر باشـــد در طر ـــکف  دل ق عاشـــقان آزاری
  

 برادر من کجا یخود کجا آزار مردم ا 
 تــرا ید بــر ســر بــازار آزارريتــا نگــ

 ماجرا بگـذار بـا مـا مـاجرا آخـر چـرا
ــچــرا آزار م یگــر مســلمان  روا یداری

  

  
  
  

دن و بـه یـاء دیش جسـنت و خـدا را در تمـام اشـیکنت کنز از خووسنت و گنج یکتا پیاز من و مارسنت و به  یدر معن
  .دن استیش رسیگمشده خو

ـــب ـــزا را طل ـــت کن ـــنج کن ـــد گ  نق
 را نــوش کــن یعاشــقانه خــم مــ

 یکــی یابیــبگــذر کــه تــا  یاز دوئــ
 ريعارفانــــه دامــــن خــــود را بگــــ

 روشن اسـت از نـور او مچشم عال
  

 م از مـــا طلـــبیتـــیگـــوهر در 
ــود ب ــجرعــۀ چب ــدر ای ــبی  ا طل

 همتـا طلـب یب یکتایهمه از 
 همه آنجا طلب یآنچه گم کرد
 نـــا طلـــبیدۀ بیـــنـــور او در د

  

  
  
  

  .و جام جهان نما است-زد نماینه ایآئ-جام و شراب-ام الکتاب-نیمجمع البحر-خدا لوح محفوظ یایدل اول
 ن جام است و شـرابیمجمع البحر

 گـردم بـذوقیبـر دسـت م یام مـج
 ن شراب و جام آبسـت و حبـابیا 

 در خرابات مغـان مسـت و خـراب

ـــدگیســـ ـــده بن ـــا بن ـــد مســـت م  او ید رن
  

ــا جنــت حور ــرایــحضــرت او از آن م  ان ت
  

 افتمیـاللّٰـهمـن نعمـتیخـودیدر جهان ب
  

 د ملـک بقـایسـیابیـشـو کـهیگفت فـان
  

ـــهنعمـــت  اســـت عـــالم سربســـراللّٰ
  

ــ  اء طلــبیخــوش از همــه اشــینعمت
  



 ۶١

 نــد از هــزاران زهــد و علــمیکــس نب
 لــوح محفــوظ اســت مــا را در نظــر

 عجــب یو تشــنه ا یائیــغــرق در
ــاده م  نوشــم مــدام از جــام عشــقیب

  

 ک جرعه شرابیدم ز یآنچه من د
  ام الکتـابنين چنیخود که دارد ا
ـــ ـــدار یبـــر ســـر آب  ســـراب یو پن
 حسـاب ید خـود بـیدر حضور سـ

  

نام و  یششان مدام از باده عشق است نه از شراب حرام و از مرتبه بیمقام گرفته اند ع یخانه الهیکه در م یرندان
  .نام و نشانها دارند ینشان

ـــه م ـــیدر گوش ـــه کس ـــتیخان ـــام اس ـــه مق  را ک
  

 
ــت   ــام اس ــد تم ــه او رن ــت ک ــوان گف ــاقص نت  ن

  

 میتـــــا بـــــه ابـــــد عاشـــــق و مســـــتاز روز ازل
  

 
 د کــدام اســتیــن دولــت جاویــخــود خوشــرت از  

  

ــــــا ســــــاق ــــــات حــــــریب ــــــدان خراب  میفیرن
  

 
ــاق   ــود آن س ــم ب ــیدائ ــدام اســتیو آن ع  ش م

  

ــ ــام و نشــان شــو کــه در یب ــن ــاتین کــوی  خراب
  

 
 ک بنـام اسـتیـنـام و نشـان هـر کـه شـود نیب  

  

 عشق که پاک است و حالل استینوش م یم
  

 
 است که در شرع حرام استینه شرابیمنیا  

  

 اتســـتیکـــه پـــر از آب حیاتیـــخـــوش جـــام ح
  

 
ـــیمـــائ    وســـته بکـــام اســـتی همـــدم و پنيم چن

  

  
  
  

جان  یدوران و معن یقان و ساقان و معشوق عاشیآدم یجهان و مرب یآن زمان کارفرما از ادوار وىل یدر هر دور
اسـت   آن وىلنيت در آسـتیـشود چون دست والیده می آن نامريان و غیان و افالکیدر عالم امکان و مقصود خاک

  :است) ع(یقت دستش دست علیدر حق
 ندین صـــــــوفآزیکـــــــیاز هـــــــزاران تـــــــن

  

 
 نــــــــدیز یمــــــــ یگــــــــران در پرتــــــــو وید  

  

  
 ا دور قمـــــر دوران ماســـــتیـــــحال

 خواهـــد فـــزودخانـــه هـــا یرونـــق م
  دسـت اوسـتنيستآدست ما چون 

ـــا را و میم ـــد م ـــوئیکش ـــکریگ  م ش
 ستیب نیآس یاست ب یبیهر کجا س

ـــا یرپســـیکـــه میا ـــان م ـــو از بره  ت
  

 ن دوران ماســتیــدر دور ایجــام مــ 
 زانکــه وقــت ذوق سرمســتان ماســت

 است آن دستان ماست یهر کجا دست
 ش بــر جــان ماســتتربد دل منــیــم
ــیســ  ســتب از بســتان مایآســ یب ب

ـــا برهـــان ماســـت یمســـت ـــدان م  رن
  

 د شـــده از جـــانیســـلطان جهـــان بنـــده ســـ
  

 ن بنده آن خواجه که در عشق غالم استیا
  



 ۶٢

  
  
  

 خداونـد منـان و اطاعـت وىل یوان بنـدگیـشـراب عشـق و آب ح-خانه عشقیم-گنج عشق-مقصود از آتش عشق
  .ن مراتب از دولت ارادت آن مظهر حضرت سبحان استیزمان است که همه ا

 دل خلـــوت جانانـــه ماســـتدر ســـراپرده
 دارد اقـــل مـــا گـــر چـــه کمـــاىلخواجـــۀ ع
 نـدیجویکه همه کـون و مکـان م یگنج عشق

 ی شـمع خوشـنيآتش عشق برافروخـت چنـ
 است یک جامیما  یوان بمثل از میآب ح

ـــر در م ـــان ب ـــات مغ ـــدامیدر خراب ـــه م  خان
  

 خانـه ماسـتیگوشـه م یطلبـیجنت ار م 
ـــدگ ـــده بن ـــه ماســـتیعاشـــق د یبن  وان

 رانــه ماســتیکــه آن در دل و دیــائیگــو ب
 چـاره پـر سـوخته پروانـه ماسـتیعقل ب

 مانه ماستیحوض کوثر چه بود جرعه پ
 مجمع اهل دالن مجلس شاهانه ماست

  

  
  
  

مـربان بمنزلـه یالزمـان اسـت کـه همـه پغمـرب آخـر یمظهر لطف خداوند منان روح اعظم هر دو جهان شاه شاهان پ
  .باشدیان مري پرياطفال آن پ

  ماسـترياست طفـل پـیريهر کجا پ
 ات اوســـــتیـــــجملـــــه ارواح جزو

ـــدر صـــفات و ذات او د ـــدم عی  انی
ــا  الــفبــل خــود  الــف ینقطــه بــا ب

 ستین اوصاف کیکه ا یرپسیکه میا
ــ ــواج اونيع ــا ام   او بحــر اســت و م

ــان ــدم ف ــن ش ــاق یم ــود ب ــاو یز خ  ب
ـــ ـــان عزیب یک ـــذت از ج ـــد ل ـــاب  زی

  

 ن عـالم کراسـتیدر یري پنينچیا 
 بلکــه او در کــل عــالم پادشاســت
 حضرت او مظهر لطف خداست

 د هـر دو سراسـتیروح اعظم سـ
 مصطفاست یشمۀ از خلق و خو

 که او از ما جداست یتا نه پندار
 بــــر ســــر دار فنــــا دار بقاســــت
  هر که را با او بجانش ماجراست

  
  
  

  :ا خدا را خواسته اندیق و رزرنرپداخته و با  یدر مذمت آنان که بصورت ساخته و به معن
ــــت ــــیصــــورتت آراس  کجاســــتیمعن

ــــاطن بهمــــد  گر نکوســــتیظــــاهر و ب
 اسـت یزکیک چیگر چه جوز و تمر هر 

 مجلس عشق است و ما مست و خـراب
ــ ــقش را کران ــر عش ــت ن یبح ــتیهس  س

ـــا ـــالم س ـــت او و ع ـــاب اس ـــانیآفت  ه ب
  

 استیت در ریچو رو یابیخدایک 
 هــر کــه دارد هــر دو بــا مــا آشناســت

  ماسـتريبهرت از آن هـر دوران انجـ
 گـر کجاسـتید ی بزم خوشـنينچنیا

ــــ ــــود ورا ن ــــدا نب  انتهاســــت یابت
 ه آن پادشاســــتیدر ســــا یعــــالم

  

 یمجلس عشق است و ما سر مست و
  

ــهنعمــت  از دل و جــان آن ماســتاللّٰ
  

 د رنــدان چــو بخواننــد بــذوقیســخن ســ
  

 دوست که آن گفته مستانه ماستیبشنو ا
  

ــــهنعمــــت  دهــــدیماو بعــــالماللّٰ
  

 منتهاســـتینعمـــت او نعمـــت بـــ
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  :ان و خانقاه فرموده استیکده عاشقان و صفه صوفیدر وصف م
ــــت ــــل صفاس ــــزل صــــاحبدالن صــــفه اه  ۱من

  

 
 گوشـــه اهـــل نظـــر خلـــوت خـــاص خداســـت  

  

 مغــــــانیخانــــــه آزادهــــــا بــــــر ســــــر کــــــو
  

 
 ان خانقــــه جــــان ماســــتیصــــومعه صــــوف  

  

ــــــا ــــــتانه ت ــــــرم مس ــــــا درآ مح ــــــرم م  در ح
  

 
ـــویم   ـــو بگ ـــا ت ـــقان ب ـــده عاش ـــتیک  م کجاس

  

ـــن ـــاه م ـــرم ـــان دگ ـــده رقص ـــماع آم ـــدر س  ان
  

 
ــر او ذره صــفت در هواســت   ــان و دل از مه  ج

  

 مـــردم چشـــم اســـت از آن دارمـــش انـــدر نظـــر
  

 
ــ عنيد عــیــد ندیهــر کــه چــو ســ    انش عماســتی

  

  :فرموده است یر ائمه هدیو سا یمرتض یو حب عل یمحمد مصطف یت از آل عبا و دوستیص به تبعیدر تحر
 عباسـتهر کـه زاهـل خـدا سـت تـابع آل

 خانـــدان درد دلـــم را رواســـت یدوســـت 
ــــ ــــتیدر حــــرم کرب وىل یجــــان عل  اس

ــ ــ یصــورت او هــل ات  او انماســت یمعن
 ن حــق و راه راســتیــاو بــود د یوريپــ

 مشهد پاک نجف روضه رضـوان ماسـت
 سـت یهمدم او مصطف و راست یلحمک لحم

ـــآ  خداســـت ت او انماســـت آنکـــه وىلی
  

ــول دشــمن د  ــر آل رس ــمنک  ن خداســتی
ـــ ـــتیاز صـــفت اول وىل و یحـــب نب  اس

ــــور ازل درۀ ب ــــور ظه  ماســــت یضــــاین
 ست ی و حسن ابن عم مصطفنيباب حس

 خـود کـر اسـت ی علـريغـ یسلطنت الفتـ
 هر دو جهانش بهاست یعل یک سر موی

 ش مـن و آشناسـتیبـود خـو هر که مواىل
ـــخداســـت آ آنکـــه وىل  ت او انماســـتی

  

  
  

صفات  یش و بعضیدرو یدر معن  :او فرموده است
ــ ــوائیب ــواین ــدروین  ش اســتی

 نگــردیش هــر چــه میــچشــم درو
 گانــه از خــدا بــه خــدایســت بین

 شـــانیهـــر کـــه دانـــد کمـــال درو
 نــدیش را گــدا گویــگــر چــه درو

ـــیآن طر ـــه ن یق ـــســـت پایک  انشی
  

 ش استیدرو یدرد دردش دوا 
 ش اسـتیـدرو ینما یتیجام گ

 ش اسـتیـدرو یکه او آشـناهر 
 ش استیدرو یسر او خاک پا
 ش استیدرو یخدمت شه گدا

 ش اســتیــدرو یمنتهــا یراه بــ
  

                                                            
 هر نفس آواز عشق مريسد از چپ و راست    ما بفلک مريویم عزم تماشا کراست: مولوی غزىل بهمني بحر و وزن فرموده است ۱

ــ ــده س ــا بن ــه چــون م ــر ک ــودیه  د ب
  

 د هـر دو سـر اسـتیهمچو بنده سـ
  

 ق رهرو راه خطاسـتین طریایمدع
  

 ر دو سـر اسـتد هیبنده درگاه او س
  



 ۶۴

  
  
  :است ین معنیز در این

ــب ــوای ــم در ه ــان و دل ــه ج ــدرویا ک ــتی  ش اس
  

 
 ش اســتیــدرو یگــدا یا کــه شــاه جهــانیــب  

  

ــــا ــــفیبخــــاک پ ــــهريق  ان و جــــان ســــر حلق
  

 
ــا   ــرم خــاک پ ــرمۀ نظ ــه س ــدرو یک  ش اســتی

  

ــــار ــــدارد ب ــــدس ن ــــه روح الق ــــام ک  در آن مق
  

 
ـــه گوشـــه خلوتســـرا   ـــتیـــدرو یدرآ ک  ش اس

  

ــــایصــــدا ــــس م ــــاق و ذوق مجل ــــه عش  نغم
  

 
 ش اســــتیــــدرو ینمونــــه ز حضــــور و نــــوا  

  

ــــــب ــــــاقی ــــــاقیاد س ــــــوش دردیب  دردیبن
  

 
 تش اســیــدرو یدردش دوایکــه جــام درد  

  

ــــاگــــر چــــه عاشــــق درو ــــا دل ری  شــــمیش ب
  

 
ــراوىل   ــال از ب ــدرو یخوشــم چــو ب  ش اســتی

  

  
  
  

نمونه  یاز آنها برا یکیک بحر و وزن فرموده که ینکه عشق عمر جاودان و جان جانان است ده غزل بیان ایدر ب
  :شودینوشته م

 م تن است و جان عشـق اسـتهمه عال
ـــ ـــم معن ـــت و ه ـــم صورتس ـــق ه  یعش

ـــــــدر م ـــــــارش گـــــــ یان آی  ريو در کن
ـــق خو ـــوق و عاش ـــق و معش ـــیعش  میش

ـــعمـــر جاو ـــا عشـــقی  د خـــوش بـــود ب
 ن مجلــــــــسیــــــــعاشــــــــقانه درآ در

ــــهنعمــــت  ــــچــــو نــــور پ اللّٰ  دا شــــدی
  

 جان و جانان عاشـقان عشـق اسـت 
 آشــکارا و هــم نهــان عشــق اســت

 ان عشق استیکه در م یخوش کنار
 ن زمان عشق اسـتیم ایهر چه هست

 غرض از عمر جـاودان عشـق اسـت
 گــر تــرا عشــق آنچنــان عشــق اســت

  کـه آن عشـق اسـتنيکـن ببـ ینظر
  

ا مجـذوب حـق یـود جـان اولريمـ یعلـو یسو یو علو یسفل یسو یش دارد سفلیل باصل خویتما یهر موجود
  .است تعاىل

 ل اسـتیبصحرا مایمرغ صحرائ
  مــانيا عــیــم و دریائیــمــا نــه در

 تـــرک را همـــت برتکســـتان کشـــد
 ریــنفـس خواجـه خواجـه را آرد بز

 ودريمــ یغزنــ یســو یگــر ســنائ

 ل اســتیــا مایهــم بــدریمــرغ آبــ 
 ل استیهر که او از ماست با ما ما
ــأوا ما ــدو بم ــاطر هن ــخ ــتی  ل اس
 ل اسـتیـگر چـه روح او ببـاال ما

ــوعل ــ یب ــیس ــنا ماینا بس ــتی  ل اس

  همــــتنيبــــا چنــــاللّٰــــهنعمــــت
  

 ش استیدرویروز و شب در هوا
  

 دیسماع و مطرب ذوق است و صـحبت سـ
  

 ش اســـتیـــدرویتـــرنم نفـــس جـــانفزا
  



 ۶۵

 بش مکـنیـخورد عیمیرند اگر م
  

 ل اسـتیا مایش گویوکو باصل خ
  

  
  
  

  :فرموده است ینه و رو و اسم و مسمیو آ یو عاشق و معشوق و جام و شراب و ساقعشق  یدر معن
 در بــزم مــا روانســتیپــر از مــیز مــیجــام

  

 
ــه د   ــز ک ــهرگ ــامی ــد ج ــت یده باش ــه آنچنانس  ک

  

 یبــــاده در او تجلــــیمعــــالم بــــود چــــو جــــا
  

 
 ن جام و باده با هم مانند جسم و جان اسـتیا  

  

 شــــد بــــزم مــــا منــــوریســــاقیاز نــــور رو
  

 
 نهانســتهــا ده یــو آن نــور چشــم مــردم از د  

  

 یدم از ویـــندخـــاىلیدر عمـــر خـــود کنـــار
  

 
 ان اســتیــلطفــش نگــر کــه دائــم بــا جملــه در م  

  

 شــــک بــــود مســــمایکــــه اســــم باشــــد بیجائ
  

 
 بنــام آنســت یهســت اســمیکــه مظهــرهــر جــا  

  

 دیــــــبتــــــو نمایروئــــــینــــــینــــــه کــــــه بیآئ
  

 
 اســت نایـدر آن ع یسـاقیکـه نوشـیجـام مئـ  

  

  معشوق و عشق و عاشقیجام و شراب و ساق
 ن قول عاشقان استینجا ایاست ایکیهر سه  

  

ــــا راريالب رحمــــت او ســــیســــ  اب کــــرد م
  

 
 کــران اســتیب یایــن بحــر دریــهــر قطــرۀ از  

  

  
  
  
و راهـدار  یعت مصـطفویان و نگهدارنده شریعالم یان و مربیا کننده جان آدمیدارند اح یسویدم ع یاله یایاول
  :باشندیقت مصداق انما و از آل رسول خدا میباشند در حقیم یه مرتضویقت علیطر

  نظم
  ندیمزاج آب و گل نسل ویب   ندیور از ریگر ز بغداد وهر

  
ــــ ــــان می ــــاد جان ــــن اســــتی  ان جــــان م

  

 
 عشــــق او عمــــر جــــاودان مــــن اســــت 

  

ــــــن در ــــــش م ــــــس روح بخ ــــــنف  ابی
  

 
ـــــه دم ع  ـــــویک ـــــتیس ـــــن اس  از آن م

  

ــهنعمــت  عاشــقانه روز و شــباللّٰ
  

 ل اســتیــمابـا جنــاب حــق تعــاىل
  

 سرمست در خراباتاللّٰهم نعمتیدید
  

  خانه در گشاده سرحلقه مغان استیم



 ۶۶

ـــــت در ـــــهف ـــــل نظـــــری ـــــزد اه ـــــه ن  ا ب
  

 
 کــــران مــــن اســــتیاز بحــــر بیمــــوج 

  

 یت رســــــول اگــــــر جــــــوئیــــــاهــــــل ب
  

 
ـــن اســـ  ـــدان م ـــنش جـــو کـــه خان  تاز م

  

ـــــــ ـــــــتیمجلس ـــــــت جن ـــــــر ز نعم  پ
  

 
 بـــزم زنـــدان نـــزل خـــوان مـــن اســـت 

  

 بحــــــال مــــــا پــــــردازیک زمــــــانیــــــ
  

 
ــان  ــکــه ایخــوش زم  ن زمــان مــن اســتی

  

  
  
  

دهد یآن م یعشق کن که جانان خونبها یشود جان فدای جان منيچن یعشق شود شاه شاهان گدا یاگر جان گدا
  .ماندید میو جان زنده جاو

 جان من اسـتیدرد عشقش دوا
 حضرت اوسـت یجان من تا گدا

 اوســت مــدام یجــان مــن در هــوا
 مــــرا دانــــد یحــــال جــــان کســــ

ــــــان خر ــــــق او بج ــــــعش  دارمی
ــرا ــن از ب ــان اســت یجــان م  جان

  

 جــان مــن اســت یدرد دردش شــفا 
 جـان مـن اسـت یشاه شـاهان گـدا
 جـان مـن اسـت یهمه جان در هوا
 جـان مـن اسـت یکه چو مـن آشـنا

 جان من است یگر چه عشقش بال
 جـان مـن اسـت یعشق جانـان بـرا

  

  
  
  

  :فرموده است اللّٰهت حضرت یو مظهر اللّٰهبا  و بقاء اللّٰه یاصله و فنا ف رجع اىلی یئیان کل شیدر ب
ـــد ـــم و آن دوا ایدردمن ـــتی  ن اس
 بنـــدم یال مـــیـــش خیـــنقـــش رو

ـــان داد ـــا جـــان خـــود بجان  دل م
ــل ب ــدیعق ــه رفــت و عشــق آم  گان

ــا اصــل خــو ــه ب ــردیهم  میش واگ
ـــان ـــه ف ـــر ک ـــا  یه ـــود بق ـــدیش  اب

  

 ن اســتیــراحــت جــان مبــتال ا 
 ن اسـتیـدر نظر نور چشم ما ا

 ن استین دو سرا ایدولت و د
 ن اســتیــار سرمســت آشــنا ایــ

 ن اســـتیـــابتـــدا آن و انتهـــا ا
  ن استیه خود بقا ارو فنا شو ک

  
  
  

تا  ینرسبقا بگنج  یو تا بار و رنج فنا را نرب یابیرا درن یقیحق یهست یازیموهوم را در ن ینکه تا هستیان ایدر ب
  .شناخت یخدا را نخواه یخود را نشناس

 هر کـه خواهـد نشـان آل از مـن
  

 من نشان مـن اسـتاللّٰهنعمت
  

ـــدم ـــده اب ـــرا کشـــت و زن  او م
  

 جان من اسـتیدم خونبهایس
  

 د بگفـتیـهـر کـه داللّٰـهنعمت
  

 ن اسـتیـمظهر حضرت خـدا ا
  



 ۶٧

ـــب ـــوانیدرد دل ای ـــتیدوســـت دو را نت  اف
  

 
 نــج فنــا گــنج بقــا را نتــوان شــناختریبــ 

  

ـــه م ـــه ب ـــا عاشـــق و رندان ـــه نیت ـــخان  یائی
  

 
 افــــتیرنــــدان ســــراپردۀ مــــا را نتــــوان  

  

 موهــومین هســتیــتــو ازیســت نگــردیتــا ن
  

 
 افــتیو خــدا را نتــوان یخــود را نشناســ 

  

ـــدرو ـــی ـــم و ازیريش فق ـــه غنی ـــین وج  میی
  

 
 افـتی دان کـه غنـا را نتـوان نيقـیفقریب 

  

  
  
  

نکـه جلـوه تمـام یباشـند کمـا ایآن ذات م یر موجودات ظهـور بعـدی جلوه احد است سانينکه احمد اولیان ایدر ب
  .است یکیاعداد ظهور همان 

ــــد ــــد آشــــکارا ش  از احــــد احم
ــت ــر بس ــر ب ــد کم ــهادت اح  در ش

 کـــرد یدر عـــدد ظهـــور یکـــیآن 
ـــ ـــد و بحـــر وجـــو رهقط ـــه آبن  هم

  مــا آب اســتنيم و عــیمـوج بحــر
ـــــــاب وجـــــــود رو بنمـــــــود  آفت

ــد حق ــد و ش ــود نیآم ــة خ ــتیق  س
  بجوش آمد یخوش خوش یخم م

 دا شـدیهم باحمد احد هو 
 دا شـدیب پیم احمد ز غیم

 ا شـدیمه یکیصد عدد از 
 ا شـدیـم قطـره دریما نگـوئ

 نتوان گفت ما که از ما شد
 ذره کائنـــــات در وا شـــــد

 ا شدیجاز است کامد وبه م
 راز سربســـته آشـــکارا شـــد

  

  
  

  :ان سلطنت فقر فرموده استیدر ب
 مــا باشــدیهمــه عــالم فــدا

 فقر ما تـاج سـلطنت بخشـد
 یبود نابود و صورت و معنـ
 قبلـــه عاشـــقان و سرمســـتان

 مینوشـ یم و درد میدردمند
 ان داردلـــذت عمـــر جـــاود

  

 ما باشد یهر چه باشد برا 
 مـا باشـد یشاه عالم گـدا
ــا ــا و بق ــد یاز فن ــا باش  م
 مــا باشـــد یدر خلوتســرا

 ما باشد یدرد دردش دوا
 مـا باشـد یهر که او مبتال

  

  
  
  

  :ت فرمودهاس یکه در دل مردان اله یو نور و روشنائ یخانه خدائیو م یم یدر معن

 دیده سینشد روشن از آن دکهیچشم
  

 افـــتینـــا نبـــود نـــور لقـــا را نتـــوانیب
  

ــهنعمــت ــرده را برداشــتاللّٰ  پ
  

 کـه بـود حـل وا شـدیمشکالت
  

ـــــــ ـــــــدۀ س ـــــــاتیبن  مید خراب
  

ــا باشــدیبجــایکــیگــرید  م
  



 ۶٨

ــ ــدیکــه مــیاری ــا چــه دان  ننوشــد او ذوق م
  

 
 ناخورده درد دردش صاف دوا چـه دانـد  

  

ــا جــام ســاق ــته ب  کجــا شناســدیهمــدم نگش
  

 
ــ   ــه را ندیم ــدیــخان ــزم خــدا چــه دان  ده ب

  

ــا تــو بــاز گو ــا ب ــدیحــالم ز عاشــقان پــرس ت  ن
  

 
 عاقـل مـرا چـه دانـدیاز عاقالن چه پرس  

  

ــتال ــام اب ــیاز ج ــهیش ذوق ــتالک ــترمب  اس
  

 
ــر کــو بــال ند    ده ذوق بــال چــه دانــدیــه

  

ـــگو ـــد مســـت دارمید کـــه مـــاجرائی ـــا رن  ب
  

 
 که مست باشـد او مـاجرا چـه دانـدیرند  

  

 د ذره اوسـتیکه در دل ماست خورشـینور
  

 
 ا چـه دانـدینور و ضـیبصر ز کوریهر ب  

  

  
  
  

حـق مـردود  یایـد صاحب اوست مردود درگـاه اولیک و بد عایجه عمل نیمت اوست و نتیهمت هرکس بقدر ق
  .حق است

ــه او ن ــر ک ــه ــدیک می ــکن ــدی  ا ب
 شیک انـدیـز نیعز یبد مکن ا
 غ حاصـــل اویـــع دریعمـــر ضـــا

 مت تو بقـدر همـت تـو اسـتیق
  

 ا بـدیـکنـد یک و بد هر چه مین 
 دبـا خـو یکنـیک میـکه بد و ن

 صـد ی خـواهريکسـاله گـیخواه 
ــخواجــه ارزد هــر آنچــه م  ورزدی

  

  
  
  

  :ان من عرف نفسه فقد عرف ربه فرموده استیدر ب
ــــــدارد دوا کجــــــادىل ــــــدیکــــــه درد ن  اب

  

 
ـــال   ـــق ندیب ـــعش ـــا ی ـــفا کج ـــدیده ش  اب

  

 ســـت مـــدامیکه همـــدم جـــام شــراب نیکســ
  

 
 ابــدیسرمســت مــا کجــا یســاقحضــور  

  

 ابــــدیف مــــا نشــــده ذوق مــــا کجــــایــــحر
  

 
 ابـــدیصـــفا کجـــا  ینخـــورده ســـاغر درد  

  

ــ  که خــود نشــناختیخــدا خــود نشناســد کس
  

 
 ابـدیخرب است او خدا کجا یزخود چو ب  

  

 اللّٰـهسلطان خرب ندارد از حال نعمة
  

 چـه دانـدمرد گـدایاسرار پادشاه
  

ــــتراه نعیگــــر رو ــــهم  رواللّٰ
  

ـــــا ز در ـــــت ـــــردگ  ردیاه او نگ
  



 ۶٩

ـــر ـــاهان راســـتیس ـــق پادش ـــلطنت عش  ر س
  

 
ـــد   ـــام بلن ـــان مق ـــا  یچن ـــدا کج ـــدیگ  اب

  

ــدر ا ــن طری ــی ــدیکــه مــیريق فق ــدمنه  یق
  

 
 ابـــدید بقـــا کجـــا یـــفنـــا خـــود چـــو نجو  

  

  
  
  :فرموده است ین معنیز در این

 خوش درا در بحر ما ما را بجـو
 بکـن یريشـنت سـیدر وجود خو
 بنــور او نگــر ینــیب یهــر چــه مــ
 انـه طـرح کـنی از منيقاب قوسـ

  

 ا بجـویـا دریـب یجـوئیه مچجو 
 بجـو اهمتـ یبـ یکتـایحضرت 

 نــــا بجــــویده بیــــنــــور او در د
 بجـــو یاو ادنـــ منصـــب عـــاىل

  

  
  
  :است ین معنیضاً در ایا

گـــاه  بخـــدا تـــا ز خـــود شـــدم آ
 گشـــــتمیگـــــرد کـــــنج خـــــراب م

ـــــازنی ـــــان ن ـــــف ج ـــــنمنيوس   ت
ــن ــود بم ــو رو نم ــقش چ ــر عش  مه

ـــور ظـــاهر  ـــد ظـــالمن  شـــد و نمان
 ستی او کس نريچون همه اوست غ

 د وجـــــود خـــــودمیالجـــــرم ســـــ
  

ـــهو یســـتم دمـــیخـــدا نیبـــ   اللّٰ
 گـــاهفـــرو شـــدم نا یتـــا بگنجـــ

 مصر دل آمد از تک چـاه یسو
 گــر چــه بــودم هــالل گشــتم مــاه

 شـاه یغـالم و بـاق یگشت فـان
ــــــه ا ــــــه اال م گفت ــــــهال ال  اللّٰ
ـــة ـــ نعم ـــاهاللّٰه گ ـــود آ  م و ز خ

  

  :رد فرموده استن مویز در این
ــــالم ــــامع ع ــــیج ــــر دان  یاگ

  همه را یهمه چون همه توئ یب

ــرو خــوانینســخه خــو   یش را ف
 یطلـــب اگـــر آنـــیاز خـــودش م

  

  :فرموده است ی معاننيضاً در همیا
 ســتدل تینــه و گــنج پادشــاهیگنج

 مجموعــه مجمــوع کمــاالت وجــود
  

 دل تســت یو آن مظهــر الطــاف الهــ 
  دل تست یهرچه خواهاز دل بطلب که 

  :ین معنیضاً در ایوله ا
ــــــیگــــــوهر در  م از مــــــا بجــــــویت

 ســـريی بکـــنشـــنت یدر وجـــود خو
 ريدســـت بگشـــا دامـــن خـــود را بگـــ
 در دل مـــــا نقـــــد گـــــنج او طلـــــب

 است یکیعاشق و معشوق ما هر دو 
ـــب یگـــر بهشـــت جـــاودان خـــواه  ای

ــوهر در  ــان گ ــآنچن ــن دری ــی  وا بج
 یهمتـا بجـو یبـ یکتـایحضرت 
 ز خود جانا بجو یخواهیهر چه م
 ا آنـــرا بجـــویـــب ی گنجـــنياز چنـــ

 کتـــا بجـــویآن  یصـــورت و معنـــ
ــــوت م ــــویخل ــــا را بج ــــه م  خان

 رااللّٰهافت نعمةیبنور عشق توان
  

 ابدیکه عشق ندارد ورا کجایکس
  

 در خرابــــات مغــــان رندانــــه رو
  

 د سرمســـت مـــا آنجـــا بجـــویســـ
  



 ٧٠

ــه خــوش بخــوان  شــرح اســما عارفان
 در خرابــات مغــان مســت و خــراب

  

 در همــه اســما بجــو یک مســمیــ
 رو قــدم نــه کــام دل آنجــا بجــو

  

  
  
  

  : آن فرموده استريبندگان خاص خدا و مقام فنا و غ ا ویدر مراتب اول
 در مرتبـــۀ ســـاجد در مرتبـــۀ مســـجود
 در مرتبۀ عبد است در مرتبـۀ رب اسـت

ـــــان ـــــۀ ف ـــــاق یدر مرتب ـــــۀ ب  یدر مرتب
 در مرتبـــۀ طالـــب در مرتبـــۀ مطلـــوب
ـــــــۀ خـــــــاتم ـــــــۀ آدم در مرتب  در مرتب

 در مرتبــــۀ فرعــــون یدر مرتبــــۀ موســــ
 عـــدیجـــد در مرتبـــۀ ب یدر مرتبـــۀ بـــ

 رتبـــــۀ ظـــــاهر در مرتبـــــۀ بـــــاطندر م
  

ـــود  ـــۀ معب ـــد در مرتب ـــۀ عاب  در مرتب
 در مرتبـــۀ عامـــد در مرتبـــۀ محمـــود
ــود ــۀ موج ــدوم در مرتب ــۀ مع  در مرتب
ــود ــۀ مقص ــد در مرتب ــۀ قاص  در مرتب

ــــۀ ع ــــیدر مرتب ــــۀ داود یس  در مرتب
 در مرتبـــۀ مقبـــول در مرتبـــۀ مـــردود
ــدود ــۀ مع ــۀ محــدود در مرتب  در مرتب
 هوددر مرتبــۀ غائــب در مرتبــۀ مشــ

  

  
  
  

  :فرموده است ین معانیضاً در ایاو له 
 در مرتبۀ سرمست در مرتبۀ مخمـور
 در مرتبــۀ عاشــق در مرتبــۀ معشــوق

 شیـدر مرتبۀ سـلطان در مرتبـۀ درو
 ازريدر مرتبــۀ کرمــان در مرتبــۀ شــ

ــوق ــۀ مخل ــۀ خــالق در مرتب  در مرتب
ــۀ حاضــردر م ــب در مرتب ــۀ غائ  رتب

  

 در مرتبــۀ واصــل در مرتبــۀ مهجــور 
 در مرتبـــۀ نـــاظر در مرتبـــۀ منظـــور
 در مرتبۀ شاه است در مرتبۀ دستور

 دا در مرتبــۀ مســطوریــدر مرتبــۀ پ
 در مرتبــۀ قـــادر در مرتبـــۀ مقـــدور
ــۀ مشــهور ــان در مرتب ــۀ پنه  در مرتب

  

  
  
  

  :ه فرموده استیرحمةاله عل یر بسطامیزیدر شأن و مرتبت حضرت با
 دیـــــزیبایعنـــــیآفتـــــاب چـــــرخ

 بحــــق یواقــــف اســــرار ســــبحان
 نيقــــیعرفـــان از  یایـــگـــوهر در

ـــد در  ـــدت درآم ـــه وح ــفنقط  الـ
 بوالحسـن یراه جان روشن نشد بـ

  صورت فردوس جان بسطام عشق

 دیــــزیبا ید اعلــــیه خورشــــیســــا 
ــــ ــــوار معن ــــزیبا یکاشــــف ان  دی

 دیـــزیبا یعنـــیعـــارف و معـــروف 
ــ ــور حــرف شــد ب ــزیبا یدر ظه  دی

 دیـــزیبا یدا نشـــد بـــیـــکـــار دل پ
 دیـــــزیبا یطـــــوب یوه معنـــــیـــــم

  

ـــور او در د ـــن ـــیده بی ـــه ب ـــا ب  نين
  

ـــهنعمة  اء بجـــویدر همـــه اشـــاللّٰ
  

ـــۀ ســـ ـــدهیدر مرتب ـــۀ بن  د در مرتب
  

 در مرتبۀ واجـد در مرتبـۀ موجـود
  

ـــۀ ســـ ـــدهیدر مرتب ـــۀ بن  د در مرتب
  

 ۀ منصــوردر مرتبــۀ ناصــر در مرتبــ
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  :کو سرودیرا ذکر فرمود و چه ن یچند سوره از سوره قرآن ین غزل اسامیدر ا
 و بـــــادتـــــیورد صـــــاحبنظران فاتحـــــه رو

  

 
ــهقــل هو    تــو بــاد یاحــد حــرز دو ابــرواللّٰ

  

 یرویشــــاه چــــو بنمــــودیااللّٰهجاءنصـــر
  

 
 تـــو بـــاد یســـویذ دو گیـــتعویةالکرســـیآ  

  

ــت واللیرویوالضــح ــر زلف ــد س ــو آم ــت  لی
  

 
 تـو بـاد ین بـر سـر زلـف تـو و بـر رویآفر  

  

 ترک والشمس که بر جمله افالک شـه اسـت
  

 
 تــو بــاد یوت کنــت ترابــاً ز دو هنــدیــآ  

  

ــتح و ــیف ــرنياس ــر حش ــرف آخ ــارک ط   و تب
  

 
 تـو بـاد یت حق بند دو بـازوین چهار آیا  

  

  در شــب و روزنيکــاد از نفــس روح امــیان 
  

 
 تــو بــاد یکــویدافــع چشــم بــدان از رخ ن  

  

  
  
  

  :از فرموده استريز و پاکبازان شدر وصف عشقبازان سراندا
 بازنــدیکــه عشــق میعاشــقان

 نــدیمطربانــه چــو در طــرب آ
ــت ــوق یزده دس ــدامن معش  ب

 ک باشدیگر صدند از هزار 
 اگر بدسـت آرنـد یرند مست

 میگـوی عارفـان کـه منينچنیا
  

 نازنــد یعاشــقانه بعشــق مــ 
 ســـاز مـــا را بلطـــف بنوازنـــد
ــد ــاش اندازن ــا ســر خــود بپ  ت

 دمســازندگانــه یهمــه بــا هــم 
 جملـــه بـــا او تمـــام پردازنـــد

 ازندريپاکبــــازان شــــهر شــــ
  

  
  
  
 اللّٰـهبه تنگ ) نه شعر آخریبه قر( وىل اللّٰهاز بهمراه حضرت شاه نعمةريان است که در سفر شیازريضاً در مورد شیا

  .شده اندیپشت سر حضرت شاه حاضر م نماز جماعت دربه ا یفته و رياز مرياکرب ش
ــد ــل دوران ــر دم جــاشیعق ــیدیه ــر م  ودريگ

  

 
 ودريک بر سر مـیشه نیش همیگ سوداید  

  

 الجــــرمید از صــــاحبدالنیســــ
  

ــ ــت تجل ــر جان ــرده ب ــزیبایک  دی
  

 لیــــبــــدعا خوانــــد اناءاللاللّٰــــهنعمــــت
  

 تو بـادیسو و رخش سویکه دلش بسته گ
  

ـــت ـــهنعم ـــتدارانشاللّٰ  و دوس
  

 بازنــدیعشــق بــا عاشــقان همــ
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 کنـدیمیفیعشق سرمست است و با رندان حر
  

 
 ودريود در بر خوش و در بحر خوشرت مريم  

  

 ود همــراه ماســتريهــر کــه در راه خــدا ره مــ
  

 
 دوريمــــرب مــــیالجــــرم همــــراه مــــا راه پ  

  

ــر مح ــان بح ــیدر چن ــیط ــده ایزورق ــافکن  می
  

 
ــان افراشــته کشــت    ودريبــه لنگــر مــ یبادب

  

  
  
  

دن فرمـوده یمت شمردن و بـاده وحـدت نوشـیدر خلوت خاص با خاصان سراپرده عشق خلوت داشنت و وقت غن
  :است

ـــ ـــاز زدم جـــامرغـــمیبعل ـــدیعـــدو ب  ۱چن
  

 
 چنـد ین خـامیتوبه بشکستم و وارستم از  

  

ـــد ـــنم و رن ـــقیم ـــراپرده عش  و خاصـــان س
  

 
ــ   ــد یمافــارغ از ســرزنش عــام کااالنع  چن

  

 بکـف آریفرصت از دست مده زلـف نگـار
  

 
 چنـد یامیـمت شمر ایخور و وقت غنیم  

  

 خانه مـرا خلـوت خـاص اسـت مـدامیکنج م
  

 
 چنـد یراب دو سـه عـامزاهد و گوشه مح  

  

 ایـسـت بیت نیـنوبهار اسـت و گـل ار وجـه م
  

 
 چنــد ی خرابــات بکــن وامــريبــرو از پــ  

  

ــب ــام و ل ــب ج ــان از ل ــدر مغ ــاقیار ای  یس
  

 
ـــود   ـــراد دل خ ـــامیبم ـــه ام ک ـــد یافت  چن

  

  
  
  

ن غـزل بـوزن غـزل یـان و در انسـان بمنزلـه جـان جـان اسـت ایـاب عشق در تمام ذرات عالم عنکه افتیان ایدر ب
  :دیفرمایاست که م یمولو

  پسر یان است ایبند بگسل ره ع   پسریعقل بند رهروانست ا

***  
ــــت ا ــــقان اس ــــان عاش ــــق ج ــــریعش  پس

  

 
                                                            

سبب حاىل ننوشتیم و شد ایامی چند   قاصدی کو که فرستم بتو : ین محمد حافظ شريازی استقبال این غزل نمودهخواجه شمس الد ۱
 پیغامی چند

 ان همراه اویازريرهرب و شاللّٰهنعمت
  

ــر ــر س ــقانه ب ــهعاش ــاللّٰ ــرب م  ودرياک
  

 خانـــه مـــرویجـــز ره مید ار راه رویســـ
  

 چنـدین راه زدم گامیبشنو از من که در
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ــان جــان جــان اســت ا    پســر یعشــق جان
  

ـــــــور د ـــــــعشـــــــق ن ـــــــودی ـــــــردم ب  ده م
  

 
 پســر یدم نهــان اســت اگــر چــه از مــر  

  

 عشــــق جــــان اســــت و همــــه عــــالم بــــدن
  

 
 پســـر یهمچـــو جـــان در تـــن روانســـت ا  

  

ــــــــــــر ذرۀ ــــــــــــاب عشــــــــــــق در ه  آفت
  

 
 ۱پســـر یانســـت ایدن عیـــتـــوان دیمـــ  

  

 اســتی عشــق از وحــدت و کثــرت غنــنيعــ
  

 
ــــارغ از شــــرح و ب   ــــت ایف  پســــر یانس

  

ــــق ــــوق و عش ــــق و معش ــــعزیم ایعاش  زی
  

 
 پســــر یچنانســــت ای دانــــنيگــــر چنــــ  

  

  
  
  

  :در فرموده استین حیل مقام قطب الدیدر تجل
ــــب د ــــقم آن قط ــــعاش ــــن حی  دری

 دوست دارم بجان و دل شـب و روز
ـــــت م ـــــتندیمس ـــــدم گش ـــــه ق  خان

 حلقــه در گــوش و طــوق بــر گــردن
ــــــدیآ ــــــه در نمــــــد نهــــــان دارن  ن

ــــــ ــــــر از صــــــورتند و از معن  یبرت
  

ــــــوان  ــــــاران دی ــــــن حی  دری
 دریــن حیــدوســتداران قطــب د
 دریـن حیـباده نوشـان قطـب د
 دریــن حیــتاجــداران قطــب د
 دریـن حیـحق شناسان قطـب د
 دریـــن حیـــپاکبـــازان قطـــب د

  

  
  
  

و صـاحبان جـام جهـان نمـا و در  و مظـاهر اسـماء خـدا ی ائمه هدنيا که همه تابعیاز حاالت اول یان شطریدر ب
  .باشدیم یقت از دودمان و آل مصطفیحق

  نظم
 نـدیو راز ریگر ز بغداد و هر

ـــطفائ ـــور مص ـــر ن ـــا مظه  میم
 میمــــا فاتحــــه کتــــاب عشــــق

ـــــه زمیمـــــا ســـــر خل ـــــیف  مین
 میکالمـــ یمـــا کاشـــف معنـــ

 نـدیب و گل نسـل ومزاج آیب 
 میمــــا منبــــع ســــر مرتضــــائ

ـــا آ ـــم ـــی ـــدائ یت کرس  میخ
ـــور صـــح ـــا ن  میفه ســـمائیم

 میما واصـف صـورت شـمائ
                                                            

  شاید اشاره به قوای عظیمی که در ذرات است و امروزه اتم نامیده می شود فرموده باشند ۱

 بدسـتیمست و جام مـاللّٰهنعمت
  

ــــاق ــــت ایس ــــزم مغانس ــــریب  پس
  

 ســزد کــه بــودیدیهمچــو مــن ســ
  

ــــ ــــاری ــــاران قطــــب ای ــــن حی  دری
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 میعشــقی کــونيمــا صــدر نشــ
ــــا گــــوهر بحــــر ب  میکــــرانیم

ـــه اســـمهائ ـــا جـــامع جمل  میم
ــرح طر ــت و حیدر ش ــتیقق  ق

  

 میصـــفه صـــفائ یمـــا صـــوف
 میمـــا مخـــزن گـــنج پادشـــائ
 میمــا جــام جــم جهــان نمــائ
 میمــا بلبــل و هدهــد و همــائ

  

  
  
  :فرموده است یمعنن یز در این

ــــق خــــدائ ــــده مطل ــــا بن  میم
ـــــدر مجمـــــع انب  میفیا حـــــری

ــــد ــــا مان ــــا م ــــیاو ب  میم اوئ
 مستم ز شـراب وحـدت عشـق

 میش گشـتیخـوذات تا واصل 
  و صدهزار صورت یک معنی

ــــد  ــــیفرزن  می مصــــطفائنيق
ــــه اول ــــســــرحلقه جمل  میائی

 میا تــو کجــا و مــا کجــائیــآ
ــ ــرود م ــتانه س  میســرائ یمس

ــا هــر صــفت ــ یب ــرائ یدم  میب
ــر دد ــدی ــق م ــائ یه خل  مینم

  

  
  
  
  :ن مورد فرموده استیز در این

ـــــمیمـــــا خـــــاک راه را بنظـــــر ک ـــــی  ۱میا کن
  

 
ـــ یصـــد درد را بگوشـــه چشـــم    میدوا کن

  

ـــیدر حـــبس صـــورت  می شـــاد و خـــرمنيم چن
  

 
ــ   ــه معن ــرا چ ــه در س ــر ک ــ یبنگ ــا کن  میچه

  

ـــــاىل ـــــدان الاب ـــــورن ـــــتان سرخوش  میمس
  

 
ــ   ــیهش ــس خــود ک ــ یار را بمجل ــا کن  میره

  

 میعــــزتیایــــط و گــــوهر دریمــــوج محــــ
  

 
 میدا کنــیــب و گــل آخــر پل دل بــه آیــمــا م  

  

 یو بــر دســت جــام مــیســاقیده رویــدر د
  

 
ــ   ــیارب ــرا کن ــل چ ــوش بعاق ــه گ ــو ک  میبگ

  

 مــا را نفــس چــو از دم عشــق اســت الجــرم
  

 
ــــه را بیب   ــــگان ــــ یک نفســــی  میآشــــنا کن

  

                                                            
  :از خواجه شمس الدین محمد حافظ شريازی در استقبال این غزل است ۱

  انکه خاک را بنظر کیمیا کنند       آیا بود که گوشه چشمی بما کنندآن
گاه ظاهر و هویداست  با مقایسه ابیات دو غزل حال نیازمندی خواجه نسبت بحضرت شاه نعمةالله وىل برای صاحبان دلهای آ

 دیقت است سـیمرغ حقیس
  

ـــاز فضـــا ـــا ب ـــکربیم  میائی
  

 خود فنـا شـدید ز خودیس
  

 میبخــدا کــه مــا خــدائاللّٰــهو
  

 از خود بر آ و در صـف اصـحاب مـاخرام
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  :مانه که باشد حرام استین هر باده در هر پی از اريمجلس عشق شراب حالل از باده وحدت دارد و غ یساق
 اسـت و عـالم جـامیمـاللّٰـهنعمت 
 سـت شـرابینسان حـالل نیجز از ا
ــــقم یســــاق ــــس عش  مســــت مجل

 ات مجــــــودر خرابــــــات کائنــــــ
ــــ ــــذوق م یم ــــیوحــــدت ب  مینوش

ـــم ـــدم ه ـــاده شـــدند هم  جـــام و ب
  

 مراســـت مـــدام ی جـــام و مـــنينچنـــیا 
ــهــر کــه نوشــد جــز ا  ن شــراب حــرامی

 ف و همـــدم جـــامیـــفروشـــم حر یمـــ
 همچـــــو مـــــن دردمنـــــد درد آشـــــام

 ببـــــــزم مـــــــا بخـــــــرام یذوق دار
ـــ ـــس م ـــروش  یمجل ـــامیف ـــت نظ  اف

  

  
  
  :ن مورد استیز در ایو ن

ـــــال او ـــــور جم ـــــت بن ـــــور اس ـــــالم من  ع
  

 
ـــــدار   ـــــال وىلی ـــــا کم ـــــال او م م  از کم

  

ــنقــش خ ــر دی ــه ب ــال اوســت ک ــودی  ده رو نم
  

 
 ال اویـــم از آنـــرو خیـــده ایـــدر خـــواب د  

  

 ات ماســـت کـــه نوشـــند تشـــنگانیـــآب ح
  

 
ـــــود آب زالل او یسرچشـــــمه خوشـــــ    ب

  

ــــد ــــاىلیرن  مــــدامیم مــــیو نوشــــم و الاب
  

 
 نـــــه بـــــاده حـــــرام شـــــراب حـــــالل او  

  

 زش ازو بـــودیـــهـــر زنـــده دل کـــه جـــان عز
  

 
 د باشــــــد او و نباشــــــد زوال اویــــــجاو  

  

 فـروشیمـیکـه اصـل او بـود از کـویمست
  

 
ـــا   ـــر بج ـــویآخ ـــآل اویخ ـــرد آن م  ش ب

  

  
  
  

  :ع اسما انسان استیا و جامع جمیجهان نما و اسم اعظم خدا و محرم اسرار کرب نکه جامیان ایدر ب
ـــیجـــام گ ـــایت ـــانینم ـــا انس  م

ـــم ـــش دان ـــم اعظم  صـــورت اس
ـــنج و گنج ـــمیگ ـــم به ـــه و طلس  ن

ـــات م ـــدیهـــر چـــه در کائن  خوانن
 است شش جهت بمثل یخانقاه

 موج و بحر و حباب و قطره وجو

 حـــافظ جـــامع خـــدا انســـان 
ـــــرم راز کرب ـــــمح ـــــانی  ا انس

  تــــرا انســــاننيد عــــیــــنمایم
ــــد و پادشــــا انســــان  بندگانن

 صـــفه صـــفا انســـان یصـــوف
 همــه باشــند نــزد مــا انســان

ـــا ســـ ـــیدانه رویت ـــا خـــدا کن ـــت ب  میدل
  

ـــد ـــاد آم ـــق ش ـــبیعش ـــای  ا فرم
  

  و سـالمريبخیوريعقل خوش م
  

 است در دو جهان مثل او کجاسـتیکیدیس
  

ـــــز ند ـــــهرگ ـــــده دی ـــــال اوی ـــــردم مث  ده م
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ـــا ـــودی ـــراب ب ـــۀ خ ـــرا خان  ن س
 ن اســـتدر دل کـــه درمـــا یدرد

  

 ن سـرا انسـانیـگر نباشد در ا
 کنـــد نـــوش دائمـــاً انســـانیم

  

  
  
  

امـت و عـدم یام قیـهر و منع از خوردن خمر و حرمت آن و اعتقاد بعالم آخـرت و قتابعت شرع مطص بمیدر تحر
  :اعتماد بخور و خواب فرموده است

ــیبشــنو ا  ار و اضــطراب مکــنی
 اسـت حاضـر بـاش یاگرت معنـ

 چشــم بــر شــاهد و شــراب منــه
 شـب و روز یکنیخواب م یخوریم
ــ ــ یم ــون حرارت ــور چ  دارد یمخ
 ت حاللکه خمر هس یکه گوئ یا

ــــو م ــــا ت  میگــــویاز ســــر ذوق ب
ـــــــــاب م  یخـــــــــوانیذره را آفت

 منکــــر یآخــــرت را چــــرا شــــو
 سـتیکشف اسـرار شـرع جـائز ن

ـــ ـــت م ـــو یوريعاقب ـــ یس  النیگ
ـــــت  ـــــهنعم ـــــت آور اللّٰ  را بدس

  

 خ و شاب مکـنیش یش رسوایخو 
 صـــورت شـــرع را خـــراب مکـــن
ـــاب مکـــن ـــه رب ـــا نغم ـــوش ب  گ

 بخــورد و خــواب مکــن یاعتمــاد
 ن آب مکــــريخـــوردن خـــود بغـــ

 حکـــم ناصـــواب مکـــن یغلطـــ
 قـــول مـــا بشـــنو و جـــواب مکـــن
ــــاب مکــــن ــــور آفت ــــه بــــر ن  طعن

ـــ ـــر آب ـــن یس ـــراب مک ـــان س  چن
ــاب مکــن ــع و اجتن  گــوش کــن من

 دگــر شــتاب مکــن یدو ســه روز
ــ  خــدمتش حســاب مکــن یعمــر ب

  

  
  :ودآن بزرگوار است فرم یفرزند خود که از خلفا اللّٰهل ین خلینسبت به شاه برهان الد ی هفتاد سالگنيدر سن

 تــو روشــن دو چشــم جــان مــنیبنــور رو یا
  

 
ــخلیا   ــهلی ــناللّٰ ــان م ــن بره ــد م ــن فرزن  م

  

 ت روشــن اســتیـشـمع بــزم جـان مــن از نــور رو
  

 
ــراغ جــان مــن   ــم چ  بــاد روشــن دائمــاً چش

  

ــــدر نظــــر نقــــش خ ــــدامیال روی ــــو دارم م  ت
  

 
 جانان مـن یجان و ا یدل و دلدار من ایا  

  

 از جان دعـامتیگویمجلس عشق است و من م
  

 
  سرمســتان مــنريمــ یا یگــوش کــن تــا بشــنو  

  

 مــدت هفتــاد ســال از عمــر مــن بگذشــته اســت
  

 
 دان مــنیــعمــر جاو یایحاصــل عمــرم تــوئ  

  

 چ حــالیکزمــان در هــییمــن نبــودیرضــا یبــ
  

 
                                                            

 در قرآن مکرر یا ایها االنسان آمده است ۱

ــــهنعمــــت ــــرا اگــــراللّٰ  یابی
  

 ۱ا انسانیخوش فدا کن بگو که
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 فرمـان مـن یتـو بـ یک سخن هرگز نفرمودی  
  

  
  
  

  ان استیدۀ پاک پاکان نماینکه مخلوق مظهر خالق و حق در تمام موجودات هست و از دیان ایدر ب
 نيبـینـوش و جـام را مـیباده مـ
ــــدم ــــوت درو یق ــــه بخل ــــن  شی

ـــوئیا ـــه گ ـــوانم د یک ـــا ت ـــکج  دی
 داسـتینور چشم است و در نظر پ

ـــــــــتال بشـــــــــنو ـــــــــۀ زار مب  نال
 نوشـــــم یدرد دردش مـــــدام مـــــ

  

ـــدا  ـــر خ ـــق را مظه ـــ خل ـــیم  نيب
 نيبــــ یم گــــدا مــــدپادشــــه همــــ

 نيبـــ یده بگشـــا و هرکجـــا مـــیـــد
 نيبــ یکــن بچشــم مــا مــ ینظــر

ـــک ـــال مس ـــنيح ـــتال م ـــ ی مب  نيب
ـــ ـــو و دوا م ـــا ش ـــدم م ـــ یهم  نيب

  

  
  
  

  :از خود بطلب به مصداق یکنینکه هر چه طلب میان ایدر ب
  العالم االکرب یک الطویفو   لیاتزعم انک جرم ثق

  :است ین معنیهم در ا
  نظم

ــــــ یا ــــــرار اله ــــــخۀ اس ــــــوئینس ــــــه ت  یک
  

 
ـــــاهیآیو   ـــــال ش ـــــۀ جم ـــــوئ ین ـــــه ت  یک

  

ـــ ـــو نريب ـــتیون ز ت ـــالم هس ـــه در ع ـــت آنچ  س
  

 
ــ    یکــه تــوئ یهــر آنچــه خــواهباز خــود بطل

  

  :یابیشنت فنا شو تا بقا یاز خو یابیبگذر تا خدا را ب یخود
 خــود بجــودوا ازیدرد اگــر دار
ــرد ــنه گ ــو جو یتش ــسوبس  آب یای

ــا  ــا بق ــو ت ــا ش ــرو فن ــود یابی  ز خ
 بـا خـود آ یتا چنـد گـوئ یاز خود

 ران ماســـتیـــگـــنج در کـــنج دل و
 یتـوئ یو جـام مـ یصورت و معنـ

  

 چو ما از خود بجو یجوئیهر چه م 
ـــ  آب را از خـــود بجـــو یغـــرق آب
 بقا از خـود بجـو یفان یچون شد

 خود رها کن رو خدا از خـود بجـو
 ورا از خود بجـو یگنج اگر خواه

 حاصــل هــر دو ســرا از خــود بجــو
  

  
  
  

حالل از درگاه ذوالجـالل اسـت و  ینمودن که کسب روز یف زراعت و دهقانیکردن و تعر یکیص به نیدر تحر
  :است که گفته اندیمیاصل ک یتوجه به اهل معرفت و کمال داشنت که به اعتبار

  رسـولنيقرةالعاللّٰهادگار نعمةی
  

 طان منۀ سلیس ساینور طه آل
  

ــــت ــــهنعم  را بدســــت آوراللّٰ
  

 نيبـــید و بنـــده را بپـــا مـــیســـ
  

 د و بکـریـو نامـت زیاللّٰهـنعمت
  

ـــت ـــهنعم ـــباللّٰ ـــوی ـــود بج  ا از خ
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  نظم
 یچـــــرا معاملـــــه بـــــا اهـــــل معرفـــــت نکنـــــ

  

 
 بدهنــــد یبســــتانند و خرمنــــیکــــه حبــــه ا  

  

  
ـــ ـــر ذوق طلب ـــا جـــویگ  ز م
  مـــا نظـــر کـــننيدر بحـــر بعـــ

 میدرد نــوش کــرد یمــا درد
 خــوش یحتیاز مــا بشــنو نصــ

 یکـــن مکـــن گـــدائ یدهقــان
ـــم ک ـــب عل ـــر طال ـــمیگ  یائی

  و جسـم بگـذارريرو روح بگ
۱باشیم میقمر ند با شمس و

  

 بگذر ز خود و بـرو خـدا جـو 
 آنگـــاه درآ و مـــا بمـــا جـــو
 بــــا درد درآ زمــــا دوا جــــو

 ش جـزا جـویکیکن و ن یکین
 از کسب حالل خـود نـوا جـو

ـــمیاه کیاز خـــاک ســـ  ا جـــوی
ــو ــدورت و صــفا ج ــذار ک  بگ
ــو ــرا ج ــراد دو س ــر دو م  از ه

  

  
  
  :ن مورد استیدر از ین

 یاریـــــار بشـــــنو ازیـــــســـــخن
 شیک انـدیـز نیـعز یبد مکـن ا

ــ حضــرت حــق ــود راض ــا ب  یکج
 گـــران بـــار تـــو کشـــند بـــدوشید

ـــه ب ـــیگـــر ب ـــار ین  یجمـــال او ب
 نـوشی و خوش مريرا بگ یجام م

  

ــم ن  ــیتخ ــر کــار یک ــار اگ  یبک
 یخــود خــوار یجــزا یابیــتــا ن

ــــده اش ب ــــه دل بن ــــک  یآزاری
ــ ــر کش ــار یگ ــرت ب ــار حض  یب

ـــ ـــش ع ـــالم خنق ـــداری  یال پن
ـــوائ ـــر ه ـــا دار یگ ـــذوق م  یب

  

  
  

  :است ین معنیهم در ا
ـــــا ـــــر ض ـــــه بیعم ـــــاریع ب  یک

 ت حســاب خواهــد کــردیــمــو بمو
 بکــار و بــر بگــذار یکــیتخــم ن

 دائــم یتــو کــه در خــواب غفلتــ
 تــــــو یدرد آزار اگــــــر بــــــدان

 یطالــــب ذوق عاشــــقان باشــــ
  

 یآر یل چــه مــیــآور حعمــل 
ـــداریدر چـــه اند  یشـــۀ چـــه پن

 یآنچـه بـردار یک و بد کـارین
 یداریـــحضـــور ب یچـــه شناســـ

 یازآریـــــــخـــــــاطر پشـــــــۀ ن
 یز عاشـــقان دار یبیگـــر نصـــ

  

                                                            
  :ست چنانچه در جای دیگرا) ع(علی) ص(شمس و قمر مراد وجود مبارک محمد ۱

  بر تخت والیت آن وىل شاه بود          خورشید محمد و علی ماه بود
 نوری که از این هر دو نصیبی دارد     میدان بیقني که نعمت الله بود

ــــم و حریهســــت ــــهف نعمةی  اللّٰ
  

 دد مجلــــس او درآ مــــرا جــــو
  

ــ ــم بیس ــده را به ــید و بن  ین
  

 یاگر بدسـت آراللّٰهنعمت
  

 دیسـیاسـت ایکار ما بندگ
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  :فرموده است ی معننيضاً در همیا

 گفتــه بــودم تــرا کــه گنــدم کــار
ــار ــه ک ــر چ ــ یه ــرداربدانک  یه ب

ــم ن ــیتخ ــذار یک ــد بگ ــار و ب  بک
 یابیـ یکنـیک و بـد هـر چـه مین

  

 بـرو بــدرو یچـون تـو جــو کاشـت 
 جــو یخــواه گنــدم بکــار خــواه

ــا ــخن ه ــن یبس ــروی ــا بگ  ک م
 ســخن بـــد مگـــو و هـــم مشـــنو

  

  
  
  

ش خواسـنت و توجـه بـه ین عمر و حاصل آنرا خومت شمردیت و اغتنام فرصت و غنیدر باب وحدت و ترک دوئ
  :حق داشنت فرموده است

 اویود بــــريعمــــر بــــر بــــاد مــــ
 مـــــت دانیعمـــــر را غن ینفســـــ
 مخمور است مست و عقـل نيما چن

 گنجــد ینمــ یکــیدر دلــم جــز 
 گــو هــزار اســت در هــزار هــزار

 نـدیک بـدو بیـاحول است آنکـه 
  

ـــ یبـــود زنـــدگیکـــ   کـــوی ننيچن
 جــویحاصــل عمــر خــود ز خــود م

ــه با ــر چ ــرو ه ــو ب ــگ ــویدش می  گ
ــ ــ آن ريغ ــه دی ــو ک ــویک بگ ــر گ  گ

 مـن و تـو یست بـیکینزد عارف 
ــ ــو چــو احــول بئ ــه ب یت ــین  دو ین

  

  
  

  :است ین معنیهم در ا
 نـوشراب و جـامشنیکهنه است ا

 یکــیســت یکیدر دو عــالم خــدا 
 م نــــه مشــــرکم حاشــــایدو نگــــو

ــــ ــــد یهمــــه روئ  بوجــــه او دارن
ــاه ــت یآب گ ــه موجس ــاب گ  حب

 سـتیکند بد ن یهر چه محبوب م
  

 و نـامش دو یکـی هـردونيع 
 گـر کـویدر وجـود د یکـیجز 

ــــــه اال هــــــو  وحــــــده ال ال
 ک رویـالجرم جملـه را بـود 

 گاه در بحر و گه بـود در جـو
ـــود ن ـــال او ب ـــه افع ـــویهم  ک

  

  
  
  :ن مورد استیز در این

 گــــویا و خــــوش میــــعارفانــــه ب
ــتانه م ــر مس ــنم شــب و روزیذک  ک

 میهمه عشق است و ما در و غـرق
 یک رویــبــاش بــا عاشــقان او 

ـــــــو  ـــــــه االه  وحـــــــده ال ال
 و مــن  از او یتــو ز مــن بشــنو

ــ ــنيع ــا را بع ــا مــني م  جــو ی م
ـــو ـــه اال ه ـــو ال ال ـــوش بگ  خ

 یداریـع مکـن بـه بیعمر ضـا
  

 جنتیسویخوش بود گر رو
  

ـــ ـــدوزخ هم ـــیرویور ب  وريم
  

 ن باشـدیـشه اید همیذکر س
  

ـــــه اال هـــــو  وحـــــده ال ال
  

 میاللّٰهــهمــه ممنــون نعمــت
  

 جـویاز همه مـاللّٰهنعمت
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ـــــودیدر دو آئ ـــــه رو نم  یکـــــین
 دوسـتیست در وجـود ای او نريغ
 مســـتانه ی گفتـــه هـــانين چنـــیـــا

 یخرقـــۀ پـــاک اگـــر هـــوس دار
  

 د دویـــباشـــد و نمایکـــیآن
 کـو یريکه هست غ یور تو گوئ

 کــویبشــنو از مــن کــه گفتــه ام ن
 شـویم یجامه خود تـو از خـود

  

  
  
  

و خـدا  یشـمارند در صـراط حـق جـوئیاکـاران بیار و ریان در هـر زمـان بسـمـان راهزنـیق ایـنکه در طریان ایدر ب
  قاس به ذنبیگذشت به مصداق وجودک ذنب ال یبکل ید از خودخواهیبا یخواه

 آمـــد بنـــزدم صـــبحگاهیرهزنـــ
ــرطدر  ــقی ــاش یق عاش ــه ب  مردان

 کیـــارند لیرهزنـــان در راه بســـ
 سـتیکـه ک یدانیـسالک رهدار م

 یوريد اســت اگــر ره مــیــراه تجر
ـــاه تـــو تـــوئیـــر طرد  یق حـــق گن

  

ـــد ز پ  ـــدادم ش ـــیره ن ـــم رو س  اهیش
 در بارگـــــاه پادشـــــاه یتـــــا رســـــ

ــرب ــرد یره ــا نگ ــو ت ــد دج ــاهی  ن تب
 شـــــنت دارد نگـــــاهیآنکـــــه راه خو

 بگذر از اسباب ملک و مال و جاه
 گنـاه یخـواهیبگـذر از خـود گـر نم

  

  
  
  

اسـت و مـا و  یوسف مصریگذشته اند جان به منزلۀ  یرا هشته و از ما و من یدن یایحق دن یاینکه اولیان ایدر ب
ک از موجودات چون مخلوق خدا هسـتند بـا خـالق خـود یهن فروخت هر اريوسف را به پید یهن آن نبااريپ یمن

  .ازارندید آنها را بیراه دارند نبا
 یکــه هســتم از منــیگــوئیکــه میا
 انــدر وجــود یمــد آدیــش کایپــ

ــ ــدا یاز من ــردان خ ــو م ــذر چ  بگ
 چـو سـرداران عشـق یابی یسرور

 هنريوسف و تن پـیجان تو چون 
  با حق بود یچون زهر دل روزن

ــ  ــه ایاز من ــذر ک ــیبگ ــا من ــدم ب  ین
 یش جان بود و در صورت منـیمعن

ــ ــز من ــپ یک ــرد و زنــی ــود م  یدا ش
ـــا ـــ یگـــر بپ  یعاشـــقان ســـر افکن

ــری ــه ا یوســف مص ــن ــرين پی  یاهن
 یســـزد گـــر نشـــکن یورخـــاطر مـــ

  

  
  
  

  .وسنتیبه خدا پ یاز خود رسنت و قدم یکه گفته اند قدم یبه خدا نرس ینکه تا از خود نرهیان ایدر ب
 یابیــــــدوا ندرد دىلیبــــــ

ــته ا ــا ننشس ــا م ــه در یب ــب  ای
 ا به جسـتجو بـاشیز و بیبرخ

ــنگذشــته ز خــود خــدا ن   یابی
 یابیـ مـا ننيست که عیشک ن

ـــ تـــو تـــا ننياز پـــا منشـــ  یابی

 است در عـالمیکیاللّٰهنعمت
  

 ال عقل دورویفارغ است از خ
  

 فـروشیمیو کوید جویبزم س
  

 اه آهرين خانــــۀ بــــیــــرو بــــدر ز
  

ــهنعمــت  مــرادیابیــجــو کــه تــااللّٰ
  

 یا که دون اسـت و دنـیبگذر از دن
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 شــنت رایتــو خوینــتــا گــم نک
 او یق شـو کـه بـیـبا خضر رف

 بر دار فنا بـرآ و خـوش بـاش
  

 یابیــش را نیگــم کــرده خــو
ــــــآن آب ح ــــــات را نی  یابی

ــــ ــــا ن یب ــــا بق ــــدار فن  یابی
  

  
  
  

  :ون است فرمودهريان بید که وصف آن از حد زبان و بیتوح یوحدت و م ید و موحد و ساقیان توحیدر ب
ــز مــن توح  یســت خواموشــیجوابــت چیرپســید می

  

 
 یم گـر بجـان کوشـیتوان دانسـت گـویکیبگفت  

  

 دت خوامــوشیــموحــد گوید از ســخن گــوئیــز توح
  

 
 یگنجـد مقـام تسـت خواموشـیسخن اسنجا نم  

  

 یگــوئیکــه من قــوىلیــد اســت ایــکــه توحیتــو پندار
  

 
 یهوشـیعقـل و ب یمگـر بـ یگـوئیخدا را خلق م  

  

 یجـــوئید او چـــه میـــموحـــد او موحـــد او و توح
  

 
ــو ک    یخــر بباطــل حــق چــرا پوشــآمســتییمــن و ت

  

ــــم توحیــــع تــــو بیبــــد یمعــــان  د اســــتیــــان عل
  

 
 ید است فرموشـیکه توحید است اگر گوئینه توح  

  

 درکـشین جام میوق ابذیگوئیچه میث میحد
  

 
 یهمــدم مــا شــو بــر آ از خــواب خرگوشــیزمــان  

  

  نوشمید میتوحیوحدت میز جام ساق
 ینوشـ یا گـر بـاده مـیـشـو باللّٰـهف نعمـتیحر  

  

  
وسـته و ید است مسـتان بـادۀ عشـق از خـود رسـته و بحـق پیزنده شد زنده جاو ینکه هر مرده از جام میان ایدر ب
در  یازرينبسـته انـد حـافظ شـگذشته و در خرابات نیستی جز هستی حـق دل بـه چیـزی  از هستی مجازی یبمست
  :دیگوی باده داد سخن داده منينامۀ خود بوصف چن یساق

 آن جـــوهر روح رایبـــده ســـاق
 شـــرده رافآن آب ا یبـــده ســـاق

ـــان م ـــوبیدر خاکروب ـــه ک  خان
 مگر آب آتـش خواصـت دهنـد

  

ـــــدل ریدوا  ـــــروح رای  ش مج
 ل مــرده ران دیــازنــده ســاز ایب

 خانـــه روب یفروشـــان مـــیره م
  خالصت دهند یز هست یبمست

  
  

 یش تــا نگــردیگانــه ز خــویب
  

 یابیـــدم آشـــنا نیچـــون ســـ
  

 شیبرون آوردنت ز خویبجام
  

 شیپرده افتد ز پیبوحدت رس
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 یحیهر مرده که شد بجام م
 شــراب پــر کــن یقــدح یســاق
 یکـه ز بـاده توبـه کـرد یگوئ
 یا کــه جــان مــائیــعشــق ب یا

 م و خـــراب و ال ابـــاىلیمســـت
 میف مسـت عشـقیـرندانه حر

  

ـــد جاو  ـــباش ـــده از وی  ید زن
ــــده پ ــــاز بهــــر خــــدا ب  یاپی

 ؟یمونس جان عاشقان ک یا
 یعقــل بــرو ز بــزم مــاه یا

 یساغر بر دست و گوش بر نـ
 یســـجاده زهـــد کـــرده ام طـــ

  

  
  
  :فرموده است ین معنیز در این

 یض او مـیعالم جـام اسـت و فـ
 مـــــا یظهـــــور بـــــاو را نبـــــود 

ــو زاهــد یا ــد یعقــل ت ــا رن  و م
ـــ ـــاد ســـاقی ـــدام ب  یا رب کـــه م

 یکــه ز بــاده توبــه کــرد یگــوئ
ــده دىل ــته  هــر زن  اوســتکــه گش

ـــــت ـــــم و حریمس ـــــهف نعمةی  اللّٰ
  

 ءیاو همه عالم اسـت الشـیب 
ـــ ـــود ب ـــود وج ـــا را نب  یو یم

 یا بــرو هـــیـــدر مجلــس مــا م
ـــ ـــا م ـــرا پ یت ـــد م ـــبخش  یاپی

ــ ــو چن ــار مگ ــنيزنه ــا ک  ؟ی کج
 یجــان مــا بــود حــ د چــویــجاو
  یبر کف دست و گوش برن یم

  :ن مورد فرموده استیهم در ا
 یمجلس عشق است و ما سرمست م

ــــ ــــا م ــــاز ب ــــاتم حرريب ــــ خراب  فی
ــــده دل ــــم زن ــــقم از آن ــــته عش  کش

 گــــو الصــــال یعاشــــق یابیــــگــــر ب
ــــا را ره بم ــــق م ــــودیعش ــــه نم  خان

 میکـــر یسرمســـت و خمـــار یعـــالم
  

ــ  ــاقی ــا س ــان و یار م ــا مهم  یو م
 یچ شـئیو جز مـا هـ خلوت خاىل

 یمـــرده در دم از آنـــم گشـــته حـــ
ــیور بــه ب  یگــو دو رهــ یعــاقل ین
 یک پـیـل نیـن دلیـا یجان فـدا
ــ ــو چن ــابک ی مخمــور باشــنيت  یت

  

  
  
  

  :ه السالم فرموده استیعل یت علیو وال ورد مذهب معتزىل یان مرتبه هر نبیدر ب
ـــبحـــق آل ـــور پـــاک عل  یمحمـــد بن

 که تابع اوسـت یت کسیوالببود  وىل
 نگـرم نـور اوسـت در نظـرمیبهر چـه م

 یم اگر تـو فهـم کنـیست بگویفه ایلط
 یمعرفتـ یچهـار سـو یفرياگر تـو صـ

 یشـیقبـا بپـوش و کمربنـد و بـاش درو
  

 نشده تا نگشته است وىلیکه کس نب 
 یعلـــ یوال انـــه طلـــب کـــن وىلیموال
 اش معتـزىلل مـذهب مـا کـن مبـیتو م
 حـادث ازىل ید صـورت و معنـیکه د

 بــدىلیش میم خــویه ســیچــرا بپــول ســ
 یعمل تاج و خرقه از آنچه حاصل است 

  

ــهدر مجلــس عشــق نعمــت  اللّٰ
  

 یست جهان نمـا پـر از مـیجام
  

 د مــا را نگــر کــز عشــق اویســ
  

 یکـرده طـیبمسـتینامه هسـت
  

 دیده ســــیــــنــــه مــــا بدی در آئنيبــــب
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ل و  و رغبت بـه صـحبت اصـحاب حـانيقیمان و ین و مصاحبت با اهل ایدر مداومت ذکر حق و مراقبت امور د
  :ارباب کمال فرموده است

 ار کــنیار مــن بســیــیذکــر حــق ا
 کدم مباشیوضو  یپاک باش و ب

 الیــدور بــاش از مجلــس نقــش خ
 ن مکـنیـخـالف د یک سر موئی

ــــروان ر ــــتدارره  اه حــــق را دوس
ــگــر ب ــاز زر  یجــام یابی  ا ســفالی

 خـوش برفـروز یگرم بـاش و آتشـ
 د جــــامع را بجــــویــــتوح یمعنــــ

ــه ب ــر چ ــیه ــر ین ــما نگ ــر اس  مظه
ــ ــر پ یدیس ــت آیگ ــش ــد ی ــی  یا غن

  

ـــوان  ـــا ت ـــنیت ـــار ک ـــن در ک ـــار ک  ک
 همـدم مبـاش یجز که بـا پاکـان دمـ

ـــحبت ـــم یص ـــالی ـــل کم ـــا اه  دار ب
  مکـننيتواش تحس یور کند شخص

ــرو ــیم یره ــو و راه ــ یج ــپار یم  س
 نــوش کــن از هــر دو جــام آب زالل
ــوز ــا بس ــا پ ــر ت ــابودت ز س ــود و ن  ب
ـــو ـــانع را بج ـــنوع ص ـــه مص  از هم

ـــه  ـــر ک ـــه ـــتا یابی ـــردوس ـــا نگ  ر م
ـــالمريم ـــا س ـــان از م ـــالم یس  والس

  

  
مانـد و ی مقدور بلکه طالب از راه دور از مقصود مهجـور مريبدون راهرب و راهنما سلوک راه خدا غ نکهیان ایدر ب

  .کشاندیم یبگمراه
 دامـــن رهـــرب بدســـتیريتـــا نگـــ

ــــابانایره ب ــــره کج ــــو گم ــــت ت  س
 دراز یده تــــو بســــته و راهــــیــــد

ـــرو ـــن در طر یره ـــک ـــتیق نی  یس
 جـــو قـــدم در راه نـــه یمـــائرهن

ــ ــام یکــار ب  مرشــد کجــا گــردد تم
  

ــ  ــیک ــت یتــوان یز گمراه ــاز رس  ب
 مـــــرد خـــــدا یبـــــرد ا یره تـــــوان

 راه حجـــاز یچـــون رو یلـــیدل یبـــ
 ســـتیینا چ منـــزىلید انـــدر هـــیشـــا

ــــر رو ــــه یگ ــــراه ب ــــا هم  در راه ب
 د مکمــــل والســــالمیــــبا یمرشـــد

  

  
  :لسانه فرموده است یع الحکمه من قلبه علیا بی صبا حاجرت ننياربع اللّٰهث من اخلص یحد یدر معن

 گـــر چهـــل روز از ســـر اخـــالص
ـــرادر مـــن یچشـــمه حکمـــت ا  ب

  

ــــرددیمخلصــــ  ــــقان گ ــــرد عاش  گ
ــــردد ــــان روان گ ــــر زب ــــش ب  از دل

  

  
  :فرموده است ینسبت بدرگاه حضرت بار یو کمال و تواضع و فروتن یو شکستگ یافتادگ یدر معن

 وســته شکســته بــاش چــون مــایپ
ـــائ ـــته چـــون م و دل شکســـیم  اری

  

 کـــــو کـــــار شکســـــتگان بـــــرآرد 
 وســـــته شکســـــته دوســـــت داردیپ

  

  :دیدر محاسن حسن خلق فرما
 بــودینیخلــق حســن باشــدش هــر کــه حســ

 ل بمـــن باشـــدش هـــر کـــه شناســـد مـــرایــم
 بــود خلــق حســن باشــدش ینیهــر کــه حســ 

 ل بمـــن باشـــدشیـــهرکـــه شناســـد مـــرا م

 یو جلـید بتو خفـیان بنمایکه تا ع
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 اسـتیک سخن باشدش هر که لسـان وین
 گـــر غـــم زن باشـــدش مـــرد نباشـــد تمـــام

 ونازرطــرف چمــن باشــدش هــر کــه بــود ســ
ــ ــن باشــدش س ــن حس ــاد سیحس  رمســت م

  

 ک سخن باشدشیاست ن یهر که لسان و
 مـــرد نباشـــد تمـــام گـــر غـــم زن باشـــدش
 هر کـه بـود سـروناز طـرف چمـن باشـدش

 د سرمســت مــا حســن حســن باشــدشیســ
  

  
  :استل وقال و جدل هستند فرموده یق یکه در پ یعمل و علمائ یدر مذمت علم ب

ــــــ ــــــوم م ــــــاء رس ــــــبیعلم  نمی
 ش صرف کنندیروز و شب عمر خو

 ل هــــم کننــــد تمــــامیــــهمــــه تجه
ــــعام ــــان بی ــــان چن ــــدیان عالم  نن

 عمـــل و علـــم جمـــع کـــن بـــا هـــم
ــــرک ا ــــت  ن لقمــــه حــــرام بگــــوی

  

 ســت عمــلیهمــه را علــم هســت و ن 
 ل و قـال و بحـث و جـدلیـق یدر پ

ـــــ ـــــه تکف ـــــلی ريبلک ـــــدگر بمث  ک
ــــالجــــرم کــــار د ــــلی ــــود بخل  ن ب

ـــ ـــه چن ـــنيک ـــل دول گفت ـــد اه  ه ان
 حــــــالل را ببــــــدل یابیــــــتــــــا ب

  

  
  
  

   یتیار والیکامل الع یبه طال یل مس وجود بشریآن و تبد یایمیت و کیان والیدر ب
دارمیتـــــــــیوالیایـــــــــمیک

 وزاج بـــا نشـــادر و ملـــح یقلعـــ
 کـــنم بگـــاه ســـخن یدرفشـــان

 باشـد یکـینزد من خـاک و زر 
  

ــازم  ــو زر س ــر چ ــم بش ــس جس  م
 و گـــه قمـــر ســـازم یگـــاه شمســـ

ـــد ز ـــر ســـازمیعق  بـــق از آن گه
 زانکه من خاک را چو زر سـازم

  

  
  

  :ش فرموده استیش خویدر مورد ک
 یش داریپرســـند زمـــن چـــه کـــ

ـــــــــافع ـــــــــهیو ابوحن یاز ش  ف
 ق جدنــدیــشــان همــه بــر طریا

ـــــ ـــــوت و والدر عل ـــــم نب  تی
  

ــیا  ــیب ــه ک ــربان چ  ش دارمیخ
 ش دارمیش پــــــینــــــه خــــــویآئ

 ش دارمیمــن مــذهب جــد خــو
ـــــ ـــــه کمـــــال پ  ش دارمیاز جمل

  

  :فرموده است یو مذمت از خواب صبحگاه یدر ترک مناه
 حضـرت اوسـتیچو پادشاه دو عالم گدا

  

 
 کـن یحضـرت او بـاش و پادشـاهیگدا 

  

 رط اسـتشـق مـروت موافقـتیـچو در طر
  

 
 کـن یاو و هـر چـه خـواهتمکن مخالفـ 

  

ـــوئ ـــل ارادت ت ـــزد اه ـــاهیبن ـــتیمن  تس
  

 
 کــن یاو طلــب و توبــه از منــاهیرضــا 

  

ــــهنعمــــت  را بدســــت آوراللّٰ
  

 ع علــلیــپــاک از جمیتــا شــو
  

 شید خویهر چه سازم بعشق س
  

 همچو زر خوب سازم ار سـازم
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 بصـــبح روز وصـــالید نـــداریـــاگـــر ام
  

 
 کـن یشبانه خور و خـواب صـبحگاهیم 

  

  
  
  

  :اً نماز فرموده استدر اسرار عبادات مخصوص
ـــوة و در حـــج  در روزه و در زک

 کــه در نمــاز اســت یامــا ســر
  

ـــــ  ـــــرار بس ـــــه یاس ـــــود نهفت  ب
 است که با تـو کـس نگفتـه یسر

  

  ده داشتید راز حق از خلق پوشید آشکار شود باینکه اسرار نبایان ایدر ب
 دایـــســـر محبـــوب را مکـــن پ

 راز حـق را بپــوش از همــه خلــق
  

 ایشــداســت در همــه ایگــر چــه پ 
ــا ــی ــاین نص ــن از م ــول ک  حت قب

  

  است یات سرمدیبقاء و ح یو دارا یشه زنده ابدینکه انسان کامل همیان ایدر ب
 ذات اوسـتیانسان کامل است که مجـال

  

 
 مجموعۀ که جامع ذات و صـفات اوسـت 

  

ـــاو چمشـــه ح ـــد ازوی ـــده ان  ات و همـــه زن
  

 
ــ  ــایاو ح ــاودان ببق ــح یج ــتی  ات اوس

  

  
  نفس جهنم است نکه بهشتیان ایدر ب

 جنــت نفــس دوزخ جــان اســت
ــــش نما ــــآب آت  د آتــــش آبی

  

 ترک دوزخ بگو بهشت آن اسـت 
 دوزخش در بهشت پنهـان اسـت

  

  زدان استیقدر و مقام قرب حضرت  ینکه شرط بزرگیان ایدر ب
 وان اســتیــبشــکل حیاگــر چنانچــه بزرگــ

  

 
 ان بزرگـــان هـــم از بزرگـــان اســـتیـــشـــرت م 

  

 ســـتیمـــت نیبقـــدر قینمقـــام بزرگـــیدر ا
  

 
 قبول حضرت حق هر که شد بـزرگ آن اسـت 

  

  د آزردیان آنکه دل خلق را نبایدر ب
ــــاه ــــو بارگ ــــهدل ت ــــتاللّٰ  اس

ـــت آور ـــان و دل بدس  دل مرنج
  

ــاص نعمة  ــوت خ ــهخل  اســت اللّٰ
  ت آگاه استین حکایگر دلت ز

  .ستین ینکه اگر علم با عمل همراه نباشد موجب رستگاریان ایدر ب
 ت کـار خـواصهسـعمل و علم

ــ ــد چن ــنيور نباش ــا گفت ــه م  می ک
  

 ز در عمـل اخـالصیخوش بود ن 
ــــوان  ــــم خــــالصیــــنت  افنت بعل

  

  ستیار نیدو  یک دل جاینکه در یان ایدر ب
 مريگـــــیکـــــس نملار اویـــــ ازريمـــــا بغـــــ

  

 

 دیا و چــون ســیــا بیــمبــاش بنــده دن
  

 کـنیبکوش و سلطنت از ماه تا بماه
  



 ٨۶

 اریـــم اختیک اســـت کـــردیـــ ننيار اولـــیـــاخت  
  

 باشـد دو سـریک تـن نمیـم و دریـداریکیتن 
  

 
 اریـگنجـد دو یکدل نمیم و دریداریکیدل  

  

  اران استیدوستان و  یاران برایت در مورد استسقا و طلب ین دو بیا
 ارانیــم و جمــعیــا تشــنه ایخــدا

 سیـــــو آل  یبحـــــق مصـــــطف
  

 م بـارانیخـواه یاز آن حضرت هم 
 اران مـــا بـــاران ببـــارانیـــکـــه بـــر 

  

  د به رندان داد نه به زاهدانیرا با ینکه ساغر میان ایدر ب
ـــاق ـــرانیلطـــف بیروا ازیس  ک

 ع شـودیضـا یدهـ بزاهد گـر یم
  

ــ  ــاغر م ــقانیس  ده بدســت عاش
 نوشـد بجـانیده کـه م یبرند یم

  

  :در مذمت هفت صفت بد فرموده است
 چو مـنیهفت صفات بد اگر از خود جدا ساز

  

 
 و ســـلطان ز مـــن یزمـــان باشـــاللّٰـــهنعمـــت  

  

 ن هـر چهـاریـو حـرص و حسـد ایمبت و نمایغ
  

 
ــل و ک   ــاز بخ ــنیب ــنو ز م ــع بش ــه طم ــه وانگ  ن

  

  :تنفقوا فرموده است یحتالرب ه لن تنالوا ی آريدر تفس
ـــوایمصـــطف ـــوا و نق ـــود بق  فرم

  وىل یداریجان و دل را دوست م

 فـاتقوا یکرنگ از دورنگیباش 
ـــ ـــرب حت ـــالو ال ـــن تن ـــوا یل  تنفق

  

  :فرموده است اللّٰهشاه و ذکر دائم ال اله اال  مقام حضرت یعنیدر وصف ماهان 
 نعمت اله بعشـق حضـرت شـاه

 دیـــــگویعارفانـــــه بصـــــدق م
  

 خوش بماهان نشسته همچون ماه 
ــــــــــــــــه اال  ــــــــــــــــهال ال  اللّٰ

  

  :ان آب و شراب و گالب فرموده استیدر ب
ـــــــت در ش ـــــــدیآبس ـــــــرابش خوانن ـــــــه ش  ش

  

 
 ن شـــود گالبـــش خواننـــدیبـــا گـــل چـــو قـــر  

  

ـــــاز ق ـــــرددی ـــــو مجـــــرد گ ـــــل چ ـــــل و م  ه گ
  

 
 ت آبــــش خواننــــدرياهــــل بصــــر و بصــــ  

  

  است یشرت در سحرگاهیب یض خدائیزش فینکه ریان ایدر ب
ــاده از حضــرت ــر ب ــهه ــداللّٰ  دهن

 یابیـکه کمـال معرفـت در یخواه
  

 بســــحرگاه دهنــــد یمنــــت ســــاقیب 
  بخودت راه دهند از خود بگذر تا

  :فقر و غنا فرموده است یان معنیدر ب
 دیـــمطلـــق آیکـــه ازو غنـــایفقـــر

  م و آن خواجه غنایجو یمن فقر هم

 دیشایبجان م یر زانکه طلب کنگ 
 دیـزا یاز خواجه ما فقر و غنا مـ

  

ض گل آموخت سـخن ورنـه یبلبل از ف: دیز گویاز نريحافظ ش: نکه بلبل سخنش از پرتو گل است فرمودهیان ایدر ب
  ه در منقارشینهمه قول و غزل تعبینبود ا



 ٨٧

 دیـگویبلب سخن از زبان گل م
ــدر ــه وىلی ــوز نعمــت ال  اب رم

  

 دیگویث گل و مل میو حدمست است 
 دیـگویسـخن ز گـل م اسـت وىل یجزو

  

  دیگو یازرينخواهد شد حافظ ش ید فانینکه هر کس از عشق زنده گردیان ایدر ب
ـــده شـــد بعشـــقريهرگـــز نمـــ ـــش زن  د آنکـــه دل

  

 
ــثبــت اســت بــر جر    عشــقمــا ده عــالم دوام ی

  

ــــ ــــق الش ــــود عش ــــود وج ــــیاز ج ــــدیش  ش
  

 
ــــه جانهــــا حــــی شــــد    وز اب حیــــات جمل

  

 گوینــــــد وفــــــات یافــــــت ســــــید حاشــــــا
  

 
ــــانی کــــی شــــد   ــــای اوســــت ف ــــاقی ببق  ب

  

  د کردیبا یبد یبجا یکینکه نیان ایدر ب
 عت باشـــدین شـــریـــدانســـنت علـــم د

  با اخالص یگر علم و عمل جمع کن

 قت باشـدیطر یچون در عمل آور 
 قـت باشـدیحـق حق یاز بهر رضـا

  

  :بابها فرموده است ینة العلم و علیان انا مدیدر ب
 یابیــاگــر در خلــق حــق را در ن

  دان یو بابش عل اللّٰهت یب نبی

ـــــب  ـــــا در نیابی ـــــه ام ـــــخان  یابی
ــــــر از در ن ــــــاگ ــــــدر ن یائی  یابی

  

  :شده فرموده است یا نهیام هفته انجام دادنش امر یکه ضمن ا یان اموریدر ب
 به شنبه روز خوش باشد همه کار

ـــه  ـــیب ـــاز م ـــا آغ ـــنبه بن  کنیکش
 ا حجامـتیکن یصد مقسه شنبه 
 شـرب و شـربت یهوا یاگر دار

 خـواهیش میبه پنجشنبه مراد خـو
ــــه اگــــر یبآد ــــن  یعروســــ یابی

  

 د کـــردن از همـــه بـــهیکن صـــیولـــ 
ـــر عـــزم ســـفر دار  دوشـــنبه یو گ

 نـه یش از مرهمـت مـرهم همـیبر
ـــ ـــج م ـــور از رن ـــنبه بخ  هريچهارش

 از کــه و مــه کــه خــواهی یزهــر بــاب
ــزو ــش میج و داد خــویبکــن ت  دهی

  

  
  
  

  :له اهل جهنم شده اند فرموده استیکسب صفات رذ یو برابهشتی ده یکه بواسطۀ صفات حم یدر وصف کسان
 نشان زمـره جنـت چهـار اسـت
 دل نــرم و کــف بخشــنده آنگــاه

 ز چار اسـتینشان اهل دوزخ ن
ــروئ ــوئیو د یترش ــخ گ ــر تل  یگ

  اسـتنينشان مـردم عاقـل همـ
 د گفــت بــا تــویق عــرف ســیــرط

  

 ن هـــــر دو عـــــالمیبقـــــول بهـــــرت 
 خـــرم یدگـــر گفتـــار خـــوب و رو

ـــ ـــم از روح نب ـــم یه  آن روح اعظ
 در بخـل محکـم یسخت و کف دىل

 ننـــد جنـــت بـــر جهـــنمیکـــه نگز
ــ ــو دان ــد از ا یت ــبع ــهن وی ــم اللّٰ  اعل

  

  
  :هم السالم هستند فرموده استی علنيازده فرزندش که همۀ معصومیو  یو عل یدر وصف نب

ـــ ـــه غ ـــ از انبريک ـــولا و ای ـــسی  ا ک
  

ــر ا ــد س ــندان ــهی ــه و م ــم از ک  ن عل
  



 ٨٨

 ستینه اخالص جلیدل گرت آئیا
 ازده فرزنـدشیاست  یاز بعد عل

  

 اسـت یدان کـه علـیـامـام میاز بعد نب 
ــر جــا  اســت وىل اللّٰــهرســول نعمة یب

  

  :اب استنج نآن اشعار بمنزلۀ اخبار رحلت یا
 جان بجانان داد و رفتاللّٰهنعمت
 د مـــا بنـــده خـــاص خداســـتیســـ

 دیغـم هجـران کشـ قرب صد ساىل
 وم گشـتدکـه او معـ یارتا نـه پنـد

 از جسم و جان بر بسته بـود یبرقع
ـــراب ـــت خ ـــا مس ـــات فن  در خراب

 دیاز حــق شــن یارجعــ یچــون نــدا
ــــ ــــل ش ــــک اال وجهــــه یک  هال

  

ــر در م  ــتیب ــاد و رف ــه مســت افت  خان
 ا شـــد از جهـــان آزاد و رفـــتیـــگوئ

 عاقبت از وصـل شـد دلشـاد و رفـت
 ا بداد او عمر خـود بـر بـاد و رفـتی

ـــع راز رو ب ـــد برق ـــتبن ـــاد و رف  گش
ــا ــر بپ ــ یس ــم م ــت یخ ــاد و رف  بنه

 زنده دل از عشق او جان داد و رفت
 اد و رفــتیــبن یبــ یایــخوانــد بــر دن

   

  
  

  : موردنيضاً در همیوله ا
 م رفــــــتیرنــــــد سرمســــــت از جهــــــان خــــــواه

  

 
 م رفـــــتیفـــــارغ از نـــــام و نشـــــان خـــــواه  

  

 میکشــــــیمــــــید را تــــــا کنــــــاررخــــــت خــــــو
  

 
ــــــــاز میناگهــــــــان    م رفــــــــتیان خــــــــواهی

  

ــــــــا نگــــــــوئ ــــــــدگیت ــــــــردیبن  خواجــــــــه م
  

 
 م رفــــــتیمــــــا بــــــر زنــــــده دالن خــــــواه  

  

 د بمــــــــایــــــــآیگــــــــر خطــــــــاب ارجعــــــــ
  

 
ــــــواه   ــــــوش روان خ ــــــقانه خ ــــــتیعاش  م رف

  

ـــــــد از ا ـــــــان رفتن ـــــــعارف ـــــــی ـــــــالم بس  ین ع
  

 
ــــان خــــواه   ــــا دگــــر چــــون عارف ــــتیم  م و رف

  

ـــــــ ـــــــده از جان ـــــــا دل زن ـــــــان م ـــــــودج  ان ب
  

 
 م رفــــتیزنــــده دل از ملــــک جــــان خــــواه  

  

  
  

  : مورد استنيضاً در همیوله ا
 مغـان خواهـد شـدید مـا سـویعاقبت سـ
 ا مســــتانهیــــنــــد کــــه فرمــــا و بیگــــر بگو

ــاب ــدیاســت کــه از مشــرق جــان م یآفت  تاب
 نـــۀ حضـــرت اویهمـــه عـــالم چـــو بـــود آ

ـــرده م  ـــه روان خواهـــد شـــدیبســـرا پ  خان
 رقصکنان خواهد شد یزند انگشت خوش

 ده مـا بـاز نهـان خواهـد شـدیگر چه از د
 نـه بـر خـود نگـران خواهـد شـدیدر همه آ

ــتان ــه دوس ــت ال ــنعم ــادش کنی  دی
  

ــوئ ــا نگ ــت او ازیت ــرف ــتی  اد رف
  

 میاز ازل رندانــــه سرمســــت آمــــد
  

 م رفــتید همچنــان خــواهینــزد ســ
  



 ٨٩

 ات است و حبابش خوانندیب حآما  نيع
ــــ ــــام م ــــد و آورد پ یج ــــآم ــــاقی  یام س

  

 نـام و نشـان خواهـد شـد ینند که بـیزود ب
 واهد شـدهمدم ما شو که چنان خ یکه دم

  

  
  
  :ن مورد استیضاً در ایا

 جان سـرپداللّٰهنعمتیکه گوئیا
 لرب داد و رفتدجان بجانان دل ب

 گلســـــتان عشـــــق او یدر هـــــوا
 کــرد او بصــدق دل تمــام یبنــدگ

ـــود م ـــه ســـبیب  ل خـــدمتشیخان
ــاو ــود ب ــت ب ــان امان ــ یج  یدتم

  

 مـان سـرپدیجان سرپد و جـان بـا ا 
 ن خوشرت دگر نتوان سـرپدیجان از

 جان چو غنچه با لب خندان سرپد
 ظــاهر و بــاطن بــآن ســلطان ســرپد

 ن و آن سـرپدیرفت و آن منصب با
ــان ســرپدیخــوش ام ــآن جان ــه ب  نان

  

  
  
  
اسـت کـه در حسـاب جمـل  یهجـر) و چهـا یهشتصـد و سـ(۸۳۴سال  وىل اللّٰهمت خ رحلت جناب شاه نعیتار

  )بهشت منزل(: ای )عارف باسرار وجود(: منطبق است با جمله
  
  

ــ ــت غنیصــحبت س ــت مید سرمس ــم  دانی
  

 خواهد شـدجهانزیوزک دو سه ری نیدر اکه
  

 بـدادیگر جـان بدشـواریگرید
  

ــ ــرپدیس ــان س ــا آس ــت م  د سرمس
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  فصل چهاردهم
  قوفه آستانهوصورت رقبات م
  

و  ريز جهـت تعمـیـچهارگانه آستانه و حفظ طاقها و رواقها و ن یمربوط و صحن ها یساختمانها ینگهدار یبرا
خواهـان و ريز خیان و نیاز پادشاهان و فرمانروا یبقعه متربكه برخ یگنبد و مناره ها یكار یمرمت عمارات و كاش

ن آثـار یـا یبقـا ینـار فـرو گـذار نكـرده و بـرایثـار درهـم و دیاز بذل و ا وىل اللّٰهارادتمندان حضرت شاه نعمت 
مارات و حجرات و مزارع عاها و قنوات و یامالك و آسده روزگار یكشان در جریثبت نام ن یمقدار بلكه برایعال

ار یـن بقعـه و دسـتگاه نمـوده و جملـه را در اختیوقف ا ماهان و چه در كوهستان آن سامانو باغ و بستان چه در 
  .در گذشته اند ین خجسته بارگاه گذاشته و بخوش نامیا

  .روح پاكشان شاد نگردد یعائنشود و بد یادیدم كه از آن ین رساله انصاف ندیدر موقع نگارش ا
***  

  كه اداره اوقاف كرمان نوشته ید بر طبق صورتیم و جدینك موقوفات قدیا
  میموقوفات قد -الف
 طاحونه ماهان ششدانگ -۱
 ست ونه سهمیصدوبیز سیاه مقاسم تاج گوهر ریم -۲
 و پنج دوازدهم سهمگران ماهان شصت ونه سهم یاه تیم - ۳
 قنات در بر دو دانگ  -۴
 صدوچهل سهمیاه كوشك سیم -۵
 میزده سهم و نیگوك س یاه چشمه حاضریم -۶
 میو دو سهم و ن یكومه چال سیاه باریم - ۷
ك بود از كف برود خداوند نخواست ینزد یمردمان ماد ین اواخر بدست بعضیب بند سروستان كه ایش - ۸

 .ا پرستان نگشتید دنیعا یزی از وزر و وبال چريت آستانه متربكه برگشت و غیو مجدداً بملك
  ببعد وقف شده است یست پنجاه و پنج هجرید كه از سنوات هزارودویموقوفات جد -ب

ع االول سـال یـ تن ماهان كـه شـخص محمـد شـاه قاجـار در مـاه ربنيسه دانك از شش دانك مزرعه فرم -۱
 .معروف شده است یوقف نموده كه بموقوفه محمد شاه یقمر یست و پنجاه و پنج هجریهزارودو

آبـاد واقعـه در جنـب  یدر سمت مشرق بقعه بانضمام دو دانك از مزرعه مهدقعه اجرات وحعمارات و  -۲
 یمرتضـمرحـوم  یقمـر یسـت و هشـتاد وشـش هجـریكوه صفه ماهان كـه در مـاه رجـب سـال هزارودو

 وقف نموده است  یل الملك كرمانیخان وكیقل
ش یـدكان كـه درو مه چال با دو درب یاه از مقسم اربابیگدانك میباغ بانضمام  خاىل یدو قطعه اراض - ۳

وقـف نمـوده و اكنـون بموقوفـات  یقمـر یسـت ونـودو دو هجـریحجه سال هزارودویدر ذ یمحمد نام
 یسسی و ود هزار و سیصد و صدویهزاروس( ريمعروف شده است ضمناً در سنوات اخ یش محمدیدرو

اداره اوقـاف له یاز عوائد آستانه متربكه تعداد چهارهزار اصله درخت چنار از اصفهان وسـ) یوسه شمس
ب ده یـماهان تـا مظهـر قنـات نـامربده كـه قر ی تن از اول آبادنيو در دو طرف نهر فرم یداریكرمان خر

 یگر عالوه بر درآمد كافیده كه اكنون سرسبز و خرم و پس از چند سال دیلومرت طول آنست غرس گردیك
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ن اقـدام بهمـت یـود اشـیدهـد محسـوب میبـآن دشـت م یده و جلوه خاصـیه افكن گردیآستانه سا یبرا
شـان یس اداره اوقاف سابق كرمان بـوده كـه در مقدمـه كتـاب نـام ایرئ یاصغر معصوم یعل یجناب آقا
 .ن رساله بوده استیر ایده و مشوق نگارنده در تحریمذكور گرد

  :ن قرار استیق بعنوان رقبات موقوفه محمد شاه قاجار ذكر شده بدیاما آنچه در كتاب طرائق الحقا
  قبات خارج ماهانر -فلا
 استنشار دو قطعه باغ یدر بلوك جوپار صحرا -۱
 در بلوك لنگر طاق آب كهنو ماندر -۲
  دو قطعه باغنيك قطعه زمیدر بلوك گوك  - ۳
 ملك سروستان -۴
  رقبات واقعه در ماهان -ب

 سن آبادباغ ح -۲                        باغ جنب مزار           -۱
 باغ محمود آباد -۴           خان                     یباغ بخشعل -۴
 چهارقطعهباغ گلكار  -۶   آباد                              ت یباغ هدا -۵
 كهنو یدانك صحرا -۸                                   یطاحونه روز - ۷
  تننينصفه فرم -۱۰                                  یآقائ یصحرا- - ۸

  
  عوائد رقبات موقوفه آستانه

ل تاكنون درآمد رقبات موقوفه هرچنـد ست و دو سه سال قبیده از بیكه از اداره اوقاف كرمان استتعالم گردیربطو
  :شودیال نوشته میاز آن ذ ید اطالع خوانندگان صورتیمز یگذارده كه برا یكمرتبه روبفزونیسال 
 الیپنجاه هزار ر در حدود ساىل یشمس ۱۳۱۳تا سال  ۱۳۰۹درآمد سنوات از  -۱
 الیشصت و سه هزار ر بقرار ساىل یشمس ۱۳۱۶تا سال  ۱۳۱۳سنوات از  درآمد -۲
 الینود وپنج هزار ر بقرار ساىل یشمس ۱۳۲۱تا سال  ۱۳۱۶درآمد سنوات از  - ۳
 الیهزار ر ست و پنجیدو بقرار ساىل یشمس ۱۳۲۵تا سال  ۱۳۲۱درآمد سنوات از  -۴
 الیر ده هزار چهارصد و بقرار ساىل  یشمس ۱۳۲۹تا سال  ۱۳۲۵درآمد سنوات از  -۵
 الیرو یکهزار و سیصد نجاه پپانصد و  بقرار ساىل یشمس ۱۳۳۵تا سال  ۱۳۲۹درآمد سنوات از  -۶
 الینهصد و پنجاه هزارر ببعد بقرار ساىل ۱۳۳۵درآمد سنوات از مهرماه  - ۷

  
 موقوفات منقول آستانه

ان و لـوازم یـروف و قلل كتـاب و ظـیـاز قب یگـریده موقوفـات دیـق مـذكور گردیدر كتاب طرائـق الحقـاكه یبطور
نیست بدست چه اشخاصی افتاده و بچـه  سابقاً جزء موقوفه آستانه بوده كه معلوم آشپزخانه و چراغ و فرش قاىل

پـارۀ از  نرایا یاست نه تنها در كرمان بلكه در اكثر شهرها وسیله از تصرف آستانه خارج گردیده اینطور که معلوم
اد درآمـد یـشـرفت و ازدیخـدمت بـه پ یت واقـف ندانسـته بـه جـایـن یرابنـد اجـ یان موقوفات خود را پـایمتول

نگونـه ینكـه ایار نموده غافـل از ایاخت یا را بر مغفرت عقبیات و بركات است منفعت دنريموقوفات كه موجب خ
 یز بهمـراه داشـته و بـرایـرا ن یا و عقبـیـصاحب مال نداشته خسـران دن یبرا یرينكه بالمأل خیمنافع عالوه بر ا

 از یه و بـه سـختتا هم بآنان وفا ننمـوده همـه را گذاشـینگذاشته مال دن یدر جهان باق یكیان نام نینگونه متولیا
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 صورت رقبات موقوفه آستانه مصرحه در كتال نيسه بیلوااللباب با مقاوا ایگذشته اند فاعترب و ا یتیعار ین سرایا
ز اعمـال یـخواهانـه و نريات خیـاسـت اقـدامات و نو عمل كه مورد اجاره  یق و صورت رقبات فعلیطرائق الحقا

ن رسـاله یـهـر خواننـده و مطالعـه كننـده ا یان بـرایـان مربوطه و متولیاز متصد یده برخیده و افعال ناپسندینكوه
  .گرددیدا میمعلوم و هو

  نظم
 شودیدار میمشهور و آشكار و پد

  

 ك و بد چه رسد بهره مرد رایكز فعل ن 
  

ات و طرز مصـرف یفه متربكه مراجعه و به نیك از اماكن شریخ مربوطه برقبات موقوفه هریات تارحچنانچه به صف
 وقـف كننـدگان و ريات خـیـموقوفـات موقـوف بـه ن یعمده عامل مؤثر دوام و بقامی بینیم قسمت م یآن دقت كن

  . آنان استريات خین یان در اجراینظر متول حسن عمل و پاكی
ا بصـورت ملـك یـمربوطـه واقـع شـده و  فه دستخوش طمـع و حـرص متـوىلنصورت اغلب امالك موقوی اريدر غ
ده رقبه مزبور یهر ملك است از آن موضوع گرد یو آباد یه عامل ترق و بركت کريا موضوع خیدرآمده و  یشخص
از ملـك موقوفـه تجـاوز  یرانـین ویده شده آتش ایخ موقوفات دیكه مكرر در تاریرفته و بطور یرانیج رو بویبتدر
اوالد و احفاء و شـخص خطاكـار  یار اتفاق افتاده كه شعله آن در زندگانیز گرفته و بسی زا ننيه و دامان عاملنمود
  . نموده استريرا گرفتار و اس ی و جمعريدرگ
ملـك را پـس از زحمـات ده و حاصل یدا گردیدر مواقع مخصوص ظاهر و هو یآسمان یتانگونه رقبات آفیا یبرا
نگونـه ید ایـعا یگـرین سـود دایـز ان برده و جز خسران ویه مأمور پروردگار است از معت قهار كیاد بدست طبیز

  .مردمان ننموده است
نكـه تأسـف فـراوان دارد یكن شخص متجـاوز بـا ایخورد لیل است كه غالباً هرچه هست میاز آن عوامل س یكی 

  .اردیخود نم یكارد و باز برویتخم عربت در دل نم
  نظم

  خدا یتم از چشم بندريح   ین غمیاچشم باز و گوش باز و

از دوران محمد شاه قاجـار تـا  اللّٰهشده بحمد یدگینچه به در آمد رقبات آستانه و عوائد موقوفه بدقت رسآكن یل
و  یبـادشـرفت آیانجـام داده و روزبـروز در پ یان آستانه خدمت مفتخرانه خود را بخوبین زمان از روزگار متولیا

خود  خود فراهم نموده اند كه بموقع ی و بركت و عوامل آمرزش و مغفرت را براريسائل خده و ویعمران آنها كوش
  .گرددیاد می یكی رساله نام و نشان و خدمت آنان ذكر و آثارشان به ننيدر هم
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  فصل پانزدهم
  اند  دهیردنموده و اشخاص معروف كه در اطراف بقعۀ مدفون گ یكه به آستانه مباركه خدماتیدر ذكر كسان

  
  خدمتگذاران

  حكام و والت -الف
 ل الملك اولیوك یل خان نوریمحمد اسماع -۱
آسـتانه ذكـر شـده موحـوم محمـد  یحن هـاصـ كتـاب ضـمن سـاختمان نيكه در صفحۀ چهل و هشـت همـیبطور
كـه در اكثـر نقـاط  یدیـمفصـل و مف یخان كوه نور از جهت ساختمانهایل الملك فرزند فتحعلیل خان وكیاسماع

در ماهان نمـوده و شـهرت  وىل اللّٰهبقعۀ حضرت شاه نعمت  یران و مخصوصاً برایا یاز شهرها یكرمان و بعض
  .ته و گذشته استادگار گذاشی برين بقعه خیك در ایافته و نام نی یتیو معروف

  :شودی ذكر مرينمرد خی ارياز آثار خ ینك شرح مختصریا
سال در كرمان و بلوچسـتان و  ۹ست و هفتاد و پنج تا مدت یو دو ل الملك از سال هزاریل خان وكیمحمد اسماع

زد و مازندارن نموده مخصوصاً در خاك یطهران و قم و  یها كه در شهرهایستان حكمران بوده و عالوه بر آبادیس
  :ر مبادرت نموده استیاد بشرح زیز یجاد مزارع و قنوات و ساختمانهایكرمان به ا

موات واحدات قنـوات نمـود بـدواً در شـهر  یاراض یایان و بلوچستان شروع به احت كرمیدر سنوات اول مأمور
شـود و سـه یم یاد كرد كه هرساله در آن مرتبـاً عـزاداریبن حضرت خامس آل عبا هيلع یعزادار یبرا كرمان منزىل

ان بازار قرار داد پس از آن بساختم یمخارج آب و آتش عزادارن منزل جهت یز را وقف بر ایدانك مزرعه كوثر ر
و  یتبـزرگ تجـار یكبـاب كاروانسـرایز در بـازار مزبـور یباشد اقدام نمود و نیل میكرمان كه معروف به بازار وك

  .ر استیكباب حمام بنا نمود كه هنوز دای
  .خان امتداد داردیكصدوشصت دكان است كه از درب مسجد جامع تا بازار گنجعلین قسمت از بازار مشتمل بر یا

ل بنـا نمـود و در یـه و وكیدو دروازه در كرمـان بنـام ناصـر یورق آباد و سـلطان یگرب ی دروازه هاريعالوه بر تعم
 لنگر كه از محـالت ۀی در قرنيجاد باغات و عمارات و حمام و انبار و اصطبل نمود همچنیسف كرمان ایمحل زر
سـاخته و آنـرا  یآبـاد ز در خـارجیـن خچـاىلیكرمان است مدرسه بجهت طالب بنا نمـود  یو شش فرسنگماهان 

  .وقف مدرسه مزبور نمود
  .ن نمودبر آ یات اساسريدا شده بود كه تعمیپ یوان بزرگ مسجد جامع كرمان شكستیدر ا

مـردم  شیله آسـایبنا كرد كـه وسـ ین شهر حمامهائیا یه باال سه فرسنگد كرمان و یكفرسنگیاب یدر محل سرآس
ن كاروانسـرا ی نمـود چنـدريه را تعمـیبنـا شـدۀ زمـان صـفو یروانسراهانكه كایزد عالوه برایكرمان و راه  نيباشد ب

ــســاخت و ن ــی ــراهانيز ب ــتان كاروانس ــان و بلوچس ــ ی راه كرم ــرد همچن ــا ك ــدد بن ــنيمتع ــني ب ــدرعباس ا ف رس و بن
  .جاد نمودید ایار مفیبس یكاروانسراها

در زرند سـه  یاقدام كرد و حت انیخوش بن یاطراف آن بساختمان حمام ها و كاروانسراها یان كرمان و شهرهایم
هم در آنجـا بنـا نهـاد بقعـه و صـحن  یساخته بازار یك از آنها باغ و حمامیهر یرشته قنات احداث نمود و برا

  .قرار داد ی و مرمت اساسريه جوپار واقع است مورد تعمی را كه در قرنيشاهزاده جس
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خود را كه در محـل سـنگلج بـود آبـاد  یرت شخصادگار گذاشت من جمله عمایاز خود ب یهائیز آبادیدر طهران ن
ل الملك معـروف و یساخت كه باسم مدرسه وك آل عباهيلعحضرت خامس  یجهت عزادار یه بزرگیو تك هنمود

  .م اشتغال داشته اندیدرآنجا بتعل ینیطالب علوم د
ز در یـم سـاخته و ن و حمـانيز عمارات و دكاكیع ساخته در شهر تربیرف یجان عمارت و برجیز در هشرتود آذرباین

  احداث كرد  یار خوبیمحل حكم آباد قنات بس
ز بـدور یـن ید واقع ضمناً حصـاریار مفیاز فرات به طرف نجف اشرف حفر نمود كه بس ینها نهر بزرگیعالوه برا

  .دین شهر مقدس كشیا
كـه بـه  ىلو اللّٰـهسـتانه حضـرت شـاه نعمـت قـرب آ یصحن مجلل وباشكوهق ساختمان یدر اواخر عمر قرعۀ توف

صـحن  یفوقـان یمعروف است بنامش اصابت نمود و مدتها در قسمت سـاختمان طاالرهـا یل الملكیصحن وك
 یسـت و هشـتاد وچهـار هجـریكهـزار و دویمزبور و آب انبار و حمام آنجا كوشش فراوان نمود تا آنكـه در سـال 

نگذاشـت و علـم  یبـاق یزیـان چن جهـیـك در ایـرا رها نموده و درگذشت و جـز نـام ن یتیعار ین سرایا یقمر
ان یش برافراشت و خود را در زمرۀ خدمتگذاران و راهنمایخو یدر صحن بهشت برا ارادت محمد و آل عباهيلع

  .مان محسوب داشتین و اید
مـؤثر  یخ كمكهایاسالم و طبع ناسخ التوار یمكرم و خلفا یدر طبع كتب شرح حاالت حضرت رسول اكرم و نب

  .بخاكش سرپدند یرا به نجف اشرف بردند و در آرامگاه ابدفراوان نمود جنازه اش 
 ۱السـلطانريمحمدناصـر ملقـب بـه ظه یجنـاب آقـا هجـری اسـت صد و هفتـاد وهفـتیكهزاروسیاكنون كه سال 

 اللّٰـهور كتابخانه جناب شاه نعمت یاست و فعالً ز یدنینقش نموده كه د یبزرگ یواز آن مرحوم در تابل یریتصو
  گذاشت ینندگان باقیب ین رساله برایر برداشت و در ایاز آن تصو یعكس است نگارنده وىل

  
 ل الملك دومیخان وكیقل یمرتض -۲
نقـل  یاریخ خـانواده اسـفندیكـه ضـمن تـاریبطوراست  یل خان نوریفرزند مرحوم محمد اسمع خانیقل یمرتض

ات و ريق پدر در انجام خایافت و بر سبك و سیاو حكومت كرمان  یل الملك دوم بعد از فوت پدر بجایشده وك
هـا را تمـام و  ینكـه ناتمـامید دنبـال نمـوده تـا ایمف یمربات همت گماشت اقدامات پدر را در مورد ساختمانها

صـرف نهـر نجـف  یادیـز مبـالغ زیـمه كاره را ساخته و پرداخته مورد اسـتفاده مـردم قـرار داد و نین یساختمانها
  .اشرف نمود

  .بنا نهاد یها عمارت و سردرب بزرگیعل اللّٰهت معصومه سالم بقعه حضر یكیدر شهر قم در نزد
ل سـاختمان یدر بازار وك یگریمت دد و قسیرددان شاه معروف گیساخته كه باسم م یعیدان وسیدر ارك كرمان م

اد در یـار محكـم سـاخت بعـالوه باغـات و عمـارات زیمسقف و بس یه مسجدیمیه ابراهسنموده و در جنب مدر
  آباد چوپار بنا نهادل یمزرعه اسمع

صـحن  یسـاختمانها تد در قسـمیـبنا كرد كه بباغ نشاط موسوم گرد یگر و باغیدر خارج شهر كرمان عمارات د
ك یـان داد و نام نیمه تمام را پاین یپدر را گرفته ساختمانها یز دنباله كارهاین وىل اللّٰهآستانه حضرت شاه نعمت 

                                                            
ني حال محمدناصر صفا فرزند مرحوم ظهيرالدوله ملقب به صفاعلي است ظهيرالدوله سالهاي سال در طهران حكمران بوده و درع ۱

اظهار ارادت به اصحاب حال مي نموده و در طريق صدق و صفا و رويه مهر و وفا نسبت به منتسبان طريقه علويه مرتضي خدمات 
 .فراوان نموده است مزارش در تجريش در نزديكي طهران مورد توجه ارادتمندان است
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 یسال حكمفرمائ ۹پس از  یست و نود وشش هجریكهزار و دویه در سال نكیادگار گذارد تا ایل پدر باز خود مث
  .مردم واگذاشت ی را براريالت كرمان و بلوچستان همه آثار خیدر ا
شتافت در نجف اشرف جنب مزار  یباق یرخت بربسته بسرا یفان یایه سفر آخرت همت گماشت از دنیته یبرا

  .افتیپدر خود آرامگاه 
  

 صرتزاحسن خان سردار نريم -۳
پـدر  یل املك دوم اسـت كـه مـدتها در كرمـان و بلوچسـتان بجـایخان وكیقل یسردار نصرت فرزند مرحوم مرتض

ن شهر را عهـده داشـته یا یكرمان بوده و مدتها اداره امور لشگر منجمله چندسال واىل یشاغل مشاغل مهم دولت
 یبه تهران رفت در تمام مدت خدمتگـذار و ینيشهر كرمان تع یندگیران بنمایا یمل یشورادر دوره پنجم مجلس 
وان اشـعار حضـرت یـق طبـع دیاقدام داشت در اواخر عمر قرعۀتوف هیريامور خ یام و برایبه انجام حوائج مردم ق

د در حـدود یمرغوب به چاپ رسان یوان مزبور را بخط خوب بوضعیبنامش اصابت نموده د وىل اللّٰهشاه نعمت 
د ینائل گرد یزدید و به رحمت ایبر یتیعار ین سرایوند عمر از ایپ یقمر یرصدوپنجاه وسه هجیكهزاروسیسال 

  .دیخود آرامگاه گز یو در نجف اشرف برا
  

 یاریاسفند) عدل السلطنه( اللّٰهعبد -۴
 یمتولــد پــس از طــ یقمــر یصــدوچهار هجــریكهــزار و سیفرزنــد مرحــوم ســردار نصــرت در ســال  یاریاســفند
د سالها به حكومت كاشان و بم كرمان مشغول و یگرد یخدمات مهم دولت الت و فرا گرفنت معلومات مصدریتحص

صـد و یكهـزار و سیبـوده اكنـون كـه سـال  یخدمتگـذار یملـ یمردم كرمان در مجلس شـورا یندگیدو دوره بنما
با از مرحـوم یارزیبس یاً تابلورياست در كرمان باصالح امور مردم آن سامان مشغول است اخ یهجر هفتاد وهفت

م كتابخانـه یخـود تقـد یكصدوچهارده جلد كتاب از كتـب شخصـیه و با یل الملك اول تهیل خان وكیاسمعمحمد
  .ادگار گذاشته استیك از خود بیآستانه نموده و بسهم خود نام ن

  
 یملیمجلس شورا ینده فعلینما یخان عامر اللّٰهامان  یآقا -۵
ان شیمرحوم سردار نصرت است ا یو نوه دخرت یر خان سردار مجلل عامنيخان فرزند مرحوم غالمحس اللّٰهامان 

خـود را در كرمـان و  یالت مقـدماتیدر شهر كرمان متولد شـده تحصـ یست و نود ودو شمسیكهزارو دویدر سال 
مجلـس  ینـدگیده فعـالً از شـهر كرمـان بنمایان رسـانیس بپایرا در رشته حقوق در پار الت متوسطه و عاىلیتحص
  .است ین مشغول خدمتگذار و در طهراینيتع یمل یشورا
 یو دو شمسـ یصدو سـیكهزار و سیشان از سنه یازدهم اشاره شد ایل فصل یرساله ذ یا ۴۷كه در صفحه یبطور
با یار زیوار بسیآن د یبرداشته و بجا یرا كه ساختمان آن با خشت خام بود بكل یصحن اتابك یوار سمت شرقید

كبـاب یصـحن مزبـور  یدرب چـوب یمرغوب سـاخته و بجـا فیظر یهایكارید با كاشیاز سنگ تراش و آجر سف
 یوار بـا آجرهـایـد ینمـا جباشكوه در داخـل و خـار ینصب نموده است ده فقره طاق نماها یدرب بزرگ آهن

اشعار باز گذارده اند كـه  یبه برایكت یوار مزبور جاید یاحداث نموده ضمناً در دو طرف نما یكار یتراش و كاش
  .مه تمام استیهنوز ن

  
 یزانريم اللّٰهحاج فرج  یآقا -۶
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اشـتغال  فنت قـاىلببـاف ی كودكنيه متولد شده در سنیقالتوت ه ماهان كوییدر قر یشمس ۱۲۷۳ن شخص در سال یا
افـت كنـد تـا یدر یشـرتیبه كرمان رفت تا در آنجا شغل خود  را توسعه داده و اجرت ب یافت و در دوازده سالگی

جـزء اسـتادان قـرار  یجـه صـحت عمـل و درسـتكاریعاش نمود تا درنت حرفت امرار منيبه هم یست سالگیسن ب
  .دا نمودیپ یه بدست آورده شهرتیشرفت نمود تا آنكه سرمایج پیگرفت و بتدر

 مـزار شـاهزاده محمـد كـه در رين بود كه از دسرتنج خود به اصالح و تعمیكه انجام داد ا یريدر كرمان اول كار خ
  .د و بنحو احسن آنرا ساختمان نمودیگردكرمان است مشغول  یسمت جنوب شرق

ض مشـاهده یمالقات اقوام و اقارب خود بماهان رفت و در معابر آنجا چنـد نفـر مـر یبرا یشمس ۱۳۲۴در سال 
ماهان كه مسـقط  یباشند حس رأفت و كمك مرضایو ناله م ینمود كه بدون دوا و غذا گوشه افتاده و مشغول زار

له ید تـا بتوانـد بـدان وسـیدر آنجا بنا نما یمارستانیه خود بیدارد كه با سرمایر آن مالرأس حاج مزبور بوده او را ب
ارت یـكه قبالً داشته در همـان سـال بز یمید برحسب تصمیبضاعت را درآنجا بخواباند و معالجه نما یب یامرض
 یایـمكه معظمـه بـا اولد پس از مراجعت از ینمایت میز تقوی خود را درآنجا نريت خیالحرام مشرف و ن اللّٰهت یب

 خـود ريت خـیمارستان را شروع و نیدر ماهان بدست آورده ساختمان ب یشود كه محل مناسبیمذاكره موارد امور 
 هبـود اصـطبلزمني  كه باسم نيك قطعه زمیآنموقع عهده دار امور آستانه بوده د و اداره اوقاف كه در یرا اجرا نما

د تا سـاختمان یكوشیگردد حاج مزبور مدت هفت سال میمارستان آغاز میبنامربده برگذار و بالدرنگ ساختمان ب
چكس نشـده و یچگونه كمك از هینكار محتاج هیتخت خواب دارد تمام و در ا ۲۵ش یمارستان مزبور كه گنجایب
ك بـاب مسـافرخانه و یـمارسـتان ید عـالوه بـر عمـارت بیـنمای منيرا از دسرتنج خود تـام یه مخارج ساختمانیكل
ل یـد كـه مجهـط بتمـام قسـمت هـا از قبیـنمایمارسـتان سـاختمان مین بیـب ایـطب یبـرا یگاه منزل شخصـكدستی

مزبـور احـداث و اطـراف آنـرا بوضـع  ی سـاختمانهانيز در بین یابان كوچكیباشد خیآشپزخانه، حمام، آب انبار م
ل ین ساختمانها را تحویه ایكل یشمس ۱۳۳۴تا  ۱۳۲۲و قرس اشجار هم در حدود سنوات  یگلكار یار باصفائیبس

  .ربدیكوكاران میدان نیرا از م یك نامین یدهد و گویماهان م یاداره بهدار
ن ساختمان معوق نمانـد هفـت بـاب دكـان در یا یر قسمتهایمارستان و سایدار بینكه حقوق باغبان و سرایا یبرا
كـه گفتـه یه برسـد بطورريغبان و غدار و باین ساختمان بنا نموده كه مال االجاره آن بمصرف حقوق سرایك اینزد
قـع مر ه و آبـاد نمـوده دریـش تهیكـه در رفسـنجان از دسـرتنج خـو یشود حاج مزبور در مقام اسـت باغسـتانهائیم

كه در خاتمـه  یع مبلغمنباشد ج یو دولت یمل ماىل یبه كمكها یازیمارستان مزبور نموده كه نیوقف بر ب یمقتض
ــرد خیســاختمان از طــرف ا ــخــواه پررينم ــیداخــت شــده ب ــان اســت ل ــیش از چهارصــدهزار توم  یكن ارزش فعل

كوكـار ینمـرد نیماهـان از ا كـاش اهـاىل یاست كه مخارج آن شده است ا ین برابر مبلغیمزبور چند یساختمانها
در صـفحۀ روزگـار  یكـیبردارند و مانند حاج مزبور نـام ن ی گامريق خیسرمشق گرفته و آنان هم بسهم خود در طر

  ن رساله گذارده شدی در ارينمرد خیك قطعه عكس ای یادآوری یذارند براادگار بگیب
  
  ان آستانه مباركهیان و متصدیمتول -ب

ده از زمـان یـ مـذكور گردنيمطلعـ یق مسـطور اسـت و از بعضـیاخه و طرائـق الحقـایكه در كتب بستان السـیبطور
كـه  یك سلسـله از سـادات رضـویـبـه  وىل اللّٰهنعمت ت آستانه مباركه حضرت شاه یسلطنت محمدشاه قاجار تول

مانده اسـت كـه  ین سلسله باقین خدمت در ایز افتخار ایك روزگار بوده برگذار شده كه اكنون نیهمه از مردمان ن
  :شودیان مین رساله بیك از آنان در ایاز شرح خدمت هر یب مختصریبرتت
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  د محمدصالح اولیحاج س-۱
   شده استرينطور ذكر خیالح اد محمد صیاحه راجع بحاج سیدر بستان الس
شاه است و یعلريمن یدمحمد علیحاج س یانیبرادر اع آن جناب-تعاىل اللّٰهد محمد صالح سلمه یالس اللّٰهالعارف ب

گاه است بفضائل انسان یفاضل ده یده واعمـال ناپسـندیـآراسته و از افعـال نكوه یو كماالت نفسان یاز همه جا آ
مونسش روح ده سربلند است مجلس ارم یدان خصائل حمیدانشمند و در م ینوو مع یاسته و در معارف صورريپ

ده و یعصـر رسـ یده و بصحبت عرفـایزمانرا د یاز علما یت دلگشا است جمعیش بغاافزا و محفل محبت منزل
ناسـت راقـم یرك و دانـا و بـر عواقـب امـور بیـت زیـده اسـت بغایـگرد یشاه اصفهانی علنيحس ید عارف ربانیمر
  .ش هم داردیكند الحق گنجایرك جهان خطاب میكه دارد ز یركیت زیرا از غاباب آنج

  شاه قدس سره مفتخر و سرافراز استیت علیار ممتاز و بمصاهرت هدایبس یدر درك معان
كـه در  یمذكور است مـوقع ینائشاه كوهبیت علیحضرت هدا ی كتاب ضمن شرح شهادت عالم رباننيو نز در هم

ارت حضرت امام ثامن مسـلمانان بودنـد طوائـف بلـوچ او را یم زشان عازیخراسان كه ا نه راهیقرب منزل چهل ز
د و جسـد آنجنـاب را بـه احـرتام تمـام ید محمـد صـالح بـدانجا رسـینگذشـت كـه حـاج سـ ید نمودند زمـانیشه

دمحمد ید پرداخـت مرحـوم حـاج سـید شـهیبكوهبنان حمل و پس از غسل و كفن در محل مناسب بـدفن آن سـع
ت آستانه مبـارك حضـرت شـاه یزمان سلطنت محمد شاه قاجار تول یبوده كه از سادات رضو یول شخصصالح ا
بآسـتانه نمـوده دو فقـره  یت خـود خـدمات فراوانـیـن شخص در زمان تولیرا عهده دار شده و ا وىل اللّٰهنعمت 

وان یم بوده است ساختمان اآنمرحو ینام دارد از پرتو مساع ی كه موقوفه محمد شاهني تن و باباحسنيموقوفه فرم
شـان بـوده خالصـه یدر زمـان ا یات عمده صحن شاه عباسـريو تعم یكیگلر بیات عمارت بريو تعم یمحمدشاه
د یـوند عالئق از جهان بریو پ دیسال عمر خود را صرف خدمات آستانه نمود تا كارش به انجام رس یآنكه سالها

  .دین رسید تا بنزد جان آفریو عنان جان كش
ذكـر نمـوده انـد جنـازه  وىل اللّٰـهآسـتانه حضـرت شـاه نعمـت  یفعلـ متـوىل ین مـدنیدجمال الدیكه آقاس یاربقر

  .تعاىل اللّٰهداً رحمة یداً و مات سعیعاش سع: ات نقل شده استیآنمرحوم به عتبات عال
  

  نیت الدیدهدایآقاس-۲
ــس از درگذشــت  ــیحــاج ســپ ــدش آقاس ــد ارجمن ــدایدمحمد صــالح فرزن ــدید ه ــان بیت ال ــدر نشســت و  یج پ

  ن بقعه متربكه مفتخر گشتیت ایآستانه و تول یرابخدمتگز
سـل  یشـان سـالهایمذكور است ا قیكه در طرائق الحقاید است بطوریشاه شهیت علیشان دخرتزاده مرحوم هدایا

شود و چـون آبـاء و اجـدادش همـه از ینموده كه بطور فهرست ذكر م یانیده و خدمات شایدر خدمت آستانه كوش
ات خــود بمرحــوم یــز در زمــان حیــشــان نیمــان بــوده انــد ایان ایــصــحاب علــم و عرفــان و از ارادتمنــدان راهنماا

آن بزرگوار را در مـزرع دل  یو ارادت داشته و تخم اطاعت و فرمانربدار یقدس سره بستگ یازريشاه شیرحمتعل
  .كاشته استیوسته میپ

بفارس مراجعت فرمود مرحوم  یمت و پس از چندیمان عزاز بصوب كررياز ش شاهیدر سفر آخر كه مرحوم رحمتعل
ت آسـتانه برحسـب اشـارت یـنموده و امـر تول یاز همراهريشان بوده و تا شین مالزم خدمت ایت الدید هدایآقاس
  .ده استیرجوع گرد یبو یوان اعلیشان از دیا

 رير واالگهــر خــود بتعمــه پــدیــت خــود در آســتانه مباركــه برطبــق رویــن در طــول زمــان تولیت الــدید هــدایآقاســ
آنهـا و  یكـار یده و مـن جملـه در سـاختمان بقعـه و منـاره هـا و كاشـیكوشـ یمربوطه به آسـتانه بسـ یساختمانها
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ار همـت یبسـ یدر رواق شاه عباسـ یات اساسريو تعم یكیگلر بیو عمارات ب یل الملكیوك یحن هاات صريتعم
  :نطور سرودهینمورد ایدر آنزمان در ا ینده و شاعرما یادگار در روزگار باقین آثار بینموده كه هنوز ا

  تید هدایس یعسه مزار گشت چه جنت ب   تیض شاه والین شه زفیبعهد ناصر د

 یده و باغهـائیار زحمت كشـیبسز یموقوفات آستانه ن ین شخص در عمران و آبادیعالوه بر خدمات فوق الذكر ا
  .ده استیر قسمت موقوفات سابقاً ذكر گردت آباد است كه دیجاد نموده كه من جمله باغ هدایا

سنگ مرمر نقش نمـوده انـد  یرو یاشعار اللّٰهبقعه متربكه حضرت شاه نعمت  یوان و رودیسر درب ا یدر باال
ت ید هـدایل الملك دوم و آقـا سـیخان وك یقل یل الملك اول و مرتضیل خان وكیكه اشاره بخدمات محمداسمع

  .شده است ن متوىلیالد
از  یخوانندگان مختصـر یآگاه یشاه است كه برایملقب به نعمت عل یزا ابوالحسن كرمانرير از حاج من اشعایا

  .شودیشان ذكر میحاالت ا
زا ابوالحسـن ريدر وصف حاج مـ یازريشاه شیمرحوم رحمتعل یق ضمن شرح حال نواب و خلفایدر طرائق الحقا

  :سدینوینطور میا یكرمان
كـو عـادات یشـاه از سـادات ن یالملقـب نعمـت علـ یزابوالحسن الكرمـانرياج محن الحركن الممتد السند الیالس

و نوشـنت ترسـالت اشـتغال داشـته شكسـته را خـوب  یوانیـبشـغل د یجـوان یآن كشـور اسـت در ابتـدا یكالنرت
كمرتبه ترك همه نمود و خود را بشرف ید یشاه رسیگفت چون بخدمت مرحوم رحمتعلیكو مینوشت و شعر را نیم

از صفحه دل زدود پس از چند سال اطاعت و خـدمت و تحمـل زحمـت  یآلودگ ی مشرف و زنگهانيلقتوبه و ت
ت ارادتمنـدان و امفتخـر و در كرمـان بخـدم یشاه بلقب نعمت علیت شد و از مرحمت مرحوم رحمتعلیمورد عنا
كهـزارو یسـنه  د تـا آنكـه دریق زحمـت كشـیـن طریـدر ا یمتماد ید سالهایمان مشغول گردیق ای طرنيارشاد طالب

  د یه كرمان آرامگاه گزیه مشتاقید و در تكین جهان بریوند عالئق از ایست و نود و سه پیدو
شـان یاسـت از آنمرحـوم اسـت كـه بخـط خـود ا وىل اللّٰهبقعه شاه نعمت  یوان ورودین اشعار كه در سر درب ایا

  :است
ــد درگــه شــه نعمــت ــهبلن  اســت در آناللّٰ

 درگـه او شـد ن شه كه خاكیبعهد ناصر د
ــوك ــمعل ی ــك اس ــوریمل ــان ن ــد یل خ  كام

 ن دار الحفاظ و صحن كه باشدیبنا نمود ا
 خان چـون شـدیقل یملك دوم مرتضل یوك
ــا ــاهم یبن ــان اســتوار كــرد كــه ب  عــدل چن

ـــا ـــدر چنانكـــه ند یتمـــام كـــرد بن ـــپ  دهی
 ین بـودیت الـدیدهدایو كوشش سـ یبسع

 خ كلـك نعمـت و گفتـایتـار ینگاشت از پـ
  

ــده  ــاق او ش ــد بط ــدوریقن ــرخ م  ل وار چ
 ور و افسریم و زر بسرو مهر و ماه زیچو س

 كشــــور اىلوبمــــرز كرمــــان فرمــــانروا و 
 شكست شوكت طاق و رواق گنبد اخضـر

 چـو سـكه كـه بـر زر یپـدر متكـ یبمتكا
ـــد ب ـــبســـر برن ـــوتریك آشـــی ـــاز و كب  انه ب

 ده بــــآن نــــه منظــــریــــ او نظــــر درينظــــ
 ت دسـتگاه شـاه فلـك فـریـكه داشت تول

 ن دریـب كند نور مهـر انـور از انه ماه كس
  

ت خواجـه حـافظ اسـت كـه یـبشـعر ن ین و مناسـبرتین آستانه بهـرتیا یده كه برایق ذكر گردیق الحقایز در طرایو ن
  :گفته

  ن آستانه راه نداردیهركه در ا   ی بخون جگر شونيگو برو و آست
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صـد و سـه یكهزاروسی سـال مـاه شـعبان ق مذكور است دریكه در طرائق الحقاین بطوریت الدید هدایوفاات آقاس
ادگـار یل از خـود در صـفحه روزگـار بیـپشت سربقعۀ متربكه سر بخاك فرو برده و ذكـر جم یبوده و در رواق شرق

  .هیعل اللّٰهته است رحمة شگذا
  

  د محمدصالح دومیآقاس-۳
تانه شـده و باتفـاق ت آسیدمحمد صالح دوم عهده دار تولین فرزندش آقا سیت الدید هدایپس از درگذشت آقاس

ه ینیدر صحن حس یاتريانجام داده اند من جمله تعم یشاه كه نظارت آستانه داشتند خدماتید نورعلیبرادرش آقاس
كـه بطهـران نمـود  یاوست ضمناً در مسـافرت یهایادگاریاز  ینموده و آب انبار صحن اتابك یو صحن شاه عباس

را  کگـان گـوريم مزرعـه تیت و از وجـه مزبـور چهاردانـگ ونـافیاصغرخان اتابك در یزا علرياز مرحوم م یوجه
ونـد از ید پیك اجل فـرا رسـیكه پ یو وقف بر آستانه نمود و مدتها همچنان بخدمت مشغول بود تا روز یداریخر
  .هیعل اللّٰهد رحمة یش مدفون گردريكوسین پدر نیت الدیدهدایمزار س یكید و در نزدیها بر یه بستگیكل
  

  دمحمودیآقاس-۴
د در ید محمود فرزندش رسیت به آقاسید نوبت تولیگرد ید محمد صالح دوم سرپیعمر و خدمت آقاس چون دورۀ

نمود ضمناً در زمان یآنها اقدام م یاز خراب یريساختمانها و جلوگ یالمقدور در نگاهدار یدوره خدمت خود حت
 هم مخارج ید و مدتشبه آستانه افتتاح  ماكن مربوطهادخرتانه در  یگریپسرانه و د یكیشان دو مدرسه یت ایتول

د یـآنهـا را عهـده دار گرد دو باب مدرسه مزبور از أرآمد آستانه کمک میشد تا اینکه بعـدها اداره فرهنـگ خـارج
  .كندیمدرسه اداره فرهنگ استفاده م یكن از اماكن آستانه هنوز برایل

از كـوه  یل موحشـیسـ یازده شمسـیصـدویاروسكهزیدر تابستان سـال  یعنید محمود یت آقاسیدر سنوات آخر تول
بـه  یتلفـات جـان یو مختصـر ارات عمـدۀ مـاىلسر شد كه خیماهان سراز یهایمجاور ماهان بطرف آستانه و آباد

  .وارد ساخت اهاىل
  آن سـاماننيبه اوضاع مردم ماهان و سـاكن یدگیكرمان مأمور رس اوقات از طرف واىل نن رساله در آینگارندۀ ا

ش ین رسـاله گنجـایبعمل آمد كه شرح حال در ا تهاىلیست بارابخو رفاه حال اهاىل یبرا یمات مؤثرد اقدایگرد
  .دیوارد گرد ید و خساراتیرس یز لطماتید برقبات آستانه نیل شدین سیندارد البته در حمله ا

د كـه یـهـران گردامور آستانه عازم ط یبرا د محمود متوىلیآقاس یصد و دوازده شمسیكهزاوسیسنه  یعنیسال بعد 
د كـه در همانجـا یـآسـتانه مـذاكره نما یشـرفت كارهـایر مقامات مربوطـه راجـع بـه پیداره اوقاف و ساا درآنجا با

وسـت و در امـازاده یرخـت بربسـت و برحمـت حـق پ ین جهـان فـانید كه از اینكش د و طوىلیگرد یض بسرتیمر
  هیعل هاللّٰم مدفون گشت رحمة یك بقعه حضرت عبدالعظینزد اللّٰهعبد

  
  یفعل متوىل ین مدنید جمال الدیآقاس-۵

ن یت الدیدهدایشاه و نوۀ مرحوم آقاسید نورعلیفرزند آقاس ین مدنیلدل اود جمامد محیسا بعد از فوت مرحوم آق
  . را وجهۀ همت خود قرار دادرين بقعه خیانه نهاد و خدمت ات آستانه پا بمییتول یمعروف برا متوىل
دجمال یآقاسـ ینمـوده اسـت آقـایم یشان در امور آسـتانه نظـارت داشـته و خـدماتیشد پدر اكه قبالً اشاره یبطور
آستانه بمنصه  یبرا یمتیق یان خدمات ذیشیت آستانه را عهده دار شده و در زمان ایسالها است تول ین مدنیالد
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ن رسـاله یـدر ا باشـد كـهیارخوب و مطلـوب میبسـ یادگـاریمرغوب و  یادبودیك بمورد خود یده كه هریظهور رس
  :شودیه مبطور مختصر از آنها اشار

تمـام صـحن هـا و رواق هـا و حـرم بطـور  یه نموده اند كه روشنائیآستانه ته یبرق برا نيكدستگاه ماشی -۱
  شده استنيكامل تأم

كـه در مواقـع گفـنت اذان و اوقـات خوانـدن قـرآن و كـرده انـد  یداریار ممتاز خریبس یكدستگاه بلندگوی -۲
 .گرددیاستفاده م یاز آن بخوب یا اوقات سوگواریو  یجالس جشن و شادمانهمچنان در م

 یواقـع و مصـرف یخـان عـامر اللّٰـهامـان  یه شـدۀ آقـاوار ساختیابان ماهان و دی خنيرا كه ب ینیقطعه زم - ۳
ك درب بـزرگ بصـورت یـو نصـب  یآجـر ین مجـردیده و باگـذاردن چنـدیوار كشینداشت دور آنرا د

شـده اسـت  روح افـزا احـداث یهـایمصفا و گلكار یند كه داخل آن باغچه هادرآورده ا یصحن كوچك
 .باشدین مین و واردیبا و موجب جلب توجه زائریار زیبس یگلكار ین باغچه هایمنظره ا

مســجد شــاه و عمــارت  اتريمنــاره هــا و صــحن هــا و تعمــ یهــایكار ی و مرمــت كاشــرياصــالح و تعمــ -۴
 .ه ريو غ یل الملكیه و وكینیحس یصحن ها یو فرش آجر بامها یكیربلگیب

ار یبسـ یب از مجـارآله موتـور و تلمبـه یكه بوس یل الملكیاطراف حوض وسط صحن وك یه لوله هایته -۵
به صحن مزبور  یخاص یو طراوت و صفا یده شده خرمیكوچك آنها بقوت و شدت بوسط حوض پاش

 .بخشد یم
ار منظم یب بود مجدداً بصورت مزرعه بسیترت نظم و یر و بیان دراز بایب بند سروستان كه سالیمزرعه ش -۶

شـده  یبـا نظـم و نسـق مرتبـ وملـک ز آسـتانهیاز رقبـات حاصـلخ یكیاكنون  درآمده كه یو دائر و آباد
 .است

 .الیهزاررو پنجاه  ال به نهصدیدادن عوائد آستانه از ششصدهزارر یترق - ۷
  
 فاتیتأل
 یانجام داده انـد فضـائل و كمـاالت یوق الذكر كه بخوبان فیعالوه بر خدمات نما ین مدنیدجمال الدیآقاس یآقا

  .باشندیدگان علم و دانش و عرفان میان مردم كرمان در زمرۀ علما و دانشمندان و از گرویدارند كه در م
مـت محسـوب یق یار مرغـوب و از آثـار ذیكـه در حـد خـود بسـف نموده انـد یتأل یدر مواقع فراغت و مجال كتب

  .شودیم
  :شودیالً ذكر میشان ذیا اتفیتأل یانندگان اساماطالع خو یبرا

طبـع و نشـر  یقمـر یهجـر ۱۳۶۹ سورة الحمد من القرآن كه در اول محرم سـال ريتفس یفالبیان ق یحقا -۱
مـان و ین و ایـان دیـمربان و راهنمایت پیاست كه در مورد صالح مطالب عاىل ین كتاب حاویده ایگرد

ب اسـالم بكـار و كوشـش و یـق و ترغیقبل از اسـالم و تشـو انید و مذاهب عالمیعقا یو خراب یآشفتگ
راد یـه ایانات كافیات مندرجه در سوره مباركه بريم شده ضمناً در تفسین و تنظیل علم و دانش تدویتحص

 .نموده اند
ده و در یـطبـع و نشـر گرد یقمـر یهجـر ۱۳۷۰ كه در آخر محرم سال نيه الغافلیا تنبیشرح سورۀ والعصر  -۲

طـراز اول  یشان را جزء علمایور شده است كه ادآگرمزبور سه فقره اجازت اجتهاد مؤلف كتاب  یابتدا
نكـه بشـر یمـان و این و ایانسـان بـد یازمنـدیاج بشـر و شـدت نیـن كتـاب راجـع بـه احتیـدر انوشته اند 

ب یـشـود كـه بـه طبیز میـن یو بـاطن یر آالم و اسـقام روحـاگردد گرفتیم یبدن یهمانطور كه دچار دردها
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ات مندرجـه یـ آريرا ذكر نموده سپس بشرح و تفس یتیح و بااهمیار صحید مطالب بسیوس مراجعه نمانف
 .ن سوره مباركه پرداخته اندیدر ا

ده و مذمت اعمال یكو و پسندیو صفات ن یق و اصول اسالمیاز حقا یان پاره ایدر ب یمنظومه مختصر - ۳
 و جـوان ريد كه حقاً قابل اسـتفاده مردمـان از پـساخته ان یف علم و اقسام آن ببحر مثنویده و تعرینكوه

 .باشدیم
ن یـده اسـت ایـطبع و نشر گرد یقمر یهجر ۱۳۷۳صفحه كه در سال  ۱۲ست بنام حقوق بشر در یمقاله ا -۴

 .و اعتبارات و نقل و انتقال آنهاست یمشتمل بر اقسام حقوق ماد الهمق
 یم منقول و معقول اشـتغال داشـته و زحمـاتل علویسال در نجف اشرف به تحص یشان حدود سیخالصه آنكه ا

  .ده اندیكش
  :بآستانه نموده اند یگر كه خدماتیاشخاص د -ج

نسبت بمردم ماهان و آستانه در آستانه مباركـه نمـوده و  یز بوده اند كه خدماتین یگریدر آستانه مباركه اشخاص د
  :شودیذكر مو شرح حال آنان  ینك اسامیگذارده اند كه ا یاز خود باق یكینام ن

  
  یسینف اللّٰه نعمت رتدك
از خدمات صادقانه  یبوده كه قسمت یسینف اللّٰهآستانه مرحوم دكرت نعمت  یمیو قد یمیاز خدمتگذاران صم یكی

  .مشهود نگارنده واقع شده است یشمس ۱۳۱۱و ۱۳۱۰آنمرحوم در سنوات 
 یمراحـل كـودك ید پـس از طـیـگرددر كرمـان متولـد  یست و پنجاه و هشـت شمسـیكهزارودویآنمرحوم در سال 

فرا گرفـت  یوسف كرمانیمتداوله زمان را نزد آخوند مال یو رشته ها یو عرب یل پرداخت و علوم مقدماتیبتحص
  .گفت آنچه دارم از بركت وجود مرحوم آخوند استیاز استاد خود بارها م یاز نظر قدردان

مرحـوم دكـرت  یار نمـوده انـد جـد اعـالیـو تـوطن اخت ها و دودمان آنها اصالً از هندوستان بكرمان آمـده یسینف
مهـارت  ین فـن بقـدریـم كه از اطباء معروف زمان خـود بـوده و در ایزاعبدالرحريبوده بنام م یشخص اللّٰهنعمت 

زا ريمـ اللّٰهنصـر زاريمـ اللّٰهزا اسـدريپنج فرزند بنام مـ ین شخص دارایده ایملقب گرد یم باشیداشته كه بلقب حك
بوده كه هر پنج نفر آنان در رشتۀ طب وارد بوده انـد مرحـوم دكـرت نعمـت  اللّٰهزا نعمت ريم اللّٰهزا شكرريم اللّٰهفتح 
 یالت مقدماتیبوده پس از فرا گرفنت تحص یم باشیم حكیزا عبدالرحريو نوه م اللّٰهزا شكرريفرزند مرحوم آقام اللّٰه

كرمـان  یم باشیحكعلريضازا ريز در نزد مرحوم آقامین یل علم طب پرداخت و مدتیبتحص یاق اجدادیبسبك و س
ن یـبـزرگ كرمـان بـوده ا یزا كه از اطبـاريدر مید پس از آن نزد مرحوم شاهزاده حیف زحمت كشین فن شریدر ا

کرمان بـود قریـب بیسـت سـال در شـهر کرمـان بـه  كه در زمان خود جزء اطباء معروفیل نمود بطوریرشته را تكم
نمود بدادن یار میآن كوشش و مجاهدت بس یمخصوصاً فقرا یبحال مرض مورد رسیدگیطبابت اشتغال داشت و 

ز یـن كرمان و چنـد سـاىل یب ادارۀ شهربانیطب یمدت. افزودیت خاطر آنها میاد برضایو مساعدت ز یمجان یدارو
كـه  یو انتسـاب وىل اللّٰهآلمان مشغول بود پس از آن از نظر ارادت بحضرت شاه نعمة  ی شغل در قونسولگرنيبهم

 ريفقـ یدرمـان مرضـا یاز آستانه را بـرا د و گوشۀیت آستانۀ مباركه داشت از كرمان رخت بماهان كشیبخانواده تول
 یهـم نمـ یرو یناریچگاه درهم و دین راه هیداد و از ایز سالها افتخاراً انجام مین خدمت را نید و ایماهان برگز

  .نمودیم نيت تأمنهاد معاش خود را از فالحت و زراع
ب یـاز والت كرمـان بسـمت نا یاز طـرف بعضـ هنكـیكرد تا ایت در ماهان خدمت مردم می وضعنيز بهمین یمدت

  .نمودیفاء میا یالحكومه ماهان منصوب و برقرار بود و هر دو خدمت را به خوب
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آنجـا  یبـادكـر آیبـر پ یادیـز یهـا یبماهان حمله ور و خراب یبیل مهیكه س یازده شمسیصد و یدر سال هزاروس
ماهـان را بسـتۀ  توان گفـت همـه اهـاىلیآنمرحوم در ماهان بودم م یوارد آورد نگارنده خود شاهد و ناظر فداكار

د و با عموم خلق بحسن یكوشیتوانست بكمك و مساعدت مردم میدانست و هرقدر میخود و خود را بستۀ بآنان م
ار یل حاصـل شـده بـود بسـیآسـتانه كـه در اثـر سـ رقبـات موقوفـه یهـایعمران و جربان خراب ید برایجوشیخلق م

ر اماكن مربوطه مخروبه ماهان كوشـش فـراوان ی حمام آستانه و ساريم و تعمیترم یصوصاً براده و مخیزحمت كش
  .مبذول داشت

ت و هـركس بمصـاحبت و شـدث كرمـان دااع و حویراجع بوقا یح و موثقیاطالعات صح اللّٰهمرحوم دكرت نعمت 
شت در علم انساب تا اندازۀ دست داشت و سالها بود برمی داشد از اطالعات او بهره یآشنا م معاشرت آنمرحوم

اب یـض یده و فـیمـان رسـیان ایـدگان و راهنمایـاز برگز یگذاشت بصحبت جمعمی كه در تصوف و عرفان قدم 
سـتفیض و از مده بود دوسـتان و ارادتمنـدانش چـه در شـهر كرمـان و چـه در قصـبه ماهـان از پرتـو محبـتش یگرد

 ريانشـاء و خـط كـم نظـ یو حتـ یز در رشته علوم ادبـیو ن یخیشدند در قسمت اطالعات تاریم صحبتش مستفید
  .بود

ن دوسـت و مـاشان مهربان بود مهی، گشاده رو باادب و اكثر خندان و بازمره درونيصبور، بردبار، مت یاخالقاً مرد
  .ن صفت ممتاز بودیب نواز و در ایغر

د در ظرف یم طول كشیكسال و نیش از یت بین مأموریداشتم و ا یتیالت كرمان مأموریدر ا ۱۳۱۱ال نگارنده در س
لیکن بنیان مستحکمی حاصل  با اینکه این دوستی دیر شروع شده بود دا نموده ویپ ینمدت با آن مرحوم آشنائیا

ن سـال قبـل یشـدم چنـدیمنـد م ل و از معاشرت و مالقاتش بهـرهیوسته در كرمان و ماهان بصحبتش مایپنموده و 
  .دیت داشت اتفاق مالقات حاصل گردیز بر حسب انفاق كه نگارنده مأموریاز نمود در آنجا نريهم بش یسفر

از بقصـد ريآستانۀ مباركه از شـارت یاز بقصد زرينگارنده از ش یت و نه شمسسیصد و بیدر اواسط سال هزار و س
ن سـال یسكونت آنمرحوم بود پس از چنـدغچه و عمارت و محل خانقاه که بامحل  یكیماهان حركت و در نزد

دار و صـحبت آنمرحـوم یـكه نگارنده در ماهان مشرف بـود اكثـر بد یباز باب مالقات باز شد و چند روز یدور
  .شدمینائل م

حاصـل نمـود  یاریبسـ یخسـتگ یتیعار ین سرایاز ا یشمس صد و سییكهزار و سیسنه  یعنیدر سال بعد از آن 
خانقاه در محل مظهر آب  یكید و در نزدیم كشهن عالم دریاز ا ید و رویگرد یضنقعمرش م دخرت بررخت بآ

  .ه رحمة واسعهیعل اللّٰهد رحمة یل آباد آرامگاه برگزیوك
 یسـیدون نفیـفر یمانده من جمله فرزند ارشد آنمرحـوم آقـا یدگار باقایدر صفحه روزگار ب یاز آنمرحوم فرزندان
  .كشدیموقوفات ماهان زحمت فراوان م یادبآ ین راه برایآستانه است و در ا کره دار امالاست كه فعالً اجا
 ینگارد و گـاهیسرشار دارد و خط شكسته را درست م یات ذوقیبرخوردار و مخصوصاً در ادب یاز كماالت صور

  .گماردیز بگفنت اشعار همت مین
 یراده و مشـغول خـدمتگزیرسـ یدولتـ ناصـب عـاىلكه اكنون اكثر آنـا در طهـران و بمشـاغل و م یسیخاندان نف
ران آمـده و یكه فوقاً اشـاره شـد اصـالً اهـل كرمـان و اجـداد آنـان از هندوسـتان بـاین دودمان و بطوریهستند از ا
  .ده بودندیاقامت گز

ه م كتابخانـه آسـتانۀ مباركـیاسـت از آنمرحـوم تقـد یكه اكثر آنها عرفـان یو خط یمتجاوز از هفتاد جلد كتب چاپ
  .ادگار گذارده استیاز خود ب یكیز نام نینمورد نیده و درایگرد
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  تراش یكاش یاستاد عل
  تراش معمار است  یكاش یآستانه مباركه استاد عل یگر از خدمتگذاران فنید

ده تولـدش در یـمشـغول گرد یتراشـ یكاشـ بشغل یفرزند مرحوم محمد است كه از سن چهارده سالگ یاستاد عل
  .است یو دو شمسو هشتاد  ستیكهزار و دویسال 

ار در یبسـنیز مشغول كار بود پس از آن بطهران مسافرت نموده و درآنجا  یمدتل شغل خود در كرمان یتكم یبرا 
مسـجد جـامع كرمـان اكثـر بدسـت  یصـحن و طـاق نماهـا یكـار یو مهارت حاصل نموده كاشكار كرده ن فن یا
  .ل نمودهین قبیاز ا یات اقدامريشان انجام شده در مسجد ملك كرمان نیا

از عهـده  یۀ مباركـه همـت گماشـته و انصـافاً بخـوبآستان ی و مرمت گنبد و مناره هاري بتعمرين چند سال اخیدر ا
دا یـپ ین نقصـیگـذرد كـوچكرتی گنبد و مناره ها مريض و تعمیخ تعوین سال است كه از تاریكه چند یبرآمده بطور
  .نشده است

ده یۀ مربوطه بآستانه زحمات فـراوان كشـیر ابنیمناره ها و سا یهن و مقرنس كارآ یكالف كش یدر قسمت كارها
اقـت خـود را ظـاهر نمـوده و ین فن شده و لیز موفق بدادن امتحان در ایو كامالً از عهده برآمده است در طهران ن

ه شـده یـگنبـد تهكه از منـاره هـا و  ینیرنگ یشه هایاز كل. انتخاب شده است یفن یقسمت كارشناس یدر دادگسرت
  .ِِشودین معمار ماهر ظاهر میمهارت ا

  
  ی نظام گروسريخان ام یحسنعل

و سـنوات  یران مصـدر مناصـب بـزرگ بـوده و در دوران حكمروائـیـكـه سـالها در ا یان نـامداز جملـه مـر یكی
كه  یتهائیدرخشان چه در داخله كشور و چه در مأمور یها یان و فداكاریت نمااران خدمیخود در ا یفرمانفرمائ

 بـوده كـه در آسـتانه مباركـه یام گروسـظـ نريخـان امـ یدر ممالك اروپا داشته از خـود نشـان داده مرحـوم حسـنعل
  .ده استیمدفون گرد وىل اللّٰهحضرت شاه نعمت 

 و ريان و هـم كـار آمـد تـدبیـف و سنان و بنان و بیمقدار كه اهل سینمرد خدمتگذار عالیشرح حال و مال احوال ا
در طهـران بچـاپ  یسـت ونـه هجـریصـد و بی بوده از كتاب منشأت آن مرحوم كه در سال هـزار و سريكاربر شمش

 ريع كه منشأت مربوطـه امـی الصنانيزااحمد امرين كتاب بهمت معتمدالسلطان آقامیده نقل شده است ایرس یسنگ
أت آنمرحـوم را كـه صـفحه و اكثـر منشـ ۲۲۸مل طبع و نشر شده است كتاب مزبـور شـانموده  ینظام را جمع آور

  .ران و شاهزادگان عصر و زمان نوشته ذكر نموده استیالت ایبحكام و والت و مصادر مهم امور ا
عـربت خواننـدگان  ینقل نموده كـه بـرااز آنمرحوم  یك رباعین كتاب نامه نوشته شده و در آن یا ۱۴۳در صفحه

  :ن استیگردد و آن این مجموعه مبادرت میبدرج آن در ا
آنـرا تابحـال  یو معنـ) الفقرمـوت االكـرب(ده بـودم كـه یـد یهيلعث نبـوین در حـدیـش از ایپـ -ا معظماگانیخدا
سال اسـت كـه در احتضـار  ۲ان شد مدت یان عین بیت و ایت دراین روایندوسال اقامت طهران ایدانستم در اینم
دوم و هركجـا یـرچـه مده و حركت بسكون مبدل نشـده هین موتم و بسكرات آن گرفتار اماموت بفوت هنوز نرسیا
ده شـد فائـده یـنه نقـش هـا هرچـه بـود زده شـد و كفـش هـا هرچـه داشـت دریرینه ام و محمد دیوم احمد پارريم

خـت یاغ نریـبچـراغ و جرعـۀ با ید اما روغنـیرات خود بانجام رسید چه قطعه ها و تحرید و نخواهد بخشینبخش
را جمال بخـدای متعـال مـن تـن بمـردن داده ام امـا ندارم و عشوه  كار طهران برشوه است و عشوه رشوه را مال

وانه كـه از یه خانه و مواجب نوكر دید كراید كشیبای كز اجل هم ناز منيد بخت بدبیایمن نم مرگ جان میکند  پیش
خت آبروهـا آب جوشـد و ین و آن آوید باینهد البد با یدهد و امروز را بفردا نمیست بقضا رضا نمیواجبات فور
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ن دوست من آنست كه ید بهرتید یو سخت ید و تنگیكش یبط گرسنگن خط و ربط یسخت تر كه باروها از سنگ 
  :دیسیرا برسنگ تربتم نو ین رباعیمردم و عذاب را سبك كردم ا اللّٰهاگر انشاء

ــــوائیكــــه بــــرنج و بی آنا  مــــردهین
  نهمه آب تشنه لب فرو رفته بخاكیبا ا

 مردهیدر حالت وصل از جدائ 
ــدر ســر گــنج ا  مــرده یز گــدائان

  

  :شودی نظام كه از كتاب مزبور مذكور مرينك شرح حال امیا
ل و حاكم یس اید رئست و اباعن جاران یم ایقد یراه از خانواده ها نظام طاب ثريخان ام یمرحوم مربور حسنعل

در  هیـعل اللّٰـهراكـه حضـرت ثـامن االئمـه سـالم یدارنـد ز ین خانواده شـرافت مخصوصـیت گروس بوده و ایوال
جد آنمرحـوم اسـت نـزول  یفۀ گروس كه اعلیس طاین احمد رئی عزالدريبخانۀ امبطوس نه منوره یمسافرت از مد

خـانواده دعـا فرمـوده باالجملـه ن یـده و در حـق این كشی عزالدريپسران ام یاجالل فرموده و دست مبارك را برو
ك در یـه كـه هریـه و قاجاریـه و زندیافشـار ه ویه و صـفویـموری نظام در سلطنت تريخان ام یاجداد مرحوم حسنعل

لـه بـوده و عـالوه بـر یه و مناصـب جلیـشـئونات عال یادارران بوده انـد همـه وقـت یصاحب تاج و تخت ا یقرن
  .ران حكومت كرده اندیحكومت گروس در ممالك مشهورۀ ا

شـك یخان اینعلیسـحاكم قـم و خلجسـتان و ح یمان صفویشان در عهد شاه سلیخان جد پنجم ا یاز جمله لطفعل
خـان جـد یو نجف قل حاکم کرمان م خانیشان در سلطنت كریم ای خان جد سنينادرشاه و محمد ام یباش یاقاس
ل و یــعهــد مــربور حــاكم اردبیب الســلطنه و ولیــنا یان مغفــور و فرمانفرمــائیشــان در ســلطنت خاقــان خلــد آشــیا
 یكی یست و چهار هجریست و بیران در هزارودویا ام محاربۀ روس با دولتیز و در ایدارالسلطنۀ ترب یگیربلگیب

 نظـام ريخان امـیپـدر حسـنعلعهد مربور و بعد از او مرحوم محمد صادق خان یب السلطنه ولیاز سرداران قشون نا
و  یسـت وسـی نظـام در شـهور هـزارو دوريمدت نوزده سال حاكم با االستقالل گروس بود و باالجمال جناب ام

 یافته و از هفـت سـالگیشانست تولد یم خانواده ایت گروس و وطن قدیارالحكومه والجار كه دیشش در قصبه ب
متتبـع در اشـعار عـرب و  ه و اشعار و دریه و عربیعلوم ادبل پرداخته و در یبلوازم درس و تحص یجده سالگیتا ه

ش از ین بـشـایجنـاب ا یدند كماالت معنویرس عاىل یسن خط و صنعت انشاء بر مقامخ و حیعجم و ضبط توار
ست و پنجاه و سه در زمـان سـلطنت شاهنشـاه مـربور ید و در هزار و دویده آیفه گنجینمختصر صحیآنست كه در ا

نـو قـرار بمحاصـرۀ یار میفـوج گـروس منصـوب در ركـاب آنشـهر یحلل النور بسرهنگ تعاىل اللّٰهمحمد شاه البسه 
ز مأمور شـده و در مراجعـت از یانخانه و ارگ تربوید هرات رفتند و در مراجعت از آن سفر بافوج گروس بقراوىل

سـت و هفـت بـا فـوج یسـت و بیات مشرف گشـته و در هـزار و دویارت عتبات عالیبز یست سالگیآنجا در سن ب
شـده  ه كرمانشاهان مأمور شدند و بعـد از دو سـال احضـار بـه دارالخالفـهیگروس بانتظام حدود و خدمات نظام

بگروس محمد صادق خان والدشان مرحوم شد و  دند در مراجعت از دارالخالفهمورد عواطف شاهنشاه مربور آم
د ید شــهیل ســلطنت شاهنشــاه ســعیــســت و شصــت و پــنج اوایت اقامــت نمــوده تــا در هــزار و دویــدر وال یمــدت

 ريحسـام السـلطنه بـا فـوج گـروس بتسـخ یزاريدر مالزمت شاهزاده مرحـوم سـلطانمراد مـ اللّٰهن شاه اناریناصرالد
شان بظهور یان از ایخدمات نمامقدس و دفع محمد حسنخان ساالر مأمور گشتند و در ایام محاصره مشهد  مشهد
افتنـد و در اول سـال یاختصـاص  یپید بعد از فراعت از آن خدمت با فـوج گـروس بطهـران آمـده برتبـۀ سـرتیرس

فساد آن جماعـت خـدمت  ه زنجان مأمور شدند و در دفعیست و شصت و هفت بدفع فتنه جماعت بابیهزارو دو
 یشان افزوده و بمنصب ژنرال آجودانین خدمت بزرگ بر مراتب اشتهار ایا و دولت كردند و بواسطۀن یعمده بد

برهانـه  اللّٰهد انارید شهی سال در ركاب مبارك شاهنشاه سعنياول سرافراز شدند و در هم یپیو نشان و حمائل سرت
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شـان گشـت و در ید اعتبـار ایـۀ مزیـشان مقبول و مستحسن افتاده مایات از خدمین سفر نیبه اصفهان رفتند و در ا
  .دندین سعادت گردیات قریارت عتبات عالیز بزیگر نین سفر بار دیمراجعت از ا

ه و حفظ نظم شهر یك با دو فوج گروس مأمور خراسان شدند و بخدمات نظامیست و هفتاد و یدر سنه هزار و دو
حسـام  یزاريسـت و هفتـاد و دو بـا شـاهزادۀ مـربور سـلطانمراد مـینه هزار و دومشهد مقدس مشغول بودند در س

ن سـفر مصـدر خـدمات عمـده شـده برهمـه سـران سـپاه تقـدم یدند و در ای قلعه هرات مأمور گردريالسلطنه بتسخ
 هرات با دو فـوج گـروس بمحافظـت و حكومـت ريد و بعد از تسخیشان بظهور رسیان از ایجستند و فتوحات شا

س بعـد از یران و انگلـیـ اني دولتـنيمـابیسـت و هفتـاد و سـه كـه فیكهـزار و دویافتند و در سنه یت اختصاص هرا
 موسـرت(كرده بمراجعت دادن و دعوت شانرا منتخب یا یونیاز جمله چاكران دربار همامحاربه عقد مصالحه شد 

ات نائـل و مشـرف شـدند و یبات عالارت عتیبز یس ببغداد رفتند و مرة بعد اخرویر محتار دولت انگلیوز) موره
ه دارالخالفـه و یـمات نظامدست و هفتاد و چهار با دو فـوج گـروس بطهـران احضـار شـده خـیدر سنه هزار و دو

ن خـدمت یكسال بلوازم ایشان محول نمودند و مدت یرا بعهدۀ ا یوتات و عمارات و خزانۀ پادشاهیمحارست ب
 فرانسه نيبدربار دولت یمیب ثراه بفرستادن سفارت مقد طایهد و شیشاهشنشاه سع یكه رأ یاشتغال داشتند و وقت

نخـدمت بـزرگ دانسـته در سـنه هـزار و یق و سـزاوار ای نظام را الريخان ام یس قرار گرفت جناب حسنعلیو انگل
س ی فرانسـه و انگلـنيباقامـت دربـار دولتـ یو خطـاب جنـاب یر مختـاریشانرا بسمت وزیست و هفتاد و پنج ایدو

ل از راه یم و تحصـیتعلـ یران بـرایـا یان و نجبـایـاع یسفارت و پنجاه نفر از پسـرها یفرمودند و با اجزا مأمور
  .س و لندن شدندیاسالمبول عازم پار

فات یبـا تشـر) سـنگلو(س شـده و در عمـارت یسـت و هشـتاد و شـش وارد پـاریمحرم سنه هـزار و دوو در ششم 
) نـدزریو(سـوم ابـالغ نمودنـدو از آنجـا بلنـدن رفتـه در قصـر ) پلئوننـا(ت خود را بامرپاطور یمعموله نامۀ مأمور

ت خود را یس هندوستان شده نامۀ مأموریا پادشاه ممالك انگلستان و امرپاطیكتوریحضرت ویاب حضور اعلیشرف
د یهشاهنشاه شه یك رفته نامه و هدیتخت دولت بلژیبه بروكسل پاكه داشتند  یتیز بمأموریابالغ كردند و از آنجا ن

دنـد و از آنجـا ینشان لئوپولد از درجـه اول گرد یم كرده از طرف آندولت دارایك تقدیپادشاه بلژ) وپولدیل(را به 
ه یـس به تورن رفته نامه و هدیاز پار یس قرار دادند و بعد از چند وقتیمراجعت كرده محل اقامت خود را در پار

از ) س الزاریسـنت مـوز(از نشان یا ابالغ كردند و بامتیطالیاپادشاه ) كتور امانوئلیو(د را به ید سعیشاهنشاه شه
  .درجه اول سرافراز آمده مراجعت نمودند

دن كارخانجـات و مـدارس و یـه اغلـب اوقـات خـود را بدیف رسـمیتكال یس عالوه بر ادایام توقف پاریو در ا
ر مالحظـه و مشـاهده نمـوده در داشتند و همه آنها را بامعان نظـیوف مذالك مصرريضخانها و سربازخانها و غیمر
ه ريا و غیطالیك و ایمكرر خودشان بر انگلستان و بلژ یآوردند و در سفرهایبعمل م یقات كلیتحقك یات هریجزئ

ل داشتند اكثر ممالك فرنگستان یكردند و چون میل اطالعات صرف میز وقت خودشان را بتحصیفتند نريبهرجا م
س رفتـه یسـفارت بمملكـت سـو یست و هفتاد و هشـت بـا اجـزایار و دوند در پانزدهم محرم هزیاحت نمایرا س

ده یشـان رسـیكه به ا یتیس مراجعت كردند و نظر بمأموریاحت نموده بپاریاكثر شهرها و اماكن معروف آنها را س
مـوده دوم پادشاه پروس ابـالغ ن) ومیلیگ(را  یونیتخت پروس شده تمثال همیسفارت عازم برلن پا یبا اجزابود 
  .از درجه اول مراجعت كردند) الیوردون رافتخار بنشان معروف به ک با

ل و یس كه با همـه سـفراء خارجـه و وزراء داخلـه مـراودات حسـنه داشـتند فضـایبعد از هفت سال اقامت در پار
احضار شده  یل نموده بودند مستدعیتحص یخود را واضح و مربهن كرده و زبان فرانسه را بخوب یقب شخصامن

  .ست و هشتاد و سه بدارالخالفه مراجعت نمودندیخر هزار و دودر اوا



 ١٠۶

 یونیك قطعه تمثال همـای یافته بود باعطایاقدس موقع استحسان  یشان در خاكپایو چون خدمات هفت ساله ا
س یك سـال اقامـت در طهـران مجـدداً بپـاریكربامنسلك شدند و بعد از  یشورا یو در سلك وزران مفاخرت یقر

  .از درجه اول افتخار داد) ون دونوریلژ(نشان  یشان را باعطایاپلئون سوم امرپاطور فرانسه اكرده ن مراجعت
احضار شده بدارالخالفه آمدند و بعد از دو سـال اقامـت  یده بود مستدعیشان بهمرسیدر مزاج ا یو چون تكسر
ل مأمور شدند و در قصر ست و هشتاد و هشت بسفارت اسالمبویهزار و دومحرم  یدر عشر ثان یونیدر استان هم

را ابـالغ و از  یونیـشـده نامـه هم) زخانیسـلطان عبـدالعز(اب حضـور سـلطان مغفـور یشرف) یدولمه باغچه س(
مكلـل بالمـاس  یه دان گرانبهـایـه از درجـه اول وانفیـدیت مخصوصه و باعطا نشان مجیجانب سلطان مورد عنا

ت شـد و یاز آن مأمور یمعاف یاقدس مستدع یل از خاكپاسرافراز شدند و بعد از چهارده ماه اقامت در اسالمبو
نائـل و بـوزارت فوائـد عامـه  یانیـ نوريست و هشـتاد ونـه مراجعـت بـدار الخالفـه نمـوده برتبـه امـیدر هزار و دو

جان تابلدۀ آمل مأمور شـدند و در مـدت دو سـال یح راه صعب المسلك الرین شغل به تسطیمنصوب و از لوازم ا
ز در آنجـا یاده نیو صعوبت را كه عبور پ یبدان سخت یات الزمه بعمل آورده راهرناه اهتمامیح ایه و تسطیدر تسو

دند و بعد از فراغـت از ید ساخته و آراسته گردانیكه كالسكه و عرابه با كمال سهولت حركت نمایدشوار بود بطور
  .بودند یدولت یون و همه وقت حاضر شورایم دربار همین امر محرتماً و معززاً مقیا

د به فرنگستان با شـاهزادگان عظـام یك در مسافرت اول شاهنشاه مربور و شهیست و نود و یكهزار و دویدر سال 
سـت و نـود و یون را داشتند و بعد از مراجعت از آن سفر در سنۀ هزار و دو یو وزراء فخام شرف التزام ركاب هم

ن مـورد یـشـده و در ا یمأمور ساوجبالغ مكـر للّٰهادیعبخ یبدفع فتنه ش یمخصوص یهفت با فوج گروس و اردو
 و ضـرب ريم را بـآب تـدبیكه داشتند مصدر خدمات بـزرگ شـده آتـش آن فتنـه عظـ یتی صائبه و كفاريز با تدابین

ت یـآنوال یل مدتین قلعه مإمور و در قلین خدمت بر حكوممت ساوجبالغ و صای فرو نشاندند و در ازاء اريشمش
ت را دائـر و آبـاد یـشده بودند آسـوده نمـوده و وال یمتوحش و متوار یآنجا را كه بكل ىلپرآشوب را منظم و اها

 اللّٰـهدیخ عبیه فتنـه شـیـفه منكور را كـه مایس طایشان بود حمزه آقا رئیت ایق كفایكه ال یدی و تمهريكردند با تدب
ده خاطر دولت را یسته رسانیناشا افعال ی نداشتند بسزاريبود با هشت نفر برادرزاده و اقوام او كه در شجاعت نظ

  .كامالً آسوده نمودند
ت یـوال یونیـفرمـان همده مـورد مـراحم شـاهانه واقـع و بموجـب یشان گردیمه خدمات سابقه این خدمت ضمیا

شان مرحمت فرمودند و یت را نسال بعد نسل بایكومت هر دو والت گروس و حیوال یمه ابدین قلعه را ضمیصا
ن قلعـه و گـروس نمـوده بالقـب یمه حكومت سـاوجبالغ و صـایز ضمیرا ن یه و خویوم سال حكومت ارنيدر هم

  .شان رجوع فرمودندیت ایت را بعهده كفاین پنج والیا ی مرصع حكمرانريشمش یو اعطا یساالر لشگر
 اسـتیمطلق و ر یشكارید به پیشان بمنصه ظهور رسیز از ایننمورد یكه در ا یاقتیو بواسطه حسن ارادت و فرط ل

و اعطـاء  ی نظـامريل امـیـتعهد منصـوب و بلقـب جلیجان و وزارت حضرت مستطاب اقدس والیكل قشون آذربا
 یز رفتند و هفت سال تمام باستقالل و اقتـداریه بدارالسلطنۀ تربین مباهات شده از ارومیگر قرید ی مرصعريشمش

  . مشغول بودندرين امر خطیهرچه تمامرت با یكامل و حسن سلوك و صولت
بكار بردند كه بدرجه  یجان اهتمامیقشون آذربا یت حدود و ترقیات و امنیرفع مفاسد و دفع اشرار و نظم وال در

باعطـاء نشـان  یونیـالجوانـب هم یشان از جانب سنیقه و استحقاق شخص اید و بپاداش خدمات الیاشتهار رس
ز بـه یحضرت امرپاطور روس نیاز اعلن اوان ین افتخار آمده و هم در ایمكلل بالماس قر یقدس و سردوش شانیذ

  .از درجه اول سرافراز شدند) دیعقاب سف(نشان 
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صد و نه بدارالخالفه طهران احضار شده و بعد از دو مـاه توقـف در اسـتان مبـارك یدر اواخر شهر صفر هزار و س
 ی را بطـورنيورت مزبـنيالتیـ كرمانشاهان و كردستان مأمور و منصوب شده و در مدت سـه سـال انيالتیا یبحكمران

سـركان یر و تویشان افزوده حكومت همدان و مالید نسبت باید شهیاداره نمودند كه بر مراتب اعتماد شاهنشاه سع
ه موسـوم فرمودنـد و تـا اواخـر یالت مركزیشانرا بایاالت سرپده بایه ایشان نموده كلیمه اداره ایز ضمیو نهاوند را ن
  .ه مشغول بودندیالت مركزیا یصد و چهارده بحكمرانیسنه هزار و س

جان بخدمت حضـرت امجـد اشـرف یآذربا یشكاریجان جناب معظم با سمت پیت امور مملكت آذرباینظر باهم
صـد و یز رفتنـد و تـا اوائـل سـال هـزار و سیـربه مأمور گشته از كزمانشاهان بـه تیعهد دولت علیزا ولريم یمحمدعل
  .مزبور مشغول بود یشكاریهفده به پ
ه به مشهد مقدس مشرف شده و بطهران مراجعت نمودنـد و بحكومـت كرمـان و یال مزبور از راه روسدر اوائل س

آن حـدود مشـغول بودنـد تـا در مـاه رمضـان هـزار و  ینظم امور آن سامان مأمور شده بكرمان رفتنـد و بحكمرانـ
د السـند ی السـنيلكو غوث السـا نيند و در جوار حضرت قطب العارفدیواصل گرد یزدیصد و هفده برحمت ایس

  .بغفرانه تعاىل اللّٰهدند تعمده یه خودشان مدفون گردیمقامه و درجاته حسب الوصا اللّٰه یاعل وىل اللّٰهشاه نعمت 
 ینمعنیالزم نموده بـود بـا ینیش بیمخارج مقربه خود پ ینظام براريالت كرمان مرحوم امیا یدر زمان حكمفرمائ

ن رو سـه دانـگ قـدرت آبـاد یـسفر آخرت ساخته بـود از ا یایو خود را مهافته یش را دریان عمر خویا پایكه گو
ت نامه مربوطه آنرا وقف بر مقربه خود یو آباد نمود و طبق وص یداریشهرستان رفسنجان را خر یكیواقعه در نزد
 یر آبـادكـا یو مسامحه كار یجه سهل انگاری در نتريآن قرار داده و در سنوات اخ ان كرمان را متوىلیكرده و وال

  .نموده بود یرو یرانیبود و ی ماند و مدتنيملك مزبور زم
آدم فرزند دانشمند و ارجمند مرحوم  یبن یاحمدعل یكه جناب آقا یوشش شمس یصد و سیكهزار و سیدر سال 

  .دندیكرمان منصوب گرد یف الدوله به استانداریشر
الدوله در نزد آنمرحوم بفرا گرفنت علوم و رموز ف ینكه مرحوم شرینظام و ارياز خدمات مرحوم ام یبپاس قدردان
ملك قدرت  یاز خراب یريقدر بوده در مقام جلوگیت آنمرد عالیبرتب یمشغول و مرب یو خدمتگذار یمملكت دار

 یبآبـادان یرانـینكه ملك مزكـور از صـورت ویآباد برآمده و آنچه الزمه كوشش و مجاهدت بود مبذول نموده تا ا
 مقربه آنمرحوم رين ملك موقوفه بتعمیقسمت بعهده نگارنده بود عالوه بر آن از محل درآمد ا نیات یدرآمد مأمور

 یه نمودند كه اشـعاریهم ته یبزرگ رش دادند قطعه سنگ مرمیبه آرامگاه ابد یحیپرداختند و سر و صورت صح
  .شده در مقربه كار گذارده شود یآن حجار یرو

  خاتمه
  عشق فارغ زابتدا وز انتهاست   خاتمه آنراست كاو را ابتداست

***  
ن و یـاء دیـك از اولیـسـت كـه هریده و پنهان نیق معرفت و عرفان پوشیمان و راهروان طریت و اريبر صاحبان بص

گاهان ی براهنمائنيقیق یراهربان طر گاه رنج هـا بـرده و  یبا انتباه و راهدانان یدل آ م و یمراحـل تعلـاز همه جا آ
ه یـش را تزكیكرده تا آنكه توانسته اند نفوس خو یق طیدۀ دقیق و دیعرفت را بقدم تحقت و منازل سلوك و میترب

را  یت نفـوس بشـریـافته سـپس تربیند و بملكوت اتصال ريگ ی جانيقیبرهند و در مقام  یاز آفات نفسان نموده
  .عهده دار شوند
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را در عالم وجهه همـت خـود سـاخته نوع آدم  یبن یت و راهنمائی تربريممتاز انجام امر خط یتهاینگونه شخصیا
دار و یرا از خواب غفلت ب یار و گروهیرا هش یون آورده دلهائريت بیغوا یانريظاللت و ح یشانیرا از پر یجمع
  .ل و نهار نموده اندیدل و جانشان را متوجه پروردگار و خالق ل یرو
اءِ و یاءِ و اوصـیـاءِ و اولیـن همان سلسله انبقایت و این راهدانان راه هدایمان و ایقت و ایق حقین رادمردان طریا

ت حضـرت رب یخلقت برحسب مش ینان آن بزرگواران هستند كه از ابتدایزگاران و جانشیا و پرهیهمان دسته اتق
حـق  یاز ادوار زمـان همـت گماشـته خلـق را بسـو یراهان در هر دورمگ یت گمگشتگان و راهنمائیالعزت بهدا
ت مـرتنم یـن بیوسـته بـایدائم و قائم و مسـتمر داشـته و پ یه و فداكاریبا هزاران فد ن رشته دعوت رایخوانده و ا

  .باشندیم
  نظم

  امت دائم استیش تا قیآزما   قائم استوىلیپس بهر دور

سـت كـه ین ینـاچ دوریت مردمـان مشـغول نبـوده و هـیب و هـدایـدرآن زمـان برتت یست كه راهنمـائین یچ زمانیه
  .ت و داللتش در كار نباشدیدست هدا) در هر عصر و زمان(ان یآدم یراهرب یبرا یراهدان

  ستیچرا دست دگر مشگل گشا ن   ستیدست خدا نیاگر دست عل

ده و یان رسـانیـدوران بپا یت خود را بمقتضایزد منان در هر عصر و زمان كه مدت مأموریك از آنان بفرمان ایهر
خـود واگذاشـته و  یبعـد یزمانشـان بخلفـا یس از انقضـات را انجام دادند اداره امور مذكور را پیخدمت هدا

  .راهرب و راهنما بوده است یب یاءِ و نه دورانیاز اول خاىل یكه نه زمان یگذشته اند بقسم
  نظم

  دیآ یهم یگریرود و د یهمیكی   ماندن چمن از سرو و الله خاىلینخواهد ا
قـت و معرفـت و یق حقیـان طریـ راهنمانيز همـا یكیاز مفصل حاالت  یمجمل از مطول ین كتاب كه مختصریا
كن از آنجهـت كـه مجموعـۀ از كلمـات و نمونـۀ از یده شـده لـیر كشیمان است گرچه با كمال اختصار برشته تحریا

درخشان و هـر قطـره از آن  یدید گفت هر ذرۀ از آن خورشیعرفان است با ین مردان وادیاز بزرگرت یكیحاالت 
  .ان استیپا یب یائیدر

  .است معرفت كردگار یدفرت نگونه از مردمان هر ورقشیدۀ پاك ایدوستان اهل عرفان و دبچشم 
هم بعنوان خاتمه بنگارم و  ین كتاب اشاره نموده ام در مقام برآمدم كه مختصرینگارنده همانطور كه در مقدمه ا

  .م دارمیدنباله فصول پانزده گانه بخوانندگان گرام تقد
  :دیان گردیات از طبع ناتوان عین ابیان ااگهه مقدمه مربوط بآن نیو تهر خاتمه یهنگام شروع بتحر

  
ــه عشــق ن  ســتیخاتمــه در مرحل
ــــ ــــود اول ب ــــق ب ــــدا یعش  ابت

 خاتمـــه وابســـته هـــر ابتداســـت
 نیعشــق بــود حــد و حــدود آفــر

 عشــق كنــد زنــده دل عاشــقان
  مرده استنيقیخرب از عشق  یب

 هركــه ســپارد بــره عشــق جــان
 دلرو بــره عشــق كــن از جــان و 

 ستیحد عشق چخاتمه حد است  
ــــ ــــود آخــــر ب ــــا یعشــــق ب  انته

 عشــق كجــا اول و آخــر  كجاســت
ــــر ــــم زره جــــود وجــــود آف  نیه

 حفظ كنـد در دو جهانشـان نشـان
ــد از مــرگ رســت ــا اب ــاخربش ت  ب

ـــدگ ـــد زن ـــق كن ـــاودانیعش  ش ج
 پــاك زهــر آب و گــل یتــا كــه شــو
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 اگــر در جهــانینـام ابــد خـواه
  

 انجــ یعشــق تــو بــا پــایروبســو
  

ده صـاف و چشـم یمان و مداقه در آثار آن بزرگواران چنانچه با دیق ایان طریه احوال بزرگان عرفان و هادمطالع
ك حـس جسـتجو و تكـاپو شـده یـ موجب تحرريد كه همان تأثبخش یان میدر دل و جان آدم یريانصاف باشد تأث

مه هر قسم سعادت است بقدر قت و تقرب حضرت رب العزت كه سرچشیافنت راه حقی یدارد كه برایم انسانرا وا
  .دیرها نما یتگدا و خود را از سرگشیش را پیوسع بكوشد تا گمشده خو

  نظم
  بكوش یدل كه توانیآنقدر ا   گرچه وصالش نه بكوشش دهند

د عـالوه برآنكـه همـان ريدۀ آلـوده صـورت گـیـكه مالحظه كتب عرفا و مطالعه حاالت آنهـا بـا دیكن در صورتیل
  .دینمایجاد عناد و فساد مید نموده و اینه ها تولینه ها كیونه سنگیشود در ایم ینیحس بدب دیموجب تشد یآلودگ
منبع و مظهـر آن چشـمۀ  یك چشمه صاف و گوارابوده حتید هرقدر آب یاست بگوئ ین مطلب كافیاثبات ا یبرا

  .كوثر باشد
جه نبخشد یاشامند عالوه برآنكه نتیو ب  از آن بردارندنيا با دست آلوده بسرگی نيچنانچه با ظرف گل آلوده و چرك

  .گرددیروح و روان م یگريده در جسم و جان تیدن آب موجب امراض عدیآشام
  نظم

 نه هاینه ها هفت آب شو از كینه را چون سیروس
 مانه شـویمانه شو پیوانگه شراب عشق را پ  

 

دهـد و  یدر خـود جـا یمان صافپاك داشت تا آب صاف را به یش را از هر آلودگید كوشش نمود ظرف خویبا
  .درآن ندهد ییريتغ
ار شود خانۀ یاغ یاز آلودگ پاك و خاىل یباشد كه وقتیا ظرف دل مید پاك از هرآب و گل باشد گوین ظرف كه بایا
  .گرددیار و منزل دلدار می

  .ار نائل نگرددیدار یند و بدیپاك آن نگار نه ب یپاك نگردد رو یر بكلاده از غبیتا د
  نظم

 ندیقت گویل در اشك زدم كاهل طرغس
 ده در آن پـاك انـدازیپاك شو اول و پس د  

 

ن كتـاب یـمن قـال در ا ما قال والتنظر اىل د است خوانندگان عظام و مطالعه كنندگان كرام بمصداق انظر اىلیام
  .نشمرند یزینگارنده را بچ یده اغماض نگرند و لغزشهایبد

 ***  
  یمن اتبع الهد یوالسالم عل-ق الطاعةیم ارزقنا توفاللّٰه

  یاللّٰهرضا نور نعمت 
  
  

  .كه حضرت شاه بآنجاها مسافرت فرموده اند یمختلف یفهرست ممالك و شهرها
                                                                                                       ابرقو           الف
                                                )             غار عاشقان(كوه صاف بلخ  -بلخ و بخارا         ب 
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                                                                                               توران          -تفت         ت 
                                                                                                          زرند كرمان            ز 

  كوه ملك دار                 -كوه توبه -كوه نور -زیسراب ترب -شهر سبز واقع در سمرقندس          
  ش          شرياز

  تان اورگنج واقع در ماوراءالنهركوهس -كربال -كرمان كوهبنان          ك 
  عربستان          ع 
                                                                  مصر مرو مكه مشهد                    م 
  نجف اشرف           ن 
                                                                                     هرات                   ه 

                                                                       ماوراءالنهر ماهان                        
                                                                                 من           ی -زدی           ی
  

نمــوده و در ســلك  وىل اللّٰــهض حضــور شــاه نعمــت یكــه اكثــر آنــان درك فــ یاشخاصــ یفهرســت اســام
شان یكه هم عصر ا یاشخاص یز فهرست اسامیت قرر گرفته و نیآن بزرگوار واقع و تحت ترب ارادتمندان
  ده اندیدر آستانه مفتخر گرد یك بخدمتیرادات هراق یتا زماننا هذا از طر ريكه در قرون اخیبوده و كسان

  فلا
 -مور گوركـانی تريام -ین بمیناصرالدريام -یدكن یاحمدشاه بهمن -)بسحاق(ابواسحق اطعمه  -ین قاضیامام الد

اســحق  خواجــه -ین نجفــیناصــرالدريام -یزرنــد یه ابوالمعــانیــفق -ینین حســیعمادالــدريام -نیخ نورالــدیشــريام
ار یـحـاج اخت -یخواجه ابوالفضل الـراز -هیابوالعالء بكر یقاض -یجین اید نورالدیدابن سیخ ابوسعیش -یختالن
امـان الـه خـان  -موالنا اهرمن منجم -خ ابواسحق خادمیش - كاللريام -یلیخ اردبیموالنا ش -یدالمشهدیس -یتفت
  عی الصنانيزا احمد امريب میزا اسداله طبريم -)ینعمت عل(یزا ابوالحسن كرمانريحاج م -خ ابوالوفایش یعامر
  ب

ن نقشـبند یبهـاء الـد -وانـهید یتـیب -یطاوسـ اللّٰـهل یـن خلیخ برهان الـدیش -ین گچیباباحاج نظام الد -باباقلندر
  ید بسطامیزیبا -ال خانیبكتاش خان حاكم كرمان ابن اق -یبخارائ
  ت
  زگاریپره ید تقیس -اللّٰهن روح یخ تاج الدیش -یستانیسن ید تاج الدیس -بین محمد طبیالد ید تقیس
  پ
  یالنین گیالدري خريپ -ی جمال اردستانريپ
  ج
 -یوئیـن هرید جالل الدیس -ین خوارزمیدجالل الدیس -د قاسم انواری مشهور بسريابن نص ین علید جالل الدیس

  )وىل اللّٰهعمت آستانه شاه ن متوىل( ین مدنید جمال الدیس -)یمولو( ین رومیموالنا جالل الد
  ح
نظـام ريخان امیحسـنعل -پابرهنـه اللّٰـهب یـد حبیسـ -یالنیش حسن گیدرو -ی اخالطنيدحسیس -ی كوثرنيد حسیس

  بیطب یزاريدرمیشاهزاده ح -یشاه اصفهانی علنيحس - خان سردار نصرتنيزا حسريم یدر ابن نقدیح -یگروس
  خ
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  خان آقا خاتون -یثان اللّٰهل یاه خلش -ید خرمین احمد معروف سیخ خرم الدیش -یكرمان یخاك
  د

  یش محمد بغدادیدرو -موالنا داود
  ر

  یازريشاه شیرحمت عل -ن ابومنصوركهالیالد یخ رضیش -یازرين شیركن الد -ن عبدالهیموالنا ركن الد
  ز
  یوانريشاه ش ین مستعلین العابدیحاج ز -د نسابهیدزیس -یباغ یایخواجه زكر -ین خوافین الدیخ زیش
  س
) نيغالمحسـ(سردار مجلـل  -یازريعغوب شین یسراج الد -سلطان اسكندر -دقاسم انواریس -اللّٰهن نصریدالدیسد

  یازريش یخ سعدیش -یپدر امان اله خان عامر
  ش

 -ف محقـقید شـریسـ یزیـشاه قاسم انـوار ترب -شاه عبدالرحمن -یزدیال ین علیشرف الد-ین الجزریشمس الد
 -)تاج القراء(ن ابوغانم یخ شمس الدیش -یم بمین ابراهید شمس الدیس -زین عزیشجاع الد -ین مكیشمس الد

ن یشـمس الـد -ین هـرویدشمس الدیس -ین آملیدعزالدیس -یازرين شید عمادالدیس -ین اقطابیخ شمس الدیش
  بیزاشكراله طبريم -موریتريزا ابن امريشاهرخ م -یازريمحمدحافظ ش

  ص
اد منجملـه شـرح فصـوص الحكـم والمفـاحص و شـرح یـف زیتصان یادار( یالرتكه االصفهان ین علیصائن الد

  یلیاردب ین موسویصدرالد) د تصوفیتمه
  ض
  )اء المشارق در شرح مشارقیصاحب كتاب ض(ا یاء علیض -كرمان یقاض ین علیاءالدیض
  ط

  یموالنا طبس
  ع

ــدالعز ــیــدرو -یازريشــ ین ادهمــیعمادالــد -یهمــدان یدعلیســ -یملك واعظــريز ابــن شــیعب  -یريحصــ یش عل
 -یزیـــترب ین مهـــدیعالءالـــد -یافعیـــ اللّٰـــهخ عبدیشـــ -یكـــازرون ین محمـــد قاضـــیعالءالـــد -نیدعمادالدیســـ
د یـخ عبدالحمیشـ -شـاه عبـدالرحمن -بودند یازرين احمد كه هر دو شیحاج نظام الد -برادر ین علیدعمادالدیس
 ريشـاه عبـاس كبـ -یابـن هـرو عبدالسـالم حسـن - السلطان اتابك اعظـمنياصغرخان ام یعل -یسبزوار یدعلیس

زا ريمـ -یم باشـیب حكـیـم طبیزا عبـدالرحريمـ -خان عدل السـلطنه اللّٰهعبد -یاصغر معصوم یعل -یپادشاه صفو
  تراش یكاش یاستاد عل -یم باشیرضا حك یعل
  ق

ن یعضـدالد یموالنـا قاضـ -یدقنرب طـونیسـ -یقادرشـاه سـلجوق -ین اسالم كوهبـانیقوام الد -ین رازیقطب الد
  درین حیقطب الد -ن محمد ابن حافظیقطب الد -یمانكر
  ف

  یسیدون نفیفر -بیزا فتح اله طبريم -یزانیحاج فرج اله م
  ك



 ١١٢

  یاللّٰهان نعمت ی طنين ابن حسیكمال الد -ین سبزواریخ كمال الدیش -ین خجندیكمال الد
  م
 -ین عربـیالـد یمحـ -امن اسحق بهـرید مرشد الدیس -د منهاجیس -یمحمد مغرب -ید محمد نوربخش قهستانیس
خ محمـود یشـ -یخ محمـود داود مشـهدیشـ -ريخ محمـود مورچـه گـیشـ -دریـخ محمـد حیش -خ محمد مرزبانیش

 -یازريش یدمحمد حلوائیس -یدمحمد بدخشانیس -یدمجنون رومیس -یكوهبان یموالنا محمود االرشاد -یطوس
ل خخـان یمحمـد اسـماع -یور دارابـخ منصـیشـ -یمحمد معمـائ -یكابل ید محمد ترمدیس -یوانريدمحبت شیس
صالح د محمد ید محمد صالح اول سیس -ل الملكیخان وكیقل یمرتض -محمد شاه قاجار -دامادريم -ل الملكیوك
آسـتانه شـاه  متـوىل(د محمـود یآقـا سـ -شـاهیعلريمن ید محمد علیس -)اللّٰهان آستانه شاه نعمت یهر دو متول( یثان

  )اللّٰهنعمت 
  ن
 -یازرين شـیالدرينصـ -یازرين احمـد شـید حـاج نظـام الـدیسـ -یازريالـه شـ یحمـود شـاهداعن میدنظام الدیس

ز فرزنـدان كه ا( یخ نعمان محمودآبادیش -یخ خوجندین معروف به شیخ نظام الدیش -ینیاسفرا ین آذرینورالد
 ینـدرعل -یاحمـد ترمـد یه صـوفرين احمـد نبـیدنظام الدیس -دین شهینظام الد یقاض -)بوده یالنیخ زاهد گیش
  بیزا نصراله طبريم -یسینف اللّٰهدكرت نعمت  -شاهید نورعلیس -ن شاه قاجاریناصرالد -یواغلیا
  و

  یبافق یوحش
  ه

  نیت الدیدهدایس -یشاه كوهبانیت علیهدا -نين حسیهمام الد
  ی
  یوسف كرمانیآخوند مال  


