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 مثنوي چهارم دفتر

 ١١ .......................................................................................................... چهارم دفتر مقدمه. 1

 شادي از را عسس و یافت باغ در را معشوق خود مجهول باغی در گریخت عسس از که عاشق آن حکایت تمامی. 2
 ١٢ .................................................لَکُم خَیرٌ هو و شَیئاً تَکْرَهوا أَنْ  عسی: که گفت می و کرد می خیر دعاي

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

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

 ١٥ ................................................................ وي بر معشوق زدن بر بانگ و عاشق کردن خیانت قصد. 5

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

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

 ١٧ ................................. عظیم کَیدکُنَّ إِنَّ که زن گفتن بهانه و تلبیس جهت کردن پنهان چادر زیر را معشوق. 8

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

 ١٩ .................................................................................... را خدا گفتن بصیر و سمیع از غرض. 10

 ١٩ ............................................................................... حمام چون تقوي و گلخن چون دنیا مثال. 11

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

 ٢١ ............................................................. سرگین بوي به خفیه، به را دباغ دباغ، برادر کردن معالجه. 13

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

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

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

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

ةٌ الْمؤْمنُونَ إِنَّما شرح. 18 یکی اگر که السالم علیهم انبیاء سایر و سلیمان و داود اتحاد خاصه واحده، کنفس العلماء و إِخْو 
 ویران خانه هزار آن از خانه یک که است اتحاد عالمت این و نباشد درست نبی هیچ به ایمان شوي منکر را ایشان از
 اشارت از خود این االشاره، یکفیه العاقل و منْهم أَحد بینَ نُفَرِّقُ ال که نماند قایم دیوار یک و شود ویران همه آن کنی،

 ٢٦ ........................................................................................................................ گذشت

 و بیابانها و سرایها و خانها تمامت که آفتات بنوز خدایتعالی دوستان و اولیاء و انبیا جانهاي اتحاد بیان در آوردن مثل. 19
 و یکنور همه و دهد دیگر روشنائی صحرا و دشت هر و سراي و خانه هر در و کند روشن خود بتابش را دریاها و کوهها
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 آفتاب چون و است دیگر نور کدام هر که چراغ نور و ستارگان و ماه بنور دیگر مردم جانهاي اختالف و باشد روشنی
 محو عاریتی انوار شود طالع ازل مشرق از حق جالل و جمال خورشید چون حشر روز چنانکه نمانند انوار این کند طلوع
 ٢٧ ........................................................................................................................... گردد

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

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

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

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

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

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

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

 و شکر سنجیدن هنگام گل آن از گلخوار، مشتري دزدیدن و بود شوي سر گل او ترازوي سنگ که عطاري ۀقص. 27
 ٣٤ ............................................................................................ ورا مر کردن نادیده و عطار دیدن

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

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

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

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

 ٣٨ ...................................................................... خراسان ملک ترك و ادهم ابراهیم هجرت سبب. 32

 افتادن به تا رسید نمی آب به و بود گو در که میریخت آب جوي در جوز بن جوز سر از که تشنه مرد آن حکایت. 33
 ٣٩ ......................................... آورد می طرب اندر آب بانگ خوش سماع چون را او و بشنود آب بانگ جوز

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

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

 ٤٢ .................................................................................... سرّه اهللا قدس ادهم ابراهیم ۀقص باقی. 36
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 او دل و دین مشکالت و خود اندر را یکی هر را بلقیس آل السالم علیه سلیمان ارشاد و نصیحت و سبا اهل ۀقص ۀبقی. 37
 ٤٢ ................................................ او ۀطعم و مرغ جنس آن صفیر به را ضمیري مرغ جنس هر کردن صید و

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

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

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

 ٤٦ ........................................................ بتان استعانت به را حلیمه کرد داللت که عرب پیر آن حکایت. 41

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

یافتن نشان و آمدن کعبه اندرون از جواب و یابم، کجاش که السالم علیه محمد موضع از المطلب عبد خواستن نشان. 43
 ................................................................................................................................. ٤٩ 

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

 که زنان نعره و اند وي جنس ابناي که روحانیان دولت از او غفلت و طلب در او حرص و دنیا به آدمی شدن قانع مثل. 45
 ٥٠ .......................................................................................................... یعلَمونَ قَومی لَیت یا

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

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

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

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

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

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

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

 و معتکفان و عابدان ارشاد و عبادت جهت شدن تمام از بعد اقصی مسجد در روز هر السالم علیه سلیمان آمدن در. 53
 ٥٨ ........................................................................................................ مسجد در عقاقیر رستن
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 ٥٩ ............................... بود گور و گورکنی حرفه عالم در آنکه از پیش زاغ از قابیل گورکنی ۀپیش آموختن. 54

 و ریاحین و گلستان بر کن تفرج آور بر سر: گفتند یارانش. بود مراقب زانو بر سر گلستان میان در که صوفی ۀقص. 55
 ٦١ ................................................................ اهللا رحمۀ آثار الی فانظروا که تعالی اهللا رحمه آثار و مرغان

 و او، با آمد سخن به چون آن از السالم علیه سلیمان شدن غمگین و اقصی مسجد ۀگوش در خروب رستن ۀقص. 56
 ٦١ .................................................................................................... بگفت خود نام و خاصیت

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

 ٦٤ ..................................................................................... الْمزَّملُ أَیها یا شریفه آیه تفسیر بیان. 58

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

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

 ٦٦ .......................................................................................................... "البهائم من ادنی فهو

 ٦٧ ........ " کَثیراً بِه یهدي و کَثیراً بِه یضلُّ قوله رِجساًو فَزادتْهم مرَض قُلُوبِهِم فی الَّذینَ أَما و" که آیه این تفسیر در. 61

: گفته مجنون که چنان کرّه، سوي ناقه میل حرّه سوي مجنون میل ناقه، با مجنون تنازع همچون نفس، با عقل چالیش. 62
 ٦٧ ................................................................... لمختلفان ایاها و انی و الهوي قدامی و خلفی ناقتی هوي

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

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

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

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

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

أَوجس آیه تفسیر. 68 ک تَخَف ال قُلْنا  موسی خیفَۀً نَفْسه فی فَ  ٧٢ ..............................................األَعلی أَنْت إِنَّ

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

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

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

 همه این بی و او چشم و رنگ و او گفتار لحن و بیگانه و مرید سیماي در را دل و دین امراض الهی طبیبان دریافتن. 72
 ٧٧ ............................................................... بالصدق فجالسوهم القلوب جواسیس انهم که دل، راه از نیز
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 و یک به یک او سیرت و صورت نشان و سالها از پیش روحها اهللا قدس خرقانی الحسن ابو زادن از بایزید دادن مژده. 73
 ٧٧ ...................................................................................... رصد جهت را آن نویسان تاریخ نوشتن

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

 ٧٩ ............................................................. سره اهللا قدس بایزید وفات از بعد خرقانی ابوالحسن زآدن. 75

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

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

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

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

 ٨١ .............................................. او احوال و او بود از را بایزید دادن خبر خرقانی الحسن ابو شیخ شنیدن. 80

 ٨٢ .................................................نیافت اول ۀرقع آن جواب چون شاه پیش غالم آن نوشتن دیگر ۀرقع. 81

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

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

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

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

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

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

 ٩٠ ..................................................... اهللا رسول خدمت به فضول آن گوئی بسیار و فصاحت سبب بیان. 88
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  يمثنو دفتر چهارم
  

 ن  ُکرد یحس  ، توسط"کالله خاور"سخه ح از نیپ و تصحیتا
 www.sufism.ir یتساط وست ديبنه صفح

 .دیر گزارش دهیت زید آنرا به سایافتی یلطفا ً اگر اشتباه
 :دیکن یر کپیت زید از سایتوانیرا م یاصل يلهایفا

www.guidinglights.org  
 
  
  

  مقدمه دفتر چهارم. 1
  ین توئیاء الحق حسام الدیض يا

ت عال مرتجا يتو ا یهم  
  يرا بسته ا ين مثنویگردن ا

  دیشنده ناپدان، کیپو يمثنو
  يرا چون تو مبدأ بوده ا يمثنو

  نی، خدا خواهد چنین خواهیچون چن
  یدر ما مض يکان هللا بوده ا

ُ شکر داشت يمثنو   از تو هزاران 
  دیدر لب و کف اش خدا شکر تو د

  ادت وعده استیزآنکه شاکر را ز
  زدان مایو اسجد و اقترِب، : گفت

  ن رو بودیشود، زیادت میگر ز
  میبستان خوشبا تو ما، چون رز، به تا

  ن کاروان را تا به حجیخوش بکش ا
  ارت کردن ِ خانه بودیحج ز
  ن تو رایا گفتم حسام الدیزآن ض

  نیست ه یکیا، ین ضین حسام و، ایکا
  این ضینور از آن ِ ماه باشد، و

  پدر يا خواند ایشمس را قرآن ض
  تر آمد خود ز ماه یشمس چون عال

   يگذشت از مه به نورت مثنوکه   
  ن را، خدا داند کجایکشد ا یم
   يکه تو دانسته ا يآن سو یکش یم

  دیست دیکش ن ید از جاهلیناپد
   يگر فزون گردد تواش افزوده ا

  ن یمتق يدهد حق آرزویم
  له آمد جزا تا که کان اهللا

ُ شکر کفها بر فراشت    در دعا و 
  دیفضل کرد و لطف فرمود و مز

ُ قرب مزد سجده است    آنچنان که 
  قربِ جان شد، سجدة ابدان ما

  و هو بود يپوش و ها ينه از برا
  م یکشین بکش تا می، هيحکم دار

  ر صبر و مفتاح الفرج یام يا
  ، مردانه بود"تیرب الب"حج 

  ن دو وصفهایو ا يدیکه تو خورش
  ن یقیا باشد ید از ضیغ خورشیت

  ُنبا  ن فرو خوان ازید، ایآن ِ خورش
  ن را نگریو آن قمر را نور خواند، ا

  ا از نور افزون دان به جاه یپس ض
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  دیهر کس اندر نور مه منهج ند
  اعواض را کامل نمودآفتاب، 

  دید پدیک آیتا که قلب و نقد ن
  نیتا که نورش کامل آمد در زم

  ک بر قالب مبغوض است سختیل
  جان صرّاف است قلب يپس عدو

  تنند یا با دشمنان بر میانب
  را که هست او نور ِ کار ین چراغیکا

  دزد و قالب است خصم نور و بس
  زیبر دفتر چارم بر یروشن

  دوارینور ده خورش ،ن ز چارمیه
  هر کش افسانه بخواند، افسانه است

  خون نمود یل است و به قبطیآب ن
  ن دم در نظرین حرف، ایدشمن ا

  حال او يدیاء الحق تو دیض يا
  ب است اوستادیبت چو غیدة غید
  ت را که نقد وقت ماستین حکایا

  ناکسان را ترك کن، بهر کسان
  ت گر نشد آنجا تمامین حکایا

  

  دیچون بر آمد آفتاب، آن شد پد  
  الجرم بازارها در روز بود

  دیله بعیتا بود از غبن و از ح
   "نیرحمۀ ً للعالم"تاجران را، 

  زآن کز او شد کاسد او را نقد و رخت 
  ؟ر ِ کلبیش که بود؟ غیدشمن درو

  زنندیک رب سلـّم میمال پس
  دزدان دور دار ياز پف و دمها

  اد رس یاد رس، فریفر ين دو ایز
  زیکافتاب از چرخ چارم کرد خ
  اریتا بتابد بر بالد و بر د

  دش نقد، خود مردانه است یوآنکه د
  را نه خون بد، آب بود یقوم موس

  شد ممثل سر نگون اندر سقر
  حق نمودت پاسخ افعال او

  د و دادین دین جهان، ایز کم مبادا
  نجا، رواست یا یکنیگر تمامش م

  ان بر و مخلص رسان یقصه را پا
  ن جلد است، آرش در نظامیچارم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

افت یمجهول خود معشوق را در باغ  یخت در باغیت آن عاشق که از عسس گریحکا یتمام. 2
  رٌ لَکُمیئاً و هو خَیأَنْ تَکْرَهوا شَ  یعس: گفت که یکرد و م یر میخ يدعا يو عسس را از شاد

  م، کان شخص از عسسیاندر آن بود
  بود اندر باغ آن صاحب جمال

  دیامکان ِ دۀ او را نبود یسا
  ه که اول از قضایلق یکیجز 

  د اویکوش یبعد از آن چندان که م
  به مال یبه البه چاره بودش، ن ین

  یشه و هر مطلبیعاشق هر پ
  ب در جست آمدندیچون بدآن آس

  چون در افتادند اندر جستجو
  روندیتنند و م یهم بر آن بو م

  فرس  ،یاز خوف ،راند اندر باغ  
  ن در عنا بد هشت سال یکز غمش ا

  دیشن یهمچو عنقا وصف او را م
  افتاد و شد او را دل ربا يبر و

  نداد، آن تند خو یخود مجالش م
  طمع بود آن نهال  یب ر چشم ویس

   ین لبیالود اول کابیحق ب
  نهد هر روز بندیش پاشان میپ

  ن جست اویبعد از آن در بست کاب
  شوندیس میو آ یراج یهر دم
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  يد بریرا هست اوم یهر کس
  رستباز در بستندش و، آن در پ

  چون در آمد خوش در آن باغ، آن جوان
  زدان سببیمر عسس را ساخته 

  ند آن معشوقه را او با چراغیب
  کرد از ذوق آن نفسین میپس قر
  زیان کردم عسس را از گریگر ز

  ، مر  ورا  آزاد کنیاز عوان
  ن جهان و آن جهانیسعد دارش ا

  خدا يآن عوان هست، ا يگر چه خو
  نهاد  ید که شه جرمیگر خبر آ
  د که شه رحمت نمودیور خبر آ

  در جان او افتد از آن یماتم
  ن ادبارها دارد عوانیصد چن

  دیکشیاو عوان را در دعا در م
  اق بودیبر همه زهر و، بر او تر

  پس بد مطلق نباشد در جهان
  ستیچ زهر و قند نیدر زمانه ه

  بند يرا پا، دگر را پا یکیمر 
  اتیزهر مار، آن مار را باشد ح

  ا چو باغیرا بود در یخلق ِ آب
  مرد کار يشمر، ا ین بر میهمچن

  طان بودید، اندر حق آن، شیز
  است یق و سنید صدیز: دین بگویا
  ک جنانیک ذات است، بر آن ید، یز

  کاو تو را باشد شکر یگر تو خواه
  منگر از چشم خودت آن خوب را
  چشم خود بر بند ز آن خوش چشم، تو

  ت، چشم و نظریبلک از او کن عار
  و مالل يریمن ز سیا يتا شو

  چشم او من باشم و دست و دلش
  لیهر چه مکروه است، چون او شد دل

   يدر يکه گشادندش در آن روز  
  د آتش پا شدست یبر همان اوم

  خود فرو شد پا به گنجش ناگهان 
  م او دود در باغ شب یتا ز ب

  ِ باغ  يجو، در يطالب انگشتر
  آن عسس  يحق، دعا يبا ثنا

  زیبر يم و زر، بر ویست چندان سیب
  آن چنان که شادم، او را شاد کن 

  اش وارهان  یو سگ یاز عوان
  که هماره خلق را خواهد بال
  بر مسلمانان شود او زفت شاد
  از مسلمانان فکند آن را به جود

 ن غم در زمانیردش قولنج از ایگ

  مستعان  يااد رس، ین بال فریز
  دیکز عوان او را چنان راحت رس

  وند آن مشتاق بودیآن عوان، پ
ن را هم بدان ید به نسبت باشد، اب  

  ست یرا پا، دگر را بند ن یکیکه 
  گر را چو قندیرا زهر و، د یکیمر 

  آمد ممات  ینسبتش با آدم
  را بود آن مرگ و داغ  یخلق ِ خاک

  تا صد هزار یکین، از ینسبت ا
  سلطان بود يگریِ آن د در حق
  است  ید گبر و کشتنیز: دیوآن بگو
  ان یگر همه رنج و زین دیاو بر ا

  پس و را از چشم عشاقش نگر
  ن به چشم طالبان مطلوب رایب

  ت کن چشم از عشاق اویعار
  او نگر يپس ز چشم او، به رو

  کان اهللا له، زآن ذو الجالل : گفت
  ها مقبلش یتا رهد از مدبر

  ل یب است و خلیحب ،تمحبوب يسو
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  ياعتقادان کرد یظالمان و سخت دالن و ب ير دعایت آن واعظ که هر آغاز تذکیحکا. 3
  يواعظ چو بر تخت آمد یکیآن 

  ا رب، رحم رانی: داشت یدست بر م
  ریبر همۀ تسخر کنان ِ اهل خ

  ایاو دعا بر اصف ينکرد یم
  ستین معهود نیکا: مر  ورا گفتند

  ده امینها دیاز ا یکوئین: گفت
  خبث و ظلم و جور چندان ساختند

  یا کردمیکه رو به دن یهر گه
  آن جانب پناه ،از زخم یکردم

  چون سبب ساز صالح من شدند
  شینالد به حق از درد و ن یبنده م

  که آخر رنج و درد: دیگو یحق هم
  کن کت زند ین گله ز آن نعمتیا

  توست يقت هر عدو دارویدر حق
  در خال يزیکه از او اندر گر

  قت دوستانت دشمنندیدر حق
  که نامش اشغر است یوانیهست ح

  شودیبه م، یزنیتا که چوبش م
  نیقیآمد  ينفس مومن اشغر

  ا رنج و شکستین سبب بر انبیز
  تا ز جانها، جانشان شد زفت تر

  شودیبالکش م ،پوست از دارو
  در او يدیز مالیور نه تلخ و ت

  ز چون آن پوست دانیرا ن یآدم
  ار دهیز و مالش بسیتلخ و ت

  اریع ي، رضا ده، ایتان یور نم
  ر شماستیدوست تطه يکه بال

  ن شودیریند بال شیصفا ب چون
  ن ِ ماتیش را در عیند خویبرد ب

  سود شد يرین عوان در حق غیا

   يشد یقاطعان ِ راه را داع  
  ان یبر بدان و مفسدان و طاغ
  ریبر همۀ کافر دالن و، اهل ِ د

  ثان را دعایجز خب ینگفت یم
  ست یضاللت جود ندعوت اهل 
  ده ام ین سبب بگزیمن دعاشان ز

  ر انداختندیکه مرا از شر، به خ
   یشان زخم و ضربت خوردمیمن از ا

  گرگان به راه  یباز آوردندم
  هوشمند يپس دعاشان بر من است، ا

  ش یکند از رنج خویت میصد شکا
  مر تو را البه کنان و راست کرد
  از در ما دور و مطرودت کند

  توست  ينافع و دل جو يایمیک
  از لطف خدا ییاستعانت جو

  که ز حضرت دور و مشغولت کنند
  او به زخم چوب، زفت و لمتر است 

  شودیاو ز زخم چوب فربه م
  ن یکاو به زخم رنج، زفت است و سم

  از همه خلق جهان افزونتر است 
  دگر یدند آن بال قومیکه ند

  شودیخوش م یم طائفیچون اد
  و، ناپاك بو ، ناخوشیگنده گشت

  از رطوبتها شده زشت و گران 
  ف و بافره یتا شود پاك و لط

  اریاخت یکه خدا رنجت دهد ب
  ر شماست یتدب يعلم او باال

  ن شودیخوش شود دارو چو صحت ب
  ا ثقات ی یاقتلون: دیپس بگو

  ک اندر حق خود مردود شدیل
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  ده شدی، از او ببریرحم ربان
  ين وریکارگاه خشم گشت و ک

  

  ده شدیچی، بر او پیطانین ِ شیک  
   ينه دان اصل ضالل و کافریک
  

  
 

  ست؟یه السالم که در وجود از همۀ صعبها صعب تر چیعل یسیسؤال کردن از ع. 4
  ار سریهش یکیرا  یسیگفت ع
  خدا خشم ِ  جان، صعب تر يا: گفتش
  ؟ن خشم خدا چبود امانیاز ا: گفت

  پسر خط امان يظ است ایکظم غ
  ن خشم گشتیپس عوان که معدن ا

  دستش به رحمت؟ جز مگریچه ام
  ستیشان چاره نیگر چه عالم را از ا

  نیچاره نبود هم جهان را از چم
  

  ز جمله صعب تر؟ یست در هستیچ  
  لرزد چو ما یکه از آن دوزخ هم

  ش اندر زمان یترك خشم خو: گفت
 اد آور و، در کش عنانیخشم حق 

  خشم زشتش از سبع هم، در گذشت 
  هنر یباز گردد ز آن صفت، آن ب

  ست ین سخن اندر ضالل افکندنیا
  ن ین ماء معیک نبود آن چمیل

  

  
  
  
  
  
  
  
 

  يانت کردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر ویقصد خ. 5
  خسته جگربازگو احوال آن 

  د آن ساده مردیش بدیچونکه تنها
  بت آن نگاریزد به ه يبانگ بر و

  یآخر خلوت است و خلق ن: گفت
  ن جا، جز که بادیجنبد در ا یکس نم

  يدا، تو ابله بوده ایش يا: گفت
  جنبد، بدان یکه م يدیباد را د

  زدشیف صنع ایمروحۀ تصر
  ، که به حکم ما  در استيجزو باد
  ساده مرد يباد، ان جزو یجنبش ا

  جنبش باد نفس کاندر لب است
  یکن  یغامیگاه دم را، مدح و پ

  گر بادهایپس بدان احوال د
  کندیم يباد را حق، گه بهار

  کندیصرصر م ،بر گروه عاد
  ک باد را زهر سمومیکند یم

  باد دم را در تو بنهاد او اساس
  لطف و قهر یگردد سخن بیدم نم

 ان باغ با رشک قمریدر م  

  زود او قصد کنار و بوسه کرد
  که مرو گستاخ، ادب را هوش دار

   یهمچون من يآب حاضر، تشنه ا
  ن گشاد؟یست مانع زیست حاضر؟ چیک

   يعاقالن نشنوده ا، و ز یابله
  باد ران  ،نجایست ایباد جنبان
  جنباندش  ین باد و، همیزد بر ا

  ، نجست یزن تا نجنبانیباد ب
  زن، سر نکردیبادب یتو و ب یب

  ف جان و قالب است یتابع تصر
   یکن  یگاه دم را، هجو و دشنام

  ند نها یب یُکل هم  ،يکه ز جزو
  کندیم ين لطف عاریاش، ز يدر د

  کندیهودش معطر مباز بر 
ُ قدوم یمر صبا را م   کند خرّم 

  اس یق يهر باد را، بر و یتا کن
  است زهر یشهد و بر قوم یبر گروه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



16 

 

  انعام کس یمروحه جنبان پ
  چرا؟ یر ربانیمروحۀ تقد

  ا مروحهیچونکه جزو باد دم 
  ن دبورین صبا و، این شمال و، ایا
  نیبب يک کف گندم ز انباری

  کلّ ِ باد، از برج ِ باد آسمان
  بر سر خرمن به وقت انتقاد
  تا جدا گردد ز گندم کاهها

  ر آن باد وزانیچون بماند د
  ن در طلق آن باد والدیهمچن

  راننده اوستدانند کش یگر نم
  باد ياین جویهمچن یاهل کشت

  ن در درد دندانها ز بادیهمچن
  انیاز خدا البه کنان آن جند

  زیخواهند نیذ میرقعۀ تعو
  نیقین را یپس همه دانسته اند ا

  ن در عقل هر داننده هستیقیپس 
  در نظر ینینب یگر تو او را م

  تو جان ینیب یتن به جان جنبد، نم
  در ادبگر ابلهم من : گفت او

  ده شدین بود خود، که دیادب ا: گفت
  نیگر دفین بود و آن دیخود ادب ا

  نین کوزه تراود بعد از ایهرچه ز
  

  قهر هر پشه و مگس  يو ز برا  
  ؟پر نباشد ز امتحان و ابتال

  ا مصلحه یست اال مفسده ین
  ؟بود از لطف و از انعام دور یک

  ن یفهم کن، کان جمله باشد همچن
  ؟مروحۀ آن باد ران یجهد ب یک
  ؟ند بادیکه فالحان ز حق جو ین

  ا چاههایرود،  يتا به انبار
  به حق البه  ُکنان  ینیجمله را ب

  "که داد"د، ید، بانگ درد آیایگر ن
  ؟چه خوست يپس کردن زار ،باد را

  جمله خواهانش از آن رب العباد
  به سوز و اعتقاد یخواهیدفع م

  کامران  يکه بده باد ظفر ا
  زیشکنجۀ طلق زن از هر عزدر 

  ن یکه فرستد باد، رب العالم
  نکه با جنبنده، جنباننده هست یا

  فهم کن آن را به اظهار اثر
  دن ِ تن، جان بدان یک از جنبیل
  رکم اندر وفا و در طلب یز

 تو  لد یدان یآن دگر را خود هم

 نیقیمش، یدین بتر باشد که دیز

  نیک نمط خواهد بدن، جمله چنی
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گانه بگرفتیکه زن را با ب یقصۀ آن صوف. 6
  خانه روز يآمد به سو ییصوف

  ش، زنیف خویجفت گشته با حر
  به جد در چاشتگاه یبزد صوف چون

  چ معهودش نبد کاو آن زمانیه
  وقت آن مروع یقاصدا، آن روز ب

  چ باریاعتماد زن بر او، کاو ه
  اسیق ياعتمادش بود از رو

  ک در بود و، زن با کفش دوزیخانه   
  ک حجره از وسواس تن یاندر آن 

  لت نه راه یح یهر دو درماندند، ن
  خانه باز گردد از دکان  يسو

 کرد با خانه رجوع  یالیاز خ

  د او ز کارین زمان تا خانه نایا
 اسیق يخانه نتوان کرد در کو
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  اسش راست نامد از قضایآن ق
  

  گر چه ستار است، هم بدهد سزا  
   

 بنده را به گناه اول رسوا نکند یان آنکه حق تعالیدر ب. 7
من مباشیبترس، ا ،يد کردچونکه ب  

  او بپوشاند که تا یچند گاه
  ر مومنانیچون عمر، آن شاه و م

  اریر دیم يکا: بانگ زد آن دزد
  حاش هللا که خدا: رشیگفت ام

  اظهار ِ فضل یبارها پوشد پ
  ن هر دو صفت ظاهر شودیتا که ا

  ز آن بد کرده بودیبارها زن ن
  سست يدانست عقل ِ پا یآن نم

  آن قضاآنچنانش تنگ آورد 
  امان یق و، نیرف یق و، نیطر ین

  آنچنان کان زن در آن حجرة خفا
  دو گبر يکا: با دل خود یگفت صوف

  ن نفسیک نادانسته آرم ایل
  نه محقیاز شما پنهان کشد ک

  خ هر لحظه کمیمرد دق باشد چو 
  رند و، اویگیکه م يهمچو کفتار

  عمو يست در سوراخ کفتار این
  نهندیند و بندش میگو ین همیا
  چ  پنهان خانه، آن زن را نبودیه

  که در آن پنهان شود ينه تنور
  زیهمچو عرصۀ پهن ِ روز رستخ

  حرج ين جایوصف ا :زدانیگفت 
  

  اند خداش یزآنکه تخم است و، برو  
  تو را یمانید آخر زآن پشیآ

  را به جالد و عوان  يداد دزد
  نهارین بار است جرمم زیاول

  بار اول قهر راند در جزا
  اظهار ِ عدل  یرد از پیباز گ

  ن منذر شودیآن مبشر گردد، ا
  نمودیسهل بگذشت آن و، سهلش م

  د درست یکه سبو دائم ز جو نا
  که منافق را کند مرگ فجا

  ل شد در قصد جان یزآنکه عزرائ
  فش ز ابتالیخشک شد او و حر

  کن به صبرینه کشم، لیاز شما ک
  ن حال، کس یتا نگردد مطلع ز

  دق  يماریهمچو ب ،اندك اندك
  ک پندارد به هر دم بهترم یل

 ة آن گفت   "ن کفتار کو؟یکا"غرّ
 ن گفت و گویگشته او مغرورتر ز

 او خوش آسوده که از من غالفند

  ز و ره باال نبودیسمج و دهل
  که حجاب آن شود یجوال ین
  زیگر يجا یپشته، ن یگو و ن ین

   "ها عوجیف يال تر"بهر محشر 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ظیس و بهانه گفتن زن که ِإنَّ کَیر چادر پنهان کردن جهت تلبیمعشوق را ز. 8 کُنَّ عیدم  
  چادر خود را بر او افکند زود
  زیر چادر مرد رسوا و عیان

  چیست این؟ : از تعجب گفت صوفی
  خاتونیست از اعیان ِ شهر: گفت

  مرد را زن کرد و در را بر گشود  
  سخت پیدا، چون شتر بر نردبان 
 هرگز این را من ندیدم، کیست این؟

  مر ورا از مال و اقبال است بهر
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  در ببستم تا کسی بیگانه اي
  چیستش هین خدمتی: گفت صوفی

  میلش خویشی و پیوستگی است: گفت
  یک پسر دارد که اندر شهر نیست
  خواست دختر را ببیند زیر دست

  ار آرد باشد یا سبوس: باز گفت
  زاد کم ،ما فقیر و: گفت صوفی

  کی بود این کفو ایشان در زواج؟
  فقر و احتشام؟ ،همرنگ کی بود

  جامه نیمی اطلس و نیمی پالس
  باز کی شد هم نفس؟ ،با کبوتر

  کفو باید هر دو جفت اندر نکاح
  

  در نیاید زود نادانانه اي   
  ا بر آرم بی سپاس و منتی؟ت

  نیک خاتونیست، حق داند که کیست 
 خوب و زیرك چابک و مکسب کنی است

  اتفاقا دختر اندر مکتب است 
  میکنم او را به جان و دل عروس 

  مالدار و محتشم  ،قوم خاتون
  یک در از چوب و، دري دیگر ز عاج 

 ؟یاقوت و رخام ،چون شود همجنس

 عیب باشد نزد اربابِ شناس

 کی شود همراز، عنقا با مگس؟

  ور نه تنگ آید، نماند ارتیاح
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ن را سر یا یست مراد او ستر و صالح است و جواب گفتن صوفیگفتن زن که او در بند جهاز ن. 9
  دهیپوش

  او ،و ين عذریگفتم من چن: گفت
  میزر ملول و تخمه اما ز مال و 

  میم از قماش و زر و سیما ملول
و صالح یتر است و پاکقصد ما س  
  بگفت یشیعذر درو یباز صوف
  من هم مکرر کرده ام: گفت زن

  اعتقاد اوست راسختر ز کوه
  مرادم عفت است: دیگو یاو هم

  خود جهاز و مال ما: یگفت صوف
  یک تنی، مقام یخانۀ تنگ

  و زهد و صالح یباز ستر و پاک
  داند او احوال ستریبه ز ما م

  ان همچون خورستیخود ع يجهاز یب
  جهاز و خادم است یظاهر او ب*

  ستیز بابا شرط ن يشرح مستور
  ت را بدان گفتم که تاین حکایا

  مستزاد يهم به دعو يمر تو را ا

  ستم اسبابجوین ، منین: گفت  
  م یچون عامه ا یما به حرص و جمع، ن

 میم و تخمه از مال عظیفارغ

  در دو عالم، خود بدان باشد فالح 
  و آن مکرر کرد تا نبود نهفت 

  را مقرر کرده ام  يجهاز یب
  د شکوه ینا یچ میکه ز فقرش ه

  از شما مقصود، صدق و همت است 
  دا و خفایند هویب ید و مید

   یان نماند سوزنکه در آن پنه
  او ز ما به داند اندر انتصاح 

  ش و سر و دنبال ستریوز پس و پ
 وز صالح و ستر او واقف تر است

  وز صالح و ستر، او خود عالم است 
  ست یدا، چو روز روشنیچون بر او پ
  چو رسوا شد خطا یالف کم باف

  ن بدستت اجتهاد و اعتقادیا
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  يتو خائن بوده ا یچون زن صوف
  ی، گپ زنیکه ز هر ناشسته روئ

  

   يدام مکر اندر دغا بگشوده ا  
  یش نیخو ي، و ز خدايدارشرم 

   
  
 

  ر گفتن خدا رایع و بصیغرض از سم. 10
  "ریبص"آن گفت حق خود را  یاز پ
  "عیسم"آن گفت حق خود را  یاز پ
  "میعل"آن گفت حق خود را  یاز پ

  علم نها بر خدا اسم ِیست این
  میاسم مشتق است ز اوصاف قد

  ور نه تسخر باشد و طنز و دها
  حینام وق ییا علم باشد حی

  لقب "یحاج"طفلک نوزاده را 
  حین لقبها در مدیا: ندیگر بگو

  ا جنونیبود آن،  يتسخر و طنز
  ش از وصالیدانستمت پ یمن هم
  ش از لقایدانستمت پ یمن هم

  چونکه چشمم سرخ باشد در عمش
  شبان یب يدیبره دتو مرا چون 

  ده اندیعاشقان از درد ز آن نال
  را یشبان دانسته اند آن ظب یب

  ر آمد بر جگریتا ز غمزه ت
  ؟کم از بره، کم از بزغاله ام یک

  سزد یدارم که ملکش م یحارس
  میا گرم، آن علیسرد بود آن باد 

  ندارد نور جان یشهوان نفس ِ
  ز حق کرّ است و کور یشهوان نفس ِ

  چیدم به هیزآن نپرس هشت سالت
  

  ریات هر دم نذ يد ویکه بود د  
  ع یلب ز گفتار شن يتا ببند

  م یتو، ز ب يفساد یشیندیتا ن
  ه کافور دارد نام هم یکه س

  م یسق یمثال علت اول ین
  ایرا ض يریکرّ را سامع ضر

  ح یاه زشت را، نام صبیا سی
  بهر نسب  ینه "يغاز"ا لقب ی

  ح ینبود صح ،چون ندارد آن صفت
  قول الظالمون یپاك حق عما 

  کن بد خصال ی، ولیکه نکو روئ
  اندر شقا یزه راسخیکز ست

  نمش یدانمش ز آن درد، گر کم ب
  ندارم پاسبان  يتو گمان برد

  ده اندیگه مالیکه نظر تا جا
  را یگان دانسته اند آن سبیرا

  که منم حارس، گزافه کم نگر
  که نباشد حارس از دنباله ام 

  وزدیکه آن بر من م يبادداند آن 
  م یسق يب، ایست غایست غافل، نین

 انیدم عیدیت میدل کوره من ب

  دم ز دوریدیت میمن به دل کور
  چیچ پیپ دم ز جهل ِیکه پرت د

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  چون حمام يو تقوا چون گلخن یمثال دن. 11
  ؟خود چه پرسم آنکه او باشد به تون

  ا مثال گلخن استیشهوت دن
  ن تون صفاستیز یک قسم متقیل

  چون بود او سر نگون  "؟یتو چون"که   
  روشن است  يکه از او حمام تقو

  زآنکه در گرمابه است و در نقاست 
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  ن کشانیا، مانندة سرگیاغن
  شان حرص بنهاده خدایاندر ا
  ر و، در گرمابه رانین تون گیترك ا

  هر که در تون است، او چون خادم است
  او يمایهر که در حمام شد س

  ما آشکاریز سیان را نیتون
  ریش را بگیروش، بو ینیور نب

  بو، در آرش در سخن يور ندار
  صاحب ذهب یتو نئ: دیپس بگو

  حرص تو چون آتش است اندر جهان
  ن ناخوش استین زر، چو سرگیش عقل، ایپ

  کاو دم از آتش زند یآفتاب
  آفتاب آن سنگ را هم کرد زر

  مال گرد آورده ام: دیآنکه گو
  فزاست یرسوائن سخن گر چه که یا

  تا به شب يدیکه تو شش سله کش
  دیرا ند یآنکه در تون زاد و پاک

  بود تو یگر بتون انباز خواه
  

  بهر آتش کردن گرمابه دان   
  تا بود گرمابه گرم و بانوا

  ن آن گرمابه دان یرا، عترك تون 
  کاو صابر است و حازم است  ،مر ورا

خ زیهست پ او يبایدا بر ر  
  از لباس و از دخان و از غبار

  ریهر ضر يبو عصا آمد برا
  ث نو بدان راز کهن یاز حد

  ست سله چرك بردم تا به شب یب
  باز کرده هر زبانه صد دهان 

  ن فروغ آتش است یگر چه چون سرگ
  ق آتش کندیچرك تر را ال

  تا به تون حرص افتد صد شرر
  ن خورده ام یچرك چند یعنیست؟ یچ

  ن فخرهاست یان زیان تونیدر م
  تعب  یست سله بیدم بیمن کش

 دیپد یبر او رنج آرد   مشک يبو

  سود تو ینیان هرگز نبین زیز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  هوش و رنجور شد یعطر و مشک ب يقصۀ آن دباغ که در بازار عطاران از بو. 12
  دباغ در بازار شد یکیآن 

  دیهوش و خم یافتاد ب یکیآن 
  عطرش زد ز عطاران راد يبو

  خبر یهمچو مردار اوفتاد او ب
  آن زمان يجمع آمد خلق بر و

  براند یکف بر دل او م یکیآن 
  دانست کاندر مرتعه یاو نم

  د و سریمال یدستش هم یکیآن 
  آن بخُور ِ عود و شکّر زد بهم

  کشدیوآن شده خم تا نفس چون م
  و آن دگر نبضش گرفته از خرد

شیا بنگ و حشیخوردست،  یتا که م  

 تا خَرَد آنچه ورا در کار بد  

  دیچونکه در بازار عطاران رس
  دش سر و بر جا فتادیتا بگرد

  ان رهگذریم روز اندر مین
  ، ال حول گو، درمان کنان یجملگ

  فشاند يبر و يگریو ز گالب آن د
  ن واقعه یورا ااز گالب آمد 

  آورد تر یو آن دگر که گل هم
  کرد کم یو آن دگر از پوشش اش م
 شمد یوآن دگر بو از دهانش م

  جهدیمنتظر تا نبض او چون م
  ش یهش یخلق در ماندند اندر ب
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  شان را شتابیپس خبر بردند خو
  داند که چون مصروع گشتیکس نم

  ک برادر داشت آن دباغ زفتی
  نیسگ در آست نیسرگ یاندک
  ستیدانم ز چیمن رنجش هم: گفت

  چون سبب معلوم نبود مشکل است
  سبب را سهل شد یچون بدانست

  هستش اندر مغز و رگ: گفت با خود
  ان اندر حدث او تا به شبیتا م

  با حدث کردست عادت سال و ماه
  نوس مهین گفته است جالیپس چن

  کز خالف عادت است آن رنج او
  ین کشیاز سرگچون جعل گشته است 

  اوست ين سگ دارویهم از آن سرگ
  را بخوان "نیثیثات الخبیالخب"

  ا گالبیناصحان او را به عنبر 
  باتیثان را نسازد طیمر خب

ُ گم یچون ز عطر ِ وح   کژ گشتند و 
  ن مقالیست ما را ایماریرنج و ب

  آشکار ید نصحیگر به گفت آر
  میما به لغو و لهو فربه گشته ا

  دروغ و لهو و الغهست قوت ما، 
  کنندیرنج را صد تو و افزون م

  حد است یشان بیگند شرك و کفر ا
  

  نجا خراب یکه فالن افتاده است آ  
  ا چه شد کاو را فتاد از بام طشت ی

  امد زود تفت یگربز و دانا ب
  ن یبشکافت و، آمد با حنخلق را 

  ست ی، دوا کردن جلیچون سبب دان
  رنج و، در آن صد محمل است  يدارو

  دانش ِ اسباب، دفع جهل شد
  ن سگ یآن سرگ يبر تو، بو يتو

  طلب  ياست او روز یغرق دباغ
 عطرش الجرم دارد تباه يبو

  مار، آنش ده یآنچه عادت داشت ب
  رنجش از معتاد جو يپس دوا

  یهش ید جعل را بیاز گالب آ

  معتاد و خوست  یکه بدان او را هم
  ن سخن را باز دان یرو و پشت ا

  دوا سازند بهر فتح باب  یم
  ثقات  يق نباشد ایدر خور و ال

   "رْنا بکمیتَطَ"بد فغانشان که 
  کو وعظتان، ما را به فال یست نین

  م آن دم شما را سنگساریما کن
  م یش را نسرشته ایحت خویدر نص

  ن بالغ یرش معده ست ما را اشو
 کنندیون میعقل را دارو به اف

  خود است ین که دباغ اوفتاده بیه
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نیسرگ يه، به بویدباغ را به خفمعالجه کردن برادر دباغ، . 13
  آن جوان يراند از و یخلق را  م

  سر به گوشش برد همچون رازگو
  ده بودین سگ سائیکاو به کف سرگ

  دیآن حدث را واکش يچونکه بو
  دن گرفتیشد، مرده جنب یساعت
  دین بخواند افسون به گوش او دمیکا

  نند آن کسان یتا عالجش را نب  
  او ینیز بر بیپس نهاد آن چ

  ده بودید، آن دیمغز پل يدارو
 دیناخوش را شن يمغز زشتش بو

  بد شگفت  ین فسونیا: خلق گفتند
  دیادش رسیمرده بود، افسون به فر
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  جنبش اهل فساد آن سو بود
  ستیحت سود نیهر که را مشک نص

  مشرکان را، ز آن نجس خواندست حق
  ن ابدیکرم، کاو زاده ست در سرگ

  نثار رش نور يچون نزد بر و
  ش دادیور  ز  رش  نور حق قسم

  یس خانگیمرغ خس یک نیل
  یُته  ي، کز آن نوریتو بدان مان

  از فراقت زرد شد رخسار و رو
  اه و دود فامیگ ز آتش شد سید

  هشت سالت جوش دادم در فراق
  پخت تو یو، هرگز نخواه یخام

  غورة تو سنگ بسته، کز سقام
  

  که ز ناز و غمزه و ابرو بود  
  ست یبدش بهبود ن يبو نیجز بد

  کاندرون پشک زادند از سبق 
  خَود ينگرداند به عنبر خو یم

  دل چون قشور یاو همه جسم است، ن
  ن مرغ  زادیهمچو رسم مصر سرگ

   یبلکه مرغ ِ دانش و فرزانگ
   ینهیم يدیبر پل ینیزانکه ب

  وة ناپخته توی، ميبرگ زرد
  ن مانده ست خام یچن یگوشت از سخت

  ت و نفاق یذره خامک یکم نشد 
 عتو ي، ایگر هزاران بار جوش

  زند و، تو خام یغوره ها اکنون مو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

پوش و فهم کردن معشوق آن را  يس و رویش به تلبیعذر خواستن آن عاشق از گناه خو. 14
  زین

  ریکردم، مگامتحان : گفت عاشق
  امتحان یدانستمت ب یمن هم

  ، نام تو مشهور و فاشیآفتاب
  شتن را امتحانی، من خویتو من

  ا را امتحان کرده عداتیانب
  امتحان ِ چشم ِ خود کردم به نور

  ن جهان همچون خرابه ست و تو گنجیا
  کردم گزاف یخردگ ین بیز آن چن

  نهد یتا زبانم چون تو را نام
 حرمت راه زنگر شدم در راه  

ش ير خود ایجز به شمش   شاهم مکُ
  جز به دست خود مبرّم پا و سر

  سخُن یرانیباز م ییاز جدا
  ن دم راه شدیدر سخن آبادم ا

  نیم و مغز آمد دفیقشر را گفت
  آمد از ما در وجود یگر خطائ

  ریا ستی یفینم تو حریتا بب  
  ؟انیباشد خبر همچون ع یک، کیل

  ؟ان است ار بکردم ابتالشیچه ز
  ان یکنم هر روز در سود و زیم

  شان معجزات یتا شده ظاهر از ا
  که چشم بد ز چشمان تو دور يا

  گر تفحص کردم از گنجت، مرنج 
  تا زنم با دشمنان هر بار الف 

  ها دهدیده گواهین دیچشم از ا
  ر و کفن یمه، به شمش يآمدم ا

 ماهم مکُش يا ين از دوریش از ایب

  ن دستم، نه از دست دگریکه از ا
  ن مکن یکن ایکن، ول یهر چه خواه

  گاه شدیچون ب ،ستیگفت امکان ن
 ن ین نماند همچنیم ایگر بمان

 ودود يم در غفو ایداریچشم م
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  امتحان کردم، مرا معذور دار
  

  ش گشتم شرمساریچون ز فعل خو  
   

  دنیاو مال يس او را در رویرد کردن معشوق عذر عاشق را و تلب. 15
  در جوابش بر گشاد آن ماه لب

  يره اندر داوریت يله هایح
  لیح از مکر و يهر چه در دل دار

  يمش ز بنده پروریگر بپوش
  از پدر آموز، کآدم در گناه

  د آن عالم االسرار رایچون بد
  بر سر خاکستر انده نشست

  گفت و بس "ظلمنا ربنا انا"
  د جانداران پنهان همچو جانید

  مان مور باشیش سلیکه هال، پ
  ستیک دم مأی یجز مقام راست

  کور اگر از پند پالوده شود
  کور از نظر یستیآدما تو ن

  د به نادر گاه گاهیعمرها با
  ن قضا همراه اوستیکور را خود ا

  ستیچ يدر حدث افتد، نداند بو
  نثار یکند مشک يبر و یور کس

  صاحب نظر يپس دو چشم روشن، ا
  خاصه چشم دل که آن هفتاد توست

  غا ره زنان بنشسته اندیدر يا
  بسته چون رود خوش راهوار؟ يپا
  د دالیآ ین سخن اشکسته میا

  در اگر چه خُرد و اشکسته شود
  در، از اشکست خود بر سر مزن يا

  ستین اشکسته بسته گفتنیهمچن
  در سکستگندم ار بشکست و از هم 

  عاشق، چو جرمت گشت فاش يتو هم ا
  آنکه فرزندان ِ خاص ِ آدمند
  حاجت خود عرضه کن، حجت مگو

  توست شب  يما روز و، سو يکه سو  
  ؟يآور یان چرا مینایش بیپ
  دغل يا ،داست چون روزیش ما پیپ

  ؟يبریاز حد م یروئ یتو چرا ب
  گاه یپا يخوش فرود آمد به سو

  ش استغفار رایکرد ورد خو
  نجست  یاز بهانه شاخ تا شاخ

  ش و پس ید از پیچونکه جانداران بد
  تا آسمان  یکیدور باش هر 

  ن دور باش یبنشکافد تو را، اتا 
  ست یچ الال مرد را چون چشم نیه

  او باز آلوده شود یهر دم
  البصر یک إذا جاء القضاء عمیل

  نا از قضا افتد به چاه یتا که ب
  که مر او را اوفتادن طبع و خوست 

  ؟ستیا ز آلودگی ين بویاز من است ا
  اریهم ز خود داند، نه از احسان 

  است و صد پدربهتر از صد مادر 
  ن اوست یش چشم حس که خوشه چیپ

  ر زبانم بسته اندیصد گره ز
  ن معذور داریست، ایبس گران بند

  ایرت آسین سخن در است و، غیکا
  دة خسته شودید يایتوت

  شدن  یخواه یکز شکستن روشن
  است  یکاو غن ،حق  ُکند آخر درستش

  بر دکان آمد که نک نان درست 
  آب و روغن ترك کن، اشکسته باش 

  دمندینفحۀ انا ظلمنا م
  ن فتنه جویس لعیهمچو ابل
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  ب پوشیگر ورا شد ع یسخت روئ
  نیزه خواست بوجهل لعیاز ست

  يمبر معجزیآن ابو جهل از پ
  بوجهل سگ یمعجزه جست از نب

  ق حق معجز نخواستیک آن صدیل
  ؟یرا کز من یرسد همچون توئ یک
  

  رو بکوش  یزه و سخت روئیدر ست  
 نیشاه مه یمعجزات از مصطف

   يغز ینه ور ترکیخواست همچون ک
 اال که شک ،د و نفزودش از آنید

  د جز که راست یخود نگو ،ن رویا: گفت
  یکن ياریامتحان همچو من 

   

  
  
  
  
  
 

ن کوشک یخدا، از سر ا یبر حافظ يه السالم را که اگر اعتماد داریعل یعل يگفتن جهود. 16
  خود را در انداز، و جواب آن حضرت او را

  ک عنودی يرا گفت روز یمرتض
  بس بلند یو بام يبر سر قصر

  یظ است و غنیاو حف يآر: گفت
  ن ز بامیخود را اندر افکن ه: گفت

  قان توین گردد مرا ایقیتا 
  خامش کن، برو: رش گفتیپس ام

  رسد مر بنده را کاو با خدا یک
  زهره باشد کز فضول یبنده را ک

  رسد، کاو امتحانیآن خدا را م
  د آشکاریبما ما را نماتا 

  که تو را: چ آدم گفت حق رایه
  ت حلمت شهاینم غایتا بب

  ره سریعقل تو از بس که آمد خ
  آنکه او افراشت سقف آسمان

  ر رایندانسته تو شر و خ يا
  فالن ي، ايامتحان ِ خود چو کرد

  يکه شکر دانه ا یچون بدانست
  که اله یامتحان یپس بدان ب

  امتحان از علم شاه ین بدان بیا
  ن؟یچ عاقل افکند در ثمیه

  یم آگهیزانکه گندم را حک
  شوا و رهبر استیخ را که پیش

  نیدر راه د یامتحانش گر کن

  م خدا آگه نبودیکاو ز تعظ  
  ؟هوشمند يا یحفظ حق را واقف

   یو من یما را ز طفل یهست
  کن به حفظ حق تمام  ياعتماد

  و اعتقاد خوبِ با برهان تو
  تا نگردد جانت از جرأت گرو

  ؟ش آرد ز ابتالیش پیآزما
  ج گول یگ يامتحان حق کند؟ ا

  با بندگان  یش آرد هر دمیپ
  ده در سراریم از عقیکه چه دار

  امتحان کردم در آن جرم و خطا
  ؟ن؟ که رایاه، که را باشد مجال ا

  هست عذرت از گناه تو بتر
  ؟کردن او را امتحان یتو چه دان

  ر رایامتحان خود را کن، آنگه غ
  گران یز امتحان د یفارغ آئ
   يکاهل شکر خانه ا یپس بدان

  گاه ینفرستدت ناجا يشکر
  گاه ینفرستدت تا پا يچون سر

  ؟نیپر چم یان مستراحیدر م
   یچ نفرستد به انبار  َکهیه

  امتحان کرد، او خر است  يدیگر مر
  ن یقی یب يممتحن، ا يهم تو گرد
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  ان و فاشیجرات و جهلت شود عر
  د ذره سنجد کوه رایایگر ب
  تند یاس خود ترازو میکز ق

  زان خردیچون نگنجد او به م
  امتحان همچون تصرف دان در او

  تصرف کرد خواهد نقشها چه
  دیگر بدانست و بد یامتحان

  ؟ن صورت که بستیچه قدر باشد خود ا
  ن امتحان چون آمدتیوسوسۀ ا
  ، زود زوديدین وسواس دیچون چن

  سجده گه را  َتر ُکن از اشک روان
  آن زمان کت امتحان مطلوب شد

  ن چو وسواس آمدت در امتحانیه
  تا نگهدارد تو را آن ممتحن

  این بیالحق حسام الدائ یض يا
  

  ؟ن افتتاشیشود ز یاو برهنه ک  
   یفت يبر درد ز آن  ُکه ترازوش، ا

  کندیمرد حق را در ترازو م
  خرد را بر درد يپس ترازو

  مجو یچنان شاهتو تصرف بر 
  بر چنان نقاش، بهر ابتال

  ؟دیکش يکه هم نقاش آن بر و ین
  است؟  يش صورتها که در علم ویپ

  بخت بد دان، کآمد و گردن زدت 
  با خدا گرد و درآ اندر سجود

  ن گمان یا وارهانم زیخدا يکا
 ن تو پر خَرّوب شدیمسجد د

 باز گرد و رو بحق آر آن زمان

 و جن از گمان و امتحان ِ انس

  قصۀ داود بر گو و بقا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يبر بناه السالم یمان علیش از سلیه السالم پیو خروب و عزم کردن داود عل یقصۀ مسجد اقص. 17
  آن مسجد

  به تنگ يچون در آمد عزم داود
  ن بخوانیترك ا: کردش حق که یوح

  نیر ما آنکه تو ایست در تقدین
  ؟راز يدانا يست ایجرمم چ: گفت
  يتو خونها کرده ا ،یجرم یب: گفت

  شمار یب یکه ز آواز تو خلق
  رفتست بر آواز تو یخون بس

  مغلوب تو بودم، مست تو: گفت
  ؟که هر مغلوب شه مرحوم بود ین

  ت کو؟یمغلوب، معدوم يا: گفت
  ش رفتین معدوم کاو از خوین چنیا

  ات حق فناستیاو به نسبت با ح
  ر اوستیجملۀ ارواح در تدب

  آنکه او مغلوب اندر لطف ماست

  به سنگ  یکه بسازد مسجد اقص  
  ن بدان ید ایایکه ز دستت بر ن

  ن یگز ي، ايبر آر یمسجد اقص
  که مسجد را مساز یکه مرا گوئ

   يخون مظلومان به گردن برده ا
  جان بدادند و شدند آن را شکار

  خوب جان پرداز تو يبر صدا
  دست من بر بسته بود از دست تو

  ؟که المغلوب کالمعدوم بود ین
  قنوایست معدوم ایجز به نسبت ن

  ن هستها افتاد و زفت یبهتر
  قت در فنا او را بقاست یدر حق

  ر اوست یتأثجملۀ اشباح در 
  ست مضطر، بلکه مختار والست ین
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  ار آن است خَودیاخت يمنتها
  یچاشن يرا نبود ياریاخت

  در جهان گر لقمه و گر شربت است
  ر شدیتاث یلذات بگر چه از 

  هر که او مغلوب شد مرحوم گشت
  چنان معدوم کز اهل وجود ین

  گشت موجودات را یبلکه وال
  مکان ینشان و ب یمثال و ب یب
  شکال اندر سوال و در جواب یب

  

  نجا مفتقدیارش گردد ایکه اخت  
   یآخر او محو از من یگر نگشت

  لذت او فرع ترك لذت است 
 ر شدیبود او و لذت گ یلذت

 در بحار رحمتش معدوم گشت

 چربد اندر گاه جود يچ بر ویه

 ایر ینفاق و ب یگمان و ب یب

 چنان ین و بیچن یزمان و ب یب

  مزن واهللا اعلم بالصوابدم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ةٌ و العلماء کنفس واحده، خاصه اتحاد داود و سل. 18 نُونَ إِخْو ؤْما الْماء یر انبیمان و سایشرح ِإنَّم
ن عالمت یدرست نباشد و ا یچ نبیمان به هیا يمنکر شوشان را یاز ا یکیهم السالم که اگر یعل

م یوار قایک دیران شود و ی، آن همه ویران کنیک خانه از آن هزار خانه ویاتحاد است که 
قُ ب نْهم و العاقل ینماند که ال نُفَرِّ م دن خود از اشارت گذشتیه االشاره، ایکفینَ أَح  

  پس خطاب آمد به داود از خدا
  ن خبریاندر تفکر زدل مدار 

  نه اتیدر س ،پاك دل يغم مدار ا
  ن بنایبگذر ز :میکه تو را گفت

  ن قضا رفته است بر حکم قضایا
  ما رضا ده شاد باش يبا قضا

  گردد تمامین به جهد تو نمیکا
  د به جهد و زور تویگر چه برنا

  نمقامید به جهدت ایگر چه برنا
  میحک يکردة او کردة توست ا

  یکیمان یک ایل مومنان معدود،
  ر فهم و جان که در گاو و خر استیغ

  یر عقل و جان آدمیباز غ
  ندارد اتحاد یوانیجان ح
  ر آنینگردد س ،ن نانیگر خورد ا

  کند از مرگ او ين شادیبلکه ا
  ک جداستیجان گرگان و سگان هر 

  جمع گفتم جانهاشان من به اسم

 کو لقایغمبر نین پیگز يکا  

 غم مخورره مده در دل مالل و 

 نه اتییپاك دار از هر غبار آ

 ا تو را نبود شناین دریکاندر ا

 دادن رضا ید همیمر تو را با

 د غم آزاد باشیتن بده وز ق

 ن کوشش و بردار گامیبگذر از ا

  ک مسجد را بر آرد پور تویل
 ک پور تو کند آن را تمامیل

  م یدان قد یمومنان را اتصال
   یکیکن جان یجسمشان معدود، ل

  گر است ید یرا عقل و جان یدمآ
   یآن دم یدر ول یهست جان
  ن اتحاد از روح ِ بادیتو مجو ا

  ن، نگردد آن گران یور کشد بار ا
  ند برگ اویرد، چو بیاز حسد م

  ران خداست یش يمتحد جانها
  جان، صد بود نسبت به جسم  یکیکان 
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بنوز آفتات که تمامت  یتعالیاء و دوستان خدایا و اولیانب يان اتحاد جانهایمثل آوردن در ب. 19
و هر  ياها را بتابش خود روشن کند و در هر خانه و سرایابانها و کوهها و دریها و بیخانها و سرا

گر بنور یمردم د يباشد و اختالف جانها یکنور و روشنیگر دهد و همه ید یدشت و صحرا روشنائ
ن انوار یگر است و چون آفتاب طلوع کند ایماه و ستارگان و نور چراغ که هر کدام نور د

 یتید جمال و جالل حق از مشرق ازل طالع شود انوار عارینمانند چنانکه روز حشر چون خورش
 محو گردد

  د سمایک نور خورشیهمچو آن 
  انوارشانک باشد همه یک یل

  چون نماند خانه ها را قاعده
  ن مقالید زیفرق و اشکاالت آ

  ریحد بود از شخص ش یفرق ها ب
  خوش نظر يک در وقت مثال، ایل

  ر بودیآخر مثال ش ،ریکان دل
  ن سرایندارد ا ینقش ،متحد

  دست آورم یهم مثال ناقص
  نهندیم یشب به هر خانه چراغ

  ن تن بود، نورش چو جانیا ،آن چراغ
  ن حواسیلۀ ایچراغ شش فت آن
  م دمید نیخواب نز یخور و ب یب
  ل و روغنش نبود بقایفت یب

  اش مرگ جوست یزانکه نور علت
  بقاست یبشر هم ب يجمله حسها

  ان مایپا ینور حس جان ب
  ک مانند ستاره و ماهتابیل

  کیَک  آنچنان که سوز و درد زخم ِ
  آنچنان که عور اندر آب جست

  باال طوافکند زنبور بر یم
  ن زمانیزنبور ا ،آب ذکر حق و

  ین فالن و آن فالن بگذر همیز
  ذکر و صبر کن دم بخور در آبِ

  بعد از آن، تو طبع آن آب صفا

  صد بود نسبت به صحن خانه ها  
  ان یوار از میتو د يریچون که برگ

  مومنان مانند نفس واحده 
  ن، باشد مثال یاک نبود مثل یل

  ریزاد دل یتا به شخص آدم
  نگر يجانباز ياتحاد از رو

  ر در جملۀ حدودیست مثل شین
  م من تو رایوا نما یتا که مثل
  خرد را واخرم  یرانیتا ز ح

  رهندیز ظلمت م ،تا به نور آن
  ن و آن یل و ایهست محتاج فت

  بر خواب و خور دارد اساس  یجملگ
  ز هم یند ینز ،با خور و با خواب

  وفا یل و روغن او هم بیبا فت
  د؟ که روز روشن مرگ اوست یچون ز

  ش نور روز حشر الست یزانکه پ
  ایو ال چون گ یفان یست کلین

  جمله محوند از شعاع آفتاب 
  ک ید مار الیمحو گردد چون در آ

  تا در آب از زخم زنبوران برَست 
  چون بر آرد سر، ندارندش معاف 

  ن فالنه و آن فالن یاد ایهست 
 ید دمیذکر حق با گرت زآبِ

  از فکر و وسواس کهن  یتا ره
  سر تا به پا ی، جملگيریخود بگ
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  آن چنان کز آب، آن زنبور ِ شر
  تو دور از آب باش یبعد از آن خواه

  کز جهان بگذشته اند یپس کسان
  در صفات حق، صفات جمله شان

  نیبا آن دلنشش و ینشان از خو یب
  ش آن شه زنده دمیمرده از خود پ

  حرون يا یگر ز قرآن نقل خواه
  نیک بیمحضرون معدوم نبود، ن

  ش در عذابیمحجوب از بقا روح ِ
  وان، المرادین چراغ حس حیز

  فالن يروح خود را متصل کن ا
  ستندیصد چراغت گر مرند، ار ب

  ن اصحاب مایزآن همه جنگند ا
  د بودیا خورشیزانکه نور انب

  ک بماند تا به روزیرد، یک بمی
  ياز غذ یبود ح یوانیجان ح
  شود ین چراغ و طیرد ایگر بم

  ن هم به پاستیا ینور آن خانه چو ب
  بود یوانین مثال جان حیا

  شب چون ماه زاد يباز از هندو
  ک شمرینور آن صد خانه را تو 

  د تابان بر افقیتا بود خورش
  د جان آفل شودیباز چون خورش

  ین مثال نور آمد، مثل نیا
  بر مثال عنکبوت زشت خو

  ش پردة نور کردیاز لعاب خو
  رد، بر خوردیگردن اسب ار بگ

  لگام ین بر اسب توسن بیکم نش
  ن آهنگ منگر سست و پستیاندر ا

  

  رد حذریزد، از تو هم گیگر یم  
  خواجه تاش  یطبع آب ،که به سرّ هم

  ند و، در صفات آغشته اندیال ن
  نشان  یش آن خور، بیهمچو اختر پ

 نیهمنش یاز کمال قرب معن

 قدم يدر کود یزندة جاو

   "نا محضرونیع هم لدیجم"خوان 
  ن یقی یروحها دان يتا بقا

  در بقا پاك از حجاب  ،واصل روح ِ
  اتحاد یگفتمت هان تا نجوئ

  زود با ارواح قدس سالکان 
  ستندیگانه نیباش فارغ، چون 

  اید اندر انبیجنگ کس نشن
  نور حس ما، چراغ و شمع و دود

  گر با فروزیک بود پژمرده، دی
   يک و بدیرد او به هر نیبم هم

  ؟شود یه مظلم کیخانۀ همسا
  پس چراغ حس هر خانه جداست 

  بود یمثال جان ربان ین
  فتاد ينور یبر سر هر روزن

  ن دگریا یکه نماند نور آن ب
  هست در هر خانه نور او قنق 

  ل شودینور جملۀ خانه ها زا
   ی، عدو را ره زنيمر تو را هاد

  بافد اوگنده را بر  يپرده ها
  دة ادراك خود را کور کردید

  رد پاش، بستاند لگدیور بگ
  شوا کن، والسالم ین را پیعقل و د

  ن ره صبر و شقّ انفس استیکاندر ا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ه السالمیمان علیدر دست سل یمسجد اقص يۀ قصۀ بنایبق. 20
 ک خوین یمان نبیبا سل    باز گرد و قصۀ مسجد بگو
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  مان کرد آغاز بنایچون سل
  شد کرّ و فریده میش دیدر بنا

  چون به امر حق بنا کرد آن بنا
  بدش يارین و آسمان یاز زم

  سکست یدر بنا هر سنگ کز  ُکه م
  همچو از آب و گل آدم کده

  نده شدهیحمال آ یسنگ ب
  نده بودیآب روان زآ ،نیاز زم

  سرشت یشتن گل میآب و خاك از خو
  همچو آدم کز گل آمد اصل او

  وار جنت جان بدشیچون در و د
  وار بهشتید: د کهیگو یحق هم

  ستیبا آگه ،وار تنیچون در و د
  وه، هم آب زاللیهم درخت و م

  نه ز آلت بسته اند ،زانکه جنت را
  ز آب و گل مرده بدست ،ن بنایا
  ش ماند پر خللین به اصل خویا

  ابیر و قصر و هم تاج و ثیهم سر
  ده شودیچیفرّاش پ یفرش ب

  حمال شد یار بیتخت او س
  ده شدین ز غم ژولیخانۀ دل ب

  الخلوددار  یهست در دل زندگ
  تمام یچونکه گشت آن مسجد اقص

  هر بامداد يمان در شدیچون سل
  گه به گفت و لحن و ساز ،يپند داد

  ، خلق را جذاب تریپند فعل
  کم بود يریواندر آن، وهم ام

  

   یون چون منیهما ،پاك چون کعبه  
  دگر يفسرده چون بناها ین

 برتر آمد از ستاره و از سما

 بدش يانس اندر مدد کار جن و

  گفت از نخست  یهم "یرو ابیس"فاش 
  نور ز آهک پاره ها تابان شده 

  وارها زنده شده یو آن در و د
 خاك آن آب روان را بنده بود

 سرشت یواندر آن گل صورت دل م

 آمد وصل او "ینفخت روح"وز 

 وار جان ارزان بدشیآن در و د

  جان و زشت  یوارها بیست چون دین
  ست یچون شاهنشه ،زنده باشد خانه

  ث و در مقال یدر حد یبا بهشت
  ت بسته اندیبلکه از اعمال و ن

  و آن بنا از طاعت زنده شدست 
  و آن به اصل خود که علم است و عمل 

  در سؤال و در جواب  یبا بهشت
  ده شودیمکناس روب یخانه ب

  حلقه و در، مطرب و قوال شد
  دده شیروب يکناس از توبه ا یب

  ؟د، چه سودیآ یدر زبانم چون نم
 مان والسالمیز اهتمامات سل

  مسجد اندر، بهر ارشاد عباد
  ازیرکوع  با ن یگه به فعل اعن

  گوش و کریکاو رسد در جان ِ هر ب
  ر آن محکم بودیدر حشم، تاث

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان آنکه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به یدر ب يقصۀ آغاز خالفت عثمان و خطبۀ و. 21
  قول

  قصۀ عثمان که بر منبر برفت
  ه بدستیمنبر مهتر که سه پا

  د تفت یافت بشتابیچون خالفت   
    ه نشست یرفت بوبکر و دوم پا
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  شیه عمر، در دور خویبر سوم پا
  تخت يدور عثمان آمد او باال

  بو الفضول یپس سؤالش کرد شخص
  ؟يشان برتریاز ا یچون جست پس تو

  يه بدیم پایم سیاگر جا: گفت
  جو يه شدم من جایور دوم پا

  ین باال مقام مصطفیهست ا
  خطبه آن ودود يبعد از آن بر جا

  ن بخوانیه: دیکس را که گو یزهره ن
  بنشسته بد بر خاص و عام یبتیه

  نا، ناظر آن نور بودیهر که ب
  ریآن ضر يفهم کرد  یتا ز گرم

  ده راید دیگشا  ین گرمیک ایل
  یو حالت یاش را ضجرت یگرم

  کور چون شد گرم از نور قدم
  بو الحسن يا ی، ولیسخت خوش مست

  ب کور باشد ز آفتابین نصیا
  نا بودین نور را بیوآنکه او ا

  ن زبانیور شود صد تو که باشد ا
  د پرده رایگر بسا يبر و يوا

  دست چه بود؟ خود سرش را بر کند
  ر سخن گفتم تو رایتقد ن بهیا

  ي، خالو بديه بدیخاله را خا
  از زبان تا چشم، کاو پاك از شک است

  د، نور از آسمانین مشو نومیه
  صد اثر در کانها از اختران
  اختر گردون ظلم را ناسخ است

  نیمستع يچرخ ِ پانصد ساله راه، ا
  سه هزاران سال و پانصد تا زحل

  ابیه در ایدرهمش آرد چو سا
  نفوس پاك اختروش مددوز 

  ظاهر آن اختران قوام ما

  ش یحرمت اسالم و ک ياز برا  
  بر شد و بنشست آن محمود بخت 

  رسول  يکان دو ننشستند بر جا
   يشان کمتریچون به رتبت تو از ا

   يشدیعمرتان م یوهم مثل
  مثل ابوبکر است او :یگفتئ

  ست با آن شه مراین یوهم مثل
  تا به قرب عصر لب خاموش بود

  د ز مسجد آن زمان یا برون آی
  زدان صحن و بام یپر شده از نور 

  فزود  یکور را زآن تاب هم گرم
  ریبس من یکه بر آمد آفتاب

  ده راین هر بشنیند عیتا بب
   یفسحت يز آن تبش دل را گشاد

  نا شدم یمن ب :د کهیاز فرح گو
  نا شدن یراه است تا ب يپاره ا

  ن، واهللا اعلم بالصواب یصد چن
  ؟نا بودیکار بو س یشرح او، ک

  ان یکاو بجنباند به کف پردة ع
  کند دستش جدا یغ اللهیت

  کند یکز جهل سرها م يآن سر
  ؟ن کجایور نه خود دستش کجا و ا

   ير آمدست ار او بدین به تقدیا
  م، اندك است یصد هزاران سال گو

  ک زمان یرسد در یحق چو خواهد، م
  رساند قدرتش در هر زمان یم

  اختر حق، در صفاتش راسخ است 
  ن یک آمد با زمیدر اثر نزد

  تش آرد عمل یدم به دم خاص
  ؟ش آفتابیست پیه چیطول سا

  رسدیگردون م ياخترها يسو
  باطن ما گشته قوام سما
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عالم  یآدم: ندیگو یاله ياست و حکما يعالم صغر یآدم: ندیان آن که حکما گویدر ب. 22

قت ین حکما در حقیمقصور بود و علم ا یرا که آن علم حکما بر صورت آدمیاست ز يکبر
  موصول بود یقت آدمیحق

  یتوئ يپس به صورت عالم صغر
  وه استیظاهر آن شاخ اصل م

  د ثمریل و امیم يگر نبود
  وه زادیآن شجر از م یپس به معن

  ایکادم و انب: ن گفتیز یمصطف
  ن فرموده است آن ذوفنونیبهر ا

  گر به صورت من ز آدم زاده ام
  من بدش سجدة ملک يکز برا

  پدر یمعن د دریپس ز من زائ
  اول فکر آخر آمد در عمل

  ک زمان از آسمانیحاصل اندر 
  ن ره درازین کاروان ایست بر این

  رود در هر زمانیدل به کعبه م
  مر جسم راست ین دراز و کوتهیا

  ل کردیچون خدا مر جسم را تبد
  ن زمان، بردار گامید است ایصد ام

  یزنیلۀ چشم بر هم میگر چه پ
  

   یتوئ يعالم کبر یپس به معن  
  باطنا بهر ثمر شد شاخ هست 

  ؟باغبان هر سو شجر ينشاند یک
  گر به صورت از شجر بودش والد

  ر لوایخلف من باشند در ز
   "نحن االخرون السابقون"رمز 

  جد جد افتاده ام  یمن به معن
  من رفت بر هفتم فلک  یوز پ

  شجر یوه زاد در معنیپس ز م
  کاو بود وصف ازل  يخاصه فکر

  در کاروان ید ایآ یرود میم
  ؟د با مفازیمفازه زفت آ یک

  رد ز امتنان یجسم طبع دل بگ
  ؟چه دراز و کوته آنجا که خداست

  ل کردیم یفرسخ و ب یرفتنش ب
  ، خلّ الکالم یفت يعاشقانه، ا

   یکن ی، ره مينه خفته ایدر سف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  نۀ نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرقیکمثل سف یث که مثل امتین حدیر ایتفس. 23
  غمبر که منین فرمود پیبهر ا

  نوح یم چون کشتیما و اصحاب
  یی، تو دور از زشتیخیچونکه با ش

  يقو یدر پناه جان جان بخش
  شیام خویغمبر ایمگسل از پ

  لیدل یره ب يچون رو، يریگر چو ش
  خیش ين مپر، اال که با پرهایه
  موج لطفش بال توست یک زمانی

  قهر او را ضد لطفش کم شمر

  ام به طوفان زمن  یهمچو کشت  
  ابد فتوح یهر که دست اندر زند 

   ییو در کشت ياریروز و شب س
   يرویو در ره م یخفته در کشت

  ش یه کم کن بر فن و بر کام خویتک
  ل یو ذل یهمچو روبه در ضالل

  خ یش يعون ِ لشکرها ینیتا بب
  حمال توست  یآتش قهرش دم

  ن اندر اثریدو باتحاد هر 

  
  
  
  
  
  
  
  



32 

 

  کندیک زمان چون خاك سبزت می
  جسم ِ عارف را دهد وصف جماد

  ر اویند غیند، نبیک او بیل
  اریکن از انکار  یمغز را خال

  ار منیخلد از  يبو یابیتا ب
  یستیان گر بیدر صف معراج

  تا قمر ینیچو معراج زم ین
  تا سما يچو معراج بخار ین

  یستیگشت، خنگ ن یخوش براق
  کندیاها سمش مس میکوه و در

  رو  روان یو م یپا بکش در کشت
  رو تا قدم ین يو پا یدست ن

  اسیدر سخن پردة ق يدیبردر
  فلک بر گفت او گوهر ببار يا

  ، گوهرت صد تا شوديگر ببار
  بهر خَود یکرده باش يپس نثار

  

  کندیک زمان پر باد و گبزت می  
  ن شادید گل و نسریتا بر او رو

  جز به مغز پاك ندهد خلد بو
  اریابد از گلزار یحان یتا که ر

  من یرحمن از  يچون محمد، بو
   یستید، نیچون براقت پر گشا
  تا شکر یبلکه چون معراج کلک
  تا نها  ینیبل چو معراج جن

   یستیآردت، گر ب یهست يسو
  کندیتا جهان ِ حس را پس م

  معشوق ِ جان ِ جان روان  يچون سو
  آنچنان که تاخت جانها از عدم 

  سمع سامع را نعاس  يگر نبود
  از جهان او جهانا شرم دار

  ا شودیننده و گویجامدت ب
  ۀ تو صد شودیچون که هر سرما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ه السالمیمان علیسل يس از شهر سبا سویه فرستادن بلقیقصۀ هد. 24
  س از سبایه که بلقیهمچو آن هد

  س چل استر بدستیۀ بلقیهد
  دیرس یمانیسل يچون به صحرا

  بر سر زر تا چهل منزل براند
  میزر را وابر: بارها گفتند

  است یده ،ده کش خاك زر ِ يعرصه ا
  ه تا الهیهد ،ببرده عقل يا

  دیه آنجا شد پدیچون کساد هد
  ر رواا ،ار کساد و :باز گفتند

  ستیما را بردن ،گر زر و گر خاك
  دیواپس بر :ند کهیگر بفرما

  دید شنیبا یامر و فرمان را هم
  ه آورانیپس روان گشتند هد

  دیمان آن بدیخندش آمد چون سل

 ایک يفرستاد، ایمان میبر سل  

  بار آنها جمله خشت زر بدست 
دیپخته دِ   فرش آن را جمله زر  

  نماند یآب ،تا که زر را در نظر
   ؟میگار اندریما چه ب ،مخزن يسو

  است  یه بردن آنجا ابلهیزر به هد
  راه  آنجا کمتر است از خاك ،عقل

  دیواپس کش یشان همیشرمسار
  م مایبنده فرمان ؟ست بر مایچ

  ست یبجا آوردن ،امر فرمانده
  دیتحفه را باز آور ،هم به فرمان

 دید کشیه را بایتا بدانجا هد

 مان جهانیتا به تخت آن سل

  ؟دیمزطلب کردم  یکز شما من ک
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  دیاستم امه ینگفتم که به هدمن 
  ه هاستینادر هد ،بیکه مرا از غ

  کاو زر کند ،يد اختریپرستیم
  د آفتاب چرخ رایپرستیم

  ماست از امر حق طباخ ِ ،آفتاب
  ؟یرد چون کنیآفتابت گر بگ

  ؟صداع يبه درگاه خدا آر ین
  ؟د کویخورش ،م شبیکشندت نُ گر 

  حادثات اغلب به شب واقع شود
  يخم شوَ گر ز آستانه  ،حق يسو

  م با تو لبیگشا ،حرمم يچون شو
  یجز روان پاك او را شرق ن

  روز آن باشد که او شارق شود
   ؟ش آفتابید ذره پیچون نما

  شودیرا که رخشان م یآفتاب
  عرش اش در نور ِ ینیهمچو ذره ب

  قرار یب و خوار ون یمسک اش ینیب
  يثرأک میکه از او  یئایمیک

  م تابین يکه از و ،يرینادر اکس
  ک عملیکز  ،يناگریبوالعجب م

  جان و اختران يدرها یباق
  آفتاب زبون ِ ،یدة حسید

  ش آن نظریتا زبون گردد به پ
  بود ين ناریا ،و يکان نظر نور

  

  دیه شویق هدیال :بلکه گفتم  
  ز خواست یارد نیکه بشر آن را ن

  کاو اختر کند ،دیرو به او آر
  نرخ را یخوار کرده جان عال

  م او خداست یئکه گو ،باشد یابله
  ؟یرون کنیتو چون ب ،زو یاهیآن س

  واده شعاع  ،را ببر یاهیکه س
  از او یا امان خواهی ،یتا بنال

  ب بودئو آن زمان معبود تو غا
   يحرم شوم ،از اختران یوا ره
  شب  میآفتاب ن ینیتا بب

   یدر طلوعش روز و شب را فرق ن
  او بارق شود نکهشب نماند چو

   خور چنان باشد در آن انوار و تاب
  شودیران میکند و حُ شش یده پید
  موفور عرش  حد یش نور بیپ
  کردگارت شده از ده را قوید

   يگشت آن اختر ،بر دخان افتاد
  بکردش آفتاب  ،زد یبر ظالم
  ل حز رّت را بین خاصیبست چند
  طالب بدان  يا ،اسین مقیهم بر ا

  اب یو ب يجو یئدة ربانید
  شعشعات آفتاب با شرر

  بود يبس تار ،ش نورینار پ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قدس سره یخ عبد اهللا مغربیکرامات و نور ش. 25
  یخ مغربیگفت عبد اهللا ش

  در شصت سال یدم ظلمتیمن ند
  قال او صدق ِ ،ان گفتندیصوف

  ر از خار و گوپ يابانهایدر ب
  به شب او گفتیپس ناکرده م يرو

  راست يسو :ک دمیبعد  یباز گفت

   یدم من شبیشصت سال از شب ند  
  ز اعتالل  یبه شب ن یبه روز و ن ین

  م در دنبال اویرفت یشب هم
  ش رویاو چو ماه بدر ما را پ

  چپ  يل کن در سویم ،ن گو آمدیه
  ش پاست یپ يکه خاررا یز ،ل کنیم
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  بوسش گشته ما يپا یروز گشت
  بوس يپاش را ما پا یروز گشت

  اثر يل بر وز گ ین ،ز خاك و ین
  يکرده خدا یرا مشرق یمغرب

  فارس است ین شمس شموسینور ا
  ؟دیچون نباشد حارس آن نور مج

  در امان ،رو یتو به نور او هم
  پاك رود آن نور ِیشت میش پیپ
  ست دانرا را یالنَّب يخزیوم ال ی

  امت آن فزونیگر چه گردد در ق
  غ و هم به ماغیکاو ببخشد هم به م

  

 پاکش از گل، هر دو پا يزآنکه بود  

  عروس  يش چو پاهایهاگشته پا
  ب حجرینه از خراش خار و آس

   يزا کرده مغرب را چو مشرق نور
  روز خاص و عام را او حارس است 

  دیکه هزاران آفتاب آرد پد
  ان اژدها و کژدمان یدر م

  را چاك چاك  یکند هر رهزنیم
  بخوان  "همیدین ایب یسعی"نور 

  د آزمون ینجا بخواهیاز خدا ا
  واهللا اعلم بالبالغ  ،جان نور ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 يه ها که آورده بودند سویس را با آن هدیه السالم رسوالن بلقیمان علیدن سلیباز گردان. 26
  یمان و ترك آفتاب پرستیس را به ایبلقمان یسلس و دعوت کردن یبلق

  رسوالن خجل يد ایباز گرد
  دیبر سر آن زر نه ،ن زر منیا

  ق حلقۀ زر استیفرج استر ال
  که نظرگاه خداوند است آن
  ؟کو نظرگاه شعاع آفتاب

  دیز جان اسپر کن ،از گرفت من
  بر بام است او ،مرغ فتنۀ دانه

  چون به دانه داد او دل را به جان
  کند یکه به دانه مآن نظرها 

  نظر يدزدیگر تو م :دیدانه گو
  ن سو تو رایند آن نظر ایچون گشا
  ام یدت آن نظر اندر پیچون کش

  

  دل  ،دیدل به من آر ،زر شما را  
  دیتن فرج استر را ده يکور
  زرد اصفر است  يرو ،عاشقِ  زر

  کان  ،د استیکز نظر انداز خورش
  ؟کو نظرگاه خداوند لباب

  دیهم گرفتار منگر چه اکنون 
  بستۀ دام است او ،پر گشاده

  مر و را بگرفته دان  ،ناگرفته
  زندیکاو به پا بر م ،آن گره دان

  دزدم ز تو صبر و مقر یمن هم
 شتن غافل مرایپس مدان از خو

  ام  یکز تو من غافل ن یپس بدان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

از آن گل  ،لخوارگ يدن مشتریبود و دزد يل سر شواو گ يکه سنگ ترازو يقصۀ عطار. 27
  ده کردن مر ورایدن عطار و نادیو د دن شکریهنگام سنج

  گل خوار رفتِ  یکی يش عطاریپ
پس ب ِ   ار دو دلطرّ ،عطار ر

  جوان، ابلوج من يا: گفت عطار

  تا خرد ابلوج قند خاص زفت   
ل موضع سنگ ترازو بود گ  

 سخن یتکلف ب یکو بیهست ن
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  من است يترازو  سنگ ،لگ کیل
  قند جو یهستم در مهم :گفت

  لخور استش آنکه گیپ :گفت با خود
  پسر يا :گفت اوهمچو آن دالله ک

  ز هستیک چیک هم یل ،بایسخت ز
  ن خود گر بودین چنیا ،بهتر :گفت

  ل استسنگت از گ ،سنگ و يگر ندار
  اندر آن کفۀ ترازو ز اعتداد

  گر به دستیکفۀ د يپس برا
  ر ماندیاو د ،يشه ایچون نبودش ت

  فتگگلخور ناشِ ش آن سو بود، یرو
  د ناگهانیایکه ن ،ترس ترسان

  د عطار آن و خود مشغول کردید
  يبریمن م ،گلِ  و ز ،يگر بدزد

  يک از خریل ،ز من یترس یتو هم
  ز آزمود ،شکر را تو ینیچون بب

  میچنان احمق ن ،گر چه مشغولم
  کندیز آن دانه نظر خوش مامرغ 

  يبریم یچشم حظ راه ز گر
  ر است و سمیچون ت ،ن نظر از دوریا

  فیدام مرغان ضع ،ایمال دن
  ست ژرفیکه او دام یلکن میتا بد

  نخواهم ملکتان یم ،مانیمن سل
  د خود مملوك ملکین زمان هستیکا

  ن جهانیر ایاس يا ،باژگونه
  محبوس جان ،ن جهانیتو بندة ا يا

  

  دن است یل شکر بخریرا مو گر ت  
باش گو د،هر چه خواه ،زانیم سنگ  

  ل نکوتر از زر است گ ؟سنگ چه بود
  افتم بس خوب فری ینو عروس
  دختر حلواگر است  ،رهیکان ست

  ن تر بودیریدختر او چرب و ش
  دل است  قوت  ،گل مراِ به  ،ن به ویا

  ل را نهادسنگ آن گ ياو بجا
  شکست  یشکر را مهم به قدر آن 

  را منتظر آنجا نشاند يمشتر
  دن گرفت یده دزدیگل از او پوش

  چشم او بر من فتد از امتحان 
  زرد يرو يا ن،یاز اکه فزون تر دزد 

   يخوریخود م يرو که هم از پهلو
   يترسم که تو کمتر خور یمن هم

  احمق و غافل که بودک یپس بدان
  ام  یتو از ن یکه شکر افزون کش

  زندیراهش م ،هم از دوردانه 
  ؟يخوریخود م يکباب از پهلو ین

  صبر تو کم  ،شودیعشقت افزون م
ف یدام مرغان شر ،یلک عقبم  

  د مرغان شگرف نیدر شکار آ
  لکتان برهانم از هر هِ بلکه من 

مالک د ز هلک یبجهاو آنکه  ،لکم  
  ن جهان یر ایام ينام خود کرد

  ؟ش را خواجۀ جهانیخو یئچند گو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ه السالم مر آن رسوالن را و دفع وحشت و آزار از یمان علیکردن و نواختن سل يدل دار. 28
  شانیه شرح کردن با ایشان و عذر قبول ناکردن هدیدل ا

  فرستمتان رسولیم ،رسوالن يا
  د از عجبیدیس آنچه دیش بلقیپ

  دیزر بد يکه چهل منزل به رو

  از قبول  ،من بهتر شما را رد  
  ابان ذهب ید از بیئباز گو

 دیشدیه خجل چون مین هدیوز چن
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  میتا بداند که به زر طامع نه ا
  نیهمه خاك زم ،گر خواهد ،آنکه

  نیزر گز يا ،آن کند يحق برا
  میر فنم از زر که ما بس پیفارغ

  ؟میکنیۀ زر میکد یاز شما ک
  گر ملک سباست ،دیریترك آن گ

  يبند است آنکه تختش خوانده اتخته 
  ودش خَیستت بر رین یپادشاه

  دیشت سپیمراد تو شود ر یب
  مالک الملک است هر کش سر نهد

  ش خدایپ يک ذوق سجده ایل
  که نخواهم ملکها یپس بنال

  یاز بد رگ ،پادشاهان جهان
  سر گردان و دنگ ،ور نه ادهم وار

  ن جهانیک حق بهر ثبات ایل
  شان تخت و تاجین بر ایریتا شود ش

  گیزر چو ر ياز خراج ار جمع آر
  همره جانت نگردد ملک و زر

  ست تنگین جهان چاهیکا ینیتا بب
  به بام یئچون ز چاه آ ،دیتا بگو

  هست در چاه انعکاسات نظر
  کودکان را ز اختالل ،يوقت باز
  اگر گشته اندیمیک ،عارفانش

  

  م ین آورده ایاز زر آفر ،ما زر  
سر به سر زر گردد و دن یثم ر  

  ن ین را نقره گین زمیروز محشر ا
  م ین کنیان را سر به سر زریخاک

  م یکنیاگر میمیما شما را ک
  بس ملکهاست  ،لآب و گ که برون ِ
   يبر در مانده ا ،و يصدر پندار

  ک و بدیبر ن یچون کن یپادشاه
  دیکژ ام يا ،ش خودیشرم دار از ر

  خاك صد ملکش دهد جهان ِ یب
  راو د از دو صد دولت تیخوشتر آ

  ملک آن سجده مسلم کن مرا
   یبو نبردند از شراب بندگ

  درنگ یب يملک را بر هم زدند
هرشان بنهاد بر چشم و دهان م  

  م از جهان داران خراج یستان که
  گ یبماند مرده رآخر آن از تو 

  سرمه ستان بهر نظر ،زر بده
  به چنگ  يوسفانه آن رسن آری

   "هذا غالم یل ،يا بشری" :جان که
  د سنگ زرین آنکه نمایکمتر

  زر و مال  ،د آن خزفهاینمایم
شان نژندیا ر ِتا که شد کانها ب  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مشغول  یب ،حالل يخ را در خواب و در خواست کردن روزیجماعت مشا یشیدن دروید. 29
 يبر و یتلخ و ترش کوه يوه هایم بهشان او را یو ارشاد ا ،شدن به کسب و از عبادت ماندن
  خین شدن به داد آن مشایریش

  ش گفت اندر سمریدرو یکیآن 
  حالل يروز :را که شانیگفتم ا

  کهستان راندند يمر مرا سو
  وه راین بکرد آن میریکه خدا ش

  بیحس ین بخور پاك و حالل و بیه

  خواب در ،دمیان را من بدیخضر  
  از کجا نوشم که نبود آن وبال 

  افشاندند یشه میوه ها ز آن بیم
  ما يدر دهان تو به همتها

  ب یصداع و نقل و باال و نش یب
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  رو نمود ینطق ،پس مرا ز آن رزق
  رب جهان يا ،ستان فتنه یا :گفتم

  افتمیدل خوش  ،شد سخن از من
  نباشد در بهشت يزیار چ :گفتم

  د دگریچ نعمت آرزو نایه
  ک دو حبه امی ،کسبمانده بود از 

  

  ربودیخردها م ،من گفت ذوق ِ  
  ده از همه خلقان نهان  یبخشش

  بشکافتم  یچون انار از ذوق م
  که دارم در سرشت  ين شادیر ایغ
  شکرین خوردن نپردازم به یز

ِ یدوخته در آست   به ام ج ن
  

  
  
  
  
  
 

خ و یافتم به کرامات مشای يزم کش چون من روزین زر بدهم بدان هیکه ا ،ت کردن اوین. 30
  ت اویر و نیزم کش از ضمیدن آن هیرنج

  دیکشیزم میش هیدرو یکیآن 
  فارغم يمن ز روز :پس بگفتم

  وة مکروه بر من خوش شدستیم
  چونکه من فارغ شدستم از گلو

  ف کشین تکلین زر را بدیبدهم ا
  دانست او یرم را همیخود ضم

  يشه ایهر اند شش سرّیبود پ
  ریضم ينشد از و یچ پنهان میه

  ر لبید با خود زیمنگ یپس هم
  ؟بهر ملوك ه اتشیاندن بود یاک

  کیکردم سخن را فهم ل یمن نم
  ریبت همچو شیمن آمد به ه يسو

  زم نهادیکه او ه یپرتو حال
  اند یگر ترا خاصان ه ،ا ربی :گفت

  ناگر شودیلطف تو خواهم که م
  زمشیدم که زر شد هیدر زمان د

  رگهیتا د ،خود شدم یمن در آن ب
  گر آن کبار ،خدا يا :بعد از آن گفت

  زم ساز زودیه ن را بندیباز ا
  زم شد آن اغصان زریدر زمان ه

  زم را و رفتیبعد از آن برداشت ه
  آن شه روم یپ ازخواستم تا 

  بت او مر مرایبسته کرد آن ه

  دیشه در رسیز ب ،خسته و مانده  
  ست غم ین سپس از بهر رزقم نیز

  جسم را آمد به دست  یرزق خاص
  ن بدهم بدویا ،چند است يحبه ا

  وش تا دو سه روزك شود از قوت خَ
  زانکه سمعش داشت نور از شمع هو

   يشه ایدر درون ش یچون چراغ
  ریبود بر مضمون دلها او ام

  در جواب فکرتم آن بو العجب 
  ؟رزقوكیان لم  ،الرزق یف تلقیک

  ک یک نیزد عتابش ن یبر دلم م
  ریزاز پشت زم را نهاد یتنگ ه

  بر هر هفت عضو من فتاد يالرزه 
  اند یخ پکه مبارك دعوت و فرّ

  زر شود ،زمین تنگ هیا ،ن زمانیا
  وش تافت خَ ین میهمچو آتش بر زم

  ش آمدم من از وله یچونکه با خو
  زان ز اشتهاریورند و گریبس غ

  که بود یهم بر آن حال ،توقف یب
  مست شد در کار او عقل و نظر

  ز و تفت یاو ت ،ش منیاز پ ،شهر يسو
  بشنوم  ،مشکالت و يپرسم از و

  ره نباشد عامه را ،ش خاصانیپ
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  سر فشان :گو ،را ره شود یور کس
  ق رایمت دار آن توفیپس غن

  ابد قرب شاهیکه  ،چو آن ابله ین
  شتریدهندش ب یچون ز قربان

  يمفتر يا ،ن از ران گاویست این
  یرشوت یب ،نیشاهانه ست ا بذل

  

  کان بود از رحمت و از جذبشان   
  ق رایصحبت صد یابیچون ب

  سهل و آسان در فتد آن دم ز راه 
  ؟ن مگریگاو است ا ران ِ :دیپس بگو

   يد از خرینما یران گاوت م
  یاز رحمت ،نیبخشش محض است ا

   

  
  
  
  
  
 

  مانیس بهر ایهجرت بلقبل یرسوالن را بتعجمان مر یض سلیتحر. 31
  مان در نبردیهمچنان که شه سل

  زان زود زودیعز يد ایئایکه ب
  خطر یفشاند بیساحل م يسو

  اهل رشاد يا ،میالصال گفت
  دیکان رویپ يا :مان گفتیپس سل

  نجا تمامیا ایب :دشیئپس بگو
  شتاب ،طالب دولت يا این بیه
  ایتو هم ب ،يکه تو طالب نه ا يا

  

  س کردیل و لشکر بلقیجذب خ  
  جود که بر آمد موجها از بحر ِ

  صد گهر یجوش موجش هر زمان
  جنت گشاد ن زمان رضوان در ِیکا
  دین بگروین دیبد ،س ویبلق يسو

   "دعو بالسالمیان اهللا ِ " زود که
  ن زمان و فتح باب یکه فتوح است ا

  ار وفاین آ از یابیتا طلب 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  م ادهم و ترك ملک خراسانیسبب هجرت ابراه. 32
  ادهم وار زود ،ملک بر هم زن تو

  ریخفته بود آن شه شبانه بر سر
  قصد شه از حارسان آن هم نبود

  دانست کان کاو عادل است یاو هم
  عدل باشد پاسبان کامها

  رباب د مقصودش از بانگک بیل
  لهد دینالۀ سرنا و تهد

  ن لحنهایا :مان گفته اندیپس حک
  ن که خلقیا ،چرخ است يبانگ گردشها

  کاثار بهشت :ندیمومنان گو
  میآدم بوده ا يما همه اجزا
  یگل شکِ خت آب و یگر چه بر ما ر

  بخت با خاك کرَیک چون آمیل
  زیمکخت با بول و یآب چون آم

  همچو او ملک خلود یابیتا ب  
  ریحارسان بر بام اندر دار و گ

  که کند ز آن دفع دزدان و رنود
  من دل است یا ،فارغ است از واقعه

  به شب چوبک زنان بر بامها ین
  ال آن خطاب یهمچو مشتاقان خ

  ماند بدان ناقور کل  یزکیچ
  م مایاز دوار چرخ بگرفت

  ندش به طنبور و به حلق یسرا یم
  زشت  د هر آواز ِینغز گردان

  م یدر بهشت آن لحنها بشنوده ا
   یکاندد از آنها یادمان آی
  ؟ن بم آن طربیر و این زیدهد ا یک

  زیزش مزاجش تلخ و تیگشت ز آم
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  از آب هستش در جسد یزکیچ
  ن طبعش بماندیا ،گر نجس شد آب

  عاشقان آمد سماع يپس غذا
  ریاالت ضمیرد خیگ یقوت

  زیآتش عشق از نواها گشت ت
  

  کشدُ یرا م یآتش زآنروبول   
  طبع خود نشاندکاتش غم را به 

  ال اجتماع یکه در او باشد خ
  ریبلکه صورت گردد از بانگ صف
  زیآنچنان که آتش آن جوز ر

  

  
  
  
  
 

که در گو بود و به آب خت یریمآب  يت آن مرد تشنه که از سر جوز بن جوز در جویحکا. 33
 ید تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چون سماع خوش بانگ آب اندر طرب میرس ینم

  آورد
  ندماآن تشنه  ،بود آب یدر نغول

  جوز اندر آب ،نفتاد از جوز ب یم
  افت يبگذار ا :گفتش که یعاقل

  افتد ثمریشتر در آب میپ
  نیافتد ببیشتر در آب میپ

  ریبه ز یئتا تو از باال فرو آ
  ستین فشاندن جوز نیقصدم ز :گفت

  د بانگ آبیقصد من آن است کا
  ؟تشنه را خود شغل چبود در جهان

  گرد آب و بانگ آب ،گرد جو و
  ين مثنویهمچنان مقصود من ز

  اندر فروع و در اصول يمثنو
  التجا بر توست و بر امداد تو

  اندر اصول و در فروع يمثنو
  اندر اصول و ابتدا يمثنو

  یو مقبل در قبول توست عزّ
  ک و بدیدر قبول آرند شاهان ن

  آبش بده یکاشت یچون نهال
  قصدم از الفاظ او راز تو است

  آواز خداست ،ش من آوازتیپ
  اسیق یف بیتک یب یاتصال

  ینسناس ن ،ک گفتم ناس منیل
  ؟یکو مردم ،ناس مردم باشد و

  فشاند یم يجوزو، بر درخت جوز   
  د او حباب ید یهم ،آمد یبانگ م

  راو آرد ت یجوزها خود تشنگ
  رتاز تو دور ،ستیآب در پست

 ن؟یبرد آبش تو را، چه سود از ا یم

  ریدل يا ،برده باشد زتجو ،آب
  ست یأن ظاهر میبر ا ،زتر بنگریت

  ن حباب ینم بر سر آب ایهم بب
حوض گشتن جاودان  يرد پاگ  

  ف کعبۀ صواب ئطا ،یهمچو حاج
   یئن تویاء الحق حسام الدیض يا

 قبول  یکردستو ست وت جمله آن ِ

 ه بر اشفاق و بر اسعاد تویتک

 تو رجوع ير لوایکند زیم

 جمله بهر توست و بر توست انتها

 یزآنکه شاه جان و سلطان دل

  رد چیهنبود  ،چون قبول آرند
  بگشا گره  ،يچون گشادش داده ا

  ش آواز تو است یقصدم از انشا
   ؟جداست یحاشا ک ،عاشق از معشوق

  ناس  هست رب الناس را با جان ِ
   ین ،جان اشناس ر جان ِیغ ،ناس

   یدم یدستیتو سر مردم ند
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میما رمإِذْ ر خوانده ایت يت  
یغب يا ،سیلک جسمت را چو بلقم  
  شیاز گفت خو ین ،کنم ال حول یم

  من کند در گفتیم یالیکاو خ
  ستیچاره ن یعنی ،کنم ال حولیم

من گرفتت در گلو چونکه گفت  
  زدستیم ین ،خوش ،یئنا یکیآن 

  ز من :او که ،را بر کون نهاد ينا
  خود ادب اندر طلب ،مسلمان يا

  کندیت میشکا ینیهر که را ب
  استاش بد  ين خویقیتگر ین شکایا
  کاو در خمول ،نکه خوشخو آن بودآز
  ز امر خداست ،لهگ نیاخ یک در شیل

  هست اصالح جان ،ستیت نیآن شکا
  ا از امر دانیانب یناحمول

  در حمل بدانطبع را کشتند 
  ان زاغ و بازیدر م ،مانیسل يا

  ار گو را پر مکنیبلبل بس
  س حلمت را زبونیدو صد بلق يا

  

   يمانده ا يدر تجز ،یک جسمیل  
   یمان نبیترك کن بهر سل

  ش یشه کیبلکه از وسواس آن اند
  ظن و در دل از وسواس و انکارات 

  ست یبه ضدم گفتن را در دلو چون ت
  خود بگو ن پسیزتو  ،من خمش کردم

  ست بج يناگهان از مقعدش باد
  بستان بزن  ،یزنیگر تو بهتر م

  ادب  یست اال حمل از هر بین
  بد يطبع و خو ،فالن کس راست انک

  ست آمد يبد گو ،ين بد خوبداکه 
  باشد از بد خو و بد طبعان حمول 

  خشم و ممارات و هواست  ینه پ
  غمبران یت کردن پیشکاچون 

  ور نه حمالست بد را حلمشان 
   از حق بودد کننگر  یناحمول

  با همه مرغان بساز ،حلم حق شو
 باز را و کبک را بر هم مزن

که یقوم اهد علمون یهم ال نَا  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ر مکنیش بر شرك و تاخیندیس که اصرار میش بلقیه السالم پیمان علید فرستادن سلیتهد. 34
  ور نه بد شود ،سیا بلقین بیه

  پرده دار تو درت را بر کند
  ن و آسمانیجمله ذرات زم

  ؟که با عادان چه کرد يدیباد را د
  نیآن بحر ک ،آنچه بر فرعون زد

  ل کردیبا آن پ ،لینچه آن بابآو 
  به دست ينکه سنگ انداخت داودآو 

  لوط يد بر اعدایبار یسنگ م
  م از جمادات جهانیگر بگو

  چندان شود که چل شتر يمثنو
  دهدیم یدست بر کافر گواه

  مرتد شود ،لشکرت خصمت شود  
  کند یبه جان خصم ،جان تو با تو

  لشکر حقند گاه امتحان 
  ؟که در طوفان چه کرد يدیآب را د

  ن ین زمینچه با قارون نمودست اآو 
  وردکلۀ نمرود خَ ،نچه پشهآو 

  گشت ششصد پاره و لشکر شکست 
  ه خوردند غوطیتا که در آب س

  غمبران یپ ياری ،عاقالنه
  رعاجز شود از بار پ ،گر کشد

  نهدیسر م ،شودیلشکر حق م
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  نموده ضد حق در فعل درس يا
  در وفاقجزو جزوت لشکر او 

  کاو را فشار :د چشم رایگر بگو
  بنما وبال :د اویور به دندان گو

  للبخوان باب الع ،طب راِ باز کن 
  است يو يزیهر چ جان ِ چونکه جان ِ

  يو و پریخود رها کن لشکر د
  س از نخستیملک را بگذار بلق

  يمن آمد چون بر ِ یخود بدان
  ستیا غنینقش اگر خود نقش سلطان 

  گرانید يبرانت او از یز
  خود را باخته ،کاریتو در پ يا

  یستیب یئتو به هر صورت که آ
  تو ز خلق یک زمان تنها بمانی
  يکه تو آن اوحد ؟یباش ین تو کیا

  شیدام خو ،یشید خویص ،یشیخو مرغ ِ
  م با خود استئجوهر آن باشد که قا

  نیچون او نش ،يگر تو آدم زاده ا
  ؟ستیم که اندر نهر نست اندر خُیچ
  آب يم است و دل چون جون جهان خُیا

  

  بترس  ،یئان لشکر اویدر م  
  عند از نفاق یرا اکنون مطو مر ت

  درد چشم از تو بر آرد صد دمار
  تو ز دندان گوشمال  ینیپس بب
  لشکر تن را عمل  ینیتا بب

  ؟است یجان آسان ک با جان ِ یدشمن
   يجان کنندم صفدران یکز م

  ست وت همه ملک آن ِ ،یابیچون مرا 
   يدمن نقش گرمابه ب یکه تو ب

  ست یچاشن یباو خود  ،صورت است از جان
  هده چشم و دهان یباز کرده ب

  گران را تو ز خود نشناخته ید
   یستیواهللا آن تو ن ،نیکه منم ا

  تا به حلق  یشه مانیدر غم و اند
   يخودبا و سر مست یکه خوش و ز

  ش یبام خو ،یشیفرش خو ،یشیصدر خو
  آن عرض باشد که فرع او شدست 

ن یات را در خود ببیجمله ذر  
  ؟ستیکاندر شهر ن ،ست اندر خانهیچ
  ن جهان حجره ست و دل شهر عجاب یا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یک ذره غرضیمان تو، یمان که مرا خالصا المر اهللا جهد است در ایسل دنیظاهر گردان. 35
چون چشم جان باز شود  ینیسن تو و نه در ملک تو، خود بحنه در ست مرا نه در نفس تو و ین

  بنور اهللا
  یدعوت ،ا که من رسولمین بیه

  ر شهوتمیام ،ور بود شهوت
  ما اصل ِ بت شکن بوده ست اصل ِ

  در بتکده ،یره يا ،میئگر در آ
تخانه رفتاحمد و بو جهل در ب  

  سر نهند او را بتان ،دین در آیا
  ستیبت خانه ا ین جهان شهوتیا
  ک شهوت بندة پاکان بودیل

   یشهوت ین ،کشمُ چون اجل شهوت   
  تم ب يروو ر شهوت یاس ین

  ایل حق و جملۀ انبیچون خل
  در معبده  ،نه ما ،بت سجود آرد

  ست زفت ین شدن تا آن شدن فرقیز
  سر نهد چون امتان  ،دیآن در آ

  ست یا و کافران را النه ایانب
  کان بود نکه نقدآ ز ،زر نسوزد
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  پاکان همچو زر ،کافران قلبند و
  ه شد در زمانیس ،قلب چون آمد

  زربوته اندر دست و پا انداخت 
  شد در جهانباجسم ما رو پوش 

نینادان به ط ين را منگر اید شاه  
  ؟د راین خورشیتوان اندود ا یک

  خاك و صد خاکسترش يزیگر بر
  ؟آب يبپوشد رو کهکه که باشد 

  

  ن دو نفرین بوته درند ایاندر ا  
  ان یعشد او  يرز ،زر در آمد

   چو خَورخندد  یدر رخ آتش هم
  که در نهان َ ن یر ایا زیما چو در

  ن یس لعیکردست ابل ن نظریکا
  تو بگو آخر مرا ،لگ یبا کف

  د بر سرش یاو بر آ ،بر سر نور
  ؟ن که باشد کاو بپوشد آفتابیط
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  قدس اهللا سرّهم ادهم یقصۀ ابراه یباق. 36
  وار شاه ،سا چو ادهمیز بلقیخ

  م زودیابراهباز گو احوال 
  ک نامید آن نیشن ،یتخت خفته بر

  تند بر بام سرا يگامها
  ؟ستیک :بانگ زد بر روزن قصر او که

  بوالعجب یسر فرو کردند قوم
  اشتران :گفتند ؟دیئجوین چه میه

  تو بر تخت جاه :پس بگفتندش که
دیگر او را کس ندید ،دخود همان ب  

  ش خلقیاو در پ ،اش پنهان و یمعن
  ش و خلقان دور شدیخوچون ز چشم 
  قاف يکه آمد سو یجان هر مرغ

ِ ید اندر سبا ایچون رس   شرق ن نور
  ر زدندمرده جمله پ يروحها

  هان :دادندیکدگر را مژده می
  گردند گبز ینها همید ،ن نداآ ز

  آن نفس چون نفخ صور ،مانیاز سل
  نیرا بادا سعادت بعد از او مر ت

  

  ن ملک دو سه روزه بر آریدود از ا  
 ترك ملکش را بگو، موجب چه بود؟

  شب ز بام  ییو هو يو ها یطق طق
  ؟راه هره کن زین چنیا :گفت با خود

  ست یمانا پر ،ین نباشد آدمیا
  م شب بهر طلب یگرد یما هم

  ؟ست هانج یک ،بام بر ،اشتر :گفت
  ؟مالقات اله یئجو یچون هم
  دیشد ناپد یاز آدم ،يچون پر
  ؟دلقش و یر رینند غیب یخلق ک

  همچو عنقا در جهان مشهور شد
  الف  ،جملۀ عالم از او الفند

  س و خلق یافتاد در بلق یغلغل
  سر بر زدند ،مردگان از گور تن

  رسد از آسمان یم یئنک ندا
  گردند سبز یشاخ و برگ دل هم
  د از قبوریمردگان را وارهان

  ن یقیاهللا اعلم بال ،ن گذشتیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و را اندر خود  یکیس را هر یه السالم آل بلقیمان علیحت و ارشاد سلیۀ قصۀ اهل سبا و نصیبق. 37
  ر آن جنس مرغ و طعمۀ اویبه صفرا  يرید کردن هر جنس مرغ ضمین و دل او و صیمشکالت د
  الله زار يچون صبا آمد به سو    م از سبا مشتاق واریقصه گو



43 

 

وصلها ومی ،القت االشباح  
  االمم یف یأمۀ العشق الخف

  من اشباحها ،االرواح ۀذل
  ا لکمیالسق ،ها العشاقیا
  ها السالون قوموا و اعشقوایا

  ایب ،یمانیر سلیمنطق الط
  چون به مرغانت فرستادست حق

  را زبان جبر گو يمرغ جبر
  مرغ صابر را تو خوش دار و معاف

  حذر فرما ز باز ،مر کبوتر را
  نوا یماند او ب را که یو آن خفاش
  اموزان تو صلحیرا ب یکبک جنگ
  د تا عقابدهرو ز هیهمچنان م

  

  صوب اصلها ،عادت االوالد  
  مثل جود حوله لوم السقم 

  من ارواحها ،االشباح ةعز
  ا لکم یوالبق ،أنتم الباقونَ

  وسف فاستنشقوایح یذاك ر
  سرا یم ،دیکه آ یبانگ هر مرغ

  بدادستت سبق  یلحن هر مرغ
از صبر گو ،شکسته رامرغ پر ا  

  مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف 
  و احتراز يباز را از حلم گو

  جفت و آشنا ،کنش با نور یم
  مر خروسان را نما اشراط صبح 

  واهللا اعلم بالصواب  ،ره نما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مان و التفات همت او از همه ملک یو مست شدن او از شوق ا ،س از ملکیشدن بلق آزاد. 38
  اال از تخت ،منقطع شدن وقت هجرت

  مرغان سبا يمان سویچون سل
  رجان و پ ید بکه ب یجز مگر مرغ

  گر سر نهد ،که کر ،غلط گفتم ین
  س از دل و جان عزم کردیچونکه بلق

  ترك مال و ملک کرد او آن چنان
  بناز زان ِیآن غالمان و کن

  رود باغها و قصرها و آبِ
  ال و خشمیعشق در هنگام است

د گندناید را نمامرّهر ز  
  پناه ين است ایا ،ال اله اال هو

  چ رختیه ،چ مخزنیه ،چ مال ویه
  مان از دلش آگاه شدیپس سل
  که بانگ مرغان بشنود یآن کس

  بشنودموران  ینالۀ مخف
  نملۀد راز قالَت یآنکه گو

  شیم کیکه آن تسل ،د از دورشید

  بست آن جمله را ،کرد يریک صفی  
  گنگ بود از اصل و کر یا چو ماهی
  سمعش دهد ،ایکبر یش وحیپ

  وردبر زمان رفته هم افسوس خَ
  که بترك نام و ننگ آن عاشقان 

 ازیده پیش چشمش همچو پوسیپ

  نمودیگلخن م ،ش چشم از عشقیپ
  فان را به چشم یزشت گرداند لط

  الِ  یمعن ،ن بودیرت عشق ایغ
  اه یگ سیرا دو د مه تیکه نما

  اال جز که تخت  ،غش نامدیدر یم
  دبتا دل او راه  ،کز دل او
 واقف بود یکیر هر یو از ضم

  بشنوداو سرّ هر جان  دور زهم 
  ن طاق کهن یهم بداند راز ا

ش یآن تخت خو تلخش آمد فرقت  
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  گردد دراز ،م آن سببیگر بگو
  ستیسح یقلم خود ب و ن کلکیگر چه ا

  يشه ورین هر آلت پیهمچن
  آنچنان يشه کاریآلت هر پ

  ین گفتمین سبب را من معیا
  فزودیکز حد م ،تختِ  یاز بزرگ

  قش خطریبود و تفر يخرده کار
  ریاالخ یگر چه ف :مان گفتیپس سل

  يچون ز وحدت جان برون آرد سر
  د گوهر از قعر بحاریچون بر آ

  با شرر سر بر آرد آفتابِ
  ن همه بر نقد حالیک خود با ایل

  تا نگردد خسته هنگام لقا
  زیاو را بس عز ،هست بر ما سهل و

ناز عبرت جانش شود آن تخت  
  تا بداند در چه بود آن مبتال
  خاك را و نطفه را و مضغه را

  تیبد ن يا ،آوردمتکز کجا 
در دور آن يدتو بر آن عاشق ب  

  ستون کرم چون دفع آن انکار تیا
  حجت انکار شد انشار تو

  ؟ن کار از کجایر ایخاك را تصو
  يدسر ب یدل و ب یچون در آن دم ب

  ستچونکه انکارت برُ ياز جماد
  ستیپس مثال تو چو آن حلقه زن

  ابد که هستیدر ،ستین نیز ،حلقه زن
  کندین میانکارت مبپس هم 

  تا ،انکار يچند صنعت رفت ا
  ستیخود انکار ن :گفتیگل مِ آب و 

  قین از صد طریم شرح ایبگو پس
  ایک يشرح آن را لب ببستم ا

  

  زآکه چرا بودش به تخت آن عشق و   
  ست یاو را مونس ،ست جنس کاتبین

   يمونس جانور ،جان یهست ب
 ک مونس شد به جانیجان لیهست ب

   یچشم فهمت را نم يگر نبود
  نقل کردن تخت را امکان نبود

  اوصال بدن با همدگرهمچو 
  ریسرد خواهد شد بر او تاج و سر

   ياو نبود فر جسم را با فرّ
  خوارو اندر کف و خاشاك  ينگرن
عقرب را که سازد مستقر دم  
د تخت او را انتقال یست باج  

  کودکانه حاجتش گردد روا
  زیو نیتا بود بر خوان حوران د

  ازیش ایپ یهمچو دلق و چارق
  تا کجا د اویاز کجاها در رس

  دارد خدا یش چشم ما همیپ
  ات  یقیخفر ید همیکه از آن آ

  آن زمان  ين فضل بودیمنکر ا
  نخست  يکردیان خاك میکه م
  مار توین بیبدتر شد ا ،از دوا

  ؟و انکار از کجا ینطفه را خصم
يدفکرت و انکار را منکر ب   

  ن انکار حشرت شد درست یهم از ا
  ست یخواجه ن :دیکز درونش خواجه گو

  چ دست یپس ز حلقه بر ندارد ه
  کندیکز جماد او حشر صد فن م

   یآب و گل انکار زاد از هلْ أت
  ست یکاخبار ن :خبر یزد بیبانگ م

 قیدق ک خاطر لغزد از گفتیل

   س از سبایقیبهر نقل تخت بل
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  س از سبایه السالم در احضار تخت بلقیمان علیچاره کردن سل. 39
  انیمان گفت با لشگر عیپس سل

  تختش را به فن :که یتیگفت عفر
  من به اسم اعظمش :گفت آصف

  ت اوستاد سحر بودیگر چه عفر
  س آن زمانیحاضر آمد تخت بلق

  نین و صد چنیدحمد اهللا ب :گفت
  تخت يمان سویپس نظر کرد آن سل

  ندنک ینقشچون ش چوب و سنگ یپ
  خبر یاز جان ب ،ساجد و مسجود

  ران و دنگیکه شد ح یده در وقتید
  نرد خدمت چون به ناموضع بباخت

  کرد جود یقیر حقیاز کرم ش
  ست آن سگ بر قوامیگر چه ن :گفت

  

 ن زمانید ایتخت او را حاضر آر  

  ن مجلس شدن یحاضر آرم تا تو ز
  ک دمش یش تو در یحاضر آرم پ

  ک آن از نفخ آصف رو نمودیل
  ان یتیز فن عفره ان ،ک ز آصفیل

  ن یده ستم ز رب العالمیکه بد
  درخت  يا يریگول گ ،يآر :گفت

  نهند یبسا گوالن که سرها م يا
  و اندك اثر ،یجنبش ده از جانید

  که سخن گفت و اشارت کرد سنگ 
  شناخت  يریش ،یشق ،ن رایر سنگیش

  سگ انداخت زود يسو یاستخوان
  ست عام یلطف ،ک ما را استخوانیل

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دن یگم کرد و لرزه السالم یعل یب فطام مصطفیمه از بتان چون عقیخواستن حل ياریقصۀ . 40
  ه و آله و سلمیاهللا عل یصل یشان بر عظمت کار مصطفیدادن ا یو سجدة بتان و گواه

  متیمه گویقصۀ راز حل
  ر او باز کردیرا چون ز ش یمصطف

  ک و بدیدش از هر نیزانیگر یم
  میآورد امانت را ز ب یچون هم

  میحط يکا :ید بانگیاز هوا بشن
  د بر تو زودیامروز آ ،میحط يا
  امروز آرد در تو رخت ،میحط يا
  يشک از نو یامروز ب ،میحط يا

  جوق طلب و جوق ِ جان پاکان طلبِ
  مه ز آن صدایران آن حلیگشت ح

  ن ندایو ،ز صورت یشش جهت خال
  ن بنهاد اویرا بر زم یمصطف

  انداخت آن دم سو به سو یچشم م
  ن بانگ بلند از چپ و راستین چنیکا

  شد دیره و نومید او خیچون ند

  د داستان او غمت یداتا ز  
  حان و وردیبر کفش برداشت چون ر

دتا سپارد آن شهنشه را به ج  
  م یشد به کعبه و آمد او اندر حط

  م یبس عظ یتافت بر تو آفتاب
  د جودیصد هزاران نور از خورش

  ک اوست بخت یکه پ یمحتشم شاه
   يشو یئباال يمنزل جانها

  شوق  مست یدت از هر نواحیآ
  قفا يسو ین ،شیدر پ یکس ین

  آن ندا را جان فدا یاپیشد پ
  تا کند آن بانگ خوش را جستجو

  ؟است آن شه اسرار گو يکه کجا
  ؟ا رب رساننده کجاستی ،رسد یم

  د شدیهمچو شاخ ب ،جسم لرزان
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  دیآن طفل رش يباز آمد سو
  رت آمد بر دلشیرت اندر حیح

  د و بانگ داشتیمنزلها دو يسو
  ستیما را علم ن :ان گفتندیمک
  فغان اخت چندان اشک و کرد او بیر
  وشست خَینه کوبان آن چنان بگریس
  

  دیر مکان خود نددرا  یمصطف  
  ک از غم منزلش یگشت بس تار

؟ردانه ام غارت گماشتکه که بر د  
  ست ینجا کودکیم کایما ندانست

  ن ایمکان شدند آن یکه از او گر
  ه اشیان شدند از گریکاختران گر

   

  
  
  
  
  
 

  مه را به استعانت بتانیر عرب که داللت کرد حلیت آن پیحکا. 41
  شش آمد با عصایپ ير مردیپ

  ین آتش ز دل افروختیکه چن
  عم معتمدیاحمد را رض :گفت

  م آوازهایدم در حطیچون رس
  دم از هوایشنمن چو آن الحان 

  ستین ندا آواز کینم ایتا بب
  دم به گرد خود نشانید ینه از کس

  دل يرتهایچونکه وا گشتم ز ح
  ه مدارتو اند ،فرزند يا :گفتش

  حال طفل ،گر بخواهد ،دیکه بگو
  جانم فدا يا :مه گفتیپس حل

  نظر آن شاه ين مرا بنمایه
  ن صنمیکا ،يزش عیبرد او را پ

  میافتیما هزاران گم شده زو 
  ر کرد او را سجود و گفت زودیپ

  تو بس اکرامها ،يعز يا :گفت
  بر عرب حق است از اکرام تو

  تو دیاز اوم يمۀ سعدین حلیا
  گم شدست یکه از او فرزند طفل

  ن جمله بتانآ ،چون محمد گفت
  ؟ن چه جست و جوستیا ،ریپ يکه برو ا

  م از اویئما نگون و سنگسار آ
  ز ما يدندیکه د یاالتیخ آن

  دیگم شود چون بارگاه او رس

  ؟راو چه فتاد آخر ت ،مهیحل يکا  
   ین جگرها را ز ماتم سوختیو

  دبسپارم به جاوردم که یپس ب
  دم از هوایشن ید و میرس یم

  طفل را بنهادم آنجا زآن صدا
  ست یف و بس شهیبس لط یئکه ندا

  ک زمان یمنقطع شد  یندا م ین
  دل  يوا ،دمیطفل را آن جا ند

  اریک شهریرا و م مر تیکه نما
  او بداند منزل و ترحال طفل 

  خوش ندا خوبِ خ ِیش يرا او مر ت
  من خبرکش بود از حال طفل 

  مغتنم  یبیهست در اخبار غ
  م یاو بشتافت يچون به خدمت سو

  بحر جود يا ،خداوند عرب يا
  م از دامهایسته اتا ر يکرده ا

  فرض گشته تا عرب شد رام تو
  تو دیشاخ ب آمد اندر ظلّ

  نام آن کودك محمد آمدست 
  سر نگون گشتند و ساجد آن زمان 

  که عزل ما از اوست  ،آن محمد را
  م از اویئار آیع یکساد و بما 

  اهل هوا ،گاه گاه ،وقت فترت
  دیمم را دریآب آمد مر ت
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  فتنه کم فروز ،ریپ يدور شو ا
  ر تویپ يا ،دور شو بهر خدا

  ؟م اژدها افشردن استن چه دیا
  ا و کانیشد دل درخون ن خبر یز

  ن سخنیر اید از سنگها پیچون شن
  يآن ند از شکوه ترس و لرز

  کاندر زمستان مرد عور آنچنان
  ر رایپ آند یحالت بدچون در آن 

  گر چه من در محنتم :رایگفت پ
  کندیم یبیبادم خط یساعت

  دهدیباد با حرفم سخنها م
  انیبیگاه طفلم را ربوده غ

  ؟ن گلهیم ایبا که گو ؟از که نالم
  بم لب ببستیرتش از شرح غیغ

  گر من کنونیز دیم چیگر بگو
  شاد باش ،مهیحل يکا :رشیگفت پ

  ز تواوه نگردد او ی ،غم مخور
  ش و پسیرت پیهر زمان از رشک غ

  ؟ذو فنون کان بتان ِ يدیآن ند
  نیزم يست بر روین عجب قرنیا
  ن رسالت سنگها چون ناله داشتیز

  اش يدر معبود ،جرم است یسنگ ب
  ن ترسان شده ستینچنیکه مضطر اآن
  

  ما را مسوز ين ز رشک احمدیه  
  ر تویز آتش تقد يتا نسوز

  ؟چه خبر آوردن است یچ دانیه
  ن خبر لرزان شود هفت آسمان یز

  ر کهن یپس عصا انداخت آن پ
   يزدیر دندانها بهم بر میپ

  ثبور يا :گفت ید و میلرز یاو هم
  ر رایزآن عجب گم کرد زن تدب

  رتم یرت اندر حیرت اندر حیح
  کندیم یبیسنگم اد یساعت

  دهدیا میسنگ و کوهم فهم اش
  آسمان  پوشان سبز یبیغ

  اکنون صد دله  ،یئمن شدم سودا
  که طفلم گم شدست  :مین قدر گویا

  ر جنون یخلق بندندم به زنج
  رو را کم خراش  ،سجدة شکر آر و

  اوه گردد اندر اویبلکه عالم 
  صد هزاران پاسبان است و حرس 
   ؟چون شدند از نام طفلت سر نگون

  ن یدم جنس ایمن ند ،ر گشتمیپ
  تا چه خواهد بر گنه کاران گماشت 

  ش یکه بنده بود ،مضطر يتو نه ا
  تا که بر مجرم چها خواهند بست 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و طالب را ه السالم یعل یمصطفمه یعبد المطلب از گم کردن حل یافتن جد مصطفیخبر . 42
  را ه السالمیافتن او محمد علیدن بر در کعبه و از حق درخواستن و یشدن او گرد شهر و نال

  ید جد مصطفیابیچون خبر 
  و ز چنان بانگ بلند و نعره ها

  ستیزود عبد المطلب دانست چ
  آمد از غم بر در کعبه به سوز

  ینم فنیب یشتن را من نمیخو
  نم هنریب یشتن را من نمیخو

  مه وز فغانش برمالیاز حل  
  صدا يد از ویرسیم یلیکه به م

  ست یگریم ،زد ینه همیدست بر س
ِ او  ،شب سرّر از یخب يکا   روز ز راز

   یتا بود همراز تو همچون من
  ن مسعود دریتا شوم مقبول ا
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  بود يا سر و سجدة مرا قدری
  میتی رآن د يمایک در سیل

  گر چه ز ماست ،ماند به ما یکه نم
  دم بر اویبها که من دئآن عجا

  ش دادین طفلیه فضل تو در اچآن
  تو يتهایدم عناین دیقیچون 

  ع آرم به تویشف یمن هم او را م
  از درون کعبه آمد بانگ زود

ماست با دو صد اقبال او محظوظ  
  میهان کنیظاهرش را شهرة ک

میما زرگر ،کان بود آب و گل و زر  
  میرش کنیشمش يلهایگه حما
  م از اویتخت بر ساز گه ترنج ِ
  ن خاك مایم با ایعشقها دار

  میدا کنیاز او پ ین شاهیگه چن
  صد هزاران عاشق و معشوق از او

  آن يبر کور ،ن استیکار ما ا
  میلت خاك را ز آن رو دهین فضیا
  ينکه دارد خاك شکل اغبرآز

  باطنش گشته به جنگظاهرش با 
  م و بسینیکه ما ا :دیظاهرش گو
ستیچ نینکر که باطن هظاهرش م  

  ظاهرش با باطنش در چالش اند
  میصورتها کن ،ش رو خاكن ترُیز

  خاك اندوه و بکاست زانکه ظاهر ِ
  نیم و کار ما همیکاشف السرّ

  زندیتن م يگر چه دزد از منکر
  ن خاکهایده اند ایفضل ها دزد

  فرزند کاو را بوده استبس عجب 
  ن و آسمان خندان و شادیشد زم

  اش يشکافد آسمان از شاد یم
  خوش خاك يا ،ظاهرت با باطنت

  خندان شود یدو لب ،اشکمَ ا به ی  
  م یکر يده ام آثار لطفت اید

است یمیاحمد ک ،م ویا سما همه م  
  و بر عدو یدم بر ولیمن ند

  کس نشان ندهد به صد ساله جهاد
  تو يایست از دریراو د ،يبر و

  با من بگو ،حال دان يا حال او
خ به تو خواهد نمودکه هم اکنون ر  

ماست  با دو صد طلب ملک محفوظ  
  م یباطنش را از همه پنهان کن
  م یکه گهش خلخال و گه خاتم بر

م یرش کنیگردن ش گاه بند  
  ملک جو يفرق ها گاه تاج ِ

  زانکه افتاده ست در قعدة رضا
  م یدا کنیش ،ش شهیگه هم او را پ

  ر و جستجویغان و در نفدر ف
  ل جان یکه به کار ما ندارد م

  م یبرگان نه یش بیپ زآنکه نعمت
   يو ز درون دارد صفات انور

  باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ 
  ش و پس ین پینکو ب :دیباطنش گو

  ست یم بیئکه بنما :دیباطنش گو
  کشند ین صبر نصرت میالجرم ز

  م یدا کنیخندة پنهانش را پ
  در درونش صد هزاران خنده هاست 

  ن یم از کمین نهانها را بر آریکا
  کندیدا میآن از عصر پ ،شحنه

  مشان از ابتالیتا مقر آر
  ک احمد بر همه افزوده است یل

  زاد ،ز ما دو جفت ،ین شاهین چنیکا
  اش  يز آزاداخاك چون سوسن شد 

  چونکه در جنگند و اندر کش مکش 
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  باشد به جنگ ،بهر حق ،هر که با خود
  ظلمتش با نور او شد در قتال
  هر که کوشد بهر ما در امتحان

  افغان کنان یرگیظاهرت از ت
  شان رو ترُیچون صوف ،قاصدا

  چون خار پشت ،ترشعارفان رو 
ُ گل، آنردکباغ پنهان    خار فاش ه 
  يخار حارس کرده ا ،خار پشتا

  تو ش ِیدر چار دانگ ع یتا کس
  دستب گرچه که کودك خو ،طفل تو

  میرا بدو زنده کن یما جهان
  

  بو و رنگ  ش خصم ِیتا شود معن  
  جانش را نبود زوال  آفتابِ

  ر پاش آرد آسمان یپشت ز
  باطن تو گلستان در گلستان 

  کش زند با هر نور ُیامیتا ن
  شت رش پنهان کرده در خار دیع
  ن در دور باش یز ،دزد يعدو يکا

   يبان برده ایدر گر یسر چو صوف
  ن گل رخان خار خویز ،م شودک

  دست ل او بیهر دو عالم خود طف
  م یچرخ را در خدمتش بنده کن

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و جواب از اندرون  ،ابمیه السالم که کجاش یموضع محمد علنشان خواستن عبد المطلب از . 43
  افتنیو نشان آمدن کعبه 

  ؟ن دم کجاستیکا :گفت عبد المطلب
  دیاز درون کعبه آوازش رس

  ن زمانیمخور غم کا: هاتفش گفتا
  ر آن درختیز ،ستیدر فالن واد

  شیران قریدر رکاب او ام
  اسالفش همه ،تا به پشت آدم

  او را بوده است قشرن نسب خود یا
  مغز او خود از نسب دور است و پاك

  د زاد و بودینور حق را کس نجو
  ن خلعت که بدهد در ثوابیکمتر

  

  راست  نشان ده راه ،م السرّیعل يا  
  دیندة طفل رشیجو يا :گفت

 با تو زآن شاه جهان بدهم نشان

  ک بخت یر نیپ ،پس روان شد زود
  ش یان قریش بود ز اعنکه جدآز

  زم و ملحمه بزم و ِ  ر مهتران
  مه پالوده است  کز شهنشاهان ِ

  تا سماك  ،ست جنسش از سمک کسین
  ؟خلعت حق را چه حاجت تار و پود

  آفتاب د بر طراز ِیبر فزا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  س رایبلق مانیسلۀ قصۀ دعوت یبق. 44
  نیلک با و میسا بیز بلقیخ

  یساکن چرخ سنخواهرانت 
  ا دولت نگریسا بیز بلقیخ

  ادو د خواهرانت را ز بخششها
  سا درآ در بحر جودیز بلقیخ

  ش و طربیخواهرانت جمله در ع

  ن یر بچد ،زدانی يایبر لب در  
  ؟یکن یچه سلطان يتو به مردار

 جاودان از دولت ما بر بخور

  ؟که آن سلطان چه داد یدانیم چیه
 ه سودیسرما یبردار ب یهر دم

 ؟ن رنج و تعبیبر تو چون خوش گشت ا
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  ار شویسا سعادت یز بلقیخ
  طبل زن یگدائچون  يتو ز شاد

  

 زار شویوز همه ملک سبا ب  

  س گولخن یکه منم شاه و رئ
  

  
 

 يان که ابنایا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانیبه دن یمثل قانع شدن آدم. 45
  علَمونَی یت قَومیا لَینعره زنان که  و اند يجنس و

  دیکور د يگدا ،در کو یآن سگ
  دگر يبار یول ،ن رایم ایگفته ا

  اران تویآخر آن  :کور گفتش
  رند گوریگیقوم تو در کوه م

  خ نفوریش ،ر گوین تزویترك ا
  من آب شور ،دان من وین مریکا

  نن کن از بحر لدیریآب خود ش
  ریگور گ ،نیران خدا بیش ،زیخ

  ر دوست دورید غیاز ص ؟گور چه
  شه يادید و صیدر نظارة ص

  اریهمچو مرغ مرده شان بگرفته 
  نیمرغ مرده مضطر اندر وصل و ب

  شد شکار ومرغ مرده اش را هر آنک
  مرده سر بتافت ن مرغ ِیهر که او ز

  من يمنگر به مردار :د اویگو
مرا شه کشته است ،ردارممن نه م  
  ش بود از بال و پرین پیجنبشم ز

  رون شد ز پوستیم بیجنبش فان
  ش جنبشمیجنبد به پ جهر که ک

  يگر زنده ا ،نین مرا مرده مبیه
  از کرم یسیمرده زنده کرد ع

  ؟بمانم مرده در قبضۀ خدا یک
  افت جانیکن هر آن کاو یل ،ام یسیع

  ردکن باز میل ،زنده یسیشد ز ع
  شیخو یم در کف موسیمن عصا

  ا شومیبر مسلمانان پل در
  نیپسر تنها مب ين عصا را ایا

  دیدریآورد و دلقش م یحمله م  
  د خبریبهر تاکشد مکرر 

  د جویصو ن دم شکار یکه اند اُ  بر
  ؟تو کور يریگیم يان کویدر م

  چند کور ،جمع کرده يآب شور
  گردند کور یهم ،خورند از منیم

  ن کوران مکن یآب بد را دام ا
  ؟ریکور گ یبه زرق ،یتو چو سگ چون

  مست نور ،ر ویر گیش ،ر ویجمله ش
  د و مرده در وله یکرده ترك ص

  شان را شکاریاو جنس اتا کند 
   "نیصبعالن ایالقلب ب" يخوانده ا
  اریشد شکار شهر ،ندیچون بب

  افت یاد را هرگز نیدست آن ص
  من  ين در نگهداریعشق شه ب

  صورت من شبه مرده گشته است 
  جنبشم اکنون ز دست دادگر

  چون از اوست  ،ست اکنونیجنبشم باق
  کشم یزارش م ،مرغ استیگر چه س

   يگر بنده ا ،نگردر کف شاهم 
یسیخالق ع من به کف دم ر  

  ن هم روایمدار ا یسیبر کف ع
  او بماند جاودان  ،از دم من

  سپرد یسین عیشاد آن کاو جان بد
  ش یدا به پیمن پ ،م پنهان ویموس

  باز بر فرعون اژدرها شوم 
  ن یحق نبود چن کف یکه عصا ب
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کاو ز درد ،دموج طوفان هم عصا ب  
  خدا را بشمرم يگر عصاها

  اه زهرمندین گیرین شیک زیل
  يگر نباشد جاه فرعون و سر

  قصاب يکش اُ آن گهش  ،فربهش کن
  خصم و دشمن در جهان يگر نبود

  فالن يخصم ا یدوزخ آن خشم است، ب
  دشیبا یخصمو دوزخ آن خشم است 
  يدب  قهرو یبدر جهان گر لطف 

  کرده اند آن منکران يش خندیر
  ش خندیکن هم رب یتو اگر خواه

  ازیمحبان در ن يد ایشاد باش
  دگر يباشدش کرد یجیهر حو

  ودخَ با جنس خود در کرد یکیهر 
  زعفران ،یتو که کرد زعفران

  یخور زعفرانا تا رس یآب م
  شیدر کرد شلغم پوز خودر مکن 

  مودعه ياو به کرد ،يتو به کرد
  يکه از پهناور یخاصه آن ارض

  ابان و جبالیاندر آن بحر و ب
  او يابانهایابان در بین بیا

  ستش نهانار یسِ  آب استاده که
  ش چون جان و روانیکاو درون خو
  کوته کن خطاب ،ستامستمع خفته 

  

  طنطنۀ جادو پرستان را بخورد  
  ان را بر درم ین فرعونیزرق ا

  چرندیم يتا چند روز ،ترك کن
   ؟يابد جهنم پروریاز کجا 

  برگند در دوزخ کالب  ینکه بآز
  خشم اندر مردمان  يپس بمرد

 رد ز نور مومنانید؟ میز یک

  کشدش ب یمیرح هور ن ،دیتا ز
  ؟يدش یک یپس کمال پادشاه

  ان ذاکران یبر مثلها و ب
  ؟چند ،مردار يا ؟ستیز یچند خواه

  که شود امروز باز ،ن دریهم بر
  ر و کبریان باغ از سیدر م

  خوردینم م یپختگ ياز برا
  گران یزش مکن با دیآم ،باش و

   یاندر آن حلوا رس ،یزعفران
  ش یکه نگردد با تو او هم طبع و ک

  نکه ارض اهللا آمد واسعه آز
   يو و پریشود دیدر سفر گم م

  ال یگردد اوهام و خیمنقطع م
  مو رک تای ،پر همچو اندر بحر

  روان  يتازه تر خوشتر ز جوها
  روان  ير پنهان دارد و پایس
  ن نقش کم کن تو بر آبیا ،بیخط يا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مت استیس را که فرصت غنیمان بلقیۀ دعوت سلیبق. 46
  زیست تیسا که بازاریز بلقیخ
  اریسا کنون با اختیز بلقیخ
  ش از عجلیا پیسا بیز بلقیخ
  سا به جاه خود منازیز بلقیخ
  سا و مسته با قضایز بلقیخ

  چنانبعد از آن گوشت کشد مرگ آن 

  زیساد افکن گرک سان ِین خسیز  
  ر و داریش از آن که مرگ آرد گیپ

 خلل یو ملک ب ینگر شاه در

 ازیاز آور، نین درگه، نیاندر ا

 د کشد گوش تو رایورنه مرگ آ

  جان کنان  ،به شحنه یئکه چو دزد آ
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  ؟زدنعل د یتا چند باش ،ن خرانیز
  افته ملک خلودیخواهرانت 

  ن ملکت بجستیکز ا جانخنک آن يا
  نیبب يا باریسا بیز بلقیخ
ان گلستانیسته در باطن مش  

  هر جا رود ،بوستان با او روان
  ز من بچره اک :وه ها البه کنانیم

  و بال پرّ یکن بر فلک ب یطوف م
  ین يروان و پا ،یچون روان باش

  ات ینهنگ غم زند بر کشت ین
  هم تو تخت ،هم تو لشکر ،هم تو شاه و
  و سلطان زفت یکو بختیگر تو ن
  نوا یب يچون گدا يتو بماند

  يمعنو يا ،بخت خود یچون تو باش
  خوش خصال يا ؟يگم شو یتو ز خود ک

  

  زدا و لعل دیب ،يدزد یگر هم  
لکت کور و کبودتو گرفته م  

  ران گر است یو ،ن ملک رایا ،که اجل
  ن یملکت شاهان و سلطانان د

  ان دوستان یم يظاهرا حاد
  شود یآن از خلق پنهان مک یل

  ورکز من بخَ :وان آمدهیآب ح
  د و چو بدر و چون هالل یهمچو خورش

   ین يلقمه خا ،صد لوت و يخور یم
  ات  ید ز مردن زشتید آیپد ین

  هم تو بخت  ،یکو بخت باشیهم تو ن
  بخت رفت  يروز ،ستور تیبخت غ

   یمجتب يا ،دولت خود هم تو باش
  ؟يگم شو یز خود ک ،یپس تو که بخت

  را شد ملک و مال و ت ،ن تویچون که ع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

خدا جهت  یم و وحیبه تعل ،را یه السالم مسجد اقصیمان علیۀ قصۀ عمارت کردن سلیبق. 47
  آشکارا یو آدم يو و پریکه و دئحکمتها که او داند و معاونت مال

  ش تختیبعد از آن آمد ندا از پ
  بساز یمسجد اقص ،مانیسل يا

  آن مسجد نهاد ادیچونکه او بن
  مراد یب یقوم ،ک گروه از عشق وی

  شهوت سلسله ،وانند ویخلق د
  ر از خوف و ولهین زنجیهست ا

  هست آن بند و کمند آن خوفشان
  کسب و شکار يکشاندشان سو یم
  بد يو سو کین يکشدشان سو یم

  اعناقهم یقد جعلنا الحبل ف
  س من مستقذر مستنقهیل

چون آتش است ،دحرص تو در کار ب  
  در آتش نهان ،فحمِ  سوادآن 

  اهیاخگر از حرص تو شد فحم س

 ک بختین یمان، آن نبیبر سل  

  س آمد در نمازیلشکر بلق
  بدن در کار داد ،جن و انس آمد

  عباد ،همچنانکه در ره طاعت
  دکان و غله  يکشدشان سو یم

  سلسله  ین خلق را بین ایتو مب
 بند نهان ین خلق بیستند این

  و بحار هاکان يکشدشان سو یم
  دها حبل المسدیج یف :گفت حق
  هم ن اخالقا الحبل مو اتخذنَ

  عنقه  یره فئقط اال طا
آتش خوش است  خوش ِ اخگر از رنگ  

  ان یشد ع یاهیس ،چونکه آتش شد
  ماند آن فحم تباه  ،حرص چون شد
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  نمودیاخگر م ،آن فحم ،آن زمان
  ده بودیئارایکارت را ب ،حرص

  د غولیئراایرا که ب يغوله ا
  د جان اویش چون نمایآزما

  نمودیآن دام دانه م ،از هوس
  ر جوین و خیاندر کار د ،حرص

  ریاز عکس غ ین ،رها نغزندیخ
  ا چون برفتیتاب حرص از کار دن

  آرد غراریکودکان را حرص م
  چون ز کودك رفت آن حرص بدش

  ؟نیدم در ایدیچه م ؟کردم یکه چه م
  حرص بود یا بیانب يآن بنا

  بسا مسجد بر آورده کرام يا
  فزود يعزّ یهر دم شک ،کعبه را

  ستیفضل آن مسجد ز خاك و سنگ ن
  گرانیب داکت چونشان  کتبُ  ین

  نکال ین ،نه غضبشان ،نه ادبشان
  را داده حق ده مرتبت یکیهر 

  دگر يفرّ یکیشان را یکیهر 
  لرزد ز ذکر حالشان یدل هم

  ده ستن بیضه ها زریب ،مرغشان را
  قومِ  يکویم من به جان نیهر چه گو

  کرام يد ایبساز یمسجد اقص
  ان سر کشندیوان و پرین دیور از

  کدم کژ رود از مکر و زرقیو ید
  تو وان ِیکه تا د ،مان شویچون سل
  ویوسواس و ر یب ،مان باشیچون سل

  هوش دار ،ن دل است ویخاتم تو ا
  کند بر تو مدام یمانیپس سل
  ستیدال منسوخ ن یمانیآن سل

  کند یمانیسل یو هم وقتید
  کیو ل ،او دست جنباند چو دست

  نار حرص بود ،سن کارآن نه ح  
  ماند کار تو کبود ،حرص رفت و

  که هست گول  یپخته پندارد کس
  ز آزمون دندان او کند گردد

  م بودداآن خود  ،عکس غول حرص و
  وانغز  ماند ،چون نماند حرص
  ریماند تاب خ ،تاب حرص ار رفت

  فحم باشد مانده از اخگر به تفت 
  تا شوند از ذوق دل دامن سوار

  دش یبر دگر اطفال خنده آ
  ن یخل ز عکس حرص بنمود انگب

  رونقها فزود وستهیالجرم پ
  ک نبود مسجد اقصاش نام یل

  م بودیآن ز اخالصات ابراه
  ست یاش حرص و جنگ نک در بنّیل
  مساجدشان نه کسب و خان و مان  ین
  مقال  ین ،اس ویق ین ،نعاس و ین

 صد هزاران حشمت و هم مکرمت

  دگر ير از پرّئمرغ جانشان طا
  افعالشان  ،قبلۀ افعال ما

  ن شدست یسحرگه ب ،م شب جانشانین
  قوم ِ  يگشته ناقص گو ،گفتمنقص 

  مان باز آمد والسالم یکه سل
  جمله را امالك در چنبر کشند

  دش بر سر چو برق یانه آیتاز
وان تویا یند از پرّسنگ ب  

  ویو د یرا فرمان برد جنو تا ت
  و را خاتم شکاریتا نگردد د

ِ ید   والسالم  ،حذر کن ،با خاتم و
  ست یکن یمانیدر سر و سرت سل

  ؟تند یجوالهه اطلس کک هر یل
 ک یست نیان هر دوشان فرقیدر م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



54 

 

  يث معنوین حدیان ایدر ب
  

  يت بشنو اندر مثنویک حکای 
 

  ر بو الحسن نامیصله دادن شاه و مضاعف کردن آن وز  قصۀ شاعر و. 48
  ش شاهیپ يآورد شعر يشاعر

  فرمودش هزارو شاه مکرم بود 
  ن اندك بودیا :رش گفتیپس وز

  و شاعر پس از تو بحر دستون ااز چ
  ه گفت آن شاه را و فلسفهصق

  ده هزارش داد و خلعت در خورش
  ؟که بود ین سعیکا ،پس تفحص کرد
  رین وزیفالن الد :پس بگفتندش

  دراز يشعر یکیاو  يدر ثنا
  شاه يزبان و لب همان نعما یب

  

  د خلعت و اکرام و جاه یبر ام  
  از زر سرخ و کرامات و نثار

  تا رود ،ه وا دهیده هزارش هد
  که گفتم اندك است هم  يده هزار

  تا بر آمد عشر خرمن از کفه 
  خانۀ شکر و ثنا گشت آن سرش 

  ؟نمود یمن ک تیشاه را اهل
  ریحسن خلق و ضم ،آن حسن نام و

  خانه رفت باز يشت و سووبر ن
  شاه  يو خلعتها گفتیمدح شه م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

قاعدة بر شاه نار فرمودن ید همان صله و هزار دیباز آمدن آن شاعر بعد چند سال به ام. 49
ار است و ما را خرجهاست و ین سخت بسیا :شاه را که ،هم حسن نام ،ر نویش و گفتن وزیخو

  خشنود کنمن زر یاک یاست و من او را به ده  ینه خالیخز
  چند بهر رزق و کشت یبعد سال

  دو دست یوقت فقر و تنگ :گفت
  کرم ازرا کازمودم  یدرگه

  هیبویاهللا گفت آن س یمعن
  کیجنا الیحوا یالهنا ف :گفت

  اندر وقت درد ،صد هزاران عاقل
  ؟ن کندیا يویوانۀ فلیچ دیه

  شیهزاران بار ب يدندیگر ند
  ان در موجهایبلکه جملۀ ماه

  کنان يبلکه جمله موجها باز
  زیاشکار نو در یل و گرگ و حیپ

  شرارباد و هم بلکه خاك و آب و 
  ن آسمانیهر دمش البه کند ا

  عصمت و حفظ تو است ،استن من
  دارم برقرار :د کهین گوین زمیو

  شاعر از فقر و عوز محتاج گشت   
  آزموده بهتر است  يجست و جو

  جانب برم  همانحاجت نو را 
  ه یالحوائج هم لد یولهون فی

  ک یو التمسناها وجدناها لد
  ان فردیش آن دیپ ،جمله ناالن

  ؟ه تندیکد يعاجز یلیبر بخ
  ؟شیش پیدندیجان کش یعاقالن ک

  ندگان بر اوجهاجملۀ پرّ
 انیان اندر عیذوق و شوقش را ع

  زیزفت و مور و مار ن ياژدها
  هم بهار يهم د ،ابندیه زو یما

  ک زمان ی ،حق يا ،که فرو مگذارم
  ن آن دو دست یمی يجمله مطو

  واراست يکه بر آبم تو کرد يا
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  سه از او بر دوختندیجملگان ک
  زو بر آورده برات ییهر نب

  ر اویاز غ ین ،دین از او خواهیه
  او دهد ،از دگر هم یور بخواه

عرض را ز زر قارون کندآنکه م  
  داد يگر شاعر از سودایبار د

  شعر نو ؟ۀ شاعر چه باشدیهد
  عطا و جود و برّمحسنان با صد 

  عرشَ تنگُ به از صد  يششان شعریپ
  ص نان بودیاول حر یآدم
  لیصد ح ،غصب و يسو ،کسب و يسو

  نان ز  یچون به نادر گشت مستغن
  ر دهندب  ل او رانستا که اصل و 

  او یو زر بخش و فرّ تا که کرّ
  ما بر صورت خود کرد حق خلق ِ

  شکر و حمد جوست ،چونکه آن خالق
  ستکه در فضل است چ ،مرد حقخاصه 

  دروغ ز آن باد ،ور نباشد اهل
  قیرف يا ،ن مثل از خود نگفتمیا
  د قدحیچون بشن ،مبر گفتین پیا

  آن شاه و ببرد يسورفت شاعر 
  محسنان مردند و احسانها بماند

ماند آن ظلمها ،ردند وظالمان م  
  خنک آن را که اوُ : غمبریگفت پ
  ک دانیک او ز فعل نینام ن

ک احسانش نمردیل ،رد محسنم  
  انش نمردیرد و عصآن کاو م يوا
  

  دادن حاجت از او آموختند  
  نوا منه صبرا او صالت یاستع

  مجو در خشک جو ،م جویآب در 
  او نهد ،لش سخا همیبر کف م
  ؟چون کند ،به طاعت يرو بدو آر

  آن شه محسن نهاد يسوب رو
  ش محسن آرد و بنهد گرویپ

  زر نهاده شاعران را منتظر
  خاصه شاعر کاو گهر آرد ز قعر

نان ستون جان بود زانکه قوت  
  و امل جان نهاده بر کف از حرص 

  عاشق نام است و مدح شاعران 
  ان فضل او منبر نهندیدر ب

  همچو عنبر بو دهد در گفت وگو
وصف رد سبق یاو گ ما از وصف  

  ز خوست ین یئمدح جو ،را یآدم
درست  مشکچون  ،ر شود ز آن بادپ  
  ؟رد فروغیگ یک ،ده ستیک بدریخ

  ق یو مف یچو اهل ،مشنو يسرسر
  ؟مدح که چرا فربه شود احمد به

  کان نمرد ،شعر اندر شکر احسان
  ن مرکب براندینک آن را که اخُُ  يا

  اغکاو کند مکر و د یجان يوا
  ماند از او فعل نکو ،ایشد ز دن

 انین، بنگر عیقیپس نمرده است او 

  خردُ ست ین و احسان نیزدان دینزد 
  به مرگ او جان ببرد يتا نپندار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ریشاه و خسارت وز يبردن شاعر شعر را سو. 50
  نکه شاعر بر گذرآز ،ن رها کنیا

  اریشهر يبرد شاعر شعر سو
  درست رر از دپ ،ين شعرینازن

  محتاج زر ،يوام دار است و قو  
  ارید بخشش و احسان یبر ام
  اکرام نخست  يد و بویبر ام
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  خود گفتش هزار يشه بر خوباز 
  ر ز جودر پین بار آن وزیک ایل

  سیر نو رئیبر مقام او وز
  م مایخرجها دار ،شه يا :گفت

  مغتنم يا ،نآمن به ربع عشر 
  ش دستیپ ازاو  :خلق گفتندش که

؟چون کند یائکلک خ ،کربعد ش   
  اندر فشار ،بفشارم و را :گفت

  آنگه ار خاکش دهم از راه من
  نین بمن بگذار که استادم در ایا

   يد تا ثرا گر بپرّیاز ثر
  راستو برو فرمان ت :گفت سلطانش

  چون او گدااو را و دو صد  :گفت
  صد هزاریجنس او و همچو او س

  ندش صاحب اندر انتظارکپس ف
  نمودیشاعرش چندانکه حاجت م

  ر شدیشاعر اندر انتظارش پ
  یکه دشنامم ده ،نه ،اگر زر :گفت

  برو :گو يبار ،کشتُ انتظارم 
  آن عشر ِ بعد از آنش داد ربع ِ

  ار بودیکان چنان نقد و چنان بس
  آن دستور راد :پس بگفتندش که

  عطا یگشت یکه مضاعف زو هم
  ن زمان او رفت و احسان را ببردیا

دیرش  رفت از ما صاحب راد  
  زینجا شب گرین را و ز ایر ایرو بگ

  ه رایهد نیا ،لت از اویما به صد ح
  مشفقان يا :شان کرد و گفتیرو به ا

  ؟ر جامه کنین وزیست نام ایچ
  نینام آن و نام ا ،ا ربی :گفت

  ک کلک اویکه از  یآن حسن نام
  ن حسنیا ،ش زشتیکز ر ،ن حسنیا

  ارید عادت آن شهرن بیچون چن  
ا رفته بودیز دن ،راق عزبر ب  
  س یرحم و خس یکن سخت بیل ،گشته
  زاسن بخشش یرا نبود ا يشاعر

  کنم  یمرد شاعر را خوش و راض
  رده است ن دالور بیز يده هزار

  ؟چون کند یئگدا ،یبعد سلطان
  تا شود زار و نزار از انتظار

  د همچو گلبرگ از چمن یدر ربا
  ن یگر تقاضاگر بود هم آتش

  ند او مراینرم گردد چون بب
  ماست  يکو گویکه ن ،ک شادش کنیل

   فارغ شو شهاتو به من بگذار و 
 تو رها کن بر من و با من گذار

  و آمد بهار يشد زمستان و د
 فزودیلت میصاحبش در وعده ح

  ر شدین غم و تدبیس زبون اب
   یرا باشم رهو ت ،تا رهد جانم

  ن از گروین جان مسکیتا رهد ا
  شۀ گران یماند شاعر اندر اند

  دستۀ خار بود ،ر اشکفتین که دیا
  خدا مزدت دهاد ،ایرفت از دن

  افتاد بخشش را خطا یکم هم
  احسان بمرد یلو ،او نمرد الحق

  دیشان رسیصاحب سالخ درو
  زین صاحب ستیرد با تو ایتا نگ

  اهجهد با ،خبر یب يا ،میبستد
  ن عوان یا ،دیئبگو ؟از کجا آمد

  نامش هم حسن  :قوم گفتندش که
  ن ید رب يغ ایدر ؟آمد یکیچون 

  وجد جود مر و صاحب آیصد وز
  جان صد رسن  يد ایتوان باف یم
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  ن صاحب چو شه اصغا کندیبر چن
  

  شاه و ملکش را ابد رسوا کند  
  

هامان در افساد  یعنیر فرعون یشاه به وز تر دون در افساد مروین وزیا یئمانستن بد را. 51
  ت فرعونیقابل

  شد نرم و رام یچند آن فرعون م
  ریش ،سنگ يکه بداد یآن کالم

  در آن يچون به هامان مشورت کرد
  رش بود اویهامان که وزچون به 
  ویخد يتا کنون بود :یپس بگفت

  يآمد یقیهمچو سنگ منجن
  م خوش خطابیهر چه صد روز آن کل

  واسته دستور عقل تو مغلوب
  پندت دهد ،یئربان ،یناصح

  ن از جا مشویه ،است ين نه بر جایکا
  ن بودیرش ایآن شه که وز يوا

  ریکه او را دست گ یشاد آن شاه
ن او شودیعادل چون قر شاه  

  ریچون آصف وز ،مان شاه ویچون سل
  ریچو هامانش وز ،شاه فرعون و

  پس بود ظلمات بعض فوق بعض
  دم جز شقاوت در لئامیمن ند

  صاحب چو عقل ،همچو جان باشد شه و
  آن فرشتۀ عقل چون هاروت شد

  ریر خود مگیرا وز يعقل جزو
  ر خود مسازیمر هوا را تو وز

  ن بودیب یحرص و حالن هوا پر یکا
  ان کاریده در پایعقل را دو د

  ر خزانهزد ید نریکه نفرسا
  با عقل دگر ،ور چه عقلت هست

  یاز بس بالها واره ،با دو عقل
  

  آن کالم  یاو ز موس يدیچون شن  
  رینظ یآن کالم ب یاز خوش

 مدام آن سخت جان یمانعش گشت

  نش بود خویکه ک ،يمشورت کرد
  ؟ویرا به ر یژنده پوش ،يبنده گرد
   يشه خانۀ او زدیبر ش ،آن سخن

  خراب  يک دم او کردیدر  ،یساخت
  در وجودت ره زن راه خداست 

  نهد یآن سخن را او به فن طرح
  دا مشویش ،با خود آ ،ست چندانین

  ن بودیدوزخ پر ک ،هر دو يجا
  ریچون آصف وز ،باشد اندر کار

  نُورٍ بود  ینام آن نُور عل
  ریعنبر بر عب ،ونور بر نور است 

  ریگز یهر دو را نبود ز بد بخت
  ار و نه دولت روز عرض یخرد  ین

  رسان از من سالم  ،یده ستیگر تو د
 فاسد روح را آرد به نقل  عقل ِ

  دو صد طاغوت شد سحر آموز ِ
  ریوز ،سلطان يکل را ساز ا عقل ِ

  د جان پاکت از نمازیکه بر آ
  ن بودیدالوم ی ،شهیعقل را اند

  خار کشد او رنج ِیگل مُ بهر آن 
  باد هر خرطوم اخشم دور از آن 

  پدر يار باش و مشورت کن ای
   یخود بر اوج گردونها نه يپا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و فرق ه السالم یعلمان یسل يالسالم و تشبه کردن او به کارهاه یمان علیو بر مقام سلینشستن د. 52
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  مان بن داود نام کردنیشتن را سلیو خویمان و دیان هر دو سلیظاهر م
  مان نام کردیو گر خود را سلید

ده بودیمان دیکار سل صورت  
  صفاست یمان بین سلیا :خلق گفتند
  نسن همچون ویا ،ستیداریاو چو ب

  که حق بر شکل من :یگفتیو مید
  و را حق صورت من داده استید

  نهاریز يد به دعوید آیگر پد
  کیل ،گفتین میوشان از مکر اید
  خاصه او ،زیبا مم يست بازین
  س دغلیچ تلبیچ سحر و هیه

  گفتند با خود در جواب یپس هم
  نیهمچن یباژگونه رفت خواه

  ریاو اگر معزول گشته است و فق
  يرا برده ا يتو اگر انگشتر

  ما به بوش و عارض و طاق و طرنب
  نیم او را جبیور به غفلت ما نه

  را  "ریسر ز" ن یمر ا ،ن سریاکه منه 
  ن بس جان فزایمن شرح ا یکردم

  ن قدریر ایتو بپذ ،هم قناعت کن
  یمان نبینام خود کرده سل

  زیخ ،در گذر از صورت و از نام
و ز فعل او ،او پس بپرس از حد  

  ن، درکش زمامیست هیکس نکار هر 
  فتور یشد تمام القصه مسجد ن

  

  مملکت را رام کرد ،لک برد وم  
  نمودیم يوید صورت اندر سرّ

  مان فرقهاست یمان تا سلیاز سل
  ن حسن یبا ا ،همچنانکه آن حسن

  کردست خوش بر اهرمن  یصورت
  ندازد شما را او به شست یبتا 

  د اعتباریصورت او را مدار
  ک ین ير دلهاب ،عکسن ینمود ایم

  ب گویز و عقلش غییکه بود تم
  نبندد پرده بر اهل دول  یم

  کج خطاب  يا ،يرویباژگونه م
  ن یاسفل اندر سافل ،دوزخ يسو

  ریاش بدر من یشانیهست در پ
   ير افسرده ایچون زمهر ،یدوزخ

  م سنب یننه یکه خود هم ،سر کجا
  ن ید از زمیمانع بر آ ياپنجه 

  ر راین ادبیمر ا ،ن مکن سجدهیه
  رت و رشک خدایغ يگر نبود
  دگر ین وقتیم شرح ایتا بگو

   یکند بر هر صبیم یپوش يرو
  زیگر یاز لقب و ز نام در معن

 و فعل او را بجو ان حدیدر م

 بساز و کن تمام یمسجد اقص

  مان زائر و مسجد مزوریبد سل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بعد از تمام شدن جهت عبادت و  یه السالم هر روز در مسجد اقصیمان علیدر آمدن سل. 53
  ر در مسجدیارشاد عابدان و معتکفان و رستن عقاق

  شاه انام یمان نبیچون سل
  ين بدیفه ایهر صباح او را وظ

  اندر او يدبوسته ر یاهینو گ
  ؟است ینامت چ ؟يه اچ ؟یئداروتو چه 

 ساخت مسجد را و فارغ شد تمام  

 يشد یدر مسجد اقص يکامد

  نام و نفع خود بگو :یپس بگفت
   ؟است یبر ک سود تو، گوان و یز ،تو
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  فعل و نام یاهیهر گ یگفتب یم
  را شکر نیا ،ن را زهرم وآمن مر 
  ایمان زآن گیمان با حکیپس سل

  ایزآن گ ،مانیبان از سلیطب آن
  ساختند یبیطب يکتبهاُ تا 

  استیانب یوح ،ن نجوم و طبیا
  ستیاستخراج ن عقل ِ ،يعقل جزو
  ن خردیم و فهم است ایقابل تعل

  بود ین از وحیقیحرفتها ِ جمله 
  ن عقل مایکا ،نیحرفت را ببِ چ یه

  داشکاف ب يمو ،گر چه اندر مکر
  يدن عقل ار بیشه از ایدانش پ

  

  ن را حمام یا ،که من آن را جانم و  
  ن است بر لوح قدرینام من ا
 ایک يضرّ و نفعش، ا يشرح کرد

  مقتدا و عالم و دانا شدند
  پرداختندیجسم را از رنج م

  سوره کجاست یب يعقل و حس را سو
  ست یمحتاج ن ،فن و يرایجز پذ

  مش دهدیتعل ،"یصاحب وح"ک یل
  ک عقل آن را فزودیل ،او اول ِ

  ؟اوستا یتاند او آموختن ب
  ستا نشدُ ا یشه رام بیچ پیه
   ياوستا حاصل شد یشۀ بیپ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  و گور بود یگورکن حرفهش از آنکه در عالم یل از زاغ پیقاب یشۀ گورکنیآموختن پ. 54
  شه بودیکه کمتر پ ،يکندن گور

ل راین فهم مر قابیا يدگر ب  
  ؟ن کشته رایب کنم ائکجا غاکه 

  مرده در دهان زاغ ِ ،ید زاغید
  ر آمد و شد او به فنیاز هوا ز

  خت گردین انگیپس به چنگال از زم
  دش به خاكیدفن کردش پس بپوش

  بر عقل من ،شهُ  ،آه :لیگفت قاب
  "البصر ما زاغ ُ"کل را گفت ُ عقل 

  نور خاصگان ،عقل ما زاغ است
  درَپجان که او دنبالۀ زاغان 

  نفس چو زاغ یو اندر پرن میه
  دل يعنقا یرو در پ ،يگر رو
  تو يهر دم از سودا ،یاهینو گ

  او بده داد ،مان واریتو سل
  ن با ثباتین زمینکه حال اآز

  است یشکر ور خود نین گر نیدر زم
  نبتش فکر بودَ که  ،ن دلیپس زم

  ؟شه بودیله و اندیز فکر و ح یک  
  ؟ل رایبر سر او هاب ينهاد یک
  ؟ن به خون و خاك در آغشته رایا

   در هوا گشته پرانبر گرفته 
  او را گور کن  ،میتعل یاز پ

  زود زاغ مرده را در گور کرد
د علمناك زاغ از الهام حق ب  

  ز من افزون به فن  یکه بود زاغ
  کند هر سو نظر یم يعقل جزو

  ان ه دگور مرد زاغ استاد ،عقل
  گورستان برد يزاغ او را سو

  باغ  يسو ین ،کاو به گورستان برد
  دل  ياقصا قاف و مسجد يسو
  تو يدمد در مسجد اقصایم
  منه  يرد بر و يپا ،يبر از و یپ

  انواع نبات ز د با تو یباز گو
  است  يو نبتَ ن یترجمان هر زم

  نمودیم فکرها اسرار دل وا
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  ابم اندر انجمنی "کشَ سخن "گر 
  زن به مزدابم آندم ی "کشُ سخن "ور 

  به است یست، خاموشیمستمع چون ن
  جاذب است يجنبش هر کس به سو

  گه در رشد ،گه گمره و يرویم
  نیمهار تو ره ،ياشتر کور

  جذاب و مهار ،محسوس يگر شد
  رودیسگ م یکاو پ يدیگبر د
  ؟زیمانند ه يشد یاو ک یدر پ

  يدگر واقف ز قصابان باگاو 
  شان سبوسیاز کف ا يا بخوردی

  ؟يعلف هضمش شد یک ،يبخوردور 
  ن جهان خود غفلت استیپس ستون ا

  ربخو "لت"به آخر  ،"دو دو"اولش 
  به دست یکه بگرفت يکار ،تو به جد
  بدادن تن به کار یتان یز آن هم

  در آن ین هر فکر که گرمیهمچن
  نیب و شیع زآن يدا شدیبر تو گر پ

  يشویمان میپش آنکاخر ز ،حال
  جان ماد اول آن بر یپس بپوش

  دیچون قضا آورد حکم خود پد
  گر استید يقضا یمانین پشیا

  يمان خور شویپش ،عادت یور کن
  رود یشانیم عمرت در پرین

بگو یمانین فکر و پشیا ترك  
  کوتر به دستین کار ِ يور ندار
  کو پرستیره ن یدان یگر هم

ک راین یتا ندان ،ید ندانب  
ين عاجز شدیفکر ا چون ز ترك  

؟ستیز چ یمانیپش ،عاجز يدچون ب  
  اندر جهان يقادر یب يعاجز
  يبرین هر آرزو که میهمچن

  چمن  نیزم یصد هزاران گل برو  
  چو دزد ،زد نکته ها از دلیگریم

 به است ینکته از نا اهل اگر پوش

  چو جذب کاذب است  ین ،صادق جذبِ
  شدک یآن کت م ،و یدا نیرشته پ

  ن یمهارت را مب ،نیب یتو کشش م
  ن جهان دار الغراریا يپس نماند
  شود یو ستنبه میسخرة د

  زیگبر ن ،يدیکش پسخود وا يپا
  ؟يشان بدان دکان شدیا یپ یک
  رشان از چاپلوس یش يا بدادی

گر ز مقصود يدعلف واقف ب   
  است  "لت" با "دو" ن دوایکا ؟ست دولتیچ

  خر رانه نبود مرگین ویجز در ا
  ده شدست ین دم بر تو پوشیبش ایع

  بش کردگارید از تو عیکه بپوش
  آن فکرت شدست از تو نهان  بِیع
  ن یبعد المشرق ،جانت يدیرم آنز

   ؟يدو یک ،ن حالت اولیگر بود ا
  م آن کار بر وفق قضایتا کن

  دیرس یمانیپش ت وشگچشم وا
  حق را پرست  ،بهل یمانین پشیا
   يمان تر شویپش ،یمانین پشآز
  رود یمانیگر در پشیم دین

  کوتر بجوین ار ِیکار و حال و 
  ؟ت بر فوت چه استیمانیپس پش
  ؟د استن بیکا یچون بدان ،یور ندان
   یفت يا ،دیاز ضد توان د ،ضد را

يداز گنه آن گاه هم عاجز ب   
  ؟ستیک کز جذبِ ،را باز جو يعاجز

  بدان  ،نیدست و نباشد ایکس ند
   ياندر یب آن حجابیتو ز ع
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  آن آرزو علت يور نمود
  راو او ت ،ب آن کاریع يگر نمود

  نفور یکز آن هست يو آن دگر کار
  خنراز دان خوش س يخدا يا
  ک را منما به مایب کار نیع

  یمان سنیهم بر آن عادت سل
  جست شاهیقاعدة هر روز را م

  یبدان چشم صف رّند سیدل بب
  

  جان تو ز آن جستجو يدیخود رم  
  راو کش کشان آن سو ت يکس نبرد

  بش آمد در ظهوریز آن بود که ع
  د ز ما پنهان مکن ب کار بیع

  م از روش سرد و هبایتا نگرد
   یان روشنیرفت در مسجد م

  اه ینو گ ،ند مسجد اندریکه بب
  یش که شد از عامه خفیشاخآن 

   

  
  
  
  
  
  

سر بر آور تفرج کن بر  :ارانش گفتندی .ان گلستان سر بر زانو مراقب بودیکه در م یقصۀ صوف. 55
  آثار رحمۀ اهللا یکه فانظروا ال یرحمه اهللا تعالن و مرغان و آثار یاحیگلستان و ر

  از بهر گشاد ،در باغ ییصوف
  پس فرو رفت او به خود اندر نغول

  آخر اندر رز نگر ؟یکه چه خسب
  انظروا :امر حق بشنو که گفتست

  بو الهوس يا ،آثارش دل است :گفت
  جان ن ِیباغها و سبزه ها در ع

  ال باغ باشد اندر آبیآن خ
  وه ها اندر دل استیباغها و م

  و سرور عکس آن سرّ يگر نبود
  الین خیا :یعنی ،ن غرور آن استیا

  ن عکس آمدهیجمله مغروران بر ا
  زند از اصول باغهایگر یم

  دشان به سریچونکه خواب غفلت آ
  و افتاد و آهیپس به گورستان غر

  ردش از مرگ میخنک آن را که پ يا
  

  بر زانو نهاد يانه رویصوف  
  شد ملول از صورت خوابش فضول 

  ن و آثار و خضرین درختان بیا
  ن آثار رحمت آر رویا يسو

  آثار است و بس  آثار ِ ،آن برون
  چو در آب روان  ،بر برون عکسش

آن اضطراب  ،آب که کند از لطف  
  ل است ن آب و گیبر ا ،عکس لطف آن

  "دار الغرور"زدش یا يپس نخواند
  رجال  هست از عکس دل و جان ِ

  ت کده ن بود جنّیکا یبر گمان
  کنند آن الغها یم یالیبر خ
  ؟چه سود است آن نظر ،نند ویراست ب
  واحسرتاه  ،ن غلطیامت زیتا ق

  برد ين رز بویاو از اصل ا یعنی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

56 .ه السالم از آن چون به یمان علین شدن سلیو غمگ یستن خروب در گوشۀ مسجد اقصقصۀ ر
  ت و نام خود بگفتیو خاص ،سخن آمد با او

  مان از قضایسل يهمچنان روز
  يد اندر گوشه اید یاهینو گ

  سبز و تر یاهید بس نادر گید

 یفت يشد به عادت مسجد اندر، ا  

يخوشه ا دانه همچون يبر وسته ر   
  اش نور از بصر يربود آن سبزیم
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  شیپس سالمش کرد در حال آن حش
  دهان یبر گو ب ؟ستینامت چ :گفت
  ؟ت بودیاندر تو چه خاص :گفت

  منزلم خرابِ ،وبممن که خرّ
  مان آن زمان دانست زودیپس سل

  نیقین مسجد یتا من هستم ا :گفت
  وجود من بود ،تا که من باشم

  گمان یمسجد ما ب خرابِپس 
  مسجد است آن دل که جسمش ساجد است

  ست در تو مهر اود چون رار بی
  که گر سر بر زند ،خشیبر کن از ب

  يخروب تو آمد کژ ،عاشقا
  ترسب ،مجرم دانرا نادان و ش یخو

  م دهیتعل ،جاهلم :ییچون بگو
  نیروشن جب ياز پدر آموز ا

  ر ساختیتزو یبهانه کرد و ن ین
  س بحث آغاز کردیباز آن ابل

  یئصباغم تو ،ستورنگ رنگ ت
  "یتنیرب بِما أغو"ن بخوان یه

  ؟یبر جه یبر درخت جبر تا ک
  ات اویس و ذریهمچو آن ابل

  ؟یچون بود اکراه با چندان خوش
  ؟یکس رود در مکره ،آنچنان خوش

  در آن يکردیجنگ م ،ردهست میب
  ن است و بسین است و راه ایصواب ا :که
  ؟کو مکره است ید کسین گویچن یک

  اریاخت يدار ،هر چه نفست خواست
  م استحرَک بخت و میکاو ن ،داند او

  آمد در بحار یسباح ،یرکیز
نیکبر و ک ،ل سباحت را رها کنه  

  پناه یژرف ب يایدروآنگهان 
  بود بهر خواص یعشق چون کشت

  ش یاو جوابش گفت و بشکفت از خوش  
  شاه جهان  يا ،خروب است :گفت
  ران شودیمکان و ،ستممن ر :گفت

  ن آب و گلم یاد ایبن هادم ِ
  سفر خواهد نمود ،که اجل آمد
  ن ید ز آفات زمیدر خلل نا

  ؟شود یمخلخل ک یمسجد اقص
  بدان  ،نبود اال بعد مرگ ما

  خروب هر جا مسجد است  ،ار بدی
  کم کن گفت وگو ،ز وین از او بگریه

  مسجدت را بر کند را وو مر ت
  ؟يغژ یکژ چون م يهمچو طفالن سو

  درس  ،تا ندزدد از تو آن استاد
  ن انصاف از ناموس به ین چنیا

  ن یش از ایربنا گفت و ظَلَمنا پ
  لت بر فراخت یمکر و ح يلوا ین

م زردیکرد ،دم من سرخ روکه ب  
   یئاصل جرم و آفت و داغم تو

   یکژ کم تن ،و يجبر يتا نگرد
   یک سو نهیش را یار خویاخت

  با خدا در جنگ و اندر گفت وگو
   یدامن کش یان همیکه تو در عص

  ؟یود در گمرهرکس چنان رقصان 
  گران یدادند پند آن د یکت هم

  ؟چ کسیزند طعنه مرا جز ه یک
  ؟ستاره  یکاو ب ین جنگد کسیچون چن

  اضطرار يآر ،هر چه عقلت خواست
  عشق از آدم است  ،س ویز ابل یرکیز

  ان کاریغرق است او پا ،کم رهد
  ن یاست ایدر ،ست جوین ،حونیست جین

  ا را چو کاه ید هفت دریدر ربا
  بود اغلب خالص  ،کم بود آفت
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  بخر یرانیبفروش و ح یرکیز
  یش مصطفیعقل قربان کن به پ

  وامکش یسر ز کشت ،همچو کنعان
  دیم بر سر کوه مشیکه بر آ

  دشَر یب يا ؟از منتش یهچون ر
  ؟چون نباشد منتش بر جان ما

  ؟غرارة پر حسد يا یتو چه دان
  یاو آشنا ناموخت یکاشک
  يدل جاهل بیچون طفل از ح کاش

  یمل يا به علم نقل کم بودی
  دان ،با وجود آب ؟ممیچون ت

  پسز رو یتبع م ،ش ابله کنیخو
  کتاب يش آریچو پ ،ين نوریبا چن

  پدر يا "اکثر اهل الجنۀ البله"
  ستوز تیانگکبر چون باد  ،یرکیز

  دو توست یکاو به مسخرگ ین ،یابله
  ران هوست یکاو واله و ح ،یابله

رابلهانند آن زنان دست ب  
  عقل را قربان کن اندر عشق دوست
  عقلها آن سو فرستاده عقول

  ن عقلت رودیگر ا ،رتیاز ح ،ن سریز
  ست آن سو رنج فکرت بر دماغین

  يدشت از دشت نکته بشنو يسو
  ن ره ترك کن طاق و طرنبیاندر ا

  دم بود ،سر بجنبد یهر که او ب
  و زهرناك کور و زشتاست و رو جک

  ن بودیش اکه سرّ ،سر بکوب آن را
  خود صالح اوست آن سر کوفتن

  وانه سالحیواستان از دست د
  ، ببندیچون سالحش هست و عقلش ن

  

  نظر یرانیاست و ح ظنّ یرکیز  
   "یاهللا ام کف"که  ،گو "اهللا یحسبَ "

  رکش یز که غرورش داد نفس ِ
  ؟دید کشیت نوحم چرا بامنّ

  کشد یت او مهم منّ که خدا
  د خدایچونکه شکر و منتش گو

  رسدیاو را م ،که نهادن منت
   یدوخت یتا طمع در نوح و کشت

   يتا چو طفالن چنگ در مادر زد
   یاز ول يدل ربود یوح علم ِ

  زمان  قطبِ م ِبا د ؟یعلم نقل
  و بس  یابی ین ابلهیز یرستگ

  تو آرد عتاب  يآسا یجان وح
  سلطان البشرن گفتست یبهر ا

  درست  نیدتا بماند  ،شو یابله
 کز شقاوت مال جوست ین یابله

  باشد اندر گردن ِ او طوق دوست
  وسف نذریوز رخ  ،از کف ابله

  کاوست  ،است ياز آن سو يعقلها بار
   آنکه گولست و فضولن سو یمانده ا

  شود یسر و عقل ،تیهر سر مو
  د دشت و باغ یدماغ و عقل رو زک

   يشود نخلت رو ،یئباغ آ يسو
  تو مجنب  ،تا قالووزت نجنبد

  جنبشش چون جنبش کژدم بود
  پاك  يجانهاشۀ او خستن یپ

  ن بودیمستمرش ا يخلق و خو
  ن شوم تن یز ،زه اشیتا رهد جان ر
  شود عدل و صالح  یتا ز تو راض
  ور نه آرد صد گزند ،دست او را
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  افتاده به دست راه زن
  بد گهر را علم و فن آموختن

  مست یغ دادن در کف زنگیت
  قرانِ علم و مال و منصب و جاه و 

  ن فرض شد بر مومنانیپس غزا ز
  ر اویتنش شمش ،جان او مجنون

  کند با جاهالنیآنچه منصب م
  افتیچون آلت ب ،ستیب او مخفیع

  کژدم پر شودجمله صحرا مار و 
  کارد به دست یمال و منصب ناکس

  عطاها کم دهد ،ا کند بخل وی
  ق نهددیشاه را در خانۀ ب

  فتاد یچون در دست گمراه ،حکم
  کند يقالووز ،داند یره نم
  گرفت يریپ ،چون ،راه فقر طفل ِ

  راو م تیماه بنما تا ،ایب :که
  ؟به عمر یدستیچون ند ؟یئچون نما

  میز باحمقان سرور شدستند و 
  

  غ است دست راهزن یدادن ت  
  د علم ناکس را به دست یکه آ ،به

  د در کف بد گوهران رفتنه آ
  تا ستانند از کف مجنون سنان 

  ر را زآن زشت خویواستان شمش
  ؟کند صد ارسالن یحت کیاز فض

  مارش از سوراخ بر صحرا شتافت 
  مر شود حکم ِ شاه ،چونکه جاهل
  ش او شدست یخو یئطالب رسوا

  ا سخا آرد به ناموضع نهدی
  ن باشد عطا کاحمق دهدین چنیا

  فتاد یدر چاهو د یجاه پندار
  کند يجان زشت او جهان سوز

  گرفت  يروان را غول ادباریپ
  صفا ید آن بیماه را هرگز ند

  خام غمر يا ،مه در آب هم عکس ِ
  م یده در گلیعاقالن سرها کش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ها الْمزَّملُیا أَیفه یه شریآر یتفسان یب. 58
  ن سببیرا ز ینب "لمزّم"خواند 

  م و رو مپوشیسر مکش اندر گل
  ین مشو پنهان ز ننگ مدعیه
  همام يا یکه شمع "لیقُم اللَّ"ن یه
  روشن هم شب است روز ِ ،فروغت یب

  ن بحر صفایبان در ایباش کشت
  د با لبابیببا یم یره شناس

  ره زده بنگر کاروان ِ ،زیخ
  یئتو یغوث هر کشت ،یخضر وقت

  چو شمع آسمان ین جمعیش ایپ
  ياندر جمع آ ،ستیوقت خلوت ن

  بدر بر صدر فلک شد شب روان

  بوالهرب  يا ،میاز گل يبرون آ :که  
  تو هوش  ،ست سر گردانیکه جهان جسم
   یشعشع یشمع وح يکه تو دار

  ام یشب بود اندر ق دائم ،شمع
  ر ارنب است یر اسیش ،پناهت یب

   یمصطف يا ،ییکه تو نوح ثان
  آب  خاصه اندر راه ،را یهر ره

  بان شده یکشت ،است یهر طرف غول
   يهمچو روح اهللا مکن تنها رو

را بمان  نآ انقطاع و خلوت  
   يتو هما ،چون کوه قاف و يهد يا
  سگان  ر را نگذارد از بانگیس
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  تو بر بدر ِ ،طاعنان همچون سگان
  "أنصتوا"ز امر  ،ندن سگان کرّیا
  رنجور را ،شفا يا ،ن بمگذاریه
  به راه ید اعمئقا :یتو گفت ین

  شدرا ک يهر که او چل گام کور
  قرار ین جهان بیپس بکش تو ز

  یئتو هاد ،ن بودیا يکار هاد
  نیامام المتق يا ،ن روان کنیه

  هر که در مکر تو دارد دل گرو
  ها نهمیش کوریبر سر کور

  عقلها از نور من افروختند
  ؟ق آن ترکمانچست خود آالیچ

  ش صرصرمیآن چراغ او به پ
  به صور سهمناك ،ز در دم تویخ

  زیراست خ ،یل وقتیچون تو اسراف
  صنم يا ؟امتیکو ق :دیهر که گو

  ل محنت زدهئسا يدر نگر ا
  ن ذکر و قنوتیور نباشد اهل ا

  د جوابیز آسمان حق سکوت آ
  خرمنگاه شد وقت ،غایدر يا

  ن کالمیا یوقت تنگ است و فراخ
  تنگ ين کوهایاندر ا ،يزه بازین

  خاطر و فهم عوام ،وقت تنگ و
  یچون جواب احمق آمد خامش

  رحمت و موج کرمحق ز بحر 
  

  تو صدر ِ يدارند سویبانگ م  
  بر بدر تو ،ع کنانعوو ،از سفه

  کور را يعصا ،تو ز خشم کر
  ؟ابد از الهیصد ثواب و اجر 

  دشَابد ریده و یگشت آمرز
  جوق کوران را قطار اندر قطار

   یئماتم آخر زمان را شاد
  ن یقیتا  ،شگان رایال اندین خیا

  تو شاد رو ،گردنش را من زنم
زهرش دهم  ،کر پندارد واو ش  

  مکرها از مکر من آموختند
   ؟الن جهانینره پ يش پایپ

  غمبرم ین پیمه يا ؟باشدخود چه 
  د ز خاك یتا هزاران مرده بر رو

  زیش از رستخیپ ،ساز يزیرستخ
  امت نک منم یکه ق ،ش بنمایخو
  شده  قائمصد جهان  ،امتین قیز

سکوت  ،سلطان ياالحمق ا پس جواب  
  دعا نامستجاب  ،چون بود جانا

  گاه شد یک روز از بخت ما بیل
  د بر او عمر دوام یآ یتنگ م

  آرد به ننگ  یبازان را هم زهین
  غالم  يا ،تنگ تر صد ره ز وقت است

  ؟یکش یدر سخن چون م ين درازیا
  م یز دهد هر شوره را باران  یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن ی، شرح ا"جواب االحمق سکوت"ن سخن که یان آنکه ترك الجواب جواب مقرر ایدر ب. 59
  دیآ ین قصه است که گفته میهر دو در ا

  ياو را بنده او بود  یشاهپاد
  یخدمتش بگذاشت يخرده ها

  دیجرائش کم کن :گفت شاهنشه
  عقل او کم بود و حرص او فزون

  يبود و شهوت زنده ا یرده عقلم   
   ینکو پنداشت ،يدیبد سگال
  دینامش از خط بر زن ،ور بجنگد
  ون رشد تند و ح ،دیکم د  چون جرا
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  طواف يگرد خود کردِ  ،يعقل بود
  يپا بسته تندد از خر يچون خر
  ک بندم بس استی :د خر کهیپس بگو
  سرّ بند آن چشم  کور يدیگر بد

  يور ز جرم ِ بند، پا آگه بد
  ز بند آن بوالفضول يدیور بتند

  

  معاف  یگشت ،جرم خود يدیتا بد  
   يش بسته گردد بر سریهر دو پا

 کان دو ز فعل آن خس است  ،دانبخود 

 بزور يبند بر دستش نبستند

 يمن شدیخود ز بند دست و پا ا

  ر فحولیش ي، بدياو نه خر بود
  

  
  
  
  
  
 

هم العقل و خلق یخلق المالئکۀ و رکب ف یان اهللا تعال"که  )ص( ينبوث ین حدیر ایدر تفس. 60
هم العقل و الشهوة فمن غلب عقله شهوته یآدم و رکب ف یها الشهوة و خلق بنیالبهائم و رکب ف

  "من البهائم یمن المالئکۀ و من غلب شهوته عقله فهو ادن یفهو اعل
  دیزدان مجیث آمد که یدر حد

  عقل و علم و جوده را جمله گرُُ ک ی
  ست اندر عنصرش حرص و هواین
  یگر از دانش تهیک گروه دی

  جز که اصطبل و علف ،ندیاو نب
  زاد و بشر ین سوم هست آدمیا
  بود یل سفلیخود ما ،م خرین

  د در نبردین غالب آیتا کدام
  آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب

  ن بشر هم ز امتحان قسمت شدندیو
  همستغرق مطلق شد ،هگرُُ ک ی

  لیجبرئ یک معنیل ،نقش آدم
  و ز زهد و جهاد ،اضت رستهیاز ر

  گر با خران ملحق شدندیقسم د
رفت ،شان بودیدر ا یلیجبر وصف  

  جان شود یب چونمرده گردد شخص 
  زاغان رود یزاغ گردد چون پ

  هست پست ،ن ندارداک ینکه جانآز
  دکنََ وانها فزون تر جان یاو ز ح

  دیاند تنتکه او  یسیمکر و تلب
  را بافتن یزرکش يجامه ها

  علم هندسه يهایخرده کار

  دیخلق عالم را سه گونه آفر  
  نداند جز سجود ،آن فرشتست و

  زنده از عشق خدا ،نور مطلق
   یوان از علف در فربهیهمچو ح

  از شقاوت غافل است و از شرف 
  خر ز یمیو ن یمینرشته فز ا
  بود يول علیگر مایم دین
 ن برد نردین دوگانه تا کدامیز

  ن بشر با دو مخالف در عذاب یو
  ت شدندسه ام ،شکلند و یآدم

  هبا ملک ملحق شد یسیهمچو ع
ل یسته از خشم و هوا و قال و قر  

  او خود نزاد یا از آدمیئگو
  خشم محض و شهوت مطلق شدند
  تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت 

  آن شود یچون جان او ب ،خر شود
 آن شود یجسم گردد جان، چو او ب

  گفته است  یصوف ،ن سخن حق است ویا
  ها کند يک کاریدر جهان بار

  دید پدیوان دگر نایآن ز ح
دافتن یا یها از قعر درر  
  ا نجوم و علم طب و فلسفه ی
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  ستشیین دنیکه تعلق با هم
  آخور است يبنا علم ِ ،ن همهیا

  وان چند روزیح يبهر استبقا
  منزلش علم راه حق و علم ِ

  فیوان لطیح ،بین ترکیپس در ا
  کرد آن قوم را "نعامکاال"نام 

  ر نومیندارد غ یوانیروح ح
  نماند یوانینوم ح ،آمد قظهی

  همچو حس آنکه خواب او را ربود
  

  ستش یره به هفتم آسمان بر ن  
که عماد گاو و اشتر است  بود  

  "رموز"جان ین گینام آن کردند ا
  ا دلش ی ،صاحب دل داند آن را

  ف ید و کرد با دانش الیآفر
  ؟قظه نوم راینکه نسبت کو به آز

  منعکس دارند قوم  يحسها
  انعکاس حس خود از لوح خواند

  نمود او عکس ،داریچون شد او ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ض فَزادتْهم رِجساًو قوله  ینَ فیو أَما الَّذ"که  هین آیر ایدر تفس. 61 راً و یضلُّ بِه کَثیقُلُوبِهِم مرَ
  " راًیبِه کَث يهدی

  نیالجرم اسفل بود از سافل
  ل و نبردیدبنکه استعداد تآز

  ستیوان را چو استعداد نیباز ح
  کان رهبر است ،زو چو استعداد شد
  ون شودیاو اف ،گر بالذر خورد

  ک قسم دگر اندر جهادیماند 
  

   "نیال أُحب اآلفل"ترك او کن   
  آن را فوت کرد ،و یبودش از پست

  ست یروشن یمیعذر او اندر به
  کاو خورد مغز خر است  ییهر غذا

  اش افزون شود یعقل یسکته و ب
  با رشاد یم حین ،وانیم حین

  

  
  
  
  
  
 

 يل ناقه سویه محرّ يل مجنون سویهمچون تنازع مجنون با ناقه، م ،ش عقل با نفسیچال. 62
ام یخلف یناقت يهو: گفته ه، چنان که مجنونکرّ اها لمختلفانیو ا یو ان يالهو یو قد  

  روز و شب در جنگ و اندر کش مکش
  همچو مجنون در تنازع با شتر

  نیقیهمچو مجنونند و چون ناقه اش 
ِ یم   روان یلیش آن لیمجنون پ ل
  يدشک دم ار مجنون ز خود غافل ی

ر بودش بدنعشق و سودا چونکه پ  
  عقل بود ،آنکه او باشد مراقب

  ستک ناقه بس مراقب بود و چیل
  زو که غافل گشت و دنگ يفهم کرد

  ز جا يدید ،يچون به خود باز آمد
  ن احوالهایبد ،در سه روزه ره

   با آخرش ش اولشیکرده چال  
 د و، گه مجنون ِ حریگه شتر چرب

  ن ین واپس به کیا ،ش ویکشد آن پ یم
  دوان اش ه کرّ یل ناقه پس پیم

   يتر شدواپس  ،و يدیناقه گرد
  خود شدن ینبودش چاره از ب یم

  در ربود یلیل يسوداعقل را 
  ست ش سیاو مهار خو يدیچون بد

  درنگ  یب ،هکرُّ به  يرو سپس کرد
  کاو سپس رفتست بس فرسنگ ها

د سالهاماند مجنون در ترد  
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  میچو هر دو عاشق ،ناقه يا :گفت
  ستت بر وفق من مهر و مهارین
  ن دو همره همدگر را راه زنیا

يجر عرش اندر فاقه اجان ز ه  
  باال بالها يد سویجان گشا

  مردة وطن يا ،یتا تو با من باش
  ن گون حالهایروزگارم رفت ز

  ن ره تا وصالیبود ا ینیخطوت
  ریک و بماندم سخت دیراه نزد

  سر نگون خود را ز اشتر در فکند
  ابان فراخیب يتنگ شد بر و

  ریآنچنان افکند خود را سخت ز
  پست يچون چنان افکند خود را سو

  گو شوم :گفتاو را بر بست  يپا
  م خوش دهنیحک ،نین کند نفریز

  ؟بود یلیکم از ل یک ،یعشق مول
  صدق يگرد بر پهلو یم ،شو يگو
  خدا ن پس بود جذبِین سفر زیکا
  ز جنس یاست مستثن يرین سین چنیا
  هر جذب عام ین ،است ین جذبین چنیا

  

  م یقیس همره ناالب ،ما دو ضد  
  اریزلت اختد از تو عیکرد با

  د ز تن یکاو فرو نا ،گمره آن جان
ين چون ناقه اتن ز عشق خار ب   

  ن چنگالهایتن در زم در زده
  من  دور ماند جان ِ یلیس ز لب

  سالها یه و قوم موسیهمچو ت
  شصت سال  ،مانده ام در ره ز شستت

  ریر سیس ،ين سواریر گشتم زیس
  دم ز غم تا چند چندیسوز :گفت
  شتن افکند اندر سنگالخ یخو

  ریکه مخلخل گشت جسم آن دل
  ش هم شکست یاز قضا آن لحظه پا

  روم یش غلطان مچوگان در خم ِ
  د ز تن یکاو فرو نا يبر سوار

  بود یگشتن بهر او اول يگو
  غلط غلطان در خم چوگان عشق 

  ما ر ِیباشد س ،و آن سفر بر ناقه
  انس ِ و  کان فزود از اجتهاد جنّ

  والسالم  ،که نهادش فضل احمد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ر من یجذبۀ من جذبات الحق خ( پادشاه يسو يت نقصان اجریشتن آن غالم قصۀ شکابن. 63
  )نیعبادة الثقل

  ن قصه واگو زآن غالمیدر گذر ز
  نیو ک یر هستپ ،ر جنگ وپرقعۀ 
  نگر ياندر و ،نامه است ،کالبد

  بخوان ،نامه را بگشا ،رو يگوشه ا
  آن را پاره کن ،گر نباشد در خور

پ  ک فتح نامۀ تنیل مدان ز  
  دشوار است و صعب وچ ،نامه بگشادن

  ندجمله بر فهرست قانع گشته ا
  عامه را یباشد آن فهرست دام

 امیکاو به شه رقعه فرستاد و پ  

  ن یش شاه نازنیفرستد پ یم
  آنگه ببر ؟ق شاه رایهست ال

  ؟شهان که حرفش هست در خوردن یب
 چاره کن  ،س ویگر نوینامۀ د

ان یع يدیدل د رّور نه هر کس س  
  طفالن کعب  ین ،مردان است کار ِ

   ندنکه در حرص و هوا آغشته اآز
  تا چنان دانند متن نامه را
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  گردن متاب ،باز کن سر نامه را
  چو اقرار زبان ،هست آن عنوان

  ؟که موافق هست با اقرار تو
  يبریم یبس گران چون جوال

  ؟در جوال از تلخ و خوش يکه چه دار
  کن جوالت را ز سنگ یور نه خال

  دید کشیبا یکه م ،در جوال آن کن
  ؟گین جوال ِ پر ز ریزشت نبود کا

  یکه پر لعلش کن یتان یچون نم
  

  واهللا اعلم بالصواب  ،ن سخنیز  
  نه را کن امتحان یمتن نامۀ س

  تا منافق وار نبود کار تو
   يبنگر يد کم که در ویایآن نز 

  بکش  ،دن رایارزد کش یگر هم
  ار و ننگ کیپن یاز ا ،خود را بازخر 

 دیسلطانان و شاهان رش يسو

 ؟گیو باشد آنهم مرده ر یکشیم

  یبهتر، چو هم جنس تن یهم ته
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ن که یببو باز کن  :زد که یبانگ م .بربوددستارش ه با دستار بزرگ و آنکه یفق ت آنیحکا. 64
  ه ببراآنگ يبریچه م

  ده بودیژنده ها در چ یهیک فقی
  مید آن عظیتا شود زفت و نما

  راستهیژنده ها از جامه ها پ
لۀ بهشتظاهر دستار چون ح  

  نیپاره پارة دلق و پنبه و پوست
  مدرسه کرده صبوح يسو يرو

  کنَ جامه  يمرد ،کیدر ره تار
  در ربود او از سرش دستار را

  پسر يکا :هش بانگ بر زدیپس فق
  يپر یره من که چار پین چنیا

  به دست خود بمال ،باز کن آن را
  ختیگر یچونکه بازش کرد آنکه م

  وو تو بتزفت سخت ز آن عمامۀ 
  اریع یب يکا ،را کهنهن زد یبر زم
  راو کن تیل ،بنمودم دغل :گفت

  

  ده بودیچیش در پیدر عمامۀ خو  
  م یمحفل در حط يد سویچون در آ

  ظاهر دستار از آن آراسته 
  اندرون رسوا و زشت  ،چون منافق

ن ید دفدر درون آن عمامه ب  
  ابد او فتوح ین ناموس یتا بد

ستاده بود از بهر فن منتظر ا  
  پس دوان شد تا بسازد کار را

  آنگه ببر ،باز کن دستار را
   يبر یه را که میباز کن آن هد

  کردم حالل  ،ببر ،یآنگهان خواه
  خت یصد هزاران ژنده اندر ره بر

  در دست او يک گز کهنه ایماند 
 ز کار ين دغل ما را بر آوردیز

  حت باز گفتم ماجرایاز نص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از  ییوفا یرا به زبان حال و ب ایا اهل دنیحت دنینص. 65
  او

  ا اگر چه خوش شکفتین دنیهمچن
  اوستاد يا ،ن کون و فسادیاندر ا

  گفت ب خود را بانگ زد با جمله یع  
    حت آن فسادیآن دغل کون و نص
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  ام یا من خوش پیب :دیگو یکون م
  بهاران لب گزان یز خوب يا

  د خوبیطلعت خورش يدیروز د
  ن خوش چار طاقیبر ا يدیبدر را د

  خلق يموالسن شد از ح یکودک
  ن تنان کردت شکاریمیگر تن س

  زیچرب خ يده لوتهایبد يا
  ؟ت کویکه آن خوب :مر خبث را گو

  ؟و خوت یکو عشوه و نرمبر طبق 
ِ و د آن دانه ب :دیگو   آن من دام

  دهببس انامل رشک استادان 
  همچو جان ينرگس چشم خمار

  ران رودیکاندر صف ش يدریح
  محترف ن ِیز دور بیت طبع ِ

  جعد مشکبار عقل برزلف 
  ن کونش ز اول با گشادیخوش بب

  دا دام راینکه او بنمود پآز
  فتیرم فریا به تزویدن :پس مگو
  ن هلهیل بین و حمایطوق زر

  شمر ین هر جزو عالم میهمچن
  او مسعودتر ،ن تریهر که آخر ب

  نیک چون مه فاخر ببیهر  يرو
  يس اعوریهمچو ابل یتا نباش

  دینش ندیآدم و د ن ِِِِِید طید
  بو شجاع يا ،مردان بر زنان فضل ِ

  یل را بر آدمیر و پیور نه ش
  پرست یحال يا ،فضل مردان بر زن

  خم است ینیکاندر عاقبت ب ،مرد
  د به ضدیآ یاز جهان دو بانگ م

  ایبانگش نشور اتق یکیآن 
  بانگ خار و بانگ اشکوفه شنو

  خوش گرم دار يمن شکوفۀ خارم ا

  ام  یمن ال ش ،رو :و آن فسادش گفت  
 خزان  يو زرد يبنگر آن سرد

  غروب  اد کن وقتیمرگ او را 
  محاق  وقتن یحسرتش را هم بب

خلق  يرسوا ،فردا شد خرف بعد  
  چون پنبه زار ین تنیب يریبعد پ

  زیدر آب ر ،نیفضلۀ آن را بب
 ت کو؟یب آن حسن و مرغوبیدر فر

  ؟تو بو ينغزبر سبد کو جلوه و 
  نهان شد دانه  ،دیتو ص يچون شد

  در صناعت عاقبت لرزان شده 
  چکان  يآب از و ،ن ویآخر اعمش ب

  شودیم یآخر او مغلوب موش
  آخر خرف  ،نیرش ببیچون خر پ

  زشت خنگ خر مچون د آن آخر
  ن و فسادیاش ب یئو آخر آن رسوا

  ش تو بر کند سبلت خام رایپ
  خت یگر یور نه عقل من ز دامش م

  شدست و سلسله  يریغل و زنج
  اول و آخر در آرش در نظر

  او مطرودتر ،ن تریهر که آخور ب
  ن یآخر بب ،يا دهیچونکه اول د

   يچون ابتر یم نیند نیم بین
  دینش ندید آن جهان بین جهان دیا
  اع یت و کسب و ضست بهر قوین

   یعم يا ،تبهر قو يبودفضل 
  ن تر است یان بیز آن بود که مرد پا

  او ز اهل عاقبت چون زن کم است 
  مستعد ین را تو باشیتا کدام

  ایب اشقیبانگش فر یکین یو
 بعد از آن شو بانگ خارش را گرو

  من بمانم شاخ خار ،زدیگل برُ
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  گل فروشُ  نکیکه ا :شابانگ اشکوفه 
  ز آن دگر يبماند ،یرفتین پذیا

  نک حاضرمیا :نکهیبانگ ا یکیآن 
  نیام هست چون مکر و کم يحاضر

  ين دو جوال اندر شدیز یکیچون 
  دیخنک آن کاو ز اول آن شن يا

  را او گرفت جا ،افتی یخانه خال
  کشد یکاو به خود بول ،کوزة نو

  کشد یم يزیز چیدر جهان هر چ
  جذب کرد يزیز چیدر جهان هر چ

  س هستیکهربا هم هست و مغناط
  یار تو آهن ،ستیبرد مغناط

  اریار یست با اخیچون ن یکیآن 
  اریرا صحبت خار اخت یکیوآن 

  مستهان یش قبطیپ یهست موس
  شده یجان هامان جاذب قبط

  شد در اجتذابک که َ معدة خر 
  را از ظالم یکس یگر تو نشناس

  

  ما مکوش  يکه سو :بانگ خار او  
که ماز ضد محبوب است کر، حب  

  گر بنگر اندر آخرم یبانگ د
  ن ینۀ اول ببینقش آخر ز آ
   ينادر خور شد ،آن دگر را ضد و

  دیکش عقول و مسمع مردان شن
  ا شگفت ید یر آنش کژ نمایغ

  ؟رود یک يبا آب از وآن خبث 
  مرشد را رشد ،کفر کافر را و

 د و سرد، سردیرا کش یگرم گرم

  به شست  یئآ یا کهیتا تو آهن 
   یتن یبر کهربا بر م ،یور که

  ار جارفج يالجرم شد پهلو
 هر خار خوار يالجرم شد پهلو

   همچنان یش سبطیهست هامان پ
  شده  یطالب سبط یجان موس

  معدة آدم جذوب گندم آب 
  دست امامیوش سازکرا  بنگر او

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و قوله ینیسقیو  یطعمنی یت عند ربیاب"است از نور حق که  یئان آنکه عارف را غذایب. 66
  "الجوع یف طعام اهللا صلی ين ایقیبه ابدان الصد ییحیالجوع طعام اهللا  ه و آلهیاهللا عل یصل

  مادر رود یه پنکه هر کرّآز
  نه رسدیر از سیرا ش یآدم
  ستیام است و قسمت کردنقس ،عدل

  ؟يدب یمانیپش یک ،يجبر بود
  سبق فردا بود ،آخر شد ،روز

  ابیحاصل آن کاندر دخول و در ا
  

  دا شودیتش پیتا بدان جنس  
  نه رسدیریز م ِیخر از ن ،ریش
  ست یظلم ن ،و ین عجب که جبر نیا

  ؟يدب ینگهبان یک ،يظلم بود
  ؟گنجا بودُ  یما را روز ک راز ِ

  درنگر واهللا اعلم بالصواب
  

  
  
  
  
  
  

 ا و گرفتاران نفس امارهیخطاب با مغروران دن. 67
  یبکرده اعتماد واثق يا

  از حباب یبر ساختست يقبه ا
  آن اندر نور ِ ،چون برق است و ،زرق

   یفاسق بر دم و بر چاپلوس ِ  
  طناب  یبس واه ،مستیآخر آن خ

  دن ره روان یراه نتوانند د
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  حاصلند یب آنن جهان و اهل یا
  وفاست یا بیچو دن ،ایزادة دن

  رزبِ اهل آن عالم چو آن عالم 
  ؟ضد شدند یغمبر به هم کیخود دو پ

  ؟وة آن جهانیشود پژمرده م یک
  ستیز آن رو کشتن ،عهد است ینفس ب

  ن انجمنیق است اینفسها را ال
  و خرده دانرك است ینفس اگر چه ز

  دین مرده رسیحق بدِ  یآب وح
  ه مباشتو غرّ ،ید وحیایتا ن

  که آن خامل نشد ،جو یتیبانگ و ص
  لیق و قال و قیدق يآن هنرها

  رونق و طاق و طرنب و سحرشان
  ساحران دان جمله را يسحرها
  ک لقمه کردیها را همه  یئجادو
  شیاز آن خوردن نشد افزون و ب ،نور

  یدر ذات ن ،در اثر افزون شد و
  جاد جهان افزون نشدیحق ز ا

  خلق جادیک افزون گشت اثر ز ایل
  او اثر اظهار ِ یهست افزون
  لیدل یهر ذات یهست افزون

  قیرف ينجا، ایک اینکته شد بار
  

  دلندک ی یئوفا یهر دو اندر ب  
  آن رو قفاست  ،گر چه رو آرد به تو

  مان مستمریتا ابد در عهد و پ
  ؟بستدند یمعجزات از همدگر ک

  دهان  نآ رد، نگر یعقل يشاد
  است  یقبله گاه او دن ،و یاو دن

  مرده را در خور بود گور و کفن 
  او را مرده دان  ،استیقبله اش دن

  دیزنده پد يشد ز خاك مرده ا
  تو بدان گلگونۀ طال بقاش 

  که آن آفل نشد ،يدیتاب خورش
  ل ین اجل چون آبِ ،قوم فرعونند

گر چه خلقان را کشان شد گردن ک  
  اژدها شددان که آن  یچوب ،مرگ

  وردن را صبح خَ، آدر شب بک جهان پی
  ش یکاو بودست پ ،بل همان سان است

   ین ،و آفات یذات را افزون
  اکنون نشد ،آنچه اول آن نبود

  فرق  ،ستین دو افزونیان ایدر م
  او د صفات و کار ِید آیتا پد

 لیکاو بود حادث به علتها عل

  قیک بشنو تو مقاالت دقیل
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

أَوجس فه یآر یتفس. 68 ه خ یفَ وسینَفْسل  یفَۀً ماألَع أَنْت ک ف ِإنَّ   یقُلْنا ال تَخَ
  ستیران کنیسحر هم ح :یگفت موس

  دا کنمیز را پییتم :گفت حق
  چونکه معجزهات را ظاهر کنم

  ز راییتم یده بخشم عقل بید
  ا بر آوردند کفیگر چه چون در

  سحر افتخار ،بود اندر عهد خود
  سن و نمکح يرا دعو یهر کس

  گذشت یمعجزة موس ،سحر رفت و

  ست یز نیین خلق را تمیکا ؟چون کنم  
  نا کنم یز را بییتم یعقل ب

 دنش فاخر کنمیعقل را در د

 ز رایکور سازم جاهل ناچ

  ال تخف  ،یئا تو غالب آیموس
  آنها گشت عار ،چون عصا شد مار

مرگ آمد نمکها را محک  سنگ  
  افتاد طشت  ،بود هر دو را از بام ِ
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ماندنطشت سحر جز لعنت  بانگ  
  چون محک پنهان شدست از مرد و زن

  ب استئمحک چون غا ،تتوقت الف اس
  در فزود يو ناز يهر دمت عزّ

  هر دمم :د ز نخوتیگو یقلب م
  خواجه تاش يا ،یبل :دیگو یزر هم
راز ه ست بر اصحابِیتن هد مرگ  

  يدب نیش آخر بیقلب اگر در خو
  ه اندر لقایاول س يچون شد

  يدفضل را طالب ب يایمیک
  شیخو از حال ِ يچون شکسته دل شد

  د و او اشکسته شدیعاقبت را د
  ر راندیاکس يمسها را سو ،فضل

  نیبب ،يمکن دعو ،زر اندوده يا
  نا کندیا بهمحشر چشم نور ِ

  ده اندیبنگر آنها را که آخر د
  ده اندید ینگر آنها را که حالم
  که در جهل است و شک ،"نیب یحال" ش ِیپ

  صد هزاران کاروان ،صبح کاذب
  زیعز يصبح ِ صادق را طلب کن، ا

  ستیکش غلط انداز ن ،يست نقدین
  غالم و کتبتش يباز رو سو

  

  ماندنن بجز رفعت ید بانگ طشت  
  اکنون الف زن  ،قلب و يا ،در صف آ

  دست دست  ،يزیندت از عزرَبیم
 کبود؟ یچون محک آمد، چرا گشت

  ؟کمم یمن از تو ک ،خالص زر ِ يا
  آماده باش  ،د محکیآ یک میل
؟خالص را چه نقصان است گازِ  زر  

   ياو اول شد ،کاخر شد ،هیآن س
  از نفاق و از شقا يدور بود

   يدشعقل او بر زرق او غالب 
  ش یبه پ يدیاشکستگان د ر ِب جا

  در دم بسته شد ،از شکسته بند
  از کرم محروم ماند ،آن زر اندود

  ن یچن یت اعمینماند مشترکه 
  را رسوا کندو ت يچشم بند

  ده اندیحسرت جانها و رشک د
  ده اندیببر ز اصل سرّ ،فاسد سرّ

  ک یهر دو  ،صبح کاذب ،صبح صادق
  جوان  يا ،داد بر باد هالکت
 زیصاحب تم يتا ز صدق او شو

 ست یو گاز ن کش محک ،آن جان يوا

  سد نامه خوشینو یشه م يکاو سو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ایا و اولیانب و امر کردن او را به متابعت ياز دعو یزجر مدع. 69
  احمدم خود من :لم گفتیبو مس
  طرکم کن ب :لم را بگویبو مس

  جمع مکن از حرص ِ ين قالووزیه
  همچو ماه ،دیمقصد را نما ،شمع

  با چراغ ،یور نخواه ،یگر بخواه
  ن زاغان دغل افروختندیور نه ا
بانگ هقطااموزد ید گر بده  

  ر بسته بدانپز  ،ر رستهپبانگ 

  ن احمد را به فن بر هم زدم ید  
  آخر نگر ،ة اول مشوغرّ

  شمع  ،شیتا رود در پ ،کن يپس رو
  ا خود دامگاه ی ،ن طرف دانه ستیکا
  زاغ  نقش ِ ،باز و ده گردد نقش ِید

د آموختندیسپ بازان ِ بانگ  
  ؟غام سبایراز هدهد کو و پ

  دان دهز تاج ه ،تاج شاهان را
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  شان و نکتۀ عارفانیحرف درو
  ن که بودیشیهر هالك امت پ

  ظهر کندز کان مییبودشان تم
  ستیکوران ز رحمت دور ن يکور

  یخ شه ز رحمت دور نیچار م
  بنگر به شست یکیا آخر یماه

  نیده اول و آخر ببیبا دو د
  د و بسید یکه حال ،اعور آن باشد

  چون دو چشم گاو در جرم تلف
  مت ارزد آن دو چشم اوینصف ق
  يک چشم آدم زاده ای یور کن

  ودتنها به خَ ینکه چشم آدمآز
  آخر است یب ،چون اولش ،چشم خر

  

  ان بر زبان یایح ین بیبسته اند ا  
  ردند عودکنکه چندل را گمان آز
  کور و کر کند ،ک حرص و آزیل

  ست یکان معذور ن ،حرص است يکور
   ین ،مغفور يخ حاسدیچار م
  بست   نتیآخر ب چشم  ،یئبد گلو

  ن یس لعین مباش اعور چو ابلیه
  از بازپس  ،خبر یم بیچون بها

  کش نبود شرف  ،ک چشم استیهمچو 
  مسند چشم تو ،که دو چشمش راست

   ياست از جاده ا زممت الینصف ق
  کند یم يار کاریدو چشم  یب

  حکمش اعور است  ،گردو چشمش هست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  خود يۀ قصۀ نوشتن آن غالم رقعه به طلب اجریبق. 70
  فیآن خفان ندارد و ین سخن پایا

  یش مطبخیپ رقعهش از یرفت پ
  ن قدریدور از او و ز همت او کا

  بهر مصلحت فرموده است :گفت
  ن سخنیست واهللا ایزیدهل :گفت
  ده گونه حجت بر فراشت ،یمطبخ

  کم آمدش در وقت چاشت يچون جر
  نها شماید ایکنیم ،قاصد :گفت

  رین از اصل گیا ،ر از فرعین مگیا
"میما رمإِذ ر یتابتالست "ت  

  ره چشمیخ يا ،ره استیآب از سر ت
  يدرون بقعه ا ،ز خشم و غم ،شد

  شاه گفت يثنا ،اندر آن رقعه
  توِ  ز بحر و ابر افزون کف ياه ک
  ان دهدینکه ابر آنچه دهد گرآز

  ظاهر رقعه اگر چه مدح بود
  نور است و زشت یزآن همه کار تو ب

  ف یسد رقعه در طمع رغینو یم  
   یخل از مطبخ شاه سیبخ يکا

  دش اندر نظریام آ ياز جر
  دست ِ  یتنگ ین ،بخل و يبرا ین
  کهن   زر نیا ،ش شه خاك استیپ

  که داشت  یاو همه رد کرد از حرص
  نداشت  يسود ،ع اویتشن یزد بس

  م مایکه بنده فرمان ،ین :گفت
  ریکه از بازوست ت ،بر کمان کم زن

  کان از خداست  ،ه گنهکم ن یبر نب
  چشم  يبگشا یکی ،شتر بنگریپ

   ين رقعه ایشه بنوشت خشم يسو
  شاه سفت  يگوهر جود و سخا

  به تو آورده رو جمله محتاجان
خوان نهد یاپیپ ،تو خندان کف  

  نمودیاثرها م ،خشم از مدح يبو
  سرشت  دور از نور ِ يکه تو دور
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  رونق کار خسان کاسد شود
  آرد زو کسادا بر یرونق دن

  نه هایس یحیخوش نگردد از مد
  ن و کراهت پاك شویاز ک ،دل يا

  دروناز اکراه  ،بر زبان الحمد و
  ننگرم :و آنگهان گفته خدا که

  

  وة تازه زو فاسد شودیهمچو م  
  نکه هست از عالم کون و فسادآز

  نه هایچونکه در مداح باشد ک
  چاالك شو ،وآنگهان الحمد خوان

  ا فسون ی ،س باشدیاز زبان تلب
  من به باطن ناظرم ،من به ظاهر

   

  
  
  
  
  
 

اندوه و غم اندرون او و  يکرد و بویت آن مداح که از جهت ناموس شکر ممدوح میحکا. 71
  نمود که آن شکرها الف است و دروغیخالقت دلق ظاهر او م

  با دلق آمد از عراق یکیآن 
  اال سفر ،د فراقب يآر :گفت

  فه داد ده خلعت مرایکه خل
  شمرد یها بر محمدشکرها و 

  احوال نژند :پس بگفتندش که
  سوخته ،سر برهنه ،تن برهنه

؟تو ر ِیم کو نشان شکر و حمد  
  تند یگر زبانت مدح آن شه م

  آن شه و سلطان جود يدر سخا
  دادثار کردم آنچه یمن ا :گفت

  ریبستدم جمله عطاها از ام
  بستدم عمر دراز ،مال دادم

  مبارك مال رفت :پس بگفتندش
  صد کراهت در درون تو چو خار

  ؟ثار و رضایکو نشان عشق و ا
  ؟ل کویم ،مال گم شد ،خود گرفتم

اه و جان فزاید سچشم تو گر ب  
  شترُ يا ؟يکو نشان پاك باز

  ثار رایا ،صد نشان باشد درون
  ثار اگر گردد تلفیمال در ا

  ؟ین، ن حق زراعت کردیدر زم
  کدانه صدیگر نگردد زرع جان، 

  اصل ارض اهللا، قلبِ عارف است

  اران از فراق یدند یباز پرس  
  بود بر من بس مبارك مژده ور

  نش باد صد مدح و ثنایکه قر
اندازه برداز  ،و تا که شکر از حد  

  دهندیم یبر دروغ تو گواه
  ا آموخته یده یشکر را دزد
  ؟ر تویتوف یب يبر سر و بر پا

  کندیت میهفت اندامت شکا
  نبود يو شلوار یرا کفشو مر ت

  نکرد از افتقاد يریر تقصیم
  ریم و بر فقیتیبخش کردم بر 

  را که بودم پاکبازیز ،در جزا
  ؟ن دود و تفتیست اندر باطنت ایچ
  ؟ابتشار ه نشان ِبود اند یک

  یما مض یگر درست است آنچه گفت

  ؟ل کویس يجا ،ل اگر بگذشتیس
  ؟ازرق چرا ،گر نماند او جانفزا

  خمش  ،دیآ یالف کژ هم يبو
  کو کار رایصد عالمت هست ن
  د خلف یآ یدر درون صد زندگ

   ؟ین ،آنگه دخل ،پاك يتخمها
 ؟بود یصحن ارض اهللا واسع ک

 المکان است و ندارد فوق و پست
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  د خوشه از روضات هویگر نرو
  ستیع نیر ین ارض فنا بیچون که ا

  عد بود یحد و، ن یع ِ آن را نیر
  ؟کو نشان حامدون ،یحمد گفت

  حمد عارف مر خدا را راست است
از چدیجسمش بر کش کیتار ه  

  تلفؤو نور م ياطلس تقو
  هیده از جهان عاریوا ره
  همتش یعال ر سرّیبر سر

  قان در اویکه صد یمقعد صدق
  حمدشان چون حمد گلشن از بهار

  هایبر بهارش چشمه و نخل و گ
شاهد هزاران هر طرف شاهد  

  د از دمتیایر بد بیس يبو
  بو شناسانند حاذق در مصاف

ازیپ يکان بو ،شکتو مالف از م  
  يو بو یئگو یهم "گل شکر خوردم"

  هست دل مانندة خانۀ کالن
  وارهایروزن و دو از شکاف 

  چ وهمید هنکه ندا یاز شکاف
  و و قوم اویبر خوان که د یاز نب

  ستینس از آن آگاه نکه ا یاز ره
  تنم یزرق ،ان ناقدانیدر م

  مر محک را ره بود در نقد و قلب
  شیخو يهایظین با غلیاطیچون ش

  ده درونیدارند دزد یمسلک
  کنندیم یانیدم به دم خبط و ز

  روشن در جهان يپس چرا جانها
  ؟وان شدندیکمتر از د ،تیدر سرا

  گردون رود يو دزدانه سوید
  ر افتد چنانیز ،سر نگون از چرخ

  دل پسند يآن ز رشک روحها

  بگو ؟پس چه واسع باشد ارض اهللا  
  ست یآن مستوسع ؟چون بود ارض اهللا

  ن دانه دهد، هفتصد بودیکمتر
  اندرون  ین ،برونت هست اثر ین

  پا و دست  ،که گواه حمد او شد
  دیاش خر ییند و ز تگ زندان ِ

  ت حمد است او را بر کتف یآ
ۀینٌ جاریساکن گلزار و ع  

  مجلس و جا و مقام و رتبتش 
  جمله سر سبزند و شاد و تازه رو

  ر و داریصد گ ،دارد و یصد نشان
  و آن گلستان و نگارستان گواه 

  همچو گوهر بر صدف  ،یدر گواه
  غمت  یالف يوز سر و رو تابد ا

  و هو کم کن گزاف  يها ،يتو به جلد
  کند مکشوف رازیاز دم تو م

   يافه مگویکه  :ریزند از سیم
  گان یخانۀ دل را نهان همسا

  مطلع گردند بر اسرارها
  هم فچ یصاحب خانه ندارد ه

  ه بویخف انبرند از حال انس یم
  ست ین اشباه نین محسوس و زینکه زآز

  مزن  یالف ،دون قلبِ يبا محک ا
  ر جسم و قلب یش کرد امیکه خدا

  ش یما و فکر و ک واقفند از سرّ
  شان سرنگون یا يهایما ز دزد

  روزنندو  صاحب نقب و شکاف 
  ؟خبر باشند از حال نهان یب

  مه بر گردون زدندیروحها که خ
  محرق و مطعون شوداو از شهاب 

  سنان  از زخم ِ ،در جنگ یکه شق
  نندکاف یاز فلکشان سر نگون م
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  و لنگ و کور و کر یتو اگر شل
  جان مکن ،شرم دار و الف کم زن

  

  مه مبر ين گمان بر روحهایا  
  تن  يجاسوس هست آن سو یکه بس

  
و گانه و لحن گفتار او و رنگ ید و بیمر يماین و دل را در سیامراض د یبان الهیافتن طبیدر. 72

  س القلوب فجالسوهم بالصدقیکه انهم جواس ،ز از راه دلین همه نیا یچشم او و ب
  بان بدن دانشورندین طبیا

  نند حالیب یتا ز قاروره هم
  دم هم ز  ،هم ز رنگ و ،هم ز نبض و
  هم ز رنگ ،هم ز چشمت ،هم ز نبضت

  ودبان نو آموزند خَین طبیا
  در جهان یبان الهیپس طب

  کامالن از دور نامت بشنوند
  ش از زادن تو سالهایبلکه پ

  ک مو به مویک یحال تو دانند 
  

  ز تو واقف ترند ،بر سقام تو  
  تو از آن رو اعتالل  یکه ندان

  گونه سقم  صدبه   بو برند از تو
  درنگ  ینند در تو بیصد سقم ب

  اتشان حاجت بودین آیکه بد
  ؟دهان گفت یچون ندانند از تو ب

  وندرودت در تار و پتا به قعر 
 حالها نیبه چندده باشندت ید

  زآنکه پر هستند از اسرار هو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

ش از سالها و نشان صورت یپ قدس اهللا روحها یالحسن خرقاند از زادن ابو یزیمژده دادن با. 73
  سان آن را جهت رصدیخ نویک و نوشتن تاریک به یرت او یو س

  ؟دیزیداستان با يدیآن شن
  گذشت یم يآن سلطان تقو يروز
  خوش آمد مر او را ناگهان يبو

  نالۀ مشتاق کرد در آنجاهم 
  دیکشیخوش را عاشقانه م يبو

  ر بودپ، بهآ خیاز  ،کاو يکوزه ا
  ست رون نجیاز درون کوزه نم ب

مر او را آب گشت  آور يبو باد  
  دیشد پد یچون در او آثار مست

  وشن احوال خَیا :دش کهیپس بپرس
  دیگاه سرخ و گاه زرد و گه سپ

  گلُ ست یو به ظاهر ن يبو یکش یم
  يهر خودکامه ا جان ِ تو کام ِ يا

  یوسفیعقوب وار از ی یهر دم
  ز بر ما ز آن سبویبر ر يقطره ا

  دید شیاز پکه ز حال بو الحسن   
  دان جانب صحرا و دشت یبا مر

  خارقان  يز سو ،يدر سواد ر
  را از باد استنشاق کرد يبو

  دیچشیباده م ،جان او از باد
  دا شودیچون عرق بر ظاهرش پ

  شده ست یهوا آب يآن ز سرد
  ناب گشت  آب هم او را شرابِ

  دیآن دم بر رس درد او یک مری
  که برون است از حجاب پنج و شش 

  ؟دیچه حال است و نو ،تیشود رویم
  کل ُ  ب است و از گلزار ِیشک از غ یب

   يام و نامه ایبت پیهر دم از غ
  یرسد اندر مشام تو شفیم

  گلزار و بوز آن بر گو ا يشمه ا
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  يجمال مهتر يا ،میخو ندار
  زیچست چست خ يمایفلک پ يا
  ست در دوران دگریر مجلس نیم
  ؟دست ر ِیز ،ین مید ایتوان نوش یک
  ده و مکنون کندیرا پوش يبو

  ن کاندر جهانیاست ا يخود نه آن بو
او صحرا و دشت يزیر شد از تپ  
  ریم را به کهگل در مگن سر خُیا

  رازگو راز دان ِ يکن الطف 
  بوالعجب آمد به من يبو :گفت

  :گفت بر دست صبا مبریتا پ
  سیرسد از جان وین میرام يبو

  عجب يبو ،س و از قرنیاز او
  گشته بود یش فانیس از خویچون او

  ده در شکریرورلۀ پیآن هل
  یرسته از ما و من ،لهیآن هل
  در گذشت یکز خود به کل یآن کس

  

   يتو تنها خور ،که لب ما خشک و  
  زیبر ما بر يجرعه ا ينچه خوردآز

  فان در نگریدر حر ،شه يجز تو ا
  مر مرد را رسواگر است  ،نیقی  یم

  ؟شتن را چون کندیخو مست چشم ِ
  صد هزاران پرده اش دارد نهان 

  ر گذشت ده فلک هم کز نُ ؟دشت چه
  ریست خود پوشش پذین برهنه نیکا

  باز گو ،د کردشیآنچه بازت ص
  من یرا از  یمصطفهمچنان که 

  خدا يدم بویآ ین ممیاز 
  س یرسد هم از اویزدان می يبو

  را مست کرد و پر طرب  یمصطف
  گشته بود یآسمان ،ینیآن زم

  ش نبود دگریتلخ یچاشن
   یطعم ن ،لهینقش دارد از هل

  خود در نوشت یو مائ ین منیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منیبل النفس الرحمن من ق الجد یانکه ه و آله و سلم یاهللا عل یقول رسول صل. 74
  ان ندارد باز گردین سخن پایا

  رسدیم ياری ين سو بویز :گفت
  ید شهیزاین سال میبعد چند

  ش از گلزار حق گلگون بودیرو
  نامش بوالحسن :گفت ؟ست نامشیچ

  شکل او ،رنگ او و ،قد او و
  روح او را هم نمود يه هایحل
  ت استیۀ تن همچو تن عاریحل
  هم فناست یعیۀ روح طبیحل

  نیبر زم یجسم او همچون چراغ
  آن شعاع آفتاب اندر وثاق

  بهر الغ ینیر بیگل در زُ نقش 
  ده فرقیدر عدن د ،مرد خفته

  ر مردیب آن شیغ یتا چه گفت از وح  
  رسدیم يارین ده شهریکاندر ا

   یزند بر آسمانها خرگهیم
  از من او اندر مقام افزون بود

  ه اش وا گفت ز ابرو و ذقن یحل
  سو و رویک وا گفت از گیک به ی

  ق و جا و بودیاز صفات و از طر
  ک ساعت است یکه آن  ،دل بر آن کم نه

  کان بر سماست  ،ۀ آن جان طلبیحل
  ن یسقف هفتم ينور او باال

  چار طاق  سپهرقرص او اندر 
  وان دماغ یگل بر سقف و اُ  يبو

  عکس آن بر جسم افتاده عرق 
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  صیک حریرهن  ،رهن در مصریپ
  خ رایبر نبشتند آن زمان تار

  خ راستیوقت و آن تارد آن یچون رس
  

  ص یآن قم يپر شده کنعان ز بو  
  خ رایاز کباب آراستند آن س

  دا گشت و خاستین آن شاه پیزآن زم
  

  
  
  

  د قدس اهللا سرهیزیبعد از وفات با یزآدن ابوالحسن خرقان. 75
  زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت
  دیاز پس آن سالها آمد پد

  ز امساك و جود ،او يجملۀ خوها
  شوایمحفوظ است او را پ لوح ِ

  نه خواب ،نه رمل است و ،نجوم است و ین
  انیرو پوش عامه در ب یاز پ

  رش که منظر گاه اوستیدل گ یوح
  يشد "نظر به نور اهللای" ،مومنا
  از فقر چون در غم شود یئصوف

  نکه جنت از مکاره رسته استآز
  آنکه سرها بشکند او از علو

  

 دا شد و مرکب بتاختیاز عدم پ  

  دیزیبعد وفات با ،بوالحسن
  آنچنان آمد که آن شه گفته بود

  محفوظ از خطا ؟است از چه محفوظ
  واهللا اعلم بالصواب  ،حق یوح
  ان یند آن را صوفیگو  "دل یوح"

  چو دل آگاه اوست  ؟چون خطا باشد
  يدبمن یا زآن سبب هااز خطا

  ه و مطعم شودین فقرش دایع
  رحم قسم عاجز اشکسته است 

  او يد سویرحم حق و خلق نا
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یتعال از طعام اهللا یجان صوفدل و  ينقصان اجرا. 76
  ن سخن آخر ندارد و آن جوانیا

  که رزقش کم شود یشاد آن صوف
  خاص هرك آگاه شد يزآن جرا

  روح چون نقصان شود يز آن جرا
  رفته است یئپس بداند که خطا

  

  نان شد ناتوان  ياجرا از کم ِ  
م شودیر گردد و او آن شبه ش د  

  گاه شد يقرب و اجر ياو سزا
 جانش از نقصان آن لرزان شود

  ته است نشکفکه سمن زار رضا 
  

  
  
  
  
  

  شاه یالتفات یاو و ب ياجر یشاه جهت کم يت غالم که رقعه نوشت سویبازگشتن به حکا. 77
  شتن شخص از نقصان ککاهمچنان 

  ادشاه رش یرقعه اش بردند پ
  وتقست اال درد یاو را ن :گفت

  چیستش درد فراق و وصل هین
  یمردة ما و من ،احمق است و
  ب دانیک سین یآسمانها و زم

  ب دریان سیدر م ،یتو چو کرم

  شت وصاحب خرمن ن يرقعه سو  
  وا نداد یجواب ،خواند آن رقعه

  تر سکوت یپس جواب احمق اول
چ ید اصل هینجو ،فرعست و بند  

   یفراغ اصل ن ،کز غم فرعش
  ان یکز درخت قدرت حق شد ع

  خبریب یو ز درخت و باغبان
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  ب همیدگر در س یکرم یکیآن 
  ب رایجنبش او واشکافد س

  ده جنبش او پرده هایبر در
  جهد یکاول ز آهن م یآتش
  ریک اخیل ،ه اش پنبه ست اولیدا

  اول بستۀ خواب و خور است ،مرد
  تهایدر پناه پنبه و کبر

  کند یک روشن میعالم تار
  است یز هم جسمانیگر چه آتش ن

  يبهره ا جسم را نبود از آن عزّ
  شودیافزون م نور ،جسم از جان

ستیش نیک دو گز خود بیجسمت  حد  
  همام يتا به بغداد و سمرقند ا

  ه چشمتانیدو درم سنگ است پ
  ند به خوابیب یچشم من یا ینور ب

  ش و سبلت تن فارغ استیجان ز ر
  نیست ایوانیبار نامۀ روح ح

  لیهم از قال و قو بگذر از انسان 
  بعد از آنت جان احمد لب گزد

  ک کمانیم به قدر یار آ :دیگو
  

  ک جانش از برون صاحب علم یل  
  ب رایب آن آسیبر نتابد س

  اژدها یصورتش کرم است و معن
  نهد یرون میاو قدم بس سست ب

  ریرساند شعله ها او تا اثیم
  ک برتر است یآخر االمر از مال

  سها تاد یشعلۀ نورش بر آ
  کند یکندة آهن به سوزن م

  است  یز روح است و نه از روحان ین
ِ یجسم پ    يجان چون قطره ا ش بحر

  شودین چون میجسم ب ،چون رود جان
  است  یتو تا آسمان جوالن کن جان ِ

م گام یر نروح را اندر تصو  
  روحش تا عنان آسمان  نور ِ
  بود جز خراب نن نور یا یچشم ب

  جان بود مردار و پست  یک تن بیل
  ن یبب یروح انسان آ،شتر یپ

  ل یجان جبرئ يایتا لب در
  م تو واپس خزدیل از بیجبرئ

   گمان یببسوزم  ،تو يمن به سو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  قبل پادشاهِ دن جواب رقعه از یآشفتن آن غالم از نارس. 78
  ابان خود ندارد پا و سرین بیا

  ره گشتیچون جواب نامه نامد، خ
  خواب از جنون یقرارش ماند و ن ین

  ؟چونم نداد آن شه جواب !عجب يکا
  به شاه اورقعه پنهان کرد و ننمود 

  سم ز آزمونیگر نویرقعۀ د
  و نامه بر یر و مطبخیبر ام

  که من ،گردد یرد خود نمچ گیه
  

 جواب نامه خسته ست آن پسر یب  

 ره گشتیت یوز غم ِ او آب صاف

 روز و شب بد در تفکر سرنگون

  ز تاب  ،انت کرد رقعه بریا خی
  ر کاه یز یکاو منافق بود و آب

  ذو فنون  یرسول ،میجو يگرید
  خبر یب بنهاده ز جهل آن بیع

  ن شمن یچو اندر د ،کردم يکژرو
 

  
  
  
  
  
  
  
 

  ه السالم به سبب زلت اویمان علیدن باد بر سلیکژ وز. 79
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  مان رفت کژیباد بر تخت سل
  مان کژ مرویسل يا :باد هم گفت

  ن بنهاد حقین ترازو بهر ایا
  من کم کنم ،یاز ترازو کم کن

  ل کردیمان مین تاج سلیهمچن
  تاجا کژ مشو بر فرق من :گفت

  کرد او به دست آن تاج رایراست م
  هشت بارش راست کرد و گشت کژ

  من ،تو راست یاگر صد ره کن :گفت
  راست کرد را مان اندرونیپس سل

  بعد از آن تاجش همان دم راست شد
  کرد او به قصد یبعد از آنش کژ هم

  ت کژ بکرد آن مهترشهشت کرّ
  زمان؟ نیتاج، چونست ا يا: شاه گفت

  ناز کن ،شه يکا :تاج ناطق گشت
  ن من بگذرمیکز ا يست دستورین

  ببند ،بر دهانم نه تو دست خود
  د ز دردیش آیرا هر غم که پو پس ت

  کام دوست يا ،يگریظن مبر بر د
  یگاه جنگش با رسول و مطبخ

  هشته بود یکه موس یهمچو فرعون
  آن عدو در خانۀ آن کوردل

  گرانیبا د يدرون بیتو هم از ب
  یدهیقندش م ،ت اوستیخود عدو

  تو کور و کوردل یهمچو فرعون
  جرم را یب یکشُ چند فرعونا 

  فزود یعقل او بر عقل شاهان م
هر حق بر چشم و بر گوش ِم درَخ  

  دید پدیآ یحکم حق بر لوح م
  

  بادا کژ مغژ :مان گفتیپس سل  
  ن مشویاز کژم خشم ،کژ يور رو

  تا رود انصاف ما را در سبق 
  من روشنم  ،یتا تو با من روشن

  ل کردیروشن را بر او چون ل روز ِ
  آفتابا کم مشو از شرق من 

   یفت يا ،شد بر او تاج یم جباز ک
  کژ مغژ  ؟ست آخریتاجا چ :گفت
  تمن ؤم يا ،يوشچون کژ  ،ومشکژ 

  دل بر آن شهوت که بودش کرد سرد
  خواست شدیآنچنان که تاج را م

  به قصدگشت تارك جو یتاج وا م
  شد تاج بر فرق سرش یراست م

 ز امتحان يکژ کنم، تو راست گرد

  پرواز کن  ،گلِ ر ز پ يچون فشاند
  ن بر هم درم یا بِیغ يپرده ها

ناپسند مر دهانم را ز گفت  
  ش گردیبر خو ،تهمت منه یبر کس

  د آن غالم یسگال یآن مکن که م
یسخ گاه خشمش با شهنشاه   
  ربود یطفلکان خلق را سر م

  او شده اطفال را گردن گسل 
  و اندرون خوش گشته با نفس گران 

   ینهیو ز برون تهمت به هر کس م
  ذل گناهان را م یب ،با عدو خوش

  غرم رامر تن پر ُ ينوازیم
  عقل و کورش کرده بودیحکم حق ب

  وانش کندیگر فالطون است ح
  دیزیب بایچنان که حکم غنآ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  او و احوال او د را از بودیزیخبر دادن با یخ ابو الحسن خرقانیدن شیشن. 80
  بوالحسن از مردمان آن را شنود    همچنان آمد که او فرموده بود
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  د و امتمیکه حسن باشد مر
  د و خواند سبقیآ یهر صباح
  فتور یب یز رفتیت یهر صباح

  ده امیز خوابش دیمن هم ن :گفت
  گور يسو يرو نهاد یهر صباح

  يشش آمدیخ پیش به صورتا ی
  امد با سعودیب يروز یکیتا 

  برفها همچون علم ،بر تو يتو
  یح خ ِیرة شیخطبانگش آمد از 

  ن سو بر آوازم شتابیا این بیه
  دیز آن روز شد خوب و بد ،حال او
  آن غالم يد گشت سویباز با

  

  رد هر صباح از تربتم یدرس گ  
 به حق يریبر سر خاك و شود پ

 با حضور یبر سر گورش نشست

  ده ام ین بشنیخ ایو ز روان ش
  اندر حضور یتا ضح يستادیا
   يشکالش حل شد یگفت یا که بی

ده بودینو پوش گورها را برف  
  د و شد جانش به غم یقبه قبه د
   یال یتسع یادعوك کها انا 

  از من متاب  يرو ،عالم ار برف است
 دیشن یب را که اول میآن عجا

  ت را تمامید آن حکایکرد با
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  افتیش شاه چون جواب آن رقعۀ اول نیگر نوشتن آن غالم پیرقعۀ د. 81
  گر نوشت آن بد گمانینامۀ د

  هاش شیشتم پورقعه ن یکیکه 
آن دگر را خواند هم آن خوب خد  

  اریآورد او را شهر یخشک م
  آخر او بندة شماست :گفت حاجب

   تو چه کم گردد اگرِ  یاز شه
  اما احمق است ،ن سهل استیا :گفت

  گر چه آمرزم گناه و زلتش
  ن شوندیگرگَ ن همه یگرگَ صد کس از 

  مبادا گبر را یکم عقلِ  گرّ
  او یابر از شومنم نبارد 

ِ آگرِ از    طوفان نوح ،احمقان ن
  

  یع و نفیر ز تشنپر فغان ر و پ  
   ؟هاافت رید و یآن جا رس !عجب يا

  را جواب و تن بزد آنهم نداد 
  بار چنداو مکرر کرد رقعه 

  هم رواست  یسیگر جوابش بر نو
  ؟نظر يبر غالم و بنده انداز

احمق زشت و مردود حق است  مرد  
  ت علتش یر من سرادهم کند 

  عقل بند ثیخبِ   ن گرّیخاصه ا
  آب دارد ابر را یب شیشوم

  او یرانه از بومیشهر شد و
  را در فضوح یران عالمیکرد و

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دن احمق رایه السالم عاقل را و نکوهیغمبر علیستودن پ. 82
  احمق هر که هست :غمبر کهیگفت پ

  ماست هر که او عاقل بود او جان ِ
  میمن راض ،دشنامم دهد ،عقل

  دهیفا ینبود آن دشنام او ب

  ره زن است و ما و غول  ياو عدو  
  حان ماست یح او ریروح او و ر

  م یاضیدارد از ف یضینکه فاز
  ده یما یاش ب ینبود آن مهمان
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  احمق ار حلوا نهد اندر لبم
  یف و روشنیگر لط ،ن دانیقین یا

  دهیفا یسبلتت گنده کند ب
  نان و شوا ین ،ده عقل استئما
  آدم را خورش ،ر نوریست غین
  رباز بن خورشها اندك اندك یز

  ياصل را قابل شو يتا غذا
  نان شدست ،ن نانیکا ،آن نور است عکس ِ

  نور ک بار از مأکول ِی يچون خور
  ترّهات؟ یدا شد، چه خوانیعقل ش
  یاول مکسب ،دو عقل است ،عقل

  از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر
  گرانیعقل تو افزون شود بر د

  دور و گشت در يتو شولوح حافظ 
  زدان بودیگر بخشش یعقل د

  نه آب دانش جوش کردیچون ز س
  ؟چه غم ،ور ره نبعش بود بسته

  هایمثال جو یلیعقل تحص
  نوا یشد ب ،راه آبش بسته شد

  شتن جو چشمه رایاز درون خو
  

  او اندر تبم  يمن از آن حلوا  
   یست بوس کون خر را چاشنین

  ده یما یب ،هیگش سیجامه از د
  جان را غذا ،پسر يعقل است ا نور ِ

  د پرورش یابنرا جان  ،از جز آن
  رّح آن ِ ین ،خر بود ين غذایکا

   ينور را آکل شو يلقمه ها
  جان شدست  ،ن جانیکا ،ض آن جان استیف

  تنور بر سر نان ِ يزیخاك ر
 ثبات؟ یب یدا شد، چه پائیراه پ

   یصب ،چو در مکتب يکه در آموز
  خوب و بکر و ز علوم ِ یانغمرا
  ز حفظ آن گران  یک تو باشیل

  ن در گذشت یکاو ز ،لوح محفوظ است
  ان جان بودیچشمۀ آن در م

  نه زرد ،نهیرینه د ،شود گنده ین
  دم به دم  ،جوشد ز خانه یکاو هم

  ها ياز کو ياکان رود در خانه 
 تشنه ماند و زار و با صد ابتال

  از منّت هر ناسزا یتا ره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 يکن که من عدو يگریمشورت با د :گفتش ،کرد یمشورت م یکیبا که  یقصۀ آن کس. 83
  توام

  یبا کس یشخص کردیمشورت م
  ر من بجویغ ،خوشنام يا :گفت

چیبا من مپ ،راو م مر تمن عدو  
  را او هست دوستو جو که ت یرو کس

یچاره نبود کز من ،ممن عدو  
  ستیاز گرگ جستن شرط ن یحارس

  دشمنم یچ شکیه یرا بو من ت
  ن دوستانیهر که باشد همنش
  نمند در زیهر که با دشمن نش

   یشک ید بینش رو نمایقیتا   
  بگو يومشورت با  يماجرا

  چ یروز هیپ ،عدو ينبود از را
  ر جوست یال شک خ ،دوست بهر دوست

   یم دشمنیبا تو نما ،کژ روم
  ست یناجستن ،ر محلیجستن از غ

  ره زنم  ؟میره نما یرا کو من ت
  ان بوستان یم ،هست در گلخن

  هست او در بوستان در گولخن 
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  منت دوست را مازار از ما و
  خدابهر از ر کن با خلق یخ

  در نظر ینیتا هماره دوست ب
  ز کنیپره ،یدشمن يچونکه کرد

  بو الحسن يا ،راو دانم تیم :گفت
  يو معنو یک مرد عاقلیل

  نیکشد از خصم کِ طبع خواهد تا 
  واداردش ،د و منعش کندیآ

  چو شحنۀ عادل است یمانیعقل ا
  دار هوشیهمچو گربه باشد او ب

  جا که بر آرد موش دستدر هر آن 
  ر افکن بودیش ر ِیش ؟چه ياگربه 

  غرة او حاکم درندگان
شهر پیر جامه کنر دزد است و پ  

  مان بودیعقل در تن حاکم ا
  یجان توئیعقل ِ عقل و جان ِ جان، ا
  ران توستیعقل کل سرگشته و ح

  

  تا نگردد دوست خصم و دشمنت   
   کدخدا ي، اجان خود يا برای

  ناخوش صورن ید ز کیدر دلت نا
  ز کن یار مهر انگیمشورت با 

  من  نه دشمن دار ِیرید یئکه تو
   يعقل تو نگذاردت که کژ رو

ن یآهن عقل بر نفس است بند  
  ک و بدش یعقل چون شحنه ست در ن

  پاسبان و حاکم شهر دل است 
  دزد در سوراخ ماند همچو موش 

  است ، ور بود، او مرده ست گربهین
  ن بودکه اندر ت یمانیعقل ا

  نعرة او مانع چرندگان 
 یخواه شحنه باش گو و خواه ن

 مش نفس در زندان بودیکه ز ب

 یعقل و جان خلق را سلطان توئ

   کل موجودات در فرمان ِ توست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ران و جنگ یکه در آن پ يه ایرا بر سر یلیجوان هذ و آلهه یرسول عل دنیگردانر یام. 84
  آزمودگان بودند

  رسول يفرستادیه میک سرّی
  لید او از هذیرا گز یک جوانی

  گمان سرور بود یب ،اصل لشکر
  يرده و پژمرده ان همه که میا

از کیز ما و من و ،و ز بخل ،لس  
  زد ز باریکه بگر يهمچو استور

  ره سریخ يکا ،دوان یصاحبش در پ
  يب شوئن زمان غایگر ز چشمم ا

  د چون شکریاستخوانت را بخا
  از علف یآخر بمانک کن،آن م

  ز از تصرف کردنمین بمگریه
  که نفست غالب است ،هم يتو ستور

  بهر جنگ کافر و دفع فضول   
  ل یخ ر لشکر کردش و ساالر ِیم

  سر بود یتن ب ،سرور یقوم ب
   يز آن بود که ترك سرور کرده ا

   یکنیش را سر میخو ،سر یکش یم
  رد اندر کوهساریاو سر خود گ

  خر ست اندر قصدیهر طرف گرگ
   يقو د هر طرف گرگیشت آیپ

  را دگر یزندگان ینیکه نب
  گردد تلف  یزمیه یآتش از ب
  جانت منم  چون ،بار یو ز گران

  خود پرست  يا ،غالب را بود ،حکم
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  اسب خواندت ذو الجالل ،خر نخواندت
  یمصطف ،حق را ،ر آخور بودیم

  قُلْ تَعالَوا گفت از جذب کرم
ض کرده امنفسها را تا مرو  
  ياضت باره ایهر کجا باشد ر

  استیالجرم اغلب بال بر انب
  دیشورغا ید از دمم یسکسکان

  قُلْ تَعالَوا گفت رب ،قُلْ تَعالَوا
  یحقُلْ تَعالَوا گفت  ،قُلْ تَعالَوا
  قُلْ تَعالَوا گفت رب ،قُلْ تَعالَوا

  ن مشویغمگ ،ینب يا ،ندیایگر ن
  ن تعالواها کر استیز یگوش بعض

  ن ندایز یمنهزم گردند بعض
  ن قصصیز یمنقبض گردند بعض

  دندز ناهمتا بیک نیخود مال
  ک مکتب درندیکودکان گر چه به 

  را حسهاست یو مغرب یمشرق
  صد هزاران گوشها گر صف زنند

یگوشها را منصب باز صف  
  ستیصد هزاران چشم را آن راه ن

  رشم یک میک ی ،ن هر حسیهمچن
  پنج حس ظاهر و پنج اندرون

  ن سرکش استیکاو از صف د یهر کس
  تو ز گفتار تَعالَوا کم مکن

  ریگردد ز گفتارت نف یگر مس
  ست نفس ساحرشم ان زمان گریا

  غالم يا ،قُلْ تَعالَوا قُلْ تَعالَوا
  يو از سر یخواجه باز آ از من

  

  د تعال یرا عرب گو ياسب تاز  
  ر جفاپ نفس ِ بهر استوران ِ

  ضم یمن را ،اضتتان دهمیتا ر
  ن ستوران بس لگدها خورده ام یز

   يش نباشد چاره ایاز لگدها
  اضت دادن خامان بالست یکه ر

  دیوبواش و مرکب سلطان یتا 
 ستوران ملول اندر سبق يا

 یستوران فسرده رگ و پ يا

  ده از ادب یستوران رم يا
  ن مشویر از کتو پ ،نیتمک یز آن دو ب
  گر است ید یرا صطبل يهر ستور

  لۀ او جدایطو یهست هر اسب
  جدا دارد قفص  ینکه هر مرغآز
  ن سبب بر آسمان صف صف شدندیز

  ک باالترندیک ز یدر سبق هر 
  چشم راست  حس ِ ،داریمنصب د

  محتاجان چشم روشنندجمله 
   ینبجان و اخبار و ُ در سماع ِ

  ست یاز سماع آگاه ن یچ چشمیه
  معزول از آن کار دگر یکیهر 

  ام الصافون یاندر ق ،صف اند رد
  کان ناخوش است  یصف يرود سویم
  ن ن سخُیبس شگرف است ا یئایمیک
  ریوامگ يچ از ویا را هیمیک

تو سودش کند در آخرش  گفت  
  لسالم بادعو ین که ان اهللا یه

  يکم طلب کن سرور ،جو يسرور
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  لیکرد از هذ يمبر سروریچون پ
  از حسد طاقت نداشت یبوالفضول

  ل یلشکر منصور خ ياز برا  
    اعتراض و ال نسلم بر فراشت 



86 

 

  اند یخلق را بنگر که چون ظلمان
  از تکبر جمله اندر تفرقه

  ن عجب که جان به زندان اندر استیا
  ن آن جوانیغرق سرگ ،تا سر يپا
  قرار یما پهلو به پهلو بئدا

  نور پنهان است و جستجو گواه
  ا را مناصیحبس دن يگر نبود

  شدکیوحشتت همچون موکل م
  تنهان در مکمن یهست منهاج

  نیجمع اندر کم يایتفرقه جو
  نبرجسته ز ب ،مردگان باغ

  ان هر دم به درین زندانیچشم ا
  جو آب صد هزار آلودگان ِ

  ستین پهلوت را آرام نیبر زم
  قرار ینباشد ب ،یمقر گاه یب

  ناهللا مکُا رسول ی ،ین ین :گفت
  ر زادیجوان ار ش ،ا رسول اهللای

  تو گوا و گفتن یا یهم تو گفت
  ن لشکر نگریا رسول اهللا در ای
  نیآن برگ زردش را مب ،ن درختیز

  ؟ستیته یزرد او خود ک يبرگها
  دیسپ يش و آن مویرو برگ زرد 

  ده سبزفامینو رس يبرگها
ستیعارف نشان ِ یبرگ یب برگ  

  ار نو خط است ،گل عارض استُ آنکه او 
  خط او کژمژ بود يحرفها

  ر از سرعت ار چه باز ماندیپ يپا
  به جعفر در نگر یگر مثل خواه

  يبر یگر ز اسرار سخن بوئ
  ن سخن شد محتجبیکا ،بگذر از زر

  خوش نفس یز اندرونم صد خموش
  بحر است و گفتن همچو جو یخامش

  اند یچون فان ،یئفاندر متاع   
 رقه حزنده اندر م ،مرده از جان

  مفتاح زندانش به دست  یوآنگه
  روان  يزند بر دامنش جویم

  آرامگاه و پشت دار يپهلو
  د پناه یجو یکز گزافه دل نم

خالص  ینه دل جست ،وحشت يدنه ب  
  دشَمنهاج ر ،ضال يکه بجو ا

  ستنت ج گزافه یعنی ،افتشی
  ن یخ مطلوب بر ،ن طالبیتو در ا

  فهم کن تو را بخشنده  یزندگ
  کس مژده ور یستیگر ن ؟يدب یک
  جو آبِ يگر نبود ؟يدندب یک
  ست ینکه در خانه لحاف و بسترآز
  ن خمارینباشد ا ،خمار اشکن یب

  خ کهن یمگر ش ،سرور لشکر
  ر سر لشکر مبادیر مرد پیغ
  شواید پیر بایپ ،دیر بایپ

  شتریپ ير از وین پیهست چند
  ن یپختۀ او را بچ يبهایس
  ست یو کامل ین نشان پختگیا

  دیآرد نو یبهر عقل پخته م
  وه ست خام یشد نشان آنکه آن م

  است  یصارف یئسرخ رو ،زر يزرد
  او به مکتب گاه مخبر نو خط است 

  دودیاگر تن م ،مزمن عقل است
  بر اوج راند ،راو دو پافت عقل ِی

  ردست و پاش پ يداد حق بر جا
 يم چو زر جعفریسخن گومن 

  ن دلم شد مضطرب یماب ایهمچو س
  که بس  یعنی ،دهنیدست بر لب م

  جو را مجو ،راو د تیجویبحر م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



87 

 

  ا سر متابیدر ياز اشارتها
  ادب یوسته کرد آن بین پیهمچن

  خبر یاو ب ،دادش سخنیدست م
  ب استئنا هان خبرها از نظریا

  هر که او اندر نظر موصول شد
  نیهمنش یچونکه با معشوق گشت

  گذشت و مرد شد یهر که از طفل
  م رایتعل ینامه خواند از پ

  ان خبر گفتن خطاستینایش بیپ
  تو نفع ِ ینا شد خموشیش بیپ

  وشخَ يبر گو ،بگو :دیگر بفرما
  اندر کش دراز :د کهیبفرماور 
  با فسونین زین که من در ایهمچن

  دشَکنم من از ریچونکه کوته م
  ذو الجالل ءاین ضیحسام الد يا
  یمشته ن مگر باشد ز حبیا

  او ن دم جام ِیبر دهان توست ا
  ستت هینک گرم ،ستیقسم تو گرم

  

  واهللا اعلم بالصواب  ،ختم کن  
  ز آن سرد لب  ،غمبر سخنیش پیپ

  ش نظریکه خبر هرزه بود پ
  ب است ئبهر غا ،ستیبهر حاضر ن

  ش او معزول شدین خبرها پیا
  ن یداللگان را بعد از ادفع کن 

  سرد شد ينامه و دالله بر و
  م رایتفه ید از پیحرف گو

  ل غفلت و نقصان ماست یکان دل
  "أنصتوا" ن آمد خطابِیبهر ا

  دراز اندر مکش  ،گو كک اندیل
  با امر ساز ،ن بگوین شرماهمچن
  ن کنون یاء الحق حسام الدیبا ض

  کشدیاو به صد نوعم به گفتن م
   ؟مقال ییجویچه م ،ینیب یچونکه م

  هاانّ یخمرا و قل ل یاسقن
  ؟قسم گوش کو :د کهیگویگوش م

  ن افزونتر است یحرص من از ا :گفت
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  قند خو يدر حضور مصطفا

مِ و سلطان عبس  آن شهالنَّج و  
  زد بهر منعش بر دهانیدست م

  ن خشکیسرگ ينا برده ایش بیپ
  خگنده م گنده مغز ِ يا ،بعر را

  خُشک مغز يا ،یبرداشت یخخ اُاُ
  مشام پاك را یبیفرکه بتا 

  حلم او خود را اگر چه گول ساخت
  گ را گر باز ماند شب دهنید

  شتن گر خفته کرد آن خوب فریخو
  ؟صفا یلجوج ب يا یئچند گو

  ن گروهیصد هزاران حلم دارند ا

  از گفت وگو ،چون ز حد برد آن عرب  
  بس  :گفت ،د آن سرد دم رایلب گز

  ؟نهان يش دانایپ یئگوچند 
  شک ناف م يبه جا ،ن رایکه بخر ا

ِ یز   خ که اُ یئگو ،و یبنه ینیب ر
   پشک دون را مشک نغز ینمائتا 

  دة گلشن افالك رانآن چر
  د شناخت یبا یشتن را اندکیخو

  د داشتن یگربه را هم شرم با
  دستارش مبر ،دار استیسخت ب

   یش مصطفیپ ،وین فسون دیا
  صد چو کوه  ،از آنها یحلم یکیهر 
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  دار را ابله کندیحلمشان ب
  نغز خوبِ حلمشان همچون شرابِ

  ر شگفتشراب پن ز آن یمست را ب
  ریمرد برنا ز آن شراب زود گ

  ستینب که از خم ،ن بادهآخاصه 
  قل و نقلآن اصحاب کهف از نُ هآنک

  خورده اند یزآن زنان مصر جام
داشتند یموس کر ِساحران هم س  

  بود مست  یار ز آن میجعفر ط
  

  رك صد چشم را گمره کندیز  
  مغز ينغز نغزك بر رود باال

  ن مست کژ رفتن گرفت یهمچو فرز
  ریافتد چو پیان راه میدر م

ست یک شبیاو  یکه مست یینه م  
  صد و نه سال گم کردند عقل یس

  دستها را شرحه شرحه کرده اند
  اشتندپند یدار را دلدار م

  پا و دست ،خودیکرد بیزآن گرو م
   

  
  
  
  
  
  
  
  
 

شان را نه یدان و جواب او مر اید و اعتراض مریزی بااگفتن  یما اعظم شان یقصۀ سبحان. 87
  انیزبان بلکه از راه ع ق گفتیبطر

  ر محتشمیدان آن فقیبا مر
  ذو فنون ان آنیگفت مستانه ع

  چون گذشت آن حال گفتندش صباح
  ن بار ار کنم من مشغلهیا :گفت

  من با تنم ،ه از تن وحق منزّ
  ت کرد آن آزاد مردیچون وص

ست گشت او باز از آن سغراق زفتم  
  عقل او آواره شد عشق آمد،

  دیچون سلطان رس ،شحنه ست خودعقل 
  حق آفتاب ،ۀ حق بودیعقل سا
یغالب شود بر آدم يرچون پ  

  گفته بود يپر او،د یهر چه گو
  ن دم و قانون بودیرا ا يچون پر

  خود او شده يرپ ،او رفته ياو
  ک لغتینداند  ،دیچون بخود آ

  یو آدم يپس خداوند پر
  ترسد؟ بگو یر کیر از شیر گیش
  وردر خَیار خون نره ش ،ریر گیش

  کهن رازور سخن پردازد از 
  و شور شرّ نیبود ایرا م يباده ا

  زدان منم ینک  :د آمد کهیزیبا  
  فاعبدون  ،ال اله اال انا ها

  ن نبود صالح یا ،و ین گفتیتو چن
  د آن دم هله یر من زندکاردها 

  د کشتنم یم بباین گویچون چن
  آماده کرد يکارد ،يدیهر مر

  تهاش از خاطر برفت یآن وص
  چاره شدیشمع او ب ،صبح آمد

  دیخز یکنجچاره در ُ یشحنۀ ب
  ؟ه را با آفتاب او چه تابیسا

گم شود از میمردم رد وصف   
  گفته بود يزآن سرنه،  ين سریز

  ؟خود چون بود يکردگار آن پر
گو شده  يالهام تاز یب  ترك  

  ن ذات و صفت یرا هست ا يچون پر
  ؟یباشدش آخر کم یک ياز پر

 شرح راه از کور که پرسد؟ بگو

  آن باده کرد ،او نکرد :یئتو بگو
  ن خُن سیباده گفته ست آ :یئتو بگو

  ؟ن فرهنگ و زوریست آینور حق را ن
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  ؟کند یرا از تو بکل خالو که ت
  غمبر استیگر چه قرآن از لب پ

  پرواز کرد يخودیب يچون هما
  ر در ربودیل تحیعقل را س

  ست اندر جبه ام اال خداین
  وانه شدندیدان جمله دیآن مر

  "رد کوهگ" چون ملحدان ِ یکیهر 
  دیخل یم یغیخ تیهر که اندر ش

  بر تن آن ذو فنون یک اثر نی
  ردش زخم بیگلو يهر که او سو

  نه زدینکه او را زخم اندر سآو
  وآنکه آگه بود از آن صاحب قران

  دست او را بسته کرد ،م دانشین
  دان کاستهیروز گشت و آن مر

  ش او آمد هزاران مرد و زنیپ
  ؟يدگر تن مردم ب ،ن تن تویا

  دوچار زد يخودیبا ب ،يبا خود
  خودان تو ذو الفقاریزده بر ب يا
  من استیاست و ا یخود فانینکه بآز

  نهیاو شد آ ،و یاو فان نقش ِ
  یخود کن يرو يسو ،تف یگر کن
  یئآن هم تو ،زشت يرو ینیور بب

  او ساده است ،ن است و نه آنیاو نه ا
  سخن لب در ببست ،نجاید ایچون رس
  ار چه فصاحت دست داد ،لب ببند

  داممست م يا ،یبر کنار بام
  تو کامران يوکه ش یهر زمان

  بر زمان خوش هراسان باش تو
  د بر وال ناگه بالیایتا ن
  از زوال يدر وقت شاد ،جان ترس ِ

  راز کنار بام ِ ینیب یگر نم
  ناگهان کان آمده ست یهر نکال

  کند یاو سخن عال ،پست يتو شو  
  او کافر است  ،حق نگفت :دیهر که گو

  د آغاز کردیزیآن سخن را با
  تر گفت کاول گفته بود يز آن قو
  ؟ر سمادن و یر زمد یئچند جو

  زدندیکاردها در جسم پاکش م
  ستوه  یر خود را بیزد پیکارد م

  دیدریتن خود م وباژگونه ا
  خون  غرقابِ دردان خسته یو آن مر

  ردزار م ،د ویده دیحلق خود ببر
  شد مردة ابد ،نه اش بشکافتیس

  دل ندادش که زند زخم گران 
  اال که خود را خسته کرد ،جان ببرد

  نوحه ها از خانه شان برخاسته 
  رهن یک پیدو عالم درج در  يکا

  ؟يگم شدچون تن مردم ز خنجر ُ
  دة خود خار زدیبا خود اندر د
  هوش دار ،آن یزنیبر تن خود م
  او ساکن است  یمنیتا ابد در ا

ِ یغ   نه  يآنجا ،ریغِ  يرو نقش ِ ر
   یبر خود زن ،نهیبر آ یور زن

   یئتو ،میمر یسیع ینیور بب
  ش تو بنهاده است ینقش تو در پ

  قلم در هم شکست  ،نجاید ایچون رس
  دم مزن و اهللا اعلم بالرشاد

  ا فرود آ والسالم ی ،نیپست بنش
  کنار بام دان  ،آن دم خوش را

فاش تو ین ،ه کنیفهمچو گنجش خ  
  هال ،ترس ترسان رو در آن مکمن

  ب است ارتحال یز آن کنار بام غ
  ند که هستش اهتزازیبیروح م

  ست نش يبر کنار کنگرة شاد
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  جز کنار بام خود نبود سقوط
  صفا یابیر تا یگ ياعتبار

  

 اعتبار از قوم نوح و قوم لوط  

  ایا و اولیاز درون انب
  

  اهللاآن فضول به خدمت رسول  یئار گویان سبب فصاحت و بسیب. 88
  ینبِ  حد یب یپرتو مست

  شد از نشاط "گوار یبس"الجرم 
   کندیم شرّ يخودیهمه جا ب ین

  شودینکو فر م ،گر بود عاقل
  د لباب آن کاس اویب آیبر لب

  با ادب گردد تمام یخود از میب
  ند و ناپسنددک اغلب چون بیل

  نددغلب باچون  ،راست غالب ،حکم
  

   یهم مست و خوش گشت آن غب ،چون بزد  
  آمد در خباط ،مست ادب بگذاشت

  کندیم ادب تر یب ،ادب را یب
  شودیبدتر م ،يور بود بد خو

 ناس اویکم گردد است یواز غب

 ادب گردد مدام ی، بیبا خود، از م

  م کرده اندحرّرا م یبر همه م
  غ را از دست رهزن بستدندیت

  

  
  
  
  
  
  
  
 

را به  یلیار کردن او آن هذیل و اختیسبب تفض و آلهه یعلاهللا  یصلرسول کردن ان یب. 89
  ده گانیران و کار دیبر پ يو سر لشکر يریام

  ظاهرنگر  يا :غمبر کهیگفت پ
  ریمرد پ ،اه ویس ش ِیبسا ر يا

  او را آزمودم بارها عقل ِ
ِ یپ ،ریپ   پسر يعقل باشد ا ر

  ؟بود یرتر خود کیس او پیاز بل
  رش، چون بود صاحب کمالیطفل مگ

  نفسخوش  یسیع چو یاندر آن طفل
  ستیل پختگیمو دل يدیآن سپ

  لیچون نداند جز دل ،آن مقلد
  ر رایتدب نیام کیگفت آنبهر 

  ر مسنیپ یر عقل، نیک پیل
  ستد جیآنکه او از پردة تقل

  انیب یل و بیدل ینور پاکش ب
  چه قلب و چه سره ،نیش ظاهربیپ
  ه کرده به دودیسِ  بسا زر يا
  به زر ندودهیِ ب بسا مس يا

  میجمله کشور ن ِیباطن بما که 

  هنر ین او را جوان و بیتو مب  
  ریدل چو ق ،د ویش سپیبسا ر يا

  آن جوان در کارها يریکرد پ
  ش و سریاندر ر يمو يدیسپ ین

  بود عیاو الش ،ستیچونکه عقلش ن
 ر باشد در هنر آن خوش خصالیپ

  پاك باشد از غرور و از هوس 
  ست یکش کوته تگ ،ش چشم بستهیپ

  ل یم سبئد او دایدر عالمت جو
  ر راین پیبگز ،کرد یچونکه خواه

 ممتحن از ممتحن یندان یم

  چه هست  هرند یاو به نور حق بب
  ان ید در میدر آ ،پوست بشکافد

  ؟ست اندر قوصرهیاو چه داند چ
  حسود يتا رهد از دست هر دزد
  مختصر تا فروشد آن به عقل ِ

  م یم و به ظاهر ننگرینیدل بب
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  تنند یکه به ظاهر م یانیقاض
  نمود شمانیچون شهادت گفت و ا

  ختین ظاهر گریکاندر ا ،بس منافق
ِ یجهد کن تا پ   ين شویعقل و د ر

  دنموبا رو یاز عدم چون عقل ز
  گشاد یبیعقل چون از عالم غ

  خوش نفس ين زآن نامهایکمتر
  د عقل رویگر به صورت وا نما

  دا شودیپ یاحمقور مثال 
  تر است يتار ،کاو ز شب مظلم تر و

  روز کن با نور ِ ياندك اندك خو
  ستیعاشق هر جا شکال و مشکل

  د دلشیظلمت اشکال زآن جو
  را مشغول آن مشکل کندو تا ت

  

  کنند یحکم بر اشکال ظاهر م  
  ن قوم زودیا ،ندنمن کؤحکم او م

  خت یبر یخون صد مومن به پنهان
   ين شویکل تو باطن ب تا چو عقل ِ

  عز فزودخلعتش داد و هزارش 
 رفعت افزود و هزاران نام داد

  کس  چ او محتاج ِینکه نبود هیا
  ش نور اویپ ،ره باشد روزیت

  ش او روشن بودیظلمت شب پ
  ظلمت خر است  ،یک خفاش شقیل

  فروز یب یبمان یور نه خفاش
  ست یدشمن هر جا چراغ مقبل

  د حاصلش یتا که افزون تر نما
  غافل کند و ز نهاد زشت خود

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یمغرور الش یو عالمت شق ،م مردیو ن ،و مرد تمام ،م عاقلیو ن ،عالمت عاقل تمام. 90
  له ستععاقل آن باشد که او با مش

  ش رویخود است آن پرو نور یپ
  دیمان آوریش است و ایمومن خو

  م عاقل آمد اویکه ن ،يگرید
  لیچو کور اندر دل ،زد يدست در و

  نداشت یکز عقل جو سنگ يو آن خر
  ریکث یو ن لیقل ین ،نداند حق

  لیغرقه اندر غفلت و در قال و ق
  ابان درازیرود اندر بیم

  خود کند يشوایتا پ یشمع ن
  زنده زند ست عقلش تا دم ِین

  د او تمامیآ ،مردة آن عاقل
  خود را مرده کن ،ستیکامل ن ،عقل

  بود یسیتا هم دم ع ،یزنده ن
  نهدیکورش گام هر سو م جان ِ

  دن آن زمانیسود ندهد بر جه

  قافله ست  يشوایل و پیاو دل  
  ش رویخو یش است آن بیتابع خو

  دیرکه جانش زو چ ين نوره آهم ب
  آن راه جوکرد، ده یرا د یعاقل

  ل یست و جلنا شد و چیتا بدو ب
  عاقل را گذاشت  ،خود نبودش عقل و

 ریر و هم بشید هم نذینجو یم

  ل یدل د آمدن خلفیننگش آ
  به تاز یگاه ،س ویگاه لنگان آ

  کد کند يکه نور ،ین یم شمعین
  که خود مرده کند ،ین یم عقلین

  خود به بام  بِید از نشیتا بر آ
  ن خُزنده س یدر پناه عاقل

  شود یسیتا دمگه ع ،یمرده ن
 جهد یبر م یعاقبت نجهد ول

  زآنکه نازل شد بال از آسمان
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گر مغرور و ابله مغفل یم عاقل و آن دین یکیعاقل و  یکی یادان و آن سه ماهیر و صیقصۀ آبگ. 91

  یماه هر سهآن و عاقبت  یالش
  عنود يا ،ر استیقصۀ آن آبگ

  ک آنیل ،یله خوانده باشیدر کل
  ریآن آبگ يسو يادیچند ص

  دند تا دام آورندیپس شتاب
  آنکه عاقل بود عزم راه کرد

  نها ندارم مشورتیبا ا :گفت
  تندَ زاد و بود بر جانشان  مهر ِ

  د نکویبا يمشورت را زنده ا
  زن يبا مسافر را ،مسافر يا

  ستیأبگذر م "ب الوطنح" از دم ِ
  شط يگذر ز آن سو یگر وطن خواه

  

  اشگرف بود یکه در او سه ماه  
  جان و ن مغز یو بود،قصه  صورت

  ریدند آن ضمیبر گذشتند و بد
  ان واقف شدند و هوشمندیماه

  ناخواه کرد مشکل ِ عزم راه ِ
  ن سستم کنند از مقدرت یقیکه 

  و جهلشان بر من زند یکاهل
  ؟وآن زنده کو ،را زنده کندو که ت

  زن  يت لنگ دارد راینکه پاآز
  ست ین ين سویجان ا ،که وطن آن سوست

  ث راست را کم خوان غلطین حدیا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  سر خواندن وضو کننده اوراد وضو را. 92
  جدا يدر وضو هر عضو را ورد

  یکنیم ینیب چونکه استنشاق ِ
  جنان يرا آن بو کشد سوو تا ت

  ورد و سخن ،یچونکه استنجا کن
  ستن را بشُیا ،دینجا رسیدست من ا

  ناکسان جان ِ ،کس گشته ،ز تو يا
میکردم من لئ ،ن بودیمن ا حد  

  ا پوست رایاز حدث شستم خدا
  

  بهر دعا ،آمده ست اندر خبر  
   یغن جنت خواه از رب يبو
  ان ستگلل ُیگل باشد دلُ يبو
  نم پاك کن ایزاز : کهن بود یا

ست دستم اندر شستن جان است س  
فضل توست در جانها رسان  دست  

  م یکر يکن ا یحد را نق يز آن سو
  ن دوست رایاز حوادث تو بشو ا

  

  
  
  
  
  
  
  
 

ن یمن التواب یاللهم اجعلن يبجا ،الجنۀحه یرا یاللهم ارحن :گفت یبه وقت استنجا م یشخص. 93
 يزیعز .گفت یو ورد استنجا را به وقت استنشاق م ،ن که ورد استنجاستیمن المتطهر یو اجعلن

  ن را طاقت نداشتید و ایبشن
  در وقت استنجا بگفت یکیآن 

  يخوب ورد آورده ا :یگفت شخص
   چون ،بود ینیچون ورد ب ،ن دعایا

  رافت حی ینیحۀ جنت ز بیرا

  جنت دار جفت  يکه مرا با بو  
   يک سوراخ دعا گم کرده ایل

   ؟به کون يرا تو آورد ینیورد ب
  ؟برد از دیآ یک ینیبحۀ یرا
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  ش ابلهانیتواضع برده پ يا
ستآن تکبر بر خسان خوب است و چ  

  گلُ رست  ینیسوراخ ب یاز پ
  ریدل يگل بهر مشام است ا يبو
  ؟راو د تیلد آخُ ينجا بویاز ا یک

  درست آمدالوطن  ن حبیهمچن
  ره کنم :ركیز یگفت آن ماه

  کنُ ن راه یه ،ست وقت مشورتین
  اب است بسیکم ،محرم آن آه

  رین آبگیز ،ا عزم کنیدر يسو
  رفت آن حذوریم ،نه را پا ساختیس

  او سگ بود یهمچو آهو کز پ
  خطاست ،یسگ اندر پ ،خواب خرگوش و
  ا گرفتیره در یرفت آن ماه

  د و عاقبتیار دیرنجها بس
  ژرف يایشتن افکند در دریخو

  اوردند دامیادان بیپس چو ص
  را وقتمن فوت کردم  ،اهَ :گفت

  کن چونکه رفتیول ،ناگهان رفت او
  بر گذشته حسرت آوردن خطاست

  ندارد حسرتم ين زمان سودیا
  

  ش شهان یپ ،تکبر برده تو يو  
  توست  عکسش بند ،ن مرو معکوسیه

  عتل  يا ،آمد ینیفۀ بیبو وظ
ِ یست ایآن بو ن يجا   ریز ن سوراخ

  راو د تیاگر با ،ز موضع جو بو 
  نخست  ،خواجه يا ،تو وطن بشناس

  و مشورتشان بر کنم  يدل ز را
  کن ُ تو آه اندر چاه  یچون عل

  کن چون عسس  يپنهان رو ،شب رو و
  رین گرداب گیترك ا ،بحر جو و

  نور از مقام با خطر تا بحر ِ
  ک رگ بودیتا در تنش  ،دودیم

  ؟خود در چشم ترسنده کجاست ،خواب
  دور و پهنۀ پهنا گرفت  راه ِ

  ت یامن و عاف يرفت آخر سو
  چ طرف یابد حد آن را هیکه ن

  م عاقل را از آن شد تلخ کام ین
  ؟چون نگشتم همره آن رهنما

  به تفت  یستم شدن در پیببا یم
 اد آن هباست ی ،د رفتهیباز نا

  ن فرصتمیچون فوت شد اچون کنم؟ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و  ،شیمخور تدارك وقت اند یمانیت کرد که بر گذشته پشیقصۀ آن مرغ گرفته که وص. 94
  یمانیروزگار مبر در پش

  گرفت از مکر و دام یمرغ یکیآن 
  همچو من یفیضع یمرغ یکیتو 

  يشان خورده ایگاوان و م یتو بس
  نر ز آنها در زمیس یتو نگشت

  مر مرا آزاد گردان از کرم
تا که سه پندت بر دهم ،ل مراه  

  آن پند هم در دست تو اول ِ
  شیوار بدهم ثانیبر سر د

  خواجۀ همام  ياک :او را گفتمرغ   
 ک ظنین ير، اید کرده، خورده گیص

   ياشتر به قربان کرده ا یتو بس
  من  ير از اجزایس يهم نگرد

 م ِ محتشمیجوان مرد کر يا

  ا ابلهم ی ،رکمیز یتا بدان
  تو بست جان و دلم پا يبدهم ا
 زآن پند شاد و خوب و کش يتا شو
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  و آن سوم پندت دهم من بر درخت
  نن است آن سخُیبر دست است ا هآنچ

  زفت گفت اول پند بر کفش چون
  ورگر بر گذشته غم مخَید :گفت

  میدر جسمم کت :بعد از آن گفتش که
بخت فرزندان تو ،تو دولت  

  ات نبود يکه روز ،رد يفوت کرد
  آنچنان که وقت زادن حامله

  آه آه: گفت یگشت غمناك و هم
  ؟من چرا آزاد کردم مر تو را

  ؟حت کردمتینص ین :مرغ گفتش
  ؟يخوریغم چون م ،چون گذشت و رفت

  ؟کز ضالل :گفتمنو آن دوم پندت 
  اسد يا ،سنگ م خود سه درمیمن ن

  نیه :خواجه باز آمد به خود گفتا که
  ؟بدان يخوش عمل کرد ،يآر :گفت

  د و شاد رفتین بگفت و بر پریا
  خوابناك پند گفتن با جهول ِ

رد رفوینپذ ،حمق و جهل چاك  
  زآنکه جاهل جهل را بنده بود

  

  ک بخت ین ين سه پند گردیکه از ا  
  را ز کس باور مکن  یکه محال

  وار رفت یگشت آزاد و بر آن د
  رز آن حسرت مب ،چون ز تو بگذشت

ی ،رم سنگ استده دک دم یتی  ر  
  تو جان ِِ  بود آن گوهر به حقّ

که نباشد مثل آن ددر وجود ر  
  ناله دارد، خواجه شد در غلغله 

 ن چرا کردم؟ که شد کارم تباهیا

 مر مرا يل از راه بردین حیز

  ؟غمت ،يکه مبادا بر گذشته د
   يا کری ،فهم پندم يا نکردی
  ؟چ تو باور مکن قول محالیه

  ؟ده درم سنگ اندرونم چون بود
   نینازن يپند سوم، اباز گو 

  ؟گانیم پند ثالث رایتا بگو
 صحرا سرخوش و آزاد رفت يسو

  تخم افکندن بود در شوره خاك 
 کخوین يتخم حکمت کم دهش ا

  او نشنود یپندش ده چونکه تو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و خود را مرده کردن ،م عاقلینِ  یدن آن ماهیشیچاره اند. 95
  وقت بال ،دگر یگفت ماه

  قیا شد و از غم عتیدر يکاو سو
  بر خود زنم ،شم ویز آن ننداک یل

  رزبِ پس بر آرم اشکم خود بر 
  چنانکه خس رود يروم بر ویم

  ش بسپارم به آبیخو ،مرده گردم
یفت يامن است ا ،ش از مرگیپ مرگ  
  موتوا کلکم من قبل ان :گفت

ندکشکم باال ف ،رد وهمچنان م  
  ردز آن قاصدان بس غصه ب یکیهر 

  ۀ عاقل جدایچونکه ماند از سا  
  ق یکو رفیفوت شد از من چنان ن

  رده کنم ن زمان میشتن را ایخو
  روم بر آب بریم ،ر ویپشت ز

  چنانکه کس رود ،یاحسبه ب ین
امن است از عذاب  ،ش از مرگیپ مرگ  

   یمصطفن فرمود ما را ین چنیا
  الموت تموتوا بالفتن  یاتی

  گه بلند ،ب ویبردش نشگه آب 
  ردهتر بمم یغا ماهیکه در

  
  
  
  
  
  
  
  
  



95 

 

  غیدرو شد او از آن گفت یشاد م
  اد ارجمندیصک یپس گرفتش 

  غلط غلطان رفت پنهان اندر آب
  میجست آن سلیاز چپ و از راست م

  دام افکندند و اندر دام ماند
  يبه پشت تابه ا ،بر سر آتش

  رید از تف سعیجوش یاو هم
  ز بالاگفت از شکنجه و  یاو هم
  ن بار منیگر ا :گفت او که یباز م

  وطن یئایمن نسازم جز به در
  شوم منیام و یحد جو یب آبِ

  کرد با خود نذرهاین میهمچن
  رم روز و شبیدامن عاقل بگ

  

  غ یستم ز تر ،ام ين بازیش رفت ایپ  
  ندکتف کرد و بر خاکش فسرش ر ب

  کرد اضطراب  یهم گر،یدماند آن 
  م یش برهاند گلیتا به جهد خو

  او را در آن آتش نشاند یاحمق
   يخوابه ابا حماقت گشت او هم 

  ریاتک نذیأ لم  :گفتش یعقل م
   یقالُوا بل :همچو جان کافران

  ن محنت گردن شکن یوا رهم ز
  را نسازم من سکن  يریآب گ

 رومیتا ابد در امن و صحت م

 ابم رهاین ورطه اگر یکز چن

  ن رنج و تعبیفتم در چنیتا ن
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ما  ییچ وفایو ندم ه يان آنکه عهد کردن احمق وقت گرفتاریب. 96 وا لوا لَعاددر لَو ندارد که و
  صبح کاذب وفا نداردچون نُهوا عنْه و ِإنَّهم لَکاذبونَ، 

  ستهحماقت با تو  :گفتش یعقل م
  عهدها يعقل را باشد وفا

  ودمان خَید از پیاد آیعقل را 
ِ یان مینس ،ستیچونکه عقلت ن   توست ر

  سیپروانۀ خس ،عقل یاز کم
  کندیتوبه م ،چونکه پرش سوخت

  ادداشتیو  یضبط و درك و حافظ
  ؟تابش چون بود ،ستیچونکه گوهر ن

  اوست یعقل یهم ز ب ان تمنیا
  جۀ رنج بودیآن ندامت از نت

  آن ندامت شد عدم ،چونکه شد رنج
  از ظلمت غم بست بار ،آن ندم

  وشخَ ،ظلمت غم گشت ،چون برفت آن
  ر خردیپ ،کند او توبه ویم

  

  د شکست یعهد را آ ،با حماقت  
  هاخرب يرو ا ،عقل يتو ندار

  درَان بدراند خیپردة نس
  ر توست یتدب دشمن و باطل کن ِ

  س یاد نارد ز آتش و سوز و حسی
  زندیانش بر آتش میآز و نس
  که عقل آن را فراشت  ،عقل را باشد

  ؟ابش چون بودیا خودمذکر  یب
  ند کان حماقت را چه خوست یکه نب

  چون گنج بود روشن ِ ز عقل ِ ین
  آن توبه و ندم  ،رزد خاكین یم

  محوه النهاریل یپس کالم الل
  جه و زاده اش یهم رود از دل نت

وا لَعادوا م در زندیبانگ لَو  
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پهلوان يا ،شهوت است عقل ضد  
  وهم خوانش آنکه شهوت را گداست

  دا نگردد وهم و عقلیمحک پ یب
  این محک قرآن و حال انبیا

  من بِیز آس ،ش رایخو ینیتا بب
  میسازد دو ن ياره اگر َ ،عقل را

  

  عقلش مخوان  ،تند یآنکه شهوت م  
  زر عقلهاست  ،نقدو، قلب  ،وهم

  زود نقل  ،کنُ محک  يهر دو را سو
  ایب :دیچون محک مر قلب را گو

ِ یفراز و ش اهل ِ يکه نه ا   من  ب
  م یهمچو زر باشد در آتش او بس

  

  
  
  
  
  
  

  صاحب عقل بود با فرعون که صاحب وهم بوده السالم که یعل یمجاوبات موس . 98
  مر فرعون عالم سوز را ،وهم

  یستیق نیبر طر یرفت موس
  رسول ذو الجالل ،من عقلم :گفت
  و هو يرها کن ها ،خامش ،ین :گفت
  از خاکدانش منسبت :یموس گفت

  دیمجبنده زادة آن خداوند 
اصلم نسبت، لز خاك و آب و گ  

ِ یمرجع ا   به خاك ،خاکم هم ن جسم
  اصل جملۀ سرکشان ،اصل ما و

  ؟رد تنتیگ یمدد از خاك م ین
  شود او باز خاك یم ،چون رود جان

  تو اشباه تو، و ین من و مائیا
  ت هستینام ،بن نسیر ایغ :گفت

  بندة فرعون و بندة بندگانش
  ظلوم یطاغو  یاغیبندة 

  و حق ناشناس يو غدار یخون
  قـَخل ،ش ویدرو ،خوار و ،یبیدر غر
  کیحاشا که بود با آن مل :گفت

یار نیاو را  و، لکواحد اندر م  
  یست خلقش را دگر کس مالکین

  من اوست نقاش ِ ،نقش او کردست و
  من ساختن يابرو یتو نتان

  یئتو یآن طاغ ،بلکه آن غدار و
  را به سهو یگر بکشتم من عوان

  جان افروز را يمر موسا ،عقل  
  ؟یستیبگو تو ک :گفت فرعونش

  ضالل هر امان از  ،اهللا ام ۀحج
  مت را بگوینسبت و نام قد

   "ن بندگانشیکمتر"اصلم  نام ِ
دیو عب يجوار زاده از پشت  

جان و دل  ،زدانیل را داد آب و گ  
  سهمناك  يا ،مرجع تو هم به خاك

  و آن را صد نشان  یهست از خاک
  ؟چد گردنتیخاك پ ياز غذا

  سهمناك  مخوف اندر آن گور ِ
تو خاك گردند و نماند جاه  

  تر است  یرا آن نام خود اولو مر ت
  که از او پرورد اول جسم و جانش 

  شوم  خته از فعل ِین وطن بگریز
  اس یکن قین اوصاف خود میهم بر ا

  سپاس ما و حق  یکه ندانست
  ک یگر شرید کس ِ يدر خداوند

   یبندگانش را جز او ساالر ن
   ؟یجز هالک ؟کند يشرکتش دعو

  او ظلم جوست  ،کند ير اگر دعویغ
  ؟جان من بشناختن یچون توان

   یتوئ یاغی، یزنیالف شرکت م
  به لهو ین ،نفس کشتم يبرا ین
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یشتمن زدم م تادو ناگاه او ف  
  زادگانرسل تو م ،کشتمُ  یمن سگ
  و خونشان در گردنت يکشته ا
  عقوب رایت یذرُ  يکشته ا

  دیحق مرا خود بر گز ،تو يکور
  چ شکیه یب ،نها را بهلیا :گفت

  ؟یکن يش حشر خواریکه مرا پ
  امت صعب تریق يخوار :گفت

  دیکش یتان یرا نم یکیزخم ک
  کنمیران میکار تو و ظاهرا ً

  

  بداد یجان ،دآنکه جانش خود نب  
  ان یجرم و ز یب صد هزاران طفل ِ

   ؟ن خون خوردنتید بر تو زیتا چه آ
ِ یبر ام   من مطلوب را د قتل

  دیپزیشد آنچه نفست مسرنگون 
  ؟ن بود حق من و نان و نمکیا

  ؟یکن يروز روشن بر دلم تار
  ر و شریپاس من در خ يگر ندار
  ؟دیچش یرا تو چون خواه يزخم مار

  کنمیرا گلستان م يک خاریل
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ست و مراد در یدر شکستگ یو درست یت در پراکندگیست و جمعیرانیان آنکه عمارت در ویب. 99
  ه االضداد و االزواجیهذا بق یو وجود در عدم و عل يمرادیب

  شکافت ین را میآمد زم یکیآن 
  ؟یکنیران مین را از چه وین زمیکا

  بر من مران ،روب ،ابله يا :گفت
  ؟نیشود گلزار و گندم زار ا یک
  ؟شود بستان و کشت و برگ و بر یک

  راش یشتر ربه ن یبشکافنتا 
  ت از دوایلطهاد خزوستا ن

  جامه را يپاره پاره کرده درز
  ؟ده راین اطلس بگزیکه چرا ا

  کهنه کابادان کنند يهر بنا
  ار و حداد و قصابن نجیهمچن

  کوفتنله یو آن بل ،لهیآن هل
  ایگندم اندر آس یتا نکوب

  آن تقاضا کرد آن نان و نمک
  

  اد کرد و بر نتافت یفر یابله  
   ؟یکنیشان میو پر یشکافیم

  باز دان  یاز خراب ،تو عمارت
  ن ین زمیران ایتا نگردد زشت و و

  ر و زبریتا نگردد نظم او ز
  اوستا يا  ؟ش بهیآن رشود  یک
  ؟د شفاابیکجا  ؟شزوسرود  یک

  ؟عالمه را يزند آن درزکس 
  ؟ده رایچه کنم بدر ،يدیبر در

  ؟ران کنندیکه اول کهنه را و ین
  ش از عمارتها خراب یهستشان پ

  تن  يز آن تلف، گردند معمور
  ؟شود آراسته ز آن خوان ما یک

  سمک  يا ،که ز شستت وارهانم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ه السالم فرعون رایعل یجواب دادن موس. 100
  یواره ،یموس پند يریگر پذ

  بندة هوا يبس که خود را کرده ا
  اژدها آورده ام ،اژدها را

   ینامنته  بد  ن شستیاز چن  
  تو اژدها يرا کرده ا یکرمک

  تا به اصالح آورم من دم به دم 
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  ن بشکندیا از دم ِ ،آن تا دم ِ
  از دو مار يدیره ،يگر رضا داد

  یئاستا جادوُ  سخت ،الحق :گفت
  دو گروه يکدل را تو کردی خلق ِ

  

  مار من آن اژدها را بر کند  
  ور نه از جانت بر آرد آن دمار

   یئنجا دویا ،کربه م يکه در افکند
  رخنه کند در سنگ و کوه یئجادو
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  غام خدایهستم غرق پ :گفت

  یئۀ جادویغفلت و کفر است ما
  ؟حیوق يان چه مانم ایمن به جادو
  ؟جنب يان چه مانم ایمن به جادو
  ؟ثیخب يان چه مانم ایمن به جادو

يپریر هوا بر مچون تو با پ  
د بودهر که را افعال دام و د  

  نیمه يپس ا یچون تو جزو عالم
  بر گردد سرت ،و يتو بر گرد چون

  م روانیبر  يرو یور تو در کشت
  تنگدل از ملحمه یگر تو باش

  به کام دوستان یور تو خوش باش
  بسا کس رفته تا شام و عراق يا
  يبسا کس رفته تا هند و هر يو
  نیبسا کس رفته ترکستان و چ يو

  دیار رشی يز، ایطالب هر چ
  جز رنگ و بو یچون ندارد مدرک

  ناگهاند یگاو در بغداد آ
  ها و مزهیش و خوشیاز همه ع

  شیا حشی ،ر رهدکه بود افتاده 
  دیعت چون قدیخ طبیخشک بر م
  خرق اسباب و علل يو آن فضا

  هر زمان مبدل شود چون نقش جان
  بهشت انهار َِ گر بود فردوس و 

  

  ؟د با نام خداید هک یئجادو  
   ين است جان موسویمشعلۀ د

کاز دمح یگردد مسیر رشک مم پ  
  رد کتب یگیکه ز جانم نور م

 ثیکز خدا نازل شود بر من حد

   يبریم بدال جرم بر من گمان 
  بد بود مانش گمان ِیبر کر

   نیقی ینیخود بهمچو را آن  کلّ
  ند منظرت یخانه را گردنده ب

  دوان  ینیب یم را همیساحل 
  ا را همه یدنِ  وج ینیتنگ ب

  ستان بودت چون ین جهان بنمایا
  جز کفر و نفاق  ،چیه دهیاو ند
   يع و شریده جز مگر بیاو ند
  ن یچ جز مکر و کمیده هیاو ند

 دید ندیجویکه م يزیجز همان چ

  مها را گو بجویجملۀ اقل
  سران تا آن سران  نیاز ابگذرد 
  قشر خربزه  ریغند یاو نب

  ش یا خری يران گاویق سیال
  دیزیجانش ال و بستۀ اسباب 
  اجل  صدر ِ يا ،هست ارض اهللا
  ان یدر ع یند جهانینو به نو ب

  گشت زشت  ،ک صفت شدیچون فسردة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

درکات آن حس گر است که از مید یدرکاتز مین یدرك را از آدمان آنکه هر حس میب. 102



99 

 

 یشه ور است و بیگر پیکار آن استاد د یشه ور استاد اعجمیچنانکه هر پ .خبر است یگر بید
ست، اگر چه به حکم حال منکر یل نکند که آن مدرکات نیست دلیفۀ او نیاو از آنکه وظ يخبر

  ن مقامیم در ایخواهینم يخبرینجا جز بیاو ا يبود آنرا اما از منکر
  ادراك توست ،جهان دیچنبرة د

  انیحس را بشو ز آب ع یمدت
  خبر یز غفلت از سبب تو ب يا

  يدل و سرگشته ا یالجرم اعم
  چشم بگشا و مسبب را نگر

  پرده بر کند ،تو پاك يچون شد
  گر بود نور و صور ،جمله عالم
  شیبه پ يآر یگوش م ،یچشم بست

  من به صورت نگروم :دیگوش گو
  من به صورت ننگرم: دیگوش گو
  شیخو ک اندر فن ِیل ،عالمم من

  ن خوب راین ایبب ،ینیب ،این بیه
  بو برم ،یگر بود مشک و گالب

  ؟م ساقیآن س نم من رخ ِیبب یک
  ر کژیغ ،ندیحس کژ نب ،باز

  نیقیدن ید یکیاز  ،احول چشم ِ
  و زرق يهمه مکر یتو که فرعون
  کژ باز تو يا ،در من ،منگر از خود

  یک ساعتی ،ز من ،بنگر اندر من
  از ننگ و نام ،و یاز تنگ یره  وا

  از بدن یچونکه رست ،یپس بدان
  ن زبانیریراست گفتست آن شه ش

  نیقینبود اول  یم را چشمجس
  پسر يا ،هیدن مدان پیعلت د
  هیند شبیب یو میو د يآن پر

  ه خود نسبت نبودینور را با پ
  ؟ماند به خاك یک ،آدم است از خاك

  يمانند آتش آن پرخود ست ین
  ؟ماند به باد یک ،استمرغ از باد 

  توست  ناپاك حس ِ ،پردة پاکان  
  ان یصوف یئن دان جامه شوین چنیا

 ، تو خریبندة اسباب گشتست

 يمضطرب احوال و مضطر گشته ا

 فارغ ز اسباب نظر يشوتا 

  زندیش برتو میخو ،جان پاکان
  خبر یباشد از آن خوب ،چشم را
  ش یتزلف و رخسارة ب یئتا نما

  من بشنوم  ،زند یصورت ار بانگ
 دن قاصرمیحس ِ چشم است آن، ز د

  ش یست بین یجز حرف و صوت ،فن من
  ن مطلوب رایا در خور، ینیست بین

  ن است و علم و مخبرم یفن من ا
  طاق یس یف ما لین مکن تکلیه

  ا راست غژی ،ش اویخواه کژ غژ پ
   نید بیناظر شرك است، نه توح

  تو فرق  یدان یمر مرا از خود نم
  دو تو ،تو ینینب تو را، یکیتا 

   یساحت ینیکون ب يتا ورا
  والسالم  ،ینیعشق اندر عشق ب

  داند شدن  یچشم م ،ینیگوش و ب
  عارفان  يچشم گردد مو به مو

  ن یگوشت ن ِیرحم بود او جن در
  کس صور يدیند ،خواب اندر ،ور نه

  ه یهر دو پن دگایست اندر دین
  د خالق ودودینسبتش بخش

  چ اشتراك یه یب ،است از نار یجن
  يبنگر یچون م ،گر چه اصلش اوست

  خدا نسبت بداد ،نامناسب را
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  ن فرعها با اصلهاینسبت ا
  هباستو چون زادة خاك  یآدم
  از خرد یمخف ،گر هست ینسبت

  نش ندادیاگر ب ،چشم یباد را ب
  ؟دانست مومن از عدو یچون هم

  ستینمرود را گر چشم ن آتش ِ
  دیل را آن نور و دین يگر نبود

  دار شدیگر نه کوه و سنگ با د
  چشم جان ين را گر نبودین زمیا

  حنانه راِ  دل ،چشم يگر نبود
  ده ورید يزه گر نبودیسنگ ر

  بر کش تو پر و بالها ،خرد يا
  دک و بین بر نین زمیامت ایدر ق

  ؟تحدث حالها و اخبارها یک
  ریش تو مین فرستادن مرا پیا

  ن ناسور رااچن ،ن داروین چنیکا
  نیش از ایپ يده بودید یواقعات

  دست من عصا و نور بگرفته به
  نین از بهر ایواقعات سهمگ
  ان توید و طغب ِ در خور سرّ

  ریم است و خبیکاو حک یتا بدان
  از آن یگشت یالت میتو به تاو
  ب و آن منجم در لمعیو آن طب

  ات یدور از دولت و از شاه :گفت
  ا از طعامیمختلف  ياز غذا
  ينه ا ، حت جوید او که نصیزانکه د

  پادشاهان خون کنند از مصلحت
  رب يد که باشد خویشاه را با

  ویغضب غالب بود مانند د ین
  زیمخنث وار نِ  یمیحل ین
  نه رایس يکرده بود ،و خانهید

  ستبس جگرها را که خَ ،زتیت شاخ ِ

  گر چه دادش وصلها ،چون یهست ب  
  ؟ن پسر را با پدر نسبت کجاستیا

  ؟برد یپ یخرد ک ،چون و یهست ب
  ؟کرد اندر قوم عادیفرق چون م

  ؟را از کدو یدانست م یچون هم
  ؟ستیلش چون تجشم کردنیبا خل

  ؟دیگز یم یرا ز سبط یاز چه قبط
  ؟ار شدیپس چرا داود را او 

  ؟از چه قارون را فرو خورد آن چنان
  ؟هجر آن فرزانه را يدیچون بد

  ؟اندر مشت در يداد یچون گواه
  زلزلت زلزالها ،سوره بر خوان

  ؟ها دهدیده گواهیز ناد یک
  تظهر االرض لنا اسرارها

رید مرسل خبشکه  یرهانهست ب  
  سور رایم یاز پ ،هست در خور

  ن یکه خدا خواهد مرا کردن گز
  را خواهم شکست و ت گستاخ ِ شاخ ِ

  ن ینمودت رب دیگونه گونه م
  ن توآ کاوست در خورد یتا بدان

  ریدرمان ناپذ امراض ِ مصلح ِ
  گران  ن هست از خوابِیکا ،کور و کر

  د از طمع یرش بپوشید تعبید
  ات  ید غصه در آگاهیکه در آ
  ند منام یب یده همیطبع شور

   ينه ا ،ن خویمسک ،و يتند و خونخوار
  ک رحمتشان فزون است از عنت یل

  رحمت او سبق دارد بر غضب 
  ویضرورت خون کند از بهر ر یب

  زیز آن و کن یشود زن روسپکه 
  نه رایک يده بودیساز يقبله ا

ِ ینک عصا   شوخت را شکست م شاخ
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ب ینور ذر و نسل که سر حد غیان و تاخت بردن تا سیان بر آن جهانین جهانیحمله بردن ا. 103

  به غزا نرود کافر تاختن آورد ين که چون غازیشان از کمیاست و غفلت ا
  انیحمله بردند اسپه جسمان

  بیغ در بندرند بر یتا فرو گ
  ان حملۀ غزا چون کم برندیغاز
  شیلم خوچون از ح ،بیغ ان ِیغاز

  بیغ در بندان ِ يسو يحمله برد
  يچنگ در صلب و رحمها در زد

  که ذو الجالل یهر شه يریچون بگ
  لجوج يا ،در بندها را يسد شد

  هنگت بشکنمو، نک منم سرهنگ 
  تو هال در بندها را سخت بند

  قدر ،کیک یسبلتت را بر کند 
ِ ی ،زتریسبلت تو ت   ؟عاد ا آن

  ؟ا آن ثمودی ،تر يزه رویتو ست
  يتو کر ،مینها گر بگویصد از ا

  ختمیتوبه کردم از سخن کانگ
  ش خامت تا پزدیکه نهم بر ر

  عدو يا ،ر استیخب اوک یتا بدان
  ؟تو شر يکرد یک ،و يکرد نکو یک
  ؟بر آسمان یدم يفرستاد یک

  تودار یو ب یگر مراقب باش
  رسن يریو گ یچون مراقب باش

  حیرا بداند او صح يآنکه رمز
  راو د تیآ ین بال از کودنیا

  ره شدیاه و تیچون دل س ،ياز بد
  یرگیشود آن ت يریور نه خود ت

  ش استیاز بخشا ت،رید تیایور ن
  دتین مراقب باش گر دل بایه

  را همت بودو ن افزون تیور از
  

  ان یجانب قلعه و دژ روحان  
  ب ید از آن سو پاك جینا یتا کس

  کافران بر عکس حمله آورند
  ش یحمله ناوردند بر تو زشت ک

  ب یغ ن طرف مردان ِیند ایایتا ن
   ياز بد ،يریتا که شارع را بگ

  انتسال  يبر گشادست از برا
  خروج  یکرد سرهنگ ،تو يکور

  نک به نامش نام و ننگت بشکنم 
  بر سبال خود بخند یچند گاه

  "الحذر یعمیکالقدر " یتا بدان
  د از دمشان بالدیلرز یکه هم
  شان در وجودیامد مثل ایکه ن

   يناشنوده آور ،و يبشنو
  ختم یسخن من داروت آم یب
  تا ابد خامت،ش یا بسوزد ری
  او ز را در خوردیدهد هر چیم

  اثر یقش در پیال يدیکه ند
  امد مثل آن ین یکز پ یئکین

  تو کار، يجزا ینیب یهر دم
  امت آمدن یق ،دیناحاجتت 
  ح یندش صرید که گویحاجتش نا
  نکته و رمزها فهم ِ يکه نکرد
  ره شدید خینجا نشایا ،فهم کن

   یرگیخ يدر رسد در تو جزا
  ش است یدن آالیناد ینه پ
  دت یزا يزیهر فعل چ یکز پ

  از مراقب کار باالتر رود
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هم  ،تا در او ،نه شدن استییقابل آ ،کو جوهریهمچون آهن ن ،یآدم یان آنکه تن خاکیب. 104
  الیق خید نه بر طرینه بنمایر آن معایامت و غیبهشت و دوزخ و ق ،ایدر دن
  یکلیره هیگرچه ت ،پس چو آهن
  ر صورنه گردد پییتا دلت آ

  نور بود یره و بیآهن ار چه ت
  خوش کرد رو ،د آهن وید یقلیص

  ره استیظ و تیغل یگر تن خاک
  رو دهد یبیتا در او اشکال غ

  قل عقلت بدان دادست حقیص
  نماز یب يا ،يرا بسته ا یقلیص

  گر هوا را بند بنهاده شود
  يدب یبینۀ غییکا ،یآهن

  در نهاد يزنگ داد ،يره کردیت
  اکنون مکن ،نیچن يتا کنون کرد

  ن آب صافیتا شود ا ،برمشوران
  جو نکه مردم هست همچون آبِآز

  رر ز در گوهر است و پپ ،قعر جو
  جان مردم هست مانند هوا

  د آفتابید او ز دیمانع آ
  سرور یب يحاصل آنکه کم مکن ا

  

   یقلیص ،کن یقلیص ،کن یقلیص  
  رم بیس یحیمل ،هر سو ،اندر او

  زدود ياز و یرگیآن ت ،یقلیص
  ندر اوا دیتا که صورتها توان د

  ره است یقل گینکه صآز ،قلش کنیص
  جهد يو ملک در و يعکس حور

  روشن شود دل را ورق  انکه بد
  دو دست باز يو آن هوا را کرده ا

  را دست بگشاده شود یقلیص
   يجمله صورتها در او مرسل شد

  "االرض الفساد یسعون فی"ن بود یا
  افزون مکن ن یاز ا ،آب يره کردیت

  ن ماه و اختر در طواف یو اندر او ب
  قعر او ینینب ،رهیچون شود ت

  حرو صاف آن که هست  ،رهین مکن تیه
  شد پردة سما ،ختیگرد آمَ چون به 

  و ناب  یشد صاف ،گردش رفتَ چونکه 
  ، واهللا اعلم بالصدوریقلیص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

حق  يریتا به خب ،بیو واقعات او را ظهر الغ ،اسرار فرعون را ،ه السالمیعل یباز گفتن موس. 105
  ا گمان بردیمان آورد یا

  حق واقعات ،یرگیبا کمال ت
  نمودیبه قدرت م ،رهیز آهن ت

  يکمتر تو آن ظلم و بد یتا کن
  خوابت نمودبد که در  ينقشها

  دینه دییکه در آ ،یهمچو آن زنگ
  و بس ینیق ایال ،یزشت وچ :که
  یکنیزشتت م يبر روجفا، ن یا

  ت سوختهنلبا يدیدیگاه م
  آمدهقصدت به  یوانیگاه ح

  راه نجات  ينمودت تا رویم  
  که در آخر خواست بود یواقعات

   يشدیو بدتر م يدید یهمآن 
  آن نقش تو بود ،ز آن و يدیرمیم

  دینه رییبر آ ،خود را زشت و يرو
ِ یزشت   خس  کور ِ يا ،تو است م آن

   ینکه هستم روشنآز ،ست بر منین
  تو بر دوخته  گه دهان و چشم ِ

خود را به دندان ِ ر ِگه س ده د  
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  زیان آب ریگه نگون اندر م
  اوفتاده، گشته پست یگه ز بام

  ر و غلیش، در زنجیده خویگاه د
  ینق ن چرخ ِیگه ندات آمد از ا
ً یگه ندات آمد صر   جبالاز  حا

  آمدت از هر جماد یگه ندا م
  گه خطاب آمد تو را از هر نبات

  م ز شرمیگوین بترها که نمیز
  ریناپذ يا ،گفتم به تو یاندک
  و مات يکردیشتن را کور میخو

  ش توینک آمد پ ؟يزیچند بگر
  ر احترازیفراگ ،ن پسین مکن زیه
  

ِ یس ق ِیگه غر     زیت ز ِیخون آم ل
 بسته دو دست گاه در اشکنجه و،

 ، چون دهليگاه بر مغزت زدند

   یو شق ییو شق ییکه شق
   "الشمال اصحابِ"ز  یهست ،که برو

  "تا ابد فرعون در دوزخ فتاد"
 "گشت مطرود ابد فرعون ِ مات"

  تا نگردد طبع معکوس تو گرم 
  ریکه هستم من خب یدان یز اندک
  ز خواب و واقعات  یشیندیتا ن
  ش تویمکر اند  ادراك يکور

  توبه ست باز ش در ِیکه ز بخشا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  توبه باز است در ِ :ان آنکهیب. 106
  يتوبه را از جانب مغرب در

  تا ز مغرب بر زند سر آفتاب
  هست جنت را ز رحمت هشت در

  گه فراز ،گه باز باشد ،آن همه
  در باز است زود ،مت دارین غنیه
  ش از آن کز قهر در بسته شودیپ

  ابین در باز یباز گرد از کفر و، ا
  

   يامت بر وریباز باشد تا ق  
  رو متاب  ياز و ،باز باشد آن در

  پسر يا ،ست ز آن هشتاک در توبه ی
  نباشد جز که باز ،و آن در توبه
 حسود يبه کور ،رخت آنجا کش

 تو کس نشنود يآن زاربعد از 

  از شقاوت رد ِ باب يتا نگرد
  

  
  
  
  
  
  
 

عوض  ،لتیک پند قبول کن و چهار فضیاز من  :ه السالم فرعون را کهیعل یگفتن موس. 107
  بستان

  اریز و بیک چیر ین ز من بپذیه
  ؟یکیکدام است آن  ،یموس يا :گفت
  آشکار یئکه بگو ،کیآن  :گفت

  افالك و انجم بر عالخالق 
  هیدشت و تکوه و ا و یخالق در

  ز و هر کس هر مکانیحافظ هر چ
  هم نگهدارندة ارض و سما

  ر بندگانیمطلع او بر ضم

  پس ز من بستان عوض آن را چهار  
   یاندک ،کیشرح کن با من از آن 

  کردگاراز ر یست غین یئکه خدا
  و مرغ را يو و پریمردم و د

ه یشب یاو ب ،حد و یلکت او بم  
 رازق هر جانور اندر جهان

ُ گل از گیهم پد  اید آرندة 

 حاکم و جبار بر گردن کشان
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  پادشا یاوست بر هر پادشاه
  ؟کدام است آن چهار یموس يا :گفت

آن وعدة حسن تا بود کز لطف  
  مغتنم يبو که ز آن خوش وعده ها

  نیانگب ير جویبو که از تاث
  ریزه شیآن پاکِ  يجو ا ز عکس ِی
  مرخَ يآن جوها ا بود کز عکس ِی
  آب يآن جوها ا بود کز لطفی

  دا شودیپ يشوره ام را سبزه ا
  چار جو ،بو که از عکس بهشت و

  کز عکس دوزخ گشته ام آنچنان
  همچو مار ،دوزخ ار ِنگه ز عکس 

  میگه ز عکس جوشش آب حم
  ریزمهر ،رمیمن ز عکس زمهر

  ش و مظلومم کنونیدوزخ درو
  م دریا، باشد که بگشائیموس
  یابم مأمنیا، باشد که یموس

  ؟ن بگو با من، کدام است آن چهاریه
  

 شایفعل اهللا ما یحکم او را   

  اریب ،بر گو ،مرا یکه عوض بده
ِ یسست گردد چهار م   کفر من  خ

  م نَصد م کفر ِ د قفل ِیبر گشا
  ن یک ن زهر ِیا ،شهد گردد در تنم

  ریعقل اس یابد دمیپرورش 
  بو برم از ذوق امر ،مست گردم

  شورة خراب  ابد تن ِی یتازگ
شود يماو خار زارم جنت  

  ار جوی ،حق ياریجان شود از 
  در قهر حق آغشته ام  ،آتش و

  زهر بار ،گشته ام بر اهل جنت
  م یآب ظلمم کرده خلقان را رم

  ریرم چون سعیا ز عکس آن سعی
 ابمش ناگه زبون ی اوآن ک يوا

 خبرلتهات گردم با یوز فض

 یوا رهم از کثرت ما و من

  م دادن، بر شماریکه عوض خواه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مان فرعونیمزد ایلت را جهت پایه السالم آن چهار فضیعل یشرح کردن موس. 108
  ن آن چهاریکاول :یگفت موس

  که در طب گفته اند یئن عللهایا
  را عمر درازو باشد ت ا ًیثان
  يمستو ن نباشد بعد عمر ِیو

  ریچون طفل ش ،بلکه خواهان اجل
  رنجو نه از عجز  یول ،یمرگ جو باش

  يشه ایت يریش گیپس به دست خو
  خانه را ینیکه حجاب گنج ب

  ن دانه رایا یپس در آتش افکن
  غیدر ین خانۀ تن بیا یبرکن

  يا مانده یز باغ ،یک برگیبه  يا
  دار کردیرم را بن کیا ،مکرََ چون 

  داریباشد تنت را پا یصحت  
  ارجمند يدور باشد از تنت ا

  که اجل دارد ز عمرت احتراز
   يرون رویکه به ناکام از جهان ب

  ریرا دارد اسو ت انک ینه ز رنج
  خانه گنج  در خرابِ ینیبلکه ب

   يشه ایاند یبر خانه ب یزنیم
  ک دانه راین یا ،مانع صد خرمن

  شۀ مردانه رایپ ،يریش گیپ
 غیر ِ مید برون از زیتا مهت آ

  يارز رانده َ  برگش از ،یهمچو کرم
  وردرم خَن کیجهل را ا ياژدها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



105 

 

رمک ،وه و درختیشد پر از م  یرمک  
  نمین یق ایاز عقه ک ،خانه بر کن

  

  ک بخت یل گردد نین تبدین چنیا  
  د ساختن یخانه شاصد هزاران 

  
  
 

  فاحببت ان اعرف ا ًیکنزا مخف  کنتُ  ریتفس. 109
  ستیر خانه است و چاره نیگنج ز

  ک نقد گنجیکه هزاران خانه از 
  ران شودین خانه خود ویعاقبت ا

  نکه روحآز  ،تو نباشد ک آن ِیل
  مزدش هست ال، چون نکرد آن کار

  غیدر يکا :بعد از آن تو یئدست خا
  یمن نکردم آنچه گفتند از به

  ن خانه بودیل گنج و حجاب، ایحا
  يکرِ و  یخانۀ اجرت گرفت

  را مدت او تا اجل ين کریا
  اندر دکان یکنیم يپاره دوز

  زود باش ،یئن دکان کرایهست ا
  یکان نه  شه ناگهان بریتا که ت
  آب و نان خورد ؟ستیچ يپاره دوز

ِ ید ادر یهر زمان م   تنت ن دلق
  اریز نسل پادشاه کام يا

  ن قعر دکانیبر کن از ا يپاره ا
  يخانۀ کر ن مهلتیکا ،ش از آنیپ

  رون کند صاحب دکانیرا بو پس ت
  یزن یتو ز حسرت گاه بر سر م

  ن دکانیمن بود ا آن ِ ،غایدر يکا
  غا گنج را بگذاشتمیدر يا
  رد بادب ،ما را بود ،غایدر يا
  غیدر يغا، ایدر يغا، ایدر يا

  

  ست یأش و میخانه مند پس ز هدم  
  رنج  ز یبعمارت  توان کردن یم

  ان شودین عریقیرش یگنج از ز
  آن فتوح  ،ران کردن استشیمزد و

   یإِال ما سع ،س للِْإنْسانیلَ 
  غ یر مید اندر زب ین ماهین چنیا

   یدستم ته ،گنج رفت و خانه و
 ک دانه بودین یمانع صد خرمن، ا

   يا شری یعیست ملک تو به بین
  عمل  يدر و ین مدت کنیتا در ا

  کان   دوپنهان،  ،ن دکان تویر ایز
  راش خیشه بستان و تکش را میت

   یواره ياز دکان و پاره دوز
  گران  ن پاره بر دلق ِیا یزنیم

  ن خوردنت یز ،یزنیم يپاره بر و
  ننگ دار يدوزن پاره یز ،با خود آ

کان  دو   ،ش تویر به پتا بر آرد س  
   يزو بر ،نخورده بر ،دیآخر آ

  کان  ين دکان را بر کند از رویو
   یکن یش خام خود بر میگاه ر

  ن مکان یبر نخوردم ز ،کور بودم
 وان را به خاك انباشتمیآب ح

 ا حسرتا شد للعبادیتا ابد 

  غیر میماه من پنهان بماند ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ایب که علم انبیعلم غ ش و طلب ناکردن ِیرات طبع خویبه ذکاوت و تصو یه شدن آدمغرّ. 110
  ستهم السالم ایعل

  قرار یب ،خانه بودم اندر عشق ِ    دم اندر خانه من نقش و نگارید
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  ران و نزاریماندم اندر خانه ح
  دل من کار کرد عشق خانه در

  خبر یب یبودم از گنج نهان
  یگر داد تبر را دادم ،آه

  انداختم یچشم را بر نقش م
  :اریم کامیپس نکو گفت آن حک

  نامه بس اندرز کرد یدر اله
  بگو وعدة سوم ،یموس يبس کن ا
  آن سوم ملک دو تو :یگفت موس

  یشتر ز آن ملک کاکنون داشتیب
دهد یلکآنکه در جنگت چنان م  

  نهات دادیاکاندر جفا  ،کرمآن 
  زود ؟ستیچهارم چ :یموس يگفت ا

  تو جوان یآنکه مان ،چارم :گفت
  بس کاسد است ،ش مایدر پ ،رنگ و بو

  از رنگ و بو و از مکان ،افتخار
  

 شدم من عور و زار یالبد از معن  

 الجرم از گنج ماندم دور و فرد

  تبر يمن بود يور نه دستنبو
   یا دادمن زمان غم را تبرّیا

  باختم  یعشقها م ،همچو طفالن
  خانه پر نقش و نگار ،یکه تو طفل

  گرد ،شیکه بر آر از دودمان خو
  که دل من ز اضطرابش گشت گم 

  خالص از خصم و عدو یدو جهان
ین در آشتیا ،د اندر جنگ وکان ب   

  خوانت چون نهد ،بنگر اندر صلح
  چه باشد افتقاد در وفا بنگر

  حرصم فزود ،صبرم شد و ،باز گو
  رخ چون ارغوان  ،ر ویهمچون ق يمو
  م پست یسخن کرد ،یک تو پستیل

  ب کودکان یو فر يهست شاد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

کذب اهللا یال  یحت ،قدر عقولکم یال عل ،قدر عقولهم یعل ،کلموا الناس"ن خبر که یان ایب. 111
  "و رسوله

  چونکه با کودك سر و کارم فتاد
تا مرغت خرم ،رو کتابکه ب  

  ریبگ یدان یجز شباب تن نم
  تخَفتد بر رین یچ آژنگیه
  د به رویت آیریپ نشان ین
  از تو کم یجوان شود زور ِ ین

  بعالِ در شهوت و طمث و  ینه کم
  د و پشت خمیت سفینه شود مو

  شبابِ  دت فرّیآنچنان بگشا
  

  د گشادیهم زبان کودکان با  
  ز و جوز و فستق آورم یا موی
  ریخر شع ير ایرا بگ ین جوانیا

  خت تازه ماند آن شباب فرّ
  تو گردد دو تو چون سرو ِ قد ین
  ا الم ی ،به دندانها خللها ین

  د از ضعفت مالل یکه زنان را آ
 ک خوشتر لحظه لحظه، دم به دمیل

  عکاشه باب  برکه گشود آن مژده 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  "بشرته بالجنۀ ،صفرالبخروج  یمن بشرن"ه السالم یقوله عل. 112
آخر زمان را انتقال احمد  
  نقل وقت ازدلش  که واقف شدچون

ِ یدر رب     جدال  ید بیاول آ ع
    د او به عقل یعاشق آن وقت گرد



107 

 

  شد شاد از صفرب ،دمچون صفر آ
  ين شوق هدیز ،تا روز یهر شب

  مژده دهدکس که مرا هر  :گفت
  عیشد ماه رب ،که صفر بگذشت و

  چون صفر بر بست بار و، ماه نو
  عکاشه صفر بگذشت و رفت :گفت

  ن صفریابگذشت  :آمد که يگرید
  از نقل عالم شادمان ،پس رجال
  کور د آن مرغ ِیخوش ند چونکه آبِ

  شمرد یکرامت م ین موسیهمچن
  که نگردد صاف اقبال تو درد

  از بخت جوان یابی یهر چه خواه
  کیول ،ینکو گفت  ،احسنت :گفت

  

  سازم سفر یم  ن ماهیا که پس ِ  
   يزدیم یق راه اعلیرف وا

  رون نهدیاز جهان ب يچون صفر پا
  ع یمژده ور باشم مر او را و شف

 دا بر فلک با تاب و ضویگشت پ

  زفت  ر ِیش يا ،راو که جنت ت :گفت
  عکاشه ببرد از مژده بر :گفت

  ن کودکان یش شادمان ایو ز بقا
  شور د آبِیش او کوثر نمایپ

 سپرد یقدم ره م ینسان بیهم بد

 هم نگردد الطس بخت تو برد

  ناتوان ي، نگردیشادمان مان
  ک ینار ِیتا کنم من مشورت با 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ه السالمیعل یمان آوردن به موسیه در ایسآمشورت کردن فرعون با . 113
  هیسآن سخن با یباز گفت او ا

  ن مقالیتهاست متن ایبس عنا
یزه ،شت آمدوقت ک پشتر سود ک  
  لک بخّ :د از جا و گفتایبر جه

  کل را خود بپوشاند کالهَ   بِیع
  نیتو ا يدیهم در آن مجلس که بشن

  يشد د اریخورش ن سخن در گوش ِیا
  ؟چه وعده ست و چه داد یدانیچ میه

  مت باز خواندین لطف آن کریچون بد
  تا ز آن زهره ات ؟دیزهره ات ندر

  بر درداو کز بهر حق  ،يزهره ا
  هم حکمت است و نعمت است یغافل
  ین عمیهم حکمت است و ا یغافل

  شود يچندان که ناسور یک نیل
  ؟ن بازار رایچن نیابد ایخود که 

  صد درختستان عوض ،را يدانه ا
  دادن آن حبه است ،کان هللا

  ه یدل س يا ،نیجان افشان بر ا :گفت  
  کو خصال یشه ن ياب ایزود در

  ه کرد و گرم گشت ین بگفت و گریا
  کلک  يتاج گشتت ا یآفتاب

  د و ماه یکله خورشُ خاصه چون باشد 
   ؟نیو صد آفر يآر یچون نگفت

   ير آمدین زیا يسر نگون بر بو
  س را حق افتقادیکند ابل یم
  ؟ماند يچون زهره ات بر جا !عجب يا
  ر هر دو عالم بهره ات د يدیرسیم

  دان از دو عالم بر خوردیچون شه
  ه ز دست یتا نپرد زود سرما

  ؟ن حد چرایک تا ایل ،تا بماند
  شود يجان و عقل رنجور زهر ِ

  گلزار را يخریگل مُ ک یکه به 
  را آمدت صد کان عوض  يحبه ا

  د به دست یآ "کان اهللا له"تا که 
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  قرار یف بیضع ين هویزانکه ا
  چونکه خود با او سپرد یفان يهو

  ز خاك ،ف از باد وئهمچو قطرة خا
  ستا بود جیکه در ،چون به اصل خود

  کیول ،ایظاهرش گم گشت در در
  ندم یخود را ب ،قطره ين بده ایه
  فرَن شَیخود را ا ،قطره يان بده یه

  ؟ن دولت به دستید چنمخود که را آ
  ا تو رایکند دریچون تقاظا م

  زود بفروش و بخر ،اهللا اهللا
  مکن يریچ تاخیه ،اهللا اهللا

  اهللا اهللا زود بشتاب و بجو
  دست و پا یشو، ب ياهللا اهللا، گو

  اهللا اهللا تو گمان ِ بد مبر
  یفت ياب ایاهللا اهللا زود در

  خَود یاهللا ترك کن هستاهللا 
  ل کنیاهللا اهللا زود تر، تعج

  یاهللا اهللا تا کنون کج باخت
  دیت در رسیاهللا اهللا چون عنا

  تو يانهایاهللا اهللا، چونکه عص
  اهللا اهللا چون ز فضلت راه داد

  ن کفر دو تویاهللا اهللا با چن
  شودین گم میلطف اندر لطف ا

  بوالعجب ،فتادت يک بازین که یه
  چار خلعت، زود زود نیر ایدرپذ
  ریست يم ایبا هامان بگو :گفت
  ن راز رایبا هامان مگو ا :گفت

  

  داریپا رب يهست شد ز آن هو  
  م و هرگز نمردئدا یگشت باق

  ن هر دو هالك یکه فنا گردد بد
  د و باد و خاك رست یاز تف خورش

  ک یذات او معصوم و پا بر جا و ن
  م ی ،قطره يدر بها یابیتا ب

  من از تلف یا ،ا شویدر کف در
  تقاضاگر شدست  يبحر ،قطره را

 ؟ هاليو در ماند يپس چه استاد

  ر گوهر ببربحر پ ،ده يقطره ا
  ن ن سخُیکه ز بحر لطف آمد ا

 ست جوین نیچونکه بحر رحمت است، ا

 پا تو را یتا شود چوگان موس

 خبریب ين انعام عام، ایبر چن

 فنا ینیدر غلط ب يتا نگرد

 معتمد ياچونکه خواندستت برو 

 سخُن ین اشارت، بیبر فروز از ا

 یت افراختیگردن اندر معص

 دیعن يز، ایآم يتوقف در و یب

 ت، شکر گویمالد به رویدرنم

 د نهادیاو با يسر به خاك پا

 کند اکرام او؟یچون قبولت م

  درویبر چرخ هفتم م یکاسفل
  ابد در طلب ین نیچ طالب ایه

 در عوض صد عزّ و سود ینیتا بب

  ریوز يأرا الزم بود رشاه 
  ؟چه داند باز را يریکور کمپ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر زنیقصۀ باز پادشاه و کمپ. 114
  یده يریبه کمپ يدیاسپ باز ِ

  که اصل کار است و شکار یناخن
  راو تتا کجا بودست مادر  :که

  رد ناخنش بهر ِاو بب یهب   
  وار رك ببرد کوریکور کمپ

  ایک يا ؟ن سان دراز استیناخنان ز
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  دیرش را بناخن و منقار و پرّ
  او کم خورد ،چونکه تتماجش دهد

  ن تتماج پختم بهر تویچن :که
  در همان رنج و بال یئتو سزا

  رین را بگیکا :آب تتماجش دهد
ِ یآب تتماجش نگ   باز رد طبع

  سوزان بر سرش از غضب آن آش ِ
  زد ز سوزیاشک از آن چشمش فرو ر

  ن با داللیز آن دو چشم نازن
  زاغ ر زخم ِشده پ "ما زاغش" چشم ِ

  کز بسط او یا بسطتیچشم در
  گر هزاران چرخ در چشمش رود

  ن محسوسهایچشم بگذشته از ا
  که من یگوش یکیابم ی یخود نم

  لید آن آب محمود جلیچک یم
  شیر و منقار خوبمالد در پتا 

  ر ار فروختیخشم کمپ :دیباز گو
  باز صد صورت تند ،جانم باز ِ

  ک دم که آرد باشکوهیصالح از 
  خموش و هوش دار :دیگو یدل هم

  رتش را هست صد حلم نهانیغ
  پند يگرفتش جا ینخوت شاه

  هامان مشورت يکه کنم با را
  رب ق ِیصد ،زن يرا را یمصطف

چنانش جذب کردت یرق جنسع  
  درَه پرّصد پ ،جنس يجنس سو

  

  ین میمهر ا وقت ِ   دیپل کند زال
  مهرها را بر درد ،ردیخشم گ

  ؟و عتو یینما یتو تکبر م
  ؟راو سازد ت ینعمت و اقبال ک

  ریز آن فط یکه نوش یخواه یگر نم
  شود خشمش دراز ،زال بترنجد
  کل مغفرش َ شود  ،زدیزن فرو ر

  فروز بااد آرد لطف شاه ی
  که ز چهرة شاه دارد صد کمال 

  با درد و داغ  ،از چشم بد ،کیچشم ن
  د تار موینما یهر دو عالم م
  ش قلزم گم شودیهمچو چشمه پ

  هاه بوس ینیب بیافته از غی
  م از آن چشم حسن یگو ينکته ا

  ل یقطره اش را جبرئ يربود یم
  ش یآن خوب ک ،اش يگر دهد دستور

  و نور و صبر و علمم را نسوخت  فرّ
  نه بر صالح زند ،زخم بر ناقه

  کوه  د متن ِیصد چنان ناقه بزا
  رت پود و تارید غیور نه دران

  ک دم صد جهان یبه  يدیور نه سوز
  بنداو کرد   ،ز پند ،تا دل خود را
ملک و قطب مقدرت  کاوست پشت  

  زن بو جهل را شد بو لهب  يرا
  شش گشت سردیحتها به پیکان نص
  الش بندها را بر دردیبر خ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

چاره  یمرتض ید و خطر افتادن بود و از علیبر سر ناودان خز آنقصۀ آن زن که طفل . 115
  جست

  یش مرتضیآمد به پ یک زنی
  د به دستیآ ینم ،خوانم یگرش م

  ابد چو مایتا که در ،ست عاقلین

  مرا یشد بر ناودان طفل :گفت  
  ور هلم ترسم که افتد او به پست 

  من آ يکز خطر سو :میگر بگو
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  داند به دستیهم اشارت را نم
  وه ار و پستان را بیبس نمودم ش

  مهان يا ،دیئحق شما ياز برا
  لرزد دلمیزود درمان کن که م

  را بر آور هم به بام یطفل :گفت
  د سبک ز آن ناودانیجنس آ يسو

  د آن طفل اویچو د ،زن چنان کرد و
  بام آمد ز متن ناودان يسو

  طفل ،طفل يغژغژان آمد به سو
  غمبرانیبشر پشدستند از ز آن 

  مثلکم ،بشر فرمود خود را ،پس
  ستیب جاذبیعجا ،تینکه جنسآز
  س بر گردون شدندیو ادر یسیع

  آن هاروت و ماروت از بلندباز 
  طان آمدهیکافران هم جنس ش

  بد آموخته يصد هزاران خو
  حسد نیا یدستشان ب ن خویکمتر

  ز آن سگان آموخته حقد و حسد
  از چپ و راست ،د او کمالیهر که را د

  خرمن سوخته نکه هر بد بختآز
  تا تو هم ،دست آور ین کمالیه

  ن حسدیخواه دفع ا یاز خدا م
  بخشد درون یئمشغول راو مر ت

  دهدیرا خدا آن م یجرعۀ م
  شیحشِ  ت بنهاده در کفیخاص

  کند یزدان بدان سان میخواب را 
  یپوست کرد مجنون را ز عشق ِ

  دارد اوین مین چنیصد هزاران ا
  شقاوت نفس را يها یهست م
  سعادت عقل را يها یهست م

  شیخو یمۀ گردون ز سر مستیخ
  غره مشو ،دال ،ین به هر مستیه

  د است ن هم بیا ،ور بداند نشنود  
  گرداند از من چشم و رو یاو هم
  ن جهان و آن جهان یر ایدستگ

  وة دل بگسلم یکه به درد از م
  ند جنس خود را آن غالم یتا بب

  عاشق جاودان  ،جنس بر جنس است
  خوش خوش بدو آورد رو ،جنس خود

  جاذب هر جنس را هم جنس دان 
  فل س يد او از فتادن سویواره

  ت رهند از ناودان یتا به جنس
  گم ُ د نکم گرد ،د ونیتا به جنس آ

  ست یجاذبش جنس است هر جا طالب
  ک چونکه هم جنس آمدندیبا مال

  ر آمدندیز آن ز ،جنس تن بودند
  طانان شده یرد شجانشان شاگ

  عقل و دل بر دوخته  يده هاید
  س زدیآن حسد که گردن ابل

  که نخواهد خلق را ملک ابد
  درد خاست  ،از حسد قولنجش آمد

  نخواهد شمع کس افروخته  یم
  به غم  یگران نفتیاز کمال د

  جسد نیزت وارهاند یتا خدا
  برون  ياز آن سو يکه نپرداز

  رهدیمست از دو عالم م ،که بدو
  ش یرهاند از خودیم یکاو زمان

  کند یکز دو عالم فکر را بر م
   یکاو بشناسد عدو از دوست

  که بر ادراکات تو بگمارد او
  رون برد آن نحس رایکه ز ره ب

  نقل را یب ابد منزل ِیکه ب
  ش یرد راه پیبر کند ز آن سو بگ

  جو خر مست ،حق مست یسیهست ع
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  ن خنبهایز خوررا ب ین مین چنیا
  رست پینکه هر معشوق چون خنبآز
  اطین بچش با احتیه ،شناسا یم
ش ين بچش، ایشناسا، ه یم   رو ترُ

  نیک ایل ،دهندتیم یهر دو مست
  لیاز فکر و وسواس و ح یتا ره

  ا چون جنس روحند و ملکیانب
  او ار ِیباد جنس آتش است و 

  یتو سر کوزة ته يچون ببند
  د به پستیامت آن فرو نایتا ق

  باال بود يل بادش چون سویم
  استیباز آن جانها که جنس انب

  ز شک ینکه عقلش غالب است و بآز
  نفس غالب بر عدو يو آن هوا

  میجنس فرعون ذم یبود قبط
  ر فرعون رامجنس  ،بود هامان

  دیالجرم از صدر تا قعرش کش
  نورضد  ،هر دو سوزنده چو دوزخ

  

  اش نبود ز کوته دنبها یمست  
  رچو د یدگر صاف ،رد ود یکیآن 
  منزه ز اختالط ،یابی  يا یم تا 

 خمش يکز آن گرد یصاف یآن م

  ن ید ات آرد کشان تا رب یمست
  عقل در رقص الجمل  قال ِع یب

  مر ملک را جذب کردند از فلک 
  که بود آهنگ هر دو بر علو

   ینه ییا جویان حوض یدر م
  باد هست  يدر و ،ستیکه دلش خال

  باال کشد يهم سو ظرف خود را
  ه هاست یشان کش کشان چون سایا يسو

  به خلقت با ملک  ،عقل جنس آمد
  نفس جنس اسفل آمد شد بدو

  م یکل یجنس موس یبود سبط
  سرا صدر ِ تادش برد یبر گز

  دیکه ز جنس دوزخند آن دو پل
  ز نور دل نفور ،هر دو چون دوزخ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 از زبان دوزخ "يا مؤمن فان نورك اطفا ناریجر"ث یان حدیدر ب. 116
  مومن تو زود يا :دینکه دوزخ گوآز

  کشدُ یمومن که نورت م يبگذر ا
  از نور هم یرمد آن دوزخ یم

  زد آن چنانیدوزخ از مومن گر
  نکه جنس نار نبود نور اوآز

  ث آمد که مومن در دعایدر حد
  هم امان خواهد به جان يدوزخ از و
  نیاکنون بب ،ت استیجاذبۀ جنس

  یئهامان ،یلیگر به هامان ما
  ختهیانگ یلیور به هر دو ما

  هان و هان بکوش ،جنگند هر دو در
  بنوش یساغر صدق از کف موس

  که نورت آتش را ربود ،بر گذر  
  کشد یچونکه دامن م ،آتشم را

  صنم  يا ،نکه طبع دوزخ استشآز
  زد مومن از دوزخ به جان یکه گر

  نور جو ،قتیآمد حقضد نار 
  چون امان خواهد ز دوزخ از خدا

  ا دور دارم از فالن یخدا :که
  ن یاز کفر و د یستیکه تو جنس ک
  یئسبحان ،یلیما یور به موس

  خته یهر دوان آم ،ینفس و عقل
  ش عقل و هوغالب بر نفس، تا شود 

 بر نقوش یتا شود غالب معان
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  ن بس استیا يشاد ،جنگ در جهان ِ
  جهد کن تا خصمت اشکسته شود

  ریناگز يث آمد دراز این حدیا
  

  بر عدو هر دم شکست  ینیکه بب  
 ن نشنودیا یدنگرچه فرعون 

  ریباز گو اضالل فرعون و مش
  

  
  
  

  ه السالمیعل یمان آوردن به موسیرش هامان در ایمشورت کردن فرعون با وز. 117
  عاقبت یزه رو به سختیآن ست

  م اهللا رایآن کل يوعده ها
  دیش بدیچو تنها ،گفت با هامان

  نیه ها کرد آن لعیگر ،بانگها زد
  ؟شاهِ  يچگونه گفت اندر رو :که

جمله عالم را مخر کرده توس  
  لجاج یو ز مغارب ب ،از مشارق

  مالند شاد یپادشاهان لب هم
  ند اسب مایچون بب ،یاغیاسب 

  تا کنون معبود و مسجود جهان
  ن خوشتر استیز ،در هزار آتش شدن

  نیهشاه  يا ،ش اول مراـُبک ،ین
  اول مرا گردن بزن ،خسروا

  نین چنیخود نبودست و مبادا ا
  خواجه تاش ما شوند ،بندگان مان
  دوست کور ،دشمنان و چشم روشن

  

  مشورت  يگفت با هامان برا  
م ساخت آن گمراه راحرَگفت و م  

دیدربربان یست هامان و گرج  
  ن یکوفت دستار و کله را بر زم

  ؟تباه ن گستاخ آن حرفین چنیا
  کار را با بخت چون زر کرده تو

  تو آرند سلطانان خراج  يسو
  قبادیک يا ،بر ستانۀ خاك تو

  عصا یزد بیرو بگرداند گر
  ؟نۀ بندگانیکم يگرد ،يبوده ا

  شود بنده پرست  يکه خداوند
  ن یند چشم من بر شاه ایتا نب
  من  ن مذلت چشم ِیند ایتا نب

  ن یشود گردون زم ،ن گردونیکه زم
  دل خراش ما شوند ،دالن مان یب

  ؟پس گلستان قعر گور ،گشت ما را
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ف سخن هامانییتز. 118
  نشناخت او یدوست از دشمن هم

  نیلع يا ،جز تو نبود ،دشمن تو
  دولت است ،ن حالت بدیا ،ش تویپ

  خزان خز ين دولت نتازیگر از ا
  ده اندیمشرق و مغرب چو تو بس د

  که نبود برقرار ،مشرق و مغرب
  کز ترس و بند ،يتو بدان فخر آور

  کنندیم يهر که را مردم سجود
  چون که بر گردد از او آن ساجدش

  باخت او یکژ م ،نرد را کورانه  
  ن یبه ک ،گناهان را مگو دشمن یب

  است  "لت"آخر  ،اول و "دو" که دوا
  د خزان یآ ین بهارت را همیا

  ده اندیشان ز تن ببریا که سر ِ
  ؟داریرا پا یچون کنند آخر کس
  روز چند ،چاپلوست گشت مردم

  نندکآ یاو م زهر اندر جان ِ
  بدش ؤداند او کان زهر بود و م
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  خنک آن را که ذلت نفسه يا
  ن تکبر زهر قاتل دان که هستیا
  انین تکبر، زهر قاتل دان عیا

  يمدبرر زهر نوشد پِ  یچون م
  زهر بر جانش فتد ،ک دمیبعد 

  ش را اعتقادیزهر يگر ندار
  یابد بر شهیدست  یچون که شاه

  ابد خستۀ افتاده رایور ب
  ؟پس چرا ،ن تکبریاگر نه زهر است 

  ؟ز خدمت چون نواخت یب ،ن دگر رایو
  را نزد یئراه زن هرگز گدا

  آن شکست يرا برا یکشت ،خضر
  اشکسته شو ،رهدیچون شکسته م

  کاو داشت از کان نقد چند ،یکهآن 
  ستیکاو را گردن ،غ بهر اوستیت

  يغو يا ،نفت است و آتش يمهتر
  نیهر چه او هموار باشد با زم

  آنگاه او ،نیسر بر آرد از زم
  ن ما و من استیا ،نردبان خلق

  ابله تر است ،هر که باالتر رود
  ن فروع است و اصولش آن بودیا

زنده زو یو نگشت يردچون نم  
  است يآن خود و ،يچون بدو زنده شد

  نۀ اعمال جوین در آیشرح ا
  م آنچه دارم در درونیگر بگو
  ن بس استیکان را ارَیخود ز ،بس کنم

  دب حاصل آن هامان بدان گفتار ِ
  ده تا دهانیلقمۀ دولت رس

  خرمن فرعون را داد او به باد
  نیگز ين همراه بد دوریاز چن

  

  چون که او ،شد یکز سرکش آن يوا  
  مست و ج یگ او ،ر زهر شدپ یاز م

 ن، کم نوش از آنیخم پر زهر است ه

   يک دم بجنباند سریاز طرب 
  زهر در جانش کند داد و ستد

  نگر در قوم عاد ،زهر آمد هچ ازک
   یا باز دارد در چهی ،بکشدش

  بدهد عطا ،مرهمش سازد شه و
  ؟خطا یگناه و ب یکشت شه را ب

  د شناخت یابزهر را  ،ن دو جنبشیز
  ؟مرده را هرگز گزد گرگ ،گرگ

  ار رست از فج یتا تواند کشت
  اندر فقر رو ،امن در فقر است

  گشت پاره پاره از زخم کلند
  ست یزخم ن يبر و ،ه افکندستیسا
  ؟يرویچون بر آذر م ،برادر يا
  ن یبب ؟هدف گردد یرها را کیت

  رفو یابد بیچون هدفها زخم 
  ن نردبان افتادن است یعاقبت ز

  کاستخوان او بتر خواهد شکست 
  زدان بودیشرکت  ،که ترفع

  ملک جو ،به شرکت ،یباش یئاغی
   ؟است یآن شرکت ک ،وحدت محض است

  گو ن از گفت ویافهم  یابیکه ن
  بس جگرها گردد اندر حال خون 

  ه کس است اگر در د ،بانگ دو کردم
  بر آن فرعون زد ،ین راهین چنیا

  ده ناگهان یاو بر يگلواو 
 ن صاحب مبادین چنیچ شه را ایه

  نیقینهار، اهللا ُ اعلم بالیز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سخن هامان در دل فرعون افتنیو جا مان فرعون یه السالم از ایعل ید شدن موسینوم. 119



114 

 

  م و جودیلطف بنمود :یگفت موس
  نیکه نبود راست يآن خداوند
  ده بودیکه دزد يآن خداوند
  که دادندت عوام يآن خداوند
  یتو، از بندگ يآن خداوند

به حق ،تیعارِ  يه خداوندد  
  

  نبود يت را روزیخود خداوند  
  ن یآست ین ،دست دان ین ،ورا مر 

  ده بودید یجان و ب یدل و ب یب
  همچو وام  ،باز بستانند از تو

 یاندک یکمتر است، ار باز دان

  ت بخشد متفق یتا خداوند
  

  
  
  
  
  
 

 یکن تا نزاع هکه ملک را مقاسم ه السالمیرسول خدا علران عرب با یامکردن منازعت . 120
شان از ین امارت و بحث ایا که من مأمورم دره و آله یاهللا عل یصل ینباشد و جواب مصطف

  نیطرف
  ران عرب گرد آمدندیآن ام
  ریک از ما هم امیهر  ،يریکه تو م

  انصاف جو ،خود در بخش ِ یکیهر 
  مر مرا حق داده است ،يریم :گفت

  او احمد است و دور ِ رآن ِن قیکا
  ما هم ز آن قضا :قوم گفتندش که

  مر مرا حق ملک داد کنیل :گفت
  است یامت باقیمن تا ق يریم

  مجو یکه افزون :شقوم گفتند
  ربر آمد ز امر م يدر زمان ابر

  بیبس مه یلیرو به شهر آورد س
  وقت امتحان :غمبر کهیگفت پ

  زة خود در فکندین يریهر ام
  ربود یزه ها را همچو خاشاکین

  یمصطف ير وبب انداخت یپس قض
  بیوآن قض ،زه ها گم گشت جملهین

ِ یآن س ،بیز اهتمام آن قض   زفت ل
  میآن امر عظ يدند از ویچون بد

  ره بودیشان چیکه حقد ا ،جز سه کس
  ن و بولهبیبود بوجهل لع

فیبر بسته چنان باشد ضع ملک  
  بیبا قض يدیزه ها را گر ندین

  شدندیغمبر منازع مینزد پ  
  ریبخش خود بگ ،ن ملک ویبخش کن ا

  دو دست خود بشو ،تو ز بخش ما
  مطلق داده است  و امر ِ يسرور

  اتقوا ،د امر او رایرین بگیه
  مان خدا يریداد ام ،م ویحاکم

  زاد از بهر ِ ه،یمر شما را عار
  خواهد شکست  یتیعار يریم
  بگو ؟یئست حجت بر فزون جویچ
  رگشت آن اطراف پ ،ل آمدیس

  ب یجمله رع ،شهر افغان کنان اهل ِ
  ان یان گردد عنهتا  ،آمد اکنون

  بند ،لیآن س ،تا شود در امتحان
ِ یت آبِ ِ یس ز   عنود پر جوش ِ ل

  فرمان روا معجز ِ بِیآن قض
  ب یستاده چون رقیبر سر آب ا

  رفت  بحر يو سود یرو بگردان
م یران ز بیقر گشتند آن مپس م  

  از جحود ،ساحرش گفتند و کاهن
 ان حربیم هم بود، بوسفیوآن س

ف ین باشد شراسته چنملک بر ر  
  ب ینج يا ،نینام او ب ،نینامشان ب
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  مرگ برد ز ِیت ل ِینامشان را س
  زنندش بر دوامیپنج نوبت م

  

  زش نمردینام او و دولت ت  
  ام یتا روز ق ،ن هر روزیهمچن

  
  
  

  خ فرعونیع و توبیه السالم و تقریعل یث موسیحد یتمام. 121
  کردم لطفها ،ستیرا عقلو گر ت

  رون کنمین آخورت بیآنچنان ز
  خران و مردمان ،ن آخوریاندر

  ادب نک عصا آورده ام بهر ِ
  تو شود در قهر ِیم یئاژدها
  امان یتو ب یئکوه ياژدها

  یاز دوزخ آمد چاشن ،ن عصایا
  یگبر دن يا: د کهیمر تو را گو
  ندان منزتو در  یور نه درمان

  ن ِ حقید يباز گرد از کفر سو
  گمره بد بخت دون يباز گرد ا

  

  آورده ام خر را عصا ،يور خر  
  گوش و سرت پر خون کنم  ،کز عصا

  تو امان  يابند از جفاین یم
  را کاو نباشد مستحب  يهر خر

  در فعل و خو ،يگشته ا یئکاژدها
  آسمان  يک بنگر اژدهایل

 یبر تو و، بر مؤمن آمد روشن

   یز اندر روشنیکه هال بگر
  من  مخلصت نبود ز در بندان ِ

 خلق یورنه در نار ابد، مان

  سرنگون یورنه در دوزخ در افت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ؟کجاستو دوزخ کجاست بهشت  :نپرسد که یتعالقدرت حق يان آنکه شناسایدر ب. 122
  ن دم اژدهاستیا ،بود یئن عصایا

  ن دوزخ، اما بر دلتیظاهر است ا
  دوزخ کند ،هر کجا خواهد خدا

  د دردهارهم ز دندانت بر آ
  دهانت را عسل ا کند آبِی

  اند شکریاز بن دندان برو
  گناهان را مگز یب ،پس به دندان

  ان حق خون کندیل را بر قبطین
  آب بر فرعون، در دم خون شود

  ز هستییش حق تمیپ یبدانتا 
  ز از خدا آموختستییتم ،لین

  ل رایعاقل کند مر ن ،لطف او
  دیدر جمادات از کرم عقل آفر

  دیشد پد یعقل ،در جماد از لطف
  ختیبه امر آنجا بر ،چون باران ،عقل

  ؟زدان کجاستیدوزخ  :یئتا نگو  
 ن زآب و گلتیقیده یهست پوش

  دام و فخ کند ،اوج را بر مرغ
  دوزخ است و اژدها :یئتا بگو
  بهشت است و حلل  :که یئتا بگو

  حکم قدر تقو یتا بدان
  فکر کن از ضربت نامحترز

  ان را از بال محصون کندیسبط
 ، قند نا ممنون شودیمیبر کل

  مست  ،راه و ار ِیان هوشیدر م
  ن را سخت بست یاو  ،را آنکه گشاد 
  ل رایابله کند قاب ،قهر او
  دیربه قهر خود ب ،از عاقل ،عقل

  دیبردانش  ،از عاقالن ،و ز نکال
  خت ید و گریخشم حق د ،ن سویعقل ا
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  بلند د و مه و نجم ِیابر و خورش
  شیمگر در وقت خو ،دینا یکیهر 

  ایزانب ن را یا فهم ِ يچون نکرد
  لباس یتا جمادات دگر را ب

  طاعت سنگ و عصا ظاهر شود
  میعیم و طایزدان آگهیز  :که

  وقت غرق یل دانیهمچو آب ن
  خسف وقتآمد دانش  ، کشنیچون زم

  افتتد و شیچون قمر که امر بشن
  ید از هجر نبیچون ستون نال

  کاندر هر مقام ،چون درخت و سنگ
  

  ند و روندیب آیجمله بر ترت  
  ش یهنگام و نه پبکه نه پس ماند 

  در سنگ و عصا ،دانش آوردند
  اس یاز ق يچون عصا و سنگ دار

  دگر مخبر شودو ز جمادات 
  م یعیضا یاتفاق یما همه ب

  ان هر دو امت کرد فرق یکاو م
  نسف  قهر کردشکه  ،در حق قارون

  مه گشت بر چرخ و شکافت یپس دو ن
 یخ و صبیبا خبر گشتند از آن ش

  السالم  ،را کرده ظاهر یمصطف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  دیگو یم میت است و عالم را قدیکه منکر الوه يجواب دهر. 123
  عالم حادث است :گفتیم یکی ،يد

  ؟حدوث یچون دان :گفت ییفلسف
  از انقالب یستیخود ن يذره ا

  نیکاندر حدث باشد دف ،یکرمک
  يده اید از پدر بشنین به تقلیا
  بگو ؟نیست برهان بر حدوث ایچ

  قین بحر عمیدم اندر اید :گفت
  در جدال و در خصام و در ستوه

  آن هنگامه گشتم من روان يسو
  جمع هنگامه شدم از یکیمن 
  است یگردون فان :گفتیم یکیآن 

  است یک یم و بین قدآ :و آن دگر گفت
  خالق را يمنکر گشته ا :گفت
  دیبرهان نخواهم من شن یب :گفت

  مناور حجت و برهان که ین بیه
  حجت در درون جانم است :گفت

  هالل از ضعف چشم ینیب یتو نم
  جیار گشت و خلق گیگفت وگو بس

  ستیارا در درونم حجتی :گفت

  حقش وارث است  ،ن چرخ ویاست ا یفان  
  ؟وثیداند غ هابر چ یحادث

  ؟حدوث آفتاب یدانیتو چه م
  ؟نیدو زمبداند آخر و ب یک

   يده ایچین پآاز حماقت اندر 
  مجو یئفزون گو ،ور نه خامش کن

  ق یدو فر يکردند روزیبحث م
  بر آن دو کس گروه  ،گشت هنگامه

 ابم اطالع از حالشانیتا ب

  شان بستدم یاطالع از حال ا
  است  یرا بان ن بنایا ،یگمان یب
  است  يو یبان ،ایو  یستش بانین

  رزاق را ،روز و شب آرنده و
  دیگز يدیآن به تقل ،یآنچه گول

  ن ن را در زمیحجت ا ینشنوم ب
  در درون جان نهان برهانم است 

  مکن بر من تو خشم  ،نمیب یمن هم
  ج ین چرخ بسیان ایدر سر و پا

  است  یتیبر حدوث آسمانم آ
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  نشانش آن بود ،منن دایقیمن 
  بدان ،ن حجتآد ینا یدر زبان م

  من يگو گفت و رّدا سیست پین
  ودریاشک خون بر رخ روانه م

  ینها ندانم حجتیمن ا :گفت
  من کنم آن را قبول، ياریگر ب
  دم زنند ،يو نقد یچون قلب :گفت

  نیهست آتش امتحان آخر
  عام و خاص از حالشان عالم شوند

  امتحان ،جان يآب و آتش آمد ا
  میتا من و تو هر دو در آتش رو

  میا من و تو هر دو در بحر اوفتی
  همچنان کردند و در آتش شدند

  را سوخت، خاکستر شد او یفلسف
  یمرد مدع ،ندهیخدا گو آن 
  ن اعالم رایذن بشنو اؤاز م

  ن نام از اجلیده ست ایکه نسوز
  يصد هزاران روح شد دل داده ا
  هیصد هزاران خلق اندر باد

  اندر قران ،ن رهانیصد هزاران ز
  غالب شد صواب ،چون گرو بستند

  کان که دم زد از سبق ،فهم کردم
  حجت منکر هماره زرد رو

  منکران يدر ثنا ،ک منارهی
  گردد دگر یسکۀ شاهان هم

  ؟يکو که بر آن جا مخبر يمنبر
  نار و درم از نامشانید يرو

  اندر جهان يزرم و یس بر رخ ِ
  ن معجزه چون آفتابیر ایگبخود 
  از آن یک حرفیکه  ،کس را یزهره ن

  يغالب شو که تا غالب شو ار ِی
  ن آمد که منیحجت منکر هم

  که در آتش رود ،ن دان رایقیمر   
  عاشقان  عشق ِِ  سرّو ِهمچو حال 
  من  يرو ،يو نزار يجز که زرد

  شودیحجت حسن و جمالش م
   یتیش عامه آیکه بود در پ

 ورنه کوته کن سخن، با عرض و طول

  م ارجمندیمن نکو ،یکه تو قلب
  ن ین دو قرآکاندر آتش در فتند 
  قان روندیا ياز گمان و شک سو

  که آن باشد نهان  ،را ینقد و قلب
  م یرانان شویح یحجت باق

   میمن و تو کوفت يچون در ِ دعو
  هر دو خود را بر تف آتش زدند

 را سوخت، تازه تر شد او یمتق

ید اندر آتش آن دعیسوز ،ست ور   
  خام را روان ِ ،افزون يکور

  صدر بودست و اجل  یمکش مس
 يدر ره او سر به سر افتاده ا

 هیعصا و راو ی، بیسر چو گوئ

  منکران  يده پرده هایبر در
  در دوام معجزات و در جواب 

  روز است و حق یپ ،حدوث چرخ در
  ؟ک نشان بر صدق آن انکار کوی

  که تا باشد نشان  ؟ن عالمیکو در ا
 ن تا مستقریسکۀ احمد بب

   ياد آرد روزگار منکری
  حق نشان  ازدهد یامت میتا ق

   بنما به نام منکران يسکه ا
   "أُم الکتاب" ، نام اوزبان و صد

  ان ید در بیا فزایا بدزدد ی
   يغو يا ،نیار مغلوبان مشو هی
  نم وطن یب ین ظاهر نمیر ایغ
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  ستیشد که هر جا ظاهریچ نندیه
  خود باطن است يظاهردة هر یفا
  ن تفاوت حق نهاد اندر زمانیا

  عمر کرکس سه هزار و پانصد است
  رد از کبوتر صد هزاریبم یم

  است یجمله پندارند کرکس باق
  شین شدند از جهل خویچونکه ظاهر ب

  ک تار ِ موینماند در جهان  یم
  ستیدا کرد، بهر معنئیهر چه پ

  

  است  يمخبر ،پنهان يآن ز حکمتها  
 همچو نفع اندر دواها کامن است 

 تا بدانند اهل عرفان در جهان

 مر کبوتر را چه باشد زآن به دست؟

 آشکارنند یمرگ کرکس را نب

 است یک کس باقیغلط کردند،  ین

 شینه پس نه پ ینند از عمینب یم

 ء هالک اال وجه هویکل ش

  ستین ظاهر مأیباطنش بنگر، بر ا
  

  
  
  
  
  
  
  

ض و ما ب"که  مهیه کریر آیتفس. 124 الْأَر و مواتقِیما خَلَقْنَا السما إِلَّا بِالْحدمشان بهر یافرین "نَه
  د آن راینیب یه که شما نمیو حکمت باق ید بلکه بهر معنینیب ین که شما میهم

ِ ینگارد ز یچ نقاشیه   ؟نقش ن
  همانان و کهانیم بلکه بهر

  دوستان ادیبچگان و  يشاد
  ؟کند کوزه شتاب  چ کوزه گریه
  ؟کند کاسۀ تمام  چ کاسه گریه
  ؟سد خط به فنینو یچ خطاطیه

  ب استیبهر نقش غا ،نقش ظاهر
  رشم یبر م ،مده ،تا سوم چارم

  پسر يا ،شطرنج يهایهمچو باز
  ن نهاده بهر آن لعب نهانیا

  جهات اندر جهات نیب یمن یهمچن
  چنان ،اول از بهر دوم باشد
  دان تمامیو آن دوم بهر سوم م

  یشهوت خوردن ز بهر آن من
  نیر ایند غینب یم ،نشیکند ب

  يا چه ناخوانده ،بت را چه خواندهنَ
ر باد رویش جنبد به سرَگر س  

  صبا يسمعنا ا :دیآن سرش گو
  راند چو عامیم ،ریچون نداند س

  د در نبردیتا چه آ ،بر توکل

  ؟نقش ن ِیبهر ع ،د نفعیام یب  
  فرجه وارهند از اندهان ُ  که به

  آن  رفته را از نقش ِ دوستان ِ
  ؟آب از بهر ین ،ن کوزهیع بهر

  ؟بهر طعام ین ،ن کاسهیبهر ع
  ؟نه بهر خواندن ،ن خطیبهر ع

  گر ببست یب دئغا يو آن برا
  به مقدار نظر ،د راین فوایا
  نگر یدر تال ،دة هر لعبیفا

  آن بهر فالن  ،آن و يو آن برا
  رد و مات در ب یتا رس ،هم یدر پ

  نردبان  يه هایکه شدن بر پا
  ه تا به بام یه پایتو پا یتا رس

   یاز بهر نسل و روشن یو آن من
  ن یزم چون نبت ،ریس یعقل او ب

   يا ل درماندهاو به گ يهست پا
ه مشواش غرّ یر جنبانتو به س  

  نا خلناید عصیاو گو يپا
  گام  ،نهد چون کور یبر توکل م

  ردچون توکل کردن اصحاب نَ
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  ستیکه آن افسرده ن ییو آن نظرها
  آنچه در ده سال خواهد آمدن

  ن هر کس به اندازة نظریهمچن
ش ویپِ  چون که سد، پس نماندِ  سد  

  چون نظر پس کرد تا بدو وجود
  این با کبریبحث امالك زم

  دیاو بد ،افکندش یچون نظر در پ
  اصل ند او تا اصل ِیب یز پس م ،پس

  یاندازة روشن دلز  یهر کس
  دیش دیاو ب ،ش کردیپقل یهر که ص
  خداست کان صفا فضل ِ :یئگر تو گو

  قدر همت باشد آن جهد و دعا
  خداوند است و بس ،واهب همت

  کس را به کار ،ص خدایست تخصین
  دهد بد بخت را یک چون رنجیل
  دهد یچو حق رنج ،را یکبختین

  م جان در کارزاریبد دالن از ب
م جانیر دالن در جنگ هم از بپ  

  ش بردیترس و غم وا پ ،رستمان را
  م جانیبال و ب ،چون محک آمد

  ختیحاصل آن کز وسوسه هر سو گر
  

  ست یجز رونده و جز درندة پرده ن  
  شتن یند به چشم خویزمان بن یا
  ر و شریخ ،ندیب و مستقبل ببیغ

  ب خواندیلوح غ ،شد گزاره چشم و
  رو نمود یآخر و آغاز ِ هست

  ما يفه کردن بابایدر خل
  دیآنچه خواهد بود تا محشر پد

  فصل  ان تا روز ِیند عیب یش میپ
   یقلیند به قدر صیب را بیغ
  دیشتر آمد بر او صورت پدیب
  قل ز آن عطاست یق صین توفیز این
   یإِال ما سع ِ ِإلنْسانلس یل

چ خس یندارد ه یشاه همت  
  اریمانع طوع و مراد و اخت

  زاند به کفران رخت رایاو گر
  نهدیم کتر وایرخت را نزد

  اریمت اختیکرده اسباب هز
  صف دشمنان  يحمله کرده سو

  ردش میاندر خو ،د دلآن ب ،هم ز ترس
 د شجاع از هر جبان ید آیز آن پد

  ختید گریاز قضا هم، در قضا با
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را دوست و من که خالقم ت ،یموس يا :ه السالم کهیعل یبه موس یتعالکردن حق یوح. 125
  دارمیم

  دل خدا یرا به وح یگفت موس
  ؟ذو الکرم يچه خصلت بود ا :گفت
  ش والدهیبه پ ،یچون طفل :گفت

  ار هستیخود نداند که جز او د
  زند يبر و ییلیمادرش گر س

  ر اوینخواهد غ ياری یاز کس
  ر و شریدر خ ،ز ما ،خاطر تو هم

  و کلوخ شت چو سنگ استیر من پیغ

  راو دارم تیدوست م ،دهیزـُگ يکا  
  تا من آن افزون کنم  ،موجب آن
  زده  يدست هم در و ،وقت قهرش

  هم از اوست مست و، هم از او مخمور 
  تند يد و بر ویهم به مادر آ

  ر اویاو و خ اوست جمله شرّ
  دگر يجابا ست یالتفاتش ن

  وخ یگر ش ،گر جوان و ،و یگر صب
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  نیدر حن "اك نَعبدیا"همچنانک 
  حصر را "اك نَعبدیإِ"ن یهست ا
  هم بهر حصر "نیاك نَستَعیإِ"هست 

  م و بسیرا آرو که عبادت مر ت
  

   "نیال نستع"ر تو یاز غ ،در بال  
  ایر ینف یآن از پ ،در لغت

  حصر کرده استعانت را و قصر
  م و بس یز تو دار ،هم ياریطمع 

  

  
  
  
 

ه را و از پادشاه یعل ع آن مغضوبیم و شفاعت کردن شفیخشم کردن پادشاه بر ند. 126
  ؟يچرا شفاعت کرد :ع کهیم از شفیدن ندیو رنج ،و پادشاه شفاعت او قبول کردن ،درخواستن

  خشم کرد یمیبر ند یپادشاه
  رون از غالفیر بیکرد شه شمش

  تا دم زند یچ کس را زهره نیه
  خواص از ،یجز عماد الملک نام

  د و زود در سجده فتادیبر جه
  دمشیمن بخش ،و استیاگر د :گفت

  انیتو اندر م يچونکه آمد پا
  شکست را تانمصد هزاران خشم 

  چ نتوانم شکستیالبه ات را ه
  ين و آسمان بر هم زدیگر زم
  ذره به ذره البه گر يور شد

  میکر يا ،تنّم میننه یبر تو م
  نیقیکه من کردم  ،تو ين نکردیا

  یعامل ین ،ین مستعملیتو در ا
میما رمإِذر گشته ایت يت  

  ریخانه گ "اال" يپهلو ،يشد "ال"
  شاه داد ،يتو نداد ،يآنچه داد
  م رسته از زخم و بالیوآن ند

  د ز آن مخلص تمامیببر یدوست
  گانه شدیشتن بیع خوین شفآز

  ؟دیرچون ب ياری ،نه مجنون است گر
  دش آن دم از گردن زدنیواخر

  گرفت يزاریب ،باژگونه رفت و
  یناصحپس مالمت کرد او را 

  خاص آن دل دار ِ ،دیجان تو بخر

  بر آرد دود و گرد يخواست تا از و  
  آن خالف  يجزا يتا زند بر و

  بر شفاعت بر تند یعیا شفی
  وارانه خاص  یدر شفاعت مصطف

  قهر از کف نهاد غ ِیدر زمان شه ت
  دمش یمن پوش ،کرد یسیور بل
  ان یگر کرد مجرم صد ز ،میراض

  را آن فضل و آن مقدار هست و که ت
  ن البۀ من است یقی ،نکه البۀ توآز

   يرون نامدین مرد بیا ،ز انتقام
  غ سرین زمان از تیا ياو نبرد

  م یند يا ،ک شرح عزت توستیل
  ن یصفاتت در صفات ما دف يا
   یحامل ین ،ینکه محمول منآز

   يچون کف هشته ا ،شتن در موجیخو
  ریهم ام يریکه هم اس !عجب يا

  اهللا اعلم بالرشاد ،اوست پس
  برگشت از وال ،ع آزرد وین شفیز

  تا نارد سالم  ،ط کردیرو به حا
  خلق در افسانه شد ،ن تعجبیز

  ؟دیاو را واخر که جان ِ یاز کس
شدن  یستیپاش با نعل ِ خاك  
  گرفت  يدار نیک ،ن دل داریبا چن

   ؟یمصلحبا  یکنین جفا چون میکا
  کردت خالص  ،از گردن زدن ،آن دم
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  دیرم یستینبا ،يکرد جفاگر 
  بهر شاه مبذول است جان :گفت

  وقت بود آن دم مرا "مع اهللا یل"
  جز زخم شاه یمن نخواهم رحمت

  بهر آن ال کرده ام ،ر شه رایغ
رد او به قهر خود سرمگر بب  

  است یشیخو یو ب یخشکار من سرب
  ردکه کف شاهش ب ،فخر آن سر

  دیرش کشیکه شاه از قهر در ق ،شب
  ن بودیخود طواف آنکه او شه ب

  ک عبارت در جهانیامد یزآن ن
  دیحم ن اسما و الفاظینکه اآز
"ـَلعاالسما م" د آدم را امامب  

  ل بر سر کالهنهاد از آب و گچون 
دیم در خود کشکه نقاب حرف و د  

  گر چه از خشم ِ شهم کرد او خالص
  ک وجه منطق کاشف استیگر چه از 

  لیل وقتم و او جبرئیمن خل
  

  دیار حمیکرد آن  یکیخاصه ن  
  ؟انیع اندر مید شفیاو چرا آ

   یمجتب ینب "هیسع فیال "
  ر آن شه را پناه یمن نخواهم غ

  ال کرده ام تو شه  يکه به سو
  گرم یشاه بخشد شصت جان د

  است  یسر بخش اکار شاهنشاه م
  درَسر ب يریبه غ هننگ آن سر ک

  دیع هزاران روز ِ و،ننگ دارد ز
  ن بودیفوق قهر و لطف و کفر و د

  نهان  ،نهان است و ،نهان است و بس
دیآمد پد یالبۀ آدماز گ  

  ن و الم یاندر لباس ع یک نیل
  اه یرو س یجان يگشت آن اسما

  دیپد یل معنشود بر آب و گ تا
 ک هم شه شد مرا حقا مناصیل

 پرده و مکنف است  ،ک از ده وجهیل

  ل یمن نخواهم در بال او را دل
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  "ک فالیاما ال"

  ل رادیاو ادب ناموخت از جبر
  ؟کنم ياریکه مرادت هست تا 

  انیرو از م ،ین :میگفت ابراه
  است مرسل رابطهین دنیبهر ا

نهان یوح يدهر دل ار سامع ب  
  سر است یگر چه او محو حق است و ب

  کیل ،کردة شاه است ،کردة او
  ن لطف باشد بر عوامیآنچه ع

  دید کشیبا یبس بال و رنج م
  غار ار ِی يا ،ن حروف واسطهیکا

  ست و وقوفیبس بال و رنج با

ِ ید از خلیکه بپرس     حق مراد ل
  کنم  يسبکبار ،زمیور نه بگر

  ان یبعد الع ،واسطه زحمت بود
  نکه هست او واسطه آمنان را زؤم

  ؟اندر جهان يدب یک یحرف و صوت
  ک کار من از آن نازکتر است یل
  ک یندست نید نماش ضعفم بیپ

  کرام  نان ِیقهر شد بر نازن
  دیانند درا تتا فرق  ،عامه را

  خار ،خار ،خار باشد ،ش واصلیپ
  از حروف  یتا رهد آن روح صاف
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  شدند کژتر ،بالن یز یک بعضیل
  ن بالیل آمد ایهمچو آب ن

  تر او مسعود ،ن تریان بیهر که پا
  ن جهان کاشتنینکه داند کاآز
ِ یبهر ع يچ عقدیه   خود نبود ن
  يگر بنگر ،يچ نبود منکریه
  در جهان ینیچ نبود پس چو بیه

  اندر حسد ،قهر خصم يبل برا
  دگر یطمع یهم پ یو آن فزون

  ؟یکن ین میچرا ا :یپرس یز آن هم
  ؟ستیاز بهر چ "چرا"ن گفتن یور نه ا

  ستا مقصدسؤال از  "چرا گفتن"ن یا
  نیام يا ؟یئده جویاز چه رو فا

  نیو اهل زم ،پس نقوش آسمان
  ؟ستیب چین ترتیا ،ستین یمیگر حک

  کس نسازد نقش گرمابه و خضاب
  یتیدر جهان از آ ینیهر چه ب

  

  و برتر شدند یصاف یباز بعض  
  ایخون بر اشق ،آب و آند یسعبر 

  رب بردکه افزون  ،جدتر او کارد
  هست بهر محشر و برداشتن 
  بلکه از بهر مقام ربح و سود

   ين منکریاش بهر ع يمنکر
 ش از بهر آنیرا، منکر يمنکر

  وداظهار خَ ،جستن و یا فزونی
  ندهد صور یچاشن یمعان یب

   یروشن یمعن ،ت است ویکه صور ز
  ست یصورتن یچونکه صورت بهر ع

  بد است  "چرا گفتن" ،نیا يجز برا
  ن یخود هم ،نیدة ایچون بود فا

  ن یبود بهر هم هست حکمت کین
   ؟ستیفعلش ته چون ،هست یمیور حک
 قصد صواب و ناصواب  یجز پ

  یو حکمت ییهست بهر معن
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  از حضرت عزت آمدن

  خداوند حساب يا :یگفت موس
  جان فزا يو ماده نقش کرد نرّ

  راو ن پرسش تیدانم که ا :گفت حق
  یب و عتابت کردمیدأور نه ت

  که در افعال ما یخواهیک میل
  مر عام را یتا از آن واقف کن

  یدر کاشف يل شدئسا ،قاصدا
  ن سؤالیم علم آمد اینکه نآز

  هم جواب ،زدیهم سؤال از علم خ
  يهم هد ،زدیهم ضالل از علم خ

  ن بغض و والیزد ایخ ییز آشنا
  میشد آن کل ید اعجمیمستف

   ؟خراب يباز چون کرد ،ينقش کرد  
  ؟چرا ،نراآ یران کنیو آنگهان و

  و ز هوا ،ست از انکار و غفلتین
   یرا آزردمو ن پرسش تیبهر ا

  بقا  حکمت و سرّ یئباز جو
  ن هر خام رایبد یپخته گردان

ِ هب    یتو ز آن واقف کیل عامه، ر
  ن مجال یرا نباشد ا یهر برون

  از خاك و آب  ،گلُ همچنان که خار و 
  ن از ندایریهمچنان که تلخ و ش

   يخوش بود سقم و قو يوز غذا
  م یعل ن سرّآان را کند زیتا عجم
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  شیم خویساز یاعجم يما هم از و
  شدندگر یهمدخر فروشان خصم 

  ذو لباب يا :پس بفرمودش خدا
  نیبکار اندر زم یا تخمیموس

  شتش تمامشت و شد کک یچون که موس
  دیررا بها داس بگرفت و مر آن

؟يو پرور یکن یشتکه چرا ک  
  ران و پستیز آن کنم و ،ا ربی :گفت

  ست در انبار کاهیق نیدانه ال
  ختنین دو را آمیست حکمت این

  ؟یآموخت هن دانش ز کیا :گفت
  خدا يا ،يزم تو دادییتم :گفت

  پاك هست يق روحهایدر خال
  ک مرتبهیست در ین صدفها نیا

  ک و تباهین نیواجب است اظهار ا
  ن خلق جهانیبهر اظهار است ا

  شنو "ایمخف"گفت  "کنت کنزا"
  

  ش یگانه پیم چون بیپاسخش آر  
  د قفل آن عقد آمدندیتا کل

  ا بشنو جواب یب ،يدیچون بپرس
  ن یانصاف ا یتا تو خود هم واده

  و نظام  یخوب ،افتیش یخوشه ها
  دیب در گوشش رسیپس ندا از غ

  ؟يرب یافت آن را می یچون کمال
  نجا دانه هست و کاه هست یکه در ا

  گندم هم تباه  ،کاه در انبار
  ختن یکند در ب یواجب م ،فرق

   ؟ین شمع از کجا افروختینور ا
  ؟چون نبود مرا ،زییپس تم :گفت
  لناك هست گ رة یت يروحها
  گر شبه یاست و در د رد یکیدر 

  همچنانک اظهار گندمها ز کاه 
  حکمتها نهان  تا نماند گنج ِ

  اظهار شو ،جوهر خود گم مکن
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  ن دوغ همچو روغن پنهان استیاست در ا

  شد در دروغ یجوهر صدقت خف
  بود یتن فان نیآن دروغت ا

  دا و فاشیپ ،تن ن دوغ ِیسالها ا
  يبنده ا ،یتا فرستد حق رسول

  تا بجنباند به هنجار و به فن
  کان جزو اوست يا کالم بنده ای

  است یما را واع یاذن مومن وح
  از گفت مام ،طفل چنان که گوش ِآن

  رشد ور نباشد طفل را گوش ِ
  گنگ بود یاصلِ  ما هر کرّئدا
  ستیو گنگ از آفت کرّ شانکه گوشو
  ستیم نیدم و تعل يرایپذ او

  همچو طعم روغن اندر طعم دوغ   
  بود یراستت آن جان ربان

  و الش  یروغن جان اندر او فان
   يدوغ را در خمره جنباننده ا

  من  ،که پنهان بود ،تا بدانم من
  جوست  یکاو وح آندر رود در گوش 

  است  ین داعیقر یآنچنان گوش
ناطق شود او در کالم  ،ر شودپ  

شود یگنگُ ،مادر نشنود گفت  
  که از مادر شنود ،ناطق آن کس شد

 ستیده علتیزآنکه در گوشش رس

  ستیم نیالجرم مر نطق را تسل
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  خداست ،د ناطقم بیتعل یآنکه ب
  نش خدایا چو آدم کرده تلقی
  م ودودیکه به تعل یحیا مسی

  در والد ،دفع تهمت ياز برا
  ست اندر اجتهادیبا یجنبش

  روغن اندر دوغ باشد چون عدم
  هست پوست ،دینمایآنکه هستت م

  کهنروغن ناگرفته است و  دوغ ِ
  ن بگردانش به دانش دست دستیه
  است یل باقیدل ین فانینکه اآز

  شودیروغن اندر دوغ پنهان م
  

  که صفات او ز علتها جداست   
  اره ویحجاب مادر و دا یب

  در والدت ناطق آمد در وجود
  نزاده ست از زنا و از فسادکه 

  آن روغن از دل باز داد ،تا که دوغ
  بر آورده علم  یدوغ در هست

  اصل اوست  ،دینمایم ینکه فانآو
  بنه خرجش مکن  ینیتا بنگز

  د آنچه پنهان کرده است یتا نما
 است  یل ساقیالبۀ مستان دل

  شودیتو اش، آن م يسازیهر چه م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ین معنیگر هم در ایمثال د. 130
  ر علمیآن ش يهایهست باز
  جنبش آن بادها يگر نبود
  گر آن صباست ،باد را یز آن شناس

  لمر عین بدن مانند آن شیا
  آن صباست ،دیکان از مشرق آ ،فکر

  گر استیفکرت د ن بادیمشرق ا
  بود شرقش جماد ،جماد است و خور،

  که شد باطن فروز يدیخورش شرق ِ
  لهب یتن ب ،نکه چون مرده بودآز

  ن باشد تمامیچو ا ،ور نباشد آن
  ند به خوابیب یهمچنانکه چشم م

  فالن يا ،"اخ الموت"چون شد  ،نوم ما
  نیهست آن فرع ا :ندت کهیور بگو

  حال ند خواب جانت وصفیبب یم
  تو عمرها ،آنر یتعب یدر پ

  ؟ستیر چین خواب را تعبیابگو  :که
  خواص خود خوابِ ،ن ویخواب عام است ا

  سبد اوستاند تا چو خُیل بایپ
  چ هندستان به خوابیند هیخر نب

  مکتتم  ياز بادها يمخبر  
  ؟در هوا یستبج یر مرده کیش
  ان آن خفاست ین بیا ،ا دبور استی

  دم به دم  ،جنباند او را یفکر م
  دبور با وباست  ،نکه از مغربآو

  فکرت ز آن سر است  ن بادیمغرب ا
  فؤادجان بود شرق  جان ِ جان ِ

  روز دیقشر و عکس آن بود خورش
  د نه شب ینه روز بنما ،ش اویپ
  روز دارد انتظام  یشب و ب یب
  ماه و آفتاب  ،دیمه و خورش یب
  آن برادر را بدان  ،ن برادریز

  ن یقی یب ،مقلد يا ،مشنو آن را
  ست سال یب ینینب يداریکه به ب

  با دها شهان ِ يسو يدو یم
  ست یسگ ،را رّن سین چنیفرع گفتن ا

  باشد اصل اجتبا و اختصاص 
  ند خطۀ هندوستان یخواب ب

  خر ز هندستان نکردست اغتراب 
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  ک زفتین ،دیل بایجان همچون پ
  ل از طلبیذکر هندستان کند پ

  ستیکار هر اوباش ن ،"اذکُرُوا اهللا"
  ل باشیهم پ ،س مشویک تو آیل
  نیگردون را بب ا سازان ِیمیک

  نقش بندانند در جو فلک
  ب راین جیخلق مشک ینیگر نب

  ست بر ادراك تویبیهر دم آس
  د خوابیدبه ناگه ادهم  سببن یز

  دیرها را بر دریالجرم زنج
  هندستان بود دید ن نشان ِیا
  رهایفشاند خاك بر تدب یم

  ا سر به سریرد ملک دنیترك گ
  نورغمبر ز یآنچنانکه گفت پ

  آرد از دار الغرور یکه تجاف
  یمصطف ثین حدیبهر شرح ا

  

  تفت  ،اند رفتتتا به خواب او هند   
  پس مصور گردد آن ذکرش به شب 

"جِعست یهر قالش ن يبر پا "یار  
  ل باش یتبد یدر پ ،یلیور نه پ

  ن یناگران هر دم طنیبشنو از م
  و لک  یکارسازانند بهر ل

  ب راین آسیشب کور ا يبنگر ا
یسته بنبت نو نو رتو ن از خاك  

حجاب  یهندستان دل را ب بسط  
  دیمملکت برهم زد و شد ناپد

  وانه شودیکه جهد از خواب و د
  رهایدراند حلقۀ زنجیم

 درد سر یبر هم زند ب یجملگ

  که نشانش آن بود اندر صدور
  هم انابت آرد از دار السرور

  ار صفای يبشنو ا یداستان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ه ویفرُّ الْمرْء منْ أَخیوم ینمود،  يرو يبه و یقیحق یت آن پادشاه زاده که پادشاهیحکا. 131
آن  ،نام کنند يرین خاك تودة کودك طبعان که قلعه گیا یه نقد وقت او شد، پادشاهیأُمه و أَبِ

 يگر بر وید و الف زند که قلعه مراست کودکان دید بر سر خاك توده بر آیره آیکودك که چ
ن یمن ا :د رنگها برست گفتیان، آن پادشاه زاده چو از قیع الصبیرشک برند که التراب رب

ن اکسون یمن از ا .میگو یم زر و اطلس و اکسون نمیگویدون م ن را همان خاكیرنگ ياکهاخ
آتَجستمسون  کیبه و ستم ر بِی، وص کْمالْح ست در قدرت یا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نیناه

  دیت نگویچ کس سخن قابلیکُونُ هیکُنْ فَ
  رنا پسرک بیداشت  یپادشاه

  ردکان پسر ناگه بم ،د اویخواب د
  خشک شد از تاب آتش مشک او

ر شد ز دود و درد شاهآنچنان پ  
  کار شد یقالبش ب ،خواست مردن

  شیش پیداریآمد ز ب یئشاد
  شدن یخواست هم فان يز شاد تا

  ن چراغیرد ایبم یاز دم غم م

  ن از هنریباطن و ظاهر مز  
  عالم بر آن شه گشت درد یصاف

آتش اشک او که نماند از تف  
  راه  ، آه،يد در ویابی یکه نم

  دار شدیشه ب ،عمر مانده بود
  ش یخو ده بود اندر عمر ِیکه ند
بدن  بان جان یق آمد ابس مطو  

  نت الغ یرد ایبم يو ز دم شاد
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  ن دو مرگ او زنده استیان ایدر م
  را سبب يشاد :شاه با خود گفت

  مرگ يک رویز از یک چیعجب  نیا
  هالك ،نسبت بدان حالت یکیآن 

  کمال ياویدن يتن سو يشاد
  ر خوانیخنده را در خواب هم تعب

  و فرح يه را در خواب شادیگر
  ن غم خود گذشتیکا :دیشیشاه اند

  ن اندر قدمیچن يور رسد خار
  ن مبادا که شودیز یچشم زخم

  امنته یچون فنا را شد سبب ب
  غیمرگ لد يسو ،چه و دریصد در

ِ یغ ژیژ   مرگ يتلخ آن درها غ
  دردها بانگ در است ،تن ياز سو

  بفهرست ط یبر خوان دم ،جان من
  ن برو برخوان کتاب طب رایه

  ن خانه ره استیدر ا بر منز آن همه 
  يباد تند است و چراغم ابتر

  شود یک وافیتا بود کز هر دو 
  ناقص چراغ نیاز و اک ،همچو عارف

  رد ناگهانیبم نیکا يتا که روز
  رپس داد از غرَ ،ن فهمیاو نکرد ا
  یکن، چاره نید لیشیچاره اند

  

  خنده است  ين مطوق شکل جایا  
   کار ِ عجب یغم شود حاصل، زه

  ا و برگ یدگر اح يک رویو آن ز 
  گر امتساك ید يباز هم آن سو

  روز عاقبت نقص و زوال  يسو
  ندهان آغ و ید با دریه گویگر

  مرح  ،صاحب يا ،ریهست در تعب
  د ظن بگشت ن بیک جان از جنس ایل

  دم یبا يادگاری ،گلُ که رود 
 دم گر او رودیبا يادگاری

  ؟م ماین راه را بندیپس کدام
  غ یغ ژیژ ،گشادنُ  کند اندر یم

  از حرص برگ  ،صینشنود گوش حر
  جفا بانگ در است  ،خصمان يو ز سو

لتهب نار علتها نظر کن م  
 رنجها ینیگ بیتا شمار ر

  ه است ر ز کژدمها چپ یهر دو گام
   يگریرانم چراغ دیزو بگ
  آن چراغ از جا رود ،يگر به باد

  دل افروخت از بهر فراغ  شمع ِ
  ش چشم خود نهد او شمع جان یپ

 دگر ییرا به فان یشمع فان

  یرون رفتنیست بین: گفت با خود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل. 132
  د بهر اویخواست با یپس عروس

  باز ،ن بازیفنا ا يگر رود سو
  نجا رودیگر ز  ،ن بازیصورت ا

  هین فرمود آن شاه نبیبهر ا
  پدر ياهمه خلق  ین معنیبهر ا

  در جهان یتا بماند آن معان
  جدو حق به حکمت حرصشان دادست 

  واج نسل ن تزوید زیتا نما  
  باز ،فرخ او گردد ز بعد باز

  بود یاو در ولد باق یمعن
  ه یاب رّالولد س :که یمصطف

   هنراموزند طفالن را یب یم
  شان نهان یچون شود آن قالب ا
  ستعدر میبهر رشد هر صغ
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  شیمن هم از بهر دوام نسل خو
  یخواهم ز نسل صالح يدختر
  اوست هآزاد ،ن صالح استآخود  ،شاه

  ران را لقب کردند شاهیمر اس
  نام ه،ۀ خون خواریشد مفازه باد

  و امل حرص ر شهوتیبر اس
  ران اجل را عام دادیآن اس

  نعالِ  که در صف ،ندشدصدر خوان
  

  ش یخوب ک ،جفت خواهم پور خود را  
   یالحط ،یز نسل پادشاه ین
  ر حرص فرج است و گلوست یاس ین

  اه ینام آن س ،چون کافور ،عکس
  س را کردند عام یآن پ ،ک بختین

  ا صدر اجل ی ،ریبر نوشته م
  اندر بالد ،ران اجلیام ،نام

  جاه و مال  یعنی ،است هستبجان او 
  

  
  
  
  
  
  
  
 

و  پردهرا از جهت پسر و اعتراض کردن اهل  يش زاهدیدختر دروار کردن پادشاه یاخت. 133
  شیدرو يوندیشان از پیننگ داشتن ا

  دیگز یشیخو يشاه چون با زاهد
  :مادر شهزاده گفت از نقص عقل

  و ز دها یخل خواهشح و بُ  تو ز
  صالح را گدا گفتن خطاست :گفت

   یتقُ زد از یگریدر قناعت م
  تقاستُ کان از قناعت وز  یقلت
سر نهد ،ابدیآن گر ب يه احب  

  هر حرام قصد ،شه که او از حرص
  ؟زیاو را جه ،کو شهر و قالع :گفت
  دین بر گزیهر کاو غم د ،رو :گفت

  يغالب آمد شاه و دادش دختر
  ر خود نداشتیدر مالحت خود نظ

خصالش آنچنان ،نیسن دختر اح  
  ن کن تا رسد اندر تبعید دیص

  عموقطار اشتر دان  ،آخرت
  راو شتر نبود ت ،ینیپشم بگز

  ن نکاح آن شاه رایچون بر آمد ا
  رك جادو که بودیاز قضا کمپ

  یکردش عجوز کابل یئجادو
  ر زشتیشه بچه شد عاشق کمپ

  یزن یو کابولیدرو، ه یک سی

  دین خبر در گوش خاتونان رسیا  
  بود در عقل و نقل  "تیکفو"شرط 

  ما را بر گدا زپو يتا ببند
  خداست  از داد "القلب یغن"کاو 

  همچون گدا ،و کسل یمینه از لئ
  دونان جداست  قلتِ آن ز فقر و 

  جهدین ز گنج زر به همت میو
  د همام یاو را گدا گو ،کندیم
  ؟زیننار یا نثار گوهر و دی

  دیرب يغمها خدا از و یباق
   يخوش جوهر یصالحاز نژاد 

  چاشت  دیچهره اش تابان تر از خورش
  ان ینگنجد در ب یم یئکز نکو

حع منتفَ سن و مال و جاه و بخت  
  و مواش همچون پشک یدر تبع دن

  مت پشم رایچه ق ،ور بود اشتر
  ایو اولبا نژاد صالحان 

سن و جودعاشق شهزادة با ح  
   یسحر بابل ،که برد ز آن رشک

  را بهشت  یعروستا عروس و آن 
   یگشت بر شهزاده ناگه رهزن
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  ث نابکاریخب يه رویزآن س
  ریپن نود ساله عجوز گنده یا

  ریبود شهزاده اس یتا به سال
  درودیمر او را یصحبت کمپ

  با درد سر ،يو گران از ضعفید
  ن جهان بر شاه چون زندان شدهیا

  رد و ماتچاره شد در بیشاه بس ب
  کرد آن پدرینکه هر چاره که مآز

  ستیآن سر ،ن گشتش که مطلقیقیپس 
  فرمانت رواست :کرد او که یسجده م

  سوزد چو عود ین همین مسکیک ایل
  

 گشت آن شهزاده مدهوش و نزار  

  ریضمرا و نه  پسرنه خرد هشت آن 
  رینعل کفش گنده پ ،شیبوسه جا

مانده بود یم جانین ،شتا ز کاه  
او ز س ِ   خبر یاز خود ب ،سحر کر

  ه شان خندان شده ین پسر بر گریو
  کرد قربان و زکات یروز و شب م
  شتریشد ب یرك همیعشق کمپ

  ست ین البه گریچاره او را بعد از ا
  ؟راسته فرمان ک ،حق لکبر م ،ر حقیغ

  ودود يم و ایرح يرش ایدست گ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  یکابل يپادشاه در خالص پسرش از جادو يشدن دعامستجاب . 134
  شاه افغان ِ ،ارب ویارب یتا ز 

  ن خبریده بود از دور ایو شنکا
  یئکان عجوزه بود اندر جادو

  یفت يدست است ا يدست بر باال
  خداست دستها دست يمنتها

  ه ابرهایرند مایهم از او گ
  ن پسر از دست رفتیکا :گفت شاهش

  ن ساحرانیست همتا زال را زین
  به امر کردگار یچون کف موس

  ن علم آمد زآن طرفیکه مرا ا
  حر اوم سیآمدم تا بر گشا

  وقت سحور ،گورستان برو يسو
  را گورباز کاو آن  ،قبله يسو

  تو ملول ،تین حکایبس دراز است ا
  گورستان برفت آن شاه زود يسو
  د پنهان اندر اویها دیجادوئ

  گران را بر گشاد يآن گرهها
  شد دوان ،ش آمدیپسر با خو آن

  زد ذقنین میسجده کرد و بر زم

  ش آمد ز راه یستاد پاُ يساحر  
  ر زن گشت آن پسریر پیکه اس

   یئمن از مثل و دویر و اینظ یب
  تا ذات خدا ،در فن و در زور

  هاست یجو يشک منتها یب ،بحر
  ل رایت سیهم بدو باشد نها

  زفت  نک آمدم درمان ِیا :گفت
  ده ز آن کران یرس یجز من داه

حر او دمارنک بر آرم من ز س  
  حر مستخف سِ  يز شاگرد ین

  تا نماند شاهزاده زرد رو
  د گوریوار هست اسپید يپهلو

  قدرت و صنع خدا ینیتا بب
  رها کردم فضول  ،میزبده را گو

 گور را آن شاه، آن دم برگشود

 کتار مویصد گره بر بسته بر 

  پس ز محنت پور شه را راه داد
  با صد امتحان  ،تخت شاه يسو

  غ و کفن یدر بغل کرده پسر ت
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  ن بست و اهل شهر شادیئشاه آ
ر فروزعالم از سر زنده گشت و پ  

  کرد شاه او را چنان یک عروسی
  از غصه بمرد ،ریکمپ يجادو

  شاهزاده در تعجب مانده بود
  سند همچون ماه حید ینو عروس
  هوش و به رو اندر فتادیگشت ب

  هوش گشت یاو ز خود ب ،روزسه شبان 
  وداز گالب و از عالج آمد بخَ

  گفت شاهش در سخن یبعد سال
  ع و ز آن فراشیاد آور ز آن ضجی

  افتم دار السروریمن  ،رو :گفت
  افتیچو مومن راه  ،همچنان باشد
  ن قسه برگفتم تمامیمخلص ِ ا

  

  مراد ید بیناام و آن عروس ِ  
  امروز روز ،عجب آن روز روز يا

  ش سگان ید پقند بو الب جکه 
  زشت با مالک سپرد يو خو يرو

  ؟ر چون در ربودبصکز من او عقل و 
  سن ح حان راهیزد بر مل یکه هم

  و گم شد فؤاداتا سه روز از جسم 
تا که خلق از غش ر جوش گشت او پ  

  ک و بدیاندك اندك فهم گشتش ن
  ار کهن یاد آر آن یوز مزح 

  وفا و مر مباش  ین حد بیتا بد
  ه دار الغروردم از چیواره
 تافت يز ظلمت رو ،نور حق يسو

   مقصد خود، والسالم یتا بدان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

فۀ حق یخل یآدم صف ،فۀ خداست پدرشیبچه است و خل یآدم ،زادههان آنکه شیدر ب. 135
ا یا و اولیو انب ،د به سحریبچه را از پدر ببر یاست که آدمیدن یر کابلیو آن کمپ ،کیمسجود مال

  اند ب تدارك کنندهیآن طب
  يبرادر دان که شه زاده تو يا

  کاو ،استیدن، ساحرة یکابل
  ن آلوده روذیچون در افکندت در ا

  ن قلقیاو  یئن جادویز یتا ره
  اره خواندات را سحیدن یز آن نب

  رین فسون گرم دارد گنده پیه
  اثات اوستنه نفّیدر درون س

  ستیدانا زن يا قویساحرة دن
  او را عقلها عقد يور گشاد

  عقده گشا ،ین طلب کن خوش دمیه
  بسته استت او به شست یهمچو ماه

  یشصت سال از شست او در محنت
  ات خوبیدن ین ،بد بخت یفاسق

  قده ها را سخت کردن عینفخ او ا

   یبهر راه راست آماده توئ  
  ر رنگ و بویردان را اسم هکرد

  قُلْ أعوذ ،دم یخوان و میدم به دم م
  استعاذت خواه از رب الفلق 

  ه نشاندخلق را در چ ،کاو به افسون
  ریگرمش اس کرده شاهان را دم ِ

سحر را اثبات اوست  يقده هاع  
  ست یعامه ن يسحر او به پا حلّ
  ؟خدا يفرستاد یا را کیانب

  "شاءیفْعلُ اهللا ما ی" راز دان ِ
  و تو شصت  یشاه زاده ماند سال

   ینتق سیبر طر ین یخوش ین
  ده از وبال و از ذنوب یره ین

  کن نفخۀ خالق فرد پس طلب
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ف یتا نَفَخْتوحنْ رم راو ت ،یه  
  جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر
  رحمت او سابق است از قهر او

  تجاندر نفوس زو یتا رس
  د آن حاللیبا وجود زال نا

  ؟بگفتست آن سراج امتان ین
  فراق آن بود ،نیپس وصال ا

  ممرن ید فراق ایآ یسخت م
  جوان ياست، اچون فراق نقش سخت 

  دون يایست از دنیکه صبرت ن يا
  اهین آب سیست زیچون که صبرت ن

  سکون يکم دار ،ن شربیا یچونکه ب
  سن ودودک نفس حی ینیگر بب

  رب ران شُیا ،بعد از آن ینیفه بیج
  شیار خویدر  یهمچو شهزاده رس

  ابیخود را ب ،يخودیجهد کن در ب
  ش جفتیبا خو ن مشویه یهر زمان

  از قصور چشم باشد آن عثار
  وسف کن سندیراهان یپ يبو

  نیصورت پنهان آن نور جب
  آن رخسار برهاند ز نار نور ِ

  ن کندیب یحال ،ن نوریچشم را ا
  ق ناریصورتش نور است و در تحق

  دم به دم در رو فتد هر جا رود
  هنر ین بیدور ب ،ندیدور ب

  بر لب جو خشک لب یخفته باش
  يدویسراب و م ینیب یدور م

  اران تو الفیدر خواب با  یزنیم
  ن شتابیه ،دمینک بدان سو آب د

  دورتر ين آب تازیهر قدم ز
  ن شدهیحجاب ا ،ن آن عزمتیع

  کند یم یئبه جا یبس کسا عزم

  برتر آ :دین و گویوا رهاند ز  
  آن دم نفخ مهر ،ن وینفخ قهر است ا

  برو سابق بجو ،یخواه یسابق
  مخرجت  کنیشه مسحور ا يکا

  در بر آن پر دالل و که یدر شب
  تان ن جهان و آن جهان را ضرّیا

  سقام جان بود ،ن تنیصحت ا
  پس فراق آن مقر دان سخت تر

  چندان بدانفرقت نقاش صد 
  ؟چون ،دوست يا ز حق، يچون دارصبر 

  ؟از چشمۀ اله يدار يچون صبور
  ؟شربونیو ز  ،جدا يرآ چون ز ابر

  جان و وجود یاندر آتش افکن
  قرب راِ  و فرّ کرّ ینیچون بب

  ش یتو خار خو ،ز پا يپس برون آر
  واهللا اعلم بالصواب  ،زودتر

  فت یل مدر آب و گ ،چون خر ،هر زمان
  ررا چها ب و باال یند شیکه نب

  کند یش چشم روشن مینکه بوآز
  ن یا را دور بیکرده چشم انب

  ن مشو قانع به نور مستعاریه
  ن کندیجسم و عقل و روح را گرگ

  بدار يدو دست از و ،یا خواهیگر ض
  ن بودیب یکه حال یده و جانید

  دن خواب دریهمچنانکه دور د
  سراب اندر طلب  يسو يدویم

   يشوینش خود میعاشق آن ب
  نا دل و پرده شکاف یکه منم ب

  آن باشد سراب  ،م آنجا ویتا رو
  سراب با غرر يدو دوان سو
  وسته است و آمده یکه به تو پ

  بود يکان غرض در و یاز مقام
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  د بکارینا ید و الف خفته مید
  سبک هم بر راه خُیل ،یخوابناک

  برتو زند یتا بود که سالک
  يگردد همچو موخفته را گر فکر 

  گر سه تاست ،گر دو تا و ،فکر خفته
  استین و با ضیز بیورچه چشمش ت

  احتراز یزند بیم يموج بر و
  دیشد يند عطشهایب یخفته م

  

  بدار يدست از و ،ستین یالیجز خ  
  سب بر ره اهللا خُ ،اهللا اهللا
  ر کنداالت نعاست بیاز خ

   يکو ابد راهیاو از آن دقت ن
  اندر خطاست  ،اندر خطا ،هم خطا

 هم هبا اندر هبا اندر هباست

  ابان درازیان در بیخفته پو
  دیآب اقرب منه منْ حبلِ الور

  

  
  
  
  
  
  

 یال و خلق میع ياریو بس یبود با مفلسو شاد ت آن زاهد که در سال قحط خندان یحکا. 136
 يمرا بار :گفت .ت استیکه هنگام صد تعز ؟است يچه هنگام شاد :گفتندش یمردند از گرسنگ

  ستین
  اندر سال قحط همچنان کان زاهد

  ؟خنده است يچه جا :پس بگفتندش
  چشم خود بر دوختست ،رحمت از ما

ه استاده استیشت و باغ و رز سک  
  ن قحط و عذابیرند زیم یخلق م

  ؟تو رحم يآر یبر مسلمانان نم
  رنج همه ست ،ز تن يک جزویرنج 
  نیدر چشم شما قحط است ا :گفت

  نم به هر دشت و مکانیب یمن هم
  موج از باد صبا خوشه ها در

  زنمیم يمن دست برو ،ز آزمون
  قوم دون يا ،دیار فرعون تنی
  د زودید گردرَخ یار موسی

  رودچون  یئتو جفا راز پدر ب
  ر جفاستیتاث ،ستیآن پدر سگ ن

  شموسف را به چیدند ید یگرگ م
  خشم رفت ،يبا پدر چون صلح کرد

  

  ان جمله رهطیگر ،بود او خندان و  
  خ مومنان بر کنده است یقحط ب

  ز، صحرا سوختست یز آفتاب ت
  باال نه پست  ین ،ستینم نَ ن یدر زم

  دور از آب  یچو ماه ،ده ده و صد صد
  شحم و لحم  ،ک تنیشند و یمومنان خو

  ا خود ملحمه ست ی ،گر دم صلح است
  ن ین زمیش چشمم چون بهشت است ایپ

ان یده تا میه رسخوشه ها انب  
  سبزتر از گندناابان یر بب

  ؟ش را چون بر کنمیدست و چشم خو
  ل خون ید مر شما را نین نمایز

  د آب رودینیب ،تا نماند خون و
  شودیآن پدر در چشم تو سگ م

  که چنان رحمت نظر را سگ نماست 
  بود و خشم  يچونکه اخوان را حسود

ِ یشد، گشت بابا  یآن سگ   تفت  ار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و  يجفا کرد يچون با عقل کل به کژ رو ،ان آنکه مجموع عالم صورت عقل کل استیب. 137
غم تو را صورت پدر  يچنانکه دل با پدر بد کرد ،د اغلب احوالیرا غم فزاو صورت عالم ت
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  باشد و راحت جانده بوده یش از آن نور دیدن اگر چه پیش را دیرو ید و نتوانیفزا
  کل استُ  کل عالم صورت عقلُ

  با عقل کل کفران فزود یچون کس
  بهل ین پدر عاقیصلح کن با ا

  حال تو بود امت نقدیپس ق
  ن پدریما با ائمن که صلحم دا
  و نو جمال یهر زمان نو صورت

  مینم جهان را پر نعیب یمن هم
  رسد در گوش منیبانگ آبش م

  انیماهشاخه ها رقصان شده چون 
  نه ست المع از نمدییبرق آ

  یکیم یگو یمن ناز هزاران م
ِ یپ   مژده دادن است ،ن گفتیا ،وهم ش

  

  قل است ُ هر آنک اهل ِ يکاوست بابا  
  ش او هم سگ نمودیکل پُ صورت 

  د آب و گل یتا که فرش زر نما
  ن مبدل شودیش تو چرخ و زمیپ
  ن جهان چون جنت استم در نظریا

  رد مالل یم دن فرویتا ز نو د
  م یآبها از چشمه ها جوشان مق

  ر و هوش من یگردد ضم یمست م
  برگها کف زن مثال مطربان 

  ؟نه تا چون بودید آیگر نما
   ینکه آگنده ست هر گوش از شکآز

  من است نقد ؟مژده چه :دیعقل گو
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

از عقب  يآر :گفت ،دندیپرس یه السالم که از پدر احوال پدر میر علیعزُ  قصۀ فرزندان. 138
ن یخود مژده داد ا :گفتند ینشناختند م یهوش شدند بعضیشناختندش بکه  یبعض. دیآیمن م

  ؟ستیهوش چیب
ر اندر گذریزهمچو پوران ع  

  ر و باباشان جوانیشان پیگشته ا
  رهگذر يکا :دند از اویپس بپرس

  امروز آن سند: همان گفت ک یکه کس
  دیمن خواهد رس بعد يآر :گفت

  مبشر باش شاد يکا :زدیبانگ م
  سر  رهیخ يا ،مژده است يکه چه جا

  ش عقل نقدیپ ،وهم را مژده ست و
  ریمن را بشؤکافران را درد و م

  نکه عاشق در دم نقد است مستآز
  اوست هر دو خود دربان ِ ،مانیکفر و ا

  قشر خشک رو بر تافته ،کفر
  خشک را جا آتش است يقشرها

  مغز خود از مرتبۀ خوش برتر است
  ان ندارد باز گردین سخن پایا

  پرسان ز احوال پدر ،آمده  
  ش آمد ناگهان یپس پدرشان پ

؟خبر ير ما عجب داریزاز ع  
  رسد یرون میز ب يدیبعد نوم

  دین مژده شنیچو ا ،خوش شد یکیآن 
  هوش اوفتاد یب ،و آن دگر بشناخت

  کرش م در کان ِیکه در افتاد
  هم شد محجوب فقدو نکه چشم ِآز
  ریک نقد حال در چشم بصیل

  مان برتر است یالجرم از کفر و ا
  ن او را دو پوست یکفر و د ،کاوست مغز و

  افته یقشر لذت  ،مانیباز ا
  جان خوش است  وسته به مغز ِیپ قشر ِ

  برتر است از خوش که لذت گستر است 
  ام از بحر گرد یتا بر آرد موس
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  ن گفته شدیدر خور عقل عوام ا
متهم يزه است ایعقلت ر زر  

  عقل تو قسمت شده بر صد مهم
  د کرد اجزا را به عشقیجمع با
  ز اشتباه يچون جمع گرد يجو جو

  تو خام ،افزون يشو یور ز مثقال
  نام و هم القاب شاهپس بر او هم 

  تا که معشوقت بود هم نان هم آب
  جماعت رحمت است ،جمع کن خود را

  ستیاوری ينکه گفتن از براآز
  قسمت گشته بر حشو فلک جان ِ

  به دهد او را ثبوت یپس خموش
  تن یمست یول ،دانم ین همیا

  ازیکز عطسه و از خام آنچنان
  

  آن بنهفته شد یباق ،از سخن  
؟هر سکه چون نهمبر قراضه م  

و رم  بر هزاران آرزو و طم  
  خوش چون سمرقند و دمشق  يتا شو

  پس توان زد بر تو سکۀ پادشاه 
  نه جام یزر یکیاز تو سازد شه 
  وصل خواه  يا ،باشد و هم صورتش

  هم چراغ و شاهد و نقل و شراب 
  تا توانم با تو گفتن آن چه هست 

  ست یحق بر ياوریجان شرك از 
  ان شصت سودا مشترك یدر م

  پس جواب احمقان آمد سکوت 
  مراد من دهن  یب دیگشا یم
  ن دهان گردد به ناخواه تو بازیا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  "ً ن مرةیسبع وم ٍی کلّ یف یربالستغفر اهللا  یان"ث که ین حدیر ایتفس. 139
  وز نثار غمبر ز گفتنیهمچو پ

  شود توبه شکن یک آن مستیل
  خ درازیحکمت اظهار تار

  ن طبل و علمیراز پنهان را چن
  حد روانه هر زمان یرحمت ب

  آب يجامۀ خفته خورد از جو
  آب هست يبو يدود کانجایم

  نجا دور شدیاز  ،آن جا گفتچونکه 
  نانند و بس خفته روانیدورب

  خواب آورد یدم تشنگیمن ند
  

  من هفتاد بار ،توبه آرم روز  
تن جامه کن  ین مستیاست ا ینسم  

  راز يانداخت بر دانا یئمست
القلم  آب جوشان گشته از جف  

  مردمان  يا ،د از درك آنیخفته ا
  سراب  يایجو ،بآخفته اندر 

  ش بست ین تفکر راه را بر خویز
  ز حق مهجور شداو  یالیبر خ
  رهروان  يدشان ایآر یرحمت

  خرد یب یخواب آرد تشنگ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  استیاولا و یانبمقلد  یدر باقو ند یش نبیتا به گور ب يان آنکه عقل جزویب. 140
دید آن است کاو از حق چررَخود خ  

  د تا گور بودرَخ ینیش بیپ
  نگذرد يگورخاك ِ ن خرد از یا
  زار شویرو ب ،ن عقلیو ،ن قدمیز

  دیخرد کانرا عطارد آور ین  
  صاحب دل به نفخ صور بود و آن ِ

  ب نسپردئعرصۀ عجا ن قدمیو
  و برخوردار شو يجو یبیچشم غ
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  ؟بیابد ز جی ینور ک یهمچو موس
  د جز دوارین عقل نایو ،ن نظریز

  د ارتفاعیئمجو یئاز سخن گو
  شهوت است ینوع ،میمنصب تعل

  هر فضول يببرد یگر به فضلش پ
  همچو برق است و درخش ،يعقل جزو

  يبرق بهر رهبر ست نور ِین
  ه استیگر يعقل ما برا برق ِ
  بر کتاب تن :کودك گفت عقل ِ

  بیطب يعقل رنجور آردش سو
  شدندیگردون م ين سویاطینک ش

  ز آن رازها یربودند اندک یم
  آمده ست یرسول ،د آنجایرو :که

  بها یب رد دیئجو یگر هم
  ستیابر باب  ،زن آن حلقۀ در ویم
  دراز ن راه ِیست حاجت تان بدین
  دین نه ائاگر خا ،دیئاو آ شیپ

  لیآن دل ،اند ز خاکتیسبزه رو
  يدر نو يتازه گرد ،يسبزه گرد

  يکان را سامر ،جان بخش ياسبزه 
  جان گرفت و بانگ زد ز آن سبزه او

  اهل راز يد سویئن آیگر ام
ِ سر ُ   گوش بند چشم بند ِ کاله
  ست هداول ش باز ر چشم ِبکله ُ  ز آن

اریبا شه گشت و د از جنس یرچون ب  
  شیوان را حق از مرصاد خویراند د

  تو مستبد ينه ا ،کم کن يسر :که
  یبر دل رو که تو جزو دل ،رو

  است یاو به از سلطان یبندگ
  سیحب يا ،ن تویبر گز ،ن ویفرق ب
  ره او  دیهست خورش هآنک ،گفت

  سبن و خوش بخُیبب یۀ طوبیسا

  ب یکت سخرة استاد و شاگرد  
  ن انتظاریپس نظر بگذار و بگز
  استماع  ،منتظر را به ز گفتن

  ت است ب در ره  ،یال شهوتیهر خ
  ؟ن رسولیخدا چند يفرستاد یک

  ؟وخش يتوان شد سو یک یدر درخش
   يگر یم :بلکه امر است ابر را که

  هست  در شوق ِ ،یستید نیتا بگر
  ک نتواند بخود آموختن یل
  ب یک نبود در دوا عقلش مصیل

  زدندیگوش بر اسرار باال م
  راندشان زود از سمایشهب مُ تا 

  د به دست یاز او آ ،دیخواهیهر چه م
  ن ابوابهاات میادخلوا االب

  ست یفلکتان راه ن بام ِ يز سوک
  راز م اسرار ِیرا داده ا یئخاک

  دیئگر چه ن ،د از اویشکر گردین
ِ ِ  ست کم از سمین   ل یجبرئ اسب

   يشو یلیگر تو خاك اسب جبر
   يتا شد گوهر ،کرد در گوساله

  که شد فتنۀ عدو یآن چنان بانگ
  مانند باز ،کلهد از سر ُیواره

  ن و نژندیکه از او باز است مسک
  خود است  جنس ِ يلش سویکه همه م

  باز دار د چشم او را یبر گشا
  ش یرا ز استبداد خو يجزو عقل

  ستعدم  یولبلکه شاگرد 
   ین که بندة پادشاه عادلیه

  است  یطانیش م ِد،   "رٌ یأَنَا خَ"که 
  س یاز کبر بل ،آدم یبندگ

   هر که ذلت نفسه یحرف طوب
  سرکش بخسب  یب ،هیسر بنه در سا
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  ست یخوش مضجع "ذلت نفسه" ظلّ
  یمن يسو يه روین سایگر از ا

  

  است  ین صفا را مهجعامستعد  
   یره گم کن ،و يگرد یزود طاغ

  
  
 

موا بینَ یدي اهللا و رسوله ،یا أَیها الَّذینَ آمنُوا"آیه کریمه بیان . 141 صلی اهللا علیه و آله ال تُقَد  
  رعیت باش ،چون که سلطان نه اي         ت باشز ام ،چون نبی نیستی
  و از خودي راي زحمتی متراش           ان خامش باش پس رو خاموش

  ادیپس برو خاموش باش از انق
  پس رو و، صامت شو و، خاموش باش

  ید و قابلورنه، گرچه مستع
  اگر یمان هم ز استعداد وا

  زبسوو  يکن در موزه دوزصبر 
  شان صبر و حلمیدگر ب ،کهنه دوزان
  به آخر از کالل ،و یبس بکوش

مرگ مفلسف روز ِ همچو آن مرد  
  کرد آن دم اعتراف یغرض م یب

  م از رجالیدیسر کش ياز غرور
چ است اندر بحر روحیشنا هآ  

  یکاو آشنا ناموخت یکاشک
  لرسُ  ن فرمود آن شاه ِین چنیا
  من يرتهایکاو در بص یا کسی

  که تا ،ایم در درینوح یکشت
  مرو یهر کوه يسو ،همچو کنعان

  ز بند ین کشتید پست اینما یم
  ن پست رایا ،هان و هان ،پست منگر

  فکرت کم نگر کوه ِ ِ يبلنددر 
  باورم يندار ،یگر تو کنعان
  ؟ن کالمیرد ایپذ یگوش کنعان ک

  ؟هر حقگذارد موعظه بر م یک
  ییث خوش پیحدم یگویک میل

  نیه ،کرد ین اقرار خواهیا ،آخر
  مکن ،د آخر راید یتوان یم

  وار ن بود مسعودیهر که آخر ب

 امر اوستادخ و یۀ شیر سایز  

 کم تراش یش والیاز وجود خو

   یکامل ز الف ،تو يمسخ گرد
  با خبر درا ز استاد ِ یسرکش
  پاره دوز یمان ،صبر یب يشوور 

  هم به علم  يجمله نو دوزان شدند
   "عقال لعقلُا": که یئگو خود به خود

  بال و برگ  ید بس بیدیعقل را م
  اسب از گزاف  ،میراند ،کز ذکاوت

  ال یخ م در بحر ِیکردشنا ِ  آ
  نوح  ینجا چاره جز کشتیست این

 یدوخت یتا طمع در نوح و کشت

  کل ُ  ياین دریدر ا یمنم کشت :که
  من  يبر جا نیفۀ راستیشد خل

   یفت يا یز کشت یرو نگردان
  شنو "وم یال عاصم ال" ینباز ُ

  بس بلند ،د کوه فکرتینما یم
  وست رایپ خدا بنگر آن فضل ِ

  ر و زبریموجش کند ز یکیکه 
  حت پرورم ین نصیگر دو صد چند

است و ختام  يهر خداکه بر او م  
  ؟قببگرداند حدث حکم س یک

   يد آنکه تو کنعان نه ایبر ام
  ن یروز آخر را بب ،هم ز اول
  ن کهو ُنت را کور یچشم آخر ب

  رفتن عثاره ربه ر دم هنبودش 
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  زین خفت و خیا یهر دم یگر نخواه
  پاش را خاك ،ده سازیکحل د
  ن افتقاریو ز ين شاگردیکه از ا

ده رایبگز نیاخاك  ،رمه کن توس  
  ایچشم روشن کن ز خاك اول

  

  زیچشم ت ،يمرد يکن ز خاك پا  
  اوباش را سر ِ يندازیتا ب

  تو ذو الفقار يشو ،یباش یسوزن
  ده رایهم بسازد د ،هم بسوزد

  ز ابتدا تا انتها ینیتا بب
 

  
  
  
  
 

 یم يتو کم در روو افتم در راه رفتن  یار در رو میمن بس :ت استر با شتر کهیقصۀ شکا. 142
  شتر او را ، و جواب گفتن ِ؟ستین چیاحکمت  ،یئآ

  چشم اشتر ز آن بود بس نور بار
ُ گل برو   اند تو رایخار خور، تا 

  یخار را از چشم دل گر برکن
  ياشتربا  ياستر يگفت روز

  افتم به رو یار میمن بس :گفت
  ار من؟یفتم بس یکز چه در رو م

  ر کوهیتا ز ،کهُ  يخاصه از باال
  ؟ستیبهر چ ،تو در رو یافت یکم هم

  م هر دم و زانو زنمیدر سر آ
  کژ شود پاالن و رختم بر سرم

  تباه که از عقل ِ ،یهمچو کم عقل
  نمس گردد در زیسخرة ابل
  لنگ د هر زمان چون اسبِیدر سر آ

  او ،بر سر زخم ،بیخورد از غیم
  ستس يکند با رایم باز توبه

  کبرش آنچنان ،ضعف اندر ضعف و
  یمنؤکه تو مثال م ،شتر يا

  ؟یآفت ین بیکه چن يتو چه دار
  گر چه هر سعادت از خداست :گفت

  دو چشم من بلند ،سربلندم من
  ان آنیتا پاه وکهر از سر 

  د آن صدر اجلیهمچنان که د
  ست سالیآنچه خواهد بود بعد ب

  یمتق د آنیخود تنها ند حال ِ

  خار ،چشم کاو خورد از بهر نور ِ  
 چشم تو روشن شود، جان با صفا

 یچشم جان را حق ببخشد روشن

   يچونکه با او جمع شد در آخور
  در بازار و کو ،وه و راه ویدر گر

 ؟ناهموار، مندر ره هموار و 

  از شکوه  یهر زمان ،میدر سر آ
  ست یا مگر خود جان پاکت دولتی

ر خون کنم پوز و زانو ز آن خطا پ  
  خورم  یهر زمان زخم يو ز مکار

  در گناه  ،بشکند توبه به هر دم
  آن توبه شکن  ،يرا یفیاز ضع

  سنگ  ،راه ،که بود بارش گران و
  آن ادبار خو ،از شکست توبه

  ش را سکست اتوبه  باز در دم،و ید
  بنگرد در واصالن  يکه به خوار

یزن ینیب  کم ،در رو و یتکم ف   
   یکم اندر رو فت ،و يثارع یب

  بس فرقهاست  ،ان ما و تویدر م
  امان است از گزند ،ینش عالیب

   انینم عیبگو و هموار را  من
  ش تا روز اجل یش کار خویپ

  کو خصال یآن ن ،اندر حال داند
  یمشرقو  یمغرببلکه حال 
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کننور در چشم و دلش سازد س  
  د اول به خوابیکاو بد ،وسفیهمچو 

  شتریبلکه ب ،از پس ده سال
  گزاف  "نظر بنور اهللای"ست آن ین
  رو ،ست اندر چشم تو آن نورین

  پا ش ِیپ ینیب ،تو ز ضعف چشم
  را يدست و پا ،شوا چشم استیپ
  چشم من روشن تر است ،گر آنکهید
  حالل نکه هستم من ز اوالدآز

  گمان یب ،یئتو ز اوالد زنا
  د جمله را، بد در وجودیایبد ب

  زیس نیگر چه صد طاعت کند ابل
  

  ب الوطن ح یپ ؟بهر چه سازد  
  که سجودش کرد ماه و آفتاب 

  بر کرد سر ،دده بیوسف دیآنچه 
  بود گردون شکاف  یربان نور ِ

  گرو "یوانیح حس ِ"اندر  یهست
  شوایپ ،فتیهم ضع ،ف ویتو ضع
  را يناجا ،را يند جایکاو بب

  خلقت من اطهر است  ،گر آنکهید
  و اهل ضالل  ،زنا ز اوالد ین
 باشد کمان کژچو  ،ر کژ پردیت

 همچنان کآمد ز فرعون ِ عنود

  زیده نبود چو بد اصل است و حیفا
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

و از او استعانت  ،و اقرار آوردن به فضل او بر خود ،شتر رااق کردن استر جواب یتصد. 143
دادن پدرانه و  ياریه نمودن و او ر ،و نواختن شتر او را ،خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق

  شاهانه
  شتر يا یراست گفت :گفت استر

  ش فتادیدر پا ،ستیبگر یساعت
  ؟یگر از فرخندگ ،ان داردیچه ز

  فضل تو بر من فزون است از شمار
  ش منیپ يچون اقرار کرد :گفت

  از بال يدیره منصف، يچون شد
  نبود یاصل ،تو در ذات ،دب يخو

باشد که او یتید عارآن ب  
  ه بودیلتش عارذ ،همچو آدم
  سیبود جرم آن بل یچونکه اصل

ياز خود و از خو یسترو که ر دب  
  يرو که اکنون دست در دولت زد

  یافتی "يعباد یف" ،تو "یادخل"
  ش رایخو يراه کرد ،در عبادش

"میصراط مستق" یگفت "هدناا"  
  زیعز يا ینور گشت ،ينار بود

  رچشم کرد از اشک پ ،ن بگفت ویا  
  العباد دة ربیگزب يا :گفت

  ؟یتو مرا در بندگ يریدر پذ
 هم به فضل خود مرا معذور دار

  ن مز ياز بالها یرو که رست
  ز اهل وال يشد ،يعدو بود تو

  د جز جحودیاین ،یکز بد اصل
  آرد اقرار و شود او توبه جو
  ال جرم اندر زمان توبه نمود

  س یره نبودش جانب توبۀ نف
  دد از دندان ِ ،وز زبانۀ نار و

   يخود به بخت سرمد يندکدر ف
   یافتیدر "یجنت یف یادخل"

  از راه خفا ،اندر خلد یرفت
م یردت تا نعدست تو بگرفت و ب  

  زیانگور و مو یگشت ،يغوره بود
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  تو آفتاب يشد ،يبود ياختر
  رین بگیاء الحق حسام الدیض يا

ِ ییاز تغ ،ریتا رهد آن ش   طعم ر
  "أ لَست" متصل گردد بدان بحر ِ

  عسل ابد در آن بحر ِی يمنفذ
  ر حقیش يا ،رواریکن ش يا رهغُ

  ؟ر رایس ملول ِ چه خبر جان ِ
ِ یبر نو   خود با آب زر س احوال
  ث جان فزاین حدیل است این آب ِ

  

  اهللا اعلم بالصواب  ،شاد باش  
ریش ن در حوض ِکش اندر فیخو شهد  

  ر طعم یتکث ،مزه ابد از بحر ِی
  ست ر رییز هر تغ ،ایچونکه شد در

  عمل  يرا نبود اندر و یآفت
  ره بر هفتم طبق تا رود آن غُ

 ؟ر رایشناسد موش غرة ش یک

  کو گهرین یدلا یبهر هر در
  خون نما یدر چشم قبط ،بشا ری

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

تا  ،ر کن و بر لب من نهل پیش از نیت خویک سبو به نیرا که  یسبط یقبط البه کردن ِ. 144
آب صاف  ،لید از نیکن یان بهر خود پر میکه شما سبط یئسبو ،يو برادر یدوست بخورم به حقّ

  م خون صاف استیکن یان پر میاست و سبو که ما قبط
  ییدم که در آمد قبطیشن یم

  تو شاوندیار و خویهستم  :گفت
  کرد و فسون یئجادو ینکه موسآز

  خورندیم یصاف آبِآن، ان زیسبط
  یمرند از تشنگینک م انیقبط

  ر آب کنرا پک طاس ی ،بهر خود
  رن طاس پیا یخود کن يچون برا
ِ یمن طف   بنوشم آب هم ،تو ل

  خدمت کنم ،جهان جان ِ يا :گفت
  کنم يبر مراد تو روم شاد

  ر آب کردل او پیطاس را از ن
  آب خواه يطاس را کژ کرد سو

  خون آب شد ،ن سو کرد کژآباز 
  بنشست تا خشمش برفت یساعت

  ؟ستین گره را چاره چیا ،برادر يا
  زار شدیآن است کاو ب یمتق

  ن آب رایبخور ا ،شو یقوم موس
  تو صد هزاران ظلمت است از خشم ِ

  شاد شو ،چشم بگشا ،خشم بنشان

   ییسبط از عطش اندر وثاق ِ  
تو گشته ام امروز حاجتمند  

  ما را کرد خون  ل ِین تا که آبِ
  از چشم بند ،خون شد آب ،یش قبطیپ

   ید رگا بی ،ادبار خود یاز پ
  ار کهن ین یاز آبت اتا خورد 
  رآب باشد پاك و ح ،خون نباشد

  در تبع بجهد ز غم  یلیکه طف
  روشنم  دو چشم ِ يا ،پاس دارم

  کنم  يآزاد ،بندة تو باشم
  را بخورد یمیبر دهان بنهاد و ن

  اه یس بخور تو هم، شد آن خون ِ :که
  اندر خشم و اندر تاب شد یقبط

  صمصام زفت  يا :بعد از آن گفتش که
  است  یکاو متق ،خورد آنن را یا :فتگ

  وار شد یموس ،از ره فرعون و
  ن مهتاب رایبب ،صلح کن با مه
  تو اندر چشم ِ ،بر عباد اهللا
  استاد شو، ریاران بگیعبرت از 
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  ؟در اغتراف يل من شویطف یک
  ؟رود یسوزن ک کوه در سوراخ ِ

  خوش که کن به استغفار َِ کوه را 
  ؟از آن یچون نوش ،رین تزویتو بد

  راو ر تیتزو ،ریخالق تزو
  ستیلت سود نیکه ح ،شو یموس آل ِ

؟هره دارد آب کز امر صمدز  
  ؟زهره دارد آب کز امر خدا

  يخوریکه تو نان م يا تو پنداری
  ؟کند ینان کجا اصالح آن جان

  ؟يمثنو که حرف يا تو پنداری
ِ ی   ؟نهان رّحکمت و س ا کالم

  ک چون افسانه هایل ،دیاندر آ
  يده چادریرو کش در در سر و
  ش تویپ ،لهیا کلیشاهنامه 

  از حق و مجاز ،فرق آنگه باشد
  یش اخشمیپ ،ور نه پشک و مشک

  از مالل ،شتن مشغول کردنیخو
  کاتش وسواس را و غصه را

  آتش شاندن ،ن مقداریبهر ا
  ن بول و آبیا ،آتش وسواس را

  پاك ن آبِیز يگر واقف شو ،کیل
  ز جان یست گردد وسوسۀ کلین
  پرد یئو در جو ینکه در باغآز
  ؟ایاول يکه رو يا تو پنداری

  غمبر از آنیدر تعجب مانده پ
  ؟وم خلقنند نور ریب یچون نم

  ؟رت چراستین حیا ،نندیب یور هم
  خلق ابر يسو ،تو ماه است و يسو
  خلق دام يسو ،تو دانه است و يسو

  "نظرونیتراهم َ " :زدان کهیگفت 
  صورت پرست يا ،د صورتینما یم

  قاف  است همچون کوه ِ يرا کفرو چون ت  
  شودکوه، برگ  َکه ن آجز مگر 

  ر و خوش بکش یجام مغفوران بگ
  چون حرامش کرد حق بر کافران 

  مفترا يمفتر يا ؟خرد یک
  ست ین مودیپ یله ات باد تهیح

  ؟کندُ  یبا کافران آب ،گردد و
 ؟بگذرد، کفار را بخشد صفا

يخوریمار و کاهش جان م هر ِز   
  ؟کاو دل از فرمان جانان بر کند

  ؟يگانش بشنویرا ،یچون بخوان
   سهل در گوش ِ کهان؟د یاندر آ

 دانه هاو نه مغز  ،دیبنماپوست 

   يدلبر ،رو نهان کرده ز چشمت
  از عتو ،همچنان باشد که قرآن

  چشم باز ،تیکه کند کحل عنا
   یچون نبود شم ،کسان استیهر دو 

  از کالم ذو الجالل  ،باشدش قصد
  ز آن سخن بنشاند و سازد دوا

  کسان شد به فن ی ،آب پاك و بول
   خواب خمر وهمچون  ،هر دو بنشانند
  زد است و روحناك یکه کالم ا

  ستان  گلُ  يابد ره به سویدل ب
  برد یئف بوحص رّس هر که از 

  ؟م ماینیب یم ،آنچنان که هست
  ؟م مومنانینند رویب یچون نم

که سیق برده ست بر خورشبشرق  د  
  آن رو در خفاست  :آمد که یتا که وح

  گبرَ تو  يگان رویند رایتا نب
  عام  ،خاص شرابِن یتا ننوشد ز
   "بصرونیهم ال " ،نقش حمامند

  کان دو چشم مردة او ناظر است 
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ِ یپ   ادب يآر ینقش م چشم ِ ش
  ؟قل ِ خَوشن نیپاسخ است ا یاز چه بس ب

  نجنباند سر و سبلت ز جود یم
رونحق اگر چه سر نجنباند ب  

  دن سر ارزد آنیکه دو صد جنب
  در اجتهاد یعقل را خدمت کن

  راو حق نجنباند به ظاهر سر ت
  زدان نهانیدهد  يزیرا چو مر ت

  را هنر یآنچنان که داد سنگ
  ابد لطف حقیب یقطرة آب

  ش دادیجسم خاك است و چو حق تاب
  ن و نقش مرده استین طلسم است ایه
  زندیم یکه چشمآند ینما یم

  

   !عجب ؟دارد یکاو چرا پاسم نم  
   ستشین یکیکه سالمم را عل

  آنکه کردمش من صد سجود پاس ِ
  دهد در اندرون  یذوق ،آن پاس ِ
  ن جنباند آخر عقل و جان یسر چن
  د رشادیعقل آن است کافزا پاس ِ

  راو بر سران سرور تک سازد یل
  که سجود تو کنند اهل جهان 

  که زر یعنی ،ز خلق شدیتا عز
  د از زر سبق رَب ،گردد يگوهر

  چو مه شد اوستاد يریدر جهان گ
  چشمش از ره برده است  ،احمقان را

  سند از جان کرده اند شابلهان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر و یرا به خ یقبط یکردن سبط و دعا یت از سبطیر و هدایخ يدعا یدرخواستن قبط. 145
  نیاز اکرم االکرمآن دعا مستجاب شدن 

  که من ،کن یئتو دعا :یگفت قبط
  ن دل وا شودیبود که قفل ا تا

  شود یصاحب خوب، یمسخاز تو 
  شکم يبو ،میمر دستِ  ا به فرّی

  آن دم در سجود افتاد و گفت یسبط
  همه بندة تو اند یو قبط یسبط

  ؟بر آرد بنده دست هش کیجز تو پ
  ل دعایم یده هم ز اول تو
  انیما در م ،یئاول و آخر تو

  گفت تا افتاد طشتین مین چنیا
  باز آمد او به هوش اندر دعا
  يدر دعا بود او که ناگه نعره ا

  مان عرضه کنیکه هال بشتاب و ا
  در جان من انداختند یآتش

  ناشگفتِ  ز حبتو  یدوست
  تو يبود صحبتها یئایمیک

  ندارم آن دهن  ،دل سواداز   
  زشت را در بزم خوبان جا شود

  شود یوبباز کرّ ،یسیا بلی
  خشک  شاخ ِ ،وهیو م يابد و ترّی

  عالم جهر و نهفت  يخدا يکا
 عاجز ِ امر تو اند و مستمند

  هم دعا و هم اجابت از تو است 
  آخر دعاها را جزا یتو ده

  ان ید در بیایکه ن یچیچ هیه
  هوش گشت  یاز سر بام و دلش ب

ِإلنسانیلَ" ل یإِال ما سع ِ س"  
   يره است و غُبج یاز دل قبط

تا ببار ِنّرم زود ز ن که  
  را به جان بنواختند یسیمر بل

  عاقبت دستم گرفت  ،حمد هللا
  تو يکم مباد از خانۀ دل پا
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  لداز نخل خُ يدب یشاخ یکیتو 
  ل بود آنکه تنم را در ربودیس

  لیس يآب رفتم سو يمن به بو
  ریطاس آوردش که اکنون آب گ

  يخوردم ز اهللا اشتر یشربت
  آنکه جو و چشمه ها را آب داد

  ن جگر که بود گرم و آب خواریا
آمد او بهر عباد یکاف کاف  
  ریرا من جمله خو بدهم ت ،ام یکاف
  تو را يریدهم سنان  یب ،ام یکاف
  ت درمان کنمیدارو یب ،ام یکاف

  ن دهمیکتاب و اوستا تلق یب
  ک عصایرا دل دهم با  یئموس

ک نور و تابیرا دهم  یموس دست  
  کنم من هفت سر يچوب را مار

  ل منیزم در آب نیامیخون ن
  لین چون آبِ ،ات را غم کنم يشاد

  یمان بر تنیا دیباز چون تجد
  سر زده ینیرحمت بب یموس

  درون ينگهدارچون سر رشته 
  مان آورمیمن گمان بردم که ا

  کند یلیکه تبد ،من چه دانستم
  لم روانین یکیچشم خود  يسو

  یش نبین جهان پیهمچنان که ا
  ر عشق و دادجهان پ غمبریپش یپ

  ز رویش چشمش تیپست و باال پ
  يو مرده ا پستن جمله یبا عوام ا

  ش چشم مایکسان به پیگورها 
  شر ترُغمبیپ :که يعامه گفتند
  تانچشم شیپ :که يخاص گفتند

  د تایئک زمان در چشم ما آی
  د آنین بنماب از سر امرود

  رداو مرا تا خلد ب ،چون گرفتم  
جودِ  يایم تا لب دریرد سلب  

  ل یل کیدر گرفتم ک ،دمیبحر د
  ریشم حقیشد آبها پ ،رو :گفت

  مرا دینا یتا به محشر تشنگ
  در اندرون من گشاد يچشمه ا
  خوار ،آب ،همت او ش ِیگشت پ

   "عصیهک"صدق وعدة 
  ریغ ياریواسطۀ  یب ،سبب یب
   ایغالم و چاکرت بخشم ک یب
  دان کنم یچاه را م ،را و هوک
  ن دهم یبهارت نرگس و نسر یب

  رهایشمش یتا زند بر عالم
  زند بر آفتاب یکه طپانچه م

  او را ز نر ،د ماده ماریکه نزا
  ن آبش را به فن یخود کنم خون ع

  ل یها سبیشاد يسو یابیکه ن
   یکن يزاریباز از فرعون ب

   آمده از او آب ینیل خون بین
  چ خون یل ذوق تو نگردد هین

  خورم  ین طوفان خون آبیتا از ا
  کند یلیمرا ن ،در نهاد من

  گران یش چشم دیبرقرارم پ
   یش ما غبیح است و پیغرق تسب

  گران مرده و جمادیش چشم دیپ
  وناو نکته ش سنگ،از کلوخ و 

   يدم پرده این عجب تر من ندیز
  ایروضه و حفره به چشم اول

   ؟شاز چه گشته ست و شده ست او ذوق کُ
  امتان  يا ،شد او ترُینما یم

   ید اندر هلْ أتینیخنده ها ب
  جوان  ير آ ایمنعکس صورت، به ز
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  نب امرود ،است یآن درخت هست
  خارزار ینیبب یئر آنجادتا 

  گانیرا ینیبب یئچون فرود آ
  د تو رایفرود آ یچون فرود آئ

  

  ن که ،نو ،دینما ،یئآنجا درتا   
  ر ز مارخشم و پ يپر ز کژدمها

 گانیگلرخان و دار ُک جهان پی

   ایض کبریدر درون اسرار ف
  

  
  
  

را که و د تینما ین مب االت از سر امرودیآن خ :د کار که شوهر را گفتیت آن زن پلیحکا. 146
د یگو یبرود، و اگر کس تاالیفرود آ تا آن خ درختبن، از سر  سر امروداز د چشم را ین نمایچن
ن ین مثال است نه مثل، در مثال همیاآن است که جواب  ،ال نبودید خیدیآنچه آن مرد م :که

ن یو هم قتیخواه حق ،الیخواه خ يدیهرگز آنها ند یبن نرفت قدر بس بود که اگر بر سر امرود
  است یکاف

  خود خواست تا با مول ِیم یآن زن
  ک بختین يکا :پس به شوهر گفت زن

  ستیگر ،چون بر آمد بر درخت آن زن
  مأبون رد يا :گفت شوهر را که

  ير او چو زن بغنوده ایتو به ز
  بگشت یئسرت گو ،ین :گفت شوهر

  با برطله يا: هزن مکرر کرد ک
  ن فرود آ از درختیزن ه يا :گفت

  بر آمد شوهرش ،چون فرود آمد
  یروسپ يا ؟نیاست یک :گفت شوهر

  ر منینجا غیست این ،ین :گفت زن
  ناو مکرر کرد بر زن آن سخُ

  همچنانن من ب از سر امرود
  ستیچ نیه ینیتا بب ،ن فرود آیه

  آن را جد شنو ،م استیهزل تعل
  ش هازالنیهزل است پ يهر جد

  کیند لین جوب کاهالن امرود
  ن کاکنون بر اوب ز امرود ،نقل کن

  اول بود یو هست ین منیا
  نب ن امرودیاز ا یئچون فرود آ

  نیگشته ا ینیت بسخک درخت ی
  جدا يگرد آناز  یئچون فرود آ

  خود گول ِ يش شویپ جمع گردد  
  درخت  از منیوه چیم میمن بر آ

  ست یشوهر بنگر يچون ز باال سو
  ؟فتد یکه بر تو م یست آن لوطیک
   يتو مخنث بوده اغا یدر يا

ِ یست غینجا نیور نه ا   من به دشت  ر
  ؟ست بر پشتت فرو خفته هلهیک

  تو سخت  یکه سرت گشت و خرف گشت
  ش رَد آن مول را اندر بیزن کش

   یتو آمد چون کپ يکه به باال
  هرزه متن  ،ن سرت بر گشته شدیه

  ن ب ن هست از امرودیا :گفت زن
  قلتبان  يا ،دم که توید یکژ هم

  ست  ینب ل از امرویین همه تخیا
  تو مشو بر ظاهر هزلش گرو

ش عاقالن یاست پ هزلها جد  
  ک یاست ن ین راهب تا بدان امرود

  ره رویو خ ره چشمیتو خ يگشته ا
  ده کژ و احول بودیاو د ازکه 

  ن کژ نماند فکرت و چشم و سخُ
  ن یشاخ او بر آسمان هفتم

  خدا ،مبدلش گرداند از رحمت
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  نیچنآسان  يدگر ب ،ینیراست ب
  بنما جزو جزو از فوق و پست :گفت

  خدا ،یئفرود آ گر ،ن تواضعیز
  بن بر آن امرود ،بعد از آن بر رو
  ن درختآشد  يچون درخت موسو

  کندیآتش او را سبز و خرم م
  جمله حاجاتت روا ،ر ظلشیز

  ات باشد حالل یو هست یآن من
  شد درخت کژ مقوم حق نما

  

   ؟نید ز ربا یخواست یک یمصطف  
  ش تو آن جزو هست یآنچنان که پ

  راو بخشد آن چشم ت ینیراست ب
  کن از امر ُ ،که مبدل گشت و سبز

  تو رخت  يدیکشان یموس يچون سو
  زندیم "أَنَا اهللا یإِنِّ"شاخ او 

  ایمیک یاله ،ن باشدین چنیا
  صفات ذو الجالل  ینیکه در او ب

  السما یف ،فرعه ،اصله ثابت و
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ه السالمیعل یقصۀ موس یباق. 147
  مهم یغام از وحیکامدش پ

  است یموس يعصا ،ن درخت تنیا
  او شرّ ،ر او ویخ ینیتا بب

  آن چوب مارش از افکندن نبود یپ
  ه رابرگ افشان برّبود اول 

  انیگشت حاکم بر سر فرعون
  از مزارع شان بر آمد قحط و مرگ

  دعا یخود از موسیتا بر آمد ب
  ؟دن چراستیاعجاز و کوشن همه یکا
  کنُ نوح  اتباع ِِ  آمد که شامر

  یره یز آن تغافل کن چو داع
  تو الحاح ِِ  نین حکمت کز ایکمتر

  حق تا که ره بنمودن و اضالل ِ
  چون که مقصود از وجود اظهار بود

  کند یت میغوا الحاح ِ ،وید
  بگو یباز گرد و قصۀ قبط

  

  استقم بگذار اکنون فَ يکه کژ  
  ندازش ز دست یب :آمد کهکامرش 

  ز امر هو ،ر او رایبعد از آن بر گ
   اریگشت  یچون به امرش بر گرفت

  ه راگشت معجز آن گروه غرّ
  آبشان خون کرد و کف بر سر زنان 

  خوردند برگ یکه م یئاز ملخها
  چون نظر افتادش اندر منتها

  ن جماعت گشت راست یچون نخواهند ا
کنُ مشروح ِ  ینیان بیپا ترك   

   یتهُ نبود آن  ،امر بلِّغْ هست
  جلوه گردد آن لجاج و آن عتو

  ق فرَ فاش گردد بر همۀ اهل ِ
  دش از پند و اغوا آزمودیبا
 کند یت میهدا الحاح ِ ،خیش

  َگرد کفر از باطن خود، زود شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان و شفاعت کردن فرعونیقبط سخت شدن کار بر. 148
  ونخگشت آن امر ش یاپیچون پ

  ش فرعون آمدشیتا به نفس خو
  سلطان مکن يا ،میکانچه ما کرد

  آمد سراسر جمله خون  یل مین  
  دو تا گشته قدش  و کرد یالبه م

  راد سخن یا يست ما را روین
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  ریفرمان پذ ،پاره پاره گردمت
  نیام يا ،ن بجنبان لب به رحمتیه

  بد او مرایفر یم ،ا ربی :گفت
  ا من دهم هم خدعه اشی ،بشنوم

  ش ماستیپ تلیو ح يکاصل هر مکر
  بدان ،رزد همیآن سگ ن :حق گفت

  ن بجنبان آن عصا تا خاکهایه
  اهیو آن ملخها در زمان گردد س

  ست حاجت مر مرایکه سببها ن
  ش بر دارو زندیخو یعیتا طب

  بامداد یصیتا منافق از حر
  يناکرده و ناشسته رو یبندگ

  آکل و مأکول آمد جان عام
  د آن بره و قصاب شادچرَ یم

  یدر خوردن یکن یکار دوزخ م
  رخوحکمت ب يکار خود کن روز

  ن خوردن استیمانع ا ،خوردن تن
  تاجر آنگه است افروخته شمع ِ

  اوه مکوش یشتن را گم مکن یخو
نگدان که هر شهوت چو خمر است و چو ب  

  هوش یست سر مستیخمر تنها ن
  تو هوش یترك شهوت کن، اگر خواه

  س از خمر خوردن دور بودیآن بل
  ستیند که نیه آن بمست آن باشد ک

  

  ریسختم مگ ،ت خو گرممن به عزّ  
  ن ین دهان آتشیتا ببندد ا

  راو دة تیبیبد او فریفر یم
  آن فرع کش  ،تا بداند اصل را
  سماست  براصلش  ،هر چه بر خاك است

  ش سگ انداز از دور استخوان یپ
  اهبوا دهد هر چه ملخ کردش 

  ل اله یند خلق تبدیتا بب
طاآن سبب بهر حجاب است و غ  

  تا منجم رو به استاره کند
  م کسادید از بیبازار آ يسو

   يلقمۀ دوزخ بگشته لقمه جو
طام همچو آن برة چرنده از ح  

  مراد ما چرد برگ يکاو برا
   یکن یم بهر او خود را تو فربه

  و فر تا شود فربه دل با کرّ
  جان چو بازرگان و تن چون ره زن است 

  زم سوخته یکه بود ره زن چو ه
  هوش پوش  یو باق یکه تو آن هوش

  زوست دنگ  غافلپردة هوش است و 
  بندد چشم و گوش  ،ستیهر چه شهوان

 دان که شهوت باز بندد چشم و گوش

  ز جحودامست بود او از تکبر و 
  ستیو آهن د آنچه مسیازر نم

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالم و سبز شدن ِ کشتیعل یدعا کردن موس. 149
  ایموس ،ان نداردین سخن پایا

  نیهم اندر دم زم ،همچنان کرد و
  لوت آن نفراندر افتادند در 

  ر خوردند از عطایس يچند روز
ر گشت و بر نعمت زدندچون شکم پ  

  رش مکنیهان س ،فرعون است ،نفس

  ایگد یلب بجنبان تا برون آ  
ن یثم سبز گشت از سنبل و حب  

  ده مرده از جوع البقریقحط د
  و چار پا یو آدم یآن دم

  شدند یپس طاغ ،و آن ضرورت رفت
  اد از آن کفر کهن یارد یتا ن

  
  
  
  
  



145 

 

  نگردد نفس خوب ،آتش تف یب
  ست تن جنبش کنانیمجاعت ن یب

  ور بنالد زار زار ،دیگر بگر
  او چو فرعون است در قحط آنچنان

  شود یشد او طاغ یچون که مستغن
  شیچون رفت پ ،پس فراموشش شود

  بود يکه در شهر يسالها مرد
  ک و بدیر نند او پیگر بیشهر د

  ن شهر نویا ،من آنجا بوده ام :که
  وسته اویبل چنان داند که خود پ
  شیخو يچه عجب گر روح موطنها

  ا چو خوابین دنیکا ،ادیارد ین یم
  خواب را يچند نوبت آزمود

  ن شهرها را کوفتهیخاصه چند
  ه که تااجتهاد گرم ناکرد

  

  ن مکوب یه ،تا نشد آهن چو اخگر  
  بدان  یکوبیم ،آهن سرد است

  هوش دار ،او نخواهد شد مسلمان
  سر نهد البه کنان  یش موسیپ

  زه زندیخر چو بار انداخت اسک
  ش یخو يهایز آه و زارا ،کار او

  رود یچشم در خواب شک زمان کی
  ودد شهر خَیایادش نیچ در یه
ِ ین   م گروینجایا در ،من ست آن

  ست ابداع و خودن شهرش بیهم در ا
که بش یالد پیستش مسکن و مد  

  چو اختر را سحاب  ،فرو پوشد یم
 ن ز ابتالیا را همان بیخواب دن

  گردها از درك او ناروفته 
  ند ماجرایدل شود صاف و بب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  از ابتدا یآدمخلقت اطوار و منازل . 150
  راز حرسر برون آرد دلش از ب

  م جمادیاول به اقلآمده 
  عمر کرد یسالها اندر نبات

  فتاداووان یچون به ح یو ز نبات
  آن يکه دارد سو یلین ماجز هم

  ل کودکان با مادرانیهمچو م
  دیهر نو مر ل مفرطیهمچو م

  از آن عقل کل است ،نیا جزو عقل ِ
  شود آخر در او یه اش فانیسا
  ک بختین يا رختۀ شاخ دیسا

  اش یسانان يوان سویباز از ح
  م رفتیم تا اقلین اقلیهمچن
  ستیاد نینش یاول يعقلها

  ر حرص و طلبن عقل پیتا رهد ز
  شیز پشد  یگر چه خفته گشت و ناس

  ند چشم بازیاول و آخر بب  
  اوفتاد یدر نبات يو ز جماد

  اد ناورد از نبردی يوز جماد
  ادیچ یه ینامدش حال نبات

  مران یخاصه در وقت بهار و ض
ل خود نداند در لبان یم رّس  

  دیمج ر جوان بختیآن پ يسو
  گل است ُ ه ز آن شاخ ِین سایجنبش ا

ل و جستجویم رّپس بداند س  
  ؟ن درختیبجنبد گر نجنبد ا یک
  اش  یکه دان ید آن خالقیکش یم

  تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت 
  ست ین عقلش تحول کردنیهم از ا

  ند بوالعجب یصد هزاران عقل ب
  ؟شیخو ان ِیذارندش در آن نسگ یک
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  شندک يداریباز از آن خوابش به ب
  ؟خوردم به خوابیکه چه غم بود آنکه م

  ؟چون ندانستم که آن غم و اعتالل
  م استئا که حلم نایدن ،نیچن هم

  ناگهان صبح اجلد یتا بر آ
  شیخو يرد از آن غمهایخنده اش گ

  ک و بدین ینیهر چه تو در خواب ب
  ن خواب جهانیاندر ا يآنچه کرد
  ستین بد کردنیکه ا يتا نپندار

  ریه و زفین خنده بود گریبلکه ا
  خود يه و درد و غم و زاریگر
  وسفانین یده پوستیدر يا

  تو يک خوهایک به یگشته گرگان 
  مرگت در قصاص خون نخسبد بعد

  است يلت سازیح ،ن قصاص نقدیا
  ا را خدایخوانده ست دن "لعب"ن یز
  ن جنگ و فتنه استین جزا تسکیا

  

  شخندیکه کند بر حالت خود ر  
  ؟چون فراموشم شد احوال صواب

  ال یب است و خیخواب است و فر فعل ِ
  م است ئن خود دایکه ا ،خفته پندارد

  و دغل  وارهد از ظلمت ظنّ
  ش یخو يستقر و جاند میچون بب

  دا شودیک پیک به یروز محشر 
  ان یع يداریگرددت هنگام ب

  ست یر نیرا تعبو ن خواب و تیاندر ا
  ریستمگر بر اس يا ،ریروز تعب

  خود يداریدان به ب یشادمان
  ن خواب گران یاز ا يزیگرگ برخ

  تو يدرانند از غضب اعضایم
  ابم خالص یرم و یتو مگو که م

  است  ين بازیا ،ش زخم آن قصاصیپ
  ش آن جزایست پین جزا لعبیکا

  ن چون ختنه است یو ،آن چو اخصاء است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ما را فربه  يهایکه روزخواهان حق و از ان آنکه خلق دوزخ گرسنگانند و ناالنند یبدر . 151
  رسان که ما را صبر نماندبگردان و زود زاد به ما 

  ایان ندارد موسین سخن پایا
  تا همه ز آن خوش علف فربه شوند

  میخود را موقن نالۀ گرگان ِ
  یخوش دم يایمین خران را کیا

  به دعوت لطف و جود يکرد یتو بس
  یپس فرو پوشان لحاف نعمت

  ن ردهیا ،ن خوابیتا چو بجهند از چن
  یرتیرا در حو انشان تیداشت طغ

  رون نهدیکه عدل ما قدم بتا 
  ش فاشیدندیند یکه م یکان شه

  چون خرد با توست مشرف بر تنت
  فالن يدن او ایست قاصر دین

  این خران را در گیان رها کن یه  
  ن که گرگانند ما را خشم مندیه
  م یشان کنین خران را طعمۀ ایا

   یاز لب تو خواست کردن آدم
  نبود يآن خران را طالع و روز
   یغفلت تا بردشان زود خوابِ

شده  یساق ،رده باشد وشمع م  
   یهم حسرت پس بنوشند از جزا

  جزا هر زشت را در خور دهد وز
  شان نهان اندر معاش یا بود با

  دنت ین دیگر چه زو قاصر بود ا
  از سکون و جنبشت در امتحان 
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  زین قومچه عجب گر خالق آن 
  د تندبر ب ،از خرد غافل شود

  یعقل ن ،غافل ز عقلت يتو شد
  يدحاضر و غافل ب يگر نبود

  تو نفس ِ يور از او غافل نبود
  عقلت چو اصطرالب بود راپس تو 

  چون است عقلت را به تویقرب ب
  چون چون نباشد شاه رایقرب ب

  راستو ست آن جنبش که در اصبع تین
رودیم يخواب و مرگ از و وقت  

  ؟د اندر اصبعتیآ یاز چه ره م
  ده اتینور چشم و مردمک در د

  جهت دان عالم امر و صفات  یب
  صنم يا ،جهت دان عالم امر یب
  انیعقل و عالم الب نداجهت  یب
  بدو یست مخلوقیتعلق ن یب
  نکه فصل و وصل نبود در روانآ ز
  لیر از دلبَ یر فصل و وصل پیغ
  ز اصل يبر از دوریم یاپیپ یپ
  درَب یپرد چون ن تعلق را خیا
  یت کرد ما را مصطفین وصیز

  ستیآنکه در ذاتش تفکر کردن
  راه رابِیهست آن پندار او ز

  وستجموصول  يادر پرده  یکیهر 
  ن وهم از اویمبر دفع کرد ایپس پ

  ادب وهم او ترك زآنکه کرد از
  ریز يآن بود کاو سو یسر نگون

  نین چنیمست باشد ا نکه حدآز
  دیش به فکر اندر رویدر عجبها

  ش و سبلت گم کندیر ،چون ز صنعش
  د او ز جانینگو یجز که ال احص

  بوالهوس يحد است، ایانش بیچون ب

  زیدر سکون و نقل نبا تو باشد   
  کندیبعد آن عقلش مالمت م

   یکز حضور استش مالمت کردن
   ؟يزد یلیرا سو ت یدر مالمت ک

  ؟جنون و تفس تو يچنان کرد یک
  وجود دیخورش قربِ ین بداناز
  پس و سفل و علو ش ویاز پست ین

  عقل آن راه را ابد بحثیکه ن
  ا چپ و راست ی ،ا پسشی ،ش اصبعیپ

شودینش میقر يداریب وقت  
  او ندارد منفعت  یکاصبعت ب

  ر شش جهت یبغ ؟از چه ره آمد
  و جهات  يعالم خلق است با سو

  جهت تر باشد آمر الجرم  یب
  عقل تر از عقل و جان تر هم ز جان 

  عمو يا ،چونیآن تعلق هست ب
  شد گمان یر فصل و وصل نندیغ
  ل یلشد عیندینبردن  یک پیل

  وصل  يت آرد سویتا رگ مرد
  ن خردیوصل است ا ،بستۀ فصل است و
  خدا د در ذاتیئبحث کم جو

  ست یقت آن نظر در ذات نیدر حق
  صد هزاران پرده آمد تا اله 

  وست ان یکان خود ع ،وهم او آن است
  پز او تا نباشد در غلط سودا

  داد رب  یادب را سر نگون یب
  ریهست چ هپندارد او ک ،رودیم
  ن ینداند آسمان را از زم هک

  دیگم شوُ  ،و ز مهابت ،یمیاز عظ
دیتن زن آنگه ،دیخود دان حد  

ان ین بیابرون است  کز شمار و حد 

  ش او کم زن نفسیبحث کم کن، پ
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کوه قاف از عظمت صفت حق  يا :ن به کوه قاف و درخواست کردن کهیرفتن ذو القرن. 152
ش آن ادراکها ید که پیاینر در یتقربه  حقصفت عظمت  :و گفتن کوه قاف که ،ما را بگو یتعال

و بر تو گفتن آن آسانتر بود  يعش که در خاطر دارین که از صنایو البه کردن ذو القرن ،فنا شود
  يبگو

  کوه قاف ين سویرفت ذو القرن
طیعالم حلقه گشته او مح گرد  

  ؟ستندیدگرها چ ،یتو کوه :گفت
  من اند آن کوهها يرگها :گفت

  دارم نهان یرگ يمن به هر شهر
  مرا ،يحق چو خواهد زلزلۀ شهر

  پس بجنبانم من آن رگ را به قهر
  بس، شود ساکن رگم :دیچون بگو

  کنُ همچو مرهم ساکن و بس کار
  نینزد آنکس که نداند عقلش ا

  ن نبود بدانین بخارات زمیا
  

  ا کز زمرد بود صاف کُه رد ید  
  طیبس ران اندر آن خلق ِیماند ح

  ستندیا بازش عظم تو یکه به پ
  سن و بهادر ح ،مثل من نبوند

  بر عروقم بسته اطراف جهان 
  عرق را جنبان: د کهیامر فرما

  که بدان رگ متصل گشته ست شهر
  فعل اندر تگم  يو ز رو ،ساکنم

  ن و ز او جنبان سخُ ،چون خرد ساکن
ن یزم زلزله هست از بخارات 

  ز امر حق است و از آن کره گران
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

گر که چشم ید يقلم را ستودن گرفت، مور ،دیشتن قلم دون ،رفت یم يبر کاغذ يمور. 153
گر که از هر دو ید ينم، موریب یشان مین هنر از ایش انگشتان را کن که ایستا :زتر بود گفتیت

  آخره یال اند، يوکه انگشتان فرع  کنبازو  شیستا: چشم روشن تر بود گفت
  د او قلمید يبر کاغذ یمورک

  ب نقشها آن کلک کردئکه عجا
  شه وریاصبع است آن پ :گفت آن مور

  کز بازو است :میگفت آن مور س
  یکیرفت باال تا ین میهمچن
  ن هنرید اینیکز صورت مب :گفت

  صورت آمد چون لباس و چون عصا
  که آن عقل و فؤاد ،خبر بود او یب
  کندر َت بیعنا يک زمان از وی

  

  ن راز هم یدگر ا يگفت با مور  
  ورد ،چو سوسن زار و ،حان ویهمچو ر

  ن قلم در فعل فرع است و اثریو
  ز زورش نقش بست  ،که اصبع الغر

   یمهتر موران فطن بود اندک
  خبر یبه خواب و مرگ گردد ب انک

  جز به عقل و جان نجنبد نقشها
  باشد جماد ،ب خدایز تقل یب

  کندیها م یرك ابلهیعقل ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کند یع حقتعالیاز صنا یان صنعین از کوه قاف تا بیباز التماس کردن ذوالقرن. 154
چونکه کوه قاف در ُ  ِن گفت یذو القرن ،افتی ناطقچونش     فت نطق س  
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  راز دان ر ِیخبِ  يسخن گو يکا
  ل تر استیکان وصف از آن ها ،رو :گفت

  هره باشد که به سرا قلم را زی
  باز گو یکمتر داستان :گفت
  صد ساله راهیس نک دشتیا :گفت

  عدد یشمار و ب یب ،کهکوه بر ُ
  يگریزند بر د یم یکوه برف
  برف زند بر کوه یم یکوه برف
  شها ،ين وادین چنیا يگر نبود

  برف دان يغافالن را کوهها
  جهل برف باف عکس ِ يگر نبود

  ستیآتش از قهر خدا خود ذره ا
  ق استیفا يبر وکه  ين قهریبا چن

  يمعنو وچون و چگونه یسبق ب
  پست ن بود از فهم ِیا ،يدیگر ند

  نید اتینه بر آ ،هب بر خود نیع
  هواست یمرغ را جوالنگه عال

  یال و بل یب ،ران باشیپس تو ح
  یب کودنئن عجایچون ز فهم ا

  گردنت یزند ن ،ین ییور بگو
  ران و واله باش و بسین حیپس هم

  ج و فنایو گ یگشتران یچون که ح
  يشویزفت زفت است و چو لرزان م

  نکه شکل زفت بهر منکر استآز
  

  ان یاز صفات حق بکن با من ب  
  رد دست تواند ب يان بر ویکه ب
  ف ز آن خبرئسد بر صحایبر نو
  حبر نکو يا عهاش،یصنااز 
  برف پر کرده ست شاه  يکوهها

  رسد در هر زمان برفش مدد یم
   يتا ثر يرساند برف سرد یم

  شگرف  و حد یدم به دم ز انبار ب
مر مرا يدوزخ محو کرد تف  

  عاقالن  يتا نسوزد پرده ها
  قاف  شوق آن کوه از نار ِ یسوخت

  ست یمان دره اید لئیبهر تهد
بسابق است  تون که بر یلطفش ب رد  

   يدو یب يدیسابق و مسبوق د
  ک جو است یز آن کان اعقول خلق که 

  ؟نیمرغ گل ،نید رسد بر چرخ ِ یک
  وز هواست  ،زانکه نشو او ز شهوت

   ید محملیشت آیتا ز رحمت پ
   یکنیتکلف م ،یئگو یگر بل

  روزنت  یقهر بر بندد بدان ن
  ش و پس ید نصر حق از پیتا در آ

  "اهدنا" یبا زبان حال گفت
   ينرم و مستو ،شود آن زفتیم

  بر استِ لطف و  ،يکه عاجز آمدچون 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ش و یبصورت خوو سلم ه و آله یاهللا عل یصل یه السالم خود را به مصطفیل علینمودن جبرئ. 155
  آفتاب محجوب شد با همه شعاعش ،را بگرفت افقو ک پر ظاهر شد یاز هفت صد پر او چون 

  لیش جبرئیگفت پیم یمصطف
  محسوس آشکار يمر مرا بنما

  و طاقت نبودت ینتوان :گفت
  ن جسدیند ایبنما تا بب :گفت
  میتن سق را هست حس یآدم

  ل یخل يا ،که چنانکه صورت توست  
  را نظاره وارو ت ننم میتا بب

  دت یف است و تنک سخت آیحس ضع
مدد یحس نازك است و ب تا چه حد  

  م یخلق عظ یکیک در باطن یل
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  ن تنهیا ،بر مثال سنگ و آهن
یا سنگ و آهن مولدنار جاد  
  تن وصف باز آتش دست کار ِ

  م واریشعله ابراه ،باز در تن
  یاز درونت آتش يگر بر آر

  ذو فنون الجرم گفت آن رسول ِ
  زبون ین دو به سندانیظاهر ا

  فرع جهان یپس به صورت آدم
  آرد به چرخ يظاهرش را پشه ا

  یبنمود اندکو چون که کرد الحاح 
  بگرفت شرق و غرب را يشهپر

  دیهوشش بد یم و ترس بیچون ز ب
  گانگانیقسمت ب ،آن مهابت

  هست شاهان را زمان بر نشست
  رهایزه و شمشیدور باش و ن

  بانگ چاووشان و آن چوگانها
  خاص و عام رهگذر ين برایا

  ن شکوهیعام باشد ا ياز برا
  شان بشکندیا يتا من و ماها

  اریکان شهر ،من شودیشهر از آن ا
  رد آن هوسها در نفوسیپس بم

  خاص بزم ِ يد به سویباز چون آ
  م است و رحمتها به جوشحلم در حل

  طبل و کوس هول باشد وقت جنگ
  وان محاسب عام رایهست د

  ، در جنگ و دغاو آن خود ،آن زره
  ش رایمر چالجوشن و خود است 

  جواد يا ،ان نداردین سخن پایا
  کو غارب است یاندر احمد آن حس

  م الخلق او کان صفدر استیو آن عظ
  تن است ر اوصافییتغ قابل

  ۀیال شرق رییتغ یباوست 

  ک هست او در صفت آتش زنه یل  
  دو والد قهربار نیززاد آتش 

  شعله زن  ،هست قاهر بر تن او و
  مقهور گردد برج نارکه از او 

 یع و دلخوشیآتشت گردد مط

   "نحن االخرون السابقون"رمز 
  آهنها فزون  وهدر صفت از ک

  ن را بدان یا ،وز صفت اصل جهان
  ط هفت چرخ یباطنش باشد مح

   یندکم آنکه شود زُ که  یبتیه
   یش مصطفه یاز مهابت گشت ب

  دیل آمد در آغوشش کشیجبرئ
  گان یدوستان را را ،ن تجمشآو

  هول سرهنگان و صارم ها به دست 
  رهایکه بلرزند از مهابت ش

جانها ،بشیست از نهکه شود س  
  خبر یکه کندشان از شهنشاه

  تا کاله کبر ننهند آن گروه 
  کم کند ،فتنه و شر ،نیخود ب نفس ِ

  ر و داریزخم و گ ،دارد اندر قهر
  د ز آن نحوس یبت شه مانع آیه
  ؟صاصا قیبود آن جا مهابت  یک

  خروش  یر چنگ و نیاز غ ينشنو
  چنگ  با خواص آواز ِ ،وقت عشرت
  جام راگرفته ان یرو يو آن پر

 ن شراب و نُقل در بزم ِ صفایو

  ش را ید مر تعربرر و ین حریو
  ختم کن و اهللا اعلم بالرشاد

  ثرب است ی ر خاكین دم زیخفته ا
  ر مقعد صدق اندر است یتغ یب

  روشن است  آفتابِ یباق روح ِ
  ۀیکه ال غرب یلیز تبد یب
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  ؟مدهوش شد یآفتاب از ذره ک
بدان ،دجسم احمد را تعلق ب  

  و همچون خواب و درد يهمچو رنجور
  جان م وصفیور بگو ،خود نتانم

  آشفته بود یک دمیروبهش گر 
  ر کز خواب است پاكیخفته بود آن ش
  ر خود را آن چنانیخفته سازد ش

يدور نه در عالم که را زهره ب  
  وش گشتهیبنظر  احمد ز آن نقش

نور پاش یاست معط مه همه کف  
  لیجل د آن پرّیاحمد ار بگشا

  چون گذشت احمد ز سدره  مرصدش
  ام ین بپر اندر پیه :گفت او را

  ستیو ما يم آیکز پ: باز گفتا
  پرده سوز يا ایب :باز گفت او را

  خوش فر من يا ،ن حدیرون زیب :گفت
  ن قصصیرت آمد ایرت اندر حیح
  است ينجا بازیجمله اها یهش یب

  زیعز رو یفیگر شر ،الیجبرئ
فروز شمع چون دعوت کند وقت  

  کنث منقلب را گور ُین حدیا
  ت رایبند کن مشک سخن پاش

  نیاجزاش از زم هآنکه بر نگذشت
  دارهم یبیال تخالفهم حب

  اعط ما شاءوا و راموا و ارضهم
  دن در شه و در ناز خوشیتا رس

  ش فرعون زمنیدر پ ،ایموس
  یآب اگر در روغن جوشان کن

ِ یکن مگو غیل ،نرم گو   صواب ر
  سخن کوتاه کن ،وقت عصر آمد

  بهِ قند  :گل خواره را کهِ مر  يگو
  یستینطق جان را روضۀ جان

  ؟هوش شد یب یشمع از پروانه ک  
ِ ین تغیا   بدان  ،تن باشد ر آن

  ن اوصاف باشد پاك و فردیجان از ا
  ن کون و مکان یزلزله افتد در ا

  ر جان مانا که آن دم خفته بودیش
  سهمناك  ر نرمسار ِینت شیا

  ن سگان یکه تمامش مرده دانند ا
   يتر بد یفیاز ضع يربود اوک

  پر جوش گشت  ،بحر او از مهر کف
  گو مباش  ،ماه را گر کف نباشد

  ل یهوش ماند جبرئمدتا ابد 
  ل و از حدش یو ز مقام جبرئ

  م یف تو نیمن حر ،رو رو :گفت
 ستین پس مرا دستور نیرو، ز: گفت

  من به اوج خود نرفتستم هنوز
  من  بسوزد پرّ ،يگر زنم پرّ

  خاصگان اندر اخص  یهش یب
  است  يکه جان پرداز يچند جان دار

  زیپروانه و نه شمع ن يتو نه ا
  زد ز سوزیجان پروانه نپره

  کن د گور ُیص ،ر را بر عکسیش
  ت رایوامکن انبان قلماش

  ن یش او معکوس و قلماش است ایپ
  دارهم  یبا نازال فیا غری
  ارضهم  ینا ساکنا فیا ظعی

  ساز خوش  یم يا با مرغزیراز
ً ق ،د گفتینرم با   نایل وال

   یران کنیگ را ویگدان و دید
   "ن الخطابیل"وسوسه مفروش در 

  که عصرت عصر را آگاه کن  يا
  نش مده یفاسد مکن ط ینرم
   یستیز حرف و صوت مستغنک
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  ان قندزارین سر خر در میا
  ن آن است و بسیکا ،ظن ببرد از دور

  نیقیصورت حرف آن سر خر دان 
  ن در آریحسام الد ،اء الحقیض يا

  رد از مسلخهسر خر چون بمتا 
  و جان ز تو ين ز ما صورت گریه

  یصورت بود، جانش توئ يمثنو
  فاش دیخورش يا ،يبر فلک محمود

  بلندِ  یئبا سما ،ینیتا زم
  يزد و شرك و دویتفرقه بر خ

  راو چون شناسد جان من جان ت
  نیو هارون شوند اندر زم یموس

  و منکر شودا ،چون شناسد اندك
  د رویبگردان ییس شناساپ
  دب را جان ِ یجان نب ،ن سببیز
  "کنیلم "فرو خوان  ،ين همه خواندیا
  ش از آن که نقش احمد فر نمودیپ

  ؟دید پدیا آی ؟ن کس هستین چنیکا
  بشر رب يکردند کا یسجده م

  ستفتحونیتا به نام احمد از 
  يآمد یهر کجا حرب مهول

  يدمزمن ب يماریهر کجا ب
  گشت اندر راهشان ینقش او م

  ؟ابد هر شغالیب ینقش او را ک
  فتدِ  وار ارید ينقش او بر رو

  آن چنان فرخ بود نقشش برو
  اهل صفا یئک رویگشته با 

  ن همه انکار و کفران زادشانیا
  م و ودادیم و تفخیهمه تعظآن

  اهیدر دم شد س ،د ویآتش د ،قلب
  زد الف اشواق محکیقلب م

  یافتد اندر دام مکرش ناکس

  بسا کس را که بنهاده ست خار يا  
  رفت پس یم وا ،قچ مغلوبُ چون 

  ن یو فردوس بر یدر رز معن
  زار خ ِین بطیاز ار خر را ن سیا

  ن مطبخه یزش اشدگر بینشو د
  هم آن ز تو ،وز تن یهم ا ،غلط ین

 یهم جهت، هم نور و، ارکانش توئ

  ن هم تا ابد محمود باش یبر زم
  ک خو شوندی ،ک قبله وی ،ک دل وی

يمعنو وحدت است اندر وجود   
   اماجر اد آرد اتحادی

  ن یر و انگبیمختلط خوش همچو ش
  اش پردة ساتر شود يمنکر

  او يخشم کرد آن مه ز ناشکر
  زد يناشناسا گشت و پشت پا

  ن گبر کهن آ لج یتا بدان
ذ بودیاو هر گبر را تعو نعت  

  دیطپ یال روش دلشان میاز خ
  هر چه زودتر ،شیان آریدر ع

  سر نگون  يشدند یانشان میاغی
   يداحمد ب يارغوثشان کرّ

   يشد یشاف ياد اوشان داروی
  در دل و در گوش و در افواهشان 

  ال یخ یعنی ،بلکه فرع نقش او
  وار خون دل چکدیاز دل د

  وار از دو رویکه رهد در حال د
  وار رایب مر دیع یئآن دو رو

 د آخر زمانیچون در آمد س

  رد بادب ،دندش به صورتیچون بد
  ؟بوده ست راه یک ،قلب را در قلب

  دان را در اندازد به شک یتا مر
   یگمان سر بر زند از هر خسن یا
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  يدزه بیپاک ن اگر نه نقدیکا
  ؟يدن زدیچ او الف محک دیه

  اما آن چنان ،خواهد یاو محک م
  ن کالمیامت زیم تا قیگر بگو

  آن محک که او نهان دارد صفت
  رو دارد نهان بِینه کاو عیآ
  نه نبود منافق باشد اویآ
  نفاق یب ینه جو، راست گوئیآ

  نه ات سازد خداین آیتا که ع
  ذولباب يچه؟ ا عرش چه و؟ چرخ

  

  ؟يبه سنگ امتحان راغب شد یک  
 ؟يا به سنگ امتحان شوقش بدی

  ان یاو زآن ع یکه نگردد قلب
 ن ناتمامیامت بگذرد وایصد ق

  نه نور معرفت  ،محک باشد ین
  خاطر هر قلتبان  ياز برا

 نه را هرگز مجویئن آین چنیا

 ختم کن واهللا اعلم بالوفاق

 عرش را همچون سها یکه نمائ

  فهم کن واهللا اعلم بالصواب
  

  
  
  
  
  
  

  ان دفتر چهارمیپاٍ
  
  


