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بسم اله الرحیمحمن الر  

  
ــــــــد بیحــــــــد ــــــــاس و حم ــــــــپاس بیقی   س

ـــــــــت  ـــــــــه چـــــــــون روز ازل زاجب   دم زدک
ـــــه ـــــن آئین ـــــار حس ـــــی اظه ـــــاخت پ ـــــا س   ه

  چــــــه حســــــنش کــــــرد در آئینــــــه خانــــــه
  در ایــــن آئینــــه خانــــه جلــــوه گــــر اوســــت
ــــــــــائی ــــــــــاج کربی ــــــــــاده ت ــــــــــر بنه   بس
ـــــــه ـــــــده دام و دان   ز خـــــــال و خـــــــط فکن
  بــــــــدامش از پــــــــی دانــــــــه زدن گــــــــام
ــــــاری ــــــان و ی ــــــی احس ــــــه زه ــــــاىل ال    تع

 

ـــــــا را بـــــــاد ســـــــرمد  ـــــــر آن کنـــــــز خف   م
  ز خلوتخانـــــــــــه در بـــــــــــريون قـــــــــــدم زد

ــــــر آئ ــــــو انــــــداختبه ــــــه عکســــــی پرت   ین
  شــــــد از عکســــــش جهــــــان آئینــــــه خانــــــه
  ز حســـــن دلربایـــــان عشـــــوه گـــــر اوســـــت
ـــــــــــائی ـــــــــــای دلرب ـــــــــــرده قب ـــــــــــرب ک   ب
  کـــــه ســـــازد صــــــید دلهـــــا زیـــــن بهانــــــه
  بـــــــــــود آزادی از هــــــــــــر دانــــــــــــه و دام
ــــــــتکانرا رســــــــتگاری ــــــــد بس   کــــــــه بخش

 

  
عقلی ظاهر  اهل معرفت گویند که حسن علت غائی ایجاد است و عشق اساس حسن را بنیاد و بر هر ذی

است که حسن غري عشق نیست اگرچه در عبارت دو است بمعنی یکیست و آن یکی نوریست سرمدی 
اعنی حقیقتی است محمدی ص پس انبیاء گرام و اولیاء ذوی االحرتام همگی مظهر حسنند و آئینه دیدار 

ت و دایره کثرت بلکه تارج سرور برابر سر و قبای دلربیرا در بر همه سزاوار خال و خط ایشان نقطه وحد
ایست که در این دایره مخفی است پیداست که مدار هستی دایره جز  اند و حسن نقطه خود عني دایره

  .باظهار وجود نقطه نیست
  بگشــا نظــر و بنگـــر بــر خـــال و خــط خوبـــان

 

  بــــــني نقطــــــه وحــــــدترا در دایــــــره کثــــــرت 
 

  .را در خور است نظمو همچنني ایندایره نقطه دایره دیگر است که مظهریت ایندایره 
ــــــس علــــــی هــــــذا علــــــی بــــــذالقیاس   ق

  هـــا بـــی حصـــر وعـــد همچنـــني بـــني نقطـــه
 

ــــــی  ــــــني ب ــــــره ب ــــــر دای ــــــره ب ــــــاس دای   قی
ــــــدد ــــــز در ع ــــــه هرگ ــــــد نقط ــــــه نای   گرچ

 

  
لیکن وجود این نقاط و دوایر قائم بنقطه اولست و او قائم بذات و جز این هر که بداند در زمره اهل 

هر که در دایره هستی دائر گشت و آن نقطه را بحقیقت بشناخت در توحید احولست و بیخرب از طریق پس 
افراخت زیرا که حسن عني ذاتست و نقطه دایره ) من عرف نفسه فقد عرف ربه(بارگاه وجود لوای 

  .صفات نظم
  حســــــــن ازل پــــــــرده زرخ بــــــــاز کــــــــرد
  نــــــور و ظلــــــم شــــــد همــــــه ظــــــاهر ازو
  دایــــــره بــــــر دایــــــره افــــــالک ســــــاخت
ـــــــ ـــــــله جـــــــزو و ک ـــــــم سلس ـــــــت به   لباف

ـــــ ـــــف ـــــر چـــــه ب ـــــان ه   ود در نظـــــراش و نه
 

ـــــــرد  ـــــــاز ک ـــــــوۀ آغ ـــــــان جل ـــــــاش و نه   ف
ــــــــاهر ازو ــــــــه مظ ــــــــان جمل ــــــــت عی   گش
ــــــاخت ــــــاک س ــــــره از خ ــــــر دای   مرکــــــز ه
ــــــل ــــــار و گ ــــــر خ ــــــه ه ــــــت از آن مرتب   یاف
  مظهــــــــر حســــــــنند همــــــــه ســــــــر بســــــــر

 

حسن ازلرا آئینه در جیب و صورت اعیان در غیب بود از آنجا که تقاضای حسن را تاب مستوری نیست و 
شق را طاقت صبوری نه آفتاب جهان افروز حسن از مطلع کرشمه و ناز طالع گردید و برق تمنای ع
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جانسوز عشق از ملمع عجز و نیاز المع جلوه ذرات کونیه از مکمن غیب ظاهر شد و ظهور تجلیات ذات 
  .و صفات در مظاهر بعضريا دست عشق گریبان چاک کرد و برخريا جلوه حسن بسته فرتاک

  نظم
ـــــون آن گـــــن ـــــد پیـــــداچ ـــــا گـــــر دی   ج خف

  یکــــريا عشــــق زد در جیــــب جــــان چــــاک
 

ـــــــــدا  ـــــــــالم شـــــــــد هوی ـــــــــه ذرات ع   هم
ـــــرتاک ـــــه ف   یکـــــريا حســـــن و دل بســـــتش ب

 

  .آئینه نیست هر آینه عشق نماینده حسنست و حسن پیدا کننده عشق این آئني است و آن آئینه آئني بی
  نظم

ــــــود ــــــی نم ــــــق تجل   حســــــن چــــــو در عش
ــــــــه ــــــــد عشــــــــق همــــــــه آین   ســــــــازی کن
  ال شــــــور حســــــنگــــــر بســــــرت هســــــت د

ـــــــد ـــــــان کن ـــــــه رخش ـــــــو را آین ـــــــق ت   عش
 

  آینـــــــــه صـــــــــورت و معنـــــــــی نمـــــــــود 
ــــــــد ــــــــوه طــــــــرازی کن   حســــــــن در آن جل
ـــــــن ـــــــور حس ـــــــتۀ از ن ـــــــرا بس ـــــــده چ   دی
ــــــــد ــــــــان کن ــــــــوه نمای ــــــــن در آن جل   حس

 

تا شهنشاه فاجبت در عرصه گاه محبت علم نیفراشت شاهد کنت کنزاً مخفیا در بارگاه کن فیکون قدم 
ه نکشید و پروانه سان جان زلیخا در میانه نسوخت حسن دل افروز نگذاشت تا آتش جانسوز عشق زبان

  .یوسفی از هر کرانه ندمید و در مصر وجود بهر انجمن شمع تجلی نیفروخت
  شعر

ـــــــــت ـــــــــال حسنس ـــــــــۀ جم ـــــــــق آین   عش
  از عشـــــــــق نمـــــــــود هســـــــــتی حســـــــــن
  تـــــــا عشـــــــق نکـــــــرد حســـــــن ظـــــــاهر
ـــــــد هـــــــر طلســـــــمی   عشـــــــق اســـــــت کلی
ـــــروز عشـــــق اســـــت ـــــان ف ـــــر جه ـــــم مه   ه

  و کــــم بــــود آنــــدم کــــه نــــه نقــــش بــــیش
ـــــــريی ـــــــیچ غ ـــــــود ه ـــــــق و نب ـــــــد عش ب  
ـــــــــب بـــــــــود مســـــــــتور   در ملکـــــــــت غی
ــــــــه قضــــــــای خــــــــویش دم زد   ناگــــــــه ب
ــــــــــــــائی ــــــــــــــوای کربی   افراشــــــــــــــت ل
  بگشــــــــــــــود در خزانــــــــــــــه غیــــــــــــــب
  خورشـــــــــید وجـــــــــود گشـــــــــت تابـــــــــان
ـــــــــاز ـــــــــوه و ن ـــــــــزار عش ـــــــــنش به   حس
  چــــــــون کــــــــرد بپــــــــا اســــــــاس عــــــــالم
  بســـــــــد بخـــــــــاک پـــــــــس امانـــــــــت
  گـــــــر قالـــــــب آدمـــــــی ز طـــــــني شـــــــد

 

ــــــــت  ــــــــال حسنس ــــــــان کم ــــــــق عی   وز عش
ـــــــــوز ع ـــــــــق ف ـــــــــنزش ـــــــــتی حس   ود مس

  پیــــــــــدا نشــــــــــد اینهمــــــــــه مظــــــــــاهر
ــــی عشــــق نــــه جــــان بــــود نــــه جســــمی   ب
  هــــــــم ذره تـــــــــريه روز عشــــــــق اســـــــــت
  ذرات وجـــــــــــــود در عـــــــــــــدم بـــــــــــــود
ــــــــری ــــــــه دی ــــــــان ن ــــــــۀ در می ــــــــه کعب   ن
  در خلـــــــــوت کنـــــــــت کنـــــــــز مســـــــــتور
  در بارگـــــــــــــــه قـــــــــــــــدم قـــــــــــــــدم زد
  پوشــــــــــــــید قبــــــــــــــای خودنمــــــــــــــائی
  آورد بــــــــــــــرون دفینــــــــــــــه غیــــــــــــــب
ـــــــــــــهود شـــــــــــــد شـــــــــــــتابان   ذرات ش
ـــــــــــرد آغـــــــــــاز ـــــــــــاز کرشـــــــــــمه ک   آغ
  زد خیمــــــــــــه جــــــــــــان بخــــــــــــاک آدم
ــــــــت ــــــــا دیان ــــــــني ب   شــــــــد خــــــــاک ام
ــــــــــني شــــــــــد ــــــــــه عشــــــــــقرا ام   گنجین

 

الهی این ذرده خاکرا بار امانتی که افالک از حمل آن ناله اشفاق برآوردند بر پشت نهادی و در بیابانیکه 
هزار غول بیباک و دیو سفاک در مرغولهای نفاق اتفاق دارند روی دادی یاری کن تا چون شهاب ساطع 

) الهی(ین میانه گذار آرم و مددکاری کن که چون نجم المع از این ظلمت بیکرانه قدم بر کنار گذارم از ا
اینمرغ حرین را در نهال امانت آشیان حاصل کردی و مار مبني نفس خیانت آئني را بعد در مقابل آن 

و از چنگ خیانت آن آوردی از گلزار توفیق گلی کرامت کن که درکام این مار بد انجام خار هالکت زنم 



۴ 

  .سامان ایمان بريون افکنم
پر و بال در آشیان نهان  مرغ خوش خط و خال در شکنج نهاىل آشیان داشت و جوجه بی. حکایت

زهرآلود ماری دندان طمع گشاده قصد جوجه وی کرد مرغ از زیرکی و فراست دریافت و خار تمام نیشی 
را بنهال کشید تا بلب آشیان رسید دهان باز کرد و صید  در منقار گرفته بکنجی غنود مار سینه مال خود

کردن آغاز مرغ از چابکی خود را چاالک ساخت و خار را در دهان مار انداخت جراحت خار از دهان 
اش را زیر و زبر از اوج نهال به حضیض و بال افتاد و چندان سر بر سنگ زد که  ر سر کرد و بنیاد هستیام

  .جان بهالکت داد
  نظم

ـــــــــ ـــــــــدام ـــــــــالک راه ه ـــــــــد س   رغ باش
ر ــــــــــــه آن د ــــــــــــت جوج ــــــــــــر معرف   بح

ـــــــار ـــــــود م ـــــــاره مـــــــر او را ب   نفـــــــس ام
ـــــت ـــــار داش ـــــان آن خ ـــــوئی در ده ـــــا نک   ت
  خـــــار بـــــود آن لیـــــک بهـــــر مـــــار بـــــود
ـــــو هســـــتی ســـــالک درگـــــاه حـــــق   گـــــر ت

 

  آشــــــــــیانش منــــــــــزل فقــــــــــر و فنــــــــــا 
ـــــفت ـــــایر ص ـــــر ط ـــــر پ ـــــه زی ـــــوش گرفت   خ
ـــــــــار ـــــــــار خ ـــــــــق در منق ـــــــــاوک توفی   ن
ــــــت ــــــار داش ــــــق در منق ــــــل توفی ــــــان گ   ک

  زیـــــــرک را گـــــــل و گلـــــــزار بـــــــود مـــــــرغ
  مـــــرغ زیـــــرک بــــــاش تـــــا یـــــابی ســــــبق

 

الهی این چه داغیست که سوخنت مرهم اوست و این چه باغیست که افروخنت شبنم اوست چه سود است 
  .که سودش همه زیانش چه ماجراست که دردش همه درمانست

  نظم
  چــه شــمع اســت اینکــه جــان پروانــه اوســت
  چـــه زخـــم اســـت اینکـــه داغـــش مـــرهم آمـــد

ـــا مـــاتم قرینســـتچـــ   ه عـــیش اســـت اینکـــه ب
ــاد اســت ایــن کــز آن خــاکم بســر ریخــت   چــه ب
  چــــه جامســــت اینکــــه عقلــــم کــــرد مخمــــور
ـــــد ـــــی آم ـــــه در بیهوش ـــــت اینک ـــــه هوش   چ

 

  چـــه گـــنج اســـت اینکـــه دل ویرانـــه اوســـت 
ــــد ــــدم آم ــــارش هم ــــه ن ــــت اینک ــــه نورس   چ
رد اســت اینکــه خــارش همنشــني اســت چــه و  
ــــش انگیخــــت   چــــه آبســــت اینکــــه در دل آت

ــــه ق ــــاختم دورچ ــــود س ــــه از خ ــــت اینک   ربس
ـــــد   چـــــه گفتســـــت اینکـــــه در خاموشـــــی آم

 

الهی پروانه سان چون ما را در آتش حريت سوختی و در محفل دل شمع معرفت افروختی به خارزار 
محنت گرفتاری کردی و در گلزار محبت هزار کاسه زهر بر لب نهادی که این قدح نوشت بنوش بناخن 

  .رط وفاست مخروشجفا سینه خراشیدی که این ش
  رباعی

  بـــــر پـــــا نهـــــیم بنـــــد کـــــه آزادی تســـــت
ــــــــی بــــــــدل کــــــــه دادت دادم   بیــــــــداد کن

 

  در دســـت غمـــم دهـــی کـــه غـــم شـــادی تســـت 
ــــــت ــــــه دل دادی تس ــــــده ک ــــــن ب   داد دل م

 

  رباعی
ــــــــت دادم   زهــــــــرم بچشــــــــانی کــــــــه نبات
  در خــــاک کنــــی پســــت چــــو نقــــش قــــدمم

 

ــــــــت دادم  ــــــــه حیات ــــــــتانی ک ــــــــانم بس   ج
ــــــــت دادم ــــــــاعال درجات ــــــــه ب ــــــــی ک   یعن

 

تحمل خار ممکن نیست بلبل داند که در بلبله چیست، پروانه تا بآتش حرمان نسوخت  ری تجمل گل بیآ
نیازی اینجا همه نیاز است و آنجا ناز  شمع وصل نیفروخت نیاز عاشق جانبازیست، و ناز معشوق بی

  .نیاز را چه ناز بی



۵ 

  قطعه
ـــــازی بـــــی نبـــــه پـــــیش نـــــاز تـــــو چـــــو   نی

  بکـــــــن بـــــــاری قبـــــــول ایـــــــن نیـــــــازم
ـــــــر  ـــــــانیبزی ـــــــان فش ـــــــازت ج ـــــــغ ن   تی

  بکــــــش از نــــــاز تیــــــغ و کــــــن شــــــهیدم
ـــــند ـــــن بیشـــــم بهجـــــر ایدوســـــت مپس   از ای

 

ـــــــازی  ـــــــا نی ـــــــتم جان ـــــــان نیس ـــــــز ج   بج
  بنـــــــــاز خـــــــــویش فرمـــــــــا ســــــــــرفرازم
ــــــــــوة جــــــــــاودانی ــــــــــرا باشــــــــــد حی   م
ــــــــــدم ــــــــــز صــــــــــهبای امی   بســــــــــاغر ری
ـــــاز خرســـــند ـــــل خویشـــــت س ـــــرا از وص   م

 

باخنت دشوار است و منتهی را آسان جهد کن نیاز مبتدیرا جان  هر که نازکش شد نیاز باز اوست نازدار و بی
و خود را باین مقام برسان آیتی که کاشف این اسرار است حکایت چندر بدن یعنی مه پیکر بزبان هندی 

  .و مهیار است
  حکایت

دخرتیرا جای در هند بود چندر بدن نام بغایت خوبروی و خوش اندام طره مشک فامش دلهای مسلمانرا 
ساز هر فرزانه از لعل  انش دانه سحر نرگس فتانش راهزن ایمان و غمزه غمازش دیوانهدام و خال عنرب افش

گهربارش رونق شکن بازار مرجان و از گونه رخسار بر همزن هنگامه مهر درخشان قد دالرایش نخل 
د روح افزایش گل گلشن زیبائیچمن رعنائی و خ.  

  شعر
ـــــــــن ـــــــــان حس   ســـــــــرو ســـــــــرافراز خیاب
  ازآمـــــــده در عرصـــــــه جـــــــان یکـــــــه تـــــــ

  ز ابــــــروی کــــــج تیــــــغ مهنــــــدس بنـــــــاز
  غمـــــزه ز مژگـــــان ســــــنان کـــــرده راســــــت
ـــــــرد راه ـــــــوش دو صـــــــد م   در خـــــــم گیس
ـــــــف ـــــــدوی خـــــــالش ز شـــــــکنهای زل   هن

 

ـــــــــــــان بهـــــــــــــواداری او باختـــــــــــــه    ج
ـــــــه ـــــــب روان تاخت ـــــــر قل ـــــــه ب ـــــــک تن   ی
  بــــــــــر رخ اربــــــــــاب نیــــــــــاز آختــــــــــه
  ســــــــــینه عشــــــــــاق ســــــــــ ســــــــــاخته
  هــــــــــر قــــــــــدمی بســــــــــته و انداختــــــــــه
ــــــــــرت تجمــــــــــل بســــــــــر افراختــــــــــه   چ

 

ار بساىل یکبار پژمردگان صحرای حرمانرا بر خوان دیدار صال در دادی و بعزم پرستش چون سلطان به
صنم از حرم قدم عزم بیت الضم به پرستش صنم نهادی بهر گامی هزاران جانانرا غارت جان کردی و 

  .مسلمانرا تاراج ایمان بهر جانب که ازگوشه چشم نظر افکندی زنار بر گردن دیدی هزاران بندی
  قطعه

  ون ســـــــرو آزاد بـــــــر ســـــــر فـــــــرازانچـــــــ
  از کفــــــــر زلفــــــــش بــــــــس مــــــــر دره را
  خـــــود بـــــت پرســـــت و در بـــــت پرســـــتیش

 

  هـــــــر ســـــــو نشـــــــاندی در بنـــــــد فرمـــــــان 
ــــــــردن جــــــــان ــــــــر گ ــــــــتی ب ــــــــار بس   زن
ـــــــدین مســـــــلمان ـــــــاری چن ـــــــد هـــــــر کن ب  

 

وار بیحد و شمار اتفاقاً  بر فلک حسن و معشوقی خورشید آثار المع االنوار و عشاق در هواداری آن ذره
طلوع آن خورشید سپهر جان نوجوانی چون ماه شب چهارده در حسن تمام و مهر جان افروز بر در روز 

در دربار دالرایش کمینه غالم جمشید زمان در بزم حسنش دردی کش جام خورشید تابان در ایوان 
دلربیش خشتی بر لب بام در جهان سوزیش مهر همراه و در جان افروزیش مه یار اسم با مسمایش مهیار 
در میان خیل عشاق در کناری ایستاده و چشم تماشا گشاده بود که آن سرمست حریف پیمانۀ دلربائی و آن 

  .بت پرست بتخانه دل آرائی
  نظم

ــــــــــرا ــــــــــد دلربان ــــــــــه باش ــــــــــآئینی ک ــــــــــــا   ب   باندازیکــــــــــــه جانانراســــــــــــت زیب



۶ 

  خرامـــــان گشـــــت چـــــون ســـــرو خرامـــــان
ــــــاره ــــــرم نظ ــــــر گ ــــــته س ــــــو گش ــــــر س   به
ــــــاه ــــــار ناگ ــــــر را مهی ــــــد آن مه ــــــه دی   چ
ـــــت ـــــت از دس ـــــنش رف ـــــل و دی ـــــان عق   عن

ــــالبحــــري   ت شــــد فــــرو چــــون شــــخص تمث
ــــــا گــــــل در آمیخــــــت ــــــد را ب ــــــده قن   بخن
ـــــــار ـــــــه مهی ـــــــا ب ـــــــربی گفت ـــــــاز و دل   ز ن

 

  گــــــل افشــــــان از گریبــــــان تــــــا بــــــدامان
ــــــــاهش را ســــــــتاره ــــــــر و م   هــــــــزاران مه
  بگــــــــــرد مــــــــــاه زد از آه خــــــــــر گــــــــــاه
ــــــت ــــــر مس ــــــت س ــــــاره گش ــــــام نظ   بیکج
  بنزدیـــــــک آمـــــــدش آن بـــــــت در آنحـــــــال

ـــــــوت  ـــــــان ق ـــــــاقوت لب ـــــــتز ی   روان ریخ
  تــــــو دیوانــــــه شــــــدی ایمــــــرد هوشــــــیار

 

  .این بگفت و روان درگذشت مهیار را تو دیوانه شدی ورد زبان و ذکر جان گشت
  نظم

ــــــــــت ــــــــــحرا و درو دش ــــــــــاده رو بص   نه
ـــــــــاری ـــــــــر کن ـــــــــا ه ـــــــــدم زن راه پیم   ق
  بعـــــــــزم صـــــــــید شـــــــــاه آن والیـــــــــت
  شـــــدش صـــــید نظـــــاره شـــــخص مهیـــــار
ـــــویش ـــــداخت س ـــــب ان ـــــب طل ـــــی اس   یک

ــــــــامی و ز کجــــــــا ــــــــدو گفتاچــــــــه ن   ئیب
ــــــایش ــــــري خط ــــــش از ت ــــــدتر ک ــــــی ش   ته
ـــــنید ـــــرف نش ـــــخن زو ح ـــــن س ـــــري از ای   بغ

ر ــــــــان د ــــــــاس زب ــــــــفت ز الم ــــــــان س   بی
 

ـــــت و میگشـــــت  ـــــه شـــــدی میگف ـــــو دیوان   ت
  قضــــــــــــــــــا آورد او را در دیــــــــــــــــــاری
  بــــــه صــــــحرا بــــــود برپــــــا کــــــرده رایــــــت
ـــــــتش طلبکـــــــار ـــــــان خـــــــود گش   ز همراه
ــــــرویش ــــــد روب ــــــا ش ــــــت ت ــــــتابان تاخ   ش
ــــــی ــــــني حــــــريان چرائ ــــــدا چن ــــــن بی   در ای

ـــــــه  ـــــــد جـــــــوابشتـــــــو دیوان   شـــــــدی آم
  عنـــــــان عـــــــزم ســـــــوی شـــــــاه پیچیـــــــد
ــــــــت ــــــــنیده وا گف ــــــــک بش ــــــــدام مل   بخ

 

ملک وزیر را با حضار او امر فرمود او نیز جز تو دیوانه شدی از دیوانه حرفی نشنود بخدمت ملک عرض 
نمود شاه را باب حريت بر رخ گشود خود عنان عزیمت سوی دیوانه تافت هرچه سئوال کرد تو دیوانه 

معلوم شد که دیوانه مهر پریروئیست و بسته سلسله زلف عنربین موئی از آنجا که  شدی جواب یافت
پادشاهانرا فتوت شعار است و مروت دثار گرفت از مروت دور است که سرگشته حريانريا دور از یار و دیار 

ارش آرام در این بیابان هالکت گذارم و از فتوت دستور است که قرار نگريم تا یار این دل فکار را در کن
  .فرمود تا آن صحرائريا بشهر درآورند و در خانه خاص و عام بتماشا روان کردند

  نظم
  بســــــی خورشــــــید رخســــــاران در آن شــــــهر
  بـــــاو چندانکـــــه عـــــرض حســـــن دادنـــــد
  ز جـــــام عشـــــق آن مـــــدهوش ســـــر مســـــت
  چنـــــــني تـــــــا در حـــــــریم شـــــــاه آمـــــــد
ـــــو را یـــــار جـــــانی ـــــه شـــــد معلـــــوم ک   چ
ــــــــادل   همانســــــــاعت بحکــــــــم شــــــــاه ع

ــــــه و د ــــــد ش ــــــرون آم ــــــیشب ــــــه از پ   یوان
  بیابـــــــــان تـــــــــا بیابـــــــــان ره بریدنـــــــــد
ــــــهر را دیــــــد ــــــواد ش ــــــودائی س ــــــه س   چ
  روانـــــــش جـــــــان و دل در رقـــــــص آمـــــــد

 

ـــــی بهـــــر  ـــــد از جمـــــالش جملگ ـــــه بردن   ک
ــــــــاب معشــــــــوقی گشــــــــادند ــــــــرویش ب   ب
  تــــــو دیوانــــــه شــــــدی میگفــــــت پیوســــــت
  تـــــــو دیوانـــــــه شـــــــدی همـــــــراه آمـــــــد
  در ایــــــــن ملکــــــــت نمیباشــــــــد مکــــــــانی
  ســـــــران ســـــــاز ســـــــفر کردنـــــــد کامـــــــل

  تعاقـــــب بـــــیش از پــــــیش عســـــا کـــــرد در
ـــــــــــــد   ســـــــــــــواد خطـــــــــــــۀ از دور دیدن
  بــــه شــــادی یــــار شــــد خوشــــوقت گردیــــد
ــــد ــــان خرام ــــوی جان ــــان س ــــق ک ــــو عاش   چ

 

شاه دانست ماهی که دیوانه از تاب مهرش بتیاب است در این شهر است چون از دیدار دیوارش دیوانه را 
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تجسس پرداخت قصه چندر  اینهمه شادمانی بهره است بحواىل آن شهر خرگاه برپا ساخت و در تفتیش و
بدنرا سر بسر بشنید و از قضیه حسب الواقع مخرب گردید نامه نوشنت بپدر چندر بدن آغاز کرد و برگ 
مواصلت ساز همایون چرتی بر فرق امال در عرصه انشا افراخت درخشان مهری از مشرق انشا در ساحت 

لت و سلطنت یادگار دودمان ما را از مدعا پرتو انداخت خالصه مدعا و خاصه انشا آنکه در عرصه جال
صلب خود سواریست یک تنه در میدان حسن و جمال و فضل و کمال گرم رو جوالن مدتیست که علم 
عاشقی بر گوشه دل افراخته و کمند مهر ماهروئی که شمسه ایوان خاندان شماست زنار گردن جان ساخته 

لی بینیاز شیوه امتنان و رویه احسان که مست شراب ناز آن بت طناز شده و از خورد و خواب بک
پادشاهانرا سزاوار ست و خسروانرا در خور رفتار آنستکه سرگشتگان وادی هجرانرا به ملک وصل جانان 
رسانند و لب تشنگان بوادی حرمانرا زالل امید بکام جان چکانند خواهش و التماس ما مواصلرتا تهیه 

قیاس است چون برید سریع السري نامه را نزد پدر چندر بدن اسبابست تا فرمایش شما بر چه قانون و 
رسانید گوهر تعظیم و تکریم بر فرق برید و نامه بسی افشاند منشی سر نامه را باز کرد و خواندن آغاز بر 
مضمون چون شاهرا اطالع حاصل شد در جواب بدین مقوله قائل شده که شاهرا کالم آشنائی ملوکانه 

وس که از کیش ما بیگانه است ما را صنم پرستی و طواف سومنات کار است و او است لیکن افسوس افس
  .را سجده صمن و وقوف عرفات رفتار

  نظم
ــت ــگ اس ــل و فرهن ــزد عق ــا ن ــد وصــلت م   بعی
  جـــز ایـــن تمنـــا هرچـــه خواهـــد گـــو بخـــواه

 

ــــت  ــــزار فرسنگس ــــرم صــــد ه ــــا بح ــــر ت   ز دی
  مــــــــن بنــــــــده فرمــــــــانربدار و او شـــــــــاه

 

ا را بعرض رسانید زود و چون قفل تمنا را به کلید مصالحه نگشود مقاتله را برید مراجعت نمود و ماجر
مهیا شدن امر فرمود در این بني صبح پرستش صنم از افق زمان طالع و خورشید جمال چندر بدن از 

وار خود را در پرتو نور آن رسانید چون تري نگاه چندر بدنرا نشانه شد  مشرق جهان ساطع گردید مهیار ذره
  .فندحم بیک کرانه شد از

  نظم
ـــــــق ـــــــوقی مواف ـــــــت آن بمعش ـــــــدان گف   ب
ــــانی ــــار ج ــــخن زان ی ــــن س ــــنید ای ــــو بش   چ
  ز پــــــــا افتـــــــــاد همچـــــــــون ســـــــــرو آزاد
ــــــــدرود ــــــــرده ب ــــــــت را ک ــــــــات عاری   حی
ــــــــاودانی ــــــــات ج ــــــــواهی حی ــــــــر خ   اگ
ــــت ــــزان نیس ــــز خ ــــالش ج ــــزار جم ــــه گل   ک

 

ـــــرد عاشـــــق  ـــــوز ای م ـــــو هن ـــــردی ت ـــــه م   ن
  روان گردیــــــــد گـــــــــرم جـــــــــان فشـــــــــانی

  و جـــــــان دادبپـــــــای یـــــــار ســـــــر بنهـــــــاد 
ـــــــدرود ـــــــته ب ـــــــاودان زان کش ـــــــات ج   حی
ـــــــانی ـــــــان فش ـــــــن ج ـــــــربی ک ـــــــای دل   بپ
ـــــت ـــــاودان نیس ـــــات ج ـــــز حی   وصـــــالش ج

 

خرب بشاه دیندار رسید که مهیار بوصال یار رسید و جرعه ممات چون زالل حیات بنوشید و خلعت نجات 
ل و تکفني گشتند از وبال زوال بپوشید شاه گریبان در ماتم او چاک کرد و بر سر در عزا خاک مشغول غس

و بآب دیده خاکرا بسی سرشتند چون تابوت تخت عاشق شد روان بسوی قصر معشوق موافق شد چون 
  .در قصر چندر بدن رسید تابوت ایستاد چندانکه سعی در بردن آن کردن مفید نیفتاد

  
  رباعی

  در رهگـــــــذر از تـــــــري نگـــــــاهی ناگـــــــاه
  تــــابوت مــــن از کــــوی تــــو چــــون در گــــذرد

 

ــــــــادم و جــــــــان ن  ــــــــار کــــــــردم در راهافت   ث
ـــــــــــــول و القـــــــــــــوه اال بالـــــــــــــه   الح

 



٨ 

چندر بدنرا دریای وفاداری موج زن گردید و کشتی شکیبائی قرین شکن در طلب مرد راه نزد شاه فرستاد 
شاه نزد او مرده را فرستاد جامه کفر بر تن چاک زد و از بت پرستی رسته زنار گسست علم ایمان بر بام 

  .مهیار پیوستافالک زد قالب تهیه کرد و به 
  رباعی

  هـــــر کســـــکه شـــــهید غمـــــزه یـــــار شـــــود
  از یــــار همــــان یــــار دیــــت گــــريد و بـــــس

 

ـــــار شـــــود  ـــــآن ی ـــــار ب   در جـــــان بخشـــــی ی
ــــار شــــود ــــن جهــــان چــــو مهی ــــار از ای ــــا ی   ب

 

چندر بدنرا بآئني اهل ایمان غسل داده کفن کردند و از قصرش درآوردند تابوت آن با تابوت مهیار همراه 
بر کنار آمدند تابوت چندر بدنرا گشودند قالب او را ندیده تعجب نمودند بسوی  برفتار آمدند تا قرب را

تابوت مهیار شتافتند هر دو را در آغوش هم یافتند هر چند خواستند از یکدیگرشان جدا کنند نتوانستند 
  .در یک قربشان نهاده دو صورت بستند

  رباعی
  هـــر کـــس کـــه شــــهید عشـــق جانـــان گــــردد

ـــــا ـــــت خـــــویش ز جان ـــــانگـــــريد دی   ن جان
 

ـــــد و جـــــان گـــــردد  ـــــر آی ـــــان ب ـــــد جه   از بن
  ونـــــدرد و جهـــــان قـــــرین جانـــــان گـــــردد

 

الهی این چه حسنست که از پرتو آن شمع محبت افروختی و پروانه جان محبانرا در زبانه آن بال و پر 
سوختی و این چه صوتست که هر گه نغمه از آن بگوش آمد جان مهجور آن بینوا را مژده وصال بگوش 

  .آمد
  رشع

  چـــه حسنســـت اینکـــه هرجـــا شـــمع افروخـــت
  اش دل چـــه صوتســـت اینکـــه از یـــک نغمـــه

 

ـــــــه جانهـــــــا همـــــــه ســـــــوخت    پـــــــر پروان
  بــــــه بــــــزم وصــــــل جانــــــان کــــــرد منــــــزل

 

محب را مدام نقد جان در بوته محبت بگداز است و گوش دل به پیام وصال محبوب باز نظر نکند جز 
ست و عجیب روایتی که هر کرا تابش جمال بر بجلوه جمال و خرب نشنود جز مژده وصال غریب حکایتی ا

  .افروزند بآتش جالل بسوزند و هر کرا مژده وصال رسانند بجزای آن جان بستانند
  نظم

ــــــابش حســــــن آتــــــش افــــــروز اســــــت   ت
ــــــــت ــــــــد از دوس ــــــــل مريس ــــــــژده وص   م

 

  در تـــــــن عاشـــــــقان روان ســـــــوز اســـــــت 
  جـــــان فـــــدا کـــــن کـــــه مژدگـــــانی اوســـــت

 

  حکایت
ل و خوش آواز عشاق بینوا را با نغمه داودی نوا ساز خسرو خاوری بدر پادشاهريا غالمی بود بدیع الجما

دربار حسنش کمینه چاکری و زهره چنگی در مقام نواسنجی صوتش مشرتی اتفاقاً روزی بر در دولتسرای 
  .شاه نشسته بود و غزل عاشقانه بصورت حزین میسرود

  قطعه
  نالـــــــه ســـــــر کـــــــرد مطـــــــرب دســـــــتان
ـــــک ـــــک و مل ـــــه مل   صـــــیت خـــــوتش گرفت

  اش بشــــــادی جفــــــت شــــــد از نغمــــــه دل
ــــــــروش ــــــــن بخ ــــــــت ای ــــــــه داودیس   نغم

 

  بلـــــــــبالن بـــــــــا نـــــــــواش همدســـــــــتان 
  زهــــــره در رقــــــص بــــــر بســــــاط فلــــــک
ــــــــت ــــــــد وز بجهــــــــت گف   در نشــــــــاط آم
ـــــــوش ـــــــال بگ ـــــــژده وص ـــــــد م ـــــــا رس   ی

 

ناگاه دلدادۀ از بند عالیق و عوایق آزادۀ بر او بگذشت از جلوه حسن و از نغمه صوتش مدهوش گشت 



٩ 

ش بر افروخت و نخله هستیش سراپا بسوخت از بنیادش نماند اثری جز مشت پس از لمحۀ آتش در نهاد
خاکسرتی غالم از مشاهده اینحال متحري شده خواست خاکسرتش بباد دهد تا افشای راز آن سوخته جان 
نشود در میان خاکسرت نظرش بر دانه یاقوتی افتاد با عزاز تمام برداشت و در جیب نهاد ناگاه آوازی 

  .خانمان جان که ای خانه سوز صد چو من بی رسیدش بگوش
  نظم

ـــــی ـــــل افروخت ـــــمع وص ـــــانم ش ـــــون بج   چ
ـــــــــو شـــــــــد ـــــــــه یـــــــــاقوت دل آن ت   دان
  پـــــــا نهـــــــادی از تــــــــرحم بـــــــر ســــــــرم
ـــــــــو شـــــــــد ـــــــــه یـــــــــاقوت دل آن ت   دان

 

  همچـــــــــو پروانـــــــــه روانـــــــــم ســـــــــوختی 
ــــــــو شــــــــد ــــــــان ت   تکــــــــه چــــــــاک گریب
  دادی انـــــــدر بـــــــاد خـــــــوش خاکســـــــرتم
  تکمـــــــه چـــــــاک گریبـــــــان تـــــــو شـــــــد

 

شت آن دانه را در بازار جوهریان بفروخت و از قیمت گرانمایه آن ماىل وافر غالم را وجهی ضرور گ
اندوخت عاقبه االمر آن دانه بدست شاه افتاد در تاج خویش نموده بسر نهاد شبی بر مسند کامرانی تکیه 

مه زده لعل گوهر بار را گشود و غالمرا طلب کرده به ترنم امر فرمود غالم زمزمه و سرودی ساز کرد و نغ
داودی آغاز ناگاه تزلزىل بدانه رسید و قطره خونی شده برخسار شاه چکید غالم از دیدن آن مدهوش شد 
و از نغمه غزلسرائی خاموش شاه از اینواقعه غریب متعجب گردید و سبب سکوت غالم پرسید گفت اگر 

لس است بسوزد ساکت نگردم میرتسم از این قطره خون آتشی افروزد و هر خشک و تری که در این مج
گفتند مگر این دانه یاقوت جوهر چکانست که گاه آتش سوزنده و گاه خون روانست غالم سر نهانیکه در 
پرده دل داشت عیان ساخت و شرح حال آن سوخته جانرا بکلی بیان نمود شاه از سخن غالم متفکر شده 

کند و  چرا باری در دل ما اثر نمیفرمود تو هر صبح و شام بلکه علی الدوام زمزمه سازی و نغمه پردازی 
ىل فکرت برشته بیان ور گردید و بدینگونه آل مراقبت غوطه ن ما نميزد غالم ساعتي در بحرشرری در ت

  .کشید
  قطعه

  بــــــــــر آر آئینـــــــــــه دلــــــــــراز زنگـــــــــــار
ایــــــن معنــــــی عیانــــــت شــــــود تــــــا ســــــر  

ــــــدائی ــــــو را هــــــر دم ن   رســــــد از حــــــق ت
  بـــــــــدل شـــــــــمع وصـــــــــالت برفـــــــــروزد

 

  دلـــــــداردر آن بنگـــــــر فـــــــروغ عکـــــــس  
ـــــــــت ـــــــــی راز گـــــــــردد طـــــــــول جان   تجل
  بگـــــوش جـــــان بهــــــر صـــــورت صــــــدائی
ـــــــوزد ـــــــت بس ـــــــر و بال ـــــــه پ ـــــــو پروان   چ

 

  در مشاهده اسرار عالم صغري و کبري
ایست خاىل از زنگ و غبار هر نیک و بدیکه در  ایست پر از نقش و نگار عالم را آئینه عالم اگرچه خانه

عیب است نظر بعیب این و آن نکند دىل  ه بیآن نمایانست صورتیست که در باطن تو پنهانست چشمی ک
که الریب است آلوده شک و گمان نشود این پردۀ که تو را بر چشم است موجب دلتنگی و خشم است و 
این شجر پنداریکه در دل کاری ثمرش همه ذلتست و خواری پرده بردار تا از عیب برهی پندار بگذار تا 

ردی آنگه هر ذرۀ که تو را در نظر آید مهریست که از مطلع از ریب بجهی چون چنني کردی عارف یقني گ
انوار برآید و هر فکری که تو را در دل روی نماید خزانه اسرار را در بگشاید نه نقش بینی و نه نگار نه 

  .زنگ بینی و نه غبار خالص شوی از هر رنگی رسی بعالم یکرنگی
  رباعی

  برينـــــگ چـــــو گشـــــتی و نمانـــــدت رنگـــــی
  یــــــب ز دل دور شــــــودعیــــــب از نظــــــر و ر

 

  در آینـــــــــه جهـــــــــان نبینـــــــــی زنگـــــــــی 
ــــی ــــه جنگ ــــدت و ن ــــس مان ــــلح بک ــــه ص   ن

 



١٠ 

  حکایت
وقتی گذشتم در کلیسائی رسیدم بکاخ ترسائی دو تصویر دیدم بر دیوار آن کاخ یکريا در چشم خاىل بود و 
دیگریرا در سر شاخ هر دو مقابل ایستاده و انگشت ایما گشاده با خود گفتم ایندو نقش عجیب 

حکمتی نیست باید دانست که ایمان ایشان در چیست ساعتی سر بجیب تفکر فرو کردم شفائی از آن  یب
حاصل کردم معلوم شد که زبان مالمت گشوده و کمر عداوت بسته بیخرب از معیوبی خود در مقام عیبجویی 

  .نشسته یکی خال ظاهر میکرد و دیگری شاخ هر دو بهم بنادانی در جدل گستاخ
  نظم

  کــــــريا خــــــال انــــــدر چشــــــم بــــــودآن ی
ــــــر ــــــته کم ــــــر بس ــــــخت ب ــــــت س   در مالم
ـــــــــنت ـــــــــدگر گســـــــــتاخ گشـــــــــته در ف   وان
  دســـــت طعـــــن انداختـــــه بـــــر شـــــاخ وی
ــــــــان ــــــــانم عی ــــــــوال ایش ــــــــت از اح   گش
ـــــوی ـــــم عیبج ـــــا ه ـــــتند ب ـــــه هس ـــــه هم   ک
ـــــو را هوشیســـــت خاموشـــــی گـــــزین   گـــــر ت

 

  بیخــــــرب از شــــــاخ خــــــود در خشــــــم بــــــود 
ـــــــزد او را طعـــــــن بـــــــر خـــــــال بصـــــــر   می
  بیخــــــــرب از خــــــــال چشــــــــم خویشــــــــنت
  بـــــر بســـــاط عیـــــب جـــــوئی بـــــرده پـــــی
  صــــــورت افعــــــال خلــــــق ایــــــن جهــــــان
  بیخــــــرب از عیــــــب خــــــود در پشــــــت و روی
ــــني ــــب خــــود بب ــــب کــــس منگــــر بــــه عی   عی

 

الهی دیده ما را از عیب معرا کن و سینه ما را از ریب مربا عینی عنایت فرما که هرچه در نظر آید مطلع 
سرار گردد به بزرگواری خود باری نظر غفاری انوار شود و دىل کرامت نما که آنچه بخاطر رسد مخزن ا

بر گنه کاری بگشای و به مصقل رحمت زنگ معصیت از آئینه ضمريمان بزدای از چنگ هر رنگ و بوئی 
آزاد کن و بچنگ برينگی دلشاد تا هر نیک و بدی که بینم از خود بینم و هر رنج و راحتی که پیش آید 

ز بادۀ برينگی جرعۀ نوش کرد بود و نبود خود بکلی فراموش کرد همه بر خود گزینم نی غلط گفتم هر که ا
  .آنجا نیک و بد را چه مجال و از رنج و راحت چه مالل
  قطعه

ــــوش ــــی ن ــــر کن ــــامی گ ــــه ج ــــن میخان   در ای
  شــــــوی آســــــوده از هــــــر بــــــود رنگــــــی
ـــــــاىل ـــــــد را خودمج ـــــــک و ب ـــــــد نی   نمان

 

  کنــــــی بــــــود و نبــــــود خــــــود فرامــــــوش 
  نشـــــینی فـــــارغ از هـــــر صـــــلح و جنگـــــی

  و راحتـــــــــت نبـــــــــود مـــــــــالىل ز رنـــــــــج
 

تشنه کام بادیه عشقرا کوزه هستی بسنگ نیستی نشکند زالل جاوید از سرچشمه امید نجوشد و تا از 
چنگ نرينگ هندوی نفس پر مکر و فسون نرهد از هر رنگ و بوئی ممتاز نشود و خلعت برينگی نپوشد، 

  .ت برينگی بپوشکوزه هستی بشکن و زالل جاوید بنوش نفس سر کشرا آرام کن و خلع
  قطعه

  رو ســــــــــبوی هســــــــــتیت رازن بســــــــــنگ
  جرعــــــۀ از تشــــــنه کــــــامی نــــــوش کــــــن
ــــــــاز نفــــــــس را ــــــــگ س ــــــــدوی نرين   هن
ـــــــــی ـــــــــی خلعت ـــــــــی بپوش ـــــــــا زبرينگ   ت

 

ـــــــگ  ـــــــدت بچن ـــــــای امی ـــــــد مین ـــــــا فت   ت
ـــــگ ـــــای و چن ـــــگ ن ـــــاقی ببان ـــــف س   از ک
ــــــــگ ــــــــردن پالهن ــــــــه بگ ــــــــردان ن   رام گ
ـــــــگ ـــــــود رن ـــــــاس ب ـــــــر لب ـــــــی از ب   برکن

 

  حکایت
و در کاروانسرای بیکس و غریب مجاور شبی با دل شکسته و خاطر وقتی در مشهد مقدس مسافر بودم 

خسته در بسرت بیتابی و بیخوابی غنوده طایفۀ از هنود پريامنم نشسته و قفل بیانرا به مفتاح زبان گشوده از 
آنجا که جلوه حسن معشوقی پیوسته شمع تجلی را افروخته خواهد و پروانه جان عشاقرا در زبانۀ او بال و 
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وخته آفتاب در دل شري بود و ماه در دهان ماهی زحل بزغاله میفروخت و مشرتی خریدار بره مریخ پر س
دروگر و عطارد خوشه چني زهره را با شاه قربی بود و شاهرا با زهره نظری فراش قضا مروحه طاوسی 

که خاکسار فلک را در دست گرفته مرغ هوا را در منقل نار کباب میکرد و قطره آبی چنان نایاب بود 
زمني از تشنگی اشک یتیمانرا تصور آب مینمود آتش جانسوز عشق بر دل غالب و دل جان بلب رسیده بر 

آب در پیش داشتم و یارای آب کردن نداشتم سحاب رحمت از دریای قدرت  قطره آبی طالب سبوئی بی 
ه سبو بر گرفت و از داری از در سخا درآمد خروشیدن گرفت و زالل جاوید از چشمه امید جوشیدن آب

زالل کرم پر نموده بنهاد و برفت دست قضا آستني فشان قانون قدرساز کرد و گیتی پای کوبان در طرب 
آمده جسنت آغاز و لوله از زمني خواست غلغله به سبو نشست آب بریخت و سبو بشکست گوهر نامرادیرا 

  .ار گفتمبا مژه خون پاال سفتم و شربت تشنه کامی را نوشیده نظمی آبد
  نظم

ــــــــگ ســــــــودا ــــــــحرای فنــــــــا در دی   بص
  اگــــــــــر لــــــــــب تشــــــــــنۀ آب حیــــــــــاتی
  خـــــط لـــــب معشـــــوق ازل کـــــرده بـــــرات
  ار تیـــــغ ســـــتم گـــــر کشـــــدم زنـــــده کنـــــد

 

  خیــــال آب و نــــان پخــــنت ز خــــامی اســــت 
ــــــــــت ــــــــــنه کامیس ــــــــــدگی در تش   زالل زن
ــــــات ــــــر چشــــــمه تشــــــنه کــــــامیم آب حی   ب

ــــــ ــــــاتو رس   م جفــــــا بنوشــــــدم هســــــت نب
 

خن شعله در سر گرفت و دیده جان بنور ایمان منور دل از ظلمتکده رئیس طایفه هنود را از آتش این س
  .کفر بر گرفت معلوم شد که درستی سبو در شکسنت آن بود و زالل امید در چشمه نومیدی پنهان

  نظم
ـــــــــزد ـــــــــد خی ـــــــــی امی ـــــــــدی بس   ز نومی
  شــــــهید عشــــــق جانــــــان زنــــــده باشــــــد
  گــــــرت بــــــا آب حیــــــوان هســــــت کــــــامی

 

ــــــزد    ز جیــــــب تــــــريه شــــــب خورشــــــید خی
  ای صــــد خنــــده باشــــد ر گریــــهپــــس از هــــ

ـــــــود سرچشـــــــمه ـــــــنه کـــــــامی ب   اش در تش

 

چون هندو جامه کفر بر تن درید و بتشریف ایمان مشرف گردید گفتم از نرينگ و فنون چه داری بیان کن 
  .باری گفت چون پای برينگی در میان آید نرينگ را رنگی نماند

  نظم
ـــــو ـــــدو نفـــــس کـــــافر کـــــیش ت   کیســـــت هن

ــــــو  ــــــی ت ــــــه نرينگ ــــــر دم ب ــــــد ه   رامیکش
ــــــــــاخرت ــــــــــاس ف ــــــــــد لب   گــــــــــاه آرای
  گــــــاه رخشــــــی زیــــــر زینــــــت میکشــــــد
  گــــــــاه ســــــــازد قصــــــــرهای زر نگــــــــار
ـــــــت ـــــــد و زن ـــــــد فرزن   گـــــــاه ســـــــازد بن
  گــــــه ز دوزخ گویــــــد و گــــــاه از بهشــــــت
  گـــه بـــه شـــهر و گـــه بـــه صـــحرا خوانـــدت
ـــــرت ـــــر س ـــــاهی ب ـــــاج ش ـــــذارد ت ـــــه گ   گ
  گـــــــه بصـــــــلحت آرد و گـــــــاهی بجنـــــــگ
  گــــــــه ز عــــــــزت در ســــــــمع انــــــــدازدت
  هــــــر زمــــــان بنمایــــــدت رنگــــــی دگــــــر

  ا نمایــــــد فرعــــــرا پــــــیش تــــــو اصــــــلتــــــ
 

  خــــوش نشســــته روز و شــــب در پــــیش تــــو 
  مینمایـــــــد هـــــــر زمـــــــان رنگـــــــی تـــــــو را
ــــــرت ــــــت خ ــــــر پش ــــــاه ب ــــــاند گ ــــــر نش   ب
  گـــــــاه از زیـــــــن بـــــــر زمینـــــــت میکشـــــــد
  صــــــف کشــــــیده چــــــاکران در وی هــــــزار
ـــــــت ـــــــر گردن ـــــــت را نهـــــــد ب   طـــــــوق لعن
ــــــت ــــــاهی کنش ــــــه آردت گ ــــــه کعب ــــــه ب   گ
  گـــــه بـــــه ســـــاحل گـــــه بـــــدریا رانـــــدت

ـــــر ـــــدا ب ـــــون گ ـــــد چ ـــــه دوان ـــــر درت گ   ه
ـــــگ   گـــــه بنامـــــت میکشـــــد گـــــاهی بـــــه نن
  تـــــــا بـــــــذلت در طمـــــــع مـــــــع ســـــــازدت
ـــــــر ـــــــی دگ ـــــــو نرينگ ـــــــر ت ـــــــازد از به   س
  ســــــــازدت مهجــــــــور از دربــــــــار وصــــــــل
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فرع نمودیست فانی واصل بودیست باقی گر طالب و صلی باصل کوش و از فرع دیده بپوش هند وی 
ل پریشان کن تا از در برينگی نفسرا مسلمان کن تا از چنگ نرينگ برآئی جمعیت افکار مکر را از د

  .درآئی
  نظم

ـــــــان   پـــــــای برنگـــــــی چـــــــو آمـــــــد در می
ـــــگ ـــــم رن ـــــاری تخ ـــــا در دل بک ـــــک ت   لی
ــــــه رنــــــگ تــــــو انــــــدر کــــــف دال   اینهم
ــــت و پــــا را زیــــن حنــــا کــــن شستشــــو   دس
  تــــــــــا ز بنــــــــــد هجــــــــــر آزادت کنــــــــــد

 

  رنـــــگ و نرينگـــــت همـــــه شـــــد بـــــر کـــــران 
ـــــگ ـــــگ کـــــی آری بچن   حاصـــــلی جـــــز رن
  یکـــــدو روزی بــــــیش نبــــــود چــــــون حنــــــا

  ا بگــــــــذار و برينگــــــــی بجــــــــورنــــــــگ ر
ـــــــــد ـــــــــادت کن ـــــــــد وصـــــــــل دلش   در کن

 

  حکایت
ها بسر بردی و گیاه  شنیدم دیوانۀ در هندوستان نه هوای باغ بودش و نه هوای بوستان پیوسته در ویرانه

بیابانها خوردی روزی بدشتی گذشت درختی دید بر دامان دشت آتش جنون بخروش آمد و دیگ سودا 
یاد صاحبدىل بننهاد ساعتی بر او نشسته خواست  تاویرا بربد  ر سر درختدر جوش ارۀ بدست آورده پا ب

ۀ بیخ مرب که از پا درافتی و ریشۀ هستی را کنده بخاک سترسید و گفت ایکه بر سر درختی از بدبختی نش
نیستی بسر افتی از آنجا که دیوانه کمان قضا را فرمان بود و ناوک قدر را نشان شربت نصیحت درمذاقش 

  .های های کنان خندیدن آغاز کرد و برگ بریدن ساز  تلخ افتاد و غره غرا در سلخ
  قطعه

ـــــــدوش ـــــــده هم ـــــــان ش   ای قضـــــــا را بج
  رق هـــــــر نهـــــــال منـــــــهپـــــــای بـــــــر فـــــــ

ــــــــــه درختــــــــــانرا ــــــــــر مکــــــــــن ریش   ب
  داروی ناصـــــــــــحان مگـــــــــــردان قـــــــــــی
ــــــــــد مــــــــــن بشــــــــــنو   اره بــــــــــردار و پن
  گــــــــوش دیوانـــــــــه پنــــــــد درنگرفـــــــــت
  تـــــا کـــــه افتـــــاد ســـــرنگون بـــــر خـــــاک
ـــــــت را ـــــــل راح ـــــــد نخ ـــــــر کن ـــــــه ب   ریش

 

  بـــــــا قـــــــدر گشـــــــته دســـــــت در آغـــــــوش 
ــــــــده ــــــــال م ــــــــالش و ب ــــــــر ب ــــــــه ب   تکی
ـــــــــــانرا   بشـــــــــــنو پنـــــــــــد نیـــــــــــک بخت
ــــــه هــــــی هــــــی ــــــای خــــــود من   اره بــــــر پ

ـــــــرمکن ســـــــخن بشـــــــنوبـــــــیخ خـــــــ   ود ب
ـــــــــر نگرفـــــــــت ـــــــــد و اره ب ـــــــــیخ بربی   ب
ـــــــاک ـــــــتش ازخاش ـــــــروح گش ـــــــینه مج   س
ـــــــــت اســـــــــرتاحت را ـــــــــرو کوف   ســـــــــر ف

 

عاقبت بیخ شادمانريا به اره نادانی برید و نهال دردمندیرا در دل مستمند نشانید چون دید ساعد توانائی 
د و دست بدامن استدعا مجروح شد و جراحت ناتوانی از آستني بر بخت پای اطاعت در راه ارادت نها

آویخت روی تمنا بسوی صاحبدل کرد و آئینه دیده بدیدارش مقابل پس از گریه بسیار سر از جیبب گفتار 
  .برآورد و گفت

  
  رباعی

  ای ســــر عیــــان بــــر تــــو عیــــان دار عیــــان
ـــــوئی ـــــرا در آنجـــــا کـــــه ت   جـــــائی بنمـــــا م

 

  دانـــــم کـــــه تـــــوئی کاشـــــف اســـــرار نهـــــان 
ـــــاز عیـــــان ـــــزل خـــــود س ـــــمی زره و من   رس

 

  :صاحبدل را از صحبت دیوانه بهجتی روی نمود و فرمود
  رباعی

ـــاک ـــاز ز خـــود دغدغـــه پ ـــنت همچـــو کفـــن مـــیکن چـــاک   عســـلی بکـــن و س   پـــس جامـــه ب



١٣ 

ــــــن میســــــی ــــــزل م   گــــــر رســــــم و ره من
 

  مــــردن بــــودم رســــم و کفــــن در دل خــــاک
 

در آب دیده غسل دیوانه چون این سخن بشنید جامه بر تن بدرید ساز مردن ساز کرد و گور کندن آغاز پس 
کرده کفن در پوشید و مر دوار سر بلحد نهاده پا بدامن خاک کشید قضا را سواری بر مرکب جالدت 
نشسته دبه روغنی در دست داشت علم ندای هل من اجري بر افراشت که هر که این دبۀ را بخانه برساند 

اختیار با خود رو در سخن  بیصد دینار از خزانه من اجرت بستاند دیوانه چون ندای او بگوشش رسید 
آورد که اگر من نمرده بودم از این سودا میبود سودم آواز دیوانه را سوار بشنید و عنفاً از گور بريونش 

ام سودی نداشت  کشید چون ملک سئوال بضرب تازیانه آتش الم بجانش افروخت چندانکه گفت مرده
ور گردید که از این صد دینار اجرت ماکیان  غوطهدبه بر سرو دست بدامن ریش گاو زده در بحر فکر خام 

ها بعمل آورم بعد از کثرت جوجه و ماکیان بخرم گوسفندان چون گوسفندانرا  بخرم و از بیضه او جوجه
االمر در دارالوسوسه فکرت خانۀ بنا نهاد مناکحه  نتیجه بسیار شود نوبت اسب و گاو و حمار شود عاقبه

ش رسید بسن چهار رفت از خانه بجانب بازار و از برای طفل خود نموده شد صاحب اوالد پس پسر
نخود بریان خرید و داخل خانه گردید فکرت چون بدینجا رسید گفت پسرم میگوید بابا در جیب چه 

و روغن  داری بمن ده جواب گویم نه چیزی نکرده خرید دامن از دست پسر کشید دبه از سر بیفتاد
شکستی و در عیش برویم بستی دیوانه  ع آويخت که اي بدبخت دبه روغنمبريخت سوار با او به به ترا

ام را خراب کردی و در داغ فرزند جگرم را  گفت ریشه امیدم گسستی همانا ظالم و جابر هستی خانه
  .کباب

  نظم
  آن یکــــی بــــر کــــف ســــنان عــــزم داشــــت
  ریختــــــی بــــــر خــــــاک ظــــــالم روغــــــنم
ــــاک ــــت خ ــــر مريیخ ــــرق س ــــر ف ــــدگر ب   وان

ـــــــاد دا ـــــــر ب ـــــــرا ب   دی دســـــــتگاهکـــــــه م
ـــــزاع ـــــرگرم ن ـــــته س ـــــم گش ـــــا ه ـــــر دو ب   ه
ـــــان ـــــد بی ـــــاىل ش ـــــف ح ـــــت وص   اینحکای
  کـــــز شـــــراب فکـــــر باطـــــل روز و شـــــب
ــــــــردوام ــــــــانش ب   غافــــــــل از ســــــــودو زی
ـــــس ســـــرکش گشـــــته برایشـــــان ســـــوار   نف
  بـــــــا هـــــــزاران گـــــــري و دار و دبـــــــد بـــــــه
ـــــــع ـــــــگ طم ـــــــوش آرد از آن دی ـــــــا بج   ت

ــــــه ــــــس از آن اندیش ــــــدل پ ــــــد ب ــــــا زای   ه
  هــــا ســــازد پــــس از وهــــم و خیــــال خانــــه

ـــــــوۀ ـــــــد جل ـــــــوعی نمای ـــــــان ن ـــــــر زم   ه
ـــــــــد بشـــــــــکند   ناگهـــــــــان آن دبـــــــــه افت
  خانمـــــــــان جملـــــــــه را ویـــــــــران کنـــــــــد
ـــــري ـــــی بم ـــــت رو کنج ـــــو را هوشیس ـــــر ت   گ
  پــــــیش از آن کــــــود بــــــه ات بنهــــــد بســــــر
ـــرد و ایـــن دبـــه شکســــت ایخـــوش آنکـــو م  

  از آن جـــــــزم داشـــــــتســـــــینه آن چـــــــاک  
ــــــــــنم ــــــــــار روش ــــــــــردی روزگ ــــــــــار ک   ت
  در عـــــــزاداری نمــــــــوده ســـــــینه چــــــــاک
  مــــــال و فرزنــــــد و زنــــــم کــــــردی تبـــــــاه
  تــــا کــــه خــــور برداشــــت از گیتــــی شــــعاع
  از بـــــــــرای مردمـــــــــان ایـــــــــن زمـــــــــان

  ونــــــد و لعــــــبلهمســــــت و الیعقــــــل بــــــه 
ـــــگ ســـــر در جـــــوش از ســـــودای خـــــام   دی
ــــار ــــر ب   خــــوش کشــــیده چــــون خرانشــــان زی
ـــــــی گویـــــــد کـــــــه هســـــــتم در دبـــــــه   زوغن
  جملــــــه را ســــــازد بــــــدل حــــــرص مــــــع
  جـــــــان و دل گــــــــردد اســـــــري آب و گــــــــل
  بـــــر دل و بـــــر جـــــان نهـــــد بـــــار عیـــــال
  بـــــــر ســـــــر هـــــــر یـــــــک گـــــــذارد دبـــــــۀ
  جملـــــــه را بنیـــــــاد هســـــــتی بـــــــر کنـــــــد
ـــــــــان و دل در داغ آن بریـــــــــان کنـــــــــد   ج

ــــــه ــــــوانی دب ــــــا ت ــــــر ســــــر مگــــــري ت   اش ب
ــــــع و ضــــــرر ــــــکن بگــــــذر از نف ــــــه بش   دب
  گشـــــت خـــــاموش و زهـــــر رنجـــــی برســـــت



١۴ 

ــــزن ــــا خــــوددم م ــــرده ب ــــو هســــتی م   گــــر ت
ـــــــــو ـــــــــان گفتگ ـــــــــرده کـــــــــی دارد زب   م
ـــــــرده ـــــــوئی م ـــــــه گ ـــــــو گرچ ـــــــردۀ ت   ام م

 

ــــــی بــــــه صــــــحرای ــــــدم ننه ــــــنت تــــــا ق   ف
  روزبـــــــــان از گفتگـــــــــو کـــــــــن شستشـــــــــو
ــــــیش و کــــــم   مــــــرده کــــــی دم زد ز بهــــــر ب

 

الهی دبد به سوار ستمکار نفسرا که کوکبه غرور و نخوتست بر ما مگمار و دبۀ که پیوسته نفسرا بجوش آرد 
و آتش حرص و حسد را بخروش بر سر ما مگذار زبان ما را از آنچه زیان است خاموش کن و خیاالت 

  .راز دل فراموش تا جز ذکر تو بر زبان نیاریم و جز فکر تو در دل نگذاریمرنگارنگ باطل 
  حکایت

در فوائد خاموشی صاحبدىل را دیدم در محفلی نشسته و عقد صحبت با کاملی در میان بسته هر قطرۀ از 
و  زالل گفتارش بحری پر الىل و هر ذرۀ از پرتو رخسارش مهری الیزاىل چهره جمال بر نور جالل آراسته

آئینه جالل بجلوه جمال پرياسته سخنش تشنگانرا چشمه حیوان و کشتگانرا حیات جاودان گاه بدیده 
  .گریان گهر هجران سفتی و گاه با لب خندان خرب وصال گفتی

  نظم
ـــــــــال ـــــــــی بجـــــــــاروب مق   گـــــــــاه مريفت
  گــــــاه انــــــدر جــــــام مخمــــــوران هجــــــر
ــــــــی   هــــــــر دم از بحــــــــر فضــــــــیلت ریخت

 

  از ضــــــــمري خســــــــتگان گــــــــرد مــــــــالل 
  ودی ز مینــــــــای وصـــــــــالبــــــــاده پیمــــــــ

  گـــــــــوهر دانـــــــــش بـــــــــدامان کمـــــــــال
 

گفتم هر صبح و شام رفته جمال با کمالش به بینم و گل از گلشن صحبت با مسرتش بچینم چند روزی 
بگذشت صیت فضلش منتشر گشت و قاضی بیخربان بر کمالش فجر آتش حسد در دل قاضی شعله کشیدن 

را در محکمه قضا آورده و ایرادی گرفته مقتول نمایند گرفت و باد غرور بر سر و رویش وزیدن فرمود تاوی
از آنجا که ضمري روشندالن آئینه مصفاست و صورت افعال نیک و بد در آن پیدا چندانکه در معرکه 
سئوال عقد مکالمه بستند و باب مجادله گشودندگوی معانی از چوگان بیانش جز جواب ال ادری نر 

  .ست تا از قضیه محکمه قاضی رستبودند زبان بحکم ضرورت از گفتار ب
  نظم

ـــــــل ـــــــر جاه ـــــــزد ه ـــــــد ن ـــــــی خردمن   ک
ـــــــد ـــــــاخرب باش ـــــــه ب ـــــــس ک ـــــــد آنک   دان
ــــــی ــــــی و هوش ــــــت عقل ــــــورا هس ــــــر ت   گ
  لــــــب گشــــــاید چــــــو بیخــــــرب بــــــه ســــــتیز
  یــــــــــا بدارالقضــــــــــا بشــــــــــو راضــــــــــی

 

  گویـــــــــد اســـــــــرار در حـــــــــق و باطـــــــــل 
ــــــــان پاســــــــبان ســــــــر باشــــــــد   کــــــــه زب
  بـــــــر دهـــــــان بنـــــــد قفـــــــل خاموشـــــــی
ـــــــــز   دم مـــــــــزن آتشـــــــــش مگـــــــــر دان تی

  وســــــت از ســـــــرت قاضـــــــیتــــــا کنـــــــد پ
 

معلوم شد که دانائی در ندانسنت بود و رهائی در زبان بسنت نگر در حاجت مدعی اگرچه حجتی است 
باطل اظهار مدعای حق گو در دهان سمی است قاتل سخن عاقل بجاهل در نگريد و آئینه نا قابل عکس 

  .نپذیرد
  قطعه

  خیـــــز و ز گـــــوش خـــــرد پنبـــــه غفلـــــت درآر
ــــن تخــــم ت ــــیخ جهالــــت بک ــــل بکــــارب   عق

 

 ـــــب کـــــامالن در   ســـــخن گوشـــــوار کـــــن ز ل
  تــــا رســــدت زیــــن چمــــن نخــــل تمنــــا ببــــار

 

زبان بسنت بحقیقت بضرورت بحریست پر گوهر و سخن گفنت بمصلحت مهریست ذره پرور این هر دو 
  .جوهر یک کانند و گوهر یک عمان گاه آب انگیزد و گاه آتش گاه تسلی نماید و گاه مشوش



١۵ 

  نظم
ـــــی گرچـــــه بحـــــری    یســـــتپـــــر الّلخموش

  ســــــــکوت و گفــــــــنت بیجــــــــا خــــــــرد را
ــــه صــــامت ــــاش و ن ــــم در ســــخن ب ــــه دان   ن
ـــــــه ـــــــت آنگ ـــــــن اقتضـــــــای وق ـــــــر ک   نظ

 

  بوقـــــت مصـــــلحت انـــــدر ســـــخن کـــــوش 
ـــــــريه چـــــــراغ روشـــــــن هـــــــوش ـــــــد ت   کن
ـــــروش ـــــاه بخ ـــــاش و گ ـــــاموش ب ـــــی خ   گه
  هـــــر آنچـــــه مصـــــلحت بینـــــی در آن کـــــوش

 

  حکایت در فوائد سخن
ایفه را دیدم بر کنار نهر نشسته و عقد مکالمه بر میان نهری دو طه وقتی می گذشتم بشهری رسیدم ناگاه ب

بسته همه در مجادله مسکوب و بمعادله منسوب تیغ زبان در معرکه بیان کشیدم و سبب مهلکه یک بیک 
پرسیدم بعضی آبرا موج میگفتند و برخی موج را آب و جمعی سرابرا دریا و خیلی دریا را سراب یکی 

ىل متألىل از مثقب فکرت سفتم و قفل میگفت کثرت در وحدت آل میگفت وحدت در کثرتست دیگری
  .معانی به کلید بیان گشوده گفتم

  نظم
ــــــراب ــــــوج و آب و س ــــــر و م ــــــر بح   از نظ
  همــــــــــــه را یکطــــــــــــرف بیندازیــــــــــــد
ـــــت ـــــه خاراس ـــــر هم ـــــه گـــــل و گ   گـــــر هم
  دســـــــــت شـــــــــوئید از همـــــــــه رنگـــــــــی
ـــــــــــه ـــــــــــر آب هم ـــــــــــد س ـــــــــــا بیابی   ت
  جـــــــز وحیـــــــدی کـــــــه هســـــــت جانانـــــــه

 

ــــــرت و وحــــــدت و ســــــئوال و    جــــــواب کث
ـــــــــــــد ـــــــــــــدانیت برافرازی ـــــــــــــر بوح   س
  اثـــــــر رنـــــــگ و بـــــــوی آن یـــــــار اســـــــت
  رو نمائیـــــــــــــد ســـــــــــــوی برينگـــــــــــــی
ـــــــــــــه ـــــــــــــراب هم ـــــــــــــد از س   رخ بتابی
ــــــــــــانه ــــــــــــت افس ــــــــــــرت و وحدتس   کث

 

چون این ابیات مناسب حال گفتم گرد مالل بجاروب مقال رفتم همه از شراب این سخن مست و شراب 
و رشته عداوترا گسسته عهد مودت چنني بستند آشتی در دست از منزل نفاق خاسته در محل تفاق نشستند 

  .که من بعد از این مقوله سخنان نگویند و مالمت یکدیگر نجویند
  شعر

  ســـــــــــــخنی گویمـــــــــــــت حکیمانـــــــــــــه
ــــــگ ــــــی جن ــــــان دو کــــــس کــــــه بین   در می
  شـــــــــــــربتی راســـــــــــــتی میـــــــــــــان آور
ـــــــــز ـــــــــش ری ـــــــــروی آت   آب ســـــــــردی ب

 

  یـــــــــاد گـــــــــري و مخـــــــــوانش افســــــــــانه 

  تـــــــا تـــــــوانی بصــــــــلح کـــــــن آهنــــــــک
  ورســـــــــــخن خـــــــــــري بـــــــــــر زبـــــــــــان آ

  اش بگریــــــــــــز ورنـــــــــــه زود از زبانـــــــــــه

 

الهی بشهر حقیقتمان گذر دادی و بنهر معرفتمان نظر گشادی طایفه عقل و جهلرا بر کنار آن نشانیدی و 
سلسله مخالفت و منافقون در میان جنبانیدی زبانی کرامت فرما که سیف قامع گردد و بیانی عنایت نما که 

تیشه موافقت بر کنم و رشته نفاقرا گسسته سلسله تفاق سر کنم الهی برهان قاطع شود تا ریشه مخالفت را به 
مان  از چنگ عالیق و عوایقمان برهان و بدایره مجردان و موحدان ایمان برسان کسوت خودنمائی

مپوشان و شربت خود رأییمان منوشان پالهنگ کثرترا از دل و جان باز کن و بکمند وحدت سرافراز تنوره 
تنور نخوتست بر تن میفروز و هزار وصله تزویر و تلبیس را که خرقه ابلیس است در  غرور و شهوترا که

برمیندوز توجه چهار پر را بر ما صادق کن و چهار طبع مخالف سرکشرا موافق گردان چهل تار شرکرا که 
 رشته دو رنگیست و فریب از کمر بگشای ویکتار وحدترا که سر رشته یکرنگیست و شکیب بمیان در بند

حکایت یکريا دیدم کسوت درویشان در برد از . تا هر فرعريا اصل نخوانیم و هر هجریرا وصل ندانیم
وصف ایشان بیخرب در قریه از عراق با زوجۀ اخیه هم وثاق هر دو هم را تنگ در بر گرفته و در بسرت هوا و 



١۶ 

  .هوس خفته بند عصمرتا گسسته پای عفرتا شکسته
ـــر زمـــني پـــای یکـــی بـــر   هـــوا دســـت یکـــی ب

ــــرن ــــل ب ــــت حمای ــــاز را دس ــــوس ب ــــرد ه   م
 

  هــــر دو بهــــم کــــامجواز ســــر مهــــر و وفـــــا 
ــــــا ــــــای زن بیحی ــــــرد را پ ــــــان م   طــــــوق می

 

انصاف مگر از خدا بیخربی و اندیشه روز حسابت نیست این زوجه  گفتم ای صوفی ناصاف وای کافر بی
فرصت در میان من برادر تست با او هوس بازی تو از چیست گفت خاموش که مقام وحدتیست و هنگام 

و برادر جدائی نیست دو تن که لحمک لحمی شدند یکیست گفتم اکنون برخیز و در پناه تو به گریز که 
با علی مرتضی علیه التحیه ) ص(فضله شیطان خوردی و عرض موحدان بردی ختم رسل محمد مصطفی

لی بظهور نرسید و از اینگونه و الثنا که لحمک لحمی بودند و در توحید مسلم چرا هرگز از ایشان چنني فع
سخنان از لب مبارکشان گوش کس نشنید همانا که دزدی و لباس پاکان را از ناپاکی در بر کرده تا راه 
مسلمانان بزنی بهرت آنستکه خرقه درویشانرا که جامه تسلیم و رضاست از برکنده من بعد دام تزویر 

  .نیفکنی
  نظم

ــــــــــیس   ای بــــــــــرب کــــــــــرده خرقــــــــــه تلب
ــــــن  ــــــرداردســــــت از ای ــــــد ب   طورهــــــای ب

ـــــــت ـــــــه از صوفس   صـــــــوفئی را کـــــــه خرق
ـــــد ـــــرک ســـــر نکن ـــــا کـــــه ت   مـــــرد حـــــق ت
ـــــدان ـــــدرین می ـــــت ان ـــــر باخ ـــــه س ـــــر ک   ه
ـــــــرداری ـــــــوای س ـــــــر ه ـــــــو در س ـــــــا ت   ت
ــــــــر   رو بکــــــــن صــــــــوف صــــــــوفیان از ب
  تـــــــــــــا بتـــــــــــــذویر میگشـــــــــــــائی دام

 

ـــــــــیس  ـــــــــد فضـــــــــله ابل   میخـــــــــوری چن
  مـــــــرد حقـــــــرا نباشـــــــد ایـــــــن اطـــــــوار
ــــــــت ــــــــدای موصوفس ــــــــفات خ ــــــــا ص   ب
  خرقــــــــــه صــــــــــوفیان بــــــــــرب نکنــــــــــد

  وی مـــــــردی بـــــــربد بـــــــا چوگـــــــانگـــــــ
  بهــــــــــــــوا و هــــــــــــــوس گرفتــــــــــــــاری
ــــــــر ــــــــه از س ــــــــوس بن ــــــــوا و ه ــــــــا ه   ی
  بـــــر تـــــو صـــــید حـــــالل هســـــت حــــــرام

 

اش افکندم مدتی با دیده گریان  اش کندم و در آب توبه بعد از مجادله بسیار و مکالمه بیشمار جامه حوبه
وید تا گریبان هستی بدرید نه و سینه بریان و لب تشنه و شکم گرسنه و سر و پای برهنه در بیابان نیستی بد

هوائی ماندش در سر و نه هوس در تن ظلمت کفر از دل او دور شد و نور ایمان روشن تیغ ال در دست 
گرفته خویشرا در پای االاله سر بربید و شیشه هستريا بسنگ نیستی شکسته با ده توفیق از جام تحقیق 

ابت نشسته از بند عوایق و عالیق بکلی جسته کفش اش بهدف اج کشید شبی در عالم واقعه دید تري توبه
انست و بجان و دل خدمتگار ایشان علی الصباح از در تسلیم در آمده و باب تعظیم شبرادر حلقه دروی

گشود و سجده شکری بجای آورده شرح واقعه نمود گفتم از تو چه خطا سر زده بود که در این مهلکه پا 
هوس گشادی زبان انکسار بیان باز کرد و سیالب سرشک از دیده نهادی و هدف ناوک بال شده کمان 

آغاز گفت سالها در دل ذکر خدا میکردم و در صحبت صاحبدالن بسر میربدم جز فکر خدا نبودم اندیشۀ 
و جز شیوه اطاعت نبودم پیشۀ پیوسته در حلقه موحدان بسر میربدم و سخن میگفتم و گوهر توحید با 

قبه االمر سخن بجائی رسید که گفتم منم قطب زمان وصاحب دوران باد نخوت الماس تجرید میسفتم عا
وزیدن گرفت و آتش شهوت زبانه کشیدن دامن عصمت از کف رها شد و گریبان عفت بر تن چاک نه 
عقل ممیز را تمیزی و نه مدرکه را قوه ادراک شراره شره بر دل غالب شد و دل بهوا و هوس طالب 

انباز دریای عزت بجوش و سحاب کرم بخروش صاحبدىل رسید  ز بود و ملک قدم بیالحمداله در کرم با
منزل شرک برآورده بمقام توحید رسانید معلوم شد که اصلرا فرع میخواندم و  ازو از چنگ نفسم رهانید و 

هجر را وصل نه از وحدت خرب داشتم و نه از کثرت گلخن شهوترا نامیده بودم گلشن وحدت اکنون چنني 
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انم که تا انسان در حالت بشریتست و اثری از شهوت در او باقیست اسري کمند کثرتست و از آزادی د
وحدتش خرب نیست زیرا که تا کسی قبل از مردن اضطرار باختیار نمريد و شیشه هستريا بسنگ فنا نشکند 

ور قرار نگريد در مصطب توحید جام بقا نگريد و هر که باضطرار یا اختیار بمريد در منزل خواب و خ
  .سرچشمه غفلت خوابست و منبع شهوت خور و هر که از ایندو دور است هرگز نمريد

  قطعه
  گــویم ســخنی بنیــوش ایــن گشــو خــرت بفــروش
ـــا بشـــکن ـــا ســـنگ جف ـــن شیشـــه هســـتريا ب   ای
ــــمت زن ــــن عص ــــر دام ــــرتا ب ــــاخن غفل   رو ن

 

ـــه بکـــن از گـــوش  ـــت رو پنب ـــدار شـــو از غفل   بی
ـــا می ـــام بق ـــد آی از ج ـــوشدر مصـــطب توحی   ن

  دراعــــه شــــهوترا زیــــن بــــیش منــــه بــــر دوش
 

دار است و گاه  سخن درویشان چون درونشان آئینه مصفاست صورت افعال هر کس در آن پیدا گاه پرده
پرده بردار مراد از عراق تن بود و قریه دل نفس لوامه بود درویش ناقابل و برادرش نفس اماره و زن دنیا 

  .طمئنه قبول کننده توبه و عفو نماینده حوبهو نفس ملهمه بود توبه فرما و نفس م
  نظم

  ســـــــــــــخن صـــــــــــــوفیان صـــــــــــــاحبدل
ــــــــد ــــــــدر آن بین ــــــــویش ان ــــــــورت خ   ص

ـــــــــــ ـــــــــــقانرا ب ـــــــــــتزعاش   خم دل مومس
 

  همچــــــــو آئینــــــــه صــــــــاف و برينگســــــــت 
ـــــگ و هرکـــــه برينگســـــت ـــــا رن   هـــــر کـــــه ب
  فاســـــــقانرا بـــــــه فـــــــرق ســـــــر سنگســـــــت

 

ت ایقانرا به عرصه اطمینان از کمند الهی نفس ما را الهامی ده که راه تردد از دیار اماره بگرداند و کمی
شک و گمان برهاند و دل ما را دل آرامی ده که دست تصرف این کهنه زال پر مکر و فسونرا کوتاه سازد و 
بنیاد عفت را به تند باد شهوت تبه نسازد تا بدستیاری عفت دامن عصمت بگريیم و در بیابان هالکت 

مکار و از وفای ایندو روزه غدار که هر لحظه رنگی میسازد و بضاللت نمريیم آه آه از جفای این عجوزه 
هر لمحه نرينگی میبازد و از پس پرده مکر و فریب جلوه مینماید و دل هزارانرا به کمند کرشمه و ناز بجلوه 

  .مريباید بمژده مواصلت عالمی را شوقناک کند و بورطه مفارقت هالک
  نظم

  چیســـــــت دنیـــــــا کهنـــــــه زال پـــــــر فنـــــــی
  ایـــــــــد و پنهـــــــــان کنـــــــــدصـــــــــورتی بنم

ــــــه ــــــد حجل ــــــادی کنی ــــــه دام ــــــازد ک   ها س
  هـــــــر زمـــــــان نـــــــوعی فروشـــــــد عشـــــــوۀ
ـــــد خلقـــــی هـــــالک   تـــــا بـــــدین مـــــژده کن
ــــوزی بــــیش نیســــت ــــر ایــــن دنیــــا عج   آخ
ـــــــوز ـــــــن عج ـــــــب ای ـــــــدار از فری   دل نگه
ــــــر کســــــی   وصــــــل او حاصــــــل نگشــــــته ب
ــــت ــــت دوس ــــود نگرف ــــا را بخ ــــه دنی ــــر ک   ه

 

ـــــی  ـــــر دامن ـــــان ب ـــــر زم ـــــته ه   خـــــوش نشس
  نــــــــــدعــــــــــالمريا والــــــــــه و حــــــــــريان ک

ـــــد ـــــا کوبـــــد کـــــه دلشـــــادی کنی   دســـــت و پ
ـــــــــژدۀ ـــــــــتد م ـــــــــود فرس   از وصـــــــــال خ
ــــــاک ــــــد از غصــــــه چ ــــــا کن ــــــه جانه   جام
  عشــــــوۀ او یکــــــدو روزی بــــــیش نیســــــت
  بهـــــر وصـــــلش ز آتــــــش حرمـــــان مســــــوز
ـــــی ـــــا بس ـــــد جانه ـــــا خـــــاک ش ـــــن تمن   زی
  از عالیـــــق فـــــرد گشـــــت و مـــــرد اوســـــت

 

  حکایت مرموزه
داغهایش بر جبني مبني و جراحتها بر پشت پای  عارفی دید دنیا را درعالم رؤیا دخرت جمیله با قامت رعنا

نگارین پرسید که این داغ چراست و این جراحت از کجاست گفت بسیاری از جوانمردان هستند که از 
شراب قرب الهی مستند گل مراد نچینند جز از گلشن و غنچه دل نشکفند جز به نسیم عنایت چندانکه 

 مبني بر زمني تمنا میسایم باری نظر مالطفت جز  باب طلب بخواستگاری ایشان میگشایم و جبني
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بکراهت نمیگشایند و قبول مزاوجت و مواصلت من ننمایند چون مرهم وصلم از ایشان حاصل نیست 
پاشند قدم  داغهای چنني بر جبینم باقیست و بسیاری از نامردان میباشند که تخم محبت من در دل می

جز بلقای من پیوسته بطلبکاری من مسرورند و از مقام قرب  نمیزنند جز به قفای من و نظر نمیکنند
ها از پای من مريبایند و جبني تمنا میسایند نه ایشانرا از مواصلت سودیست و  ذوالمنن دور چندانکه بوسه

نه مرا از مالطفت ایشان بهبودی جراحتیکه از پای من روانست از اثر بوسه ربائی و جبني سائی 
  .ایشانست

  قطعه
  ری آنکــــــــه مــــــــرد حــــــــق بــــــــودآری آ

ـــــــــدا ـــــــــد راه جـــــــــز راه ه   خـــــــــود نپوی
ـــــت ـــــه دس ـــــی جلم ـــــا و عقب ـــــته از دنی   شس
ـــــــرور شـــــــد ـــــــای دون مس ـــــــه ازدنی   وانک
ــــــل شــــــود ــــــا کــــــام وی حاص ــــــه ز دنی   ن
  نــــــــه در او حجلــــــــه کنــــــــد دامــــــــادئی
ــــر ــــی بس ــــر هوش ــــت ای پس ــــو راهس ــــر ت   گ
  بگـــــــذر از ایـــــــن کهنـــــــه زال و شـــــــادیش
  رخ بتـــــاب از مکـــــر ایــــــن فرهـــــاد کــــــش

ـــــدن  ـــــی خری ـــــرش روئ ـــــن ت ـــــا بکـــــیای   ت
ـــــــــت گوشـــــــــۀ   روبجـــــــــو درکـــــــــنج عزل
ـــــــع ـــــــی در طم ـــــــا نیفت ـــــــانع ت ـــــــاش ق   ب

 

  از غــــــــم دنیــــــــای دون مطلــــــــق بـــــــــود 
  رو نیــــــــــارد جــــــــــز بــــــــــدرگاه خــــــــــدا
  در مقـــــــام قـــــــرب حـــــــق دارد نشســـــــت
ـــــــــد ـــــــــزد دور ش ـــــــــرب ای ـــــــــام ق   از مق
  نــــــه بوصــــــل دوســــــت او واصــــــل شــــــود
  نــــــه بجــــــز غــــــم باشــــــد او را شـــــــادئی
ـــــــــم دنیـــــــــای فـــــــــانی واگـــــــــذار   از غ
  پـــــــــا منـــــــــه در حجلـــــــــه دامـــــــــادیش

  شريینســـــــت باشـــــــد رو تــــــــرش گرچـــــــه
  کــــــو بکــــــو دایــــــم دویــــــدن تــــــا بکــــــی
  خـــــــوش بدســـــــت آر از قناعـــــــت توشـــــــۀ
ـــــع ـــــرد م ـــــد م ـــــت آم ـــــا ذل ـــــع ب ـــــز طم   ک

 

  حکایت در فضیلت قناعت
وقتی در ارض اقدس مشهد مقدس در کاروانسرائی با درویش بینوائی هم حجره بودیم و همسفره روزها 

قوه روان پیوسته بر سفره قناعت میهمان و  قرص خورشیدمان زیب خوان و شبها از خوشه پروین زبیب
شخص تسلیم و رضا را میزبان چند روزی بدینمنوال گذران حال بود عاقبت درویش بینوا را در بنای 
توانائی شکست افتاد و طاق طاقتش سست شد بنیاد آتش جوع خرمن شکیبائريا سوخت و شعله شکایت 

خانمان آغاز لجاج گفتم  صربش اخراج کرد و با این بیبر جانش برافروخت تمنای اطعمۀ لذیذه از دیار 
مشقت بیش  عامیست بیطمحنت و تشویش مائده انزوا  ای درویش دلریش خوان قناعت نعمتی است بی

از بیش قال اله تبارک و تعاىل اتستبدلون الذی هوادنی بالذی هو خري چون بنی اسرائیل را از شربت 
را مایل شد حسب ) اهبطوا مصرا فان لکم ما سالتم(مضمون  نصیحت دأالجوع بهبودی حاصل نشد و

ای از حواىل آنجا نشستیم حضرت و  التمنای آن از آن شریف مکان رحل اقامت بستیم ودر قریه
العطایا ضیافتخانۀ بهر ما ترتیب فرمود آنچه متمنای درویش بود لیکن در خالل آن حال رئیس قریه  اهب

فقود شده بود تصور نمود و روز بروزدر احرتام میافزود هر چند سوگند یاد فقري را شاهزاده خراسان که م
افتاد بلکه قوی میشد اساس آن بنیا آخراالمر این معنی در خراسان  میکردم که من آن نیستم مفید نمی

منتشر شد و سایر اهل قری مخرب گشته از هر طرف ساز و برگ پیشکشی ساز کردند و انقیاد اطاعت آغاز 
مشهد مقدس را تزلزىل در بنای طاقت روی آورد و در این خصوص تدبريها میکرد که فقري را حاکم 

جنب بمحاصره حصار دل بر آمده  ربنوعی بر طرف کند و ناوک هالکت و را هدف، درویش بینوا را لشک
زع و در صدد و دفع آن برآمد و چندانکه مجادله نمود مطلقا ندادش سود چون راه چاره مسدود دید با ج
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فزع تمام نزد فقري دوید که کنج قناعت و جوع سالمت بهرت از خوان کرامت و بیم هالکت و مالمتست آن 
گنجی است بیزوال و این رنجی الیزال شبی دست دعا بدرگاه کربیا درآورده پیدا شدن شاهزاده مفقود 

از قضیه رسته روانه را از حضرت و دود مسئلت نمودیم علی الصباح خرب ورود در آن نواحی رسید و 
  . مشهد مقدس گردیدیم و بکنجی غنودیم

  :شعر
ـــــــــی   گـــــــــرت آســـــــــودگی بایـــــــــد بگیت
ــــــع از مــــــال دنیــــــا ــــــش دســــــت طم   بک

 

ــــــوش  ــــــزوا ک ــــــزین در ان ــــــی گ ــــــرو کنج   ب
  کــــه جــــز نیشــــش نباشــــد هیچگــــه نــــوش

 

الهی ما را در کنج عزلت گوشۀ ده و از خوان قناعت توشۀ شکیبی عنایت نما که به فریب عشوه دنیا از 
اه رخ نتابیم و خصلتی کرامت فرما که در منزل حرص و حسد در بسرت غفلت نخوابیم هم درد تو دهی ر

هم درمان تو فرستی هم جان تو بخشی و هم جان تو ستانی گاه قدح مماتمان بر لب نهی و گاه باده 
  .دوزیحیاتمان در کام چکانی گاهی بانگشتی جامه جانها چاک کنی و گاه بسوزنی چاک گریبانها ب

  نظم
  گـــــه فرســـــتی درد و گـــــه درمـــــان دهـــــی
  گـــــه بجانهـــــا چـــــاک ز انگشـــــتی زنـــــی

 

  گــــه ســــتانی جــــان و گــــاهی جــــان دهــــی 
  گـــــه بـــــدوزی چـــــاک جـــــان از ســـــوزنی

 

  حکایت
ذ اقرتا شنیدم که باب طبابت گشاده بود و مریضه حامله را مداوا می نمود اتفاقاً روزی با دم  حکیمی با ح

کرد جمعريا دید دست پریشانی در  بعزم زیارت اهل قبور در کوچۀ عبور می روح افزا از دارالشفاء در آمده
حلقه ماتم زده تابوتی بر دوش دارند و گریبان شکیبائی را دریده شاهد عزا را در آغوش پرسید اینهمه 
نوحه و زاری ازچیست و میتی که رد این تابوتست کیست زن قابله گفت همان مریضه حامله حکیم گفت 

است هنوز وقت مردن او نیست باری نبضش بمن رسانید تا بیابم مرض چیست تابوترا وی زنده 
ذاقرتا گشوده نبضش سنجید و  درگشادند و میت را در آورده پیش طبیب نهادند با حکمت انگشت ح

اش دید سوزنی در دست گرفته بر پهلوی میت فرو نمود و گریبان صد  دیده بضارت باز کرده گونه گلگونه
اتش برشته رفو پس رایت کرامت در عرصه لطافت افراخته و نفس عیسویرا با لب معجز بیان چاک مم

هنگام جام اجل نخوردی و حسرت زندگی در  آشنا ساخته فرمود برخیز و سجده شکری بجای آور که بی
  .دل خاک نربدی

  نظم
  آب حیـــــــوان ریختـــــــی در کـــــــام جـــــــان
ــــــــدگی ــــــــوش کــــــــردی از شــــــــراب زن   ن

  ه چــــاکســــبب برجــــان نکــــردی جامــــ بی
  از دم عیســــــــی وشــــــــی جــــــــان یــــــــافتی

 

  بــــــار دیگــــــر زنــــــده گشــــــتی درجهــــــان 
  خــــــــــویش افکنــــــــــدی در آب زنــــــــــدگی
ـــــــاک ـــــــر خ ـــــــربدی زی ـــــــرتی در دل ن   حس
  جـــــــان فـــــــدا نـــــــاکرده جانـــــــان یـــــــافتی

 

ت را جان رفته بنت بازگشت و با عمر گرانمایه دمساز از گلخن ممات درآمده در گلشن حیات عاقبت می
ته در بسرت صحت آرمید معلوم شد که طفل از دست رحم دست دراز کرده خرامیده و از فراش مرض برخاس

راه نفس را حائل شده بود و شاید اجل معلقی را مقابل سوزن جور بانگشت وی رسیده متألم شده دست 
  .جانب خود کشید سد ازمیانه برداشته شد و راه نفس باز رشتۀ اجل کوتاه گشت و سلسله عمر دراز

  نظم
ــــه بــــس مــــرده جــــان   جــــان از نفــــس کــــامالنیافتــــه بــــس مــــرده    از نفــــس کــــامالن یافت



٢٠ 

ــــز و بجــــو کــــاملی ــــا بکــــی خی   مــــرده دىل ت
  کیســـــت زن حاملــــــه طالـــــب دنیــــــای دون
ـــگ   در طمـــع آورده دســـت راه نفـــس کـــرده تن
  ای بطمـــع گشـــته مـــع دســـت بکـــش از طمـــع

 

  کامــــل صــــاحب نفــــس مالــــک ملــــک روان
ـــان ـــل در رحـــم او نه ـــو طف ـــی همچ   نفـــس دن

ـــا ـــع آن ســـوزن حکمـــت کجاســـت ت ـــد دف   بکن
ــــی بی ــــا نزن ــــان ت ــــدامان ج ــــت ب ــــبب دس   س

 

الهی نفس اماره را که دشمن خونخواره است در بطن ما جا دادی و انگشت طمع را که نتیجه حرص و 
حسد است بعقد نفس گشادی حکم محکم رای عقل را بفرست تا از سوزن حکمت نشرتی بسازد و سده 

از سینه بر اندازد تا از پله افراط و تفریط برخاسته گلوگري حرصرا که غده دل مردگی و افسردگیست 
شاهنگ میزان عدالت بگريیم و از غرقاب هالکت و ضاللت به سفینه نجات درآمده بجهالت نمريیم 
ملکا پادشاها از خزانه معرفتمان انعامی ده و از ترانه عدالت پیغامی تا از استماع آن مدهوش شویم و از 

و گمانرا شکسته باده ایقان بپوشیم و سیاهی نامه اعمالرا شسته جامه رو  هرزه درائی خاموش شیشه شک
  .سفیدی بنور افعال بپوشیم

  حکایت در نواسنجی عدالت
ور مشعل زرین مهر از سقف سیمني سپهر فروزان  روزی به قربستانی در گذر بودم و در بحر آفرینش غوطه

ور شد و پشت پا از عرق جبني تر آفتاب  شعلهبود و صحن زمني از تابش آن سوزان شراره هوا در سر 
جهانسوز قیامت از مشرق فکرت در فضای خیال تابان گشت و شاهني میزان عدالت در عرصه جالل و 
جمال بصید طایران اعمال نمایان قوه واهمه دست تصرف در دامن تخیل زده به حفظ تصورات درک 

ازهای نهانی لیکن از تصور این قضیه تحملی کرد و از قضایای دارالقضای ربانی کشف ر معانی می
داشت و از تصدیق این رویه تاملی ناگاه کودکی با صورت حزین از گوشۀ قامت نو افراخته لب معجز 
بیان برتنم باز کرد و بخواندن کالم مبني آغاز که فمن یعمل مثقال ذره خريا یره و من یعمل مثقال ذره شرا 

شد و از نشانۀ صهبای حقیقت مدهوش ظلمت شک بنور یقني زائل شد  یره دل از استماع آن سراپا گوش
  .و حجت منکران دین مبني باطل

  نظم
ــــــــني   شــــــــکر کــــــــز اعجــــــــاز کــــــــالم مب
  وسوســــــــه شــــــــک بیقــــــــني دور شــــــــد
  نــــــــور یقــــــــني تافــــــــت در اقصــــــــای دل

 

ــــــــني  ــــــــور یق ــــــــو ن ــــــــدل پرت ــــــــت ب   تاف
  ســـــــینه از آن آئینـــــــه پـــــــر نـــــــور شـــــــد
ـــــق را ســـــجل ـــــان مـــــذهب ح ـــــت بج   گش

 

نه عدالت نغمه بگوش آمد و از خمخانه حقیقت جرعۀ نوش کرد از دارالوسوسه شک پس هر کرا از ترا
بمصطبه یقني درآمد و خیاالت باطلرا همه ازدل فراموش کرد آنگه در مزرعه روزگار جز تخم محبت 
نپاشد و دل صاحبدالنرا به تیشه عدالت نخراشد زیرا که آنچه بکار دهمان بردارد و بد نکنند هر که خري 

  .ددار
  قطعه

  آنکـــــــه خـــــــرب دارد از عـــــــدالت ســـــــلطان
ـــز حاصـــلش شـــود از زرع ـــه هـــر آن چی   زانک
ـــد ـــدی دی ـــار ب ـــه گشـــت ب ـــر ک ـــدی ه   تخـــم ب

 

ــــــال  ــــــزرع اعم ــــــو بم ــــــارد نک ــــــم بک   تخ
ـــــوال ـــــه اح ـــــه ز تخـــــم در هم   هســـــت نتیج
ـــک نکـــو کشـــت تخـــم گشـــت نکـــو حـــال   وان

 

  حکایت
ته شمشري ذکر مدامش حمایل و صاحبدىل را شنیدم در قصر تنهائی نشسته و در آمیزش بر رخ اغیار بس

س فکر تمامش مقابل نه هوای باغ بودش و نه تمنای راغ پیوسته قدم بعرصه مجاهده نهادی و ابواب 
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مشاهده گشادی سخن نگفتنی جز بحلقه عرفان و قدم نزدی جز بدایره ایقان از آنجا که آفتاب جهانتاب 
سته از مطلع رخسارش ساطع شعشعۀ جمالش تابان حقیقت از مشرق دلش طالع بود و پرتو انوار الهی پیو

گشت و مشعله کمالش فروزان قالب محبتش دل را صید کرد و زنجري محبتش جانرا قید خواستم دیدار 
اختیار کوچۀ چند با قدم شوق  فرخنده آثارش ببینم وگلی از گلزارش بچینم کمر ارادت بر میان بسته بی

م دیدم عقد نماز مغرب بسته و دل با حضور به نیاز پیوسته دویدم و عاقبت االمر بپای قصرش رسید
شارب الخمری در پای قصرش ایستاده و باب عداوت از روی شقاوت گشوده نصیحت گفتمش نشنید 
مالمت کردمش رنجید زبان بدرشتی گفنت باز و سنگ جفا بر اهل وفا انداخنت آغاز بیخرب از آنکه چاه 

ه خواست تا سنگی بر صاحبدل اندازد و ویرا بیگناه مقتول سازد کن همیشه در چاهست و راهزن گمرا
سنگ حرمت صاحبدل را دانسته از در دریچه بازگشت و بر سنگ انداز فرود آمده سر شرابشکست و در 

اختیار دست تضرع گشوده بدامن  خاک آمیخت سنگ انداز را چون سر شکست و خون فرو ریخت بی
از کردار زشت باز گشت صاحبدلرا بروی رحمت آمده از سر  معذرت آویخت چون هدف ندامت شد و

  .تقصريش گذشت
  نظم

ــــــــا ــــــــنگ جف ــــــــرب س ــــــــزن ای بیخ   رو م
  اینقــــدر بــــر خــــود مگــــر دان عرصــــه تنــــگ

ـــــی بی ـــــر کـــــه ســـــنگی افکن ـــــر ه   ســـــبب ب
  ســـود ســـنگ انـــداز غـــري از ســـنگ نیســـت
ــــــاش ــــــنگیندل مب ــــــذار و س ــــــنگ را بگ   س
  میزنــــــی ســــــنگ عــــــداوت تــــــا بکــــــی
ــــــت پیشــــــه کــــــن ــــــد روزی هــــــم محب   چن
  تــــــا تــــــوانی صــــــاحب تعظــــــیم بــــــاش

 

ـــــــدا بی  ـــــــردان خ ـــــــرق م ـــــــر ف ـــــــبب ب   س
  خـــد بدســـت خـــود مـــزن بـــر فـــرق ســــنگ

  الحقیقـــــــه بـــــــر ســـــــر خـــــــود میزنـــــــی فی
  بــر رخــش جــز خــون ز ســرخی رنــگ نیســت
  خـــــود بخـــــونریزی خــــــود مایـــــل مبــــــاش
ـــــــا بکـــــــی   مینهـــــــی طـــــــرح شـــــــقاوت ت
ــــــــه کــــــــن ــــــــاب رســــــــتخیز اندیش   از حس
ـــــــاش ـــــــردان خـــــــدا تســـــــلیم ب   پـــــــیش م

 

ن به بقعه تنهایی که منزل توحید است مقامی ساز کن و از درگه جهالت بدرجه الهی از زندان شر کما
عدالت درآورده دریچه از نور حضور بر دل ما باز کن تا از دغل بازی نفس بد افعال جسته دست از 
سنگ اندازی برداریم و ریشه عداوت و شقاوت را کنده در مزرع اعمال جز تخم محبت نکاریم آزادئی 

  .ار نگردیم صیادئی ده که شکار نشویمده که گرفت
  حکایت

عنکبوتی در گوشه بام از مشقت تمام تاری چند بر یکدیگر تافته بود و دام پرشکنجی با هزاران رنج بافته 
خواست تا مگسی صید نماید خود به قید درآمد چندانکه سعی در آزادی کرد بر گرفتاری افزود عاقبت از 

  .و خود بدام افتاده ناگاه بمرد دامی که نهاده بود کامی نربد
  نظم

  جـــــــــــــانوری جـــــــــــــانوریرا بـــــــــــــدام
  حلقــــــه دامــــــش بــــــه قــــــدم قیــــــد شــــــد
  بــــــاز کــــــن آخــــــر تــــــو بعــــــربت نظــــــر
  قیــــــد منــــــه تــــــا ننهــــــی پــــــا بــــــه قیــــــد

 

ــــــام  ــــــد صــــــید بصــــــد اهتم ــــــت کن   خواس
  صـــــید بکـــــف نامـــــده خـــــود صـــــید شـــــد
  بــــــني کــــــه چــــــه شــــــد عاقبــــــت جــــــانور
  صـــــید مکـــــن تـــــا نشـــــوی خـــــویش صـــــید
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