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  ۱۳۰۳چاپ اول اردیبھشت ماه 

  ۱۳۳۸چاپ دوم مھرماه 

  ۱۳٤۹چاپ سوم خرداد ماه 

 ۱۳٦۰تھران در تاریخ بھمن ماه  این کتاب در پنج ھزار نسخھ در چاپخانھ افست رودکی چاپ چھارم
 چاپ رسید.ھ ب

 

۳ 



 بسمھ العلّی االعلی

 اسدهللا خیش مرحوم مقداریعال خیش و بزرگوار عارف میتنظ و فیتأل اسرارالعشق ھیعرفان مباركھ رسالھ
 ھیعل وسفی مباركھ سوره ریتفس در نظماً  و نثراً  کھ ھیعل هللا رحمة) یناصرعل شیدرو( زدگشسبیا

 از ستیا نھیگنج است السالم ھمایعل خضر و یموس حضرت مصاحبھ و) القصص احسن( السالم
 خاص توجھ مورد یمانیا قیدقا نكات و ُدرر از ستیا نھیخز و یعرفان قیاحق اسرار یگھرھا

 اكنون. است دهیرس چاپ ھیبحل مكرر و باشد یم عرفان قیطر سالكان و مانیا با فضالء و دانشمندان
 آن چاپ دیتجد یتقاضا مكرر و شمارندیب آن مشتاقان و اریبس آن طالبان و است ابینا بل ابیكم نسخش
 درصدد قاتھیتوف زادهللا نژاد یصادق عبدهللا حاج یآقا عباد خالق از دیمؤ نھاد كین برادر لذا .اند نموده

 قطب معظم یموال از اجازه كسب از پس ندینما مبادرت آن چاپ دیتجد بھ خود نھیھز با برآمدند
 و فداه ارواحنا) شاهیرضاعل( یگناباد تابنده نیسلطانحس حاج یآقا حضرت نیالصالح كھف و نیالعارف

 دانشمند فاضل و ارجمند فرزند زدگشسبیا یعبدالباق یآقا جناب از اجازه با و ابقاه و ظلھ هللا ادام
 مكرم برادر تیجد و یسع با و نمودند افست چاپ بھ شروع یتعال هللا سلمھ فھیشر رسالھ منظم و مؤلف

 انجام هللا دھمیا یرودك انھچاپخ محترم ریمد یجعفر ونسیریم یآقا دقت و مراقبت و یقائم رضا یآقا
 در آنانكھ یبرا آخرت و ایدن در اجل و عاجل پاداش و كامل اجر متعال قادر و زالیال یح از دیگرد
 محترم خوانندگان است دیام و خواستار اند داشتھ شركت و دخالت آن امور انجام و چاپ نھیھز

 .ندیرماف ادی ریخ یدعا از را امر نیا نیمباشر نموده كامل استفاضھ

 رسالھ نیا چاپ لوازم و لیوسا تمام كھ چاپخانھ محترم ریمد توجھ و مراقبت از دانمیم الزم زین و
 با را آنان روزافزون قیتوف و سپاسگزار آن یجد و فعال كارمندان و ساختند ایمھ و آماده را فھیشر

 .دارد مسئلت آخرت و ایدن در بركت و ریخ و سعادت و صحت

 سید ھبة هللا جذبی –مة اللھی سلطان علیشاھی خاکپای فقراء نع

 ش ۱۳٦۰پنجم دیماه  –ق  ۱٤۰۲صفر  ۲۹

 

٤ 



 ھو

۱۲۱ 

 ۱۳٤۳ درسال یموس و خضر مصاحبة اتیآ ریتفس و وسفی سورة ریتفس بر مشتمل اسرارالعشق كتاب
 مرحوم یشمس ۱۳۲٥ درسال و دهیرس بچاپ اصفھان در یشمس یھجر ۱۳۰۳ مطابق یقمر یھجر
 منظومة و اتیغزل و اتیمثنو یبعض كردن اضافھ با و نموده دنظریتجد آن در مضجعھ نورهللا والد

 و اجابت را حق دعوت میتصم نیا یاجرا از قبل متأسفانھ شدند چاپ دیبتجد مصمم العرفان روح
 و علم ارباب قیبتصد كھ گرانبھا اثر نیا طبق دیتجد در یكوتاھ چون. فرمودند رحلت یباق یبسرا

 فرزند زدگشسبیا یعبدالباق بنده نیا لذا نبود روا است عرفان و قیحقا اسرار از یا نھیگنج معرفت
 در مرحوم آن پرفتوح روح از استمداد با ذوق ارباب یتقاضا و تبنوّ  فھیبوظ بنا القدر لیجل مصنف

 ابینا یكوتاھ مدت در زین دوم چاپ انتشار از پس كنیل نمود چاپ دیبتجد مبادرت یشمس ۱۳۳۸ سال
 را سوم چاپ و طبع دیتجد یتقاضا مصراً  زیناچ نیا از حق راه وسالكان دانشمندان از یگروھ و دیگرد

 كتاب نگارنده حال شرح و مقدمھ در یاضافات مختصر با بارسوم یبرا را مذكور كتاب ھذایعل نمودندیم
 در و منتشر افست چاپ و اسلوب نیبھتر با كھ است رفتھ بكار ادیز یمساع و آراستھ طبع وریبز

 .ردیگ قرار عالقمندان دسترس

 زاده كاظم نیحس مرحوم یرانیا فرزانھ دانشمند یطلب حق روح از یسپاسگزار یبرا سوم چاپ در
 و گراور است شده ریتحر شانیا امضاء و بخط كھ را یظیتقر نیع دارد یجھان شھرت كھ رانشھریا

 :رساندیم محترم خوانندگان بنظر

٥ 



 

  ۱۹٦۰آوریل  ٤وارویل 

 دانشمند پاک سرشت آقای عبدالباقی ایزد گشسب 

از ارسال کتاب اسرار العشق تالیف پدر بزرگوار عامل ربانی و عارف سبحانی کھ مخلص شرف 
مکاتبھ باایشان را از زمان اقامت در برلین داشتم بی اندازه خوشوقت و محظوظ شدم و از تھ دل شکر 

با مراسالت بیشمار قسمت اعظم کتاب را مطالعھ کرده ، از  می کنم. با وجود کسالت مزاج و گرفتاری
رحمانی لذت برده دل و روح خود را ازین نعمت آسمانی بھره مند ساختم. از  بیدریغ رحمانیاین خوان 

خداوند درخواست می کنم کھ امثال این گونھ ارواح پاک حقیقت شناس فیض بخش را در محیط ایران 
 ه ایران از برکت انفاس قدسی ایشان زنده دل و بینا گردد. افزونتر سازد تا نژاد آیند

الھیھ با منتخبات کلیات شمس  جذباتاز  را کھ عبارت ۸خواھشمندم از تالیفات پدر بزرگوارتان شماره 
بدھید و بھای آن را از ایشان مخلص  ھمشیره زادهبرای من بھ آقای کاظم کاظم زاده  میباشدالدین 

حضرت قدسی مرتبت تالیفات چاپ  جنابعالی و سایر پیروان و قدردانان آن ھمت کھبپذیرید. امیدوارم 
 ایشان ھم مزبور طمع آراستھ گردد.شده 

 

 دمردتالیفات پدر را در انتشار دادن انوار قدسیشما را  کامیابیبا تقدیم سالم و پیام محبت قلبی 
 ن از خداوند دانا و توانا خواستارم. خواب آلوده جوانان کنونی ایرا ارواحبزرگوار و در بیدار کردن 

 ایرانشھر -ک  –ح 
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 كتاب نگارنده حال شرح

 یھجر ۱۲٦۳( یقمر یھجر ۱۳۰۳ درسال زدگشسبیا اسدهللا خیش یربان عارف و یصمدان میحك
صاحب  یمرد زین او كھ داشتھ نام اسدهللا یو یو جد پدرش محمود افتھی تولد گانیگلپا در )یشمس
 است. داشتھ یكاف بھره زین یویدن ثروت از بوده و توانا یشاعر لت ویفض

 بدرود گفت. را یزندگان یقمر ۱۳۳۲ بسال یعنی یپنجاه سالگ سن در خیش والد

 فنون و علوم لیبتحص گان)ی(گلپا یاصل موطن در یسالگ جدهیھ تا یشش سالگ از ل القدریجل خیش
 آنزمان معروف دیاسات نزد كالم و اصول و قھف را ضمن انیب و یمعان و نحو و صرف و پرداختھ ھیادب

 است. آموختھ ری ز شرحھ ب

 است. نوشتھیم كوین را خط و ب بودهیاد و فاضل یمرد كھ بن مالمحمدصادق یعل مالمحمد مرحوم -۱
 است. دهیگذران منطق و نحو صرف و و آموختن بخواندن یو نزد خیش مرحوم دوسال بیقر

 است اریبس فاتیتأل و صاحب بوده گانیگلپا بزرگ یعلما از كھ باسمالع جوادبن مالمحمد مرحوم -۲
 فرا او نزد را ن االصولیقوان از یمقدار و و معالم االصول كالم در عشریحاد باب شرح خیش مرحوم
 است. گرفتھ

 مرحوم بوده خ بھاإ الدین عاملی یش تبار از و مسلم فقھا از كھ غفار یحاج بنیمالعل یحاج مرحوم -۳
 و خالصة الحساب می خوانده است.  ع االسالمیمطول و شرا و یمغن و یوطیس او نزد خیش

بزرگ  یحكما و دانشمندان از كھ دیآقاسع یمالمحمدعل مرحوم رزامحمدباقربنیم یحاج مرحوم -٤
 .است داده میتعل خیش را بمرحوم ید قوشجیوشرح تجر یمنطق سبزوار منظومھ و بوده

 صادق محمد رزایم آقا قدوة المدققین آقا میرزامحمد کاظم برادر مرحوم و نیدالمجتھدیس مرحوم -٥
 نیا و است نمودهیم خطاب فاضل خیش مرحومھ ب االبق داشتھ را عامھ تیقبول كھ گان)یگلپا جمعھ (امام
 است. بوده مشھور و یدانش متحل و بفضل یجوان در عنفوان خیش كھ رساندیم نكتھ

 استكمال علوم متداولھ آن یبرا و ترك را گانیگلپا طیمح یسالگ جدهیخ درھیش یقمر ۱۳۲۰ درسال
را  ن االصولیقوان وظرف شش ماه توقف خود گرددیبوده م رانیا اصفھان كھ دارالعلم رھسپار روز

 شرح و ینجف آباد یدعلیآقاس مرحوم نزد را لمعھ شرح و ین بروجردیحس حاج آقا مرحوم مجدداً نزد
 ریجھانگ درس مرحوم وضمناً درحوزه لیتكم یسركانیتو یمحمدعل رزایم آقا مرحوم نزد را منظومھ

 از حوزه و شدهیم اسفارحاضر و شفا و فصوص الحكم شرح گرفتن فرا یبرا هللا مقامھ یاعل ییقشقا
گان یگلپا نموده است سپس بھیاستفاده م زین یكاشان مالمحمد و ینجف یمحمدتق خیآقاش مرحوم فقھ درس

 آنجا یعلما نزد طول توقف در و ن اقامتیكاظم ن ماه دریعرب شتافتھ چند عراق بھ ازآنجا معاودت و
ازحوزه  نیوھمچن بوده یرایش یرزایم مرحوم گردان ازشا كھ یخراسان میدابراھیس مرحوم لیقب از

 نزد در طب را یسیشرح نف و قانونچھ شرح و كرده یعلم یاستفاده ھا یسلماس میابراھ رزایآقا م درس
 بوده عارف معروف یھمدان یدعلیرسیم مرحوم احفاد از كھ یھمدان بیطب یموس دیس آقا مرحوم
ل یوتكم لیمكان مقدس بتحص  آن در و مسافرت كرده نجف اشرف بھ آنگاه است كرده تلمذ و خوانده

۷ 



 ل حكمتیرابع تكم دیشھ بھ معروف یاصطھبانات محمدباقر خیش مرحوم ازحوزه درس و علوم پرداختھ
 طرف از و استاد خوانده نیا نزد را مالصدرا ھیشواھدالربوب كتاب و نموده اصول و فقھ و و معقول

 خدمت در و شتافتھ خراسان و تھران آن بھ پس از دیگرد ملقب بلقب شمس الحكما یاصطھبانات مرحوم
 یلا وسلوك عرفان یبواد ان السعادهیب ریتفس صاحب یشاه گنابادیمالسلطانمحمد سلطانعل حاج مرحوم

 نھاد. قدم هللا

 در مراجعت و گانیخود گلپا بمسقط الراس یالھ معارف تسابک ا و لیتحص از فراغت از پس خیش
 را گانیگلپا حوزه نكھیا بمالحظھ یول ھ پرداختھیعرب علوم و اصول و فقھ س حكمت ویبتدر یچند آنجا
 استفاضھ و افاضھ با او ینزندگا كھ بود اصفھان چون یبزرگ طیمشتاق مح و ندانستھ یكاف خود یبرا

اصفھان مجدداً بشوق  شھر در یقمر یھجر ۱۳۳۰ درسال و كرده مألوف ارید ترك ریگز باشد نا توأم
 ۱۳٥۰سال  در و عازم دخت گنابادیب بشھر مشھد مشرف و سپس بھ یآستان قدس رضو یبوس یپا

 مأذون ثراه طاب یگناباد شاهیصالحعل محمدحسن خیش حاج نیطرف حضرت قطب العارف از یقمر
 بمطالعھ خیش ھینمااگر ازعمر سال ستیب مدت یبار . دیگرد ملقب یناصرعل شیدرو بلقب و درارشاد

 وفنون حكمت رشتھ در كھ دیرس یا بدرجھ او یعلم شامخ ومقام دیگرد یسپر علوم فراگرفتن و كتب
 و میتعل و مطالعات لیبتكم زین را عمر ھیبق و داشتند اعتراف او مسلم یباستاد بزرگ دانشمندان ادب
 :نمود فینصن و فیتأل ریز بشرح چند یوكتب بود مشغول ارشاد و سیتدر

 بنظم یموس و خضر ات مصاحبةیآ ریتفس نثراً و یمقدمھ ا با بنظم وسفی سورة ریتفس اسرارالعشق -۱
 یتخبمن و اتیمثنو یبعض مھیبضم دنظریتجد با و ن بار چاپینخست یبرا یقمر یھجر ۱۳٤۳ درسال

د یتجد حال ن شرحیا نگارنده لھیوس یشمس ۱۳۳۸ سال در روح العرفان یمنظومھ عرفان و اتیغزل از
 د.یگرد طبع دیتجد بارسوم یاست برا یشمس ۱۳٤۹ كھ سال زین ونکن چاپ و ا

 ھ ذكریادب و ھیخیتار امور یبمناسبت بعض لف است ووئم یعمر قت سوانحیحق در ع اآلثار كھیبدا -۲
 شده.

 عشق. ست دریالمحبة رسالھ ا و بساط العشق -۳

 .یقمر ۱۳۲۹ باً سفرنامھ است تا سالیتقر كھ تحفة السفر -٤

 است. یعرب یو تراخ مبحث فور تا یخراسان ةهللایآ مرحوم االصول ةیكتاب كفا قات بریتعل -٥

 .نیالخطاط و الخط كتاب بیتعر -٦

 است. یعرب آن اسرار و صوم احكام جنةالنفوس در -۷

 ده.یبچاپ رس دهیمف یحواش خاتمھ و و مقدمھ با یزیتبر نیالد شمس اتیمنتخبات كل ای ھیجذبات الھ -۸

 ان.یح االعیتسب یف وةاالنسانیح -۹

 ده.یرس بچاپ اخالق در ینراق منتخب معراج السعادة دیجاو اتیح - ۱۰

 است. یعرب ھیالسلوك االسرار یة فیوان النبوید -۱۱

۸ 



 .یجل و یخف كر درذ یرسالھ ا -۱۲

 است. یبعرب ث كھیحد چند شرح رشحات االسرار -۱۳

 است. یبعرب لھیالعد شرح یف ھیسعادات النجف -۱٤

 یقمر ۱۳۳۱ درسال ادبا و شعرا و عرفا و حكما و فقھا احوال در یخالصھ ا خیشمس التوار -۱٥

 اشعار از یمجموعھ ا بانضمام یقات كاملتریو تعل ھاتیتوج با آن دوم دورة و چاپ ن بارینخست یبرا

 است. شده چاپ دیتجد یشمس ۱۳٤٥ سال در شرح حال نیا نگارنده لھیمؤلف وس

 .یبعرب یعیطب و یحكمت الھ در طرائف الحكم -۱٦

 شده. چاپ یست فارسیرسالھ ا اتیشرع فلسفھ -۱۷

 تصوف. و عرفان است در یفارس االسرار قبسات -۱۸

 است. یفارس عرفان در اسرار گلزار -۱۹

 است. یفارس متنوعھ مطالب یدارا است مانند كشكول ھمھ رنگ یگلھا -۲۰

 آن. شرح تصوف با و عرفان ست دریمنظومھ ا لوامع االنوار -۲۱

 اخالق. و فقھ اصول علم در ینظر و دیعقا اصول و ھیحكم مطالب در العقول حیمصاب -۲۲

 است. یفارس اخص یبمعن اتیالھ قتیحق در و دیعقا اصول در مظاھراالنوار -۲۳

 شده. است چاپ یفارس معرفةالروح -۲٤

 است. یعرب نیالد یمح صلوات شرح وضاتیالف مجمع -۲٥

 ده.یرس بچاپ آنھا آثار یمقدار و شعراء معاصر حال شرح نامھ سخنوران -۲٦

 ده.یرس بچاپ او ونثر نظم آثار و یاصفھان شاهینورعل حال شرح در نوراالبصار -۲۷

 بشارات آن اشارات و و یل فعلیتوراة و انج حال و محمد(ص) حضرت نبوت ةاالمم اثباتیھدا -۲۸

 شده. آنحضرت چاپ نبوت كتببھ

 -یفلسف -یاخالق -یادب -ی(علم عنقا بنام یا مجلھ یشمس۱۳۰٥ درسال خیش فوق آثار بر عالوه

 و یاعرش در خیش مرحوم داد. ادامھ آن شماره دوازده طبع و بنوشتن كسالی و س كردیتأس )یاجتماع

 در یاریبس اشعار و مقاالت نمود.یتخلص م شمس خود اشعار داشت و در یطول یدی یسرائ سخن

 ادگار است.یب او از رهیغ و رانیا ندهیآ و تھران معارف مجلھ و اصفھان اخگر و عرفان یھا روزنامھ

 پنجم مطابق یشمس ۱۳۲٦ ن سالیفرورد ھفتم جمعھ شب در یو

۹ 



 ھیتك بود. مزارش در سال ٦۳ فشیشر و سن ك گفتیلب را حق دعوت یقمر ۱۳٦٦ سال یاالول یجماد

 معروف است. یش ناصرعلیھ درویتك بھ كھ باشدیم اصفھان فوالدھ تخت قبرستان در واقعھ

 :آنمرحوم سروده رحلت بمناسبت یعبد بھ متخلص ریفق نیا را ریز اشعار

 
 اسدهللا عارف دانا

 حق والھ زدگشسبیا بود
 لقب دوست ز یناصرعل داشت

 ھزار صد و شصت وشش فزون زیس
 شوق از شد و دیشن دعوت حق

 مجاز ین سرایا از رحلت كرد
 زدانی برحمت شد متصل

 اشعار نیا لشیسل یعبد گفت
 

 ھمتا یب میحك و بیاد آن 
 متخلص بھ شمس و شمع ھدی

 صفا راه سالكان یھاد
 یاالول یجماد پنج شب
 كتای خالق عشق در محو
 یالمأو جنت بھ مخلد شد
 عال عرش و نیبر بھشت در

 خدا ریبغ بقا ندار كس
 

 
 
  

 قمری ۱۳۹۰شمسی مطابق ربیع االولی  ۱۳٤۹تھران خرداد ماه 
 عبدالباقی ایزدگشسب

 

۱۰ 



 

 بسمھ تعالی شانھ

 منتشر و شده یاصفھان چاپ سنگ در یقمر ۱۳٤۳ درسال كھ اسرارالعشق كتاب مستطاب

 اب است وینا نیطالب یبرا باشدیم ۱۳٦٥ سال كنون كھو ا اب شدیكم یدوسال بفاصلھ دهیگرد

ده یلزوم رس بسرحد آن دوم چاپ لذا آنند یجستجو در رانیا نقاط از اغلب عرفان ذوق و اھل

 یول اند نموده نامبرده كتاب از فراوان دیتمج عرفان ذوق و شعر طرف اھل شفاھاً از اگرچھ

 از شود ادی نجایا در است شده آن اطراف رد كھ یو نگارشھائ ظھایتقر یبعض ستین مناسبتیب

 ریمد و زاده نگارنده ن كاظمیحس یآقا ریبص فاضل و ریشھ دانشمند كھ است یجملھ شرح

 :فرموده مرقوم ریبحق نیبرل در رانشھریا مجلھ

 رسالة نسخھ كیش یپ یچند شودیم زحمت افزا بعدالعنوان۱۹۲۷ مھ ماه ۱۳ خیبتار«

مطالب  و یمعان قیحقا از را كامالً خواندم اسرارالعشق الةرس دیرس باداره اسرارالعشق

آنست  گرفتار رانیا كھ یقھقرائ دورة نیا در كھ دوارمیام نمودم استفاده آن یروحان و یمعنو

 یجا نباشد كار شناس ھم در حق و قدردان ولو دینشو كسل یمعنو و یعلم قیحقا نینشر ا از

 میا شده انیغرب محتاج انیشرق ما یحوائج اقتصاد مسائل مادی و در تنھا نھ كھ تأسف است

اد ی غرب ملل از ھم را آنھا دیبا كھ میا مانده عقب آنقدر ھم یمعنو  و یمسائل اخالق در بلكھ

ن آالت یماش ریز اروپائیان مواد خام و ابتدائی ملل مشرق را گرفتھ و در چنانكھ و میریبگ

 افكار و دیعقا نطوریھم دھندیل میتحو ه بماداد رشكلییش تغیخو عیوصنا فنون بقوه و خود

پوشانده  دیجد لباس و گرفتھ شرق از بوده آنھا انوار مطلع كھ شرق ھم را یمعنو و یروحان

 و انیرانیا نكھیا علت عمده و گذارندیم ما ش انظاریپ غرب ندتم دیجد محصوالت بعنوان

 نستكھیا ھستند روگردان شرق فلسفة و علوم حكمت قیتدق كسب و از ما نیبخصوص متجدد

 كھ یو نامفھوم بیعج اسلوب كی با ای و شده نیتدو یعرب زبان در ای ما فلسفة و حكمت كتب

 آنھا تتبع و لیتحص رو نیا از و ف گشتھیست تألین یامروز یمعمول زبان وهیش و مذاق موافق

 و نیمت اسلوب كی یدارا شده منتشر ھا ن موضوعیا در یست ولین یكس دسترس ھر در

 استفاده نیتأم ثیح نیا از و باشدیم یفارس دیجد عصر وةیش مطابق و یامروز مدارك موافق

 ».ک ایرانشھر مداومت نمائید، ح افاضھ نیا در دوارمیام و كندیم یكل

 شعبان ۱٥ مورخھ نما چھره ۱٤ شماره ۲٥ درسال زین و

 شیدایپالسطان) مؤلف (مؤدب  یرانیا عبدالمحمد رزایم یحاج مرحوم یھجر ۱۳٤۷ ماه بھمن

 : نگاشتھ نیچن خیادالتوارفؤ و خیالتوار امان و نیخطاط و خط

۱۱ 



 مباحث از كھ یگانیگلپا اسدهللا خیش محقق عالم طبع اثر یفارس منظوم است یكتاب اسرارالعشق

 یقرآن سور ترجمة آن از یمناسبت قسمت نیبد   و نموده بحث عشق احوال تطورات و یعشق

 ۱۳٤٥ شوال مورخھ عشر ثالث مجلد العرفان مجلھ در و است دقت  ابلق آنقرائت  است و

 :آورده نیچن ۹٤٦ صفحھ

 اتیالغزل ھماالسالم و بعضیعل الخضر مع یقصة موس ھایف ھیاسرارالعشق رسالة  فارس

 طھران. یافیمطبوعة طبعا حجر یھ و یگانیالگپا اسدهللا خیاش فیتأل

وسف ی ۀقص القصص و ر احسنین كتاب تفسیمطلب ا هعمد كھ اند نشده متذكر العرفان در یول

 یپارس یدانا ۀبفرمود حال بھر طھران نھ دهیرس یبچاپ سنگ اصفھان در آنكھ گرید و است

 ۱۳۲٥ رماهیت ۲۳ مطابق ۱۳٦٥ شعبان ۱٤ خیبتار -د یبگو عطار كھ نھ دیببو مشك آنست كھ

 سابق). یگانی(گلپا زدگشسبیاسدهللا ا اصفھان

۱۲ 



 

 

 

 كتابھوال ھذا

المنیف و النظم اللطیف المسمی مجموعھ باسرارالعشق و ھو مشتمل علی مقدمة نثراً و تفسیر 

ض احسن القصص نظماً و نظم قصة مالقات موسی للخضر علی ما فی الکتاب االلھی و بع

ستاطب المحقق الصمدانی و الحکیم الربانی آقا شیخ اسدهللا الغزلیات الفھ و نظمھ جناب الم

 ی و طبع فی دارالسلطنھ اصفھان.الگپایگان

 ھجری قمری  ۱۳٤۳فی سنھ 

 کتبھ محمد حسین 

۱۳ 



۱٤ 

 

 ھو
 ۱۲۱ 

 اسرار العشق
خبی از مثنویات و غزلیات منت و تفسیر سوره یوسف و تفسیر آیات مصاحبھ خضر و موسی

 روح العرفان ۀو منظوم
 اثر طبع و نگارش

 حکیم صمدانی و عارف ربانی
 اسدهللا ایزدگشسب

 مسمتخلص بھ ش
 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 قھیدق چیھ از آنانكھ است رت و بصریبص با روانان روشن و ریكوسین بدانشمندان سخن یرو

مصداق کاین من آیة فی  كھیغافالن نھ بگذرند او قھیقھ انیحق بر آنكھ مگر نگذرند قھیرق و

اعراض  غفلت و باده مخموران باشندیم ۱السماء واالرض یمرون علیھا و ھم عنھا معرضون

 مغز شكستھ ھم در ھ رایعیطب صور اقبال محبت و ۀباد و سرشاران دلبستھ یمجاز یھست بر

 او جز و قانع یموش بخانھ ھوش درخور قشورسرتافتھ. آنكھ و بقناع اقناع از و افتھی را نغز

ز خواھدا یعالم و غم افزا را حس او عالم یدایناپ یفضا آنكھ خرسند است با و نخواھد را

 و نخواند محدود ینقوش جزسطور و یكتاب ھست از آنكھ نشوند دهیسنج زانیك میبدر، ب نعالمیا

و  انیپا یب یبحر قطره ھر در و تابان یشمس ذره ھر در آنكھ من العلم و ۲نداند ذالک مبلغھ

ِ  َكلَِماتُ  نَفَِدتْ  َماند یب الكثرات كل واحد ھر در و اشكال و نقطھ سطوح ھر در  از دیگو ۳  هللاَّ

 شیخو از لیدل یھزار نیچند یول یزیك چی گردد. تو دعّ  و دحّ یب دیآ بدر محدود یھست

 .یندار تر روشن

 یبعض یتناھیال اعداد از مراتب كنند گم شیدایپ وسررشتة كنند دانش یدعو آنكھ عجبا 

 اسرار یبعض كشف توانستھ ھزار از یكی و ار دانستھیبس از یكم شمار را محدوده مراتب

 ادة و الصورة محجوب گشتھ. مفیض الماز  و نموده ماده

 حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء  قل للذی یدعی فی العلم فلسفة 

  ۱۰٥سوره یوسف آیھ  ۱
 ۳۰سویھ نجم آیھ  ۲
  ۱۰۹سوره کھف آیھ  ۳

                                                           



 عالم نجاست كھیا قت است ازیحق و تجرد عالم او راست كھ ستیا وارونھ نقش طبع عالم یآر

 ندیگواللقاء و البقاء  موی و دانند یداریب و قظھی عالم را عھیالطبماوراء و نوم عالم عت رایطب

 ندینما ھوش و عقل انكار یگاھ و فراموش را خود یگاھ ستین ینادان جز یبرھان را محجوبان

 كبر ا راین ینف نورپاش دیبخورش ینگران از دهید قصور و نكند اثبات شاھد ینف ،ینف شاھد

 گرندید حول فیوطا مجذوب و جاذب ھمھ كھ منظومھ عوالم نھمھیا یاالعل المثل وہلل دیننما

 را یحركت ھر و الزم یمحرك را یمتحرك ھر اند سبب یب چگونھ اند نھیمع مدارات اریوس

 .پاشد ھم از وگرنھ نشود محبت از جز اجسام ذرات التصاق و امیالت واجب تیغا

قدر  و یآ بخود یكوشش نباشد اندك و بكشش جز ھیالثابتات االضاف حول اراتیس دوران

 ھ مدبرهیدماغ یست قوایش نیب یخردان بازممان تنت كھ ذرعیب د بسخنانازمقص و بدان شیخو

 یازھمھ گوشھ او باخبرند چگونھ توان و كوشندیومصالح اوم ریت بھ تدبیت متانت و فعالیبانھا

 و اقمار ازشموس و مھیوعوالم عظ مھیكرات جس نھمھیوا ھیوسفل ھیاجرام علو نھمھیگفت ا

شئی و ھوالعلیم  ست ال وهللا و ربی العظیم انھ محیط بکلیھ نیكادار یقوا یدارا اریس و ثوابت

 الحکیم. 

 ست تاین یھوش از گوش پر ترا ای یندار اشراقاتش نظر و نوار با كھ یندار بصر مگر

 ست.یك از آوازھا نھمھیا یابیدر

 کھ شنید اینچنین صدای دراز  ھمھ عالم صدای نغمھ اوست 

 ای یبر یطاق پیماال اشواق ذواق و با و یعشق بچش و ذوق باده آن كز یذائقھ ندار قوة مگر

بنمائی  ھینفحات ملكوت و ھیم سبحانینسا و ھیبھ الھیط حیروا استشمام ست كھین شامھ قوه ترا

 :شعر كن مرسلھ سفر قیحقا و ھیبمعقوالت كل نھ حس فراتر و طبع از یقدم

 از خویشتن آخر سوی خود یک سفری کن 

 لطنت و فتح و ظفر را تا بنگری آن س     

 و زمان و طبع عالئق از یو رستگ تیفردان و تجرد پرچم گردد آشكارا جانت مرغینجا س آ

 ارض جاذبھ و ینمائ رانیط قتیفضاء حق در و ینینش  طلب ارهیبط چون برافرازد مكان

 طیمح  و لفاف كھ نیآتش یھواھ ب چون یرس عشق شمس بمركز نكشد بخود ترا عتیطب

 پران بگوشة ترا دم ھر عشق  باش دور . گردد نابود تو یھواھا یدیرس است شقع فتاببآ

 انیپا یب یایدر كھ دل از دست كبارهی كھ نجاستیا دینما دتیتھد ینوران غیت با بكشتن و دینما

 است

 الابالی وار گوئی:  مست داده پرواز عشق یبكو را طلب ارهیط محبت بقوت و یداریبرم

 سر ببر یا زنده کن ما را چو میش  جان خویش  من بیفکندم بھ پایت

۱٥ 
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 یالذ معشوق كنت سمعھ و عشق است تیھست ھمھ البتھ یریببرگ را شمس عشق چون ذره یا

دوست  بجان یشنویم چھ و میگویم چھ بطش بھی یالذ دهی و بھ بصری یوبصره الذ بھ سمعی

 نم رایآتش گفتار خورندیم بر مشتعل عالم سوزان و دل ایدر رندان نگنجد انیب و مطلب بزبان

 :شعر

 واندر آن ھفتاد و دو دیوانگی است با دو عالم عشق را بیگانگی است 

 از کجا سر عمش در دھن عام افتاد غیر عشق زبان ھمھ خاصان ببرید 

 یسویدرحلقھ گ كھ یھ است كھ شراب طھور است دلیبیبھ غیازشجره ط یوخمارناش ن خمریا

قت است كھ چون یوه معشوق حقید شیایچكس برنیازعھده ھ حل اوختھ شود یلدارآودچد یپ چیپ

قرار رسد یب بمشام عاشق و شود نیصبامشك باد دینمایشانھ م را ن زلف خودیمیبسرپنجھ س

فتعرضوالھا  ام دھركم نفحاتیا یاالہلل ف ن عشق شود كھید محرك سلسلھ مجانیقرار بربا

نفس الرحمن من  الشم یان كھ دمن استشمام فرمویازجانب  نفحھ )ص( یحضرت مصطف

 نیا استشمام ذوقیب دالن اهیس ۲وسفی حیالجدر یان دیشن مصر طرف از عقوبی ۱منیجانب ال

 القوم إال هللا روح من یباس الکھ  زنندیم اسی دھل و ندیگشا بانكار زبان بلكھ كنندینم حیروا

ایم ببوی او و والھ  زنده  میگوئیم برمال و میوبگیم وال وبھ  عشق طبل ما زمیعز ۳.الكافرون

 موی او شعر: ھ ایم ب ایم بروی او و دلبستھ  

 سلسلھ پای جمع زلف پریشان اوست ره بدر از کوی عشق نیست کھ بیرون روید 

لیس وراء عباد ان قریة نسیم عنایت ھمیشھ در وزیدن است نشان خمخانھ را از این حدیث 

 بجو االان ہلل شراباً 

 اذا و ذابوا طابوا اذا و طابوا طربوا سکروا اذا و سكروا شربوا اذا ائھیالول شراباً  ہلل ان اال

 و اتصلوا وصلوا اذا و وصلوا وجدوا اذا و وجدوا طلبوا اذا و طلبوا خلصوا اذا و خلصوا ذابوا

  .بھمیحب نیب و نھمیب فرق اال اتصلو اذا

گوھر  و وجدان پاك یاز حسرت و كرب مناف ترفلسفھ غرب است و مملو نظم معاش كھ مھم

 در من ٤. رجال التلھیھم تجارة و ال بیع عن ذکر هللا.یاست نھ مدن یاوامرقلب ست چھیتابناك ن

طرفداران  و خاموشند یمعنو مجالس بزم یشمعھا ومیال نستكھیا دتیرا عق یبرخ كھ عجبم

 نھ نیا كھ دانااست در تك وتازند خدا و باز دانیاالنس رام نیاطیعت درجوش شیت و طبیمیبھ

 کتاب احادیث مثنوی فروزانفر  ۱۷۳صفحھ  ۱
 ۹٤سوره یوسف آیھ  ۲
  ۷۸سوره یوسف آیھ  ۳
 ۳۷سوره نور آیھ  ٤

                                                           



 ھیعیطبه متضاد یو قوا ت داشتھیاكثر ین انجمن ناسوتیدر ا شھین ھمیكارامروزاست غافل

 شھیھم و شده یمسم یباسم زمان و وقت ھر دركارند ھیطانیش ھیھم و قوه یكردگسربر

 :مردم چونكھ اند احمربوده تیكبر وچون نادر نیمخلص و نیمخلص

 را ھمی بینند عین واینجھانی آنجھانی را ھمی بینند دین 

 افالك حكمت نیدورب با و نندیب یرا م ذرات ھمھ اعماق معرفت نیب ذره با نانیا آنكھ از خبریب

 .ندیفرمایم مالحظھ یكماھ را یھست یدایناپ یدایب ارهیس نجوم و رهیدا

 اریاغ دل یبرا میدار گلھ كنیول  كرد ت نتوانیاست شكا نقد تو یعطاھا

 نسبت مرض و یالھ رجالھ ن را از روی بی انصافی انکار کنند و بماوراء فکرتشا نادانان

 آنكھ با ندیگویم و گفتندب نھھیاست ا امروز كار نھ نینشناسند ا را ھیقیمحبت حق و دھند جنون

 فرمودند باز صالحھ اخالق یمبان دییتش ھیروحان رجال آنھمھ س ویھ تأسیالھ نیقوان آنھمھ

 از و امدهین بخود ووداد بیتحبمطھره  منضده اوراق نندگانبرھمز و مھیذم اخالق طرفداران

 جھل.  و عقل جنگجنود یاز معان یكی نستیا و نكاستھ خود یسع

 یگانیگلپا اسدهللا ابن محمود یقیو تحق یواقع نشانان صفوت و یقیحق شانیدرو راه نخاكیا

 دل بر یپنھان یراھ شدن باز بحمدهللا و ادیز یكوشھا و قھیقات عمیتحق متخلص بشمس پس از

 كھ چھ ستین یبدان فخر مرا و ام نبوده شاعر اگرچھ ام گفتھ شعر بزبان را ھیقیحق یمعان یگاھ

 انیاد مذاھب و بفلسفھ برخوردن و ھیویدن و ھینیده دیجد و مھیقد علوم یاریبس افتیدر از پس

 قھیرموز دق از یگاھ وآ مختلفھ طرق دانشمندان مجالست با و ھیعیطب و ھیحكمت الھ لیتحص و

 كھ دهیرس بتجربھ كنیل ستیبھ ن یمعتن یھنر ھیشعر نیقوان كسب ھیبیغ جلوات داشدنیپ و

 ھیمخف كنوز مفتاح نظم و است عتیطب در گرید ینظم اثر و شعر لباس در را ھیذوق یمعان

 و احسن القصص برآمدم نظم سورة درصدد بود یفراغت الجملھ یف كھ ینرو وقتیا از است

است  یبرأ ریتفس نھ نیا و ق نمودیتشو مرا شتریب شدم برخوردار آن از كھ یاشارات و فیلطا

 از صورت را اھل و دھدیم یمعن اھل ارواح حیاشارات است كھ ترو ف ویلطا انیب بلكھ

را  ماالھ و یوح زبان د.ینمایم ھیبیق غیحقا متوجھ و دھدیم بصورت صرف تكان یچسبندگ

 حمامھ و رقاء عزت بانك و دانند.یم شھود ب ویغ رموز واقفان و وجود یاسرار سرا عارفان

 شعر: نشنود یھوشیب را گوش ھر معرفت انیعرش آش وریط ریصف و قدس

 را مرغان زبان یدان چھ تو   را مانیسل یشب یدیند چون

 اھیگفتن .یگفتن نھ است یرفتن نراهیا یدنیشن نھ است یدنید یبافتن نھ است یافتنی ھیعرفان قیحقا

 یبرا یگل دستھ دیآ گلستان از آنكھ كل است. ءحل مشانھ  است مراحل و منازل از خبر

۱۷ 



۱۸ 

 القصص احسن هسور ریتفس دونیا . است سخن ھر نمكدان عشق سخن. آرد بارمغان دوستان

 .شده مأخوذ قصص و اخبار و ریتفاس از ستین ھیآ ظاھر در آنچھ و نمود  دیبا را

 هنشا و علم عالم در ھیذات محبت برحسب شانھ یتعال حق كھ قتیحق طالب یا بدان: مقدمھ

 حسن و اقدم كمال و اتم آنجمال یعنی فرمود یتجل ھیعلم اتیمھ و ثابتات انیاع بر ھیربوب

 بخواست خواست را خود ذات است حسنات عیجم ھسرچشم و كماالت كل نبوعی كھ اعظم

 آمد دیپد یحسن صفات و اسمأبدواً  است اعرف ان احببت بھ ریتعب كھ یذات عشق آن از و یذات

 .دیگرد ور شعلھ امكان یدرسراپا عشق آتش و

 زد عالم بھمھ آتش و شد دایپ عشق زد دم یتجل ز حسنت پرتو ازل در

 از مفارقھ عوالم پس نشود ك ادرا انیع و شھود و بوجدان جز الكنھ مجھول عشق نیا قتیحق

 تجسم و طبع عالم در شد موجود كرات عیجم از ماده با مقارن و ملكوت و جبروت از ماده

 ۱فحملھااالنسان انھ کان گرفت را انسان بانیگر قوس صعود در تا دیت رسیبنھا عشق ظھور

 فھیلط ظھور از مانع آنچھ وجود است و قتیحق نفس انسان یقیحق معشوق و ظلوماً جھوال

 ق مجتمعات است.یتفر است تشتت مدركات و عشق

 دمشق و چون سمرقند خوش یشو تا  بعشق  ار اجزا كرد دیبا جمع

 .خواھند یمفلس یمجلس انیاع از و طلبند یستین یھست از كھ نجاستیا در

 یگیسرما یب ھیسرما نیا ھست یگیھمسا در است افالس و عشق

 و تیعبود جز دوائی نھ دواخانھ  چیھ در را ندردیا و ستین شفائی قانون چیبھ را جنون نیا

 ت است.یّ قت عبدیكھ حق برخاستن یمجاز یھست سر از

ھست  یمبداء المبادھ ب یزیمحبت غر و یفطر عشق را موجودات ھمة كھ باشد واضح زین و

 و است مراتب ریسا در چنانچھ شوق نیقر ای ھ استیعال یمباد در چنانچھ شوق از مجرد ای

 و سوز كنتم نمایا معكم ھو ست كھیست نیآغوش ن در دست معشوق با یاز جھت كھ یموجود

 دیمف و ندیب نھ وجود عالم درخود  جز ن است مطلقیتع از اقیاشت رنج و درد و فراق از گداز

 .كند احساس الم مطالق یجدائ از

 ئیم ھمھما كھ دیبخند قطره بر بحر  ھمھ میئجدا بحر از كھ ستیبگر قطره

 است كھ ھیبیغ وجھھ یتجل آن باشد یانسان تعشقاصالةً  گاه ھر یمجاز یتعشق صور در و

 .دیكش قتیبحق را خایزل باالخره كھ است نیھم و نجاستیا قھیالحققنطرة  المجاز

 ستینھمھ نیودھان ا رخسار لب و و نھ خال ور داند عاشق كھ پرده نیا در ھست نكتة

  ۷۲سوره احزاب آیھ  ۱
                                                           



۱۹ 

 بصورت و كرده گذر .یھ یظلمان و ھینوران حجب ھزار ھفتاد از كھ ستیازل معشوق حسن

 نھایا كھ شده ریجائی بشھوت تعب بجذب و یجائ مقامات نازلھ در و نموده جلوه میالتقو احسن

 بھ ل سنگیم و را ارض شمس جذب چون داستیھو ھم ظھورش جماد نبات و و وانیح در

 مفارقھ در انوار چھ ھیكل و را گرید وانیح وان،یشھوت ح و را جذب نبات غذا و نیزم مركز

 السافل النطمس یالعال لوال عشق كھ است محفوظ ثابت اصل نیا ھیعلو كرات در چھ و

 و معرفت ثاقب بنظر یالھ كتاب در قالبھا. آنكھ زندیفرور ھم از كند یناز مصراع: اگر

 ۱الصورة بحسب ال الرمز مان بحسبیسلو آدم  و) ع(وسف یقصھ جناب  كھ دیبایم نگرد حكمت

 ء. العبارات واالشاراتاربعة اشیا یعل هللا كتاب است خبر در چنانچھ دارد. اشارت یك معنیب

اء. یلالنب قیاء والحقایف لالولیوالطا للخواص واالشارات للعوام العبارات ق.یوالحقا فیوالطا

 و ریق عالم صغیا تطبی مراتب سلوك قصص با یق معانیكھ تطب قھیپس ھرگاه اشارات دق

و صورت  اللفظ تحت یكھ معان نباشد چھ یبرأ ریاستخراج شود تفس یكالم الھ راست ازیكب

 ت: یناً منظوم شده بیازالفاظ نموده بلكھ ع یآن معان نشده بلكھ ذھن انتقال ب یرا تصرف لیتنز

 نیط ریغ ندیب نھ را آدم وید   نیمب ظاھر پسر یا قرآن ز تو

 اخوان یبسع و آمده بملك ملكوت عالم كنعان از مدارك و یقو اخوان با روح (ع) وسفی

 و بركشند چاھش از تیوال نیالمت بحبل و رسد راه از یاروانك تا افتاده عتیطب بچاه حسود

 و سپارد نفس یخایبزل را او زیعز و بفروشند را او تیوال مصر زیبعز و رندیبرگ شیندگیب

 نفس ظھور یبھمراھ خواھد یقصد او گر ا و ببرد راه از را او تا دیآ بدر یراھ ھر از نفس

 گردد تیوال مصر زیخود عز باالخره تا باشد فحشاء عصمت حافظ از و دیآ رب مانع برھان

 باطن ۲حس شش و ظاھر حس پنج و دھد را دست او ھیقیحق وسلطنت نبوت و خالفت مقام و

 صورت قصھ وقوع با اشارات نیا و ندینما را سجده نفس او و عقل ای یو عمل ینظر عقل و

 زبان او دانستن و را یمان نبیسل یپر و وید و وریط و وحوش ریتسخ قصھ و ستین یمناف

روح  ھبوط آدم و گرید یت بطوریمقام  است نھا نیبھم اشاره خالفت او وسلطنت و را وریط

برسر  و تاج خالفت و لقد كرمنا اوھ م كل اسماء بیعت و باالخره تعلیباحواء  نفس بارض طب

 یقیازطر ین معانیھمھ قت وبین حقیاست با یراھم رمز مالئکھ اوجمیع او نھادن و سجده 

 گر.ید

 ریشی ذاك الجمال یال كل و  واحد حسنك و یشت عباراتنا

 و سلوكیھ بمقامات معنویھ اشاره در بحسب معني ولي مخصوص است گزارش تاریخ و قصھ بحسب صورت یك را ھر چون ۱
 متحدند. معنویھ خالفت و سلطنت

 كره ذا یا مسترجعھ و حافظھ و واھمھ و متصرفھ و خیال و مشترك حس ۲

                                                           



۲۰ 

 است و اریبس و معشوق یم و رخ و زلف از مرموزات عرفا یشعرا و عرفا لسان در

بات یتشب ھات ویتشب قت است اقسامیمجاز بحق از عبور بمحسوس و معقول ھیتشب قصدشان

 است فراق از دلشان چاك چاك و قطا اقیاشت از است چھ طاقتشان اذواق و دیمواج اظھار

جر ھ زعت بیطب درصخره ماندن از كھ درآ باھتراز چنان دلشان یفھ محبت گاھیلط ظھور

فروش یم ریپ وار از یالابال افشانند مكان و كون دست بر و ندازندیب را كلیھ خواھند باشند

 شود یریتعب ھشیبش گر ا و را بسوزند ینیدوب ھوش و و عقل كھ طلب كنند یباق یقت میحق

 یقدس ریطا نیا لحن شده اشاره زجاجھ یف نور بھ المصباح هللا ھیآ در كھ دلست زجاجھ مراد

 از حالشان خروج مراد برند نام یوانگید و جنون اگر است خوار مردارزاغان  الحان چون نھ

 در محبت سكر اشتداد كھ است یشیاند عاقبت و ینیب كثرت از و ھیمعاش منتظمة عقول نیقوان

 كھ دارند وسعھ اعتدال چنان یاحمد میالمستق صراط زانیم در یگاھ و آنھاست دماغ ۱اغیا

 را آنھا جوش هللا یال نیمقبل و كنند بنفس اسیق و پندارند خود ھمچو آنانرا ایدن اھل و نیمنكر

 .نندیب رفتھ ازسر

 ام مرده تمردگان با ام زنده زندگانت با یا دهید موافق من چون صادقان پادشاه یا

 ام صفت ھمچون خزان بفسرده یبامنكران د ام  بشكفتھ چمن ھمچون گلرخان و دلبران با

و سكر  و بمحو بر سنگ زده اقیازشدت اشت شھ طاقت رایوش نك شروع بسخن عشق نمودهیا

 دوستان بنظم ساختھ. یبرا را داستان و پرداختھ

 
 »ھوالمحجوب«

 
 ساقئی از در درآمد بی حجاب

 جام می من بر ودپیم آنقدر
 چیست تكلیف ام رفتھ خود از اینك
 رفیق نمیخواھم من مستان غیر

 كند طی را ره مست این با كیست
 صور و نقش ھر قید از وارھد

 ظلم نھ گردد نور حجابش نھ
 قدم از و حدوث از نگوید ھم
 كنیم رو ببستان دل بكام تا

 زنیم عالم بر طعنھ خندخندان

 گوئی از مشرق برآمد آفتاب 
 طی موھوم ھستی این كرد كھ تا

 نیست خودتكلیف شرع در را مست
 شفیق نمیجویم من رندان غیر

 كند پی ھمی و ھستی مركب
 ٤گیرد موثر نھ اثر رھش نھ
 قلم از نی سخن آرد لوح ز نی

 بھم یكجا نھد حكمت دفتر
 كنیم خو ھم اب دیوانھ یكدوسھ

 بشكنیم ٥گلھا روی می شیشھ

 کاسھ  ۱
 توحیدیھ محجوب ندارد. حقایق از را او معلول و بعلت راجع حكمیھ مطالب كھ است آن مراد ٤
 عندالمنكسرة قلوبھم كھ انا الھیھ معارف گلستان مشاھده وقت دلست شیشھ شكستن مراد ٥

                                                           



۲۱ 

 مست دگردن بوستان و باغ كھ تا
 ابر اشك باشد باغ اندر شبنم

 نقاب اندر است گلرخ جمال تا
 رود خود از گل روی ببیند چون

 كنند نغمھ پردازی عندلیبان
 كنید بازی ھان و ھان شاھبازان

 زنید می جام و گیرید ھم زلف
 اوفتاد رقص در باده این از كھ ھر

 گلھ ما از مكن گو را محتسب
 زانتظام مستگیری خواھی كھ ور
 بگسلند را بندھا اینان نھ ور
 رسن مشگین بدان ببندیشان ور

 راه نیمھ دیدی كھ گر را زاھدان
 ساغری یك چشان می غلطشان بر
 وشی صوفی یكی دیدی بره گر
 زند سبحانی شوق از چسان بین
 ھمیم جان ھمھ ما حریفان ای

 ماست شوق از او دور ھم اینفلك
 وحدتست شراب از ما مستی

 ماست ویران لد اندر عشق گنج
 مستی کنیم زمی باید آنقدر
 كوبیم ما آنقدر باید پای

 مكان و كون بر افشانیم دست
 برید میباید دوست غیر ز دل
 است می جام ھم و ساقی بود او
 میگوئیم اوست كھ ما ھم و من ھم
 كند وا خم سر آمد فروش می
 ھرجائی برون از پرده است یار

 در و بام ھر از جستیدش می آنكھ
 نبود پیدا مكان و كون در نكھآ

 خمار در ساقی چشم چون دیدمش
 بنگرد را خود خویش چشم ز خود
 چرا عیاری ۱و مكر این دلبرا

 ۲برزنی و شھر آشوب زمان ھر

 دست بدھند بما مستی در جملھ
 صبر رفتھ دستش ز گل فراق كز
 سحاب چون بگرید ھجران از لببل

 نشنود وی از آوازی دگر كس
 كنند ھمرازی عشق در بلبالن
 كنید دمسازی جملھ بیتعین

 بركنید دل از یكباره غم بیخ
 گوئید ھاھا شاد شاد زنان كف
 سلسلھ نگردد پا دبن پای

 دام تو كن دلبر گیسوی موئی از
 بشكنند زندانھ ب باشد در ھرچھ

 خویشتن از او بوی از میروند
 بخواه ایشانرا مر كن اشارت ھم

 سامری عجل اطوار كن سیر
 آتشی چون ساغر زان دھش در

 كند ربانی اسرار دعوی
 آگھیم ھم دل راز از جملھ

 ماست ذوق كاندر باده زان میچشد
 كثرتست اندر وحدت ما تیھس

 ماست جان جانان و جانان ما جان
 كنیم ھستی از خالی را خود كھ تا
 پا زیر در شود گردی زمین تا

 آنجھان و جھان این از بگذریم
 ندید موجودی جانانھ یك غیر

 وی است می ٥ھم و ھم شیشھ و ھم خم
 دوست غیر نبود نیز ما دشمن

 كند رسوا مرا بدھد ساغری
 است خورده می بس ز نبیرو آمده

 گر جلوه بھرجا اكنون بنگرید
 شھود در آمد كھ اكنون بنگرید

 صدھزار ھم او عشق كشتگان
 میبرد دل غمزه از خود ز خود

 چرا خونخواری و ۱جور این مھوشا
 رھزنی و ۲كشی عاشق عجب خود

 كرین لماا خیر وهللا ۱
 كوچھ ۲
 .قبلھ مفھوم میشود شیئآ اال و رایت هللا فیھ او رایت ما حدیث از كھ است آنچیزي بیانات این از مراد ٥

                                                           



۲۲ 

 بعمداً ریختی را عاشق خون
 من زنجیر زلف تو نبودی گر

 آمدی چاالك و شوخ نازنین
 افكنم بپایت سر بمستی من

 سن استتو اسبت كھ كجارانی ھین
 است آمده دالرام آرامی لحظھ

 

 بگریختی اش كشتھ كنار وز
 علن سرت میگفتمی موبمو

 آمدی باك بی دوست قتل بھر
 بركنم بمستی را ھستی كوه
 است گردت دشمن و سرشار چنین تو

 است آمده رام او چون مجنونی چند
 

 عشق و حسن از كن نظم داستانی 
 عشق و حسن از لدن علم ده شرح

 

 

 عدلست كل نظام در ولي ظاھریست جور ۱
 .یشاء فھمیده میشود من یضل از كھ است معني ھمان مراد ۲

                                                                                                                                                                    



۲۳ 

 
 
 

 تحقیق در سریان حقیقت عشق در ھمھ اشیاء و شروع بقصھ یوسف ع و تفسیر احسن القصص

 میزند سر جنون قلبم از باز
 شكن باشد بدر قفلی ھر خیز

 نثار آور من جان را مقدمش
 بنما تھی حق غیر از ۱دل عرش
 كند غوغا دل شوریده این آنگھ

 بیان در ناید عشق سر گرچھ
 وجود ذات وحدت ندانی گر

 برخوری كی را عشق سر شرح
 است مطلق كزتعین آنوجودی

 الكمال كل بود او ذات چونكھ
 خویش زیبای آنرخ بیند كھ تا

 قدم بیرون علم ۲بحت از برزد
 سرمدی فیض بحر شد موج زن

 بحر اسماء و صفات الیزال
 شھود در ظاھر گشت آنحقیقت

 مواد اندر فیض كرد تا تنزل
 صور و انواع انواع مواد از

 كمون از حقایق این آورد عشق
 جسم ذات اندر عشق گرنبودی

 جذب ثابت می برد سیار را
 بصر ارباب نزد آمد ثابت
 دوار در اشدب اجسام جملھ

 مثنوی از را قصھ این بخوان خوش
 مرحبا را زمین گوید آسمان
 كرات این جمیع مر زنده ھست
 قمر بس و شموس بس جان ای ھست

 ۳ثالث موالید اندر ھمچنان
 دلست بر داغی زینعشق را اللھ

 میزند در بر حلقھ نك دلبرم 
 من یار ایبپ آنگھ بنھ سر

 چھ میآید بکار جان جانان پیش
 اللھی آنجمال آید در تا

 كند اشیا در عشق سر شرح
 آن كندتفسیر خود خواھد عشق
 شھود و غیب ھمھ در ظھورش وان
 بری ره اشیا در را وجودش كی
 است حق خود ھویت آن عارف نزد

 جمال برتجلی ٦عاشق گشت
 شیدای خویش خود عشق از شود خود

 قلم و لوح رتشقد دست ساخت
 احمدی ظھور دان اول فیض
 كمال صاحب ۷احمد در زد موج

 بود گشت انجم و افالك اینھمھ
 کلمةالحق را مواد آمد مداد

 قدر از و قضا از آمد ظاھر
 راجعون الیھ انا ھم باز

 جسم ذرات ھم ز گشتی مفترق
 را یار طالب سیار و ثابت
 نظر صاحب ای ثابت نبود آنكھ

 یار كوی بر نروا پویان جملگی
 مولوی قول ز نغزی نكتھ

 ربا آھن و آھن چون با توام
 الحیات عین الی پویان جملگی

 القدر شمس آن سوی رو را جملھ 
 غیاث ای كن نظر او عشق و جذب
 گلست در پا ولھ زین ھم را سرو

 قلب المؤمن عرش الرحمن حدیث بھ است اشاره ۱
 بی غش –صافی  –ساده و خالص  ۲
 حیوان و نبات و جماد  ۳
 نعم ما قبل :  ٦

 کس نیست در این میان خوشباش بر نقش خود است فتنھ نقاش 
 کما ورد عنھ او تیت بجوامع الکم ۷

                                                           



۲٤ 

 است غلغل اندر شوق این از بلبل
 جنون در مجنون ھمچو مجنون بید

 نمود نمجنو جنون این ھم را قیس
 آن تفصیل قصص احسن در ھست
 نبی از مقصد نیست خوانی قصھ

 ذوفنون ای بیاب خود وجود از
 بیان علم مجملی كتاب تو

 اصغری ۱جھان صورت در گرچھ
 ھم دوائی ھم طبیب ۲ھم تو دردی

 است الحق وجھ ھمین اكبر حجت
 بود اعظم هللا باب صورتش

 

 است گل گلرخ آن عشق از رو سرخ
 خون غرق وی از باشد ٥خون ھم تبر
 بودر دل زلیخا دست از یوسف

 بخوان اشاراتش آن عبارات از
 غبی ھر بر عیان مقصد این نیست
 برون درون تو از معنی نیست

 مكان و كون این ذات تست حشر
 اكبری جھان معنی در لیك
 حبیب ھم عاشق ھم تو عشقی تو ھم

 است مطلق نور وجھ این باطن
 بود اقدم هللا عین باطنش

 

 ضمیر  ایخوش است طوبی درخت این 
 نصیر سلطان و ھست ھسكین ھم

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم الرا تلک آیات الکتاب الی قو لھ لمن الغافلین

 عظیم مفتاحی ھست دلرا باب
 خبر اندر را و الم با الف ھست
 عجب ای عظمی آیات اینھمھ

 برخورید آن معنی بر شما تا
 روشنی كتاب از پیمبر ای

 مبین قرآن ماست وحی چونكھ
 نبود قصھ این از آگاھیت یعنی

 

 رحیم رحمن هللا بسم اوست 
 بصر با ای وفئر هللا رمز

 عرب لفظ بر فرستادیم ما
 بنگرید دانش ز باعجازش ھم

 احسنی قصھ میخوانیم بر تو
 غافلین از ھم تو یودب این از پیش
 میفزود بعلمت دم ھر ما وحی

 

 خداست از غفلت مذموم غفلت 
 بجاست كاری خدا غیر از غفلت

 

 

 فیک انطوری العالم االکبراشاره بھ شعر علی ع کھ می فرماید انزعم انک جرم صعیر و  ۱
 نیز اشاره بشعر دیگر آنحضرت است دواتک فیک و التشعر و دائک منک وال تبصر ۲
 عناب ٥

                                                           



۲٥ 

 

 ذا قال یوسف البیھ یا ابت انی رایت الی قولھ ساجدینا

 پدر با یوسف آنكھ آور یاد
 استارگان یازده با ھمچنین

 خبر اندر آن تأویل ظاھر
 آمدند وارد مصر بملك چون

 دان نكتھ ای را باطن تأویل
 شھود در یوسفھ ب كوكب سجده

 كردھاند سجودت یكسر قدسیان
 وجود اندر نفس و عقل حس یازده

 رو ز آنمھ حجاب براندازد نچو
 جامع اسماء حسنی آدم است

 ولی سلیمان یوسف و آدم
 

 قمر خواب خوش شمس و گفت دیدم 
 آن رمز باشد چھ كردندم سجده
 پدر و است خالھ و اخوان سجده

 شدند ساجد ایزدی شكر بھر
 بخوان آدم قصھ رمز ھمچو
 مالئک بر تو بود آن سجود چون
 اند كرده وجودت غرق كل و جزو
 سجود را ما دلبر حسن كرده
 مجو دیگر قمر و شمس از نور

 است او توأم با نیز یوسف حسن
 علی آن اندر ظاھر قمیصی چون

 

است  یكی خود ممثل را ھا مثل این 
 ذكیست قلب با كھ ھر میشناسد

 

 

 

 جذبھ

 بست پای گیسوی درتار بد چو دل
 حسن وجھ آن سودای سر كز

 راه ز مشكینش خط كاروان
 دست ن تار آ بر چو زد دل یوسف

 كن دل تعبیر خواب این پدر ای
 سودائیم رخش سودای ز من

 بخواب دیدم من كھ او مست چشم
 ۱الحزین القلب علی لھفی ابی یا

 من ز میخواھد چھ او زلف تار
 كند مجنون دلم عشقش از دم ھر

  پیمانھ از كرده خرابم خود
 برد راه از دلم خالش نقطھ

 رفت آشفتھ هطر با سرگران
 پدر ای زلفش چو پریشانم من
 ۲الھوی فی ھجری طال قد ابی یا

 الست ایام اندر میدید خواب 
 ذقن چاه در زلف از اوفتاد
 سیاه آنزلف از آوردند تاری

 نشست جان سریر بر چھ از آمد
 كن زنجیر ام دیوانھ دل یا

 شیدائیم دل ای كنمی چاره
 كباب من قلب غیر نخواھد می

 دین و عقل من از برده او غمزه
 وطن از است كرده آواره رام كھ

 كند جیحون دل خون از را دیده
 دیوانھ چرا میگوید باز

 برد چاه در زنخ سیب آن عشق
 رفت ناگفتھ سخن من با سنگدل
 بدر عالم این از خواھم عالمی
 الوری یھدی من فیالعشق ضلنی

 ای پدر من دریغ و اندوه من بر قلب اندوھناک است.  ۱
 ای پدر من مھجوری من در ھوی و محبت طوالنی شد گمراھی کرد مرا در عشق آنکھ ھادی خلق بود.  ۲

                                                           



۲٦ 

 كند ھندستان یاد جانم پیل
 فراق اندر دلم شد خون پدر ای
 بدل دارم ھا عقده زلفش ز من

 شدم پرنازش مست چشم مست
 نشاة لعل لبش از بیخودم

 كرده افسون و مكر بس دلبرا
 رقیب قصد بر كشیدی تیغ گر
 تو مست چشم وھمچ خرابم من

 نگار ای خرابم و مست من چونكھ
 

 كند بستان آن یاد جان بلبل
 اشتیاق؟ درد شرح بگویم چون

 گسل انپیم دلبر آن كرد چھ تا
 شدم رازش ھر پوشیده از آگھ

 دوروئی مشربش آن از واقفم
 كرده خون در غرقھ را عالمی

 حبیب كشیدستی خون در چرا پس
 دست تو از آه كھ گوید ھمی دل

 زاختیار خارج ھست گویم آنچھ
 

 بگیر مستم اشتر مھار یا 
 بگیر دستم از دل دل در درآ یا

 

 

 

 الی قولھ تعالی حکمی علیمیا بین ال تقصص رؤیاک علی اخوتک 

 نكو جان پسر ای یعقوب گفت
 میبرند حسدھا خوابت زین برتو

 است دشمن شیطان كھ ایمن مباش تو
 ۱مجتبا حق خواھدت ھمچنانكھ

 تمام تو بر میكند را نعمتش
 سربلند را نبی یعقوب آل
 سروری خالیق بر دھدشان ھم

 

 مگو اخوان با دوش دیدی آنچھ 
 كنند اخوان این كارت در مكرھا

 است فن پر عدوی او انسان بھر
 خوابھا رمز ز سازد واقفت

 ھمام ای پدرھات بر ھمچنانكھ
 ارجمند مقام بدھد و سازد

 پیغمبری رتبھ ببخشد ھم
 

 است  ۲متقن فعلش و دانا بود او 
 است روشن كس ھر احوال او نزد

 

 

 

 اشاره و تنبیھ

 شھی شھباز ایكھ دل طایر
 مگو اخوان باین سلطان آن راز

 تواند اخوان جملھ اینان گرچھ
 تواند اخوان جملھ اینان گرچھ
 حسد از صافی نیست دلشان چونكھ

 مده ابلھ بر لؤلؤ شھوار
 كور ابروی بر وسمھ نباشد خوش

 آگھی عنقا قاف زاشیان 
 مگو خامان بر پختھ ھای نكتھ

 ابناء جانان تواند جملگی
 نوح اسرار از واقف كنعان نیست

 سدر كیدی یوسفت بر حسد از
 مده گمره بھر را آنشھ سر

 ۳ھور روی بیند نھ خفاشی چشم

 برگزیده ۱
 محکم و استوار ۲
 خورشید ۳

                                                           



۲۷ 

 مزاج بمحروری ده كم انگبین
 كن مستور ره گنج بر یافتی

 كن چاه اندر سر شد جو دلت ور
 گو راز خاكبازی اندر كھ یا
 نشین خامش بخور دل خون كھ یا

 بود خامش دل كھ خواھم ھمی من
 بدل آتش میزند عشقش لیك
 بیفروغ حاسدان از باك چھ خود
 نیست باز جانش گوش زیندم آنكھ

 

 سراج ندھد مادری بكور كس
 كن كور پی سارقش نیابد تا

 كن آگاه دل راز از را چاه
 گو باز بخاكی آسا بوتراب

 غمین افتی غم چاه اندر نھ ور
 بود ھش و عقل ز او گفت كھ یا

 بھل حاصل بی خردمندی كاین
 دروغ از ببندند عرفان بخود كھ
 نیست راز گویی ھرچھ نفھمد می

 

 استماع خود كنم گویم ھمی خود 
 سماع بر را ره افسرده ھر نیست

 

 

 

 لقد کان فی یوسف و اخوتھ آیات للسائلین

 دل اطوار باشدت گر طالبا
 قدر در و قضا در حق حكمت
 مكرالماكرین آنكھ مینماید

 بشر بر عفت راه نماید ھم
 سلوك مقامات بر اشارت ھم
 است ذلت حضیض بر اشارت ھم

 

 دل اسرار بس اینقصھ در ھست 
 گر جلوه دل بر قصھ زین میشود
 الحافظین خیر هللا و باطل

 گر جلوه ربش برھان شود تا
 ملوك شودتاج چون فقیری كھ
 ت استبس عزّ  خواری ترا از پس كھ

 

 است معنوی نغز اشارتھای ھم 
 است  ۱محتوی را معنوی روح سیر

 

 

 

 ا لیوسف و اخوه احب الی قولھ ان کنتم فاعلیناذقالو

 شدند آگھ خواب ز اخوان قضا از
 ایعجب ھم با گفتند ھمی پس
 كمال صاحب و قوت با ھمھ ما

 است بھتر یوسف نھ تنھا او پیش
 كرد چاره را طالعی بی این باید

 پدر آرد شما سوی رو كھ تا
 سخن این یھودا با شمعون گفت
 كشید را برادر این باشد حیف

 كشند بیرون چھ ز نوردانش ره

 شدند گمره یكبارگی حسد از 
 احب است یعقوب نزد ما از یوسف

 ضالل در یوسف حب از پدر وان
 است برتر ما از ھم بنیامین بلكھ

 كرد آواره ورا یا یوسف كشت
 سیر خوش قومی گردید آن از بعد

 من رای نباشد این قائلی گفت
 افكنید بچاھش من از شنویدب

 برند شاید دیگرش شھر سوی

 در بردارنده ۱
                                                           



 این گفت الوی كھ آمد خبر در
 

 مرسلین نسلش ز آمد پدید پس
 

 پسند آمد او رای را جملگی 
 آمدند یعقوب نزد كین از پر دل

 

 

 
 

 قالوا یا ابانا مالک ال تامنا الی قولھ انا لھ لحافظون

 این چیست از پدر ای بگفتند پس
 خیرخواه و ناصحیم را او مر ما

 روان صحرایش سوی انھخ ز كن
 

 امین نمیدانی بیوسفمان كھ 
 گاه گاه بصحرا رو گاھش ز كن
 روان وتفریح بازی كند تا

 

 پدر ای را او نگھبانیم ما 
 نمیآید بدر خانھ از چھ از

 

 

 
 اشاره و ایقاظ

 این قوی و حواس این برادر ای
 كنند دورت جان یعقوب از كھ تا

 طالبند را خود لذات یكی ھر
 شریف عقل طلعت مھ یوسف

 مرو ایشان پی از باش بھش ھان
 ھوس در و ھوی در میكشندت

 اعوذ قل خوان بر اند گرچھ بس سخت
 

 ھوی و لعب جانب میبرندت 
 افكنند چاھت قعر در حسد از

 جاذبند طبیعت از را خود بھر
 كثیف چاه در وسواس از افتد
 مرو شیطان پی كریماالب ای
 یكنفس مكن تو دوری پدر از
 الوذ باہلل النفس شرور من

 

 

 
 قال انی لیحزننی ان تذھبوا بھ الی قولھ اذا لخاسرون

 زندگی نخواھم یوسف بی گفت
 شوم دلخستھ و محزون شب و روز
 شود غفلت من فرزند از ترسم

 خورد گرگی اگر گفتندش باز
 كنیم غفلت دمی او از كجا ما

 

 پایندگی مجو بیجان ازتن 
 میروم ودخ از ھم من او رود چون

 درد گرگی ناگھان را یوسفم
 رسد ما بر زیان بس را یوسفت

 كنیم غفلت این از را خود ریشة
 

 قضا حكم بر یعقوب عاقبت 
 فضا شد تنگش لیك راضی گشت

 

 

 
 ھیعرفان نكتھ

 اتمیز اب ای ذات یعقوب بر در  عزیز ای روحت ھستی یوسف

۲۸ 



 كاینات از او حسن تر بر بود
 اند وی اخوان كھ آن تعینھا و

 وجود اهش از دورافكندن بھر
 ملول بودی دوریش از پدر وان

 زین تعین در طبیعت خائفم
 صعود قوس در ھیچ برنگردد

 قبول امكان و نقصان آن لیك
 شد آواره غیب ملك از الجرم
 دان نكتھ ای گرد باز صورت سوی

 آراستند كسوتی او تن بر
 نمود بر در خلتش قمیص ھم

 رضاست و زتسلیم كسوت این یعنی
 قدیر حكم زا ھیچ نھ پیچد سر

 درآغوشش كشید خود جان پس چون
 او ھوش پرد كھ آمد آن وقت
 شبم شمع تو رخسار ای گفت
 ضمیر خوش ای است قبلھ تن تو قلب

 مباش غافل حق یاد از ھیچگاه
 نما دل زبان ورد حق نام

 خیال نقش بكن را او آنقدر
 شود ظاھر دلت در جمالش چون
 ذكر تو بر تو فكر آید غالب
 بس و نامی بود تیھس از برتو
 صورتش خیالت اندر نشست چون
 یار نشناسی تو كھ باشد آن آفت
 براه سالك ای داری خطرھا بس

 جبرئیل روح تاییدت کند
 

 اسماء حق بود و صفات مظھر
 اند ساعی آوارگیش حسد از

 شھود در كاید كردند سعیھا
 اینمقول است بوده حال زبان در
 یوسفم طبیعت گرگ درد كھ

 شھود از ناید غیب ملك سوی
 نزول قوس بر میبود او میل

 شد بیچاره اینچنین طبع درچھ
 بیان و لفظ این معنی از است قاصر
 پیراستند او گیسوی سنبل
 بود ابراھیم میراث از كھ چون

 قضاست بر راضی نیز من یوسف
 پیر حكم بر دش تسلیم او نفس

 كشید دوشش و بر بر لطفی دست
 او گوش نزد برد را لب دو ھر

 گر نیائی جان بیاید بر لبم
 پیر نور آمد چونكھ پاكدارش

 جزاش از بیندیش ھرگز مكن بد
 نما مشكل ھر حل اعظم اسم ز
 مثال در جمالش ظاھر شود تا

 شود قاھر او و مغلوب نفس تو
 فكرتو و ذكر گردند متحد
 كس هللا وجھ غیر دل در نیست

 آفتش ھر از قلب دارد باز
 شھریار باشی یار چونشناسی
 نگاه میدارد جملھ از حق ترا

 كند تسدیدت پیراست باطن
 

 وصیت ھا بدو لب ھمی گفت این 
 جو دو بودی روان چشمانش دو وز

 

 

 

 بیان سبب ابتالء یعقوب

 انبیا بر ابتال و بال ھر
 بزاد بینامین چون یوسف مادر

 قضا از یعقوب داشت كنیزی یك
 ز جان بنیامین بھ او شیردادی

 فروخت هللا نبی چون جوانرا آن

 كیا ای نبوده ھرگز سبب بی 
 بداد جان ناگھ بود نفاسش در
 داخ امر از آورد پسر ھم
 جوان یك كنیزك پور شد كھ تا

 جدائی دل بسوخت از را مادرش
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۳۰ 

 خدا با زاری و كرد بس تضرع
 كنیز ای فرزند وصل بر رسی تو
 فراق اندر تو درد ھم شود او

 اند گفتھ بالیش در دیگر وجھ
 گرسنھ بد او اصحاب از یك تن

 

 ءسما از دادش آواز ھاتفی
 عزیز بر كنعان پیر آنكھ از پیش
 اشتیاق درد ز گرید شب و روز
 گوسفند یك بد كشتھ روزی آنكھ

 نھ یعقوب او احوال از واقف
 

 فقیر آنمرد بد جوعان بشب تا 
 پیر یعقوب مبتال شد زانسبب

 

 

 

 ذھبوا بھ اجمعوا الی قولھ تعالی و ھم ال یشعرون فلما

 پدر چشم از گشتند چون دور
 ماه و مھر از حالیا جو مدد كھ

 خدا بھر از آخر یوسف گفت
 حزین پیر آن بر آخر رحمتی

 سخن این كن رھا گفتندش جملھ
 زتن پیراھن كرد بیرون چونكھ

 عناد از كردند چاه در رسن پس
 رسید چھ میان آنمھ چون تن

 نمود دلخستھ یعقوب از یاد
 تمام ماه آن بگرفت حق امر ز

 پدر شكل را روح یوسف دید
 چاه قعر در پدر جان ای گفت

 آه آه اخوان جور از پدر ای
 كرد نالھ و آه و افشاند اشك بسكھ
 االمین آنروح گفت چنینش پس
 نیم او جز ولی یعقوبم نھ من
 پسر شیرین ای فرمودت خدا ھم

 آگھی ماھاست زین میدھیشان
 كنون برادرھا آن بگفتند پس

 با پدر گوئیم او را خورده گرگ
 ما نھ برادرھا ای الوی گفت

 خبر این یعقوب ز كتمان چون توان
 چیست پس تدبیر گفتند جملگی

 پیغمبرش از حق بپوشاند تا

 بسر آن برویش میزد یكی آن 
 چاه قعر اندر اندازیمت اینك
 جفا این من بر دارید روا گر
 دین یوم وز اندیشھ خدا از

 پیرھن كن برون از تن زودتر
 رسن بر محكم بستند بازویش
 بیاد  نامد وفا و مھر ھیچشان

 اامیدحیوة خویشتن شد ن از
 فرود آمد االمین روح آسمان ز

 مقام سنگی روی آھستھ دادش
 خطر و خوف ھمھ از آرام گشت

 ند اشتباه یاین توئی یا دیده ب
 رویم از سیلی ایشان شد سیاه

 كرد ھالھ ماھش چون رخسار گرد
 ۱انین این كن كم پیمبرزاده ای

 پیم خوش رسول آن وحی حامل
 بسر آمد خوان تراااز آنچھ
 ابلھی از بود كردند را آنچھ
 بخون را قمیصش آن آغشت باید
 بزرگ اینكار از تقدیر بود

 ذوالعال و ایم پیمبرزاده خود
 بصر با و ضمیر روشن بود چون
 نیست بحق تدبیر  ۲الجا جز گفت
 باورش بیاید ما كذب قول

 نالھ  ۱
 پناه بردن ۲

                                                           



۳۱ 

 كریم ھم و جواد باشد حق چونكھ
 نماز بھر از آنگھ كردند غسل

 ھمام آئین یعقوب ای در بود
 قلیل حد بدی عده این عنیی

 قلیل بد جماعت در عددشان چون
 

 رحیم  ھم و غفور و ستار ھست
 باز  كردند بحق رو جماعت با

 مام ا یك باشد مأموم ده آنكھ
 بود آئین خلیل می اینچنین

 جلیل  حق پیشوا الوی گفت
 

 ابلھی از نماز و زاری بعد 
 ھذه۱  اكتم گفتند دعا در

 

 

 

 و جاؤا اباھم عشاء یبکون الی قولھ ما تصفون

 شامگاه یوسف اخوان آمدند
 چاكچاك نموده تن بر ھا جامھ

 زدي بد فال اول تو ز پدر كي
 ۲استباق بھر رفتیم ھمھ ما
 آنزمان دیدیم برگشتیم ونكھچ

 راستگو را ما داني تو نمي گر
 گوسفند بخون را قمیصش چون

 درباختند جفا نرد پدر با
 نفس ببریدش فرزند غم از

 بجوش آمد غضب از خونش بسكھ
 بریخت دل خون دیده از اشك جاي
 دل دود و دیدگان زاشك كرد
 سخن این باشد صدق ار بگفت پس
 قبیح اینكار آراست نفس بلكھ

 جھان اندر ام چاره اكنون نیست
 

 براه بد چشمش كھ پیري آن نزد 
 خاك مكر روي ز سر بر ریختھ

 بدي بر رسیدي كردي دلي بد
 طاق اسباب سر بر یوسف ماند

 ناگھان گرگي خورده را یوسفت
 او خون پر پیراھن این شاھد
 بدند آلوده شید از این از پیش
 ساختند ماتش فرزند بیرخ
 وئیا رفت از قفس گ جانش مرغ
 بھوش آمد دگر و رفت زھش ھي

 گسیخت بندتن میخواست جان مرغ
 گل جملھ ۳غبرا تیره را آسمان

 پیرھن پاره ھیچ نبود چھ از
 صحیح نبود ھم گرگ بر نسبتش

 مستعان خداي كھ تسلیم جز
 

 جمیل صبر مرا باید بال در 
 جلیل داناي حكم بر راضیم

 

 

 

 

 

 

 
 بپوشان  ۱
 پیشی گرفتن در دویدن و بازی و تیراندازی و غیره ۲
 زمین ۳
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 و کانوا فیھ من الزاھدین و جائت سیارة الی قولھ

 كاروان آمد راه از قضا از
 شدند چھ آب محتاج کاروان

 نیاالم روح نیچن را وسفی گفت
 رفت دلو انیم در كنعان ماه

 دیبركش چھ از دلو یبسخت چون
 ماه و مھر شیرو اشراق از روشن

 گام برداشت كاروان یسو زود
 سفر سود حق است داده بما خوش
 افلھق ریم ذعر ابن مالك

 نیا از قبل سال پنجاه در چونكھ
 قند مصر در برد تا گرفتنش بر

 شام و صبح محبت از ھودای وان
 دیبنگر چھ در چون و آنروز آمد

 كاروان انیم را وسفی افتی
 قافلھ نزد بھ اخوان آمدند

 كم یبدرھما مشیفروشیم
 است ۱آبق ھم كندیم یدزد چونكھ

 

 آن در بد وسفی كھ یآنچاھ نزد 
 فكند یدلو بچھ شانیا از ك تنی

 نینش بر اكنون دلو انیم در
 زفت و سخت دشید آنمرد دیبركش
 دید دلو ببرج را یآفتاب
 اهیس یسویگ دو افكنده رخ بر

 غالم ھذا لكم یبشر ای ۲قال
 خوش پسر نیا از بھتر یسود چھ خود
 لھی كف از شدش دل دشیبد چون

 نیھم رشیدتعب بو یخواب دید
 خرند شكر از نتریریش او قند

 طعام یاوردیب خود وسفی بھر
 دیند چھ انیم را كنعان ماه
 آنزمان داد خبر برادرھا بر
 لھی ما از است شده ما نغالمیك

 بغم او از بود دل را ما چونكھ
 است قیال محكم بند شیپا بھر

 
 یرغبتیب از درھم بھجده پس 

 یفت یا گرفتند وسفی متیق
 

 

 تنبیھ ربانی

 بود نسانیا زمان اخوان حال
 مده یبارزان جانا وسفتی
 پسر گلرخ نینچنیا مفروش چیھ

 عنود یا ایبدن را نید یدھ چون
 تیروحان وسفی دانیم قدر

 ذوالجالل جمال تو یمشتر
 لقاست متیق عشق ترا وسفی

 پدر محبوب یبرادرھا بر
 یكودن از وسفتی بر حسد وان
 تست حانیر و راحت برادر آن

 بود ارزان نزدشان وسفی نرخ 
 مده یبنادان كف از یگوھر

 زر بند و میس بند یھست چند
 حسود یا وسفی اخوان از یبدتر
 تیسبحان دلبر یفروش چون

 سفال و سنگ بھر جان یفروش تو
 بھاست ارزانء ازا در هللا یسو ما
 پسر یا بر حسد كم قتیطر در

 یدن ھر نداند را دانا قدر
 تست خندان گل كف از شیدھ چون

 گریزان ۱
 ن پسری است.گفت بشارت باد شما را ای ۲
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 قیرفیا آنگل خار یباش چند
 نھاد آنگھ مصر یسو رو كاروان

 

 قیطر از دور دترا دار حسد نیا
 ۱معاد اخوانرا گشت كنعان یسو

 

 شدند وسفی غم و رنج از فارغ 
 آمدند باز نیحز عقوبی نزد

 

 

 

 و قال الذی اشتریھ من مصر الی قولھ ال یعملون

 دیرس ره از چون مصر در كاروان
 زن و مرد از بود چھ ھر كسری خلق

 چون مگسھائی کھ بر گرد عسل
 نداشت رفتن طاقت شیكو ز كس
 بال یبودیم چون شیباال سرو

 مثالیب آنجمال مر یھركس
 دلستان مات و رانیح بد نكھآو
 بود بربستھ زبان نیا و دھان نیا

 بینص شد یاللسان طال را وانكھ
 غبغبش ھاترنج كی آن یگفت

 كمند شیسویگ گفتیم یكی وان
 غزال را چشمش تگفیم یكی وان
 راه برد زنخدان چاه بر كھ وان

 یكی آن دید قامتش اعتدال
 بود برده دل بس ز مستش نرگس

 یپر و حور رتیغ آن دید كھ ھر
 شیخو وسع بقدر كس ھر طرف ھر

 كالف كف اندر زین یرزالیپ
 باز و دیخورش آن بازار شد گرم

 ریكوسین آن مصر زیعز تا
 بداد وسفی و مالك یراض گشت

 برد خانھ در خوبرو آن زیعز پس
 ولد باشدینم را ما چون گفت

 نیچن را وسفی میداد مكان ما
 بدان یامر بھر غالب بود حق

 

 دیپد شد امتیق یغوغا و شور 
 دھن نیریش آن دور بر شد جمع

 ۲وحل در محبت از دلھا یپا
 بكاشت جان در و دل در مھرش تخم
 مبتال و نمود مفتون را خلق

 كمال و عقل خور در یكرد وصف
 زبانیب شیرو وصف یداد شرح

 بود گفتھ یزبانیب در او وصف
 بیحب از زبانھا با یكرد وصف

 لبش از موھوم گفتیم یگرید
 پرند چون را تنشیگفت دگر وان
 خال و خط ریاس یبود دگر وان
 بچاه وسفی چون رفت دستش ز دل

 یشكیب امھیالق قام قد گفت
 بود كرده امتیق بردن دل ز او
 یمشتر را رخش ماه جان ز شد
 شیپ آورد زر و میس جان و دل با
 الف شیداریخر و عشق از زدیم

 ناز كردیم او حسن چون مالكش
 زر و میس بمالك وزنش ھم داد
 شاد اریبس ستد و داد نیا از شد
 سپرد را او بزن خود طفل یجا
 رسد ینفع بما دیشا ولد نیز

 ھم باو تعبیر رؤیا شد مبین
 آن ریغ نگردد او خواھد ھرچھ

 

 آن ریغ نگردد او خواھد ھرچھ 
  غافلند حق حكمت غالباً از

 

 بازگشت ۱
 گل  ۲
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 و لما بلغ اشده اتیناه حکماً الی قولھ انھ الیفلح الظالمون

 بلوغ و رشد موقع دشیرس چون
 شد قوی محكم كھیھنگام كھ ای

 نیچن باشد كوانین با ما كار
 گرفت بر ره آمدش یامتحان

 وا یموال ھمخوابھ بد آنكھ
 سال ھفت ینھان در خایزل آن

 زرد رخسار آن و چشمان یگود
 دل راز دیبگو تاه كو یمحرم

 شد یمو چون دلبرش عشق ز تن
 اشك ترش از بد پر دهید بسكھ
 دود آه از آشكار بد دل درد
 فام لعل لبان نیریش غم از

 اری زلف سواد شیسودا بود
 شد دمساز دل خون با شب و روز

 ن بودخا چویزل یا یگفت روز
 خواب نھ و آرام و ھست قرارت ین

 بدار دایش دل نیا از دست گفت
 غالم یعبران یبایز صورت

 بخواب را او ام دهید یبطفل من
 زین نام و شھر ز دمیپرس چونكھ

 الیخ نیا از زیعز بر كردم یشو
 زیبا تم جمال با غالم نیا و

 او یدایش دلم باشد شب و روز
 اوست دام در یكودك از دل مرغ

 یعاقل نھ مگر خود گفتا ھیدا
 حال سر از زیعز گر ھیدا گفت

 است خنجر از پر راه نیا گفت ھیدا
 جان عشق از نبرد كس گفتا ھیدا
 عام یرسوا یشویم گفتا ھیدا
 بكاست غم نیز كرتیپ گفتا ھیدا
 نظر كن كم رخش بر گفتا ھیدا
 كجاست از محبت نیا گفتا ھیدا

 فروغ ابدی خرد كھ آنگھ كھ ای 
 ھوی از رست تا میداد دانشش

 نیالمحسن ینجز كھ دانیم نیقی نتو
 گرفت كوفرین ۱عشق با او كار
 او یدایش شد و بسپرد باو دل

 ھالل چون شد تا داشت وسفی عشق
 درد و عشق بر صادقش گواه دو

 دل دمساز بود كو تا یھمدم
 شد یرو مھ آن یرو یھالل چون

 اندرش دینگنجیم گرید خواب
 ماه یرو آھش دود از شد رهیت

 بود صفرائی عشق و تلخکام 
 اریاخت یب دل آنحلقھ در رفتھ

 شد ھمراز باو بودش ھیدا
 بود مجنون چون احوال كھ ترا

 وتاب چیپ اندر ھستت ھماره دل
 اری مست چشم دو از خرابست كو
 حرام كرده خور و خواب خایزل بر

 آفتاب چون ام حجره اندر كامد
 زیعز ھم نامم و مصر شھر گفت

 جمال و فر آنچنان یدرو ستین
 زیآنعز نیا ھست و خواب در دمشید

 او یرسوا شومیم ھم عاقبت
 دوست عشق را ما آغاز از بوده
 غافلی محبت سر از گفت
 حالل من خون گفت آگھ گردد

 است سر بند در كھ ھر گفت ترسد
 آن دیق باشد كھ گو آن با گفت
 عاشق کی بود در  بند نام  گفت
 آتش تراست بر دور از دست گفت
 سر ز آبم گذشت كھ اكنون گفت
 آشناست دل با كھ زانصورت گفت

 .میكند مجمل این تفسیر بعد شعر و باشد باو دیگري عشق گرچھ استا درست سخن این و افتاد عشق با كارش و سر آنكھ مراد ۱
                                                           



 سر ز عشقش رود یك گتفا ھیدا
 یبس باشد خوبرو گفتا ھیدا
 بیطب بھرت آورم گفتا ھیدا
 ستیچ كھ گو بر ات چاره گفتا ھیدا
 كنم درمان درد تو گفتا ھیدا

 راستندیپ خانھ فرمان داد
 گالب مشك و عنبر و ریعب از

 پرند و باید ز او در فرشھا
 اوستاد نقش در نقاش كی خواست

 جدار بر وسفی نقش سازد كھ تا
 

 بدر سر از رودیم جان با گفت
 یكس باشدینم وسفی چون گفت
 بیحب من بیطب باشدیم گفت
 ستین چاره وسفی وصل ریغ گفت

 كنم ھجران از دورت خایزل یا
 آراستند بھشت مشکوئی ھمچون

 حسابیب را شیمشكو خوشبو كرد
 خورند دیبایم آنچھ فواكھ وز
 داد دستور اش خانھ نقش بھر
 كنار در مصور شیخایزل ھم

 
 شود لیما و وسفی ندیب كھ تا 

 شود حاصل دل كام تامل یب
 

 

 

  اشاره عرفانیھ

 آرزوست وصل ترا رگ برادر یا
 مكن او در خود نقش خایزل چون

 نخست كز باشد نفس خایزل آن
 شیخو كام ردیبگ راھش زند تا

 داد تاب خود سنبل خایزل پس
 شست رخسار از كبارهی غم گرد
 زناز پر یبود گرچھ چشمش دو ھر

 كرد شانھ نیمشك یسویگ سنبل
 نمود دربر انیپرن بد یپر چون

 جمال و حسن آن حد ندیب بھ تا
 شنگ و شوخ و بیدلفر را خود دید

 یدلبر و ناز و غنج نیا با گفت
 خندنوش بیدلفر لعل دو با
 سازمشیم خود عشق از قراریب

 باشدش خارا سنگ چون دل گرچھ
 غالم یكا خایزل را وسفی گفت
 اثر بر خایزل ھم وسفی رفت
 دیطپ یم بر در عشق از او قلب

 لبش لعل كوثر شدیم خشك
 نیھفتم بخانھ شد داخل كھ تا

 دوست یرو از كن نقش دل خانھ 
 مكن رو حق عاشق یھست دو بر

 تست قلب طفل رخسار عاشق
 شیب زاندازه دل ابواب كند سد

 داد آب را آتشش چھره چون
 نخست از بھتر آراست را شیخو

 باز كرد بچشمان یناز سرمھ
 كرد وانھید را عقل میگو راست

 نمود معجر قد شمشاد سر بر
 مثال شیدیدیم و آورد نھیآ
 پارسنگ حسنش زانیم در ستین
 یبر من وصل ز وسفی بود یك
 كمند باشدیم كھ میسویگ دو با

 اندازمشیم شوق كمند در
 دشیسا یم نیقی تیر مژگانم

 خرام ھفتم خانھ انیم در
 در بستیم را خانھ ھر اثر بر
 دیناام شد گھ بود دشیام گھ
 تبش یبگرفت وصل فكر ز ھم
 نیغم دل و حبس نھیس در نفس شد

۳٥ 



۳٦ 

 شد كند دلبر شیپ زبانش خود
 برگرفت دل از كبارهی را دست

 دلستان مات و رانیح یمدت
 گلو راه بد بگرفتھ اش ھیگر
 من انیبر دل از غافل تو یكا
 تو خال چون من حال تیرو ز یا

 شكست را صبرم یپا عشقت دست
 افتادھام پا ز من رمیگ دست
 دلم یجا بر است خون دل رفتھ

 یراحت یرسان گر را خستھ
 یا مانھیپ مرا عشقت از یداد

 ساختم در آتشت با سالھا
 آتشم در وت عشق از سال ھفت

 یتب جانم در عشق از یزد بر
 ماه و دیخورش نیكچنی گر شود چون

 افروختھ یآتش جان یا عشقت
 یمن چون یاری و امن مقام نیھ

 بده كامم ھم و بستان دل كام
 ازین و عجز بر افزود یھم او
 كنم یك انتیخ معاذهللا كھ

 ھال ینفس با تو كنیل یعاشق
 ھواست آن یریاس صورت بر تا تو

 كرد میداریخر اوھ ك یزیعز بر
 

 شد تندش عشق ریشمش عاقبت
 گرفت دلبر از ھم دل نبودش دل

 زبان در عشقش آورد عاقبت
 او دامان در ناگاه زد چنگ
 من جان از تو عشق خواھد چھ خود

 دنبال تو از دل باشد یكی تا
 دست ز رفتم ام دهید چشمت دو تا

 ام دلداده من كھ فرما یرحمت
 دلم یرسوا كھ من بر كنظری

 یرحمت سراپا خودتو شود چون
 یا دانھ وصالم نقل از برده
 بگداختم غمت اندر دل و جان

 كشم را خود ای و كامم بده ای
 یمطلب ندارم تو وصل ریغ
 گاه گاه ردیگ برج كی در یجا

 سوختھ استخوانم و ۲لحم و ۱شحم
 یمأمن نباشد نجایا از خوشتر

 بده جامم یكی عشرت یم از
 ناز كردیم یھم رتیغ از وسفی

 كنم یپ چگونھ را عصمت رخش
 بال باشد شد نفس با اگر عشق

 خداست بر پناھم من ھواھا از
 كرد میدار ھوا و داد خوش یجا

 
 كنم یستمكار گر باشد فیح 

 كنم یدار پا ستیبا وفا در
 

 

 تحقیق فی العشق

 عشق یایدر در غرق بازگشتم
 گرفت پر و بال عشق از دل مرغ
 بال دام آن در تو سفوی باش

 وجود نیع ما نزد باشد عشق
 وجود نیع ما نزد باشد عشق

 عقول االتیخ و ادراك ز او

 عشق یسودا كشدیم جنونم در 
 گرفت سر از یعاشق داستان

 ال میھست از كبارهی شدم من
 نبود یزیچ ھم عشق ینبود گر

 عقال شیپا بود كھ یبعقل ای
 فصول و ابواب ز ھم منزه شد

 آن شحوم جمع و پیھ معني بھ شحم ۱
 لحوم و لحام آن جمع و گوشت معني بھ لحم ۲

                                                           



۳۷ 

 كرد جلوه دیمق در مطلق عشق
 نھار و لیل نیا و ارض و آسمان
 مقام نیا اریع كامل مظھر

 برون وحدت خانةیم از آمد
 كرد شھیر وجودش اندر عشق سر

 بود جامع نسخة انسان چونكھ
 وجود در انسان ز كوترین ستین

 شد چاك یعشق ز كس ھر جامة
 مجاز آمد عشق اقسام از یقسم
 بود یرنگ یپ در تنھا  ھآنك

 ھوس و نفس یپ در باشد آنكھ
 لما افروزد بر دل ھر در عشق

 بھر جست یمیبھ نفس او از گر
 است یبیغ بوجھ ھم یمجاز نیا

 بود دهید عاشق كھ باشد نكتة
 ھاسال وتو صورت گردد زشت

 دلست معشوق نھ صورت بدان پس
 مجاز در عاشق بود خایزل ھم

 ستین ذوق را او كھ ھر نداند نیا
 

 كرد شكوه خود از دش عاشق خودبخود
 برقرار باشد عشق از یجملگ
 بنام انسان یا وانھید كی ھست

 جنون و عشق از پرشور یسر با
 كرد شھیب نیا در یجا زدانی ریش

 بود المع او وجھ از عشق سر
 ربود دل ایاش جملھ از او حسن

 شد افالك از برتر یبمعن او
 ساز و سوز در ترا داردیم آنكھ

 بود یننگ عاقبت نبود عشق
 بوالھوس باشد عشق ندارد او
 قدم آخر نھدیم قتیحق در

 قھرھ ب بسوزاند را او عاقبت
 است یبیالر وجھھ آن عاشق

 ربود دل چگونھ خط و خال نھ ور
 خوشحالھا آن از یمجنون و مست
 گلست و آب یك بگداخت دل آنكھ

 باز بكشاند بحق را او مجاز نیا
 باز بكشاند بحق را او مجاز نیا

 

 بازران ندارد انیپا سخن نیا 
 روان عشقش از سوخت خایزل كھ

 

 

 

 و لقد ھمت بھ و ھم بھا الی من عبادنا المخلصین

 رفت دست از بیشك را خایزل چون
 رب برھان اگر وسفی نیھمچن

 ادب از خارج چیھ او نگشت پس
 کیا یا نموده ۱یقصد ھم كھ ور

 تیمعص نخواند كس انیعص قصد
 بشر باشد یول ھر و ینب ھر

 سالھا زعشقت دل خون نشد چون
 دیبق را مطلق دلدار آن دید
 یوق یا است فجور بر ھمت نھ نیا

 دلبران حسن سر داند آنكھ

 زفت امر آن شود واقع خواست تا 
 عجب فعل آن یكرد یدیند یم

 رب برھان قلبھ یف یرا چون
 ایانب بر روا شد یاول ترك
 تیعاف از پا ننھاد برون چون

 خطر ھر از بحق جز منیا ستیك
 بھا ھم نكتھ یدان ھچ اتو

 دیص گشت جانش مرغ گر عجب ین
 یمعنو یرھایس از ھست بلكھ

 آن بر یوقت نھد دل ار است ممكن

 عامھ اخبار در چنانچھ بوده فرضاً ھم قصدي آنست كھ اگر مقصود ھھم و است مجمل و متشابھ باز شعر بیانات در این ۱
 العام. وهللا میل نفساني نھ بوده ھصنعیھ جمالي مشاھده قصد است

                                                           



۳۸ 

 است صنعت اندر صانع شھود نیا
 ثالث ایالدن من اخترت رمز

 نفس كامل احمد كالم از
 شد گرم عشقش نطق خایزل چون

 داد دست وسفیب رتیح و دھشت
 بھل را لسمف دارانیخر نیاھ ك
 دید عقوبی ای هللا روح كھ ای
 ستیا ذره خایزل نیا حسن دید

 او ریغ یباق و یفان او حسن
 

 است شھوت لیم و نفس یھوا ین
 غیاث  ء است ایانس شانیزا یكی كھ

 ن سپسیگرددت حل ز تا بخوان خوش
 شد نرم وسفی قلب ھم یاندك

 برگشاد رخ از پرده یبیرغ ای
 گل كمشتی كند یداریخر چھ

 دید محبوب جلوه كی بگو ای
 ستیا قطره كی او حسن بحر شیپ

   شئی ھالک اال وجھھ کل
 

 جذبھ

 ام آشفتھ و خودیب و مست سخت
 انداختم بدن من یدیند خود
 رفت كبارهی سوانیگ ببند دل
 دائم در من است كھ یمست نیست ایچ

 در تبم مھ آن عشق غالباً از
 مرا انیھذ در انداخت شور تب

 من یدایش بود یعلو عالم
 من مست باشد خمخانھ و خم ھم

 دیزن خنجر بمن گشتم چون مست
 ستمین من شد وارونھ ۱ام جبھ

 ھلھ عشقستم مست و حق مست
 موئی از ھستی من  یباق ستین

 خمھاستم جملھ نشئھ بخش
 است اربی بذكر مو ھر رتنم د

 من خام قلب عشق از شد پختھ
 ادھایفر زنم گنبد نیا ریز

 دیكن رمیعقل تدب از عاقالن
 كند غوغا دل وانھید نیا نھ ور
 ختمیر كریپ ز را یھست پشم
 كجاست یگفت سخن قلبم در آنكھ

 مستانھاش نرگس آن از مستم
 است كف در یمست ز طبعم اشتر
 ریبگ مستم ناقھ مھار ھان

 

 ام گفتھ یك یعاشق و عشق شرح 
 تاختم یمعن ملك در بدن یب

 رفت چارهیب وا چو سازم چون چاره
 است خم تن و است یم گوئیا روحم
 لبم شكر آن ماریدائماً ب

 مرا انیپا یب بحر در دل برد
 من یھایمست و شور یدیند خود

 من دست در یانگشتر عشق و حسن
 دیزن سر و پا و دست بر كاردھا

 ستمیك انھیم در من بود او
 سلسلھ آور زود میپا بھر

 من یمست از شمھ كی بود نیا
 اوحاستم ما اسرار از واقف

 است لب نیریش دلبر آن دلم در
 من جام ھم و ساغر ھم و یم ھم

 فرھادھا یبس سازمیم زنده
 دیكن رمیزنج عشق از عاشقان

 كند رسوا ھمھ عاشق و عاقل
 ختمیب سانش غربال بد ھرچھ

 كجاست یسفتیم عشق در آنكھ
 اش وانھید كنم ردیگ ره كھ ھر

 تاس رفرف بل شتر باشدینم نیا
 ریبگ دستم از دفتر دهیرس شب

 

 بحقیقت طبیعت انجذاب و ملك بر ملكوت غلبھ از كنایة ۱
                                                           



 خروش و جوش و جذبھ نیا یبك تا 
 ھوش و عقل قصص با احسن كن نظم

 

 

 

 بیانی دیگر مطابق خبر در تفسیر برھان رب

 رب برھان نیا ریتفس رد ھست
 روا دفتر نیا در نبود او نقل

 یفت یا یمرو سجاد از ھست
 صنم یرو بر انداخت جامة

 

 عجب یاخبار عامھ قیطر از 
 ایانب خطاھا از دانیم پاك
 یبت خانھ در داشت خایزل كھ

 كنم حق از ایح من وسفی گفت
 

 جماد یجسم از دیآ شرمت نتو چو 
 رب العباد از ھم من دیآ شرمم

 

 

 

 رجوع بمعنی آیھ

 میكن نورش از پر دل یاز تجل   میكن دورش یبد از تا نیھمچن
 

 نیمحسن با نیچن باشد ما كار 
 نیمخلص از بود كھ سفوی با خاصھ

 

 

 

و استبقا الباب و قدت قمیصھ الی من الخاطئین 

 دیرس نجایا چون كار خایزل بر
 روان شد بسرعت وسفی در یسو
 خرام سو نیا دل دشت غزال یكا

 ختمیآو مھر ز بدامانت من
 یختیبگر برم كز یدید چھ خود
 دلبرا من از یزیبگر كجا ھر

 نظر كی صرصر باد چون روان یا
 نگار وصل از بھتر یدید چھ ودخ
 بود دهید وسفی آنچھ دیدینم او
 

 دیرم دامش از كبارهی او دیص 
 كنان سویگ عقب بر خایزل ھم

 دام ز یجست و من از یدیرم چون
 ختمیبگس تور یغ مھر بند

 یختیر اقمیاشت یآبرو
 دترا بندیم راه آھم دود
 نگر سوزان آتش تیقفا بر
 اریاخت یب یختیبگر نینچنیكا
 بود دهیببر حق ریغ از دلش كھ

 
 دیكل یب در ھرھ ب وسفی زد دست 

 دیمج خالق امر از شد باز
 

 

۳۹ 



٤۰ 

 

 اشاره

 عنود نفس از یزیبگر ھم تو چون
 بخوان را فتحنا انا تیآ

 شكست را خایزل صبر شةیش
 درتنش نآ چاكچاك یبود چو دل

 كرد پاره پس از وسفی بر رھنیپ
 تر چارهیب یكس عاشق از ستین

 كند خم ھمچون عشق از بجوش دل
 اریاخت راه ز افعالش ستین
 یعاشق گداز و سوز از آه
 بشتافتند یم چو آخر در بر
 سخن اندر زن كرد یشدستیپ

 پاك ستین كو آن مزد چبود گفت
 بخواند خود بر مرا او وسفی گفت

 روا  ۱یرییتع چیھ من بر ستین
 زمان در خایزل شیخو یشاھد
 پشت ز راھنیپ است پاره گر گفت
 شیپ ز راھنیپ گشتھ دهیدر ور

 ادب با زیعز آن كرد نظر چون
 سترك نكاریا گفت خایزل با

 

 گشود خواھد رخت بر حق دل باب 
 بمؤمن در جھان یاری كند حق

 دست چاره از دگر كوتاھش گشت
 راھنشیپ از ندیب وسفی خواست

 كرد چاره را یچارگیب آن یعنی
 سر ز پا محبت در نداند یم

 كند گم دلبر شیپ در اپ و دست
 اریب را خود سان پروانھ زندیم

 یعاشق ازین و راز از آوخ
 افتندی در پس اندر زیعز آن

 فن و مكر آن و دفع تھمت بھر
 ناك درد عذاب ای زندان ریغ
 براند یباز نینچنیا شھوت لیپ

 مرا یریتقصھ چ یھ نباشد چون
 ناگھان سخنگو شد یطفل كھ ای

 درشت نكاریا رفتھ خایزل از
 شیب اندازه از ھست وسفی جرم

 عقب از پاره دید را رھنیپ
 بزرگ باشد زن مكر زد سر تو از

 

 ماجرا نیا از تو گذرب وسفای 
 افترا نیز كن توبھ خایزل یا

 

 

 دارد. كھ ننگي براي كسي سرزنشكردن و نكوھش عیب كردن ۱
                                                           



٤۱ 

 و قال نسوة فی المدینة الی قولھ من الجاھلین

 بجوش آمد عشق ز خم چون دل باز
 كرد دلدار نرگس ادی باز

 است سر بر لبانش نیریش آن شور
 كرد وانھید را عقل ینشآة م

 سود و سودا نیا در دلیا عاقبت
 یا آشفتھ روز كھ یخوردست چھ شب
 بستھ ای مانیپ مانھیپ با باز

 گرفت سرسامت كھ ای یصرع كھ ای
 دیكش طورت در باز جان یموس
 زده صھبا دلبر آمد باز

 آمده دست در غیتد ش مست ترك
 است یمست نشان چشمش گردش
 مال بر فتاده پرده از عشقت

 شده محفل ھر نقل داستانت
 بھم سازدینم یمستور و عشق

 باش آماده كنون را مالمت مر
 بلند شد خایزل عشق آتش

 دلش راز شد مصر اندر شھره
 جالل و جاه با مصر زنان آن

 شتنیخو غالم عشق از زن كان
 اسبھ تاختھ دو قلبش بر عشق

 تشكاف بر را دلش آنسان عشق ریت
 ننگ و نام و رسم و اسم نداندیم

 ھمسرش یزیعز چون باشد كھ ھر
 یدلبر و ناز و كبر از غالم وان
 پست ھست محبت در زن نیا طبع

 نكوست بس یغالم خود وسفی گرچھ
 مرا یدید اگر یگفت یزن ھر
 ضالل اندر دلست را خایزل وان
 دیرس كسری خبر نیا خایزل بر

 دل شیدائیم ایھ گفت با دل ک
 خطاب دل از كرد عشق با نیھمچن

 یزد ھم بر ھاخان جا ھر كھیا

 فروشیم دادش كھ یم زان شد مست 
 كرد داریب را دهیخواب فتنھ
 است گرید یجنون سر در دمش ھر

 كرد جانانھ رخ عشق از ماتش
 پود و ھر تار تیھست از بگسلد
 یا خفتھ پھلو چھ بر جانا دوش

 یبشكستھا را سخت یتوبھ ھا
 گرفت آرامت دل از دل آرام ای

 دیكش شورت در كھ نمكدان خود
 زده باال نیآست قتلت بھر
 آمده مست دل نیا قتل بھر

 است یھست یجا چھ یمست نیچن با
 صدا نیا دیبشن ھوشیب ھر گوش
 شده حاصلیب تو یپوش پرده

 متھم از مجو را یكنامین
 باش افتاده زبان بر خایزل چون
 فكند اندر بشھر او شررھا بس

 شرسوائی نیامد حاصل ریغ
 مقال نیا ھم با گفتند یجملگ

 مفتتن شد چسان حشمت چنان با
 ساختھ رخ از شھماتش  ۱یدقیب

 افتین وسفی بجز دل كاندرون
 بسنگ زد بر خود یتقوا شةیش
 برش از دل برد چون یغالم كی
 یسر باشدینم شیخایزل با

 ببست دل خود برچاكر چون نھ ور
 اوست از كوترین مصر در جوان بس
 مرا یدیبگز و یداد كف ز دل
 وصال خواھدیم شیخو غالم كز

 دیكش یآھ زدل و ھوش از رفت
 رسوائی یپ یھست یبك تا
 آب قطره كی من قلب كرده تو یك

 یزد آدم و عالم اندر آتش

 مھرھھا از یكي خانة كند حركت طرف بخواھد ھر از شطرنج شاه كھ است وقتي اتشھ م و است شطرنج پیاده اسم بیدق ۱
 باشد. كش العبین باصطالح و باشد

                                                           



 جنون ساز دلم اندر یزد بس
 شدند مالمتگر بانمیرق آن

 آراستند یمجلس بگفتا پس
 زنان آن بھره ساخت یگاھ ھیتك

 وترنج نارنج و مویل با كارد
 زیعز ماه یا كھ وسفی با گفت

 خرام خوش یا هجلو كی از خواھم
 كنند كم مالمت من بر دگر تا

 لباس گلگون كی آراست بر تنش
 اش وانھید زنان آن گردند كھ تا

 طعام مشغول گشتند زنان چون
 زنان دست در كارد و بد ترنج

 نظر وسفی بر كردند زنان چون
 است اسرشتھ نور ز نیا هللا حاش

 بنج جیگ و خمر مست چون یكی ھر
 زمان اندر شدند ضیحا یجملگ
 منفعل مالمت از گشتند جملھ
 شكفت ھم از گل ھمچو خایزل پس

 زنان یا ھمانست دشیدید نكھیا
 نیجب مھ نیا است من نید آفت
 كاستم او غم از را تن كوه

 ستین ھمراه من قصد با او كیل
 میافكن بزندان یچند دشیبا

 تراست حق یآر گفتند زنان آن
 خواند شیخو بنزد وسفی یكی ھر
 برند وسفی كف از دل مگر تا

 جھان ندخداو یا وسفی گفت
 ما بند دل زنان نیا مھرھ ب كھ

 

 برون پرده از رازم شد عاقبت
 زدند وتسخر طعنھ میقفا در
 خواستند بدعوت ھم را زنان آن
 بھرشان یذیلذ یخورشھا ھم
 رنج ز دیآسا كھ كی ھر بر در

 زیمر نانیا بر در میآبرو
 حرام یزنانساز بر یپسند خود
 كنند پرخم طره ریاس دل
 اقتباس كرد او حسن از لباس ھم

 اش شانھ سویبگ زد بر گفت تا
 خرام مجلس در كھ وسفی با گفت
 انیع مجلس در گشت یكافتاب
 بشر ھذا ما گفتند یجملگ

 است افرشتھ یآدم نباشد نیا
 ترنج یجا بر دیربب را دست
 گلرخان آن رخ از دیپر رنگ
 خجل خور نزد گشتند مھ ھمچو

 گفت و كرد شانیبا رو خندخندان
 زنان طعنھ او از دیگشت بمن كھ
 نیقر گرددینم من با چگھیھ
 برخاستم یزندگ و آبرو ز

 ستین آگاه دلم از چیگوئیا ھ
 میكن امرش باو چھ ھر كند ای

 بجاست یماھ نینچنیا بر تو عشق
 رساند او بر خود عشق اشارت از
 كمند یابرو یاشارتھا از

 آن از بھتر من نزد زندان ھست
 كندما دل جھان دو ھر از كھ من

 
 دشانیش نیا من ز ینگردان گر 

 دشانیق در رود ینادان ز دل
 

 

 
 فاستجاب لھ ربھ الی قولھ حتی حین

 
 مستجاب آندم وسفی یدعا شد

 میعل ھم و عیسم باشد حق چونكھ
 حرم دیص كان دندید زنان چون

 غالم نیا گفتند جملھ خایزل با

 ناصواب فعل و دیك یو از گشت 
 میب و خوف از بندگان رھاندیم

 رم بنمود زلفشان كمند از
 عام یرسوا خود یموال مر ردك

٤۲ 



 نیا از بعد زندان و ریزنج دشیبا
 شیناكام آن دید خایزل چون
 درد یرو از زیعز با بگفتا پس

 میافكن بزندان یچند دشیبا
 زانجوان طھارت اتیآ گرچھ

 آھنگران كرد احضار زمان در
 كرد ریزنج در ساق نیبلور آن

 سوار اشتر كیب نمودندش پس
 خروش و جوش و ھیگر اندر خلق
 گلھ ما از مكن وسفی یا گفت
 ماست انوار از روشن زندان و چاه
 لباس لیداده تبد خایزل ھم
 آید ندم  یم رتوب  ندیب بھ تا
 گره تیبایز یرو بر مده تو

 

 نینچنیا یعبد چیھ نگردد تا
 رسوائی و بدنامیش نیھمچن

 كرد شھره شقدر تعّ  غالمم نیكا
 میكن فارغ مردمان حرف ز خود

 آن حبس دیبا گفتند انیع بد
 گران ریزنج خواست شیپا بھر

 كرد ریش یپا و دست بر سلسلھ
 زار زار ھیبگر گردش بر خلق
 سروش سفوی دل بر حق از كامد

 سلسلھ باشد چھ ما عشق شیپ
 راست و چپ از رھست در امتحانھا

 ناس جمع انیم اندر آمده
 قدم بردارد بلكھ خالصت بر
 بھ نفس یھوا از زندان و بند

 

 بند و ریزنج بپا باشد گر ترا 
 كمند اندر دلست را خایزل مر

 

 

 
 اشاره

 كن ریزنج را نفس برادر یا
 ویھ بر را او لیم یدید چونكھ

 دتیبا اضتیر مھو فكر و ذكر
 ریفق یا است قسم دو بر اضتیر وان

 ابتالست و بال آن یاضطرار
 تراش ده اضتیر الماس از نفس

 داستان آن گو و بگذار سخن نیا
 ساری بر و نیمی بر وسفی چیھ

 دیرس زندان در بر ن تایھمچن
 خون یایدر یدل با او بازگشت

 قھر یرو از یبد كارش نیا گرچھ
 ستیچ ز معشوقان قلب ایآ گفت
 انتھاست یب دلبران ناز و كبر
 ستیچ عشق جز عاشقان گناه خود
 گل ھمچو دھان آن نخندد گر
 نبود یھاروت چو چشمانش دو گر
 تاب آشفتھ طره آن نداد گر
 وار وانھید سخن نیا یگفت باز

 شیخو اری فكندم زندان در گرچھ
 

 كن ریكردنش تدب زندان بھر 
 نقوییا دننمو زندان دتیبا

 دتینا غالب نفس آن تا بعقل
 ریبص بر آن است واضح یاریاخت

 این ریاضت غالباً بر اولیاست
 خداش درگاه مقبول یتا كن

 آندلستان كرد چھ خاتایل ز بر
 قراریب خایزل شد و دیننگر

 دیناام وصالش از خایزل شد
 فزون اول از گشتش دل در عشق

 زھر قھر از دیچشیم دم ھر كیل
 ستین سخت نسانیا زین ھنآ و سنگ

 استیكبر دادگانشان كف از دل با
 ستین پاداش یدشمن را یدوست
 مل چو جوشد بدن در یك من خون

 نمود افسونم كھ ذلت در چھ
 اضطراب در نیچن دل یفتاد یك

 اری ز دمید من آنچھ ندینب كس
 شیخو دلدار با حبس نمودم دل
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 فنون و جنونست ھفتصد را عشق 
 جنون غرق من وھمچ مبادا كس

 

 

 
 

 و دخل معھ السجن فتیان الی قولھ تستفتیان
 بند و زندان در رفت وسفی چونكھ

 آبدار گرید و خباز یكی آن
 و پند وعظ ھم دادشانیم تیتسل

 كرد ریتعب شان خواب ھر نیھمچن
 خواب ز آندو برخواستند یشب كی

 من كھ گفتا یكی یزندان دو زان
 من عنب فشردمیم یتاك ریز

 نان سفره دمید كھ گفتا دگر وان
 دوش خواب نیز یآگھ را ما تو ده

 طعام ۱تانیا وقت از شیپ گفت
 علم و رویا را بمن آموخت رب

 یكاھن و سحر علم نباشد نیا
 لینب عقوبی و اسحق بعم تا

 آئین ما توحید حق بود خود
 نیمشرك عداد اندر میستین

 است وحدت خود یكثرت مبدء ھر
 دون و یالع بھر فضلش بود نیا
 گوئید راست من سجن اری دو یا
 است بھتر واحد قھار آن كھ ای

 دیا دهیبگز خدا از ریغ را ھرچھ
 اند دهینام آباء شما كھ ای

 رواست یك را یكی جز شیاین مر
 اوست سرگردان و محو ایاش جملھ

 جھان اندر بود نیا ثابت نید
 شیخو سجن اری دو با آنگھ گفت
 رھا زندان از گردد باشد زود
 برند زنان از است خباز كھ وان

 سرش از مرغان  ۲مصلوب شد چونكھ
 تأویل رؤیای شما  این بود 

 شدند در بزندان او با جوان دو 
 غبار شانیزدود خاطر از وسفی

 برند خاطر از غصھ و رنج تا كھ
 كرد ریزنج خود مھر بر قلبشان

 ابخط و نمودند وسفی بر یرو
 چمن و یبوستان دمید دوش

 طرب من بر دھد و خمر تا شود
 آن از یمرغ خورد و ھست سرم بر

 ھوش و عقل با و محسن یھست كھ یا
 ر رؤیاتان تمامیتعب كنمیم

 ۳سبب از مسبب بر یپ تا برم
 یدن ھر را او مر ردیفراگ كھ
 لیخل میبراھ نید من نید

 خلق ما عیجم از منزه حق
 نیھالك از بود مشرك ما نزد

 است كثرت یاعتبار وحدت اصل
 شكرونی ال ھم الناس اكثر
 خداست نیچند نزدتان ایآ بھتر

 است برتر انسان عقل و وھم ز كو
 دیا دهینام خود كھ باشد نامھا

 دھاندیبگز یحجت و لیدل یب
 سزاست یك را حق ریغ پرستش مر

 اوست فرمان از زیچ ھر جنبش
 مردمان اكثر نادانند كیل

 شیپ بھ یانگور افشرد دید آنكھ
 ٤ذوالنھی آن است یساق سابق ھمچو

 زنند دارش بر كھ دیآ شھ حكم
 كرشیپ دیآ فاسد و خورندیم

 سما از حكم نینچنیا یجار ھست

 غذا آوردن ۱
 شده زده دار ۲
 باالستي. در آنچھ دارد زیر در است. صورتي طبیعت و عالم ملك در آنچھ بر سبباند االسباب مسبب بتسبیب فیالملكوت ما جمیع آنكھ بنابر ۳
 عقل احبص ٤
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 قائلی گوید کھ خباز از دروغ 
 

 نقل رؤیا کرد مرد بیفروغ
 

 امتحان دینما را وسفی خواست 
 آن گشت واقع گفت وسفی ھرچھ

 

 

 
 اشاره الھوتیھ

 
 اعظمم سجن دیق اندر كھ ۱من
 شدم زندان نیا در كردم تا چھ من

 تن نھ من روانم نھ جانم نھ خود
 ماست موھوم یھست خایزل وان
 یبك تا زندان و ریزنج نیا آخر

 جسم سجن در یآمد چون وسفای
 بدن در ینبات نفس نیھمچن

 معرفت شراب عقلت از دیزا
 ۲بوار را ینبات نفس آن باشد

 

 محرمم را انیالھوت وسفمی 
 شدم انسان كلیھ اندر شد چون

 رھنیپ چون بم تنمیغ وسفی
 بھاست ھم آن بھر وسفی حبس
 یبك سبحان تا عقوبی از یدور
 طلسم اندر زین عقل آمد باتو
 تن لیتحل كندیم تدارك كو
 مرتبت در منصبش بر رسد او
 اری یكو در دگر یراھ ستشین

 

 آموختم صواب ریكھ تعب من 
 آموختم خواب مین چشم دو زان

 

 

 
 للذی ظن انھ ناج الی قولھ بضع سنینو قال 

 
 رستگار وسفی پنداشت را آنكھ
 گناهیب ھستم كھ ده شھادت ھم

 مرد آندو خواب ریتعب شد صدق
 جالل با خود منصب در شد آنكھ

 اھرمن برد دلش از وسفی ادی
 جبرئیل ھماندم وسفی با گفت
 وسفای بابت نزد برگو گفت
 راز یدانا من رب وسفی گفت
 نھان اسرار یدانا آن گفت
 زیعز بر كردت محبوب كھ گفت
 زن مكر از كرد كھ محفوظت گفت
 خواب ریتعب آموختت كھ گفت
 ایح بودتینم وسفی یا گفت

 سال ھفت بدتا حبس در سبب نیز
 

 آر ادی شاھم نزد او با گفت 
 شاه حكم از رھم زندان نیز بلكھ
 كرد شیخو كار ریتقدۀ پنج

 سال ھفت امدین وسفی از ادشی
 سخن آن خاطر ز فراموشش شد
 لیجل مرد یا گفت سالمت حق

 صفا با و كرد محبوب كھ ترا
 باز برد رونیب كھ چاھت از گفت
 آسمان ھفت نیا كرد دایپ آنكھ
 زین ھست نیا من رب كار گفت
 من رب حافظ بود شكیب گفت
 جواب اندر دان بیغ رب گفت

 ما ریغ بر التجا یكرد چونكھ
 حال رفتیم نیا از قبل پنجسالش

 

 جوھریست رحماني و سبحاني سریست كھ است انسانیھ ناطقھ نفس اینجا من از مراد ۱
 فساد و ك ھال ۲

                                                           



٤٦ 

 بود حبس اندر دوسال و ده پس 
 گشود را خالصش باب حق كھ تا
 

 

 
 و قال الملک انی اری سبع بقرات الی قولھ بعالمین

 یمنقض شد مدتش اضتیر نیا
 دھد رفعت را بنده حق تا خواست

 سبب سازنده كار ھر در اوست
 بخواب یدید یكشبی شھ قضا از

 دگر یسو از الغر گاو ھفت
 نیسم گاو یالغر گاو خورد

 سبز یبسنبل ھا دهیچیپ دید
 ۱كاھنان از خواب ریشھ تعب خواست

 وبس است االتیخ نیا بگفتند پس
 

 یمقتض كی حق خالصش ساخت بر 
 دھد عزت و نعمت یخوار بعد
 كرب ھر دفع بنده از كند او
 آب رود از گاو ھفت برآمد كھ

 نظر اندر آمدند نزد تختش
 نیزم اندر زین خشك سنبل ھفت

 رؤیای رمز نیا اندر مات شھ دمان
 آن ریدر تعب درماندند جملھ

 چكسیھ نزد بھ رشیتعب ستین
 

 نكو یلیتأو ھست را او كھ ور 
 انایی باود چیھ را ما ستین
 

 

 
 تحقیق لطیف

 خواب ھست عتیطب در وجودت نیا
 ھمام یا عارف نزد واضح ھست
 ذوالجالل آن بجز یموجود بلكھ
 عبور باشدیم ریتعب یمعن

 اوست ریھواتعب و طبع از ردنم
 جھان اندر یش و وسفی بجو رو

 چند نائم بگوئی خواب خویش
 جھان اندر یش و وسفی بجو رو

 

 صواب ریتعب یجویم من جان 
 منام اندر منام باشد جھان كھ
 الیخ و وھم جز ستین قتیحق در
 ء کوھست دورییمعن بر صور  از

 دوست یرو ندیب نفس از مرد آنكھ
 گران خواب نیا ریتعب كند تا
 شیپ بھ یدار را آنچھ داند چھ او
 اند خورده غفلت و جھل شراب از
 

 كتاب از خوان بر علم اندر راسخ 
 صواب لیكشف تأو دینما كو

 

 

 
 بیان اقسام خواب

 قیرف یا است یچند اقسام را خواب
 شھود اندر ندشیب سالك آنچھ

 خواب عامھ یا کھ از اھل طریق 
 وجود اندر زود ریتعب ابدشی

 میباشد غیبگو و فالگو بمعني میباشد كھنھ او جمع كاھن ۱
                                                           



٤۷ 

 گر قوی گم گشت کشف معنوی است
 الیخ از تصرف آن باشد گاه

 نغز ریاز تعب یخال ھم نیا ستین
 الیخ ھر تو یداریب در بلكھ

 

 است یمحتو یرمز و لیبر تمث نھ ور
 سم بر مثالكاورد شیئی مجّ 

 مغز یدارا بود صورت ھر چونكھ
 كمال صاحب یا ریتعب یب ستین
 

 
 

 کر الی و فیھ یعصرونو ادّ  و قال الذی نجی منھما
 دوتن زان شد رھا زندان از آنكھ

 خواب لین تأویا كشف توانمیم
 ۱عنا زندان یسو شد روان پس

 سبب یب را یفربھ گاو ھفت
 زین خشك ھفت و سبز سنبل ھفت

 پادشاه دهید كھ ۲یخواب بود نیا
 مردمان و بشاه من میبگو تا

 دیكن زراعتھا كھ وسفی گفت
 درون خوشھ در دیبگذار غلھ

 شداد سبعا بعد یاتی۳ ثم
 بگذاشتند خود كھ آنرا خورندیم

 كشت بھر و زرع بھر یلیقل جز
 

 من كھ گفتا و وسفی از كرد ادی 
 آرم جوابیم سجن در روم گر

 ٤افتنا عالم قیصد یا گفت
 عجب نیا ھست یالغر ھفت خورد
 زیعز یا شد بھتر دهیچیپ خشك
 انتباه نیا از مقصد كن انیع خود
 دان نكتھ و شوند عالم یلگجم

 دیرو بدیم را آنچھ سالھ ھفت
 ٥تاكلون منھ كھ را یلیقل جز
 داد افالك بر خلق از رسد كھ

 انباشتند انبارھا در وانچھ
 انباشتند انبارھا در وانچھ

 
 نزد شاه در آنجوان آمد باز 

 اشتباه یب شھ خواب رمز گفت
 

 

 ادقینالصّ و قال الملک ائتونی بھ الی قولھا نھ لمن ا
 من نزد دشیآور گفتا شاه
 او نزد آمد گرید رسول پس

 بود چھ آنزن یمفتون قصھ
 زنان مكر از آگاه بود حق
 شیخو نزد حاضر ساخت زنانرا شھ

 وصال دیجو شما از وسفی خواست

 انجمن در انیب سازد خود تا كھ 
 بازگو بسلطان رو وسفی گفت

 بود چھ دنیببر دست داستان
 نھان امر آن قیتحق بكن خود
 شیپ ز وسفی قصھ چبود گفت

 جمال بر دشیشد عاشق شما ای

 رنج ۱
 شود ناطقھ نفس براي مدرك كلیھ معاني خواب در گر ا را بدانكھ او متخیلھ گاھي شود ناطقھ نفس براي مدرك كلیھ معاني خواب در گر ا بدانكھ ۲

 طرق از كھ بوده بیداریصوري در یا مدرك میشود احالم اضغاث در اصوریكھ ام و است تعبیر بھ محتاج این و مار را بصورت او متخیلھ گاھي
 بنابر اینھا و بیند و تگرگبرف  برودترا آتشو حرارترا رفتھ بیرون اعتدال از مزاج آنستكھ سبب یا قوتي میگیرد خواب در آمده خیال حواسدر
 /است بیتعبیر مشھور

 پس میآید بعد از آن ھفت سال سخت ۳
 را ما بده فتوي ٤
 میخورند او از ٥

                                                           



٤۸ 

 زنان آن كسری گفتند یجملگ
 ف؟یعف ینفس نیچن نیا نباشدیم

 آشكار شد حق گفت خایزل ھم
 یگمرھ نیا بود رفتھ من دل از
 

 آن از باشد یبد كھ ۱ہلل حاش
 فیشر بس ینژاد از شكیب ھست
 كار یرو از فتاد اكنون ام پرده

 نفسھ عن راودتھ۲  انا و
 

 سوء از من بد یقین و خطا نیا 
 ھست یوسف در عداد صادقین

 

 

 
 

 ذلک لیعلم انی ام اخنھ الی قو لھ تعالی رحیم
 داد غامیپ نینچنیا وسفی بھ شھ

 زنان دیك از بود رفتھ آنچھ
 انتقام  شانیا ز تو بھر كشمیم

 ستین پاداش من قصد وسفی گفت
 زیزع بر نیا شود روشن خواستم
 بخائن رھنما حق نبود چونكھ

 

 راد مرد یا نھ ریتقص ترا كھ 
 نھان اسرار من بر دایھو شد

 امئی ز ننگ اتھّ تو مبراّ 
 ستین فاش من یپاك دمید بلكھ

 نداند خائنم آن با تمیز تا
 شما نزد ۳ھینخواھم تزك ھم

 
 فجور ھر بر بود آمر ٤نفس چونكھ 

 غفور ربّ  او بر آرد رحم كھ جز
 

 

 
 
 

 قال الملک ائتونی بھ استخلصھ لنفسی الی علیم و
 خالص زندان از دشیبدھ شھ گفت

 حضور در آندم آوردش شد كیپ
 نیام و خردمند یھست چون گفت
 عالمم و ظیحف چون وسفی گفت

 را خلق یقحط ز نگھدارم تا
 نقد و جنس ھر بر كرد نشیام شھ
 سرا محنت نیا از مصر زیعز ھم
 فتگر كنعان وسفی را او یجا

 انتظار| از بعد كھ باشد خوش چھ یا
 شتافتیم وصالش اندر جان آنكھ

 اختصاص من بخود را او دھمیم 
 نور و رفّ  و كمال با را او افتی

 نیمك و جاه ترا باشد ما نزد
 حاكمم اكنون سازبر خزائن 

 را حلق دیبا آنچھ دھمشانیم
 عقد و  ٦حلّ  ھر بر مختار ساختش

 درا بانگ یب بربست خود رخت
 گرفت خندان و خوش را خایزل ھم
 دواریام رسد خود دیام بر
 افتیب ناگاھش چند یسال بعد

 خدا دور است از بدی  ۱
 كردم. آمد و فریبرفت و خواھش بطور او نزد من ۲
 نفس طھارت و كي پا اظھار ۳
مطمئنھ کھ از او  نفس و بد گاه و خوب گاه كھ وامھ  ل نفس نكند و بد جز كھ اماره نفس يالھ كالم مطابق دانند قسم سھ بر نفسرا محققین بدانكھ ٤

 جز خوبی ناید.
٦  

                                                           



٤۹ 

 یمرھم خوش دل زخم بھر افتی
 ساعت شكست آن در را خود بت ھم

 گرفت جا وسفی قلب در او عشق
 مجاز از واصل گشت قتیحق بر

 جفا زان خایزل دشیبپرس پس
 راست راه نباشد نیا نفس با عشق

 اتحاد اندر باشد عاشق لیم
 یرھ یخام از كھ آرد ناز و كبر
 عاشقند بباطن معشوقان نھ ور

 برش اندر برگرفت وسفی چونكھ
 حال سر برگو گفت خایزل با

 نداشت یمرد و بد  ۱نیعن او گفت
 زیعز آن مرد چون كھ آمد خبر در

 بھر سئوال از ره در برنشستھ
 خاست یبرپا از او بھر خایزل آن
 دیعب را پادشاھان دینما كو

 ثمر بدھد نیچن انیعص و طاعت
 است رغبت چتیھ گفت یآر گفت

 ین كھ گفتا یكن استھزا من بر
 سرا در او با رفت خایزل چون
 مالم من بر مكن وسفی یا گفت
 نخست رخسارت عشق سھ زان بود

 من یشو نیعن مرد آن نیسوم
 ذوالجالل یخدا از وسفی خواست

 گفت كھ آمد خبر اندر نیھمچن
 ضالل بر خایزل یا خواندت چھ خود
 زمان آخر در تو یش با گر گفت
 است حسن وسفای ز او خلق و خلق
 ازین با خایزل قشیتصد كرد
 فتاد یمھر بدل نامش از گفت

 است صادق محبت در خایزل كھ
 دیرس جشیتزو امر حق از آنگھ

 

 یغم بودشیم ھرچھ دل از رفت
 پرست صورت آن گشت مانیا اھل ز

 واگرفت صورت ز دل خایزل وان
 گداز و سوز وان عشق نور افتی

 وفا جز را ما ستین وسفی گفت
 خداست فرمان درتحت ما جان

 مباد او از ریغ آنكھ معشوق لیم
 یگمرھ از بود یخودخواھ و عشق

 قندیشا را عاشقان ینھان در
 گوھرش آن بود ناسفتھ دید
 وصال بودتینم ایآ زیعز با

 گذاشت بھرت از زهیپاك مرا حق
 زیپش محتاج گشت خایزل ھم
 جالل با آنجا وسفی یگذشتیم

 سزاست رایپادشاھ آن حمد گفت
 دیرس زو یپادشاھ را بندگان

 خائی مگریزل تو وسفی گفت
 است شھوت یجا چھ یریپ در گفت

 میآ ز پی رومیم جا ھر و زیخ
 ماجرا آن بود چھ خود وسفی گفت
 انام از ممتاز بود زمیچ سھ چون
 نجست كس نم چون مصر در نیدوم

 من یمھرو یا است نیا حال صدق
 جمال آن دوباره كردش تا عطا

 نھفت در او با قیصد وسفی
 خصال خوش یا طلعتت حسن گفت

 چسان یگرد من ز احسن آن ینیب
 است من جانان و جان دمحمّ  نآ

 باز یگو یكرد چھ از قیتصد گفت
 العباد رب از آنگھ آمد یوح
 است عاشق محمد ما بیحب بر
 دیكش بر در جان ھمچو را او وسفی
 

 لقا آنمھ پس آورد پسر دو 
 ئیم و یوشا از بناافرا بود

 

 نتواند. زنان با مجامعت كھ مردي ۱
                                                           



٥۰ 

 

 
 االرض الی قولھ تعالی بتقون و کذالک مکنا لیوسف فی

 مكان وسفی بر میداد نیھمچن
 نیھم مشیبدھ میخواھ كرا ھر

 

 روان شد حكمش و مصر نیزم در 
 ۱نیالمحسن اجر قطّ  عینض ال
 

 است كوترین آخرت اجر گرچھ 
 است گرید بدار دل را كوانین
 

 

 
 

 کیفیت قحطی در مصر
 عیوس بس یمكان در وسفی امر ز

 دیكش آنجا را محصوالت جملھ
 گرفت باال آنچنان قحط آتش

 مستمند مرد نزد در خور قرص
 نخست سال در خلق آنكھ حاصل

 عقار از و اعیض از دوم سال
 ۳حلل وز۲ یاوان از سوم سال
 غالم از و زیكن از چارم سال
 زیعز دلبند فرزند ششم در

 كرد مات ھم را شاه یسخت و جوع
 زمان آن مصر شھ با وسفی گفت

 دھم یآزاد خواھم را مردمان
 تست یرا اكنون یرا گفتا شاه

 نقود و آالت و امالك از وسفی
 یبندگ از كرد آزاد را خلق

 

 عیرف یتیب بنا شد نم از یخال 
 دیرس در ناگھ قحط سال كھ تا

 اندرشگفت عام و خاص یو از شد كھ
 بلند چرخ بر بود ینان گرد

 درست خود نقود از كردند صرف
 آمد بکاریم آنچھ دندیخر نان

 خلل از رھاندندیم را خود جان
 والسالم یمواش از پنجم سال
 زیتم با یا خود نفس ھفتم سال

 كرد٤ الت را مردمان ھمچنانكھ
 جھان در یفراخ و٥  خصب بشد كھ
 دھم یآباد مصر لكبم ھم

 درست یدانیم كھ آنسان بكن خود
 بود بگرفتھ زو كھ ھر بر رد ساخت

 یزندگ دوباره شانرایا داد
 

 دیبد احسان و ھمت نیا چون شاه 
 دیبرگز مانیا شوق از زمان در

 

 

 
 

 را نیكوكاران پاداش ھرگز نمیكنیم نابود ۱
 ظرفھا ۲
 زیورھا ۳
 شدنست. فقیر مقصود اینجا در و شاه نماند زج و باشد شده كشتھ ھمھ او پیادة و سواره حریف آنكھ شطرنج اصطالح در ٤
 سبزه و گیاه فراواني -سال خوبي سكونصاد) و خا خصب(بكسر ٥

                                                           



٥۱ 

 و جاء اخوة یوسف فدخلوا الی قو لھ تعالی المتوکلون
 الحزن تیب در عقوبی از بشنو

 بھار نو ابر وچ یكردیم ھیگر
 فرح ابواب شیخو بر بد بستھ
 بشام و بكنعان یسار شد قحط
 پدر از وسفی اخوان جملة

 كخوین زیعز آن نزد كھ تا
 آمدند مصر یسو رو اخوانھ جمل

 ۱ریبع اسمش بر كھ نیامیبن ریغ
 زیعز یسو ره ز اخوان آمدند

 نشناختند ورا مر شانیا كیل
 ارید و دیشھر چھ از وسفی گفت
 شام كنعان از كھ فتندشگ جملھ

 زیعز یا بذلت و احسان ز مگر تا
 شام میاقل از دیجاسوس گفت
 ما میپاكان كھ گفتندش جملھ

 میرح میبراھ نسل بود او
 پسر باشدیم چند را او گفت

 یكی خود ھم پدر شیپ در ھست
 گواه نجایا در ستیك وسفی گفت

 كس ستین نجایا گفتند پاسخش
 كنفری پس شما از ماند گفت

 شود روشن قولتان صدق كھ تا
 زیعز یا میآر كھ گفتندش جملھ
 ارید آن در نیغم دل شمعون ماند
 ستیدو از شیب شانیبضاعتھا وان
 نواخت را كی ھر و كرد محبت پس
 رجال با بگفتا یپنھان بھ ھم
 باز ندیآ بمصر و شناسند تا

 دیآور برادر آن ار بگفت پس
 تانبار بدھم نھ دشیارین گر

 رپد از میخواھ ندگفت یجملگ
 شدند كنعان یسو اخوان مصر ز پس

 ۳ممتحن آن بود بنشستھ سالھا 
 زار زار وسفی یرو فراق از

 ٤با ترح مقرون بودیم او جان
 عام و خاص از شدند مضطر مردمش
 سفر اذن بال نیا از خواستند

 او احسان از گردند ور بھره
 بدند اشتر كیب راكب یكی ھر
 ریپ نزد در خود و بود ضاعتب با
 زیھش تم از بداد شانرایا وسفی

 پرداختند یھم مشیتعظر بھ
 كار چھ بھر خود شھر از دیآمد
 مقام نیا اندر یسخت از میآمد

 زین میگرد ور بھره مردم ھمچون
 فحص تام و دیآمد فتنھ بھر
 ما میكنعان عقوبی آن پور
 میالكر بن میالكر بن میالكر
 نفر ده نیا ام كھ گفتندش جملھ

 یكودك خوردش گرگ بد یكی ھم
 اشتباه یب قولتان صدق بھر
 رس دست بكنعان ین و آشنا

 تر خورد باشد آنكھ دیاریب تا
 شود گلشن رھگذر نیز خاطرم

 زیتم یبدھ قولمان صدق كھ تا
 برقرار آمد قرعھ بنامش چون

 ستین دید وسفی نارید از نقد
 ساخت غلھ از گران اشتر ھر بار
 ٥رحال اندر نھند عتشانبضا تا

 احتراز یب پسر كی آن آورند
 دیبر غلھ دگر اشتر كی بار

 تانکار من بر در دینا راست
 سفر را او دھد رخصت تا مگر 

 آمدند االحزان تیب و باب نزد

 شتر ۱
 آزموده شده  ۳
 غمگینی ٤
 بارھا ٥

                                                           



٥۲ 

 سفر نیا در ششانیپ آمد آنچھ
 كنون را نیامی ابن بگفتند ھم
 سفر در مشیكن ینگھبان ما
 باشد گواه ما قول بصدق ھم

 نیام بدانمتان نھمیا با گفت
 دیساخت میمبتال فراقش بر

 نیالحافظ ریخ ستاللھّ  كیل
 اشتران بار بگشودند چونكھ
 چسان بنگر پدر یا گفتند جملھ

 میكر نسانیا بود كھ یزیعز آن
 ریللبع الیك نزداد۱عنده

 پدر یا مشیكن ینگھبان ھم
 گمان یب را او نفرستم من گفت

 دیخور دیبا حق ذات بر قسم ھم
 سمانآ از بال كی دیآ كھ جز

 استوار نمودند مانیپ پدر با
 ورود در پسرھا یا عقوبی گفت
 د درونیآ بمصر در كی از كی ھر

 شما از دور كنم نتوانم گرچھ
 نیقی یجار شود خواھد او ھرچھ

 

 بسر سر كی ھر گفتند پدر با
 چون و چندیب كن ھمراه سفر در
 دگر بار آن بدھد زشیعز ھم

 باهاشت از زیعز دیآ تا برون
 نیا از شیپ برادر بر ھمچنانكھ

 دیبگداخت او ھجر از دل و جان
 نیالراحم عیجم من ارحم ھو و

 آن در بضاعتھا آن دندید جملھ
 مانیبضاعتھا ھم داده غلھ
 میبر او نزد بھ را برادر گر

 ریسی لیك لنا لیالك ذلك
 دگر یقوت رسد ما باھل ھم

 آن مانیپ شما از رمیتا نگ
 دیآور باز بمن را نیامی كابن

 آئید از آن ھالك ردیگ گردتان
 سوار آمد یاشتر بر یكی ھر

 نمود خود دینبا در كی از جملھ
 ٥ونیع دیك از محفوظ تا شود

 خدا خواھد را آنچھ حتینص بر
 نیالعالم رب حكم باشد حكم

 
 خدا آن بر ام كرده من توكل 

 را جملھ دتوكلی با او بر كھ
 

 

 
 الی قو لھ ذی علم علیمو لما دخلوا من حیث امرھم 

 بود فرموده پدر كھ بدانسان پس
 ریضم در آمد عقوبی بر آنچھ
 شیخو نفس در یشفقت از او گفت
 ممانیاز تعل بودیم او علم

 بامداد نماز از بعد صبحدم
 انیدربان آن دادند خبر پس

 بارگاه در را جملھ وسفی خواند
 نمود شانیزا سفر رنج از پرسش

 فرود ره از بمصر آنان آمدند 
 ریقد حكم آن از ردیگ جلو یك

 شیپ بھ دیآ آنچھ دانستیم نھ ور
 مردمان اكثر نادانند كیل

 شاد جملھ آن آمدند بدربار رو
 انیعبران آن راه از آمدند

 جباه بر ینقاب فكندهیب ھم
 ۷قعود ناذ را جملھ آن بداد ھم

 کنیم کیل شتری آن کیل کیل اندکیست نزد او زیاد می ۱
 مقصود چشم زخمست ٥
 نشستن ۷

                                                           



٥۳ 

 چاشتگاه تا سخن شانیا با گفت
 برنشاند خوان كیب را برادر دو
 كرد ادی برادر از و نیغم شد

 ستیچ بھر از ات ھیگر وسفی گفت
 من تنھاستم و گرگ را او خورد
 او یجا من مخور غم وسفی گفت

 خاص خوان كنار آوردش چونكھ
 نقاب آن افكند رخسار از ناگھ
 ام گشتھ گم وسفی آن من گفت
 حسود اخوان رغم بر ایحال
 چاه قعر از برون اوردمیب حق
 شد ھوشیب فرح از نیامیابن
 گرفت بر در جان ھمچو را او وسفی

 را پناه ما یا گفت نیامیابن
 مگو اخوان با چیھ وسفی گفت

 سازم ترا متھم دیبا كیل
 حضور در اخوان خواست گرید روز

 اشتران آن بر بندند گفت تا
 آنزمان كردند مانھیپ تا گفت

 شدند رونیب چون مصر از كاروان
 نینچنیا ما بر است گشتھ انیع كھ
 عجب بانگ نیا اسرائیل از آل

 ۱تفقدون ماذا گفتند یجملگ
 صاع است مفقود گفتند كسان آن
 ریام بدھد شھ جام آرد كھ ھر

 نیا دیدانیم گفتند یجملگ
 جھان در مفسد نھ میدزد نھ ما

 شما گر جماعت آن گفتند باز
 چون اسرائیلیان گفتند باز
 بندگان چون او باشد یسالب تا

 یكی ھر بار كردند جستجو
 بشكافتندیم چو نیامیبن بار
 نینچنیا میكرد یوح وسفیھ ب ما
 بجا قانون شھ شیك در نبد ھم

 بارگاه در خوان اوردندیب پس
 بماند بخوان تنھا نیامیبن چونكھ

 درد یرو از رخش بر آمد اشك
 ستین كھ برادرمان آن بھر گفت

 برجاستم من و رفت ایدن ز او
 او یمأوا خود نزد بدادش پس
 اختصاص محبت بر را او داد

 متاب افزون روز دیخورش یا یعنی
 ام كشتھ یكین آنچھ دمیبدرو

 قعود دارم سلطنت ریسر بر
 ماه اوج از نمود برتر رفعتم
 شد پرجوش دلش آمد بھوش چون
 گرفت سر از را ھیگر اقشیزاشت

 نگاه خود نزد داریم تو مرا
 گفتگو یب خود نزد در دارمت

 مرا یمختار كار ھر در گفت
 سرور با فتلطّ  كی ھر با كرد

 گران یبار ھر غلھ و طعام از
 نھان نیامیبن بار در خفا در
 زدند یبانگ ناگاھشان قفا از
 نیسارق یجمع دیھست شما كھ
 عقب بر ریازتح نمودند رو

 چون و چند و نشان بگوئید از خود
 واع وقت صاع تا آن است بوده
 ریبع حمل یكی انعامش بھر

 نیسارق و نیمفسد از میستین
 زادگان مبریپ از میھست بلكھ
 جزا چبود سخن اندر دیكاذب

 برون شد كس ھر بار انیم از
 استمكارگان پاداش بود نیا

 یشكیب امدین دایپ زر صاع
 افتندی انشیم در زر مشربھ

 نیمت یدیك كند باخوانش تا
 را دزد ردیگ ۳استرقاقھ ب كھ

 چھ گم کرده اید ۱
 ببندگی گرفتن ۳

                                                           



 یزدیا زحكم برادرھا آن
 سربلند گردد میخواھ را كھ ھر

 

 یخودیب اندر گفتند سخن نآ
 ارجمند مقام و میبخش رتبھ

 
 میحك یا علم بر مغرور مشو تو 

 میعل علم یذ كل فوق چونكھ
 

 

 
 سرق فقد سرق اخ لھ الی لصادقونیقال ان 

 انیكنعان آن وسفی نزد باز
 بیعج نبود نیا كرده یدزد كھ گر

 یكودك اندر كھ بوده نینچنیا
 گوسفند كی رمھ زا بگرفت كھ ای

 اند گفتھ سرقت وجھ نھایا از ریغ
 نھفت یم سر آن قیّ صد وسفی

 پدر از سرقت كرده وسفی كھ گر
 پدر از سرقت كرده وسفی كھ گر

 دور چھ از دیگرد عقوبی از وسفی
 كم یدرھمھا بھ دیگویم جام 

 كاروان بر درھمش جدهیبھ پس
 است زنده او بپرس نیامیبن گفت
 كجا از صاع نیا پرسیم او از گفت
 خموش آمد قھر و خشم از جام گفت
 رینظ یب زیعز یا گفتند باز
 سپرد نیامیبن بھ دل وسفی بعد

 ریبگ او یبجا را ما یكی خود
 خدا بر پناھم كھ وسفی گفت

 اوست نزد متاعم كھ كس آن ریغ
 

 انیب نیا بگفتند و گشتند باز 
 بیغر فعل نیا كرده او اخ ھم
 یغكمر خانھ سائل ز بر داد
 مستمند ریفق بر را او داد
 اند سفتھ بس قصص در یمعن در
 بگفت رتسخر د از شانیبا پس
 بتر بس یكار دیكرد شما خود

 خام و زشت را شما خواند یھم او
 غرور از را او دیافكند چھ در

 ھم دیداد چھ ز آمد برون چون
 انیز با دشیبفروخت یجملگ
 است فرخنده او جام دیگو گفت
 صدا او كرد من بار اندر آمد

 بگوش گرید او از حرف دیاین یم
 ریكب یریپ ینب عقوبی ھست
 خورد كار نباشد یآزار دل خود
 ریضم خوش یمرد و ینكوكار چون

 شما از را یگرید رمیپذ كھ
 دوست كھ ای دشمن كھ گر رمینگ من

 
 كس یجا بر یگرید رمیبگ گر 

 ھوس از ای بود یستمكار نیا
 

 

 
 اشاره و جذب

 مرا ردیگ جنون خواھدیم باز
 متاع عشقش بجز بارم در ستین

 است دهیدزد دل و نید من از خود او
 شگفت باشد ما اری را ما كار

 ودود آن بھشتش در ھم بآدم

 مرا ردیگ ذوفنون عشق كھ ای 
 صاع دهیدزد نیا كھ یعنی ردمیگ

 است دهیبگز میدزد بھانھ بر
 گرفت را ما او یدزد بھانھ بر

 بود كرده بھانھ گندم خوردن

٥٤ 



 راه زد را او مر خالش دانة
 اوست خال فكارم قلب رھزن

 نمود ھوشم غارت چشمش ترك
 خرد اھل ز یمجمع ندیب بھ چون

 دلباختھ عشاق شناسدیم
 ما سوز عالم عشق یا رحبام
 ما درمانیب درد یدوا یا

 طاق گشتھ شتیپ بھ ما یجفتھا
 وحل در بمانده شرحش در عقل
 یا مانھیپ ام دهیدزد كجا من
 ام بستھ مانیپ مانھیپ آن بر من

 دامنم او جذبھ ردیبازگ
 عربده در یم جوش از آمدم

 فروش یم كنار در نمینش تا
 خراب و مست برون تازمیم نھ ور
 شوند دلبر آن محو قیخال تا

 انتظام و نظم وندیپ بگسلد
 رم کنیدیتدب كھ بھتر ھمان پس

 او راز نگردد یبازار كھ تا
 كجاست رخ وسفی مست نگار آن
 گداختیم شیھوا در را دل كھ آن

 نمود پران من عشق باز آنكھ
 بشكافتھ اشترم بار آنكھ

 اقیاشت و عشق ریغ دارم ھرچھ
 زیغ تیت آن بكش خوش آفتابا

 درد و عشق جز كرگشی در بود گر
 جان سلطان یا عشقت متاع جز

 بگداختم من كھ كن یدلنواز
 ھمام یا ندارد انیپا سخن نیا

 دیام نا وسفی اخوان شدند چون
 بزرگ شانیزا بد روئیل آنكھ گفت

 پدر آن نھ مگر برادرھا یا
 ویخد آن ریاس نیامیبن گشت

 را دلخستھ آن پاسخ میچگو من
 مگر تا كنعان یسو میاین من

 ام درباره خدا یحكم كند ای
 زمان نیا دیگرد باز كنعان یسو

 زد هللا بر شیخو یخاك تا كھ
 اوست دنبال در دو ھر دل و دهید

 نمود جوشم در عشق از بدم دم
 خردیم را وانھید انیم زان
 ساختھ سالسل خود شیپا بھر
 ما نورزو ما روز ھر شد باتو

 ما جانان ھم و ما جان تو یا
 اقیزاشت بسوزم یمعن و صورت

 حل نكتھ نیا كرد عقل نداند یم
 یا وانھید چرا عاقل خوانده

 ام رستھ ھواھا از شیھوا كز
 منم وسفی نك كھ دیبنما شیخو
 كدهیم در برو دمیببند در

 بھوش میآ یھشیب نیز تا مگر
 حجاب ھر یمعن وجھ از درم بر

 شوند بر و ببام دارشید بھر
 عام و خاص كسری افتند جنون در

 دیكن رمیزنج و دیآر اریتار 
 او باز بھر دیآر بند یپا

 جاست چھ جانپرور مصر زیعز ان
 نواختیم یمعن ساز جان در آنكھ
 نمود رانیو میھست ملك آنكھ

 افتھی را شتنیخو عشق صاع
 افتراق بنار بسوزانش خوش

 زیر زیر زو بكن انمیبر قلب
 كرد پاره دیببا غشیبا ت باز

 انیز و ودس ةیما را ما ستین
 باختم عشقت نرد در بد ھرچھ
 كن تمام یالھ یوح از قصھ

 دیشن و گفت در رفتند كطرفی
 سترك یكار عجب آمد ما شیپ

 سفر وقت بما مانھایپ بست
 ویر و وسف مكریب شد ھم نیا از شیپ

 را اشكستھ بال دو ھر یھما ان
 پدر بدھد آمدن كنعان اذن

 ام استمكاره شیخو بباب چون
 جان خستھ ریپ وبعقی آن یسو

٥٥ 



٥٦ 

 نمود یدزد پسر نیبگوئید ا پس
 ستیچ میدانینم ما پرده ریز

 قافلھ از و یمصر از بپرس ھم
 طال صاع او بار در شد كشف

 

 شھود فعلش بر میھست ھمھ ما
 ستین ریتقص بما و كرد قضا نیا

 گلھ گرید مكن ما از میصادق
 بال دام در افتاد الجرم

 
 پدر نزد تا رفتند نیریسا 

 بسر سر او با گفتند را قصھ
 

 

 
 قال بل سولت لکم انفسکم الی قولھ الکافرون

 آراستھ نفس زین را نیا گفت
 بردنش در رتاناصرا از یعنی

 جمیل صبر بجز نبود ام چاره
 میحك و است میعل خود یتعال حق

 تافت عقوبی خود فرزندان رو، ز
 اسف و اندوه و نالھ و ۱نیحن از

 من یمھرو وسفی از آه گفت
 وسفای زارم قلب سیان یا
 نیحز ریپ نیا از یآر ادی چیھ

 رود رود بانك رفتیم فلك بر
 شد دهید دو ھر ھیگر از دیسف پس
 چشم رفت چشمش نور فراق از

 پدر یكا جوانان آن بگفتند پس
 بموت مشرف یشو غم نیا از باہلل
 تو فرزندان جملھ وسفی و ما
 زار عقوبی با كھ آمد رخبر د

 است خم پشتت یمحنت بار چھ از
 شد نوریب چرا چشمانت گفت

 گلھ ما كز ندا آمد خدا از
 اعتراف عقوبی كرد شیخطا بر
 میحل یا من ترا یپسرھا كھ

 سروش از آمد الھام نیا چونكھ
 ساخت غامیپ كیب انیبر دل آن

 كنم حق با را شكوه ھر من گفت
 ۲اذھبوا یبن ای بگفتا پس

 روئیھای تان برخاستھ دو از 
 كردنش یبدزد نسبت آن از بعد

 ۱لیگس دشانینما من بر حق كھ تا
 میحل و است میقد و است میرح ھم

 شتافت غم از الحزن تیب جانب
 صف بستھ بر سما شتا آه دود
 من یخوشبو گل آن بر اسف وا
 صفا با جمال كجائی با در

 نیمك دارد الحزن تیب نیا كاندر
 رود دو یبود روان چشمانش دو وز
 شد دهیپوش بكا از چشمش دو ھر
 بخشم فرزندان كار از بدش دل
 گذر نبود وسفتی الیخ از
 فوت ھنگام رسد در ار تنت ای

  تو زندان ما و است باغ او شد چون
 چرائی اشگبار گفتا یدوست
 است غم در وسفی ھجران از گفت
 شد دور من از ھم نیامیبن گفت

 حوصلھ كم یا یكرد مردم شیپ
 صاف قلب بر آمدش الھام باز

 مینع و ناز در بر تو رسانمیم
 خروش و جوش و ھیگر آن نمود بس

 ساخت بادام بر كھ یمرتاض ھمچو
 كنم دق و طعن ز فارغ را شیخو

 ارغبوا كمیاخ من سللتجسّ 

 نالیدن ۱
 كنید میل و رغبت برادرتان تجسساز براي من پسران اي دبروی ۲

                                                           



٥۷ 

 است زنده وسفی كھ دانم یھم خود
 

 است بنده كار نھ رحمت از أسی
 

 یكافر جز خدا از وسیمأ ستین 
 یفر با یریضم خوش یریبص ین
 

 

 
 تنبیھ معنوی

 پسر خوش یا شب و روز یتا توان
 دائم وزان شیروحان نفحھ
 گلستان در ایب بركن پا خار

 دھل یكوبیم سأی از یبك تا
 مرتجی یا بھار كن را خاطرت
 یكرده ا زمستان را خاطر چون تو

 تراست یك خدا تا روح از أسی
 بكو كو یدوان نان لقمھ بھر

 پلید نفس نیا كرد دتیام نا
 رب میاز تعل عالم آدم بود
 ستین چاره ء راییموس چون خضر از

 سفر بنما معرفت مصر یسو
 بود بنده دل اندر حق نور

 روح و قلب بر رسد حانتیر و روح
 شدند دایناپ تو كز برادر دو

 نظر صاحب یا قلب و ۲روح كھ ای
 عمل و علم را دو آن دانیم كھ ای
 كوخصالین یا فكر و ذكر كھ ای

 بجو یروحان۳ راح آن یساق
 

 فر و نور با وسفی آن طلب كن 
 آن از یابی ینم یوسیمأ چون تو

 نھان قلبت در ھست گلستان بس
 گل بشكفتھ یبس بنگر درون در

 بجا جا ینیبب گلھا یتا بس
 یا افسرده و مرده دل سبب نیز

 راست راه دیآ روشن تا كن جھد
 كو تو یسع آن حق یدرتحرّ 
 دیند وسفی آن یرو چشمت تا كھ

 طلب كن بابا راثیم پدر یا
 ستیچ بھر برادر یا وقوفت نیا
 پسر یا آر بدست عزَّت وسفی

 بود ابندهی ندهیجو عاقبت
 فتوح صد بقلبت دم ھر رسدیم

 بدند عرفانت و علم دان نیقی تو
 بصر نور یا عشق و عقل كھ ای

 امل ھر از را نفس رھاند كھ
 كمال با یا قیطر و شرع بود ای

 بجو یرحمان فتاح یباق
 

 دغل از تو یدینوم آن ھست 
 جعل ھمچون خوش یبو از زیگر كم
 

 

 
 فلما دخلوا علیھ الی قولھ باھلکم اجمعین

 نمود بفرزندان رو گرید بار
 زیعز بر سمینویم ھم ینامھا

 زود مصر یسو دیآر رو گفت 
 زیتم با یریبد اكنون دیآور

 روانھ کردن ۱
  /است بسیطھ مكاشفات ظھور روح محل و است تفصیلیھ مكاشفات ظھور محل قلب آنستكھ روح و قلب بین ما فرق ۲
 شراب = راح ۳

                                                                                                                                                                                     



 اسرائیل داشت  اعقاب از ك تنی
 جالل و فر با مصر زیعز یاھ ك

 ویخد یا جدَّم میابراھ بود
 سالم و برد زمان در آتش گشت

 داشتم من یكودك ھم نیا از شیپ
 من حانیر ھم و بود دل وةیم

 گشت بھر از او اخوان قضا از
 او اخوان آمدند شبانگھ پس
 بماند تنھا زما وسفی پدر یكا

 طاق گشت من طاقت نغمیز گرچھ
 بنام نیامیبن مام كی از بودش
 شدند اخوان با مصر یبسو چون
 است برده یصاع چونكھ برادر كان

 دروغ باشد بما سرقت نسبت
 جود راه از شیرھائی بخش گر
 پسر آن میسوب ینفرست كھ ور
 من آتشبار آه از نھاریز

 تمام را خود حجت كردم بر تو
 سپرد فرزندان دست بر را نامھ

 باز مصر یبسو شانیا آمدند
 كامكار زیعز یا گفتند جملھ

 ھمانیم بخوانت نجایا میآمد
 تو كان دست و بحر قلب نزد

 كاه پر نكیا جودت كوه شیپ
 

 برنگاشت نامھ بود یریدب كو
 مال و جاه و بداد شوكت ترا قح
 وید نمرود انداختش بنار كھ
 مالم نبود ایانب بر بال از

 پنداشتم خود اوالد هزبد
 من جان ینبود راحت رخشیب

 بدشت بردندش خانھ از صبحدم
 او راھانیپ آلوده بخون با

 دراند یگرگ نیكم از ناگھانش
 اقیاشت آن یشد ونافز چون كیل

 شام و صبح در داشتم یزو تسل
 آمدند باز من نزد برادر یب
 است كرده نرویا از زش حبسیعز نآ

 فروغ و فر بود را نبوت خو
 سجود اندر كنمیم تیدعا بس
 سحر در آھم ریاز ت حذر كن
 من آزار مكن را او روان كن

 والسالم تیخدا و یدان تو خود
 برد ستیبایم آنچھ ھیبھد ھم
 دلنواز زیعز بدرگاه تا

 زار است قحط و یسخت از ما كار
 مان ھیھد باشد آنچھ قابل تسین

 خوان تو بر هباشد ترّ  چھ خود
 پناه لطفت بر میاوردیب ما
 

 بده یواف كرم از را ما لیك 
 بھ بار صد جزا بدھد حق ترا

 

 

 
 مناجات

 زمان ریپ یا وقت زیعز یا
 كرم صاحب ما نقد بوقت یا
 جلوس كرده كرمتم بتخت یا

 یدست تھ با بدرگاه تو ما
 ماست قلب نقد كھ بضاعتھا نیا

 میا آورده یچارگیب درت بر
 تمام دهیم كرم از را ما لیك

 سالكان جملھ قلب بخش نور 
 حرم و رید از تو ی ودمقص كھ یا
 نفوس از و عقول از فراتر یا

 یرھ بنما خود جود از میآمد
 رواست یبپسند گر تو از ترحم

 میا كرده بھانھ نیا بر تفضل
 عام احسان یدادھا در كھ تو یا

٥۸ 



٥۹ 

 میاحسان توا خوان خوار زهیر
 نما یرخشان دیخورش را ذره

 معلوم تست كان قلب ینقدھا
 ریمگ ما بر آن رفتھ گر یغفلت
 خواند چو وسفی را عقوبی نامھ

 پدر ھم باخوان ھم آمد رحمش
 ستم آن دیدان چیھ ایآ گفت

 زبان زخم یبس نیامیبن بھ ھم
 نقاب رخ از دیبركش و بگفت نیا

 او اخوان سر از دیپر عقل
 اهیس خال بر افتاد چشمشان

 جھان صدر یا كھ گفتندش جملھ
 ریحق بد نظرشان در وسفی چونكھ

 یاخ ھذا وسفمی یآر گفت
 صالانف نیا كرد كھ را زدیا منت
 نیچن باشد ثمر را یوتقو صبر
 ما میجفاكار گفتندش جملھ
 دیبرگز آنرو از ما بر ترا حق

 ستین خیتوب شما بر نكیا گفت
 است تر بخشنده بخشنده ھر ز حق

 كرد مجذوب بخود را اخوان چونكھ
 راھنمیپ نیا مر اخوان یا گفت
 پدر یرو و سر بر دشیافكن

 

 میعمان توا بحر از یا قطره
 نما یعمان بحر ھم را قطره

 درست آنرا ریدرپذ یبزرگ از
 ریذپ در رحمت ز را ما پوزش
 برفشاند دهید دو ھر از غم اشگ

 جگر سوز از كرد باخوان رو
 كم و شیب از دیكردھا وسفیب كھ
 جاھالن از دیبد آنگھ دیزدیم

 آفتاب خوبش یرو از شد والھ
 او رحمان تیآ جمال از
 ماه ز خوشتر رخ آن بر یبد كھ

 چنان آن ندیب دهید ای یوسفی
 ریخط ملك آن از گشتند عجب در

 یشامخ مقام داده مرا حق
 باتصال مبدل خود تفضل از
 نیالمحسن اجر هللا ۱عیضی ال

 ما میكار گنھ ما از درگذر
 دید تو یخو و رتیس كمال كان
 ستیك دھر در خطا یب باشد آنكھ

 است كمتر او بخشش از جرمتان
 كرد عقوبینائی یناب ادی

 موطنم اندر برد دیبا زود
 بصر شیبو از گردد روشن كھ تا
 

 الیع و اھل جملھ اب پدر پس 
 الیخ از فارغ دیآر مصر یسو

 

 

 
 یمو لما فصلت العیر قال ابوھم الی قولھ تعالی الرحّ 

 من كار باشد گفت ھودای پس
 برگرفت یشاد ز راھنیپ زود
 رھنیپ یبو آورد صبا كھ

 آم براهیم مصر از كاروان
 رسدیم مشامم بر وسفی یبو
 ریعب یبو رسدیم مشامم بر

 رھنیپ پرخون چو بردم پدر بر 
 شگفت ن خودیوھست ا كرد بكنعان رو
 الحزن تیب ساكن مشام بر

 اشتباه یب ینب عقوبی گفت
 رسدیم مالمم گرچھ سخن نیز
 ریدلپذ دلنواز پور یبو

 را نیكوكاران اجر خدا نمیكند ضایع ۱
                                                           



٦۰ 

 عشق ز یگمراھ تو گفتندش خلق
 مینس آرد چسان را وسفی یبو

 رینظ یب یخدا لطف از ناگھ
 

 عشق ز یآگاھ نھ شد كم عقلتو
 میقد ضالالت در یدار دل تو

 ریبش یپ فرخ مر آمد در از
 

 پدر یرو بر انداخت رھنیپ 
 بصر شیبو از شد روشن زمان در

 

 

 
 ھھ و بشارة رحمنیّ جذبھ الھیّ 

 تافتھ سر من دست از دل باز
 ختیگر كف از دل باز رفتھ رفتھ

 مشام راند رسدیم جانان یبو
 بوئی رسید او زلف از مشام بر
 سدریم مھربانم اری یبو
 نجد و مصر از رسدیم دلبر یبو
 منی یسو از آمد رحمان یبو
 ام  وانھید گوئیدمن ار دیشا
 درون دارم جنون صد یآر یآر

 فتوی دھید میگمراھ بر جملھ
 راھنمیپ یكی آرد ریبش تا

 ریعب یبو از شد گلشن جھت شش
 جا العشاق معشر ای ابشروا
 اشربوا  العشق هقھو من اشربوا
 جاء الفرج جاء الفرح اطربوا
 قد جاء الفرح قوم ای افرحوا

 وابسطوا قولوا االرواح ھایا
 والمدام عشق خمر شربنا قد

 دایآ اری نینازن البشاره
 دیكن روشن رخش نور از دهید

 بچنگ آمد او زلف یمژدگان
 نكو اری آن بر در رمیبگ چون

 ستین كھ میگو كند دل از سراغ گر
 یافروخت بس ز ھجرانرا نار

 افتھی وسفی راھانیپ یبو 
 ختیگس رشیزنج وانھید نیا باز
 مالم من بر ھمرھان یا دیكن كم
 دلجوئی رسید اری جعد یبو
 رسدیم روانم مرده تن بر

 وجد گاه و است یشاد و رقص وقت
 منھ ب آمد جان سلطان آن یبو

 ام جانانھ طلعت محو چونكھ
 جنون در جنونم در جنونم در
 دینھ پا و بدست مستحكم بند
 بر تنم را رھنیپ صد درم بر

 جاء البشیر قد دیگرد زنان كف
 ۱یمرتج كان القلب ھیال من

 ۲وااضرب والعود اطربوالقانون
 كج یابرو از دل كار شد راست
 وترح كرب و غصھ و رنج رفت

 ۳وانشطوا قوموا االشباح اھّ یا
 ٤منھ سکراً بالدوام قدسكرنا

 دایبزدا یھم دل از غم زنگ
 دیكن گلشن سنبلش یبو ز دل

 رم تنگ تنگیبگ آغوشش اندر
 موبمو فراقش از بدھم شرح

 ستیقطرھا كی زخون او باشد كھ ور
 یسوخت ھم را قعش و جان و قلب

 بود امیدوار لد او بسوي كھ كسي آمد عشاق گروه اي دھید بشارت ۱
 بزنید. طربند آالت از كھ عود و قانون آئید و بطرب بیاشامید عشق شراب از بیاشامید ۲
 بنشاط آئید و برخیزید تنھا و اشباح اي دھید بسط بگوئید و ارواح اي ۳
 ابدي بمستي شدیم مست و را عشق شراب آشامیدیم ما ٤

                                                           



٦۱ 

 ما سوز عاشق عشق یا مرحبا
 ما خون از پر راه یا مرحبا
 سر ز پا نداند خود گر یم مست
 خمار و ھست سر درد را یم مست
 عسس سازدیم چاره را یم مست
 بھوش دیآ صبحدم در یم مست
 یھو لیم بود گر را یم مست
 ھوس گرددیم زنده را یم مست
 یھد و عقل از كاھد گر یم مست
 كجاست دل ندانمیم خود از رفتم

 من  روح اتیح یئی اكجا در
 دلبرا  كنارم ائی درین گر
 ھو وجھ جمال از مستم كھ من

 مجو یزیخونر و آشوب نیا از شیب
 گذشت سر از ما شور و عشق آب

 ریفق نیا رفت كجا در ندانمیم
 برمدر را یا پرده ھر نیا از شیب
 چرا یرانیح و محو آمد اری
 یا نھ دایش مگر گرید آ خود با
 است بس گرید یھشیب نیا آ خود با

 نیحز عقوبی كھ آنجا بازران
 من پور نگفتم یم ایآ گفت
 درون از را یدانش من آگھم
 پدر با پسرھا آن بگفتند پس

 خدا از بخواھم آمرزش گفت
 

 ما روز ھر از خوشتر شام تارت
 ما مجنون ھم و یلیل توھم یا

 تر دهیشور یم مست از عشق مست
 اری یپا در نھد سر عشقش مست
 كس چاره نداند را عشقش مست

 بجوش دیآ شام و صبح ھر مستحق
 خدا جز نخواھد گز ھر یح مست
 چكسیھ نخواھد حق جز یح مست
 خدا نور ھمھ گردد یح مست

 كجاست منزل را دهیدزد دل اری
 من نوح ھم من یكشت توھمی ا

 رسوائی ترا و شور با آورم
 مگو یمصر وسفی از من شیپ

 مگو یزیشمس تبر و حسام از
 درگذشت وانیك چرخ از ما شمس

 آید بشیر یم كھ گرید ایب گو
 شر و شور نیا بود بس آمد اری

 چرا یانیپو و گرم سو ھر باز
 یا انھوید نینچنیا دهیند كس

 كساست خانھ نیا در گر افت مطلبی
 نیقر شد یبشاد و نایب گشت
 من نور دهید دو در آن است زنده

 ۱تعلمون ال را علم آن شما كھ
 گذر كسری ما جرم و خطا از
 شما گناھان بر ردینگ تا
 

 است آمرزنده بنده گناه او 
 است بخشنده خطا و مھربانست

 

 

 
 الحینصّ تعالی بالفلما دخلوا علی یوسف الی قولھ 

 
 پسر یا عقوبی گفت ھودای با

 مملكت بكار یمستول گفت
 آئینش بگو وز نید از گفت

 مستقر وسفی ھست یحال چھ بر 
 مرتبت اندر چرخست از برتر
 او مستیبراھ نید بر گفت

 نمیدانید ۱
                                                           



 سفر نیا در انعامتان داد گفت
 بار بست دیبا گفت ھودای پس
 آمدند رونیب جملھ كنعان ز پس

 زنان بھر از ھم محملھا بستھ
 اری یكو و مصر كینزد شد كھ تا

 شتاب كن بابا استقبالھ ب كھ
 تاجدار زیعز آن مصر از مدآ

 ریپ نزد وسفی كھ آمد خبر در
 جبرئیلش گفت از سوی سما

 دست امر از برگشاد وسفی چونكھ
 ستیچ نور نیا نیاالم روح با گفت
 پدر آن احترام ینكرد چون

 او اجالل و فر آن عقوبی دید
 فرود ساعت آن در مركب از آمد

 گرفت دربر پسر خود جان ھمچو
 وصال نیا از رپد بر آمد چھ تا
 دادة دل اگر میگو نقدریا

 كردة گم یرخ وسفی خود تو گر
 نینش خاكستر عشق در یبد گر
 اشگ دهید از شمع چو یفشاندیب گر

 انتظار از دیسف شد گر ات دهید
 یلب بمرجان جان یببست گر
 ھعلق یگلعذار با بدت گر
 امتیق موزون اری یبپا گر
 هدید نانینازن فراق گر

 دھن نیریش آن صلو بر یرس چون
 ات دهید از وصل شوق بارد چھ تا

 دھم كجا تانم من را او شرح
 سرا یسو را جملھ وسفی برد
 او اخوان جملة و نیوالد
 خطاب نیا وسفی عقوبی با كرد

 ماه و سال نیچند بعد آمد راست
 است كرده احسان اریبس بمن حق
 او آورده من نزد را شما ھم

 تاس متقن فعلش و دانا حق ھست
 تمام ملك مرا یداد خدا یا
 سما و آرنده ارض دیپد یا

 زر و میس و جنس و نقد یآر گفت
 انتظار اندر ھست وسفی چونكھ

 بدند اشتر كیب راكب یكی ھر
 شبان و روزان دندینورد ره
 دگاركر از دیرس وسفی بر یوح

 مستطاب ینب آن ره از كامد
 فكار مھجور باب شیپ تا بھ
 آید بزیر ینم مركب از چونكھ

 برگشا كف حق امر از وسفای
 بجست جو در كفش از نور ناگھان

 ستیز رتو د نبوت نور آن گفت
 دگر نسلت در ستین نبوت نآ

 او باستقبال آمد چسان كو
 فزود دل در شتریب عشقش درد

 گرفت سر زا جھان در را یزندگ
 محال باشدیم ھتالب آن شرح

 آزادة اگر پرس خود دل از
 خوردة خون شیدور از یمدت

 نیغم دل و دلفكار و اشگبار
 رشگ تو یبرد زبان بر نامش ز ور

 نزار گردد او یمو چون ور تنت
 یتب عشقش از میدا گرفتت گر
 ھحلق شیمو بوده بحلقت گر

 یفتیا یگشت افتاده خاك ھمچو
 هدیببر خود ز دل محبت در

 بمن برگو ھشم یگرتوان
 خندھات از برجھد یبرق چھ ای

 نھم خون در قلم دیبا دھم گر
 جا كرده یبتخت خود و نیوالد
 برو یبرفتادند سجده بھر

 خواب رین تعبیا باشدیم پدر یك
 اشتباه یب شود واقع حق خواست
 است كرده زندان و بند از خارجم

 گفتگو نیا كرد دفع اخوان ز ھم
 است من كار نیا در ارشیبس لطف
 منام ریز تعب یكرد واقفم

 سرا دو ھر در بنده اری تو یا

٦۲ 



٦۳ 

  

 نیزم در مسلمان رانمیبم ھم 
 ۱نیالصالح بجمع یالحقن ثم
 

 

 
 ذلک من انباء الغیب الی قولھ لقوم یؤمنون

 رسول یا پنھان اخبار ز بود نیا
 مكرشان ینیب بھ تا ینبود تو
 رذك ریغ نبوت غیتبلھ ب تو
 نیزم و یسماو اتیآ بس یا

 مشركند ھم نیمومن از یاكثر
 عذاب ردشانیگ آنكھ از منندیا
 الھ دیتوح كھ گو) ص(محمد یا

 كنم  دعوت نائی بحقیب بھ من
 است من از ھم باشد تابعم كھ ھر

 ما میفرستاد مردان بسا یا
 نیزم یرو در كردند سفر ین

 ثمود نھ و عاد قوم از اثر نھ
 متقین یا است بھتر یباق دار

 رسول یا گشتند وسیمأ رسل چون
 م یا بوده اوریو عون شانیاھ ب ما

 ستین دور مجرم ز ما عذاب خود
 اخبارھا نیا از عقل صاحبان

 دروغ یخبرھا از نھایا ستین
 كتاب نیا اندر است آورده آنكھ

 بھر مؤمن ھم ھدی و رحمت است
 دیرس یانیبپا نامھ نیكا شكر

 شام و بحص ھركس كھ آمد خبر در
 جمال با گردد زنده امتیق در
 شود منیا زنا از ایبدن ھم

 است رفتن یبمعن خواندن از مقصد
 روزتمام چل كھ آمد ۲ثیحد در

 زبان بر دل از حكمت یھا چشمھ

 نزول آمد ما یوح از دلت در 
 مردمان اكثر ستیمؤمن ن بر تو

 فكر كھ ای كس از یمزد یاھنخو یم
 ۳نیمعرض ھایعل مرونی ھم

 ھالكند جملھ آنكھ از منندیا
 شتاب با امتیق دیآ ناگھان
 پناه دارم او بر من راه ھست

 بركنم كسری كفر و شرك خیب
 است تن از منزه عالم خالق

 یقر اھل بدند كھ رسالت بر
 نیكافر كار گشت چگونھ كھ
 ھودی نیسالط و بزرگان كو
 نیا یابیدر یاندك ربفك تو
 قبول را شانیا دیننما یكس كھ

 میا بوده كافر قوم آن از یمنج
 ستین نور را او گوش و چشم كیل

 بارھا عبرت و رندیگیم پند
 فروغ با ینب قیبلكھ تصد

 ثواب دیبنما كھ یزیچ ھمھ از
 و حكمت است رشاد سوره نیا بس در

 دیرس یانیشا ریرا تفس سوره
 ھمام یا بخواند وسفی سوره

 مالل ای محشر ھول ندینب ھم
 شود منیاھر دست یو از كوتھ
 است خفتن جھالت در خواندن لفظ
 مدام باشد خدا بھر یكس گر
 گمانیب را او مر یجار شودیم

 كاران شایستھ بگروه مرا كن ملحق پس ۱
 میداشتھ روزه روز چھل اینشعرھا گفتن حین در الحكمة من قلبھ علی لسانھ و ناظم ینابیع جرت صباحا اربعین اخلصللھ من بحدیث است اشاره ۲
 روگردانیدن اعراضو حال در او بر میگذرند ایشان ۳

                                                           



٦٤ 

 نیاربع انیم در ہلل شكر
 اخالص تام نبد كھیوجود با
 

 ۱ماء معین آن از دل بر رسدیم
 تمام الحق شمس بھ را لطفش كرد

 
 

 تمام شد قصھ جناب یوسف علی نبینا و علیھ السالم

 قمری بچاپ رسید ۱۳٤۳در سال 

 جاري آب ۱
                                                           



٦٥ 

 تعالی و تبارك بسمھ
 داستان

 خضر و موسی علیھما السالم
 و تیوانیح نفسوة یح بشرفتشرف  ت ویمراتب نبات ریوس تیجسم ت ویمراتب ماد یط پس از انسان

 چھ است غاصبانھ سلطنت نیا و است اماره نفس ریسر جالس ناطقھ نفس طلوع و تیبشر ھفیلط ظھور

 مدارك و یقو نیك مسا  دی در كھ تن ھنیسف نیا و دھدینم عقل رحمن طلوع یبرا مجال ھم و طانیش

 مانیسل یبجا است یاھرمن است غاصب  یفرما فرمان نیا بفرمان است اریس عتیطب بحر در و است

 را یكشت نیا قدرت تصرف بدست وقت خضر كھ گردد وسیمأ یوقت فرشتھ مكان در ستیوید و نشستھ

 از متولد طفل و ابدی ینفس رھائ شر از تا دیوبش نمایمع و دور غاصب انسلط آن تصرف تیقابل از

 و بردارد سر رتیغ غیت با مینمایم الیخ و وھم ایطنت یشھ ب او از ریتعب كھ را نفس مادر و روح پدر

 جھت ای است یعمل و ینظر عقل قوه دو یدارا او و گردد متولد است صالح كھ قلب طفل او  یبجا

معرفت  و دیتوح گنج و راست گردد خضر نظر از افتادنست شرف در كھ تن جدار سپ كثرت و وحدت

 قصھ در الزم، كامل بانسان اقتفا و توسل مراحل ھمھ پس در بماند است سالم یمخف او ریز در كھ

 است. طالب موجود یحكمت برا عبرت و انواع خضر و یموس

 دیفرمایم انیب را مكملھ كاملھ عالمات نفوس و دینمایم اشاره را یالھ رجال مصاحبت با ت طلب ویفیك

 چنانكھ یشو دور مھلكاتست اعظم كھ اعجاب و ینیخودب از م تایعل علمیذ كل فوق كھ شودیم روشن و

  عطا یبموس بود یكلشئ لیتفص او در كھ یالواح توراة  و علم متعال خداوند آنكھ از پس است اخبار در

الش یبخ دادیم ارتقا را آنھا ینید مدارج در و فرمودیوعظ م ھیظ الھبمواع را خلق و شد بر بمنبر فرمود

 كھ دیرس نیاالم بروح ربالعزه خطاب نھ ای ھست من از عالمتر نیزم یرو در ایآ كھ كرد خطور

 اعلم او كھ ندیب بھ یالھ بندگان از یكی نیالبحر مجمع در برود كھ شد مأمور و ھلك فقد یموس  ۱ادرك

 وشعی طلب قیطر نیا در و داد قرار بخضر عالمت وصل را مملوح یماھ شدن دهزن است و یموس از

 اجل و گردد یسپر عمر ای رسم نیالبحر بمجمع تا ندارم طلب نیا از دست گفتیم و برداشت خود با را

 لیماق نعم رسد در

 

 دیبرآ زتن جان ای بجانان رسد جان ای  دیبرآ من كام تا ندارم طلب از دست

زنده  اشارت دارد چنانچھ یاو بمعن از فقره ھر وقوع یاست ول مقصود یقصھ كماھ بدانكھ صورت

 و كامل ازمالقات انسان آن تأثر و ات قلب استیبودن اشاره بح ل وصول بخضریدل یشدن ماھ

ن بودن اشاره بجلوس انسان كاملست درسرحدملك وملكوت یمجمع البحر در خضر مقام و خضروقتست

 كنون ا و بود احدیت بحر سباح اول در بأبست و ماھي حیات  بآنکھ است دقیقھ اشاره بماھي قلب از تعبیر در و شد ك ھال كھ را موسي دریاب ۱
 میشود حقیقت راجع ببحر ھم

                                                           



٦٦ 

اوحدت وكثرت یوباطن  ا ظاھریقت ین صورت و حقیادربرزخ بی و امكان درمجمع دوبحروجوب ای

 .یاست وفرقش اندك یكیجھ یرات درنتیوھمھ تعب ب وشھودیاغی

 
 ھوالحق

 ساز جنون زندیم دلبر باز
 را آشفتھ طره آن زد شانھ

 مل رنگ از نمود گل چون را چھره
 دل تاختھ بر غمزه سپاه با

 كرد راچاك ام جامھ عشقش باز
 شجر آن از دل دهید ینار زبا

 سلسلھ ارشی دهیجنبان باز
 برون آھنگ خانھیم از كرده

 تن میس نگار آن فراق از
 رسوائی گرفت و عشق راه باز
 كرد شھیاند ھر ز فارغ را شیخو
 زند مھ بر خود و یمست از پرد

 گم و محو گردد عقل ریپ كھ تا
 قیطر اسرار ز دیگو ھا نكتھ

 

 خون یایدر برم را دل كند تا 
 را خفتھ یھا فتنھ پا بر كرد

 گل كرده جنونم نبود سبب یب
 ساختھ ینگاھ از دلرا كار

 كرد پاك حسابم و برد دل و نید
 خبریب خود از است گشتھ نینچنیكا
 ولولھ و است غلغل در نینچنیكا

 جنون و یمست ز داندینم خود
 شتنیخو بخون دتشنھ بو دل
 دائی گرفتیش و شوق و شور راه

 كرد شھیش در یپر ھمچون ار عقل
 زند ره شیھا زافسانھ را عقل

 سبوئی باز آورده ز خم كی
 قیرح نیز چشاندیم را طالبان

 
 

 در شرح طلب موسی خضر را اذا قال موسی لفتیھ الی حقبا
 حق توراة را داد یبموس چون
 شناخت را نبوت احكام شرح

 ۱در توراة فصل کلشئی بود
 دبو بھره با او زین تیوال از
 نفس خوش خضر دارید یب كیل

 یمن چون ایآ ھست خود با گفت
 ذوالجالل از او بر آمد خطاب پس

 یغمبریپ و رھرو ھم ایموس
 نیپاكد یا بحق یخلق حجت

 ایموس را او است یمخصوص علم
 است یرسم علم نھ نیا است عشق علم
 ولولھ درسش و نیا است عشق علم

 را قاتیم ھم و طور نور دید 
 بساخت را كثرت احكام خلق بھر
 یبن ای كامل بود نبوت در

 نبود خود ھرگز روحیب نچونكھ ت
 ٥قبس كی ینبود عشقش آتش ز

 یفن و علم بھر واقف و عالم
 الیخ و حال نیا از بگذر ایموس
 یرھبر عتیشر اندر را خلق

 نیبب ما بنده از كی رو كیل
 ما ضیف علم ریغ علمش ستین

 است یكسب علم زین نیبخشش است ا
 ٦سلسلھ باب و اداتستیز ین

 اشاره بآیھ شریفعھ و انزلنا التوراة فیھ تفصیل کلشئی ۱
 شود از آتش بزرگ پاره از آتش کھ گرفتھ می ٥
 او رحش مقام اینجا و میباشد تسلسل ابطال طرق از یكي شود و زیادات ھم مراد از باب سلسلھ باب تسلسل است کھ در حکمت و کالم ابطال می ٦

 نیست.

                                                           



٦۷ 

 باختن در جان عشق علم ستیچ
 اریب دادن دل قعش علم ستیچ

 شدن رونیب یخود از چبود عشق
 یبس خوردن دل خون چبود عشق
 ودیق كل از رستن چبود عشق
 یزدیا ذات برق چبود عشق
 شدن وانھید و مات چبود عشق
 زبر و ریز تیھست خواھد عشق
 مدان یناكام راه جز را عشق
 غ فنایت بكف باشد را عشق
 را خانھیم ره دیبنما عشق
 آردت ۱اباتخر اندر رو عشق

 مست رند یا من نیالد حسام یا
 باش غمخوار مرا حالت نیچن در

 گرفت باال بر اوج طبعم مرغ
 ام وانھید من و عشقست ھقص

 سخن رانمیم سرمست و خودیب
 دھمیم تیوال اسرار شرح

 الصال خواران باده من میساق
 دھم جان من مردگان گروه یا

 اریھوش نباشد كرگی تنم در
 مرھمم را ازخمھ مستمندان

 رسدیم نو بما دم ھر حق ضیف
 میمحرم و سیان ما كشانرایم

 بود۲ یالھوت بحر خود ما جان
 مرحبا مجلس یساق مرحبا

 من كار اندر یكرد كھ بادة
 شدم حق مست مست مستم رند

 فروز بر رخ ما وقت لیخل یا
 خراب و مست مرا یافكند خوب

 بمن ده ھماره یصاف یم نیز
 كنم یجدو و میآ خود با گاه

 ساختن و اری عشق از سوختن
 نگار خوب رخ در گشتن محو
 شدن مجنون یوش یلیل كی بھر

 یخس و دون ھر كار نبود عشق
 وجود صرف و حق در دل بستن

 یخودیب یبسو راند كھ ترا
 شدن رانھیبو جا یگنج ھمچو
 مبر ینام تیھست از عاشقا

 مخوان عاشق كامجو باشد كھ ھر
 جدا سر مرعاشقانرا كند تا

 را جانانھ آن وصل دینما ره
 آردت طامات و زھد نیا از رغفا

 دست ز رفتم خوردھام ٦باده بسكھ
 باش اریھش شدم خودیب من چونكھ

 گرفت جا۷ یاعل عرش اندر بلكھ
 ام زندانخانھ و ریزنج قیال

 لدن علم از دارمیم بر پرده
 دھمیم تینھا نجایا را عشق

 بقا آب آن از بخشمیم باده
 دھم آن دیبا آنچھ را زندگان

 اری یرو یفدا گشتھ وتن جان
 غمم ھر یدوا من دردمندان

 ۸مسد من بحبل ما خصم بستھ
 میجم جام یمعن قتیحق در

 بود یناسوت ابدان در گرچھ
 حبذا قلندر رند حبذا

 من دستار و سر جا گذارد یك
 شدم مطلق شتنیخو وجود از

 بسوز ینیب اگر میھست موئی از
 وتاب چیپ اندر ھست زلفت چو دل
 نجمنا انیم افتم خراب تا

 كشم جان انیم ھوئی از گاه

 است. سر عالم در ملكوتیھ ظھور خرابات از مراد ۱
تاسوت و کون جامع کھ  –جبروت  –الھوت  .مینمایند بحضرات خستھ او از تعبیر و دانستھاند پنج را وجود مراتب امھات حقھ عرفا بدانكھ ۲

 مراد انسان کامل است. 
 معنویھ. بحقایق است روحیھ توجھات كثرت مراد ٦
 است. دل عرش مراد ۷
 /خرما درخت خصوصریشة از یا مطلقا باشد شده تافتھ كھ ریسماني ۸

                                                           



٦۸ 

 زبان یب سوسن چو افتم خموش گھ
 فنا ملك در رخش رانم گاه

 مغان ریپ انجمن ریام یا
 مرا یداد ره كھ مجلس نیا اندر

 مجو تاوان بشكنم من را ھرچھ
 بشكنم یصراح و نایم جام

 حس یصورتھا جملھ من بشكنم
 از صور من بشكنم ابمی چھ ھر

 سوختم شكستم را خود صورت
 فنون نیا ار ما آموخت ما خضر

 وار وانھید و عاشق را ما خواست
 است دنید جفاھا ما عشق درس
 شیخو كام ترك ماست عشق درس
 است یشیخویب ھمھ ما عشق درس
 نیآتش آه ماست عشق درس
 شدن حق خاص ماست عشق درس
 است یزیخونر ھمھ ما عشق درس
 ید بگفتآ ینم ما عشق درس
 قال و لیق از برون ما عشق درس
 خرد از برونست ما عشق درس
 اسیق از است برون ما عشق درس

 یمعنو درس گاه مستم رند
 كنمیم تیحكا خوش من از بشنو

 نائی بود سلطان عشق مین من
 فراق نار از سوخت بندم بند

 دھم چون اقمیاشت درد شرح
 اند دهیببر گلرخان زان مرا تا

 یدلبر از ماند دور كو یدل ھر
 جمعیتی و حلقھ ھر در رفت

 من جفت شد خود ظن از یھركس
 انیب از نبود دور یمعن چیھ
 جدا باشدینم از تن جان چیھ

 زبان عزت بی ۱ورقاء نیا بانگ
 آتشكده دوصد جان بر زندیم

 نھان راز زبان یب بدھم شرح
 بقا شھر در گاه رمیگ یجا
 كشان باده جملة بخش ضیف

 آزادی مراھ ب یفرمود مست
 جو آب نارد تاب ایدر نزد

 كنم چون آخر بشكن ۷بشكن ریغ
 چومس صورت و زر چون یمعن ھست

 جلوھگر یمعن پرده یب تا شود
 ختمآمو نیا گشتم عاشق كھ تا

 جنون یبصحرا رو دلرا برد
 نگار آن جمال محو شب و روز

 است دنیبشن لب تلخھا زانشكر
 شیخو نام و وجود از دنیبر دل

 است یشیدلر و یشیدرو عالم
 نینش ما با خی ھمچو فسرده یا

 زدن آدم و عالم بر پا پشت
 است یزیشورانگ و آشوب و فتنھ
 شنفت یگوش كجا دیآ بگفت ور

 وحال وجد و شوق ذوق است و كسرهی
 دردیم بر را عقل پرده عشق

 اساس و اصل باشدش یاسیقیب
 یمولو ھم و شمسم و حسام ھم
 ھا شکایت میکنم جدائی وز
 عشق برھان گر جلوه مینوا از

 جدائی گشت طاق نیا از طاقتم
 نھم خون در قلم دیبا دھم گر
 اند دهینال دلم با بستان و باغ

 یرھبر بدلبر دیجو شب و روز
 یتیفیك لبش از ابدیب تا
 من گفت بر دانشش نبرده یپ
 آن ابدی یك یظاھر حس كیل
 خدا جز نداند كس جانرا كیل

 نھان اسرار گفتار نیآتش
 ۸مؤصده نار چو ینواھا زان

 طوقدار ھفاخت یا كبوتر ۱
 است. نفسانیھ كھ ھواھاي معنویاطنیھ درس گاه مستم برند و ظاھریھ اصنام از است حق از احتجات سبب آنچھ شكستن مراد ۷
 شده گرفتھ فرو ۸

                                                           



٦۹ 

 خرد راه زافسانھ زندیم
 شما بھر از پرده ھر زندیم

 ولولھ و نوا زان را جان گوش
 اوست یرو فراق از شیھو و یھا

 دھد یمست بما چبود تا باده
 دلست جوش از یكرمزی خم جوش

 است عالم كاصل عشقست آتش
 ما یافزا جان عشق یا مرحبا

 ما یعلتھا جملھ بیطب یا
 ما درمانیب درد یشفا یا
 ما لقمان یا بیغ میحك یا

 چاكچاك شد غمت دست از نھیس
 

 دردیم بر ھا پرده بس اش پرده
 سما یسو برد ره را شما تا

 غلغلھ در ھمرھمان یا دیبفكن
 اوست یمو از یوانگید نھمھیا

 دھد یھست را باده مر ما جان
 حاصلست عشقش نار از دل جوش
 است آدم ھم و عالم یو از زنده

 ما یسودا ھم و ما سود تو یا
 ما یسایع ھم و افالطون تو یا

 ما جانان حكمت از نسخة
 ما جان دھان در ضتیف لقمھ
 پاك گشتھ اہللیماسو ادی ز دل

 
 

 یمحرم یدان نكتھ یاری خوبلطریقرجوع بحکایت موسی و طلبش خضر را و سر الرفیق ثم ا
 طلب را رودیم ما۱ یموس

 یمحرم یدان نكتھ یاری خوب
 مار ھمچو یقیرف ین گفتم اری

 است یدشمن چون ابلھان یدوست
 اتر باشد نھیآ دیبا اری

 تو اسرار محرم دیبا دوست
 دتیبا اوری و اری قتیطر در

 بنان كجای شدترا بفرو كھ ین
 بود صابر اطوار تو ھمھ در

 صفا با و وفا با دیبا اری
 یكی باشد تو ن جا با او جان

 راد۲ نیدالدیفر آن خوشگفت چھ یا
 بود اوری را شیخو اری كھ ھر

 قیغر وحدت می در یا طالبا
 عشق شاه یبسو یموس روان شد
 طرب وجد با گفتیم زمان ھر

 دل ز و جان از جانانم طالب
 

 ادب با یقیرف كی خود با برده 
 یھمدم شترخو عشق قیطر در

 بدار دورم بد اری از خدا یا
 ستین تو بھر خردیب چون یدشمن

 وفا با یا خود بیع ینیب بھ تا
 افگار تو دل زخم مرھم
 دتیبزدا یم قلب از غم زنگ

 دان نكتھ یا یدن یایبدن ای
 بود شاكر و ذاكر ھم و صابر

 جفایب و زبان خوش و بان مھر
 یشكیب باشد دو صورت در گرچھ

 اوستاد را فاص اوستادان
 شود۳ كافر اگر بود دیبا اری
 قیطر آخر قیرف اول دتیبا

 عشق راه در یھمرھ خود با برد
 طلب از نمانم جانم رود گر

 گل مشت كی نیا پابند ستمین
 

 و را حقیقي معشوق علمیھ قوه باستخدام نظریھ قوه دارد بطلب لطیفھ اشاره بود بموسي نسبت كاركن و خادم كھ خود با نون ابن یوشع بردن ۱
 .عمل و علم تالزم

 است نیشابوري عطار شیخ مقصود۲
 الھیست كالم در چنانكھ طرفین بصدق نھ ربطست شرطیھ بصدق قضیة ھصدق ك است مبین منطق علم در و است فرضیھ قضیة قضیھ این ۳

 آلھھ اال هللا لفسدنا فیھما لوكان

                                                           



۷۰ 

 ای نیالبحر مجمع بر رسم ای 
 اب آرم دراز بس یروزگار

 

 

 
 فلما بلغ مجمع بینھما نسیا حوتھا فاتخذ سبیلھ فی البحر سربا

 
 مكان آن اندر ره از دندیرس چون

 دیرس یفراموش را شانیا كنیل
 خدا راه طالب یھست كھ یا

 نفس خوش یا خضر دارید وقت
 وقار با یا یشو غافل گر كیل

 بود انینس یب كھ دیبا یزندگ
 یرس یروز حق مردان بر نتو چو

 یزندگ در یزندگ دیبا كیل
 

 روان شد ایبدر پختھ یماھ 
 دیوح خضر بر بود عالمت كان
 جوئی تو خضر خوش لقا طرف ھر
 ھوسیب گردد زنده دل یماھ

 بكار دینا نینچنیا یزندگ
 بود دانیجاو كھ باشد آن ملك

 یشویم زنده مرده یا گمانیب
 یندگیپا بود را حق زندة

 

 دلش یماھ زنده یموس گشت 
 حاصلش امدین یمقصود كیل

 

 

 
 فلما جاوزا قال لفتیھ آتنا غدائنا الی قصصا

 
 ندگانیجو مكان از گذشتند چون
 یخستگ رفتن مطلوب بر پشت

 نبود یموس از رین تقصیا كیل
 كرد خواب عتیطب سنگ بر چونكھ
 حس اھل یجا است طبع صخره

 ما راه قیرف یا یموس گفت
 ما چونكھ یدان چیھ وشعی گفت
 الیخ از فرامش یماھ آن كردم

 رفت بحر اندر و بگرفت خود راه
 وفا با قیرف یا یموس گفت
 مكان آن یسو گشت دیبا باز

 

 ناتوان گرسنھ و گشتند خستھ 
 یدلبستگ نبودت چون آورد

 بود رفتھ ارشی ز یفراموش آن
 كرد غرقاب آن در دلرا یماھ
 ۱منغمس عتیطب در دل یماھ

 غذا آور گرسنھ و میا خستھ
 جا میبگرفت۲ صخره فراز بر

 مقال آن خاطر ز طانمیش برد
 زفت امر نیا وید كار از ریغ ستین

 خطا باشد یدوست اندر غفلت
 روان می یبسو یماھ بشد كھ

 
 اریبخت اری آندو بازگشتند 

 اری یكو تا نشان با مایپ راه
 

 

 

 فرورونده ۱
 سنگ تختھ ۲

                                                           



۷۱ 

 فوجدا عبداً من عبادنا الی قولھ تعالی من لدنا علماً 
 

 یكی ما بندگان از افتندی
 ما حلم از یشیبخشا بدش ھم

 نیقی صاحب یا بودش باطن علم
 شده چونیب خالق حوم اوست

 شده یفان یزدیا جمال در
 حق ذات از شده رحمت صاحب

 او جلوات و حق محو یعاشق
 در پرده و دار پرده ھم یعاشق
 بیحب و بمطلوب واصل یسالك

 قیطر اسرار ز آگاه یرھرو
 گمگشتگان جملھ ریدستگ

 مست دیتوحۀ خان خم از یرند
 بحراالحد خانھیم از یمست
 خمار در وحدت ءصھبا از یمست
 میقد نور از دیجاو زندة

 جھان جان او و جسمند گرانید
 

 یشكیب یلدن علم صاحب 
 ما علم از یدانش را او بد ھم

 نیزم حق رجال از یخال ستین
 شده رونیب نون ز یذوالنون ھمچو

 شده یربان اسرار صاحب
 ماخلق عیجم از دهیبر دل

 ھو یمعنا مستغرق او جان
 مختصر چشمش شیپ عالم دو ھر
 بینش ھر و فراز ھر نموده یط

 قیغر وحدت می اندر او جان
 واماندگان رھبر قتیطر در

 الست امیا اسرار از واقف
 ابد در را ازل اسرار دهید

 نگار مست نرگس از خمار در
 میرم۱ عظم دمش از بخشد روح

 نھان و بیغ او و حسند گرانید
 

 او ذات اندر محوند یعالم 
 او مات میاو مات میاو مات

 

 

 
 مما علمت رشداً  قال لھ موسی ھل اتبعک علی آن تعلمن

 ازین و عجز دوصد با یموس گفت
 ضیف یایدر و تو عطشان من جان

 نوایب دردمندم مستمندم
 

 راز یصھبا آن از مایپ باده 
 ضیف ینایم آن از بخشا جرعھ

 دوا دردم كن عشق بیطب یا
 

 درگھم غالم جان از من ترا 
 گمرھم گر مرا رھنمائی كن

 

 

 
 قال انک لن تستطیع معی صبرا الی قولھ خبراً 

 
 گھر واال كامل خضر گفت

 ۲صبور یباشینم من با كقدمی
 درگذر تیآرزو نیز ایموس 

 دور تو یافتاد من مقامات كز

 استخوان پوسیده  ۱
 تو و نداري او تاب تو كھ بامري مأمورم من یعني ال اطیقھ بامر وكلت و تطیقھ ال بامر وكلت اني گفت خضر كھ صادق حضرت از روایتست در ۲

 ندارم. او تاب كھ من شده گذاشتھ وا بعلمي ھم

                                                           



 ر ربانیستییپ قتیطر در
 سفر مشكل وستگانیپ بحق ای

 كارھاست قتیحق اندر مرا مر
 من اسرار ز یستین واقف چون تو

 شد گمراه ما ز رھرو بسا یا
 ختنیبگس ھا پرده مر ما كار

 

 یستین قتیحق بر محرم كیل
 شرر ندیب چون برف نارد تاب
 اسرارھاست معرفت در دمم ھر

 من انكار یكن یآر اعتراض
 شد آگاه حق ابدال ز یكس كم

 ختنیآو حجاب باشد كارتو
 

 اختالط نتوان عشق با را عقل 
 ارتباط جنونست با را خرد یك
 

 

 
 

 جذبھ
 ختیگس وانھید یپا بند باز
 لھی من دست ز دل عنان شد
 شدم دایش و خودیب و مست باز

 خروش در آور در را ین و بربط
 مدار یكار محتسب با بده یم
 فتست زل از یآشفتگ نھمھیا
 

 ختیر مانھیپ آن و بشكست آنسبو 
 آنسلسلھ اریب نیالد حسام یا

 شدم رسوا حق عشق قیطر در
 بجوش آمد حق اسرار ز دل خم

 كار ستین شش با و پنج با را عشق
 درست فھم حسرت اندر مردم

 
 بده غشیب باده زان جرعھ 

 بده دلكش عارض زان بوسھ
 

 

 
 قال ستجدنی انشاء هللا صابراً و ال اعصی لک امراً 

 كنم خواھد خدا گر یموس گفت
 زمان ریپ یا تو بفرمان جز

 روا برجانم فرمان تو ھست
 یوارستگ یخود از یاھخو كھیا

 یكن یخداوند تا كن یبندگ
 ریپ میتو تسل نفس نگردد تا
 

 محتشم یا كارتو ھر بر صبر 
 ناتوان نیا دل ز نكشد كنفسی

 مرا یبنواز كھ ای یگداز گر
 یوستگیپ یبندگ كن یبندگ

 یبركن را ھوا و نفس شھیر
 ریوامگ پا طلب از برادر یا
 

 نفاق یب یا خضر كار بر كن صبر 
 فراق ھذا رو خضر دینگو ات
 

 

 
 قال فان اتبعتنی فال تسئلنی الی منھ ذکرا

 مرا كردن یرویپ یخواھ كھ گر  خدا راه طالب یا خضر گفت

۷۲ 



۷۳ 

 بست لب بر چرا و چون از دیبا
 است یھست نشان خود پرسش تو

 

 رب اسرار متیبنما خود كھ تا
 است یمست خالف مستان از یھست

 
 وشك میدرتسل ریپ یگرفت چون 

 ھوش و عقلست م تویتسل آفت
 

 

 
 فانطاقا حتی اذا رکبا فی السفینة الی امر

 اری دو آن ھم با مودندیپ راه
 كرد سوراخ خضر یكشت آن ناگھ
 رفیق یا یشكست یكشت نیا گفت

 

 سوار یكشت كیب شانیا شدند تا 
 كرد گستاخ عمل نیز ما یموس

 قیغر را نشینمائی راكب تا
 

 عجب باشدیم ازتو كار نینچنیا 
 ادب بر ترك واداشت مرا كھ

 

 

 
 

 تستطیع معی صبرا ان کلنقال الم اقل 
 ترا من نگفتم ایآ خضر گفت

 
 مرا یھمراھ تاب یندار كھ 

 
 من افعال بر صبر یتوان یك 

 من حال و مقام اندر ئین چون
 

 

 
 قال ال تؤاخذنی بما نسیت الی قولھ عسرا

 ریمگ انینس نیا من بر یموس گفت
 

 ریپذ عذرم و لغزش نیا كن فوع 
 

 میحل یا سخت مكن من بر را كار 
 میعل ریپ یا وقت میحل یا
 

 

 
 فانطلقا حتی اذا لقیا غالماً الی شیئا نکرا

 اری دو آن كردند راه بر رو باز
 ماه چو ره انیم یطفل ناگھان

 بكشت خضرش و ندوآ دچار شد
 

 اریبخت كامكار اری دو نآ 
 اهیس یویگس دو افكنده رخ بر

 درشت یفعل نیچن  ۱یموس بر گشت
 

 نیست خدا بامر كم حا عقول فرمود خضر كرد استیضاح و چسبید خضر گلوي بر و غضبكرد موسي كھ حضرتصادق از روایتست در بلكھ ۱
 برعقولست. كم حا خدا امر بلكھ

                                                           



 چرا ینفس گنھیب یكشت گفت 
 روا نیا نباشد یكرد یمنكر

 

 

 
 قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا

 من با تو ایآ خضر بازش گفت
 من سازم زنده ای كشم گر

 

 سخن از صبرت ستین نگفتم یم 
 یرس آخر حكمتشر بس تو
 

 راچ و چون یكن دم ھر ك تویل 
 مرا یازاریب خود اعتراض ز
 

 

 
 

 قال آن سئلتک عن شیئی بعدھا الی عذرا
 ن سئوالیا از شرمسار یموس گشت

 ترا آرم اعتراض گر نیا از بعد
 

 الیخ از فعالت برتر یا گفت 
 مرا یران اگر باشد حق ترا

 
 ریپذ ثالث كرت در من عذر 

 ریمگ من بر آن خطائی رفتھ گر
 

 

 
 تیا اھل قریة الی قولھ تعالی اجرافانطلقا حتی اذا ا

 مھربان اری آندو رفتند باز
 ده اھل از فیض اطعام خواستند

 شده كج یجدار آنجا افتندی
 

 ناتوان گشتھ جوع از یدھ تا 
 زده بھ دوزخ كردند ابا خود

 نگھ كی از كرد راست را او خضر
 

 بود چھ مزدتیب كار یموس گفت 
 نمودیم حاجت رفع كارت مزد

 

 

 
 ل ھذا فراق بینی و بینک الی قولھ تعالی صبراقا

 وفاق راه نیا ستین گفتا خضر
 تیآگاھ دھم تا باشد زود

 

 افتراق از تو ندمیا آمد واجب 
 تیخودخواھ نیز بلكھ وارھانم

 
 پسند بودتینم و یدید آنچھ 

 مستمند یا آن اسرار متیگو
 

 

 
 اما السفینة فکانت لمساکین الی قولھ تعالی غصبا

 نژند یحال با بحر اندر عامل  چند نانیمسك زان یكشت بود

۷٤ 



۷٥ 

 كنم یكشت در رخنھ تا  ۱خواستم
 عقب در یپادشاھ باشد چونكھ

 طمع نارد را بشكستھ یكشت
 شكست دیبا یبل را تن یكشت
 است یقو سلطان كھ یطانیش وھم

 ره کند وجودت در دیبا خضر
 را تیكشت خضر دیبنما غرق

 

 نمك یپشت عامالن بر عمل نیز
 ئی را بی سببییكشت ھر او ردیگ
 قنع من عز گفتند سبب نیز
 رست باز یوھم نفس شر ز تا

 رواست یك ردیبگ گر را تن فلك
 زند ره نتاند طانتیش كھ تا
 را تیزشت ھمھ دیبنما كین
 

 شود كوتھ تو قلب از نفس دست 
 شود ره لیدل عقل تو خضر

 

 

 
 و اما الغالم فکان ابواه مؤمنین الی رحما

 نش مؤمنینیوالد بد پسر آن
 یسركش یكرد آغاز غالم آن

 ستیگرید یزندگ نیا كشتن
 غالم زان مقصد است نفس كشتن

 ولد یا مھیسل نفس مادرت
 بركشد رتیغ غیدتی با خضر

 

 ۲نیش بودیم یبد زنده او كھ گر 
 یخوش زو ینبود را نشیوالد
 ستیاختر كین او دیآ گرید طفل
 ھمام یا است قلب طفل او از بھتر

 رشد در متیرح عقل پدر ھم
 كشد خود را تتینفسان طفل

 
 آن و نیز گرید بار دیبزا پس 

 جان ز خوشتر یطفلك حایمس كی
 

 

 
 و اما الجدار فکان لغالمین یتیمین الی قو لھ تعالی صبراً 

 پدر یب طفل دو از وارید بود
 عمل خوش یمرد بود پدرشان ھم
 رشاد و بفرھنگ ندویا رسند تا

 راست وارید حق امر از دبش پس
 میكل یا كارم لیتأو بود نیا

 بعدالفنا تو یباق یھست
 راست گشت گرید بار عقلت و طبع

 جدار نیا ریز است۳ دیگنج توح

 ریس كوین یا بد یگنج او ریز 
 جل و عز ربك ٤فاراد
 كونھادین دو ابندی را گنج
 خداست امر از من كردم را آنچھ

 میحل یبودینم صبرش در كھ تو
 لنا كنز تحتھ٥ الجدار

 نكاست یو از نخست یخراب نآ
 برآر گنجت بحق واصل سالك

 را واسطھ فقط و محجوبست حق از امر بدایت در آنكھ طالبرا بر تنبیھ دیگر و ندھد بخدا عیب نسبت آنكھ یكي فرمود اردت اینجا انكھ نكتھ ۱
 بیند.  حق از فقط را افعال شود و برداشتھ واسطھ حجاب حال آخر در و فرمود اردنا بعد چنانچھ را حق و حال واسطھ وسط در و میبیند

 عار و ننگ  ۲
 الھ اال من ایقن بالموت لم یضحک سنھ و من ال فضة و انما کان اربع کلمات ال و ذھبا ماكان انھ قال انھ :(ع) زصادق ا روایتست در چنانچھ ۳

 ایقن بالحساب لم یفرح قلبھ و من ایقن بالقدر لم یخش االہلل 
  است جلیل و عزیز كھ تو خواستپروردگار پس ٤
 ما براي گنجیستاز او زیر دیواریستكھ ٥

                                                           



 آشكار یرمز ھست تیحكا نیا
 یعاشق رموز از گفتم آنچھ

 عشق شاه نور ز باشد یجملگ
 تاب و اشراق از ندمیا كرد بس شمس

 

 كار مرد یا طلب بر و سلوك بر
 یعاشق كنوز از دادم شرح
 قعش راه در بود كھ آنكس داند

 حجاب اندر زتاب یكچندی رفت
  

 
 منتخبی ازغزلیات حقایق آیات منصف کتاب

)۱( 
 را تر آتش آن بده ینینش چھ یساق

 دوران غم اندر یبك تا جگر خون نیا
 خرابم و مست او نشأه از من كھ یم آن
 كن یسفر كی خود یآخرسو شتنیخو از
 بنگر و كدمی ایب بخرابات ما با
 است بزھر آلوده ھمھ ایدن شكر نیا
 

 را بصر نور آن و من روح قوت آن 
 را جگر خون نخورم تا یقدح ده در
 را بشر نمودند خلق نیھم بھر از
 را ظفر و فتح و سلطنت آن یبنگر تا

 نارشجررا وصد یواد صد و یموس صد
 را شكر كان یببر تا گذر زھر نیز
 

 خواھد و كرده گذر شمس ایر زھد نیز 
 را سحر آه آن و یمخمور حالت آن
 

 

 
)۲( 

 
 نقاب رخ ز نموده باز كھ من آنماه

 ببرد من چشمان ز خواب دوش كھ یاری
 كندیم خرابات ز ما منع كھ زاھد

 یآتش عشق از اوفتد اندر كھ دل آن
 دهیشن امتیق صبحگاه وصف گر

 

 آفتاب صدره كندشیم سجده كھ باہلل 
 بخواب جز امیده اید دهیند ھرگز

 الخرابی سخراجعلیل نخوانده ایگو
 آب چیبھ عشقش آتش نگردد ساكن
 بالحجاب دیآ دلبرم كھ بود یصبح

 
 نكرد قفا در رو تو جور و جفا از شمس 

 ابیكام دینگرد روت وصال از تا
 

 

 
)۳( 

 گذشت سودا از دل كار او زلف سواد در
 

 

 گذشت غوغا از قصھ شد سمر ما داستان 
 

 گذشت سودا از دل كار او زلف سواد در
 

 

 گذشت غوغا از قصھ شد سمر ما داستان 
 

۷٦ 



 زلف دام اندر افتاد دگانید راه ز دل
 

 

 گذشت ایدر از كھ بنگر را وانھید ندلیا 
 

 زنخ چاه در افتاد زلف بند از دل باز
 

 

 گذشت ما بر چھا چھ نیا در كھ داند یوسفی 
 

 دیكن دستان دھن نیریش آن و ما عشق شور
 

 

 گذشت عذرا و قوام یلیل و سیق داستان 
 

 بگو ایبو آنگل با چمن اندر صبا یا
 

 

 گذشت ایگو بلبل بر جفا و جور آنھمھ 
 

 گدا و بدارا گر جفاھا و جور بگذرد
 

 

 گذشت دارا حشمت و نماند اسكندر مالك 
 

 عاشقان گروه با دیگو شمس از ست تایك 
 گذشت ما كار دیبنمائ شیخو كار فكر

 

 
  

 
)٤( 

 است بسر ركجش ھمیشمش دو دوتركت كھ آن
 

 
 است دادگریب چھ و زیخونر چھ كھ هللا هللا 

 
 صبا باد با تو زلف سر ز كردم شكوه

 

 
 است دربدر صبا باد من چون آنكھ از غافل 

 
 ھجر شب نیمسك عاشق دل ز آگھ شود

 

 
 است سحر مرغ ھمدم یسحر ھر در آنكھ 

 
 مگذر بغفلت عشاق كوچھ از زاھد

 

 
 است سر و نید و ن قدمش ترك دلیتنخس كھ 

 
 او در كھ نبندد مھر جھانھ ب بخرد چیھ

 

 
 است درگذر یھمگ یشاد و غم كوین و بد 

 
 مكن خضر مددیب را مرحلھ نیا قصد 

 است خطر ھزاران راه نیا در كھ داند شمس
 

  

۷۷ 



 
)٥( 

 ھست یارید كھ مپندار اری آن ریغ
 

 

 ستھ یاریاغ كھ میندان و میاری محو 
 

 دیمكن پنھان زده سودا دل داستان
 

 

 ھست یبازار سر ھر در كھ است یثیحد نیكا 
 

 زد دم انالحق ز آنكس ھر منصور ھمچو
 

 

 ھست یدار ھم و یغدار كھ پرواش ستین 
 

 را شانیدرو عالم مكن انكار زاھد
 

 

 ھست یاسرار عالم دل پردة پس در 
 

 مرا كھ بجنت دیمخوان دوست در از
 

 

 ھست یوارید گوشة مغان خرابات در 
 

 ستین مجنون یكی سیق چون ھیباد ھمھ در
 

 

 ھست یاریبس یلیل طلل و ربع در نھ ور 
 

 باش را خود یزن چند بما طعنھ زاھدا 
 ھست یدلدار كھ شمس دل آزار مكن

 

 
  

 
)٦( 

 برخاست وانھید یكی خانھیم ز
 

 

 برخاست فرزانھ صد وانھید آن از 
 

 دیبشن نكتھ كی لبش لعل از دل
 

 

 برخاست افسانھ ھزار نكتھ آن از 
 

 عاشق سوخت شیرو شمع شیپ بھ
 

 

 برخاست پروانھ از عشق رسم كھ 
 

۷۸ 



۷۹ 

 دیصدرتوح اندر بنشست یكس
 

 

 برخاست گانھیب یخود از اول كھ 
 

 قلبم كرد طوفان دهید اشگ ز
 

 

 برخاست دردانھ یكی از ایدر دو 
 

 دمیند یفتح حرم از و رید ز
 

 

 برخاست خانھیم از عشق فتوح 
 

 عاشق یھایروزگار شانیپر
 

  

 برخاست جانانھ طرة زان ھمھ 
 

 دید را مستانھ نرگس آن شمس چو 
 برخاست مستانھ نعرة ھزارش

 

 
  

 
 

)۷( 
 ندارد ماه عارض تو شعشعھ

 دالنرا ریش نموده آھو دو دیص
 زلفش سر با ھجر ز نمودم شكوه
 فتاب نمودمبآ شیرو نسبت

 دیبخند چو و گفتم نقطھ لبش لعل
 گفت دل و رخ بر دیدم خطش سنبل

 نوشش لب از بوسھ خواست دلم خضر
 

 ندارد كاله نینچنیا بسر ماه 
 ندارد نگاه نیچن صحرا یآھو

 ندارد صبحگاه ھجر شب گفت
 ندارد اهیس خط آنھم كھ گفت

 ندارد اشتباه نقطھ كی دمید
 ردندا اهیگ نینچنیا بھشت باغ

 ندارد راه خضر چشمھ نیبا گفت
 

 شمس دل و نید برفت جانان ره در 
 ندارد آه كھ نوایب كند چھ خود

 

 

 
)۸( 

 كرد خون خایزل قلب نیھم نھ وسفی ۱عشق
 

 

 كرد چون مبریپ عقوبیھ ب كھ قرآن ز خوان 
 

  شكافت فرھاد سر یبروز عشق شةیت
 است. بدیعیھ ازصنایع یكي این و شده التزام شعر ھر در عشق تكرار غزل این در ۱

                                                           



۸۰ 

 
 كرد گلگون یبشب خسرو یپھلو خنجرش 

 
 نكرد كھ صنعانھ ب چھ ترسا بر دل آن عشق

 
 

 كرد رونیب نید ز و داد شیم و كرد خوكبان 
 

 نزد كھ آتش چھ سیق بدل یلیل عشق
 

 

 كرد مجنون را ھیباد ھم و دد و دشت بلكھ 
 

 ختیر دل زردم بررخ زبس میس چون اشگ
 

 

 كرد قارون مرا كھ بنازم عشق دولت 
 

 یبد عشق غم درد اگرش نایس پور
 

 

 كرد قانون در كھ اشارات یداد ۱شفا یك 
 

 شمس دم حایمس عشق بزد عقل ره تا 
 كرد افالطون چو یجا خرد عشق خم در

 

 
  

 
)۹( 

 بود یسرافراز اسباب خرد نزد آنچھ
 

 

 بود یباز رخت عشق بجز میآزمود 
 

 عشق ز گفت سخن وستھیپ كھ شھر واعظ
 

 

 بود یانداز ھم پشت غرضش عاشق ستین 
 

 ایر یرو از بد چو زاھد سجده نھمھیا
 

 

 بود یرزاز دكة یكی دنگ اش رتبھ 
 

 راز محرم من دل شد لبش یحایمس با
 

 

 بود یراز و یبوعل بدل شیكارزو 
 

 كھ قانون و است حكمت در آنھم كھ اشارات و طبیعیھ و حكمت الھیھ اقسام در كھ شفا سینا شیخ الرئیس ابوعلي كتاب بھ است ایھام شعر این رد ۱
 است. طب در

                                                           



۸۱ 

 ھالل و تیرو غصھ از بشد بدرتابان
 

 

 بود یانباز سر را او تو حسن با چونكھ 
 

 عنقا دیص یپ از نھاد دام یابلھ
 

 

 بود یشھباز تبھر ھوس در صعوه 
 

 عرفان اندر بود صفاھان فخر گر شمس 
 بود یرازیش حافظ از ھم رازیش فخر

 

 
  

 
 
 

)۱۰ (۱ 
 

 ردیگ سر از یزندگ و تو شیپ دھد جان
 

 

 ردیگ مكرر بوسھ لبت قند از كھ ھر 
 

 ریبگ استاد دامن ھنر بھر جوان یا
 

 

 ردیگ دلبر طرة روا ستین ھنر یب 
 

 منھ اری خم و چیپ زا پر زلف بر دست
 

 

 ردیگ اژدر و كژدم بكف خردمند یك 
 

 است خبریب خود ز شوخ آن و ینادان تاتو
 

 

 ردیبرگ رخ ز پرده او اگر باشد فیح 
 

 یبم و ونیباف دوست یا منھ نیریش لب
 

 

 ردیگ ساغر كھ است فیح تو نوگیم لب 
 

 درس كی بخواند كھ ھر وفا دبستان در
 

 

 ردیگ سر از خود درس و كند مكرر گو 
 

 است. اخیر و عصر تازه بروش كھ پیداست و است فقیر متأخر خیلي گفتارھاي از ۱۱ و ۱۰ و ۹ غزل ۱
                                                           



 جامد عابد زاھد آن و آتش من آه
 

 

 ردیگ آذر ز شعلھ تنش آنست میب 
 

 انكو دارد چھ عصفور و صعوه از باك
 

 

 ردیگ شھپرھ ب عنقاش كھ ستیشاھباز 
 

 آزاد نگردد فقر خطر از ملك چیھ
 

 

 ردیگ رھبر ھمھ صنعت ز و علم از مگر 
 

 كند كبر چرا بمزدور یكارفرما
 

 

 ردیگ زر عوضش در اگر است كار مزد 
 

 بدوزن نبندد مھر جھانھ ب عاقل مرد 
 ردیگ شوھر دو حرامست كھ زن نیھمچن

 

 
  

 
)۱۱( 

 دارد یبیغر حال عجب مست تو چشم
 

 

 دارد یبیعج اصرار بردنم دل بھر 
 

 یببر زاھد ز و خیش از دل غمزه كیب تو
 

 

 دارد یبیفر و مكر عجب شوخ تو چشم 
 

 سبب چھ از من بت یا شده نھ ترسا گر
 

 

 دارد یبیصل یمو از تو یرو مصحف 
 

 افزوده میحك درد بر تو ماریب چشم
 

 

 دارد یبیطب چھ گر لبت یحایمس چون 
 

 فراق دست از رھنیپ زدم چاك گل چو من
 

 

 دارد یبیشك كھ دایش بلبل از عجب 
 

 نبود بشیرق یجفاھا و مكر از باك
 

 

۸۲ 



۸۳ 

 دارد یبیحب وفادار اری كی كھ ھر 
 

 نشود بلبل نغمھ نزند دل بر چنگ
 

 

 دارد  ۱یبینع چند اگر باغ در راغ 
 

 خاموش قیمشكوة حقا شعلھ نشود 
 دارد یبیاد شمس یا چو تو صفاھان تا
 

 
  

 
)۱۲( 

 كرد مانمیا در رخنھ صد تو یھندو خال
 

 

 كرد مسلمانم و كرد قمر شق تیابرو 
 

 اما نمودم دوست قدم نثار جان
 

 

 كرد جانانم ز شرمنده و قابل نبد جان 
 

 دل با گفتم تو یمو سلسلھ از یرمز
 

 

 كرد شانمیپر كبارهی و وانھید گشت 
 

 دیشن پروانھ و كردم او رخ شمع وصف
 

 

 كرد مانمیپش گفتھ نیز و چارهیب سوخت 
 

 بباد داد من دل بساط عشق آتش
 

 

 كرد مانمیسل مھرتو و مورم از كمتر 
 

 جمال میج دل مكتب در چو خواند جان طفل
 

 

 كرد ابانمیب بھ سر جنون یسودا ز دل 
 

 گفتا باشد چھ آفاق در فتنھ نیا گفتم
 

 

 كرد فتانم نرگس آن مگر ندانم من 
 

  گفتم بلبل چو نالھ یكن چند گفت تا

 كالغ یا بانگزاغ عنيی عین كسر و نون فتح بھ :نعیب ۱
                                                           



 
 كرد گلستانم خار نیچن تو یرو گل 

 
 بگفت  شمس ھآموخت كھ ز حكمت گفت 

 كرد مانمیحك استاد تو ماریب چشم
 

 
  

 
)۱۳( 

 دارد یانیب كھ ھر ما محرم نبود
 

 

 دارد ینشان دلداده عاشق سخن 
 

 منگر یبخوار جام بلبش یدید كھ ھر
 

 

 دارد یجھان اسرار كھ جام بسا یا 
 

 یرخ اللھ یقد سرو فتةیش شد كھ ھر
 

 

 دارد ینھان داغ بدلش اللھ ھمچو 
 

 خاموشم لب دل قلندر دانرن داغ
 

 

 دارد یفغان بسالوس كھ زاھد چو نھ 
 

 گفتیم ینگار كھ آمد خوش چھ ثمیحد نیا
 

 

 دارد یجان كھ دیبپرست بت آن یبار 
 

 دلش زآتش عشق پختھ شود شمس چون كھ ھر 
 دارد یانیع و كشف بكند یانیب ھر

 

 
  

 
 

 چاپ شدهھجری قمری در مطبعھ فرھنگ اصفھان  ۱۳٤۳در سال 
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 بعضی از مثنویات مصنف کھ مناسب اینکتاب است
 در بین حدیثی کھ عکرمھ از ابن عباس نقل کرده

اجتمعنا فی مسجد رسول هللا و امیر المؤمنین علی بن ابیطالب فی وسطنا یکلم بکالم غریب فی التوحید 

فوقھ  شمس حامیة منب من وطنا حارثة و ھو یصیح وجیدا و یجول فی وسطنا جوالن الرحی و الث اذو

 و من تحت قدمھ.

 انیراو بزرگ آن عباس ابن
 ینب پاك مسجد در مجتمع

 اسرارھا از یگفت زدانی ریش
 الھ دیتوح ز ھم قیحقا از
 خبر حق از لدن علم از یداد

 بود باز جانش گوش چون حارثھ
 خروش در آمد و برجست ناگھان
 ایآس چون زن دور زدیم چرخ

 

 نانگروه مؤم با یروز گفت 
 یعل آن شمع و پروانھ ھمھ ما
 اشكارھا قلوب از كردیم دیص
 شاھراه ما بر شاه آن نمودیم

 بشر گوش یشد شق سماعش كز
 بود نرازیا محرم او انیم زان

 فروشیم دادش كھ یم زان شد مست
 سما و ارض او چرخ یفدا یا
 

 سر یباال ھم گرم آفتاب 
 شرر زدیم او یپا بر و سر بر
 

 

 
ر سھره و ن قد اسمتّ رالمؤمنین اما تری الی حارثھ یجول فی المسجد کجوالن الرحی فقال اظّ یام ای فقلت

جوعھ و جذبتھ اذ خرج علینا رسول هللا فقال ما لکم و حارثھ قد نصب لھ رحی الشوق و جعل فی صدره 

ثھ بعد فی ی النبی (ص) و حارا یقع علیھ من فوق و اذن بالل و اقام و صلّ زمام الذوق و ھو یطحن حبّ 

 جوالنھ لم یشھد اذانم و ال اقامتھم و الصلوتھم.

 
 رالمؤمنینیام ای بگفتم پس
 ایآس بسان چرخد یھم كھ
 یآخت یریچھ ت مژگان از یو بر
 او كار اندر یكرد غمزه چھ نیھ

 است یداریب شب و جوع از گفت شاه
 وار پرگار آمده چرخ نینچنیكا
 گفتگو نیا در میبود یھم ما

 زیعز نیا دیواگذار ما با گفت
 استوار بھرش شوق یایآس

 رسدیم باال سمت از اش دانھ
 بالل آن اقامھ و گفت اذان پس

 ازین یكو در بود مبریپ تا
 نشد آسوده چرخ و دوار از

 نید شاهیا حارثھ بر نظر كی 
 ایاول ریام یا حالست چھ نیا

 یساخت خودیب و مست نشیچن نیكا
 او دستار نھ و است مانده سر نھ كھ
 است یبار لیجل اتیعنا وز

 كار یرو از فتاد عشقش پردة
 روبرو درآمد هللا رسول كھ
 زیرستخ بجانش گشتھ انیع كھ
 نگار ذوق ایآس زمام آن

 رشد با آن ایزآس سازد آرد
 ذوالجالل رسول آمد نماز در
 ساز و سوز آن حارثھ از نگشت كم
 نشد آماده طاعت یبرا از
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 مازن فیوانھ تكلید بر ستین 
 ازیامت و عقل فرع عبادت شد

 

 

 
قال واجتمعنا بعد الصلوة الی رسول هللا و سالھ علی عن تلک الرحی فقال نعم حجرھا الصدق و قطبھا 

الود و زمامھا قالدة الحق و دقیقھا وضح الطریق و حبھا بذرالھوی قلنا یا رسول هللا فمن الدایر قال 

غل لھ و سقط حارثة لوجھھ فراینا املرالمؤمنی وثب و ثبةاالسد الشاھد الغایب قلنا فمتی تفرغ قال ال ش

 فاخذ رأسخ فی حجره و مسح وجھھ بردائھ

 
 میشد فارغ چون شیخو نماز از

 بابھا ینبّ  نیا گفت یعل پس
 نیچن هللا ینب پاسخ در گفت
 یبندگ زمامش و ود او قطب
 قیطر نور ایآس قیواندق

 رالبشریخ ای میگفت ھمھ ما
 قدم شاه اش هگردانند گفت

 كمون و بیغ از گشتھ ظاھر گرچھ
 نیزم بر ناگھ افتاد حارثھ

 

 میآمد گرد ھمھ غمبریپ دور 
 یرح نیا چبود الخلق میعظ یا

 نیام یا ستیصفا و صدق او سنگ
 یمردگ شیھوا و نفس از دانھ
 قیطر و اری رھش اندر بود كھ
 حجر نیا شاھا گرداننده ستیك

 عدم ھا یھست اوست نزد آنكھ
 ونیالع شیخفاف ندیب یك كیل

 رالمؤمنینیام آن جا از جست
 

 دیكش آغوشش در را او حق ریش 
 دیكش دوشش و بر بر یلطف دست

 

 

 
 

قال انس و انا کنت قائماً بین یدی علی بن ابیطالب و بی رمد فقال لی خذ من اثر جوالنھ فانبذه فی عینک 

ل یا بالل خذ اناء فیھ ماء فاغسل یدیھ و وجھھ و اجمعھ رسول هللا قا ففعلت فلم ارالرمد باقی عمری و انّ 

فی اناء فأتنی فلما اتیت بھ سلمھ الی و قال رشھ علیھ ففعلت ذلک فافاق من غشیتھ وصحی من سکرتھ 

فاخذ علی بن ابیطالب بعضدیھ و وقفھ بین یدی رسول هللا فقال یا حارثھ این کنت قال عند ربی فقال کیف 

ی غطاء کان مکبوبا و عاینت عالم الغیوب فجلت ب کان محجوبا و کشف عنّ فی حجا وصلت قال حظّ 

 جوالنا و استوفی لی الحق اعوانا و اشھدنی فارانی الوانا 

 

 
 رمد را چشمم كھ دیگو انس ھم

 سراج خوش نیا مقدم خاك گفت
 صمد شاه بر در بودم و بود 

 عالج بھر كن ھید یایتوت
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 بود فرموده او كھ كردم چنان چون
 بالل یا فرمود هللا رسول پس

 یبشو آن ز ا حارثھ یرو و دست
 نمود ممیظرف تسل ببردم چون
 بصحو آمد محو ز كردم چنان چون

 سخت بگرفت یعل شیبازو دو ھر
 محل بودت كجا در برگو گفت
 شیخو وصف از بگو دشیپرس باز

 نھان حجابات گفتا حارثھ
 نگار یرو خود جان در و دل در

 

 بود دور یمربع من از چشم درد
 خصال خوش یا آر زود یآب ظرف

 یاو ظرف اوریب من بنزد پس
 زود پاشیم حارثھ بر آن از گفت

 محو گشتھ محوش و صحو بر ھمھ ما
 كبختین آن ببرد غمبریپ نزد

 وجل عز خود رب نزد گفت
 شیخو اصل با یافتی چگونھ ره

 انیع دمید تا برداشت دل ز حق
 دوار در گشتم چرخ چون سبب نیز
 

 رنگ و آب از برون دمید رنگھا 
 درنگیب آنسو رفتیم من جان

 

 

 
 وانشد حسان بن ثابت

 
 ونیع لھا نیالعارف قلوب

 قد یناجی ولسنة بسرّ 
 واجنحة تطیر بغیر ریش
 فتسرح فی ریاض الخلد طوبی
 فاورثھا الشراب لسان صدق

 ناطقات نایعل شواھدنا
 ان مؤمنانیم در حسان بود

 قلوب در را عارفان باشد گفت
 شب و روز در سر نھ سر زبان با

 نیالكاتب كرام از پنھان ھست
 پرندیب اگرچھ دارند بالھا
 نیشارب كانوا الخلد ونیع من
 بینص گردد صدقشان لسان پس

 شده قیفا علمھا بر علمشان
 قال و حال شانیا قیكندتصد یم
 

 الناظرونا راهیماال یتر 
 نایالكاتب الكرام یعل بیتغ
 نایالعالم بّ ر ملكوت یال
 نایالعارف شراب من تشرب و
 نایالعالم علوم یعل فوقی
 نایالمدع یدعو كذب نیتب

 آنزمان در سرا دستان بلبل
 وبیغ باسرار ناظر دھھاید

 رب قاتیم در مناجاتند در
 نیام فرد با ندیگویم آنچھ

 پرندیم یاعل قدس اضیر در
 نیالعارف شراب من شربونی

 بیحب لطف از ناب زانشراب
 شده قیسا حق جذب انشانراج

 دال ھست نامردمانرا نیا كذب
 

 كمون در شاھد راست صادق قول 
 متون از دیاسات حیتصح ھست

 

 

 
 
 

۸۷ 



 در شرح حدیثی کھ در بستان السیاحھ از جمعی علما و عرفا روایت کرده
شئی اشتیاقی  ایّ  ی ی و فشئی تفکرّ  ایّ  و فی  ھ الی اصحابھ و قال اتدرون ما عمیّ توجّ  عن رسول هللا انھّ 

ک و فکرک و شوقک قال النبی شئی اخبرنا بغمّ ای ّ قالبت الصحابة ال یا رسول هللا و ما علمنا ھذه من 

اخرکم انشاءهللا ثم تنفس الصعدا و قال آه شوقا الی اخوانی من بعدی فقال ابوذر یا رسول هللا او لسنا 

 ی شأنھم شأن االنبیا. اخوانک قال الانتم اصحابی و اخوانی یجیئون من بعد

 
 نظر ھم و ثیحد اھل از یجمع
 نمود یروز خود اصحاب با یرو
 چرا مغمومم و مشتاق یھم كھ
 مھان یا باشد چھ بر اقمیاشت

 ستیچ میدانینم گفتندش جملھ
 درون راز كن فاش ده خبر خود
 خبر بدھم خدا خواھد گر گفت
 دیكش بر یسرد آه مبریپ پس

 زوآر ھست مرا اخوان آن وصل
 اقیاشت نیا و سوزش از آه آه

 تو شأن رسالت یا ابوذر گفت
 من اصحاب یول نھ اخوان گفت
 من یبرادرھا آن خود من بعد

 

 خبر نیا مبریپ از كردند نقل 
 بود چھ از فكرم دیدان یھم كھ

 چرا مھمومم و فكر اندر غرقھ
 گوئیدم از آن دیدان یھم گر

 ستیك بھر از شوق تو نیا و غم نیا
 كمون در یدار آنچھ مینبدا تا

 بسر سر خود غم از را شما مر
 دیسع اخوان شوق از آه گفت

 رو آرند جھان در من از پس كھ
 طاق دهیگرد غم ز و صبرم طاقت
 اخوان تو میستین ما مگر خود

 من احباب یا دیھست یجملگ
 آیند با خلق حسنیم جملھ

 
 استیانب شأن جملھ شانیا شأن 

 ھنماستر بمردم شانیا از كی ھر
 

 

 
ون م ابتغاء مرضات هللا یترکون المال و یذلّ ت و من االخوة واالخوات کلھّ اآلباء واالمھاّ  من نفروّ ی قوم

 نیاانفسھم بالتواضع ہلل الیرغبون فی الشھوات و فضول الدّ 

 

 مادران وز پدر از زندیگریم
 دون خلق بر ین آرند بحق رو

 حق مرضات طالب كسری گشتھ
 رضاست اتمقام رضوان روضة

 منال و مال و ثروت دیق ستین
 لیذل و خوار یھم دارد را نفس
 شده یفان یخود از كسری بلكھ

 

 خواھران از ھم و برادرھا وز 
 درون از و برون از جو حق جملھ

 ماخلق عیجم از دهیبر دل
 البقاست نیرضاع مقامات در
 ذوالجالل جمال جز نخواھد یم

 لیجل یدانا نزد در تواضع
 شده یربان وجھ راند یفان
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 اند جستھ شھوت یجو از یجملگ 
 اند وستھیپ بحق ایدن تارك

 

 

 
ة فمن یعلم الجنّ  ھم غرباء و تراھم محزونین لخوف النار و حبّ مجتموعون فی بیت من بیوت هللا کانّ 

لد من االبن علی الوالد والوا قفال مال یعطون بھا بعضھم ببعض اش قدرھم عندهللا لیس بینھم قرابة و

نیا و نعمھا لنجات انفسھم من علی الولد و من االخ علی االخ ھا شوقا الیھم و یفرغون انفسھم من کدالدّ 

 ة لمرضات هللا. عذاب االبد و دخول الجنّ 

 
 آمده جمع كخانھی در جملھ

 است هللا تیب صاحبدالن مجمع
 بیغر ھمچون جھان اندر نیمؤمن
 حق نار خوف ز محزون نیمؤمن
 اوست محبوب یھم وصلش جنت
 خدا از ریغ قدرشان نداند كس

 اتصال قرابت از ندارند یم
 پدر بر پسرھا از مھربانتر
 بھم برادرھا از مھربانتر

 یبس شانمیا مشتاق منه آ
 نعمتش و جھان از ضرورت جز

 

 آمده شمع دگر بھر یكی ھر 
 است زانشھ اسمھ ذكری وتیب یف
 بیفر ایدن عشوة از خورند یك

 حق دربار از یدور آن نار خوف
 اوست مطلوب یھم ارشی جلوة

 جدا مردم ھمھ از ھستند چونكھ
 مال لیفكرشان تحص نباشد یم

 پسر بر مھربانتر پدرھا از
 غم و شوق در كدگری با دمبدم

 یبس باخوانم آرزومندم
 نقمتش و عذاب از زندیگریم
 

 شوند داخل جاودان بھشت تا 
 شوند واصل رضا مقامات در

 

 

 
باذر ان للواحد منھم اجر سبعین بدریا یا اباذر ان واحدا منھم اکرم علی هللا من کلشئی خلق هللا اعلم یا ا

علی وجھ االرض یا اباذر قلوبھم علی هللا و عملھم ہلل و لو مرض احدھم لھ فضل عبادة الف سنة و 

 صیام نھارھا و قیام لیلھا.

 
 زانمھان كی ھر اجر اباذر یا
 نینمؤم زان یواحد اباذر یا
 خداست با شانیا قلب اباذر یا

 انیزانم گردد رنجور یكی گر
 

 دان بدر دیشھ از ھفتاد اجر 
 نیزم یرو در ھرچھ از است برتر

 كارھاست جھانشان در ھم خدا با
 آن بھتر طاعت سال ھزاران از
 

 بشب و دارند روزه بروزش كھ 
 رب خوانند یھم و نخوابندیم
 

 

۸۹ 



۹۰ 

 
م یا رسول هللا زدنی قال یا اباذر لوان و احدا منھم اذامات فکانما مات و ان شئت حتی از یدک قلت نع

 فی السماء الدنیا من فضلھ علی هللا.

 
 متیگو ادتیز یخواھیم كھ ور

 رسول یا یآر گفتم ابوذر گفت
 یكی شانیا از گر بوذر یا گفت

 

 متیگو تیكنایب آنان شأن 
 عقول كن روشن و فرما آن شرح

 یشكیب اند چنان ردیم نیزم در
 

 آسمان جھان در بمرده كھ 
 آن بھر از غمند در كیمال مر

 

 

  
و ان شئت حتی از یدک یا اباذر قلت نعم یا رسول هللا زدنی قال یا اباذر لوان احدا منھم یؤذیھ قلمة فی 

ثیابھ فلھ عندهللا اجر اربعین حجة و اربعین غزوة و عتق اربعین نسمة من ولد اسمعیل و یدخل واحد 

نھم اثنی عشر الفافی شفاعتھ فقلت سحان هللا و قالوا مثل قولی سبحان هللا ما ارحمھ بخلقھ والطفھ و م

اکرمھ بخلقھ فقال النبی (ص) یا اباذر لوان احد منھم اشتھی شھوة من شھوات الدنیا فیصبر و ال یطلبھا 

حسنة و محی عنھ الفی الف  کان لھ من االجر یذکر اھلھ ثم یغتنم و ینتفس کتب هللا بکل نفس الفی اف

 سیئھ و رفع لھ الفی الف درجة

 
 انیب نیز ادتیز یخواھیم كھ گر

 بگو رسوالہلل ای یآر گفتم
 بارشد یا سپش كی از اگر گفت
 جھاد از ھم چھل و حج چل اجر

 است رافع كو حق نزد در باشدش
 عجب از صحابھ جملھ و من پس
 است بخشنده خوش خلق بر خدا كھ
 ذوالعطا ینب آن گفتا باز
 یشھوت و لیم ز شانیز یكی گر

 شیخو اھل بگذراند بخاطر چون
 نفس ھر در او بھر از خدا پس

 نظر در باشد حسنات كانھمھ
 

 دان نكتھ یا دگر یشرح متیگو 
 خو فرخنده یا اسرار آن شرح

 رسد شانیا بر آزار مختصر
 زاد لیاسماع كز بنده چل عشق

 است شافع او را الف دو و ده ھم
 بلب آورده هللا سبحان ولق

 است بدھنده عطا و مھربانست
 برگشا جانرا گوش ابوذر یا

 ۱یسلوت دینجو دیبنما صبر
 شیپر شانیز كند خاطر خورد غم
 سپس آرد ھزار از ھزارش دو

 بدر گردد آن قدر سیئاتش
 

 درج را او دھد عده بدان ھم 
 الفرج مفتاح الصبر بود پس

 

 آرامی ۱
                                                           



 

 
نعم یا رسول هللا زدنا قال لوان احدا منھم یضع جبینھ علی االرض ثم یقول  و ان شئت حتی از یدک قلت

آه فتبکی مالئکةالسماء السبع لرحمتھم علیھ فقال هللا و یا مالئکتی مالکم تبکون فیقولون یا الھنا و سیدنا 

عن فکیف ال نبکی و ولیک علی االرض و یقول فی وجعھ آه فیقول هللا یا مالئکتی اشھدوا انی راض 

عبدی بالذی یبصر فی الشدة و ال یطلب الراحة فتقول المالئکة یا الھنا و سیدنا و التضر الشدة بعبدک و 

ولیک بعد آن تقول ھذالقول فیقول یا مالئکتی ان ولیی عندی کمثل نبی من االنبیاء ولودعانی ولیی و 

یتمنی یا مالئکتی و عزتی و شفع فی خلقی شفعتھ فی اکثر منسبعین الفاٌ ولعبدی و ولیی فی جنتی ما 

جاللی ألنا ارحم بولیی و انا خیر لھ من المال للتاجر و والکسب للکاسب و فی االخرة ال یعذب ولیی و 

الخوف علیھ ثم قال رسول هللا طوبی لھم یا اباذر لوان احدا منھم یصلی رکعتین فی اصحابھ افضل 

 عندهللا من رجل یعبدهللا فی جبل لبنان عمر نوح 

 
 متیگو ادتیز یخواھیم كھ رگ

 بگو رسوالہلل ای یآر گفتم
 مؤمنین زان یكی كھ گھ ھر گفت
 یفت آن ناگھ آه دیبگو چون
 ؟بكا آن باشد چھ دیگو خدا پس

 یول یالمھا از میینگر چون
 افرشتگان یا دیفرما خدا پس

 محن و ایبال در چون میراض
 خدا یا ندیگو جملھ كیمال پس

 دةفرمو او حق در نیچن چون
 انیكروب یا دیفرما خدا پس
 یدم خواند مرا گر شفاعت در
 آرزوش من دھمیم ادهیز بل
 میعظ سوگند ھست جاللم بر

 سودائی منم و مال ھر از بھتر
 خوشا را بوذر گفت مبریپ پس

 نماز از ركعت دو گر ابوذر یا
 

 متیشویم انیب آن از دل زنگ 
 آئینھ دلھا بشو از زنگ

 نیزم بر خود یشانیپ نھدیم
 سما در فرشتھ افتد بكا در

 ما خالق یا كھ ندشیگو جملھ
 یمنجل شد بما حالش نیزم در

 بندگان نیز من دیباش گوا خود
 من حب یبرا از صبورند بس
 عنا و رنج دگر نبود را بنده

 بزدودة خاطرش از غم زنگ
 غمبرانیپ چون بنده آن رتبھ
 یآدم از ھزار ھفتاد شافع

 شھو دیدار من یسو كیمال یا
 میرح بنده بر اریبس منم كھ

 مأمنم امتیق در را دوستان
 صفا با مردمان خوش آن حال
 ازین آرد دوستان با ام بنده

 
 یزندگ و نوح عمر از است بھتر 

 یبندگ لبنان كوه در كند كھ
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ھبا و و ان شئت حتی از یدک یا اباذر لوان احدا منھم یسبح تسبیحة خیر لھ من ان یصیر لھ جبال الدنیا ذ

فضھ و نظرة الی واحد منھم احب الی من نظرة الی بیت هللا الحرام و لوان احدا منھم یموت فی شدة بین 

اصحابھ لھ اجر مقتول بین الرکن و المقام و لھ اجر من یموت فی حرام هللا و من مات فی حرم هللا امنھ 

 هللا من الفرغ االکبر و یدخل الجنة

 
 كن گوش ادتیز یخواھ یھم گر
 رجال  آن ندینما یحیكھ تسب گر

 است ره نیا اندر آنكھ بر كنظری
 او ردیم یبسخت شانیز یكی گر
 مقام و ركن منزل انیم در

 

 كن نوش یم نیا از گرید یساغر 
 جبال گردد طال آنكھ از بھتر

 است بھ كعبھ خانھ در نگھ از
 او گردد كشتھ كھ دارد آن اجر

 الحرام تیب در مرده چون او ھست
 

 بھشت از تن حرم در جانرا كھ رھ 
 بھشت اندر كند جا و است منیا
 

 

  
 

و ان شئت حتی از یدک یا اباذر قلت نعم یا رسول هللا قال یجلس الیھم قوم مقصرون مثقلون من الذنوب 

فال یقومون من عندھم حتی ینظر هللا الیھم فیرحمھم و یغفر لھم ذنوبھم لکرامتھم علی هللا ثم قال النبی 

المقصر فیھم افضل عندهللا من الف مجتھد من غیرھم یا اباذر ضحکھم عبادة و فرحھم تسبیح و  (ص)

نومھم صدقة و انفاسھم جھاد و ینظرهللا الیھم فی کل یوم ثالث مرات یا اباذر انی الیھم لمشتاق ثم عینھ و 

قرعینی بھم یوم القیمة بکی شوقا ثم قال اللھم احفظھم و انصر ھم علی من خالف علیھم و ال تخذ لھم و 

 اال ان اولیاء هللا الخوف علیھم و ال ھم یحزنون.

 
 یخواست ادتیز گر ابوذر یا
 یبس مردم نیچن با ندینش یم

 گناه از نیسنگ اریبس پشتشان
 الھ لطف از آمرزنده كیل

 الذنوب غفار غفران و رحمت
 ھزار از بھ انیم زان مقصر كی

 ح حقیتسب حشانیتفر و خنده
 اجتھاد و جھان شانیز نفس ھر
 بار سھ یروز كندیم نظرشان حق
 نھاد ھم بر را شیخو چشم دو پس
 ارشانی جا ھر باش الھا بار

 

 یراست و صدق كان یا متیگو 
 یمجلس اندر بدكار و مجرم
 اهیس نامھ گنھ از ھست را جملھ
 گاهیجا آن از زندیبرخ جملھ

 وبیع از پاك را نجملھآ كندیم
 شمار شانیا از نبود كھ مجتھد
 دق و طعن شانیبا كس اردیتا ن

 عداد در دیآ صدقھ شانیا خواب
 وار مشتاق بود جانم بوذرا
 عباد خداوند یك انیگر گفت
 ارشانیاغ آن شر از كن حفظ
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 جھان در زانیآنعز منما خوار 
 انیع كن شانیبا روشن من چشم

 

 

 
  ایزدگشسبقمری اسدهللا ۱۳۶۵شعبان  ۲۵شمسی مطابق  ۱۳۲۵مرداد  ۴بتاریخ 
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 منظومھ عرفانی
 مسمی بھ

 روح العرفان
 ھجری قمری برشتھ نظم کشیده شده ۱۳۳۱نمونھ حاالت و جذبات گوینده کھ در سال 

 نگارش و گفتار
 اسدهللا ایزدگشسب

 شمسی ۱۳۲۵اصفھان مرداد ماه 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 میعظ یمفتاح ھست را دل باب
 است رھبر سخنگو سخنھا تا بر

 بسملھ نیا میعظ یمفتاح ھست
 خداست اسم از القلب باب فتح
 ایاول شاه بسماہلل ز ھم

 نمط نیا از طیبس دانیم را نقطھ
 متصل بكم یسار شد نقطھ
 ما االعداد مبدأ آمد واحد

 یكی آن از ریغ ستین مراتب در
 بسملھ یرمزھا میبگو گر

 

 میرح رحمن بسماہلل اوست 
 است دفتر ھر نتیز زدانی نام
 كدلھی گردد دوست بمھر دل
 رھنماست یمخف كنز بر او اسم

 رمز نقطة فی تحت با  گفت
 خط و سطح او از بیترك افتھی

 منفصل اندر یسار واحد ھمچو
 ایك یا ھم او االعداد آخر
 یشكیب شد عدد زتكرارش كھ

 غلغلھ عالم جملھ در افكنم
 

 ناتمام من گفتمت با از یرمز 
 مامھیا بنما فھم وجدان ز خود

 

 

 
 در ستایش خاتم انبیا و علی مرتضی

 
 حق ریغ نداند را احمد ذات

 یاعظم یعل تو محمد یا
 ستین زتو ج محمد قصد یعل یا

 رسل از تیوال غیر تبلیغ
 است یمرتض یعل آن احمد جان

 یعل با محمد ذات وحدت
 شان توئییدرو یموال یعل ای

 كن كور رتیغ ز را دشمنانت
 یخاتم جان سر تو یعل ای

 عقول سموات اندر رازھا
 یالدج بدر ای هللا انت سر

 یالمرتض امام انت یعل ای
 

 ماخلق بكل اقدم او نور 
 توئی ھم خاتمی اقدم و اول

 ستیك مقصود یعل جز محمد ای
 كل عقل از خصوص نبود یمقصد

 است یمصطف پاك نور دریح اری
 یول جز را او سر ابدین در

 شان توئییاند بد خصم یعل ای
 كن نور سراپا را تانتدوس

 یآدم خلق مقصود یعل ای
 رسول با یگفت معراج شب در

 یمرتض یعل یا بردار پرده
 یالمصطف عون انت ای البالیف
 

 نیالمب الحق و هللا جنب انت 
 نیالمت حبل یللور انت كنت

 

 

 
 شروع در نظم اسرار الھیھ
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 بود افسرده غم ز طبعم یمدت
 من طناز طلعت مھ دلبر
 شدم سرگردان و مات ھگشت عقل

 ھزار ھجرت از رفتھ كھ تاكنون
 بتافت ناگھ یعل نور دلم بر

 بدل یربان اسرار زد موج
 تمامی ھایافسردگ پس از
 شد زیلبر حق زاسرار دل خم

 

 بود برده قرارم یاری ھجرت 
 من انباز نمود غم بر از رفت

 شدم رانیح بس و مبھوت غمش از
 درا ادی من از كی و یصدوسیس

 شتافت طبعم درر نیا نظم بھر
 وراء آب و گل در شد دل ریس

 خام قلب نیا كرد پختھ ھجرش نار
 شد زیشكرر یطوط من طبع

 
 نگار آن زلف ریزنج ایحال 

 اریاخت یب بردیم ارمی یسو
 

 

 
 در تجلی غیب مطلق و ظھور فیض اقدس در مرائی اعیان

 وبیالغ بیغ حضرت مطلق ذات
 شیخو ذات اندر دیگرد جلوه گر

 بذات حق ذات باختیم عشقھا
 بنام شد اقدس ضیف ین تجلیا

 مینع بجنات اول آدم
 است احمد ظھور نیا اقدم نور

 حق قھر نار است نور نیا عكس
 است روشن چھ اگر یسیابل نار

 خوشاست یرو نتیز نیپرچ زلف
 نگار یھندو خال و زلف نیچ

 یدلبر دینمایم خوبش یرو
 خوشش لعل و غبغب آن و عارض

 

 وبیع وز صینقا از منزه آن 
 شیخو مرآت در دیدیم را شیخو

 صفات اندر ذات كرد یپس تجل
 مقام نیا اندر باشد احمد نور

 میكر یا شد اسماء حق جنتش
 است سرمد ذات عشق سراپا كھ
 ابتداء ماخلق ینور و نار
 است منیاھر نیا و است مانیسل آن

 رادلكشاست عارضش نیمشك خال
 اریع یا است زاھدان راه دام
 یساحر اھشیس مژگان ز ھم
 دلكشش بلطف را دل بردیم
 

 اهیس مژگان و خال و خط و زلف 
 سپاه باشد را قھر شاه جملھ

 

 

 
 در بیان فیض مقدس و مقام مشیت و تجلی فعلی د رخارج

 صفات نقص از مطلق یوجود پس
 واحد اال امرالحق سیل

 او اصل یاعتبار انیاع ھست
 گر جلوه عالم جملھ در ھو وجھ
 ذوالجالل جمال ظاھر او اندر

 است حق تمثال كھ اعظم رین
 زرد و سبز زجاج بر بتابد چون

 ذات شمس از نمود انیاع بر جلوه 
 امره االشیاء طراً واجد

 ئی ھالک اال وجھھکلش
 چون آئینھ نگر انیاع صفحة
 زالل آب در شمس عكس ھمچو
 است مطلق سراسر الوان از نورش

 درد اھل یا زرد و سبز دینمایم

۹٦ 



 ھاست شھیش از رنگ است رنگیب نور
 یآمد آزاد شھیاند نیا از چون
 دوئی رنگ ھمھ سوزد حق عشق
 دلت یدایسو در چون حق نور

 

 ھاست شھیاند از ھم تیماھ رنگ
 یآمد داماد عشق عروس بر

 و عشقش چون مئی است جام قلب تو
 گلت و آب از سازد فارغ تافت

 
 اوست یآنرو یكن رو جا بھر پس 

 اوست یكو آن یرو یبھر کوئ پس
 

 

 
 د خیر اوستیش سالك آیپ ھرچھ آنكھ انیب در

 چھ سر وجود در ھمھ ساالری است
 قیرف یا یثیحد كی دارم ادی

 د خوشاستیشآیآنچھ پ فقر گفتدر
 رسدیم زدانی ز دیآ شیپ ھرچھ
 نیب هللا جلوه بگشا چشم
 ھو مرآت آن است ذات  ال كامل

 اوست یآنرو ینروك مانیبا گر@
 میسلطان یساق یا مرحبا
 بمن كن انینما یسلطان حسن

 نائی بود سلطان من مین من
 نمود جوشش دل ز عرفان چشمة

 

 قیطر ریپ جان سلطان دم از 
 است غشیب باده دیخم توح در
 رسدیم طانیش ز ای رحمن ز گر
 نیب راه نیع و نیبگز را خیش

 برو رو بعارف ھرجا در ھست
 حدیث موی اوستآئی  بكفر ور

 میفان خود از ساز ده جرعة
 شتنیخو ودیق از كن فارغم

 من جان درون اندر نان ز ین
 نبود كوشش از دولت نیك انیع شد

 
 قیرفیا جذب دولت نباشد تا 

 قیطر سالك كند یط تواند یك
 

 

 
 در تحقیق امر بین االمرین و سیر بین الجذبة و السلوک

 نیراست امام صادق جعفر
 ساختھ یراھ عشق و لعق نیب
 قیرفیا است میمستق صراط نیا

 لیزنجب شراب آن نوشد كھ ھر
 دگر آن بنوشد یكافور خمر
 نیالنشات نیلت یالحاو حبذا
 تجالئی کند وحدت در گاه

 لقب یقدس ریطا نیز بوالعجب
 زندیم وحدت شھر در یشھپر
 میحك یا آمد وحدت اندر كثرت

 ذات یایآندر است جمع عالم
 الوجود بحر نیا است فرق عالم

 نیھ ضیتفو ال و الجبر گفت 
 فرسھا تاختھ نجایا عارفان
 قیطر اھل از نكتھ نیا شنو خوش

 لیالدل نعم رھش در باشد قعش
 سفر نیا در ھمرھش باشد عقل

 نیالجنت كلتا هللا اتاه قد
 كثرت تماشائی کند در گاه

 نسب یالھوت مرغ نیز حبذا
 زندیم بكثرت گرید یپر كی

 میعل شخص یا كثرت اندر وحدت
 اسماء و صفات باشد می نیا موج
 شھود و بیغ ھمھ انیاع او موج
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 ستیكوزھا ایدر دو ھر نیا جامع
 او در گنجد چون نكوزهیا عجب یا

 ستیاللھ كوزه او كوزة
 ستیاللھ یماھ او یماھ

 فلك یپھنا بھ دارد كدھانی
 سر کل الشئی فی الشئی ای پسر

 

 ستیوزھام را او یپا اكوان و چرخ
 گوئی عمویم چھ انیپا یب بحر

 است یماھ ببطن ایدر نگر خوش
 است یماھ مھتا ز او دھان در
 ملك با را فلك فروبرده بل
 جلوھگر بقلبت گردد ایحال

 
 را آشام بحر رند من ام دهید 

 را كام دارد خشك ایدر خورده
 

 

 
 تحقیق در بیان فکر و حضور سکینھ قلبیھ

 مو چو یكیببار میگو ھا نكتھ
 رینص سلطان ستیچ نھیسك آن
 ما االصنام كاسر خوش یكلیھ

 انیع ندیب ملك گر كھ یصورت
 جان ز خوشتر یول یجسم یصورت
 من قلب در جانفزا بس یصورت
 ھو یمعنا مستغرق یصورت

 صفت از مجرد یوالیھ ین
 بود او حانیر و روح دل راحت

 ما رانیو آشفتھ ندلیا
 یخسرو نشستھ جان ریسر بر
 ازین من و ناز و عز سراپا او
 نینازن آن ازیا محمود منم ای
 

 روبرو نگارم یرو بود چون 
 ریمستن یو از گردد دل صفحھ

 ما انعام حق لطف از شودیم
 آسمان باوج گردد او محو
 المكان بیغ ز دل اندر نازل
 انجمن انیم دارم یخلوت
 روبرو نشستھ دل عرش یرو

 معرفت كامل قلب در گر جلوه
 بود او مانیا روح رفعا نزد

 ما سلطان او اندر نشستھ خوش
 یپھلو ببانگ دیگویم راز

 ازیا ھمچون من است و محمود چو او
 نیام یھست اگر من او او من ای
 

 است خوشتر وحدت ث عشقیحد در 
 است گرید ینوع عشاق وحدت

 

 

 
 بود خوبان مظھر چون نھیآدر بیان جامعیت و مرآتیت انسان حق رحمن را 

 بود خوبان مظھر چون نھیآ
 نمقامیا در ره ستین را انیقدس

 او ریغ یاسماء حسن مظھر
 یاالسماست جامع جامع كون

 عرض انیاع و باشد جوھر چو او
 نجھانیا طلسم پاكش كریپ

 جسم بند در را پاك روح كرده
 ملك ھمچون ظاھر یقوا نیا

 بود انسان نھیآ را حق ذات 
 والسالم آمد آدم مقام نیا
 ھو امر از دگر یموجود ستین

 یناستیب او ذات قیحقا بر
 غرض شانیا خلقت از بود او

 كاردان آن ساختھ یطلسم خوش
 طلسم بتریعجا نیز نسازد كس

 فلك چون یبخار یصاف روح
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 انیروحان باطنھ یقوا وان
 قلم او عقل و است لوح او نفس
 است یحقان شیجمع جودو پس

 ختھیآم بھم وحدت و كثرت
 سجود بردندش جملھ كیمال پس

 لنا علم ال كھ ندشیگو جملھ
 پرم برتر ار دیگو لشیجبرئ
 نیاالم روح و من میوح حامل

 
 

 دان نكتھ یا القدس روح او عقل
 علم صاحب شھ عالم ھمھ در

 است یروحان و یجسمان جامع
 ختھیر خم نیا اندر یشراب خوش

 وجود نیا غرق گشتند كل بلكھ
 علمتنا علمك من ما ریغ
 شھپرم ی بسوزدموئ كسری
 نیمستك و فیضع زدتو ن كیل
 

 
 در سیر انسان از اسفل سافلین الی االفق المبین

 نخست آدم گرفت یجسم صورت
 افتی راه بانسان یوانیح بعد
 را شاه ره نیا در سازد طلب گر
 شود یخال خود ز آسا صدف پس

 ھمرھی دینما اخالصش و صدق
 دلنواز آن دشیبنما دل راه
 جم جام آن ممن بنگر دشیگو
 جو راهیا وقت خضر استم من نیھ

 یغویا ساز من میاتسل ر نفس
 كشم یطفل اگر باشد نفس تو

 است آنتن یكشت سوراخ كنم گر
 بدان سازم بنا یوارید كھ گر
 ناس كل بر رحمتم محضم ریخ

 میعظ یسلطان دور ھر آدم
 حباب نیزر نیز رفت گر ظاھرش

 چھار باشد سفر در عارف ریس
 زیاتم ب یا حق یسو قح از یثان

 ھمامیا خلق در خلق از نیچارم
 نمقامیا كرد یط كھ یشھنشاھ آن

 یغزنو میآنحك گفت خوش چھ یا
 یصاحبدل كی كھ دیبا سالھا
 قرن ای خراسان از دیآ ظاھر

 تو یمو و یرو وقف عالم دو یا
 شیپر نتیمشگ زلف چون من حال

 اتیح آب بد كھ لعلت آن خوش یا

 بجست یوانیح و گشت ینبات پس 
 افتی ھیف نفخت یروح من ضیف

 را هللا مظھر آن ماه شاه
 شود یاجالل در رحمت ز تا
 یگمرھ رد رھنما بر رسد تا

 مجاز از او آردش قتیحق در
 خم گشتھ سجودم بھر جم پشت

 مگو من بر بحثھا یموس ھمچو
 یویدن حطام از خود وارھان

 بخششم و جود و ضیف سراپا من
 است منیاھر دی اندر غصب چونكھ

 نھان گنج آن ریز اندر باشد
 اسیق زانیبم دینا من ذات

 میرح یمجال و رحمان مظھر
 آفتاب ونچ بدل بد شتا یمعن
 ادداری نیا حق یسو خود از اول
 زیعزیا است بخلق حق از نیسوم

 نمقامیا اندر است بالحق كیل
 بنام خوان عالم خیش و وقت قطب
 یمعنو یرازھا سنج نكتھ
 یكولی یدیزیبا یسیاو چون
 من سلطان آن چو دینا سالھا

 تو یسویگ خم اندر دلم یا
 شیر ھست درونم قتو فرا از

 صفات  اسماء و بحر زان حبذا
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 تو یدلجو منطق زان خوشا یا
 سفتنت معارف آندر خوش یا
 تو خندان غنچة زان خوشا یا

 درون در شد فزون دردعشقشچون
 سوزدم ھجرش نار مینگر ور

 مگو انیپایب ھجران نیا شرح
 

 تو یجادو نرگس زان خوشایا
 گفتنت ینھان راز آن خوشیا
 رفانتو الع مسلك زان خوشایا

 خون یجو گردد چشم میبگر كر@
 كنم چون مینگر ای میبگر پس

 گو عقل از ثیحد و بگذار عشق
 

 
قلب در بیان آنکھ عقل مظھر اسماء جمال است و نفس مظھر اسماء جالل و از ازدواج این دو طفل 

 متولد گردد
 

 اسماء جمال راست حق حضرت
 ریبص ھم و عیسم و ومیق و یح

 جالل از ھست منتقم و مضل پس
 خصال یروحان عقل سرشت در
 درست جز دینجو عقلت سبب نیز

 رشاد در دیبا ریپ دیگو عقل
 سازدت روشن عقل چراغ آن
 بدست آور وقت خضر كھ دتیگو
 را قاف كوه مرغیس بجو نیھ
 نفس كدمی زنم او یرضایب

 شناس حق نگرددیم ینار نفس
 شب و روز اندر جانت در كندیم

 اریع آن دیآ در یرنگ زمان ھر
 كس مانیا بر و جان بر زندیم
 گشود پرچم اگر عقل نور كیل

 میحك یا گردد نفس یشو عقل
 یشو عقل آن را نفس نگردد تا

 القدس روح نفحة باشد عقل
 جان ز خوشتر یطفلك حایمس پس
 محتشم یا قلب است طفل نیا نام

 

 كمال با یا میحك قادر و عالم 
 ریخب یا عقلست جملھ نیا مظھر
 وصال از دینوم نفس او مظھر
 اسماء جمال  دهیگرد مندرج

 سست راه از كند یسیابل نفس
 مراد از دارد باز سر خود نفس
 دتیبنما بدل اقوم منھج
 بست یپا او خدمت اندر باش

 ار الف فرما بوالفضوال ترك
 عسس از شب در بشناس را دزد
 اساس یسیابل زشت نیمھ ان

 بوالعجب یھا چھیباز نیا نقش
 مار سم باطن و شھداست ظاھرش

 رس ادیفر مستعان یخدا یا
 ربود دون نفس ز تینفس حكم
 میرح یحوا نفس آدم عقل

 یرو ماه خوب طفل دیبزا یك
 اسطقس اندر باشد میمر نفس

 انیع گردد آن و نیا ازدواج ز
 سرخوشم من او یرو ثیحد زا
 

 
 در بیان اطوار سبعھ قلبیھ و ھفت شھر عشق مجمالً 

 طبع چاه در یمدت دل وسفی
 نورانئی طلعت كی یشب تا

 افق از تابد كھ یدیخورش ھمچو
 نمود روشن دل آفاق سربسر

 سبع اطوار از و انوار از غافل 
 ئییثان حسنش ز یمصر وسفی

 زد تتق  سودائیم بر دل بر
 نمود گلشن جان ملك شیرو ز ھم
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 است عارف قلب اطوار صاحب
 منشرح صدر طور اول طور
 شعاف آمد قلب زاطوار نیسوم

 فؤاد باشدیم اطوار نیچارم
 نیپنجم طور است حبةالقلب

 كس چیھ نگنجدیم دل نیا اندر
 است دل یدایآنسو طور ششم پس

 نیھفتم طور است مھحةالقلب
 پھلوان یا ریدل یجوانمرد و@
 رود ره نیا آنتھمتن یب كھ ھر
 بخش شاه تاج فقر بملك او
 یتھید كر گمان ار فقر شةیب

 زند بر پنجھ كھ ار فقر غمیض
 جان ریش آن بركشد ار یغرش
 مكن یریزھد تزو نیا زاھدا

 

 است واقف نھایا از سالك عارف
 منفتح قلب طور یثان طور

 خالفیب یباش خلق محب كھ
 جواد یا است شھود و كشف معدن
 نیالعالم الھ حب معدن

 بس و است قلب نیا هللا خاص حب
 است حاصل یلدن علم او اندر

 نیالعالم رب ذات محل او
 ھفتخوان نیز بگذرد كو یرستم
 بردرد یپلنگ چون را او نفس

 رخش ھمچو رانش ریز گردون ریش
 یابلھ وطرفھ ینادان سخت
 بركند دالنرا كافر گردن
 زاھدان قلب وندیپ بگسلد

 مكن یریش وبھار رانیش شیپ
 

 شھیاند ریپ نزد پنھان ستین 
 شھیب دلھا و است ریش چون خیش
 

 

 
 جذبھ

 میالھام باده زان ایساق
 ستیزچ یعطشان بحر بركنار

 است كامل بنور چون اتصالت
 جمال گھ یجالل اسم با گاه
 بھشت یگاھ و یباش دوزخ گاه
 خراب مارشیب چشم ھمچون گاه
 ذولبابیا او نیتلو نھمھیز
 ظھور یطور كند دم ھر حق نكھزا

 دالل و غنج با یبایز دلبر
 

 میناكام بود بس ده یساغر 
 ستیچ ز یرانیح است ھمراه اری

 است نازل یوح چو بتو خوا و یرا
 شمال یگاھ نیمی اصحاب ز گاه
 كنشت یگاھ و یباش مسجد گاه
 وتاب چیپ در او زلف ھمچون گاه

 كتاب در یعشر گفت دینشایم
 نور اسم بر گھ و قھر باسم گھ
 جمال دیارایب ینوع زمان ھر

 
 صفی یا را او شرح میچگو من 

 یفلسف اسیق از است برون چون
 

 

 
 ُسْکر

 بلور جام در گلچھره یساق
 دید نور آن یم خم از مست رند

 جان نور ندارد نیخودب زاھد

 نور هللا از ختیر خوش بادة 
 دید طور و درخت زا یالو كابن
 انیع و بیغ در ستین حق جز نھ ور
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 غلغلند اندر ذرات جملة
 خامشند آنھا كھ ینپندار تا
 ورظھ دارد ھمھ در قتیحق كی

 او ملكوت در غرق ایاش جملھ
 اوست یآنرو یكن ھرجا در یرو

 اوست بود گواه عالم جملھ
 ھمھ ینیب مستقل بچشم گر
 دوست وجھ از حجب خرق یكن ور
 ستین اریھش كرگمی میچگو من
 عشق میاقل در اریس بود دل

 جانگداز و سوز خانھ آمد عشق
 الغموم  كل دواء دافع ھو

 گرجلوھ شد نظر اندر اری وجھ
 عقول انظار ز اما است باطن
 انجمن ھر حاضر و است شاھد

 عارفان بزم یساق مرحبا
 تو مست مستان جملھ و مست تو یا

 است حق دست ما یساق نیا دست
 ستین مست یمست چیھ او یمیب

 بود ایگو ما جان اندر آنكھ
 دلربائی می کند نو از دم ھر

 توئی نیالد حسام من میند یا
 بسفت را یمعن در كو یمولو
 بگفت نیحسامالد یمعن در بلكھ

 عشق ریغ نباشد نیالد آنحسام
 یمعنو ضیف ز دیآ مدد گر

 من نیحسامالد باشد من عشق
 كنمیم یمعان كشف الجرم
 ارغنون در نوا زن در مطربا
 قراریب یاری یسودا از گشتھ
 نگاه كی خوبان سلطانیا آخر

 بموئی بستھ جانرا گردن
 ارنگ یا را ما عشق تو جذبة

 شیزلفخو چون یكن شانمیپر گھ
 یكشیم یازینیب یبكو گھ
 میآنتوا یناخوش و یخوش در

 المعادیف یذخر و یقلب یمن ای

 زنندیم هللا انا یان نعرة
 دلكشند بصوت ایگو یجملگ
 نور هللا ةیآ از بخوان خوش

 او ناسوت جز كیل ندیب نھ كس
 اوست یآنسو یسوئی رو بھر پس
 اوست جود از یجملگ وجود ھم

 دمدمھ و است نھمھمھیا آنزمان
 اوست جلوات ھمھ عالم یبنگر

 ستین ارید من دردار او ریغ
 عشق میخوشتسل كرده را ما جان
 ازین جز نباشد عاشق چارة
 للسموم رایكب اقایتر كان
 دگر باشدینم او جز نظر در

 وصول اھل بر اما است ظاھر
 من و ما درك و عقل از است بیغا

 انیع وحدت یزانم ده یساغر
 تتو ھس امكان جملھ و ھست تو یا 

 است حق مست دبو حق نیا با كھ ھر
 ستین دست ما یساق دست ریغ
 بود ایبو گل چو دل و بجان او
 جدائی میکند ما از زناز گھ
 دوئی خود نباشد نتو م یمن تو

 شنفت نیالد حسام و گفت یمولو
 جفت موالناست روح با او روح
 دمشق جز نباشد یمعن در شام
 یمولو ھم و نمیالد حسام ھم

 من نید و عقل و صبر كف از برده
 زنمیم ینھان اسرار ز دم
 جنون یبصحرا رو دل رودیم
 دلفكار و اشگبار و قراریب

 راه ز مانده ما و است دور مرحلھ
 دانستة خود كھ آنسو یكشیم

 اختیار سوئی کشد بی زمان ھر
 شیب زاندازه یكن ناالنم گاه

 یسرخوش و میدھ انیپایب بسط
 میشكرستان توا طوطئی از

 الرشاد یاسر طال یصبر لیع
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 شكر اندر است شكر دوزخ با تو
 لطف تست و قھر ز رضوان و دوزخ

 نیقی دارم خدا دارم چون ترا
 كراست آخر میعظ یملك نینچنیا
 

 دوزخ و بئس المقر رضوان تو یب
 درست فھم و رتیس یفدا من
 نیعالم جملھ ھست ھم خدا با
 ماست سلطان حضرت از نھمھیا
 

 
 در بیان آنکھ حضرت سلطان ابویزید بطامی در مناجاتی میفزماید:

 رب ملکی من ملکک لکونک لی و انا فانا ملکک وانت ملکی و انت العظیم االعظم من ملکک
 

 دیزیبا سلطان گفتیم شخو چھ یا
 است برتر ملكت ز ملكم خدا یكا
 ریش و نیمسك توام زان من كیل

 روان بر نتیآفر دایزیبا
 است وانھید یعالم دایزیبا
 میبسطام كنون من دایزیبا
 حال اھل یمقتدا دایزیبا
 كدام خراباتت مناجاتت نیا
 

 دیمج بخالق یمناجات در 
 است خوشتر نیا و یمن زان زانكھ تو

 شیخو ملك از یاعظم میعظ وت
 عاشقان سر ز یافكند پرده

 است جانانھ با مناجات تو نیز
 میالھام باده آن از سرخوش

 كمال داده قترا صاد جعفر
 جام نستیا چون ستیت چیپس سبو

 
 ھمامیا ندارد انیپا سخن نیا 

 تمام یگفت نا جادیا قصھ
 

 

 
 جسم و نفس و و عقل او جھات مثلثة از گشت و دیكل پد عقل عشق نور ظھور تیبدا در آنكھ انیب در

 ھیعرض و ھیطول عقول
 

 دیرس حق از منبسط ضیف چونكھ
 یفلسف آن خواندش اول عقل

 تیماھ و وجوب از و وجود از
 دوئیت از نخست آغاز گشت

 ثالث اعتبارات از دیپد پس
 پاك نفس و عقل اریبس نیھمچن

 دگر بر آنھا اشراقات از پس
 را نوع ھر مر كھ افالطون گفت
 نیچارم امام آن گفت نیھمچن

 ماخلق لكل العرش یف ان
 چونتناست ونوعش نوع جان چو او

 دیپد آمد نخست ضایدرة الب 
 یصف مرد دشیگو اعظم روح

 تینیاثن شود دایپ الجرم
 بجست خود مراد یسیابل روح
 اثیغ یا شد كل جسم و نفس و عقل

 مالك بودش نیھم و دایپ گشت
 بصر با یا ھیعرض عقول شد
 بابھا بس بود یعقالن فرد

 نیالعابد نیز سجاد حضرت
 قدسبق میالقد صورة عند

 است  روشن سراج مشكوة آن چو نیا
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 كمال و حس از است نوع در چھ ھر
 

 ۱ھمالیب نوع رب اندر باشد
 

 شد انواع او یھایآن تجل 
 شد ابداع حضرتش از نھمھیا
 

 

 
 ظھور رب النوع است در اشاره بآنکھ معنی ھبوط آدم حقیقت

 
 نیزم اندر است آدم ھبوط نیا

 كرد ینھ حق كثرتش درخت از
 وجود نقص آن بود گناھش پس
 شد بركنده او از قدس لباس آن

 یبس دارد ھا نكتھ ھبوطش نیا
 پاك روح ھزاران صد دھتا آم

 غرب و شرق جانش نسل آمده تا
 دیپد آرد درد و عشق آمده تا

 گل و آب نیا عالم تا آمده
 كند یمانیسل كھ ھتا آمد

 بركشد را ال غیآمده تا ت
 یخور و خواب یپ در آمد آنكھ

 

 نیبر خلد در بوده اول در كھ 
 بخورد یو از سیبل وسواس ز او

 شھود ملك در بیغ از فتاد پس
 شد بنده نك را جسم یقدس روح

 یخس ھر عقل و وھم از است خارج
 خاك و آب بطون از آرد ظاھر

 كرب جنس از دشو رونیب كند پر
 دیحم یا نبود درد را انیقدس

 دل مرآت در اری ندیب بھ تا
 كن یاء جسمانیاش بر حكم

 بارشد یا كند ھایھست ینف
 یخر او ھست آدمش نخوانم من

 
 غالم عقلت نفستو دارد كھ یا 

 والسالم آدم نھ یزیخنز و كلب
 

 

 
لک الموت عارف است کھ روح را بعالم در بیان آنکھ سماع یاد آوردن روح است ایام وصال را و او م

 خود میکشاند
 المزاج یعلو روح ثیحد از

 ارغنون نوازدیم مطرب چونكھ
 ار ی درتار زندینوائی م چون

 خروش در دیچنگ آ چون رو چھ از
 ساز آھنگ یبشنو چون رو چھ از

 بلب او گذاردیم ین لب چون
 رباب نغز نغمة چون یبشنو
 الوطن حب از جملھ نھایا باشد

 كشدیم بباال جان چون نغمھھا

 ابتھاج و سماع سر بخوان خوش 
 جنون و شور سرت در دیزا چھ از
 زار زار چشمت دو دیگریم چھ از

 بجوش دیآ بدن اندر نتو خو
 آئی و گھ سوز و ساز رقص در گاه
 وتب تاب در دلت افتدیم چھ از
 كباب دربر گرددتیم دل چھ از
 زغن و زاغ مین قدسم ریطا
 كشدیم ما یاصل شھر یسو
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 نوا و یسماع و وجد در چونكھ
 جان گوش اندر یبیغ سروش آن

 است تو گلستان و باغ آنطرف
 جناب یقدس یا تستیجا نھ نیا
 ھما یا مونیم و فر خجستھ یا
 میتوا مشتاق كھ جانا ایب نیھ
 مقر و اصل از دور فتاده یا

 یقیشا را ما عاشق تو ما ترا
 انیظلمان اب چند یپاك نور

 دست توی افشان وجد در ندا نیز
 زیعز جان یا كھ دیگو تنت پس
 من جان یا كنم یك تیرھا من

 تو فرمان بھر حاضر منم نیا
 انیقدس و جسم یمقالتھا نیز
 شود غالب تو ملكوت اگر تا

 ھمان گفتھ خدا ییگو آنچھ تو
 یالفت ریم فرمود سبب نیز
 درست باشد عارفان بنزد نیا

 خوان بذلھ طربانمم سماع در
 

 آوازھا بشنود جانت گوش
 خاكدان نیز برو جانا دتیگو

 است دانتو زن و ریزنج نطرفیا
 حباب بر ایدر ز قانع مشو نیھ

 وفایب جغد نھ تو یشاھباز
 میاشراق توا و انوار طالب

 سفر نیز یارمغان یدار چھ تا
 یقیال را ما تو قیال را تو ما
 انیجسمان با چند مجرد یا

 بست  یپا نیا آئی از رونیب بلكھ
 زیمر من یآبرو من تو جان
 من و ما نیا رودیم توی رو چون

 ربانتو ق خمسھام حواس نیو
 جان و جسم نیا كنند كشاكشھا بس

 شود سالب را تیناسوت رسم
 بخوان یسبحان و فوریط قصھ
 سما و ارض ھمھ باشد من خلق

 سست ھست انیرا سست نزد كیل
 فالن یا را یسر خیش قصھ

 
 حزن با زیكن نآ سماع از 

 زن ز كم بنفس دیآ رشك بلكھ
 

 

 
 حکایت شیخ طریق سری ره و تحفھ مطربھ

 یسر خیش از بشنو تیحكا نیا
 اضطراب اندر افتاد یكشبی

 رفت خیش آن بامداد نماز در
 اوفتاد گذارش مارانیب یكو

 دارالشفا در جاتا ھر رفت
 خوش یبو با و فاخر یجامھھا

 بند بھ او دست دو ھر و پا دو ھر
 نظر افتادش خیش یبسو چون
 یدی غلت ان رب یاترض گفت

 محترق گشتھ دوست عشق ز دل
 راز و زیعشقآم الفاظ نیا از چند

 ستیچ نحالیا بیطب با گفتا خیش
 او یموال را وانھیندیا گفت

 یبر شد قیعال انواع ز چون 
 خواب افتاد سر ز گشتھ تنگدل

 زفت امر نیا از دل نیبھر تسك
 گشاد موضع آن از را دل عقدة

 صفا و وجد در دید زكیكن كی
 استھش رفتھ حقش عشق از كیل

 پند نھ را ناصح نصح ردیپذ نھ
 مگر خود یبرا یھمدرد دید
 غد من لخوف خانت ما یھ و
 مفترق الشیخ از نگرددیم

 ساز و سوز با زده سودا آن گفت
 ستیك بند اندر آزاده ندلیا

 عمو آورده استعالج بھر
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 بیطب گفتار دید زكیكن چون
 نیالعالم جنون من ھذا سیل
 من زرد نیجب بر كن كنظری

 سرگشتھام نینچنیا ینیب كھ من
 بیذالحب وداد یف یالابال

 مرا سازد مشتعل مالمت نیا
 بسوخت دل او حالت از را خیش

 خیش سر در او عشق شد جلوھگر
 ستیگر او بر یبس و ناالن گشت

 یباخت را شتنیخو وصفش ز تو
 یالبستن قد اللھم قالت

 محترق یقلب نیالع مذرأتك
 آب وجدان دوا باشد را تشنھ

 آفتاب بر عاشقم من ام ھیسا
 بگذاشتم چرا را ایدن و نید

 ام دلخستھ نینچنیا و فینح گر
 زیكن یكا دادش آواز یسر پس

 بشناختی كجا از را من گفت
 ام گشتھ شناسا را حق چون گفت
 چة بھر از محبوس گو گفت

 زمان اندر زیكن آن زد حةیص
 دلم مفتاح تو ذكر خدا یك
 نمود زندانم محبوب رتیغ

 الشفادار صاحب با یسر پس
 گشود بندش داراشفا صاحب

 دلخسة چھ بھر از خیش گفت
 چیھ چیھ ندارم مملوكم گفت
 حقم مملوك ز یمملوك چو من
 ناگھان او خواجة درآمد پس
 حال سر از بیطب دادش یآگھ

 ادب با آمد خیش نزد خواجھ
 ادب دیبا را تحفھ گفتا خیش
 است تریاول من چو از میبتعظ او

 زیكن نیا یدار محبوس چھ بھر
 شده لیزا سر ز عقلش چون گفت
 زیكن نیا نمودم یداریخر من
 مرا بخشد ھنر از ینفع كھ تا

 بیحب ای بگفتا شد رتیغ غرق
 نیالعاشق وجد و ھو سكر بل
 من درد پر دل از گواھست كھ

 ائی گشتھ ام یكبر حسن محو
 بیرق دم ھر كند مالمتھا گر
 مرا سازد مشتغل مالمت یك

 بدوخت او جمال در دوچشمش ھر
 خیش سر در ھو ز یرمز شد فاش
 ستیخف سر نیا كھ دختر زد بانك
 یبشناخت او ذات گر یشد چون
 یاحرستن یھو من وصل ثوب

 افترق مایف ال الجمع مقام یف
 كباب ھستم چرا آبم در كھ من
 شتاب دارم یبس خود ینف بھر

 داشتم نظرھا یمول با چونكھ
 ام بشكستھ یاعظم طلسم من

 زیاتم ب یسر یا كیلب گفت
 یآخت من دل بر عشقت غیت

 ام ناگشتھ را مخلوق چرا پس
 كة دربند توتر اخ بلند یا

 آسمان یبسو باال سر كرد
 مشكلم گشوده رتو فك ز یا

 نمود ناالنم مطلوب تیخش
 خدا بھر رھان بندش از گفت

 بود بنشستھ ھمچنان زكیكن ان
 رھائی از چھ رو بنشستھ تو

 چیمپ سر یمول امر از حق گفت
 مختار تنم نھ من میاو ملك

 عوان یحال است ا تحفھچھ گفت در
 قال و حال از یرس با رفتھ وانچھ

 لب بگشاد ثنا و میرتكر بھ
 رب ضیف از است مستغرق دلش كھ
 است سرور را اش خواجھ مراد او

 زیكن یپندار و تو نیا است خواجھ
 شده لیما را ھیگر و حزن و فكر
 زیبتم صاحیا خود مال ھمھ بر
 مرا بكشد بكا و حزن از كھ ین
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 ستیچ كھ گو بر صنعتش گفتا خیش
 مرض نیا یابتدا دیپرس خیش

 كنار بر بودش عود یروز گفت
 نواختیم و نمودیم یخوش تغن

 عھدكا نقضت ما رب گفت
 مطلوباً سواک و موال یل سیل

 بستة سختم شیخو بعھد تو
 مرحلھ از میانداز دور چند

 جست یجا از ناگھان و بگفت نیا
 ستیكس مفتون میگفت ھمھ ما

 ظھر یقلب یف الحق ان قالت
 یالھد یف یواصطفان هللا یخصن

 ماجرا شانیا از دیبشن چون خیش
 دھمیم شیبھا از ادهیز من
 یتتھ دس با خیش امدیب پس

 رفت خانھ اندر آنحال با چونكھ
 كرد دقالباب كمردی ناگھان

 است دل اھل دید خیش گشودش در
 یسر یا بودم خواب اندر گفت

 را آنماه یسر خیش خرد تا
 دارالشفا در بر آمد صبح
 یدھ عالم ھمھ گر خایش گفت
 خدا بھر از است آزاد بلكھ

 بسر آوردم تحفھ داستان
 

 ستین دھر در مطربھ او چون گفت
 عرض نیا را شجوھر آمد چھ از
 ساری بر و نیمی بر نشستھ ما

 شباختیرنگخو وجد در ناگھان
 ودكا ذقت القلب كدرت ما
 فداك یروح زتو دورم رو چھ از

 خستة یدور ز را دل چرا پس
 كسلسلھی بر میبند زمان ھر

 برشكست را طرب اسباب و عود
 ستیچ بھر از گداز و سوز نیا نھ ور
 قدر امر بھیغ من یجر قد

 والسما االرض یف ضحكمة ما
 بھا من بر بود خواجھیا گفت
 مھم دیآ برون فتو خسو كز
 یرھ دیآ شیپ بلكھ بخانھ رو
 رفت مردانھ دعا در و ازین در
 كرد احباب از شیخو نمود وا

 است مشكل عقد حالل دل اھل
 یزر بدره ببر گفتا یھاتف

 را آگاه آندل آزاد سازد
 صفا و وجد در دید را اش خواجھ

 یآگھ دادند دوش ھمند تحفھ
 یالور یمول آن رازق و است كافل

 رھگذر نیز او از مقصود بد وانچھ
 

 
رجوع بمسلکی عالی در ظھورات اعیان اسماء الھیھ و آنکھ ھر چیزی مظھر اسمی از اسماء الھیھ 

 است و تحقیق اسماء لطفیھ و قھریھ و ظھور ملکوتین علیات و سفی
 شكن شكر یطوط یا بازگو
 است حق بیغ از تویای گو نطق

 شكر و قند یبس نطقت از زدیر
 مھوشان  سر گوئی زیم آنچھ

 و شعاع ضیف او از روح بر رسدیم
 ازل اسرار شرح ھشانھیب

 اوست از یاسم مظھر ینیب ھرچھ
 قیرف و ارندی اریاغ ھمھ پس

 انداختھ رخ ز مھوش آن پرده
 ذات بیغ از بدل تابدیھم زو

 بمن را یزالیال یھا نكتھ 
 است اصدق و صواب ینطق نینچنیا

 فكر از ین لدن علم نیا ھست
 جان سلطان آن اشراق از ھست

 تا بنطق آئی بھ آھنگ سماع
 میسرائی از جمال لم یزل

 نكوست خود یبجا ھم بد نیمب بد
 کی جدائی آمد از شرط طریق

 ساختھ عالم كار ینگاھ وز
 اسماء صفات و ذات یجلوھھا
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 است اعظم اسم عارف بنزد ھو
 ذات ثیح من یمظھر ندارد وھ

 است یمنتف اشاره ھم و رسم و اسم
 اسماء و صفاتش در کمون كیل

 میقد ذات خود معشوق بود چون
 ھمھ اسما جامع جامع اسم

 است آدم اعظم اسم نیا مظھر
 بخوان او لوح ز را اسما جملھ

 امام اسما ریسا بر بود او
 جمال بایز یا قادر و میعل پس
 ریخب خداوند اشراق ز پس

 بصر و سمع ھم علم ھم و قدرت
 فلك آمد طیمح اسم مظھر
 نبات و وانیح ز یالح مظھر
 ما اشباح آن الظاھر مظھر
 جھان دیخورش النور مظھر
 سحاب نیا است جواد اسم مظھر
 است آتش جسم القھار مظھر

 یكی بر اسما از چند غالب كیل
 عیوس و است میعظ اسما عالم
 مندیقا باسما ایاش جملة

 صوتوحرف مقولھ اسماستاز ن نھیا
 است یعالم اسما ذات میحر در

 میند یا است دوقسم بر اسما جملھ
 پاك ارواح مظھرش خالص لطف
 نعالمستیا قھر و لطف چون شد جفت
 فیلط ینوران ارواح عالم

 است یظلمان مقصدم كثافت نیز
 است یظلمان عالم آن طبع ظل

 كن تحت جسمیاست ل یروحان گرچھ
 ھست جسم بر كترینزد زو ھرچھ
 او، ابعد بود شیطان بود وانچھ
 نیلع آن است مضل اسم مظھر

 ار عزیزی در بر نشستھ او
 ستین راه نیا قیال كس ھر زانكھ
 جان وترك جاه ترك و مال ترك

 

 است اقدم قیحقا بر تیھو آن
 اتیح آب است ظلمت درون در
 است یمختف كنز ذات یھو ھو

 آنشئون گردد معقول پس ھست
 میعظ یاسم شود حسنش از ظاھر

 رمھ شیاسما و لیسرخ بود او
 است عالم قطب و حق فھیخل كھ

 بدان اللھش یمعن و صورت
 ھمامیا شد مندرج یو در جملھ
 كمال یصفتھا از آمد ظاھر

 ریبص ھم و عیسم اسم دیپد شد
 پسر یا انسان و وانیح مظھرش

 ملك دیایم سبوح مظھر
 شئی با ثبات ومیق مظھر
 ما ارواح آن الباطن مظھر
 بدان را كواكب نیا المدبر
 آب جسم آمد ییالمح مظھر

 است سركش و جانگداز و خانھسوز
 یشكیب یجمال بر صادق ھست
 عیرف ھر از است باالتر او بلكھ

 مندیدا اسما و ایاش حادثند
 زصوت و حرف كس بربست طرف یك
 استیشبنم انیاع اھستویدر چو او

 میقد اضیف ز یقھر و یلطف
 مالك را نیاطیش آمد محض قھر
 است آدم یجا و محسوس عالم
 فیكث یطانیش ارواح عالم
 است یروحان و یملكوت آن نھ ور
 است یطانیش عالم و جن یجا

 باسم یروحان ھست و است واقع
 پرست حق دارد و است جن او نام

 بود مانیا با انسان دشمن
 نیقریب آن است عزت مقام از
 زیگر اننامرد رندیگ او از تا
 ستین آگاه دل جز او قیال

 ھفتخوان زان بود اول منزل
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 یكن یو از یخودتھ نفس نھ تا 
 كن یط یك را عشق شھر ھفت

 

 

 
 

در بیان آنکھ ملکوت علیا و سفلی را تصرف در عالم طبیعت است و گاه بعضی مکاشفین را اتصال 
نورانی است گاه بعضی را بلغط اندازد بھر دو حاصل شود و مبدأ اعتقاد کنند و چون ملکوت سفلی ھم 

 و بباطل دعوی کنند و خود را اھل وصل پندارند
 اثر عالم در راست یسفل چونكھ

 شھود ارباب ز یبعض سبب نیز
 اند گفتھ زدانی راتیخ فاعل
 اند گفتھ ظلمت و نور دو نیا یبرخ

 بدان واحد از بد و كین فاعل
 نیب بھ حق دست دو را عالم آندو

 دوئیت را ببر نگن انیم از
 شاءی من ضلی آنتو قر ز خوان

 است حق زافعال زین طانیش فعل
 است یپ در ایباش حق وجود چون

 رھبرت نباشد یخیش گر كیل
 دتیبنما حق چو را باطل نقش

 گلشنش ینیب است نفس كلخن
 است دوري آن و بنماید حق قرب

 گر کھ شکر بخشدت زھر است ان
 ھین مکن اقوال او ھرگز قبول

 ر خسیسی را لقب کھ طی بودھ
 سحر کی با معجزه پھلو زند

 ھای تیز آن اھل نظر دیده 
 ھای قلب آمیز و نقد نقد نقد نقد 

 

 شر فعال جھان اندر است فاعل 
 دو موثر قائلند اندر وجود
 جاعل سوئات شیطان گفتھ اند

 سفتھاند یمعن در انشیب در
 بخوان را او امور كل خالق

 نیالعالم رب ز بنگر شر و ریخ
 كتائی گشا یکتا نگری چشم

 شاءی من ذلی ھم و عزی ھم
 است مطلق اندر یفان دیمق ھر

 است  یو آن ینیب بھ صد موثرگر
 دیو با روئی چون ماه آید برت 

 دتیزا یویر و یمكر دمبدم
 روشنش ینیب است محض ظلمت
  است كوري آن دھد بین باطن چشم

 ھمچو سم قاتل است اندر نھان
 را تو بشناس از رسولبو مسیلم 

 نام ھر دجال مھدی کی شود
 ھر ھوسناکی کجا این گو زند
 موبمو دیدش کھ مازاغ البصر
 کی شود پنھان باھل حل و عقد

 

 زین خریھا مردمان بیحد کنند 
 نام ھر بوجھل را احمد کنند

 

 

 
 

چھ در وحی الھی است و اند چنان بیان شمھ از اسرار قدر و آنکھ چون ھمھ اشیا از لوازم اسماء الھیھ 
ما ظلمناھم و لکن کانوا انفسھم یظلمون پس اعتراض را راھی نیست کھ الیسئل عما یفعل و ھم 

 یسئلون

 ای پیک جانان مرحبا مرحبا   باسای ھدھد شھر  مرحبا 
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 پیک جانان ایکھ تو جان پروری
 بوی جانان از تو میآید ھمی
 ھر کجا دلدار ما دارد وطن

 این موطن بود اقلیم عشق چیست 
 قا بوداشیان حضرت عن

 این خرابات است و وحدت خانھ است
 ایکھ میجوئی از این منزل نشان
 ھست این اقلیم از گیتی برون
 ھر کجا یار است آن ام القری است
 راه این شھر از بیابان دل است
 دار توحید است شھر یار ما
 ھست مکمون اندر او سر القدر
 لیک چون یارم در اسرار سفت
 ھیچ ھشیاری نداند حال مست
 دیده محجوب کب بیند عیان
 چون نباشی واقف ار سر وجود
 کای خدا اعمال ما آثار ماست

 افکار ار جان شد پدید نباز آ
 ای خدا باز گویی در سرشتم 

 با ھمھ وسواس آن دیو رجیم
 گر مضل شیطان بود مخلوق تست
 کان تقدیرات االشیا قسمتک
 تو دھی بر دلبران چشمان مست

 غیر آنآنچھ تو خواھی نگردد 
 بولھب بوجھل را کردی پدید
 چون تو میدانی نھاد ھر کسی
 ترک سجده از بلیسش فاش بود
 چون ھمھ از اقتضا اسما بود
 حل اسرار قدر کی میشود
 این حجابات نھان تا در رھست

 ای نکتھ دان چون تو اندر کثرتی 
 چون بعلم و حکمت آمد فعل یار
 عالم الفاظ تنگ و مختصر

 ز معنی ادقبلکھ او سریست ا
 تو چھ فعلت چھ باشد لب بھ بند
 در تجلیھای ذات لم یزل
 اقتضاء ذات اشیا ھر چھ بود

 پیک جان بخشی ز کوی دلبری
 یادم از آن گلرخان آید ھمی
 در خوشی رشگ ختایست و ختن
 کشور روح است نس مصر و دمشق
 شھر جابلقا و جابلسا بود

 لبر جانانھ استخانقاه د
 رو نشانش را بجو از بی نشان
 عالمی از جنس ما ال تبصرون
 جای سلطانی کھ او فخر الوری است
 راه عاشق کی طریق عاقل است
 چند جوئی راھش از ارض و شما
 پرده سر القدر را بر مدر
 او چھ میگوید نتانم من نھفت
 غیر آن دریا دالن می پرست
 آنچھ بیند دیده اللھیان

 ضت ھست بر رب و دوداعترا
 باز آن آثار از افکار ماست

 ای رب حمید جان مسخر امرت 
 خشم و شھوت را تو فرمودی عطا

 ای خداوند رحیم من چھ سازم 
 کافر و مومن ھمھ مرزوق تست
 ان ھی یا رب اال فتنتک
 ال جرم دل میرود ما را ز دست

 ای حکیم کاران آلتم من 
 ای رب مجید ھم محمد را تو 

 اعت چیست کافر را بسیامر ط
 نمود از چھ رو امرش بسجده می

 پس کجا امری بدست ما بود
 آنزمان کھ اینزمان طی میشود
 مفتی عقل اندر اینجا گمرھست
 اختیار و فعل را از خود بدان
 اختیار است اختیار است اختیار
 کی شود سرالقدر زو جلوه گر
 چون نمیدانی مزن این طعن و دق

 خود بخنداحوال رو رو بریش 
 دم مزن الیسئل عما فعل
 ھستی مطلق در او خود را نمود
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 این معانی جزء وجود و جزء عدم
 ھست این امواج اطوار وجود
 چونکھ امواج از میان برداشتی
 کفر و ایمان یار و اغیار ایھمام
 صلح کلند اندر آن دریای نور

 ستاین جدال و اعتراض از احولی ا
 جبر چھ تفویض کو رو لب بھ بند
 جزء جمال و جزء جالل آن نگار
 در حقیقت عالم و آدم کجاست
 عقل را بگذار و رو در عشق کن
 اعوجاجی نیست جزء زابروی یار
 عاشق از ملت نخواند غیر عشق
 ذات و وصف و فعل از ممکن مجو
 وز فنا ھم بایدم فانی شدن
 در تک بحر القدم غواص وار

 ن دربا در آیم بر محیطچون از ای
 گنج توحیدم بود در آستین
 مطرب بزم محبت با صفا

 مطرب عسقی تو اسرافیل دم  
 

 ھست امواجی ز دریای قدم
 کھ تجلی کرده در غیب و شھود
 نی جدالی ماند و نھ آشتی
 عین ھمدیگر شود تم الکالم
 لب بھ بند از اعتراضت بر غفور
 کھ یکی جبری دگر معتزلی است
 ریش جبری و مفوض را بخند

 بر و اختیارنیست پس و ھم است ج
 بحر بر پایان نگر شبنم کجاست
 ھستی موھوم را بر کن ز بن
 استقامت چیست جزء باالی یار
 وحدت و کثرت نداند غیر عشق
 کلشئی ھالک اال وجھھ
 محو اندر وجھ ربانی شدن
 لولو وحدت بر آرم شاھوار
 گوھر ذاتم محیط است و بسیط
 باطن ھستی ھوالحق المبین

 ادا با نوائی خوش بکن وحدت
 صور وحدت را تودر ھستی بدم

 

 نعره ات را بشنوم من از اذن 
 ھم رخت بینم علیم من لدن

 

 

  

 در بیان قول ذوالنون مصری ان قدرت علی بذل الروح فتعال و اال فال تشتغل بترھات الصوفیھ

 شیخ ذوالنون قدوه ارباب حال
 گر توانی از خودی فانی شوی
 میتوانی گر فنا از وصف ذات

 نبی الفقر فخری را بخواناز 
 مرحبا ذوالنون کھ داری نور جان
 گشت از قول تو رسوا کھنھ دلق
 پختھ قولت رھروان خام کرد
 بذل روحی گفت ذوالنون نی جسد

 گر حاصل است بذل جسمی نادرا،
 ای عزیز این بود یک شمھ از فقر 

 فقر شد بحرالبالء سالکین
 فقر باشد آن سیھ روئی بدان

 ت ھستی کی کنیتا نگردی نیس

 ناتعالقال ان تقدر علی االف 
 فانی اندر وجھ ربانی شوی
 سوی عشقی آور نھ کم کن ترھات
 ترک ذات و وصف از فقرش بدان
 نور جان تو سراج سالکان
 کھنھ دلق صوفی دربند خلق
 ساقی تو خوش مئی در جام کرد

 ای خوشا آن رھروی کاینجا رسد 
 بذل روحی را جزء او کی قابل است
 آبروی فقر را دیگر مریز

 ای امین شھود است موج او وجد و 
 کھ بود امکان ذات او را نشان
 تا نگردی باده مستی کی کنی
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 باده خود تو کھ مستیھا ز تست
 چونکھ اندر نیستی بشتافتی
 چونکھ ھستیت شود زیر و زبر
 چونکھ عاشق جزء رخ یارش ندید

 ای ذوفنون عشق وصف لیلی است 
 ھست مجنون را دو نام اندر زمان
 نام دیگر ھست کان لیلی بود
 چونکھ نام و وصف نبود در میان

 

 نیستیئی تو کھ ھستیا ز تست
 ھستی مطلق در آنجا یافتی
 ھستی عالم تو ھستی سر بسر
 عاشقی در عشق گردد ناپدید
 ھست بر مجنون مجازی این جنون
 نام مجنونیش اندر اینجھان
 نام او در عالم علوی بود

 نون و لیلی شد عیانوحدت مج
 

 باقی گفتار شمس از دل بخوان 
 وین رسالھ روح عرفانش بدان

 

 

  

 پایان

  شماره ثبت کتابخانھ ملی
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