
اّول ر د

می کُند حکایت جدایی ها از می کند شکایت چون نی این بِشْنو،

نالیده اند زن و مرد نَفیرم در ببریده اند مرا تا نیِستان کَز

اشْتیاق درد شَرح بگویم تا فراق از شَرحه شَرحه خواهم سینه

خویش صلو روزگار جوید باز خویش اصل از مانْد دور کو کسی هر

شُدم خوش حاالن و بدحاالن جفْتِ شُدم ناالن جمعیتی به هر من ۵

من اسرارِ نَجست من درونِ از من یارِ شُد خود ظن از کسی هر

نیست نور آن را گوش و چشم لیک نیست دور من نالۀ از من ِرس

نیست دستور جانْ دیدِ را کَس لیک نیست مستور تَن زِ جانْ و جان زِ تَن

نیست باد ندارد، آتش این که هر باد نیست و نای بانگ این آتش ست

فتاد یم کاندر عشق ست شجوش فتاد نی کاندر عشق ست آتش ١٠

درید ما پرده های پرده هااَش برید یاری از که هر حریفِ نی،

دید؟ کی مشاقی و دمساز نی، همچو دید؟ کی تَریاقی و زهری نی همچو

می کُند مجنون عشق قصه هایِ می کُند خون پر راه حدیثِ نی،

نیست گوش جز مشتری را زبان مر نیست بیهوش جز هوش این محرم

شُد همراه سوزها با روزها، شُد بیگاه روزها ما، غم در ١۵

نیست پاک تو چون که آن ای بمان، تو نیست باک رو گو رفت، گر روزها

شُد دیر روزَش روزی ست بی که هر شُد سیر آبش ز ماهی، جز که هر

والسالم باید، کوتاه سخَن پس خام هیچ پخته حالِ نیابد در

زَر؟ بندِ و سیم بندِ باشی چند پسر ای آزاد باش بگسل، بندْ

روزه ای یک قسمتِ گنجد چند کوزه ای در را بحر بریزی گر ٢٠

نَشُد در پر نَشُد، قانع صدف تا َنشُد پر حریصان چشم کوزۀ

شد پاک کُلّی ،یبع و حرص ز او شُد چاک عشقی زِ جامه را که هر
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معنوی مثنوی

ما عّلت های جمله طبیبِ ای ما سودایِ خوش عشق ای باش شاد

ما جالینوس و افالطون تو ای ما ناموس و نَخْوت دوایِ ای

شد چاالک و آمد رقص در کوه شد افالک بر عشق از خاک جسم ٢۵

صاعقا موسٰى خَر و مست طور عاشقا آمد، طور جانِ ،عشق

گفتَمی گفتنی ها من نی، همچو جْفتَمی گر خود دمسازِ لبِ با

نَوا صد دارد چه گر شد، زبان بی جدا شُد هم زبانی از او که هر

سرگذشت بلبل ز سپ زان َنشْنَوی درگذشت گلستان و رفت گل که چون

مرده ای عاشق و معشوق ست زنده پرده ای عاشق و معشوق ست جمله ٣٠

او وای ،ربی پ مانْد مرغی چو او او پروایِ را عشق نباشد چون

پس؟ و پیش یارم نور نباشد چون پس و پیش دارم هوش چگونه من

بود؟ چون نَبود، غماز آینه، بود بیرون سخَن کین خواهد عشق،

نیست ممتاز رخَش از زنگار که زان  نیست غَماز چرا دانی آینه ات،
� �

او ِت َّ ِ دن ر د و ور َر زِک َ دشاه دِن ُ ق عا
� �

آن ماست حالِ نَقْدِ حقیقت خود داستان این دوستان ای بِشْنَوید ٣۵

دین ملْکِ هم و بودش دنیا ملْکِ ازین پیش زمانی در شاهی بود

شکار بهرِ از خویش خواص با سوار شُد روزی شاه اتّفاقاً

پادشاه کَنیزک، آن غُالم شد شاه راه بر شَه دید کَنیزک یک

خرید را کنیزک آن و مال داد می طپید چون قَفَص در جانَش رغم

شُد بیمار قَضا از کنیزک آن شُد برخوردار و را او خرید چون ۴٠

ربود در را خر رگگ پاالن، یافت نبود پاالنش داشت خَر یکی آن

شکَست کوزه خود یافت، چون را آب دست به می نامد آب بودش، کوزه

شماست دستِ در دو هر جانِ گفت راست و پچ از کرد جمع طبیبان شَه

اوست درمانَم خسته ام، و دردمند اوست جانم جانِ سهل ست، من جانِ

مرا مرجان و رد و گنج برد مرا جان مر کرد درمان که هر ۴۵

کنیم اَنْبازی و آریم گرد فَهم کنیم جانْ بازی که گفتَندَش جمله

مرهمی ست ما کف در را اَلم هر عالمی ست مسیحا ما، از یکی هر
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بشَر عجزِ بنْمودشان خدا پس بطر از نگفتند خواهد خدا گر

حالتی ست عارِض که گفتن، همین نه قَسوتی ست مرادم استثنا ترکِ

جفت استثناست جانِ با او جان بگفت استثنا ناورده بسا ای ۵٠

ناروا تحاج و اَفْزون رنْج گشت دوا از و عالج از کردند چه هر

شد جوی چون خون، اشکِ از شه شمچ شُد موی چون مرض از کَنیزک آن

می نمود خُشکی بادام روغن فُزود صفْرا سرَکنْگبین قضا، از

نَفت همچو شد مدَد را آتش آب، رفت اطالق شد، قَبض هلیله از
� �

را ّی و و او دِن د واب و ِا گاه َ دشا آوردِن روی و زک َ ه عا ُ از ماْن ح ِ ْ َ دِن ُ
ِ ظا

� �

دوید مسجد جانب برهنه پا بدید را حکیمان آن عجز چو شه ۵۵

شد آب پر شَه اشکِ از سجده گاه شد محراب سوی مسجد، در رفت

دعا و مدْح در بگشاد زبان خوش فَنا غَرقابِ ز آمد بخویش چون

نهان می دانی تو چون گویم؟ چه من جهان ملک بخششَت کمینه کای

راه کردیم غَلط ما دیگر بار پناه را ما حاجتِ همیشه ای

ظاهرت بر کُنَش پیدا هم زود سرت می دانم چه گر گفتی لیک ۶٠

به جوش بخشایِش بحر آمد اندر خُروش جان میانِ از برآورد چون

نمود رو پیری که او، خواب در دید ربود در خوابش گریه میانِ در

ماست ز فردا، آیدَت غریبی گر رواست حاجاتَت مژده شه ای گفت

صادق ست و امین کو دان، صادِقَش حاذق ست حکیمی او، آید که چون

ببین را حق قدرتِ مزاجش، در ببین را مطلق سحر عالجش، در ۶۵

شُد َاخْتَرسوز شَرق از آفتاب شُد روز و وعده گاه آن رسید چون

رس بنْمودند آنچه ببیند تا منَْتظر شه منْظره، َانْدر بود

سایه ای میانِ در آفتابی مایه ای پر فاضلی، شخصی، دید

خیال شَکل بر هست، و بود نیست هالل مانند دور از می رسید

روان بین خیالی بر جهانی تو، روان اَنْدَر خیال باشد شنیست و ٧٠

نَنگ شان و َفخْرشان خیالی وز جنگ شان و صلح شان برخیالی

خداست بستانِ مه رویانِ عکس َاولیاست دام که خیاالتی آن
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پدید همی آمد مهمان رخ در دید خواب اندر شه که خیالی آن

رفت خویش غیبِِ مهمانِ آن پیش رفت پیش فا حاجبان بجای شه

دوخته بر دوختن بی جان دو هر آموخته آشنا بحری، دو هر ٧۵

جهان در خیزد کار از کار لیک آن نه بودستی، تو معشوقم گفت

کَمر بندم خدمتَت برای از عمر چون من مصطفٰى، تو مرا ای

� �

ی ر ِت َ َوخا دن یان و حال  ٔه َاَدب ِ َ رعا ِق و ِن وا ق َّْو ا یُّ َو د داو از
ی ی اد

� �

رب لطفِ از گشت محروم بی ادب ادب توفیق جوییم خدا از

زَد آفاق همه در آتش بلک بد داشت را خود نه تنها بی ادب،

شنید و گفت بی و بیع و شرٰى بی می رسید در آسمان از مایده ٨٠

عدس!» و سیر «کو گفتند: بی ادب، کَس چند موسی قوم میان در

داس مان و بیل و زَرع رنج ماند آسمان از نان و خوان شد منْقَطع

طبق بر غَنیمت و فرستاد خوان حق کرد، شَفاعت چون عیسی باز،

داشتند بر زَله ها گدایان چون بگْذاشتند ادب گستاخان باز،

زمین از نگردد کم و دایم ست این که را ایشان عیسی کرده البه ٨۵

مهتَری خوانِ پیش باشد کُفر حرص آوری و کردن بدگمانی

فَراز شد بریشان رحمت در آن آز زِ نادیده گدارویانِ زان

جِهات اَنْدر وبا اُفْتَد زِنا، وزْ زَکات نْعم پی ناید بر ابر

هم گستاخی ست و بی باکی ز آن غم و ظلْمات از آید تو بر چه هر

اوست ردنام و شد مردان رهزن دوست راه در کُند بی باکی که هر ٩٠

ملَک آمد پاک و معصوم ادب وزْ َفلَک این گشته ست نور پر ادب از

باب ِدر جرأت ز عزازیلی شد آفتاب کُسوفِ گستاخی زِ بد

� �

د ود ش وا ی و آن با دشاه ِت ُمال
� �

گرفت جانش و دل اندر عشق همچو گرفت کنارانش و بگشاد دست
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گرفت پرسیدن راه و مقام وزْ گرفت بوسیدن پیشانیش و دست

به صبر اَخر یافتم، گنجی گفت به صدْر تا می کشیدش پرسان پرس ٩۵

الفَرج فتاحم رباَلص معنی حرج دفع و حق نورِ ای گفت

قال و قیل بی شود، حل تو از مشکل سؤال هر جوابِ تو لقایِ ای

گل ست در پایش که هر دستگیری ِدل ست در را ما چه هر تَرجمانی

الفَضا اقض القَضا جاء بتَغ انْ مرتَضٰى یا مجتَبٰى یا مرحبا

ْنتَهی مل نئل کَال ردٰى قَدْ الیشَْتهِی نم مالَقو مولی اَنت ١٠٠

حرم اندر برد و بِگرفت او دست َکرم خوانِ و مجلس آن گذشت چون

� �

د را او حاِل مار را َ آن دشاه دِن ُ
� �

نشاند رنجورش پیش در آن از بعد بخواند رنجوری و رنجور قصه

شَنید اسبابش هم عالماتش هم بدید قارورِه و نَبض و روی رنگِ

کرده اند ویران نیست، عمارت آن کرده اند ایشان که دارو هر گفت

یْفتَرون مما هال َاسَتعیذُ درون حالِ از بودند بی خبر ١٠۵

نگفت سلطان با و کرد پنهان لیک َنهفت وی بر شد کشف و رنج دید

دود زِ آید پدید هیزم هر بویِ نبود سودا از و صفرا از رنجش

دِل ست گرفتارِ او و خوش ست تَن ِدل ست زار کو زاریش، از دید

دل ِبیماری چو بیماری نیست دل ِزاری از پیداست عاشقی،

خداست َاسرارِ اُصطرالب عشق جداست عّلت ها ز عاشق علَّتِ ١١٠

رهبرست سر بدان را ما عاقبت سرست زان گر و سر زین گر عاشقی

آن از باشم خَجِل آیم، به عشق چون بیان و شرح را عشق گویم چه هر

روشن ترست بی زبان عشق لیک، روشنگرست زبان تفسیر چه گر

شکافت خود بر قلم آمد به عشق چون می شتافت نوشتن اندر قلم چون

گفت عشق هم عاشقی، و عشق شرح ِبخُفت گل در خَر چو شرحش در ،عقل ١١۵

متاب رو وی از باید، دلیلت گر آفتاب دلیل آمد آفتاب

می دهد جانی نورِ مد هر شمس می دهد نشانی سایه اَر وی، از

القَمر ْنشَقا ،شمس آید بر چون سمر همچون ترا، آرد خواب سایه
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نیست اَمس کش باقئی جانِ شَمس نیست شمس چون جهان در غریبی خود

کرد تصویر او ثْلم هم می توان فرد هست چه اگر خارج در شمس ١٢٠

نَظیر خارج در و ذهن در نبودش اَثیر از آمد خارج کو جان شمس

او مثل تَصور در آید در تا کو نجگ را او ذاتِ تَصور در

کَشَید در سر آسمان، چارم شمس رسید شَمس الدّین روی حدیث چون

او انعام از رمزی کردن شرح او نام آمد که چون آید، واجب

یافته ست یوسف پیراهانِ بویِ تافته ست بر دامنم جانْ ،نَفَس این ١٢۵

حال ها خوش آن از حالی بازگو سال ها صحبت قح برای کَز

شود چندان صد دیده و روح و عقل شود خندان آسمان و زمین تا

ثنا ُاحصی فَال اَفْهامی کَلَّت الفَنا فی َفاّنی التُکّلفْنی

یلیق ال َتصلَّف، اَو َتکَلَّف انْ المفیق غَیر هقال شَی ء کُل

نیست یار را او که یاری آن شرح نیست هشیار رگم یک گویم؟ چه من ١٣٠

دِگر وقت تا بگذار زمان این ِجگر خونِ این و هجران این شرح

قاطع فیس قْتوفال َتجِلواع عجائ َفانّی اَطعمنی قال

طریق شَرط از گفتن فردا نیست رفیق ای باشد ابن الوقت صوفی

نیستی خیزد نَسیه از را، هست نیستی؟ صوفی مردِ خود مگر تو

دار گوش حکایت ضمن در تو خود یار ِرس خوشتر پوشیده گفتمش ١٣۵

دیگران حدیثِ در آید گفته دِلبران رس که باشد آن خوش تر

بوالفُضول ای مده دفْعم گو، باز بی غُلول برهنه و مکْشوف گفت

پیرهن با صنَم با می َنخُسپم من که گو، برهنه و دار بر پرده

میان نه کنارت، نه مانی، تو نه عیان در او شود عریان اَر گفتم

کاه برگِ یک را کوه نَتابد بر خواه اندازه لیک می خواه، آرزو ١۴٠

سوخت جمله آید پیش گر اندکی فروخت عالم این وی کز آفتابی

مگوی تبریزی شمس از این از بیش مجوی خون ریزی و آشوب و فتنه

گوی باز حکایت این تمام رو گوی آغاز از آخر، ندارد این

� �

زک َ ِج َر ن یا َ ت دشاه از ی َو آن دِن َ َط َْوت َخ
� �
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را بیگانه هم و خویش هم کُن دور را خانه کُن خَلْوتی شه ای گفت

چیزها کَنیزک زین بِپرسم تا ِدهلیزها در گوش ندارد کَس ١۴۵

نَه بیمار همان جز و طبیب جز نَه دیار یک و ماند خالی خانه

جداست شهری هر اهل الجع که کجاست؟ تو شهرِ گفت نرمک نرم

چیستَت؟ با پیوستگی و خویشی کیستَت؟ قَرابت از شهر آن ونْدَر

فَلَک جورِ از می پرسید باز به یک یک و نهاد نَبضش بر دست

نهد زانو سرِ بر را خود پای جهد پایش در خار را کسی چون ١۵٠

تَرش لب با می کُند نیابد، ور سرش همی جوید سوزن سرِ وز

جواب دِه وا بود؟ چون دل در خار دشواریاب چنین شد پا، در خار

کسی؟ بر را غَمان بودی کی دست خَسی هر بدیدی گر دل در خار

می جهد بر آن، دفع نداند خر نهد خاری خَر مد به زیر کس

کَند بر خاری که باید عاقلی زند محَکم تَر خار وان جهد، بر ١۵۵

کرد زخم جا صد می انداخت، جفته درد و سوز از خار، دفع بهر ز خر

می آزمود به جا جا می زد، دست بود استاد خارچین، حکیم آن

دوستان حالِ می پرسید باز داستان طریق بر کنیزک زان

باش و شهر و خواجگان و مقام از فاش می گفت قصه ها او حکیم، با

هوش می داشت جستنش و نبض سوی گوش می داشت گفتنش قصه سوی ١۶٠

جِهان در جانش مقصود بود او جهان گردد کی نام از نبض که تا

برد نام را دگر شهری آن از بعد شمرد بر را او شهر و دوستان

بیش؟ تو بودستی شهر کدامین در خویش شهرِ از شدی بیرون چون گفت

نگشت دیگر او نبض و روی رنگِ گذشت در هم زان و گفت شهری نام

نمک و نان از و جای از گفت، باز یک به یک را شهرها و خواجگان ١۶۵

زرد گشت رخ نه و جنبید رگش نه کرد قصه خانه خانه و شهر شهر

قَند چو سمرقندِ از بپرسید تا گزند بی بد خود حال بر او نبض

شد فرد زرگر ِسمرقندی کَز شد زَرد و سرخ روی و جست نبض

یافت باز را بال و درد آن اصل یافت راز این حکیم آن رنجور ز چون

غاتفَر کویِ و گفت پل سرِ او گذر در کدام ست او کوی گفت ١٧٠

نمود خواهم سحرها خالصت در زود چیست، رنجت که دانستم گفت
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معنوی مثنوی

چمن با باران که تو با کنم آن من که آمن، و فارغ و باش شاد

پدر صد از مشفق ترم من تو بر مخور غم تو می خورم، تو غم من

جو و جست بس کُند شَه تو از گرچه مگو کس با را راز این هان و هان

شود حاصل زودتر مرادت آن شود دل چون تو اسرار خانۀ ١٧۵

جفت خویش مرادِ با گردد زود َنهفت سر که هر که پیغامبر گفت

شود بستان سرسبزی او ِرس شود پنهان زمین اندر چون دانه

کان زیرِ یافتندی کی پرورش نهان َنبودنْدی گر نقره و زَر

بیم ز آمن را رنجور آن کرد حکیم آن لطف های و وعده ها

تاسه گیر مجازی، باشد، وعده ها دل پذیر حقیقی، باشد، وعده ها ١٨٠

روان رنج شد نااهل، وعدۀ روان گنج کَرم، اهل وعدۀ

� �

دشاه ِش را او ِج ر دن ض َ و را ج ر ی َو آن ن یا
� �

کرد گاه آ شَمه ای زآن را شاه کرد شاه عزم و برخاست آن از بعد

را درد این پی از آریم حاضر را مرد کان بود آن تدبیر گفت

غُرور را او بِدِه خلْعت و زَر با دور شهر زان بخوان را زرگر مردِ

� �

زر آوردن د والن ر دشاه تادن
� �

عدول بس کافیانِ و حاذقان رسول دو یک طرف آن فرستاد شه ١٨۵

بشیر شاهنْشَه زِ زرگر آن پیش امیر دو آن آمدند سمرقند تا

صفت تو از شهرها اندر فاش معرفت کامل استادِ لطیف کای

مهتَری زیرا کرد اختیارت زرگری برایِ از شه فُالن ،نَک

ندیم و باشی خاص بیایی، چون سیم و زَر و بگیر خلعت این اینک

برید فرزندان و شهر از شد غرِه دید بسیار خلعت و مال مرد ١٩٠

کرد جانْش قصد شاه کان خبر بی مرد راه در شادمان آمد اندر

شناخت جِلْعت را خویش خون بهای تاخت شاد و نشست بر تازی اسپِ

َالقَضا وءس تا خویش، بپای خود، رِضا صد با سفر اندر شده ای
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اول دفتر

بری آری ور عزرائیل گفت مهتری و زع و ملک خیالش در

طبیب شه پیش به آوردش اندر غریب مرد آن راه از رسید چون ١٩۵

طراز شمع سرِ بر بسوزد تا ناز به بردندش شاهنشاه سویِ

کرد تسلیم بدو را زر مخزنِ کرد تعظیم بسی را، او دید شاه

بِدِه خواجه بدین را کنیزک آن مه سلطانِ کای گفت حکیمش پس

شود آتش آن دفع لَشصو آبِ شود خوش وصالش در کنیزک تا

را جوی صحبت دو هر آن کرد جفت را مه روی آن بخشید بدو شه ٢٠٠

تمام دختر آن آمد صحت به تا کام می راندند ماه شش مدّت

می گداخت دختر پیش و بِخورد تا بساخت شربت او بهر از آن از بعد

نماند او وبال در دختر جانِ نماند او جمال رنجوری ز چون

شد سرد او دلِ در اندک اندک شد رخْ زَرد و ناخوش و زشت که چون

بود ننگی عاقبت نبود، عشق بود رنگی پی کز عشق هایی ٢٠۵

داوری بد آن وی بر نرفتی تا یک سری بودی ننگ هم کان کاش

او رویِ آمد وی جان دشمن او جوی همچون چشم از دوید خون

او َِفر بکُشته را شه بسی ای او ِرپ آمد طاووس دشمن

من صافِ خونِ صیاد این ریخت من نافِ کَز آهوم آن من گفت

پوستین برای بریدَنْدَش سر کمین کَز صحرا روباه آن من ای ٢١٠

استخوان برای از خونم ریخت پیل بان زخم که پیلی آن من ای

من خونِ نَخُسپد که می نداند من دونِ ما ِپی کُشَْتستَم که آن

کی ست؟ ضایع چنین کَس من چون خونِ وِی ست بر فردا و امروز من ست بر

باز سایه آن او سویِ گردد باز دراز سایۀ اَْفکَنَد دیوار چه گر

صدا را نداها آید ما سوی ندا ما لعف و است کوه جهان این ٢١۵

پاک رنج و عشق ز شد کنیزک آن خاک زیر مد در رفت و بگفت این

نیست آینده ما سوی مرده که زان نیست پاینده مردگان عشق که زان

تازه تَر زغنچه باشد دمی هر بصر در و روان در زنده عشق

ساقی ست جان فزایت شراب کز باقی ست کو گزین، زنده آن عشق

کیا و کار او ِعشق از یافتند َانْبیا جملۀ که بگزین آن عشق ٢٢٠

نیست دشوار کارها کَریمانْ با نیست بار شَه بِدان را ما مگو تو
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� �

د ل ّ تأ و س وای ود ی ا اشارت زر د دادن ز و ن
ُ

آن یان
� �

بیم زِ نه و بود امید پی نه حکیم دست بر مرد آن کُشتن

اله هاملا و امر نیامد تا شاه عبط برای از نکُشتَش او

خَلق عام نیابد در را آن ِرس حلْق ببرید خَضر کش را پسر آن

صواب نیع بود فرماید، چه هر جواب و وحی او باید حق از که آن ٢٢۵

خداست دستِ او دستِ و ناِیب ست رواست بکْشَد اگر بخشد، جان که آن

بِدِه جانْ تیغَش پیش خندان و شاد ِبنه سرِ پیشش اسماعیل همچو

اَحد با َاحمد پاک جانِ همچو َابد تا خندان جانْت بماند تا

کُشَند خوبانشان خویش بدستِ که َکشَند جان شرابِ آنگه عاشقان

نَبرد و بدگمانی کن رها تو نکرد شَهوت پی از خون آن شاه ٢٣٠

پالودگی؟ هلَد کی غش صفا در آلودگی کرد که بردی گمان تو

جفا نقره از کوره آرد بر تا جفا وین ریاضت این آن ست بهر

زَبد زَر آرد سر بر بِجوشَد تا بد و نیک امتحانِ آن ست بهر

شاه نه درانَنْده، بودی سگی او اله الهام کارش نبودی گر

بدنما نیکِ لیک او کرد نیک هوا و حرص و شَهوت از بود پاک ٢٣۵

هست خضر شکَستِ در درستی صد شکست را کَشتی بحر در خَضر گر

مپر پر بی تو ،جوبحم آن از شد هنر و نور همه با موسی وهم

مخوان مجنونَش تو او، عقل ست مستِ مخوان خونَش تو سرخ ست، لگ آن

او نام من بردمی گر کافرم او کام مسلمانْ خونِ بدی گر

متَّقی مدحش ز گردد بدگمان شَقی مدح از رشع می بلرزد ٢۴٠

بود اله خاصۀ و بود خاص بود گاه آ بس شاه و بود شاه

کَشَد جاهی بهترین و بخت سوی کُشد شاهی چنین کش را کسی آن

قَهرجو؟ طلَقم لطفِ آن شدی کی او قهرِ در او سودِ ندیدی گر

شادکام مد آن در مشْفق مادر حجام نیش آن از می لرزَد بچه

دهد آن نیاید، وهمت در چه آن دهد جان صد و ِبستانَد جان نیم ٢۴۵

نیک تو بِنْگر افتاده ای، دور دور ولیک می گیری، خویش از قیاس تو
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� �

ُدکان ی و ِن ر ن رو و ی و و ّقال َ کا
� �

طوطیی گویا و سبز ،خوش نَوایی طوطیی را وی و بقّالی بود

گران سودا همه با گفتی نُکته دکان نگهبانِ بودی کان د بر

بدی حاذِق طوطیان نَوایِ در بدی قناط آدمی خطابِ در

بِریخت را گل روغن شیشه هایِ گریخت سویی دکان، سوی از جست، ٢۵٠

خواجه وش فارغ، بنشست، دکان بر خواجه اش بیامد خانه سوی از

ضرب زِ کَل طوطی گشت زد، سرش بر چرب جامه و دکان روغن پر دید

کرد آه نَدامت از بقّال مردِ کرد کوتاه سخَن چند، روزکی،

میغ زیرِ شد نعمتم کافتاب دریغ ای می گفت و می کَند بر ریش

زبان خوش آن سر بر من زدم که زمان آن بودی ِبشْکَسته من دستِ ٢۵۵

را خویش مرغ ِقُنط بیابد تا را درویش هر می داد هدیه ها

نومیدوار بد بنشسته دکان بر زار و حیران شب سه و روز سه بعدِ

بگفت او آید اندر باشد که تا َنهفت گون هر را مرغ آن می نمود

طشت و طاس پشت چو مو، بی سرِ با می گذشت برهنه سر جولقیی

عاقالن چون زد درویش بر بانگ زمان آن طوطی گفت اندر آمد ٢۶٠

ریختی؟ روغن شیشه از مگر تو آمیختی؟ کَالنْ با کَل ای چه کز

را دلق بصاح پنْداشت خود چو کو را خلق آمد خنده قیاسش از

شیر و شیر نبِشتَن در مانَد گرچه مگیر خود از قیاس پاکان کارِ

شد گاه آ حق اَبدالِ ز کسی کم شد گمراه سبب زین عالم جمله

پنْداشتند خود همچو را اَولیا داشتند بر انبیا با همسری ٢۶۵

خَور و خوابیم بستۀ ایشان و ما بشَر ایشان بشَر ما اینک گفته

منْتَهٰى بی میان در فرقی هست عمٰى از ایشان ندانستند این

عسل دیگر زین و نیش زان شد لیک محل از خوردند زنبور، گون دو هر

ناب مشک زان و شد سرگین یکی زین آب و خوردند گیا آهو، گون دو هر

شکَر از پر آن و خالی یکی این آبخَور یک از خوردند نی دو هر ٢٧٠

بین راه ساله هفتاد فَرقَشان بین اَشْباه چنین این هزاران صد
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خدا نورِ همه گردد خورد، آن جدا زو پلیدی گردد خورد، این

اَحد نورِ همه زاید خورد، وآن حسد و بخل همه زاید خورد، این

دد و دیوست آن و پاک فرشتۀ این بد و شوره ست آن و پاک زمین این

صفاست را شیرین آب و تلخ آب رواست مانَد، بهم گر صورت دو هر ٢٧۵

آب شوره از خوش آبِ شناسد او بیاب شناسد کی ذوق، صاحب که جز

اساس پنْدارد مکْر بر را دو هر قیاس کرده معجزه با را سحر

عصا او عصایِ چون برگرفته را استیزه از موسی ساحرانِ

شگرف راهی عمل آن تا عمل زین ژرف فرقی ست عصا آن تا عصا زین

وفا در را عمل آن اله رحمةُ قَفا در را عمل این اله لعَنةُ  ٢٨٠

طبع سینه درون آمد آفتی طبع بوزینه مری اندر کافران

دم به  مد بیند مرد کَز کُند آن هم بوزینه می کُند، مردم چه هر

استیزه رو آن دانَد کی را فَرق او چو کردم من که برده گمان او

ریز خاک استیزه رویان سرِ بر ستیز بهرِ او و امر از کُند این

نیاز نه آید استیزه پی از نماز در وافقم با منافق آن ٢٨۵

مات و برد در مؤمنان قنافم با زکات و جح و روزه و نماز در

آخرت اندر مات منافق بر عاقبت باشد برد را مؤمنان

رازی اند و مروزی هم با دو هر بازی اند یک سر بر دو هر چه گر

رود خود نام فْقو بر یکی هر رود خود قامم سویِ یکی هر

شود آتش پر و تیز منافق، رو شود خَوش جانَش خوانند، مؤمنَش ٢٩٠

است وی آفاتِ از مبغوض این، نام است وی ذاتِ از محبوب او، نام

نیست تعریف یپ جز مؤمن فْظل نیست تَشریف نون و میم و واو و میم

اندرون در می خَلَد کژدم همچو دون نام این خوانی اش، منافق گر

دوزخ ست مذاقِ وی در چرا پس دوزخ ست اْشتقاقِ نام این نه گر

نیست ظرف از بحر آبِ آن تلخی نیست حرف از بد، نام آن زشتی ٢٩۵

اُم الکتَاب ندَهع معنی بحرِ آب چون معنی درو آمد ظرف رفح

الیبغیان برزَخٌ میانشان در جهان در شیرین بحرِ و تلخ بحرِ

آن اَصل تا رو دو هر زین گذر بر روان اصلی یک ز دو هر این وانگه

اعتبار ز نَدانی هرگز محک بی عیار در نیکو َِزر و قلب ِزَر
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شَک زِ او داند باز را یقین هر محک بِنْهد خدا جان، در را که هر ٣٠٠

نَهد بیرونَش که آرامد آنگه جهد خاشاکی زنده دهانِ در

بِبرد یپ زنده سح آمد، در چون خُرد خاشاکِ یک لقمه هزاران در

آسمان نَردبانَ دینی سح جهان این نَردبانِ دنیا سح

حبیب از بِجویید حس آن صحتِ طبیب از بجویید حس این صحت

بدَن تَخریبِِ زِ حس آن صحتِ تن ِموریعم ز حس این صحتِ ٣٠۵

کند آبادان ویرانی آن از بعد کند ویران را جسم مر جان راه

معمورتَر کُند گنجش همان وزْ زَر گنج بهرِ خانه ویران کرد

خَورد آب کرد روان جو در آن از بعد کرد پاک را جو و ببرید را آب

دمید بر آنَش از بعد تازه پوستِ کَشید را پیکان و بِشْکافت را پوست

سد و برج صد ساختش بر آن از بعد ستَد کافر از و کرد ویران قلعه ٣١٠

می دهد ضرورت این گفتم اینک نهد کیفیت که را چون بی کارِ

دین کارِ نباشد حیرانی که جز این ضدِّ گه و بنماید چنین گه

دوست مستِ و غَرق و حیران چنان لب اوست سویِ پشتش که حیران چنان نه

اوست روی خود او رویِ را یکی وان دوست سویِ شد او روی را یکی آن

روشناس خدمت ز تو گردی بوک پاس می دار می نگر، یک هر رویِ ٣١۵

دست داد نَشاید دستی بهر پس هست آدم روی ابلیس بسی چون

نیش و دام بیابد آید، هوا از خویش جنس بانگِ مرغ آن بشنود

مرغ گیر آن را مرغ فَریبد تا صفیر بانگ آورد صیاد که زان

فُسون زان سلیمی بر بِخوانَد تا دون مردِ ِبدُزدد درویشان حرفِ

بی شرمی ست و حیله دونان کارِ گرمی ست و روشنی مردان کارِ ٣٢٠

کنند احمد لقب را بومسیلم کنند کَد برای از پشمین شیر

مانْد ُاولوَالباب را، محمد مر ماند کذّاب لقَب، را بومسیلم

عذاب و گند بود َختْمش را، باده ناب مشکِ ختامش حق، شَرابِ آن

� �

ب ُّ َ َ
ِ َ از ت، ی ُ را یان را ْ َ ود ُ دشاِه آن تاِن دا

� �

گداز نَصرانی و عیسی ِشمند ظْلم ساز جهودانْ در شاهی بود
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او جانِ موسٰى و او موسٰى جانِ او آنِ تنوب و بود عیسٰى عهدِ ٣٢۵

جدا را خدایی دمسازِ دو آ ن خدا راه در کرد احول، شاه

را شیشه آن وِِثاق از آر برون زو آ کاندر را َاحولی اُستاد گفت

تمام شرح بِکُن آرم تو پیش کُدام من شیشه، دو زان َاحول گفت

مشو افزون بین و بگذار َاحولی رو نیست، شیشه دو آن، اُستاد گفت

شکن در را یک دو زان اُستا گفت مزن طعنه مرا اُستا ای گفت ٣٣٠

خَشْم و میالن از گردد َاحول مرد، چشم زِ شد دو هر بشْکست، یکی چون

نبود دیگر را، شیشه او شکست چون نمود دو چشمش به و بود یک شیشه

کُند مبدَل را روح استقامت زِ کند اَحول را مرد شَهوت و خشم

شد دیده سوی به دل از حجاب صد شد پوشیده هنر آمد، غرض چون

زار؟ لومظم از ظالم شناسد کی قَرار رشْوت دِل به  قاضی دهد چون ٣٣۵

اَمان رب یا کاالمانْ، اَحول، گشت چنان جهودانه حقْدِ از شاه

پشت و را موسٰى دین پناهم که کُشت مظلوم مؤمن هزاران صد

� �

را دشاه ، ْ َم وز ِن و آ
� �

گرِه بستی بر مکْر از آب بر کو عشوه دِه و گبر داشت وزیری او

کُنند پنهان ملک از را خود دین کنند جان پناه تَرسایانْ گفت

نیست عود و مشک بوی ندارد دین، نیست سود کُشتن که را، ایشان کُش کَم ٣۴٠

خالف بر نباط و تست با ظاهرش غالف صد اندر پنهان ست ِرس

چیست تَزویر آن و مکر آن چارۀ چیست تَدبیر بِگو پس گفتش شاه

پنهانیی نه و دین هویدا نی نَصرانیی جهان در نَمانَد تا

مر کمح در لب و بِشْکاف بینی ام ببر را دستَم و گوش شه ای گفت

مرا شفاعت گر یک بخواهد تا مرا آور دار زیر در آن از بعد ٣۴۵

سو چار باشد که راهی سرِ بر تو ،کار این کن منادی گاه بر

شور و شَر دریشان اندازم در تا دور شهرِ تا بِران خود از آنگهم
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� �

صارٰی َ با َوز ِس ْ تَ
� �

می دانی اَم رازدانْ خدایِ ای نَصرانی اَم رس به من بگویم پس

من جانِ قَصدِ کرد تَعصب وزْ من ایمانِ از گشت واقف شاه

کُنم آن رظاه اوست، دین که آن کُنم پنهان شَه زِ دین تا خواستم، ٣۵٠

من گفتارِ شه، پیش شد متَّهم من اسرارِ از برد بویی شاه

روزَن ست تو دل تا من دل از سوزن ست نانْ در چو تو گفتِ گفت

تو قالِ ننوشم دیدم، تو حالِ تو حالِ بِدیدَم روزَن آن از من

پاره اَم بِکَردی جهودانه او چاره اَم عیسٰى جانِ نبودی گر

نَهم خَود بر منَّتَش هزاران صد دهم سر سپارم، جان عیسٰى بهر ٣۵۵

نیک نیک دینَش، لْمع بر واقفَم ولیک عیسٰى، از نیست دریغم جان

هالک گردد جاهالن میانِ در پاک دین کان مرا می آمد حیف

رهنما را حق کیش آن گشته ایم ما که را عیسٰى و را ایزد شکر

بسته ایم را میان زُنّاری به تا رسته ایم جهودی از و جهود از

جان به او کیش َاسرارِِ بِشْنوید مردمان ای عیسی ست دورِ دور ٣۶٠

نهفت مکْرِِ زان مانده حیران خلق، گفت که کاری آن شاه، وی با کرد

آن از بعد او شروع عوتد در کرد نَصرانیان جانبِ را او راند

� �

را وز ِ
ْ َم صارٰی َ دِن ول

� �

او کویِ در شد جمع اندک اندک او سویِ تَرسا مرد هزاران صد

نماز و زُنّار و اَْنگلْیون رس راز به ایشان با می کرد بیان او

بود دام و صفیر نباط در لیک بود اَحکام واعظ ظاهر، به او ٣۶۵

غول َنفْس مکْرِ بودند مْلتَمس رسول از صحابه بعضی این بهر

جان؟ خْالصا در و عبادت ها در نهان اَغْراض ز آمیزد چه کو

کو؟ که بِجستَندی را ظاهر عیبِ ازو نَجستَندی را طاعت لَفض

َکرفْس از گل چون می شناسیدَند، َنفْس مْکرِِ ذره ذره و مو به مو

١۵



معنوی مثنوی

جان به گشتَندی خیره ایشان، عظو آن در هم صحابه موشکافانِ ٣٧٠

� �

را وز صارٰی َ ت تا ُ
� �

عام؟ تقلیدِ قُوتِ باشد چه خود تمام تَرسایان دادند بِدو دل

می پنْداشتند عیسیش نایبِ کاشتند مهرش سینه درونِ در

المعین معن رس فَریاد خدا ای لعین شمچ یک دجالِ رس به او

بی نَوا ریصح مرغانِ چو ما خدا ای دانه ست و دام هزاران صد

شَویم سیمرغی و باز گر یکی، هر نُویم دام بستۀ ما دم به دم ٣٧۵

بی نیاز ای می رویم، دامی سویِ باز و را ما دمی هر می رهانی

می کُنیم گم آمده جمع گندم می کُنیم گندم اَنْبار درین ما

موش مکْرِ از گندم ست در خَلَل کین هوش به ما آخر می نَیندیشیم

شده ست ویران ما انبار فَنَش وزْ زَده ست حفره ما انبارِ تا موش

کُن جوش گندم جمع در وانگهان کُن موش َِشر فْعد جان ای اَولِ ٣٨٠

ِبالحضور الا تَم صلوةَ ال َالصدور دْرص آن اخبار از بِشْنو

کجاست؟ ساله چل َاعمالِ گندم ماست َانْبارِ در دزد موشی نه گر،

ما؟ انبار درین می ناید جمع چِرا روزه هر صدْقِ ریزه ریزه

کَشید و پذْرفت سوزیده دل وان جهید آهن از آتش ستارۀ بس

استارگان بر انگشت می نَهد نَهان دزدی یکی ظلْمت در لیک ٣٨۵

فَلَک از چراغی نَفْروزَد که تا یک به  یک را استارگان می کُشد

غم هیچ نباشد مایی با تو چون َقدَم در باشد دام هزاران گر

لئیم؟ دزدِ آن از بیمی بود کی مقیم ما با بود عنایاتَت چون

را اَلواح می کَنی می رهانی، را اَرواح تَن دام از شبی هر

کَس حکومم و حاکم نه فارِغان، َقفَس زین شب هر ارواح می رهند ٣٩٠

سلطانیان بی خبر دولت ز شب زندانیان بی خبر زندان ز شب

فُالن آن و فُالن این خیالِ نه زیان و سود اندیشۀ و غم نه

مرم زین قُودر مه ایزد گفت هم خواب بی بود این عارف حالِ

رب َتقْلیبِ پنجۀ در قَلَم چون شب و روز دنیا اَحوالِ از خُفته
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قَلَم از جنبِش به پنْدارد فعل رقَم در نَبینَد پنجه او که آن ٣٩۵

ربود در حسی خوابِ هم را عقل وانمود عارف حالِ زین شَمه ای

َابدانَشان و آسوده روحشان جانشان بی چون صحرایِ در رفته

کَشی داور در و داد در را جمله کَشی اندر دام باز صفیری وزْ

زند پر گردون زرین کرکس زند بر سر صبحدم نور که چون

دیار زان آرد صورت در را جمله اسرافیل وار باحصاال قلفا کی ۴٠٠

کُند آِبستَن باز را تنی هر کُند تَن را منْبسط روح های

این الموت ست اخُ ماَلنَّو رس زین ز عاری کند را جان ها اسپِ

دراز بندِ پایشان بر نهد بر باز آیند روز که آن بهرِ لیک

بار زیرِ در آردش چراگاه وز مرغزار زان واکَشَد روزش که تا

را نوح کَشتی چو یا کردی، حفظ را روح این کَهف َاصحابِ چون کاش ۴٠۵

گوش و چشم و ضمیر این رهیدی وا هوش و بیداری طوفانِ ازین تا

زمان این هست تو پیش تو پهلویِ جهان اندر کَهف اَصحابِ بسی ای

سود؟ چه گوشَت، بر و چشم ست بر مهر سرود در او، با غار او با یار

� �

را ی ی ه َخ دِن د ٔه ّ
� �

غَوی و پریشان شُد مجنون تو کَز توی کان خلیفه را لیلی گفت

نیستی مجنون تو چون خامش گفت نیستی اَفْزون تو خوبان دگر از ۴١٠

بتَر خوابش از بیداریش هست  خواب تَر در او بیدارست، که هر

ما بنْدانِ در چو بیداری، هست ما جانِ نَبود بیدار حق به چون

زَوال َخوفِ وز سود، و زیان وزْ خیال لگدکوبِ از روز همه جان

سفَر راه آسمان سویِ به نی فَر و لطف نی می مانَدَش، صفا نی

مقال او با کُند و اومید دارد خیال هر از او که باشد، آن خُفته ۴١۵

آب دیو با او ریزد شَهوت زِ پس خواب به او بیند حور چون را دیو

گریخت وی از خیال آمد، بخویش او ریخت شوره در را نسل تُخم که چون

ناپدید پدیدِ نَقْش آن از آه پلید تن و آن از بیند سر ضعفِ

مر غ وش پران خاک بر می دود سایه اش آن زیر، و باال بر مرغ
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شود بی مایه که چندان می دود شود سایه آن صیادِ اَبلَهی ۴٢٠

کجاست سایه آن لاَص که بی خبر هواست رغم آن عکس کان بی خَبر

جو و جست از شود خالی تَرکَشَش او سایه سوی به اندازد تیر

تَفْت سایه شکارِ در دویدن از رفت عمر شد، تهی عمرش ترکش

سایه اَش و خیال از رهاند وا دایه اش باشد چو یزدان سایۀ

خدا زندۀ و عالم زین او مرده خدا بندۀ بود یزدان، سایۀ ۴٢۵

زمان آخَر دامن در رهی تا بی گمان زوتَر گیر او دامن

خداست خورشیدِ نورِ دلیل کو َاولیاست نقش لالظ مدَّ فکَی

خَلیل چون گو، اْفلین باُح ال دلیل این بی مرو وادی اندرین

بِتاب تبریزی شَمس شه دامن بِیاب را آفتابی سایه، زِ رو

بِپرس حسام الدّین قحالضیاء از عرس و سور این جانب ندانی ره ۴٣٠

غُلُو باشد را ابلیس حسد در گلُو هر در ترا گیرد حسد ور

حسد از دارد، جنگ سعادت با حسد از دارد، ننگ آدم ز کو

نیست همراه حسد آنکش خُنُک ای نیست راه در صعب تَر زین عْقبه ای

خاندان باشد آلوده حسد از بِدان آمد، حسد خانۀ جسد، این

نیک اَله کرد پاک را جسد آن ولیک باشد حسد خانۀ جسد گر ۴٣۵

خاکی ست طلسمش ار نورست، گنج پاکی ست بیانِ بیتی طهِرا

رسد سیاهی ها را دل حسد زان حسد و مکر بی حسد بر کُنی چون

ما همچو را، حسد کُن سر بر خاک پا زیرِ را حق مردانِ شو خاک

� �

وز د َ َ یان
� �

داد باد بینی و گوش باطل، به تا نژاد بودش حسد از وزیرک آن

رسد مسکینان جانِ در او زَهرِ حسد نیش از که آن امید بر ۴۴٠

کُند بینی و گوش بی را خویش کُند بینی حسد، از کو کسی هر

برد کویی جانب را او بوی برد بویی او که باشد آن بینی

بود دینی کان بوی ست آن بوی، بود بینی بی نیست، بویش که هر

خَورد بینیش و آمد نعمت کُفرِ نکرد آن شُکرِ و برد بویی که چون
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باش پاینده شو، مرده ایشان پیش باش بنده را شاکران مر کُن، شُکر ۴۴۵

نماز از میاور بر تو را خَلْق مساز مایه رهزنی از وزیر، چون

سیر گوزْینه در مکر از او کرده وزیر کافر آن گشته دین ناصح

� �

را وز م صاری ِن حاذ دن م
� �

او جفتِ تَلْخی و می دید لذَّتی او گفتِ از بود، ذوق صاحب که هر

ریخته زَهری قند، جالبِِ در آمیخته او، می گفت نکته ها

شو سست را جان می گفت اثر، وز شو چست ره در می گفت ظاهرش ۴۵٠

ازو گردد سیه می جامه و دست نُو و اسپیدست نُقره گر ظاهر

نگر سیه کاری او فعل ز تو شرر از روی ست سرخ چه ار آتش

بصر دزدِ خاصیت از هست لیک َنظر در نماید نوری اگر برق،

بود طوق او گردنَ در او، گفتِ بود ذوق بصاح و گاه آ جز که هر

پناه را عیسی اَتْباع وزیر شد شاه هجرانِ در سال شش مدّتی ۴۵۵

خَلْق می مرد او حکم و امر پیش َخلْق ِبسپرد بِدو کُل را، دل و دین

� وز� با ھان شاه غاِم
� �

آرام ها بدو پنهان را شاه پیغام ها او و شاه میانِ در

باد به را ایشان خاک چون دهد تا مراد آن برای از آخرامر

دِلم کُن فارغ زود آمد وقت مْقبِلم کای شه، بنوشت او پیش

فتنه ها عیسٰى دین در َکاْفکَنَم شَها کارم آن اندر اینک گفت ۴۶٠

� صارٰی� از ط ِ دوازده یاِن
� �

امیر دو و امیر ده حاکمانْشان گیر و دار اندر بد را عیسٰى قوم

طمع از را خود میر گشته بنده َتبع را امیری مر فَریقی، هر

نشان بد وزیر آن بندِ گشته َقومشان و امیر دو این و ده این
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او رفتارِ بر جمله اقْتدایِ او گفتارِ بر جمله اعتمادِ

بِمیر گفتی بدو گر بِدادی جان امیر هر ساعت و وقت در او پیش ۴۶۵

� �

ل
ْ
ِ ِا کام ْ َا وز ِط ْخ َ

� �

مسلَکی دیگر طومار هر نقش یکی هر نام به طوماری ساخت

سر به تا پایان ز آن، خالف این ِدگر نوعی یکی هر حْکم هایِ

رجوع شَرط و کرده توبه کْنر جوع و را ریاضت راه یکی در

نیست جود جز مخْلَصی هر اندرین نیست سود ریاضت گفته یکی در

تو معبودِ با تو، از باشد شرک تو جودِ و جوع که گفته یکی در ۴٧٠

دام و مکْرست همه راحت و غم در تمام تسلیم که جز توکّل، جز

تُهمت ست توکُّل اندیشۀ نه رو خدمت ست واجب که گفته یکی در

ماست عجزِ شرح نیست، کردن بهرِ نهی هاست و اَمر که گفته یکی در

زمان آن بدانیم را او قُدرت آن اندر ببینیم خود عجز که تا

هین عجز، آن کردن ست نعمت کُفرِ مبین خود عجز که گفته یکی در ۴٧۵

هوست که دان او نعمتِ تو، قُدرتِ ازوست قدرت این که بین خود قُدرتِ

نَظر در بگنجد چه هر بود بت گذَر بر دو کَزین گفته یکی در

را جمع آمد شمع چون نَظر کین را شمع این مکُش گفته یکی در

وِصال شَمع نیم شب باشی کُشته خیال از و بگذری چون نَظر از

هزار صد را نظر بینی عوض تا مدار باکی بِکُش، گفته یکی در ۴٨٠

شود مجنون تو صبرِ از لیلی اَت شود اَفْزون جان شمع کُشتن زِ که

بیش و دنیا او پیش آید بیش خویش زُهدِ از کرد که هر دنیا تَرک

حق ایجاد در کرد شیرین تو بر حق داد آنچِت که گفته یکی در

زَحیر در میفکَن در را خویشتن بگیر را آن خوش، و کرد آسان تو بر

بد و ردست تو طبع قبولِ کان خَود آنِ بگذار که گفته یکی در ۴٨۵

شده ست جان چون ملّتی را یکی هر شده ست آسان مختلف راه هایِ

بدی گه آ ازو گبر و جهود هر بدی ره حق کردنِ میسر در

بود جان غذایِ دل، حیاتِ که بود آن میسر گفته یکی در
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کَشت و ریع شوره، همچو آرد نه بر گذشت چون باشد، طبع ذوقِ چه هر

او بیع نارد پیش خسارت جز او ریع نباشد پشیمانی جز ۴٩٠

عاقبت معسر باشد او نام عاقبت اندر نَبود میسر آن

آن و این جمال بِنْگر عاقبت دان باز میسر از معسر تو،

حسب در نیابی عاقبت بینی طلَب اُستادی که گفته یکی در

زَلتی اسیر گشتند الجرم ملّتی گون هر دیدند عاقبت

اخْتالف دین ها زِ بودی کی نه رو دست باف نباشد دیدن عاقبت ۴٩۵

توی هم شناسا را اُستا که زان توی هم اُستا که گفته یکی در

مشو سرگردان و گیر خود سرِ رو، مشو مردان سخرۀ و باش مرد

کی ست ردم اَحول بیند، دو که هر یکی ست جمله این که گفته یکی در

بود مجنون مگر اندیشد؟ کی این بود چون یک صد، که گفته یکی در

شکَر؟ و زَهر یکی باشد یکی چون هم ِدگر ضدِّ قولی ست یکی هر ۵٠٠

بری بو وحدت گلزار از تو کی نگذری در شکر از و زهر ز تا

عدو را عیسٰى دین آن نوشت بر دو و طومار ده نوع، وین ،طنَم این

� �

راه ِت ی ت، ا روش ورت ت تال ا ن ا آن یان
� �

نداشت خو عیسٰى ُخم مزاج وزْ نداشت بو عیسٰى نگییک ر زِ او

صبا چون گشتی یک رنگ و ساده صفا خُم آن از رنگ صد جامۀ

زُالل آبِ و ماهی مثالِ لب مالل خیزد کزو یک رنگی نیست ۵٠۵

جنگ هاست یبوست با را ماهیان رنگ هاست هزاران خُشکی در گرچه

جل و زع ملک مانَد بدان تا مثَل؟ در دریا چیست ماهی؟ کیست

جود و اکْرام آن پیش آرد سجده وجود در ماهی و بحر هزاران صد

شده اَفْشان رد بحر آن بِدانْ تا شده باران عطا بارانِ چند

آموخته جود بحر و ابر که تا افروخته کَرم خورشیدِ چند ۵١٠

زمین پذیرنَده دانه شد که تا طین و خاک بر زده دانش پرتو

داشتی بر آن جنس خیانَت بی کاشتی وی در چه هر و اَمین، خاک

تافته ست وی بر دلع کافْتابِ یافته ست اَمانَت زان امانت این
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آشکار نکرده سرها خاک نوبهار نیارد حق نشانِ تا

سداد وین امانت، وین خَبرها، این بِداد را جمادی که جوادی، آن ۵١۵

ضریر او َقهرِ کرده را عاقالن خَبیر فَضلَش کند را جمادی مر

نیست گوش یک جهان در گویم؟ که با نیست هوش آن طاقَتِ را دل و جان

گشت یشْم وی از بد، سنگی کجا هر گشت چشم وی از بد گوشی، کجا هر

سیمیا؟ بود چِه است معجزه بخش کیمیا؟ بود چه کیمیاسازست،

خطاست هستی و هستی، دلیل کین ثناست ترک من ز گفتن ثنا این ۵٢٠

کَبود و کور او؟ پیش هستی چیست بود نیست بباید او هستِ پیش

بشْناختی را خورشید رمیگ بگداختی زو کور، نبودی گر

ناحیت؟ این یخ همچو فَسردی کی تَعزیت از کَبود او نبودی رو

� �ْ َم ن َ وز سارت َ یان
� �

ناگزیر قَدیم با می زد پنجه وزیر بد غافل و نادان شه، همچو

دم به گردانَد هست عالم، چو صد عدَم کَز خدایی قادر چنان با ۵٢۵

کُند بینا بخود را چشمت که چون کُند پیدا نظر در عالم چو صد

نیست که می دان ذره ای قُدرت، پیش بنی ست بی و بزرگ پیشَت جهان گر

شماست صحرایِ که سو آن روید هین شماست جان های حبِس خود جهان این

سدست معنی آن پیش صورت و نقش است حد بی خود آن و محدود جهان این

عصا یک با موسی از شکَست در را فرعون نیزۀ هزاران صد ۵٣٠

بود اَفْسوس دمش، و عیسٰى پیش بود جالینوس ِبط هزاران صد

بود عار اُمیی اش حرفِ پیش بود اَشْعار دفترِ هزاران صد

خَسی؟ او نباشد گر نمیرد، چون کسی خداوندی، بغال چنین با

او آویخت پا دو با زیرک رغم او انگیخت را کوه چون دلِ بس

شاه لفَض می نگیرد شکَسته جز راه نیست کردن، تیز خاطر و فهم ۵٣۵

گاو ریش شد را خیال اَنْدیش کان کُنجکاو گنج آگنانِ بسا ای

شَوی؟ او ِشیشح تا بود چِه خاک شَوی؟ او ریش تو تا بود که گاو

کرد زُهره و خدا، را او کرد مسخ روی زَرد شد بد کارِ از زنی چون
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عنود ای مسخ ست نه گشتن گل و خاک بود مسخ کردن، زُهره را عورتی

َاسفَلین در شُدی گل و آب سویِ برین رخچ سویِ می بردت روح ۵۴٠

عقول رشکِ آن بد که وجودی زان سفول زین کردی مسخ را خویشتن

بود دون غایت به این مسخ آن پیش بود؟ چون کردن مسخ کین ببین، پس

نَشْناختی را مسجود آدم تاختی َاخْتَر سوی همت اسبِ

شَرف؟ را پستی تو پنْداری چند ناَخلَف! ای آدم زاده ای رآخ

همی؟ خود از کُنم پر را جهان این عالمی بِگیرم گویی چند ۵۴۵

نَظر یک با بگدازَدش خور تابِ سر به سر گردد برف پر جهان گر

شَرار یک از خدا گردانَد نیست هزار صد و وزیر صد و او ِوزْرِ

کُند شَربت را زَهراب آن عین کُند حکْمت را تَخْییل آن عین

کین َاسبابِ از رویاند مهرها یقین سازد را گمان انگیز آن

را بیم سازد روح نّیایم را ابراهیم آتش در پرورد ۵۵٠

سوفَسطایی ام چو خیاالتَش در سوداییم من سبب سوزیش از

� �

َوم ِاْضالِل وز ِن ان دی ْ َم
� �

نشَست خَلْوت در و بگذاشت را وعظ ِببست خود از وزیر آن دیگر مکْرِ

روز پنجاه چهل َخلْوت، در بود سوز شوق از فکند در مریدان در

او ذوقِ و قال و حال فراقِ از او شوقِ از شُدند دیوانه خَلْق

دوتو َخلْوت در گشته ریاضت از او و همی کردند زاری و البِه ۵۵۵

کور؟ اَحوالِ بود چون عصاکَش بی نور تو بی را ما نیست ایشان گفته

جدا خود از مدار را ما این از بیش خدا بهرِ از و اکْرام سرِ از

تو سایه آن گستَران ما سرِ بر تو دایه را ما و طفْالنیم چو ما

نیست دستور آمدن، بیرون لیک نیست دور محبان از جانَم گفت

آمدند شَناعت در مریدان وان آمدند شَفاعت در امیران آن ۵۶٠

یتیم تو بی ما مانده دین و دل از کَریم ای را ما بدبختی ست چه کین

سرد دم هایِ دل سوزِ از می زنیم درد زِ ما و می کْنی بهانه تو

خَورده ایم تو حکْمت شیرِ زِ ما کرده ایم خو خوشَت گفتار به ما
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مکُن فردا را، امروز کُن، خَیر مکُن ما با جفا این اله، اله

بی حاصالن؟ از آخر گردند تو بی بی دِالن کین ترا مر دل می دهد ۵۶۵

بند دار بر جو ز بگشا را آب می طپند ماهی چو خُشکی در جمله

رس فَریاد را خَلْق اله، اله کَس نیست زمانه در تو چون که ای
� �

را دان ُ وز ن ع د
� �

جو گوش و زبان گفتار و وعظ گو و گفت سخْرگانِ ای هان گفت

کنید بیرون خود چشم از حس بندِ کنید دون سح گوش اندر پنبه

کَرست نباط کَر، این نگردد تا سرست گوش رس گوش آن پنبۀ ۵٧٠

بشنوید را ارجِعی خطابِ تا شوید فکْرت بی و گوش بی و حس بی

بری کی بویی ،خواب گفت زِ تو دری بیداری گوی و گفت به تا

سما باالیِ هست نباط سیرِِ ما لعف و قَول بیرونی ست سیرِ

نهاد دریا بر پای جان عیسی بِزاد خُشکی کز دید خُشکی سح

نَهاد دریا دلِ در پا جانْ سیرِ فُتاد خُشکی بر خُشک جِسم سیرِ ۵٧۵

دشت گاه دریا، گاه و کوه گاه گذشت خُشکی هر اندر عمر که چون

شکافت؟ خواهی کجا را دریا موج یافت؟ تو خواهی کجا از حیوان آبِ

فَناست و سکْرست و محو آبی، موج ماست فکرِ و فَهم و وهم خاکی، موج

نَفور جامی آن از مستی، ازین تا دور تو سکْری آن از سکری، درین تا

دار هوش کُن، خو خاموش مدّتی غُبار چون آمد ظاهر، گویِ و گفت ۵٨٠

� �

ن َ
ِ را َْوت َخ دان ُ دن ْ َم

� �

مگو ما با جفا این و فَریب این رْخنه جو حکیم ای گفتند جمله

هن کار قُوت قَدرِ ضعیفانْ بر هن بار طاقت قَدرِ را چارپا

کی ست انجیری مرغ، هر طعمۀ ِوی ست اندازۀ مرغ، هر دانۀ

گیر مرده نانْ آن از را مسکین فْلط شیر جایِ بر دهی نان گر را طفل

نان جویایِ دِلش گردد بخود، هم آن از بعد آرد بر داندان ها که چون ۵٨۵
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شود دران گربۀ هر لقمۀ شود پران چون نارسته پر رغم

بد و نیک صفیرِ بی َتکَلُّف، بی خَود به او بِپرد پر، برآرد چون

می کُند هش تو گفتِ را ما گوش می کُند خامش تو نُطق را دیو

توی دریا چون بحرست، ما خُشکِ توی گویا چون هوش ست ما گوش

سمک تا منَور تو از سماک ای َفلَک از بهتر خاک را ما تو با ۵٩٠

کی ست باری فلک این ماه ای تو با تاریکی ست فَلَک بر را ما تو بی

را پاک روانِ ِرفْعت، معنی را اَفْالک بود رِفْعت، صورتِ

اسم هاست معنی پیش در جسم ها جسم هاست برایِ رِفْعت صورتِ

� �

َم َ ِ ی  را َْوت َخ وز ن واب
� �

کُنید هر دِل در و جان در را پند کُنید کوتَه خود حجت های گفت

زمین من را آسمان بگویم گر اَمین َنبود متَّهم اَمینَم، گر ۵٩۵

چیست؟ اَزار و زَحمت این نی اَم، رو چیست؟ انْکار کَمال با کَمالم، گر

درون اَحوالِ به مشغولم که زان برون َخلْوت ازین شُد نخواهم من

� �

وز َْوت َخ داْن ُ راِض ْ ِا
� �

نیست اَغْیار گفتِ چون ما گفتِ نیست انْکار وزیر ای گفتند جمله

روان جانْ میانِ از آه ست آه دوان تو فراقِ از دیده ست اشکِ

نیک نه داند بد نه گرچه او، گرید ولیک استیزد، نَه دایه با طفل ۶٠٠

می کُنی زاری تو نه، ما از زاری می زَنی زَخْمه تو و چنگیم چو ما

تُست زِ ما در صدا و کوهیم چو ما تُست زِ ما در نَوا و ناییم چو ما

صفات خوش ای تُست زِ ما ماتِ و برد مات و برد اندر شَطرنجیم چو ما

میان در تو با باشیم ما که تا جان جانِ را ما تو ای باشیم، که ما

فانی نُما مطلَقی، وجودِ تو ما هستی هایِ و عدَم هاییم ما ۶٠۵

دم به  دم باشد باد از حمله شان علَم شیرِ ولی شیران، همه ما

مباد گم گز هر ناپیداست، که آن باد ناپیداست و پیداست حمله شان
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تُست ایجادِ از جمله ما هستی تُست دادِ از ما بودِ و ما بادِ

را نیست بودی کرده خود عاشق را نیست نمودی هستی لذَّتِ

وامگیر را خود جام و باده و نُقل وامگیر را خود انْعام لذَّتِ ۶١٠

کُند؟ نیرو چون نَقّاش با نَقْش کُند؟ جو و جست کیت بگیری رو

نگر خود سخای و اکرام اندر نظر ما در مکن ما، اندر منگر

می شُنود ما ناگفتۀ تو لطفِ نبود تقاضامان و نبودیم ما

شکم در کودک چو بسته، و عاجز قلم و نقّاش پیش باشد نقش،

هکارگ سوزَن پیش چون عاجزان، بارگه جمله خَلْق قُدرت، پیش ۶١۵

کُند غم هگ و شادی َنقْشَش گاه کُند آدم َهگ و دیو نَقْشَش گاه

نَفْع و رض در زند دم تا نه، نُطق دفْع به جنبانَد دست تا نه، دست

رمیت اذ تیمر ما ایزد گفت بیت تَفسیرِ بازخوان قُرآن زِ تو

خداست تیراَنْدازش و کَمان ما ماست زِ نه آن تیر، بِپرانیم گر

است زاری برایِ جباری ِذکْرِِ است جباری معنی این جبر، نه این ۶٢٠

اختیار دلیل شد ما خَجلَتِ اضطرار دلیل شُد ما زاریِ

چیست؟ آزرم و َخجلَت و دریغ وین چیست؟ شَرم این اختیار، نبودی گر

چراست؟ گردان تَدبیرها از خاطر، چراست؟ استادان و شاگردان َزجرِ

رو ابر در کند پنهان قح ماه او برج از است غافل گویی تو رو

بِگروی دین در و کُفر از بگذری بِْشنَوی اَر جواب، خوش را این هست ۶٢۵

است بیداری همه بیماری وقتِ است بیماری هگ زاری و حسرت

تو غْفارتسا جرم از می کُنی تو بیمار می شَوی که زمان آن

ره به آیم باز که نیت می کُنی گنَه زشتی تو بر می نماید

گزین کاری َنبودم طاعت که جز ازین بعد که می کُنی پیمان و عهد

را تو بیداری و هوش می بِبخشَد ترا بیماری که این گشت یقین پس ۶٣٠

بو برد ست او است، درد را که هر اَصل جو ای را، اصل این بِدان پس

زَردتَر رخ گاه تَر، آ او که هر دردتَر پر بیدارتَر، او که هر

کو؟ جباریت زَنجیرِِِ بینش کو؟ زاریت گهی، آ جبرش زِ گر

کُند؟ آزادی بسح اسیرِ کی کُند؟ شادی چون زنجیر، در بسته

بِْنشَسته اند شَه سرهنگانِ تو بر بسته اند پایت که می بینی تو رو ۶٣۵
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آن عاجِز خوی و طبع َنبود که زآن عاجِزان با مکُن سرهنگی تو پس

کو؟ دیدْ نشانِ همی بینی، رو مگو نمی بینی، او جبرِ تو چون

عیان همی بینی را خود قُدرتِ بدآن َاستَت میل که کاری آن هر در

خداست از کین کُنی، جبری را خویش خواست و نیست میلَت که کاری آن ونْدَر

جبری اَند عقبٰى کارِ در کافران جبری اَند دنیا کار در اَنْبیا ۶۴٠

اخْتیار دنیا کارِ را جاهالن اخْتیار عقبٰى کارِ را اَنْبیا

پیش پیش جانْ و پس در او می پرد خویش جِنْس سوی به مرغی هر که زآن

آمدند آیین خوش را دنیا نجس آمدند سجین جِنس چون کافران

شُدند دل و جان نیلیع سوی بدند علیین جِنس چون اَنْیبا

را قصه تمام آن گوییم باز ما لیک ندارد، پایان سخَن این ۶۴۵
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َْوت َخ ِض
ْ
َر از را دان ُ وز دِن د و
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باد معلوم این من از مریدان کای داد آواز اندرون از وزیر آن

فَرد باش خویشانْ و یاران همه کَز کرد پیغام چنین عیسٰى مرا که

گُزین خَلْوت هم خویش وجودِ وزْ نشین تنها کُن، دیوار در روی

نیست کار گویم و گفت با ازین بعد نیست گفتار دستوریِ ازین بعد

برده ام بر، فلک چارم بر رخت مرده ام من دوستان! ای َالوداع ۶۵٠

عطب در و عنا در نَسوزَم من حطب چون ناری، رخچ زیرِ به تا

چارمین آسمانِ فرازِ بر ازین بعد نشینم عیسٰى پهلویِ
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دا ُ دا ُ را، ر ا یک ، وز ِن سا ھد َو
� �

رانْد حرف یک هر به تنها، یک به یک ِبخوانْد را امیران آن وآن گهانی،

تویی من خلیفۀ و قح نایِبِ عیسوی دین به را یک هر گفت

تو َاشْیاع را جمله عیسٰى کرد تو اَتباع دِگر، امیرانِ وان ۶۵۵

اسیر همی دارش خود یا بِکُش، یا بِگیر گردن، کَشَد کو امیری هر

مجو را ریاست این نَمیرم، تا مگو وا این زنده ام، من تا لیک
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مکُن استیال و شاهی دعویِ مکُن پیدا این تو من، نَمیرم تا

فَصیح اُمت بر تو خوان بر یک به یک مسیح کاماَح و طومار این اینک

خدا دین در تو جز نایِب نیست جدا او گفت چنین را امیری هر ۶۶٠

نیز گفت را این ،گفت را آن چه هر عزیز یک یک او کرد را یکی هر

َالمراد بود، دِگر ضدِّ یکی هر داد طومار یکی او را یکی هر

اَلف از یا تا جمله، آن روفح چون مختلف بد طومارها آن تْنم

بیان را ضد این کردیم ازین پیش آن کْمح ضدِّ طومار این کْمح
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َْوت َخ را ن و وز ن
ُ

� �

ِبِرست خود وجودِ از و کُشت خویش ِببست در دیگر روز چِل آن از بعد ۶۶۵

شُد قیامت گاه گورش سرِ بر شُد گاه آ او مرگِ از خَلْق که چون

او شورِ در دران، جامه موکَنان او گورِ بر شُد جمع چندان خَلْق

کُرد و رومی وزْ تُرک وزْ عرب، از شمرد دانَد خدا هم را عدَد کان

خویش جایِ درمانْ دیدند او دردِ خویش سرهایِ بر کردند او خاکِ

رهی خود شمچ دو از را خون کرده مهی گورش سرِ بر َخالیِق آن ۶٧٠
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ت ا دام ُ ما از ھد َو ا َ ُا از ّسالم هِ ا ْ َعَ ٰی ِت َّ ُا دن َطَ
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نشان جایش بر کیست امیران از مهان ای گفتند خلق ماهی، بعدِ

دهیم او دستِ به را دامن و دست امام شناسیمش او جایِ به تا

چراغ از مقامش بر نبود چاره داغ کرد را ما و خورشید، شُد که چون

یادگار مان ازو باید نایبی یار ِصلو دیده پیش از شُد که چون

گالب از یابیم؟ کی از را گل بویِ خراب شُد گلْشَن و بگذشت گل که چون ۶٧۵

پیغامبران این حق اند نایِبِ عیان در نَیاید اندر خدا چون

خوب نه آمد قَبیح پنداری، دو گر منوب با نایِب که گفتم، غَلَط نه،

بِرست صورت کَز گشت، یک او پیش صورت پرست تویی تا باشد دو نه،

رست شمچ کَز درنگر نورش به تو دوست تو شمچ بِنْگری، به صورت چون
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مرد انداخت نَظر نورش در که چون کرد فَرق نَتْوان ،شمچ دو هر نورِ ۶٨٠

آن غیرِ به صورت باشد یکی هر مکان در آید حاضر اَر چراغ ده

شکی بی آری روی نورش به چون یکی هر نورِ کرد نَتْوان فَرق

ِبفْشُری چون شود یک نَمانَد، صد بِْشمری آبی صد و سیب صد تو گر

نیست اَفْراد و تَجزیه معانی در نیست اَعداد و قسمت معانی در

است سرکَش صورت گیر، معنی پایِ است خَوش یارانْ با یار اّتحادِِ ۶٨۵

گنج چو وحدت او زیرِ ببینی تا رنج به کُن گدازان سرکَش صورتِ

او موالیِ دِلم ای گدازَد، خود او عنایت های نَگدازی، تو ور

را درویش خرقۀ بِدوزَد او را خویش دل ها به هم نماید او

همه سر آن بدیم بی پا و بی سر همه جوهر یک و بودیم مْنبسط

آب همچو صافی و بودیم گرِه بر آفتاب همچون بودیم گهر یک ۶٩٠

کُنگره سایه های چون عدَد، شُد سره نورِ آن آمد به صورت چون

فَریق این میانِ از فَرق رود تا مْنجِنیق از کنید ویران کُنگره

خاطری َنلَغزد تا تَرسم، لیک مری از من گفتَمی را این شَرح

گریز واپس سپر، تو نداری گر تیز است پوالد تیغ چون ُنکته ها

حیا نَبود را تیغ بریدنْ کز میا اسپر بی الماس، این پیش ۶٩۵

خالف بر نَخواند کَژْخوانی که تا غالف در کردم تیغ من سبب زین

راستان جمع ِوفاداری وزْ داستان تمامی اندر آمدیم

می خواستند نایِبی مقامش بر برخاستند پیشوا، این پس کز
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ھدی و ا ُا ت َ ناِز ُ
� �

رفت وفااَندیش قوم آن پیش رفت پیش امیران زآن امیری یک

زَمن اَنْدَر منَم عیسٰى نایبِ من ردم آن نایبِ اینک، گفت ٧٠٠

است من آنِ ازو بعد تنیاب کین است من برهانِ طومار این اینک،

همین بد خالفَت در او دعویِ کَمین از آمد دیگر امیر آن

جهود خَشم را دو هر برآمد تا نمود طوماری نیز او غَلب از

آبدار تیغ هایِ برکَشیده قطار یک یک دِگر امیرانِ آن
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مست پیالنِ چون افتادند هم در به دست طوماری و تیغ را یکی هر ٧٠۵

شُد پشته بریده سرهای ز تا شُد کُشته تَرسا مردِ هزاران صد

خاست گرد زین هوا، اندر کوه کوه راست و پچ از سیل همچو شد روان خون

بود گشته ایشان سرهایِ آفتِ بود کَشته کو فتْنه ها تُْخم های

داشت نَغْز پاکِ روح کُشتن بعدِ داشت مغز کان آن و بِشْکَست، جوزها

است ِبشْکَستن را سیب و انار چون است تن َنقْش بر که مردن و کُشتن ٧١٠

بانگ غیرِ َنبود پوسیده ست، که آن و دنگ نار شُد آن شیرین ست، آنچه

شود رسوا او پوسیده ست، وآنچه شود پیدا خود معنی ست، با آنچه

پرست صورت تَن بر معنی که زآن صورت پرست ای کوش معنی به رو

فَتٰى باشی هم و یابی عطا هم تا باش، معنی اَهل شینهمن

غالف در چوبین تیغ همچون هست بی خالف ،تَن این در معنی، بی جانِ ٧١۵

است آلت را سوختن شُد، برون چون است قیمت با بود، اندر غالف تا

زار کار نگردد تا اَول، بِنْگر کارزار در مبر را چوبین تیغ

طرب با آ پیش الماس، بود رو طلَب دیگر برو چوبین، بود گر

کیمیاست را شما ایشانْ دیدنِ َاولیاست زَرادخانۀ در تیغ

لْلعالمین همحر دانا هست همین گفته، همین دانایان جمله ٧٢٠

خَبر او دانۀ زِ خنده دهد تا ِبخَر خندان می خری، اناری گر

جان جرد از رد چو ،دل می نماید دهان از کو خنده اش، مبارک ای

نمود دل سیاهی او دهانِ کَز بود الله آن خندۀ نامبارک

کند مردان از مردانَت صحبت کند خندان را باغ خندان، نار

شَوی گوهر رسی، دل بصاح به چون شَوی مرمر و صخْره سنگِ تو گر ٧٢۵

دلخوشان مهر به ا مدِه دل نشان جانْ میانِ در پاکان مهرِ

خورشیدهاست مرو، تاریکی سویِ اومیدهاست مرو، نومیدی کویِ

کَشَد گل و آب سبح در را تو تَن َکشَد دل اَهل کوی در ترا دل

مقْبِلی از را اقْبال بِجو رو همدلی از بِدِه دل غذایِ هین،
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ل
ْ
ِا ود ور م، َسَّ و ِه ْ َعَ ُ ّ ا ی صَّ ٰی، ِت ْ َ ِم
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صفا بحرِِ پیغامبران، سرِ آن مصطفٰى نام نْجیلا در بود ٧٣٠

او َاکْل و صوم و غَزو ِذکْرِ بود او شَکل و حلیه ها ِذکْرِ بود

خطاب و نام بدآن رسیدنَدی چون ثواب بهرِِ نَصرانیان طایفۀ

لطیف وصفِ آن بر نَهادندی رو شَریف نام آن بر دادندی بوسه

شکوه از و بدند فتْنه از ایمن گروه آن گفتیم، که فتْنه این اندر

مستَجیر اَحمد نام ناهپ در وزیر و امیران ِشَر از ایمن ٧٣۵

شُد یار آمد، ناصر اَحمد نورِ شُد بسیار هم نیز ایشان نَسل

مستَهان داشتندی اَحمد نام نَصرانیان از دیگر گروه وان

شوم فَن شوم رایِ وزیرِ از فتَن از گشتند خوار و مستَهان

بیان کَژْ طومارهای پی از حْکمشان و دینشان مخبط هم

کُند؟ نگهداری چون نورش، که تا کُند یاری چنین این اَحمد نام ٧۴٠

روح امین آن ذاتِ باشد چه تا حصین شُد حصاری چون اَحمد نام

وزیر آن بالیِ از اُفتاد کاندر درمان ناپذیر خونریزِ این از بعد
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ود ِ ی ٰی ِن د َھالِک دی ود ُ دشاِه ِ َکا ِ
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نمود رو عیسٰى قوم هالکِ در جهود آن نَسل ز دیگر شه یک

البروج ذَاتِ والسما خوان بر سوره خُروج دیگر این از خواهی خَبر گر

نَهاد وِی بر قَدَم دیگر شَه این بِزاد اَول شَه کَز بد، سنَّتِ ٧۴۵

ساعتی هر رود نفرین او سوی سنَّتی ناخوش بِنْهاد او هر

بِمانْد لعَنت ها و ظلْم لئیمان وزْ ِبمانْد سنَّت ها و رفتند نیکُوان

بِِدآن رویش بود آید، وجود در بدان آن ِجنْس که هر قیامت تا

صور نَفْخ تا می رود خالیق در شور آبِ و شیرین آبِ این است رگ گر

الکتاب َاورثنَا است میراث چه آن خوش آب از میراث هست را نیکُوان ٧۵٠

پیغامبری گوهرِ از شُعله ها بِْنگری اَر طالبان، نیازِ شُد

بود کان هم رود جانب آن شعله بود گردان گوهران با شعله ها

می رود برجی به برجی خور که زآن می دود خانه گرد روزَن نورِ

هم تَگی ست خود َاخْتَرِ با وِرا مر پیوستگی ست اَخْتَری با را که هر
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طلَب و عشق و دارد کُلّی لیم طرب در باشد، زُهره گر طالعش ٧۵۵

او جوید خُصومت و بهتان و جنگ خونْ ریزخو یخیرم بود رو

آن اندر نَبود نَحس و احتراقِ که اَْختَران ورایِ از َاخَْتران اند

معتَبر آسمانِ هفت این از غیرِ ِدگر آسمان هایِ در سایِران

جدا هم از نه پیوسته، هم به نه خدا َانْوارِ تابِِ در راسخانْ

رجوم در سوزد کُفّار او نَفْس نُجوم زان او طالع باشد که هر ٧۶٠

مْغلوب خو و غالب ،وب رْنقَلم او خَشم نباشد مریخی خَشم

حق نورِ نیعبصا میانِ در َغسق و نَقْص از ایمن غالب، نورِ

دامان ها برداشته مْقبِالن جان ها بر را نور آن فَشانْد حق

برتافته خدا غیرِ از روی وایافته را نور نثارِ آن و

شُده بی بهره نور نثارِ زان نابده عشقی دامانِ را که هر ٧۶۵

است گل رویِ با عشق را بلبالن است کُل سویِ روی ها را جزوها

را زَرد و سرخ رنگِ جو درون از را مرد و برون از رنگ را گاو

جفاست سیاهابۀ از زشتان رنگ صفاست خُم از نیک رنگ های

کثیف رنگِ آن بوی هال نَهعل لطیف رنگِ آن نام هغَةَالبص

می رود آنجا کامد، جا همان از می رود دریا به دریا، از آنچه ٧٧٠

رو عشق آمیز جانِ ما تَن وزْ تیزرو سیل های کُه سرِ از

� �

ت َ ِ ش آ از د، ُ ود ُ را ْ ُ را : ش آ وی ْھ َ ھادن ْ ُ و ود ُ دشاِه دن ش آ
� �

کرد پای بر بتی آتش پهلویِ کرد رای چه ببین گس جهودِ آن

نشَست آتش دلِ در نَیارد، رو ِبرست آرد، سجود را بت این کان

بِزاد دیگر بتی َنفْسش، بت از نداد او نَفْس، بتِ این سزایِ چون

اَژدهاست تب این و مار تب آن که زان شماست نَفْس بتِ بت ها، مادر ٧٧۵

قَرار می گیرد آب از شَرار، آن شَرار تب این و نَفْس است سنگ و آهن

بود؟ ایمن کی دو این با آدمی شود؟ ساکن کی زآب آهن و سنگ

چشمه دان را سیه آبِِ مر ،نفس نَهان کوزه در سیاهابه ست ،تب

آب راه بر چشمه ای بتگر، نَفْس سیاه لیس چون نْحوتم بتِ آن
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بی دِرنگ می زِهانَد چشمه وابِِ پاره سنگ یک بِْشکَنَد را سبو صد ٧٨٠

جهل است، جهل را، نَفْس دیدن سهل سهل نیک باشد، سهل شکَستن بت

در هفت با بِخوان دوزخ قصۀ پسر ای بِجویی، اَر نَفْس صورتِ

فرعونیان با فرعون صد غَرقه زآن مکْر هر در و مکری، نَفَس هر

مریز فرعونی زِ را ایمان آبِِ گریز موسی و موسی خدای در

تَن لهبوج از واره برادر ای ِبزن احمد و اَحد اندر را دست ٧٨۵

� �

ش آ تادن ا را ْق َخ دن ص ْ َ و ش آ یاِن ل
ْ
ِ ِن آ َن ُ

� �

بود شُعله اندر آتش و بت، آن پیش جهود آن آورد طفْل با زنی یک

بکَند ایمان از دل و بِتَرسید زن درَفکَند آتش در ِبستَد، او از طفل

اَمت مل انّی طفْل آن زد بانگ بت پیش آرد سجده او تا خواست

آتشَم میانِ صورت در گرچه َخوشَم من اینجا مادر! ای اندرآ

جیب ز برآورده سر این است رحمت حجاب بهرِِ از آتش است چشم بند ٧٩٠

حق خاصانِ عْشرتِ بِبنی تا حق برهانِ بِبین مادر! اندرآ

مثال ،شآب است کاتش جهانی از آتش مثال بین، آب و اندرآ

یاسمین و سرو یافت آتش در کو بین ابراهیم اسرارِ اندرآ!

تو زِ اُفتادن بود خَوفَم سخت تو ز زادن هگ می دیدم مرگ

خوب رنگ خوش هوای ِ جهانِ در تَنگ زندانِ از رستَم بِزادم، چون ٧٩۵

سکون این بدیدم آتش درین چون کُنون دیدم رحم چون را جهان من

دمی عیسٰى او اندر ذره ذره عالمی بِدیدَم آتش این اندر

بی ثبات ِشَکل هست جهانِ آن و هست ذات شکل نیست جهانِ نَک

آذری ندارد آذر این که بین مادری قح به مادر! اندرآ

دست زِ دولت مدِه مادر! اندرآ آمد ه ست اقبال که مادر! اندرآ ٨٠٠

خدا لطفِ و قُدرت بِینی تا اندرآ بدیدی، سگ آن قدرتِ

تو پروایِ نیستم خود طرب کَز تو پایِ می کَشانَم زَحمت زِ من

خوان بِِنْهاده ست شاه آتش کاندر بِخوان هم را دیگران و اندرآ

همه آن است عذاب دین، عذْبِ غیرِ همه مسلمانان ای آیید اندر
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بهار صد دارد که بهره اَنْدرین پروانه وار همه ای آیید اندر ٨٠۵

شکوه از خَلْقان جانِ همی شُد پر گروه آن میانِ در می زد بانگ

زن و مرد آتش، اندر می َفکَندَند بی خویشتن آن از بعد را خود خلق،

اوست از تَلْخ هر کردنِ شیرین که زان دوست عشق از بی کَشش، بی موکَّل،

میا در کاتش می کردند منْع را خَلْق عوانان کان شد چنان تا

بیماردل سبب زین پشیمان، شُد َخجل و سیه رو شُد یهودی آن ٨١٠

شُدند صادق تَر جسم فَنایِ در شُدند عاشق تَر خَلْق ایمان، کاندر

شُکر دید، سیه رو را خود هم دیو شُکر پبچید، او در هم شَیطان، مْکرِِ

آن ناکَس آن چهرۀ در شد جمع کَسان روی در می مالید آنچه

درست ایشان او، آنِ دریده شُد چست خَلق جامۀ می درید که آن

� �

د ْ وا َ ْ َ
م، َسَّ و ِه ْ َعَ ُ ّ ا ی َصَّ را، د َّ َ ُ م د َ آن ِن د دِن ما ْ َ

� �

بماند کَژْ دهانش را، محمد مر بِخواند َتسخَر از و کرد کَژْ دهانْ آن ٨١۵

لدُن نم لْمع و اَلطاف را تو ای کُن عفو محمد کای آمد باز

اَهل و منْسوب را اَفْسوس بدَم من جهل ز می کردم اَفْسوس را تو من

برد پاکان طعنۀ اندر میلَش درد کَس پردۀ که خواهد خدا چون

نَفَس معیوبانْ عیبِ در زَنَد کَم کَس عیبِ پوشَدَ که خواهد خدا رو

کُند زاری جانبِ را ما لیم کُند یاری که مان خواهد خدا چون ٨٢٠

اوست بِریانِ آن که دل همایون وِی اوست گریانِ آن که چشمی خُنُک ای

بنده ای ست مبارک اَخربین مردِ است خَنده ای اَخر گریه هر اَخرِ

شود رحمت روان، اشکی کجا هر بود سبزه روان، آبِ کجا هر

خُضر روید رب جانْت نحص زِ تا چشم تَر ناالن، دوالب، چون باش

آر حمر ضعیفان بر خواهی، رحم اشک بار بر کُن رحم خواهی، اشک ٨٢۵

� �

ود ُ دشاِه آن را، ش آ دِن تاب ِ
� �

کو؟ خوت طبیعی جهان ْسوزِ آن تُندخو کای شه، کرد آتش به رو
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نیتَت شد دِگر ما بختِ زِ یا خاصیتَت شد چه نمی سوزی؟ چون

بِرست چون او را، تو نَپرستد که آن آتش پرست بر تو می نَبخشایی

نیستی؟ قادر چیست؟ نَسوزی؟ چون نیستی صابِر تو آتش ای هرگز

بلند؟ شُعلۀ چنین نَسوزانَد چون هوش بند یا عجب این است چشم بند ٨٣٠

ماست بختِ از تو عبط خالفِ یا سیمیاست؟ یا کسی کَردت جادوی

من تابِِ بِبینی تو تا اندرآ، َشمن ای همانَم من آتش گفت

برم دستوری به هم حقَّم، تیغ عنْصرم و نگشت دیگر من طبع

میهمان پیش کرده چاپلوسی ُترکَمان سگانِ خَرگه درِ بر

او شیرانه سگان از بینَد حمله بیگانه رو بگذرد هخَرگ به رو ٨٣۵

زندگی در حق، نیست تُرکی زِ کَم بندگی در نیستم کَم سگ ز من

کُند دین ملیکِ َامرِِ از سوزش کُند غمگین اگر طبعت آتش

نَهد دین ملیکِ شادی او اندر دهد شادی اگر طبعت آتش

کُن کار آمد خالق، اَمرِ به غم کن استغْفار تو، بینی غم که چون

شود آزادی پای بندِ عین شود شادی غم عین بِخواهد، چون ٨۴٠

زنده اند قح با مرده، تو و من با بنده اند آتش و آب و خاک و باد

مدام پیچان شب و روز عاشق همچو قیام در همیشه آتش حق پیش

نَهد بیرون قَدَم قح اَمرِ به هم جهد بیرون زنی، آهن بر سنگ

زَن و مرد همچون می زایند دو کین مزن هم بر هوا سنگِ و آهن

نیک مردِ ای نگر باالتر به تو ولیک آمد، سبب خود آهن و سنگ ٨۴۵

خویش؟ ز هرگز سبب شُد کی بی سبب پیش آورد سبب آن را سبب کین

برتَرند سبب ها زین سبب ها آن رهبرند را کَانْبیا سبب ها وآن

کُند عاطل و بی بر گاهی باز کُند عامل سبب آن را سبب این

اَنْبیا مرحم سبب هاراست وآن عقل ها آمد محرم را سبب این

فَن به آمد رسن این چه، این اَنْدَر رسن تازی گو به بود؟ چِه سبب این ٨۵٠

است زَلت ندیدن، را گردان چرخه است علَّت را رسن چرخه گردِش

مدان سرگردان رخچ زین هان و هان جهان در سبب ها رسن های این

مرخ چو بی مغزی ز تو نَسوزی تا چرخ چو سرگردان، و صفْر نَمانی تا

حق خَمرِ از آمدند سرمست دو هر حق اَمرِ از می خورد آتش باد
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بصر بگشایی چو بینی، حق زِ هم پسر ای خَشم آتش و حلْم آبِ ٨۵۵

عاد؟ قوم میانِ کردی کی فَرق باد جانِ قح از واقف نبودی گر

می رسید کانجا باد می شُد نرم کَشید خَطی مؤمنان گردِ هود،

هوا اندر می گسست پاره پاره را جمله خَط، زآن بود بیرون که هر

پدید خَطی رمه گردِ بر گرد می کَشید راعی شَیبانِ همچنین

تُرک تَاز آنجا گرگ نیارد تا نماز وقتِ او می شُد جمعه به چون ٨۶٠

نشان زآن نگشتی هم گوسفندی آن اندر درنَرفتی گرگری هیچ

بند بود خدا مردِ دایرۀ گوسفند حرص و گرگ حرص بادِ

یوسفان نَسیم همچون خوش و نَرم عارفان با اَجل بادِ همچنین

گزد؟ چونَش بود، حق گزیدۀ چون َنزد داندان را ابراهیم آتش

زمین َقعرِ تا برده را باقیان دین لاَه نَسوزد شَهوت آتش ز ٨۶۵

شناخت وا قبطی زِ را موسٰى لاَه بِتاخت قح اَمرِ به چون دریا موج

کَشید خود َقعرِ به تَختَش و زَر با رسید در فرمان چو را، قارون ،خاک

پرید شد، مرغی بگشاد، پر و بال چرید عیسی دم از چون گل، و آب

دل صدقِ َنفْخ ز شد جنَّت رغم گل و آب بخارِ َتسبیحت هست

نَقْص زِ او رست و شْد کامل صوفی رقص به شُد موسٰى نورِ از طور کوه ٨٧٠

نیز بود کُلوخی از موسٰى جسم عزیز شُد صوفی کوه، گر عجب چه

� �

ش و خاصاِن ِت َ َ
دِن ول َ و ود، ُ دشاِه دن کار ْ ِا و ز َ

� �

نبود انْکارش که جز و طنْز که جز جهود شاه آن دید عجایب این

مران چندین را استیزه مرکَبِِ مگذَران حد از گفتند ناصحان

کرد پیوند در پیوند را ظلم کرد بند و بست دست را ناصحان

رسید ما قَهرِِ که سگ! ای پای دار رسید اینجا چون کار آمد، بانگ ٨٧۵

بِسوخت را جهودان آن و گشت حلْقه برفُروخت گَز چِهل آتش آن از بعد

انْتها رفتند خویش اَصل سویِ ابتدا زِ آتش بود ایشان اَصل

طریق باشد کُل سوی را جزوها فَریق آن بودند زاده آتش زِ هم

خَس چو ایشان آتش را خود سوخت بس و مؤمن سوز، بودند آتشی
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زاویه را او مر آمد هاویه َالهاِویه هُام بوده ست که آن ٨٨٠

است پی در را َفرع ها مر اَصل ها است وی جویانِ فرزندْ، مادرِ

کانی ست کَار می کند نَشْفَش باد، است زندانی اگر حوض در آب ها

بردنَش نَبینی تا اندک، اندک معَدنَش تا می برد می رهانَد،

جهان سبح از دزدد اندک اندک همچنان را ما جان های نَفَس، وین

علم ثیح الٰى منّا صاعداً الَکلم یابَاط یصعدْ هیلا تا ٨٨۵

البقا دارِ الٰى منّا مْتحفاً ِبالمْنتَقٰى اَْنفاسنا تَرتَقی

الجالل ذِی من رحمةًً ذاک فعض المقَال مکافاةُ تأتینا مث

نالها مما العبدُ نالی کَی اَمثالها الٰى یلِْجینَا مث

قائما هَلیع تِزل فَال ذا دائما َتنْزِل و جرَتع هکَذَی

چشش آن آمد که اَید طرف زآن َکشش این یعنی گوییم، پارسی ٨٩٠

است رانده ذوقی روز یک طرف کان است مانده سویی به قومی هر شمچ

ببین باشد، خود کُل از جزو ذوقِ یقین باشد خود جِنْس از جِنْس ذوقِ

شود او ِجنْس پیوست، بِدو چون بود جِنْسی قابِل آن مگر یا،

فُزود ما اندر و ما جِنْس گشت نبود ما جِنْس که نان، و آب همچو

دان جِنْس را آن آخر، اعتبارِ زِ نان و آب ندارد جِنْسیت نقش ٨٩۵

را جِنْس باشد مانند مگر آن ما ذوقِ باشد جِنْس غیرِ ز رو

عاقبت نماند باقی عاریت عاریت باشد است مانند که آن

نَفیر شُد نیابد، خود جِنْس که چون صفیر از آید ذوق گر را مرغ

آب جوید گریزد، ،وِی در رسد، چون سراب از آید ذوق گر را تشنه

ضرب دارِ در شود رسوا آن لیک َقلْب َِزر از شوند خوش هم مفْلسان ٩٠٠

َنفْکَند چه را تو کَژْ خیالِ تا نَْفکَند هر از زَراَندودیت تا

را حصه کُن طلَب قصه آن ونْدَر را قصه آن جو باز کَلیله از
� �

ر ران
ْ َ

ِن ْھد َ ِک َ و ل وُّ َ یاِن َ
� �

َکش مکَش دایم شیر از بودشان خَوش وادیِ در نَخْجیر طایفۀ

بود گشته ناخَوش جمله بر چرا آن ربود می در کَمین از شیر آن که سب
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سیر داریم را تو ما وظیفه کَز شیر به ایشان آمدند کردند، حیله ٩٠۵

گیا این ما بر تلخْ نگردد تا میا صیدی یپ اندر ازین بعد

� �

ن ْھد َ دٔه و را، ران
ْ َ

ر ِن واب
� �

بکْر و زَید از دیده ام بس مکْرها مکْر نه بینَم وفا گر آری گفت

کَْژدمم و مار زَخْم گزیدۀ من مردمم مکْرِ و فعل هالکِ من

کین و مکْر در بتَر مردم همه از َکمین در دررنَم از نَفْس ردمم

گزید دل و جان به پیغامبر قولِ شَنید المومن ْلدَغی ال من ِگوش ٩١٠

� �

ِساب
ْ ِا و ْھد َ را ل وُّ ران

ْ َ
ھادِن َ ح

� �

قَدَر نع یغْنی سیل ،عد ،ذَرالح َخبر با حکیم ای گفتند جمله

است بهتر تَوکُّل کُن، تَوکُّل رو است شَر و شور شوریدنِ حذَر در

ستیز تو با قَضا هم نگیرد تا تیز و تُند ای مزن پنجه قَضا با

الفَلَق بر از زخم نیابد تا حق کْمح پیش بود باید مرده

� �

م َس
و ل وُّ َ را، ساب ْ ِا و ْھد َ ر، ھادِن َ ح َ

� �

است پیغمبر سنَّتِ هم سبب این است رهبر تَوکُّل گر آری گفت ٩١۵

بِبند اُشتُر زانویِ تَوکُّل، با بلند آوازِ به پیغامبر گفت

مشو کاهل سبب در تَوکُّل، از شنو هال حبیب بکاسَال رمِزِ

� �

ھاد ِ
ْ ِا ل وُّ َ ران

ْ َ
ھادِن َ ح َ

� �

خَلْق قَدْرِ بر دان تَزویر لقمۀ َخلْق ضعفِ از کَسب، که گفتَندَش قوم
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محبوب تَر؟ خود ،لیمتَس از چیست خوب تر تَوکُّل از کَسبی نیست

اَژدها سویِ مار از جهند سب بال سویِ بال از گریزند بس ٩٢٠

بود آشام خون ْ پنْداشت جان که آن بود دام حیله ش و انسان کرد حیله

بود افسانه زین فرعون حیلۀ بود خانه اندر دشمن و بِبست در

خانه اَش اندر می جست، که آن و کینه کَش آن کُشت طفْل هزاران صد

دوست دیدِ در خود دیدِ کُن فنا رو اوست در علَّت بسی چون ما دیدۀ

غَرض کُل او دیدِ اندر یابی العوض معن او دیدِ را ما دیدِ ٩٢۵

نبود بابا گردنِ جز مرکَبش نبود پویا تا و گیرا تا طفل،

کَبود و کور در و افتاد عنا در نمود پا و دست و گشت فُضولی چون

صفا اندر وفا از می پریدند پا و دست از پیش خَلْق جان هایِ

شدند خُرسندی و حرص و خشم سبح شدند بندی اهبِطوا َامرِ به چون

لْله العی خَلْقال گفت شیرخواه و حضرتیم عیالِ ما ٩٣٠

دهد نان رحمت زِ کو تواند هم دهد باران آسمان از او که آن

� �

ل وُّ َ را ْھد َ ر ھادِن َ ح َ
� �

نَهاد ما پایِ پیش نَردبانی العباد بر ولی آری، شیر گفت

خام عمط اینجا بودن جبری هست بام سویِ باید رفت پایه پایه

چنگ؟ تو پنهان کُنی چون داری، دست لنگ؟ تو را خود کُنی چون داری، پای

مراد را او شُد معلوم بی زیان داد بنده دستِ به بیلی چون خواجه ٩٣۵

اوست عبارت هایِ آخراَنْدیشی اوست اشارت هایِ بیل، همچون دستِ

دهی جان اشارت آن وفایِ در نَهی جان بر را اشارت هاش چون

دهد کارت تو، زِ بردارد بار دهد َاسرارت اشارت هایِ پس

را تو گرداند مقْبول قابِلی، را تو گرداند محمول حاملی،

شَوی واصل آن از بعد جویی، صلو شَوی قایِل وِیی، اَمرِ قابِل ٩۴٠

بود نعمت آن انکار تو جبرِ بود قُدرت نعمتَش شُکرِ سعی

کُند بیرون کَفَت از نعمت جبر، کُند اَفْزون قُدرتَت قُدرت، شکُرِ

مخُسب درگه، و در آن نَبینی تا مخُسب ره، در بود خُفتن تو جبرِ
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میوه دار درختِ آن زیرِ به جز بی اعتبار کاهل ای مخُسب هان

زاد و نُقل بِریزد خُفته سرِ بر باد لحظه هر کُند شاخْ اَفْشان که تا ٩۴۵

اَمان؟ یابد کی بی هنگام رغم ره زنان میان در خُفتن و جبر

زنی بینی، چون و پنداری، مرد بینی زنی را اشارت هاش ور

شود دم ِبپرد، وِی از عقل که سر شود گم داری که عقلی قَدَر این

نار قَعرِ در را بی شُکر می برد شَنار و شوم بود بی شکری که زآن

کُن جبار بر تکیه پس کُن، کشت کُن کار در می کُنی، تَوکُّل گر ٩۵٠

� �

ھد َ را ل وُّ َ ران
ْ َ

ھادِن َ ح َ باز،
� �

کاشتند سبب ها که حریصان کان برداشتند بانگ ها وِی بر جمله

زَمن؟ از ماندند محروم چرا پس زن و مرد از هزار اندر هزار صد

دهان صد گشاده اَژدرها همچو جهان آغازِ ز قَرنْ هزاران صد

کوه مکْر، آن ز شد برکَنده بن ز که گروه دانا آن کردند مکْرها

الجِِبال اَقْالل نْهم ولَتزل ذُوَالجالل مکْرشان وصفِ کرد ٩۵۵

عمل از و شکار از نَنْمود روی َازَل اندر رفت که قسمت، آن که جز

کردگار حکْم هایِ و کار ماند کار و تَدبیر از افتادند جمله

عیار ای مپنْدار وهمی جز جهد نامدار ای مدان، نامی جز ،کَسب

� �

اِی د َ آن ن ُ و دی، َ ل را ْ ِ ن َ ِن
ھد َ دٔه ِ

َّّ ِ و ْھد َ ل وُّ ِح َ
ِ

َ و ّسالم، ه ا ع مان ُسَ
� �

دوید در سلَیمانْ عدلِ سرا در رسید در چاشْتگاهی مردی زاد

بود؟ چه خواجه ای گفت سلَیمان پس کَبود لب دو هر و زرد غم از رویش ٩۶٠

کین و خشم از پر انداخت نَظر یک چنین این من در عزرائیل گفت

پناه جانْ ای را باد فَرما گفت بِخواه می خواهی؟ چه اکنون هین گفت

برد جان شد، طرف کان بنده که بو برد هنْدُستان به زین جا مرا تا
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خَلْق زآنَند اَمل و حرص لقمۀ َخلْق گریزان اَند درویشی ز نَک

شناس هنْدُستان تو را کوشش و حرص هراس آن مثال درویشی، تَرس ٩۶۵

آب بر هنْدُستان َقعرِِ سوی برد شتاب را او تا فرمود را باد

را عزرائیل گفت سلْیمان پس لقا و دیوان وقتِ دیگر روزِ

خان زِ آواره شْد تا بِنْگریدی، آن بهرِ از خشم به را مسلمان کان

ره گذر در دیدَمش تَعجب، از َنظر؟ کردم کی خشم از من گفت

ستان هنْدُستان به تو را او جانِ هان کامروز حق، فرمود مرا که ٩٧٠

است اندر دور شدن هندستان به او است پر صد را او گر گفتم عجب از

بِبین و بگشا چشم و قیاس کُن همچنین را جهان کارِ همه تو

وبال! ای حق؟ از بِریاییم؟ که از محال! ای خود؟ از بگریزیم؟ که از

� �

دن یان را ْھد َ ِد وا َ و ل، وُّ َ را ْھد َ ر ھادِن َ ح َ باز،
� �

مؤمنین و اَنْبیا جهدهای بِبین هم ولیکن آری، گفت شیر

سرد و گرم و جفا از دیدند آنچه کرد راست را جهدَشان تَعالٰى، قح ٩٧۵

ظریف هو ظریفٍ نم ء َشی کل لطیف آمد، حال جمله حیله هاشان

گرفت اَفْزونی جمله َنقْص هاشان گرفت گردونی مرغ دام هاشان

اَولیا و اَنْبیا ریقط در کیا ای توانی، تا می کُن جهد

نَهاد ما بر قَضا هم را این که زآن جِهاد َنبود پنجه زدن، قَضا با

نَفس یک طاعت و ایمان هر در کَس زیان کرد ست گر من، کافرم ٩٨٠

بِخَند باقی ،کُن جهد روزک دو یک مبند را سر این نیست، شکسته سر

بِجست عقبی کو جست، حالی نیک ِبجست دنیا کو جست، محالی بد

است وارد دنیا ترکِ در مکْرها است باردِ دنیا کسب در مکْرها

سرد مْکری ست آن بست، حفره که آن کرد حفره زندان که باشد آن مکْر

رهان وا را خود و زندان کُن حفره زندانیان ما و زندان جهان این ٩٨۵

زَن میزان و نَقْده و قُماش نه بدن غافل خدا از دنیا؟ چیست

رسول خواندش صالح مال معن حمول باشی دین بهرِ کَز را مال

است پشتی کَشتی زیرِ اندر آب است کَشتی هالکِ کَشتی، در آب
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نَخوانْد مسکین جز خویش سلَیمان زآن براند دل از را ملْک و مال که چون

رفت آب فوقِ باد، پر دل از زَفت آبِِ اندر سربسته کوزۀ ٩٩٠

بود ساکن جهان آب سرِ بر بود باطن در چو درویشی بادِ

است الشَی او دل چشم در ملک، است وی ملْک جهان این جملۀ گرچه

لدُن نم کبرِ بادِ از کُنَش پر کُن مهر و بِبند دل دهانِ پس

کرد جهد جهدش، نَفی اندر منْکر درد و است حق دوا و است قح جهدْ

� �

ل وُّ َ ْھد َ ِح َ دن ر َّ َ ُ
� �

سیر گشتند جبریان آن ،جواب کَز شیر گفت برهان بسیار نَمط زین ٩٩۵

قال و قیل و بگذاشتند را جبر شَغال و خرگوش و آهو و روبه

زیان در نَیفتَد بیعت کاندرین ژیان شیرِ با کردند عهدها

دِگر تقاضای َنبود حاجتَش ِجگر بی بباید روزش هر مسق

یوز همچو دویدی او شیر آن سوی روز روز فُتادی که هر بر قُرعه

جور؟ چند کاَخر خرگوش زد بانگ دور به ساغَر این آمد خرگوش به چون ١٠٠٠

� �

ر ِ
َ ن َر رِ تأ وش، ران

ْ َ
دِن کار ْ ِا

� �

وفا و عهد در کردیم فدا جان ما گاه چندین که گفتَندَش قوم

زود زود رو، رو شیر، نَرنجد تا عنود ای ما، بدنامی مجو تو

� �

را شان ا وش ن واب
� �

جهید بیرون بال از مکْرم به تا دهید مهلَت مرا یاران ای گفت

فرزندانتان میراثِ این مانَد جانتان مکْرم به یابد اَمان تا

می خوانْدَشان مخْلَصی تا همچنین جهان در را اُمتان پیمبر هر ١٠٠۵

بود پیچیده مردمک چون نظر در بود دیده برون شو راه فَلَک کَز

نَبرد هر کَس مردمک، بزرگی در خُرد دیدند مردمک چون مردمش،
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� �

وش َِن ُ ران
ْ َ

راِض ْ ِا
� �

دار خرگوش اندازۀ را خویش دار گوش !خَر ای که گفتَندَش قوم

آن خاطر اندر نیاوردند در ِبهتران تو از که این است الف چه هین!

کی ست تو چون الیق مد این ورنه پی ست در قضامان خود یا معجِبی، ١٠١٠

� �

را ران
ْ َ

وش واِب
� �

فُتاد رایی قَوی را ضعیفی مر داد الهام حقَم یاران ای گفت

را گور و را شیر نباشد آن را زنبور مر آموخت قح آنچه

در بگشاد را علْم او بر ،قح تَر حلْوایِ از پر سازد خانه ها

را؟ حیله گون آن دانَد پیلی هیچ را پیله رمک آموخت قح آنچه

علم افروخت آسمان هفتم به تا علم آموخت حق ز خاکی آدم ١٠١۵

است شک در ،قح در که کَس آن کوریِ شکَست در را ملَک ناموس و نام

را گوساله آن ساخت، پوزبندی را ساله هزاران ششصد زاهدِ

مشید قصرِ آن گردِ نگردد تا کَشید دین لْمع شیرِ نَتانَد تا

بلند لْمع آن از شیر نگیرد تا پوزبند شد حس اهل علم های

نداد گردون ها و دریاها به کان فُتاد گوهر یکی را، دل قطرۀ ١٠٢٠

نَرست صورت از بی معنیت جانِ صورت پرست؟ ای آخر صورت چند

بدی یکسان خود بوجهل و اَحمد بدی انسان آدمی صورت، به گر

است کَم او چیزِ چه صورت از بِنْگر، است آدم ِمثل دیوار بر نَقْش

را کَمیاب گوهرِ آن بِجو رو، را تاب با صورتِ آن است کَم جان

دست دادند را، اَصحاب سگِ چون پست جمله عالم شیرانِ سرِ شد ١٠٢۵

نور بحرِ در شُد غَرق جانَش که چون نَفور نَقش آن از زیانَستَش چه

نامه ها در بود عادل و عالم خامه ها اندر نیست صورت و وصفِ

پس و پیش و مکان در نیابی کش بس معنی ست همه عادل، و عالم
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جان خورشیدِ فَلَک در می نَگنجد المکان سویِ زِ تَن بر می زَنَد

� �

ن دا ِع نا و َی َ
یاِن و وش، ِش دا ِ

ِذْ
� �

دار خرگوش قصۀ سویِ هوش هوش دار ندارد، پایان سخَن این ١٠٣٠

خَر ِگوش نیابد در را سخن کین خَر گوش دیگر و بِفْروش خَر گوش

بین خرگوش شیراندازیِ و مکر بین خرگوش روبه بازیِ تو رو،

علْم است جان و صورت عالم جمله علْم است سلیمان ملکِ خاتَم

دشت و کوه َخلْق و دریاها خلق گشت بیچاره هنر، زین را آدمی

جوش و صفرا در بحر و نَهنگ زو موش همچو تَرسان شیر، و پلَنگ زو ١٠٣۵

گرفت جا پنهان جایِ در یکی هر گرفت ساحل ها دیو و پری زو

است کسی لعاق حذَر با آدمی است بسی پنهان شمند را آدمی

کوبشان مد هر به دل در می زَنَد خوبشان و زِشتَشان پنهان خلق،

خار آب، در زند آسیبی تو بر جویبار در روی در ار غُسل بهر

هست که دانی می خَلَد، تو در که چون پست است آب در خار پنهان گرچه ١٠۴٠

کَسه یک نه بود، کَس هزاران از وسوسه و وحی ها خارِ خار

شود حل مشکل و ببینی شان تا شود مبدَل تو حس های تا باش،

کرده ای خود سرورِ را کیان تا کرده ای؟ رد کیان سخَن های تا

� �

را او ٔه د ا ِّ ِ وش از ران
ْ َ

دن َ َط باز،
� �

نوست ادراکِ در آنچه اَر میان در چست خرگوش کای گفتند آن از بعد

َانْدیشیده ای که رایی بازگو پیچیده ای در تو شیری با که ای ١٠۴۵

دهد یاری را عقل مر عقل ها دهد هشیاری و اَدراک مشورت

مؤتَمن تََشارسمکال مشورت، رای زن ای بِکُن پیغامبر گفت

� �

را شان ا راز، آن وش، دن ْع َ
� �
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جفت طاق گَه گهی، آید طاق فتج گفت باز نَشاید رازی هر گفت

آینه ما با زود گردد تیره آینه با دم زنی گر صفا از

مذهبت وز بذَه از و ذَهاب از لبت جنْبان کَم سه، این بیانِ در ١٠۵٠

او دانَد چون ایستَد، کَمینَت در عدو و بسیار است خَصم را، سه کین

شَاع ننَیثا جاوزَ ٍرس کُل الوداع دو، یکی با بگویی رو

اَلم از محبوس مانند، زمین بر هم به بندی را پرنده سه دو گر

مشوب اَفْکَن، غَلَط با کنایت، در خوب سرپوشیده دارند مشورت،

بی خَبر و جواب، ایشانَش گفته بسته سر پیمبر کردی مشورت ١٠۵۵

را پای سر از خَصم، نداند تا را رای گفتی بسته مثالی در

بو غیر می نَبردی سؤالش وزْ ازو بِگرفتی خویش جواب او

� �

وش ِ
ْ َم ٔه ّ ِ� �

پنجه زَن شیرِِ ِپیش شُد آن از بعد شدن اَندَر کرد تأخیر ساعتی

شیر می غُرید و می کَند را خاک دیر ماند او شدن کاندر سبب زآن

نارسان و سست و خام باشد، خام خَسان آن عهدِ که گفتم من گفت ١٠۶٠

چند؟ دهر؟ این مرا ِبفْریبد چند َفگند خَر از مرا ایشان دمدَمۀ

َاحمقیش از پیش نه بیند پس نه چون سست ریش امیرِ درمانَد سخت

نام ها میانِ در معنی طقَح دام ها زیرش است، هموار راه

ماست عمرِ آبِ ریگِ شیرین لفظ دام هاست چون نام ها و لْفظ ها

بِجو را آن رو است، کَمیاب سخت ازو آب جوشَد که ریگی یکی آن ١٠۶۵

سبب و تَحصیل زِ او آید فارغ طلَب حکْمت شود، حکْمت عنْبم

شود محظوظی روح، از را او عقل شود محفوظی لوح حافظ، لوح

ورا شاگردی عقل شد این، از بعد ابتدا ز عقلش بود معلّم، چون

مرا سوزد نَهم، گامی یکی گر اَحمدا گوید جِبریل، چون عقل،

جان سلطان ای بود این من حدِّ پیش ران پس زین بگذار، مرا تو ١٠٧٠

جبر پایِ گیرد که داند همین او صبر و شُکر بی کاهلی از ماند که هر

کرد گور در رنْجوریش همان تا کَرد رنْجور خود آورد، جبر که هر
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چراغ چون بِمیرد تا آرد رنج الغ به رنْجوری که پیغمبر گفت

را بگْسسته رگی به پیوستَن یا را اشْکَسته ستنب بود؟ چِه  جبر

بسته ای؟ را پا چه می خندی؟ که بر َنشَْکسته ای خود پایِ ،هر درین چون ١٠٧۵

برنشَست و براق را او رسید در شکَست کوشش هر در پایش که وآن

شد مقْبول او، بد فرمان قابِل شْد محمول او، بود دین لحام

سپاه بر رسانَد فرمان این از بعد شاه زِ پذیرفتی فرمان  تاکنون

او اَخْتَر امیرِ باشد این از بعد او در کردی اَثر اَخْتَر تاکنون

القَمر ْنشَقا در داری شک تو پس نظر در آید اشکال ترا گر ١٠٨٠

نَهان در کرده تازه را هوا ای زبان گفتِ از نه ایمان، کُن تازه

نیست دروازه آن قفل جز هوا کین نیست تازه ایمان تازه ست، هوا تا

را ذِکْر نه کُن، تأویل را خویش را بِکر حرفِ تأویل کرده ای

سنی معنی تو از شُد کَژْ و پست می کُنی قرآن تأویل هوا بر

� �

س م یِک ر ِل تأو ِ زیا
� �

سر همی اَفْراشت کَشتی بان همچو خَر بولِ و گاه برگِ بر مگس آن ١٠٨۵

می مانده ام آن فکرِ در مدّتی خوانده ام کَشتی و دریا من گفت

رای زَن و اهل و کَشتی بان مرد من و کَشتی این و دریا این اینک

حد زِ بیرون قدَر آن می نمودش عمد او همی راند دریا سر بر

کو؟ راست، را آن بیند که نَظر، آن بدو نسبت چمین، آن حد بی بود

همچندینش ست بحر چندین، چشم بینش ست کش بود چندان عالمش ١٠٩٠

خَس تصویر و خَر بولِ او مهو مگس چون ،لباط تأویل صاحبِ

همای گرداند بخت را مگس آن رای به بگذارد تاویل مگس، گر

بود صورت درخورِ نه او، روح بود عبرت این کش َنبود مگس آن،

� �

وش ِن آ د از ر دِن و
� �

قَد؟ خوردِ اَنْدَر بود کی او، روح زد شیر بر کو خرگوش، آن همچو
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چشم بست بر عدو گوشم، هر کَز خشم و تندی سرِ از می گفت شیر ١٠٩۵

کرد خسته را تَنَم چوبین شان تیغ کرد بسته جبریانم مکْرهایِ

همه آن غوالن و است دیوان بانگِ دمدمه آن َنشْنَوم من سپس زین

نیست پوست جز کشان کَن، بر پوست شان مه ایست را، ایشان تو دل ای دران بر

دِرنگ َنبود شک ،آب بر زِرِه چون رنگ رنگ گفته هایِ چه بود؟ پوست

جان همچو معنی و نَقْش چون سخْن این دان مغز معنی و پوست چون سخَن این ١١٠٠

َغیب پوش ،غَیرت زِ را نیکو مغزِ عیب پوش را بد مغزِِ باشد پوست،

شتاب گردد فَنا بِنْویسی چه هر آب زِ دفتر بد، باد از قَلَم چون

گزان خود دست هایِ گردی، باز آن از جویی وفا اَر است آب ِنقش

هوست پیغام بگذاشتی، هوا چون آرزوست و هوا مردم، در باد

پایدار باشد پای، تا سر زِ کو کردگار پیغام هایِ بود خوش ١١٠۵

اَنْبیا خُطبه هایِ و کیا جز کیا آن و بِگردد شاهان خُطبۀ

کبریاست از اَنْبیا بارنامۀ هواست از پادشاهان شوب که زآن

می زَنند بر اَبد تا َاحمد نام کَنند بر شاهان نام ِدرم ها از

ماست پیش هم نَود آمد، صد که چون َانْبیاست جملۀ نام اَحمد، نام

� �

وش ِ
ْ َم یاِن م

� �

کرد تَقریر خویشتن با را مکْر کرد تأخیر سب خرگوش شُدن، در ١١١٠

راز دو یک گوید شیر گوش به تا دراز تأخیرِ بعدِ آمد هر در

عقل دریایِ این پهناست با چه تا عقل سودای در عالم هاست چه تا

آب رویِ بر کاسه ها چون می دود عذاب بحر اندرین ما صورت

گشت غَرق وی در طشت، شُد پر که چون طشت چو دریا سرِ بر پر، نَشد تا

نَمی وِی از یا موج، ما صورتِ عالمی ظاهر و پنهان ست عقل ١١١۵

اَْندازَدش دور بحر وسیلَت، زآن ساَزدش می وسیلَت صورت چه، هر

را دوراَنْداز تیر، نَبینَد تا را راز دهندۀ دل، نَبینَد تا

تیز راه در خود اسب می دوانَد ستییز وزْ دانَد، یاوه را خود اسبِ

باد چو کرده کَشان را او خود اسب، و جواد آن دانَد یاوه را خود اسبِ
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به در در جویان و پرسان طرف هر خیره سر آن جو و جست  و فَغان در ١١٢٠

چیست؟ خواجه! این توست، رانِ زیرِ که این کیست؟ و کو را، ما اسبِ دزدید که کان

جو اسب شهسوار ای آی، خود با کو اسب این لیک است، اسب این آری

خُم چو لب خُشکی و آب پر شکم چون گم است نزدیکی و پیدایی زِ جان

را نور سه، این از پیش نبینی تا را فور و سبز و سرخ ببینی کی

تو روپوش رنگ ها آن نور ز شد تو هوش شد گم رنگ در چون لیک ١١٢۵

بود نور از رنگ دیدِ بِدیدی پس بود مستور رنگ ها آن شب که چون

َانْدَرون خیالِ رنگِ همچنین برون نورِ بی رنگ دیدِ نیست

عال اَْنوارِِ عکس از ونْدَرون سها از و آفتاب از برون، این

است حاصل دل ها نورِِ از چشم نورِِ است دل نورِ چشم، نورِ نورِ

جداست و پاک حس، و عقل نور ز کو خداست نورِ دل، نورِ نورِ باز، ١١٣٠

ترا شُد پیدا نور ضدِّ به پس رنگ ها نَدیدی و نور نَبد شب

بی دِرنگ دانی نور ضدِّ به وین رنگ دیدِ گه آن است، نور دیدنِ

پدید آید خوشدلی ضد، بدین تا آفرید آن یپ حق را غَم و رنج

بود پنهان ضد، نیست را حق که چون شود پیدا ضدْ به َنهانی ها پس

زَنگ و روم چون بود پیدا ضد به ضد رنگ به گه آن بود، نور بر نَظر که ١١٣۵

صدور در می نماید را ضد ضد، نور تو دانستی نور ضدِّ به پس

نمود پیدا توان را او ضدْ به تا وجود در ضدّی نیست را حق نورِ

کُه و موسی از تو بین یْدرِک، وه و ُتدِْرکُه ال ما َابصارِ الجرم

دان اندیشه زَ سخن و آواز چو یا دان بیشه از شیر چو معنی، از صورت

کجاست اندیشه بحرِِ ندانی تو خاست اندیشه از آواز، و خَنس این ١١۴٠

شَریف هم باشد که دانی آن بحرِ لطیف دیدی سخَن موج چون لیک

بِساخت صورت او آواز، و خَنس از بِتاخت اندیشه موج دانش زِ چون

برد بحر اَنْدَر باز را خود موج، مرد باز و بِزاد صورت سخَن، از

راجِعون هیلا انّا که شد، باز برون آمد صورتی بی از صورت

ساعتی ست دنیا فرمود مصطفٰى رجعتی ست و مرگ لحظه هر ترا پس ١١۴۵

خدا تا آید پاید؟ کی هوا در هوا در هو از تیری ست ما فکرِ

بقا اَنْدَر شدن نو از خَبر بی ما و دنیا، می شود نو نَفَس هر
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جسد در می نماید مسَتمری می رسد نو نو جوی، همچون عمر،

دست به جنْبانی تیز کش ،رشَر چون آمده ست مستَمرشَکل تیری زِ آن

دراز سب نماید آتش نَظر در بِساز بِجنبانی را آتش شاخ ١١۵٠

صنْع سرعت انگیزیِ می نماید صنْع تیزیِ از مدّت، درازی این

نامه یی ست سامی که حسام الدّین نَک عّمه یی ست اگر رس این طالب

� �

ر وش دِن َر
� �

دور ز می آید خرگوش کان دید شور و خشم در و آتش َانْدَر شیر

ُترش رو و تیز و تُند و خشمگین او گستاخْ و دهشَت بی می دود

بود ریبت هر فْعد دلیری، وزْ بود تُهمت آمدن، شکَسته کَز ١١۵۵

ناخَلَف! ای های! شیر زَد بر بانگ صف نزدیکِ پیش تر او رسید چون

مالیده ام نَر شیرِ گوش که من بِْدریده ام هم زِ را پیالن که من

زمین؟ بر او اَْفکَنَد را ما اَمرِ چنین که باشد که خرگوشی نیم

کُن گوش خَر! ای شیر این غُرِۀ کُن خرگوش غَفلَتِ خوابِ تَرکِ

� �

وش ِن ذر ُ
� �

دست خداوندیت عفوِ دهد گر هست عذْریم اَمان! خرگوش گفت ١١۶٠

شَهان؟ پیش در آیند زمان این اَبلَهان قُصورِ ای ذرع چه گفت

شنید نمی شاید را َاحمق عذْرِِ برید باید سرت وقتی، بی مرغ

بود دانش هر زَهرِ نادان عذرِ بود جرمش از بتَّر َاحمق عذرِ

نَهی گوشم در که خرگوشم نه من تَهی دانش از خرگوش ای عذرت،

دار گوش را استم دیده  ای عذرِ شُمار کَس را ناکَسی شَه! ای گفت ١١۶۵

خود راه از مران تو را گمرهی خود جاه زَکاتِ بهرِ از خاص

می نَهد رو و سر بر را خَسی هر می دهد جو هر به آبی کو بحر،

کَم و بیش نگردد دریا مَکر از َکرم زین دریا گشت نخواهد کَم

او باالیِ مرب کَس هر جامۀ او جایِ بر کَرم، من دارم گفت
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عنْف َاژْدرهای پیش نَهادم سر لطف جایِ نباشم گر بِشْنو، گفت ١١٧٠

آمدم شاه سویِ خود فیقر با آمدم راه در چاشت وقتِ به من

نَفَر آن بودند کرده ههم ر و جفت ِدگر خرگوشی تو بهرِ از من، با

کرد آینده ههم ر دو هر َقصدِ کرد بنده قَصدِ راه َانْدَر شیری

درگهیم آن هک خواجه تاشانِ شاهْنشَهیم بندۀ ما گفتَمش

میار ناکس هر یاد تو من پیش شرم دار باشد کی شاهنشه گفت ١١٧۵

درم از بِگردید یارت با تو گر درم بر را شَهت هم و ترا هم

خَبر تو از برم بینَم، شَه رویِ ِدگر بارِ تا بگذار گفتَمش

من کیش َانْدَر تو قُربانی نه رو من پیش نه گرو را ههم ر گفت

فَرد بگذاشت مرا ِبستَد، نم یارِ نکرد سودی بسی، کَردیمش البه

تَن به هم خوبی، به هم و لطف به هم من که بد چندان دو زَفْتی از یارم ١١٨٠

شُد گفته تو با و بود این من حالِ شُد بسته ره این شیر، زآن ازین، بعد

رم قحالو ترا، همی گویم قح بر اومید این از بعد وظیفه، از

کُن بی باک آن فْعد و بیا هین کُن پاک هر بایدَت، وظیفه گر

� �

او با دن ُ روان و را وش ر ِن واب
� �

راست تو همی گویی گر شو، در پیش کجاست؟ او تا بیا، اله مِبس گفت

دهم تو سزایِ این، است دروغ رو دهم او چون صد و او سزایِ تا ١١٨۵

خویش دام سویِ به را او برد تا پیش به قَالوۇزی چون آمد اَنْدَر

بود کرده جانَش دام را مغ چاه بود کرده نشانَش کو چاهی سویِ

کاه زیرِ آبی چو خرگوشی اینْت چاه نزدیکِ تا دو هر این می شدند

می برد چون عجب را کوهی آب، می برد هامون به را کاهی آب،

می ربود شیری که خرگوشی، طرفه بود شیر َکمنْدِ او، مکْرِ دام ١١٩٠

ثقیل جمع و لشکر با می کُشد، نیل رودِ با را فرعون موسیی،

سر درزِِِ بی محابا می شکافَد پر نیم با را نمرود پّشه ای

حسود یارِ شد که آن جزایِ بین شُنود را دشمن قولِ کو آن حالِ

شُنود را شَیطان کی نمرودی حال شُنود را هامان که فرعونی حالِ
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گویدَت دانه زِ چه گر دام دان گویدَت دوستانه چه اَر دشمن ١١٩۵

دان قَهر آن کُند، لطفی تَن به گر دان زَهر آن دهد، قَندی را تو گر

دوست زِ نَشناسی بازْ را دشمنان پوست غیرِ نبینی آید، قَضا چون

کُن ساز روزه و تَسبیح و ناله کُن آغاز ابتهال شُد، چنین چون

مکوب را ما بد، مکْرِ سنگ زیرِ الُغیوب مّع تو کای می کن، ناله

کَمین زین ما بر مگمار را شیر آفرین شیر ای کردیم، سگی گر ١٢٠٠

منه آبی صورتِ آتش َانْدَر مدِه آتش صورتِ را خوش آبِ

دهی هستی صورتِ را نیست ها دهی مستی چون قَهر، شرابِ از

یشْم شمپ گوهر، سنگ نُماید تا چشم دیدِ از چشم بندِ مستی؟ چیست

شُدن صنْدَل نَظر اندر گز چوبِ شدن مبدَل حس ها مستی؟ چیست

� �

ود ه َ ن رو ِی م  َ د، آ ضا َ ون آن یاِن ّسالم، ه ا ع مان ُس و د ُ د ُ ٔه ّ ِ
� �

آمدند خدمت به مرغانَش جمله زدند سراپرده را سلَیمان چون ١٢٠۵

بِشتافتند جانْ به یک یک او پیش یافتند خود رمحم و هم زبان

اَخیک نم حَافْص گشته سلَیمان با چیک چیک کرده تَرک مرغانْ جمله

است بندی چون نامحرمان با ردم است پیوندی و خویشی هم زَبانی،

بیگانگان چون تُرک دو بسا ای هم زَبان تُرکِ و هنْدو بسا ای

است بهتر هم زبانی از هم دلی است دیگر خود محرمی زبانِ پس ١٢١٠

دل زِ خیزد تَرجمان هزاران صد سجِل و ایما غیر و نُطق غیر

خود کارِ از و دانش وزْ هنر، از خود َاسرارِ یکی هر مرغان جمله

می ستود را خود عرضه برایِ از می نمود وا یک به یک سلَیمان با

پیش به را او دهد ره تا آن بهرِ خویش هستی از و نی تَکبر از

دیباچه ای هنر از دارد عرضه خواجه ای از را برده بیاید چون ١٢١۵

لنْگ و شَل و کَر و بیمار کُند خود ننگ خریداریش از دارد که چون

اندیشه اَش و صنعت بیانِ آن و پیشه اَش و رسید هدهد نوبتِ

است بهتر کوتَه گفت گویم، باز است کهتَر کان هنر یک !شَه ای گفت

بر  اوج باشم که هگ آن من گفت هنر آن است کدام تا گو، بر گفت
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زمین قَعرِ در آب بِبینَم من یقین شمچ با اوج از بِنْگرم ١٢٢٠

سنگ؟ زِ یا خاکی زِ می جوشَد؟ چه از رنگ چه عمق َاستَش، چه و کجای ست تا

را گاه آ این می دار سفَر، در را لشکرگاه بهرِ سلَیمان ای

عمیق بی آبِ بیابان هایِ در رفیق نیکو ای گفت سلَیمان پس

� د� ُ د ُ وِی َد زاغ ٔه ْ َ
� �

بد و گفت کَژْ کو گفت سلیمان با حسد از آمد، بِشْنود، چون زاغ

محال و دروغین الفِ خود خاصه، مقال شَه پیش به نَبود اَدب از ١٢٢۵

دام خاک، مشتی زیرِ ندیدی چون مدام بودی نظر این را او مر گر

او؟ ناکام شدی اندر قَفَص چون او؟ دام در آمدی گرفتار چون

خاست؟ درد این ،قَدَح اَول در تو کز رواست هدهد ای گفت سلَیمان پس

دروغ؟ هگ آن زنی، الفی من پیش دوغ تو خورده ای مستی؟ نمایی چون

� �

را زاغ ٔه ْ َ د ُ د ُ ِن واب
� �

خدای بهرِ از مشْنو دشمن قولِ گدای عورِ من بر شَه ای گفت ١٢٣٠

گردنم این بِبر سر، نَهادم من کردنم دعوی است بطالن به گر

است کافر دارد، عقل هزاران گر است منْکر را قضا کْمح کو زاغ،

ران کافِ چون شَهوتی و گنْد جایِ کافران از بود کافی تا تو، در

قَضا را عقلَم شمچ نَپوشْد گر هوا اَنْدَر را دام ببینم من

آفتاب بِگیرد گردد، سیه مه خواب به دانش شود آید، قَضا چون ١٢٣۵

است منْکر را قَضا کو دان، قَضا از است نادِر کی تَعبیه این قَضا، از

� �

ل تأو ِک َ و ی َ ِح َ اعاِت ُ از را او ِ
َ َ ضا َ ِن َ و الم، سَّ هِ ا ْ َعَ آدم ٔه ّ ِ

� �

رگ ست هر اندر علْمش هزاران صد بگ ست اسما لَّمع کو بوالبشَر

دست داد را او جانِ پایان، به تا هست چیز کان چنان چیزی، هر اسم

۵٢



اول دفتر

نَشُد کاهل او، خواند چستَش که آن نشد مبدَل آن داد، کو لقَب هر

پدید شُد را او کافر، آخر که هر بدید اَول است، مؤمن آخر که هر ١٢۴٠

شنو اسما لَّمع رمزِ ِرس شنو دانا از تو چیزی هر اسم

سرش قخال برِ چیزی هر اسم ظاهرش ما برِ چیزی هر اسم

َاژْدها نامش بود خالق، نَزدِ عصا بد جوبش نام موسی، نَزدِ

اَلست در نامش بود مؤمن لیک بت پرست اینجا نام، را عمر بد

منی با که بد نَقْش این حق، پیش منی نامش ما نزدیکِ بد که آن ١٢۴۵

کَم نه و بیش نه موجود، حق پیش عدَم اندر منی این بود صورتی

ما اَنْجام بود کان حضرت، ِپیش ما نام حقیقت آمد آن حاصل

نَهد نامی عاریت، کو آن بر نی َنهد نامی عاقبت بر را مرد

پدید گشتَش نام ها ِرس و جان دید پاک نورِ به چون آدم، شمچ

شتافت خدِمت در و افتاد سجود در بیافت وی در حق َانْوارِ ملَک، چون ١٢۵٠

بِْشمرم قیامت تا گر قاصرم، می برم نامش که آدم این دحم

خَطا یو بر شد نَهی یک دانش قَضا آمد چون و دانست، هم این

بود؟ توهیم و بد تَأویلی به یا بود تَحریم یپ از نهی عجب کای

شتافت گندم سویِ حیرت در طبع، یافت تَرجیح چون تأویل دِلش، در

تَفت برد کاال یافت، فرصت دزد رفت پای در چون خار را باغبان ١٢۵۵

کارگاه از رخْت دزد برده دید راه به آمد باز رست، حیرت ز چون

راه گشت گُم و ظلْمت آمد یعنی آه و گفت ظلَمنا انَّا ربنا

موش همچو زو شود اَژْدها و شیر پوش خورشید بود ابری قضا پس

حکْم راه در جاهلَم تنها نه من حکْم گاه نبینم دامی اگر من

گرفت زاری او بگذاشت، را زور گرفت نکوکاری کو که آن خُنُک ای ١٢۶٠

عاقبت بگیرد دستَت قَضا هم شبت همچون سیه پوشد قَضا گر

کند درمان دهد، جانت قضا هم کند جان قصد بار صد قَضا گر

زَنَد خَرگاهت چرخْ، فَرازِ بر َزنَد راهت اگر بار صد قضا این

بِْنشانَدَت ایمنی ملْکِ به تا می تَرساَندَت که این دان کَرم از

شیر و خرگوش قصۀ تو کُن گوش دیر گشت ندارد، پایان سخْن این ١٢۶۵
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� �

د َر چاه دیِک ون ر، از وش دِن َ َس وا ی
� �

کَشید پا و ماند خرگوش آن هر کَز دید شیر، آمد چاه نزد که چون

اندرآ پیش مکَش، واپس را پای چرا؟ تو کشیدی واپس پا گفت

رفت جای از دل و لرزید من جانِ رفت پای و دست که پایم؟ کو گفت

خَبر رنگم می دهد خود اندرون ز زَر؟ چو نمی بینی را رویم رنگِ

مانده ست سیما سویِ عارف چشم خوانده ست معرِف را سیما چو حق، ١٢٧٠

فَرس بانگ کُند گه آ فَرس از جرس چون آمد غَماز بو، و رنگ

در بانگ از خَر بانگِ بدانی تا َخبر زو رسانَد چیری هر بانگ

اللسان یط دَیل یخْفم ءرم کَسان تَمییز به پیغمبر گفت

نشان دل در من مهرِ کُن، رحمتَم نشان دارد دل حال از رو رنگِ

نُکْر و صبر دارد زرد رویِ بانگِ شُکر بانگِ دارد سرخ، رویِ رنگِ ١٢٧۵

برد سیما و قوت و رو رنگ برد پا و دست که آن آمد من در

کَنَد بر او بن و بیخ از درخت هر ِبشَْکنَد آید، در چه هر در که آن

نَبات جامد، جانور، و آدمی مات گشت وی از که آن آمد من در

بو کرده فاسد و رنگ کرده زود ازو ُکلّیات اند، اَجزا خود این

عور گاه پوشَد، حلّه هگ بوستان شَکور هگ و است صابِر هگ جهان تا ١٢٨٠

سرنگون او شود دیگر ساعتی گون نار آید بر کو آفتابی

احتراق مبتَالیِ لحظه لحظه طاق چار بر تافته اْختَرانِ

خیال همچون او ،دِق رنج زِ شد جمال در اَخْتَر ز اَفْزود کو ماه،

تَب لرزِ در َزلزله ش آرد اندر َادب با سکونِ با زمین این

ریگ و خُرد او جهان اندر است گشته ریگ مرده بالیِ زین ،کُه بسا ای ١٢٨۵

عفن و گشت وبا آید، قَضا چون مْقتَِرِن آمد روح با هوا این

شد تیره و تلخ و زَرد غَدیری در شد همشیره را روح کو خوش، آبِ

یموت خوانَد او بر بادی، یکی هم بروت در دارد باد کو آتشی

او هوش َتبدیل هایِ کُن فَهم او جوش و اضطراب زِ دریا، حالِ

اوست فرزندانِ حالِ چون او حالِ جوست و جست اندر که سرگردان رخچ ١٢٩٠
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فوج فوج نَحسی و سعد از اندرو اوج گاه میانه، هگ و حضیض هگ

مْنبسط هر حالتِ می کن فَهم مختلط ُکل ها زِ جزوی ای خود، از

زَرد؟ روی نباشد چون ایشان جزوِ درد و است رنج را کُلیات که چون

جمع است باد و آتش و خاک و آب ز جمع است اَضداد زِ کو جزوی خاصه،

بست گرگ در دل میش، کین عجب این جست گرگ از میش که َنبود عجب این ١٢٩۵

خاست جنگ میانَش کاندر آن مرگ، ضدّهاست آشتی زندگانی،

را دور ضدّ دو این داده ست، الف را گور و را شیر این حق لطفِ

بود فانی اگر رنجور عجب چه بود زندانی و رنجور جهان چون

بندها زین مانده ام پس من گفت پنْدها رو این از او شیر بر خواند

� �

وش دِن َ َس وا ی ِ
َ َ از ر دِن ُ

� �

غَرض استم کین خاص، گو سبب این مرض َاسبابِ زِ تو گفتَش شیر ١٣٠٠

است ایمن آفات زِ قَلْعه این اندر است ساکن چه اَنْدَرین شیر، آن گفت

است دل صفاهایِ َخلْوت در که زآن است عاقل که هر بگزید چه قَعرِ

خَلْق پایِ گیرد که کس آن نَبرد سر َخلْق ظلْمت هایِ که به چه، ظلْمتِ

است حاضر چه در شیر کان ببین تو است قاهر را او زَخْمم آ، پیش گفت

کَشی خویشَم برِِ اندر مگر تو آتشی زآن سوزیده ام من گفت ١٣٠۵

ِبنْگرم در چه به بگشایم، چشم َکرم کانِ ای من تو، پشت به تا

� �

را وش آِن و را ود ِس ع دِن د و چاه، ر دِن َ َ
� �

می دوید چه تا شیر ناهپ در کَشید خویشَش بر اندر شیر که چون

تاب درتافت او، و شیر از آب اندر آب اندر بِنْگریدند چه در که چون

زَفْت خرگوش برش در شیری، شَکل َتفْت آب از دید، خویش عکس شیر،

جهید چه اندر و بگذاشت وِرا مر دید آب در را خویش مَخص که چون ١٣١٠

بود آینده سرش در ظلْمش که زآن بود کَنده کو چهی اندر فتاد در

عالمان جملۀ گفتند چنین این ظالمان لْمظ گشت مظلم چاه
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بتَر را بتَّر است فرموده عدل هول تَر با چهش ظالم تَر، که هر

می کَنی چاهی خویش بهرِ که دان می ُکُنی ظلمی جاه، از تو که ای

کَن اندازه می کَنی، چه خود بهرِ متَن بر پیله کرم چون خود گردِ ١٣١۵

خوان هالرَنص اءج ذٰا نُبی از مدان خَصمی بی تو را ضعیفان مر

رسید أَبابِیلَت طیراً جزا، نَک رمید تو از تو مخَص پیلی، تو گر

آسمان سپاه در ُافْتَد غُلغُل اَمان خواهد زمین در ضعیفی گر

کُنی؟ چون بگیرد، دندانت دردِ کُنی خون پر گزی، دندانَش به گر

عدو از مد آن نَشْناخت را خویش غُلو وزْ چه، در دید را خود شیر ١٣٢٠

کَشید شمشیری خویش بر الجرم دید خویش ِعدو او را، خود عکس

فالن ای ایشان در باشد تو خویِ کَسان در بینی که ظلْمی بسا ای

تو ستیم بد و ظلْم و نفاق از تو هستی تافته ایشان اندر

می تنی لعنَت تارِ دم، آن خود بر می زَنی خود بر زخم وان توی، آن

جان به را خود بودیی دشمن ورنه عیان نمی بینی را بد آن خود در ١٣٢۵

کرد حمله خود بر که شیری آن همچو مرد ساده ای می کُنی خود بر حمله

ناکَسی آن بود تو کَز بِدانی پس رسی اندر خود خوی قَعر به چون

می نمود کَس دِگر کش آن او، نَقْش بود که شُد پیدا قَعر در را، شیر

می کُند غلط  بین شیر آن کار می کَند ضعیفی دندانِ که هر

مرم خود از توی، آن است، مع نه بد عم روی بر بد عکس بدیده ای ١٣٣٠

آورند پیمبر از می خَبر این همدیگرند آیینۀ مؤمنان

می نمود کَبودت عالم سبب، زان کَبود شیشۀ داشتی چشمت پیش

پیش تو را کَس مگو گو، بد را خویش خویش ز دان کبودی این کوری، نه گر

نمود؟ چون بِرِهنه را مؤمن غَیب نبود اله بِنُورِ ینْظر اَر مؤمن

شدی غافل نیکوی از بدی در بدی بٰنارِاله ینْظر تو که چون ١٣٣۵

بوالحزن ای نور، تو نارِ شود تا ِبزن آتش بر آب اندک، اندک

نور جمله عالم، نارِ این شود تا طهور آبِ ربنا یا بِزن تو

توست آنِ خداوند ای آتش، و آب توست فرمانِ در جمله دریا آب

شود آتش هم آب نخواهی، رو شود خَوش آبِ آتش خواهی تو گر

توست دادِ رب! یا بیداد، از رستَن توست ایجادِ از هم ما، در طلَب، این ١٣۴٠
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بگشاده ای همه بر احسان نجگ داده ای طَلب مان این تو طلَب، بی

� �

ُتاد چاه ر ران
ْ َ

وی وش دِن ُ ده ُ
� �

دشت به تا شُد دوان نَخْجیران سوی گشت شاد رهایی از خرگوش که چون

مرغْزار تا شادمانْ می زد چرخ زار کُشته، چه، در دید چون را شیر

برگ و شاخ چون هوا در رقْصان و سبز مرگ دستِ از رهید چون می زد دست

شُد باد حریفِ و برآورد سر شُد آزاد خاک ِسبح از برگ و شاخ ١٣۴۵

اْشتافْتَند درخت باالیِ به تا ِبشْکاْفتَند را شاخ چون برگ ها

جدا برگی و بر هر می سراید خدا شُکرِ ، أَهشَط زبانِ با

واستَوٰى آمد اسَتغْلَظ درخت تا ذۇالعطا را ما اصل بپرورد که

دل شاد گل ها و آب از رهند چون گل و آب اندر بسته جان های

شوند نُقْصان بی بدر، قُرص همچو شوند رقْصان قح عشق وایه در ١٣۵٠

مپرس خود آنها از جان، گردِ که آن و مپرس خود جان ها و رقْص، در جِسم شان

بِمانْد خرگوشی زِ کو شیری ننگِ نشانْد زندان در خرگوش را شیر

لقَب گوینَدش که خواهد دین َفخْرِ عجب این هگ آن و نَنگی چنان در

خَورد و ریخت خونَت خرگوش چون نَفْس، فَرد چاه، این تَکِ در شیری تو ای

چِرا و چون هچ این َقعرِِ به تو چرا در صحرا به خرگوشَت نفس ١٣۵۵

البشیر اءج اذْ مقَو یا کابشروا گیر شیر آن دوید نَخْجیران سوی

باز رفت دوزخ به دوزخ سگ کاَن عیش ساز گروه ای مژده مژده

دندان ها خالقَش قَهرِ َکَنْد جان ها ِعدو کاَن مژده مژده

بِروفت هم مرگش جاروبِ خَس، همچو بِکوفت سرها بسی پنجه از که آن

� �

را او ن نا َ و وش، ِد ِ ران
ْ َ

دن ُ ع َ
� �

جوش و ذوق در طرب از خندان، و شاد ۇحوش جمله زمان آن گشتند جمع ١٣۶٠

هان که گفتندش و آوردند سجده میان در شمعی چو او کردند، حلْقه
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نَری شیرانِ رائیلزع تو نی، پری؟ یا آسمانی، فرشتۀ تو

درست بازویت و دست بردی. دست توست قُربانِ ما جانِ هستی، چه هر

تو بازویِ بر و دست بر آفرین تو جویِ در را آب این حق رانْد

مکْر؟ به بِمالیدی چون را عوان آن مکْر؟ به سگالیدی چون تا بازگو ١٣۶۵

شود جان ها مرهم تا بازگو شود درمان ها قصه تا بازگو

ما جانِ دارد زَخْم هزاران صد استَم نما آن ظلْم کَز بازگو

جهان؟ در باشد که خرگوشی ورنه مهان ای بد خدا تأییدِ گفت

داد زور را پا و دست مر دل نورِ داد نور را دل و بخشید قُوتَم

َتبدیل ها رسد حق از هم باز تَْفضل ها می رسد حق برِ از ١٣٧٠

را دید و نظ اَهل می نماید را تأیید این نَوبت، و دور به قح

� �

د و شاد ن د را ران
ْ َ

وش دادِن د َ
� �

مکُن آزادی نوبت، بستۀ تو ای مکُن شادی نوبتی ملْکِ به هین

زَنَند نوبت اَْنجمش هفت از برتر َتنَند نوبت از برتر ملْکَش که آن

ساقی اَند با روح ها دایم، دور باقی اَند ملوکِ نوبت، از برتَر

پوز خُلْد شرابِ اندر کُنی در روز دو یک بگویی ار شُرب این تَرکِ ١٣٧۵

� �

َر َ األْ ھاِد ِ ْا َی ِا ِ
َ ْ َ األْ ھاِد ِ ْا ن ِ ٰنا ْ َ َر رِ

َ
� �

اندرون در بتَر زو خَصمی مانْد برون مخَص ما کُشتیم شَهان! ای

نیست خرگوش سخرۀ نباط شیرِ نیست هوش و عقل کارِ این، کُشتن

کاست و کَم نگردد دریا به کو اَْژدهاست دوزخ و نَفْس این است دوزخ

َخلْق سوز آن سوزش نگردد کم هنوز آشامد در را دریا هفت

خَجِل و زار اندرو آیند اندر سنگ دل کافرانِ و سنگ ها ١٣٨٠

ندا این را او مر آید حق زِ تا غذا چندین از ساکن نگردد هم

سوز اینْت تابش، اینْت آتش، اینْت هنوز نه، گوید سیر؟ گشتی سیر
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مزید؟ نم له نَعره زنان معده اَش کَشید در و کرد لقمه را عالمی

فَکان کُن از شود ساکن او هآن گ المکان از نَهد وِی بر قَدَم قح

جزوها همیشه دارد کُل عبط ما نَفْس این است دوزخ جزوِ که چون ١٣٨۵

کَشَد او کَمانِ کی خود حق غیرِ کُشد را کو بود، را حق قَدَم این

تیرهاست کَژْ بازگون را، کَمان این راست تیرِ ا نَنْهند کَمانْ در

بی گمان ِبجهد راست هر کَمان کَز کَمان از ره وا و تیر چون شو راست

درون پیکارِ به آوردم روی برون پیکارِ زِ واگشتم که چون

َاکْبریم جِهادِ اندر نَبی با اصغَریم جِهادِ نم رجعنا قَدْ ١٣٩٠

قاف کوه این کَنَم بر سورن به تا الف و توفیق و خواهم حق از قُوت

ِبشْکَند را خود که آنْ، است آن شیر بِْشکَند صف ها که دان، شیری سهل

� �

ُه ْ َ ُ ّّ ا ی َ ِ َر را، َ ُ اماِت َ او دِن د و ُه، ْ َ ُ ّ ا َی َر َ ُ ن و ُراْ ا روم وِل َر ِن آ
� �

نُغُول بیابانِ از مدینه، در رسول یک قیصر زِ آمد عمر تا

کَشَم؟ آنجا را رخْت و اسب من تا حشَم! ای خلیفه قَصرِ کو گفت

روشنی ست جانِ قَصر، را عمر مر نیست قَصر را او که گفتَندَش قوم ١٣٩۵

کازه ای ست را او مر درویشانْ همچو آوازه ای ست وِرا میری از گرچه

مو رسته ست دِلت شمچ در که چون او؟ قَصرِ بِبینی چون برادر ای

چشم دار قَصرش دیدارِ آن هوان گ آر پاک علَّت و مو از دل شمچ

پاک ایوانِ و حضرت بیند زود پاک جانِ هوس ها از هست را که هر

بود وجه اله کرد رو کجا هر دود و نار زین شُد پاک محمد چون ١۴٠٠

را وجه اله مث بِدانی کی را  بدخواه وسوسۀ رفیقی چون

آفتاب صد دل رخچ بر او بیند باب َفتْح سینه زِ باشد را که هر

َاخْتَران میانِ اندر ماه همچو دیگران میانِ از است پدید قح

دِه انْصاف جهان؟ از بینی هیچ نه شمچ دو بر انگشت سرِ دو

نیست شوم َنفْس َانگشتِ زِ جز عیبِ نیست معدوم جهان، این نبینی گر ١۴٠۵

بِبین می خواهی چه هر وانگهانی، هین بردار، را اَنْگشت شمچ زِ تو

ثیاب واسَتغْشَوا سویِ زآن او گفت ثواب کو اُمت گفتند را نوح
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نادیده اید و دیده با الجرم پیچیده اید جامه ها در سر و رو

است دوست دیدِ که آن است، آن دید است پوست باقی و است دید آدمی

بِه دور نباشد، باقی کو دوست بِه کور نَبود دوست دیدِ که چون ١۴١٠

مشتاق تَر شُد آورد، سماع در تَر فاظَال این روم رسولِ چون

گذاشت ضایع را اسب و را او رخْت گماشت عمر ستنج بر را دیده

دیوانه وار او پرسانِ می شدی کار مرد آن پی اندر طرف هر

نَهان؟ باشد جان مانند جهان وزْ جهان اندر بود مردی چنین کین

بود یابنده جوینده الجرم بود بنده چون تاش را، او جست ١۴١۵

نَخیل آن زیرِ به نَک عمر گفت دخیل را او زَنی اَعرابی دید

خدا سایۀ بین خُفته سایه زیرِ جدا او خَلْقانْ ز خُرمابن زیرِ

� �

ت ِ ز ه ُ ُه، ْ َ ُّ ا ی َ ِ َر را َ ُ ن ؤ ُراْ ا روم وِل َر ِن یا
� �

اوفْتاد لرز در و دید را عمر مر ایستاد دور از و آنجا او آمد

نُزول جانَش بر کرد خوش، حالتی رسول بر آمد خُفته زآن هیبتی

جِگر اندر جمع دید را ضد دو این همِدگر ضدِّ هست هیبت و مهر ١۴٢٠

بگزیده ام و مه سلطانان، پیش دیده ام را شَهان من خود با گفت

ربود را هوشم مرد این هیبتِ نبود ترسی و هیبت شَهانَم از

رنگ نگردانید ایشان ز من روی پلنگ و شیر بیشۀ در رفته ام

زار کار باشد که دم آن شیر، همچو کارزار و مصاف در شُدستم بس

دیگران از بوده ام دل قوی تر گران َزخْم زدم بس خوردم، که بس ١۴٢۵

این؟ چیست لرزان، اَنْدام هفت به من زمین بر خُفته مرد این سالح، بی

نیست دلق بصاح مردِ این هیبت نیست خَلْق از این، است حق هیبتِ

دید که هر و انس و جِن وِی از تَرسد گزید تَقْوٰى و حق از ترسید که هر

جست خواب از عمر ساعت یک بعدِ بست دست حرمت به فکْرت اندرین

کَالم هگ آن سالم، پیغامبر گفت سالم و را عمر مر خدمت کرد ١۴٣٠

نشانْد خود پیش به و کرد ایمنَش خواند پیش را او و گفت علَیکَش پس

آن خایِف برای از درخور هست خایِفان نُزلِ هست التَخافُوا
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کُنند ساکن را ترسنده دلِ مر کُنند ایمن وِرا مر تَرسد، که هر

درس حتاجم او نیست ِچه دهی؟ درس متَرس گویی چون نیست، خَوفَش که آن

کرد آباد را ویرانش خاطرِ کرد دِلشاد را رفته جا از دل آن ١۴٣۵

الرفیق معن حق، پاکِ صفاتِ وزْ دقیق سَخن هایِ گفتَش آن از بعد

را حال و مقام او بِدانَد تا را اَبدال حق، نوازش هایِ وز

عروس با آمد خَلْوت آن قامم وین عروس زیبا زآن جِْلوه ست چون حال،

عزیز شاه جز نیست خَلْوت، وقتِ نیز شاه غیرِ و شاه بینَد جِلْوه

عروس با باشد شاه اندر، خلوت عروس را عام و خاص کرده جلوه ١۴۴٠

میان اندر قامم لاَه است نادر صوفیان از حال لَاه بسیار هست

داد یاد روانَش سفَرهای وزْ داد یاد جانَش منازل هایِ از

بده ست اجاللی که قُدْس مقام وزْ بد ه ست خالی زمان کَز زمانی وزْ

فُتوح و پرواز دید ه ست این از پیش روح سیمرغ او کاندر هوایی وزْ

بیش مشتاق َنهمتِ و امید وزْ بیش آفاق از پروازش یکی هر ١۴۴۵

یافت اسرار طالب را او جان یافت یار را اَغیاررو عمر چون

درگهی رکَبم و بود چابک ردم مْشتَهی طالب و بود، کامل شیخْ

کاشت پاک زمین اندر پاک ُتخْم داشت ارشاد را او که مرشد آن دید

� �

ُه ْ َ ُّ َی ا ِ َر ، َ ُ ن ؤ ُراْ ا از روم وِل َر دِن ؤال
� �

زمین؟ در آمد در چون باال زِ جان، اَمیرالمؤمنین کای گفتَش مرد

قصص و خوانْد فُسون جان بر حق گفت َقفَص در شُد چون اندازه بی مرغ ١۴۵٠

جوش به همی آید خوانَد، فُسوس چون گوش و چشم ندارد کان عدَم ها بر

وجود سوی می زَنَد معلَّق خوش زود زود عدَم ها او فسوس از

راند موجود عدَم در اَسبه دو زو خواند چو اَفْسونی موجود، بر باز

کرد کانْش قیقع و سنگ با گفت کرد خَندانْش و گل گوش در گفت

او شد رخشان تا خورشید، با گفت او شُد جان تا آیتی، جِسم با گفت ١۴۵۵

کُسوف صد افتد خورشید خر در مخوف نکتۀ دمد گوشش در باز،

رانْد اَشْک خود دیدۀ از مشک چو کو خوانْد؟ چه گویا آن ابر، گوش به تا
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است مانده خامش و گشت مراقب کو است خوانده چه حق خاک، گوش به تا

است گفته معما او گوش به حق است آشفته او که هر تَردد در

آن ضدِّ خود با گفت کو کُنم آن گُمان دو اندر محبوسش کُند تا ١۴۶٠

کَنَف زآن گُزیند بر را یک دو زآن طرف یک یابد تَرجیح حق زِ هم

جان گوش اندر پنبه این فَشار کَم جان هوش تَردد در نخواهی گر

را فاش و رمز دراکا کُنی تا را معماهاش آن فَهم کُنی تا

نَهان حس از گفتنی بود؟ چِه وحی جان گوش گردد وحی حلم پس

است مفْلس زین ظن، گوش و عقل گوش است حس این جز جان چشم و جان گوش ١۴۶۵

کرد جبر سبح نیست، عاشق که وآن کرد صبر بی را عشق جبرم فْظل

نیست ابر این است، مه تَجلَّی این نیست جبر و است حق با معیت این،

نیست خودکامه امارۀ آن جبرِ نیست عامه جبر جبر، این بود رو

بصر دل در بگشادشان خدا که پسر ای شناسد ایشان را، جبر

الش گشت ایشان پیش ماضی ذِْکرِِ فاش گشت ایشان بر آینده و غَیبِ ١۴٧٠

است گوهر صَدف ها اندر قطره ها است دیگر ایشان جبرِِ و اختیار

ستُرگ و است خُرد رد آن صدَف، در بزرگ و خُرد قَطرۀ بیرون، هست

مشک ها درونْشان و خون، برون از را قوم آن است آهو نافِ عبط

شود؟ چون مشکی ناف، در رود چون بود خون بیرون مایه کین مگو تو

گُهر گیرد چون اکْسیر دل در محَتقَر بد برون مس کین مگو تو ١۴٧۵

جالل نور شد رفت، ایشان در چون خیال بد تو در جبر، و اختیار

شاد روح او شود مردم تَن در جماد آن باشد سفره ست، در چو نان

سلْسبیل از کُند جان مستَحیلَش مستَحیل نگردد سفره دلِ در

جان جانِ آن قُوت باشد چه تا خوان راست ای این، است جان قُوتِ

کان و بحر با را کوه می شکافد جان و عقل با آدمی، پارۀ گوشت ١۴٨٠

القَمر نْشَقا در جان جانِ زورِ حجر شَق کوه کَن، جانِ زورِِ

تُرک تاز سازد رشع سویِ به جان راز اَنْبانِ سرِ دل، گشُاید گر
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نا َرَّ ن و را َّ زَ آن ّسالم ه ا ْ َعَ آدْم دِن َ ِاضا
ی

َ ْ َو ْ ِماَا ی عا َ دای را و ناِه ُ س ِاْب دن َ ِاضا و نا ْ َظَ
� �

این پیداست دان، هست را ما کَردِ بِبین دو هر ما، کَردِ و حق کَردِ

چنان؟ کردی چرا را کس مگو پس میان اندر خَلق لعف نباشد گر

است ایزد خَلْق آثار ما لعف است موجِد را ما َافْعالِ حق، خَلْق ١۴٨۵

عرض دو حیطم مد یک شود کی َغرض یا بیند حرف یا ناطقی

طرف هیچ نَبینَد دم یک پس و پیش حرف زِ غافل شد رفت، معنی به گر

بدان این ببینی؟ کی خود سپ تو زمان آن بینی، پیش که زمان آن

دوان؟ هر این خالق جانْ بود چون جان نیست معنی و حرف حیطم چون

دِگر کارِ از کارش نَدارد وا پسر ای آمد جمله محیط حق، ١۴٩٠

دنَی دیوِ نهان خود لعف کرد اَْغویتَنی بِما که شیطان گفت

ما چو غافل نَبد حق لعف ز او َنفْسنٰا ظلَمنٰا که آدم گفت

ِبخَورد بر او زدن، خود بر گنَه زآن کرد پنهانْش اَدب از او گنَه در

محن؟ و جرم آن تو در آفریدم من نه آدم! ای گفتنَش توبه بعدِ

نَهان؟ آن کردی عذْر، وقتِ به چون آن بد من فَضایِ و تَقدیر که نه ١۴٩۵

داشتم آنَت پاس من هم گفت َنگذاشتم اَدب ترسیدم گفت

خَورد لوزینه قند، دآر که هر برد حرمت او حرمت، آرد که هر

بِبین و بِرنْجان کُن، خوش را یار للطیبین کی بهرِِ از طیِبات

اختیار از را جبر بدانی تا بیار فرقی یپ دل! ای مثال یک

جاش زِ بِلَرزانی تو دستی که آن و ارتعاش از بود لرزان کان دست ١۵٠٠

قیاس آن با این کرد نَتْوان لیک شناس قح آفریدۀ جنْبِش دو هر

دیدی اَش پشیمان کی را مرتَعش لرزانیدی اَش که پشیمانی، زان

مگر آنجا برد هر ضعیفی تا حیله گر آن عقل؟ چه این، است عقل بحثِ

بود جانْ بحثِ که باشد دِگر آن بود مرجان و در گر عقلی، بحثِ

است دیگر قوامی را جان بادۀ است دیگر مقامی اندر جانْ بحثِ ١۵٠۵

بود هم راز بوالحکَم با عمر این بود ساز عقلی بحثِ که زمان آن
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آن کْمح در شد بوجهل بوالحکَم جان سویِ آمد عقل از عمر چون

است جاهل او جان، به نسبت خود گرچه است کامل او عقل، سویِ و سح سویِ

بوالعجب یا عجب، یا جانی، بحثِ سبب یا دان اثر سح و عقل بحثِ

مقتَضی نافی و ملزوم و الزم مسَتضی ای نَمانْد آمد، جان ءوض ١۵١٠

است فارغ بس عصا چون دلیل از است بازغ نورش که بینایی که، زآن

� �

م ُ ْ ُ ما َ ْ َا م َعُ َ َو ُ َو رِ
� �

شُدیم؟ کی خود برون قصه آن از ما آمدیم قصه به ما دیگر بارِ

اوست ایوانِ آن آییم، علْم به رو اوست زندانِ آن آییم، جهل به گر

ِوی ایم دستانِ به بیداری، به رو وِی ایم مستانِ آییم، خواب به رو

ِوی ایم برقِ زمان آن بِخَندیم، رو وِی ایم َزرقِ پر ابرِ بِگرییم، رو ١۵١۵

اوست مهرِ عکس عذْر، و صلح به رو اوست قَهرِ عکس جنگ، و خَشم به رو

هیچ هیچ دارد؟ چه خود او ،فَال چون پیچ پیچ جهانِ اندر که ایم ما

� �

م ِِل و آب ن ا با َاْرواْح ِتالِی ْ ِا ِ
َ َ از ُه، ْ َ ُّ ا ی َ ِ َر َ ُ از روم وِل ر دن ؤال

� �

کَدِر؟ جای درین صافی آن ِسبح سر و بود حکْمت چه عمر! یا گفت

شده اَبدان بستۀ صافی جانِ شده پنهان گلی در صافی آبِ

می کُنی حرفی بندِ را معنی یی می کُنی شگرفی بحثی تو گفت ١۵٢٠

را یاد تو کرده ای حرفی بندِ را آزاد عنیم کردی حبس

پرده ای در فایده از خود که تو کرده ای این فایده برای از

شُد؟ دیده را ما آنچه نَبینَد چون شُد زاییده فایده وِی از که آن

اَنْدکی یک آن پیش هزاران صد یکی هر و فایده ست هزاران صد

چراست؟ خالی کُل ُکل شُد فایده جزوهاست جزوِ که نُطقَت مد آن ١۵٢۵

دست؟ تو آری کُل ِنعط در چرا پس فایده ست با تو کارِ جزوی، که تو

جو شُکْر و اعتراض له بود، رو مگو نَبود، فایده گر را، گفت

بود کردن تُرش رو و جِدال نی بود گردن هر طوقِ یزدانْ شُکرِِ
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کَس نیست گویی شُکر سرکه، چو پس سب و شُکْر آمد بودن ُترش رو گر

شکَر از او، سرَکنْگبین بِشو گو ِجگر در باید راه گر را سرکه ١۵٣٠

نیست ضبط اندر و است قَالسنگ چون نیست خَبط با جز شعر، اندر معنی
� �

ِف وُّ َ َّ ا ِلِ َا َع َ ِِْس ْج َ ْ َ
ِ ّ ا َع َ َِس ْج َ

َان َاراَد ن َ آن ِی
� �

پیام نی مانْدَش، یاد رسالت نی جام دو یک زین بِشُد خود از سولر آن

شُد شاه و رسید، اینجا رسول آن شُد اَله قُدرتِ اندر ۈاله

کَشت گشت مزرع، به آمد چون دانه، گشت بحر دریا، به آمد چون سیل،

خَبر با و گشت زنده مرده، نانِ بوالبشَر با نان یافت َتعلُّق چون ١۵٣۵

شد اَنْوار او لْمانیظ ذاتِ شُد نار فدای چون هیزم، و موم

دیدبان آنجا شْد بینایی، گشت دیدگان در شُد که چون سرمه، سنگِ

شُد پیوسته زنده ای وجود در شُد رسته خود کَز مرد آن خُنُک ای

بِجست وِی از زندگی و گشت مرده نشْست مرده با که زنده آن وایِ

آمیختی اَنْبیا روانِ با بگریختی قح قُرآنِ در تو چون ١۵۴٠

کبریا پاکِ بحرِ ماهیانِ انبیاء حال هایِ قُرآن هست

گیر دیده را اَولیا و اَنْبیا قُرآن پذیر نه ای و بِخوانی رو

قَفَص آید تنگ جانَت رغم قصص خوانی بر چو پذیرایی، رو

است نادانی از رستن، می نَجوید است زندانی قَفَص اندر کو مرغ،

شایسته اند رهبر انبیای رسته اند قفص ها کز روح هایی ١۵۴۵

این است، این را تو رستن هر که دین زِ آید آوازشان برونْ از

قَفَص این چارۀ نیست هر این که جز َقفَص تَنْگین زین رستیم دین به ما

اشْتهار از کنند بیرون ترا تا زار زار سازی رنْجور را خویش

است کَم کی آهن بندِ از این ،هر در است محکَم بندِ خَلْق اْشتهارِِ که

� �

جارت ن ر گاِم تان، دو ْ
ِ یان و داد غام را او او، وس ْ َ ِی و بازرگان ٔه ّ

� �

طوطیی زیبا، محبوس، قَفَص در طوطیی را او و بازرگان بود ١۵۵٠
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کرد آغاز شُدن هنْدُوستان سویِ کرد ساز را سفَر بازرگانْ که چون

زود گوی آرم؟ چه تو بهرِ گفت جود زِ را کَنیزک هر و غُالم هر

نیک مرد آن بداد وعده را جمله کرد خواست مرادی وی از یکی هر

هنْدوستان؟ هطخ از کاَرمت اَرمغان خواهی چه را طوطی گفت

بیان من حالِ ز کُن ببینی، چون طوطیان آنجا که را طوطی آن گفتَش ١۵۵۵

ماست سبح در آسمان قَضایِ از شماست مشتاقِ که طوطی فُالن کان

خواست ارشاد هر و چاره شما وزْ خواست داد و سالم او کرد شما بر

فراق؟ در بِمیرم اینجا دهم، جان اشتیاق در من که می شاید گفت

درخت؟ بر گاهی سبزه، بر شما َهگ سخت بندِ در من که باشد روا این

گلْستان؟ در شما و حبس، درین من دوستان وفایِ باشد چنین این ١۵۶٠

مرغْزار میان در صبوحی یک زار رغم زین مهان ای آرید یاد

بود مجنون این و لیلی کآن خاصه بود میمون را یار یاران، یاد

خود خونِ پر می خورم َقدَح ها من خود موزونِ بتِ حریفانِ ای

من دادِ بدْهی که نمی خواهی گر من یادِ بر کُن نوش یم قَدَح یک

ریز خاک بر جرعه ای خوردی، که چون خاک بیز فُتادۀ این یادِ به یا ١۵۶۵

کو؟ قَنْد چون لبِ آن وعده های کو؟ سوگند و عهد آن عجب ای

چیست؟ فَرق پس کنی، بد بدْ با تو چون بندگی ست بد از بنده فراقِ گر

چنگ بانگِ و سماع از طرب تَر با جنگ و خَشم در کُنی تو که بدی ای

محبوب تر جان ز تو انتقام و خوب تر دولت ز تو جفای ای

بود چون سورت که خود تا این، ماتَم بود؟ چون نورت است، این تو نارِ ١۵٧٠

تو غورِ نَیابد کَس لطافَت، وزْ تو جورِ دارد که حالوت ها از

کُند کمتر را جور آن کَرم وزْ کُند باور او که تَرسم و نالم

ضد دو هر این عاشق من بوالعجب، جِد به لطفَش بر و قَهر بر عاشقم

شَوم ناالن سبب زین بلبل همچو َشوم بستان در خار زین اَر هالو

گلْستان با را خار او خورد تا دهان بگشاید که بلبل، عجب این ١۵٧۵

خَوشی ست را او زِعشق ناخوش ها جمله آتشی ست َنهنگِ این بلبل؟ چه این

جو خویش عشق و است خویش عاشق او است کُل خود و است کُل عاشق
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� �

ی ِاٰ ول ُ ُ ُور ُ ٔه َ ْ َا ِت َ ِ
� �

بود؟ مرغان رمحم کو کسی، کو بود سان زین جانْ طوطی قصۀ

سپاه با سلَیمانْ او، وْندَرونِ بی گناه ضعیفی، مرغی، یکی کو

ُغلْغُله گردونْ هفت اندر افتد گله و بی شُکر زار، بنالد چون ١۵٨٠

خدا از لبیک شَصت زو، ربی یا خدا از پیک صد نامه، صد دمش هر

خَلَق ایمان ها جمله کُفْرش پیش حق نَزدِ طاعت زِ به او َزلتِ

خاص تاج صد نَهد تاجش سر بر خاص راجعم یکی را او دمی هر

سالکان مهو فوقِ المکانی المکان بر جانْ و خاک، بر صورتش

زایدَت خیالی وِی در دمی هر آیدَت فَهم در که نه المکانی ١۵٨۵

جو چار بهشتی کْمح در همچو او حکْم در المکان و مکان لب

ِبالصَّواب لَمَاع هالو مزن، مد بِتاب زین رخ و کُن کوتَه این شَرح

هنْدوستان و تاجر و مرغ سوی دوستان ای ما می گردیم باز

سالم یو از جِنْس سوی رسانَد کو پیام این پذیرفت بازرگانْ مردِ

� �

ی و آن از دن َرسا غام و ت، د را تان دو ْ
ِ یاِن و وا دِن د

� �

بِدید چندی طوطیی بیابان در رسید هنْدستان اَقْصایِ تا که چون ١۵٩٠

داد باز امانَت آن و سالم آن داد آواز پس استانید، مرکَب

نَفَس بگسستَش و مرد و اوفتاد بس لرزید طوطیانْ زآن طوطیی

جانور هالکِ در رفتم گفت َخبر گفتِ از خواجه پشیمان شد

یک؟ روح و بود جسم دو مگر این طوطیک؟ آن با است خویش مگر این

خام گفتِ زین را بیچاره سوختم پیام؟ دادم چرا کردم؟ چرا این ١۵٩۵

است آتش چون زبان از بجهد آنچه و است آهن وش هم و سنگ چون زبان این

الف رویِ از هگ و نَقْل رویِ زِ گه گزاف هم بر مزن را آهن و سنگ

شَرار؟ باشد چون پنبه، میانِ در پنبه زار سو هر و است تاریک که زآن

سوختند را عالمی سَخن ها زآن دوختند چشمانْ که قومی آن ظالم
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کُند شیران را مرده روبهانِ کُند ویران سخَن یک را عالمی ١۶٠٠

مرهم اَند گاهی و َزخْم اَند زمان یک عیسی دم اند خود اصل در جان ها

مسیح آساستی جانی هر گفتِ برخاستی جان ها از حجاب گر

مخَور حلْوا این حرص از کُن، صبر شکَر چون گویی که خواهی سخَن گر

کودکان آرزویِ حلْوا هست زیرکان مشْتَهایِ باشد صبر

رود واپس تَر خورد، حلْوا که هر رود بر گردون آورد، صبر که هر ١۶٠۵

� �

: َ رُو ُّ ا س دَّ َ ار طّ َ ن ّد ُدا َ َوِل ر
َ

ور ی  ون خاک، یان ل! غا ای ی ب صا و
د با ن ان آن وَرد، ی ز ا دل، ب صا

� �

عیان را قاتل زَهرِ او خورد گر زیان آن ندارد را دل صاحبِ

است در تَب میانِ مسکین طالبِ رست پرهیز وز یافت، صحت که زآن

مری مطلوبی هیچ با مکُن هان! جِری مردِ ای که پیغامبر گفت

شو ابراهیم اَول خواهی؟ رفت مرو در، آتش است، نمرودی تو در

خودرایی ای از خویش درمیفکن دریایی ای نه و سباح نَه ای چون ١۶١٠

آورد سر بر سود زیان ها از آورد اَحمر وردِ آتش زِ او

شود خاکستر برد، زَر اَر ناقص، شود زَر گیرد، خاک گر کاملی

خداست دستِ کارها در او دست راست مردِ آن بود حق قَبولِ چون

ریو و است تَکْلیف دام اندر که زآن دیو و است شیطان دستِ ،ناقص دستِ

رود منکرِ در که علْمی شُد جهل شود دانش او، پیش آید جهل ١۶١۵

شود ملَّت کاملی، گیرد کُفر شود علَّت علَّتی، گیرد چه هر

پای دار اکنون برد، نخواهی سر سوار با پیاده کرده مری ای
� �

صا؟ َ دازی ا و ل َاوَّ ی؟ ما ی  : ّسالم ه ا ع را ی و ان ِ سا ِم ْ َ
� �

کین به موسٰى با کردند مری چون لعین فرعونِ عهدِ در ساحران
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داشتند مکَرم را او ساحرانْ داشتند مقَدَّم را موسٰى لیک

نَخُست فْکَن تو عصا همی خواهی، گر توست آنِ فرمانْ که گفتَندَش که زآن ١۶٢٠

میان در را مکْرها آن اَفْکَنید ساحران ای شما اَول نی، گفت

برید پاهاشان و دست آن مری کَز خرید را دینْشان تَعظیم قَدَر این

باختند در آن رمج در پا و دست بشناختند او حق چون ساحران

الل می باش مخور کامل نه ای تو حالل را کامل ُنکته ست و لقمه

اَْنصتُوا بِفَرمود حق را گوش ها تو ِجنْس نی زبان، او گوشی، تو چون ١۶٢۵

گوش جمله او بود خامش مدّتی نوش شیر بِزاید چون اَول کودک

آموختن سخَن او تا سخَن، از دوختن بل می بایدَش مدّتی

می کُند گیتی گُنگِ را خویشتن می کُند تی تی و گوش نباشد رو

جوش نطق در کند کی باشد الل گوش آغاز ز نَبد کش اصلی ِکَر

آ َانْدَر سمع هر از منْطق سوی را نُطق باید سمع لاَو که زان ١۶٣٠

اَسباِبِها فی اضْغرا واطلُبوا َابوابِِها نم اتیبا واُدخُلُوا

نیست طمع بی قخال قُنط که جز نیست سمع راه موقوفِ کان نُطق

نی اسناد وِرا جمله، مسنَدِ نی اُستاد تابِع او، است مبدِع

مثال حتاجم و اُستاد تابِع مقال در هم ،فرح در هم باقیان،

ویرانه ای در گیر اشکی و دلق بیگانه ای نیستی گر سخَن، زین ١۶٣۵

توبه پرست مد باشد تَر اشکِ رست اشک از عتاب، زآن آدم، که زآن

حزین و ناالن و گریان بود تا زمین بر آدم آمد گریه بهرِ

رفت عذْر برایِ از پای ماچان هفت باالیِ از و فردوس از آدم

او طلْبِ در هم می باش طلَب در او صلبِ وزْ آدمی، پشتِ زِ گر

باز است خورشید و ابر از بوستان ساز نُقْل دیده آبِ و دل آتش ز ١۶۴٠

نادیدگان چون تو، نانی عاشق دیدگان؟ آب ذوق دانی چه تو

کُنی اجاللی گوهرهایِ ز پر کُنی خالی نانْ زِ اَنْبان این تو گر

کُن انباز ملَک با آنش، از بعد کُن باز شیطان شیرِ از جان طفل

همشیره ای عینل دیوِ با که دان تیره ای و ملول و تاریک تو تا

حالل َکَسبِ از آورده بود آن کَمال و اَفْزود نور کو لقمه ای ١۶۴۵

کُشَد را چراغی چون خوانَش، آب ُکشَد ما چراغ کاید روغنی
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حالل لقمۀ از آید رِقَّت و عشق حالل لقمۀ از زاید حکْمت و علْم

حرام دان را آن زاید، غَفلَت و جهل دام و بینی حسد تو لقمه زِ چون

دهد خَر کُرۀ که اسبی دیده ای دهد؟ بر جو و کاری گندم هیچ

اندیشه ها گوهرش و بحر لقمه اندیشه ها برش و است تُخْم لقمه ١۶۵٠

جهان آن رفتن مزع خدِمت لیم دهان َانْدَر حالل لقمۀ از زاید
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تان دو ْ
ِ یان و از د د ه آ ی و با بازرگان ِن ُ باز
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کام  دوست ْنزِلم سویِ آمد باز تمام را تجارت بازرگانْ کرد

نشان او بِبخشید را کَنیزک هر اَرمغان بیاورد را غالمی هر

گو باز گفتی چه آن و دیدی، چه آن کو؟ بنده َارمغانِ طوطی گفت

گزان اَْنگشتانْ و خایان خود دستِ آن از پشیمانَم خود من نه گفت ١۶۵۵

نشاف از و دانشی بی از بردم گزاف از خامی پیغام چرا من

مقْتضی ست؟ را غم و خَشم کین آن، چیست چیست؟ ز پشیمانی خواجه! ای گفت

تو همتایِ طوطیان، گروهی با تو شکایت های آن گفتم گفت

بِمرد و لرزید و بِدْرید زَهره اَش برد بوی دردت ز طوطی یکی آن

سود؟ چه پشیمانی گفتم، چون لیک بود؟ چه گفتن این گشتم، پشیمان من ١۶۶٠

کَمان از جست آن که دان تیری همچو زبان از هگ نا جست کان نکته ای

سر زِ را سیلی کرد باید بند پسر ای تیر آن هر از نگردد وا

شگفت َنبود کُند، ویران جهان گر گرفت را جهانی سر، از گذشت چون

نیست خَلق حکم به موالیدش وآن زادنی ست اثرها غَیب در را فعل

ماست به نسبت شان چه اَر موالید، آن خداست مخْلوقِِ جمله شَریکی، بی ١۶۶۵

نَمر همچو تیرش بِگرفت را عمرو عمرو سوی تیری پرانید زَید

مرد نه حق، آفریند را دردها درد همی زایید سالی مدّتِ

اَجل تا آنجا می زاید دردها وجل از مرد اَر دم آن رامی زَیدِ

گو قَتّال سبب، اَول زَ را زَید او مرد چون وجع موالیدِ زان

کردگار صنع جمله آن هست چه گر دار منْسوب بدو را وجع ها آن ١۶٧٠

مستَطاع را حق است موالید آن جِماع و دام و دم و کشت همچنین
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راه زِ آرنْدَش باز جسته، تیرِِ اله از قُدرت هست را اَولیا

رب دستِ آن، ز ولی شُد پشیمان چون سبب  از موالید درهایِ بسته

کَباب نه سوزَد، سیخ نه آن از تا باب فَتْح از کُند ناگفته گفته

ناپدید و محو کرد ار سخَن آن شَنید نکته آن که دل ها همه از ١۶٧۵

ُننْسها اَو ةاَی نم خوان باز مها! حجت، و باید برهان گرت

بِدان نَهادن َشْان نسیان قُدرتِ بخوان ِذکریِ کُموَانْس آیتِ

قاهرند خَلْقانْ دل هایِ همه بر قادرند نسیان به و کیر تَذْ به چون

هنر باشد رو کرد، نَتْوان کار َنظر راه او بست نسیان به چون

کُمواَْنس تا خوانید نُبی از السمو اهل سخِریةً لْتُمخ ١۶٨٠

شماست دل هایِ شاه دل صاحبِ جسم هاست پادشاه دِه، صاحبِ

مردمک ا مردم نباشد پس شک بی هیچ ،لمع آمد دید فَرع

مرکَزان بصاح ز می آید منْع آن از گفت، نَیارم این تمام من

فریادشان رسد او و است وِی با یادشان و خَلْق فراموشی چون

تَهی دل هاشان ز شب هر می کند بهی آن را بد و نیک هزاران صد ١۶٨۵

می کُند در از پر را صدَف ها آن می کُند پر آن از را دل ها روز

خان ها هدایت از می شناسد پیشان ها اندیشۀ همه آن

تو به بگشاید اسباب درِ تا تو به آید تو، فَرهنگِ و پیشه

نَشْد منْکَر آن به خوش خو این خویِ َنشُد آهنگر به زَرگر پیشۀ

رستخیز روزِ آیند خَصم سوی جِهاز همچون ُخلق ها و پیشه ها ١۶٩٠

شتاب خود خصم به هم آید واپس خواب بعد از ُخلق ها و پیشه ها

قُبح و حسن آن بود که شُد جا بدان هم صبح وقتِ در َانْدیشه ها و پیشه ها

بهرها آرد خویش شهرِ سویِ شهرها از پیک کبوترهایِ چون
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ِوْی وا ٔ و و ص، َ َ
ی و آن دِن ُ و یان، و آن ِ ی، و آن دِن

� �

سرد گشت و اوفتاد بِلَرزید، پس کرد چه طوطی کان مرغ، آن شَنید چون

زمین بر را کُلَه زد و جهید بر همچنین فُتاده دیدش چون خواجه ١۶٩۵

درید را گریبان و برجست خواجه بِدید حالش بِدین و رنگ بِدین چون
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چنین؟ گشتی چرا این؟ بودت چه این خوش حنین خوبِ طوطی ای گفت

من هم راز و همدم دریغا ای من آوازِ خوش مرغ دریغا ای

من ریحانِ و روضه و روح راح من َالحانِ خوش مرغ دریغا ای

شُدی؟ مرغان آن مشغولِ او خود کی بدی مرغی چنین را سلیمان گر ١٧٠٠

تافتم بر او رویِ از روی زود یافتم کارزان مرغ دریغا ای

را تو من گویم چه گویا، توی چون ورٰى بر زیانی بس تو زبان ای

زنی؟ خَرمن درین آتش این چند َخرمنی هم و آتش هم زبان ای

می کُند آن گویی اَش، هرچه گرچه می کُند اَفْغان تو از جان نَهانْ در

توی بی درمان نجر هم زبان! ای توی بی پایان گنج هم زبان! ای ١٧٠۵

توی هجران وحشتِ اَنیس هم توی مرغان خُدعۀ و صفیرِ هم

کَمان من کین به کرده ِزِه تو ای بی اَمان؟ ای می دهی اَمانَم چند

چرا کُن کَم ستَم راگاهچ در مرا رغم بِپرانیده ای نَک

دِه یاد شادی اسبابِ زَ مرا یا ِده داد یا بگو، من جوابِ یا

من افروز روز صبح دریغا ای من ظلمت سوزِ نورِ دریغا ای ١٧١٠

من آغازِ تا پریده انْتها زِ من پروازِ خوش رغم دریغا ای

کَبد فی تا بخوان ُاقْسم ال خیز، َابد تا نادان است رنج عاشق

تو جویِ در بدَم صافی زَبد وزْ تو رویِ با بدَم فارغ کَبد از

است ببریدن خود َنقْدِ وجودِ وزْ است دیدن خیالِ دریغاها این

نیست؟ پاره صد حق عشق کَز دلی کو نیست چاره قح با و بود حق غَیرتِ ١٧١۵

دمدَمه ست و بیان از اَفْزون که آن همه ست غیرِ او که باشد آن غَیرتِ

بدی زیبا ِدلبرِ نثارِ تا بدی دریا من، اشکِ دریغا ای

من اسرارِ و فکْرت تَرجمان من زیرکْسارِ رغم من! طوطی

آیدَم یاد تا گفته، اَول زِ او آیدَم ناداد و داد روزی چه هر

او آغازِ وجود آغازِ از پیش او آوازِ وحی زِ کاید طوطیی ١٧٢٠

آن و این بر تو دیده را او عکس نَهان طوطی آن توست اندرونِ

او از داد چون را ظلْم می پذیری او از شاد تو را، شادیت می برد

اَفْروختی تَن و را جان سوختی می سوختی تَن بهرِ را جان که ای

خَسی؟ اندر زَنَد آتش من ز تا کسی خواهد سوخته من، سوختم
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بود آتش کَش که بِستان، سوخته بود آتش قابِل چون سوخته، ١٧٢۵

میغ زیرِ شُد نَهان ماهی چنان کان دریغ ای دریغا، ای دریغا، ای

شُد خون ریز و آشفته هجر شیرِِ شُد؟ تیز دل کاتَش دم؟ زَنَم چون

دست؟ به گیرد قَدَح او چون بود چون مست و است تُند خود هشیار او، که آن

بود افزون مرغزار بسیط از بود بیرون صفت کز مستی شیرِ

من دیدارِ جز منْدیش گویدَم من ِدلدارِ و اَنْدیشَم قافیه ١٧٣٠

من پیش در تویی دولت قافیۀ من قافیه اندیش ای خوش نشین

رزان دیوارِِ خار بود؟ چه رفح آن از اَنْدیشی تو تا بود؟ چِه رفح

زَنَم دم تو با سه این بی که تا َزنَم هم بر را گفت و صوت و حرف

جهان اسرار تو ای گویم، تو با نَهان کردم آدمش کَز دمی آن

ِجبرىیل نَدانَد که را غَمی آن و خَلیل با نگفتم که را دمی آن ١٧٣۵

نَزد هم ما بی نیز غَیرت ز قح َنزد دم مسیحا وی کَز دمی، آن

نفی و بی ذات منَم اثباتَم نه من نفی و اثبات لغَت؟ در باشد چه ما

بافتم در ناکَسی در کسی پس یافتم در ناکَسی در کسی من

خودند مردۀ مردۀ خَلْقان، جمله خودند بندۀ بندۀ شاهان، جمله

را خویش مستِ ستم خَلْقان جمله را خویش پستِ ستپ شاهان، جمله ١٧۴٠

شکار را ایشان ناگاه کُند تا شکار را مرغان صیاد، می شود

عاشقان شکارِِ معشوقان جمله جان به جسته دِلبران را بی دِالن

آن هم و این هم هست نسبت به کو دان معشوق دیدی اَش، عاشق که هر

تشنگان معال به هم جوید آب، جهان از جویند آب گر تشنگان

باش گوش تو می کَشَد، گوشَت چو او باش خاموش تو اوست، عاشق که چون ١٧۴۵

کُند ویرانی و سواییر ورنه کند سیالنی یلس چون کُن بند

بود سلْطانی گنج ویران، زیرِ بود ویرانی که دارم غم چه من

زَبر و زیر جان بحرِِ موج همچو غَرق تَر باشد که خواهد ،قح غرقِ

سپر؟ یا آید ِدلَکش تَر او تیر َزبر؟ یا آید خوش تر دریا زیر

بال از دانی باز را طرب گر دِال باشی وسوسه کردۀ پاره ١٧۵٠

است دِلبر مرادِ نه بی مرادی است کَرش مذاقِ را مرادت گر

حالل را او ریختن، عالم خونِ هالل صد خون بهایِ ستاره ش هر

٧٣



معنوی مثنوی

بِشْتافتیم باختن جان جانبِ یافتیم را خون بها و بها ما

دلبردگی در که جز نیابی دل مردگی در عاشقان حیاتِ ای

مالل از من با کرده بهانه او دالل و ناز صد به جسته، دِلش من ١٧۵۵

مخوان اَفْسون این من بر رو، رو گفت جان و عقل این توست غَرقِ آخر گفتم

دیده ای؟ چون را دوست دیده! دو ای اندیشیده ای؟ آنچه ندانم من

ورا خَریدَستی اَرزان سب که، زآن وِرا دیدستی خوار جان گران ای

دهد نان قُرصی به طفْلی گوهری، دهد اَرزان خَرد، اَرزان او که هر

آخرین و اَولین عشق های اندرین است غَرق که عشقی ام غَرقِ ١٧۶٠

زبان هم سوزد، اَفْهام هم ورنه بیان زآن نکردم گفتم مجملَش

بود ا مراد گویم، ال چو من بود دریا لبِ گویم، لب چو من

خَمش گفتارم، بسیاری زِ من روُترش نشَستم شیرینی ز من

نَهان باشد روتُرش حجابِ در جهان دو از ما شیرینی که تا

لدُن ِرس صد زِ همی گویم یک سخُن این ناید گوش هر در که تا ١٧۶۵
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سبق عالم این بر غَیرت در برد حق که آمد، غَیور زآن عالم جمله

بد و نیک پذیرد جان از کالبد کالبد چون جهان و است جان چو او

شَین تو می دان رفتَنش ایمان سویِ عین گشت نمازش محرابِ که هر

اتّجار شاهش بهر خُسران هست جامه دار او را شاه مر شُد که هر

غبین و حیف بود شستن، درش بر هم نشین او شود سلطان با که هر ١٧٧٠

گناه باشد پا،  بوس گزیند گر پادشاه از رسید چون بوسش دست
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است زَلت و خَطا خدَمت، آن پیش است خدمت نَهادن پا بر سر گرچه

رو دید که آن از بعدِ گزینَد، بو او که هر بر بود غَیرت را شاه

بود مردم غَیرتِ خَرمن، کاه بود گندم مثَل بر حق، غَیرتِ

بی اشْتباه حق، فَرع خَلْقان آنِ اله از بدانید غیرت ها اَصل ١٧٧۵

دِله ده نگارِ آن جفایِ از گله گیرم و بگذارم این شَرح

بایدَش غَم و ناله معال دو از آیدِش خوش ناله ها ایرا نالم،

او مستانِ حلقۀ در نی اَم چون او؟ دستانِ از تلخ نَنالم چون

او؟ روزَافْروزِِ رویِ وصال بی او؟ روزِ بی شب همچو نباشم چون

من دل رنجانِ یار فدای جان من جانِ در بود خوش او ناخوش ١٧٨٠

خویش فَردِ شاه خُشنودیِ بهرِ خویش دردِ و خویش رنج بر عاشقم

چشم بحرِ دو شود پر گوهر زِ تا چشم بهرِ سازم سرمه را غَم خاکِ

خَلْق پنْدارد اشک و است گوهر َخلْق بارند او بهرِ از کان اشک،

می کُنم رِوایت شاکی، نی اَم من می کنم؟ شکایت جانْ جانِ ز من

می خندیده ام سست نفاقِ وزْ رنْجیده اَم کَزو همی گوید دل ١٧٨۵

آستان را درت من و صدْر تو ای راستان َفخْرِ تو ای کُن راستی

ماست؟ یارِ کان طرف آن کو من و ما کجاست؟ معنی در صدْر و آستانه

زن و مرد اندر روح لطیفۀ ای من و ما از تو جان رهیده ای

توی که آن شد، محو یک ها که چون توی یک آن شود، یک چون زن و مرد

باختی خدمت نَردِ خود با تو تا برساختی آن بهرِ ما، و من این ١٧٩٠

شوند جانان مستَغرقِ عاقبت شوند جان یک همه توها و من تا

سخُن از و بیا از منَزه ای کُن اَمرِ ای بیا و هست، همه این

خندیدَنَت و غَم آرد، خیال در دیدنت تواند جسمانه جسم،

است دیدن آن الیِق کو مگو تو است خندیدن و غَم بستۀ او که دل

بود زنده عاریت دو بدین او بود خنده و غَم بستۀ او که آن ١٧٩۵

میوه هاست سب او در شادی و غم جز بی مْنتَهاست کو عشق، سبزِ باغ

است تَر و سبز خَزان بی و بهار بی است برتَر حالت دو هر زین عاشقی

بازگو شَرحه شَرحه جانِ شرح خوب رو ای خوب، روی زکاتِ دِه

تازه ای داغی بنهاد دِلم بر غَمازه ای َغمزه ای، َکرِشْم کَز
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می گریخت او حالل، همی گفتم: من بریخت خونم اَر کردم حاللش من ١٨٠٠

غَمناکیان دلِ بر ریزی چه غَم خاکیان نالۀ ز گریزانی چون

یافت جوش در مْشرِقَت چشمه همچو بتافت مشرق از که صبحی هر که ای

را لب هات شکَّرِ نَه بها ای را؟ شَیدات این دادی بهانه چون

شنو اَفْغان دل و بی جان تَن از نو جانِ تو را، کُهنه جهانِ ای

جدا لگ از شد که گو بلبل شرح خدا بهرِ از بگذار، گل شرح ١٨٠۵

ما هوش نَبود وهم و خیال با ما جوش نباشد شادی و غم از

است قادر سب قح که منکر، مشو تو است نادر کان بود دیگر حالتی

مکُن احسان در و جور اندر منْزل مکُن انسان حالتِ از قیاس تو

است وارث حقشان و میرند حادثان است حادث شادی، و رنج احسان، و جور

بِخواه حسام الدّین مخْدومی عذرِ پناه و صبح را صبح ای شد، صبح ١٨١٠

توی مرجانْ تابِش و جان جانِ توی جان، و کُل عقل خواه عذر

تو منْصورِ می با صبوحی در تو نورِ از ما و صبح نورِ تافت

مرا؟ آرد طرب کو بود که باده مرا دارد چنین چون تو، دادۀ

ماست هوش گدایِ گردش در چرخ ماست جوش گدای شجوش در باده

او از ما نه شُد، هست ما از قالب او از ما نه شد، مست ما از باده ١٨١۵

موم چو را، قالب کرده خانه خانه موم چو قالب ها و زنبوریم چو ما

� �ٔ وا ِ َ کا وع ر
� �

نکو؟ مردِ آن َاحوالِ شُد چه تا گو خواجه حدیثِ این، است دراز سب

چنین این همی گفت پراکنده صد حنین و درد و آتش اندر خواجه

مجاز گه حقیقت، سودای گاه نیاز گه و ناز گاه تناقُض، گه

می زَنَد گیاهی هر در را دست می َکنَد جانی گشته غرقه مردِ ١٨٢٠

سر بیم از می زَنَد پایی و دست َخطر در دست گیرد کدامش تا

خُفتگی از بِه بیهوده کوشش آشفتگی این یار، دارد دوست

نیست بیمار کو طرفه، وِی از ناله، نیست بی کار او است، شاه او که آن

پسر ای شَأن فی وه یوم کُل پسر ای رحمان، فرمود این بهرِ
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مباش فارغ دمی اَخر، مد تا می خَراش و می تَراش ره اَنْدرین ١٨٢۵

بود سر صاحب تو با عنایت که بود اَخر دمی آخر، دم تا

روزَن ست بر جانْ شاه شمچ و گوش زن ست و مرد اگر می کوشند، چه هر

� �

ده ُ ِیِ و دِن و ص َ َ
از را ی و ِد َ ِن دا ا ون ُ

� �

بلند شاخ تا پرید طوطیک َفکَند بیرون قفص از آنَش از بعد

کرد تُرکی تاز شرق کافتاب کرد پرواز چنان مرده، طوطی

مرغ اسرارِ بِدید گه نا بی خَبر، مرغ کارِ اَنْدر گشت حیران خواجه ١٨٣٠

نَصیب دِه خودمان حالِ بیانِ از عنَْدلیب ای گفت و کرد باال به روی

سوختی؟ را ما و کْریم ساختی آموختی؟ تو که آنجا کرد چه او

وداد و آواز لطفِ کُن رها که داد پند فعلَم به کو طوطی گفت

کرد پند این یپ مرده خویشتن، کرد بند در را تو آوازت که زان

خَالص یابی تا که من، چون شو مرده خاص و عام با شُده مطرب ای یعنی ١٨٣۵

کَنند بر کودکانَت باشی، غُنچه ِچنَند بر مرغکَانَت باشی، دانه

شو بام گیاه کُن، پنهان غُنچه شو دام کُلّی به کُن، پنهان دانه

نَهاد رو او سوی بد قَضایِ صد مزاد در را خود سنح او داد که هر

مشک ها از آب چو ریزد سرش بر رشک ها و َخشم ها و چشم ها

می برند روزگارش هم دوستان می درند غَیرت ز را او دشمنان ١٨۴٠

روزگار؟ این قیمتِ داند چه او بهار و کَشت از بود غافل که آن

ریخت اَرواح بر لطف هزاران کو گریخت باید حق لطفِ ناهپ در

سپاه گردد ترا مر آتش و آب پناه چون آنگه یابی، پناهی تا

شد؟ قَهار کین به اَعداشان بر نه شُد؟ یار دریا نه را موسٰى و نوح

دود؟ نمرود دلِ از برآورد تا بود؟ قَلْعه نه را ابراهیم آتش ١٨۴۵

رانْد؟ سنگ زَخم به را قاصدانَش خوانْد؟ خویش سویِ نه را یحیٰى کوه

تیز شمشیرِ از باشم پناهت تا گریز من در بیا، یحیٰى! ای گفت
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� �

دن َ و را وا ی و دِن َوداع
� �

َالفراق ،سالم گفتَش آن از بعد بی نفاق طوطی داد پنَدش دو یک

نو راه نمودی اکنون مرا مر برو اَمانِ اله، فی گفتش خواجه

است روشن ره این که گیرم، او راه است من پند کین گفت خود با خواجه ١٨۵٠

بود نیکویی که باید چنین جان بود کی طوطی ز کمتر من جان
� �

دن ُ مای ِ ت َاْنُ و ْق َخ ِم ْ َ
ِت رَّ َ َ

� �

خارجان و داخالن فَریبِ در جان خارِ شُد تَن است، شکل قَفَص تَن

تو اَنْبازِ منَم نی، گوید آنش و تو هم راز شَوم من گوید اینش

جود و احسان در و فَضل و جمال در وجود در تو چون نیست گوید اینش

تُست جانِ فیلط جان هامان جمله تُست آنِ عالم دو هر گوید آنش ١٨۵۵

خویش دستِ از می رود تَکبر از خویش مستِ سر را خَلْق بینَد چو او

جو آبِ در اَْفکَنْدست دیو او چو را هزاران که نَدانَد او

لقمه ای ست آتش پر کان خور َکمتَرش لقمه ای ست خَوش جهان سالوس و لطف

کار پایانِ شود ظاهر او دود آشکار ذوقَش و پنهان آتشش

می برم یپ او می گوید طمع از َخورم؟ کی من را مدْح آن مگو تو ١٨۶٠

سوزها زان دِلت سوزد روزها مال بر گوید هجو گر مادحت

زیان شُد تو از داشت که طمع کان آن گفت حرمانْ زِ کو دانی چه گر

آزمون هست حالتَت این مدیح در اَْندَرون در می مانَدَت اَثر آن

شود جان خداع و کبر مایۀ بود باقی روزها هم اَثر آن

قَدْح افتاد تَلْخ که زان نماید بد مدْح است شیرین چو نَنْماید لیک ١٨۶۵

َانْدَری رنج و شورش دیری به تا خَوری را کان حب و مطبوخ ست همچو

همی نمی پاید آن چون اثر این دمی ذوقش بود حلْوا خوری رو

بِدان او ضدِّ به  تو را ضدی هر نَهان همی پاید نمی پاید؟ چون

نیش جو آرد دمل حینی بعدِ او تأثیرِ نَهان پاید شکَر چون
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تَسد ال هوناً النَفْس ذلیل کُن شُد فرعون مدْح ها بس از نَفْس ١٨٧٠

مباش چوگان شو، گوی چون زَْخم کَش مباش سلطان شو، بنده توانی تا

مالل را حریفان آن آید تو از جمال وین نمانَد لطفَت چون ورنه

دیو که بِگویندت بِبیَننْدَت، چون ریو همی دادند کت جماعت آن

سر برکرد خود گور از مرده یی در به ببینَندَت چو گویندَت جمله

کُنند دامش در سالوس بِدین تا کُنند نامش خدا که درَام همچو ١٨٧۵

او َتفْتیش از آید نَنگ را دیو او ریش آمد بدنامی در که چون

بتر دیوی از که ناید تو سوی شر بهر شد آدمی سوی دیو

می اَت او می چشانید و می دوید، پی اَت از دیو آدمی، بودی تو تا

نابِکار دیو تو از می گریزد اُستوار دیوی خویِ در شُدی چون

او بگریخت تو زِ گشتی، چنین چون او آویخت دامنَت اَنْدر که آن ١٨٨٠

� �

کاَن» ُ ّ ا «ماشاَء رِ
َ

� �

هیچ هیچیم، خدا عنایاتِ بی بسیج اَنْدر لیک گفتیم، همه این

ورق سیاهستَش باشد، ملَک گر حق خاصانِ و حق عنایاتِ بی

روا نَبود کَس هیچ یادِ تو با روا حاجت تو لفَض ای خدا، ای

پوشیده ای ما عیبِ سب بدین، تا بخشیده ای تو ارشاد، قَدَر این

خویش دریاهایِ به گردان متَّصل پیش ز بخشیدی که دانش  قطره ١٨٨۵

تَن خاکِ وزْ هوا از وارهانَش من جانِ اندر است علْم  قطره

کنند َنشْفَش بادها کین آن از پیش کنند خَسفَش خاک ها کین آن از پیش

واخَری واستانی، ایشان از شک قادری تو کُند، نَشْفَش چون گرچه

گریخت؟ کی تو قُدرتِ خَزینۀ از ریخت که یا شُد هوا در کو قطره ای

قَدَم سر از کُنَد او بِخوانیش، چون عدَم صد یا عدَم در آید در گر ١٨٩٠

می کَشَد بیرون تو کْمح بازَشان ُکشَد می را ضد ضدّ، هزاران صد

کاروان در کاروان یارب هست زمان هر هستی سویِ عدَم ها از

نُغول بحرِ در غَرق گردد، نیست عقول و اَفْکار جمله شب هر خاصه

ماهیان چون سر، بحر از زَنند بر َاللّهیان آن صبح وقتِ باز
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مرگ دریایِ در رفته هزیمت از برگ و شاخ هزاران صد آن خزان در ١٨٩۵

خُضر بر کرده نوحه گلستان در نوحه گر چون سیه پوشیده زاغ

دِه باز خوردی کانچه را، عدَم مر دِه ساالرِ از آید فرمان باز

گیاه و برگ و دارو و نَبات از سیاه! مرگِ ای وادِه، خوردی آنچه

بهار و است خَزان تو در دم به دم آر خود با دم یک عقل برادر ای

یاسمین و سرو و ردو و غُنچه زِ پر بین تازه و تَر و سبز را دل باغ ١٩٠٠

کاخ و صحرا نهان گل، هیاْنب زَ شاخ گشته پنهان برگ هیانْب زَ

است سنبل و سرو و گلْزار آن بوی است کُل عقل از که سَخن هایی این

نبود؟ مل آنجا که دیدی مل جوش نبود؟ گل آنجا که دیدی گل بویِ

را تو مر َکوثر و خُلْد تا می برد را تو مر رهبر و است قالۇوز بو،

باز یعقوب دیدۀ بویی ز شد نورساز باشد چشم دوای بو، ١٩٠۵

کُند یاری را دیده یوسف بویِ کُند تاری را دیده مر بد بوی

باش آشوب و گریه با او همچو باش یعقوب نیستی، یوسف که تو

نوی کُهنه، تَن در بیابی تا غزنوی حکیم از پند این بِشْنو

مگرد بدخویی گردِ نداری، چون ورد همچو بِباید رویی را ناز

درد و نابینا چشم باشد سخت ناز و نازیبا روی باشد زشت ١٩١٠

مکُن یعقوبی آه و نیاز جز مکُن خوبی و نازِش یوسف پیش

مرده ساز را خود فقر، و نیاز در نیاز بد طوطی ز مردن معنی

کُند فرخنده و خوب خویشَت همچو کُند زنده را تو عیسٰى مد تا

رنگ رنْگ نمایی گل تا شو، خاک سنگ سرسبز شود کی بهاران از

باش خاک زمانی یک را، آزمون دل خَراش بودی، سنگ تو سال ها ١٩١۵

� �

از ُه، ْ َ ُ ُّ ا ی َ ِ َر ْھِد َ ی َ
ِ تان دا

تان ور یاِن زد گ ی وا ی َ روِز دا ِِ َ
� �

فَر؟ و کَر با مطربی چنگی بود عمر عهدِ در که َشنیدَستی آن

شُدی صد شخوی آوازِ ز طرب یک شُدی بی خَود او آوازِ از بلبل

خاستی تقیام او نوایِ وزْ آراستی دمش مجمع و مجلس
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بدَن در آرد در جان را مردگان فَن به کاوازَش اسرافیل، همچو

را فیل بِرستی پر سماعش کَز را اسرافیل بود رسیلی یا ١٩٢٠

را ساله صد پوسیدۀ دهد جان را ناله روزی اسرافیل سازد

بی بهاست حیاتِ آن ز را طالبان َنغمه هاست هم درون در اَنْبیا

نَجِس باشد سح گوش ستَم ها کَز سح گوش را نَغمه ها آن نَشْنَود

َاعجمی پریان اَسرارِِ ز بود کو آدمی را پری نغمۀ َنشْنَود

است دم دو هر از برتَر دل نَغمۀ است عالم زین پری نَغمۀ هم گرچه ١٩٢۵

نادانی اند این زندانِ در دو هر زندانی اند آدمی و ریپ که

بازدان را تَنضُفذُوا تَستَطیعوا، بخوان رحمان سورۀ جِنالَشرعم

ال اجزای ای که گوید اَوال َاولیا اندرونِ نغمه هایِ

َافْکَنید یکسو وهم و خیال این برزَنید سرها نَفی الیِ زِ هین

نزاد و نَرویید باقیتان جان فَساد و کَون در پوسیده همه ای ١٩٣٠

دخْمه ها از برزَنند سر جان ها َنغمه ها آن ز َشمه ای بگویم گر

نیست دستور تو، به آن َنقْل لیک نیست دور کان کُن، نزدیک را گوش

نَما و است حیات ایشان ز را مرده َاولیا وقت اَند رافیلسا که هین

کَفَن اَنْدر آوازشَان ز برجهد تَن گورِ از مرده ای، یک هر جانِ

خداست آوازِ کارِ کردن زنده جداست آواها ز آواز، این گوید ١٩٣۵

خاستیم بر همه آمد حق بانگِ کاستیم کُلّی به و بِمردیم ما

خبیب زِ را مریم داد کو دهد، آن بی حجاب و حجاب اندر ،قح بانگِ

دوست آوازِ ز عدَم از گردید باز پوست زیرِ نیست کرده فَناتان ای

بود عبدُاله حلْقوم از گرچه بود شَه از خود آواز، آن مطلَق

تو خشم و رضا من و حواس من تو شمچ و زبان من را او گفته ١٩۴٠

توی سر بصاح جایِ چه توی، رس توی یبصر بی و یسمع بی که رو

له هال کٰان که باشم، را تو من هوِل از له کٰانَ نم شُدی چون

روشَنَم آفتابِ گویم، چه هر منَم گاهی را، تو گویم توی هگ

عالمی مشکالتِ آنجا شُد حل دمی مشکاتِ ز تابم کجا هر

چاشت چو ظلْمت آن گردد ما، مد از نداشت بر کافتابش را ظلْمتی ١٩۴۵

می گشود اَسما آدم ز را، دیگران نمود اَسما خویش، به او را، آدمی
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کَدو از خواه می، گیر خُم از خواه او از خواه نورش، گیر آدم ز خواه

نیک بخت کَدویِ آن شاد تو، چو نی سخت پیوسته ست ُخنْب با کَدو کین

رأٰى وجهی نمل یبصر والذی مصطفی رآنی نم طوبٰى گفت

دید شمع آن یقین را، آن دید که هر کَشید را شمعی نور چراغی چون ١٩۵٠

شُد اَصل لقای آخر، دیدنِ شُد نَقْل اَر چراغ، صد تا همچنین

جان شَمع از خواه نیست فَرقی هیچ آن تو بِستان پسین نورِ از خواه

غابِرین شمع زِ نورش بین خواه آخرین چراغ از نور بین خواه

� �

ھا َ وا ُ َّ َ َ َ َاال ٰحاٍت، َ َ ْم ُ
ِ ْ َد اِم َایّٰ ی م ُ بَّ َ ِ ِانَّ د ن ا یاِن َ
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سبق می آرد اَیام این اندر حق َنفْحت های که پیغمبر گفت

را نَفْحات چنین این ربایید در را اوقات این دارید را هش و گوش ١٩۵۵

رفت و بخشید جان می خواست، را که هر رفت و دید را شما مر آمد، نَفْحه

خواجه تاش! وانَمانی، هم این از تا باش گاه آ رسید، دیگر نَفْخۀ

جنبِشی خود در یافت مرده جانِ آتش کُشی زو یافت آتش جانِ

قَبا او بقایِ از پوشید مرده، اْنطفا وی از یافت ناری جانِ

این نیست حیوان جنبِش های همچو این است طوبی نبِشج و تازگی ١٩۶٠

زمان در گردد آب َزهره شان آسمان و زمین در ُافْتَد در گر

یحمْلنَها اَنْ نیَفأْب بازخوان بی مْنتَها مد این بیم ز خود

شُدی خون کُه دلِ بیمش از گرنه بدی چون منْها اَْشفَقْن خود ورنه

بِبست هر دراَمد، چندی لقمۀ دست می داد این لون دیگر دوش

برو لقمه! ای است، لقمان وقتِ گرو لقْمانی گشته لقمه، بهرِ ١٩۶۵

خار همی جویید لقمان کَفِ از خارخار این لقمه ای هوایِ از

نیست تَمییز این رصح از تان لیک نیست نیز سایه ش و خار او کَفِ در

نادیده ای سب و کور نان سب که زآن دیده ای خُرما که را آن خاردان،

چراست؟ خاری خَستۀ جانَش پایِ خداست گلستان که لقمان، جانِ

سوار اُشتُر این بر زادی، مصطفٰى خارخوار وجودِ این آمد اُشتُر ١٩٧٠

رست لْزارگ صد تو در نَسیمش کَز توست پشتِ بر گُلی تنگِ اُشتُرا!
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مرده ریگ؟ خارِ زِ چینی گل چه تا ریگ و است مغیالن سوی تو میل

کو و کو گلستان کین گویی چند کو به کو از طلَب زین بِگَشته ای

کُنی چون جوالن است، تاریک چشم کنی بیرون پا خارِ کین آن از پیش

نهان همی گردد خاری سرِ در جهان در می نگنجد کو آدمی ١٩٧۵

َکلّمی حمیرا یا َکلّمینی همدَمی سازد که آمد مصطفٰى

لعل کوه این شود تو نعل ز تا نعل تو نه اندر آتش حمیرا ای

تازیان این نَهنَد َتأْنیثَش نام جان و است تَأنیث فْظل حمیرا این

نیست اشراک زن و مرد با را روح نیست باک را جان تَأْنیث از لیکِ

تَرست و خُشک کَز است جان آن نه این است برتَر مذکَّر وزْ مؤنَّث از ١٩٨٠

چنان گاهی چنین، باشد گهی یا نان زِ کَافْزاید است جان آن نه این

مرتَشی ای خَوشی نَبود بی خَوشی خَوشی نیع و خَوش و است خوش کُننده

شود غایِب تو زِ گاهی شکَر کان بود باشی، شکَر از شیرین تو چون

جدا؟ باشد شکَر از کی شکَر پس وفا تأثیرِ ز گردی شکَر چون

رفیق! ای گم شود، گم آنجا عقل، رِحیق یابد غذا چون خود از عاشق، ١٩٨۵

بود سر صاحب که بنماید گرچه بود منکر را عشق جزوی، ِعقل

آهرمنی ست نَشُد، ال فرشته تا نیست نیست اما داناست، و زیرک

بود ال آیی، حال حکْم به چون بود ما یارِ فعل، و قول به او

است بسی کُرهاً نَشُد، ال طوعاً که چون نیست هست از نَشُد او چون بود، ال

بالل یا َارِحنٰا گویان مصطفٰى کَمال او ندای و است کَمال جانْ ١٩٩٠

دلت در دمیدَم کاندر دمی زآن سلْسله ت بانگِ اَفراز بالل ای

گشت بیهوش آسمانْ اهل هوش گشت مدْهوش آن از کادم دمی زآن

فَوت تَعریس شَبِ از نمازش شْد صوت خوب زآن شُد بی خویش مصطفٰى

چاشت به آمد صبحدَم نماز تا برنداشت مبارک خوابِ آن از سر

دست بوس ایشانْ پاکِ جانِ یافت عروس آن پیش تَعریس شبِ در ١٩٩۵

مگیر عیبی خوانده ام، عروسش گر ستیر و نَهانَند دو هر جانْ و عشق

دمی یک بِدادی مهلت او هم گر َکردمی خامش یار، ملولی از

نیست غَیب قَضایِ تَقاضایِ جز نیست عیب هین بگو، می گوید لیک

غَیب؟ پاکِ روانِ بیند کی عیب عیب که جز نَبینَد کو باشد، عیب
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قَبول خداوندِ با نسبت به نی جهول مخْلوقِ به نسبت شُد عیب ٢٠٠٠

است آفَت کُفر کُنی، نسبت ما به چون است حکمت قخال به نسبت هم کفر

نَبات در باشد چوب مثالِ بر حیات صد با بود عیبی یکی رو

َخوش اَند جانْ و جسم چو دو هر که زآن َکشَند یکسان را دو هر تَرازو در

صاف افتاد جان عین پاکان جسم گزاف از نگفتند این بزرگان پس

بی نشان آمد مطلَق جانِ جمله نَْقشَشان و َنفْسشان و گفتَشان ٢٠٠۵

صرف اسم ست او نَرد، از زیاد چون صرف جسم ست دشمن دارشَانْ جانِ

شُد پاک کُل و شُد اندر نَمک وین شُد خاک کُل و شد اَنْدر بخاک آن

اَْفصح ست او نَمک با حدیثِ زان َامَلح ست محمد وی کَز نَمک آن

بِجو او، وارثانِ آن تواَنْد با او میراثِ از باقی ست نَمک این

کو پیش اَنْدیش جانِ هستَت پیش کو؟ پیش خود ترا شسته تو پیش ٢٠١٠

جان زِ محرومی و جسمی بستۀ گمان داری پس و پیش را خود تو گر

روشن ست جانِ ذاتِ جِهت ها بی َتن ست وصفِ پس، و پیش باال، و زیر

کوَته نَظر چون تو َنپنْداری تا َنظر شَه پاکِ نورِ از گشا بر

پس؟ و پیش را عدَم مر کو عدَم! ای بس و شادی و غم در همینی که

رب بارانِ آن از باران، این از نه به شب تا می رو باران ست روزِ ٢٠١۵

� �

َم َسَّ و ه ْ َعَ ُ ُّ ا ی َصَّ ی َ ْ ُ از ھا ْ َ ُّ ا َی ِ َر ه عا دِن ؤال ٔه ّ ِ
ت َ ون و ِی جا  ی، ر تان ور وی و ون د، بار باران وز ا
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بِرفت یاران از مردی جنازۀ با ِبرفت گورستان به روزی مصطفٰى

کرد زنده را دانه اَش آن خاک زیرِ کرد گنْده آ او گورِ در را خاک

خاکْدان از کرده اند بر دست ها خاکیان همچونْ درختانَند این

می کُنند عبارت گوَشستَش که وان می کُنند اشارت صد خَلقان سویِ

راز می گویند خاک ضمیرِ از دراز دستِ با و سبز زبانِ با ٢٠٢٠

غُراب چون بوده و طاووسان گشته آب به برده فرو سر بطان همچو

کرد طاووس خدا را غُرابان آن کرد محبوس اگر ِزمستانْشان در

برگ داد و بهار از کرد زنده شان مرگ داد چه اگر زِمستانشان در

٨۴



اول دفتر

کَریم؟ بر بر بندیم چرا این قَدیم این هست خود گویند منکران

بوستان و باغ برویانید حق دوستان درونِ ایشان کوری ٢٠٢۵

بود گویا کُل َاسرارِ از گل آن بود بویا درون کاندر گلی هر

دران پرده می رود عالم گرد مْنکران اَنْفِ غْمر ایشان بویِ

دهل بانگِ در مغْز نازک چو یا گل بویِ زان جعل همچون منکرانْ

برق لمعانِ ازین می دزدند چشم غَرق و می سازند مشغول خویشتن

مأمنی بینَد که باشد آن شمچ نی شمچ آنجا و می دزدنَد چشم ٢٠٣٠

گشت هم راز و شد صدّیقه سویِ گشت باز پیمبر گورستان زِ چون

می نَهاد وِی بر دست آمد پیش فُتاد رویش بر چو صدّیقه شمچ

او بازویِ و بر و گریبان بر او مویِ و او رویِ و عمامه بر

سحاب از امروز آمد باران گفت شتاب می جویی چه پیغامبر گفت

عجب ای باران ز نمی یابم تَر طلَب در می بِجویم جامه هااَت ٢٠٣۵

خمار تو رِدایِ آن کردم گفت ازار؟ از فَکَندی سر بر چه گفت

غَیب بارانِ خدا را پاکت شمچ جیب! پاک ای نمود آن بهرِ گفت

سما دیگر و دیگر ابری هست شما ابرِ ازین باران آن نیست

� �

ُه ْ َ ُ ّ ا َی ِ َر م ح ِ ر
ھان ماِن آ ماِی َ کاْر جاْن ِ وال ت مان  آ

ت یا و د ُب ِی وه  ت باال و ت َ روْح َرِه
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دیگرست آفتابی و آسمان دیگرست آبی و ابری را غَیب

جدید َخلْق نم سبل فی باقیان پدید خاصان بر که ا آن ناید ٢٠۴٠

پژمردگی یپ از باران هست پروردگی یپ از باران هست

تَب چو پاییزی بارانِ را باغ بوالعجب بهاران بارانِ َنفْع

کُند زَردش و ناخوش خَزانی وین کُند پروردش ناز بهاری، آن

بیاب رِِشته سر و دان تفاوت بر آفتاب و باد و سرما همچنین

غَبین و رِبح در و سود و زیان در این َانواع ست غَیب در همچنین ٢٠۴۵
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سبزه زار وی از روید جان و دل در بهار زان باشد اَبدال ِمد این

نیک بخت در َانْفاسشان از آید درخت با بهاری بارانِ لعف

مدان جان افْزا بادِ از آن عیبِ مکان در باشد خُشک درختِ گر

گُزید جانَش بر داشت، جانی که آن وزید بر و کرد خویش کارِ باد

� �

ِه ِ ِ آ ی ا ِع َّ ا َد ْ َ وا ُ
ِ
َ ْ

ِا ی د ن ا ی
� �

زینهار یاران! مپوشانید تَن بهار سرمایِ زِ پیغامبر گفت ٢٠۵٠

می کُند درختان با بهاران کان می کُند آن شما جانِ با که زان

رزان و باغ با کرد کو کُند، کان خزان سردِ از بگریزید لیک

کرده اند قَناعت صورت آن بر هم برده اند به ظاهر را این راویان

کوه به  کان ندیده دیده، را کوه گروه آن جانْ از بودند بی خَبر

بقاست و بهارست عین جانْ و عقل هواست و نَفْس خدا نزد خَزانْ آن ٢٠۵۵

جهان اَنْدر بِجو العقلی لکام نَهان در زویج عقلی ست ترا مر

شود غُلّی چون نَفْس بر کُل عقل شود کُلّی او ُکل از تو جزوِ

تاک و برگ حیاتِ و بهارست چون پاک کانْفاس بود این تَأْویل به  پس

پشت راست دینَت که زان مپوشان تَن درشت و نَرم اَولیا حدیثِ از

سعیر وزْ بِجهی سرد و گرم زِ تا بگیر خوش گوید، سرد گوید، گرم ٢٠۶٠

بندگی ست و یقین و صدْق مایۀ زندگی ست نوبهارِ سردش و گرم

است گنده آ دل بحرِ جواهر زین است زنده جان ها بستانِ کَزو زان

شود کَم خاللی دل باغ زِ گر بود غَم هزاران عاقل دلِ بر
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ود؟ ه وز ا باران ِّ ِ ی م َسَّ و ِه ْ َعَ ُّ ا ی َصَّ ٰی ْ ُ از ھا ْ َ ُ ّ ا َی ِ َر ه ِصّد دِن ُ
� �

بود؟ چه امروزین باران حکمتِ وجود زُبدۀ ای که صدیقه گفت

کبریا؟ عدلِ و تهدیدست بهرِ یا بود رحمت باران های ز این ٢٠۶۵

بود؟ آفات پر پاییزی ز یا بود بهاریات لطفِ آن از این

آدم ست نژادِ بر مصیبت کَز َغم ست تسکین بهرِ از این گفت
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کَمی و فُتادی در خَرابی بس آدمی بماندی آتش آن بر گر

مردمان از شُدی بیرون حرص ها زمان اندر شُدی ویران جهان این

آفَت ست را جهان این هوشیاری َغفَْلت ست جان! ای عالم این تُنُاس ٢٠٧٠

جهان این گردد پست آید، غالب آن چو و جهان ست زان هوشیاری

وسخ عالم این و آب هوشیاری یخ رصح و آفتاب هوشیاری

حسد و حرص جهان در نَغُرد تا می رسد تَرشُّح اندک جهانْ زان

عیب نه معال درین ماند هنر نه َغیب زِ گردد بیشتر تَرشُّح گر

رو باز مطرِب مردِ قصۀ سویِ رو آغاز سوی حد، ندارد این ٢٠٧۵
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آن ص ْخَ َ یان و ی َ ٔه ّ ِ ٔه ّ َ
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عجب خیاالتِ آوازش ز رسته طرب پر شُد جهان وِی کَز مطربی

شُدی حیران جانْ هوش صدایش وزْ شُدی پران دل رغم نَوایش از

شُد گیر پشّه عجز از جانْش باز شُد پیر و روزگار آمد بر چون

پالدُم همچون شمچ بر ابروان خُم پشتِ همچون گشت خَم او پشتِ

الش به نَیرزیدی کَس نَزدِ و زشت جانْ فَزاش لطیفِ آوازِ گشت ٢٠٨٠

شُده پیری خَرِ آوازِ همچو آمده زُهره رشکِ نَوایِ آن

نشد مفْرش کان سقْف کدامین یا َنشُد ناخَوش او که خَوش کدامین خود

صور َنفْخ دمشان عکس از بود که صدور در عزیزان آواز غیر

ازوست هست هست هامان کین بیستی ازوست مست کاندرون ها اندرونی

او رازْ و وحی و الهام لذَّتِ او آوازْ هر و فکر کَهربایِ ٢٠٨۵

رغیف یک هینر کسبی بی ز شد ضعیف و گشت پیرتر مطرب که چون

خَسی با خدایا کردی لطف ها بسی دادی مهلَتَم و عمر گفت

نوال روزی من ز نگرفتی باز سال هفتاد ورزیده ام معصیت

تواَم کانِ زَنَم تو بهرِ چنگ تواَم مهمانِ امروز، کَسب نیست

آه گو ثْرِبی گورستان سویِ اَله جو شد و برداشت را چنگ ٢٠٩٠

َقلْب ها پذیرد نیکویی به  کو ابریشم بها قح این از خواهم گفت

فُتاد گوری بر و کرد بالین نگچ نَهاد سر گریان و بسیار زد که چون
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بِجست و کرد رها را چنگی و چنگ رست حبس از جانْش رغم بردش خواب

جهان صحرایِ و ساده جهانِ در جهان رنج و تَن از آزاد گشت

مرا بِمانَدنْدی گر جا کاندرین ماجرا سرایانْ آنجا او جانِ ٢٠٩۵

الله زار غَیبی و صحرا این مستِ بهار و باغ درین جانم بدی خوش

می خوردمی شکَر داندن و لب بی می کردمی سفر پا بی و پر بی

الغ چرخْ ساکنانِ با کَردمی دماغ رنج از فارغ فکری و ذِکْر

می چیدَمی بی کَفی ریحانْ و ورد می دیدَمی عالمی بسته چشم

مْغتَسل و شراب اَیوبی عین عسل دریایِ غَرقِ آبی رغم ٢١٠٠

شرق نورِ چون رنج ها از شُد پاک فرق به تا پا از اَیوب بِدو که

برخ نیم زین درو نَگنجیدی در چرخ چو بودی گر حجم در مثنوی

شاخ شاخْ را دِلم تَنگی از کرد فراخ بس آسمانِ و زمین کان

گشود را بالم و رپ گشایش از نمود خوابم کَاندَرین جهانی وین

بدی آنجا لحظه ای یک کسی کَم بدی پیدا اَر راهش و جهان این ٢١٠۵

برو شُد، بیرون خار پایت زِ چون مشو عطام نه که می آمد اَمر

او احسانِ و رحمت فَضایِ در او جانِ آنجا می زَد مولی مول
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ن د ُه ْ َ ُ ّ ا َی ِ َر را ُ َ ْف ِن واب
ت ا ه ُ تان ور ِده د َ آن ال ُ ا از ر زَ
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داشت نَْتوانست خواب از خویش که تا گماشت خوابی عمر بر حق زمانْ آن

نیست مقصود بی افتاد غَیب زِ این نیست معهود کین اُفتاد عجب در

شنید جانش ندا حق از کامدش دید خواب بردش خواب و نهاد سر ٢١١٠

صداست باقی این و آن ست ندا خود نَواست و بانگ هر لکَاص ندایی آن

لب و گوش بی ندا آن کرده فَهم عرب و پارسی گو و کُرد و تُرک

سنگ و چوب را ندا آن کردست فَهم زَنگ و تاجیک ست و تُرک جایِ چه خود

هست می گردند اَعراض و جوهر اَلست همی آید وِی از دمی هر

بلی باشد عدَم از آمدَنْشان ولی زیشان، بلی نمی آید گر ٢١١۵

خوب دار هش قصه ای بیانَش در چوب و سنگ فهم ز من گفتم زانچ
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د، سا ر َم َسَّ و ِه ْ َعَ ُّ ا ی َصَّ ر غا اِی ون ّنا َ وِن ُ دِن
و ول َر دِن و م ی  ظ ْ َو گاِم ا  بارک ُ روِی ما د د ُ وه ا ت َ ما َ

ح َ وْن با َم َسَّ و ِه ْ َعَ َاهللاُّ َصَّی ٰی ْ ُ واِب و ؤال و را، آن حا َ
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عقول اَربابِ همچو می زد ناله رسول هجرِ از حنّانه ُاستُن

خون گشت فراقَت از جانم گفت ستون ای خواهی چه پیغامبر گفت

ساختی مسنَد تو منْبر سرِ بر تاختی من از بودم من مسنَدَت

چِنَند؟ میوه تو زِ غربی و شرقی کُنند نَخْلی ترا که خواهی گفت ٢١٢٠

اَبد؟ تا بمانی تازه و تَر تا کُند سروری حقت معال آن در که یا

مباش چوبی از کم غافل ای بشنو بقاش شُد دایم که خواهم آن گفت

دین موی گردد حشْر مردم چو تا زمین اندر کردند دفْن را ستون آن

مانْد کار بی جهان کارِ همه از بِخواند یزدان را که هر بدانی تا

کار زِ شُد بیرون و آنجا بار یافت بار و کار یزدان زِ باشد کرا هر ٢١٢۵

جماد نالۀ او تَصدیق کُند کی داد رارَاس از نَبود را او که آن

نفاق اَهل هست که نگوینْدَش تا ِوِفاق بهرِ دل زِ نه آری گوید

سخُن این بودی گشته رد جهان در کُن اَمرِ واقفانِ نیندی گر

گمان در وهمی نیم اَْفکَنَدْشان نشان و تقلید اهل زَ هزاران صد

بالشان و رپ جمله و قایم ست استداللشان  و تَقلید به ظن که ٢١٣٠

سرنگون کورانْ جمله این فُتَند در دون شَیطانِ آن اَنْگیزد شُبهه ای

بود تَمکین بی سخت چوبین پای بود چوبین استداللیانْ پای

خیره سر گردد کوه ثباتَش کَز ردیده و زمانِ قُطبِ آن غیرِ

حصا بر او سرنگونْ َنیفُتَد تا عصا باشد، عصا نابینا پای

بصر سلطانِ کیست؟ را دین اَهل ظفَر شد را سپه کو سواری آن ٢١٣۵

دیده اند روشن َِخلْق ناهپ در دیده اند هر اگر کوران عصا با

جهان در مرده اَنْدی کوران جمله شَهان و بدَندی بینایان نه گر

سود و تجارت ها نه عمارت نه درود نه آید، کشت کوران زِ نه
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استدِاللتان چوب شکَستی در افضالتان و رحمت نکردی گر

جلیل بینا دادشان؟ که عصا آن دلیل و قیاسات بود؟ چه عصا این ٢١۴٠

ضریر! ای بِشْکَن خُرد را عصا آن نَفیر و جنگ آلتِ شُد عصا چون

زَدیت وِی بر هم خَشم از عصا آن آمدیت پیش تا داد عصاتان او

آورید میانه در را دیدِبان اَْندَرید کار بچِِه کوران! حلْقۀ

عصا از دید چه ها کادم نگر در عصا دادت کو گیر او ندام

خَبر با اُستُن و مار شُد عصا چون نگر را اَحمد و موسٰى معجزۀ ٢١۴۵

دین بهرِ از می زَنَند نوبت پنج حنین اُستُن از و ماری عصا از

معجزه چندین به حاجت بدی کی مزه این بودی نامعقول نه گر

مد و رج بی معجزه، بیانِ بی می خورد عقلَش معقول ست چه هر

بین مقْبول مقْبلی، هر دلِ در بین نامعقول ِبکْرِ ریقط این

حسد از رمیدَند در جزایرِ در دد و دیو آدم بیم کز همچنان ٢١۵٠

گیا زیر منکران کَشیده سر َانْبیا معجزاتِ بیم ز هم

کی اند که ندانی تا تَسلُّس در ِزینْد مسلمانی ناموس به تا

پادشاه نام و می مالند نُقره تباه َنقْدِ آن بر قَّبانْ همچو

صرع تُخم نان در همچو آن نباط شَرع و توحید اَلفاظشان ظاهرِ

زَنَد هم بر حقَش دین زَنَد دم َزنَد دم تا نه زَهره را فلسفی ٢١۵۵

او فَرمانِ در دو آن گوید هرچه او جانِ و جماد او پایِ و دست

می دهند گواهی پاهاشان و دست می َنهند تُهمت که چه گر زبان با
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ل ْ َ و ا ِت د ه ر گ ْ ِن آ َن ُ َم َسَّ و ه ْ َعَ ُّ ا ی َصّ ر ٔه ْ ُ ھاِر ِاْ
او ِ َ ِرسا َم َسَّ و ه ْ َعَ ُّ ا ی َصَّ د َّ َ ُ ت َّ َ ه گ ر دادِن ی وا و ه َ ْ الَّ ه ْ َعَ
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زود؟ چیست این بگو اَحمد! ای گفت بود بوجهل کَفِ اَنْدر سنگ ها

آسمان رازِِ زِ داری خَبر چون نَهان؟ مشتَم در چیست رسولی، گر

راست؟ و حقّیم ما که آن بگوید یا چه هاست آن بگویم خواهی؟ چون گفت ٢١۶٠

قادرتَرست آن از حق آری گفت ناِدرتَرست دوم این بوجهل گفت

دِرنگ بی آمد گفتن شَهادت در سنگ پاره هر او مشتِ میانِ از
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سفت اله سولر اَحمد گوهرِ گفت اله ا و گفت لها ال

زمین بر را سنگ ها آن خشم زِ زَد این بوجهل سنگ ها از شَنید چون
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داد آواز ف چ آ او، ُه ْ َ ُ ّ ا َی َر َ ُ ن ؤ ُراْ ا دِن َرسا غام و ب ُ ٔه ّ ٔه ّ َ
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انْتظار ز مطرب گشت عاجز که زان گوش دار مطرب حالِ و گرد باز ٢١۶۵

خَر بازْ تحاج زِ را ما بندۀ عمر کای را عمر مر آمد بانگ

قَدَم کُن رنْجه تو گورستان سویِ محتَرم و خاص داریم بنده ای

تمام هن کَف در دینار هفتصد عام بیت المالِ زِ ،رجِهب عمر ای

دار معذور کنون بستان، قَدَر این اختیار را ما تو کای بر، او پیش

بیا اینجا شُد، خَرج چون کُن، خَرج ابریشم بها بهرِ از قَدَر این ٢١٧٠

بِبست خدمت این بهرِ را میان تا جست آواز هیبتِ زآن عمر پس

جو و جست  در همیان، بغَل در رو بِنْهاد عمر گورستانْ سویِ

کسی آنجا ندید او پیر، آن غیرِ بسی شد دوانه گورستان گرد

ندید او پیر، آن غیرِ و گشت مانده دوید دِگرباره نَبود این گفت

است فَرُخنده ای و شایسته و صافی است بنده ای را ما فرمود حق گفت ٢١٧۵

حبذا پنهان! ِرس ای حبذا خدا؟ خاص بود کی چنگی پیر

دشت گردِ شکاری شیرِ آن همچو ِبگشت گورستان گردِ دیگر بار

بسی ست روشن دلِ ظلْمت در گفت نیست پیر غیرِ که گشتَش یقین چون

جست پیر و فُتاد عطسه عمر بر نشَست آنجا اَدب صد با او، آمد

گرفت لرزیدن و کرد رفتن عزم شگفت اَنْدر مانْد دید، را عمر مر ٢١٨٠

فُتاد چنگی پیرکی بر محتسب داد تو از خدایا باطن در گفت

زرد روی و شَرمسار را او دید کرد پیر آن خر اندر نَظر چون

آورده ام حق ز بشارت ها تک مرم من از مترس، گفتش عمر پس

کرد تو رویِ عاشق را عمر تا کرد تو خویِ مدحتِ یزدان چند

راز قْبالا از گویم گوشَت به تا مساز مهجوری و بِنْشین من پیش ٢١٨۵

بی حدَت؟ غَمانِ و رنج از چونی می پرسدَت می کند، سالمت حق

بیا اینجا باز و را این کُن خَرج ابریشم بها چند، قُراضه ای نَک
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می طپید خود بر و می خایید دست شَنید را آن چون گشت لرزان پیر

پیر بیچاره شُد آب شَرم از که بس! بی نَظیر خدایِ کای می زد بانگ

کرد خُرد زمین بر زد را چنگ درد رفت حد از و بِگریست بسی چون ٢١٩٠

شاه راه از راه زَن تو مرا ای اله از حجابم بوده ای گفت

کَمال پیش سیه رویم تو زِ ای سال هفتاد من خونِ بِخورده ای

جفا در رفته عمرِِ بر کُن رحم باوفا باعطای خدایِ ای

جهان در آن قیمتِ نَدانَد کَس آن از روزی هر که عمری قح داد

بم و زیر در را جمله دمیدم در دم به دم را خود عمرِِ کردم خَرج ٢١٩۵

فراق َتلْخ مد یادم از رفت عراق پردۀ و هر یادِ کَز آه

بِمرد دل من، دل کشتِ شُد خُشک خُرد اَْفکَندِ زیر َتریِ کَز وای

نَهار شُد بی گَه و بگذشت کاروان چهار و بیست این آواز کَز وای

دادخواه زین کَس، زِ نه خواهم، داد فریادخواه زین فریاد خدا ای

نزدیک تَر من به من از او که زآن مگر جز نَیابم، کَس از خود دادِ ٢٢٠٠

مرا کَم شُد این چون بینم، وِرا پس مرا دم  مد رسد وِی از منی کین

نَظر خود، سویِ نه داری، او سویِ ُشمر زَر باشد تو با کو آن، همچو
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اق ِ ْ ِا قاِم َ ت، ی  قاِمِ َ از را او َ َ ه، َ ُ ّ َی ا ِ َر ، َ ُ دن دا
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تو هشیاری آثار هم هست تو ِزاری این که گفتَش عمر پس

است دیگر گناهی هشیاری که زآن است دیگر راهی گشته فانی راه

خدا پردۀ مستَقبلَت و ماضی مامضٰى یادِ زِ هشیاری هست ٢٢٠۵

نی؟ چو دو هر این از باشی گرِه پر کی به تا دو، هر به زَن اَنْدر آتش

نیست آواز و لب آن همنشین نیست هم راز بود، نی با گرِه تا

خَودی با هم آمدی، خانه به چون مرتَدی طوفی به خود طوفی، به چون

بتر تو گناه از تو توبۀ بی خبر خبردِه از خبرهات ای

بگو توبه، این از توبه کُنی کی توبه جو گذشته حال از تو ای ٢٢١٠

زَنی ُقبله  را زار گریۀ گاه کُنی قبله را زیر بانگِ گاه

شُد بیدار اَنْدَرون از پیر جانِ شُد اسرار آینۀ فاروق که چون
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اول دفتر

شُد زنده دیگر جانِ و رفت جانْش شُد بی خنده و بی گریه جان، همچو

آسمان و زمین از شُد برون که زمان آن درونَش آمد حیرتی

بِگو می دانی، تو نمی دانم من جو و جست ورایِ از جویی و جست ٢٢١۵

ذوالجالل جمالِ در گشته غَرقه قال و حال ورایِ از قالی و حال

بِْشناسدَش کسی دریا، جز به یا باَشدَش خَالصی که نه َغرقه ای

نیستی تقاضا بر تقاضا گر نیستی گویا کُل از جزو، عقل

می رسد بِدینجا دریا آن موج می رسد تَقاضا بر تَقاضا چون

کَشید پرده در روی حالش و پیر رسید اینجا پیر حالِ قصۀ که چون ٢٢٢٠

بِمانْد ما دهانِ در گفته نیم َفشانْد گو و گفت ز را دامن پیر،

باختن بِشاید جانْ هزاران صد ساختن شْرتع و عیش این یپ از

باش جانباز جهانْ خورشیدِ همچو باش باز جان، بیشۀ شکارِ در

می کُنند پر می شود، تی دمی هر بلند خورشیدِ افتاد جانْ فَشان

نوی بِنْما را کهنه جهانِ مر معنوی! آفتابِ ای فَشان جانْ ٢٢٢۵

رِوان آبِ چون غَیب از می رسد روان و جان آدمی وجودِ در

� �

: د ی  نادی ُ بازاری ِ
َ روز ه دو آن ُدعای ر

َ

: دن یان و ، فاً َ تَ ِْسٍک ُ لَّ ُ ِط ْ َا فاً َخَ ٍق ِ
ْ ُ لَّ ُ ِط ْ َا ُمَّ َالّ

وا راِه رِف ْ ُ ی ت، ا ّق َ راِه ِِد جا ُ ْق ِ
ْ ُ آن

� �

می کُنند منادی خوش فرشته دو پند بهرِ دایم، که پیغامبر گفت

هزار صد ،دِه عوض را دِرمشان هر دار سیر را منْفقان خدایا کای

زیان اَنْدر زیانْ ا مدِه تو جهان در را ممسکان خدایا، ای

مده حق امرِِ به جز را حق مالِ ِبه نفاقا کَز مساکا بسا ای ٢٢٣٠

کافَران عدادِ از نباشی تا بی کَران گنج تو عوض یابی تا

مصطفٰى بر تیغَشان گردد چیره تا همی کردند قُربان کُاشْتُران

دلی هر نیابد در را حق اَمرِ واصلی از بازجو را حق اَمرِ

کرد بذْل او یاغیان بر شَه مالِ کرد عدل کو یاغیی غُالم چون
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است حسرت انْفاق هاشان همه کان است غَفلَت اَهل انْذارِ نُبی در ٢٢٣۵

سیاه رویِ و دوری فَزاید؟ چه شاه نَزدِ دادش و یاغی این عدلِ

قَبول اومیدِ به قُربانْ بودشان رسول حربِِ در مکّه سرورانِ

المستَقیم راطالص اهدِ نمازْ در بیم زِ همی گوید مؤمن این بهرِ

است عاشق سخایِ خود سپردن جان است الیِق را سخی دادنْ دِرم  آن

دهند جانَت حق، بهرِ از دهی جان دهند نانَت حق، بهرِ از دهی نان ٢٢۴٠

کردگار بخشَد بی برگیش برگِ چنار این برگ هایِ بِریزد گر

پای مال؟ الهت فَضل کُند کی مال تو دستِ در جود از نَمانْد گر

بهی باشد مزرعه اَنْدر لیکَش تَهی اَنْبارش گردد کارد، که هر

خَورد پاک حوادث موش و اُشْپش کرد صرفه و مانْد اَنْبار در که آن و

جو معنیت در است، صفْر صورتَت جو باتثا در است، نَفی جهانْ این ٢٢۴۵

بِخَر را شیرین دریایِ چون جانِ بر تیغْ پیش تَلْخ شورِ جانِ

داستان این کُن گوش من از باری آستان زین شُدن نمی دانی رو
� �

ت دا ْر
َ
و ود ه ذ ی طا ِم حا از ود زماِن ْم َ َ ه خ ه ّ ِ

� �

خویش جودِ غُالم را حاتم کرده پیش امَای در بود خَلیفه یک

برداشته جهانْ از حاجت و فَقر َافْراشته داد و اکْرام رایتِ

آمده قاف تا قاف از او دادِ آمده صاف بخششَش از رد و بحر ٢٢۵٠

بود وهاب بخشایش مظهرِ بود آب و ابر خاک، جهانِ در

قافله بر قافله جودش سویِ َزلزله در کان و بحر عطایش از

آوازه اَش جود به عالم در رفته دروازه اَش و در حاجت قبله

عجب در سخایش و جود از مانْده عرب و تُرک هم روم، هم عجم، هم

عجم هم زو، عرب هم گشته زنده َکرم دریایِ و بود حیوان آبِ ٢٢۵۵

� �

ی و و َّ ِ ِ
َ َ او، با زن ای ما و ش و ِی ا َا ٔه ّ

� �

را گوی و گفت برد حد از و گفت را شوی مر زَنی اَعرابی شب یک
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ناخَوشیم ما خَوشی، در عالم جمله می کَشیم ما جفا، و فقر همه کین

اشک دیده از آب مان نه، کوزه مان رشک و درد خورش مان نانْ نه، نان مانِ

ماهتاب از لحاف و نهالین شب آفتاب تابِ روز، ما جامۀ

داشته بر آسمان سویِ دست پنْداشته نان قُرص را مه قُرص ٢٢۶٠

ما روی اَْندیشی از شب و روز ما درویشی زِ درویشان نَنگِ

مردمان از سامری مثالِ بر رمان ما از شده بیگانه و خویش

جسک و مرگ کُن، خَمش گوید مرا مر َنسک مشتِ یک کسی از بخواهم گر

خَطا خَط َانْدَر همچو تو، عرب در عطا و است غَزو فخْر را عرب مر

گشته ایم بی سر فَقْر تیغ به ما ُکشته ایم خود بی غَزا ما غَزا؟ چه ٢٢۶۵

می زَنیم رگ هوا در را مگس مر می تَنیم گدایی بر ما عطا؟ چه

کَنَم بر تَن از دلقَش بِخُسبد، شب منَم من گر رسد، مهمان کسی گر

� �

م َ َ ْ ُ
و خ را شان ا و ر، وِّ َ ُ یاِن تاج، ُ داِن ُ دِن ور

ه ُر َ از را ه َ و ن، دا ق َ ْقد َ از را ل و ن، دا ل ِ وا و
� �

شُدن باید محسنان میهمانِ فَن به دانایان گفتند این بهرِ

خَسی از را حاصلَت ستانَد کو کسی آن میهمانِ و مرید تو

کُند تیره را تو مر نَدْهد، نور کُند چیره را تو چون چیره، نیست ٢٢٧٠

دیگران وِی از یابند کی نور قران اَنْدر نبود نوری ورا چون

یشم که ا چشم ها در کَشَد چه چشم داوریِ کُند کو اَعمش همچو

ما مغرورِ مبا مهمانی هیچ عنا و فقر در است این ما حالِ

نگر ما اَنْدر و بگشا چشم ها صور در ندیدی اَر سال، ده طقَح

َشعشَعی زبانَش ظلْمت، دِلش در مدَّعی درونِ چون ما ظاهرِ ٢٢٧۵

بوالبشَر و شَیث زِ افزون دعویش اثر نه را، او نه بویی خدا از

بیش اَبدالیم ز همی گوید او خویش نَقْش وِرا نَنْموده دیو

کسی خود او هست که آید گمان تا بسی بِدُزیده درویشان حرفِ

یزید او درونِ از دارد نَنگ بایزید بر سخَن در گیرد خُرده
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استخوان یک قح نَنْداخت او پیش آسمان خوانِ و نان از بی نَوا ٢٢٨٠

خلیفه زاده ام حقّم، نایبِِ بِْنهاده ام خوانْ که کرده ندا او

هیچ سیر، جودم خوانِ از خورید تا پیچ پیچ ساده دالنِ اَلصال

نارسان فردا ، گشته در آن گردِ کَسان فردا، وعدۀ بر سال ها

کَمی و بیش از گردد آشکار آدمی ِرس که تا باید دیر

اَژدها و مور و است مار خانۀ یا است، گنج بدَن دیوارِ زیرِ ٢٢٨۵

سود؟ چه گاهی آ رفت، طالب عمرِ نبود چیزی کو گشت پیدا که چون

� �

دد َ
ِ ِصْدق قاِد ا ر وِّ َ ُ ِی دی ُ د ُا آن یاِن َ

ده د واب ش
َ

د ی قا قاد ا ن د و ت، ا ی او
ِ ن ی و د د َ را ش

َ
و د نُ د َ را او ش آ و آب و د، با

� �

دروغ آن آید نافع او قح در فُروغ کَز آید طالب نادر لیک

جسد آمد آن و پنْداشت، جان گرچه رسد جایی خود نیکِ قَصدِ به او

روا او نماز آن و نی قبله را قبله شب دلِ در تَحری چون

است ظاهر بر نانْ طقَح را ما لیک است سر اندر جان قحط را مدَّعی ٢٢٩٠

کَنیم؟ جان مزور ِناموس بهرِِ کُنیم؟ پنهان مدَّعی چون چرا ما

� �

زن با دن یان َ و ر َ ِت َض َ
و را، ود زِن ی ا ْ َا ودِن ر َ

� �

گذَشت َافْزون تَر عمر؟ از مانْد چه خود کَشت و دخْل جویی چند گفتَش شوی

بگذرد سیلی همچو دو هر که زآن َننْگرد نُقْصان و بیش اَنْدر عاقل

مگو وِی از دمی، نمی یابد چون تیره رو لیس خواه و صاف خواه

زَبر و زیر بی عیش، خوش می زید جانور هزاران عالم اندرین ٢٢٩۵

ناساخته شب برگِ و درخت بر فاخته را خدا می گوید شُکر

مجیب ای توست بر رِزْق کاعتمادِ عْندَلیب را خدا می گوید حمد

امید ببریده مردار همه از نَوید کرده را شاه دستِ باز،
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نعم المعیل حق و عیال اله شد پیل به تا گیری پشّه از همچنین

ماست بودِ و باد گردِ و بخار از سینه هاست اَنْدر که غَم ها همه این ٢٣٠٠

ماست وسواس چنان آن و شُد چنیِن این ماست داس چون بیخ کَن غَمانِ این

چاره ای ست گر بِران، خود از مرگ جزوِ پاره ای ست مردن زِ رنجی، هر که دان

ریخت خواهند سرت بر کُلَّش که دان گریخت نَتْوانی مرگ جزوِ زِ چون

خدا را کُل می کُند شیرین که دان را تو مر شیرین گشت اَر مرگ جزوِ

فُضول ای رومگردان رسولش از رسول می آید مرگ از دردها، ٢٣٠۵

نَبرد جان پرستد، را تَن او که هر مرد تَلْخ او می زید، شیرین که هر

می کُشَند را آن مر َفربه تَر، که آن می َکشَند صحرا زِ را گوسفندان

سر؟ زِ زَر فَسانۀ این گیری چند تَمر! ای آمد صبح و گذشت شب

بدی زَر اَول خود گشتی، طلَب زَر بدی قانع تَر و بودی جوان تو

شُدی؟ فاسد پختَنَت میوه وقتِ شُدی؟ کاسد چون میوه پر بدی رز ٢٣١٠

رود واپس تَر نه رسن تابان چون شود شیرین تَر که باید میوه اَت

مصلَحت با کارها برآید تا هم صفَت باید فتج ،مایی جفتِ

نگر در موزه و کَفْش جفتِ دو در همِدگر مثالِ بر باید جفت

را تو مر ناید کار جفتَش دو هر پا به آید تَنگ دو، از کفش یکی گر

گرگ؟ هیچ دیدی بیشه شیرِ جفتِ بزرگ؟ دیگر آن و خُرد یک ،رد جفتِ ٢٣١۵

مال مال رپ این و خالی یکی آن جوال جفتِ شُتُر بر ناید راست

می روی شَناعت سویِ چرا تو قَوی دل قَناعت سویِ روم من

روز به تا زن، با می گفت نَسق زین سوز و اخْالص سرِ از قانع مردِ

� �

وَن و ُق َِم و، م ود قام َ از و َدم َ از ون ْ َا َن ُ را، وی َ زْن دِن ت َ َ

ت، را و ْل وُّ َ قاِم َ آن ت، ا ت را ا َن  ُ ن ا ُون، َع ْ ٰماال
د با َدا ِ تاً ْ َ َُر َ و دارد زیان ود ٔه عام ُ و قام َ وِق ن َن ُ ن ا و

� �

بیش خورد نخواهم تو فُسونِ من کیش! ناموس کای بانگ، زد او بر زن

مگو َنخْوت از و کبر از سخَن رو، مگو دعوت و دعوی از تُرهات ٢٣٢٠
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شَرم دار و بِبین خود حالِ و کار بار و کار و طمطراق حرفِ چند

جامه تَر؟ هگ آن و برف و سرد روز زشت تَر گدایانْ از و زشت کبر

بیت العْنکَبوت چو خانه را تو ای بروت و باد و دم و دعوی چند

آموختی نام تو َقناعت ها، از َافْروختی؟ جان تو کی قَناعت از

رنج؟ زِ نمی دانی وا تو را گنج گنج چیست؟ قَناعت پیغمبر گفت ٢٣٢۵

روان رنج و غَم ای الف، مزن تو روان گنج جز نیست قَناعت این

دغَل جفتِ نی اَم انْصافَم، جفتِ بغَل زن کمتر جفت، مخوانَم تو

می زَنی؟ رگ هوا در را ملَخ چون می زَنی بگ با و میر با قَدَم چون

نالشی در اْشکَم تَهی نی چون چالشی در استخوان زین سگان با

توست رگ های در آنچه نگویم تا سست ستس خواری به منْگر من سویِ ٢٣٣٠

دیده ای؟ چون را عقل کَم نم مر دیده ای؟ اَفْزون من از را خود عقل

بِه بی عقل تو عقل نَنگِ زِ ای مجِه ما اَنْدر غافل گرگِ همچو

است کَژْدم و مار که آن، است عقل نه آن است مردم عقیلۀ تو عقل که چون

باد کوتاه ما ز تو، عقل و فَضل باد اله تو، مکْرِ و ظلْم مخَص

عرب نَنگِ ای ماری و مارگیری عجب؟ این فُسون گر، هم ماری، تو هم ٢٣٣۵

بگداختی غَم و درد از برف همچو ِبشْناختی خود زشتی اگر زاغ

او بر اَفْسون مار و مار بر فُسون او عدو چون بِخوانَد َافْسون گر مردِ

شکار؟ گشتی را مار فُسون کی مار اَفْسونِ او دام نبودی گر

مار اَفْسونِ زمان آن درنَیابد کار و کسب حرص ز َافْسون گر مردِ

ببین من فُسونِ دیدی، خود آنِ هین و هین ُفسون گر ای گوید مار ٢٣۴٠

مرا شَر و شور رسوایِ کُُنی تا مرا مر فَریبی حق نام به تو

تو وایِ کردی، دام را حق نام تو رایِ آن نی بست، حقَّم نام

تَن و جان سپردم قح نام به من من دادِ تو از بِستانَد حق نام

برد زندانَت به من همچون که یا برد جانَت رگِ من زَخم به یا

طومارها جوان شویِ بر خوانْد گفتارها نَخش گونه این از زن ٢٣۴۵
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ق َ کاِر و َ ْ َ واری ران
َ

را زن َ ْد َ دن ت
َ

ن و ِی وا ی َ ِن ُ و یال ران
َ
و َ ن َ َ ه ْ َ و َ ِن ْل ِنَ ُ

� �

مزن سر بر مرا آمد فَخْر فَقر بوالحزن؟ یا زنی تو زن! ای گفت

پناه سازد کُلَه کَز او بود کَل کُاله همچون بود را سر ،زَر و مال

آیدَش خوش تَر رفت، کَالهش چون باَشدَش رعنا و جعد ُزلفِ که آن

نَظر پوشیده که بِه برهنه پس بصر مانندِ به باشد حق مردِ

پوش عیب جامۀ بنده از برکَنَد برده فُروش آن کردن، عرضه وقتِ ٢٣۵٠

کُند وِی با ُخدعه ای جامه به لب کُند؟ کی برهنه ش عیبی، بود رو

رمد تو از او کردن، برهنه از بد و نیک از است شَرمنده این گوید

عیب پوش مالش و است مال را خواجه گوش به تا غَرقه، است عیب در خواجه

جامعی طمع ها را، دل ها گشت طامعی نبیند عیبش طمع کَز

کان د در او کٰالۀ نیابد هر کان ِزَر چون سخَن گوید گدا رو ٢٣۵۵

سست سست بِمنگر درویشی سوی توست مَفه ورایِ درویشی کارِ

ذوالجالل از ژرف دارند روزیی مال و ملْک ورایِ درویشان که زآن

بی دالن بر اسَتم گری کُنند کی عادالن و است عادل تعالٰى، حق

نَهند آتش سرِ بر را دِگر وین دهند کاال و نعمت را یکی آن

جهان دو هر خالق و خدا بر گمان این دارد که سوزا، آتشَش ٢٣۶٠

ناز و است پنهان ِزع هزاران نه، مجاز؟ و است گزاف از َفخْری فَقْر

خوانْدی مارگیرم و یارگیر راندی لَقب ها من بر غَضب ها از

ضرار نَبود سرکوفتن از تاش مار دندانِ برکَنَم بِگیرم، گر

دوست علْم زین می کُنم را عدو من اوست جانِ ِعدو دندانْ آن که زآن

سرنگون من کرده ام را طمع این فُسون من نخوانم گز هر طمع، از ٢٣۶۵

عالمی ست من دلِ در قَناعت از نیست خَلْق از من عطم له، اشح

گُمان آن نَمانَد تا آ، فُرود زآن چنان بینی اَمرودبن سرِ بر

توی آن و بینی، گردنده را خانه شَوی سرگشته تو، برگردی که چون
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َرٔه ْ َ از را س َ ت، ا ِوْی جا آ از ی، دِن ُ آن یاِن
از ون  د. ما خ ُ خ ْ ُ و د َ ما ِ ود َ را تاب آ ود َ ٔ د. ود وِد و

د با ِامام و د با وَ را را او دی ِی ٔه  از ود، د د، آ رون رنگ 
� �

شکُفت بنی هاشم کَز نَقْشی زشت ِبگفت و ابوجهل، را اَحمد دید

کاراَفْزاستی گرچه گفتی، راست راستی که وِرا مر اَحمد گفت ٢٣٧٠

بِتاب خوش غربی، زِ نی شرقی، زِ نی آفتاب ای بِگفت صدّیقَش، دید

نه چیز دنیایِ ز تو رهیده ای عزیز! ای گفتی راست اَحمد: گفت

چرا؟ را، ضدگو دو گفتی راست گو صْدرالورٰى ای گفتند: حاضرین

هست که بیند آن من در هندو و ترک دست مصقولِ آیینه ام، من گفت:

آ برتَر زنانه تَحریِ زین مرا می بینی طماع اَر زن! ای ٢٣٧۵

بود نعمت آن که آنجا طمع، کو بود رحمت و مانَد را طمع آن

دوتو بینی غنا اَنْدر، فَقر به تا تو دو روزی را فَقر کُن امتحان

ذوالجالل ِزع فَقرست، در که زآن مالل این بگذار و فَقر با کْن صبر

انگبین بحرِ غرقِ قَناعت از بِبین جانْ هزاران و مفْروش، سرکه

گُل شکَر اَنْدر آغشته گل همچو نگر تلخی کَش جانِ هزاران صد ٢٣٨٠

شُدی پیدا دل شرح جانم زِ تا بدی گنجا را تو مر دریغا ای

روان نمی گردد خوش بی کَشَنده جان پستانِ در است شیر سخَن این

شُد گوینده بود، مرده ار واعظ شُد جوینده و تشنه چون مستَمع

الل و گنگ گفتن، به گردد زبان صد بی مالل آمد تازه چون مستَمع

حرم اَهل شوند پنهان در پرده درم از آید در نامحرم که چون ٢٣٨۵

روی بند ستیرانْ آن برگشایند گزند از دور محرمی، آید در ور

کنند بینا دیدۀ برای از کُنند زیبا خوش و خوب را چه هر

اَصم؟ بی حس گوش برایِ از بم و زیر و چنگ آوازِ بود کی

نکرد اَخْشَم یپ و کرد حس بهرِ نکرد خوش دم حق بیهوده را مشک

َافْراخته ست نور و نار بس میان، در برساخته ست آسمان و زمین حق، ٢٣٩٠
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اَفْالکیان کَنسم را آسمان خاکیان برایِ از را زمین این

بود پیدا مکان هر مشتریِ بود باال دشمن سفلی مردِ

آراستی؟ کور بهرِ را خویشتن برخاستی! تو هیچ ستیره! ای

کُنم؟ چون نباشد، چون تو روزی کُنم مکنون درِ پر را جهان گر

بِگو من َترکِ به نمی گویی، رو بِگو زن ای ره زنی و جنگ تَرکِ ٢٣٩۵

می رمد هم صلح ها از دلم کین بد و نیک جنگِ جایِ چه مرا مر

کُنم مان و خان تَرکِ مد همین که کنم آن وگرنه کردی، خَمش گر
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ش و ٔه از دن فار ْ ِ ْ ِا و را و زن دِن اعات ُ
� �

است زن دام خود گریه گریان، گشت است توسن و تُند که را او دید چو زن

داشتم دیگر اومیدِ تو از پنْداشتم؟ چنین کی تو از گفت:

ستی نی شمااَم، خاکِ من گفت: نیستی ریقط از آمد در زن ٢۴٠٠

توست فرمانِ جملگی فرمان و حکْم اوست آنِ هستم، چه هر و جان و جسم

است تو بهرِ آن، نیست خویشَم بهرِِ جست صبر از دِلم درویشی ز گر

بی نَوا باشی که نمی خواهم من دوا بودی دردها در مرا تو

حنین و ناله این توستَم برایِ از این نیست خویشم بهرِ کَز تو، جان

تو پیش میرد که خواهد نَفَس هر تو خویش بهرِ که واله من خویش ٢۴٠۵

بدی واقف من جانِ ضمیرِ از فدا من روانِ کش جانَت کاش

تَن زِ هم گشتم، بیزار جانْ زِ هم ظن به بودی چنین این من با تو چون

سکون را جان ای من، با چنینی تو چون کردیم، زَر و سیم بر را خاک

می کُنی؟ َتبرا من از قَدَر، زین می کُنی جا دِلم و جان در که تو

عذرخواه جانْ را تو تَبرایِ ای دستگاه هستَت که کُن، تَبرا تو ٢۴١٠

شَمن چون بودی تو بودم، صنَم چون من که را زمانی آن می کُن یاد

سوخته ست گوید: پخت، گویی: چه هر اَْفروخته ست دل تو وفق بر بنده

می سزی شیرین، که یا تُرش با یا پزی هرچِه م با تو، پاناخس من

آمدم جان سرِ از حکْمت پیش آمدم ایمان به نَک گفتم، کُفر

تاختم در خَر گستاخ تو پیش َنشْناختم را تو شاهانۀ خویِ ٢۴١۵
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انداختم اعتراض کردم، توبه ساختم چراغی تو عفو زِ چون

بِزن را، گردن تو پیش می کَشَم َکفَن و شمشیر تو پیش می نَهم

مکُن این ولیکن کُن، خواهی چه هر سخُن؟ می گویی تلخ فراقِ از

مستَمر شفیعی او من، بی تو با سر هست عذرخواهی من از تو در

جست رمج من دلِ او اعتمادِ زِ توست خُلق درونَت، در خواهم عذر ٢۴٢٠

َانْگبین من صد ز بِه خُلْقَت که ای خشمگین ای خود ز پنهان کُن رحم

فُتاد وِی بر گریه  ای میانه در گشاد و لطف با می گفت نَسق زین

ِدلربای خود او بد بی گریه که زو، های های و گذشت حد از چون گریه

وحید مردِ دلِ در شَراری زَد پدید برفی یکی باران آن از شُد

کرد؟ آغاز بندگی چون بود چون مرد بود خوبش روی بندۀ که آن ٢۴٢۵

شود؟ گریان تو پیش چون شَوی چون بود لرزان دِلت کبرش از که آن

بود؟ چون او نیاز، در آید که چون بود خون جانْ و دل نازَش از که آن

خاست؟ عذر در او چو بود چِه ما عذرِ ماست دام جفااَش و جور در که آن

جست؟ دانند چون آراست، حق زآنچه آراسته ست قح للنّٰاس ِنزُی

برید؟ حوا از آدم تَوانَد کی آفرید الیهاش یسکُن پی چون ٢۴٣٠

خویش زالِ اسیرِ فرمانْ در هست بیش حمزه وزْ بود، اَر زال ستَمر

می زدی حمیرا یا کَلَّمینی آمدی گفتَش مستِ عالم که آن

حجاب در باشد چو جوشَد او آتش ز نهیب از آتش بر شد غالب آب

هوا کَردش را، آب آن کرد نیست را دو هر آمد حایِل دیگی که چون

طالبی را زن و مغْلوب باطناً غالبی اَر آب چو زن، بر ظاهراً ٢۴٣۵

کَمی ست از آن است، کَم را حیوان مهر آدمی ست در خاصیتی چنین این

� �

ُِل ٰجا ْا نَّ ُ ُ ِ ْغ
َ
و َل ٰعا اْ َن ْ ِ ْغ

َ نَّ ُ َّ ِا : ر ن ا یاِن
� �

صاحب دِالن بر و سخت، آید غالب عاقالن بر زَن که: پیغامبر گفت

روند خیره بس و تُند ایشان که زآن شوند چیره جاهالنْ زن بر باز

نَهاد بر غالب است حیوانی که زآن وداد و لطف و رِقَّت بودشان کَم

بود حیوانی وصفِ شَهوت، و خشم بود انسانی وصفِ رِقَّت، و مهر ٢۴۴٠
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نیست مخْلوق گوییا، آن است خالق نیست معشوق آن، است حق پرتوِ
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ِ
َطَ از ود زن ماِس ِا ه آ را ود د ْ َ دِن م س

ن دا ق َ ِاشارت را زن راِض ا آن و ت، َ
ت ده ای دا ده، د با ت ده ای دا ِل ِد َ
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عوان مردن، ساعتِ عوانی، کَز چنان شُد، پشیمان گفتن زآن مرد

زَدم؟ چون لگدَها من جانْ سرِ بر آمدم؟ چون جانْ جانِ مخَص گفت:

سر زِِ را پا ما عقل نَدانَد تا بصر پوشَد فُرو آید، قَضا چون

می درد گربیانْ بِدْریده، پرده می َخورد را خود بگذشت، قَضا چون ٢۴۴۵

می شَوم مسلمان کافر، بدَم گر می َشوم پشیمان زن! ای گفت: مرد

بن و بیخ از یک بارگیم مکَن بر ِبکُن رحمی توام، گَنه کارِ من

می شود مسلمان آرد، عذر که چون می شود پشیمان اَر پیر کافرِِ

عدَم هم و وجود هم او، عاشق َکرم پر و است رحمت پر حضرتِ

کیمیا آن بندۀ نُقره و سم کبریا آن عاشق ایمانْ و کفر ٢۴۵٠

� �

و زَ نان د، َّ ا َ
ِ
َّ َ ُ دو ون و ٰی و : آن یاِن َ

د َ َ وس َْوت َخ ون دِن ناجات ُ و ور، و مات ُظُ و زَ
� �

بی رهی این و دارد ره آن ظاهر، رهی را معنی فرعونْ، و موسی

بدِه گریان هم فرعون نیم شب شده ناالن قح پیش موسٰى روزْ

منَم؟ من گوید که باشد، غُل ورنه گردنم؟ بر خدا ای است غُل چه کین

کرده ای مَکدََّر هم زآن، مرا مر کرده ای منور را موسٰى که زآن

کرده ای سیه رو را جانم ماه کرده ای مه رو تو را موسٰى که زآن ٢۴۵۵

چاره ام؟ باشد چه آمد خسوف چون استاره ام نَبود ماهی از بهتر

می زَنَند پنگان خَلْق و گرفت هم می َزنَند سلطان و بر گر نوبتَم

می کُنند رسوا زَخْمه زآن را ماه می کُنند غوغا و طاس آن می زَنَند
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من اعالیِ یبر اَن طاس، زَخم من! وایِ ای خلق، زِ فرعونم، که من

بیشه اَت در را، شاخ می شکافَد تیشه اَت اما خواجه تاشانیم، ٢۴۶٠

می کُند معطل را دیگر شاخ می کُند موصل را شاخی باز،

نی جست؟ تیشه دستِ از شاخ هیچ نی هست؟ دستی تیشه بر را شاخ

راست تو را کژی ها این کُن کَرم از راست تو تیشۀ آن که قدرت آن قح

شب جمله ربنٰاام یا در نه من عجب ای فرعون: گفته خود با باز

می شَوم؟ چون می رسم، موسٰى به چون می َشوم موزون و خاکی نَهان در ٢۴۶۵

می شود؟ سیه رو چون آتش پیش می شود ده تُو قَلْب ِزَر رنگِ

پوست لحظه یک کُند، مغزم لحظه ای اوست؟ ِکْمح در قالبم و قَلْب که نَه،

باش زشت گوید: که چون گردم زَرد باش کشت گوید: که چون گردم سبز

اله؟ کار این، غیرِ باشد چه خود سیاه مد یک کُند، ماهم لحظه ای

المکان و مکان اندر می دویم فَکان کُن حکم چوگان هایِ پیش ٢۴٧٠

شُد جنگ در موسیی با موسیی شُد رنگ اسیرِ بی رنگی که چون

آشتی دارند فرعون و موسی داشتی کان رسی، بی رنگی به چون

قال؟ و قیل از بود خالی کی رنگ سؤال نکته این بر آید را تو گر

خاست؟ جنگ در چون بی رنگ با رنگ خاست نگبی ر از رنگ کین عجب، این

می شود؟ چون ضد آب با عاقبت می شود اَفْزون آب ز روغن اصل ٢۴٧۵

گشته اَند؟ ضد چرا روغن، با آب اسرشته اَند آب ز را روغن که چون

ماجرا؟ اندر و جنگ اند در دو هر چرا گل از خار و است خار از گل چون

است صنْعت فُروشان خَر جنگِ همچو است حکْمت برایِ این، است جنگ نه یا

است ویرانی این جست، باید گنج است حیرانی آن، نه و است این نه یا

می کُنی گم را گنج َتوهم زآن می کُنی تَوهم گنجش تو آنچه ٢۴٨٠

جای ها مارتع در نَبود گنج رای ها و وهم تو دان عمارت چون

بود نَنْگی هست ها از را نیست بود جنگی و هستی عمارت در

کرد واداد را هست آن نیست که بل کرد فریاد نیستی از هست که نَه،

بیست است، گریزان تو از او که بل نیست ز گریزانَم من که: مگو تو

رد چوبِ با می رانَدَت درون وزْ خَود سوی او می خوانَدَت ظاهراً ٢۴٨۵

کَلیم از می دان فرعون نَفرتِ سلیم ای باژگونه ست نَعل های
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ه َ ِ اْالَ و یا دُّ ا َر ِ
َ

ھان، دو از یا ا ماِن ِ� �

است زَرده چون زمین بیضه، کآسمان است کرده اعتقادی حکیمک چون

آسمان حیطم این میانِ در خاکْدان این بِمانْد چون سایِل: گفت

عال بر نه می رود، َاسفَل به نه هوا در معلَّق قنْدیلی همچو

هوا اَنْدر بِمانْد شش جِهاتِ از سما جذبِِ کَز گفت: حکیمش آن ٢۴٩٠

آویخته آهنی مانْد میان در ریخته قُبۀ مقْناطیس ز چون

را تیره زمین خود در کَشَد کی صفا با آسمانِ گفت: دِگر آن

عاصفات میانِ اندر بِمانْد زآن جِهات شش از می کند دفْعش که بل

ضالل َانْدَر بِمانْد فرعون جانِ کَمال اهل خاطرِ فْعد زِ پس

آن و این بی بی رهانْ این مانده اند جهان آن و جهان این فْعد زِ پس ٢۴٩۵

مالل تو وجودِ از دارند که دان ذوالجالل بندگان از کَشی سر

کُنند شَیدا را تو هستی کاه کُنند پیدا چون دارند، کَهربا

کُنند طغیان را تو تَسلیم زود کُنند پنهان چون خویش کَهربایِ

است انسانی سغْبۀ و اسیر کو است حیوانی مرتَبۀ که آنچنان

کیا ای شناسش، حیوان چون سغْبه َاولیا دستِ به انسان مرتَبۀ ٢۵٠٠

عباد یا قُل بخوان: را، عالم جمله رشاد در اَحمد خوانْد خود بندۀ

رم حکْم در طرف هر می کَشانَد ُشتُر تو شُتُربان، همچون تو عقل

انْتها تا اُشْتُران مثالِ بر عقل ها و اَولیا، عقل اَند عقل

هزار صد جانِ است قَالۇوز یک اعتبار ز آخر بِنْگر ایشان اَنْدر

آفتاب بیند دیده کان دیده ای، بیاب اُشْتُربان؟ چه و قَالۇوز چه ٢۵٠۵

روز و است خورشید موقوفِ منتَظر، میخ دوز بِمانْده شب در جهان یک

بره ای پوستین در نَر شیرِ ذَره ای در نَهان خورشیدی اینْت

اشْتباه با منه هین کَه این بر پا کاه زیرِ در نَهان دریایی اینْت

رهنمون بهرِ است حق رحمتِ درون را، گمانی و شْتباهیا

نَهان در ره نمایش آن بود فَرد جهان در آمد فرد پیمبر هر ٢۵١٠

َنورد نَقْشی کهین در را خود کرد کرد سحر قُدرت به ُکبرِی معال
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حریف؟ شُد شَه با که آن است ضعیف کی ضعیف و دیدند فَرد َابلَهانَش

نیست عاقبت اَنْدیش کو آن وایِ نیست بیش مردی گفتند َابلَهان

� �

د وا ون را، ح ِ صا ٔ و ح ِ صا ِس ی ده  د دِن د م ْ َ
ی و ر َ

ا دک، ا و را مان ْ َ د َ ما ر شان ا َ َ د، ُ َھالک را ی ق َ

وًال ُ ْ َ ٰکان ًا ْ َا ُ ّ ا َی ِ
ْ َ ِ ِْم ِ

ُ ْ َا ی ْم ُ ُ ِّ َق ُ
و م. ْ َ

آن د با ِ غا
� �

مر قوم آن ،هلج زِ بریدَندَش یپ ُشتُر بد به صورت صالح ناقۀ

بدَند ایشان کور  آب و کور نانْ  شُدند خَصمش چون آب برای از ٢۵١۵

دریغ قح از داشتند را حق آبِِ میغ و جوی از خورد آب ٰناقَةُ اله

طالحان هالکِ در کَمینی شد صالحان جسم چو صالح ناقۀ

کرد چه سْقیاها و هنٰاُقةَ ال درد و مرگ کْمح ز اُمت آن بر تا

درست شهری اُشُتری، خون بهای ِبجست ایشان ز خدا قَهرِ شحنۀ

است فاقه در تَن و وصل اَنْدر روح است ناقه تَن و صالح همچون روح ٢۵٢٠

نیست ذات بر بود، ناقه بر زَخْم نیست آفات قابِل حصال روح

نیست کُفّار سغْبۀ یزدانْ نورِ نیست آزار قابِل صالح روح

امتحان بینند و آزارنْد تاش نَهان جسمی با پیوست آن از حق

جوست آبِ با متَّصل ،خُم این آب اوست آزارِ این، کآزارِ بی خَبر

پناه را عالم جمله گردد که تا اله جسمی با کرد َتعلُّق زآن ٢۵٢۵

خواجه تاش حصال روح با شَوی تا باش بنده را ولی جسم ناقۀ

رسد نقْمت خدا از روز سه بعدِ حسد این کردید چون صالح: گفت

نشان سه دارد که آید آفتی جانْ ستان از دِگر روز سه بعد

نَظر اَنْدر مختلف رنگِ رنگ ِدگر گردد جمله تان روی رنگِ

َارغَوان همچون سرخْ رو دۇم، در زَعفَران چون رویتان اول روزِ ٢۵٣٠

اله قهرِ رسد اَنْدر آن از بعد سیاه روها همه گردد سۇم در

دوید کُه سویِ به ناقه کُرۀ وعید زین من از خواهید نشان گر

جست دام از امید رغم خود ورنه هست چاره گرفتن، توانیدَش گر
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ناپدید شُد کُهسارها، در رفت رسید کُره آن اَنْدر نَتانست کَس

زده ست؟ گردن را اومید صورتِ شد ه ست معلَن قَضا آن دیدیت گفت: ٢۵٣۵

بِرش و احسان زِ آرید جا به که خاطرش باشد؟ چه ناقه، کُرۀ

گزان را ساعد و نومیدیت، ورنه آن از رستید دِلش، آید جا به گر

مْنتَظر را آن و بِنْهادند شمچ منَْکدِر وعیدِ آن شَنیدند چون

سرد آه ناامیدی از می زدند زَرد دیدند خود روی اَول روزِ

گم گشت توبه و اومید نوبت دۇم روزِ همه روی شُد سرخ ٢۵۴٠

ملْحمه بی شد راست صالح کْمح همه رویِ سیم روزِ سیه شُد

آمدند زانو دو در مرغانْ همچو زَدند سر ناامیدی در همه چون

جاثمین را زدن زانو این شَرح اَمین ریلِجب آورد نُبی در

کنند بیمت زدن زانو چنین وزْ کنند تَعلیمت که زَن دم آن زانو

را شهر آن کرد نیست آمد، قَهر را قَهر زَخم گشتند منْتَظر ٢۵۴۵

نَفْت و دود میان اَنْدر دید شهر رفت شهر سویِ به خَلْوت از صالح

ناپدید نوحه گویانْ پیدا، نوحه می شَنید ایشان اَجزایِ از ناله

ژاله ها چون جانَشان اشک ریزان ناله ها او شَنید استخوان هایشان زُ

کرد آغاز نوحه گرانْ بر نوحه کرد ساز گریه و بِشْنید آن صالح،

بِگریسته حق پیش من شما وزْ زیسته لباط به قومی ای گفت: ٢۵۵٠

دورشان از نَمانْد بس دِه، پندَشان جورشان بر کُن صبر بِگفته: حق

صفا وزْ جوشَد مهر از پند شیرِ جفا از بند شد پند، بگفته: من

من رگ هایِ در َافْسرد پند شیرِ من جایِ بر جفا از کردید که بس

نَهم مرهم َزخم ها آن سر بر دهم لطفی را تو گفته: مرا حق

شما جورِ خاطرم از روفته سما چون را دلم قح کرده صاف ٢۵۵۵

شکَر چون سَخن ها و اَمثال گفته ِدگر بار شُده من نَصیحت در

آمیخته سخَن با شَهدی و شیر َانْگیخته شکَر از تازه شیرِ

بن و بیخ از بدیت زَهرِستان که زآن سخُن آن گشته زَهر چون شما در

حرون! مَقو ای بودیت شما غَم، سرنگون شُد غَم که غمگین؟ شَوم چون

کَنَد؟ بر مو کسی شُد، چون سر ریش کُند؟ نوحه غَم مرگِ بر کَس هیچ ٢۵۶٠

نَفَر آن می َنیرزَند را نوحه اَت نوحه گر! ای بِگفت: و کرد خود به رو
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ظالمین مقَو َخلْف آسٰى فکَی مبین خوانَندۀ راست ای مخوان، کَژْ

بِتافت وِی در بی علَّتی، رحمتی، یافت گریه او دل و چشم اَنْدر باز

جود دریایِ از بی علَّت قطره ای بود گشته حیران و می بارید قطره

گریست؟ شاید اَفْسوسیان، چنان بر چیست؟ زِ گریه کین می گفت او عقل ٢۵۶۵

نشان بد کینه توز سپاه بر فعلشان؟ بر بگو، می گریی؟ چه بر

مارشان؟ همچون زَهرِ زبانِ بر زَْنگارشان؟ پر تاریکِ دلِ بر

َکژْدم خانه شان؟ شمچ و دهان بر سگسارانه شان؟ دندانِ و دم بر

محبوس شان حق کرد چون کُن، شُکر اَْفسوس  شان و َتسخَر و ستیز بر

کَژْ خشم کَژْ، صلْح شان کَژْ، مهرشَان َکژْ شمچ کَژْ، پای شان کَژْ، دست شان ٢۵٧٠

عقل پیرِ این سرِ بر نَهاده پا نَقل معقوالتِ و تَقلید یپ از

همدِگر گوش و چشم ریایِ از خَر پیر گشته جمله نَه، پیرخر

گان ردروَقرپس نمایدْشان تا بندگان یزدانْ آورد بهشت از
� �

ٰیان ِ ْ الَ ٌخ زَ ْ َ ٰما ُ َ ْ َ ان، ِیٰ َ ْ یَ ِن ْ َ ْ َ ْ َج ا َ َ : آن ِی
� �

الیبغیان برزَخٌ میان شان در کان د هم بین را خُلْد و نار اَهل

انگیخته قاف کوه میان ْشان در آمیخته نور اَهل و نار اَهل ٢۵٧۵

رِباط و بیابان صد میان ْشان در اْختالط کرد زَر و خاک کانْ در همچو

یک شَبه میهمانِ چون مخْتَلط، َشبه و رد در، عقْدْ که همچنان

قمر چون روشن، رنگ شیرین، عمط شکَر چون شیرین نیمیش را بحر

قار همچو مظلم نگر و تَلْخ عمط مار زَهرِ همچون تَلْخ دیگر نیم

موج موج دریا آبِ مثالِ بر اوج و تَخت از می زَنَند هم بر دو هر ٢۵٨٠

جنگ و صلْح در جان ها الطْختا تَنگ چشم از زدن هم بر صورتِ

می کَند بر سینه ها از کینه ها می زَند هم بر صلْح موج هایِ

زَبر و زیر می کُند را مهرها ِدگر شَکل بر جنگ موج هایِ

رشَد باشد مهرها اَصل که زآن می َکشَد شیرین به را تَلْخان مهر

خَورد؟ َانْدَر کجا شیرین با تَلْخ می برد تَلْخی به را شیرین قَهر، ٢۵٨۵

دید دانَند عاقبت دریچۀ از پدید ناید نَظر زین شیرین، و تَلْخ
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خَطاست و است غُرور اَخُربین شمچ راست دید تَوانَد اَخربین شمچ

بود مضمر شکَر اندر زَهر لیک بود شکَّر چون که شیرین بسا ای

زَدش دندان و لب بر چون دِگر، آن و ِبشْناسدَش بو به زیرک تَر، که آن

کُلُوا شَیطان می زَنَد نَعره گرچه گلو از پیش کُند ردش لبش پس ٢۵٩٠

کُند رسوا بدَنْ در را دِگر وآن کُند پیدا گلو در را دِگر وآن

دهد دوزَش جِگر زَخْم آن ذوقِ دهد سوزِش حدَث در را دِگر آن و

گور قَعرِ از مرگ، بعد را دِگر وآن شُهور و اَيام بعدِ را دِگر آن و

النُّشُور موي شود پيدا آن البد گور َقعرِِ اَنْدر مهلَت دهنْدَش ور

زمان دورِ از پيداست مهلَتى جهان در را شكَّرى و نَبات هر ٢۵٩۵

تاب و خشانىر و رنگ يابد لعل آفتاب اندر که بايد سال ها

رسد اَحمر لگ سالى تا باز رسد اندر ماه دو در تَره باز

اَجل ِذکْرِ در االْنعام سورةُ ْلج و زع ،قح فرمود اين بهرِ

باد نوش خوردى است، حيوان آبِ باد گوش مويت به مو شَنيدى، اين

کُهن حرفِ تَن در بين نو روح سخَن را اين مخوان خوان، حيوان آبِ ٢۶٠٠

دقيق و پيدا سخت او جانْ همچو رفيق! اى بِشْنو تو ديگر نكتۀ

خوش گوار خدايى تَصاريفِ از مار زَهرِ اين هم، هست مقامى در

روا جايى در و کفر مقامى در دوا جايى در و زَهر مقامى در

بود درمان رسد، در بِدينجا چون بود جان گزندِ او آنجا چه گر

نيک و شيرين رسد، انگورى به چون وليک باشد تُرش غوره در آب ٢۶٠۵

ادام معن سرکگى مقام در حرام و تَلْخ شود او خُم در باز

� �

ْوا َح دن، ل ْ ِ ماْن و دن ی تا د َ شا َ را، د د، ُ ی َو آن : آن ِی َ
وره اما دارد، زیان را ور ان ْف و ما َ و دارد، زیان را مار اما دارد، زیان را َ

َ َّ أَ تَ ٰما َو ِبَک َذْ ْن ِ َم َقدَّ َ ٰما ُ َُّ ا َلَک َ ِ ْ َ ِ ت، ا راه دارد، زیان را
� �

شود سيه هوشى طالب، خورد رو شود نوشى خورد زَهرى ولى گر

دست ملْک اين مرا غير مدِه که آمد ه ست سلَيمان از لی به ِبر

١٠٩



معنوی مثنوی

نبود آن اما مانَد، را حسد اين جود و لطف اين من غيرِ با مكْن تو

مدان او خلب ز بعدِی نم ِرس جان به خوان مى يْنبغی ال نكتۀ ٢۶١٠

سر بيم بد جهان ملْکِ مو به مو َخطر صد او ديد ملْک اندر كه بل

اين ثْلم را ما نيست امتحانى دين بيم با سر بيم با سر بيم

بو و رنگ هزاران صد زين بگذرد او که بايد همتى سلَيمان پس

دم می بست فرو ملْكَش آن موج هم بود، را او که قُوت چنان با

کرد رحم معال شاهانِ همه بر گرد اندوه زين ِبنْشَست او بر چون ٢۶١۵

مرا مر دادى که دِه، کمالى با لوا و ملْک اين گفت و شَفيع، شُد

منَم هم کَس آن و است سلَيمان او َکرم آن بكنى و بِدْهى را که هر

بى مدَّعى منَم بود؟ چِه معى خود معى باشد او بعدى، نباشد او

زن و مرد قصۀ به می گردم باز من ليک گفتن، است فَرض اين شَرح

� �

او ِت ُ و ب َ َ اِی َ ما ِص ْخَ َ
� �

مخْلصى درونِ می جويد باز مْخلَصى را زن و مرد ماجراىِ ٢۶٢٠

عقل و می دان خود نَفْس مثالِ آن نَقل اُفتاد زن و مرد ماجراىِ

بد و نيک بهر بايسته ست نيک خرد و است نَفْس که مردى و زن اين

ماجرا اندر و جنگ در شب و روز خاکی سرا اين در بايسته، دو وين

جاه و خوان و نان و رو آبِ يعنى خانَگاه ويجح همى خواهد زن

سرورى جويد گاه خاکى، گاه چاره گرى پى زَن، همچون نَفْس ٢۶٢۵

نيست اَله غَم جز دِماغَش در نيست گاه آ فكرها زين خود عقل

تمام اکنون شنو قصه صورتِ دام و دانه ست اين قصه ِرس چه گر

بدى باطل و عاطل عالم خَلْق شُدى کافى معنوى بيان گر

نيستى نمازت و روزه صورتِ معنی ستى و فكْرت محبت گر

صور ا دوستى اَنْدر نيست همدگر با دوستان هديه هاىِ ٢۶٣٠

خَفا در مضمر محبت هاى بر هديه ها باشد داده گواهى تا

اَرجمند اى رس محبت هاى بر شاهدَند ظاهر احسان هاى که آن ز

دوغ زِ گاهى و ىم از گاهى ستم دروغ هگ باشد راست گه شاهدَت
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کُند گرانی ها سر و هوى هاى کُند پيدا مستيى خورده، دوغ

والست مستِ او که آيد گمان تا صالست در و صيام در مرايى آن ٢۶٣۵

است مضمر چه آن بر باشد نشان تا است ديگر برونى َافْعالِ لحاص

راست زِ کَژْ نشانِ آن شناسيم تا خواست به را ما دِه تمييز آن رب يا

بود اله بِنُورِ ينْظر حس که آن شود؟ چون دانى تَمييز، را حس

است مخْبِر محبت کَز خويشى، همچو است مظهِر هم سبب َنبود، اَثر رو

غُالم را سبب ها يا را اَثر مر امام شد حقَّش نورِِ که آن نَبود ٢۶۴٠

کُند فارغ اثر وزْ گردد، زَفْت َزنَد شُعله درون در محبت يا

سپهر بر زَد خود نورِ محبت چون مهر المعا پى نَبود حاجتَش

والسالم تو، بِجو ليكن سخَن، اين تمام گردد تا تَفْصيالت هست

بعيد و است قريب معنى، از صورت پديد صورت اين در معنى شُد چه گر

سخت دورنْد روى، ماهيت به چون درخت و آب اند همچو داللت در ٢۶۴۵

ماهرو دو آن اَحوالِ کُن شَرح گو خاصيات و ماهيات تَرکِ

� �

ت ی حا ْ ِا و ی یَ ا ْم س َ
ن ا وردن د و و ش و َرِ

ْ ِد ِماِس
ْ ِا ب َ َ ھادِن َ دل
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غالف از برکَش تيغ دارى، حكْم خالف از گذشتم اکنون گفت: مرد

نَنْگرم آن آمدِ نيك و بد در برم فرمان ترا من گويى، چه هر

مصي و يعمى بح محبم، چون منْعدِم من شَوم تو وجودِ در

می کنى سرم کشفِ حيلت به يا می کُنی بِرم آهنگِ زن گفت ٢۶۵٠

فىص را آدم خاك از کافريد ىخَفال ِرالس معال واله گفت:

بود اَرواح در و اَلواح در چه هر وانمود دادش، که قالب گز سه در

خویش اءمسا لَّمع از کرد درس پيش پيش او بود چه هر ابد تا

او تَقْديس از يافت ديگر قُدس او تَدريس از شُد بی خود ملَك تا

نبود آسمان هاشان گشادِ در نمود رو آدم کَز گشادى شان آن ٢۶۵۵

آسمان هفت عرصۀ آمد تَنگ جان پاک آن عرصۀ فَراخى در

پست و باال در هيچ نگنجم من است فرموده حق که: پيغامبر گفت

عزيز! اى دان يقين اين نگُنجم، من نيز عرش و آسمان و زمين در
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طلَب دل ها آن در جويى، مرا گر عجب اى بِگنجم مؤمن دلِ در

متَّقی يا رويتي نم جنَّةً َتلَْتقی عبادی فى خُلاُد گفت: ٢۶۶٠

خویش جاىِ از برفت را، آن بديد چون خويش پهناى با نورِ آن با عرش

رسيد؟ معنى چون کيست صورت ليك مديد سب باشد عرش، بزرگى خود

زمین رویِ بر می بود اُلفَتى اين از پيش را ما می گفت: ملَک هر

می داشتيم عجب ما تَعلُّق زآن می کاشتيم زمين بر خدمت تُخم

آسمان؟ از بده ست ما سرشتِ چون خاک مان؟ اين با چيست َتعلُّق کين ٢۶۶۵

زيست؟ ظلْمات با نور تَوانَد چون چيست؟ ظلمات با انوار، ما اُلفِ

پود و تار بد زمين را جِسمت که زآن بود تو بوىِ از اُلفِ آن آدما!

يافتند اينجا در را پاکَت نورِ بافتند اينجا از را خاکَت جسم

می تافته ست آن خاک، از پيش پيش يافته ست روحت ز ما جانِ که اين

دفين بد وى در که گنجى از غافل زمين از غافل و بوديم زمين در ٢۶٧٠

کام تحويل، آن از را ما شد تَلْخ مقام آن ز را ما فرمود سفَر چون

خدا؟ اى آيد کى ما بجاى که ما همى گفتيم حجت ها که تا

را؟ قيل و قال بهر مى فُروشى را تَهليل اين و تَسبيح اين نورِ

انْبِساط ريقط از بگوييد که: ِبِساط ما بهرِ گستَرد قح كْمح

پدر با يگانه طفالنِ همچو بى حذَر زَبانْتان بر آيد چه هر ٢۶٧۵

است سابِق هم غَضب، بر من رحمتِ است نااليق گر چه دم ها اين که آن ز

شَک و اشْكال داعيۀ بِنْهم تو در ملَک! اى سبق اين اظهار پى از

زدن دم نيارد حلْمم منكرِ من تو بر نگيرم و بگويى تا

فَنا در اُفْتَد در زايد، نَفَس هر ما حلْم اندر مادر صد پدر، صد

جاست به دريا ولى آيد، رود کَف ماست لْمح بحرِ ِکَف ايشان حلم ٢۶٨٠

کَف َِکف َِکف ِکَف ا نيست صدَف اين رد آن پيش گويم؟ چه خود

الف نه و گفت، اين نيست کامتحانى صاف درياىِ آن قح کَف آن قح

رجوع دارم بِدو که کس آن قح خُضوع و است صفا و مهر سرِ از

نَفَس يک آن امتحان را اَمتحان هوس اين است امتحان پيشَت به گر

قادرم وى بر چه هر تو کُن اَمر سرم آيد پديد تا مپوشان سر ٢۶٨۵

قابِلَم چه آن هر آرم قبول تا ِدلم آيد پديد تا مپوشان دل

١١٢



اول دفتر

است؟ کاره چه من جانِ تا نگر در است؟ چاره چه من دست در کُنم؟ چون

� �

او دِن ول َ و را، ود دای ْد َ روزِی ِ
َطَ ِق َ ْن زَ دِن ن

� �

يافته ست روشنايى زو عالمى تافته ست آفتابى يک زن: گفت

بهار چون وى از است بغداد شهرِ کردگار خليفۀ رحمان نايبِ

مى روى؟ کى تا ادبیر هر سوىِ شَوى شَه شَه، بدان بِپيوندى گر ٢۶٩٠

کجاست؟ خود کيميايى، نَظرشان چون کيمياست چون شَهان با همنشينى

آمده صدّيق تَصديق يک زِ او زده اَبوبكرى بر اَحمد شمچ

روم؟ چون من او سوى بى بهانه، َشوم؟ چون پذيرا را شَه من گفت:

بى آلتی؟ شُد راست پيشه هيچ حيلَتى يا مرا، بايد نسبتى

اندکى ليلى به آمد مرض که يكى از بشنيد که مجنونی همچو ٢۶٩۵

شَوم؟ چون عيادت، از بمانم ور روم؟ چون بی بهانه آوه گفت

سابِقاً ليلٰى وَنح أَمشی کُنْت حاِذقاً طبيباً ُکنْت ليتَنی

نشان را ما شَرم اشْكَنى بود تا بِدان را ما حق گفت تَعالوا قُل

بدى حالت خوش و جوالن روزشان بدى آلت و نَظر گر را، شب پران

شود آلت بی آلتى، هر عين رود ميدان کَرم شاه چون گفت: ٢٧٠٠

است پستى و بی آلتى در کار، است هستى و است دعوى آلت که زآن

کُنم پيدا بی آلتى من نه تا کُنم؟ سودا بى آلتى کى گفت:

غَنی شاه کند رحمی مرا تا مفلسى بر بايدَم گواهى پس

شَنگ شاه آرد رحم تا وانما، رنگ و گو و گفت غير گواهى تو

شُد جرح آن القُضاة قاضى آن نَزدِ بد رنگ و گفت زِ که گواهى کين ٢٧٠۵

او بی قالِ او نورِ بِتَابد تا او حالِ گواه می خواهد صدق

� �

غداد وی باد یان از باران آب وِی َ ب َ َ دِن ُ د َ
ت ا آب ِط ْ َ

م جا آ آن ِت دا ْ
ِ
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خويش مجهودِ از تو برخيزى پاک خويش بودِ کَز بود آن صدق زن: گفت

تو َاسبابِ و سرمايه و ملْكَت سبو در را ما است باران آبِ

شو شاهنْشاه پيش و ساز هديه رو و بردار را آب سبوىِ اين

نيست آب زين بِه هيچ مفازه در نيست اَسباب اين غيرِ را ما که: گو ٢٧١٠

است نادر نَباشَد، آبش چنين اين است فاخر تاعم پر خَزينه ش گر

ما شورِ واسح آبِ او اندر ما محصورِ تن کوزه؟ آن چيست

اشْتَرٰى اله لَفض از پذير در مرا کوزۀ و خُم اين خداوند، اى

نَجِس هر از را آب اين پاک دار حس پنج لولۀ پنج با کوزه اى

بحر خوىِ من کوزۀ بگيرد تا بحر سوى منْفَذ کوزه زين شود تا ٢٧١۵

مشْترى شَه باشَدَش بيند، پاک برى سلْطانَش پيش هديه چو تا

جهان صد من کوزۀ از شود پر آن از بعد آبش گردد بى نهايت

َابصارکُم هۈا نع غُضوا گفت: خُم ز دارش پر و بربند لوله ها

راست است اين شَهى، او چون اليِق راست؟ که هديه کين باد، پر او ريش

شكَر همچون دجله اى جارى هست گذر بر کآنجا نمى دانست زن ٢٧٢٠

ماهيان َشستِ و َکشتی ها زِ پر روان دريا چون شهر ميان در

بين انْهار َتحتَها َتجرِی سح بين بار و کار و سلطان برِ رو

صفا نَهرِ آن در باشد قطره اى ما ادراکاتِ و حس ها چنين اين

� �

ب َ َ قاِد ْ ِا ِ َ غا از وی ھادن َ ْ ُ و را، باران آب وِی َ ب، َ َ زِن ِن دو د َ َ
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سودمند را ما هديه ست اين که هين ِببند سر را سبو آرى، گفت: مرد

را روزه هديه به شَه گُشَايد تا را کوزه اين تو دوز در نَمد در ٢٧٢۵

نيست اَذْواق مايۀ و رحيق جز نيست آفاق همه اندر چنين کين

کور  نيم و علَّت اَند پر دايماً شور و تَلْخ آب هاىِ ز ايشان که زآن

روشَنَش؟ آبِ جاىِ داند چه او مسَكنَش باشد شور کآبِ مرغ،

فُرات و جيحون و شَط دانى چه تو جات است شور چشمۀ اندر که اين

انْبِساط؟ و سكْر و محو دانى چه تو رِباط فانى اين از نارسته تو اى ٢٧٣٠

است اَبجد چون نام ها اين تو پيش است جد و اَب از َنقْلَت بِدانى رو
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بعيد بس معنى و طفْالن، همه بر پديد و است فاش چه هوز و اَبجد

شب و روز می کَشيدش شُد، سفَر در عرب مردِ آن برداشت سبو پس

شهر به تا بيابان از کَشيدَش هم دهر آفاتِ از بد لرزان سبو بر

نماز در کرده وِرد سلّم ِبر نياز از کرده باز ّصم زن، ٢٧٣۵

رسان دريا بِداَن گوهر آن رب يا خَسان از را ما آبِ نگه دار که:

است دشمن هزاران را گوهر ليك است فَن پر و است هگ آ شويم چه گر

است گوهر لَکاص است زين َقطره اى است کوثر آبِ گوهر؟ باشد چه خود

او گرانْ بارى و مرد غَم وزْ او ِزارى و زن دعاهاىِ از

بی دِرنگ دارالخالفه تا برد سنگ آسيبِ از و دزدان از سالم ٢٧۴٠

دام ها گستريده حاجت اهل اْنعام ها از پر درگاهى ديد

خلْعتى و عطا در زآن يافته حاجتى صاحبِ سوى هر دم به دم

بهشت چون نى مطر، و خورشيد همچو زشت و زيبا و مؤمن و گبر بهرِ

برخاسته مْنتَظر ديگر قوم آراسته نَظر در قومى ديد

صور َنفْخ از جهان چون گشته زنده مور به تا سلَيمان از عامه، و خاص ٢٧۴۵

يافته معنى بحرِ معنى اَهل بافته جواهر در صورت اَهل

شُده نعمت با چه همت، با که آن و شده همت با چه بى همت که آن
� �

ت. دا ِق عا م م م َ َ م، َ ق عا و ت ا م َ َ ِق عا دا نان ُ : آن یاِن َ
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گدا چون گدايان تاجحم جود بيا طالب! اى که: مى آمد بانگ

صاف جويند کآيِنه خوبان همچو ضعاف و گدايان مى جويد جود

شود پيدا گدا از احسان روى شود زيبا آينه ز خوبان روى ٢٧۵٠

گدا بر محمد اى زَن کَم بانگ والضحى در حق فرمود اين از پس،

زيان آيينه روى بر بود دم هان است، جود آيينۀ گدا چون

مزيد را گدايان بخشَد دِگر وآن پديد آرد گدا جودش يكى آن

مطَلق اَند جودِ حق َاَند، با که وآن حق اَند جودِ آيتِ گدايان پس

پرده اى ست َنقْش نيست، در اين بر او مرده اى ست خود او دوست، اين جز که آن و ٢٧۵۵
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ر ٔه و دا از ت ا ش و َ آن یاِن و دا، هٔ  و دا ت ا ش و َ آن یاِن ْق َ
ت. �ا �

اُستخوان مينداز تو را سگ َنقْش نان اَهل نى او، است درويش نَقْش

بقط نه کَم مرده اى نَقْش پيش حق فَقرِ نه او، دارد لقمه فَقرِ

رمان دريا از ليك ماهى، شَكل نان رويشد بود خاکى ماهى

خدا از نَنوشَد او، نوشَد لوت هوا رغسيم نه او، خانه ست مرغ

جمال و حسن عاشق جانَش نيست نَوال بهرِ او است قح عاشق ٢٧۶٠

صفات و اَسما همو َنبود ذات ذات عشق او می کُند َتوهم گر

يولدست مل او َنزاييده ست، حق آمد ه ست مولود و است مخلوق وهم

ذۇالمنَن؟ عاشقانِ از بود کى خويشتن مهو و تَصوير عاشق

شود حقيقت کَش او مجازِِ آن بود صادق اگر وهم آن عاشق

کُهن َافْهام زِ می تَرسم ليك سخن اين بيانِ می خواهد شَرح ٢٧۶۵

فكَر در آرد در بد خيالِ صد کوَته َنظر کُهنۀ فَهم هاىِ

نيست اَنْجير مرغَكى هر لقمۀ نيست چير کس هر راست سماع بر

بى ديده اى اَعميى، خيالى، پر پوسيده اى مرده اى، مرغى، خاصه

زاک چه و صابون چه را هنْدو رنگِ خاک چه و دريا چه را ماهى نقش

سبق شادى و غم از ندارد او ورق بر نگارى غمگين اگر نقش ٢٧٧٠

بی نشان زآن او و خندان صورتَش آن از فارغ او و غمگين صورتَش

نيست نَقْش جز غَم و شادى آن پيش حظی ست دل اَنْدر که شادى و غم وين

راست راه آید یاد را ما که تا ماست بهرِ از نَقْش غمگین صورتِ

درست معنى شود صورت آن از تا تُست بهرِ از نَقْش خندانِ صورتِ

جامه هاست چون کَن جامه برونِ از حمام هاست اين کاندر َنقْش هايى ٢٧٧۵

هم نَفَس اى درآ کُن، بيرون جامه بس و بينى جامه ها برونى، تا

نيست گاه آ تَن زِ جامه جان زِ تَن نيست راه سو درون جامه با که زآن
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را او ٔ د َ ن ذ و ی، ا ْ َا ام ِاْ ِ َ از ه خ ِن با َ و بان َ ِن آ ش
� �
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رسيد چون الخالفه دار درِ بر بعيد بيابانِ از عرابى آن

زدند جيبش بر لطف گالبِ سب آمدند باز او پيش نَقيبان پس

سؤال از پيش عطا بد ايشان کار بى مقال شد َفهم شان او حاجتِ ٢٧٨٠

تَعب؟ و راه از چونى کجايى؟ از العرب هجو يا گفتند: بِدو پس

نَهيد پشتَم سپ چون ۇجوهم، بى  دهيد وجهى مرا گر وجهم، گفت:

جعفرى ِزَر ز خوش تَر فرتان مهتَرى نشانِ روتان در که اى

دينارها دينتان نثارِ اى ديدارها ديدارتانْ يك که اى

آمده شه برِ از بخشش بهر شده اله بِنُورِ ينْظر همه اى ٢٧٨۵

بشَر اَشْخاص مس هاى سرِ بر َنظر کيمياهاىِ آن زنيد تا

آمدم سلطان لطفِ اميدِ بر آمدم بيابان از غريبم، من

گرفت جان ها هم ريگ ذَره هاىِ گرفت بيابان ها او، لطفِ بوىِ

آمدم ديدار مستِ رسيدم، چون آمدم دينار بهرِ جا بدين تا

بديد را نانْبا سنح چون جان داد دويد نانْبا سوىِ شخصى نان بهرِ ٢٧٩٠

باغبان جمالِ شد او فُرجۀ گْلستان تا يكى شُد فُرجه بهرِ

چشيد يوسف رخ از حيوان آبِِ کَشيد چه از آب که اَعرابى همچو

برست آتش از که او، ديد آتشى دست به او آرد کآتش موسٰى رفت

آسمان چارم به جستن آن بردش دشمنان از رهد تا عيسٰى جست

شُده مردم خوشۀ وجودش تا شُده گندم خوشۀ آدم دام ٢٧٩۵

فَر و اقْبال و يابد شَه ساعدِ خَور بهرِِ از دام سوىِ آيد باز،

پدر لطفِ با مرغ اميدِ بر هنر کَسبِ پى مكْتب شُد طفْل

شُده بدْرى و داده ماه گانه شُده صدْرى يكى آن مكتب زِ پس

دين استيزِ و اَحمد عَقم بهرِ کين بهرِ از حرب اسبع آمده

او فرزندانِ و او خالفَت در رو و پشت قيامت تا را دين گشته ٢٨٠٠

آمدم دِهليز به چون گشتم، صدْر آمدم چيز طالبِ در، اين بر من

جِنان صدرِِ تا برد نانم بوىِ نان بهرِ تُحفه، به آوردم آب

سرِشت در بهشتى اندر مرا نان، بهشت از را آدمى راند برون نان،

فَلَک چون در، اين بر گردم غرض بى ملَک همچون نان زِ و آب از رستم

عاشقان جانِ غيرِ و جسم غيرِ جهان در گردِش به َنبود غَرض بى ٢٨٠۵
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د ن ِھاد و ْھد َ و د، ز تاب آ ِب او َ ت ا واری د ِق عا ثاِل یا د ِق عا : آن یاِن
ُکّی م َ َ ال ھارم. مان ْ آ ت ا تاب آ ِص ُ از ت، وار د از ق روَ و ب آن د ْم َ

وَن ُ َ ْ َ
ما َن ْ َ َو ْم ُ َ ْ َ َل ِ َو دًا، َ َا د ْ ما وم ْ َ او ت و تاب آ تاب آ ِو َ ون ھاد، َ وار د دْل
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جزو مشتاقِ شد که آن کُل از مانْد جزو عشّاقِ اين نه ،کُل عاشقانِ

رود خود ُکل به معشوقش زود شود جزوى عاشق جزوى که چون

او زَد در ضعيفى در کَف شُد غَرقه او آمد غير بندۀ و گاو ريش

او؟ کارِ يا کُند خود خواجۀ کارِ او تيمارِ کُند تا کم حا نيست

� �

َة رَّ دُّ ا ِق ِ
ْ َ َ ْ َ َ ِإٰذا و ِة َّ ُ ِبْا ِن زْ َ َ ٰ َ زَ ِإٰذا ب: َ َ ِل

َ َ
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مْنتَقَل شُد بدين الدُّره فَاسرِقِ مثَل شُد اين پى بِالحره فَازْنِ ٢٨١٠

خار مانْد او گل، سوىِ شُد گل بوىِ زار مانْد او شُد، خواجه سوىِ بنده

ريش پاى باطل، رنج ضايِع، سعى خويش مطلوبِ از دور بِمانده او

سرمایه ای وِرا گردد کى سايه سايه اى گيرد که صيادى همچو

درخت شاخ بر گشته حيران مرغ سخت ردم گرفته مرغى سايۀ

سبب پوسيده اينْت باطل، اينْت عجب می خندد که بر مدَمغ کين ٢٨١۵

است گل مقْرونِ خار مى خور، خار است کُل پيوستۀ زوج گويى: تو رو

رسل بعثِ بدى باطل خود ورنه، کُل به پيوسته نيست رو، يك زِ جز

تَن اند؟ يک چون پيوَندنْدشَان چه پس پيوستن اَند پى از رسوالن چون

تمام کُن حكايت شد، بیگه روزْ غُالم! اى ندارد پايان سخَن اين

� �

ه خ ُغالماِن را، و َ ی را، د ب َ َ ُردن ِ
� �

بِكاشت حضرت آن در را خدمت تُخم داشت پيش در را آب سبوىِ آن ٢٨٢٠

خَريد وا حاجت زِ را شه سايِل بريد سلطان بِدان هديه اين گفت:

١١٨



اول دفتر

َوگ به آمد جمع که بارانى آبِ ز نو و سبز سبوىِ و شيرين آبِ

جان همچو را آن پذْرفُتند لیک آن از را نَقيبان مى آمد خنده

اَثر اَرکان همه اندر بود کرده َخبر با خوبِ شاه لطفِ که آن ز

کُند خَضرا را خاك اَخضر رخچ کُند جا رعيت در شاهان خوىِ ٢٨٢۵

گوله ها در روانْ لوله از آب لوله ها چون حشَم دان، حوضى چو شَه

ذوق ناک خوش، دهد آبى يكى هر پاک است حوضى از جمله آبِ که چون

پديد آرد همان لوله يكى هر پليد و است شور آب حوض آن در رو

خَوض حرف، اين معنى در کُن خَوض حوض به لوله هر پيوسته ست که زآن

تَن؟ کُل اَنْدر کرده ست اَثر چون بى وطن جانِ شاَهنْشاه لطفِ ٢٨٣٠

ادب؟ در آرد در را تَن همه چون خوش َنسب خوش نَهادِ عقل لطفِ

جنون؟ در را تَن کُل آرد در چون بى سكون بى قَرارِ َشنْگِ عشق

است گوهر و رد جمله سنگ ريزه ش است کوثر چون کو بحر، آبِ لطفِ

شُد موصوف بِدان شاگردان جانِ شُد معروف بدان اُستا که هنر هر

حصول با چستِ شاگردِ آن خواند اُصول هم اُصولى، استادِ پيش ٢٨٣۵

بيان اندر اُصول نى خوانَد فقْه فْقه خوان آن فَقيه، استادِ پيش

شود نَحوى او از شاگردش جانِ بود نَحوى او که اُستادى پيش

است شَه محوِ او از شاگردش جانِ است ره محوِ او که اُستادى باز

برگ و راه سازِ است فَقر دانش مرگ روزِ دانش، انواع همه زين

� �

ی بان
َ
و وی

َ
اِی َ ما َ کا ِ

� �

خودپرست آن نَهاد کَشتی بان به رو نشَست در کَشتى به نَحوى يكى آن ٢٨۴٠

فَنا در شُد تو عمرِ نيم گفت: ال گفت: خوانْدى؟ نَحو از هيچ گفت:

جواب از خامش آرد دم آن ليک تاب ز کَشتی بان گشت شكَسته دل

بلند نَحوى، بِدان کَشتی بان گفت َفکَند گردابى به را کَشتى باد

خوب رو جوابِ خوش اى نى، گفت: بِگو کردن؟ آشْنا دانى هيچ

گرداب هاست اين غرق کَشتى که زآن فَناست نَحوى اى عمرت ُکل گفت: ٢٨۴۵

ران آب در بی خَطر محوى، تو گر بِدان اينجا، نَحو نه مى بايد محو
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رهد؟ کى دريا زِ زنده بود رو َنهد سر بر را مرده دريا آبِ

سر فَرقِ بر نَهد اَسرارت بحرِِ بشَر اَوصافِ ز تو بِمردى چون

مانده اى يخْ اين بر خَر چون زمان اين می خوانده اى خَر تو را خَلقان که اى

زمان وين بين، جهان اين فَناىِ نَک جهان در زمانى عّمۀ تو گر ٢٨۵٠

آموختيم محو َنحوِ را شما تا دوختيم در آن از را نَحوى مرد

شگرف يارِ اى يابى آمد کَم در صرف صرفِ و نَحو نَحوِ و فقْه قْهف

خداست لْمع دجلۀ خليفه، وآن ماست دانش هاىِ آب، سبوىِ آن

خَريم ما را، خود دانيم خَر نه گر مى بريم دجله به پر سبوها ما

بود دور سب و غافل دجله زِ کو بود معذور بدان اَعرابى بارى، ٢٨۵۵

جا به جا را، سبو آن نَبردى او ما چو بودى خَبر با دجله زِ گر

زدى سنگى سرِ بر را سبو آن آمدى فواق چو دجله از كه بل
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و َ آن از و د آن از یازی ی  ِل َ با ودن طا َ و را د َ ه خ دِن ول
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مزيد و کرد زَر زِ پر را سبو آن شنيد َاحوالش و ديد خليفه چون

خاص خلْعت هاىِ و بخشش ها داد خَالص فاقه از کرد را عرب آن

بريد دجله ش سوىِ واگردد، که چون دهيد او دستِ به زَر پر سبو کين ٢٨۶٠

نزديک تَر بود دجله ش هر از سفَر از و آمد ه ست خشك ره از

می خَميد و حيا از می کرد سجده ديد دجله و نشَست در کَشتى به چون

را آب آن ستَد کو عجب تر آن و را وهاب شَه اين لطف، عجب کای

زود؟ زود را دغَل َنقْدِ چنان آن جود درياىِ آن من از پذيرفت چون

سر به تا خوبى و علْم از بود کو پسر! اى دان سبو را عالم کُل ٢٨۶۵

پوست زيرِ پرى زِ نمی گنجد کان اوست خوبى دجلۀ از قطره اى

کرد اَفْالک از تابان تَر را خاک کرد چاک پرى زِ بد، مخْفى نجگ

کرد اَطلَس پوش سلطانِ را خاك کرد جوش پرى زِ بد، مخْفى نجگ

فَنا کردى فَنا او را سبو آن خدا دجلۀ از شاخى بِديدى رو

زَدند سنگى سبو بر بى خودانه بى خَودند هميشه ديدَندَش، که آن ٢٨٧٠

آمده درستی خود َكستَتش وان زده سنگى سبو بر غَيرت زِ اى
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اَنْگيخته شكَست زين درستى صد ناريخته او از آب شكَسته، خُم

محال اين نموده را، جزوى عقل حال به و است رقْص به خُم جزوِ زوج

بِالصۈاب لَمَاع هال و بِبين خوش آب نه حالت اين در پيدا سبو نه

کُنند شَهبازت که زن، فكرت ِرپ کُنند بازت زنى، معنى درِ چون ٢٨٧۵

نان چو شُد گل ترا گل خوارى، که زآن گران و گل آلود شد فكْرت ِرپ

زمين اندر لگ همچو نَمانى تا اين از خور کَمتر گوشت، و است گل نان

می شَوى رگ بد و پيوند بد و تُند می شَوى سگ مى شَوى، گرسنه چون

شُدى ديوارى چو بى پا، بى خَبر، شُدى مردارى سير، تو شُدى چون

تَگى؟ خوش شيران راه در کُنى چون سگى مد ديگر و مردار دمى پس ٢٨٨٠

استخوان را سگ انداز کَمتَرک مدان سگ جز خود اشْكارِ آلتِ

دود خَوش شكارِ و صيد سوىِ کى شود سرکَش شُد، سير چون سگ که زآن

رسيد دولت آن و درگاه بِدان تا مى کَشيد بی نَوايى را، عرب آن

بى پناه بى نَواىِ آن قح در شاه احسانِ گفته ايم حكايت در

عشق کوىِ در می جهد دهانَش از عشق بوىِ عاشق، مردِ گويد چه هر ٢٨٨۵

دمدَمه خوش آن از آيد فَقر بوىِ همه آيد فَقر فقْه، بگويد گر

يقين بویِ شَكَش گفتِ از آید دين بوىِ دارد کُفر، بگويد ور

آراسته ست را فرع آن صاف َِاصل خاسته ست صدْقى بهرِِ کز کَژ، ِکَف

دان معشوق لبِ شنامد همچو دان محقوق و صافى را کَفَش آن

او محبوبِ عارض بهرِِ ز خوش، او نامطلوبِ دشنام آن گشته ٢٨٩٠

آراستى را راست که کَژى اى راستى نمايد کَژ، بگويد گر

مى مزى چون نان، نه آيد قَند معط مى پزى نانى شَكل گر شكَر از

شَمن؟ هر براى را آن هلَد کى وثن زَرين مؤمنى بِيابد رو

ِبشْكَند را عاريتَش صورتِ اَْفكَند آتش اندر گيرد، كه بل

راه زَن و است مانع صورت که زآن وثن شكل ذَهب بر نَمانَد تا ٢٨٩۵

است عاريت زَر َنقْدِ بر بت نَقْش است ربانيت ذات زَرش ذاتِ

روز مگذار مگس هر داعص وزْ مسوز را گليمى تو کيكى بهرِ

نگر معنى در و بگذار صورتَش صور در بمانى چون بت پرستى،

عرب يا و تُرک خواه هنْدو، خواه طلَب حاجى همره حجى، مردِ
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او آهنگِ در و عزم اندر بِنْگر او رنگ اندر و نَقْش اندر منْگر ٢٩٠٠

توست هم رنگِ که خوان سپيدَش تو ُتوست هم آهنگِ او، است سياه گر

سر و بی پا عاشقان فكْرِ همچو َزبر و زير شُد گفته حكايت اين

خويش بودست اَبد با ندارد، پا پيش بود ست ازل ز چون ندارد، سر

دوان هر بی هم و پا، و است سر هم آن از قطره هر است، آب چون كه بل

بِبين خوش اين، تُست و ما حالِ نَقْدِ هين نيست حكايت اين له، اشح ٢٩٠۵

بود کَر يذْ ال است، ماضى آن چه هر بود فَر با و کَر با صوفى که زآن

اُفک نم نْهع فَکوي ما، جمله ملک هم ما، سبو هم ما، عرب هم

شمع عقل منْكر، و ظلْمانى دو اين طمع و نَفْس این زن و دان شُو را عقل

جزوهاست گونه گونه را کُل که زآن خاست چه از انْكار اَصل اکنون بِشْنو

گل جزوِ باشد که گل بوىِ چو نى، ُکل به نسبت جزوها نى ،کُل جزوِ ٢٩١٠

بود بلبل آن جزوِ قُمرى بانگِ بود گل لطفِ جزوِ سبزه لطفِ

آب داد تَوانَم کى را تشنگان جواب و اشْكال مشغولِ شَوم گر

الفَرج فْتاحم ربَالص کُن، صبر حرج و کُلّى به اشْكالى تو گر

بيشه ها دل ها و گور، و شير فكر، اْنديشه ها زَ احتما کُن، احتما

است گر فُزونى خاريدنْ که زآن است سرور دواها بر احتماها ٢٩١۵

ببين جانَت قُوتِ کُن، احتما يقين آمد دوا اَصل احتما

گوشوار من سازَمت زَر از که تا وار گوش  شو، گفته ها اين قابِل

شَوى بر ثريا تا و ماه به تا شَوى زرگر هم گوش در حلْقه

اَلف از یا تا جانَنْد مختَلف مخَتلف خَلق که بِشْنو اوال

يكى ست پا تا سر زِ رو، يك از چه گر شكى ست و شور مختَلف حروفِ در ٢٩٢٠

جِد روى يك از و هزل رو يكى از متَّحد رو يك و ضدّ رو يكى از

است فَر و زيب با که خواهد او رضع است اکبر رضع روزِ قيامت پس

است رسوايى نوبتِ شرضع روزِ است سودايى بد هنْدوىِ چون که هر

نقاب همچون شبى جز نخواهد او آفتاب همچون روىِ ندارد چون

او اسرارِ شمند بهاران شُد او خارِ ندارد، چون گل يك برگِ ٢٩٢۵

است روشن شمچ دو را او هارب پس است سوسن و است گل پا تا سر كه وان

گلْستان با خود پهلوىِ زَنَد تا خَزان خواهد خَزان معنى بى خارِ
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اين زَنگِ و آن رنگِ نَبينى تا اين نَنگِ و آن سنح بِپوشَد تا

زکات ياقوتِ و سنگ نمايد يك حيات و است بهار را او خَزانْ پس

جهان ديدِ از بِه يک ديدِ لیک خَزان در را آن دانَد هم باغبان ٢٩٣٠

است مه جزوِِ فَلَك بر ستاره هر است َابلَه او است، کَس يک آن جهان خود

بهار همی آيد نَک مژده مژده نگار و نَقْش هر گويند همى پس

گره پيدا ميوه ها آن کند کى ِزرِه چون شكوفه تابان بود تا

زَند بر سر جانْ ِبشْكَست، تَن که چون کُند سر ميوه ريخت، شكوفه چون

نعمتَش ميوه مژده، شُكوفه آن صورتَش شُكوفه و معنى ميوه ٢٩٣۵

مزيد اندر اين شد شُد، کَم آن که چون پديد شُد ميوه ريخت، شكوفه چون

مى دهد؟ کى خوشه ها، ناشكَسته دهد؟ کى قُوت َنشْكَست، نان که تا

اَدويه صحت اَفْزا خود شود کى َادويه با َنشْكَند هليله تا
� �

ِوْی ت َ طاَو ُ و ِت َ ِ
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پير وصفِ در برفَزا کاغذ، دو يك بِگير حسام الدّين قحال ضياء اى

نيست نور را ما بی خورشيد ليک نيست زور را نازکُت جسم چه گر ٢٩۴٠

سررِشته اى دلى، لخَي سر لیک گشته اى زُجاجه و مصباح گرچه

تُست اْنعام زِ دل عقْدِ درهاىِ تُست کام و دست به رِشته سرِ چون

دان راه عين و بگزين را پير راه دان پيرِ َاحوالِ نويس بر

ماه پير و شب اَند مانند خَلْق ماه تير خَلْقانْ و تابستان پير

پير اماَي از نه است، پير قح زِ کو پير نام را جوان بختِ کرده ام ٢٩۴۵

نيست اَنْباز يتيم رد چنان با نيست آغاز کش است پيرى چنان او

لدُن نم باشد که خَمرى آن خاصه ُکهن َخمرِ مى شود َقوى تَر خود

خَطر و خَوف و آفت پر بس هست سفَر اين پير بى که بگزين، را پير

آشفته اى آن اندر بى قَالۇوز رفته اى تو بارها که رهى آن

مپيچ سر رهبر زِ تنها مرو هين هيچ تو نديدستى که را رهى پس ٢٩۵٠

غول بانگِ دارد گشته سر ترا پس گول تو بر او سايۀ نباشد گر

بدند بس ره اين در داهی تَر تو از گزند اندر َافْكَنَد هر از غولت
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روان بد بِليس آن کرد چه شان که ره روان ضاللِ بِشْنو نُبى از

عور و ادبیر کَردشان و بردشان، دور جاده از راه ساله هزاران صد

سويشان خَر مران و گير عبرتى مويشان و ببين استخوان هاشان ٢٩۵۵

خَوش ره دانانِ و ره بانان سوى کَش راه سوىِ و گير خر گردنِ

سبزه زار سوىِ اوست عشق که زآن مدار وى از دست و را خر مهِل هين

حشيش سوىِ فرسنگ ها رود او هليش وا غَفْلَت به تو دم يكى گر

تَلَف او کرد را بنده خَر سب که اى علف مستِ خَر، است راه دشمن

راست راه آن بود خود کُن، آن عكس بِخواست خَر چه آن هر ره، ندانى گر ٢٩۶٠

فٰتال هِنصعي مل نم انَّ خٰالفُوا آنگه و نشٰاِوِرۇه

اوست اله بيلس نع يضلُّک چون دوست باش کَم آرزو و هوا با

همرهان سايۀ همچو چيزى هيچ جهان اندر َنشْكَند را هوا اين
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وِع ی ون ُه، َ ْ َو ُ ّٰ ا َم َّ َ را ی ع م َسَّ و ِه ْ َعَ ُ ّٰ ا ی َصَّ وْل ر دِن ت َّ َو
ی با َ دم  َ ش ه شان از خاص دٔه َ و ل عا ت وْی ب ُّ َ َ و ق، َ د و ب ُّ َ َ ی َ طا
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دلى پر پهلَوانِ حقّى، شيرِ على کاى را على پيغامبر گفت

اميد َنخْل سايۀ در آ اندر اعتماد هم مكُن شيرى بر ليک ٢٩۶۵

ناقلى هر از برد نَدانَد شک عاقلى آن سایۀ در آ اندر

طواف عالى بس سيمرغ او روح قاف کوه چون زمين اندر او لظ

مجو تغاي و مقطع را آن هيچ او نَعتِ قيامت تا بگويم گر

بِالصۈاب اَعلَم هال و کُن فَهم آفتاب کرده ست پوش رو بشَر در

اله خاص سايۀ تو برگزين راه طاعاتِ جملۀ از على يا ٢٩٧٠

اَنْگيختند مخْلَصى را خويشتن بگريختند طاعتى در کسى هر

پنهان ستيز دشمن زآن رهى تا گريز عاقل سايۀ در برو تو

هست که سابِق آن هر بر يابى سبق است بهتر اينَت طاعات همه از

رو خضر كْمح زير موسٰى همچو شو تَسليم هين پير، گرفتَت چون

راقف هذا رو خضر نگويد تا بی نفاق خضرى کارِ بر کُن صبر ٢٩٧۵
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مكَن مو تو کُشَد را طفْلى چه گر مزن مد تو ِبشْكَند کَشتى چه گر

براند ِديهِمأَي قفَو هال يدُ تا خوانْد خويش دستِ چو حق را، او دستِ

کُند پاينده ش جانِ بود؟ چِه زنده کُند زنده ش ميرانَدَش حق دستِ

رسيد پيران همتِ عونِ به هم بريد هر اين نادِرا، تنها، که هر

نيست اله قبضۀ جز او دست نيست کوتاه غايبان از پير دستِ ٢٩٨٠

ِبه ا َند الشَک غايبانْ از حاضران دهند خلْعت چنين چون را غايبان

نَهند؟ نعمت ها چه تا مهمان پيش می دهند نَواله چون را غايبان

در؟ سوى بيرون هست کو کسى تا َکمر بنَدد شَه پيش که کسى کو

مباش گل و آب چو ريزيده و سست مباش نازک دل پير، گزيدى چون

شَوى؟ آيينه يقلص بى کُجا پس شَوى کينه پر تو زَخمى هر به رو ٢٩٨۵
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وزن ِم زَ ِ
َ َ او دِن ُ مان َ و ر، ورت شا گاه، ی و زدِن ودی َ
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قَزوينيان عادتِ و طريق در بيان بصاح از بِشْنو حكايت اين

زَنَند َکبوديی ها سوزن سرِ از بی گزند َکتف ها و دست و تَن بر

شيرينيى بكن زَن، کَبودم که قزوينيى بِشْد کى د سوىِ

ژيان شير صورتِ زَن بر گفت: پهلَوان؟ اى زَنَم صورت چه گفت:

زَن سير کَبودى رنگِ کُن، جهد زَن شير َنقْش است، شير طالعم ٢٩٩٠

رقَم آن زن شانه گهم بر گفت َزنَم؟ صورت موضع اَت چه بر گفت:

گرفت مسكَن هشانه گ در آن دردِ گرفت بردن فُرو سوزن او که چون

مى زَنى؟ صورت چه کُشتى، مرا مر سنى کاى آمد ناله در پهلَوان

ابتدا کردى عضو چه از گفت: مرا فَرمودى شير آخر گفت:

ديده ام دو اى بگذار دم گفت: آغازيده ام مگاهد از گفت: ٢٩٩۵

گرفت محكَم دمگهم او همگد گرفت دم شيرم مگاهد و دم از

گاز زَخم از گرفت سستى دِلم که ساز شير اى گو، باش بى ُدم شيرِ

رحم و واساییو م بى محابا َزخْم شَخص آن گرفت ديگر جانبِ

نكو! مردِ اى است گوش اين گفت: او؟ از است اندام چه کين او کرد بانگ

گليم کُن کوتَه و بگذار را گوش حكيم اى نباشد گوشش تا گفت: ٣٠٠٠
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کرد ساز را فَغان قزوينى بازْ کرد آغاز خَلش ديگر جانبِ

عزيز! اى شير شْكَما است اين گفت نيز؟ است اندام چه جانب سۇم کين

َزخْم ها زن کَم درد، اَفْزون گشت را شير نباشد اشْكَم تا گفت

بِمانْد دندان در اَنْگشت دير به تا ِبمانْد حيران پس و دک شُد خيره

فُتاد؟ اين را کسى عالم در گفت: اوستاد خشم از سوزن زَد زمين بر ٣٠٠۵

نافَريد خود خدا شيرى چنين اين ديد؟ که اشْكَم و سر و مد بى شيرِ

خويش گبرِ نفس نيش از رهى تا نيش دردِ بر کُن صبر برادر! اى

سجود آرد ماهشان و مهر و چرخ وجود از رهيدَند که گروهى کان

ابر و خورشيد برد فرمان وِرا مر گبر َنفْس او تَن اندر مرد که هر

سوختن نَيارد را او آفتاب َافْروختن شمع آموخت دِلش چون ٣٠١٠

کَهفهِم نع کَذٰى َتزاور ِذکْرِ منَْتجِم آفتابِ در حق گفت

می رود کُل سوىِ کو جزوى، پيش مى شود گل چون لطف جمله خار،

داشتن خاکى و خوار را خويشتن َافْراشتن؟ خدا ظيمَتع چيست

سوختن واحد پيش را خويشتن آموختن؟ خدا توحيدِ چيست

بِسوز را خود شبِ همچون ستىه روز چو بِفْروزى که خواهى همى گر ٣٠١۵

گداز اَنْدر کيميا در مس همچو هستى نَواز آن هستِ در هستى ات

هست دو از خَرابى جمله اين هست دست دو کردستى سخت ما و من در
� �

کار ر ت َ د ِ روباه و گ ُ ن َر
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کوهسار در طلَب از بودند رفته شكار بهرِ روبهى و گرگ و شير

قَيدها بارِ بندند بر سخت صيدها بر همدِگر پشتِ به تا

شگرف و بسيار گيرند صيدها َژرف صحراىِ آن اندر هم با سه هر ٣٠٢٠

نمود همراهى و اکْرام کرد ليک بود نَنگ را نَر شيرِ ايشان ز چه گر

است رحمت جماعت شُد، همره ليك است زحمت لشكَر ز را شَه چنين اين

سخاست بهرِ اَخْتَران ميانِ او َننگ هاست َاخْتَر زِ را مه چنين، اين

نَديد را رايش نيست رايى گرچه رسيد را پيمبر مهشاوِر امرِ

شُده ست گوهر زَر چو جو که آن از نه شُد ه ست زَر فيقر جو تَرازو، در ٣٠٢۵

١٢۶



اول دفتر

ُشد ه ست َهرگد حارِس سگ مدّتى شُد ه ست همره کُنون را قالب روح

شُكوه و فَر با شيرِ ِرکابِِ در کوه سوى جماعت اين رفتند که چون

رفت پيش ايشان کارِ و يافتند َزفْت خرگوش و بز و کوهى گاوِ

کَباب را او شب و روز نيايد کَم حراب شير پى در باشد که هر

کَشان خونْ اندر و مجروح و کُشته آوردندشان بيشه در کُه زِ چون ٣٠٣٠

خُسروان عدلِ به قسمت رود که آن اندر بود طمع را روبه و گرگ

سنَد را طمع ها آن دانست شير، زد شير بر دوشان هر عمط عكس

ضمير انديشد چه هر بِدانَد او امير و اسرار شيرِ باشد که هر

او پيش در بدى انديشۀ زِ دل انديشه خو دلِ اى نگه دار هين

روی پوش براىِ خندد رخَت در خَموش همی رانَد را خَر و دانَد ٣٠٣۵

پاس شان مد آن داشت و وانَگفت وسواس شان آن دانست چون شير

گدا خَسيسانِ اى را شما مر سزا بِنْمايم گفت: خود با ليك

من؟ اعطاىِ در است اين ظنّتان من؟ راىِ نيامد سب را شما مر

من آراىِ جهان ْ عطاهاى از من راىِ از رايتان و عقول اى

خَبر و بخشيد اوش شسگال چون ِدگر؟ سگالد چِه نَقّاش با نَقْش ٣٠۴٠

زَمن؟ نَنگانِ بود را شما مر من به خَسيسانه نظ چنين اين

خَطا عين بود سر، َنبرم گر را وءالس نظ هبال نيانظ

داستان اين جهان بر بمانَد تا َننگتان از را چرخ وارهانَم

مباش ايمن شير، تَبسم هاى بر فاش خنده می زد فكر اين با شير

خَلَق و مغرور و مست را ما کرد حق تَِبسم هاى شُد دنيا مالِ ٣٠۴۵

برکَنَد را خود دام َتبسم کان سنَد اى بِهستَت رنْجورى و فقر

� �

ما یان را د ْ َ آن ن ُ ش
ْ َ گ، ُ ای آی ش : ن و را، گ ْر دن حان ِ

ْ ِا
� �

کُهن گرگِ اى کُن نو را معدِلت کُن خشب را اين گرگ! اى شير گفت

گوهرى چه تو که: آيد پديد تا قسمت گرى در باش من نايبِ

چست و زَفْت و بزرگ تو و بزرگ آن تُست خشب وحشى گاوِ شَه اى گفت:

بى غَلَط بِستان خرگوش روبها! وسط و ميانه ست بز که مرا بز ٣٠۵٠
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تو؟ و ما گويى: تو باشم، من که چون بِگو گفتى؟ چون گرگ! اى گفت: شير

نَديد؟ و مثْل بى شيرِ من، چون پيش ديد خويش که بود سگ چه خود گرگ

دريد را او زد، پنجه آمد پيشش خَرید خود کو خَرى اى آ، پيش گفت:

کَشيد سر از پوستَش سياست در رشيد تَدبيرِ و مغز نَديدش چون

مرد زار بِبايد را جان چنين اين َنبرد خود از منَت ديدِ چون گفت: ٣٠۵۵

زدن گردن ترا مر آمد فَضل من پيش اندر فانى نبودى چون

مجو هستى او، هجو در نه اى چون او وجه جز کاله ءشَى کُل

جزا َنبود کاله ءَشي کُل فَنا باشد ما هجو اندر که هر

نگشت فانى او است، در که هر گذشت ال از او، است در که زآن

می تَنَد ال بر و او است باب ِدر می َزنَد ما و من او رد بر که هر ٣٠۶٠

� �

ت م، ت ت؟ ت ون از . و ب یاری ِ َ س آن ٔه ّ
و ُ د، با ن او م َ نا ِ ی  یاران از را س م َ شا ُ ی  وی، و ون

� �

معتَمد؟ اى کيستى يارش گفت بزد يارى درِ آمد يكى آن

نيست خام قامم خوانى چنين بر نيست هنگام برو گفتَش من، گفت

نفاق؟ از وارهاند کى پزد؟ کى فراق  و هجر آتش جز را خام

شَرر از سوزيد دوست فراقِ در سفَر در سالى و مسكين، آن رفت

گشت همباز خانۀ گردِ باز بازگشت پس سوخته، آن گشت پخته ٣٠۶۵

لب زِ لفْظى بى ادب بَِنجهد تا َادب و ترس صد به در بر زد حلْقه

ِدلستان اى تويى هم در بر گفت آن؟ کيست در بر که: يارش زد بانگ

سرا در را من دو گُنجايى نيست آ در من اى منى چون اکنون، گفت

آ در سوزن درين يكتايى، که چون تا دو رشته سرِ را سوزن نيست

سم الخياط لمج با خور در نيست ارتباط آمد سوزن با را رشته ٣٠٧٠

عمل؟ و رياضات قْراضم به جز جمل هستى باريک شود کى

فَكٰان کُن محالى هر بر بود کو فُالن! اى را آن مر بايد حق دستِ

شود ساکن او بيم از حرون هر شود ممكن او دستِ از محال هر
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عزيز آن فُسونِ از گردد زنده نيز مرده باشد؟ چه اَبرص و َاکْمه

بود مضطر او ايجاد کَفِ در بود مرده تَر مرده کَز عدَم وآن ٣٠٧۵

مدان بی فعلى و بى کار وِرا مر بخوان َشأْنٍ في وه موي َکُل

روان سو اين کُند را لشكر سه کو آن است روز هر کاريش کمترين

نَبات رويد رحم در تا آن بهرِ ُامهات سوىِ اَصالب ز لشكرى

جهان گردد پر ماده و نَر زِ تا خاکدان سوىِ اَرحام ز لشكرى

عمل سنح کسى هر بِبينَد تا َاجل سوىِ آن ز خاک، از لشكرى ٣٠٨٠

پاک باز پاکِ يارِ دو آن سوىِ بِتاز هين ندارد، پايان سخَن اين

چمن خارِ و گل چون خالفم نى من جمله اى آ، کَاندر يارش گفت

نون و کاف حروفِ بينى تا دو گر کُنون شد کَم غلط شُد، يكتا رشته

خُطوب در را عدَم مر کَشانَد تا جذوب آمد کَمند همچون نون و کاف

اَثر در دو آن باشد يكتا چه گر صور اندر کَمند بايد تا دو پس ٣٠٨۵

برد يكتا تا، دو قْراضم همچو برد را ره پا، چار گر پا، دو گر

زین و زآن خالفى ظاهر در هست ببين را گازُر همبازانِ دو آن

می کُند خُشكَش همباز دِگر آن و زد آب در را کرباس يكى آن

می تَنَد بر ضدْ استيزه زِ گوييا می کُند تَر را خُشک آن او بازْ

رضا در باشد يک کار و يك دل استيزه نما ضدِّ دو اين ليک ٣٠٩٠

يكى ست جمله مى برد، حق تا ليک مسَلكى ست را ولى هر و نَبى هر

برد آب را آسيا سنگ هاىِ برد خواب را مستَمع جمع که چون

شماست بهرِ آسيا در رفتنَش آسياست فَوقِ آب اين رفتن

رانْد بازْ اصلى جوىِ در را آب َنمانْد طاحون حاجتِ را شما چون

جداست جويى را نُطق آن خود نه رو راست تَعليم دهانْ سوىِ ناطقه، ٣٠٩۵

گلْزارها تا ْنهارا َتحتَها بی تَكرارها و بانگ بى مى رود

کَالم مى رويد حرف بى او کاندر مقام آن بِنْما تو را جان خدا، اى

عدَم پهناىِ دور عرصۀ سوىِ َقدَم سر از پاك جانِ سازد که تا

نَوا زو يابد هست و خيال وين فَضا با و گشاد با سب عرصه اى

غَم اَسبابِِ خيال باشد سبب، زآن عدَم از خياالت آمد َتنگ تر ٣١٠٠

هل همچون قَمر وِى در شود زآن خيال از بود تَنگ تَر هستى باز
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تَنگ زندانى ست که آمد، َتنگ تَر رنگ و سح جهانِ ستىه باز

مى کَشَد حس ها تَرکيب جانبِِ عدَد و تَرکيب است تَنگى َِلتع

بِران جِانب بِدان خواهى، يكى گر دان توحيد معال حس، سوىِ زآن

صاف بود معنى و افتاد، سخَن در کاف و نون و بود، فعل يك کُن اَمرِ ٣١٠۵

نَبرد؟ اندر گرگ احوالِ شُد چه تا گرد باز ندارد، پايان سخَن اين

� �

ود ده ی ی اد ت را، گ ر دِن ادب
� �

امتياز و دوسرى نماند تا سرفراز آن سر برکَنْد را گرگ

امير؟ پيش در مرده نبودى چون پير گرگِ اى است مْنهم َفانَْتقَمنا

خَورد بهرِِ از کُن بخْش را اين گفت: کرد روباه با شير رو آن، از بعد

گُزين! شاه اى باشد خوردت چاشْت سمين گاوِ کين گفت و کرد سجده ٣١١٠

را پيروز شَه باشد يخْنيى را روز ميان بهرِ از بز وآن

کَرم و لطف با شاه اين چرۀ شب هم شام بهرِ خرگوش دِگر آن و

آموختى؟ کى زِ قسمت چنين اين َافْروختى دلع تو روبه! اى گفت:

گرگ حالِ از جهان شاه اى گفت: بزرگ اى اين، آموختى کجا از

برو و بِستان و برگير را سه هر گرو گشتى ما عشق در چون گفت: ٣١١۵

شُدى؟ ما تو چون آزاريم؟ چونْت شُدى را ما جملگى چون روبها!

آ بر ،هن هفتم گردونِ بر پاى ترا اشْكارانْ جمله و ترا ما

منى شيرِ نيستى، هروب تو پس دنى گرگِ از عبرت گرفتى چون

محتَرز بالىِ در ياران، مرگِ از گيرد عبرت که باشد آن عاقل

خوانْد گرگ آن پى از شير مرا که رانْد شُكر صد زبان بر مد آن هروب ٣١٢٠

او؟ از جان بردى که را، اين کُن بخش تو که: بفرمودى اول مرا گر

پيشينيان سپ از پيدا کرد جهان در را ما که را او سپاس پس

سبق اندر ماضيه قُرونِ بر حق سياست هاىِ آن شَنيديم تا

بيش داريم خود پاس هروب همچو پيش گرگانِ آن حال از ما که تا

بيان در صادق و قح رسولِ آن خواْندَمان رو زين مرحومه اُمتِ ٣١٢۵

مهان! اى گيريد پند و بِنْگريد عيان گرگان، آن شمپ و استخوان
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عاد و فرعونان اَنْجام شَنيد چون باد و هستى اين ِبنْهد سر از عاقل،

او اضاللِ از گيرند عبرتى او حالِ از ديگران بَِننْهد رو

� �

ن ا یاِن ی  داْی با م َ و رو ن د َ ن با : را َْوم الم سَّ ا ِه ْ َعَ وح دِن د ھد َ
ذوالن ْ َ ای ت،

� �

می زیم جانان به مرده جانْ زِ من نی اَم من من سرکَشان اى نوح: گفت

بصر و ادراک و سمع شُد مرا حق بوالبشَر ِواسح از بِمردم چون ٣١٣٠

اوست کافر زد، دم که هر مد اين پيش هوست زِ مد اين نيستم، من من که چون

دلير شُد نَشايد هروب اين سوىِ شير روباه، اين َنقْش اندر هست

مى َنشْنَوى؟ او از شيران غُرِۀ می نَگروى صورتَش روىِ زِ گر

زدى هم بر چرا را جهانى پس يدى حق از را نوح نبودى گر

خَرمنى عالم و بود آتش چو او تَنى در او بود شير هزاران صد ٣١٣۵

گماشت خَرمن آن بر شُعله چنان او نداشت او عشرِ پاس خَرمن که چون

دهان بگشايد گرگ چون بى اَدب نَهان شيرِ اين پيش در او که هر

خوانَدَش بر منْهم َفانَْتقَمنٰا دراَندَش بر شير آن گرگ همچو

دلير شُد کو بود اَبله شير، پيش شير دستِ از گرگ همچو يابد زَخْم

بدى سالم دل و کايمان بدى تا آمدى تَن بر زَخْم آن کاشكى ٣١۴٠

پديد را رس اين کرد توانم چون رسيد اينجا چون بگسست قوتَم

کُنيد کَم روباه بازى او پيش کُنيد اشْكَم کَم روبه آن همچو

دهيد را او لکم اوست، ملکِ لکم نَهيد او پيش به من و ما جمله

شماست آنِ خود شير، صيدِ و شير راست راه اندر آييد فقير چون

پوست و مغز و نَغْز زِ او است بى نياز اوست وصفِ سبحانْ و است پاک او آنكه ز ٣١۴۵

است شَه آن بندگانِ براىِ از هست که کَراماتى هر و شكار هر

شناخت کو آن خُنُک دولت همه اين ساخت خَلْق بهرِ طمع، را شَه نيست

وِرا؟ آيد کار چه دولت ها ملْک سرا دو و آفريد دولت که آن

َخجِِل بدْ گمانِ از نگرديد تا دل داريد نگه پس سبحانْ پيش

مو تارِ صخال شيرِ اندر همچو جو و جست و فكر و رس بِبينَد کو ٣١۵٠
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شُد آيينه را غَيب َنقْش هاىِ شُد سينه ساده بی نَقْش او که آن

بود مؤمن آينۀ مؤمن که زآن شود موقن بی گمان را ما ِرس

شَک ز او داند باز را يقين پس محک بر را ما نَقدِ او زَنَد چون

را قَلْب و را قَلْب بِبينَد پس نقدها ِکحم جانَش شود چون

� �

ود ن رو شاْن د م شاِن َ ش، و روِی ش را عارف یاِن و ن دشا دِن ِشا
� �

بود يادت اَر باشى، شَنيده اين بود عادت چنان را پادشاهان ٣١۵۵

بند به باشد چپ پهلوىِ دل آنكه ز ايستند پهلَوانان چپشان دستِ

دست راست آن ثبت و خَط و علْم که زآن راست دستِ بر قَلَم اَهل و مشْرِف

به اَند آيينه ز و جان اَند کآيِنۀ دهند موضع رو پيش را صوفيان

بِكْر َنقْش دل آينۀ پذيرد تا فكْر و ذِکْر در زده صيقل ها سينه

نَهاد بايد او پيش در آينه زاد خوب فطرت صلبِ از او که هر ٣١۶٠

القُلُوب َتقْوى و آمد جان يقلص خوب روىِ باشد آيينه عاشق

� �

غان َ َاْر و ه ْ ُ او از الم سَّ ا ِه ْ َعَ ف وُ دِن قاضا َ و الم، سَّ ا ِه ْ َعَ ف وُ ِش مان ْ ِ ِن آ
� �

ميهمان شُد را صدّيق يوسفِ مهربان يارِ آفاق از آمد

متَّكى آشنايى وِسادۀ بر کودکى وقتِ بودند کآشْنا

اَسد ما و بود زنجير کان گفت حسد و اخوان جورِ دادش ياد

گله قح قَضاىِ از را ما نيست سلْسله از را شير نَبود عار ٣١۶۵

بود مير سازانْ زَنجير همه بر بود زنجير اَر گردن بر را شير

ماه کاست، و محاق در همچون گفت چاه؟ زِ و زندان زِ بودى چون گفت:

سما بر گردد بدْر آخر در نى تا دو گردد نو ماه اَر حاقم در

بلند بينَد و شُد دل و چشم نورِ کوفْتند هاون به دردانه چه گر

برساختند خوشه ها خاکَش زِ سپ انداختند خاک زيرِ را گندمى ٣١٧٠

جان ْفَزا شُد نان و افزود قيمتَش آسيا ز کوفْتَنْدش ديگر بار

هوشْمند مفَه و جان و عقل گشت کوفْتند دندان زيرِ را نان بازْ
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کَشت بعدِ آمد اعرالز جِبعي گشت عشق محوِ که چون جان، آن باز

مرد؟ نيک آن گفت چه يوسف با که تا گرد باز ندارد، پايان سخَن اين

َارمغان؟ را ما تو آوردى چه هين فُالن! اى گفت گفتَنَش قصه بعدِ ٣١٧۵

شُدن طاحون سوی بى گندمى هست آمدن تهى دست ياران درِِ بر

نَشْر؟ روزِ براىِ از کو اَرمغان حشْر به گويد را خَلْق تَعالٰى، قح

کَذٰا؟ َخلَْقنٰاکم که سان بِدان هم بی نَوا فُرادٰى و ِجىتُمونٰا

را؟ رستاخيز روزِ ارمغانى را؟ دست آويز آورديد چه هين

نمود؟ باطل تان امروزْ وعدۀ نبود؟ گشَْتن تان باز اميدِ يا ٣١٨٠

برى خاکستَر و خاك مطبخ زِ پس خَری از را مهمانیش منْکری

مى نَهى پا چون دوست آن درِِ در تهى دست چنين منْكر نه اى ور

بِبر مالقاتش بهرِ اَرمغان خَور و خواب از بكُن صرفه اندکى

يستَْغفرون از اَسحار در باش يهجعون مما النََّوم قَليل شو

بين نور واسح ِببخَشنْدَت تا جنين همچون بِكُن جنْبِش اندکى ٣١٨۵

شوى ۈاسع عرصۀ در زمين از روى بيرون رحم چون جهانِ وزْ

بلند سب را انبيا دان عرصه اى گفته اند عۈاس اله ضَار که آن

ُخشک شاخ نگردد آنجا تَر َنخْل فَراخ عرصۀ زآن تَنگ نگردد دل

سرنگون و مى شوى مانْده و کُنْد کُنون را حواست مر تو حاملى

تاب و بى رنج شُدى و رفت مانْدگى خواب وقتِ حامل، نه محمولى، که چون ٣١٩٠

اَوليا حالِ مولىحم پيش را خواب حالِ تو دانْ چاشْنيى

رقود مه تََقلُّب در و قيام در عنود! اى َکهف اَند َاصحابِ اَوليا

الّشمال ذات اليمين، ذات بى َخبر فعال در بى َتكَلُّف مى َکشَدْشان

تَن اَشْغالِ الّشمال؟ ذات آن چيست حسن لعف اليمين؟ ذات آن چيست

صدا چون ايشان، دو هر زين خَبر بى َانْبيا از کار دو هر اين مى رود ٣١٩۵

بی خَبر دو هر از باشد کُه ذات شَر و خير بِشْنَواند صدايت گر
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ت َ آَوْرَد ه ای آ را الم سَّ ا ِه ْ َعَ ف وُ ماِن ْ ِ ن ُ
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فَغان زد تَقاضا اين شَرم زِ او اَرمغان بياور هين يوسف: گفت

مرا نامد نَظر در اَرمغانى ترا جستَم َارمغان چند من گفت

برم؟ چون عمانْ سوىِ را قطره اى برم؟ چون کانْ جانبِ را حبه اى

آورم جان و دل تو پيش به گر آورم کرمان سوىِ من را زيره ٣٢٠٠

نيست يار را آن که تو، حسن غيرِ نيست اَنْبار اين کَانْدر تُخْمى نيست

سينه اى نورِ چو مآر تو پيش آيينه اى من که ديدم آن اليِق

آسمان شَمع خورشيدْ چون تو اى آن در خود خوب روىِ بِبينى تا

کُنى يادم خود، روىِ بينى چو تا روشنى! اى آوردمت آيِنه

مْشتَغَل باشد آيينه را خوب بغَل از او کشيد بيرون آيِنه ٣٢٠۵

نيستى َابلَه تو گر بر، نيستى نيستى باشد؟ چه هستى آيِنۀ

جود آرنْد فقير بر مال داران نمود بِتْوان نيستى اندر هستى

آتش َزنَه ست آيِنۀ هم، سوخته گرسنه ست خود نان، صافى آيِنۀ

پيشه هاست جملۀ خوبى آينۀ خاست که جايى هر نَقص، و نيستى

شود؟ چون درزى فرهنگِ مظهرِ بود دوزيده و چست جامه که چون ٣٢١٠

فُروع يا سازد اَصل دروگر تا جذُوع بايد همى ناتَراشيده

بود اشْكَسته پاىِ آنجا کاندر رود جا آن اْشكَسته بند خواجۀ

آشكار؟ بط صنْعتِ جمالِ آن نزار رنْجورِ نيست چون شود، کى

کيميا؟ نمايد کى نباشد، گر مال بر مس ها دونى و خوارى

جالل و زع آينۀ حقارت وآن کَمال وصفِ آيينۀ نقص ها ٣٢١۵

َانْگبين است پديد سرکه با که زآن يقين پيدا کُند ضد را ضد که زآن

تاخت اَسبه ده خود استكْمالِ اندر شناخت و ديد را خويش َنقْص که هر

کَمال را خود مى برد گمانى کو ذوالجالل سوىِ به نمى پرد زآن

دالل! ذۇ اى تو جانِ اندر نيست کَمال پْندارِِ زِ بتَّر علَّتى

رود بيرون معجِبى اين تو، ز تا رود خون بس ديده ات از و دل از ٣٢٢٠

هست مخْلوق هر نَفْس در مرض وين بد ه ست خَيرى اَنَا ابليس علَّتِِ

جو زيرِ رگينس و بین صافى آبِ او بينَد شكَسته سب را خود چه گر

زمان در گردد سرگين رنگ آب امتحان در ترا بِشورانَد چون

ترا مر نمايد صافى جو چه گر فَتٰى! اى رگينس هست جو تَگِ در
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کَن جوى را کُل نَفْس باغ هاىِ فطن پر راه دانِ پيرِ هست ٣٢٢۵

مرد لْمع شُد خدا لْمع از نافع کرد؟ پاک تواند کى را خود جوى،

را ريش اين سپار جراحى به رو را؟ خويش دستۀ تيغ تَراشَد کى

کَس خويش ريش حقُب نَبينَد تا مگس آمد جمع ريش هر سرِ بر

تو احوال ظلمتِ آن تو، ريش تو مالِ آن و انديشه ها مگس، آن

نَفير و درد شود ساکن زمانْ آن پير تو، ريش آن بر مرهم نَهد رو ٣٢٣٠

تافته ست جا آن بر مرهم پرتوِ يافته ست صحت که پنْدارد که تا

خويش اَصل از مدان دان، پرتو زِ وآن پشت ريش! اى مكَش سر مرهم زِ هين
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را آ آن زد، او َ ی و و َ آن َ َ ی، َو ِ کا دِن ُ د َ ُ
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� �

مى نمود جِدّى وحى خنَس به کو بود نَساخ يكى عثمانْ از پيش

ورق بر وانبِشتى را همان او سبق فَرمودى وحى از نَبى چون

يافتى حكمت خويش درونِ او تافْتى وى بر وحى آن پرتوِ ٣٢٣۵

بوالفُضول آن شد گمراه قَدَر زين رسول بفرمودى حكمت آن عين

ضمير در حقيقت آن هست مرا مر مستَنير رسولِ مى گويد کانچه

نُزول جانْش بر آورد حق قَهرِ رسول بر زد َانْديشه اَش پرتوِ

کین به دين، و مصطفٰى ِدُوع شد دين زِ هم آمد بر نَساخى زِ هم

بود؟ تو از نور اگر گشتى؟ سيه چون عنود! گبرِ کاى فرمود مصطفٰى ٣٢۴٠

نَگشوديى سيه آب چنين اين بوديى الهى وعْنبي تو گر

دهان را او اين بست بر َنشْكَنَد، آن و اين پيش به ناموسش که تا

عجب اين می نَيارست کردن توبه سبب زين هم مى سوختَش اندرون

ربود در را سر و تيغ آمد در چون سود آه نبودش و مى کرد آه

ناپديد بندِ به بسته بسا اى حديد نم صد را ناموس قح کرده ٣٢۴۵

را آه ظاهر کرد نيارد که را راه آن بِبست سان آن کُفر و کبر

برون از ما بر َاغْالل آن نيست مقْمحون بِه مَفه َاغْالال گفت:

او سپ و پيش را بنْد می نَبينَد منٰاهَفأَْغشَي اً سدّ مَخلَْفه
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قَضاست سدِّ آن که نمی داند او خاست که سدّى آن دارد صحرا رنگِ

است مرشد گفتِ سدِّ تو مرشدِ است شاهد روىِ سدِّ تو شاهدِ ٣٢۵٠

اين و آن کبرِ و ناموس بندَشان دين سوداىِ را کُفّار بسا اى

تَبر پاره کُند را آهن بندِ بتَر آهن از ليك پنهان، بندِ

دوا کس نَدانَد را غَيبى بندِ جدا کردن توان را آهن بندِ

تَنَد دفْعى بر لحظه آن او عبط َزنَد نيشى اگر زنبور را مرد

سست ردد نگردد باشد قَوى غَم تست هستى از چو اما نيش زَخم ٣٢۵۵

دهد نوميدى که می تَرسم ليک می جهد بيرون سينه از اين شرح

کُن فرياد سفَريادر آن پيش کُن شاد را خود و نوميد مشو نى،

کُهن ناسورِ رنج طبيبِ اى کُن عفو ما از عفو، ِبحم کاى

گرد تو از نيارد بر تا مبين، خود کرد ياوه را شَقى آن تكمح عكس

عاريه ست تو بر و است ابدال زِ آن جاريه ست حكمت تو بر برادر! اى ٣٢۶٠

تافته ست منَور همسايۀ زِ آن يافته ست نورى خانه خود، در چه گر

مكُن خودبينى هيچ و گوش دار مكُن بينى مشو، غرِه کُن، شُكر

اُمتى از کرد دور را اُمتان عاريتى کاين ردد و دريغ صد

سماط بر نَدانَد واصل را خويش رِباط هر در او که آن غُالم من

مرد روز يك رسد در مسكَن به تا کرد تَرک بِبايد که رِباطى سب ٣٢۶۵

آتش زنى ست عاريتِ پرتوِ نيست سرخ او شُد، سرخ آهن چه گر

را خورشيد مگر روشن مدان تو سرا يا روزَن نور پر شود گر

منَم اين ندارم، غَيرى پرتو روَشنَم گويد: ديوار و در هر

پديد آيد شَوم غاربِِ من که چون نارشيد! اى آفتاب بگويد پس

خَديم زيبا بس و خندانيم و شاد خَوديم از سبز ما گويند: سبزه ها ٣٢٧٠

بگذَرم من چون بينيد را خويش ُامم اى بگويد: تابستان لفَص

بال و رپ و فَر کرده پنهان روح، جمال و خوبى به نازَد همى تَن

زيستى من پرتوِ از روز دو يك کيستى؟ تو مزبله اى گويدَش:

جهان تو از شَوم من که تا باش جهان در مى َنگنجد نازَت و غُنْج

کُنند مورانَت و ماران  مهعط َکنَند گورى ترا گُرم دارانَت ٣٢٧۵

بسى همی مردى تو پيش به کو کسى آن گيرد تو گنْدِ از بينى
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جوش آب، در بود آتش پرتوِ گوش و چشم و نُطق است روح پرتوِ

است من جانِ بر دالاَب پرتوِ است تَن بر جان پرتوِ که چنان آن

بِدان تَن، بی جانْ که گردد چنان جانْ جان زِ را پا واکَشَد چون جانْ جانِ

دين روزِ در بود من گواه تا زمين بر من می نَهم رو آن از سر ٣٢٨٠

حال ها گواه باشد زمين اين زِلزالها زُلزِلت که دين موي

خاره ها و زمين آيد سخَن در َاخْبارها جهرةً ُتحدِّث کو

زن ديوار آن بر را سر برو، گو: ظن و فكر در شود منْكر فلسفى

دل اَهل واسح سوسحم هست گل قنُط و خاک قُنط و آب قُنط

است بيگانه اَوليا واسح از است حنّانه منْكر کو فلسفى ٣٢٨۵

خَلْق راىِ در آورد خياالت سب َخلْق سوداىِ پرتوِ که: او گويد

او بر زَد را منْكرى خيالِ اين او کُفرِ و فَساد آن عكس كه بل

بود ديوى سخْرۀ مد همان در شود منْكر را ديو مر فلسفى

جبين بر کَبودى نَبود جنون بى بِبين را خود را، ديو نديدى گر

است پنهانى فلسفى او جهانْ در است پيچانى و شک دل در را که هر ٣٢٩٠

سياه رويش کند َفلْسف رگِ آن گاه گاه و اعتقاد مى نمايد

بی منْتَهاست معال سب شما در شماست در کان مؤمنان! اى َالحذَر

دست تو از آرد بر آن روزى که هو است تو در ملَّت دو و هفتاد جمله

بود لرزان اين بيم از رگب همچو بود ايمان آن برگِ را او که هر

ديده اى مردم نيک را، خود تو که خنديده اى آن از ديو و بِليس بر ٣٢٩۵

دين اَهل ز آيد بر ويلٰى ۈا چند پوستين باژگونه جان کُند چون

شُده ست پنهان امتحانْ سنگِ كه زآن شُد ه ست خندان زَرنما هر کانْ د بر

مجير ما امتحان اندر باش مگير بر ما از ستّار ای پرده ،

ذَهب مى دارد روز انْتظارِ شب به زَر با مى زَنَد پهلو قَلْب،

فاش روزْ آيد بر تا مزور ای باش که گويد زَر حال زبانِ با ٣٣٠٠

المؤمنين امير و اَبدال، ز بود لعين ليسبا سال هزاران صد

چاشْت وقتِ رگينس همچو رسوا گشت داشت که نازى از آدم با زد پنجه
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زمان عيسى مانند شُد سغْبه جهان خَلْق را باعور مْلعب

او اَفْسون بود رنْجور صحتِ او دونِ را کس ناوردند سجده

حال تو شَنيدَستى که شُد چنان آن کَمال و کبر از موسى با زد پنجه ٣٣٠۵

نَهان و پيدا بودست همچنين جهان در بلْعم و ابليس هزار صد

گواه باقى بر دو اين باشد که تا اله گردانيد مشْهور را دو اين

بدَند دزدان سب قَهر اندر نه رو بلند دارِ از آويخت دزد دو اين

شمرد نَتْوان را قَهر کُشتگانِ برد شهر سوى به پرچم را دو اين

بیش حدّ از هنم پا اَله هاَل خويش حدِّ در ولى تو، نازنينى ٣٣١٠

آردت زير زمين هفتم تَگِ در َخودت از نازنين تَر بر زنى گر

است کى نازُ را کَانْبيا بدانى تا چيست؟ بهرِ از ثمود و عاد قصۀ

ناطقه نَفْس ِزع بيان شُد صاعقه و قَذْف و خَسف نشانِ اين

هش بهرِ از بِكُش را انسان جمله ِبكُش انسان پى را حيوان جمله

نَژَند اما بود، هش جزوى هوش هوْشمند کُل عقل باشد؟ چه هش ٣٣١۵

کَمى در انْسى حيوانِ از باشد آدمى ز وحشى حيواناتِ جمله

جليل عقل از وحشی اَند كه زان سبيل باشد را خَلْق آنها خونِ

آمده ست مخالف را انسان مر که پست اُفتاد بدين وحشى عزتِ

مستَْنفره؟ رمح تو شُدى چون نادره! اى باشَدَت عزت چه پس

مباح خونَش شود وحشى، شود چون صالح بهرِِ از کُشت نَشايد خَر ٣٣٢٠

ودود نمی دارد معذورش هيچ نبود زٰاجِر دانش را خَر چه گر

سمى! يارِ اى معذور؟ بود کى آدمى مآن د از شُد وحشى چو پس

رِماح و نُشَاب پيش وحشى همچو مباح خونْ شُد را کفّار الجرم

ذَليل و مردود و بى عقل اند كه زآن سبيل جمله فرزندانشان و جفت

نَقل حيوانات به عقلى، از آرد عقل عقل از رمد کو عقلى باز ٣٣٢۵
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تادن ُا ه و ن وا یا د ِل َا زِی آ و ش و ِت َ ْ ماروت و روت دِن ماد ْ ِا
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تير آلود زَهر خوردند بطر، از شَهير ماروتِ چو و هاروت همچو

گاوميش؟ اعتمادِ شير بر چيست خويش ُقدْس بر بودشان اعتمادى

کُند پاره نَر شيرِ شاخَش شاخْ کُند چاره صد شاخْ با او چه گر

کُشت ناچار، را گاو خواهد شير خارپشت همچون شاخ پر شود گر

می کُند احسان وى تَر، گياه با مى َکنَد درختان بس صرصر چه گر ٣٣٣٠

ملُند قُوت از تو دل! اى کرد، رحم تُند بادِ آن گياه ضعيفى بر

لخْت لخْت بِِبرد آيد؟ هراس کى درخت شاخ انْبوهى زَ را تيشه

را نيش نكوبد نيشى بر که جز را خويش نكوبد برگى بر ليک

غَنَم؟ خَيل از قَصاب رمد کى غَم؟ چه هيزم انْبوهى زَ را شُعله

نگون می دارد معنيش را چرخ زَبون بس صورت؟ چيست معنى پيش ٣٣٣۵

مشير عقل از کيست؟ از گردِشَش بِگير دوالبى رخچ از قياس تو

پسر! اى مستَّر روح از هست سپر همچون قالبِِ اين ردشگ

جوست آبِ اسيرِ کان چرخى همچو اوست عنىم از باد اين ردشگ

هوس؟ پر جانِ زِ جز باشد؟ که از َنفَس اين خَرج و دخْل و مدّ و رج

جِدال گاهى می کُند، صلحش گاه دال و حا هگ مى کُند، جيمش گاه ٣٣۴٠

خار گاهیش کُند گلستانَش هگ یسار گاهی می برد یمنَش گه

اَژدها همچون عاد بر بد کرده ما يزدانِ را باد اين همچنين

امان و مراعات و صلح بد کرده مؤمنان بر را باد آن هم باز

العالمين بر معنی هاى بحرِ دين شيخ اله، وه َالمعنى گفت:

روان بحرِ آن در خاشاکى همچو آسمان و زمين اَطباقِ جمله ٣٣۴۵

اضطراب وقتِ به آمد آب ز هم آب اندر خاشاک قصر و حمله ها

را خاشاک اَفْگند ساحل سوى مرا از کرد خواهدَش ساکن که چون

گياه با آتش که او با کُند آن گاه  موج در ساحلَش از کَشَد چون

جوان! اى ماروت و هاروت جانبِ ران بازْ ندارد، آخر ديثح اين
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� �

ِل با چاِه یا د م شان ا ِ وَ ُ و کال َ و ماروت و روت ٔه ِی با
� �

زمان آن روشن دو هر بر می شُدى جهان َخلقْانِ قسف و گناه چون ٣٣۵٠

چشم به نديدَنْدى خود عيبِ ليک خشم زِ گرفتَنْدى خاييدن دست

کرد خشم و آن از بگردانيد رو مرد زشت آن ديد آيينه در خويش

پديد شُد دوزخ زِ وى در آتشى بديد جرمى کسى از چون خويش بين،

را گبر نَفْس خويش در نَنْگرد را کبر آن او خوانْد دين حميتِ

است َاخْضر جهانى آتش آن از که است ديگر نشانى را دين حميتِ ٣٣۵۵

منْگريد مغْفَل کارانِ سيه در روشن گريد شما گر حقْشان: گفت

ران چاکِ از و شَهوت از رسته ايد چاکَران! و سپاه اى گوييد شُكر

سما نَپذيرد بيش را شما مر شما بر من نَهم معنى آن از گر

است من فْظح و عصمت عكس زِ آن است تَن در را شما مر که عصمتى

لعين ديوِِ شما بر َنچربد تا هين و هين خود، از نه بينيد، من زِ آن ٣٣۶٠

اصول نورِ و خود، در حكْمت ديد رسول حىو کاتبِ که آنچنان

صدا چون صفيرى بد آن می شمرد خدا مرغانِ صوتِ هم را خويش

شوى واقف کى مرغ مرادِ بر شَوى واصف اگر را مرغان نحل

گلى با دارد چه کو دانى چه تو بلبلى صفيرِ بياموزى گر

کَران گمان هاىِ لب جنبان، زِ چون گمان از هم آن باشد بِدانى، رو ٣٣۶۵

� �

ش و وِر ر ٔ سا ِ
َ ، َ ِن ر یادت

� �

همسايه اى شُد رنْجور ترا که مايه اى اَفْزون گفت را کَرى آن

جوان؟ آن گفتِ ز دريابم چه من گران گوش با که کَر، خود با گفت

بد نيست جا آن رفت بايد ليک شد آواز ضعيف و رنْجور خاصه،

خَود زِ هم را آن گيرم قياسى من شود جنْبان لبش کان بِبينَم چون

خوشَم يا نيكَم، گفت: بخواهد او َکشَم؟ محنَت اى چونى بگويم: چون ٣٣٧٠

ماش با يا شَربتى، بگويد: او اَبا؟ خوردى چه شُكر بگويم: من

١۴٠



اول دفتر

فُالن گويد: تو؟ پيش طبيبان از آن کيست نوشَت! صحه بگويم: من

نكو کارت شود آمد، او که چون او پاست مبارک سب بگويم: من

روا حاجت می شود شُد، کجا هر ما آزمودستيم را او پاى

نيک مرد آن شد رنْجور آن پيش کرد راست قياسى جواباتِ اين ٣٣٧۵

نُكْر و آزار پر رنْجور اين، از شد شُكر گفت: مردم گفت چونى؟ گفت:

آمده ست کژْ آن و کرد قياسى کَر است؟ بد ما با مگر او است؟ شُكر چه کين

قَهر گشت اَفْزون باد، نوشَت گفت زَهر گفت: خوردى؟ چه گفتش: آن از بعد

تو؟ پيش چاره به آيد همى که او کيست طبيبان از گفت: آن از بعد

شو شاد مبارک، سب پايش گفت: برو مى آيد، عزراييل گفت: ٣٣٨٠

زمان اين مراعات کردم شک شُكر، شادمان او بگفت آمد، برون کَر

جفاست کانِ کو ندانستيم ما ماست جانِ ِدُوع اين رنْجور گفت

نَمط هر از کند پيغامش که تا سقَط صد جويان نْجورر خاطرِ

کْند قَى تا دِلش مى بِشورانَد بد آش باشد خورده که کسى چون

سخُن شيرين جزا در بيابى تا مكُن قى را آن است اين َغيظ کَظم ٣٣٨۵

کو؟ حيز پىزن روس سگِ کين او می پيچيد صبر، نبودش چون

بود خُفته ضميرم شيرِ زمان کان بود گفته چه آن وى بر بِريزم تا

است دُشمن کامى نيست، عيادت اين است آرامى دل بهرِ عيادت چون

قَرار زشتَش خاطرِ بگيرد تا نزار را خود شمند بِبينَد تا

دهند آن ثوابِ و رِضوان به دل گمره اند طاعت زِ کايشان کَسان سب ٣٣٩٠

صفى پنْدارى تو را کان کَدِر بس خَفى باشد معصيت حقيقت خود،

جست عكس بر آن و کرد نكويى کو پْنداشته ست همى کو کَر، آن همچو

آورده ام جا به همسايه قح کرده ام خدَمت که خوش نشَسته او

سوخته ست را خود و رنْجور دلِ در اَْفروخته ست آتشى او خود بهرِ

تُمدْزدا المعصية فی نَّكُما َقدُْتمأَو التی النّٰار فَاتَّقُوا ٣٣٩۵

فَتٰى يا لتُص مل نَّکا ،لص صاحب ريا يك به پيغمبر گفت

اهدِنٰا نمازى هر اندر آمد خَوف ها اين چارۀ براىِ از

ريا لاه و ضالين، نمازِ با خدا اى مياميز را نمازم کين

بِدين شُد باطل ساله ده صحبتِ گزين کَر آن بِكَرد که قياسى از
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فُزون حد از هست که وحيى آن اندر دون حس قياس خواجه! اى خاصه ٣۴٠٠

است کَر تو گيرِ غَيب گوش که دان است خَور در اَر حرف به تو حس گوش

� �

ود س ِاْب آَوْرد، یاس ّص
َ
ٔه قاب ُ ی ل اوَّ

� �

بود ابليس خدا، َانْوارِ پيش نمود قياسک ها کين کَس آن اول

است اَکْدَر خاکِ ز او و نار ز من است بهتر شک بى خاک از نار گفت:

روشنيم نورِ زِ ما ظلْمت، زِ او کُنيم اَصلَش بر فرع، قياس پس

شد محراب را فَضل تَقْوى و زُهد شُد اَنْساب ال که بل نه، حق: گفت ٣۴٠۵

است جانى بيابى، َانْسابش به که است فانى جهانِ ميراثِ نه اين

اَتْقياست جان هاىِ اين، وارثِ َانْبياست ميراث هاىِ اين كه بل

گمرهان از نَبى، نوح آن پورِ عيان مؤمن شد بوجهل، آن پورِ

روسياه رو تويى، آتش زادۀ ماه چو شد منَور خاکى، زادۀ

حبر ست کرده را قبله مر شب، به يا ابر روزِ تَحرى و قياسات اين ٣۴١٠

مجو را تَحرى اين و قياس اين رو پيش کعبه و خورشيد با ليک

بِالصۈاب لَمأَع هَال قياس، از متاب زو رو مكُن، ناديده کعبه

سبق چون يادگيرى را ظاهرش حق مرغ از بشنوى صفيرى چون

کُنى ذاتى را، محض خيالِ مر کُنى قياساتى خود از وانگهى

را اَقْوال خَبر آن ز نباشد که را؟ اَبدال مر است اصطالحاتى ٣۴١۵

اَفْروختى هوس صد و قياس صد آموختى به صوت الطيرى قنطم

مست گشته اصابت پنْدارِ به کَر َخست تو از دل ها رنْجور، آن همچو

مرغ همبازِ بود کو ظنّى برده مرغ آوازِ زآن وحى آن کاتبِ

درد و مرگ قَعرِِ به بردش فرو نَک کرد کور را او مر زَد، پرى مرغ

سما مقاماتِ از ميفتيد در شما هم به ظنّى يا به عكسى هين ٣۴٢٠

الصافُُّون ننَح بام بر همه از فُزون و ماروت و هاروتيد چه گر

کُنید لعنَت خويش بين و نىم بر کُنيد رحمت بدان بدی هاىِ بر

زمين َقعرِ در اُفْتيد سرنگون کَمين از آيد غَيرت مبادا هين

کجاست؟ خود اَمانى تو، اَمانِ بى راست تو فرمان خدا! اى گفتند دو هر
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العبيد معن ما؟ زِ آيد کجا بد می طپيد دِلشان و همى گفتند اين ٣۴٢۵

َنكشْت را خويش بينى تُخْم که تا َنهِشت هم فرشته، دو خارِ خار

روحانيان پاکى از بى خَبر َارکانيان! کاى گفتند همى پس

زَنيم شادروان و آييم زمين بر مى تَنيم ُتتُق ها گردون اين بر ما

پريم بر گردون سوىِ شب هر باز آوريم عبادت و توزيم عدل

اَمان و اَمن زمين اندر نَهيم تا زمان دورِ اُعجوبۀ شَويم تا ٣۴٣٠

کَمين در دارد فرق نايد، راست زمين بر گردون حالِ قياس آن

� �

جاِھالن از ت دا د با ھان ود یِّ َ و ود حاِل آن یاِن َ
� �

خَورده اى باده که ِنه همانجا سر پرده اى كيمح فاظَال بشنو

شُد اَطفال بازيچۀ و تَسخَر شُد ضال مستى ميخانه، از که چون

َابلَهى هر مى خَندَدش و گل، در رهى هر بر سو به سو او مى فُتَد

می اَش ذوقِ و مستى از بى خَبر پی اَش اَنْدر کودکان و چنين او ٣۴٣۵

هوا از رهيده جز بالغ، نيست خدا مستِ جز اَطفال اند، خَلْق

خدا فرمايد راست و کودکيت شما و است لهو و لعب دنيا گفت:

ذَکى؟ باشد کى روح ذَکاتِ بى کودکى نَرفتى، بيرون لعب از

فَتى اى اينجا همى رانند که شَهوتى اين دان، طفْل جِماع چون

غازيى و ستمىر جِماع با بازيى بود چِه طفْل جِماع آن ٣۴۴٠

مهان و بی مغز و بى معنى جمله کودکان جنگِ همچو خَلَقان جنگِ

آهنگشان الينْفَعى در جمله جنگشان چوبين شمشيرِ با جمله

دلُدل پيى يا ماست براقِ کين نيى بر سواره گشته جمله شان

پنداشته هر محمولِ و راکب َافْراشته جهل زِ خود و حامل اَند،

طبق نُه از بگذَرند تازان اسب حق محموالنِ که روزى تا باش ٣۴۴۵

الفَلَک تَزهي الروح رۇجع نم الملَک ۇ ،هيلا وحالر جرتَع

اسب وار گرفته دامن گوشۀ سوار دامن جمله تان طفْالن همچو

دويد؟ کى َفلَک ها بر ظن مرکبِ رسيد يْغنی ال نالظ انَّ قح از

تَوضيحها فى سالشَّم التُمارى ذٰا جيحَتر فى نَّينالظ اَْغلَب
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خويش پاىِ از سازيده ايت مرکبى خويش مرَکب هاى بينيد گهى آن ٣۴۵٠

هال کودک، مرکبِ دان، نى همچو شما ادراکِ و سح و فكر و وهم

َاحمالشان تَن اَهل علْم هاىِ حمالشان دل اهل علْم هاىِ

شود بارى زَنَد، تَن بر چون علْم شود يارى زَنَد، دل بر چون علْم،

هو ز نَبود کان علْم، باشد بار هفٰاراَس لمحي ايزد: گفت

ماشطه رنگِ همچو نَپايد، آن بی واسطه هو ز َنبود کان علْم، ٣۴۵۵

خَوشى بخشَندَت و گيرند بر بار کَشى نيكو را بار اين چون ليک

علْم اَنْبارِ درونْ در ببينى تا علْم بارِ آن هوا بهرِ مكَش هين

بار دوش از ترا اُفْتَد آن از بعد سوار آيى علم رهوارِ بر که تا

هو نام با شده قانع هو زِ اى هو؟ جام بى رهى کى هواها، از

وِصال دلِ هست خيالش آن و خيال زايد؟ چه نام، زْ و صفَت، از ٣۴۶٠

هيچ غول نَبود جاده، نباشد تا هيچ؟ مدْلول بی لد ديده اى

چيده اى؟ گل گل، الم و گاف زِ يا ديده اى؟ حقيقت بى نامى هيچ

جو آبِ اندر نه دان، باال به مه بِجو را مسمٰى رو خوانْدى، اسم

يکسرى هين خود زِ را خود کُن پاک بگذَرى خواهى حرف و نام زِ گر

شو بى زَنگ آيِنۀ رياضت در شو بی رنگ آهنى ز آهن، همچو ٣۴۶۵

خود صاف پاك ذاتِ ببينى تا خود اَوصافِ از کُن صافى را خويش

اوستا و معيد بى و کتاب بى َانْبيا علوم دل اندر بينى

همتَم هم و گوهر هم بود کو اُمتَم از هست که پيغامبر گفت

بدان همی بينم را ايشان من که جانَشان بيند نور زآن مرا مر

حيات آبِ مشْربِ اندر كه بل  رۈاة و اَحاديث و صحيحين بى ٣۴٧٠

بخوان عراِبياً َاصبحنٰا رازِ بِدان لُكردياً اَمسينٰا ِرس

چينيان و روميان از گو قصه نَهان لْمع از خواهى مثالى رو

� �

ی وَرتَ و ی قا ِم ِعْ یان و یان رو دن ی ِ ٔه ّ
� �

فَر و کَر را ما گفتند: روميان َنقّاش تَر ما گفتند: چينيان

گزين دعوى در کيست شماها کَز اين در خواهم امتحان سلطان گفت
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بدند واقف تَر علْم در روميان شُدند حاضر چون روم و چين لَاه ٣۴٧۵

شما آنِ يک و بِسپاريد، خاص ما به خانه يك گفتند چينيان

دِگر رومى ستَد، چينى يكى زآن، در به در مقابل، خانه، دو بود

َارجمند آن کرد باز خَزينه پس خواستند شَه از رنگ صد چينيان

عطا از بود راتبه را چينيان رنگ ها خَزينه از صباحى هر

زَنگ فْعد جز را، کار آيد خور در رنگ نه و نَقْش نه گفتند: روميان ٣۴٨٠

شُدند صافى و ساده گردونْ همچو می زَدند صيقل و بستند فُرو در

مهى ست بی ر نگى و است ابر چون رنگ رهى ست بی رنگى به رنگى صد دو از

آفتاب و ماه و دان اَخْتَر زِ آن تاب و بينى وض اَبر اندر چه هر

می زدند دهل ها شادى پى از شُدند فارغ عمل از چون چينيان

را فَهم و را عقل آن مى ربود نَْقش ها جا آن ديد آمد، در شَه ٣۴٨۵

ميان از کَشيدند باال را پرده روميان سوىِ به آمد آن از بعد

ديوارها شُده صافى اين بر زد کردارها آن و تصوير آن عكس

مى ربود ديده خانه از را ديده نمود بِه اينجا ديد، جا آن چه هر

بی هنر و کتاب و تَكْرار زِ بى پدر اى صوفيانند آن روميانْ

کينه ها و بخْل و حرص و آز از پاک سينه ها آن کرده اند صيقل ليک ٣۴٩٠

است قابِل را بی منْتَها صورت است دل وصفِ آيِنه، صفاىِ آن

جيب زِ موسٰى بر تافت دل زآينۀ َغيب بى حدِّ بى صورتِ صورتِ

سمک و دريا و فَرش و عرش به نه َفلَک در نگنجد صورت آن چه گر

بِدان حد، نباشد را دل آينۀ آن است معدود و است محدود که آن ز

دل اوست خود يا اوست، با دل زآن كه لضم يا آمد ساکت اينجا عقل ٣۴٩۵

بی عدَد هم عدَد با هم دل، زِ جز َابد تا نَتابد نَقْشى هر عكس

او اندر حجابى بى می نمايد او بر کايد نو َنقْش هر اَبد تا

بى دِرنگ خوبى بينند دمى هر رنگ و بوى از رسته اند صيقل اَهل

اَفْراشتند اليقين نيع رايتِ بگذاشتند را علْم قشْرِ و نَقْش

يافتند آشنايى بحرِ و نَحر يافتند روشنايى و فكر، رفت ٣۵٠٠

ريشخَند وى بر قوم اين می کُنند وحشت اند در او از جمله کاين مرگ،

گهر بر نه ضرر، آيد صدَف بر ظفَر ايشان دلِ بر نَيابد کَس
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برداشتند را فَقر و محوِ ليک بگذاشتند را فقْه و نَحو چه گر

يافته ست پذيرا را دِلشان لوح تافته ست جنَّت هشت نُقوش تا

خدا صدقِ مقْعدِ ساکنانِ خَال و کُرسى و عرش از برتَرند ٣۵٠۵

� �

و ی؟ و وز ا را : د ز م، َسَّ َو ِه ْ َعَ ُ ّ ا ی صَّ ر غا دن
َّ ا وَل ُ َر ا یٰ ناً ِ ؤ ُ ُت ْ َ ْ َا او ِن واب و ی؟ خا َ ون

� �

صفا با فيقر اى اَصبحت فَکي را زَيد صباحى پيغامبر گفت

شکُفت گر ايمان؟ باغ از نشانْ کو گفت اوش باز مومناً عبداً گفت:

سوزها و عشق ز َنخُْفتَه ستَم شب روزها من بوده ام تشنه گفت

سنان نوکِ بگذرد اسپر از که چنان کردم گذَر شب و روز زِ تا

يكى ست ساعت يك و سال هزاران صد يكى ست ملَّت جملۀ سو، آن از که ٣۵١٠

افْتقاد زِ سو آن نيست ره را عقل اتّحاد را اَبد و را اَزَل هست

ديار اين عقولِ و فَهم خورِ در بيار ره آوردى؟ کو هر اين از گفت

عرشيان با را عرش بِبينَم من آسمان بِبينَند چون خَلْقان گفت:

شَمن پيش تب همچو پيدا، هست من پيش دوزخ، هفت جنَّت، هشت

آسيا در جو زِ من گندم همچو را خَلْق وامى شناسم يك به يك ٣۵١۵

است ماهى  و مار چو پيدا من پيش است کی  بيگانه و کيست بهشتى که

ۇجۇه دوَتس و ضيَتب موي گروه اين بر شُده پيدا زمان اين

بود غَيب خَلْقان ز و بود رحم در بود عيب پر جانْ چند هر اين از پيش

حالهم يعرف مِجسال سماتِ نم ما نطب فى شَقى نم ىَالشَّق

َزلزله و است زادن دردِ مرگ حامله را جان فْلط مادر، چو تَن ٣۵٢٠

بطر جانِ آن زايد چگونه تا منَْتظر گذشته جان هاى جمله

او زيباست سب گويند روميان او ماست از خود گويند: زَنگيان

سود و بيض اخْتالفِ نَمانَد پس جود و جان جهانِ در بِزايد چون

ميان از هم برد، رومى را روم زَنگيان برنْدَش زَنگى، بود گر

است کَم او، شناسد، نازاده که آن است عالم مشكالتِ او، نَزاد تا ٣۵٢۵

بود ره را او پوست کاندرون بود هال بِنُورِ ينْظر مگر او
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حبش و رومى جانِ عكس ليک خَوش و است اسپيد نُطفه آب اَصل

را نيم اين می برد فَلَاس به تا را التَّقويم اَحسن رنْگ مى دهد

کاروان قطارِ از نَمانيم تا ران بازْ ندارد، پايان سخَن اين

گروه زآن گردد شُهره هنْدو و تُرک ۇجۇه دوتَس و ضيتَب موي ٣۵٣٠

ستُرگ و زار بينَدَش زايد که چون تُرک و هنْد نباشد پيدا رحم در

زَن و مرد از عيان مى بينم فاش من رستاخيز، روز چون را جمله

سب که يعنى مصطفٰى، گزيدش لب َنفَس بندم فُرو يا بگويم هين،

نَشْر؟ امروز کُنم پيدا جهان در حشْر؟ ِرس بگويم هال ولسر يا

گوهرم بِتابد خورشيدى چو تا درم بر را پرده ها تا مرا له ٣۵٣۵

را بيد و را نَخْل نمايم تا را خورشيد من زِ آيد کُسوف تا

را قَْلب آميز َنقْدِ و را نَقْد را رستاخيز رازِ وانمايم

آل رنگِ و کُفر رنگِ وانمايم شمال َاصحابِ ببريده دست ها

محاق و خَسف بی  ماه ضياىِ در نفاق سوراخ هفت واگشُايم

انبيا کوس و طبل بشنوانم اشقيا پالس من وانمايم ٣۵۴٠

عيان آرم کافرانْ شمچ پيش ميان در برزَخ و جنّات و دوزخ

گوش به بانگش زَنَد، روشان بر کآب جوش به را َکوثر حوض وانمايم

عيان؟ من نمايم مد اين گشته اند، دوان گردش بر تشنه که کَسان آن و

من گوش در مى رسد نَعره هاشان من دوش بر دوشَشان مى بسايد

کنار در را يک دگر کشيده در اختيار ز چشمم پيش جنّت اهل ٣۵۴۵

می کُنند غارت بوسه هم لبانْ از می کُنند زيارت همديگر دستِ

واحسرتاه نَعرۀ و خَسان از آه آه بانگِ ز گوشم اين شُد کَر

رسول آزارِ زِ می ترسم ليک نُغول از گويم اشارت هاست اين

تاب به گريبانَش پيغامبر داد خَراب و مست سر مى گفت همچنين

شُد شَرم زد، يسَتحيِی ال قح عكس شُد گرم اَسبت که کَش در هين گفت: ٣۵۵٠

خَالف؟ گويد کجا ميزان و آينه غالف از بيرون جست تو آينۀ

کس هيچ حياى و آزار بهرِ َنفَس بندد کجا ميزان و آينه

کُنى خدمت ها تو سالش صد دو گر سنى محک هاىِ ميزان و آينه

کاستى منْما و بِنْما فُزون بر راستى بِپوشان من براى کَز
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پند و ريو گه آن و ميزان، و آيِنه مخَند بر سبلَت و ريش گويد: اوت ٣۵۵۵

شناخت را حقيقت بِتْوان ما به که فَراخت آن براىِ را ما خدا چون

نيكُوان! روىِ آيين شَويم کى جوان! اى اَرزيم چه ما نباشد، اين

را سينه سينا کرد تَجلّى، کَز را آيينه نَمد در درکَش ليک

اَزَل خورشيد و حق آفتابِ بغَل در گنجد هيچ آخر گفت:

خرد نه پيشش، به مانَد جنون نه درد بر را بغَل هم را، دغَل هم ٣۵۶٠

تَهى را عالم خورشيد از بينَد نَهى چشمى بر چو عبصا يك گفت:

شُد شاه ِرىسات نشانِ وين شُد ماه پردۀ انگشت سرِ يك

سقْطه اى از منْكَسف گردد مهر ُنقطه اى را جهان بِپوشانَد تا

بشَر كومحم کرد حق را، بحر نگر دريايى غَورِ و بِبند لب

جليل بهشتى كْمح در هست زَْنجبيل و سلْسبيل چشمۀ همچو ٣۵۶۵

خداست فرمانِ زِ ما زورِ نه اين ماست حكْم اندر جنَّت جوىِ چار

ساحران مرادِ اندر سحر همچو روان داريمش خواهيم، کجا هر

جان فرمانِ و دل كْمح در هست روان شمچ چشمۀ دو اين همچو

اعتبار سوىِ رفت بخواهد، رو مار و زَهر سوىِ رفت بخواهد، گر

رفت ملْبوسات سوىِ بخواهد، رو رفت محسوسات سوىِ بخواهد، گر ٣۵٧٠

مانْد جزويات سبح بخواهد رو رانْد ُکلّيات سوىِ بخواهد، گر

جايزه شُد دل اَمرِ و مراد بر نايزه چون حس، پنج هر همچنين

دامن کَشان سح پنج هر می رود َکردشان اشارت دل که طرف هر

عصا آن موسٰى دستِ اَندر همچو مال اندر دل اَمرِ در پا، و دست

نَقص زِ اَفْزونى سوىِ گريزد يا رقْص به زو آيد در پا بخواهد، دل ٣۵٧۵

کتاب او نويسد تا اَصابع، با حساب در آيد دست بخواهد، دل

است بِنْشانده برون را تَن درون، او است مانده نَهانى دستِ در دست

شود يارى ولى بر بخواهد رو شود مارى عدو بر بخواهد، گر

ده منى گرزِ همچو بخواهد، رو خوردنى در َکفْچه اى بخواهد، رو

سبب پنهانى طرفه وصلَت طرفه عجب اى بديشانْ مى گويد چه دل ٣۵٨٠

تافته ست؟ بر سح پنج مهارِ که يافته ست سلَيمان مهرِ مگر دل

او مأمورِ درونْ از حسى پنج او ميسورِ برونْ از حسى پنج
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مى شُمر نايد گفت اندر چه آن ِدگر و اَنْدام هفت و است حس ده

َانْگشترى زَنْ ديو، و رىپ بر مهتَرى در دِال! سلَيمانى چون

ديو سه نَستانَد تو دست از خاتَم ريو زِ باشى برى ملْكَت اين در گر ٣۵٨۵

تو جسم چون تو، كومحم جهان دو تو اسم بگيرد عالم آن از بعد

بِمرد بختَت شُد، فوت پادشاهى بِِبرد را خاتَم ديو دستَت ز رو

التَّناد موي تا محتوم شما بر عباد يا شد حسرتٰا يا آن از بعد

برى جان کى آينه، و تَرازو از آورى انْكار تو رگ را خود مكْرِ

� �

: را مان ُ َ شان وا  و ُغالمان دن َم َّ ُ
ت ا ورده او م ی آورد ده و َ ِی وه  آن
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تَن خوار بندگانش ميانِ در خويشتن خواجۀ پيش لقمان بود ٣۵٩٠

فَراغ بهرِ آيدَش ميوه که تا باغ به را غُمان او مى فرستاد

ليل همچو تيره صورت، معانى، پر فيلط چون غُالمان در لقمان بود

را طمع نهيبِ از بِخوردند خوش را جمع ميوه هاىِ غُالمان آن

گران و گشت تُرش لقمان بر خواجه آن خورد لقمان گفتند: را خواجه

لب بگشاد خواجه اَش، عتابِ در سبب از لقمان کرد َتفَحص چون ٣۵٩۵

مرتَضٰى نباشد خائن بندۀ خدا پيش سيِدا لقمان گفت

حميم آبِ از تو دِه در سيرمان کَريم! اى را جمله مان کُن امتحان

مى دوان پياده ما سواره تو کَالن صحرايى به را ما آن از بعد

را اسرار فکاش صنع هاىِ را کردار بد تو بِنْگر گهان آن

بيم زِ آن خوردند و را، غُالمان مر حميم آبِ از خواجه، ساقى گشت ٣۶٠٠

عال و تَحت نَفَر، آن می دويدَنْدى دشت ها در می رانْدَشان آن از بعد

ميوه ها زيشان می آورد آب عنا از ايشان اُفتادند در قَى

صاف آبِ درونش از می برآمد ناف زِ قَى آمد در را لقمان که چون

الوجود؟ بر حْكمتِ باشد چه پس نمود اين دانَد چو لقمان حكْمتِ

اليشْتَهٰى نکٰام نْكُمم بانَ ُکلُّها رَرائالس و ُتبلَٰى موي ٣۶٠۵

تعُافْض مما استٰارِ، جملَةُ تعقُط حميماً، اءم سقُوا چون
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امتحان باشد نار را حجر که کافران عذابِِ آمد آن از نار

پند؟ نمی پذْرفت و گفتيم نَرم چند چند ما را سنگ چون دلِ آن

سگ دندانِ سرِ را خَر سرِ مر رگ يافت بد داروىِ را بد ريش

است بابت و جفت زشت هم را، زشت است حكْمت اَلخَبيثين، خَبيثٰاتاَل ٣۶١٠

بِشو او صفاتِ و شَكل هم و محو برو مى خواهى، که جفتى هر تو پس

شو دور و بين خويش خواهى؟ دور شو نور مسَتعدِّ خواهى؟ نور

اْقتَرِب و واسجدْ دوست، از مكَش سر َخرِب نجس ازين خواهى رهى رو

� �

َم َسَّ َو ِه ْ َعَ ُ ّ ا ی َصَّ وْل َر واب د ْ زَ ٔه ّ هٔ  ّ
� �

قَيد بند بر ناطقه براقِ بر َزيد! خيز ندارد، پايان سخَن اين

را غَيب پرده هاى می درانَد را عيب آمد فاضح چون ناطقه ٣۶١۵

راه بند بر بِران، را دهل زَن اين گاه چند آمد حق مطلوبِ غَيب

بِه مسرور خود پنْدارِ از کَس هر بِه مستور عنان، کَش در مران، تَگ

رو نگردانند هم عبادت زين او نوميدانِ که خواهد همى حق

می دوند رِکابش در روزى چند می شوند مشَرف اوميدى به هم

مرحمه مومع از نيك و بد بر همه بر بتابد رحمت آن خواهد ٣۶٢٠

حذير و باشند خَوف و رجا با اسير و مير هر که خواهد همى حق

شود پرورده پرده اين پس تا بود پرده در خَوف و رجا اين

مال بر فَرى و کَر شُد را غَيب رجا؟ و خَوف کو پرده، دريدى چون

ما ماهیگيرِ است سلَيمان که فتٰى يك ظنّى برد جو لبِ بر

چيست؟ سلَيمانيش سيماىِ نه رو َخفى ست؟ و است فَرد چه از اين، است وى گر ٣۶٢۵

مستَقل و شاه گشت سلَيمان تا دل دو او می بود انديشه اين اندر

بِريخت شَيطان آن خون بختَش تيغ گريخت او تَختِ و ملْک از رفت، ديو

پرى و ديو لشكرِ آمد جمع انگشترى خود انگشتِ در کرد

خيال صاحب بد که آن ميانْشان در رِجال نَظاره بهرِ از آمدند

يكسرى گمانَش و انديشه رفت انگشترى بِديد انگشتَش در چون ٣۶٣٠

است ناديده پى از تَحرى، اين است پوشيده کان است گاه آن وهم
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ِبرفْت او خيالِ شُد حاضر که چون َزفْت سينه اندر غايب خيالِ شُد

نيست باليده بى تار زمين هم نيست بی باريده نور سماى گر

فانى سرا روزنِ بِبستَم زآن مرا مى بايد ِبالَغيبِ يومنُونَ

فُطور؟ فيها تَرٰى له بگويم چون ظهور؟ در را آسمان شكافَم چون ٣۶٣۵

مى آورند جانبى رو کسى هر گستَرند تَحرى ظلْمت اين در تا

دارها بر آورد دزد را شحنه کارها باشد معكوس مدتى

مدَّتى آيد خود بندۀ بندۀ همتى عالى و سلطان سب که تا

خَوش بادعتسا در آيد غَيب فْظح گش و خوب آيد غَيب در بندگى

شَرم رو؟ او بود غَيبت در که تا او پيش گويد شاه دْحم که کو ٣۶۴٠

سْلطنَت سايۀ و سلطان از دور ممَلكَت کنارِ کَز َقلْعه دارى

بى کَران مال به نَفْروشَد قَلْعه دشمنان از را قَلْعه دارد پاس

وفا دارد نگه او حاضر، همچو ثغْرها کنارِ در شَه، از غايب

جان ْفَشان و حاضرند خدمت به که ديگران از بود بِه او شَه پيش

هزار صد زآن حاضرى، اندر که بِه کار فْظح هَذر نيم غَيبت به پس ٣۶۴۵

شُد مردود عيانْ، اندر مرگ، بعدِ شُد محمود کُنون ايمانْ و طاعت

بِه خاموش لب و بربند لبان پس ِبه روپوش و غايب و غَيب که چون

لدُن لْمع کُند پيدا خدا خود سخُن از دار وا دست برادر! اى

اله الشّٰاهد؟ مظاَع ءَشی اُی گواه رويش را، خورشيد بود بس

عالمان هم ،ملَک هم و خدا هم بيان در شْد قَرين چون بگويم، نه ٣۶۵٠

يدۇم نم ا بر ال اَنَّه العلُوم لاه و لَکمال و هال يشْهدُ

مشْترک گواهى اندر شود تا ملَک بود که حق، داد گواهى چون

خَراب دل هاىِ و چشم برنَتابد آفتاب حضورِ و شَعشاع که زآن

را اوميد بِسکُلَد برنَتابد، را خورشيد تَفِ کو خُفاشى چون

آسمان بر را خورشيد جِْلوه گر دان يار هم ما چو را ماليِک پس ٣۶۵۵

تافتيم ضعيفانْ بر خَليفه چون يافتيم آفتابى ز ما ضيا، کين

قَدْر و نور کَمال دارد ملَک هر درب که يا روزه، سه يا نو مه چون

شُعاع زآن را ملَک هر مراتب، بر رباع اَو الثث نورِ اجنحۀ زَ

ميان اندر َفرقَست شان بسى که انْسيان عقولِ پرهاىِ همچو
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بود مانَندَش که باشد ملَک آن بد و نيک در بشَر هر قَرين سپ ٣۶۶٠

بِيافت ره تا شُد، شمع را او اختر برنَتافت را خور که چون اَعمش شمچ
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رجوم را شَيطان و شمع را ره روان ُنجوم اَصحابى که: پيغمبر گفت

نور چرخ آفتابِ ز گرفتى کو زور و چشم آن بدى گر را کسى هر

دليل؟ او خورشيد نورِ بر بدى که ذَليل اى حاجتَستى ستاره کى

الى يوحٰى ولى بودم، بشَر من فَى و ابر و خاك به مى گويد ماه ٣۶۶۵

بِداد نورى چنين خورشيدم حىو نهاد در بودم تاريك شما چون

نُفوس ظلْماتِ بهرِ دارم نور شُموس با نسبت به دارم، ظلْمتى

اَنْورى آفتابِ مردِ نه که آورى تابى تو تا ضعيفَم آن ز

يافتم هر جِگر نجر سوىِ تا بافتم هم در سرکه، و شَهد همچو

َانْگبين می خور و بگذار را سرکه رهين اى وارهيدى، علَّت ز چون ٣۶٧٠

استَوٰى شرعال علَى نمَحَالر که بين هوا از پاک شد معمور دل تختِ

رابِطه اين دل يافت چون کُند، حق بی واسطه اين از بعد دل بر حكْم

مجو رسوايى که پندَش دهم تا کو؟ زَيد ندارد، پايان سخَن اين
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ريخت نَعل و نعال ِفص از جست گريخت کو نيابى، اکنون را زَيد

تافت خورشيد او بر که َاخْتَر همچو نيافت را خود هم زَيد باشى؟ که تو ٣۶٧۵

َکهكَشان راه نه يابى کَهى نه نشان نه بيابى، نَقْشى او از نه

ما سلطانِ دانش نورِ محوِ ما بابايانِ نُطق و حواس شُد

محضرون لَدينٰا موج در موج درون در عقل هاشان و حس ها

شد کار بر شُده پنهان اَنْجم شُد بار وقتِ صبح، بیاید چون

گوش ها در حْلقه ها حلْقه، حلْقه هوش ها حق وادهد را بى هشان ٣۶٨٠

اَحييتَنٰا ربنٰا نازانْ نازْ ثنا در اَفْشان دست پاى کوبان،

١۵٢



اول دفتر

اَنْگيخته غَبار گشته فارِسان ريخته عظام آن و جلود آن

کَنود هم و شَكور هم قيامت، در وجود سوىِ عدَم از آرنْد حمله

سرپيچيده اى؟ نه اول زَ عدَم در ناديده اى؟ کَنى می پيچى؟ چه سر

خويش؟ جاىِ از کَنَد بر کی مرا که خويش پاىِ بودى َافْشُرده عدم در ٣۶٨۵

را؟ پيشانيت موىِ او کَشيد که را ربانيت نْعص مى نَبينى

خيال در و گمان در نَبودت که حال اَنْواع اين اندر کَشيدَت تا

است زنده سلَيمان ديوا! کُن کار است بنده هماره را او عدَم، آن

جواب؟ يا گويد دفْع تا نَه زَهره َکالجۈاب جِِفانٍ مى سازد ديو

مقيم دان لرزانْ نيز را عدَم مر بيم زِ همی لرزى چون بين، را خويش ٣۶٩٠

می کَنى جانى که آن، است تَرس ز هم می زَنى مناصب اندر دست تو رو

است کََندن جانْ آن است، خوارى شكَر گر است اَحسن خداىِ عشق جز چه هر

نازَدن حياتى آبِ در دست آمدن مرگ سوىِ کَندن؟ جانْ چيست

حيات آبِ در دارند گمان صد ممات و خاک در ديده دو را خَلْق

رود شب بِخُسبى تو ور برو، شب َنود گردد گُمان صد تا کُن جهد ٣۶٩۵

را سوز ظلْمت عقل آن کُن پيش را روز آن جوى تاريک شبِ در

بود تاريكى جفتِ حيوانْ آبِ بود نيكى سب نگر بد شبِ در

کاشتن؟ غَفلَت تُخم صد چنين با داشتن؟ بر توان کى خُفتن زِ سر

شُد کار بر شب دزدِ و خُفت خواجه شُد يار مرده لقمه مرده، خواب

خاکى اَند وجودِ خَصم ناريانْ کى اَند َخصمانَت که نمى دانى تو ٣٧٠٠

اوست جانِ مخَص آب که همچنان اوست فرزندانِ و آب خصم نار

عدو و است آب فرزندانِ خَصم او که زيرا کُشَد را آتش آب

است زَلت و گناه اَصل او کاندر است شَهوت نارِ نار اين آن از بعد

می برد دوزخ به تا شَهوت نارِ ِبفْسرد آبى به بيرونى نارِ

عذاب در دوزخ عبط دارد كه زان آب به مى نَيارامد شَهوت نارِ ٣٧٠۵

الكٰافرين نٰارِ فٰاءطا کُمُنور دين نورِ چاره؟ چه را شَهوت نارِ

اوستا سازْ را ابراهيم نور خدا نورِ را؟ نار اين کُشَد چه

تو عودِ همچون جسم اين رهد وا تو نمرودِ چون َنفْس نارِ زِ تا

بد هيچ بى شود کَم ماندن به او َنشُد کَم رانْدن به نارى، َشهوتِ
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هيزم کَشى؟ از آتش بِميرد کى آتشى بر می نهى هيزم که تا ٣٧١٠

برد نار سوىِ آب تَقوى كه زان مرد نار بازگيرى، هيزم که چون

القُلُوب َتقْوى از گلگونه نَهد کو خوب؟ روىِ آتش ز گردد سيه کى

� �

ُه ْ َ ُ ّ ا َی ِ َر ، َ ُ ام َایّ تادن ُا ش آ
� �

حجر او مى خورد خُشک، چوبِ همچو عمر عهدِ در اُفتاد آتشى

النه ها و مرغ ِرپ اندر زَد تا خانه ها و بِنا اندر فُتاد در

می شکفت و آن از می تَرسيد آب گرفت آتش شُعله ها از شهر نيم ٣٧١۵

هوشْمند کَسانِ آتش سرِ بر می َزدند سرکه و آب مشک هاى

بی حدى از مدَد را او می رسيد می شُدى اَفْزون استيزه از آتش

آب از هيچ می نَميرد ما کاتش شتاب عمر جانبِ آمد خَلْق

شماست خلب آتش از شُعله اى خداست آياتِ زِ آتش آن گفت

منيد آلِ اگر بگذاريد خلب کُنيد قسمت نانْ چیست؟ سرکه و آب ٣٧٢٠

بوده ايم فُتُوت لَاه و سخى، ما بگشوده ايم در که گفتَندَش خَلْق

َنگشاده ايد خدا بهرِ از دست داده ايد عادت و رسم در نان گفت

نياز و تَقوٰى و ترس براى از نه ناز بهرِ و بوش بهرِ و فَخْر بهرِ

مدِه ره زَن هر دستِ در را تيغ هنم شوره هر به و است تُخم مال

نشين او با بِجو، حق شينهمن کين لَاه از دان باز را دين اَهل ٣٧٢۵

کرد کار خود او که پنْدارد کاغَه کرد ايثار خود قوم بر کسى هر
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دغَل از مطهر دان را حق شيرِ عمل خْالصا آموز على از

شتافت و آورد بر شمشيرى زود يافت دست پهلَوانى بر غَزا در

ولى هر و نَبى هر افْتخارِ على روىِ در اَنْداخت خَدو او

سجده گاه در او پيش آرد سجده ماه روىِ که رخى بر زد خَدو آن ٣٧٣٠
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کاهلى غَزايش اندر او کرد على آن شمشير انداخت زمان، در

بی محل رحمت و عفْو نمودن وزْ عمل زين مبارز آن حيران گشت

بگذاشتى؟ مرا اَفْكَندى؟ چه از َافْراشتى تيز تيغ من بر گفت:

من؟ اشْكارِ در سست تو شُدى تا من؟ پيكارِ از بهتر ديدى چه آن

جست باز و نمود برقى چنان تا نشَست؟ خَشمت چنين که ديدى؟ چه آن ٣٧٣۵

پديد آمد ُشعله اى جانْ و دل در ديد عكس آن ز مرا که ديدى؟ چه آن

جان بخشيديم و بود جان از بِه که مكان و کَون از برتر ديدى؟ چه آن

کيستى؟ داند که خود مروت، در ربانى ستى شيرِ شَجاعت در

بی شبيه نانِ و خوان وى از کآمد تيه به موس ايى ابر مروت در

شَهد چو مردم، کُند شيرين و پخته جهد به را کان دهد گندم ابرها ٣٧۴٠

بِداد بى زَحمت شيرين و پخته گشاد بر رحمت ِرپ موسٰى ابرِ

علَم معال در اَفْراخت رحمتَش َکرم پخته خوارانِ براىِ از

رجا اَهل زآن روز يك نَشُد کَم عطا آن و وظيفه آن سال چهل تا

خواستند خَس و تَره و گَنْدنا خاستند خَسيسى از ايشان هم تا

طعام آن باقى هست قيامت تا کرام از هستند که احمد اُمتِ ٣٧۴۵

شُد آش ز کنايت يسقى و يطعم شُد فاش بىر عنْدَ اَبيت چون

شير و شَهد چون گلو در آيد در تا پذير در را اين بى تأويل هيچ،

خَطا را حقيقت آن بيند که چون عطا دادِ وا است تأويل که آن ز

پوست زوج عقل و است مغز کُل عقل اوست عقل ضعفِ ز ديدن خَطا آن

را گلْزار نه گوى، بد را مغز را اخبار نَه کُن، تاويل را خويش ٣٧۵٠

ديده اى چه آن از واگو شَمه اى ديده اى و عقل جمله که على اى

کرد پاک را ما خاکِ علْمت آبِ کرد چاک را ما جانِ حلْمت تيغ

اوست کارِ کُشتن شمشير بى که آن ز هوست اسرارِ اين که دانَم گو، باز

رابِحه هديه هاىِ اين واهبِ بی جارِحه و آلت بى صانع

را گوش و چشم دو َنبود خَبر که را هوش مى چشانَد هزاران صد ٣٧۵۵

کردگار؟ از زمان اين ديدى چه تا شكار! خوش رشع بازِ اى بازگو،

دوخته بر حاضران چشم هاى آموخته غيب ادراکِ تو چشم

جهان می بيند تاريک يكى آن و عيان همی بيند ماهى يكى آن
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نَعم موضع، يك بِنْشَسته کَس سه اين هم به می بيند ماه سه يكى آن و

گريز در من از و آويزان تو در تيز سه هر گوش و باز سه هر شمچ ٣٧۶٠

يوسفى ست من بر و گرگ َنقْش تو بر خفى ست؟ لطفِ عجب، اين؟ است عين سحرِ

زَبون هجده اين نيست را نَظر هر فُزون و است هزار هجده اَر عالم

القَضا نسح القَضا وءس سپ اى مرتَضٰى على اى بگشا رازْ

تافته ست من بر چه آن بگويم يا يافته ست عقَلت چه آن واگو تو يا

بی زبان هم چون نور می فَشانى نَهان؟ دارى چون تافت من بر تو از ٣٧۶۵

راه به آرد زودتَر را شب روان ماه قُرص آيد گفت در اگر ليک

غول بانگِ بر شود غالب هم بانگِ ذُهول از و شوند ايمن غَلَط از

ضيا اندر ضيا شُد بگويد، چون رهنما باشد چو گفتن بى ماه

را حلْم آفتابِ شُعاعى چون را علْم مدينۀ آن بابى تو چون

لباب اندر قُشور تو از رسد تا باب جوياىِ بر باب اى باش باز ٣٧٧٠

اَحد کُفْواً هل ما بارگاه َابد تا رحمت بابِ اى باش باز

درى ست کانجا گود کى ناگشُاده منْظرى ست خود َذره اى و هوا هر

گمان اين نَجنبد هرگز درون در ديدْبان را درى بَِنگشايد تا

شود پران عمط و اوميد مرغ شود حيران درى، شُد گشاده چون

می شتافت سپ آن از ويرانْ هر سوىِ يافت گنج ويرانْ به ناگه غافلى ٣٧٧۵

دِگر؟ درويشى زِ جويى گهر کى گهر تو نيابى درويشى زِ تا

خويش بينی هاىِ اشْكاف زِ نَگذَرد خويش پاى با دود نظ گر سال ها

بگو مى بينى؟ هيچ بينى غيرِ بو غَيب از نايدَت بينى به تا
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: ُه َ َو ُ ّ ا َم َّ َ ی ع از کا آن دن ؤال
ی؟ دا ْ َا ون ت د از را ر دی، َّ َ ُ ی َ ون
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على با لذَّت و ستىم سرِ از ولى مسلمانِ نو آن بِگفت پس

جنين چون در، به تَن جانْ ِبجنبد تا المؤمنين اَمير يا بِفَرما که ٣٧٨٠

خدمتى نوبت به جان اى می کُنند مدَّتى را جنين هر اَخْتَر هفت

معين گردد زمان آن آفتابش جنين گيرد جان که آيد وقت که چون
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شتاب همی بخشد جان کافْتابش آفتاب ز آيد جنبِش در جنين اين

نَتافت بر آفتابش تا جنين، اين نيافت نَقْشى جز به اَنْجم دِگر از

خوب رو؟ آفتاب با رحم در او يافت تَعلُّق هر کُدامين از ٣٧٨۵

راه هاست سب را چرخ آفتابِ ماست سح از دور که پنهان هر از

او از ياقوت شُد سنگ، که رهى وآن او از قُوت بيابد زَر که رهى آن

را نَعل بخشَد برق که رهى آن و را لعل سازد سرخ که رهى آن

را کاليوه دهد دل که رهى وآن را ميوه سازد پخته که رهى آن

آموخته ساعدَش با و شَه با َافْروخته رپ بازِ اى گو باز ٣٧٩٠

سپاه با نى خود به سپاه اشْكَن اى شاه عنقاگيرِ بازِ اى گو باز

شكار را بازَت بنده اى بازگو، هزار صد و يكى وحدى، اُمتِ

کيست؟ راه دست دادن را اَژدها چيست؟ زِ رحمت اين قَهر لحم در
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حا آن ت ا وده ت د از ر دِن َ ْ َا ِ
َ َ : ن ؤ ُراْ َا ِن واب
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تَنَم مأمورِ نه حقَّم، بندۀ می َزنَم حق پى از تيغ من گفت

گوا باشد من دين بر من لعف هوا شيرِ نيستم ،قَّمح شيرِ ٣٧٩۵

آفتاب زَنَنده آن و تيغَم چو من حراب در رميتام اذْ تيمر ما

انْگاشتم عدَم من را حق غيرِ برداشتم ره ز من را خود رخْتِ

حجاب را او نيستم من، حاجِبم آفتاب کَْدخدايم سايه ای ام،

قتال در کُشته، نه گردانم زنده وِصال گهرهاى پر تيغَم، چو من

مرا؟ ميغ برد کى جا از باد مرا تيغ گوهرِ نَپوشَد خون ٣٨٠٠

باد تُند ربايد در کى را کوه داد و صبر و حلم ز کوهم ،مين کَه

بسى ست خود قنامواف بادِ که زآن خسى ست جا، از رود بادى از که آن

نماز لاَه نبود که را او برد آز بادِ شهوت، بادِ و خشم بادِ

اوست يادِ مباد کاه، چون شَوم رو اوست بنيادِ من هستى و کوهم

من لخَي سر اَحد عشق جز نيست من ليم َنجنبد او بادِ به جز ٣٨٠۵

لگام زيرِ بسته ام هم را خَشم غُالم را ما و شَه شاهانْ بر خَشم،

آمده ست رحمت چو من بر حق، خَشم زَده ست خشمم گردنِ حلْمم تيغ

١۵٧



معنوی مثنوی

بوتُراب هستم چه گر گشتم، روضه خَراب شُد سقْفَم چه گر نورم، غَرقِ

سزا کردن نَهان ديدم را تيغ غَزا اندر علَّتى آمد در چون

من کام آيد هل َابغَض که تا من نام آيد هل بَاح تا ٣٨١٠

من بودِ آيد هل اَمسک که تا من جودِ آيد هل َاعطا که تا

کَس آنِ من نيم له اَم، جمله سب و هل عطا ،هل من خْلب

نيست ديد جز گمان، و تَخييل نيست نيست تقليد مى کُنم، هل چه آن و

بسته ام قح ندام بر آستين رسته اَم تَحرى از و اجتهاد زِ

مدار همی بينم همی گردم، رو مطار همی بينم همی پرم گر ٣٨١۵

پيشوا پيشَم خورشيد و ماهم کجا تا بِدانَم بارى، کَشم رو

نيست جوى اندر گنجايى را بحر نيست روى گفتن خَلْق با اين از بيش

رسول کارِ بود اين َنبود، عيب عقول اندازۀ به می گويم پست

جو دو ارزَد نَه بندگان گواهى که شنو رح گواهى حرم، غَرض از

قَضا و وىعد وقتِ قَدْرى نيست را بنده گواهى مر شَريعت در ٣٨٢٠

کاه به را ايشان شَرع نَسنجد بر گواه باشَنْدت بنده هزاران گر

مستَرق بندگانِ و غُالم از حق نزديکِ بتَر شَهوت بندۀ

مر ختس ميرد و شيرين زِيد آن و حر خواجه از شود لفْظى يك به کاين

خاص انْعام و ايزد لفَض به جز خَالص خود ندارد شَهوت بندۀ

نيست ورج و جبر اوست، ناهگ وآن نيست غَور را کان افتاد چهى در ٣٨٢۵

رسن نمی يابم َقعرش خورِ در من که را خود او انداخت چهى در

شود خون خارا که بود؟ چِه جِگر خود شود افزون سخَن اين گر کُنم، سب

است بدبختى و مشغولى و غَفلَت است سختى از نه نَشُد، خون جِگرها اين

نيست مردود خونْ که وقتى آن شو، خون نيست سود خونَش که روزى شود خون

نيست غول بندۀ که باشد او دلع نيست مقْبول بندگان گواهى چون ٣٨٣٠

رح نب ِرح او َکونْ از بود که زآن ُنذُر در ٰشاهد لْنٰاکسَار گشت

درآ حق، صفاتِ جز اينجا نيست مرا؟ بندَد کى خشم حرم، که چون

سبق خَشمش بر داشت رحمت که زآن حق لَفض کَردت کازاد آ، اندر

گهر کَردت کيميا، بودى، سنگ َخطر از رستى که اکنون آ، اندر

هو سروِستان به بِْشكُُف گُلى، چون او خاِرستانِ و کُفر از رسته اى ٣٨٣۵
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کُشَم؟ چون را على بودى، على تو محَتشَم اى تواَم من و نىم تو

ساعتى در پيموده اى آسمان طاعتى هر از بِه کردى معصيت

ورد اوراقِ دمد بر خارى ز نَه مرد کرد کان معصيت خُجسته بس

قَبول؟ رگاهد به تا مى کَشيدَش رسول قَصدِ و عمر ناهگ نه

عونَشان؟ دولت گشت و می کَشيد، فرعونَشان ساحران، سحرِ به نه ٣٨۴٠

عنود فرعونِ به کَشيديشان کى جحود آن و سحرشَان نبودى گر

عصات قوم اى شُد طاعت معصيت معجزات و عصا ِبديدَنْدى کى

آمده ست طاعت مانندِ گنه چون گردن َزده ست خدا را نااميدى

ۇشات غْمر مى کند طاعتی اَش سيِئات او می کند مبدَّل چون

نيم دو گردد ِبطرقَد، او حسد وزْ رجيم شيطانِ رجومم شود زين ٣٨۴۵

آورد چاهى به را ما گنْه زآن پرورد گناهى تا بِكوشَد او

ساعتى نامبارک را او گردد طاعتى شد گنْه کان بِبينَد چون

ترا مر دادم تُحفه و زدى تُف ترا مر گشادم در من آ، اندر

می نَهم؟ سر سان چه پچ پاىِ پيش می دهم چنين ها را جفاگر مر

جاودان ملْک هاىِ و گنج ها بدان تو بخَشم؟ چه را وفاگر پس ٣٨۵٠
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ی ع ن ؤ اْ ُر َا داِر ْ ِرکا وش َم، َسَّ و ِه ْ َعَ ُ ّ ا ی َصَّ ر غا ن
دم َرت َ ودن، د وا و ِت د ی ع ِن

ُ
: ُه َ َو ُ ّ ا َم َّ َ
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نيش قَهر در نَشُد من لطفِ نوش خويش خونى بر که مردم چنان من

سرم اين گردنْ ز روزى برد کو َکرم چا گوش به پيغامبر گفت

اوست دستِ بر عاقبت هالکَم که دوست ىحو از رسول آن هگ آ آرد

خَطا منْكَر اين من از نَيايد تا مرا پيشين ِبكُُش همى گويد او

جست حيله تَوانَم چون من قَضا با تست زِ من مرگِ چو همى گويم من ٣٨۵۵

نيم دو حق براى از کُن مرا مر کريم! کاى پيشم به همى اُفْتد او

خَود جانِ بر من جانِ نَسوزَد تا بد َانْجام اين من بر آيد نه تا

علَم گردد سرنگون سب قَلَم زآن الَقلَم فج برو همى گويم من
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تو زِ نمی دانم من را اين که زآن تو زِ جانم در نيست بغْضى هيچ

دق؟ و طعن قح آلتِ بر زَنَم چون قح دستِ لفاع تو حقّى آلتِ ٣٨۶٠

خَفى ست ِرس آن و قح از هم گفت چيست؟ بهرِ از قصاص آن پس او گفت

رياض بروياند خود اعتراض ز اعتراض او خود فعل بر کُند گر

اَحد او لطف، در و است قَهر در که زآن خود ِلعف بر رسد را او اعتراض

اوست تَدبير مالکِ ممالک در اوست مير حوادث، شهرِ اين اندر

کُند نيكو را گشته شكَسته آن، ِبشَْكنَد او اگر را خود آلتِ ٣٨۶۵

مها! مى دان عقب در خَيراً َنأْتِ ُننْسها اَو آيةً َننْسخْ رمزِ

ورد آورد عوض و برد گيا او کرد منْسوخ حق که را شَريعت هر

را افروز خرد ِمادىج بين را روز شغل منْسوخ کُند شب

آتش فُروز زآن سوخت ِمادىج تا روز نورِ از شد منْسوخ شب باز

حيات آبِ است ظلْمت درونِ نه سبات و نَوم آن آمد ظلْمت چه گر ٣٨٧٠

شُد؟ آوازه سرمايۀ سْكته اى شُد؟ تازه خردها ظلْمت آن در نه

آفريد روشنايى سويدا در پديد آمد ضدّها ضدها زِ که

بد جنگ زآن زمان آخر اين لحص شُد صلح مدارِ پيغامبر جنگِ

جهان اَهل سرِ يابد اَمان تا دِلستان آن بريد سر هزاران صد

بِر و قامت ها نَخْل بِيابد تا رضم شاخ مى برد زآن باغْبان ٣٨٧۵

ُخرمی ش ميوه و باغ نمايد تا حشيش آن دانا باغ، از مى برد

حبيب بيمارى و درد از رهد تا طبيب آن را بد دندانِ مى کَنَد

فَناست اندر حيات را شهيدان مر نَْقص هاست درونِ زيادت ها پس

گوار شد َفرِحين يرَزقُونَ رِْزق خوار لْقح گشت بريده چون

فَضل اَفْزونید و رست انسان لْقح عدل به شُد بريده چون حيوانْ لْقح ٣٨٨٠

اين بر آن قياس کُن زايد؟ چه تا ببين هين ِببرد، چون انسان لْقح

او  اَنْوارِ و باشد حق شَربتِ او تيمارِ و زَايد ثالث لْقح

بلى در مرده رسته، ال از لْقح ولى شَربت، خورد ببريده لْقح

نان؟ به جانْ حياتِ باشد کیت تا کوتَه بنان همتِ دونْ اى کُن سب

سپيد نانِ پى بردى رو کآبِ بيد مانندِ ميوه اى، ندارى زآن ٣٨٨۵

سم تو گردانْ زَر و گير را کيميا سح جانِ نانْ زين صبر ندارد گر
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گازُران محلّۀ از مگردان رو فُالن! اى خواهى کرد جامه شويى

آ برتَر و پيچ شَكسته بند در ترا روزۀ مر ِبشْكَست نان چه گر

او اشْكَستِ قيني باشد رفو سپ او دستِ آمد شَكسته بند چون

پا و دست ندارى کُن، درستَش تو بيا گويد: ِبشْكَنى، را آن تو گر ٣٨٩٠

رفو دانَد را گشته شكَسته مر او که باشد او قح شكَستن پس

خريد نيكوتَر بِفْروخت، را چه هر دريد دانَد او دوخت، دانَد که آن

معمورتَر کُند ساعت يک به پس َزبر و زير کُند ويران را خانه

زَمن در آرد بر سر هزاران صد بدَن از بِبرد را سر يكى گر

حيات آمد القصاص فى نگفتى يا جناة بر قصاصى نَفَرمودى گر ٣٨٩۵

زَنَد؟ تيغى قح كْمح اسيرِ بر خَود زِ او تا بدى زَهره را که خود

بود تقدير سخْرۀ کُشَنده کآن گشود را چشمش که هر داند که آن ز

زدى تيغى هم فرزند سرِ بر آمدى سر بر حكْم آن را که هر

بِدان خود عجزِ حكْم، دام پيش بدان بر زَن کَم طعنه و بِتَرس رو،
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آوردن ب ْ ُ و ن َ ِس ِاْب ِ َضال از الم، سَّ ا ِه ْ َعَ آدم دن ب ُّ َ
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ِبنْگريست زِيافَت از و حقارت از َشقى ست کو بِليسى بر آدم شمچ ٣٩٠٠

لعين ليسبا کارِ بر زد خَنده گزين خود آمد و کرد خويش بينى

خَفى َاسرارِ زِ نمی دانى تو صفى! کاى حق غَيرتِ زَد بر بانگ

کَند بر بن از و بيخ از را کوه کُند گر باژگونه را پوستين

آورد مسلمان نو بِليس صد درد بر دم آن آدم صد پردۀ

دِگر نَنْديشَم گستاخْ چنين اين َنظر زين کردم توبه آدم گفت ٣٩٠۵

الغنٰى و لُومعبال خٰارْفتا  اهِدنٰا المستَغيثين غياث يا

القَلَم خَط الذى وءالس واصرِفِ ِبالَكرم تدَيه قَلْباً تُزِغ ال

صفا اخوانِ ز را ما مبر وا الَقضا وءس ما جانِ از بگذران

نيست پيچاپيچ غيرِ پناهت بى نيست هيچ تو فُرقتِ از تلخ تر

کَن جامه را ما جانِ مر ما جسم راه زَن را ما رخْتِ هم ما رخْتِ ٣٩١٠

برد چون جانْ کسى تو امانِ بى می َخورد را ما پاىِ چون ما دستِ
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بيم و ادبار مایۀ باشد برده عظيم خَطرهاىِ زين جانْ برد رو

کَبود و است کور خويش با اَبد تا نبود جانان واصل چون جان، که آن ز

گير مرده باشد زنده بی تو که جان گير برده خود جانْ راه، نَدْهى تو چون

کامران اى مى رسد آن ترا مر بندگان بر مى زَنى طعنه تو گر ٣٩١۵

دوتا گويى را سرو َقدِّ تو رو جفا گويى را مهر و ماه تو رو

فَقير گويى را بحر و کان تو رو حقير خوانى را عرش و چرخ تو رو

تراست مر فَناها اکْمالِ ملْکِ رواست تو، کَمالِ با نسبت به آن،

مغْنيستى و موجِد را نيستان نيستى وزْ خَطر از پاکى تو که

دوختن دانَد بِدْريد چون که زآن سوختن دانَد رويانيد، که آن ٣٩٢٠

را صباغ لگ رويانَد باز را باغ مر خَزانْ هر مى بِسوزَد

شو خوب آوازه و خوب ديگر بارِ شو تازه آ، برون بِسوزيده! کاى

نَواخت خود بازَش و ببريد نى لْقح بِساخت بازش شُد، کور نَرگس شمچ

نيستيم قانع که جز و زَبون جز نيستيم صانع و مصنوعيم چو ما

اَهرمنيم همه ما نخواهى، گر می زَنيم نَفْسى و َنفْسى همه ما ٣٩٢۵

عمٰى از را ما جانِ خريدى که ما رهيدَستيم اَهرمن زِ آن ز

چيست؟ کور عصاکش، بی و عصا بى زندگى ست که را که هر عصاکش، تو

است آتش عين و است آدمی سوز است ناخَوش و است خوش چه هر تو غيرِ

شُد زَردشت هم و گشت مجوسى هم شُد پشت و پناه آتش را که هر

لاطه مغَي اله لفَض انَّ لاطب اله، خَال ما ،ءشَی کُل ٣٩٣٠

� �

ش و ِی و با او دِن ت َ سَا ُ و ُه َ ْ َو ُ ّ ا َم َّ َ ی ع ِ کا ِ ن باز
� �

اَْفزونی اَش و خونى با کَرم وآن خونی اش و على سوى رو باز

خَشم هيچ ندارم وِى بر شب، و روز چشم به بينَم همى را دشمن گفت

زَده ست اندر چنگ عثب در من مرگِ آمده ست خوش من همچو مرگم كه زآن

نَوال را ما بود بی برگى برگِ حالل را ما بود بى مرگى مرگِ

پايندگى نَهانْ اَبتَر، ظاهرش زندگى نباط به و مرگ ظاهرش ٣٩٣۵

است بِشْكُفتن نو ز را او جهانْ در است رفتن را جنين زادن رحم، در

١۶٢
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مراست ِديكُمبِأَي ُتلْقُوا ال ىنَه هواست و عشق اَجل سوىِ مرا چون

شود؟ کى تحاج نَهى، خود را تَلْخ بود شيرين دانۀ از نَهى كه زآن

اوست ىنَه خود مْكروهى اش و تَلْخى پوست و مغز باشد تَلْخ کش دانه اى

آمده ست من پى اءيَاح مه لب ُشده ست شيرين مرا مردن دانۀ ٣٩۴٠

دائما حياتی قَتْلی فی انَّ الئما ثقٰاتی يا اُْقتُلُونی

متٰى تىح موطنی ُافٰارِق کَم فَتٰى يا حياتی موتی فی انَّ

راجِعون هيلا انَّٰا يقُل مل السكۇن ذَا فی تَكُن مل ول فُرقَتی

دهر تَفريق از آيد وحدت سوىِ شهر به آيد باز که باشد آن راجِع

� �

ُه، َ ْ َو ُ ّ ا َم َّ َ ی ع ن ؤ ُراْ َا ش باری دار ِرْکا تادِن ا
ن َ ِ ضا َ ن ا از و ِبُش ا ن! ؤ ُراْ َا ای :

� �

تُرش وقتِ و دم آن نَبينَم تا ِبكُش زودم على! کاى آمد باز ٣٩۴۵

رستخيز آن من شمچ نَبينَد تا بريز خونم می کَنم حاللت من

رود تو قَصدِ به کَف اندر خَنْجر شود خونى ذَره اى هر اَر گفتم

کَشيد خَطى چنان تو بر قَلَم چون بريد َنتْوانَد تو از مو سرِ يك

تَنَم مملوکِ نه روحم، خواجۀ منَم تو شَفيع شو، غَم بى ليک،

الفَتى نبا فَتى، خويشَم تَن بى قيمتى ندارد تَن اين من پيش ٣٩۵٠

من نرگسدانِ و بزم شُد من مرگِ من ريحانِ شُد شمشير و خَنجر

کُند کى خالفَت و ميرى رصح کُند پى سان بدين را تَن او که آن

حكْم و راه نمايد را اميران تا حكْم و جاه اندر کوشَد ظاهر به آن ز

ثمر را خالفَت َنخْل دهد تا دگر جانى دهد را، اميرى تا

� �

را، ه ّ م ر و را ه ّ م َم، َسَّ و ِه ْ َعَ ُ ّ ا ی َصَّ ٰی ْ ُ دِن ط ح
ْ َ

آن یاِن
ود ْ َا ل ٌه، َ ْ

ِ ٰیا دُّ َا ت ا وده ون ود، یا د ُمْلِک ی دو ِت َ
ِ

� �

متَّهم دنيا ِبح در بود کى هم مكّه فَتح به پيغامبر جهدِ ٣٩۵۵

١۶٣
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امتحان روز بست بر دل و چشم آسمان هفت مْخزنِ از او که آن

آسمان هفت هر آفاق شده پر جان و حور او، نظارۀ پى از

کو؟ دوست غير پرواى وِرا خود او بهرِ از آراسته خويشتن

حق آلِ نَيابد هر هم او در که حق اجاللِ از گشته پر آنچنان

َفاعقلۇا َايضاً، وحالر و لَکمالو لسرم نَبِی فينٰا عسي ال ٣٩۶٠

نَه باغ مستِ صباغيم، مستِ نَه زاغ همچون زاغيم، ما گفت:

رسول شمچ برِ آمد خَسى چون عقول و افْالك مْخزن هاى که چون

اشْتياق؟ و نَبرد او نمايد که عراق و شام و مكّه باشد چه پس

کُند خَود رصح و جهل از قياس کو کُند بد ضميرِ وى، بر گمان آن

آفتاب نورِ جمله بينى زَرد نقاب سازى چون زَرد، آبگينۀ ٣٩۶۵

را مرد و را گرد شناسى تا را زَرد و کَبود شيشۀ آن بِشْكَن

پنْداشته قح مردِ تو را گرد َافْراشته سر گرد ،فارِس گردِ

آتش جبين من بر فَزايد چون طين فَرع اين گفت: و ابليس ديد گرد

نَظر آن است بِليس ميراث که دان بشَر را عزيزان مى بينى تو تا

رسيد؟ چون سگ آن ميراثِ تو به سپ عنيد اى بِليسى فرزندِ نه گر ٣٩٧٠

بِرست صورت کَز است آن حق شيرِ حق پرست حقَّم شيرِ سگ، نيم من

مرگ و آزادى جويد مولی شيرِ برگ و شكارىا جويد دنيا شيرِ

وجود بسوزانَد پروانه همچو وجود صد بينَد مرگ اندر که چون

امتحان مد اين بد را جهودان که صادقان طوقِ مرگ هواىِ شُد

سود و گنج باشد مرگ را صادقان هودي قوم کاى فَرمود نُبى در ٣٩٧۵

است بِه زآن بردن، مرگ آرزوىِ هست سود آرزوىِ که همچنان

زبان بر َتمنّا اين بگذرانيد کَسان ناموس بهرِ جهودان اى

فَراشت بر را علَم اين محمد چون نداشت زَهره قَدَر اين جهودى، يك

جهان در نَماند خود يهودى يک زبان بر را اين رانيد اگر گفت:

سراج اى را ما تو رسوا مكُن که خَراج و بردند مال يهودان پس ٣٩٨٠

ديد دوست چشمت چو دِه، من با دست پديد پايانى نيست را سخَن اين

١۶۴
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� �

ی دا ا دو َ ون : ود ن با ُه، َ ْ َو ُ ّ ا َم َّ َ ی ع ن ؤ ُراْ َا ن
د ُ آن و ِن

ُ
ع ما د. ْ ما َ َمل َ ِاْخالص و د، ْ ُ ن ِس ْ َ ن، روِی

� �

پهلَوان اى نَبرد هنگام به که جوان آن با َاميرالمؤمنين گفت

من خوى شد تَبه و جنْبيد نَفْس من روى در اَنْداختى خَدو چون

روا َنبود حق کارِ اندر شرکت هوا نيمى و شُد حق بهرِ نيم

نيستى من کردۀ حقّى، آنِ مولیستى کَفِ نگاريدۀ تو ٣٩٨۵

زَن دوست سنگِ دوست زُجاجۀ بر شكَن قح اَمرِ به هم را حق َنقْش

بريد زُنّارى که تا او دلِ در پديد شُد نورى و بِشْنيد اين گبر،

پنْداشتم دِگر نوعى ترا من می کاشتم جفا تُخم من گفت:

بوده اى تَرازو هر زَبانۀ لب بوده اى اَحدخو تَرازوىِ تو

بوده اى کيشَم شمع فُروغ تو بوده اى خويشم و اَصل و تَبار تو ٣٩٩٠

او از پذْرفت روشنى چراغت که چشم جو چراغ آن غُالم من

ظهور در آرد بر گوهر چنين که نور درياىِ آن موج غُالم من

زَمن سراَفْرازِ ديدم ترا مر من که را، شهادت من بر کُن عرضه

رو کردند دين سوىِ عاشقانه او قوم و خويش زِ کَس پنجه قُربِ

را خَلْق چندين و تيغ از واخَريد را حلْق چندين حلْم، تيغ به او ٣٩٩۵

َانْگيزتَر ظفَر لشكر صد زِ لب تيزتر آهن تيغ از حلْم تيغ

شُد َافْسرده آن از فكرت شجوش شُد خورده دو لقمه ای دريغا اى

خُسوف را بدْرى شاعشَع ذَنَب چون کُسوف را آدم خورشيدِ گندمى

گسل پروين مى شود چون او ماه گل مشتِ يک از که دل لطفِ اينْت

جحود اَنْگيزد گشت، صورت که چون بود سود خوردش بود، معنى چو نان، ۴٠٠٠

می برد لذَّت و نَفْع صد خورش زآن مى َخورد ُکاشْتُر سبز خارِ همچو

دشت زِ ُاشْتُر می خورد را همان چون گشت خُشک و رفت سبزيش آن که چون

تيغ گشت مربٰى وردِ چنان کان دريغ اى لنجش و کام مى درانَد

گبز و است خُشک کنون شُد، صورت که چون سبز خارِ آن بود بود، معنى چو نان،

١۶۵
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نازنين وجودِ اى بودى، خورده اين از پيش را او که عادت بِدآن تو ۴٠٠۵

ثرٰى با معنى کاميخت آن از بعد را خُشک اين مى خورى بو همان بر

شُتُر! اى بِپرهيز اکنون گياه زآن گوشت بر و خُشک و خاک آميز گشت

کُن بند هچ سرِ شُد تيره آب سخُن مى آيد خاک آلود سخت

کُند صافش هم کرد، تيره که او کُند خَوش و صاف باز خدايش تا

بِالصۈاب لَماَع واله کُن، صبر شتاب نه را، آرزو آرد صبر ۴٠١٠

١۶۶


