
دّوم ر د

شُد شير خون تا بايست مهلتى شُد تأخير مثنوى اين مدّتى

شنو خوش شيرين، شيرِ نگردد خون، نو فرزند تو بختِ نزايد تا

آسمان اوج ز گردانيد باز عنان الدّين، حسام الحق ضياء چون

بود ناكَفته غُنچه ها بى بهارش بود رفته حقايق معراج به چون

گشت ساز با مثنوى شعرِ چنگِ گشت باز ساحل سوى دريا ز چون ۵

بود استفتاح روز بازگشتش بود اَرواح صيقل که مثنوى

بود دو و شصت و ششصد اندر سال سود و سودا اين تاريخ طلعم

گشت باز معانى اين صيد بهر گشت باز و برفت زين جا بلبلى

باد باز در اين خلق بر ابد تا باد باز اين مسكن شَه ساعدِ

است شربت اندر شربت اينجا ورنه است شهوت و هوا در، اين آفتِ ١٠

دهان و حلق جهان آن چشم بند عيان بينى تا بند بر دهان اين

برزخى مثال بر تو جهان وى دوزخى دهانۀ خود تو دهان اى

خون جوهاى پهلوى صافى شيرِ دون دنياى پهلوى باقى نورِ

اختالط از مى شود خون تو شير بی احتياط زنى گامى او در چون

نَفس طوقِ جنّت صدرِ فراقِ شد نفس ذوقِ اندر آدم زد قدم يك ١۵

ريخت چشم آب چند نانى، بهر مى گريخت فرشته وى از ديو، همچو

بود رسته ديده دو در مو آن ليک بود جسته کو گنه بد مو يك چه گر

عظيم کوه بود ديده در موى قديم نورِ ديدۀ آدم بود

معذرت نگفتى پشيمانى در مشورت بكردى آدم آن، در گر

شد گفت بد و فعلى بد مانع شد جفت عقلى چو عقلى با که زآن ٢٠

شد بی کار و عاطل جزوى عقل شد يار چون دگر نفس با نَفْس

شوى خورشيدى يار، سايۀ زير شوى نوميدى تو تنهايى ز چون
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بود تو يار خدا کردى، چنان چون زود تو را خدايى يار بجو ،ور

آموخته ست يار ز هم را آن آخر دوخته ست بر نظر خلوت در که آن

بهار نه آمد، دى بهر پوستين يار ز نه بايد، اغيار از خلوت ٢۵

شود پيدا ره و گشت افزون نور شود تا دو دگر عقل با عقل

شود پنهان ره و گشت افزون ظلمت شود خندان دگر نفس با نفس

پاک دار را او خاشاك و خَس از شكار مرد اى تست، چشم يار

مكُن ره آوردى خَس از را چشم مكن گردى زبان جاروب به هين

بود ايمن آلودگى ز او روى بود مؤمن آينۀ مؤمن که چون ٣٠

مزن دم جان آيينه اى رخ در حزن در را جان آيينه ست يار

دمت هر ببايد خوردن فرو دم دمت در را خود روى نپوشد تا

يافت انوار هزار صد بهارى از يافت يار خاکى که چون خاکى ز کم

شكُفت پا تا سر ز خوش هواى از جفت يار با شود کو درختى آن

لحاف زير سر و رو او کشيد در خالف يار او ديد چون خزان در ٣۵

است خُفتن طريقم آمد، او که چون است آشفتن بال بد يار گفت:

لهف محبوس آن دقيانوس، زِ بِه کَهف اصحاب از باشم بخسبم، پس

بود ناموس سرمايۀ خوابشان بود دقيانوس مصروفِ يقظه شان

نشست نادان با که بيدارى واىِ است دانش با چون بيدارى ست خواب

زدند تن و شدند پنهان بلبالن زدند بهمن بر خيمه زاغان که چون ۴٠

است بيداری کُش خورشيد غيبت است خامش بلبل بى گلزار كه زآن

کنى روشن را تحت االرض که تا کنى گلشن اين ترك آفتابا

نيست عقل و جان غير او مشرق نيست نَقل را معرفت آفتاب

روشنگرى ست او کردار شب و روز سرى ست کان کمالى، خورشيد خاصه

فرى نيكو روى جا هر آن از بعد اسكندرى گر آى شَمس مطلع ۴۵

شود عاشق مغربت بر شرق ها شود مشرق روى، جا هر آن از بعد

روان مشرق سوى درپاشت حس دوان مغرب سوى خُفّاشت حس

دار شرم مزاحم تو را خران اى سوار اى است خران راه حس راه

مس چو حس ها اين و سرخ ِزر چو آن حس پنج اين جز هست، حسى پنج

خرند کى زر سح چون را مس حس محشرند کَاهل بازار آن اندر ۵٠
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می چرد آفتابى از جان حس مى خورد ظلمت قۇتِ اَبدان حس

جيب ز برون آور موسى، چون دست غيب سوى حس ها رختِ ببرده اى

صفت يك بندِ چرخ آفتاب و معرفت آفتابِ صفاتت اى

شوى عنقا گه و قاف کوه گاه شوى دريا هگ و خورشيدی، گاه

بيش بيش وز وهم ها از فزون اى خويش ذات در آن نه باشى اين نه تو ۵۵

کار چه تُرکى و تازى با را روح يار است عقل با و است علم با روح

خيره سر موحد، هم مَشبِه، هم صور چندين با بی نَقش اى تو از

می زَند ره صور را موحد گه می کُند موحد را، مشَبِه گه

البدَن بطر يا السن غيرص يا بوالحسن مستى ز گويد ترا گه

می کند جانان تَنزيه پى از می کُند ويران خويش نقش گاه ۶٠

وصال در سنّى است عقل ديدۀ اعتزال مذهب هست را حس چشم

ضالل از نمايند سنّى را خويش اعتزال اهل حس اند سخرۀ

است خوش پى عقل چشم بينش، اهل است وى سنّى حس، ز شد بيرون که هر

را اله ،خَر و گاو بديدى پس را شاه حيوان حس بديدى گر

هوا بيرونِ ز حيوان حس جز ترا مر ديگر حس نبودى گر ۶۵

شدى محرم مشترك حس به کى بدى کى مكرم آدم بنى پس

رفتنت صورت ز بی آمد، باطل گفتنت مصوَر يا نامصوَر

پوست ز شد بيرون و است مغز همه کو اوست پيش مصور يا نامصور

الَفرج فتاحم برکَالص ور نه ور حرج اَعمٰى بر نيست کورى، تو گر

صدر شرح بسازد هم بسوزد هم صبر داروى را ديده پرده هاى ٧٠

خاک و آب از برون بينى َنقش ها پاک و صافى شود چون دل آينۀ

را فراش هم و را دولت فرش را نقّاش هم و نقش ببينى هم

بت شكن او معنى بت، صورتش من يارِ خيالِ آمد خليل چون

بديد خود خيالِ جان خيالش، در پديد او شد چون که را، يزدان شكر

می شكيفت خاکت ز کو وى، بر خاك مى فريفت را دلم درگاهت خاك ٧۵

رو زشت من بر خنديد خود نه ور او از اين پذيرم خوبم، ار گفتم:

خرم کى من مرا خندد او نه ور بنگرم را خود که باشد آن چاره

زال؟ پير گزيند نو جوانِ کى للْجمال بحم و است جميل او
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بخوان وِى بر طيبين و طيبات بدان اين ،ذبج کند را خوبى خوب،

سرد سرد و کشيد را گرمى گرم کرد جذب چيزى چيز هر جهان در ٨٠

خوشند سر هم باقيان از باقيان می کشند را باطالن باطل قسم

طالب اند را نوريان مر نوريان جاذب اند را ناريان مر ناريان

نیست صبر روزن نورِ از را چشم کَندن ست جان ترا بستی چون چشم

شكفت؟ کى روزن نور از چشم نور گرفت تاسه ترا بستى، چون چشم

زود روز نور به بپيوندد تا بود چشم نور جذب تو، تاسۀ ٨۵

گشا بر ببستى، دل چشم که دان ترا مر گيرد تاسه اَر باز چشم

بی قياس ضياى جويد همى کو شناس دل چشم دو تقاضاى آن

چشمهات گشادى آوردت، تاسه ثبات بی نور دو آن فراق چون

پاس دار را آن مر مى آرد، تاسه پايدار نور دو آن فراق پس

پيكرم بد يا و جذبم اليق بنگرم من مرا، مى خواند چو او ٩٠

کند وى با او که باشد تَسخَرى کند پى در را زشت لطيفى گر

شب؟ چو يا روزم همچو رنگم؟ چه تا عجب؟ اى را خود روى ببينم کى

کسى از نقشم مى ننمود هيچ بسى مى جستم خويش جانِ نقش

کيست؟ و چيست کو کسى هر بداند تا چيست؟ بهر از آينه آخر گفتم:

سنگی بهاست جان سيماى آينۀ پوست هاست براى آهن آينۀ ٩۵

ديار زآن باشد که يارى آن روى يار روى ا نيست جان آينۀ

بجو برنايد کار دريا، به رو بجو کُلّى آينۀ دل اى گفتم:

کشيد خُرمابن به را مريم ردد رسيد تو کوى به بنده طلب، زين

شد ديده غرق ناديده، دل شد شد ديده را دلم چون تو ديدۀ

خود نقش من تو چشم اندر ديدم ابد ديدم ترا کُلّى آينۀ ١٠٠

يافتم روشن راه چشمش دو در يافتم من را خويش آخر گفتم:

بدان خود خيال از را خود ذاتِ هان تست خيال کان وهمم گفت

اتّحاد در منى، تو تو، منم که: داد آواز تو چشم از من نقش

خيال يابد کى راه حقايق، از بی زوال منيرِ چشم اين کاندر

رد و دان خيالى آن ببينى، گر خود نقش تو من، غير چشم دو در ١٠۵

می چشد شيطان تصوير از باده می کشد در نيستى سرمۀ که زآن
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الجرم بيند هست را نيست ها عدم و است خيال خانۀ چشمشان

خيال خانۀ نه است هستى خانۀ ذوالجالل از ديد سرمه چون من چشم

يشم چو باشد گوهرى خيالت در چشم پيش تو از باشد مو يكى تا

عبر کُلّى کنى خود خيال کز گهر از شناسى گه آن را يشم ١١٠

قياس از را عيان تو بدانى تا شناس گوهر اى بشنو حكايت يك
� �

ه ا ی َر ، َ ُ ھد را یال ص آن ِن دا ِھالل
� �

نفر آن دويدند کوهى سر بر عمر عهد در گشت روزه ماه

هالل اينک عمر اى گفت يكى آن فال گيرند را روزه هالل تا

دميد تو خيال از مه کين گفت نديد را مه آسمان بر عمر چون

را پاک هالل نمى بينم چون را افالک بيناترم من نه ور ١١۵

هالل سوى نگر بر تو گهان آن بمال اَبرو بر و دست کُن تَر گفت:

ناپديد شد مه، نيست شه اى گفت: نديد مه ابرو، کرد تر او که چون

گمان از تيرى افكند تو سوى کَمان شد ابرو موى آرى. گفت:

زد ماه ديدِ الفِ دعوى به تا زد راه را او شد، کژ مو يكى چون

بود؟ چون شد، کژ اجزات همه چون بود گردون پردۀ چون کژ، موى ١٢٠

آستان زآن وراست ر اى مكَش سر راستان از را اجزات کن راست

کرد کاست ترازو را ترازو هم کرد راست ترازو را ترازو هم

شد دنگ عقلش و افتاد کمى در شد هم سنگ ناراستان با که هر

پاش اغيار دلدارىِ بر خاك باش الُكفَّارِ علَى دَّاءاَش رو

باش شير روباه بازى، مكن هين باش شمشير چون اغيار سر بر ١٢۵

گل اند اين ِعدو خاران آن كه زآن نسکلند ياران تو از غيرت ز تا

يوسف اند ِعدو گرگان آن که زآن سپند چون گرگان به زن اندر آتش

لعين ديوِ بفريبدَت دم به تا هين ابليس، گويدت بابا جان

کرد مات سيه رخ اين را آدمى کرد بابات با تلبيس چنين اين

نيم خواب چشم به بازى مبين تو غُراب اين است چست شطرنج سر بر ١٣٠

خَسى چون گلويت در بگيرد که بسى داند فرزين بندها که زآن
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مال ها و جاه مهر خَس؟ این چيست سال ها او خس ماند گلو در

حيات آب مانع گلويت در بی ثبات اى هست چو باشد، خَس مال

ره زنى باشد برده را ره زنى فَنى پر عدوى، مالت برد گر
� �

دی ری مار از را ماری ر، مار دن د ُ
� �

می شمرد غنيمت را آن ابلهى، ز برد مار مارگيرى از دزدکى ١٣۵

زار زارِ را، او دزدِ آن کُشت مار مار زخم از مارگير آن رهيد وا

پرداختَش من مار جان از گفت: بشناختَش پس ديد، مارگيرش

او از بستانم مار بيابم، کش او از جانم می خواستى دعا در

شد سود آن پنداشتم، زيان من شد مردود دعا کان را، حق شكر

پاک يزدان می نشنود کرم وز هالک و است زيان کان دعاها بس ١۴٠

� �

ّسالم ه ا ع ی از وان  ا دن ده ز ّسالم، ه ا ع ی اه دِن ماس ا
� �

عميق حفرۀ در ديد استخوانها رفيق ابله يكى عيسى با گشت

می کنى زنده را مرده تو بدآن که سنى نام آن همراه اى گفت:

کنم جان با بدآن را استخوان ها کنم احسان تا آموز مرا مر

نيست تو گفتار و انفاس اليق نيست تو کار آن که کن خامش گفت:

دراک تر روش در فرشته وز پاک تر باران ز خواهد نَفَس کان ١۴۵

شد افالك مخزن امين تا شد پاک دم تا بايست عمرها

کجاست از موسى دستانِ را دست راست دست در عصا اين گرفتى خود

استخوان بر را نام خوان بر تو هم خوان اسرار نيستم من اگر گفت

چيست؟ بيگار اين در ابله اين ميل چيست؟ اَسرار اين رب يا عيسى: گفت

را؟ مردار اين نيست جان غم چون را؟ بيمار اين نيست خود غم چون ١۵٠

رفو؟ جويد را بيگانه مردۀ او کرده ست رها را خود مردۀ

اوست کشتِ جزاى روييده خارِ ادبارجوست اگر ادبار حق: گفت

گلستان در مجو را او هان و هان جهان در کارد خار تخم که آن
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شود مارى رود يارى سوى ور شود خارى کف، به گيرد گلى گر

متّقى کيمياىِ خالف بر شقى آن است مار و زهر کيمياى ١۵۵

� �

خادم ن ْوِل َ ال و ه، ت دا مار را خادم ی و دِن درز ا
� �

ُقنُق شد خانقاهى در شبى تا اُفق دور در مى گشت صوفيى

نشست ياران با صفّه صدر به او ببست آخُر در داشت بهيمه يك

بيش يار حضور باشد دفترى خويش ياران با گشت مراقب پس

نيست برف همچون اسپيد دل جز نيست حرف سواد صوفى دفتر

قدم آثار چيست؟ صوفى زادِ قلم آثار دانشمند زادِ ١۶٠

شد آثار بر ديد آهو گام شد اشكار سوى صيادى همچو

رهبرست آهو ناف خود آن از بعد است خور در آهو گام گاهش چند

رسيد کامى در گام زآن الجرم بريد ره و آرد گام شُكر که چون

طواف و گام منزلِ صد از بهتر ناف بوى بر منزلى يك رفتن

َابۈاب هاست تحفُت عارف بهر مهتاب هاست طلعم کو دلى آن ١۶۵

است گوهر عزيزان با و سنگ تو با است در ايشان با و است ديوار تو با

آن از بيش بيند خشت اندر پير عيان بينى آينه در تو چه آن

جود درياى در بود ايشان جان نبود عالم کين ايشان اند پير

برداشتند رب کشت از پيشتر بگذاشتند عمرها تن، اين از پيش

سفته اند درها بحر، از پيشتر پذرفته اند جان نقش، از پيشتر ١٧٠

� �

ق خ جاد ا ی عا دای دن ورت کا ح
� �

به حلق تا قدرت بحر در جانشان خلق ايجادِ در مى رفت مشورت

می زدند خُنبک خُفيه ماليک بر می شدند آن مانع ماليک چون

شد پابست کُل نَفس کين آن از پيش شد هست که هر نقش بر مطلع

ديده اند نان دانه ها از پيشتر ديده اند کيوان افالک، ز پيشتر

زدند نُصرت بر جنگ و سپاه بى بدند فكرت از پر دل، و دِماغ بى ١٧۵

٧



معنوی مثنوی

است رويت دوران به نسبت خود نه ور است فكرت ايشان به نسبت عيان، آن

شود حل مشكل رست، دو اين از چون بود مستقبل و ماضى از فكرت

را زَيف و صحيح کان از پيش ديده را کيف با هر بی کيف چون ديده

شورها نموده و مى ها خورده انگورها خلقتِ از پيشتر

َفى مى بينند شمس شعاع در دى مى بينند گرم، تموزِ در ١٨٠

ديده اند را شَى محض فناى در ديده اند را ىم انگور دل در

زریفت پوش جودشان از آفتاب جرعه نوش ايشان دورِ در آسمان

هزار ششصد هم و باشند يكى هم يار دو بينى مجتمع ايشان از چون

بادشان باشد آورده عدد در اعدادشان موج ها مثالِ بر

ابدان ها روزن درونِ در جان ها آفتاب شد مفترِق ١٨۵

است شكى در ابدان، محجوبِ شد که آن و است يكى خود دارى، قرص در نظر چون

بود انسانى روح واحد، نَفس بود حيوانى روح در تفرقه

او نورِ نگردد هرگز مفترق هنُور عَليهِم شر حق که چون

جمال زآن خالى وصف بگويم تا مالل همره اى بگذار زمان يك

او خال عكس چيست؟ عالم دو هر او حال جمال نايد بيان در ١٩٠

تنم بشكافد که مى خواهد نطق زنم دم خوبش خال از من که چون

می کشم بارى خويش، از فزون تا خوشم خرمن اين اندر مورى همچو

� �

کا ح ورِت ِ ظا ماِع ا ع ِل ِ کا ح ِی ِ دِن ه
� �

است گفتنى و فرض چه آن بگويم تا است روشنى رشکِ که آن گذارد کى

کند مدّى جر بعدِ وز کند جر کُند سدّى و آرد پيش کَف بحر

دگر جاى دل رفت را مستمع مگر شد مانع چه بشنو، زمان اين ١٩۵

عنُق تا فروشد سودا آن اندر قُنُق صوفى سوى شد خاطرش

حال وصف بهرِ افسانه آن سوى مقال زين رفتن باز آمد الزم

مويز؟ و جوز از کى تا طفالن همچو عزيز اى مپندار صورت آن صوفى

گذر اندر چيز دو زين مردى تو گر پسر اى است مويز و جوز ما جسم

طبق نُه از ترا، مر بگذراند حق کراما نگذرى، اندر تو ور ٢٠٠

٨



دوم دفتر

را دانه آن جدا کَه از هين ليک را افسانه صورت اکنون بشنو
� �

ودن ف ّخ و را، ه َ ّھِد خادم دِن زام ا
� �

رسيد آخر طرب و وجد در که چون مستفيد صوفيانِ آن حلقۀ

زمان آن آورد ياد بهيمه از ميهمان بهر بياوردند خوان

جو و کاه بهيمه بهر کن راست برو آخُر در که: را خادم گفت

است من کار کارها اين قديم از است؟ گفتن افزون چه اين حول ال گفت: ٢٠۵

سست دندان هاش و است پير خرِ کان نخست از را جوش آن کُن تر گفت:

ترتيب ها اين آموزند من از مها می گويى چه اين الحول، گفت:

ريش پشتِ بر بنه منبل داروى پيش پيش هن فرو پاالنش گفت:

هزار صد آمد مهمانم تو جنس حكمت گزار اى آخر الحول، گفت:

ما خويش و ما جان مهمان هست ما پيش از رفته اند راضى جمله ٢١٠

شرم بگرفت توام از الحول گفت: گرم شير ليكن و ده آبش گفت:

کن کوتاه سخن اين الحْول، گفت کن کاه کمتر تو جو اندر گفت:

خشک خاك وى بر ريز تَر، بود ور پشک و سنگ از بروب را جايش گفت:

سخن گو کمتر اهل رسولِ با کُن الحول پدر اى الحول گفت:

بدار شرمى پدر اى الحول گفت: بخار خَر پشتِ شانه بستان گفت: ٢١۵

نخست آرم جو و کاه رفتم گفت: چست بست در ميان و گفت اين خادم

بداد صوفى بدان خرگوشى خوابِ ياد هيچ او نكرد آخُر از و رفت

ريش خند صوفى اندرزِ بر کرد چند اوباش جانب خادم رفت

فراز چشم با مى ديد خواب ها دراز شد و بود مانده ره از صوفى

می ربود رانش و پشت از پاره ها بود مانده گرگى چنگ در خرش کان ٢٢٠

کجاست؟ مشفق خادم آن عجب اى ماليخولياست؟ چه اين الحول، گفت:

وگ به گه و می فتاد چاهى به گه راه رو در خرش آن مى ديد باز

والقارعه او مى خواند فاتحه واقعه ناخوش مى ديد گونه گون

بسته اند درها جمله و رفته اند جسته اند ياران چيست چاره گفت:

نمک و هم نان گشت ما با که نَه خادمک آن عجب! اى می گفت: باز ٢٢۵

٩



معنوی مثنوی

کين عكس بر کند من با چرا او لين و لطف اال وى با نكردم من

کند تلقين وفا جنسيت ورنه سنَد بايد سبب را عداوت هر

بود کرده جورى ابليس آن بر کى جود و لطف با آدم می گفت: باز

درد و مرگ را او مر خواهد همى کو کرد؟ چه را کژدم و مار مر آدمى

است روشن آخر خلق در حسد اين است بدريدن خاصيت خود را گرگ ٢٣٠

چراست ظنّم چنين اين برادر بر خطاست بد گمانِ اين می گفت: باز

درست مانَد کى نيست، ظن بد که هر تست نالظ سوء حزم گفتى: باز

دشمنان جزاى بادا چنين که چنان خَر، آن و وسوسه اندر صوفى

پالهنگ دريده پاالن، شده کژ سنگ و خاك ميان مسكين خر آن

تلف در گه و کندن جان در گاه بی علف شب جملۀ ره از کُشته ٢٣۵

کاه مشت يك از کم کردم، رها جو اله اى مى کرد ذکر شب همۀ خر

شوخ خام زين سوختم که رحمتى شُيوخ اى گفت: مى حال زبان با

آب سيل اندر بيند خاکى مرغ عذاب و رنج از ديد خر آن آنچه

البقَر جوع از چاره بى خر آن سحر تا شب آن گشت پهلو به بس

نهاد پشتش بر جست پاالن زود بامداد بيامد خادم شد، روز ٢۴٠

می سزد سگ آن ز آنچه خر با کرد بزد زخمش سه دو فروشانه خر

خويش حال بگويد خر تا زبان، کو نيش تيزى از گشت جهنده خر
� �

ت ا ور ر ی و ٔه َ یان کاروا دِن ُ ن ُ
� �

زمان هر او گرفت افتادن در رو روان شد و نشست بر صوفى که چون

همى پنداشتند رنجورش جمله می داشتند بر خلق زمانش هر

لخت جست گامش زير در دگر وآن سخت همی پيچيد گوشش يكى آن ٢۴۵

زنگ می ديد او چشم در دگر وآن سنگ مى جست او نعل در دگر وآن

قوى ست؟ خَر اين شكر که نمی گفتى دى چيست؟ ز اين شيخ اى می گفتند باز

کَرد راه نداند شيوه بدين جز خورد الحول شب به کاو خر آن گفت

سجود اندر روز و بود مسبح شب بود الحول شب به خَر قوتِ که چون

امان جو کم علَّيكَشان سالم از مردمان اغلب آدمى خوارند ٢۵٠

١٠



دوم دفتر

دم دمه مردم ديو از پذير کم همه دل هاى است ديو خانۀ

نبرد در آيد سر در خر آن همچو خورد الحول او که آن ديو دم از

ريو و تعظيم دوست رو عدو وز ديو تلبيس خورد دنيا در که هر

خُباط از خر آن همچو آيد سر در صراط پولِ بر و اسالم ره در

زمين بر تو مرو ايمن بين، دام هين منْيوش بد يارِ عشوه هاى ٢۵۵

بين مار در را ابليس آدما بين الحول آر ابليس هزار صد

پوست دوست از کَشَد قصابى چو تا دوست و جان اى ترا گويد دهد، دم

چشد اَفيون دشمنان کز او واىِ کشد بيرون پوستت تا دهد دم

زار زار ريزد خونْت تا دهد دم قصاب وار تو پاى بر نهد سر

کُن خويش و اَجنبى عشوۀ ترکِ کن خويش را خود صيد شيرى همچو ٢۶٠

ناکسان عشوۀ ز بهتر بى کَسى خَسان مراعات دان خادم همچو

مكُن بيگانه کار کُن خود کارِ مكُن خانه مردمان زمين در

تو غمناکى اوست براى کز تو خاکى تن بيگانه؟ کيست

فربهى نبينى را خود جوهر می دهى شيرين و چرب را تن تو تا

شود پيدا او گنْدِ مردن روزِ شود جا را تن مشک ميان گر ٢۶۵

ذوالجالل پاکِ نام بود چه مشک بمال دل بر مزن، تن بر را مشک

می نهد گلخَن قعرِ در را روح می نهد تن بر مشک منافق آن

او بی ايمان فكر از گندها او جانِ در و حق نام زبان بر

است سوسن و است گل مبرز سرِ بر است گلخن سبزۀ همچو او با ذِکر

است عشرت و است مجلس گل آن جاى است عاريت يقين آنجا نبات آن ٢٧٠

هين است اَلخبيثات للْخَبيثين طيبين سوى به آيد طيبات

نهند کين داران پهلوى گورشان گمرهند کين از که آنها مدار، کين

تو دين خصم و است کُل آن جزوِ تو کين و است، دوزخ کينه اصل

قرار گيرد خود کُل سوىِ جزو دار هوش پس دوزخى، جزو تو چون

پایدار جنّت ز باشد تو عیش نامدار ای جنّتی جزوِ تو ور ٢٧۵

شود؟ حق قرين باطل مد کى شود ملْحق يقين تلخان با تلخ

ريشه اى و استخوان تو بقى ما انديشه اى همان تو برادر اى

گلخَنى هيمۀ تو خارى، بود ور گلشَنى تو، انديشۀ است گل گر

١١



معنوی مثنوی

افكنند برونت بولى چون تو ور زنند جيبت سرِ بر گالبى، گر

قرين کرده خود جنس با را جنس ببين عطاران پيش در طبله ها ٢٨٠

انگيخته زينتى تَجانُس زين آميخته جنس ها با جنس ها

يكديگرش از يک يک برگزيند شكّرش و عود آميزند در گر

آميختند همدگر در بد و نيک ريختند جان ها و بشكست طبل ها

طبق بر را دانه ها اين گزيد تا ورق با را انبيا فرستاد حق

بديم و نيک ما که ندانستى کس بديم يكسان همه ما ايشان از پيش ٢٨۵

شب روان چون ما و بود شب همه چون روان بودى جهان در نيكو و قَلب

بيا صافى شو، دور غش اى گفت: انبيا آفتاب آمد بر تا

را سنگ و را لعل داند چشم را رنگ کردن فرق داند چشم

خاشاک ها می خلد زآن را چشم را خاشاک و گوهر داند چشم

کان زرهاى آن روزند عاشق َقّبكان اين روزند دشمن ٢٩٠

او تشريف اشرفى ببيند تا او تعريف آينۀ است روز که زآن

زرد و سرخ جمال بنمايد روز کرد روز زآن لقب را قيامت حق

سايه هاست چون ماهشان پيش روز، اولياست رس روز حقيقت، پس

چشم دوز شام ستّاريش عكس روز دانيد حق مرد رازِ عكس

مصطفَٰى ضميرِ نور والضحٰى الضحٰى و يزدان فرمود سبب زآن ٢٩۵

اوست عكس هم اين که آن براى هم دوست خواست را ضحٰى کين ديگر قول

خداست؟ گفتِ اليق چه فنا، خود خطاست گفتن قَسم فانى بر ورنه

العالمین؟ رب خواست چون فنا پس ينلفا بأُح ال خلیلی از

جليل ِرب اين از خواهد فنا کى خليل آن گفت ينلفا بأُح ال

او زنگارىِ خاکى تن وآن او ستّارى است لاللَّيو باز ٣٠٠

ودعک ما هين گفت تن شب با فلك زآن آمد بر چون آفتابش

قَلٰى ما عبارت شد حالوت، زآن بال عين از گشت پيدا وصل

آلتى ست عبارت و دست چون حال حالتى ست نشان خود عبارت هر

در ريگ کرده کشت دانۀ همچو کفشگر دست به زرگر آلتِ

خر پيش در استخوان کَه سگ پيش برزگر پيش اسكاف آلت و ٣٠۵

زور فرعون، لبِ در اله اَنا بود نور ،منصور لبِ در قحال اَنا بود

١٢



دوم دفتر

هبا ساحر کف اندر عصا شد گوا موسى کف اندر عصا شد

صمدَ اسم آن نياموزيد در خَود همراه بدان عيسى سبب زين

جهد کى آتش تو، زن گل بر سنگ نهد آلت بر نقص نداند، کاو

است زادن شرط جفت بايد، جفت است آهن و سنگ همچو آلت، و دست ٣١٠

بی شكى ست يك آن و است شک عدد در يكى ست بی آلت، و است جفت بى که آن

يقين واحد در باشند متّفق ازين بيش و گفت سه و گفت دو که آن

شوند گويان يكى هم گويان سه دو شوند يكسان شد، دفع چون اَحولى

او چوگانِ از مى گرد بر گرد او ميدان در تو، گويى يكى گر

شود رقصان شه دستِ زخم ز که شود بی نقصان و راست گه آن گوى ٣١۵

گوش راه از بكَش ديده داروى به هوش را اينها احول اى دار گوش

نور اصل تا می رود مى نپايد، کور دل هاى در پاک کالم پس

کژ پاى در کژ کفش چون می رود کژ دل هاى در ديو فسون آن و

برى تو از شود نااهلى، تو چون آورى تكرار به را حكمت چه گر

می کنى بيانش مى الفى، ورچه می کنى نشانش بنويسى، چه ور ٣٢٠

گريز تو وز بگسلد را بندها ستيز پر اى کشد در رو تو ز او

تو دست آموز مرغ باشد علم تو سوز ببيند و نخوانى ور

روستا خانۀ به طاوسى همچو نااوستا هر پيش نپايد او
� �

زن ر ٔ خا را باز دشاه ِن یا
� �

بيخت مى آرد کاو کَمپير آن سوى گريخت شه از کو بازی ست آن نه دین

را خوش زاد خوش بازِ آن ديد را اوالد پزد تُتْماجى که تا ٣٢۵

کرد کاه قُوتش و ببريد ناخنش کرد کوتاه پرش و بست پايكش

دراز شد ناخن و حدّ از فزود پر ساز به نكردندت نااهالن گفت

کند تيمارت که آ، مادر سوى کند بيمارت نااهل هر دست

طريق در هميشه جاهل رود کژ رفيق اى دان چنين را جاهل مهرِ

شد خرگاه آن و کمپير آن سوى شد بى گاه جو و جست در شه روزِ ٣٣٠

کرد نوحه و زار بگريست او بر شه گرد و دود در را باز ناگه ديد

١٣



معنوی مثنوی

درست ما وفاى در نباشى که تست کار اى جز اين چند هر گفت:

نٰار اصحاب اليستَوى از غافل فرار دوزخ زی خُلد از کنى چون

گنده پير خانۀ به بگريزد خيره خبير شاه از که آن سزاى اين

گناه کردم من می گفت بى زبان شاه دست بر پر می ماليد باز ٣٣۵

کريم اى نيک، بجز نپذيرى تو گر لئيم نالد کجا زارد، کجا پس

کند نيكو را زشت هر شه كه زآن کند جنايت جو را جان شه لطفِ

ما زيباى آن پيش آمد زشت ما نيكی هاى که زشتى، مكن رو،

افراشتى آن از جرم لواىِ تو پنداشتى سزا را خود خدمت

شد مغرور دلت کردن دعا زآن شد دستور دعا و ذِکر ترا چون ٣۴٠

جدا افتد گمان، زين کاو بسا اى خدا با را خود تو ديدى هم سخن

نشين نيكوتر و بشناس خويشتن زمين بر نشيند شه تو با چه گر

مى شوم مسلمان نو کردم، توبه مى شوم پشيمان شه اى گفت: باز

پذير عذرش رود کژ مستى ز گر گير شير و کنى مستش تو که آن

را خورشيد پرچم من کَنَم بر مرا باشى چون رفت، ناخن چه گر ٣۴۵

بازی ام در کند گم بازى چرخ، بنوازی ام چون رفت پرم چه ور

بشكنم عَلم ها کلكى، دهى گر کَنَم بر را کُه بخشيم، کمر گر

زنم هم بر پر به نمرودى ملکِ تنم باشد کَم نه پشّه از آخر

گير پيل چون مرا خصم يكى هر گير بابيل مرا تو ضعيفى در

منجنيق چون صد فعل، در بنْدُقم حريق بنْدُق افكنم فُندُق قدر ٣۵٠

خۇد نه ماند سر نه هیجا، در لیک نخود مقدارِ هست سنگم گرچه

شمشيرهاش بر و فرعون آن بر زد عصاش يك با وغا در آمد موسى

زده ست بر تنها آفاق، همه بر زده ست در کان يک تنه رسولى هر

شمشيرخو او از گشت طوفان موج او از خواهيد در شمشير چون نوح،

جبين بشْكافش و چرخ بر بين ماه زمين سپاها کيست خود احمدا ٣۵۵

قمر دور نه دور، اين تست دور بى خبر نَحس و سعد بداند تا

مقيم دورت زين مى برد آرزو کليم موساى که ايرا تست، دورِ

می دميد تجلّى صبح او کاندر ديد تو دورِ رونق موسى که چون

است رؤيت جا آن رحمت، از گذشت آن است رحمت دورِ چه آن رب يا گفت
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برآر احمد دورۀ ميان از بِحار در را خود موساى ده غوطه ٣۶٠

بگشودمت بِدان خلوت، آن راه بنمودمت بدان موسى يا گفت

گليم اين است دراز زيرا بكش پا کليم اى دور درين دورى زآن تو که

را زنده آن طمع بگرياند تا را بنده نمايم نان کريمم، من

خَورى واجويد بيدار شود تا مادرى بمالد طفلى بينى

در مهر زو می خلد پستان دو وآن بی خبر باشد خُفته گرسنه کاو ٣۶۵

مهدِيةً أُمةً ْثتَتعَفاب مْخفيةً رحمةً کَنزاً ُکنْت

آن در کردى طمع تا نمودت او جان به می جويى که کَراماتى هر

ُامتان گشتند گوى رب يا که تا جهان در احمد بشكست بت چند

صنم اَجدادت چو مى پرستيدى هم تو احمد، کوشش نبودى گر

ُامم بر را او حق بدانى تا صنم سجدۀ از رست وا سرت اين ٣٧٠

اوی برهاند همت باطن بتِ کز بگو رستن اين شكر بگويى، گر

رهان وا را دل تو قُوت، بدان هم بتان از رهانيد چون را سرت مر

يافتى مفْتَش ميراث پدر، کز تافتى بر آن از دين شُكرِ ز سر

زال يافت مجان و کَنْد جان رستمى مال قدر داند چه ميراثى مردِ

نعمتم بنوشد خروشنده آن رحمتم بجوشد بگريانم، چون ٣٧۵

بگشايمش دل بسته کردم چونْش ننْمايمش خود داد نخواهم گر

خاست موج رحمت بحرِ از گريست، چون گريه هاست خوش آن موقوفِ رحمتم

� �

ی عا ق ھاِم ِا مان َ ت رو ْ
ِ د ا خ دِن وا ح

� �

نامدار آن بود که جوانمردى از وام دار او دائماً شيخى بود

جهان فقيران بر کردى خرج مهان از کردى وام هزاران ده

باخته در خانقه و مال و جان ساخته خانقاهى او وام به هم ٣٨٠

آرد ريگ از خليل بهر حق کرد می گزارد جا هر ز حق را او وام

دعا ايدر می کنند فرشته دو بازارها در که پيغامبر گفت

َتلَف دِه را ممسكان تو خدا اى خَلَف دِه را منفقان تو خدا کاى

کرد خّق قربانى خود ِحلق کرد انفاق جان که منفق آن خاصه
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کار کرد نيارد حلقش بر کارد اسماعيل وار آورد پيش حلق ٣٨۵

گبروش بمنْگر قالب بدان تو خوش و رويند زين زنده شهيدان پس

شَقا و رنج و غم از ايمن جان بقا جانِ دادستشان خلَف چون،

پای مرد همچون می داد مى ستَد، کرد کار اين سال ها وامى، شيخ

لاَج مير اجل، روز بود تا اجل روز تا مى کاشت تخم ها

ديد مرگ نشان خود وجود در رسيد آخر در شيخ عمر که چون ٣٩٠

شمع همچو خوش گدازان خود بر شيخ جمع بنْشَسته او گرِد وام داران

شُش دردِ با شد يار دل ها دردِ تُرش و نوميد گشته وام داران

زر دينار صد چار را حق نيست نگر را گمانان بد اين گفت شيخ

زد دانگ اميد بر حلوا الف زد بانگ بيرون ز حلوا کودکى

بخَر را حلوا جمله آن برو، که سر به را خادم کرد اشارت شيخ ٣٩۵

ننْگرند من در تلخ زمانى يك خورند حلوا آن که چون غريمان تا

به زر را حلوا جمله او خَرد تا در به آمد برون خادم زمان، در

َادند و دينارى نيم کودک گفت چند به حلوا تُرو کو را او گفت

مگو ديگر دهم، دينارت نيم مجو افزون صوفيان از نه، گفت:

شيخ انديش رس اسرارِ ببين تو شيخ پيش اندر بنْهاد طبق او ۴٠٠

حالل را اين خوريد خوش تبرک، نَک نَوال کاين غريمانِ با اشارت کرد

خرد با اى بده دينارم گفت: ستد کودک آن شد، خالى طبق چون

عدم سوى می روم دارم، وام درم؟ آرم کجا از گفتا: شيخ

حنين و آورد بر گريه و ناله زمين بر را طبق زد غم از کودک

پاى دو هر بودى بشْكسته مرا کاى هاى هاى کودک غَبن از مى گريست ۴٠۵

نگذشتمى خانقه اين درِ بر گشتمى گلخن گرد من کاشكى

روى شو گربه همچو و سگ دالن لقمه جو طبل خوارِ صوفيانِ

حشَر کودک بر گشت آمد، گرد شَر و خير جا آن کودک غريو از

کُشت استاد مرا که دان يقين تو درشت شيخ اى که آمد شيخ پيش

مى دهى؟ اجازت بكْشد، مرا او تهى دست او پيش من روم گر ۴١٠

بود؟ چه بارى کاين آورده، شيخ به رو جحود و انكار به هم غريمان آن و

سرى بر ديگر ظلم اين بود چه از مى برى مظالم خوردى، ما مال
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ننْگريست وى در و بست ديده شيخ گريست کودک آن ديگر نماز تا

لحاف در مه چون روىِ کشيده در خالف از و جفا از فارغ شيخ

عام و خاص گفتِ و تشنيع از فارغ شادکام خوش، اجل با خوش، ازل با ۴١۵

گزند؟ چه خَلقش ترش رويى از قند چو خندد او روى در جان که آن

او؟ خشم وز فلك از غم خورد کى او چشم بر دهد بوسه جان که آن

باک؟ چه ايشان عوعو و سگان از سماک بر را مه مهتاب، شبِ در

می گسترد رخ به خود وظيفۀ مه می آورد جا به خود وظيفۀ سگ

خَسى بهر صفا نگذارد آب کسى هر مى گزارد خود کِ کار ۴٢٠

بی اضطراب می رود، صافى آب، آب روى بر می رود خسانه خس،

بولهب آينه ز مى خايد ژاژ نيم شب مى شكافد مه مصطفى

می َکنَد سبلت خشم از جهود وآن می کُند زنده مرده مسيحا، آن

اله خاص بود کاو ماهى خاصه ماه؟ گوش در رسد هرگز سگ بانگِ

بی خبر چغْزان بانگ از سماع در سحر تا جو لب بر شَه خورد مى ۴٢۵

بند کرد را سخا آن شيخ همت چند دانگ کودک توزيع شدى هم

نيز است بيش اين از پيران قوتِ چيز هيچ کودک به ندهد کسى تا

حاتمى پيش ز کف بر طبق يک خادمى آمد ديگر، نماز شد

خبير بد وى کز بفرستاد، هديه پير پيش حالى، و مالى صاحب

ورق اندر دگر دينار نيم طبق گوشۀ بر دينار صد چار ۴٣٠

فرد شيخ پيش بنهاد طبق وآن کرد اکرام را شيخ آمد، خادم

او از را کرامت آن ديدند خلق رو واکرد غطا از را طبق چون

بود؟ چه اين شاهان! و شيخان سرِ کاى زود برخاست همه از افغان و آه

راز خداوندانِ خداوندِ اى باز؟ است سلطانى چه اين است؟ سر چه اين

سخن ما از رفت که پراکنده بس کن عفو را ما ندانستيم، ما ۴٣۵

بشكنيم را قنديل ها الجرم می زنيم عصاها کورانه که ما

جواب خود قياس از گويان هرزه خطاب يك ناشنيده کران چو ما

زردرو خضرى انكار از گشت کاو نگرفتيم، پند موسى ز ما

می شكافت را آسمان چشمش نور می شتافت باال که چشمى چنان با

آسيا موش چشم حماقت از موسيا تعصب، چشمت با کرده ۴۴٠

١٧



معنوی مثنوی

حالل آن را شما کردم بِحل من قال و گفتار همه آن فرمود: شيخ

راستم راه بنْمود الجرم خواستم حق کز بود آن اين رس

است کودک غريوِ موقوف ليک است اندك چه اگر دينار آن گفت:

به جوش نمی آيد در رحمت بحرِ فروش حلوا کودک نگريد تا

درست دان زارى موقوف خود کام تست چشم طفل طفل برادر اى ۴۴۵

جسد بر ديده طفل بگريان پس رسد خلعت آن که همى خواهى گر

� �

وی ور ی م : را دی زا ی دِن سا
� �

َخلَل نايد را چشم تا گرى کم عمل در يارى گفت را زاهدى

جمال آن نبيند يا بيند چشم، حال نيست بيرون دو از زاهد: گفت

است کم چه ديده دو حق وصال در است؟ غم چه خود حق نور ببيند گر

شو کور گو: شقى چشم چنين اين برو گو: را، حق ديد نخواهد ور ۴۵٠

راست چشم دو بخشدت تا مرو، چپ تراست عيسى کان ديده، از مخور غم

است ناصر خوش کاو خواه، وى از نصرت است حاضر تو با تو روح عيسى

زمان هر تو منه عيسى دل بر استخوان پر تن بيگارِ ليك

راستان بهر کرديم او ذکر داستان اندر که ابله آن همچو

موسی ات از مخواه فرعونى کام عيسی ات از مجو تن زندگى ۴۵۵

باش درگاه بر تو نايد کَم عيش معاش انديشۀ نه کَم خود دلِ بر

را نوح مر کشتی اى مثال يا را روح آمد خرگاه بدن اين

درگهى عزيز باشد چون خاصه خرگهى بيابد باشد چون تُرك
� �

ّسالم ا ه ع ی، دعاِی وان  ا دِن ده ز ٔه ّ ِی ما
� �

جوان آن التماس براى از استخوان بر حق نام عيسى خواند

کرد زنده را استخوان آن صورت مرد خام آن پى از يزدان حكم ۴۶٠

تباه را نقشش کرد زد، پنجه اى سياه شير يك جست بر ميان از

نبود مغزى او کاندر جوزى مغزِ زود ريخت مغزش کند، بر کلّه اش
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تنش بر ا نقْص نبودى خود اشكستنش بدى، مغزى ورا گر

آشوفتى زو تو که رو زآن گفت: کوفتى؟ شتابش چون عيسى: گفت

خَورد رزقِ نبودم قسمت در گفت: مرد؟ خون نخوردى چون عيسى: گفت ۴۶۵

جهان از رفته ناخورده خود صيد ژيان شير آن همچو کس بسا اى

وجوه تحصيل کَرده و نَه وجه کوه چو حرصش و نَه کاهى قسمتش

رهان وا را ما بيگار و سخره جهان در ما بر کرده ميسر اى

هست که را آن ما به بنما آنچنان شَست بوده آن و ما به بنْموده طعمه

اعتبار براى از خالص بود شكار اين مسيحا اى شير: آن گفت ۴٧٠

مردگان؟ با مرا کارستى چه خود جهان اندر بدى روزى مرا گر

گزاف از بميزد جو در خر همچو صاف آبِ يابد که آن سزاى اين

سر جوى در نهد پا بجاى او خَر جوى، آن قيمت بداند گر

پرورى زندگانى آبى، مير پيغامبرى چنان آن بيابد او

کن زنده را ما آب اميرِ اى کُن امرِ کز او، پيش نميرد چون ۴٧۵

ديرگاه از تست جان ِعدو کاو مخواه زنده ترا نفس سگِ هين

جان صيدِ از بود سگ اين مانع آن که را استخوانى سر بر خاک

عاشقى؟ خون بر چه از ديوچه وار عاشقى؟ چون استخوان بر نه اى سگ

نيست رسواييش که جز امتحان ها ز نيست بيناييش که آن است چشم چه آن

راه؟ ز آمد کور که اين است، ظن چه اين گاه گاه را ظن ها باشد سهو ۴٨٠

می گرى خود بر و بنشين مدّتى نوحه گرى؟ ديگران بر آ ديده

شود روشن تر گريه از شمع كه زآن شود تر و سبز شاخ گريان ابرِ ز

حنين اندر اولی ترى تو زآن كه نشين آنجا کنند نوحه کجا هر

کانی اند بقاى لعل از غافل فانی اند فراق در ايشان که زآن

بِرنْد را بندش چشم آب به ور بند است تقليد نقش دل بر که زآن ۴٨۵

قوی ست کوه اگر تقليد، بود کَه نيكويى ست هر آفتِ تقليد که زآن

چشم نيست را او چو دان، پاره ا ش گوشت خشم تيز و لمتُرست ضريرى گر

خبر نبود سخن آن ز را سرش آن باريک تر مو ز گويد سخن گر

نيک راهى ست مى به تا وى بر از وليك خود گفت ز دارد مستی ای

بگذرد آب خواران بر او از آب خورد آبى او نه او، است جوى همچو ۴٩٠
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آب خوار و تشنه نيست جو آن که زآن قرار نمی گيرد زآن جو، در آب

کند خريدارى بيگارِ ليک کند زارى نالۀ نايى همچو

خبيث آن مرادِ نبود طمع جز حديث در مقلّد باشد نوحه گر

چاک دامان و دل سوز کو ليک سوزناک حديث گويد نوحه گر

صداست ديگر آن و است داود چو کاين فرق هاست مقلّد تا محقّق از ۴٩۵

بود کهنه آموزى مقلّد وآن بود سوزى اين گفتارِ منبع

حنين گردون بر و است گاو بر بار حزين گفتِ بدان غره مشو هين

حساب در باشد مزد را نوحه گر ثواب از محروم نيست مقلّد هم

نيک هست فرقى دو هر ميان در ليک گويند، خدا مؤمن، و کافر

جان عين از خدا گويد: متّقى نان بهر از خدا گويد: گدا آن ۵٠٠

پيش نه ماندى کم نه او، چشم پيش خويش گفتِ از گدا بدانستى گر

کاه بهرِ از کَشَد مصحف خر همچو نان خواه آن خدا گويد سال ها

قالبش بودى گشته ذره ذره لبش گفتِ تافتى در دل به گر

می برى؟ پشيزى حق نام به تو ساحرى در برد ره ديوى نام

� �

ت او گاِو آن ّن را، ر ی ری ی تا رو دِن خار
� �

نشست جايش بر و خورد گاوش شير، ببست آخُر در گاو روستايى ۵٠۵

ُکنج کاو آن شب مى جست را گاو گاو سوى آخُر در شد روستايى

زير گاه باال، گاه پهلو، و پشت شير اعضاى بر می ماليد دست

شدى خون دل و بدريدى زهره اش شدى افزون روشنى ار شير: گفت

مى پنداردم گاو شب، درين کو می خاردم زآن گستاخ چنين اين

طور گشت پاره پاره نامم ز نه کور مغرورِ اى که همی گويد حق ۵١٠

اَرَتحل مث عاْنقَط مث ْنصدَع، للْجبل کتاباً َانْزلنٰا لو که

شدى خون پر دلش و گشتى پاره بدى واقف اُحد کوه ار من از

پيچيده اى اين در غافل الجرم بشْنيده اى اين مادر وز پدر از

شوى هاتف چون لطف از نشان بى شوى واقف اين از بی تقليد تو گر

را تقليد آفت بدانى تا را تهديد پى قصه اين بشنو ۵١۵
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� �

ماع َ ِت را سا ٔه َ یان و ِن و
� �

کشيد آخُر در و برد خود مرکب رسيد ره از خانقاه در صوفیی

پيش گفتيم ما که صوفى چنان نه خويش دست از علف، و داد آبکش

احتياط است سود چه آيد قضا چون خُباط و سهو از کرد احتياطش

يبِير کُفْراً يعی أَنْ فَقْر کاد فقير و بودند جوع در صوفيان

دردمند فقير آن کژی بر مخند هين سيرى، تو که توانگر اى ۵٢٠

همه آن گرفتند در فروشى خر رمه صوفى آن تقصير سرِ از

صالح شد ضرورت کز فسادى بس مباح مردارى هست ضرورت کز

افروختند شمع و آوردند لوت بفْروختند خرك آن دم آن در هم

َشره و است سماع و لوت کامشبان خانقَه اندر افتاد ولوله

چند؟ دريوزه؟ اين و زنبيل اين از چند چند؟ روزه؟ سه اين از و صبر اين از چند ۵٢۵

ما داريم ميهمان امشب دولت ما داريم جان و خَلقيم از هم ما

پنداشتند جان نيست، جان آن که کان می کاشتند آن از را باطل تخم

ناز و اقبال آن ديد و بود خسته دراز راه از نيز مسافر وآن

مى باختند خوش خدمت هاى نَردِ بنْواختند يك به يك صوفيانش

کى کرد، نخواهم امشب طرب گر وى به میالنْشٰان مى ديد چون گفت، ۵٣٠

گرد و دود پر شد سقف تا خانقه کرد آغاز سماع و خوردند لوت

آشوفتن جان وجد و اشتياق ز کوفتن پا آن گردِ مطبخ دودِ

می روفتند را صفّه سجده به گه می کوفتند قدم افشان دست گاه

خوار بسيار بود صوفى سبب زآن روزگار از آز صوفى يابد دير

دق ننگِ از است فارغ او خورد، سير حق نور آز صوفی ای آن مگر جز ۵٣۵

می زيند او دولت در باقيان صوفیی زين اندکی هزاران از

گران ضرب يك آغازيد مطرب کَران تا اول از آمد سماع چون

کرد انباز را جمله حراره زين کرد آغاز برفت خر و برفت خر

پسر اى رفت خر و رفت خر کف زنان: سحر تا پاى کوبان حراره زين

حنين اندر کرد آغاز برفت خر همين صوفى آن تقليد ره از ۵۴٠
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اَلوداع گفتند جمله و گشت روز سماع آن و جوش و نوش آن گذشت چون

مى فشاند مسافر آن رخت، از گرد بماند صوفى و شد خالى خانقه

همراه جو آن بندد بر خر به تا او آورد برون حجره از رخت

نيافت را خود خَر آخُر، در رفت می شتافت او همرهان، در رسد تا

است خورده کمتر آب دوش خر كه زان است برده آبش به خادم :آن گفت ۵۴۵

بخاست جنگى بين ريش خادم گفت کجاست خر صوفى گفت آمد خادم

کرده ام موکَّل خر بر ترا من بسپرده ام تو به را خر من گفت

تو به فرستادم چه آن ده باز تو به دادم من چه آن خواهم تو از

سپار واپس ترا بسپردمت، چه آن ميار حجت کن، توجيه با بحث

سپرد واپس عاقبت در بايدش برد چه هر دستت که پيغامبر گفت ۵۵٠

دين قاضى خانۀ تو، و من نك بدين راضى سرکشى از نه اى ور

جان بيم بودم و آوردند حمله صوفيان بودم، مغلوب من گفت

نشان؟ زآن جويى و اندازى اندر گربگان ميانِ بندى جگر تو

پژمرده اى گربۀ سگ صد پيش گرده اى گرسنه صد ميان در

شدند مسكين من خونِ قاصدِ بستدند ظلْماً تو کز گيرم گفت ۵۵۵

بی نوا اى می برند را خَرت که مرا مر نگويى و نيايى تو

َزرم ايشان کُنند توزيعى نه، ور خَرم وا من بود که هر از خر تا

شدند اقليمى به يك هر زمان اين بدند حاضر چون بود، تدارک صد

سرم بر آمد تو از خود قضا اين برم؟ قاضى را که گيرم؟ را که من

مهيب؟ ظلمى چنين اين آمد پيش غريب اى نگويى و نيايى چون ۵۶٠

کارها زين کنم واقف ترا تا بارها من آمدم اله و گفت

ذوق تر با گويندگان همه از پسر اى رفت خر که همى گفتى تو

است عارف مردى است راضى قضا زين است واقف خود او که می گشتم باز

گفتنش آمد ذوق هم مرا مر خَوش مى گفتند جمله را آن گفت

باد تقليد آن بر لعنت صد دو که داد باد بر تقليدشان مرا مر ۵۶۵

آفالن بر با ابراهيم خشم بی حاصالن چنين تقليد خاصه

مى شدى ذوقى عكس آن ز دلم وين می زدى جماعت آن ذوقِ عكس

آب کَش بی عكس بحرِ از شوى که خَوش يارانِ از بايد چندان عكس
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آن تحقيق شود شد، پياپى چون دان تقليد آن تو زد، کاول عكس

در قطره آن نگشت مگسل، صدف از مبر ياران از تحقيق، نشد تا ۵٧٠

را طمع پرده هاىِ تو دران بر را سمع و عقل و چشم خواهى صاف

لمع و نور از بست بر او عقل طمع از صوفى تقليد آن كه زان

اطالع زِ را او عقل آمد مانع سماع و ذوق آن طمع و لوت طمع

ماستى چون آينه آن نفاق در برخاستى آينه در طمع گر

حال؟ وصف ترازو گفتى کى راست مال به بودى طمع را ترازو گر ۵٧۵

شما از پيغام مزدِ نخواهم من صفا از قوم با گفت نَبیی هر

سرى دو هر دلی ام حق داد مشترى را شما حق دليلم، من

هزار چل بخشد بوبكر خود گرچه يار ديدارِ من؟ کار مزدِ چيست

عدن؟ ِرد هَشب هبش بود کى من مزدِ نباشد او هزار چل

گوش بندِ شد طمع که بدانى تا به هوش بشنو گويمت، حكايت يك ۵٨٠

شود؟ روشن دل و چشم کى طمع، با شود اَلكَن طمع، باشد را که هر

بصر اندر موى که باشد همچنان زر و جاه خيال او، چشم پيش

بود حر او گنج ها، بدْهى چه گر بود پر حق از که مستى مگر جز

شد مردار او چشم در جهان اين شد برخوردار ديدار از که هر

بود شب کور او حرص در الجرم بود دور مستى ز صوفى آن ليك ۵٨۵

حرص گوش در نكته اى نيايد در حرص مدهوش بشْنود حكايت صد

� �

ِد ِ را ی ِ ف ُ ی، نادیاِن ُ دِن ف
� �

بی امان بند و زندان در مانده مان و بى خان مفلسى شخصى، بود

قاف کوه چون طمع از خلق دلِ بر گزاف خوردى زندانيان لقمۀ

برد گاوش لقمه ربا آن كه زان خورد نان لقمۀ که را کس نَه زَهره

بود سلطان اگر است، گداچشم او بود رحمان دعوتِ از دور که هر ۵٩٠

نان ربا زآن دوزخى زندان گشته پا زيرِ نهاده را مروت مر

آفتى آيد پيشت هم طرف زآن راحتى اميدِ بر گريزى گر

نيست آرام حق، گاه خلوت به جز نيست بی دام و بی دد کُُنجى هيچ
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الحصير قبی د و پامزد بی نيست ناگزير جهانِ زندان کُنج

شوى گربه چنگالى مبتالىِ روى در موشى سوراخ ار هالو ۵٩۵

صاحب جمال بود خياالتش گر خيال از هست فربهى را آدمى

آتشى از موم همچو مى گدازد ناخوشى نمايد خياالتش ور

خدا دارد خوشان خياالتِ با ترا گر کژدم و مار ميان در

بود مس کيمياىِ خيالت کان بود مونس ترا مر کژدم و مار

آمده ست پيش فَرج خياالتِ کان شده ست خوش خيالِ از شيرين صبر، ۶٠٠

زحير و نااميدى ايمان، ضعف ضمير در ايمان ز آيد فَرج آن

له ايمانَ فَال ربص ال ثيح کُلَه رس بيابد ايمان از صبر

نهاد در نباشد صبرى را که هر نداد ايمان خداش پيغامبر گفت

نگار ديگر آن چشم اندر وى هم مار چو باشد تو چشم در يكى آن

دوست چشم در مؤمنى خيال وآن اوست کفرِ خيالِ چشمت در كه زان ۶٠۵

شَست گاه و او باشد ماهى گاه هست فعل دو هر شخص يك اين کاندر

صبر نيميش حرص آورى او نيم گبر نيميش بود مؤمن او نيم

ُکهن گبرِ رکَاف منْكُم باز نموم ْنكُمَفم يزدانت گفت

ماه همچو سپيد ديگر نيمۀ سياه چپش نيمۀ گاوى همچو

کند کَد ببيند، نيمه آن که هر کند رد ببيند، نيمه اين که هر ۶١٠

حور چو يعقوبى، چشم اندر وى هم ستور چون اخْوان چشم اندر يوسف

ناپديد اصلى چشم و فرع، چشم ديد زشت را او مر بد خيال از

بِدان اين بگردد بيند آن چه هر دان چشم آن سايۀ ظاهر چشم

دکان آن بگشا و بند بر دکان اين المكان در تو اصل مكانى، تو

مات است مات ششدره و است شَشْدَره جهات در زيرا مگريز، جهت شش ۶١۵

� �

ِس ف ُ آن ِت د از ی ِل و ش دان ز ِل ا دِن کا ش
� �

آمدند شكايت در زندان اهل ادراک مند قاضى وکيل با

دون مرد زين ما آزارِ گو باز کنون بر قاضى به ما سالم که

مضر و است طبل خوار و ياوه تاز مستَمر او بماند زندان اين کاندر
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بی سالم و بی صال وقاحت، از طعام هر در شود حاضر مگس چون

بس گوييش: اگر را خود کند کََر کَس شصت لوتِ است هيچ او پيش ۶٢٠

طعمه اى گشايد حيلت صد به ور لقمه اى نيايد را زندان مرد

ُکلُوا گفتا خدا که اين حجتش گلو دوزخ آن آيد پيش زمان در

باد پاينده ابد موالنا ظل داد داد سه ساله قحط چنين زين

لقمه ايش وقفى ز آن وظيفه يا گاوميش اين رود تا زندان ز يا

المستَغاث المستَغاث آن داد اناث هم و ذُکور هم خوش تو ز اى ۶٢۵

یک به يک شكايت قاضى با گفت نمك با وکيل شد قاضى سوى

خويش اَعيانِ از کرد تفحص پس پيش به زندان از قاضى را او خواند

رمه آن شكايت از نمودند که همه آن قاضى پيش ثابت گشت

شو خويش مرده ريگ خانۀ سوى برو زندان اين از خيز قاضى: گفت

تست زندان جنّتم کافر، همچو تست احسان من، مان و خان گفت ۶٣٠

کَد و تقصيرى ز من بميرم خود رد به تو برانى زندانم ز گر

القيام موي الى أَنْظرني ِبر سالم اى مى گفت که ابليسى همچو

می کُشم را دشمن زادگان که تا خوشم من دنيا زندانِ اين کاندر

بود نانى ره زادِ براى وز بود ايمانى قُوتِ را او که هر

غريو پشيمانى از آرند بر تا ريو به گه و مكر به گه مى ستانم، ۶٣۵

ديدشان بندم خال و زلف به گه تهديدشان کنم درويشى به گه

است خَم در سگ اين قصد از هست که وان است کم زندان اين در ايمانى قوتِ

يكبارگى برد آيد، ذوق قۇتِ بیچارگى صد و صوم و نماز از

هانغْيط نم آه هلَكْنا، قَدْ هطانَشي نم َهال أَستَعيذُ

می شود او او، رفت وى در که هر می رود هزاران در و است، سگ يك ۶۴٠

پوست زيرِ اندر گشته پنهان ديو اوست در کاو مى دان کرد، سردت که هر

وبال در خيالت آن کشاند تا خيال در آيد صورت، نيابد چون

مان و خان گاهى و علم خيالِ گه کان د گاهى و فُرجه خيال گه

جان ِعين کز بل نه، تنها زبان از زمان اندر الحول ها بگو هان

� �

س ف ٔه ٔه ّ
� �
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گوا زندانت اهل اينک، گفت: نما وا را مفلسى قاضى: گفت ۶۴۵

خون می گريند تو، از مى گريزند چون باشند، مُتهم ايشان گفت

مى دهند گواهى باطل غرض زين رهند وا تا هم می خواهند تو وز

گوا افالسش بر و ادبار بر هم ما گفتند: محكمه اهل جمله

بشو مفلس ازين دست موال گفت او حال قاضى پرسيد را که هر

قَالش بس و است مفلس اين شهر، گرد فاش بگردانيد کَش قاضى گفت ۶۵٠

زنيد جا هر عيان افالسش طبل زنيد منادی ها را او کو به کو

تَسو را او کس هيچ ندهد قرض بدو بنفروشد نسيه کس هيچ

من کرد نخواهم زندانش بيش فَن به اينجا آردش دعوى که هر

دست به چيزى نيستش کاال، و نقد است شده ثابت او افالس من پيش

شود ثابت او افالسک بود تا بود زآن دنيا حبس در آدمى ۶۵۵

ما قرآن در کرد منادى هم ما يزدان را ديو مفلسى

مكن سودا و شرکت او با هيچ سخن بد و است مفلس و دغا کو

برى؟ کى وى از صرفه او، است مفلس آورى بهانه را او کنى، ور

می فُروخت هيزم که کُردى اُشترِ فَروخت فتنه چون آوردند حاضر

کرد شاد دانگى به را موکَّل هم کرد فرياد بسى بى چاره کُردِ ۶۶٠

نداشت سودى او افغان و شب، تا چاشت هنگام از بردند اُشترش

دوان اشتر پى اشتر صاحب گران قحط آن بنشست شتر بر

بشناختند عيان شهرش همه تا می تاختند کو به کو و سو به سو

نگه شكلش در جمله مردم کرده بازارگه هر و حمام هر پيش

تازيان و روميان و کُرد و تُرک آوازيان بلند منادى گر ده ۶۶۵

پشيز يک را او کس ندهد تا قرض چيز هيچ ندارد و اين است مفلس

دبه اى دغايى، قلبى، مفلسى، حبه اى ندارد باطن و ظاهر

کنيد محكم گره آرد، گاو که چون کنيد کَم حريفى او با هان و هان

را مرده زندان کرد نخواهم من را پژمرده اين آريد حكم به ور

شاخ شاخْ دِثارِ نو، شعار با فراخ بس گلويش و او است خوش دم ۶٧٠

را عامه فريبد و او است عاريه را جامه آن مكر بهر بپوشد گر

سليم اى دان عاريت حلّه هاى ناحكيم زبانِ بر حكْمت حرفِ
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دست ببريده آن گيرد چون تو دست است پوشيده حلّه اى دزدى چه گر

دير و است دور منزلم گفتش کُرد زير به آمد شتر از شبانه چون

کاه اخراج از کم کردم، رها جو پگاه از را اشترم نشستى بر ۶٧۵

کس؟ خانه اندر نيست کو؟ تو هوش پس؟ می کرديم چه اکنون تا گفت:

واقعه؟ بد نشنيده اى تو و رفت سابعه چرخ به افالسم طبل

غالم اى کور، می کند کَر طمع پس خام طمع از است بوده پر تو گوش

قلتبان اين است مفلس و است مفلس بيان اين بشْنيد سنگ و کلوخ تا

پر بود پر طمع از کاو نَزد، بر شتر صاحب در و گفتند شب به تا ۶٨٠

صدا بس و است صورت بس حجب در خدا مهرِ بصر و سمع بر هست

کَرشْم از و کمال از و جمال از چشم به آن رساند خواهد، او چه آن

خروش وز بشارت از و سماع از گوش به آن رساند خواهد، او وآنچه

روزنى خدايت نگشايد که تا نى چاره هيچت و چاره ست پر کَون

عيان را آن کند حق حاجت، وقت آن از غافل کنون هستى تو چه گر ۶٨۵

آفريد درمان درد هر پى از مجيد يزدان که پيغامبر گفت

او فرمان بى خويش، دردِ بهر بو و رنگ نبينى درمان زآن ليک

جان سوى کُشته چشم چون بنه هين المكان در چاره جو اى را، چشم

شده ست جا را جهان بی جايى ز که شده ست پيدا بى جهت از جهان اين

ربانيستى و ربى طالب نيستى سوى هست از گرد باز ۶٩٠

کم و بيش وجودِ اين است خرج جاى مرم وى از عدَم، اين است دخل جاى

کی ست هست جهانِ در معطل جز نيستى ست چون حق صنع کارگاه

رفيق اى آن آورد رحم ترا که دقيق سخن هاى را ما ده ياد

تو ز هم مهابت تو از ايمنى تو ز هم اجابت تو از دعا هم

سخُن سلطان تو اى تو، مصلحى کن تو اصالحش گفتيم، خطا گر ۶٩۵

کنى نيلش بود، خون جوى چه گر کنى تبديلش که دارى کيميا

تست اَسرار اکسيرها چنين اين تست کار ميناگری ها چنين اين

زدى آدم تن نقش گل و آب ز زدى هم بر را خاك و را آب

غم و شادى و انديشه هزار با عم و خال و جفت و دادى نسبتش

داده اى جدايى شادى و غم زين داده اى رهايى را بعضى باز ٧٠٠
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زشت خوب هر او چشم در کرده اى سرشت و پيوند و خويش از برده اى

می کند مسنَد ناپيداست انچه و می کند رد او است، محسوس چه هر

جهان در او فتنۀ بيرون، يار نهان معشوقش و پيدا او عشق

ستى روىِ بر نه صورت بر نيست صورتى عشق هاى کن، رها اين

جهان آن خواه جهان، اين عشق خواه آن نيست صورت است، معشوق چه آن ٧٠۵

هشته اى چرايش جان شد برون چون گشته اى عاشق تو صورت بر چه آن

کيست؟ تو معشوق که واجو عاشقا چيست؟ ز سيرى اين جاست، بر صورتش

هست حس را او که هر عاشق ستى است معشوقه اگر است محسوس چه آن

مى کند؟ دگرگون صورت وفا کى مى کند افزون عشق آن وفا چون

يافت ديوار عاريتى تابش تافت ديوار بر خورشيد پرتو ٧١٠

مقيم او تابد که اصلى واطلب سليم اى بندى چه دل کلوخى، بر

بيش ديده صورت پرستان بر خويش خويش عقل بر عاشقى هم تو که اى

تو مس بر ذَهب مي دان عاريت تو حس بر آن است عقل پرتوِ

پيره خَر تو شاهد شد چون نه ور بشر در خوبى است اندود زر چون

بد عاريه او اندر مالحت کان شد ديو همچون بود، فرشته چون ٧١۵

نهال می گردد خشک اندک اندک جمال آن می ستانند اندک اندک

استخوان بر منه دل کن، طلب دل بخوان هسُننَّك هرمنُع رو

است ساقى حيوان آبِ از دولتش است باقى جمال دِل جمالِ کان

شكست تو طلسم چون شد، يک سه هر مست و ساقى هم و است آب او هم خود

ناشناس خا، کم ژاژ کُن، بندگى قياس از ندانى تو را يكى آن ٧٢٠

قافيت بر و شادى مناسب بر عاريت و است صورت تو، معنى

ترا گرداند نقش از بى نياز ترا بستاند که باشد آن معنى

کند عاشق تر نقش بر را مرد کُند کَر و کور که نبود آن معنى

فناست خياالت اين چشم بهرۀ غم فزاست خيال قسمت را کور

زنند بر پاالن به و نبينند خَر معدن اند ضريران را قرآن حرفِ ٧٢۵

پاالن پرست؟ اى پاالن دوزى چند جست که رو خَر پى بينايى، تو چون

ترا جان باشد چو نان نگردد کم ترا پاالن يقين آيد هست، چو خر

است قالب صد مايۀ قلبت ِرد است مكسب و مال و دکّان خر پشتِ
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رسول شد راکب که نه برهنه، خر بوالفُضول اى نشين بر برهنه خر

ماشيا سافَر قيل النَّبِىو معرورِيا رکب قَدْ اَلنَّبِى ٧٣٠

چند؟ بار؟ و کار ز بگريزد چند بند ميخي ش بر تو، نفس خَرِ شد

بيست و سى خواهى و سال صد در خواه است بردنى را او شكر، و صبر بارِ

نكاشت چيزى تا ندرود کس هيچ نداشت بر غيرى وِزرِ وازِر هيچ

بشر در آرد علّت خوردن خام پسر اى خام مخور آن، است خام طمع

دکان مه و کار مه خواهم، همان من ناگهان گنجى يافت فالنى کان ٧٣۵

است قادر تن تا کرد، بايد کسب است نادر هم آن و آن، است بخت کارِ

است پى در خود آن کارِ، از مكش پا است کى مانع را گنج کردن، کسب

دِگر آن يا کردمى اين اگر که اگر گرفتارِ تو نگردى تا

نفاق از هست آن گفت و کرد منع وفاق با رسول گفتن اگر کز

نبرد حسرت بجز گفتن اگر وز بمرد گفتن اگر در منافق کان ٧۴٠

� �
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َ َ
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خراب خانۀ سوى بردش دوستى شتاب از مى جست، خانه غريبى آن

شدى مسكن ترا مر من پهلوى بدى سقفى اگر را اين او گفت

دگر حجرۀ داشتى ميانه در اگر بياسودى تو عيال هم

نشست نتوان اگر در جان اى ليک به ست ياران پهلوى آرى گفت

آتش اند اندر تَزوير خوش وز خوش اند طلب کارِ عالم همه اين ٧۴۵

عام چشم نداند زر از قلب ليک خام و پير جمله گشته زر طالب

گزين ظن از مكن را زر بى محک ببين خالص زد، قلب بر پرتوى

گرو آن را خويشتن دانا نزدِ رو ورنه کُن، گزين دارى، محک گر

پيش تو تنها مرو ره، ندانى ور خويش جان ميان بايد محک يا

فنا سوى کَشَد که آشنايى، آشنا بانگ هست غوالن بانگ ٧۵٠

نشان و راه نك آييد، من سوى کاروان اى هان که: می دارد بانگ

آفالن از را خواجه آن کند تا فالن اى غول مى برد يك هر نام

دير روزْ و دور راه ضايع، عمر شير و گرگ ببيند آنجا، رسد چون
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آبرو و خواهم جاه خواهم، مال بگو آخر غول؟ بانگ آن بود چون

رازها گردد کشف تا کن، منع آوازها اين خويش درون از ٧۵۵

بدوز کرگس اين از را نرگس چشم بسوز را غوالن بانگ کن، حق ذکرِ

کاس رنگِ از بازدان را مى رنگِ واشناس صادق ز را کاذب صبح

درنگ و صبر کند پيدا ديده اى رنگ هفت گان ديده کز بود تا

سنگ ها جاى به بينى گوهران رنگ ها اين بجز بينى رنگ ها

شوى چرخ پيمايى آفتاب شوى دريايى بلكه چِه، گوهر ٧۶٠

عيان بينَش کارگه در برو تو نهان باشد کارگه در کُن، کار

ديد نتوانيش کار آن خارج تنيد پرده کارکُن بر چون کار،

است غافل وى از است، بيرون که آن است عامل باش جاى چون کارگه،

هم به را صانع و صنع ببينى تا عدم يعنى کارگه، در آ در پس

پوشيدگى ست کارگه برون پس روشن ديدگى ست جاىِ چون کارگه، ٧۶۵

بود کور کارگاهش از الجرم عنود فرعونِ داشت هستى به رو

در ز گرداند باز را قضا تا قدر تبديل مى خواست الجرم

ريش خند دم هر می کرد لب زير حيله مند آن سبلتِ بر قضا خود

اله تقدير و حكم بگردد تا بی گناه او کُشت طفل هزاران صد

خون و ظلم هزاران گردن در کرد برون نايد نَبى موسی که تا ٧٧٠

شد آماده او قهرِ براى وز شد زاده موسى و کرد خون همه آن

احتيال زِ گشتى خشك پايش و دست اليزال کارگاه بديدى گر

گزاف را طفالن می کُشت برون وز معاف موسى خانه اش اندرون

مى برد حقدى ظن کس دگر بر پرورد تن کو نفس صاحب همچو

است تن آن او دشمن و حسود خود است دشمن و حسود آن و عدو کين ٧٧۵

عدو کو که می دود بيرون به او او فرعون تنش و موسى چو او

کين به مى خايد دست کَس دگر بر نازنين تن خانۀ اندر نفسش
� �
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مشت زخم هم و خنجر زخم به هم بكُشت را مادر خشم از يكى آن
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مادرى حق تو ناوردى ياد گوهرى بد از که گفتش يكى آن

زشت خو اى بگو آخر؟ کرد چه او بگو کُشتى؟ چرا را مادر تو هى ٧٨٠

است وى ستّارِ خاك کان کشتمش، است وى عارِ کان کرد کارى گفت

ُکشَم؟ را مردى روز هر پس گفت محتشم اى بكش را کس آن گفت:

خَلق ناى از است به برم او ناى خلق خون هاى از رستم را، او کشتم

ناحيت هر در اوست فساد که بدخاصيت مادرِ آن تست نفس

می کنى عزيزى قصد دمى هر دنى آن بهر که را او بكُش هين ٧٨۵

جنگ خلق با و حق با او پى از تنگ تُست بر خوش دنياى اين وى از

ديار در نماند دشمن ترا کس اعتذار ز رستى باز کُشتى نفس

اوليا و انبيا براى از ما گفتِ بر کسى آرد شكال گر

حسود؟ و بود دشمنان چراشان پس بود؟ کُشته نفس که نه را کانبيا

جواب را شُبهت و اشكال اين بشنو صواب طلب کار اى تو هن گوش ٧٩٠

چنان ايشان مى زدند خود بر زخم منكران آن بوده اند خود دشمن

می َکنَد جان خود که نبود آن دشمن کند جان قصد که باشد آن دشمن

حجاب در آمد خويش ِعدو او آفتاب ِعدو خُفّاشك نيست

کَشد؟ کى هرگز خورشيد او رنج می کُشد را او خورشيد تابش

آفتاب از را لعل آيد مانع عذاب آيد کزو باشد آن دشمن ٧٩۵

پيغمبران جوهرِ شعاع از کافران جملۀ خويش اند مانع

خلق کردند کَژ و کور را خود چشم خلق؟ فردند آن چشم حجابِ کى

می کُشد را خود خواجه، ستيزۀ از کَشد کين کو هندويى غالم چون

را خواجه باشد کرده زيانى تا سرا بام از می افتد سرنگون

اديب با عداوت کودك کند ور طبيب با دشمن بيمار شود گر ٨٠٠

زدند خود را خود جان و عقل راه خودند جانِ ره زنِ حقيقت در

آب ز مى گيرد خشم گر ماهيى آفتاب ز گيرد خشم گر گازرى

آن؟ از اختر سياه بود که عاقبت زيان؟ دارد را که بنگر يكى تو

خو زشت هم رو زشت هم مشو هان زشت رو آفريند حق ترا گر

شاخ چار تو مشو استت، شاخ دو ور سنگالخ در مرو کفشت، برد ور ٨٠۵

اخترم در کمترى مى فزايد کمترم من فالن کز حسودى، تو
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است بدتر َکمی ها جملۀ از بلكه است ديگر عيبى و نُقصان حسد خود

اَبترى صد در افكند را خويش کمترى عارِ و ننگ از بليس آن

بود خون پاال بلكه باال چه خود بود باال تا می خواست حسد، از

می فراشت باال به را خود حسد وز داشت ننگ محمد از اَبوجهل آن ٨١٠

شد نااهل حسد از اهل، بسا اى شد بوجهل و بد نامش بوالحكَم

نكو خوى از به اهليت هيچ جو و جست جهانِ در نديدم من

َقلَق در حسدها آيد پديد تا حق کرد آن ز واسطه را انبيا

نبود ديارى هيچ حق، حاسد نبود عارى خدا از را کس كه زان

برداشتى حسد او با سبب زآن پنداشتى خود مثل کش کسى آن ٨١۵

قبول از را کسى نايد حسد پس رسول بزرگى شد مقرر چون

است دايم آزمايش قيامت تا است قايم وليى دورى هر به پس

شكست باشد، دل شيشه کو کسى هر بِرست باشد، نكو خوى را که هر

است على از خواه عمر، نسل از خواه است ولى آن قايم حى امام پس

رو پيش نشسته هم و نهان هم راه جو اى است وى هادى و مهدى ٨٢٠

اوست قنديل او از کَم ولى وآن اوست جبريل خرد و است نور چو او

ترتيب هاست مرتبه در را نور ماست مشكاتِ کَم، قنديل زين كه وان 

طبق چندين دان نور پرده هاى حق نورِ دارد پرده هفصد انكه ز

امام تا پرده هاشان اين صف اند صف مقام را قومى پرده هر پس از

بيش نور ندارد طاقت چشمشان خويش ضعف از آخرين صف اهل ٨٢۵

بيشتر روشنايى نارد تاب بصر ضعيفى از پيش، صفِ وآن

است احول اين فتنۀ و جان رنج است اول حياتِ کو روشنيى

شود يم او بگذرد هفصد ز چون شود کم اندك اندك احولي ها

است تر سيبِ و آبى صالح کى است زَر يا آهن اصالح که آتشى

لطيف خواهد تابشى آهن چو نه خفيف دارد خاميى آبى، و سيب ٨٣٠

اژدهاست آن تابش جذُوبِ کو شعله هاست آن لطيف را، آهن ليک

خوش و سرخ او است آتش و پتك زير سخت کَش فقيرِ آهن آن هست

بی رابطه رود آتش دل در بی واسطه بود آتش حاجبِ

خطاب و نيابند آتش ز پختگى آب فرزندان و آب بى حجابِ
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پاتابه اى روش در را پا همچو تابه اى يا بود ديگى واسطه ٨٣۵

بما می آرد و سوزان مى شود هوا آن تا ميان در مكانى يا

رابطه ست وجودش با را شعله ها بی واسطه ست کو است آن فقير پس

فَن به دل اين واسطۀ از مى رسد تن که ايرا است وى عالم دلِ پس

جو و جست داند چه تن نجويد، دل وگو؟ گفت داند چه تن نباشد، دل

است تن نه دل، خدا نظرگاه پس است آهن آن شعاع، نظرگاه پس ٨۴٠

عام همو نلغزد تا ترسم، ليک کالم اين خواهد شرح و مثال بس

بی خودى جز نَبد هم گفتم كه اين بدى ما نيكويى نگردد تا

بود در بر دستگه را گدا مر بود بهتر آج کفش را کژ پاى

� �

ود ده و غالم، دو آن دشاه حاِن ا
� �

شنيد و گفت سخن دو آن ز يكى با خريد ارزان غالم دو پادشاهى

شكّرآب زايد؟ چه شكّر لب از شيرين جواب و زيرک دل يافتش ٨۴۵

جان درگاه بر است پرده زبان اين زبان زيرِ در است مخفى آدمى

پديد ما بر شد خانه صحن ِرس کشيد هم در را پرده بادى که چون

است کژدم و مار جمله يا زر گنج است گندم يا گهر خانه آن کاندر

بی پاسبان زر گنج نبود كه زان کَران بر مارى و است گنج او در يا

ديگران تأمل پانصد پس کز چنان گفتى سخن او بى تأمل، ٨۵٠

گوياستى گوهر دريا جمله درياستى باطنش اندر گفتیی

شدى فرقان او از را باطل و حق شدى تابان او کز گوهر هر نور

جدا را باطل و حق ذره ذره ما بهر کردى فرق فرقان نور

بدى ما از جواب هم و سؤال هم شدى ما چشم نور گوهر نور

اشتباه در نظر، اين است سؤال چون ماه قرص ديدى دو کردى، کَژ چشم ٨۵۵

جواب نک را، مه تو بينى يكى تا ماهتاب در را چشم گردان راست

گهر آن شعاع فكرت آن هست نگر نيكو مبين، کَژ که فكرتت

ِبهِل را آن شنو من از گفت چشم دِل به آيد گوش ز کان جوابى هر

قال اصحاب گوش و حال صاحب چشم وصال اهل چشم و دله ست گوش
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ذات تبديل ديدها عيانِ در صفات تبديل گوش شنودِ در ٨۶٠

مكن منزل يقين در جو، پختگى سخُن از شد يقين علمت ار آتش ز

نشين در آتش در خواهى، يقين اين عين اليقين آن نيست نسوزى، تا

شود پيچيده گوش در قُل نه ور شود ديده بود نافذ چون گوش،

کرد چه غالمانش آن با شه که تا گرد باز ندارد، پايان سخن اين
� �

دن دی ن ا از و غالم دو آن از را ی ی شاه دن راه
� �

بيا که اشارت کرد را دگر آن ذَکا اهل ديد چو را غالمک آن ٨۶۵

نيست تحقير فرزندكم گود جد نيست تصغير گفتمش رحمت کافِ

دندان سياه گنده دهان، او بود شاه پيش در دوم آن بيامد چون

او اسرار ز هم کرد جويى و جست او گفتار از شد ناخوش شه گرچه

مران سوتر آن ليک بنشين دور دهان گندِ اين و شكل اين با گفت

بدى هم بقعه و يار و جليس نه بدى رقعه و نامه اهل تو که ٨٧٠

فنيم پر طبيب ما و حبيب تو کنيم تو دهان آن عالج تا

دوختن ديده تو از اليق نيست سوختن گليمى نو کيكى بهر

نكو عقلت صورت ببينم تا بگو دستان سه دو بنشين، همه با

بخار را خود رو که حمامى سوى کار به او فرستاد پس را ذکى آن

يكى نه حقيقت، در غالمى صد زيرکى تو خَه گفت را دگر وين ٨٧۵

حسود آن می کرد سرد را ما تو از نمود تو خواجه تاش که نه اى آن

چنين و است چنان و نامرد و حيز کژنشين و است کژ و دزد او گفت

او چو نديده ستم من راست گويى راست گو او بده ست پيوسته گفت

تهی ست آن نگويم من گويد، چه هر خلقتى ست نهادش در راست گويى

را خويش وجود دارم متّهم را نكوانديش آن ندانم کژ ٨٨٠

شَها خود وجود در نبينم من عيب ها ببيند من در او باشد،

خويش اصالح از وی فارغ بدى کى پيش ز ديدى خود عيب گر کسى هر

همدگر عيب گويند الجرم پدر اى خود از خلق اين غافل اند

من روى تو تو، روى ببينم من شمن اى را خود روى نبينم من
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بيش است خلقان نورِ از او نورِ خويش روى ببيند او که کسى آن ٨٨۵

بود خّقى ديدِ ديدش كه زان بود باقى او ديدِ بميرد، گر

رو پيش بيند محسوس خود روى او که نورى آن نبود حسى نور

تو عيب از او گفت که آنچنان بگو او عيب هاى اکنون گفت

منى کارِ و ملكت کدخداىِ منى غم خوار تو که بدانم تا

تاش خواجه خوش مرا مر او هست چه گر عيب هاش بگويم من شه اى گفت ٨٩٠

همدمى و ذکا و صدق او عيب مردمى و وفا و مهر او عيب

بداد هم را جان که جوانمردى آن داد و جوانمردى عيبش کمترين

نديد را کان بود جوانمردى چه پديد کرده خدا جان هزاران صد

شدى؟ غمگين چنين کى جان، يك بهر بدى؟ بخلش جان به کى بديدى، ور

بود نابينا آب جوىِ ز کو بود را آن آب خلب جو، لب بر ٨٩۵

دين يوم در خود پاداش او داند يقين از که هر که پيغامبر گفت

زايدش دگرگون جودى زمان هر می آيدش عوض ده را يكى که

است ترسيدن ضدِ ديدن عوض پس است ديدن عوض ها از جمله جود

را خُواض در ديد دارد شاد را اَعواض بود ناديدن بخل،

بديل بی نبازد چيزى کس كه زان بخيل نبود کس هيچ عالم به پس ٩٠٠

َنرست بينا جز کار، دارد ديد دست ز نه آمد چشم از سخا پس

عيب جو خود هستى در او هست او نيست خودبين که اين ديگر عيبِ

بدست بد خود با و نيكو همه با بدست خود عيب جوىِ و عيب گوى

ميار او مدح ضمن در خود مدح يار مدح در مكن جلدى شه گفت

ورا ما در آيدت شرمسارى ورا آرم امتحان در من كه زان ٩٠۵

� �

ود نِّ ھارِت از ود یاِر ِی و و صدق غالم ِم َ َ
� �

رحيم و رحمان به و الملْکِ مالكَ العظيم هبال هوال نه گفت

کبريا و فَضل به بل حاجت به نه انبيا فرستاد که خدايى آن

جليل شهسواران او آفريد ذليل خاکِ از که خداوندى آن

افالکيان تَکِ از بگذرانيد خاکيان مزاج از کرد پاکشان
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تاخت انوار جملۀ بر او وانگه ساخت صاف نور و نار از گرفت بر ٩١٠

يافت نور آن ز معرفت آدم که تا تافت ارواح بر که برقى سنا آن

بديد کان آدم کرد خليفه ش پس چيد شَيث دست و رست آدم کز آن

بود دربار جان بحرِ هواىِ در بود برخوردار که گوهر آن از نوح

رفت نار شعله هاى در حذر بى زَفت انوار آن از ابراهيم جان

نهاد سر آبدارش دشنۀ پيش فتاد جويش در اسماعيل که چون ٩١۵

شد نرم دست بافش اندر آهن شد گرم شعاعش از داود جانِ

مطيع و فرمان بنده گشتش ديو رضيع را وصالش بد سليمان چون

پسر بوى از کرد روشن چشم سر بنهاد چون يعقوب قضا در

خواب تعبير در بيدار چنان شد آفتاب آن ديد چو مه رو يوسفِ

کرد لقمه يك را فرعون ملكتِ خورد آب موسى دست از عصا چون ٩٢٠

شتافت چارم گنبد فراز بر يافت چو مريم عيسى نردبانش

نيم دو دم در او کرد را مه قرص نَعيم و ملک آن يافت محمد چون

شد صدّيق و صاحب شه چنان با شد توفيق آيت ابوبكر چون

شد فاروق دل چو را باطل و حق شد معشوق آن شيداى عمر چون

گشت النُّورين ذى و بود فايض نور گشت عين را عيان آن عثمان که چون ٩٢۵

جان رجم در خدا شيرِ او گشت درفشان شد مرتضى رويش ز چون

عدد از شد فزون مقاماتش خود مدد آن ديد او جند از جنيد چون

شنيد حق از قُطب العارفين نام ديد راه مزيدش اندر بايزيد

نفس ربانى و عشق خليفۀ شد حرس شد را او کَرخ کَرخى که چون

داد سلطانانِ سلطانِ او گشت شاد راند سو آن مرکب اَدهم پورِ ٩٣٠

تيزطرف و راى خورشيد او گشت شگرف راه آن شق از شقيق آن و

جهان سوى زآن فرازانند سر نهان پادشاهانِ هزاران صد

نخواند بر را نامشان گدايى هر بماند پنهان حق رشکِ از نامشان

ماهيان همچون بحرند آن کاندر نورانيان ِحق و نور آن حق

مى جويمش نو نام اليق نيست گويمش ار بحر جانِ و جان بحرِ ٩٣۵

پوست باشند بدو نسبت مغزها اوست از آن و اين که آنى آن حق

من گفتار اين که چندان صد هست من يار و خواجه تاش صفات که
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کريم اى گويم چه نايد باورت نديم آن وصف ز مى دانم چه آن

او؟ آن و اين آن گويى چند بگو خود آنِ از اکنون گفت شاه

آورده اى؟ در چه دريا تک از کرده اى؟ حاصل چه و دارى چه تو ٩۴٠

شود دل يار که دارى جان نور شود باطل تو حس اين مرگ، روز

کُند روشن را گور چه آن هست گنَد آ خاک را چشم کين لحد در

پرد بر جان تا هست بالت و پر درد بر پايت و دست که زمان آن

نشاند جا بر بايدت باقى جان نماند حيوانى جان کين زمان آن

است بردن حضرت سوى را حسن اين است کَردن نه بِالحسن جا نم شرط ٩۴۵

برى چون شد فنا که عرض ها اين خرى؟ يا انسان؟ ز دارى جوهرى

اْنتَفى زَمانَين اليبقَى که چون را روزه و نماز عرض هاى اين

را امراض برند جوهر از ليک را اعراض مر کرد نتوان نَقل

مرض شد زايل که پرهيزى، ز چون عرض زين جوهر گشت مبدَّل تا

شهد پرهيز از تلخ دهان شد جهد به جوهر، عرض پرهيزِ گشت ٩۵٠

سلسله را مو کرد مو داروى سنبله شد خاک ها زراعت از

ما ز شد حاصل فرزند جوهر فنا شد بد، عرض زن نكاح آن

غرض بزاييدن کُره جوهر عرض را اشتر و اسب کردن جفت

غرض نک بستان گشت جوهر کشت عرض هم نشاندن بستان آن هست

بيار شد گر کيميا آن ز جوهرى بكار بردن کيميا دان عرض هم ٩۵۵

صفا زايد همى جوهر عرض، زين شها باشد عرض کردن صيقلى

مرم بنما، را اعراض آن دخل کرده ام عمل ها من که مگو پس

مكُش قُربان پى را بز سايۀ خمش باشد عرض کردن صفت اين

نيست نَقل را عرض فرمايى تو گر نيست عقل قنوط بی شاها گفت

نيست آينده باز رفت کان عرض گر نيست بنده يأس که جز پادشاها ٩۶٠

فشر اقوال و باطل بودى فعل حشر و نقل را عرض مر نبودى گر

دگر کَونى بود فانى هر حشر دگر لونى شد نقل عرض ها اين

سايقش هم بود گلّه اليق اليقش هم بود چيزى هر نقل

نوبتى ست را عرض يک هر صورت صورتى ست را عرض هر محشر وقت

غرض با جفتى و جفتى جنبش عرض بودى تو نه خود، اندر بنگر ٩۶۵
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افسانه ها چون بود مهندس در کاشانه ها و خانه اندر بنگر

درش و سقف و صفّه موزون بود خوش ديديم ما که خانه فالن آن

بيشه ها از ستون و آورد آلت انديشه ها و عرض، آن مهندس از

انديشه اى و عرض جز و خيال جز پيشه اى هر مايۀ و اصل چيست

عرض از جز نشد حاصل درنگر غرض بی را جهان اجزاى جمله ٩٧٠

ازل در دان چنان عالم بِنيت عمل در آمد آخر فكر، اولِ

می شود آخر به ظاهر عمل، در بود اول دل فكرِ در ميوه ها

خواندى اول حرفِ آخر اندر بنشاندى شجر کردى، عمل چون

مرسل ست ميوه بهر از همه آن اول ست بيخش و برگ و شاخ چه گر

بود لوالک خواجۀ آخر اندر بود افالك آن مغزِ که سرى پس ٩٧۵

شگال و شير اين است اعراض نَقل مقال و بحث اين است اعراض نَقل

أَتى له بيامد معنى اين اندر تا بودند عرض خود عالم جمله

فكَر از زايد؟ چه از هم صور وين صور از زايد؟ چه از عرض ها اين

رسل صورت ها و است شاه چون عقل کُل عقل از است فكرت يک جهان اين

آن و اين جزاى ثانى عالم امتحان جهانِ اول عالم ٩٨٠

مى شود زندان و زنجير عرض آن مى کند جنايت شاها چاکرت

نبرد در شد خلعتى نه عرض، آن کرد شايسته خدمت چون بنده ات

سير به زايد اين از آن و آن از اين طير و است بيضه آن جوهر، با عرض اين

نزاد جوهر يک تو عرض هاى اين اَلمراد گير چنين شاهنشه گفت

بد و نيک جهان اين غيب بود تا خرد را آن داشته ست مخفى گفت ٩٨۵

ذکر که جز نگفتى مؤمن و کافر فكر اَشكال شدى پيدا گر كه زان

جبين بر بودى کفر و دين نقش اين شاه اى غيب، نه بودى عيان پس

بدى تَسخَر زَهرۀ را کسى چون بدى بتگر و بت عالم درين کى

خطا؟ و جرم کند کى قيامت در ما دنياى اين بودى قيامت پس

خود خاصان از نه عامه از ليک بد پاداش حق پوشيد شه گفت ٩٩٠

وزير نز دارم، خُفيه اميران از امير يك من افكنم دامى به گر

هزار صد عمل ها صورهاى وز کار پاداش پس بنمود من به حق

غمام نمی پوشد من بر را ماه تَمام دانم من که دِه نشانى تو
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چيست؟ بود چه آن که مى دانى تو چون چيست؟ مقصود من گفتِ از پس، گفت

عيان آيد برون دانسته که آن جهان اظهارِ در حكمت شَه گفت ٩٩۵

درد و طلق رنج ننهاد جهان بر نكرد پيدا تا مى دانست، آنچه

نَجست تو از نيكيى يا بدى تا نشست نتوانى کار بى زمان يك

عيان سرت شود تا موکَّل شد آن بهر از کار تقاضاهاى اين

می کشد ضميرش رشتۀ سر چون شود؟ ساکن کجا تن کَالبۀ پس

جان کنش چون بود کارى بى تو بر کشش آن نشان شد تو تاسۀ ١٠٠٠

ولد وى از اثر مادر، سبب هر ابد زايد جهان آن و جهان اين

عجب اثرهاى او بزايد تا سبب شد هم آن زاييد، اثر چون

نيک نيک منور، بايد ديده اى ليک است، نَسل بر نسل سبب ها اين

نديد يا نشانى وى از بديد يا رسيد اينجا سخن در او با شاه

نيست دستور آن ذِکر را ما ليک نيست دور جويا شاه آن بديد گر ١٠٠۵

همام و شاه آن خواند خويشش سوى غالم آن بيامد گرمابه ز چون

خوب رو و ظريف و لطيفى بس مدائ نَعيم لک صحاً گفت

فالن تو براى همی گويد که آن تو در نبودى گر دريغا اى

ارزيده اى جهان ملک ديدنت ديده اى رويت که هر گشتى شاد

دين تباه آن بگفت من براى کز پادشاه اى بگو آن ز رمزى گفت ١٠١٠

درد خُفيه دوايى، تو کاشكارا کرد روييت دو وصف اول گفت

کرد جوش خشمش درياى زمان در کرد گوش شه از چو را يارش خُبثِ

گذشت حد از او هجو موج که تا گشت سرخ و غالم آن آورد بر کف

بود گه خوار بس قحط، در سگ همچو بود يار من با که دم اول ز کو

بس که شهنشاهش زد لب بر دست جرس چون هجوش کرد دمادم چون ١٠١۵

دهان يارت از و گنده ست جان تو از بِدان وى، از ترا دانستم گفت

تو مأمور و باشد او امير تا تو دور از گنده جان اى نشين پس

کيا اى دان گولخن سبزۀ همچو ريا از تسبيح که آمد حديث در

تَسو يک نيرزد بد، خصالِ با نكو و خوب صورت که بدان پس

مير پاش در نكو، خُلقش بود چون ناپذير و حقير صورت بود ور ١٠٢٠

جاودان بمانَد معنى عالم بدان گردد، فنا ظاهر صورت
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جو آب رو سبو نَقش از بگذر سبو نقش با عشق بازى چند

عاقلى گر گزين درى صدف از غافلى معنى ز ديدى، صورتش

جان بحر از زنده اند جمله چه گر جهان در قوالب صدف هاى اين

نگر يك هر دل در بگشا، چشم گهر نبود صدف هر اندر ليک ١٠٢۵

ثمين ِرد آن است کمياب كه زان مى گزين دارد؟ چه وين دارد؟ چه کان

لعل که چندان صد هست بزرگى در شَكل به کوهى مى روى، به صورت گر

تو چشم نقش که چندان صد هست تو پشم و پا و دست صورت به هم

گزين آمد چشم دو اعضا همه کز اين تو بر نباشد پوشيده ليک

سرنگون دم يک به گردد جهان صد درون در آيد که انديشه يک از ١٠٣٠

دود پى در لشكرش هزاران صد بود يک به صورت گر سلطان جِسم

خَفى فكرِ يكى محكوم هست صفى شاه صورتِ و شكل باز

زمين بر روانه سيلى چون گشته بين انديشه يک ز بی پايان خلق

برد و خورد را جهان سيلى چون ليک خُرد خَلق پيش انديشه آن هست

پيشه اى هر جهان اندر است قايم انديشه اى از که می بينى چو پس ١٠٣۵

نهرها و دشت ها و کوه ها شهرها و قصرها و خانه ها

سمک دريا کز همچو وى از زنده فلک و مهر هم و بحر و زمين هم

مور چو انديشه و است سليمان تن کور تو پيش ابلهى، از چرا پس

گرگ کوه و موش چو انديشه هست بزرگ کُه چشمت پيش مى نمايد

بيم و لرز دارى چرخ و رعد و ابر ز عظيم و هول تو چشم اندر عالم ١٠۴٠

بی خبر سنگِ چو غافل، و ايمن خر ز کم اى فكرتى جهانِ وز

َخرکُره اى نيستى خو آدمى بى بهره اى خرد وز نقشى، كه زان

سهل و بازى تو نزد شد آن از شخص جهل ز می بينى شخص تو را سايه

بال و پر حجابى بی گشايد بر خيال و فكر آن که روزى تا باش

گرم و سرد زمين اين گشته نيست نرم پشم چون شده بينى کوه ها ١٠۴۵

ودود حى واحدِ خداىِ جز وجود نه اختر نه بينى، سما نه

فروغ را راستی ها مر دهد تا دروغ يا آمد، راست فسانه يك
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حشَم جملۀ بر بود گزيده بر کرم از را بنده اى پادشاهى

وزير صد نديدى قدرش يك ده امير چل وظيفۀ او جامگى

وقت محمودِ شه و بود ايازى او بخت و اقبال و طالع کمال از ١٠۵٠

خويش و پيوند هم بوده تن اين از پيش خويش اصل در شه روح با او روح

شده ست حادث نو که اين ها از بگذر بده ست تن از پيش که دارد آن کار

است اول کشت هاىِ بر او چشم است احول نه کو عارف راست، کار

گرو شب و روز آنجاست او چشم جو آنچه و کاشتندش گندم آنچه

باد است باد مكرها و حيله ها نزاد آن جز شب، است آبست آنچه ١٠۵۵

سرش بر حق حيلۀ بيند که آن گش حيلت هاى به خوش دل کند کى

جهد این نی جهد، آن نی تو، جان می نهد دامى دام، درونِ او

اله کشتۀ آن رويد بر عاقبت گياه صد بريزد ور برويد، گر

درست اول آن و است، فانى دوم اين نخست کشتِ بر کاريد نو کشت

است پوسيده و فاسد ثانى تخم است بگزيده و کامل اول تخم ١٠۶٠

اوست تدبير از هم تدبيرت گرچه، دوست پيش را خود تدبير اين افكن

کاشته ست اول که رويد آن آخر افراشته ست حق که دارد آن کار

دوستدار اى دوستى اسير چون بكار او براى از کارى، چه هر

هيچ است هيچ حق کار نه آن چه هر مپيچ او کار و دزد نفس گردِ

شود رسوا شب دزد مالک نزد شود پيدا دين روز که آن از پيش ١٠۶۵

گردنش بر داورى روز مانده فنش و تدبير به دزديده رختِ

نَهند دامى او دام غير به تا جهند بر هم با عقل هزاران صد

خَس باد با قوتى نمايد کى بس و يابند سخت تر را خود دام

عنود اى هست فايده سؤالت در بود چه هستى فايدۀ گويى تو گر

عايده بی عبث، را، اين شنويم چِه فايده سؤالت اين ندارد گر ١٠٧٠

چراست آخر فايده بی جهان پس فايده هاست بسى را سؤالت ور

عايده ست پر دگر جهت هاى از فايده ست بی جهت يك از جهان ور
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مه ايست وى از فايده ست چون ترا مر نيست فايده مرا گر تو فايدۀ

زايده بد عبث اخوان بر چه گر فايده را عالمى يوسف سنح

بود چوب بانگ محروم، بر ليک بود محبوب چنان داودى لحن ١٠٧۵

خون بود منكر، و محروم بر ليک فزون بد حيوان آب از نيل آب

ژندگى و است مردن منافق، بر زندگى شهيدى مؤمن بر هست

ُامتى وى از محرومند نه که نعمتى يك بگو عالم در چيست

دگر قوتى يكى را جان هر هست شكر؟ در چه فايده را خر و گاو

رايضى ست را او آردن نصيحت پس عارضى ست وى بر قوت آن گر ليک ١٠٨٠

اوست قوتِ خود آن که پندارد چه گر دوست داشت گل مرض، از کو کسى چون

است آورده مرض قُوتِ در روى است کرده فرامش را اصلى قُوتِ

است کرده چربش همچو علّت قُوتِ است خورده سم بگذاشته، را نوش

ناسزاست را او مر حيوانى قُوتِ خداست نورِ بشر اصلى قُوتِ

گل و آب زين شب و روز او خورد که دل افتاد اين در علَّت از ليک ١٠٨۵

الحبک ذاتِ والسما غذاى کو سبک دل و سست پاى و زرد روى

است آلت و گلو بی آن خوردن است دولت خاصگانِ غذاى آن

فرش دودِ از را ديو و حسود مر عرش نور از آفتاب غذاى شد

طبق نی بد، دهان نی را غذا آن حق فرمود يرَزقُونَ شهيدان در

می برد صفايى علمى هر ز دل، می خورد غذايى يارى هر ز دل، ١٠٩٠

حساسه اى ست او معنى از چشم کاسه اى ست چون آدمى هر صورت

برى چيزى قرين هر قرانِ وز خورى چيزى کسى هر لقاى از

يقين زايد اثر دو هر الیق قرين شد ستاره با ستاره چون

شرر شد آهن، و سنگ قرانِ وز بشر زايد زن، و مرد قرانِ چون

ريحان ها و سبزه و ميوه ها باران ها با خاک قرانِ وز ١٠٩۵

خرمى و غمى بی و خوشى دل آدمى با سبزه ها قران وز

ما احسان و خوبى مى بزايد ما جان با خرمى قرانِ وز

ما کام تفرج از آيد بر چون ما اجسام شود خوردن قابل

بود گلگون خوش خورشيدِ ز خون بود خون قرانِ از سرخ رويى

می رسد وى از و است خورشيد ز وآن بود سرخى رنگ ها بهترين ١١٠٠
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محل نبود را کشت و گشت شوره زُحل با شد قرين کان زمينى هر

نفاق اهل با ديو قرانِ چون اتّفاق ز آيد فعل اندر قوت،

طرم و طاق طرم و طاق همه، بى نهم چرخ از راست معانى اين

است ماهيت طرم و طاق را امر است عاريت طرم و طاق را خلق

خوشند خوارى در ،زع اميد بر کشند خوارى طرم و طاق پى از ١١٠۵

دوک چو غم از هاند آرد خود گردن خُدوک روزۀ ده زع اميدِ بر

روشنم آفتابِ زع کاندرين منم؟ که اينجا نمى آيند چون

برون مشرق ها ز ما آفتابِ قيرگون رجب خورشيد مشرقِ

او ذات شُد فرو نه آمد بر نه او ذرات نسبت او مشرقِ

فى ايم آفتابِ عالم دو در وى ايم ذراتِ ماند واپس که ما ١١١٠

سبب اين باشد شمس ِفر ز هم عجب می گردم، شمس گردِ باز

منقطع سبب ها لبح او از هم مطلع سبب ها بر باشد شمس

کنيد باور شما اين شمس از کی؟ از اميد ببريدم بار، هزاران صد

آب ز ماهى يا و من، دارم صبر آفتاب کز مكن باور مرا تو

حسن اى است آفتاب صنع عين من نوميدىِ نوميد، شوم ور ١١١۵

چرد؟ چون هستى غيرِ از هست هيچ برد چون صانع نفس از صنع عين

خرند خود ور تازيان و براق گر چرند روضه اين از هستی ها جمله

جديد به محرابی رو کرد دم هر نديد دريا آن از گردش ها كه وان

کرد کور را او شور آب که تا خورد شور آب عذب، بحرِ ز او

بصر يابى تا کور اى من آبِ ز خور راست دستِ به مى گويد بحر ١١٢٠

کجاست کز را بد و نيک بداند کو راست ظن اينجا راست دست هست

دوتو گاهى گهى، مى گردى راست تو که نيزه اى است گردانى نيزه

کنيم بينا را کور آن ما نه ور ناخنيم بی دين شمس عشق ز ما

حسود چشم کورى کن، داروش زود تو حسام الدّين ضياءالحق هان

استيزفعل ظلمت کُش داروىِ تيزفعل کبرياىِ توتياىِ ١١٢۵

َکنَد بر زو را ساله صد ظلمت زند بر اعمى چشم بر گر که آن

جحود مى آرد تو بر حسودى کز حسود جز کن، دوا را کوران جمله

می َکَنم جان همچنين تا مده جان منم آن چه اگر را حسودت مر
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آفتاب بود ز می رنجد كه وان آفتاب حسودِ باشد او که آن

چاه قعرِ در ابد افتاده اينْت آه کوراست، بی دوا دردِ اينْت ١١٣٠

بگو او؟ مراد اين آيد بر کى او بايستِ ازل، خورشيدِ نفى

راه گم کرده شد که آن است کور بازِ شاه به آيد باز که باشد آن باز،

فتاد جغدان برِ ويران در باز، فتاد ويران در و کرد گم را راه

قضا سرهنگِ کرد کورش ليک رضا نورِ از است نور همه او

سپرد ويرانش و جغد ميانِ در برد راه از و زد چشمش در خاك ١١٣۵

می کَنند نازنينش بال و پر می زنند سر بر جغدانش سرى، بر

ما جاى بگيرد تا آمد باز ها که جغدان در افتاد ولوله

غريب دلق در افتادند اندر مهيب و خشم پر کوى، سگان چون

جغد به کردم فدا ويران چنين صد جغد به خوردم در چه من گويد باز،

مى شوم راجع شاهنشاه سوى می روم اينجا، بود نخواهم من ١١۴٠

وطن سوى مى روم مقيمم، نه من که جغدان اى مكْشيد خويشتن

جاست باز شه ساعدِ را ما نه ور شماست چشم در آباد خراب اين

کند بر را شما مان و خان ز تا می کُند حيلت باز گفتا جغد

وکْر ز سالوسى به را ما کَند بر مكر به او بگيرد ما خانه هاى

است بدتر حريصان جمله از واله حيلت پرست اين سيرى، مى نمايد ١١۴۵

خرس به ياران اى مسپاريد دنبه دِبس همچو را طين حرص از خورد او

ره زِ را سليمان ما او برد تا شه دست وز می زند شه از الف

اندکى دارى عقل گر مشنوش مرغكى؟ باشد شاه جنس چه خود

سير لوزينه اليق باشد هيچ وزير؟ جنس يا و او است شاه جنس

من جوياى حشَم با سلطان هست فن و فعل و مكر ز مى گويد چه آن ١١۵٠

گول گير دام و خام الف اينت ناپذير ماليخولياى اينْت

است؟ شهى خورد در چه الغر مرغک است ابلهى از کند باور اين که هر

کو؟ شاه از يارى گرى ورا مر او مغز بر زند ار جغد کمترين

َکنَد بر شهنشه جغدستان بيخ بشكند من پر يک اَر باز گفت

جفا من با کند برنجاند، دل مرا بازى اگر خود بود؟ چه جغد ١١۵۵

باز سرهاىِ از خرمن هزاران صد فراز و شيب هر به توده کُند شه
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است پى در شه روم، من که کجا هر است وى عناياتِ من پاسبانِ

سقيم سلطان دل من، خيال بى مقيم من خيال سلطان دل در

پرُتوِش چون دل اوج بر مى پرم روِش در شه مرا بپراند چون

مى درم آسمانها پرده هاى می پرم آفتابى و ماه همچو ١١۶٠

فطرتم از آسمان انفطارِ فكرتم از عقل ها روشنى

ما ِرس بداند تا بود که جغد هما من در شود حيران و بازم

کرد آزاد را بسته هزاران صد کرد ياد زندان ز من براى شه

کرد باز را جغدها من دم از کرد دمساز جغدها با دمم يك

من راز نيک بختى از کرد فهم من پروازِ در که جغدى خُنُک اى ١١۶۵

شويد شهبازان جغدانيد، چه گر شويد نازان تا آويزيد من در

غريب؟ باشد چرا افتد، کجا هر حبيب شاهى چنان با باشد که آن

بی نوا نباشد نالد، نى چو گر دوا را دردش شاه باشد که هر

کنار از شه می زند بازم طبل طبل خوار من نيم ملكم مالکِ

مدّعى به رغم من گواه حق ارجِعی نداىِ من بازِ طبل ١١٧٠

او از نور تجلّى در دارم ليک او از دور شهنشه، جنس نيم من

نبات در آمد خاک جنس آب ذات و شكل روى ز جنسيت نيست

مدام آخر آمده ست جنس را طبع قوام در آمد آتش جنس باد

فنا او ماى بهر شد ما ماى ما شاه جنس نيست چون ما جنس

گرد چو گردم او اسبِ پاى پيش فَرد ماند او ما، ماى شد فنا چون ١١٧۵

او پاى نشان خاکش بر هست او نشانی هاى و جان شد خاک

گردن کشان سرِ تاج شوى تا نشان اين براى شو پايش خاک

من نَقل از پيش نوشيد من نُقل من شكل را شما نفريبد که تا

زد اله بر و کرد صورت قصد زد راه صورت که را کس بسا اى

هست؟ مانند بدن با جان اين هيچ است پيوسته بدن با جان اين آخر ١١٨٠

نهفت خونى قطرۀ در دل نور جفت است پيه با چشم نورِ تابِ

سر مغز درون شمعى چون عقل جگر در غم و گرده اندر شادى

زبون چونى، دانش در عقل ها چون و است کيف بی نه تعلّق ها اين

کرد جيب در ستَد، درى او از جان کرد آسيب جزو جانِ با کُل جانِ
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دل فريب مسيح از شد حامله جيب آسيبِ آن از جان مريم، همچو ١١٨۵

است برتر مساحت کز مسيحى آن است تر و خشك بر که نه مسيحى آن

جهان حامل شود جانى چنين از جان گشت حامل چو جان جان ز پس

محشرى نمايد وا را حشَر اين ديگرى جهانی زايد جهان پس

قاصرم قيامت اين شرح ز من بشمرم بگويم، گر قيامت تا

است شيرين لبى دم دام حرف ها است ربى يا معنى به خود سخن ها اين ١١٩٠

می رسد يارب به لبيكش که چون زند تن چون پس تقصير کند چون

چشيد بتوانى پاى تا سر ليک شنيد نتوانى که لبيكى هست
� �

آب وی وار د ِ
َ از ه ِن دا ا وخ ک

� �

دردمند تشنۀ ديوار، سر بر بلند ديوارى بود جو لب بر

بود زار ماهى چو او آب، پى از بود ديوار آن آب از مانعش

خطاب چون گوشش به آمد آب بانگ آب در خشتى او انداخت ناگهان ١١٩۵

نبيذ چون آبش بانگ آن کرد مست لذيذ ِشيرين يارِِ خطابِ چون

خشت کَن جا آن ز خشت انداز، گشت ممتحن آن آب، بانگ صفاى از

مرا؟ خشتى زدن زين چِه فايده ترا هى يعنى بانگ، مى زد آب

دست هيچ ندارم صنعت اين از من فايده ست دو مرا آبا گفت تشنه

رباب چون را تشنگان مر بود کو آب بانگِ سماع اول فايدۀ ١٢٠٠

شد تحويل زندگى، زين را مرده شد اسرافيل بانگ چون او بانگ

نگار چندين او از مى يابد باغ بهار ايام رعد بانگ چو يا

نجات پيغام ،محبوس بر چو يا زکات اماي درويش بر چو يا

دهن بى محمد سوى می رسد يمن از کان بود، رحمان دم چون

مى رسد شفاعت در عاصى به کان بود مرسل احمدِ بوى چو يا ١٢٠۵

نحيف يعقوبِ جان بر مى زند لطيف خوبِ يوسفِ بوى چو يا

معين ماء سوى آيم کَنم بر کزين خشتى هر که ديگر، فايدۀ

کَند که دفعه هر به گردد پست تر بلند ديوار خشت، کَمى کز

می بود وصلى درمان او فصل می شود قُربى ديوار، پستى
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اقْتَِرب و اسجدْ و که قُربى موجبِ لزِب خشتِ کندنِ آمد سجده، ١٢١٠

است فرودآوردن  سر اين مانع ا ست عالى گردن ديوار اين که تا

نجات خاکى تن زين نيابم تا حيات آب بر کرد نتوان سجده

مدَر و خشت می کند بر زودتر تشنه تر کو هر ديوار سر بر

حجاب از کَند زفت تر کلوخ او آب بانگ بر بود عاشق تر که هر

بلُق بانگ جز بيگانه نشنود عنُق تا مى پر آب، بانگ ز او ١٢١۵

خويش وام گزارد دارد، مغتنم پيش اماي او که را آن خنک اى

بود قوت و دل زورِ و صحت بود قدرت کش ايام، آن اندر

بر و بار دريغى بى مى رساند تَر و سبز باغ همچو جوانى وآن

بدان تن زمين مى گردد سبز روان شهوت و قوت چشمه هاى

بند و تخليط بی و ارکان معتدل بلند بس سقفش و معمور خانۀ ١٢٢٠

مسد نم لبح به بندد گردنت رسد در پيرى ايام که آن از پيش

نرست خوش نبات شوره، از هرگز سست و ريزان و گردد شوره خاك

نامنتفع ديگران و خويش ز او منقطع شهوت آب و زور آب

شده تارى آمده نَم را، چشم آمده زير پالدُم چون ابروان

کار ز دندان ها و طعم و نطق رفته سوسمار پشت چو رو تشنّج از ١٢٢۵

ساز ز رفته عمل ويران، کارگه دراز ره و لنگ الشه بى گه، روز

شده کَم آن کَندنِ بر قوتِ شده محكم بد خوى بيخ هاى

� �

ن َ راه، َ ده ای شا ی را ن خارُ ن ا را، د آن ی وا ودِن
� �

خاربن او نشاند ره ميان در خوش سخُن درشتِ شخص آن همچو

نكَند را، اين بكن بگفتندش بس شدند مالمت گر گذَريانش ره

شدى خون پر آن زخم از خلق پاى شدى افزون خاربن آن دمى هر ١٢٣٠

زار زارِ بخَستى درويشان پاى خار ز بدريدى خلق جامه هاى

من روزيش برکَنم آرى گفت بكَن اين گفت بدو حاکم جد، به چون

نهاد محكم او خارِ درختِ شد داد وعده فردا و فردا مدتى

مغژ واپس ما، کارِ در آ پيش کژ وعده اى حاکمش روزى گفت
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دينَنا لاطُتم ال ،ِلجع گفت بينَنٰا مع يا اَاليام گفت ١٢٣۵

زمان می آيد که روزى هر به که بدان اين فردا که می گويى که تو

مى شود مضطر و پير کَننده وين مى شود جوان تر بد درخت آن

کاستن در و پيرى در خارکن برخاستن و قوت در خاربن

خشک تر و زار روز هر خارکن تر و سبز دم هر و روز هر خاربن

مبر خود روزگار و باش زود پيرتر تو شود مى جوان تر او ١٢۴٠

زدت آخر خار پاى، در بارها بدت خوىِ يكى هر دان خاربن

آمدى حس بی سخت ندارى، حس شدى خسته خود خوى از بارها

رسان آن هست تو زشت خُلق ز که کَسان ديگر گشتن خسته ز گر

بيگانه اى هر و خويش عذاب تو نَه اى خود زخم ز بارى غافلى،

بکَن خيبر درِ اين على وار تو بزن مردانه و برگير تبر يا ١٢۴۵

را يار نور نار با کُن وصل را خار اين کن وصل گلبن به يا

را تو خار کند گلشن او وصل را تو نار کُشد او نور که تا

است ممكن مؤمن به آتش کُشتن است مؤمن او دوزخى، مثال تو

بيم ز گردد البه گر مؤمن به کو جحيم گفتِ از فرمود مصطفى

ربود را نارم سوزِ نورت که هين زود شاه اى من ز بگذر گويدش ١٢۵٠

است اليمكن ضد دفع ضد بی كه زان است مؤمن نورِ نار، هالکِ پس

فَضل ز اين شد، انگيخته قهر ز کان عدل روز باشد نور ضدّ نار

گمار آتش دل بر رحمت آب نار ِشر دفع تو خواهى همى گر

است محسن پاك روح حيوان آب است مؤمن رحمت، آب آن چشمۀ

جو آب او آتشى از تو كه زان او از تو نفس است گريزان بس ١٢۵۵

می شود ويران آب از کاتشش مى شود گريزان زآن آتش آب ز

است خوش نور او فكر و شيخ حس است آتش از همه تو فكر و حس

جهد بر آيد، بر آتش از چک چک چكَد برآتش چو او نور آبِ

سرد تو نفس دوزخ اين شود تا درد و مرگ گويش تو چک، چک کند چون

را تو احسان و عدل نسوزد تا را تو گلستان او نسوزد تا ١٢۶٠

دهد سيسنبر و نسرين و الله دهد بر کارى که چيزى آن، از بعد

کجاست؟ ما راه خواجه اى گرد باز راست راه از می رويم پهنا باز،
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زود دور، منزل و است لنگ خرت که حسود اى بوديم تقرير آن اندر

نى زشت فعل و سيه رويى جز نى شتک وقتِ گشت بى گه سال

نهاد آتش در و کَند بر بايدش فتاد تن درختِ بيخ در کرم ١٢۶۵

شد چاه سوى عمر آفتاب شد بیگاه راه رو اى هين و هين

جود راه از بكُن افشانى پير زود هست، زورت که را روزك دو اين

دراز عمر دم دو زين برويد تا بباز مانده ستت که تخمى قدر اين

زودتر روغن و ساز فتيله اش هين گهر با چراغ اين نمرده ست تا

کَشت اماي نگذرد کُلّى به تا گذشت فرداها که فردا، مگو: هين ١٢٧٠

است نوى ميل گرت کن، بيرون کهنه است قوى بندِ تن که بشنو من پند

سخا آور پيش و بگذار تن خلب گشا بر زَر پر کف و ببند لب

نخاست بر شُد، فرو شهوت در که هر سخاست لذّت ها و شهوت ها ترک

بهشت شاخى چنين کف کز او واىِ بهشت سروِ از است شاخى سخا اين

سما بر را جان شاخ اين کشد بر هوا ترکِ اين است الۇثقى عروةُ ١٢٧۵

خويش اصل تا کشان باال ترا مر خوب کيش اى سخا شاخ برد تا

اله امرِ بر است صبر رسن، وين چاه چو عالم اين و حسنى يوسف

شده ست بیگه مشو، غافل رسن از دست دو زن در رسن، آمد يوسفا

آميختند بهم را رحمت و فضل آويختند رسن کين له حمدُ

ناپديد آشكارِ بس عالم جديد جانِ عالم ببينى تا ١٢٨٠

شده پنهان بس هست جهانِ وآن شده هستان چون نيست جهانِ اين

می کند پرده سازى کژنمايى، می کند بازى و است باد بر خاک،

اوست اصل و مغز است، پنهان وان كه پوست و است بی کار است، کار بر كه اين

عالى نژاد و عالى دان را باد باد دست در آلتى همچون خاک،

دگر نوعى بود چشمى بين، باد نظر افتد خاک به را خاکى چشم ١٢٨۵

سوار احوالِ داند سوارى هم يار هست کو را اسپ داند اسپ

کار به نايد خود اسپ سواره بى سوار حق نور و است اسپ حس چشم

رد اسپ باشد شاه پيش ورنه بد خوى از را اسپ کُن ادب پس

بود مضطر شه چشم بی او چشم بود رهبر شَه چشم از اسب چشم

ِچِرا؟ نه بگويد خوانى، کجا هر چرا جز و گياه جز اسپان چشم ١٢٩٠
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شود راغب حق سوى جان گهى آن شود راکب حس نورِ بر حق نورِ

شاه راه بداند تا بايد شاه راه رسم داند چه راکب بى اسپِ

است صاحب نيكو نور آن را حس است راکب نورش که رو حسى سوى

بود اين نُورٍ، على نُور معنى بود تَزيين حق نورِ را حس نورِ

علٰى سوى مى برد حقّش نورِ ثرى سوى می کشد حسى نورِ ١٢٩۵

است شبنمى چون حس و دريا، حق نورِ است عالمى دون تر محسوسات زان كه

نكو گفتار به و آثار به جز او بر راکب آن نيست پيدا ليک

ديده گان سوادِ در پنهان هست گران و است غليظ کو حسى نورِ

چشم ز دينى آن نور ببينى چون چشم ز نمی بينى حس نورِ که چون

است صفى کان ضيائى نبود خفى چون است مختفى غليظى، اين با حس نور ١٣٠٠

غيب دادِ و گرفت پيش عاجزى غيب بادِ دستِ به خَس چون جهان اين

شكست گاهى می کند، درستش گه پست گاهيش می کند، بلندش گه

خار گاهيش کند، گلستانش گه يسار گاهى مى برد، يمينش گه

سوار ناپيدا و جوالن در اسب گزار خط بين قلم و پنهان، دست

جان جانِ پنهان و پيدا جان ها کَمان ناپيدا و بين پران تير ١٣٠۵

گهى ست آ شصتِ ز پرتابى، تير شهى ست تير اين که مشكن، را تير

سبق دارد کارها بر حق کار حق گفت تيمر اذْ تيمر ما

را شير شمارد خون خشمت چشم را تير مشكن تو بشكن، خود خشم

تَر تو خونِ از خون آلود تيرِ بر شاه پيش و تير بر دِه بوسه

حرون و تُند چنان ناپيدا، چه وآن زبون و بسته و عاجز پيدا، چه آن ١٣١٠

کجاست؟ چوگانى چوگانيم، گوىِ کراست دامى چنين اين شكاريم، ما

کو؟ نفّاط اين می سوزد، مى دمد، کو؟ خياط اين می دوزد، مى درد،

را زِنديق کند زاهد ساعتى را صدّيق کند کافر ساعتى

تمام او نگردد خالص خود ز تا دام ز باشد خطر در مخلص، زان كه

است ايزد امان در کو رهد، آن است حد بی ره زن و راهست در كه زان ١٣١۵

است مقنص او، است نگرفته را مرغ است مخلص او، نگشت خالص آينه

دست برد و رفت امن مقام در رست باز مخلص، گشت مخلَص که چون

نشد خرمن گندم نانى هيچ نشد آهن دگر آيينه هيچ
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نشد باکوره پخته ميوۀ هيچ نشد غوره دگر انگورى هيچ

شو نور محقّق برهانِ چو رو شو دور تغير از و گرد پخته ١٣٢٠

شدى سلطان شد، نيست بنده که چون شدى برهان همه رستى، خود ز چون

گشود و بينا کرد را ديده ها نمود صالح الدّين خواهى، عيان ور

هو نور دارد که چشمى هر ديد او سيماى از و چشم از را فقر

سبق گفتى بی داده مريدان با حق چو آلت، بی است فعال شيخ

نام گاه سازد، ننگ گه او مهر رام نَرم موم چو او دست به دل ١٣٢۵

کيست حاکى نگين نقش آن باز است انگشترى حاکى مومش مهرِ

است ديگر اندر حلقه هر سلسلۀ است زرگر آن انديشۀ حاکى

تهى ست گه کُه اين بانگِ از پرست گه کیست بانگِ دل ها کوه در صدا اين

مباد خالى دل کوه زين او بانگ اوستاد است حكيم او، هست کجا هر

می کُند صدتا کآواز کُه هست می کند مثَنّا کاوا کُه، هست ١٣٣٠

زالل آب چشمۀ هزاران صد قال و آواز آن از کوه مى زَهاند

می شود خون چشمه ها در آب ها می شود بيرون لطف آن کُه ز چون

بود لعل سينا طورِ سراسر که بود همايون نعل شهنشاه زآن

گروه؟ اى آخر سنگيم از کَم ما کوه اجزاى خرد، و پذيرفت جان

می شود سبزپوشان از بدن نه می شود جوشان چشمه يك جان ز نه ١٣٣۵

او در ساقى جرعۀ صفاى نه او در مشتاقى بانگ صداى نی

َکنَند؟ بر بكلّى را کُه چنين اين کُلَند وز تيشه ز تا حميت کو

رهى يابد مه تابِ وى در بوک مهى تابد او اجزاى بر بوک

می افکند؟ کی سایه ما سر بر کَنَد بر را کوه ها قيامت چون

است مرهم چون اين و زخم قيامت آن است کم کى قيامت زآن قيامت اين ١٣۴٠

است محسن او ديد، حسن کين بدى هر است ايمن زخم از مرهم، اين ديد که هر

خريف شد جفتش که گُل رويى واىِ حريف شد خويش که زشتى خُنُک اى

شود آن عين و نان گردد زنده شود جان حريف چون مرده نانِ

شد انوار همه و رفت تيرگى شد نار حريف تيره هيزم

نهاد سو يك مردگى و خرى آن فتاد مرده خَرِ چون نمک الن در ١٣۴۵

او اندر گردد رنگ يك پيس ها هو رنگِ خُم هست اله صبغةُ
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تَُلم ال خُم، منم گويد طرب از قُم گوييش و افتد خُم آن در چون

است آهن ،ا دارد آتش رنگ است گفتن َانَاالحق خود خُم منم آن

است خامش وش و مى الفد آتشى ز است آتش رنگِ محوِ آهن رنگِ

بی زبان الفش، است النّار اَنا پس کان زر همچون گشت سرخى به چون ١٣۵٠

آتشم من آتشم، من او گويد محتشم آتش طبع و رنگ ز شد

بزن من بر را دست کُن، آزمون ظن و است شکّی ترا گر من، آتشم

ِبنه يک دم من روى بر خود روى مشتَبِه شد گر تو بر من، آتشم

اجتبا زِ ماليک مسجودِ هست خدا از گيرد نور چون آدمى

شَک و طغيان از جانش باشد رسته ملَک چون کو کسى مسجودِ نيز ١٣۵۵

مخند را مشَبِه تشبيه ريش ببند لب چه؟ آهن چه؟ آتش

گزان لب کن خمش دريا لب بر آن از گوى کم منه، دريا در پاى

بحر غرقابِ از مى نشكيبم ليک بحر تابِ ندارد من چون صد چه گر

داد بحر اين جان و عقل خون بهاى باد بحر فداى من عقل و جان

او در بطانم چو پا، نماند چون او در رانم رود، مى پايم که تا ١٣۶٠

است در بر نه بود، کژ چه گر حلقه است خوشتر غايب ز حاضر ادب بى

مرد؟ حوض برونِ گردد کى پاک گرد حوض گردِ به آلوده تن اى

اوفتاد دور هم خويش پاکى ز او اوفتاد مهجور حوض از کو پاک،

بود کَم ميزان اجسام پاکى بود بی پايان حوض اين پاکى

اين دارد پنهان راه دريا سوى کمين در ليكن است، حوض دل كه زان ١٣۶۵

عدد گردد کم خرج اندر نه ور مدد خواهد تو محدود پاکى

آب از شرم دارم که آلوده گفت شتاب من در را آلوده گفت آب

شود کى زايل آلوده اين من بى رود کى من بی شرم اين آب گفت

بود اإلْيمان نَعمي اءيحاَل شود پنهان کو آلوده هر آب ز

شد پاک دل ها حوض آب ز تن شد گلناك تن حوض پايۀ ز دل ١٣٧٠

حذر می کُن تن حوض پايۀ ز هان پسر اى گرد دل حوض پايۀ گردِ

اليبغيان برزَخٌ ميانشان در هم زنان بر دل بحرِ بر تن بحرِ

مغَژ واپس بِدَو می غَژ، پيشتر کژ تو باشى ور راست، باشى تو گر

همتان با او از نشكيبد ليک جان به باشد خطر گر شاهان پيش
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بود خوشتر رود، شيرينى به جان بود شكّر از شيرين تر چون شاه ١٣٧۵

العرى ۈاهى تويى سالمت جو اى ترا مر سالمت مالمت گر اى

است آتش خانۀ که بس اين را کوره است خوش آتش با کوره ست، من جان

نيست کوره باشد، آور زين او که هر است سوزيدنى را، عشق کوره همچو

شد مرگ، و يافتى باقى جانِ شد برگ چون ترا برگى بى برگِ

گرفت سوسن و گل جانَت روضۀ گرفت افزودن شادى غم، ترا چون ١٣٨٠

سست خانه، مرغ و بحر از قوى بط، تست امن آن ديگران، خوف چه آن

حبيب اى من شدم سودايى باز طبيب اى من شدم ديوانه باز

جنون ديگر دهد حلقه، يكى هر فُنون ذو تو سلسلۀ حلقه هاى

است ديگر جنونى دم هر مرا پس است ديگر فنونى حلقه هر دادِ

اجل ميرِ اين زنجير در خاصه مثَل شد اين جنون، باشد فنون پس ١٣٨۵

دهند پندم ديوانگان همه که بند بگسست ديوانگى چنان آن

� �

ه َعّ ِ ّ ُة ا َ ْ َر ری، ون َذاا ِش ت تان مار تان دو ن آ
� �

بزاد نو جنونى و شور او کاندر فتاد را مصرى ذَاالنون چنين اين

نمک را جگرها وى از مى رسيد فلک فوق تا که شد چندان شور

پاک خداوندان شور پهلوى خاک شوره اى خود شورِ تو منه هين

می ربود ريش هاشان او آتش نبود او جنون تاب را خلق ١٣٩٠

نهاد زندانى به کردندش بند فتاد آتش عوام ريش در که چون

عام مى آيند تنگ ره زين چه گر لگام اين واکشيدن امكان نيست

بی نشان شاهان و کورند گره کاين جان خوفِ عامه ز شاهان اين ديده

بود زندان در ذَاالنّون الجرم بود رِندان کف اندر حكم که چون

يتيم ِرد چنين طفالن کف در عظيم شاه مى رود يکسواره ١٣٩۵

ذره اى اندر مخفى آفتابى قطره اى در نهان دريا چِه؟ ،ِرد

گشود بر را خود روى اندك اندك و نمود ذره را خويش آفتابى

شد صحو، و گشت مست وى از عالم شد محو وى در ذرات، جملۀ

بود دارى بر منصور بى گمان بود غدّارى دست در قلم چون
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االنْبياء يْقتُلُونَ آمد الزم کيا و کار اين راست سفيهان چون ١۴٠٠

ِبکُم َتطيرنا انَّا سفَه از گم راه قومى گفته را انبيا

آويخته گشت که خداوندى زآن انگيخته امان بين ترسا جهل

نمود؟ تاند کى امن را او مر پس جهود مصلوبِ اوست قول به چون

بود؟ چون يهِمف أَنْت و عصمتِ بود خون ايشان ز شاه آن دل چون

بيشتر خاين قّب از باشد خطر را، زرگر و را خالص ِزر ١۴٠۵

می زيند آتش در خوبان عدو کز مخفی اند زشتان رشکِ از يوسفان

مى دهند گرگان به يوسف حسد کز چه اند در اخوان مكرِ از يوسفان

زَفت است گرگى آمين اندر حسد اين رفت؟ چه مصرى يوسف بر حسد از

بيم و خوف هميشه يوسف بر داشت حليم يعقوبِ گرگ زين الجرم

گذشت گرگان از فعل، در حسد اين نگشت خود يوسف گردِ ظاهر، گرگِ ١۴١٠

نَسَتبِق َذهبنٰا انَّا که آمده لبِق عذرِ ز و گرگ، اين کرد زخم

بيست گرگ، اين شود رسوا عاقبت نيست مكر اين را، گرگ هزاران صد

کنند گرگان صورت بر گمان بى گزند روزِ حاسدان حشرِ كه زان 

شمار روزِ بود خوکى صورت مردارخوار خَس حرص پر حشرِ

دهان گندِ بود را خمرخواران نهان اندام گندِ را زانيان ١۴١۵

پديد و محسوس حشر اندر گشت می رسيد دل ها به کان مخفى گند

دمى زآن ار وجود، زين شو حذر بر آدمى وجود آمد بيشه اى

خَشوک و خوب و ناصالح و صالح خوک و گرگ هزاران ما وجود در

است زر آن آيد، مس از بيش زر که چون است غالب تر کان است خور آن حكم

است واجب حشرت تصوير، آن بر هم است غالب وجودت بر کان سيرتى ١۴٢٠

قمر همچون يوسف رخى ساعتى بشر در آيد در گرگى ساعتى

کينه ها و صالح پنهان ره از سينه ها در سينه ها از مى رود

هنر و علم و دانايى مى رود خر و گاو در آدمى، از خود بلكه

سالم هم بز می کند، بازى خرس رام و رهوار مى شود سكسک اسپِ

حرس يا شكارى يا شد شبان تا هوس آدميان ز سگ اندر رفت ١۴٢۵

بود گشته اله جوياىِ تا رفت ۇفود زان خوبى اصحاب، سگِ در

دد و دام گه ملَک گه و ديو گاه کُند سر نوعى سينه در زمان هر
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است ره پنهان سينه ها دام به تا است گه آ شير که بيشه، عجب زآن

عارفان درونِ از سگ از کم اى جان مرجانِ درون از کُن دزديى

شريف بارى مى شوى، حامل که چون لطيف ِرد آن بارى دزدى، که چون ١۴٣٠

� �

ت ا ده صد ت، ا ده وا د ّون َذاا دان ُ دِن م
� �

زدند رايى آن در و زندان سوى شدند ذَاالنّون، قصۀ در دوستان

است آيتى و قبله ای دين اين در او است حكمتى يا کند قاصد مگر کين

او سفَه فرماى باشد جنون تا او درياى چون عقل از دور، دورِ

او ماه بپوشد بيمارى َکاَبرِ او جاه کمالِ از له اشح

شد ديوانه عاقالن ننگِ ز او شد خانه اندر عامه ِشر ز او ١۴٣۵

شده ست ديوانه و رفته ست قاصدا تن پرست کُندِ عقل عارِ ز او

مكاو را وين بزن، پشتم و سر بر گاو سازِ وز قَوى، ببنديدم که

ثقات اى موسى، گاوِ از قتيل چون حيات من يابم لخت زخم ز تا

شوم گش موسى گاو کُشتۀ همچو شوم خوش گاوى لختِ زخم ز تا

ساو ِزر شد کيميا از مس، همچو گاو مد زخم ز کُشته شد زنده ١۴۴٠

را خون خوار زُمرۀ آن نمود وا را اسرار بگفت و جست بر کُشته

آشفته اند خَصمیم در زمان کاين کُشته اند جماعت کاين روشن گفت

اسراردان هستى گردد زنده گران جسم اين گردد کُشته که چون

را اسرار جملۀ داند باز را نار و بهشت بيند او جان

را ريو و خدعه دام نمايد وا را ديو خونيانِ وانمايد ١۴۴۵

مفيق جان دمش زخم از شود تا طريق شرط از هست کُشتن گاو

به هش و زنده خفى روح شود تا بكُش زوتر را خويش نفس گاو

� �

ه َعّ ِ ّ ُة ا َ ْ َر ّون، َذاا کا ح وع ر
� �

اتَّقُوا کيانيد هى زد بر بانگ او نزديک نفر آن رسيدند چون

جان به اينجا آمديم پرسش بهر دوستان از ما گفتند ادب با
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جنون؟ عقلت بر است بهتان چه اين فنون ذو عقل درياى اى چونى ١۴۵٠

غُراب از شكسته عنقا شود چون آفتاب در رسد کى گلخن دودِ

مكُن اين ما با محبانيم ما سخُن اين کن بيان ما، از وامگير

کرد مغرور دغل و پوش رو به يا کرد دور نشايد را محبان مر

مها پنهانى اَبر در مكُن رو شَها آور ميان اندر را راز

بسته ايم در تو به دل عالم دو در دل خَسته ايم و صادق و بحم ما ١۴۵۵

قاف و زى ديوانگانه او گفت گزاف از دشنام و آغازيد فحش

کوب بيم از بگريختند جملگى چوب و آرد پران سنگ و جهيد بر

نگر ياران اين ريش باد گفت سر جنبانيد و خنديد قهقهه

جان همچو باشد رنج را دوستان دوستان؟ نشانِ کو بين، دوستان

پوست چو را آن دوستى و مغز رنج دوست؟ دوست رنج ز گيرد کَران کى ١۴۶٠

محنت کشى و آفت و بال در سرخوشى شد دوستى نشانِ نی

است خوش آتش دل در خالص ِزر است آتش چون بال زر، همچون دوست

� �

را مان ِی ز مان، ٔ وا دِن حان ا
� �

بود چاالک بندگى در شب و روز بود پاک بندۀ که را، لقمان که نی

خويش فرزندان ز ديدى بهترش پيش کار در مى داشتى خواجه اش

بود آزاد هوا از و بود خواجه بود بنده زاد چه گر لقمان كه زان ١۴۶۵

کُن درخواست من ز بخشش از چيزى سخُن اندر را شيخ شاهى گفت

آ برتر زين مرا؟ گويى چنين که ترا مر نايد شرم شه اى گفت

امير و حاکمانند تو بر دو، آن و حقير ايشان و دارم بنده دو من

است شهوت ديگر و خشم يک آن گفت است زَلت اَن ِچه اَند؟ دو آن شه گفت

است بازغ نورش خورشيد، و مه بى است فارغ شاهى ز کو دان آن شاه ١۴٧٠

عدوست هستى با که دارد او هستى اوست ذاتِ مخزن که دارد آن مخزن

خواجه اش لقمان بنده، حقيقت در خواجه وش ظاهر به لقمان، خواجۀ

است خسى از کَم گوهرى نظرشان در است بسى زين باژگونه، جهانِ در

شد دام را عقلشان رنگى و نام شد نام مفازه را بيابان مر
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است عامه از کو گويند قبا، در است جامه معرِف خود را گره يک ١۴٧۵

زهد جاسوس بود تا بايد نور زهد سالوس ظاهرِ را گره يک

قول و فعل بى را مرد شناسد تا غَول و تقليد از پاک بايد نور

نَقل بندِ نباشد بيند، او نقد عقل راه از او قلب در رود در

الُقلُوب ۈاسيسج جان جهانِ در الغُيوب مّع خاص بندگانِ

حال ِرس باشد مكشوف او پيش خيال چون آيد در دل درون در ١۴٨٠

باز؟ عقل بر آن پوشيده شود که ساز و برگ بود چه گنجشك تن در

او؟ پيش بود چه مخلوقات ِرس هو اسرارِ بر گشت واقف که آن

بود دشوارش چه رفتن زمين بر بود رفتارش افالک بر که آن

ظلوم؟ اى او کفِ در بود چه موم موم گشت کاهن داود، کف در

ديباجه اى ظاهرش بر بندگى خواجه اى بنده شكلى، لقمان بود ١۴٨۵

لباس پوشاند خويش غالم در ناشناس جاى به خواجه رود چون

امام سازد را خويش غالم مر غالم آن جامه هاى بپوشد او

شود گه آ کسى زو نبايد تا شود ره در بندگان چون پی اش در

کهين بندۀ چون کَفش بگيرم من شين صدر بر رو تو بنده اى گويد

منه تَوقيرى هيچ تو مرا مر ده دشنام مرا کُن، درشتى تو ١۴٩٠

کاشتم حيلت تخم غربت به تا داشتم تو خدمت خدمت، ترکِ

بنده اند ايشان که آيد گمان تا کرده اند بندگی ها اين خواجگان

آمادگى کرده اند را کارها خواجگى از سير و بودند پر چشم

جان و عقل خواجۀ بنموده خويشتن آن عكس بر هوا، غالمانِ وين

بندگى بغير بنده از نايد افكندگى هر خواجه از آيد ١۴٩۵

بدان اين عكس، بر هست تَعبيت ها چنان عالم بدين عالم آن از پس

نشان وى از بود ديده واقف، بود نهان حالِ اين از لقمان خواجۀ

راه بر آن مصلحت براى از خر مى راند خوش و می دانست راز

بجست را لقمان خشنودى ليک نخست از کردى آزاد ورا مر

فَتٰى و شير آن ِرس نداند کس تا بود، اين مراد را لقمان كه زان ١۵٠٠

کنى پنهان خود ز رس که عجب اين کنى پنهان بد ز رس گر عجب چه

بد چشم از سليم کارت بود تا خود چشمان از تو کن پنهان کار
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بدُزد چيزى خود ز بی خود، از وانگه مزد دام بر کن تسليم را خويش

کنند بيرون تنش از پيكان که تا زخم مند مرد به افيون مى دهند

می برند جان شد مشغول بدان او مى درند را او رنج از مرگ، وقت ١۵٠۵

برد خواهند نهان در چيزى تو از سپرد خواهى دل که فكرى هر به چون

کهترست کان برد چیزی تو ز تا بهترست شوکان مشغول بدان پس

کایمنی سو آن از دزد آید در می معتنی ای کنی تحصیلی هرچه

زند بهتر کالۀ اندر دست اوفتد آب در چو بازرگان بارِ

بياب را بهتر و گوى کمتر ترکِ آب در شد خواهد فوت چيزى که چون ١۵١٠

� �

دگان حان  ا ش مان ِی ز و ل دن ظا
� �

پى ز فرستادى لقمان سوى کس وى به کاوريدندى طعامى هر

خورد پس خوردش خواجه تا قاصدا، برد آن سوى دست لقمان که تا

ريختى نخوردى، کو طعامى هر انگيختى شور و خوردى او سورِ

بی انتها پيوندى بود اين بی اشتها و بى دل بخوردى، ور

بخوان را لقمان فرزند رو گفت ارمغان بودند آورده خربزه ١۵١۵

انگبين چون و خوردش شكّر همچو برين يک را او داد و بريد چون

هفدهم تا گرچها آن رسيد تا دوم را او داد خورد، که خوشى از

بنگرم اين خربزه ست شيرين چه تا خورم من را اين گفت گرچى، ماند

لقمه جو و مشتَهِى شد طبع ها او ذوقِ کز خورد مى خوش چنين او

سوخت حلق هم آبله، کرد زبان هم فروخت آتش تلخيش از بخورد، چون ١۵٢٠

جهان و جان اى که گفتش آن از بعد آن تلخى از شد خود بى ساعتى

را؟ قهر اين انگاشتى چون لطف را؟ زهر چندين تو کردى چون نوش

عدوست؟ جانت اين تو پيش مگر يا روست؟ چه از صبورى اين است؟ صبر چه اين

ساعتى کُن بس است، عذرى مرا که حجتى حيلت به نياوردى چون

دوتو شرمم از که چندان ام خورده تو نعمت بخش دست از من گفت ١۵٢۵

صاحب معرفت تو اى ننوشم من کَفَت از تلخ يكى که آمد شرمم

تو دام و دانه غرقِ و رسته اند تو انعام از اجزام همه چون
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باد اجزام سرِ بر ره صد خاک داد و فرياد کنم تلخى يك ز گر

گذاشت کى تلخى بِطيخ اين اندر بداشت بخشت شكر دست لذّت

شود زرين مس ها محبت از شود شيرين تلخ ها محبت از ١۵٣٠

شود شافى دردها محبت از شود صافى دردها محبت از

می کنند بنده شاه محبت از می کنند زنده مرده محبت از

نشست؟ تختى چنين بر گزافه کى است دانش نتيجۀ هم محبت اين

جماد بر اما ناقص، زايد عشق زاد؟ عشق اين کجا ناقص دانش

شنيد محبوبى بانگ صفيرى از ديد چو مطلوبى رنگِ جمادى بر ١۵٣۵

را برق داند خورشيد الجرم را فرق نداند ناقص دانش

عقول نُقصانِ تأويل در بود رسول را ناقص خواند ملعون که چون

زَخم و لعن اليق مرحوم بر نيست رحم مرحوم بود تن، ناقص كه زان

است دورى سزاى لعنت موجب است رنجورى بد که آن است عقل نقص

نيست مقدور بدن تكميل ليک نيست دور خردها تكميل كه زان ١۵۴٠

پديد آمد عقل نقصان از جمله بعيد گبرِ هر فرعونى و کفر

حرج اعمٰى علَى ما که نُبى در فرج آمد بدن نقصان بهر

صفا بی ندانى، باقى از آفل بی وفا بس و باشد آفل برق

او نور بر نهد دل که کسى بر بگو می خندد؟ که بر خندد، برق

است کى غَربى، ال و شَرقى ال چو آن است پى ببريده چرخ نورهاى ١۵۴۵

دان اَنصار همه را باقى نور دان ابصار فْخطي خُو را، برق

خواندن برقى نورِ در نامه اى راندن را فَرس دريا کفِ بر

است خنديدن خود عقل بر و دل بر است ناديدن عاقبت حريصى، از

عاقبت نبيند کو باشد نفس خاصيت از عقل است عاقبت بين

شد نحس شد زُحل مات مشترى شد نفس او نفس، مغلوب کو عقل، ١۵۵٠

نگر در نَحست، کرد که کسى در نظر اين بگردان نحسى درين هم

زد نقب سعدى سوى نحسى ز او مد و رج اين بنگرد که نظر آن

انتقال در کنان، پيدا ضد به ضد حال به حالى گردانَدَت همى زآن

الرِجال يرجِى ذات اليمين لذّتِ الشّمال ذات از زايد خوفت که تا

سره اى پريدن از آيد عاجز پره يک مرغ که باشى، پر دو تا ١۵۵۵
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تَمام گويم تا دستور بده يا کالم در نيايم تا کن رها يا

کجاست مقصد ترا مر داند چه کس راست تو فرمان آن، نه خواهى اين نه ور،

قُصور و فردوس نار، اندر بيند نور به تا بايد، ابراهيم جان

در بند حلقه همچو نماند تا خور و ماه بر رود بر پايه پايه

افلين بُاح ال که بگذرد هفتمين آسمان از خليل چون ١۵۶٠

شد باز شهوت ز کو را، آن مر جز شد انداز غلط تن جهانِ اين

� �

خاص غالِم آن م َ َ آن ِد ٔه ّ
� �

خرد سلطانِ و خاص غالم بر حسد و اميران و شاه قصۀ

تمام را آن کرد و گشت بايد باز کالم جرارِ ِرج از ماند دور

درخت از نداند را درختى چون بخت و اقبال با ملکِ باغبانِ

بود هفصد يكَش که درختى آن و بود رد و تلخ که را درختى آن ١۵۶۵

عاقبت چشم به ببيندشان چون تربيت؟ اندر دارد برابر کى

نظر در دم اين يكسانند چه گر بر؟ چيست نهايت را درختان کان

شد گاه آ نخست وز نهايت از شد اله بِنُورِ ينْظر کاو شيخ،

سبق اندر گشاد بين آخر چشم حق بهرِ از ببست بين آخُر چشم

بوده اند بختان شور گوهر، تلخ بوده اند درختان بد حسودان، آن ١۵٧٠

مى انگيختند مكر نهانى در می ريختند کف و جوشان حسد از

کَنند بر زمانه از را او بيخ زنند گردن را خاص غالم تا

بود اله عصمتِ در او بيخ بود شاه جانش، چو فانى؟ شود چون

تن زده ربابى بوبكرِ همچو آمده واقف اسرار آن از شاه

کوزه گران آن بر خُنبک مى زدى بدگوهران دلِ تماشاى در ١۵٧۵

کُنند در فُقاعى در را شه که تا حيله مند قومى می سازند مكر

خران؟ اى بگنجد کى فُقاعى در بی کَران عظيمى، بس پادشاهى

آموختند او از تدبير اين آخر دوختند دامى شاه براى از

پيش به آيد و آغازد همسرى خويش استاد با که شاگردى نحس

نهان و هويدا و يكسان او پيش جهان اُستاد اُستاد؟ کدام با ١۵٨٠
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بده خارقِ را جهل پرده هاى شده اله ِبنُورِ ينْظر او چشم

حكيم آن پيش به بندد پرده اى گليم کهنه چون سوراخ دلِ از

آن بر اشكافى گشته دهانى هر دهان صد با او بر مى خندد پرده

وفا؟ من با نيستت سگ از کم اى را شاگرد مر استاد، آن گويد

کوردل و گير شاگرد خود همچو آهن گسل مگير اُستا مرا خود ١۵٨۵

روان نمى گردد آبى منت بى روان؟ و جان در است يارى منَت از نه

نادرست اى کارگاه اين شْكنى چِه تست بخت کارگاه من دل پس

روزنه؟ باشد قلب از قلب به نه آتش زنه زنم پنهان گويى اش

تو ذکر زين مى دهد گواهى دل تو فكر ببيند روزن از آخر

َنعم گويد و خندد گويى، چه هر کرم از نمالد رويت در گير، ١۵٩٠

اسگالشت آن بر همی خندد او مالشت ذوقِ ز نمی خندد او

سزا اينک بخور، کوزه زن، کاسه جزا شد خداعى را خداعى پس

ترا مر شكفتى گل هزاران صد رضا خندۀ ورا تو با بدى گر

حمل در آيد که دان آفتابى عمل آرد رضا در او دل چون

سبزه زار و شكوفه آميزد هم در بهار هم و نهار هم بخندد زو ١۵٩۵

بى نوا جهان اندر افكنند نوا قمرى، و بلبل هزاران صد

شاه؟ خشم ندانى چون مى ببينى، سياه و زرد خود، روح برگِ که چون

کتاب همچون سيه روها می کند عتاب رجب در شاه آفتابِ

ماست ميزان سيه، آن و سپيدى آن ماست جان ورق ها را عطارد آن

عجز و سودا از ارواح رهند تا سبز و سرخ نويسد منشورى باز ١۶٠٠

اعتبار در قُزح و قوس خط چون بهار نو نسخ افتاد سبز و سرخ

� �

د ُ د ُ رِ ورِت از س، ب دِل مان ُس غاِم ِم ِس ع
� �

بداد مرده صد عقل خدايش که باد بلقيس آن بر صدتُو رحمتِ

بيان با حرفى چند سليمان، از نشان و بياورد نامه هدهدى

رسول اندر ننگريد حقارت با شُمول با نكته هاى آن او خواند

ديد درياش دل و ديد کفّى چو حس ديد عنقاش جانْ و ديد هدهد جسم ١۶٠۵
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جنگ به اَبوجهالن با محمد چون رنگ دو طلسمات زين حس، با عقل

الَقمر ْنشَقا وى از نديدند چون بشر را احمد ديدند کافران،

کيش و است عقل دشمن حس ديدۀ خويش حس بين ديدۀ در زن خاک

خواند ماش ضدِّ و گفت بت پرستش خواند اَعماش خدا را حس ديدۀ

نديد را فردا و ديد حالى كه زان نديد را دريا و ديد کف او كه زان ١۶١٠

تَسو جز گنجى ز نمی بيند او او پيش حالى و فردا خواجۀ

غُالم گردد را ذره آن آفتاب پيام آرد آفتاب آن ز ذره اى،

اسير باشد را قطره آن بحر هفت سفير شد وحدت بحر کز قطره اى

او افالکِ نهد سر خاکش پيش او چاالکِ شود خاکى، کفِ گر

حق امالکِ نهند سر خاکش پيش حق چاالکِ شد که چون آدم خاک ١۶١۵

گشود خاکیی که چشمى يكى از بود؟ چه از آخر ،َانَْشقَّت اءَمَالس

شتاب از بگذشت عرش کز خاک بين آب زيرِ نشيند دردى از خاک

نيست وهاب دعبم عطاى جز نيست آب کز بدان پس لطافت، آن

را خار بگذراند او گل ز ور را نار و هوا سفلى کند گر

دوا انگيزد درد عين ز کو يشٰاء ما اله لْفعي و است حاکم ١۶٢٠

کند ثقلى و دردى و تيرگى کند سفلى را نار و هوا گر

کند مطوى بپا را گردون راه کند علوى را آب و زمين ور

گشا بر پرها گفت را خاکيى تَشاء نم زُتع که شد يقين پس

شو تلبيس با خاک هفتم زير شو ابليس رو، گفت را آتشى

ثرٰى تا رو آتشى بِليس اى سها بر تو برو خاکى آدم ١۶٢۵

باقى ام من دايما تصرف در نی ام اۇلى علّتِ و طبع چار

سقيم اى علّت، نه تقديرم هست مستقيم و است علّت بى من کارِ

وقت به بنشانم پيش از غبار اين وقت به بگردانم را خود عادت

شو گلزار رو که را آتش گويم شو نار پر هين که گويم را بحر

چشم پيش در فرو گويم را چرخ پشم همچو شو سبك گويم را کوه ١۶٣٠

سياه ابر دو چو سازم را دو هر ماه به شو مقرون خورشيد اى گويم

مشک سازيم فن به را خون چشمۀ خُشک سازيم را خورشيد چشمۀ

اله ببنددشان گردن بر يوغ سياه گاوِ دو چو مه و آفتاب
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� �

ْورًا َ ْم ٰماُؤُ َح َ ْ َأَ ِإْن ِ ا ی ف کاِر ان
� �

آب بندم چشمه ز َغوراً کُماوم کتاب روی از می خواند مقریی

کنم خُشکستان و خشک را چشمه ها کنم پنهان غَورها در را آب ١۶٣۵

خطر؟ و فضل با و مثل بی من جز دِگر آرد کی چشمه در را آب

زمان آن مکتب سوی از می گذشت مستَهان نطقیم فلسفی

ُکلَند با ما را آب آریم گفت ناپسند از او آیت، بشنید چونک

َزبر پستی از آریم را آب تبر تیزیِ و بیل زخم به ما

کرد کور چشمش دو هر طبانچه، زد شیرمرد یک او دید و بخفت شب ١۶۴٠

صادقی ار آر، بر نوری تبر با شَقی ای چشم چشمۀ دو زین گفت

ناپدید چشمش دو از فایض نورِ دید کور چشم دو و جست بر روز

شدی ظاهر کرم از رفته نورِ شدی مستغفر و بنالیدی گر

نیست سرمست هر نُقل توبه ذوقِ نیست دست در هم استغفار لیک

بود بسته او دلِ بر توبه راه جحود شومی و اعمال زشتی ١۶۴۵

مستحیل و صعب امر ممکن گشت خلیل آن اعتقاد و نیاز از

نبرد را صلحی و را زر کند مس مرد انکارِ آن عکس بر همچنین

کَشت بهر را آن توبه شکافد چون گشت سنگ روی همچو بسختی دل

را کوه سازد خاک کشتن بهرِ دعا از او تا که کو، شُعیبی چون

اصول با شد مزرعی سنگ الخی رسول از سققَوم به دریوزۀ یا ١۶۵٠

حصا و سنگ کند را قابل خاکِ دغا این آمد مسخ کهربایِ

نیست مزدور هر قسم رحمت، مزدِ نیست دستور هم سجده را دلی هر

پناه در آیم در توبه، کُنم که گناه و جرم مکن آن پشت به هین

را توبه سحابی و برق شد شرط را توبه آبی و تاب می بباید

را شیوه این برق و ابر آید واجب را میوه بباید آبی و آتش ١۶۵۵

خشم؟ و تهدید آتش نشیند کی چشم دو ابرِ و دل برقِ نباشد تا

زالل؟ آب ز چشمه ها بجوشد کی وصال ذوقِ سبزۀ بروید کی

سمن با بندد عهد بنفشه کی چمن؟ با گوید راز گلستان کی
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هوا؟ در فشاند سر درختی کی دعا؟ در گشاید کف چناری کی

بهار؟ ایام گیرد فشاندن بر نثار پر آستین شکوفه کی ١۶۶٠

برون؟ زر آرد بر کیسه از گل کی خون؟ همچو رخ را الله فروزد کی

کند؟ کوکو فاخته طالب چو کی کند؟ بو گل و بلبل بیاید کی

مستعان ای تست ملک باشد؟ چه کل بجان لک لک ، آن لک لک بگوید کی

منیر بستان آسمان بی شود کی ضمیر؟ اسرارِ خاک نماید کی

ُکلَّها ،حیمر نم ،کَریم نم حّله ها آن آورده اند کجا از ١۶۶۵

عابدی ست مردِ پای نشانِ آن شاهدی ست نشانِ لطافت ها آن

انتباه نباشد را او ندید، چون شاه دید کو نشان، از شاد شود آن

مست بی خویش شد و خویش ِرب دید َالست بهنگام کو کس آن روح

کرد بوی داند چه ،یم او نخورد چون بخورد یم کو یم بویِ شناسد او

است داله را شهان دله، همچو است ضاله ناقۀ همچو حکمت زانک ١۶٧٠

ترا مر نشانی و وعده دهد کو خوش لقا یک در، خواب ببینی تو

فالن فردا ترا آید پیش به که نشان اینک و شود، تو مراد که

کنار گیرد ترا که نشانی یک سوار باشد او که آن نشانی یک

تو پیش بندد دست که نشان یک تو پیش بخندد که نشانی یک

کس پیش نگویی فردا، شود چون هوس از خواب این آنک نشانی یک ١۶٧۵

بگفت اصال روز سه تا نیایی که بگفت را َزکَریا هم نشان زان

آیدت یحیٰى که باشد نشان این بدت و نیک از کن خامش شب سه تا

تو مقصود آیتِ سکوتست کین گو و گفت اندر روز سه مزن دم

نهفت دل اندر دار را سخن وین گفت به تو را نشان این میاور هین

دگر نشانی صد باشد؟ چه این شکر همچون گویدش نشان ها این ١۶٨٠

اله از بیابی همی جویی، که جاه و ملک کان بود آن نشان این

نیاز در سحرگه می سوزی وانک دراز شبهای به می گریی که آن

شد باریک گردنت دوکی همچو شد تاریک تو روز آن بی که آن

رخت هات پاک بازان زکاتِ چون زکات در داری هرچه دادی وآنچه

مو همچو گشتی و کردی فدا سر رو رنگِ و خواب و دادی رخت ها ١۶٨۵

خُود همچو رفتی تیغ پیش چند عود همچو نشستی آتش در چند
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شمار در ناید و عّشاق ست خویِ هزار صد بیچارگی ها چنین زین

شد پیروز تو روزِ امیدش از شد روز دیدی، خواب این شب که چون

کجاست؟ عالمت ها آن و نشان کان راست و چپ بر کرده ای گردان چشم

بجای ناید نشان و روز رود گر وای که می لرزی برگ مثال بر ١۶٩٠

را گوساله کند گم کو کسی چون سرا و بازار و کوی در می دوی

کیستت؟ داری؟ که اینجا شده گم چیستت؟ وۈادد این خیرست خواجه

من غیر بداند که نشاید کس من خیرِ لیکن خیرست، گویی اش

شد موت وقت فوت، شد نشان چون شد فوت نشانم نک بگویم، گر

دیوانه وار مرا منگر گویدت سوار مردِ هر روی در بنگری ١۶٩۵

آورده ام او جویِ و جست به رو کرده ام گم صاحبی من گویی اش

دار معذور عاشقان، بر کن رحم سوار ای بادا پاینده دولتت

خبر آمد چنین نکند، خطا جِد نظر آمد جِدّ به کردی طلب چون

سخت سخت کنارت اندر گرفت پس نیک بخت سواری آمد ناگهان

نفاق و سالوس اینْت گفت بی خبر طاق به افتادی و بیهوش شدی تو ١٧٠٠

کیست؟ وصل نشان کان نداند او چیست؟ شور این درو می بیند؟ چه او

پدید؟ آید نشان کی را دگر آن دید که باشد او حق در نشان این

می رسید جانی به جانی را شخص می رسید نشانی وی کز زمان هر

الکتٰاب آیات لْکت نشان ها این آب آمد پیش را بیچاره ماهی

آشناست کو بود، را جان آن خاص انبیاست اندر که نشانی ها پس ١٧٠۵

دار معذور بی دلم ندارم، دل بی قرار و بماند ناقص سخن این

برد عقل وی از عشق کو آن خاصه شمرد؟ کس تواند کی را ذره ها

را زاغ و کبک بانگِ می شمارم را باغ برگ های می شمارم

ممتحن رشد بهر می شمارم من لیک نیاید اندر شمار در

بشمری گرچه حصر، اندر ناید مشتری سعدِ که یا کیوان نحس ١٧١٠

ضر و نفع یعنی کرد، باید شرح اثر دو هر ازین بعضی هم لیک

را نحس و سعد اهل مر َشمه ای قضا آثارِ معلوم شود تا

سروری و نشاط از گردد شاد مشتری باشد که آنکس طالع

امور در آید الزم احتیاطش شُرور هر از زُحل طالع را که وان
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داد نور را، ما دید آتش اندر داد دستور ما شاه اله ُاذْکُرۇا ١٧١۵

تصویرها مرا مر الیق نیست شما ذکرِ از پاکم اگرچه گفت

مثال بی را، ما ذاتِ نیابد در خیال و تصویر مستِ هرگز لیک،

خالص ست آنها از شاهانه وصف ناقص ست خیال جسمانه ذکرِ

نیست؟ گاه آ مگر این مدح ست؟ چه این نیست؟ جواله کسی گوید را شاه

� �

بان ناجاِت ُ الم، سَّ ه ا ْ َعَ ی و دِن کار ان
� �

اله گزیننده ای همی گفت کو براه را شبانی یک موسی دید ١٧٢٠

سرت شانه کنم دوزم، چارقَت چاکَرت من شوم تا کجایی تو

محتشم ای آورم پیشَت شیر کُشم شپش هایت شویم، جامه ات

جایکت بروبم آید، خواب وقت پایکت بمالم بوسم، دستکت

من هیهای و هی هی بیادت ای من بزهای همه تو فدای ای

فالن؟ ای این است کی با موسی گفت شبان آن می گفت بیهوده نمط این ١٧٢۵

پدید آمد ازو چرخ و زمین این آفرید را ما که آن کس با گفت

شدی کافر ناشده، مسلمان خود شدی مدبِر بس های موسی گفت

فَشار خود دهان اندر پنبه ای فُشار و کفرست چه این ژاژست؟ چه این

کرد ژنده را دین دیبایِ تو کفر کرد گنده را جهان تو کفرِ گندِ

رواست؟ کی چنین ها را آفتابی تراست مر الیق پاتابه و چارق ١٧٣٠

را خلق بسوزد آید، آتشی را حلق تو سخن زین نبندی گر

چیست؟ مردود روان گشته، سیه جان چیست؟ دود این نامدست گر آتشی

باورست؟ چون ترا گستاخی و ژاژ داورست یزدان که همی دانی گر

غنی ست خدمت چنین زین تعالی حق دشمنی ست خود بی خرد دوستی

ذوالجالل؟! صفاتِ در حاجت، و جسم خال؟ و مع با این؟ تو می گویی کی با ١٧٣۵

پاست محتاج او که پوشد او چارق نماست و نشو در که نوشد او شیر،

او خود من و منست او گفت حق که آن تو گفتِ این است بنده ش برای ور

نشد تنها او رنجور، شدم من َتعدْ مل تِرضم نیا گفت که آن

بیهده ست هم این بنده آن حق در شده ست یبصر بی و یسمع بی که آن
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ورق دارد سیه بمیراند، دل حق خاص با سخن گفتن ادب، بی ١٧۴٠

همه زن و مرد جنس اند یک گرچه فاطمه بخوانی را مردی تو گر

ساکن ست و حلیم و خوش خو گرچه ممکن ست تا کند تو خون قصدِ

سنان زخم بود گویی، را مرد زنان حق در مدح ست فاطمه

است آالیش حق پاکی حق در است استایش ما حق در پا و دست

است خالق او را مولود و والد است الیق را او یولد مل یلدْ مل ١٧۴۵

جوست سوی زین او مولودست هرچه اوست وصف والدت آمد، جسم هرچه

یقین خواهد محدِثی و حادث ست مهین و است فساد و کَون از زانک

سوختی جانم تو پشیمانی وز دوختی دهانم موسی ای گفت

رفت و بیابانی اندر نهاد سر تَفت کرد آهی و بدرید را جامه
� �

بان آن ِ از الم، سَّ ه ا ْ َعَ را ی و ی، عا ق دِن تاب ِ
� �

جدا کردی ما ز را ما بندۀ خدا از موسی سوی آمد وحی ١٧۵٠

آمدی؟ کردن فصل برای یا آمدی کردن وصل برای تو

َالطالق عنْدی اءشْیا غَضاَب فراق اندر نْهم پا توانی، تا

داده ام اصطالحی را کسی هر بنهاده ام سیرتی را کسی هر

سم تو حق در و شَهد او حق در ذَم تو حق در و مدح او حق در

همه چاالکی و گرانجانی از همه ناپاکی و پاک از بری ما ١٧۵۵

کنم جودی بندگان بر تا بلک کنم سودی تا امر نکردم من

مدح سنْد، اصطالح را سندیان مدح هندْ، اصطالح را هندوان

درفشان و شوند ایشان هم پاک تَسبیحشان از پاک نگردم من

را حال و بنگریم را روان ما را قال و ننگریم را زبان ما

رود ناخاضع لفظ گفتِ گرچه بود خاشع اگر قلبیم، ناظرِ ١٧۶٠

غرض جوهر ،رضع آمد طفیل پس عرض گفتن بود، جوهر دل که زان

ساز سوز آن با سوز، خواهم، سوز مجاز؟ و اضمار و اَلفاظ ازین چند

بسوز را عبارت و فکر بسر سر فروز بر جان در عشق از آتشی

دیگرند روانان و جان سوخته دیگرند آداب دانان موسیا
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نیست عشر و خراج ویران دِه بر سوزیدنی ست نفس هر را عاشقان ١٧۶۵

مشو را او شهید، خون پر بود گر مگو خاطی ورا گوید، خطا گر

اولیترست صواب صد را خطا این اولیترست آب ز را شهیدان خون

نیست پاچیله را غواص از غم چه نیست قبله رسم کعبه درون در

رفو؟ فرمایی چه را جامه چاکان مجو قَالوزی سرمستان ز تو

خداست مذهب و ملّت را عاشقان جداست دین ها همه از عشق ملّتِ ١٧٧٠

نیست غمناک غم دریای در عشق نیست باک نبود مهر گر را لعل

� �

بان آن ذِر الم، سَّ ه ا ْ َعَ را، ی و ن آ ی و
� �

گفت به ناید کان گفت رازهایی نهفت حق، موسی ِرس در آن از بعد

آمیختند بهم گفتن و دیدن ریختند سخن ها موسی دل بر

َابد سویِ ازل از پرید چند خود به آمد چند و گشت بی خود چند

گهی ست آ ورای این شرح زانک ابلهی ست گویم، شرح گر ازین بعد ١٧٧۵

بشکند قلم ها بس نویسم، ور کَنَد بر را عقل ها بگویم، ور

دوید چوپان پی در بیابان در شنید حق از عتاب این موسی چونک

فشاند بر بیابان پرۀ از گرد راند سرگشته آن پای نشان بر

بود پیدا دیگران گام ز هم خود شوریده، ردمم پای گام

وِریب بر رفته پیل چون قدم یک نشیب تا باال ز رخ چون قدم یک ١٧٨٠

شکم بر روانه ماهی چون گاه علم افرازان بر موجی چون گاه

زند بر رملی که رمالی همچو خَود حال نبشته خاکی بر گاه

رسید دستوری که دِه، مژده گفت بدید و را او دریافت عاقبت

بگو تنگت دل می خواهد هرچه مجو ترتیبی و آدابی هیچ

امان در جهانی تو وز آمنی، جان نور دینَت و دین ست تو کفر ١٧٨۵

گشا بر را زبان رو بی محابا، یشا ما اله لفْعی معافِ ای

آغشته ام دل خون در کنون من بگذشته ام آن از موسی ای گفت

رفته ام سو زان ساله هزاران صد بگذشته ام منتهی سدرۀ زِ من

گذشت بر گردون ز و کرد گنبدی بگشت اسپم زدی، بر تازیانه
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باد بازوت بر و دست بر آفرین باد الهوت ما ناسوتِ حرمم ١٧٩٠

من ست احوال نه می گویم اینچ گفتن ست از برون اکنون من حال

نیست آیینه آن نقش آن تست نقش آیینه ای ست در که می بینی نقش

مرد درخوردِ نه نای ست درخورِ کرد نای اندر نایی مرد که دم،

شناس چوپان آن نافرجام همچو سپاس گر گویی حمد گر هان و هان

ابترست هم بحق، نسبت آن لیک بهترست گر بدان نسبت تو حمد ١٧٩۵

می پنداشتند که آن نبودست کین برداشتند غطا چون گویی؟ چند

رخصت ست مستحاضه، نمازِ چون رحمت ست از تو، ذکر قبول این

چون و تشبیه آلودۀ تو ذکر خون بیالودست او نماز با

بود نجاستها را باطن لیک می رود آبی به و پلیدست خون

کار مردِ درون از نگردد کم کردگار لطفِ آبِ غیر به کان ١٨٠٠

دانیی ربی سبحانَ معنی گردانیی رو کاش سجودت در

جزا دِه نکویی تو را بدی مر ناسزا وجودم چون سجودم کای

بر داد گل ها و برد نجاست تا اثر دارد حق حلم از زمین این

غنچه ها وی از روید بر عوض در ما پلیدی های او بپوشد تا

بود خاک از بی مایه تر و کمتر جود و داد در کو دید کافر چو پس ١٨٠۵

نجست پاکی ها جمله فساد جز نَرست میوه و گل او وجود از

ُتراب کُنْت لیتَنی یا تا رسح ذَهاب در من رفته ام واپس گفت

می چیدمی دانه ای خاکی، همچو نگزیدمی سفر خاکی از کاش

بود؟ چه ره آوردم کردن سفر زین آزمود راه مرا کردم، سفر چون

رو پیش نبیند سودی سفر در کو خاک ست، سوی میلش همه زان، ١٨١٠

نیاز و صدق کردنش، ره در روی آز و حرص آن کردنش، واپس روی

نَما در و حیات و مزیدست در عال میل بود کش را گیا هر

غبین و نقص و خشکی و کمی در زمین سوی سر گردانید که چون

بود آنجا مرجعت تزاید در بود باال سوی چون روحت میل

افلین بحی ال حق آفلی، زمین سوی سرت نگوساری، ور ١٨١۵

� �

را ان ظا ٔه غ ّ ّق از ی و دن
� �
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دراز عمرِ تو ذکر یکدم که ای کارساز کریم ای موسی گفت

دل کرد اعتراضی مالیک چون گل و آب اندر دیدم کَژمژ نقش

انداختن فساد تخم واندرو ساختن؟ نقشی مقصودست چه که

سوختن را سجده کُنان و مسجد افروختن فساد و ظلم آتش

را البه برای از دادن جوش را زَردآبه و خونابه مایۀ ١٨٢٠

رؤیت ست و عیان مقصودم لیک حکمت ست عین که دانم یقین من

کن جوش نه، گویدم رؤیت حرص کُن خاموش می گویدم یقین آن

نیش به ارزد همی نوشی چنین کین خویش ِرس نمودی را مالیک مر

بیان مشکل ها گشت مالیک، بر عیان را آدم نورِ کردی عرضه

چیست برگ ِرس گویند میوه ها چیست مرگ ِرس که گوید تو، حشر ١٨٢۵

کمی ست آخر بیشیی هر سابق آدمی ست سنح نطفۀ و خون ِرس

حروف او نویسد وی بر آنگهی وقوف بی بشوید اول را لوح

آنگهان اسرار وی بر نویسد بر مستَهان اشکِ و را دل کند خون

ساخت خواهند دفتری را آن مر که شناخت باید را لوح شُستن وقتِ

می کنند بر را بنیاد اولین می افکنند خانه ای اساس چون ١٨٣٠

معین ماء کشی بر آخر به تا زمین قعر از اول آرند بر گل

کار ِرس ایشان نمی دانند که زار گریند کودکان حجامت از

را آشام خون نیش می نوازد را حجام می دهد زر خود مرد

دیگران از را بار می رباید گران بارِ زی حمال می دود

کاربین اجتهادِ است چنین این بین بار برای حماالن جنگِ ١٨٣۵

نعمت ست پیشوای هم تلخ ها راحت ست اساس گرانی ها چون

شَهۈاتنٰا نم النیرانُ حفَّتِ ِبمْکرۇهاتنٰا الجنَّه حفَّتِ

کوثرست قرین آتش سوختۀ ترست شاخ آتشت مایۀ تخم

شهوتی ست و لقمه ای جزای آن محنتی ست قرین زندان در که هر

محنتی ست و کارزار جزای آن دولتی ست قرین قصری در که هر ١٨۴٠

کرد صبر کردن کسب اندر که دان فرد سیم و زر به دیدی را که هر

دار گوش را سبب حسی، در که تو گذار شد دیده چو بیند، سبب بی

اوست آنِ سبب ها خَرقِ منصبِ اوست جان طبایع از بیرون که آن
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انبیا معجزات چشمۀ چشم گیا و آب از نه بیند سبب بی

فتیل و چراغ ست همچون سبب این علیل و است طبیب همچون سبب این ١٨۴۵

آفتاب چراغ زینها دان پاک بتاب نو فتیل را چراغت شب

دان پاک کهگل ز را گردون سقف خان سقفِ بهرِ ساز کهگل تو رو

شد روز و گذشت در شب خلوت شد غم سوز ما دلدارِ چون که اه،

را دلخواه مجو دل بدَردِ جز را ماه نباشد جلوه بشب جز

پرده ای برونِ خَر چون الجرم پروده ای خَر کرده عیسی ترک ١٨۵٠

صفت خر تو ای نیست، خر طالع معرفت و علم عیسی ست طالع

فرمایدت خری خَر ندانی پس آیدت رحم بشنوی، خر نالۀ

مکُن سرور خود عقل بر را طبع مکن خَر بر و کُن عیسی بر رحم

گزار جان وام و بستان ازو تو زار زارِ بگرید تا هل را طبع

بود واپس خر ز خربنده که زان بود بس بودی، خربنده سال ها ١٨۵۵

نخست عقلت و باید به آخر کو تست نفس مرادش نوهراَّخ ز

دست به آرم علف چون که این فکرش پست عقل این شدست خَر هم مزاج

گرفت منزل عاقالن مقام در گرفت دل مزاج عیسی خرِ آن

نحیف خَر گردد زَفت، سوار از ضعیف خَر و بود عقل غالب که زان

اژدها گشته ست پژمرده خر این خَربها ای تو عقل ضعیفی وز ١٨۶٠

مهِل را او رسد صحت ازو هم رنجوردل گشته ای عیسی ز گر

گنج مار بی جهان اندر نبود که رنج؟ ز عیسی دم عیسی ای چونی

حسود؟ و مکّار ز یوسف ای چونی جهود؟ دیدار ز عیسی ای چونی

عمر مددبخشای روزی و شب چون غُمر قوم این پی از روز و شب تو

سر درد صفرا؟ ز زاید هنر چه بی هنر؟ صفراییانِ از چونی ١٨۶۵

زرق و دزدی و حیله و نفاق ما شرق خورشیدِ کند که کن همان تو

سرکنگبین بود صفرا، این دفع دین و دنیا در سرکه، ما عسل، تو

مگیر وا را کرم بفزا، عسل تو زحیر قوم ما افزودیم سرکه

عمٰى فْزاید چِه چشم اندر ریگ ما ز آمد چنان ما، از سزید این

چیز ناچیز هر تو از بیابد که عزیز کُحل اَیا تو از سزد آن ١٨٧٠

خطاب بد قَومی اهدِ جمله تو از کباب دل ظالمانت این آتش ز
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گنَند آ ریحان و عطر از جهان این زنند آتش گر تو در عودی، کان

شود غم اسیرِ که روحی آن نه تو شود کَم آتش کز عودی آن نه تو

نور اصل بر برد حمله کی باد دور سوز از عود کانِ سوزد، عود

وفا از نکوتر تو جفای ای صفا را آسمانها مر تو ز ای ١٨٧۵

بود به آن جاهالن، وفای از رود گر جفایی عاقل از که زان

رسد جاهل از که مهری از بهتر خرد از عداوت پیغامبر گفت
� �

ود ه ر ش د مار را ه ای ری ا دِن جا ر
� �

مار می رفت خفته ای دهان در سوار می آمد اسپ بر عاقلی

نیافت فرصت را، مار رمانَد تا می شتافت و بدید را آن سوار آن

زد خفته بر قوی دبوسی چند مدد بد فراوان عقلش از که چون ١٨٨٠

درخت یک بزیر تا گریزان زو سخت دبوس آن زخم را او برد

آویخته به درد ای خور ازین گفت ریخته بد بسی پوسیده سیب

می فتاد بیرون باز دهانش کز داد خورد در ورا مر چندان سیب

جفا؟ نادیده تو کردی من قصد چرا آخر امیر کای می زد بانگ

بریز خونم یکبارگی زن، تیغ ستیز جانم با اصل ست از تر گر ١٨٨۵

ندید تو روی که را آن خُنُک ای پدید تو بر شدم که ساعت، شوم

ستم این ندارند جایز ملحدان کَم و بیش بی گنه، بی جنایت، بی

کن تو مکافاتش آخر خدا ای سخن با دهانم از خون می جهد

بدو صحرا کاندرین می زد اوش نو نفرین او می گفت زمان هر

می فتاد رو در باز و می دوید باد همچو سوار و دبوس زخم ١٨٩٠

شد زخم هزاران صد رویش و پا بد سست و خوابناک و ممتَلی

فتاد وی بر شدن قی صفرا ز تا می گشاد و می کشید شبانگه تا

ازو جست بیرون خورده، آن با مار نکو و زشت خورده ها آمد بر زو

را نکوکردار آن آورد سجده را مار آن برون خود از بدید چون

برفت وی از دردها آن بدید، چون زَفت زشتِ سیاه مارِ آن همس ١٨٩۵

نعمتی؟ ولی که خدایی، یا رحمتی؟ جبرئیل تو خود گفت
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بخشیدی ام نو جان بودم مرده دیدی ام که ساعتی مبارک ای

خران مانند تو از گریزان من مادران مثال جویان مرا تو

گوهری نیکو ز پی، در صاحبش خَری از خداوند از گریزد خَر

ددش یا ندرد گرگش تا لیک می جویدش زیان و سود پی از نه ١٩٠٠

تو کوی در ناگهان افتد در یا تو روی بیند که را آن خنک ای

ترا بیهوده و ژاژ گفتم چند ترا بستوده پاک روان ای

مگیر آن گفت من جهل نگفتم من امیر و شهنشاه و خداوند ای

تانستمی؟ کی بیهوده گفتن دانستمی اگر حال زین شَمه ای

حال ز می گفتی رمز یک مرا گر خصال خوش ای گفتمی ثنایت بس ١٩٠۵

می کوفتی سرم بر خامشانه می آشوفتی کرده خامش لیک

کمترست مغزش که را سر این خاصه بجست سر از عقل کالیوه، سرم شد

گذار اندر جنون، از گفتم آنچه خوب کار خوب روی ای کن عفو

زمان آن گشتی آب تو زهرۀ آن از رمزی گفتمی من اگر گفت

دمار آوردی بر جانت از ترس مار اوصافِ گفتمی من ترا گر ١٩١٠

شماست جان در که دشمن آن شرح براست گویم اگر فرمود مصطفی

خورد کاری غم نی هر رود نی درد بر هم پردالن زَهره های

نماز و روزه قوتِ را تنش نه نیاز در ماند تاب را دلش نه

رود جا از گرگ پیش بره همچو شود ال گربه، پیش موشی همچو

پرورش من ناگفته تان کنم پس روِش نه مانَد حیله نه اندرو ١٩١۵

زنم آهن در داود چون دست زنم تن ربابی بوبکرِ همچو

شود بالی را کنده بر پر مرغ شود حالی من دست از محال تا

احد فرمود خود دستِ را ما دست بود اَیدیهِم قفَو یدْاله چون

هفتمین آسمانِ ز گذشته بر یقین آمد دراز دست مرا پس

الَقمر نْشَقا که خوان بر مقرِیا هنر گردون بر بنمود من دست ١٩٢٠

رواست؟ کی قدرت شرح ضعیفان با عقل هاست ضعفِ بهر هم صفت این

ِبالصۈاب اَعلَم واله شد، ختم خواب ز سر آری بر چون بدانی، خود

بدی کردن قی پروای و ره نه بدی خوردن قوتِ نه ترا مر

می خواندم لب زیر رسی ِبر می راندم خر و فحش می شنیدم
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نی مقدور مرا گفتن تو ترک نی دستور مرا گفتن سبب، از ١٩٢۵

یعلَمۇن ال منَّها قَومی، اهدِ درون درد از می گفتم زمان هر

گنج و اقبال مرا ای سعادت کای رنج ز رسته آن می کرد سجده ها

ضعیف این ندارد شُکرت قوت شریف ای جزاها یابی خدا از

نوا آن و ندارم چانه و لب آن پیشوا ای ترا گوید حق شُکر،

بود جان ابتهاج ایشان زهر بود سان زین عاقالن دشمنی ١٩٣٠

مثال بهرِ از بشنو حکایت این ضالل و رنج بود ابله دوستی

� �

س ِی و و ّق م دن ماد ا
� �

رسید فریادش و رفت مردی شیر می کشید در را خرس اژدهایی

رسد مظلومانِ کافغان زمان آن مدَد عالم در مردانند شیر

می دوند حق رحمت چون طرف آن بشنوند جا هر ز مظلومان بانگ

نهان مرض هایِ طبیبانِ آن جهان خلل هایِ ستون هایِ آن ١٩٣۵

رشوتند بی و علّت بی حق همچو رحمتند و داوری و مهر حضم

بیچارگیش و غم بهر از گوید یبکارگیش می کنی یاری چه این

درد غیر نجوید دارو جهان در شیرمرد شکارِ شد مهربانی

دود آنجا آب پستی ست، کجا هر رود آنجا دوا دردی، کجا هر

شو مست رحمت خَمرِ خُور وانگهان شو پست رو بایدت، رحمت آب ١٩۴٠

پسر ای فرومای رحمت یکی بر سر به تا آمد رحمت اندر رحمت

سماع بانگ فلک فوق از بشنو شُجاع ای آر پا زیر در را چرخ

خروش گردون از آید گوشت به تا گوش ز کُن بیرون وسواس پنبۀ

غیب سروستان و باغ ببینی تا عیب موی از را چشم دو کن پاک

مشام در آید در اله ریح که تا زُکام بینی، از و مغز از کن دفع ١٩۴۵

شکر طعم جهان از بیابی تا اثر صفرا و تب از مگذار هیچ

خوب روی گون صد آیند برون تا مپوی عنّین و کن مردی داروی

انجمن گردت به جوالن کند تا بکَن جان پایِ ز را تن کُندۀ

ُکهن چرخ در یاب در نو بخت کن دور گردن و دست از بخل ُغل
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چاره گر بر بیچارگی کن عرضه پر لطف کعبۀ به نمی توانی، ور ١٩۵٠

دایه ای ست قوی تر کُلّی رحمت سرمایه ای ست قوی گریه و زاری

شود؟ گریان او طفل آن کی که تا بود بهانه جو مادر و دایه

پدید شیرش شود و بنالید تا آفرید را شما حاجات طفل

مهرهاش شیرهای بجوشد تا مباش زاری بی اله ُادعوا گفت

صبر تو ساعت یک اند، ما غم در ابر شیرافشانِ و باد هویِ هوی ١٩۵۵

چفسیده ای؟ بر چه پستی اندرین بشنیده ای ِرزْقُکُم اءمالس فی

سفول قعر تا تو گوش می کشد غُول آوازِ دان نومیدیت و ترس

رسید باال از که می دان ندا آن کشید باال ترا که ندایی هر

درد مردم او که دان گرگی بانگ آورد حرص ترا که ندایی هر

جان و عقل سوی بلندی هاست این، مکان روی از نیست بلندی این ١٩۶٠

شرر بر آمد فایق آهن و سنگ اثر از آمد باالتر سبب هر

نشست پهلویش به صورت در گرچه نشست سرکش آن فوقِ فالنی آن

مسَتخَف باشد صدر، از دور جای شرف رویِ از آنجاست فوقی

است الیق دو این فوقی عمل، در است سابق که جهت زین آهن و سنگ

پیش و پیش رو زین سنگ ست و آهن ز خویش مقصودیِ روی از شرر، وآن ١٩۶۵

شرر جان و تنند دو هر این لیک شرر پایان و اول آهن و سنگ

فایق ترست او شاخ از هنر، در سابق ترست ثمر از شاخ زمان، در

شجر آخر و بود اول ثمر پس ثمر آمد شجر از مقصود چونک

جدا چنگش از کرد شیرمردی اژدها از کرد فریاد چون خرس

بکُشت قوت بدین او را اژدها پشت دادند هم به مردی و حیلت ١٩٧٠

حیله ای ست تو حیلۀ فوق نیز نیست حیله قوت، هست را اژدها

رو آغاز سوی آمد؟ کجا کز رو باز دیدی چو را خود حیلۀ

هال نه، بلندی سوی را چشم عال از آمد پستی ست در چه هر

بلی آرد، خیرگی اول گرچه علی اندر نظر بخشد، روشنی

کن سوی آن نظر خُفّاشی نه گر کن خوی روشنایی در را چشم ١٩٧۵

تست گور حقیقت حالی، شهوت تست نور نشان عاقبت بینی،

شنید بازی یک که نبود آن مثل بدید بازی صد که عاقبت بینی
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شد دور اوستادان ز تکبر کز شد مغرور چنان بازی یکی زان

کشید سر تکبر از موسی، ز او دید چو خود در هنر آن سامری وار،

دوخته بر را چشم معلّم وز آموخته هنر آن موسی ز او ١٩٨٠

ربود را جانش و بازی آن که تا نمود بازی دگر موسی الجرم

رود سر خود بدان سرور، شود تا دود سر اندر که دانش بسا ای

باش صاحب رای قطب پناه در باش پای تو رود، که نخواهی سر

مچین او نبات جز شهدی، گرچه مبین او فوقِ خویش شاهی، گرچه

کان اوست نقدِ و قلب ست تو نقدِ جان اوست فکر و است نقش تو فکر ١٩٨۵

او سوی شو فاخته گو، کو و کو او اویِ در بجو را خود توی، او

خرس همچو اژدهایی دهان در جنس ابناء خدمتِ نخواهی ور

ترا مر کشاند بیرون خطر وز ترا مر رهانَد استادی بوک

راه بین از مکش سر کوری، که چون هین نیست، زورت چو می کن زاریی

کرد فریاد چون درد، از رست خرس درد؟ ز نمی نالی خرسی؟ از کم تو ١٩٩٠

کن مرحوم و خوش تو را ناله اش کن موم را دل سنگِ این خدا ای

� �

دارم وری دو ل سا ناِی ِن
� �

زمان اهل ای دارم کوری دو من اَالمان همی گفت کو کوری، بود

میان در من و دارم کوری دو چون هان آرید رحمتم دوباره پس

نُما وا باشد چه کوری دگر آن ما می بینیم کوریت یک گفت

دوتا شد کوری و زشت آوازی نوا ناخوش و زشت آوازم گفت ١٩٩۵

می شود کَم من بانگ از خلق مهرِ می شود غم مایۀ زشتم بانگ

می شود کین و غم و خشم مایۀ رود که جا بهر آوازم زشت

کنید گنجا را ناگنج چنین این کنید دوتا را رحم کوری دو بر

یک دله برحمت وی بر شد خلق گله زین شد کم آواز زشتی

را آواز دلش، آوازِ لطفِ را راز او بگفت چون نیکو کرد ٢٠٠٠

بود سرمد دوریِ کوری، سه آن بود بد هم دلش آوازِ وانک

نهند زشتش سرِ بر دستی بوک دهند علّت بی که وهابان لیک
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شد موم چون سنگین دالن دل زو شد مظلوم و خوش آوازش چونک

رفیق را اجابت نمی گردد زان شَهیق و زشت ست چو کافر نالۀ

مست بود سگ چون خلق خون ز کو آمدست آواز زشت بر اْخسوا ٢٠٠۵

بود ناخَوش چنین، نبود ناله ات بود رحمت کَش خرس نالۀ چونک

خورده ای گناهی بی خونِ ز یا کرده ای گرگی تو یوسف با که دان

کن داغ رو شد کهنه جراحت ور کن استفراغ خورده وز کن، توبه

� �

ود ده ماد ا او ِی و ه اب آن و س ِ کا ح ٔه ّ
ِ
َ

� �

بدید مردانه مردِ زان کرم وآن رهید وا چون اژدها از هم خرس

بردبار آن پی در مالزِم شد زار خرس آن کهف اصحابِ سگِ چون ٢٠١٠

دل بستگی از گشت حارس خرس خستگی از نهاد سر مسلمان آن

کیست؟ خرس این ترا مر برادر ای چیست؟ حال گفتش و بگذشت یکی آن

ابلها دل منه خرسی بر گفت اژدها حدیثِ و گفت وا قصه

راندنی ست دانی، که حیله بهر او، دشمنی ست از بتَر ابله، دوستی

بین مهر این نگری؟ چه خرسی ورنه این گفت حسودی از واله، گفت ٢٠١۵

است به مهرش از من، ِحسودی این است عشوه دِه ابلهان مهرِ گفت

را هم جنس مهِل مگزین، را خرس را خرس این بِران من، با بیا هی

نبود رِزقت و بد این کارم گفت حسود ای کُن خود کار رو رو گفت

حریف باشم منَت تا کن او ترک شریف ای نباشم خرسی از کم من،

بیشه ای در مرو خرسی چنین با اندیشه ای ز می لرزدم دل تو بر ٢٠٢٠

الف نه و دعوی نه این، حق ست نور گزاف از نلرزید هرگز دلم این

آتشکده ازین بگریز هان و هان شده اله ِبنُورِ یْنظرِ مؤمنم،

زَفت سدّی ست مرد بدگمانی نرفت در گوشش به و گفت همه این

رشید یارِ نه ای چون رفتم، گفت کشید وی از دست و بگرفت او دست

تراش کمتر معرفت بوالفُضوال مباش غمخواره تو من بر رو گفت ٢٠٢۵

پیم در بیابی گر باشد لطف نیم تو عدۇیِ من گفتش باز

شو منقاد را یار آخر گفت رو و بگذار مرا خوابستم، گفت

٧٧



معنوی مثنوی

صاحب دلی دوستی، جوار در عاقلی پناه در بخُسپی تا

رو گردانید زود شد خشمگین او جِدِّ از مرد، افتاد خیال در

است تونی  و گدا داردِ طمع یا است خونی  آمد، من قصد مگر کین ٢٠٣٠

همنشین زین مرا بترساند که بدین یاران، با بسته ست گرو یا

خاطرش اندر نیک گمان یک سرش خُبثِ از هیچ نیامد خود

بود هم جنس را خرس مر مگر او بود خرس بر جملگی نیکش نظ

داد و مهر اهل دانست را خرس نهاد تهمت سگی، از را، عاقلی
� �

ت جا و م و ی د یال ا آن را ت وسا  ّسالم ا ه ع ی، و ن
� �

ضالل وز شَقاوت از بداندیش کای خیال مست یکی با موسی گفت ٢٠٣۵

کریم خُلق این و برهان چنین با پیغامبریم در بود گمانت صد

ظن و شک و می فزود خیالت صد من ز دیدی معجزه هزاران صد

می زدی پیغامبری ام بر طعن آمدی تنگ وسوسه و خیال از

فرعونیان شَرِ از رهیدیت تا عیان آوردم بر دریا از گرد

دوید سنگی از جوی دعاام وز رسید خوان و کاسه سال چل آسمان ز ٢٠۴٠

نکرد کم َتوهم آن سرد ای تو از سرد و گرم چندین و چندین صد و این

توی من خدای که کردی، سجده جادوی از گوساله ای زد بانگ

برد خواب را بارِدت زیرکی برد سیالب را َتوهم هات آن

زشت خو؟ ای چنان سر نهادی چون او؟ حق در گمان بد نبودی چون

او؟ احمق گیرِ سحرِ فسادِ وز او؟ تزویرِ از نامد خیالت چون ٢٠۴۵

جهان در تراشد بر خدایی که سگان ای باشد که خود سامریی

شدی؟ عاطل اشکال ها همه وز شدی؟ یک دل او تزویرِ درین چون

خالف؟ کردی چون تو رسولی ام در به الف؟ را خدایی می شاید گاو

سامری سحرِ صیدِ عقلت گشت خَری از کردی سجده گاوی پیش

ضالل عین و وافر جهل اینْت ذوالجالل نورِ ز دزدیدی چشم ٢٠۵٠

سزاست کشتن را جهل کان تو چون تراست که گزینش و عقل آن بر شه

شکُفت رغبت همه این را کاحمقان گفت؟ چه آخر کرد بانگ زرین گاوِ
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خَسی؟ هر پذیرد کی را حق لیک بسی من از دیده ایت عجب تر زان

عاطلی آید؟ خوش چه را عاطالن باطلی رباید چه را باطالن

نهد؟ رو کی نر شیر سوی گاو خَود جنس رباید جنسی هر زانک ٢٠۵۵

خورد را او تا مکر، از مگر جز آورد؟ عشق کجا یوسف بر گرگ

شود آدم بنی از کهف سگ چون شود محرم رهد، وا گرگی ز چون

کٰاِذب هجو سیل هذا گفت بو برد محمد از ابوبکر چون

نکرد باور قَمر، شق صد دید درد اصحابِ از بوجهل نَبد چون

نگشت پنهان حق، کردیم نهان زو طشت افتاد بام ز کش دردمندی، ٢٠۶٠

ندید را آن او و بنمودند چند بعید دردش از بد جاهل، او که وان

نکو از زشت صورت شناسی وا درو تا باید، صاف دل آینۀ
� �

را س وِر د، ٔه با از عد ح ِد آن دِن ک
� �

رفت باز گویان، الحول لب زیر تَفت و کرد ابله تَرکِ مسلمان آن

خیال می زاید پیش او دل در جِدال وز بندم و جِدّ از چون گفت

شد پیوسته منْهع رِضَاع امرِ شد بسته نصیحت و پند ره پس ٢٠۶۵

عبس خوان بر بگو، طالب با قصه پس درد، می فزاید دوایت چون

خَست سینه نشاید را او فقر، بهرِ آمدست حق طالبِ اَعمٰى که چون

سروران از عام بیاموزند تا مهتران رشادِ بر حریصی تو

بوک که خوش گشتی گشتند، مستمع ملوک از قومی که دیدی احمدا

حبش بر و سرند اینها عرب بر خَوش گردند دین یار رئیسان این ٢٠٧٠

الملُوک دین علٰى اَلنّاس زانک تَبوک و بصره از صیت این بگذرد

آمدی تنگ و بگردانیدی رو مهتدی ضریر از تو سبب زین

فراخ تو وقتِ و یارانی ز تو مناخ این افتد کم فُرصت کاندرین

جنگ و خشم از نه می کنم، نصیحت این تنگ وقت در می گردیم مزدحم

وزیر صد و قیصرست صد از بهتر ضریر یک این خدا نزدِ احمدا ٢٠٧۵

هزار صد از فزون باشد معدنی بیار هین معادِن َالنّاس یادِ

مس کانِ هزاران صد از بهترست مْکتَنس عقیق و لعل معدن
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دود و درد و عشق ز پر باید سینه سود مال ندارد اینجا احمدا

پند اوست حق که ده، را او پند مبند در آمد روشن دل اَعمیی

قند کان هستی چو گردی؟ کی تلخ شدند منکر ترا ابله سه دو گر ٢٠٨٠

می دهد گواهی تو برای حق نهد تهمت ترا ابله سه دو گر

غم؟ چه را، او گواه باشد حق که آن فارغم عالم اقرارِ از گفت

نیست خورشید آن که آمد دلیل آن خوری ست خورشیدی ز را خُفاشی گر

جلیل تابانِ خورشید منم که دلیل باشد خُفّاشکان نفرتِ

می کند ناگالبی دلیل آن شود راغب جعل را گالبی گر ٢٠٨۵

شک و نقص آید در محّکی اش در حکم خریدارِ قلبی شود گر

جهان در تابم که روزم نیم، شب بدان را این روز نه خواهد، شب دزد

گذار نمی یابد من از کَه که تا غلبیروار و فاروقم فارقم،

نفوس آن نقوش ست، کین نمایم تا سبوس از من کنم پیدا را آرد

گران از را سبک هر نمایم وا جهان در خدایم میزانِ چو من ٢٠٩٠

کاله ای خور در و خریداری خر گوساله ای خدا، داند را، گاو

چرد من از اشتری که خارم نه من خَرد گوسالم که تا گاوم نه من

گرد روفت من آیینۀ از بلک کرد جور من با که دارد گمان او
� �

وس جا دن و را وس جا وا د دن ّق م
� �

دهد دارو فالن آن تا مرا مر خَود اصحابِ با جالینوس گفت

جنون بهرِ از خواهند دوا این فنون ذو ای یکی آن گفت بدو پس ٢٠٩۵

رو دیوانه یک کرد من در گفت مگو دیگر این تو، عقل از دور

درید من آستین زد، چشمکم بنگرید خوش من روی در ساعتی

زشت رو؟ آن من به آوردی رخ کی ازو من در بدی جنسیت گرنه

زدی؟ بر را خود جنس بغیر کی آمدی؟ کی خود، جنس ندیدی گر

مشترک قدرِ هست میانشان در شک بی هیچ زند، هم بر کس دو چون ٢١٠٠

لحد و گورست ناجنس صحبت خود؟ جنس با مگر مرغی، پرد کی
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� �

ود او س ی ی با ی دِن و دن ِ� �

لکلکی با را زاغ بیابان در تَکی هم دیدم گفت حکیمی آن

نشان یابم مشترک قدرِ چه تا حالشان بجستم ماندم، عجب در

لنگ بودند دوان هر بدیدم، خود دنگ و حیران من نزدیک شدم چون

بود فرشی او که جغدی یکی با بود عرشی او که شه بازی خاصه ٢١٠۵

بود سجین کز خفاش دگر وین بود علّیین خورشیدِ یکی آن

دری هر گدای کوری، یکی وین بری عیبی هر ز نوری، یکی آن

زید سرگین در که کرمی یکی وین زند پروین بر که ماهی یکی آن

جرس با خر یا و گرگی یکی وین عیسی نفس یوسف رخی یکی آن

سگان همچون کاهدان در یکی وین المکان در شده پران یکی آن ٢١١٠

گنده بغل ای که همی گوید این جعل با گل معنوی، زبانِ با

گلستان کمالِ نفرت آن هست گمان بی گلشن، ز گریزانی گر

باش دور ازینجا خَس کای می زند دورباش تو، سرِ بر من غیرتِ

منی کانِ از که آید گمان این دنی ای من با تو بیامیزی ور

وطن خوش تر چمین در را جعل مر چمن می زیبد جای را بلبالن ٢١١۵

گماشت؟ را پلیدی من بر سزد چون داشت پاک پلیدی از چون مرا حق

رسید؟ خواهد کجا بدرگ آن من در برید را آن و بد زیشان رگم یک

محل از نهندش سر مالیک که ازل از بود آن آدم نشانِ یک

رئیس و شاه منم که سر ننهدش بِلیس آن که آن دیگر نشان یک

بدی غیری او آدم، نبودی او شدی ساجد هم ابلیس اگر پس ٢١٢٠

اوست برهانِ عدو آن جحودِ هم اوست میزانِ ملک هر سجودِ هم

سگک کُفرانِ اوست گواه هم ملَک اقرارِ اوست گواه هم

� �

س ّق م ور آن ماد ا ٔه
� �

پس باز زو مگس آمد ستیز وز مگس می راندش خرس و خفت شخص

دوان می آمد باز زو مگس آن جوان روی از راند بارش چند
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زَفت سخت سنگی کوه از گرفت بر برفت و خرس مگس با شد خشمگین ٢١٢۵

ساز و جای گرفته خفته رخ بر باز دید را مگس و آورد سنگ

خزد پس وا مگس آن تا مگس، بر بزد و سنگ آسیا آن گرفت بر

کرد فاش عالم جمله بر مثل این کرد خشخاش را خفته روی سنگ

کین اوست مهرِ و مهرست او کین یقین آمد خرس مهرِ ابله، مهرِ

نحیف او وفای و زَفت او گفتِ ضعیف و ویران و است سست او عهدِ ٢١٣٠

کژسخُن مردِ سوگند بشکند مکُن باور هم سوگند، خورد گر

به دوغ سوگندش و مکر از میفت تو دروغ بد گفتش بی سوگند چونک

گیر خورده خود مصحفَش هزاران صد اسیر او عقل و میرست او نفس

بشکند آن هم، سوگند خورد گر بشکند پیمان سوگند بی چونک

گران سوگندِ به بندش کُنی که آن از گردد آشفته تر نفس زانک ٢١٣۵

جهد بیرون درد بر را آن حاکم نهد حاکم بر بند اسیری چون

را سوگند او روی بر می زند را بند آن خشم ز کوبد سرش بر

مگو او با اَیمانَکُم احفَظۇا شو دست بِالعقُودش اَوفُوا ز تو

تند او گردِ و تار چون کند تن سنَد پیمان در ساخت را حق که وان

� �

یادت دٔه یان و ی، حا َ یادِت ّسالم، ا ه ع ی، ن ر
� �

شد تار چون بیماریش آن واندر شد بیمار خواجه ای صحابه از ٢١۴٠

او خوی بد کرم و لطف همه چون او سوی عیادت آمد مصطفی

عایده ست تو با باز آن فایدۀ فایده ست تو رفتن عیادت در

جلیل شاه و باشد قطبی بوک علیل شخص آن که اول فایدۀ

عود ز را هیزم تو نمی دانی که عنود ای نداری دل چشم دو چون

گنج ز خالی مدان را ویران هیچ مرنج عالم، در هست گنجی چونک ٢١۴۵

طواف می کن به جِد یابی، نشان چون گزاف از می کن درویش هر قصدِ

وجود هر اندر می پندار گنج نبود باطن بین چشم آن ترا چون

بود اسپه فارس نباشد شه بود ره یارِ قطب، نباشد ور

سوار گر پیاده گر باشد، که هر شمار الزم ره یارانِ صلۀ پس
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دوست گشته ست عدو بس به احسان که نکوست احسان همین باشد، عدو ور ٢١۵٠

شود مرهم را کینه احسان زانک شود کم کینش دوست، نگردد ور

نیک یار ای خایفم درازی از ولیک این، غیر هست فواید بس

تراش یاری حجر از بتگر، همچو باش جمع یار که آمد این حاصل

سنان و پشت بشکند را ره زنان کاروان جمع و انبوهی زانک

� �

ی یا ن یادت ا ی ّسالم ا ه ع ی و ی عا ق دِن ی و
� �

جیب ز تو دیده ماه طلوع کای عتاب این موسی سوی حق از آمد ٢١۵۵

نامدی؟ گشتم رنجور حقم، من ایزدی نورِ ز کردم مشرِقَت

بیان رب یا بکُن این رمزست؟ چه این زیان از پاکی تو سبحانا گفت

کرم؟ روی از تو نپرسیدی چون رنجوریم در که فرمودش باز

برگشا را سخن این شد گم عقل ترا نقصانی نیست رب یا گفت

ببین نیکو منم او رنجور کشت گزین خاص بندۀ آری گفت ٢١۶٠

من رنجوریِ رنجوریش هست من معذوریِ معذوریش هست

اولیا حضورِ در نشیند تا خدا همنشینی خواهد که هر

کُلی بی جزوی زانک هالکی، تو بسکُلی گر اولیا حضورِ از

خورد او را سرش یابد، کَسش بی برد وا کریمان از دیو را که هر

بدان نیکو و بشنو دیوست، مکرِ زمان یک رفتن جمع از بدست یک ٢١۶۵

� �

دی از را َوی َع و ه و ی و بان با دِن ھا
� �

مرد سه خود بباغ دزدان چون دید کرد باغ در نظر چون باغبانی

یوفیی ال بدی شوخی یکی هر صوفیی و شریف یک و فقیه یک

قوت ست جماعت و جمع اند لیک حجت ست صد مرا اینها با گفت

همدگر از نخست بِبرِمشان پس نفر سه با تنه یک نیایم بر

کَنم بر سبیلش شد، تنها که چون افکنم سویی به من را یکی هر ٢١٧٠

تَباه او با را یارانش کُند تا راه به را صوفی کرد و کرد حیله
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رِفاق این برای آور گلیم یک ۇثاق سوی برو را صوفی گفت

نامدار شریفِ وین فقیهی، تو یار دو با خلوت گفت صوفی رفت

می پریم تو دانش پرِ به ما می خوریم نانی تو فتویِ به ما

مصطفاست خاندان از سیدست ماست سلطان و شه زاده دگر وین ٢١٧۵

جلیس؟ شاهان شما چون با بود تا خسیس شکم خوارِ صوفی آن کیست

زنید من راغ و باغ بر هفته ای کنید پنبه ورا مر بباید چون

راست چشم چون مرا بوده شما ای شماست آن من جان بود؟ چِه باغ

شکیفت نمی باید یاران کز آه، فریفت را مریشان و کرد وسوسه

زَفت چوبِ با پیش اندر شد خصم رفت و را صوفی کردند بره چون ٢١٨٠

ستیز از تو ما باغ آیی اندر تیز که باشد صوفیی سگ ای گفت

رسید این پیرت و شیخ کدامین از بایزید و نمود ره جنیدت این

بشکافتش سر و کرد کُشته ش نیم یافتش تنها چو را صوفی کوفت

نیک دارید خود پاس رفیقان ای لیک بگذشت، من آنِ صوفی گفت

قَلتبان زین اغیارتر نیستم هان دانستید، اغیار مرا مر ٢١٨۵

دنی ست هر جزای شربت چنین وین خوردنی ست را شما خوردم، من اینچ

تو سوی آید باز هم صدا از تو گوی و گفت و کوه ست جهان این

آن جنس پس زان کرد بهانه یک باغبان فارغ گشت صوفی ز چون

رقاق من پختم چاشت بهر ز که ۇثاق سوی برو من شریف کای

را قاز و رقاق آن بیارد تا را قَیماز بگو خانه درِ بر ٢١٩٠

یقین و این ظاهرست فقیهی، تو تیزبین ای بگفت کردش ره به چون

کرد؟ که تا داند که را او مادر سرد دعویِ می کند شریفی او

اعتماد؟ وانگهانی ناقص عقل می نهید؟ دل زن فعل بر و زن بر

غَبی بس زمانه اندر است بسته نَبی بر و علی بر را خویشتن

ربانیان حق در ظن برد این زانیان و زنا از باشد که هر ٢١٩۵

را خانه بیند گردنده خود همچو چرخ ها از سرش گردد بر که هر

رسول اوالدِ از دور بد، او حال بوالفضول باغبانِ آن گفت آنچ

خاندان؟ برای گفتی چنین کی مرتَدان نتیجۀ او نبودی گر

سفیه ستمکارِ آن رفت پیش در فقیه را آن شنید افسون ها، خواند
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ماند؟ میراث پیغامبرت از دزدی خواند؟ که باغت اندرین خَر ای گفت ٢٢٠٠

بگو مانی؟ بچه پیغامبر به تو بدو همی ماند بچه را شیر

خارجی یاسین آلِ با کند که ملْتَجی مرد کرد آن شریف با

رسول؟ آلِ با شمر و یزید چون غول و دیو دایم دارند کین چه تا

آب از جستیم ما گفت او فقیه با خراب ظالم آن زخم از شریف شد

شکم در می خور زخم شو، دهل چون کم و فرد ماندی که اکنون دار، پای ٢٢٠۵

نیم کَم من ترا ظالم چنین از نیم همدم و الیق و شریف گر

العوض سبِى ترا کردی احمقی غرض صاحب بدین دادی مرا مر

سفیه هر ننگ تو ای فقیهی؟ چه فقیه کای بیامد فارغ ازو شد

هست؟ امر نگویی و آیی کاندر ببریده دست؟ ای اینست فتوی ات

محیط؟ اندر مساله این بدست یا وسیط؟ در بخواندی رخصت چنین این ٢٢١٠

برید یاران از که آن سزای این رسید دستت بزن حق ستت گفت
� سّالم� ا ه ع ر غا یادت و ض ٔه ت ر
� �

حامله ست محبت صد از صله وین صله ست این برای از عیادت این

دید نَزع بحال را صحابی آن نَدید بی رسول شد عیادت در

خدا از دور گشته ای حقیقت در اولیا حضورِ از دور شوی چون

َکم ست؟ زان شاهان روی فراقِ کی غم ست همراهان هجرِ نتیجۀ چون ٢٢١۵

آفتاب ز بهتر سایه زان شوی تا شتاب دم هر طلب، شاهان سایۀ

مشو غافل ازین باشد حضر ور برو نیت بدین داری، سفر گر
� �

ن ی  ی وا ن ِد ِ م، ه را د و ُ َا خ ن
� �

می دوید عمره و حج برای از بایزید امت شیخ مکّه سویِ

بازجست بکردی را عزیزان مر نخست از رفتی که شهری هر به او

مّتکی ست بصیرت ارکانِ بر کو کیست شهر اندر که می گشتی گرد ٢٢٢٠

شوی مردی طالبِ اول باید روی جا هر سفر اندر حق گفت
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دان فرع را آن تو آید تَبع در زیان و سود این که کن گنجی قصدِ

می آیدش تَبع اندر خود کاه باشدش گندم قصد کارد، که هر

مردمی جو، مردمی جو، مردمی گندمی نیاید بر بکاری، کَه

شود دیده هم مکّه رفتی که چون بود حج وقتِ چو کُن کعبه قصدِ ٢٢٢۵

نمود هم مالیک و عرش درتَبع بود دوست دیدِ معراج در قصد

� کا� ح
� �

بدید را او خانۀ آمد پیر مرید نو روزی ساخت نو خانه ای

را اندیش نکو آن کرد امتحان را خویش مریدِ نو آن شیخ گفت

طریق زین آید اندر نور تا گفت رفیق ای کردی چه بهرِ از روزن

نماز بانگ بشنوی ره ازین تا نیاز باید این فرع ست، آن گفت ٢٢٣٠

کسی خود وقتِ خضرِ بیابد تا بسی جستی سفر اندر بایزید

رجال گفتارِِ و فر وی در دید هالل همچون قدی با پیری دید

خواب به هندستان دیده پیلی همچو آفتاب چون دل و نابینا دیده

عجب ای نبیند آن گشاید چون طرب صد بیند خُفته بسته چشم

می شود روزن خواب درون دل می شود روشن خواب در عجب بس ٢٢٣۵

دیده کَش در او خاک او عارفست خوش خواب بیند و بیدارست آنک

صاحب عیال هم و درویش یافتش حال می پرسید و بنشست او پیش

کشید؟ خواهی کجا را غُربت رخت بایزید ای کجا تو عزم گفت

ره زادِ داری چه خود با هین گفت پگه از دارم کعبه قصد گفت

ِردی ست گوشۀ بر سخت ببسته نک دوی ست نقره درم از دارم گفت ٢٢۴٠

شمار حج طواف از نکوتر وین بار هفت به گردم کُن طوفی گفت

مراد شد حاصل و کردی حج که دان جواد ای نه من پیش درم ها آن و

بشتافتی صفا بر گشتی، صاف یافتی باقی عمرِ کردی عمره

است بگزیده خود بیتِ بر مرا که است دیده جانت که حقی آن حق

اوست ِرس خانۀ نیز من خلقت اوست ِبِر خانۀ که هرچندی کعبه ٢٢۴۵

نرفت یح آن بجز خانه واندرین نرفت وی در را، خانه آن بکرد تا

گردیده ای بر صدق کعبۀ گرِد دیده ای را خدا دیدی، مرا چون
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جداست من از حق که نپنداری تا خداست حمدِ و طاعت من خدمتِ

بشر اندر حق نورِ ببینی تا نگر من در کن، باز نیکو چشم

داشت گوش در حلقه اش زرین همچو داشت هوش را نکته ها آن بایزید ٢٢۵٠

رسید آخر منتها در منتهی مزید اندر بایزید وی از آمد
� �

دعا ت ا وده ی تا ص آن وری ر ِ ّسالم، ا ه ع ر غا ن دا
� �

را غار یارِ کرد نوازش خوش را بیمار آن دید پیمبر چون

آفرید را او مر دم آن گوییا بدید را پیمبر چون او شد زنده

بامداد من برِ سلطان این کآمد داد بخت این مرا بیماری گفت

حاشیت بی شه این قُدوم از عافیت و رسید صحت مرا تا ٢٢۵۵

شب بیداری و درد مبارک ای تب و بیماری و رنج خجسته ای

سقَم و داد رنجوریی چنین حق کرم و لطف از پیری در مرا نک

شتاب بد ال نیم شب هر جهم بر خواب ز من تا هم داد پشتم دردِ

خویش لطفِ از حق بخشید دردها گاومیش چون شب جمله نخسپم تا

کرد خاموش من تهدید از دوزخ کرد جوش شاهان رحم آن شکست زین ٢٢۶٠

پوست بخراشید چو شد تازه مغز دروست رحمتها که آمد گنج رنج

درد و سستی و غم بر کردن صبر سرد و تاریک موضع برادر ای

است پستی در همه بلندیها کان است مستی جام و حیوان چشمۀ

آن از مگریز خزان، آن بهارست در خزان اندر مضمرست بهاران آن

دراز عمر خود مرگ در می طلب بساز وحشت با و باش غم همره ٢٢۶۵

آمدست ضدّ او کار چون مشنوش، بدست کاینجا تو نفس گوید آنچ

جهان در وصیت آمد چنین این پیغامبران از که کن خالفش تو

بود کَم آخر در پشیمانی تا شود واجب کارها در مشورت

آسیا سنگ برین شد گردان که تا انبیا بسیار کردند حیله ها

کند سرگردان و گمراه را خلق کند ویران تا که می خواهد نفس ٢٢٧٠

امام عقل با گفتند انبیا کنیم کی با مشورت امت گفت

روشنی رایِ و عقل ندارد کو زنی یا آید در کودک گر گفت
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اُفت راه در و کُن آن خالف تو گفت وانچ کن مشورت او با گفت

شَر کل نفست جزوی ست زن که زان بتر زن از شناس، زن را خود نفس

دنی آن خالفِ کن گوید، هرچه می کنی گر خود نفس با مشورت ٢٢٧۵

زایدت مکری مکّارست، نفس می فرمایدت روزه و نماز گر

کمال باشد آن عکس گوید هرچه فعال اندر خویش نفس با مشورت

او آمیز بگیر یاری برِ رو او استیزِ و وی با برنیایی

نیشکر؟ از شود کامل نیشکر دگر عقل از گیرد قوت عقل

تمییزها خود سحر از برد کو چیزها دیدم نفس مکرِ ز من ٢٢٨٠

شکست را آنها بار هزاران که دست به تازه ترا بدهد وعده ها

نهد نو بهانۀ روزی هر اوت دهد مهلت خود سال صد اگر عمر

را مرد ببندد مردی جادویِ را سرد وعده های گوید گرم

گیا شوره از تو بی نروید که بیا الدّین حسام الحق ضیاء ای

آزرده ای دل نفرین پی از پرده ای شد آویخته فلک از ٢٢٨۵

گیج گیج ست قضا در خلقان عقل عالج داند قضا هم را قضا این

راه به افتاده بود کرمی که آن سیاه مارِ آن گشته ست اژدها

تو مست موسی جان ای عصا، شد تو دستِ اندر مار و اژدها

عصا گردد اژدها دستت به تا خدا دادت تَخَف ال ُخذْها کمح

سیاه شب های ز بگشا نو صبح پادشاه ای نما بیضا یدِ هین ٢٢٩٠

فزون دریا دم از تو دم ای فسون دم وی بر افروخت، دوزخی

تفی بنموده مکر از دوزخست کفی بنموده مکارست بحرِ

تو خشم جنبد بینیش، زبون تا تو چشم در مختصر نماید زان

نمود اندک چشم به را پیمبر مر بود انبوه لشکرِ همچنانک

حذر کردی آن از دیدی فزون ور خطر بی پیمبر زد بریشان تا ٢٢٩۵

می شدی دل بد تو ورنه احمدا بدی آن اهل و بود عنایت آن

خدا باطن، و ظاهر جِهادِ آن ورا اصحابِ و را او نمود کَم

رو بگردانید او عسرٰى ز تا برو را یسرٰى کرد میسر تا

بود طریق آموز و یار حقش که بود پیروز ورا مر نمودن کم

نر شیرِ نماید گربه ش اگر وای ظفر از نباشد پشتش حق آنک ٢٣٠٠
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غرور از آید اندر چالش به تا دور ز بیند یکی را صد اگر وای

گربه ای چون نر شیر نماید زان حربه ای ذوالفقاری نماید زان

چنگ به حیلت بدین آردشان واندر جنگ به احمق فتد اندر دلیر تا

آتشکده جانبِ فلیوان آن آمده باشند خویش پای به تا

وجود از بِرانی را کو کنی پف زود تو تا می نماید برگی کاه ٢٣٠۵

است خنده در او و گریان جهان زو است کنده بر کوه ها کَه آن که هین

او غرق شد عنَق ناب عاج چو صد جو آبِ این به کَعب تا می نماید

خشک خاکِ دریا قعرِ می نماید مشک َتل خونَش موج می نماید

زور و مردی سرِ از راند درو تا کور فرعونِ را بحر آن دید خشک

بود؟ بینا کی فرعون دیدۀ بود دریا تکِ در آید، در چون ٢٣١٠

شود؟ احمق هر همرازِ کجا حق شود حق لقای از بینا دیده،

غُول بانگِ آن بود خود بیند، راه قتول زهرِ شود خود بیند، قند

زمان آخر بده می گردی، تیز زمان آخر فتنۀ در فلک ای

ما فَصدِ در زهرآلوده ای نیش ما قصدِ اندر تو تیزی خنجرِ

زخم مار چون مزن موران دل بر رحم آموز حق رحم از فلک ای ٢٣١۵

سرا این فرازِ بر گردان کرد ترا چرخ چرخۀ که آن حق

کَنی بر را ما بیخ که آن از پیش کُنی رحمت و گردی دگرگون که

رست خاک و آب ز ما نهالِ تا نخست کردی دایگی که آن حق

پدید تو در مشعله چندان کرد آفرید صاف ترا که شه آن حق

پنداشتت ازل از دهری که تا داشتت باقی و معمور آنچنان ٢٣٢٠

ترا راز آن گفتند انبیا ترا آغاز دانستیم شکر،

عاِبش ست وی در که نه عنکبوتی حادث ست خانه که داند آدمی

دی ست در مرگش و زاد بهاران کو کی ست؟ از باغ این که داند کی پشّه

نهال؟ وقتِ را چوب بداند کی سست حال زاید چوب کاندر کرم

صورتش باشد کرم باشد، عقل ماهیتش از کرم بداند ور ٢٣٢۵

فرسنگ ها آن از دورست پری چون رنگ ها می نماید را خود عقل

می پری به پستی مگس پری، تو پری؟ جایِ چه باالست، ملَک از

می چرد به پستی تقلیدت مرغ می پرد باال سوی عقلت گرچه
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ماست کان نشسته ما و عاریه ست ماست جان وبال تقلیدی علم

زدن باید دیوانگی در دست شدن باید همی جاهل خرد زین ٢٣٣٠

بریز را حیوان آبِ و نوش زهر می گریز زان خود سودِ بینی هرچه

ده وام مفلس به سرمایه و سود ده دشنام ترا بستاید که هر

فاش و باش رسوا و ناموس از بگذر باش خوف جایِ و بگذار ایمنی

را خویش سازم دیوانه ازین بعد را اندیش دور عقل آزمودم

� �

د کاح ن را ه ا ل ا ِد ّ با قک د ِن ذر
� �

عجل از تو خواستی را قَحبه ای اَجل سید شبی دلقک با گفت ٢٣٣۵

جفت کردیمیت مستور یکی تا گفت می بایست باز را این من با

کاستم تن غم ز و گشتند قَحبه خواستم صالح مستورِ نُه گفت

عاقبت این شود چون ببینم تا معرفت بی را قَحبه این خواستم

مغْرسی را جنون جویم سپس زین بسی هم آزمودم من را عقل

� �

ود ه سا وا د را ود را، رگ آن ل، سا آوردِن ن ی
� �

مشکلی در بدو آرم مشورت عاقلی خواهم می گفت یکی آن ٢٣۴٠

مجنون نما آن که جز عاقل، نیست ما شهرِ اندر که گفتش یکی آن

کودکان میان در می دواند فالن نَک سواره، گشته نیی بر

اخترباره ای و آسمان قدرست آتش پاره ای و است رای صاحبِ

شدست پنهان دیوانگی درین او شدست جان را کروبیان او ِفر

سامری چون را گوساله منه سر نشمری جان را دیوانه هر لیک ٢٣۴۵

نهفت اسرارِ و غیب هزاران صد گفت تو با آشکارا ولیی چون

عود ز را سرگین تو ندانستی وا نبود دانش آن و فهم آن ترا مر

شناخت؟ خواهی کی کور ای ورا مر ساخت پرده چون ولی را خود جنون از

بین سرهنگ یکی سنگی هر زیرِ یقین دیدۀ آن بازست ترا گر

برست در کَلیمی را گلیمی هر رهبرست و باز که چشمی آن پیش ٢٣۵٠

٩٠



دوم دفتر

کند بهره با خواست او را که هر کند شُهره ولی هم را ولی مر

ساخت دیوانه را خویش مر او چونک شناخت را او خرد از نداند کس

عبور؟ در او را دزد یابد هیچ کور ز بینایی دزدِ بدزدد چون

عنود دزدِ زند وی بر خود گرچه بود که او دزدِ که نشناسد کور

را؟ درنده سگ آن شناسد کی را صاحب ژنده کورِ سگ گزد چون ٢٣۵۵

� �

دا وِر سگ دِن ه م
� �

وغا شیرِ چون می آورد حمله گدا کور بر کوی در سگی یک

بچشم درویشان خاکِ مه کَشَد در بخشم درویشان آهنگ کُند سگ

سگ تعظیم در کور آمد اندر سگ بیم و بانگ ز شد عاجز کور

بدار من از دست تست، دستِ دست شکار شیرِ ای و صید امیرِ کای

کریم دادش لقب و تعظیم کرد حکیم آن را خر مد ضرورت کز ٢٣۶٠

رسد؟ چه شکارت الغر من چو از اسد کای ضرورت، از هم او گفت

بگشت کوچه در تو می گیری کور دشت به یارانت می گیرند گور

به کید کوچه در تو می جویی کور بصید یارانت می جویند گور

کرد کور قصد بی مایه سگِ وین کرد گور شکارِ عالم سگِ آن

حالل صیدِ بیشه ها در می کند ضالل از رست سگ، آموخت چون علم ٢٣۶۵

کهف اصحابِ شد گشت، عارف چو سگ زَحف چاالکِ شد گشت، عالم چو سگ

چیست؟ اشناسنده نورِ آن خدا ای کیست صید میرِ که شد شناسا سگ

مست جهل ست کز زانست این بلک است چشمی بی از نه نشناسد، کور

خصم بین شد حق فضل از زمین این زمین از کور بی چشم تر خود نیست

شناخت را قارون و کرد قارون خَسفِ نواخت را موسی و دید موسی نورِ ٢٣٧٠

ابلَعی ضیاُار که حق از کرد فهم دعی هر هالکِ اندر کرد رجف

خبر با حق با و ما با بی خبر شرر با نارِ و باد و آب و خاک

نذیر چندین از و حق از بی خبر خبیر حق غیرِ ز آن بعکس ما

حمله شان حیوان آمیزِ ز شد کُند جمله شان منْها َاشَْفقْن الجرم

موات حق با حی، خلق با بود کو حیات زین جمله بیزاریم گفت ٢٣٧۵
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سلیم می باید قلب را حق اُنس یتیم او گردد خَلق، از بماند چون

ناله ای عمیا کورِ آن می کند کاله ای دزدد دزد کوری ز چون

فنم پر دزدِ که دزدیدم، تو کز منم کان را او دزد نگوید تا

ضیا آن و چشم نور ندارد چون را؟ خویش دزد کور شناسد کی

رخت عالمت های او بگوید تا سخت تو را او بگیر هم بگوید، چون ٢٣٨٠

به مزد زن آن برد چه که بگوید تا دزد عصرِ آمد اکبر جِهادِ پس

تبصرت یابی باز ستانی، چون دیده ات کُحل دزدید اوال

حاصل ست آن یقین دل اهل پیش دل ست کردۀ گم که حکمت کالۀ

اثر ز را شیطان دزدِ می نداند بصر و سمع با و جان با کوردل

او پیش خالیق آمد جماد که مجو را آن جماد از جو دل اهل ز ٢٣٨۵

بگو رازی شده کودک آبِ کای او نزد آمد جوینده مشورت

نیست راز روزِ امروز گرد، باز نیست باز در کین حلقه، زین رو گفت

دکان بر من بودمی شیخان همچو المکان در بدی ره را مکان گر
� �

دان ز را تاده ا اب ِت ب ُ دِن وا
� �

دید خُفته مستی دیوار نب در رسید جایی نیم شب در محتسب

سبو اندر هست که خوردم ازین گفت بگو خوردستی؟ چه مستی هی گفت ٢٣٩٠

خفی ست این گفت خورده ام آنک از گفت چیست که واگو سبو در آخر گفت

آن مخفی ست سبو در آنک گفت آن چیست آن خورده ای آنچ گفت

خالب اندر محتسب خَر چون ماند جواب این و سؤال این می شد دور

سخُن هنگام کرد هو هو مست کن آه هین محتسب را او گفت

منحنی غم از تو و شاد من گفت می کنی هو کُن، آه گفتم گفت ٢٣٩۵

شادی ست از می خوران هویِ هوی بیدادی ست و غم و درد از آه،

ستیز این بگذار و متراش معرفت خیز خیز ندانم، این گفت محتسب

بیا زندان تا خیز مستی گفت کجا از من کجا، از تو رو گفت

گرو بردن توان کی برهنه از رو و بگذار محتسب ای مست گفت

شدی کی وین رفتمی، خود خانۀ بدی رفتن قوتِ خود مرا گر ٢۴٠٠
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ّکانَمی د سرِ بر شیخان همچو امکانمی با و عقل با اگر من

� �

دد وم  ع او حال را رگ آن ل سا دِن ن بار دوم
� �

َفرس ران سو این نی بر سواره ای نفس یک آخر که طالب آن گفت

تُندخو و توسن ست بس من کَاسپِ بگو زوتر هین، که او سوی راند

فاش تو کن بیانش می پرسی؟ چه از باش زود نکوبد، تو بر لگد تا

کشید الغَش در و کرد شو برون زو ندید گفتن دل راز مجالِ او ٢۴٠۵

منی؟ چون برای از الیق کیست زنی کوچه درین می خواهم گفت

روان گنج یکی این و رنج دو آن جهان اندر زن اند گونه سه گفت

جداست نیمی ترا، نیمی دگر وآن تراست کُل بخواهی، چون را یکی آن

روان رفتم شو دور شنودی؟ این بدان نبود، ترا او هیچ سیم وآن

ابد تا نخیزی بر بیفتی که لگد نپراند اسپم ترا تا ٢۴١٠

جوان را او دگر بار زد بانگ کودکان میان اندر راند شیخ

گزین بر گفتی، نوع سه زنان این این تفسیر بگو آخر بیا که

خالص یابی غم ز باشد ترا کُل خاص بِکرِ گفتش و او سوی راند

ولد با عیالِ آن، هیچ ست وانک بود بیوه تو، آن نیمی وانک

رود سو آن خاطرش ُکل و مهر بود کودک اولش شوی ز چون ٢۴١۵

رسد تو بر توسنم اسپ مس لگد نندازد اسپ تا شو دور

خواند خویش سوی باز را کودکان راند باز شیخ کرد هویی های

کیا شاه ای ماند سؤالم یک بیا سایل آن کرد بانگش باز

ربود گویم بچه آن میدان ز که بود چه زوتر، بگو سو این راند باز

عجب! ای فعل ست؟ چه این شَیدست؟ چه این ادب و عقل چنین با شه ای گفت ٢۴٢٠

نهان؟ چونی جنون در آفتابی، بیان در کُلّی ِعقل ورای تو

کنند قاضی خودم شهر درین تا می زنند رایی اوباش این گفت

فنی صاحب عالمی، تو چون نیست نی گفتند مرا می گفتم دفع

حدیث گوید قضا در تو از کم که خبیث و حرامست تو وجود با

پیشوا و کنیم شَه تو از کمتر ما که دستوری نیست شریعت، در ٢۴٢۵
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بدم که همانم باطن در لیک شدم دیوانه و گیج ضرورت زین

دیوانه ام کنم، پیدا اگر گنج ویرانه ام من و گنج ست من عقل

نشد خانه در و دید را عسس این نشد دیوانه که دیوانه اوست

غرض هر بهرِ نیست بهایی این عرض نه آمد جوهر من دانش

می خورم من و می روید زمن هم شکّرم نیستانِ قندم، کانِ ٢۴٣٠

فغان دارد مستمع نُفورِ کز آن تعلیمی ست و تقلیدی علم

دنی ست دنیای طالب علم همچو روشنی ست بهر نه دانه، پی چون

خالص عالم ازین یابد تا که نه خاص و عام بهر علم ست طالب

برد گفت در، از راند نورش که چون کرد سوراخ طرف هر موشی همچو

می نمود جهدی ظلمات آن در هم نبود ره نورش و دشت سوی چونک ٢۴٣۵

پرد مرغان چون و موشی از ِبرهد خرد ِپر دهد، پر خدایش گر

سماک راه رفتن از ناامید خاک زیر بماند پر، نجوید ور

بود خریداران روی عاشق بود جان بی آن که گفتاری علم

رفت و مرد نباشد، خریدارش چون زَفت علم، بحثِ وقتِ باشد گرچه

اْشتَرٰى اله که باال، می کَشَد مرا او خدای ست، من مشتریِ ٢۴۴٠

حالل کسب خورم، خود خون بهای ذوالجالل جمالِ من خون بهای

گل؟ مشت یک کند خریداری چه بِهِل را مفلس خریداران این

زردرو دایم خوارست گل زانک مجو را گل مخر، را گل مخور، گل

ارغوان چون چهره ات تجلّی، از جوان باشی دایما تا بخور دِل

سزاست خود را خفی لطفِ تو لطف ماست کار حدِّ نه بخشش این رب یا ٢۴۴۵

مدَر ما پردۀ و دار بر را پرده بخر را ما ما، دستِ از گیر دست

رسید ما استخوان تا کاردش پلید نفس ازین را ما خر باز

تخت؟ و بی تاج شَه ای گشاید کی سخت بندِ این بیچارگان ما چو از

گشود؟ تو فضل که جز تواند کی ودود ای را گران قفل چنین این

نزدیکتر ما به ما از توی چون سر گردانیم تو سوی خود ز ما ٢۴۵٠

رست چه از گلستان گلخن در گرنه، تست تعلیم و بخشش هم دعا این

نقل کرد نتوان تو اکرام ز جز عقل و فهم روده، و خون میانِ در

آسمان بر می زند نورش موج روان نور این پیه، پاره دو از
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جو همچو حکمت سیالبِ می رود ازو آمد، زبان که گوشت پاره

هوش هاست میوه ش که جان بباغ تا گوش هاست نامش که سوراخی سوی ٢۴۵۵

اوست فرع عالم بستان های و باغ اوست شرع جان ها باغ شاه راه

خوان انهار َتحتَها تَجری زود آن است آن خوشی سرچشمۀ و اصل
� �

را مار ّسالم ا ه ع ول ر ت ٔه ّ
� �

را زار یار کرد عیادت چون را بیمار آن مر پیغامبر گفت

خورده ای؟ زَهربایی جهالت از کرده ای؟ دعایی نوعی مگر که

می آشفته ای نفس مکر ز چون می گفته ای؟ دعا چه آور یاد ٢۴۶٠

ساعتی آید یادم من، با دار همتی ا نیست، یادم گفت

دعا آن را او آمد خاطر پیش مصطفی نوربخش حضورِ از

باطل ست و حق فرقِ که روشنی دل ست تا دل از که روزن زان تافت

بوالفضول من گفته ام که دعا آن رسول ای آمد یادم اینک گفت

می زدم حشایِش اندر دست غرقه می آمدم گنه گرفتارِ چون ٢۴۶۵

شدید بس عذاب از را مجرمان می رسید وعیدی و تهدید تو از

ناگشود قفل و بود محکم بندِ نبود چاره و می گشتم مضطرب

ستیز جای نی توبه، امید نی گریز راه نی و صبر مقام نی

من خالقِ ای که می کردم آه حزن از ماروت چو و هاروت چو من

اختیار بکردند را بابل چاه آشکار ماروت و هاروت خطر از ٢۴٧٠

ساحروشند و عاقل و گربزند کشند اینجا آخرت عذابِ تا

دود رنج آتش، ز باشد سهل تر بود خویش بجایِ و کردند نیک

آن پیش دنیا رنج باشد سهل جهان آن رنج وصفِ ندارد حد

می کند دادی و زجری بدن بر می کند جِهادی کو آن خُنُک ای

می نهد عبادت رنج این خود بر رهد وا جهانی آن رنج ز تا ٢۴٧۵

شتاب من بر بِران عالم درین هم عذاب آن رب یا که همی گفتم من

می زدم حلقه درخواست چنین در باشدم فراغت عالم آن در تا

شد آرام بی رنج از من جان شد پیدام رنجوریی چنین این
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بد و نیک و خویش ز گشتم بی خبر خود اورادِ از و ذکر از مانده ام

تو بوی مبارک وی خجسته ای تو روی من کنون نمی دیدم گر ٢۴٨٠

غمخوارگی این شاهانه کردیم یکبارگی من بند، از می شدم

بن و بیخ از را خویش تو مکَن بر مکُن دیگر دعا این هی هی گفت

بلند؟ کوه چنان تو بر نهد که نژند مورِ ای داری طاقت چه تو

فن هیچ نالفم جلدی سرِ از من که سلطان ای کردم توبه گفت

مبتال مانده تیه در گنه از ما و موسی تو و تیه ست جهان این ٢۴٨۵

بوده اند اول گام اندر آخر می پیموده اند راه موسی قوم

اسیر اول منزل در همچنان اخیر در و می رویم ره سال ها

شدی پیدا کَران و راه را تیه بدی راضی ما ز موسی دل گر

سما؟ از هیچ خوانمان رسیدی کی ما ز او بودی بیزار کُل به ور

شدی جان امانِ بیابان مان در شدی؟ جوشان چشمه ها سنگی ز کی ٢۴٩٠

زدی ما بر لهب منزل اندرین آمدی آتش خود خوان جای به بل

ما یار گاهی و ماست خصم گاه ما کار اندر موسی شد دل دو چون

بال تیر می کند رد او لمح ما رخت در می زند آتش خشمش

عزیز ای لطفت ز نادر این نیست نیز؟ خشم گردد حلم که بود کی

چنین قاصد می برم موسی نام این بهر از وحشت ست حاضر مدح ٢۴٩۵

تن؟ هیچ از آورم یاد تو پیش من که دارد روا کی موسی ورنه

قرار بر ثابت، کوه چون تو عهدِ هزار و بار صد بشکست ما عهدِ

فزون هم کُه صد ز و کوه تو عهدِ زبون بادی هر به و کاه ما عهدِ

لون ها امیرِ ای کن رحمتی ما تَلوین بر که قوت آن حق

بیش شاه ای مکُن ما امتحان خویش رسوایی و دیدیم را خویش ٢۵٠٠

مستعان کریم ای باشی، کرده نهان را دیگر فضیحت های تا

ضالل در و بی حدیم ما کژی در کمال در و جمال در تو بی حدیِ

لئیم مشتی حدِ بی کژیِ بر کریم ای بگمار خویش حدیِ بی

ماند دیوار یکی و بودیم مصر ماند تار یک ما تقطیع از که هین

دیو جان کُلّی شاد نگردد تا خدیو ای َالبقیه اَلبقیه ٢۵٠۵

جست باز را گمرهان کردی تو که نخست لطف آن بهرِ نی، ما بهرِ
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شَحم و لحم در رحم ها نهاده ای رحم بنمای قدرتت، نمودی چون

مهترا فرما، تعلیم دعا تو ترا افزاید خشم گر دعا این

زشت دیو از رست که دادی رجعتش بهشت از بیفتاد کادم آنچنان

برد بازی ازو نطعی چنین بر بگذرد؟ آدم ز کو بود کی دیو ٢۵١٠

دمدمه آن شده حاسد لعنت همه شد آدم نفع حقیقت در

برید را خود خانۀ ستون پس ندید بازی صد دو و دید بازیی

بِران او کشتِ به را آتش باد دیگران کشتِ به شب زد آنشی

را ریو آن دید خصم زیانِ تا را دیو لعنت بود چشم بندی

او دیوِ دیوِ بود آدم گویی او ریوِ شد او جان زیان خود ٢۵١۵

کند کینش پر و خودبین و حاسد کند کژبینش که باشد این لعنت

زند وی بر و آید باز عاقبت بد کرد آنک هر که نداند تا

وکْس و نقصان و گردد وی بر مات بعکس بیند فَرزین بندها جمله

را ریش بیند ناسور و مهلک را خویش بیند هیچ او گر که زان

برون آرد حجاب از را او درد درون دیدن چنین زین خیزد درد ٢۵٢٠

ره هیچ نیابد زادن در طفل زَه دردِ را مادران نگیرد تا

قابله ست مثال نصیحت ها این حامله ست دل و دل در امانت این

رهی ست را کودک درد باید، درد نیست درد را زن که گوید قابله

گفتن ست الحق اَنَا بی دردی زانک ره زن ست باشد بی درد او که آن

رحمت ست گفتن وقت در اَنَا آن لعنت ست گفتن وقت بی اَنَا آن ٢۵٢۵

ببین شد، لعنت فرعون اَنَا آن یقین شد رحمت منصور، اَنَا آن

را اعالم واجب ست، بریدن سر را بی هنگام مرغ هر الجرم

را نفس گفتن ترک و جهاد در را نفس کُشتن چیست؟ بریدن سر

ایمنی کُشتن ز او یابد که تا کَنی بر کزدم نیش که چنان آن

سنگسار بالی از مار رهد تا مار ز زهری پر دندانِ کَنی بر ٢۵٣٠

گیر سخت را نفس کُش آن دامن پیر لظ جز را نفس َنکْشَد هیچ

اوست جذبِ آید که قوت هر تو در هوست توفیق آن سخت، بگیری چون

جان جانِ از بود جان، کارد چه هر دان راست تیمر اذْ تیمر ما

دار اومید ازو دم آن بدَم، دم بردبار و وی ست گیرنده دست
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خوانده ای سخت گیرش و دیرگیر مانده ای او بی دیر گر غم نیست ٢۵٣۵

حضرتش ندارد غایب دمت یک رحمتش گیرد سخت گیرد، دیر

والضحی می خوان اندیشه سرِ از وال و وصل این شرح خواهی تو ور

است کی او فضل نقصانِ آن لیک است وی  از بدی ها هم گویی تو ور

محتشم ای گویمت مثالی من هم اوست کمالِ دادن بدی آن

صفا بی نقشی و صاف نقش های نقش ها گونه دو نقّاشی کرد ٢۵۴٠

زشت ابلیسانِ و عفریتان نقش خوش سرشت حورِ و کرد یوسف نقش

اوست رادیِ آن نیست، او زشتی اوست اُستادیِ نقش گونه دو هر

َتنَد بر گردش به زشتی ها جمله کند زشتی غایتِ در را زشت

شود رسوا اُستادیش منکرِ شود پیدا دانشش کمالِ تا

است مخلص و گبر َخّقِ سبب زین است ناقص کردن، زشت نداند ور ٢۵۴۵

ساجدند دو هر و خداوندیش بر شاهدند ایمان و کفر رو ازین پس

قاصدست و رضا جویای زانک ساجدست طوعاً که دان مؤمن، لیک

دیگرست مرادی او قصدِ لیک یزدان پرست هم گبر ُکرهاً هست

می کند امارت دعویِ لیک می کند عمارت سلطان قلعۀ

شود سلطانی قلعه خود عاقبت بود او ملکِ که تا یاغی گشته ٢۵۵٠

جاه بهرِ از نه معمور، می کند پادشاه برای قلعه آن مؤمن

مهین زشت بر و خوب بر قادری زشت آفرین شَه ای گوید زشت

عیب ها از گردانیدیم پاک بها و حسن شَه ای گوید خوب

� �

ش د وزا آ دعا و را مار آن ّسالم، ا ه ع ر، غا دن ت ّ و
� �

را دشوار سهل کُن کای بگو این را بیمار آن مر پیغامبر گفت

حسن عقْبانٰا دارِ فی آتنٰا حسن دْنیانٰا دارِ فی آتنٰا ٢۵۵۵

شریف ای باشی تو خود ما منزل لطیف کُن بستان چو ما بر را راه

مشترک راه بود دوزخ که نی ملَک ای گویند حشر در مؤمنان

نار و دود ره اندرین ندیدیم ما گذار یابد برو کافر و مؤمن

دنی؟ گذرگاه آن بود کجا پس آمنی بارگاه و بهشت نَک
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گذر اندر دیده اید جا فالن که خُضر روضۀ آن که گوید ملک پس ٢۵۶٠

درخت و بستان و باغ شد شما بر سخت سیاست گاه و بود آن دوزخ

را فتنه جوی گبرِ آتشی را دوزخ خوی نفس این شما چون

خدا بهر از کُشتید را نار صفا پر شد او و کردید جهدها

هدی نورِ و شد تقوی سبزۀ می زدی شعله که شهوت آتش

شد علم هم شما از جهل، ظلمتِ شد حلم هم شما از خشم، آتش ٢۵۶۵

شد گلزار بد، خار چون حسد آن و شد ایثار شما از حرص، آتش

پیش پیش جمله کُشتید حق بهر خویش آتش های جمله این شما چون

انداختید وفا تخم اندرو ساختید باغی چو را ناری نفس

جو طرف بر چمن در سرایان خوش اندرو تَسبیح و ذِکر بلبالنِ

آورده اید آب نفس جحیم در کرده اید اجابت را حق داعی ٢۵٧٠

نوا و برگ و گلشن و گشت سبزه شما حق در نیز ما دوزخ

معتبر ثوابِ و احسان و لطف پسر؟ ای مکافات را احسان چیست

فانی ایم؟ ما بقا اوصاف پیش قربانی ایم؟ ما گفتید شما نی

پیمانه ایم آن و ساقی آن مست دیوانه ایم گر و قَّش اگر ما

می دهیم گروگان را شیرین جان می نهیم سر او فرمان و خط بر ٢۵٧۵

ماست کار جانسپاری و چاکری ماست اسرارِ در دوست خیال تا

سوختند عاشق جان هزاران صد افروختند بال شمع کجا هر

پروانه اند را یار روی شمع خانه اند درون کز عاشقانی

جوشنند چون ترا مر بالها وز روشنند تو با که رو آنجا دل ای

می کنند جا ترا جان میان در می کنند مۈاسا جنایاتت بر ٢۵٨٠

می کنند جا چون باده پر ترا تا می کنند جا ترا جان میان زان

منیر بدر ای کُن خانه فلک در گیر خانه ایشان جان میان در

کنند پیدا سرها تو بر که تا کُنند وا دل دفترِ عطارد چون

مه پاره ای ار زن، کامل هم بر آواره ای چون باش، خویشان پیش

چیست؟ آمیز همه این مخالف با چیست؟ پرهیز خود ُکل از را جزو ٢۵٨۵

رهش در گشته عین بین غیب ها روِش در گشته نوع بین را جنس

مدد؟ یابی کی عشوه و دروغ از بی خرد ای خری عشوه زن چو تا
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جیب به زن چون می نهی می ستانی، فریب و شیرین لفظ و چاپلوس

گمرهان ثنایِ از آید بهتر شهان سیلی و دشنام ترا مر

کسان اقبالِ ز گردی کَسی تا خسان شهدِ مخور خور، شاهان فْعص ٢۵٩٠

جسد گردد جان روح، پناه در رسد دولت و خلعت ازیشان زانک

اوستا از بگریختست او که دان بی نوا و برهنه بینی کجا هر

بی حاصلش بدِ کورِ دلِ آن دلش می خواهد که گردد چنان تا

آراستی را خویش و را خویش خواستی اُستا که گشتی چنان گر

بدان این می گریزد، دولت ز او جهان در گریزد اُستا از که هر ٢۵٩۵

بزن دینی پیشۀ اندر چنگ تن کَسبِ در آموختی پیشه ای

کُنی؟ چون ازینجا، آیی برون چون غنی و گشتی پوشیده جهان در

مغفرت کسبِ دخل آید اندر آخرت کاندر آموز پیشه ای

حسب اینجاست کسب که نپنداری تا کسب و بازار پر شهری ست جهان آن

کودکان لعبِ کسب ست آن پیش جهان کسبِ کین گفت تعالی حق ٢۶٠٠

می کُند مساسی صحبت کُن شکل تَنَد طفلی بر که طفلی آن همچو

زمان تعبیرِ که جز نبود سود دکان بازی در سازند کودکان

تنه یک بمانده رفته، کودکان گرسنه آید خانه در شود، شب

َتعب پر خالی، کیسه گردی باز شب مرگ و بازی گه ست جهان این

حرون ای را، حق نورِ قابلیت اندرون جذب و عشق ست دین کسب ٢۶٠۵

بس بگذار کُنی؟ خَس کسبِ چند خس نفس این خواهدت فانی کسب

ردیف را آن بود مکری، و حیله شریف کسبِ جویدت گر خَس نفس

� �

ت ماز و ز، را عاوّ س اب دِن دار
� �

ستان بستر بر قصر، در بد خُفته مؤمنان خال که آمد خبر در

بود خسته مردم زیارت های کز بود بسته در اندرون از را قصر

مرد گشت پنهان بگشاد، چون چشم کرد بیدار ورا مردی ناگهان ٢۶١٠

نمود؟ جرأت و گستاخی کین کیست نبود ره را کس قصر اندر گفت

نشان گشته نهان زان بیاید تا زمان آن کرد طلب و برگشت گرد
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رو می کرد نهان پرده پس در کو دید را مدبِری در پس او

َشقی ست ابلیس فاش نامم گفت چیست؟ تو نام کیستی؟ تو هی گفت

ضد و عکس بر مگو من با گو راست به جِد؟ کردی چرا بیدارم گفت ٢۶١۵

� �

را او عاو ِن واب و دن ھا و وش رو و را عاوّ س اب دن اف از
� �

دوید می باید زود مسجد سوی رسید آخر نماز هنگام گفت

می بسفت معنی ِرد چون مصطفی گفت الفَوت لقَب الطاعاتِ عجِلُوا

مرا باشی ره نما بخیری که ترا نبود غرض این نی نی گفت

می کُنم پاسبانی که گویدم مسکَنم در نهان از آید دزد

را؟ مزد و ثواب داند کی دزد را؟ دزد آن کنم باور کجا من ٢۶٢٠

� �

را عاو ُ س اب ن واب باز
� �

پیموده ایم بجان را طاعت راه بوده ایم فرشته اول ما گفت

بدیم همدم را عرش ساکنانِ بدیم محرم را راه سالکانِ

شود؟ بیرون دل ز کی اول مهرِ رود؟ دل از کجا اول پیشۀ

الوطن؟ بح رود کی تو دل از خُتَن یا بینی روم گر سفر در

بوده ایم وی درگه عاشقانِ بوده ایم می این مستان از هم ما ٢۶٢۵

کاریده اند ما جان در او عشق ببریده اند او مهرِ بر ما نافِ

بهار اندر خورده ایم رحمت آب روزگار از دیده ایم نیکو روز

داشته ست؟ بر او نه را ما عدم از کاشته ست؟ فضلش دست را ما که نی

گردیده ایم رضا گلستانِ در دیده ایم نوازش وی کز بسا ای

می گشاد ما از لطف چشمه های می نهاد رحمت دست ما سر بر ٢۶٣٠

او جنبانید؟ کی را گاهوارم شیرجو بودم که طفلی ام وقت

او؟ تدبیر جز پرورد مرا کی او؟ شیرِ غیر شیر خوردم کی از

واگشود؟ مردم ز را آن توان کی وجود اندر رفت شیر با کان خوی

َکرم؟ درهای گردند کی بسته کَرم دریای کرد عتابی گر
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غش ست از غباری چون وی بر قهر بخشش ست و لطف و داد نقدش، اصل ٢۶٣۵

نواخت او آفتابِ را ذره ها بساخت را عالم لطف برایِ از

دانستن ست او وصل قدرِ بهرِ آبستن ست اگر قهرش از فُرقت،

وصال امای قدرِ بداند جان گوشمال فراقش را جان دهد تا

است بوده احسان خلق، از من قصد است فرموده حق که پیغامبر گفت

کنند دست آلودی شهدم ز تا کنند سودی من ز تا آفریدم ٢۶۴٠

کَنم بر قبایی من برهنه وز کنم سودی تا که آن برای نه

مانده ست خوبش روی در من چشم رانده ست پیشم ز که روزی چند

سبب در گشته مشغول کسی هر عجب! ای قهر، چنین رویی چنان کز

باعث ست را حادثی حادث زانک حادث ست کان ننگرم را سبب من

می کُنم پاره دو حادث، آن هرچه می کُنم نظاره را سابق لطفِ ٢۶۴۵

جحود از نه خیزد، عشق از حسد آن بود که گیرم حسد از سجده ترکِ

همنشین غیری دوست با شود که یقین خیزد دوستی از حسد هر

زی دیر گفتن عطسه، شرط همچو غیرت پزی دوستی شرط هست

فزود در دانم چه کن، بازی گفت نبود بازی این جز نَطعش بر چونک

انداختم بال در را خویشتن باختم من بد، که بازی یکی آن ٢۶۵٠

او ماتِ اویم، ماتِ اویم ماتِ او لذّاتِ می چشَم هم بال در

شش دره؟ از جهت شش در کس هیچ سره ای را خویشتن رهاند چون

نهد کژ مرورا چون بی که خاصه رهد وا چون شش کُل از شش جزوِ

شش ست خّقِ که برهاند اوش آتش ست درون او شش در که، هر

او آن و حضرت ست دست باف او ایمانِ گر و کفرست اگر خود ٢۶۵۵

� �

را او م س اب با عاو دن باز
� �

کاست ست ازینها تو بخش لیک راست ست اینها که را او امیر گفت

آمدی خزینه در کردی، حفره زدی ره تو من چو را هزاران صد

نیست؟ پاره جامه ش تو دست کز کیست نیست چاره نسوزم تو از آتشی،

نیست چاره چیزی تو نسوزانی تا سوزانیدنی ست چو آتش ای طبعت
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کند دزدانت جمله اوستادِ کند سوزانت که باشد این لعنت ٢۶۶٠

عدو؟ ای مکرت پیش باشم چه من روبرو شنیدی گفتی، خدا با

گیر مرغ لیکن مرغان ست بانگ صفیر بانگِ چون تو معرفت های

آمدست کاشنایی غره مرغ زدست ره آن را مرغ هزاران صد

اسیر اینجا شود آید هوا از صفیر بانگِ بشنود چون هوا در

َشرحه اند شَرحه سینه و کباب دل نوحه اند در تو مکر از نوح قوم ٢۶۶۵

اندهان و عذاب در فکندی در جهان در دادی باد تو را عاد

غوط خوردند تو ز سیاهابه در لوط قوم سنگسارِ آن بود تو از

انگیخته فتنه ها هزاران ای ریخته آمد تو از نمرود مغزِ

وقوف او نیابید تو از گشت کور فیلسوف ذَکی فرعونِ عقل

شده بوجهلی تو از هم بوالحکَم شده نااهلی تو از هم بولهب ٢۶٧٠

را استاد هزار صد کرده مات را یاد بهرِ شطرنج برین ای

دلت گشته سیه دل ها، سوخته مشکلت فَرزین بندهای ز ای

ذره ای سلیمان وین کوهی چو تو قطره ای خالیق تو، مکری بحرِ

مصع نم ا طوفانیم غرقِ مخْتَصم ای تو مکرِ از رهد کی

مفترِق تو از جمع و سپاه بس محترِق تو از سعد ستارۀ بس ٢۶٧۵

� �

را عاو س اب ِن واب باز
� �

را نقد و را قلب محکَّم من عقده ها این گشای ابلیسش گفت

حق کرد قلبم و نقد امتحانِ حق کرد کلبم و شیر امتحانِ

کرده ام او قیمتِ صیرفی ام، کرده ام؟ سیه رو کی من را قلب

می َکنَم بر را خشک شاخه های می کنم رهنمایی را نیکوان

کیست جنس حیوان که آید پدید تا چیست؟ بهرِ از می نهم، علف ها این ٢۶٨٠

شکی آهویی و گرگیش در هست کودکی زاید چو آهو از گرگ

تیز گام او کُنَد سو کدامین تا بریز پیشش استخوان و گیاه تو

رگ ست آهو یقین خواهد گیا ور سگ ست آید، استخوان سوی به گر

شر و خیر جهانی دو هر ازین زاد همدگر با شد جفت لطفی و قهر
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کن عرضه را جان قوتِ و نفس قوتِ کن عرضه را استخوان و گیاه تو ٢۶٨۵

سرورست خواهد، روح غذای ور اَبترست جوید، نفس غذایِ گر

گهر یابد جان بحرِ در رود ور خر هست تن، خدمتِ او کند گر

اندرند کار یک به دو هر این لیک شرند و خیر مختلف دو این گرچه

می کنند عرضه شهوات دشمنان می کنند عرضه طاعات انبیا،

نیم ایشان خالق من، داعیم نیم یزدان کنم؟ بد چون را نیک ٢۶٩٠

آیینه ام را خوب و را زشت َنه ام رب سازم؟ زشت من را خوب

را مرد می نماید سیه رو کین را درد از آینه هندو سوخت

زدود من رویِ که هن را او جرم نبود من از گناه آیینه گفت

کو؟ خوب و کو زشت بگویم تا راست گو و کرد غماز مرا او

گواست ایزد نیستم، زندان اهل کجاست؟ زندان گوا بر گواهم، من ٢۶٩۵

دایه وار من می کنم تربیت ها میوه دار نهالِ بینم کجا هر

مشک پشک از رهد تا من می برم خُشک و تلخ درخت بینم کجا هر

خطا؟ بی سر می بری چه مرا مر فتی کای را باغبان گوید خشک

تو؟ رمج تو خشکی نباشد بس زشت خو ای خَمش گوید باغبان

پیم می بری بی جرم چرا تو نیم کژ من، راستم گوید خشک ٢٧٠٠

بودیی تَر بودیی، کژ کاشکی مسعودیی اگر گوید باغبان

آغشتیی زندگی آبِ اندر گشتیی حیاتی آبِ جاذب

تو صلو نبوده خوش درختِ با تو اصل و است بوده بد تو تخم

زند بر نهادش اندر خوشی آن کند ۇصلت خوشی با ار تلخ شاخ

� �

س اب با عاو دن ف ُ
� �

مجو ره من، در نیست ره ترا مر مگو حجت راه زن ای امیر گفت ٢٧٠۵

خرم کی آری، که لباساتی هر تاجرم و غریب من و ره زنی

مشتری را کسی رختِ نه ای تو کافری از مگرد من رختِ گردِ

فن و مکرست مشتری نُماید ور راه زن را کسی نبود مشتری

عدو زین را ما فریاد خدا ای کدو؟ اندر حسود این دارد چه تا

١٠۴



دوم دفتر

نمد ره زن، این من از رباید در دمد من در دگر فصلی یکی گر ٢٧١٠

� �

ن وا رت و س، اب از ی عا ق رت عاو دِن
� �

سیاه شد گلیمم نه ار گیر، دست اله ای دودست همچو حدیثش این

خسیس هر و شریف هر فتنۀ کوست بِلیس با نیایم بر حجت به من

َتک ست بی سگ، این برقِ چون تکِ در بگ ست اسما علَّم کو آدمی

سماک از شد او شَستِ در سمک چون خاک روی بر انداختش بهشت از

حدی را فسونش و دستان نیست می زدی ظَلمنٰا انّٰا نوحۀ ٢٧١۵

مضمرست وی در سحر هزاران صد شَرست او حدیثِ هر اندرونِ

هوس افروزد مرد در و زن در نفس در ببندد مردان مردیِ

گو راست کردی؟ بیدار چِیم بر فتنه جو خلق سوزِ بِلیس ای

� �

را ود س ت س، اب ِ باز
� �

نشان صد با را راست او نشنود گمان بد باشد که مردی هر گفت

شد بیش خیالش آری، دلیل چون شد خیال اندیش که درونی هر ٢٧٢٠

شود آلت را دزد غازی، تیغ شود علّت رود، وی در سخن چون

جنون گفتن، سخن ابله با هست سکون و سکوت ست او جواب پس

لئیم نفس آن ِشر از بنال تو سلیم ای نالی چه حق با من ز تو

شود مختَل تو طبع بگیرد تب شود دنبل ترا حلوا، خوری تو

را تلبیس آن خود از نبینی چون را ابلیس کُنی لعنت گنه بی ٢٧٢۵

می روی دنبه سوی روبه چو که غَوی ای تست از ابلیس، از نیست

چرا؟ تو ندانی این باشد، دام دنبه ها ببینی سبزه در چونک

کرد کور عقلت و چشم دنبه میل کرد دور دانش ز کت ندانی زان

مَتخْتَص ال نَتج السودا کنَفْس مصی یکمعی اءْشیا کبح

کین و حرص از و بیزارم بد ز من مبین کژ کژ منه، من بر گنه تو ٢٧٣٠

تموز گردد دیم تا انتظارم هنوز پشیمانم کردم بدی من
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زن و مرد هر نهد من بر خود فعل من خلق میان گشتم متّهم

طنطنه ست در او که باشد متّهم گرسنه ست اگرچه بیچاره گرگِ

زَفت لوتِ از است تُخمه گوید خلق رفت راه نتواند چون ضعیفی از

� �

را س اب عاو دِن حاح ا باز
� �

می خواَندَت راستی سوی داد نرهانَدَت راستی غیر گفت ٢٧٣۵

من جنگ غبارِ ننشاند مکر من چنگِ از رهی وا تا گو راست

اندیشه ها پر اندیش خیال ای را؟ راست و دروغ دانی چون گفت

است بنهاده محک را نیکو و قلب است داده نشانی پیغامبر گفت

طروب اْنینمط دْقاَلص گفت القُلوب فی بیر ذْبکَال است گفته

فروغ نفروزد هیچ روغن و آب دروغ گفتارِ ز نیارامد دل ٢٧۴٠

دل ست دام دانۀ راستی ها دل ست آرام راست حدیثِ در

آن و این چاشنی نداند که دهان بد باشد، رنجور مگر دل

علیم باشد را راست و کذب طعم سلیم دل علّت و رنج از شود چون

ربود را سلیمی آدم دل از فزود گندم سوی چون آدم حرص

کرد نوش قاتل زهرِ و گشت غره کرد گوش را عشوه ات و دروغ پس ٢٧۴۵

هوس مستِ از تمییز می پرد نفس آن ندانست گندم از کزدم

ترا دستانِ اَند پذیرا زان هوا و اَند آرزو مستِ خلق

کرد راز آشنای را خود چشم کرد باز خُو هوا از را خود که هر

� �

را او ِن واب و ضا ِ آ از ی ِ کا ش
� �

چیست؟ ز گریه قاضیا نایب گفت می گریست و بنشاندند قاضیی

تست مبارک باد و شادی وقت تست فریاد و گریه وقت نه این ٢٧۵٠

جاهلی عالم دو آن میانِ در بی دلی؟ راند حکم چون اَه، گفت

بند؟ دو زان داند چه مسکین قاضی واقفند خود واقعۀ از خصم دو آن

مالشان و خونشان در رود چون حالشان از غافل ست و جاهل ست
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ملّتی شمع لیک تو، جاهلی علّتی و عالم اند خصمان گفت

دیدگان نورِ هست فراغت آن میان در نداری علّت تو که زان ٢٧۵۵

کرد گور اندر علّت را علم شان کرد کور غرض شان را عالم دو وان

کند ظالم و کژ علّت را، علم کند عالم بی علّتی را، جهل

بنده ای و ضریر کردی، طمع چون بیننده ای نستدی، رشوت تو تا

خورده ام کَم شهوتی لقمه های کرده ام وا را خوی من هوا از

دروغ از حقیقت داند را راست فروغ با شد دلم چاشنی گیرِ ٢٧۶٠

� �

را س اب عاو آوردن ار ا
� �

دغا ای تو بیداریی دشمن مرا؟ مر کردی بیدار چرا تو

بری را دانش و عقل خمری همچو آوری خواب همه خشخاشی، همچو

مجو حیلت ها تو دانم را راست گو راست هین کرده ام چارمیخت

خو و طبع اندر باشد آن صاحبِ او که دارم، طمع آن کس هر ز من

لشکری نگیرم را مخَنّث مر شکری می نجویم سرکه ز من ٢٧۶۵

آیتی حق از خود یا حق بود کو بتی از نجویم من گبران همچو

خُشک خشتِ نجویم جو آب در من مشک بوی می نجویم سرگین ز من

بخیر گرداند بیدار مرا کو غیر کوست نجویم این شیطان ز من

صبر و استیز کرد نشنید ازو میر غَدر و مکر از بِلیس آن بسیار گفت

� �

عاو را ود رِ س اب ِن ت را
� �

فالن ای می دان بیدار، کردمت آن بهرِ بگفتش دندان نب از ٢٧٧٠

دولت فراز پیغامبرِ پی از نماز در جماعت اندر رسی تا

ضیا بی گشتی تاریک جهان این ترا مر رفتی وقت از نماز گر

مشک ها مثالِ تو، چشم دو از اشکها رفتی درد و غبین از

ساعتی وی از نشکیبد الجرم طاعتی در کسی هر دارد ذوق

نیاز؟ آن فروغ کو و نماز کو نماز صد بودی درد و غبین آن ٢٧٧۵
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� �

ت ما ماِز وِت ص ِ خ ُ آن وردِن رت ِ ی
� �

برون همی آمد مسجد از مردم درون مسجد در می رفت یکی آن

زود؟ آیند برون می مسجد ز که بود چه را جماعت که پرسان گشت

راز ز شد فارغ و کرد جماعت با نماز پیغامبر که گفتش یکی آن

السالم بدادست پیغامبر چونک خام مرد ای می روی در کجا تو

خون بوی دل از می داد او آه برون شد اَه آن از دود و آه گفت ٢٧٨٠

عطا بادا ترا، من نماز وین را آه آن بده گفتا یکی آن

نیاز صد با را آه آن ستَد او نماز پذرفتم و آه دادم گفت

شفا و حیوان آب خریدی که هاتفی بگفتش اندر، بخواب شب

قبول خلقان جملۀ نمازِ شد دخول این و اختیار این حرمتِ

� �

را ود م عاو س ِاب اِر ِا ٔه َ
� �

نهاد باید میان اندر خود مکر راد میرِ ای بگفت عزازیلش پس ٢٧٨۵

فغان و آه دل دردِ از می زدی زمان آن می شد فوت نمازت گر

نماز و ذکر صد دو از درگذشتی نیاز آن و فغان آن و تأسف آن

حجاب آهی چنان نسوزاند تا نهیب از کردم بیدار ترا من

ترا مر نباشد راهی بدان تا ترا مر نباشد آهی چنان تا

کین و مکرست من کار عدُوم، من چنین کردم حسد از حسودم، من ٢٧٩٠

الیقی را این تو آید این تو از صادقی گفتی، راست اکنون گفت

میار زحمت مگس، سگ! ای نیم من شکار داری مگس تو، عنکبوتی

َتنَد؟ ما به گردِ کی عنکبوتی کند شه شکارم اسپیدم بازِ

صال را مگس ها زن دوغی سویِ هال توانی، تا می گیر مگس رو

یقین آن باشد دوغ و دروغ هم انگبین سوی به تو بخوانی ور ٢٧٩۵

بود گرداب آن کَشتی، نمودی تو بود خواب کردی، بیدار مرا تو

راندی بهترِ خیر از مرا تا می خواندی زان خیر در مرا تو
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� �

رد ب و د یا را د ود ه آ دیک را، ب خا صا ص آن دادِن آواز د دِن وت
� �

می دوید او پی اندر وثاق، در دید دزد شخصی که ماند بدان این

ُخویش اندر تَعب آن افکند در تا پی اش اندر دوید میدان سه دو تا

یابدّش در جهد، اندر بدو تا آمدش نزدیک که حمله آن اندر ٢٨٠٠

بال عالماتِ این ببینی تا بیا که کردش بانگ دیگر دزدِ

زار زارِ اینجا حال ببینی تا کار مردِ ای گرد باز و باش زود

رود من بر این زود، نگردم گر بود دزدی طرف کان باشد گفت

کند؟ کی سودم دزد این بستن زند دستی من فرزندِ و زن در

َندَم آید پیش زود، نگردم گر می خوانَدَم کرم از مسلمان این ٢٨٠۵

به راه آمد باز بگذاشت، را دزد نیکخواه آن شَْفقَتِ امیدِ بر

کیست؟ دست از تو بانگِ و فغان این چیست؟ احوال نکو یار ای گفت

َزن به مزد دزدِ رفته ست طرف این دزد پایِ نشانِ بین اینک، گفت

نشان و نقش بدین رو او پی در قلتبان دزدِ پای نشان نَک

ورا مر آخر بودم گرفته من مرا می گویی چه ابله ای گفت ٢٨١٠

پنداشتم آدمی را خر تو من بگذاشتم تو بانگِ از را دزد

نشان؟ بود چِه یافتم، حقیقت من فالن ای هرزه چه و ژاژست چه این

گهم آ حقیقت از نشان ست، این می دهم نشانت حق از من گفت

گهی آ حال زین و دزدی تو بلک ابلهی خود یا تو طراری گفت

نشان کاینک ورا، رهانیدی تو کَشان من می کشیدم را خود خصم ٢٨١۵

بیِنات یا کو آیات وصال در جِهات از برونم من جهت گو، تو

ذات کرد گم کو آن ست صفات، در صفات از محجوب مردِ بیند صنع

نظر؟ او صفات اندر کنند کی پسر ای ذات اند غرقِ چون واصالن

منظرت؟ افتد آب رنگِ به کی سرت باشد جو قعرِ اندر چونک

شَعر تو دادی بستدی، پالسی پس قَعر ز آیی باز آب رنگ به ور ٢٨٢٠

دان خاص حجابِ عامه ۇصلتِ خاصگان گناه عامه طاعتِ

محب نبود بود، او عدو شه محتسب شَه کند را وزیری مر
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ناگزیر تغیر، نبود سبب بی وزیر آن باشد کرده گناهی هم

ابتدا از بد ست آن روزی و بخت ورا خود بد محتسب اول ز آنک

بدست فعل سبب کردن محتسب بد ست شه وزیرِ اول آنک لیک ٢٨٢۵

راند باز آستانه سویِ باز خواند پیش آستانه ز شَه ترا چون

آورده ای پیش جهل از را، جبر کرده ای جرمی که می دان یقین تو،

به دست؟ دولت آن بودت دی چرا پس بد ست این قسمت و روزی مرا که

اهل مردِ فَزاید را خود قسمت جهل ز تو بریدی خود خود، قسمت

� �

شان ا ن سا ار د و قان نا ٔه
� �

بشنوی قرآن نَقل از ار شاید کژروی اندر دیگر مثال یک ٢٨٣٠

نفاق اهل می باختند نَبی با طاق و جفت در بازیی کژ چنین این

مرتَدی آن بود و سازیم، مسجدی احمدی دین ِعز برای کز

ساختند او مسجدِ جز مسجدی می باختند بازیی کژ چنین این

خواسته جماعت تَفریق لیک آراسته ُقبه اش و فرش و سقف

زدند زانو او پیش اُشتر همچو آمدند به البه پیغامبر نزد ٢٨٣۵

کُنی؟ رنجه قدم مسجد آن سوی محسنی برای حق رسول کای

تو نام بادا تازه قیامت تا تو اَقدام از گردد مبارک تا

فقر وقت ضرورت، روزِ مسجد ابر روزِ و گل ست روزِ مسجدِ

خدمت سرا این گردد فراوان تا جا و خیر آنجا یابد غریبی تا

مر کارِ خوش شود یاران با زانک پر و بسیار شود دین شعار تا ٢٨۴٠

دِه تعریف ما ز کن، تزکیه مان دِه تشریف جایگه آن ساعتی

بساز ما با دمی شب، ما مهی، تو نواز را مسجد اصحابِ و مسجد

جان فروز آفتابِ جمالت ای روز همچو جمالت از شب شود تا

شدی حاصل نفر آن مرادِ تا بدی دل از سخن کان دریغا ای

دوستان ای بود تون سبزۀ همچو زبان در جان و دل بی کاید لطف ٢٨۴۵

پسر ای نشاید را بو و خوردن گذر اندر و بنگر دورش ز هم

شنو نیکو بود، ویران پل کان مرو هین وفایان بی لطفِ سویِ
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بشکند را قدم آن و پل، بشکند زند وی بر جاهلی را قدم گر

می بود مخَنّث سستِ سه دو از میشود شکسته لشکر کجا هر

غار یارِ کاینک بنهند برو دل مردوار او سح با آید صف در ٢٨۵٠

ترا پشت بشکند او رفتن را زخم بیند چو بگرداند رو

می شود پنهان مقصودست وآنچ می شود فراوان و درازست این

� �

د ارش ِ ِد ّسالم ا ه ع را، ر غا قان نا ِن
� �

می راندند حیل و دستان خشر خواندند فسون ها حق رسولِ بر

پیش ناورد بلی، جز تبسم، جز رحم کیش مهربانِ رسولِ آن

کرد شاد را قاصدان اجابت در کرد یاد جماعت آن شُکرهای ٢٨۵۵

مو شیر اندر که سان زان یک به یک او پیش ایشان مکرِ آن می نمود

ظریف آن می گفت شاباش را شیر لطیف آن می کرد نادیده را موی

همه زان دم آن خوابانید چشم دمدَمه و مکر مویِ هزاران صد

مشفق ترم شما از من شما بر کَرم بحرِ آن می فرمود راست

ناخوشی بس شعلۀ و فروغ با آتشی کنارِ بر نشسته من ٢٨۶٠

پروانه ران شده من دست دو هر دوان سو آن شما پروانه همچو

غول ز مشنو زد بانگ حق غیرت رسول گردد روان تا شد آن بر چون

آورده اند آنچ مقلوبست جمله کرده اند حیلت و مکر خبیثان کین

جهود؟ و ترسا جست کی دین خیرِ نبود سیه رویی جز ایشان قصدِ

باختند دغاها نَردِ خدا با ساختند دوزخ جِسرِ بر مسجدی ٢٨۶۵

فَضول؟ هر شناسد کی را حق فضل رسول اصحاب تفریق قصدشان

سرخوشند جهودان او بوعظ که کَشَند اینجا شام ز را جهودی تا

غَزا عزم بر و راهیم سرِ بر ما لیک آری، که پیغامبر گفت

روان گردم روان مسجد آن سوی آنگهان گردم باز چون سفر زین

بباخت نردی دغا از دغایان با تاخت غزو سویِ به و گفت دفعشان ٢٨٧٠

زدند ماضی وعدۀ اندر چنگ آمدند باز غَزا، از بیامد چون

گو باش باشد جنگ ور را، عذر گو فاش پیمبر ای حقش گفت
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زنید تن رازهاتان، نگویم تا دشمنید و درون بد بس گفتشان

کارشان شد بد آورد، بیان در اسرارشان از چند نشانی چون

دم زنان له اشح له اشح زمان آن گشتند باز زو قاصدان ٢٨٧۵

دغل از بیاورد پیغامبر سوی بغل زیرِ مصحفی منافق هر

سّنتی ست را کژان آن سوگند زانک جنَّتی ست اَیمان که سوگندان بهرِ

را سوگند بشکند زمانی هر وفا دین در کژ مردِ ندارد چون

روشنی ست چشم دو را ایشان زانک نیست سوگند حاجتِ را راستان

َتقی ست کارِ وفا و ایمان حفظ احمقی ست از عهود و میثاق نقض ٢٨٨٠

خدا؟ سوگند که یا گیرم، راست شما سوگندِ که پیغامبر گفت

صوم مهرِ لب بر و دست اندر مصحف قوم خوردند دگر سوگندی باز

خداست بهرِ از مسجد بنای کان راست پاکِ کالم این بحق که

یاربی ست و صدق و ذِکر آنجا اندر نیست مکر و حیله هیچ آنجا اندر

صدا همچون من گوش در می رسد خدا آوازِ که پیغامبر گفت ٢٨٨۵

سبق نارد خدا آواز به تا حق بنهاد شما گوش بر مهر

می پاالیدم درد از صاف همچو می آیدم حق آوازِ صریح نَک

مسعودبخت کای بشنید حق بانگ درخت سوی از موسی همچنانک

پدید می آمد اَنوار کالم با می شنید اله اَنَا نیا درخت از

می خواندند سوگندها نو باز می ماندند در وحی نورِ ز چون ٢٨٩٠

پیگارگر؟ کَف ز اسپر نهد کی سپر خوانَد را سوگند خدا چون

فَصیح ایشان با گفت کَذَبتُم قَدْ صریح تکذیبِ به پیغامبر باز

� �

د ی  ّتاری ا ّسالم، ا ه ع ول، ر کار حا ان از ی ی دِن د ا
� �

نُکول زان آمد انکار دلش در رسول یاران ز یاری یکی تا

شرمسار پیمبر این می ُکنَدْشان وقار و شَیب با پیرانِ چنین که

انبیا پوشند عیب هزاران صد حیا؟ کو سترپوشی؟ کو کَرم؟ کو ٢٨٩۵

روی زرد او اعتراض ز نگردد تا کرد استغفار زود دل در باز

عاق و زشت ایشان چو را مؤمن کرد نفاق اصحابِ یاریِ شومی
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رصم کفران بر مگذار مرا مر رس مَّع کای می زارید باز

خشم ز دم این سوزمی را دل ورنه چشم دیدِ همچون نیست دستم به دل

نمود سرگین پر ایشانش مسجدِ ربود در خوابش اندیشه اندرین ٢٩٠٠

سیاه دودِ سنگ ها از می دمید تباه جایِ حدث اندر سنگ هاش

جست خواب از تلخ دودِ نهیبِ از بخَست حلقش و شد حلقش در دود

منکری ست نشان اینها خدا کای می گریست و فتاد رو در زمان، در

جدا ایمانم نورِ از کند که خدا ای حلم چنین از بهتر خلم

پیاز همچون بود گنده تُو به تُو مجاز اهل کوشش بکاوی، گر ٢٩٠۵

نغزتر دیگر ز یک را، صادقان مغزتر بی یکدگر از یکی هر

قُبا اهل مسجدِ دْمه بهرِ قَبا بر بسته قوم آن کمر صد

زدش آتش حق کردند، کعبه ای حبش اندر فیل اصحاب آن همچو

کالم از خوان فرو شد؟ چون حالشان انتقام از ساختند، کعبه قصد

ستیز و مکر و حیلت ا نیست جِهاز خود را دین سیه رویانِ مر ٢٩١٠

آن ِرس یقین شان شد تا واقعه، عیان مسجد زان دید صحابی هر

شک اهل بر صفا گردد یقین پس یک به یک گویم باز ار واقعات

نازشان زیبد و نازنینانند رازشان کشفِ ز می ترسم لیک

بگرفته اند را نقد آن کحم بی می پذرفته اند تقلید بی شرع

موقن ست خود ضالۀ در کسی هر مؤمن ست ضالۀ چو قرآن حکمتِ ٢٩١۵

� �

د ی  و ت ُ ی  ود ٔ ضا ر ا ی ص آن ٔه ّ
� �

تست؟ کان ندانی چون بیابی، چون چست جستیش و کردی گم شتری

پرده ای در بگریخته کَفَت از کرده ای گم ناقۀ بود چِه ضاله

نهان گشته میان زان تو اشتر کاروان کردن بار در آمده

شب نزدیک ست و دور، شد کاروان خُشک لب سو آن و سو این می دوی

طوف به گشته دوان اشتر پی تو خوف راه در زمین بر مانده رخت ٢٩٢٠

آخُری؟ از بامداد بیرون جسته اشتری؟ دیدست که مسلمانان کای

درم چندین می دهم مژدگانی اشترم از نشان گوید بر که هر
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خَسی هر زین می کند خندت ریش کسی هر از نشان می جویی باز

علف آن سوی به سرخی، اشتری طرف این می رفت دیدیم، اشتری که

بود؟ منقوش جلَش گوید دگر وآن بود؟ گوش بریده گوید یکی آن ٢٩٢۵

بود؟ پشم بی گر ز گوید دگر وآن بود؟ چشم یک شتر گوید یکی آن

بیان کرده خسی هر گزافه از نشان صد مژدگانی برای از
� �

ن یا ص خَ َ و و رون  و ف، خا ی ب  یاِن دن ردد
� �

صفت را غیبی موصوفِ می کند معرفت در کسی هر هم چنان که

جرح کرده را او گفتِ مر باحثی شرح کرده دیگر نوع از فلسفی

می کند جانی زَرق از دگر وآن می زند طعنه دو هر در دگر وآن ٢٩٣٠

ِده اند زان ایشان که آید گمان تا دهند زان نشان ها این ره، از یک هر

رمه این گمرهانند کُلّی به نه همه این حق اند نه دان حقیقت این

خرید زر بویِ به ابله را قلب پدید ناید باطلی حق بی زانک

توان کی کردن خرج را قلب ها روان نقدی جهان در نبودی گر

فروغ می گیرد راست از دروغ آن دروغ؟ باشد کی راست، نباشد تا ٢٩٣۵

خورند آنگه رود، قندی در زهر، می خرند را کژ راست امیدِ بر

فروش جو گندم نمایِ برد چه محبوب نوش گندم نباشد گر

دل اند دام حق بویِ بر باطالن باطل اند دم ها جمله کین مگو پس

خیال عالم در نیست بی حقیقت ضالل و خیال ست جمله مگو پس

امتحان را شبی هر جان کند تا نهان شب ها در قدرست شب حق، ٢٩۴٠

آن از خالی بود شب ها همه نه جوان ای قدر بود شب ها همه نه

بگیر آن حق ست وانک کن، امتحان فقیر یک دلق پوشان میان در

فتی از را حیزکان دانَد باز تا که کو؟ ممیِز َکیِس منوم

ابلهان جمله باشند تاجران جهان در باشد معیوبات گرنه

اهل؟ و نااهل چه نیست عیبی که چون سهل سخت کاالشناسی بود پس ٢٩۴۵

نیست عود اینجا چوب ست، همه چون نیست سود دانش عیب ست همه ور

شقی ست او باطل، جمله گوید که وان احمقی ست حق اند، جمله گوید که آن
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کبود و کور بو و رنگ تاجرانِ سود کردند انبیا تاجرانِ

بمال نیکو را خویش چشم دو هر مال چشم اندر مار می نماید

ثمود و فرعون خُسرِ اندر بنگر سود و بیع این غبطۀ اندر َمنگر ٢٩۵٠

بصر ِجِِعَار مث فرمود حق زانک نظر کن مکرر گردون اندرین

� �

ت ا وی  ی ی ّ و ر ود ظا زی حاِن ا
� �

ُفطور نم له ببین بنگر، بارها نور سقف زین مشو قانع نظر یک

عیب جو مردِ چو بنگر بارها نکو سقفِ کاندرین گفتت چونک

پسند در باید تمییز و دیدن چند که دانی را تیره زمین پس

برد رنج را ما عقل باید چند درد ز را صافان بپاالییم تا ٢٩۵۵

جان همچو بهارِ تابستان، تابِ خزان و زمستان امتحان های

فرق ها عوارض، آرد پدید تا برقها و ابرها و بادها

سنگ و لعل دارد جیب اندر هرچه خاک رنگ زمین آرد برون تا

َکرم دریایِ و حق خزانۀ از دژَم خاکِ این دزدیدست هرچه

بمو مو دِه وا شرح بردی، آنچ گو راست گوید تقدیر شحنۀ ٢٩۶٠

پیچ پیچ در کَشَد در را او شحنه هیچ هیچ گوید خاک یعنی دزد

بتر چه هر کند آویزد، بر گه شکر چون گوید لطف گاهش شحنه

رجا و خوف آتش ز آید ظاهر خُفیه ها آن لطف و قهر میان تا

خداست تخویفِ و تهدید خزان آن و کبریاست شحنۀ لطفِ بهاران آن

شوی ظاهر خفی دزد ای تو تا معنوی چارمیخ زمستان آن و ٢٩۶۵

غل و شغ و درد و قبض زمانی یک دِل بسط زمانی را مجاهد پس

جانهاست ضیایِ دزدِ و منکر ماست کابدان گلی و آب این زانک

شیرمرد ای می نهد ما تن بر درد و رنج و سرد و گرم تعالی، حق

شدن ظاهر جان نقدِ بهر جمله بدن و اموال نقص و جوع و خوف

کآمیخته ست بدی و نیک این بهر انگیخته ست وعده ها، و وعید این ٢٩٧٠

ریختند حرمدان اندر قلب و نقد آمیختند باطلی و حق که چون

دیده ای امتحان ها حقایق، در بگزیده ای می بایدش، محک پس
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تدبیرها این دستورِ بود تا تزویرها این فاروقِ شود تا

بال از میندیش افکن، آب واندر ورا موسی مادرِ ای ده شیر

کرد تمییز را شیر موسی همچو خَورد شیر آن الست روزِ در که هر ٢٩٧۵

اَرضعی موسی اُم یا زمان این مولعی طفلت تمییزِ بر تو گر

سرش بد دایۀ به ناید فرو تا مادرش شیرِ طعم ببیند تا

� �

ده و ر ص آن کا ح دٔه ح
� �

می دهد نشانت اشتر ز کسی هر معتمد ای کرده ای گم اشتری

خطاست نشانیها کین دانی لیک کجاست اشتر آن که نمی دانی تو

اُشتری جوید کرده، گم آن همچو مری از او نکرد، گم اشتر وانک ٢٩٨٠

آورده ام اُجرتش یابد که هر کرده ام گم شتر هم من بلی که

کند بازی این اشتر طمع بهر کند انبازی تو با اشتر در تا

عصاست را مقلّد آن گفتت لیک، راست ز بشناسد کَژ نشان او

همان می گوید تو تقلید به او نشان آن بود خطا گویی را هرچه

فیه بیر ال ترا، گردد یقین پس شبیه و گویند راست نشان چون ٢٩٨۵

شود زورت و صحت و روی رنگ شود رنجورت جان شفایِ آن

روان جانت و گردد جان تو جسم دوان پایت شود روشن تو چشم

مبین آمد بالغ نشانی ها این امین ای گفتی راست بگویی پس

نجات قَدرِ و باشد براتی این بینٰات قٰاتث آیات فیه

شو پیش آهنگ آهنگ ست، وقتِ رو پیش گویی داد، چون نشان این ٢٩٩٠

کو؟ که بنما اشترم، ز بردی بوی راست گو ای کنم تو پی رویِ

مری ست بهرِ شتر جستِ درین کو اشتری ست صاحب نه که کس آن پیش

راستین ناقه جویِ عکس ز جز یقین نفزودش راست نشانِ زین

او هیهای این نیست گزافه که او گرمی های و جِدّ از برد بوی

بلی هم، او است کرده گم اشتری ولی حق، نبودش اشتر اندرین ٢٩٩۵

شده فراموشش شد، گم ازو آنچ شده روپوشش غیر، ناقۀ طمع

می شود صاحب هم درد طمع، از می دود این می دود، او کجا هر
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ناگهان شد راستی دروغش آن روان شد چون صادقی با کاذبی

بیافت دیگر، آن نیز خود اشتر شتافت اشتر آن که صحرا آن اندر

خویش و یار آن اشتر ز شد طمع بی خویش آنِ آورد یاد بدیدش، چون ٣٠٠٠

می چرید آنجا که را خود اشتر بدید چون محقّق شد مقلّد، آن

بدشت را او ندید تا می نجستش گشت لحظه آن شتر، طلب کار او

کرد باز خود ناقۀ سوی چشم کرد آغاز تنهاروی آن، از بعد

می داشتی من پاس باکنون تا بگذاشتی مرا صادق آن گفت

بوده ام چاپلوسی در طمع وز بوده ام فُسوسی اکنون تا گفت ٣٠٠۵

بتن گشتم جدا تو از طلب در من که گشتم تو دردِ هم زمان این

چشم پر شدِ خود آنِ دید من جان شتر وصفِ می دزدیدمی تو از

غالبش زر شد مغلوب کنون مس طالبش نبودم نیابیدم، تا

شکر اثبات، جِدّ و فانی شد هزل شکر طاعات، همه شد سیِآتم

دق هیچ سیِآتم بر مزن پس بحق شد وسیلت چون سیِآتم ٣٠١٠

گشود صدقی طلب و جِدّ مرا مر بود کرده طالب تو صدقِ ترا مر

مرا صدقی در آورد جستنم ترا جستن در آورد تو صدقِ

می پنداشتم بیگار و سخره می کاشتم زمین در دولت تخم

ِبرست صد کشتم، که دانه یکی هر چست بود کسبی بیگار، نَبد آن

خودست خانۀ کان دید آمد، در چون دست زیر شد خانه ای سوی دزد ٣٠١۵

رسد نرمی تا ساز درشتی با رسد گرمی تا سرد ای باش گرم

پرست بس معنی لفظ، آمد تنگ اشترست یک آن نیست، اشتر دو آن

لسان کَل قَدْ گفت پیمبر زان نارسان همیشه معنی در لفظ

آفتاب؟ و چرخ ز داند قَدَر چه حساب در باشد اُصطرالب نطق

ذره ای ست آفتابش از آفتاب پره ای ست زو فلک کین چرخی خاصه ٣٠٢٠

� �

ت ار د ٔه ی آنک یان
� �

جهود دام و بد حیلت خانۀ نبود مسجد آن که آمد پدید چون

کنند خاکستر و خاشاک مطرحۀ کَنند بر را کان فرمود نَبی پس
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جود نیست ریزی، دام بر دانه ها بود قلب مسجد چو مسجد صاحب

سخاست نه بخشش نی لقمه آنچنان ماهی رباست تو شَستِ اندر گوشت

نداد راهش نَبد او کُفوِ آنچ جماد بد کان قُبا اهل مسجد ٣٠٢۵

نَفت داد امیرِ نٰاکُفو آن در زد نرفت حیفی چنین این جمادات در

َفصل هاست و فرق ها آنجا که دان، اصل هاست اصل که را حقایق پس

بود او مماتِ چون مماتش نه بود او حیاتِ چون حیاتش نه

جهان آن فرقِ حالِ گویم چه خود مدان او گور چو هرگز او گور

ضرار اهل مسجدِ نسازی تا کار مردِ ای خود کارِ زن محک بر ٣٠٣٠

بدی زیشان خود تو کردی، نظر چون زدی تَسخَر مسجدکُنان آن در بس
� �

ت تال دان م او ی ت دا ر و کاری، د ی  نگ ود یار با دو، ِ کا ح
� �

شدند ساجد و راکع طاعت بهرِ شدند مسجد یکی در هندو چار

درد و مسکینی به آمد نماز در کرد تکبیر نیتی بر یکی هر

هست؟ وقت کردی، بانگ موذِن کای بجست لفظی یکی از آمد موذِن

نماز شد باطل و گفتی سخن هی نیاز از دیگر هندوی آن گفت ٣٠٣۵

بگو را خود او؟ بر طعنه زنی چه عمو ای را دوم آن گفت سیم آن

تن سه آن چون هچ به نیفتادم در من که اله حمدِ گفت چهارم آن

راه کرده گم بیشتر عیب گویان تباه شد چهاران هر نماز پس

خرید خود بر آن گفت، عیبی که هر دید خویش عیبِ که جانی خُنُک ای

بدست غیب ستان ز نیمش دگر وآن بدست عیب ستان ز او نیم زانک ٣٠۴٠

بست کار باید خویش بر مرهمت هست ریش ده ترا مرا سر بر که چون

ارحمۇاست جای گشت، شکسته چون اوست داروی را، خویش کردن عیب

فاش نیز گردد تو از عیب آن بوک مباش ایمن نبود، عیبت همان گر

دیده ای خوش و ایمن را خود چه پس نشنیده ای خدا از تَخٰافوا ال

چیست نام را او که بین رسوا، گشت زیست نیکونام ابلیس سال ها ٣٠۴۵

او وایِ ای بعکس، معروفی گشت او علیای بد معروف جهان در

رو بنمای پس خوف، از بشوی رو مجو معروفی تو ایمن، نه ای تا
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مزن طعنه ساده زنخ دگر بر من خوب ای تو، ریش نروید تا

تو پندِ شد تا افتاد چهی در او جان شد مبتال که نگر این

او قند خور تو نوشید، او زهر او پندِ باشی که نیفتادی تو ٣٠۵٠

� �

د ر د آن دی یک ِن ب ان ُ دِن د
� �

زدند ناگه دهی بر یغما بهر آمدند خون ریز تُرکِ غزانِ آن

بشتافتند یکی آن هالک در یافتند ده آن اعیانِ از کس دو

بلند ارکانِ و شاهان ای گفت کنند قربانش که بستندش دست

منید خونِ تشنۀ آخر چه از می افکنید؟ چرا مرگم هچ در

عریان تَنم و درویشم چنین چون کُشتنم؟ در غرض چه حکمت؟ چیست ٣٠۵۵

کند پیدا زر و او بترسد تا زند یارت برین هیبت تا گفت

زرست را او است، کرده قاصد گفت مسکین تَرست من ز او آخر گفت

شکیم در و احتمال مقام در یکیم دو هر ما وهم ست چون گفت

نشان را زر دهم من بترسم تا شهان ای اول بکْشید ورا خود

انتها در زمان آخر آمدیم ما که بین الهی کرمهای پس ٣٠۶٠

السابِقون آخرونَ حدیث ست در قُرون از پیش َقرن ها رینآخ

نمود ما بجان رحمت، عارض هود قوم و نوح قوم هالکِ تا

تو وایِ کردی، عکس بر این خود ور ازو ترسیم ما که را، ایشان کُشت

� �

ّسالم ا م ع یا، او و یا ا ود و ِت ان ش و تان ود حاِل یاِن
� �

سیاه جان وز سنگ، چون دل وز گناه و عیب از گفت زیشان که هر

او فردایِ غم از فراغت وز او فرمان هایِ سبک داریِ وز ٣٠۶۵

زبون بودن را نفس مر زنان چون دون دنیای این عشق وز هوس، وز

صالحان لقایِ از رمیدن وان ناصحان نکته های از فرار وان

روبه شانگی و تزویر شهان با بیگانگی دل اهل با و دل با

داشتن دشمن خُفیه حسدشان از پنداشتن گدا را چشمان سیر
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دغاست و مکرست و زرق گویی ورنه، گداست گویی تو چیز، پذیرد گر ٣٠٧٠

مولع ست تکبر در گویی ورنی طامع ست گویی تو آمیزد، در گر

زن و فرزند نفقۀ در مانده ام من که آری عذر منافق وار یا

ورزیدنست دین پروای مرا نه خاریدنست سر پروای مرا نه

کار پایان اولیا از شویم تا دار یاد به همت را ما فالن ای

خُفت باز و گفت هرزه خوابناکی گفت سوز و درد ز هم نی سخن این ٣٠٧۵

حالل کسپ کنم دندان نب از عیال قُوتِ از نیست چاره هیچ

حالل نمی بینم تو خون غیر ضالل اهل از گشته ای حالل؟ چه

نی طاغوت از و دین از است چاره ش نی قُوت از و چاره ستش خدا از

الماهدُون معن ز داری چون صبر دون دنیای از نیست صبرت که ای

کریم؟ اله از داری چون صبر نعیم و ناز از نیست صبرت که ای ٣٠٨٠

آفرید کین آن از داری چون صبر پلید و پاک از نیست صبرت که ای

کردگار؟ کو هان ،ِبر هذا گفت غار ز آمد برون کو خلیلی، کو

کیست آنِ مجلس دو این نبینم تا بنگریست عالم دو در نخواهم من

مرا ماند گلو در نان، خورم گر خدا صفت هایِ تماشایِ بی

او گلزار و گل تماشای بی او؟ دیدار بی لقمه گوارد چون ٣٠٨۵

خر و گاو غیر لحظه، یک خورد کی خَور و آب زین خدا اومید بر جز

گنده بغَل آن مکرست پر گرچه اَضل مه لب بد کَانْعام که آن

شد دیر روزش و برد روزگارک شد سرزیر او و سرزیر او مکر

الف چون ندارد چیزی شد، عمر خَرِف عقلش شد، کُند فکرگاهش

هم نفس ست آن دستان از هم آن اندیشه ام درین می گوید آنچ ٣٠٩٠

لیم نفس حیلۀ جز آن نیست رحیم و غفورست می گوید وآنچ

چیست ترس این رحیم، و غفورست چون تهی ست نان از دست که مرده غم ز ای

� �

را او ِن واب و ، وری  ر از دی ِن کا ش
� �

خویشتن دماغ از زَحیرم در من که را طبیبی مر پیری گفت:

داغ هست ظلمت ز چشمم بر گفت: دِماغ ضعفِ آن پیریست از گفت:
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عظیم می آید درد پشتم گفت: قدیم شیخ ای پیری ست از گفت: ٣٠٩۵

گوار نبود می خورم چه هر گفت: نزار شیخ ای پیری ست از گفت:

دمگیری ست مرا دم وقتِ گفت: پیری ست از هم معده ضعفِ گفت:

شود علّت صد دو پیری، رسد چون بود دم انقطاع آری، گفت:

آموختی؟ همین تو طبیبی از دوختی؟ بر برین احمق ای گفت:

نهاد؟ درمان را رنج هر خدا که نداد دانش این عقلت مدَمغ ای ٣١٠٠

کوته پایگی ز ماندی، زمین بر اندک مایگی ز احمق خر تو

پیری ست از هم خشم وین غضب این شصت تو عمر ای گفت طبیبش پس

ضعیف شد صبرت و خویشتن داری نحیف شد اجزا و اوصاف همه چون

کند قی ندارد، جرعه یک تاب کند یه زو سخن، دو نتابد بر

طیبه ست حیات او درون در مست حق ست از که پیری مگر جز ٣١٠۵

نَبی؟ آن و ولی آن چیزست چه خود صبی باطن در و پیرست برون از

حسد؟ این را خان ایشان با چیست بد و نیک پیش پیدااند نه گر

کین؟ و حیل سازی و بغض این چیست الیقین علم نمی دانندشان ور

تیز؟ شمشیر بر خویش زنندی چون رِستخیز جزایِ بدانندی ور

نهان درونستش در قیامت صد چنان را او مبین می خندد، تو بر ٣١١٠

اوست باالی او تو، اندیشی هرچه اوست اجزایِ همه جنّت و دوزخ

خداست آن ناید، اندیشه در آنک فناست پذیرای اندیشی هرچه

کیست خانه کاندر همی دانند گر چیست؟ ز گستاخی خانه این در بر

می کنند جِد دل اهل جفای در می کنند مسجد تعظیم ابلهان

سروران درونِ جز مسجد نیست خران ای حقیقت، این مجازست آن ٣١١۵

خداست آنجا است، جمله سجده گاه اولیاست اندرون کان مسجدی

نکرد رسوا خدا را قَرنی هیچ درد به نامد دلی اهل دل تا

پنداشتند آدمی دیدند، جسم می داشتند انبیا جنگ قصد

همان؟ باشی تو که نمی ترسی چون پیشینیان آن اخالق هست تو در

برست خواهی کجا ایشانی، ز تو چون هست تو در چون همه نشانی ها آن ٣١٢٠
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� �

د ی  و ش و در نازٔه ش ودک آن و ی و ٔه ّ
� �

سر می کوفت بر و می نالید زار پدر تابوتِ پیش در کودکی

آورند خاکی زیر در ترا تا می برند؟ کجااَت آخر پدر کای

حصیر وی در نه و قالی درو نی زَحیر و تنگ، خانه ای می برندت

نشان نه و طعام بوی درو نه نان روز نه و شب در چراغی نی

پناه باشد کو همسایه یکی نی راه بام بر نی معمور، درش نی ٣١٢۵

کبود؟ و کور خانۀ در شود چون بود خلق بوسه گاه که تو چشم

رنگ نه می ماند روی نه درو که تنگ جای و بی زینهار خانۀ

می فشرد خونین اشک دیده دو وز می شمرد خانه اوصافِ نَسق زین

می برند ما خانۀ را این واله ارجمند ای پدر با جوحی گفت

شنو نشانی ها بابا ای گفت مشو ابله پدر را جوحی گفت ٣١٣٠

شک و تردید بی راست ما خانۀ بیک یک او گفت که نشانیها این

بام نه و صحن نه و معمور درش نه طعام نه و چراغ نه و حصیر نه

طاغیان؟ را آن بینند کی لیک نشان صد خود بر دارند نمط زین

کبریا آفتابِ شعاع از ضیا بی مانَد که دل آن خانۀ

ودود سلطانِ ذوقِ از نوا بی جهود جان چون تاریکست و تنگ ٣١٣۵

باب فتح نه و عرصه گشادِ نه آفتاب نور تافت دل، آن در نه

آ برتر خود دلِ گورِ از آخر ترا مر دل چنین از خوش تر گور

تنگ گورِ زین ترا نمی گیرد دم شنگ و شوخ ای زنده زاد و زنده ای

نما رو و آ بر زندان و چه زین سما خورشید و وقتی یوسف

بد تسبیح از نیست را مخلصش شد پخته ماهی بطن در یونُست ٣١۴٠

یبعثون تا بدی زندانش و حبس نون بطن مسبِح، او نبودی گر

َالست روزِ آیتِ تسبیح؟ چیست بجست ماهی تن از تسبیح به او

ماهیان تسبیح های این بشنو جان تسبیح آن شد فراموشت گر

ماهی ست آن را، بحر آن دید که هر اَللهی ست را، اله دید که هر

صبوح نورِ از محجوب یونُس روح و ماهی تن و دریاست جهان این ٣١۴۵
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ناپدید و گشت هضم وی در ورنه رهید ماهی از باشد مسبِح گر

نژند ای کوری که نمی بینی، تو پرند دریا درین جان ماهیانِ

عیان ببینیشان تا بگشا چشم ماهیان آن می زنند را خود تو بر

شنید آخر تسبیحشان تو گوش پدید نمی بینی گر را ماهیان

درست تسبیح کانست کن صبر تست تسبیحات جانِ کردن صبر ٣١۵٠

الَفرج فْتٰاحم رباَلص کن، صبر درج آن ندارد تسبیحی هیچ

زشت الالیِ یک خوب هر با هست بهشت سو آن صراط، پولِ چون صبر

نیست فصل شاهد ز را الال زانک نیست وصل می گریزی، الال ز تا

ِچگل نقش آن بهرِ از صبر خاصه شیشه دل؟ ای صبر ذوقِ دانی چه تو

َذکَر از ذوق بود را مخَنَّث مر فر و کَر و غَزا از ذوق را مرد ٣١۵۵

او فکرِ را او برد اَسفل سویِ او ذِکر و او دین نه ذَکَر جز

درس آموزید سفل عشق به کو مترس وی از فلک، تا برآید گر

جرس جنباند علو سوی گرچه فَرس می راند سفل سوی به او

رهی ست را نان لقمۀ علَم ها کان چیست؟ ترس گدایان عَلم های از

� �

دم ن ی رس، ودک ای ی ص آن ن و ه ّ ُ ب صا ِص آن از ودک دن
� �

مرد قصدِ بیم ز کودک شد زرد فرد یافت را کودکی زفتی کنکِ ٣١۶٠

من باالی بر بود خواهی تو که من زیبای ای باش ایمن گفت

مرا می ران نشین، بر اشتر همچو مرا دان مخَنَّث هولم، اگر من

لعین دیو درون آدم، برون از چنین این معنی و مردان صورتِ

باد می کوفت را شاخ آن برو که عاد چو زَفتِ ای مانی را دهل آن

باد ز پر خیک همچو طبلی بهر داد باد را خود اشکارِ روبهی ٣١۶۵

تهی خیکِ ازین به خوکی گفت فربهی او دهل اندر ندید چون

َتقُل ال که زند چندان عاقلش دهل آوازِ ز ترسند روبهان

� �

ی ر ه واری از او دن و دازی، را ٔه
� �
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نجیب اسپی بر بیشه اندر می شد مهیب بس و سالح با سواری یک

کشید در را کمان او خوف ز پس بدید را او کمبه ح تیراندازی

جسد َزفت ستم گرچه ضعیفم من زد بانگ سوارش تیری، زند تا ٣١٧٠

پیرزن از جنگ وقت در کَمم که من زَفتی در تو منگر هان و هان

خویش ترس از می انداختم تو بر نیش ورنه گفتی، نیک که رو گفت

مشت به تیغی چنان رجولیت بی کُشت پیگار کلت را کسان بس

آن مردِ نباشی چون جانت رفت رستمان سالح تو بپوشی گر

سر برد شَه ازین بود سر بی که هر پسر ای بگذار تیغ کن، سپر جان ٣١٧۵

خَست تو جانِ هم و زایید تو ز هم توست مکر و حیله سالحت آن

ِدول آید پیش که کن حیلت ترک حیل زین سودی هیچ نکردی چون

َننمال بر می طلب گو، فَن ترک فَن ز بر نخوردی لحظه یکی چون

شوم ز بگذر و کُن گولی خویشتن علوم این تو بر نیست مبارک چون

علَّمَتنٰا ما رغَی الهی یا لنٰا لْمع ال که گو مالیک چون ٣١٨٠

� �

را او وف ی آن دِن ت مال و دن وال ریگ و ی ا ا ٔه ّ
� �

پری دانه از زَفتِ جوالِ دو اشتری کرده بار عرابی یک

سؤال را او کرد حدیث انداز یک جوال دو هر سر بر نشسته او

بسفت درها بسی پرسش آن واندر بگفت آوردش و پرسید وطن از

حال مصدوقِ بگو کنده؟ آ چیست جوال دو هر این که گفتش آن از بعد

مردم ست قوتِ نه ریگی، دگر در گندُم ست جوالم یک اندر گفت ٣١٨۵

جوال آن نماند تنها تا گفت رِمال؟ این کردی بار چون تو گفت

را فرهنگ پی از ریز، دگر در را تنگ آن گندم نیم گفت

حر و اهل حکیم ای شاباش گفت شتر هم و جوال گردد سبک تا

لغوب در پیاده عریان چنین تو خوب رای و دقیق فکرِ چنین این

نیک مرد نشاند بر اشتر بر کش کرد عزم و حکیم بر آمد رحمش ٣١٩٠

کن شرح هم خود حالِ از شمه ای خوش سخُن حکیم ای گفتش باز

راست گوی بر شهی؟ یا وزیری تو تراست که کفایت و عقل چنین این
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جامه ام اندر و حال اندر بنگر عامه ام از نیم، دو هر این گفت

مکاو را ما آن نه و این نه گفت گاو؟ چند داری؟ چند اشتر گفت

مکان؟ کو و کان د کو را ما گفت دکان؟ در باری چیست رختت گفت ٣١٩۵

محبوب پند و تنهارو توی که چند؟ نقد پرسم، نقد از پس گفت

توست بر تو گوهر را دانش و عقل تُوست با عالم سم کیمیایِ

شب قوتِ وجوه ملکم همه در العرب هجو یا نیست واله گفت

روم آنجا می دهد، نانی که هر می دوم برهنه تن برهنه پا

سر درد و خیال جز حاصل نیست هنر و فضل و حکمت زین مرا مر ٣٢٠٠

سرم بر تو شومی نبارد تا برم از دور ور که گفتش عرب پس

َزمن اهل بر شومست تو نطق من ز شومت حکمت آن بر دور

روم پس وا من پیش، ره ترا ور می دوم سو این من رو، سو آن تو یا

مردریگ حیله های زین بود به ریگ ز دیگر و گندم جوالم یک

مّتقی ست جانم و برگ با دلم که احمقی ست مبارک پس احمقی ام ٣٢٠۵

شود کَم حکمت تو از تا کن جهد شود کم شَقاوت کت خواهی تو گر

ذوالجالل نورِ فیض نی حکمتی، خیال وز زاید طبع کز حکمتی

فلک فوقِ برد دینی حکمت شک و ظن فزاید دنیا حکمت

پیشینیان بر خویش فزوده بر زمان آخر زیرکِ َزوبعانِ

آموخته مکرها و فعل ها سوخته جگرها حیله آموزان ٣٢١٠

سود اکسیرِ بود کان داده باد جود و نفس سخای و ایثار و صبر

شهی آید پیش که باشد آن راه رهی بگشاید که باشد آن فکر

شود شه لشکر و بمخزنها نه رود شه پیش که باشد آن شاه

احمدی دین ملکِ ِزع همچو سرمدی او شاهی بماند تا

� �

یا ِ ه ّ ا ّدس م َ َاد ِم ا ا اماِت َ
� �

نشست دریا لب بر راهی ز کو آمدست ادهم ابراهیم ز هم ٣٢١۵

ناگهان آنجا آمد امیری یک جان سلطان آن می دوخت خود دلق

زود کرد سجده بشناخت، را شیخ بود شیخ بندگان از امیر آن
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او خَلق و خُلق گشته دیگر شکل او دلق اندر و شیخ در شد خیره

باریک حرف بس فقرِ آن گزید بر شگرف ملکی آنچنان کرد رها کو

گدا چون سوزن دلق بر می زند را اقلیم هفت ملکِ او کرد ترک ٣٢٢٠

بیشه اش دلها و شیرست چون شیخ اندیشه اش از گشت واقف شیخ

جهان اسرار وی بر مخفی نیست روان دل ها در خوف و رجا چون

صاحب دالن حضرتِ حضورِ در حاصالن بی ای دارید نگه دل

ساترست را نهان زیشان خدا که ظاهرست بر ادب تَن اهل پیش

فاطن ست سرایر بر دلشان زانک باطن ست بر ادب دل اهل پیش ٣٢٢۵

پایگاه نشینی آیی، حضور با جاه بهر کوران پیش بعکسی، تو

حطب گشتی آن از شهوت نارِ ادب ترکِ کُنی بینایان، پیش

جال می زن را روی کوران بهر هدی نور و فَطنت نداری چون

حال گندیده چنین با می کن ناز مال روی در حدَث بینایان پیش

بلند آواز به را سوزن خواست فکند دریا در زود سوزن شیخ، ٣٢٣٠

ماهیی هر لب در زر سوزنِ اللهیی ماهی هزاران صد

حق سوزن های شیخ ای بگیر که حق دریایِ از آوردند بر سر

حقیر؟ ملکِ چنان یا به دل ملکِ امیر ای بگفتش و کرد بدو رو

بیست تو بینی، روی، در به باطن تا نیست هیچ این ظاهرست، نشانِ این

برند؟ آنجا کجا را بستان و باغ آورند شاخی باغ از شهر سوی ٣٢٣۵

پوست چو عالم این و مغزست آن بلک اوست برگِ یک فلک کین باغی خاصه

زُکام دفع کُن و جوی افزون بوی گام؟ باغ آن سوی نمی داری بر

شود چشمانت نورِ بو آن که تا شود جانت جاذبِ بو آن که تا

اَبی هجو علٰى اَلقُوا بو بهر نَبی یعقوبِ ابن یوسف، گفت

الصلۈة فی عینی ُقرةُ دائما عظات در احمد گفت بو این بهر ٣٢۴٠

بلند اصلی از پنج هر این رسته پیوسته اند همدگر با حس پنج

شود ساقی یکی هر را بقی ما شود باقی قوتِ یک قوت

را صدق فزاید دیده در عشق را عشق فزاید دیده دیدنِ

می شود مونس ذوق را حس ها می شود حس هر بیداریِ دقص
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� �

ن ب  وِر عارف  دن ّور آغاِز
� �

شوند مبدَل همه حس ها بقی ما بند بگشاد روِش در حس یکی چون ٣٢۴۵

پدید حس ها همه بر غیبی گشت دید محسوسات غیرِ حس یکی چون

برجهند سو زان جمله پیاپی پس گوسفند یک گله از جست جو ز چون

چران المرعٰى جاَْخر از چرا در بران را حواست گوسفندانِ

برند ره حقایق گلزارِ به تا چرند ریحان و سنبل آنجا در تا

رود جنّت آن سوی یکایک تا شود حس ها پیغامبرِ حست هر ٣٢۵٠

مجاز بی و زبان بی حقیقت، بی راز گویند تو حس با حس ها

تخییل هاست مایه توهم وین تأویل هاست قابل حقیقت کین

میان در نگنجد تأویلی هیچ عیان از باشد که را حقیقت آن

بد تو از نباشد را فلک ها مر شد تو حس بندۀ حس هر چونک

اوست آنِ قشر بود؟ کی آنِ مغز پوست ملکِ در رود دعویی چونک ٣٢۵۵

نگاه کن را آن کیست؟ آنِ دانه کاه تَنگِ در فتد در تنازع چون

ملغز رو زین خَفی آن پدیدست، این مغز روح نورِ و قشرست فلک پس

دست همچو جان آستین، همچون جسم آمدست مخفی روح ظاهر، جسم

برد ره زوتر روح سوی حس پرد مخفی تر روح از عقل باز،

است کنده آ عقل ز که ندانی این است زنده بدانی بینی، جنبشی ٣٢۶٠

کُند زر دانش به را مس جنبش کُند سر موزون جنبش های که تا

هست عقل که ترا مر آید فهم دست افعالِ آمدن مناسب زان

بود سر زان او غیبیست او زانک بود پنهان تر عقل از وحی روح

نشد جان هر مدرکِ وحیش روح نشد پنهان کسی از احمد عقل

عزیز آمد کان عقل، نیابد در نیز مناسب هاست را وحیی روح ٣٢۶۵

شود آن او تا موقوف ست زانک شود حیران گهی بیند، جنون گه

َکدِر دیدش در بود موسی عقل خَضر افعالِ مناسب هایِ چون

او حال نبودش چون موسی، پیش او افعالِ می نمود نامناسب

ارجمند؟ ای است کی خود موشی عقل بند غیب در شود چون موسی عقل
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فَروخت بر خوش مشتری، بیابد چون فُروخت بهرِ بود تقلیدی علم ٣٢٧٠

رونق ست با او بازار دایما حق ست تحقیقی علم مشتریِ

اَْشتَرٰى اَله که حد بی مشتری شرٰى و بیع در مست ببسته، لب

پری و دیوست نه درسش حرمم مشتری فرشته را آدم درس

بمو مو را حق اسرارِ کن شرح گو درس بِاَسما مهاَْنبِى آدم

بود تمکین بی و غرق تلون در بود کوتَه بین که را کس آنچنان ٣٢٧۵

معاش جای را موش باشد خاک جاش خاک ست در زانک گفتم، موش

چاک کردست را خاک او طرف هر خاک زیر در ولی داند، راه ها

دهند عقلی را موش حاجت قدر لقمه رند اال نیست موشی، نفس

چیز هیچ را کس هیچ می نبخشد عزیز خداوندِ حاجت بی که زان

العالمین رب هیچ نافریدی زمین عالم حاجتِ نبودی گر ٣٢٨٠

شکوه پر نافریدی نبودی، گر کوه محتاج مضطرب، زمین وین

عدم از ناوریدی گردون هفت هم افالک حاجتِ نبودی ور

عیان؟ آمد پدید کی به حاجت جز استارگان این و ماه و آفتاب

دهد آلت را مرد حاجت قدر بود حاجت هست ها کمندِ پس

جود دریایِ کَرم در بجوشد تا زود محتاج ای حاجت بیفزا پس ٣٢٨۵

را خلق می نماید خود حاجت مبتال هر و ره بر گدایان این

مرد رحم بجنبد حاجت ازین تا درد و بیماری و شَلی و کوری

خوان و انبارست و مالست مرا که مردمان ای دهید نان گوید هیچ

نوش بهرِ چشمش نیست حاجت زانک کورموش در حق ننهادست چشم

تَر خاکِ در او چشم از فارغست بصر و چشم بی زیست می تواند ٣٢٩٠

پاک دزدیش آن از خالق کند تا خاک ز ناید برون او به دزدی جز

رود گردون جانب مالیک چون شود مرغی و یابد پر آن از بعد

نوا صد بلبل همچو آرد بر او خدا شُکر گلشن در زمان هر

بهشت تو را دوزخی کُننده ای زشت وصفِ از مرا رهاننده کای

غنی ای سمع دهی را استخوانی روشنی تو نهی پیهی یکی در ٣٢٩۵

اسم؟ به را اشیا فهم تعلّق چه جسم؟ به را معانی آن تعلّق چه

سایرست آبِ روح و جوی جسم طایرست معنی و وکْرست چون لفظ
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عاکف ست گویی تو و دوان ست او واقف ست گویی تو و روان ست او

خاشاک ها؟ بنُو نُو وی بر چیست چاک ها از آب سیرِ نبینی گر

بکر اشکالِ می رسد در بنُو نفو فکر صورت های تو خاشاکِ هست ٣٣٠٠

وحش و محبوب خاشاکِ بی نیست روِش اندر فکر، جویِ و آب روی

دوان شد غیبی باغ ثمارِ از روان آب این روی بر قشرها

جو به می آید باغ از آب که زان جو باغ اندر مغز را قشرها

نبات سیرِ این و جوی اندر بنگر حیات آبِ رفتن نبینی گر

گذر زوتر صور قشرِ کند زو گذر در آید َانْبه تَر چون آب ٣٣٠۵

عارفان ضمیرِ در نپاید غم روان جو این شد تیز، بغایت چون

آب که ا اندرو نگنجید پس شتاب و بود ممتَلی بغایت چون
� �

را او خ ِد ُ ِن واب و خ، گا زدِن ن
� �

رشاد راه بر نیست و بدست کو نهاد تهمت را شیخ یک یکی آن

مغیث؟ باشد کجا را مریدان مر خبیث و سالوس و خَمرست شاربِ

کبار بر ظن چنین این نبود خُرد دار هوش را ادب گفتش یکی آن ٣٣١٠

او صاف گردد تیره سیلی ز که او اوصافِ آن از دور و ازو دور

ورق برگردان تست، خیال کین حق اهل بر منه بهتان چنین این

باک؟ چه مرداری ز را ُقلْزم بحرِ خاک مرغ ای بود ور نباشد این

برد کار از قطره ایش تواند که خُرد حوض و الُقلَّتَین دۇنَ نیست

آن از می ترس گو نمرودی ست، که هر زیان نبود را ابراهیم آتش ٣٣١۵

دلیل اندر نفس و عین ست در روح خلیل جان و عقل و نمرودست نفس

شود گم بیابان در دم بهر کو بود را ره رو راه، دلیل این

فَراغ باشد راهشان و دلیل از چراغ و چشم جز نیست را واصالن

جدال اصحاب فهم بهرِ گفت وصال مردِ آن گفت دلیلی گر

کند گیتی هندسۀ عقلش گرچه کند تی تی پدر نوِ طفل بهر ٣٣٢٠

او گوید ندارد چیزی الف گر علو از استاد فضل نگردد کم

شدن باید برون خود زبانِ از بسته دهن آن تعلیم پی از
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فن و علم او تو ز بیاموزد تا آمدن بباید او زبان در

پند وقت در را پیر این الزم ست ویند طفالنِ چو خلقان همه پس

را کنده آ گمرهی و کفر به آن را گوینده بد شیخ مریدِ آن ٣٣٢۵

ستیز سلطان با و شاه با مکن هین تیز تیغ بر مزن تو را خود گفت

َکنَد بر هستی بیخ از را خویش زَنَد پهلو اگر دریا با حوض

شما مردارِ ز او گردد تیره تا که دارد، کران کو بحری نیست

کران نبود را شیخ نور و شیخ بدان اندازه، و حدّست را کفر

فناست اله هجو غَیرِ شَیء کل الست محدودست هرچه حد، بی پیش ٣٣٣٠

پوست و رنگ دو این و مغزست او زانک اوست که آنجایی نیست ایمان و کفر

طشت زیرِ اندر خُفیه چراغ چون گشت وجه آن پردۀ فناها این

کافرست تن سرِ این سر، آن پیش سرست آن حجاب تن این سرِ پس

شیخ جان از خبر بی مرده؟ کیست شیخ ایمانِ از غافل کافر؟ کیست

فزون جانش خبر، افزون را که هر آزمون در خبر جز نباشد جان، ٣٣٣۵

خبر دارد فزون که رو زان چِه؟ از بیشتر حیوان جان از ما جان

مشترک حس ز شد منّزه کو ملَک جان ما جانِ از فزون پس

ِبهِل را تحیر تو افزون، باشد دل خداوندانِ جانِ ملَک وز

بودشان از افزونترست او جان مسجودشان بود آدم سبب زان

خوری در نبود هیچ کردن، امر دون تری سجودِ را بهتر ورنه ٣٣۴٠

خار؟ پیش در کند سجده گلی که کردگار لطف و عدل پسندد کی

چیزها جمله جان مطیعش شد انتها از گذشت شد افزون چو جان،

کمی در ایشان و بیش ست او زانک آدمی و پری و ماهی و مرغ

بوند تابع رشته ها را سوزنان شوند دلقش سوزن گرِ ماهیان

� �

یا آن م َ َاد م ا ا ٔه ّ ٔه
� �

پدید وجدی شدش ماهی آمدِ ز دید میر آن شیخ امرِ نفاذ چون ٣٣۴۵

درگه ست لعین کو را تَنی شُه گه ست آ پیران ز ماهی اه گفت

سعید ایشان و دولت زین شَقی ما بعید ما گه، آ پیر از ماهیان
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باب فتح عشق ز دیوانه گشت خراب و گریان رفت، و کرد سجده

کیستی با حسد در و نزاع در چیستی؟ در ناُشسته رو ای تو پس

می کنی تُرک تازی مالیک بر می کنی بازی تو شیری مد با ٣٣۵٠

را خَفض آن شمر کَم َترفُّع هین را؟ محض خیرِ تو می گویی چه بد

بی کران کیمیای بود؟ کی شیخ مهان محتاج سم باشد؟ چه بد

نشد مس هرگز سم از کیمیا نَبد قابل کیمیا از اگر سم

ازل دریایِ عین بود، کی شیخ آتش عمل سرکشی باشد؟ چه بد

التهاب؟ زِ هرگز ترسید کی آب آب از بترسانند را آتش دایم ٣٣۵۵

می کنی خارچینی بهشتی، در می کُنی؟ عیب بینی مه رخ در

تو غیر نیابی آنجا خار هیچ خارجو تو روی اندر بهشت گر

کاملی؟ بدرِ ز می جویی رخنه گلی؟ در آفتابی می بپوشی

نهان؟ گردد کجا خُفّاشی بهر جهان در بتابد که آفتابی

شد غیب ایشان رشکِ از غیب ها شد عیب پیران ِدر از عیب ها ٣٣۶٠

باش کار بر و چابک ندامت در باش یار خدمت، ز دوری ار باری،

حسد؟ از بندی چه را رحمت آب می رسد نسیمی راهت آن از تا

وجهکُم فَولوا کُنْتُم ما ثیح دم تو می جنبان دور، دوری گرچه

خیز عزم برای جنبد بدم دم تیز گام از فتد گل در خری چون

معاش جای آن نیست که او داند باش بهرِ نکند هموار را جای ٣٣۶۵

نجست بر وحل ها زین تو دل که بدست؟ کمتر خر حس از تو حس

کَنی؟ بر دل آن کز نمی خواهی چون می کنی؟ رخصت و تأویل وحل در

َکرم از را، عاجزی نگیرد حق مضطرم من مرا، باشد روا کین

غرور از نبینی را گرفتن این کور کَفتارِ چون تو گرفت ستت، خود

نیست غار کاندر جویید، برون از نیست کَفتار یگه اینجا می گوند ٣٣٧٠

گهند آ بی من ز همی گوید او می نهند بندش و همی گویند این

کو کَفتار آن که کردی ندا کی عدو این بودی گاه آ من ز گر
� �

را او ّسالم ا ه ع ب
ُ
ن واب و ناه رد ی  ا ی عا دای ص آن دِن وی د

� �
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عیب دیدست بسی من از خدا که شُعیب عهدِ در می گفت یکی آن

مرا نمی گیرد یزدان کرم وز جرم ها و گناه من از دید چند

غیب راه از فصیح، او جواب در شُعیب گوش در گفت تعالی حق ٣٣٧۵

اله جرمم در نگرفت کرم وز گناه من کردم چند بگفتی که

تیه بگرفته و ره کرده رها ای سفیه ای مقلوب و می گویی عکس

به سر تا پا مانده ای سالسل در بی خبر تو و گیرم چندت چند

تباه را درونت سیمای کرد سیاه دیگِ ای توت بر تو زنگِ

اسرارها ز شد کور تا شد، جمع زنگارها بر زنگار دلت بر ٣٣٨٠

جوی باشد ار بنماید، اثر آن نوی دیگ بر دود آن زند گر

شود رسوا سیه آن سپیدی بر شود پیدا به ضد چیزی هر زانک

زود؟ زود بیند که وی بر ازین بعد دود تاثیرِ پس دیگ، شد سیه چون

بود هم رنگی روش با را دود بود زنگی او که آهنگر مرد

دودآوری از گردد ابلق رویش آهنگری کند کو رومی مردِ ٣٣٨۵

اله ای گوید زود، بنالد تا گناه تاثیر زود بداند پس

کند اندیشه چشم اندر خاک کند پیشه بد و اصرار کند چون

شود بی دین تا جرم، آن دلش بر شود شیرین دگر، نندیشد توبه

تو پنج زنگ آیینه بر شست ازو رفت رب یا و پشیمانی آن

گرفت کردن کَم زنگ را گوهرش گرفت خوردن زنگ ها را آهنش ٣٣٩٠

نظر در آید خوانده نبشته آن بر اسپید کاغدِ نویسی چون

غلط گردد خواندنش ناید، فهم خط بنوشته سر بر نویسی چون

نداد معنیی و کور شد خط دو هر اوفتاد سیاهی بر سیاهی کان

شَرش پر جانِ چو کردی سیه پس سرش بر نویسی باره سیم ور

نظر اکسیرش و مس ناامیدی چاره گر؟ پناه جز چاره چه پس ٣٣٩۵

جهید بیرون بی دوا درد ز تا نهید او بپیش ناامیدی ها

شکُفت گل او دلِ در جان مد زان بگفت وی با نکته ها این شُعیب چون

نشان؟ کو را ما بگرفت اگر گفت آسمان وحی بشنید او جان

او می جوید نشان را گرفتن آن او می گوید من دفع رب یا گفت

ابتالش برای از رمز یکی جز رازهاش نگویم ستّارم گفت ٣۴٠٠
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دعا و صوم و دارد طاعت آنک ورا می گیرم آنک نشان یک

جان ذوقِ ندارد ذره یک لیک آن غیر و زکات از و نماز وز

چاشنی ندارد ذره یک لیک سنی افعال و طاعات می کند

نی مغز وی در و بسیار جوزها نی نغز معنی و نغزست طاعتش

شجر دانه دهد تا باید مغز بر طاعات دهد تا باید ذوق ٣۴٠۵

خیال جز نباشد بی جان صورت نهال؟ گردد کی بی مغز دانۀ
� �

خ گا ِد آن زدِن ه ٔه ّ ٔه
� �

کاژ عقل همیشه باشد کژنگر ژاژ می الیید شیخ از خبیث آن

مفلسی و عاری ست تقوی ز او مجلسی میان دیدم منش که

عیان را شیخت سقف ببینی تا امشبان خیز نیستت، باور ورکه

کردنی عشرت و فسق بنگر گفت روزنی یک سر بر ببردش شب ٣۴١٠

بولهب شب مصطفی، همچون روز شب فسق و روز سالوس آن بنگر

جام دست در و باله نَعوذُ شب نام گشته را او عبدُاله روز

غُر هست هم ترا مر شیخا گفت پر پیر آن کفِ در شیشه دید

شتاب؟ نا شتابان می میزد دیو شراب جام در که نمی گفتی تو

سپند یک نگنجد اندر کاندرو کرده اند پر چنان را جامم گفت ٣۴١۵

غره ای شنیده، کژ را سخن این ذره ای گنجد هیچ اینجا بنگر

غیب بین شیخ ز را این دار دور این نیست ظاهر خمرِ ظاهر، جام

دیو بولِ نگنجد اندر کاندرو فلیو ای شیخ ست هستی می، جام

مطلق ست نور بشکست، تن جام حق ست نورِ از ماالمال و رپ

َخبث نپذیرد نورست، همان او حدَث بر بیفتد ار خورشید نور ٣۴٢٠

به وی بنگر منکرا آ بزیر هین می نه و جامست نه خود این گفت شیخ

کبود و کور دشمن آن شد کور بود خاص انگبین دید و آمد

کیا ای یم بجو من برای رو را خویش مریدِ دم آن پیر گفت

بگذشته ام مخمصه از رنج ز من گشته ام مضطر رنجی ست مرا که

خاک باد لعنت ز منکر سرِ بر پاک مردار هر هست ضرورت در ٣۴٢۵
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می چشید او خمی هر از شیخ بهر مرید آن آمد بر خمخانه گردِ

نَبید ُخم عسل از پر بد گشته ندید یم او ُخمخانه ها همه در

عقار نمی بینم در خُمی هیچ کار؟ چه این؟ حالست چه رندان ای گفت

می زدند سر بر دست گریان، چشم آمدند شیخ آن نزد رندان جمله

عسل شد قُدومت از می ها جمله لاَج شیخ آمدی، خرابات در ٣۴٣٠

َخبث از کُن بدل هم را ما جان حدَث از را یم تو مبدَل کرده ای

حالل؟ ا خدا بندۀ خورد کی مال مال خون از پر عالم شود گر

� �

ت ون  ی ی  ماز جا ٰی صّ ُ ی و ّسالم ا ه ع را ی ٰھا، ْ َ ا ّی ِ َر ه عا ن
� �

نهفت و پیدا تو اله رسول یا بگفت پیغامبر به روزی عایشه

دنی و ناپاک خانه در می دود می کنی نمازی یابی، کجا هر

رسید که جا بهر مستعمل کرد پلید طفل هر که می دانی گرچه ٣۴٣۵

بدان گرداند، پاک را نجس حق مهان بهرِ از که پیغامبر گفت

طبق هفتم تا گردانید پاک حق لطف رو آن از را سجده گاهم

جهان اندر شوی ابلیسی نه ور شهان با کن حسد ترکِ هان و هان

بود زهری خوری، شهدی اگر تو شود شهدی خورد زهری اگر کو

او نارِ هر شد نور و گشت لطف او کارِ شد بدَل و گشت بدَل کو ٣۴۴٠

را؟ پیل مر کُشد چون مرغی نه ور را بابیل مر بود حق قوتِ

حق ست از صالبت کان بدانی تا شکست چندی مرغکی را لشکری

فیل اصحابِ سورۀ تو بخوان رو قبیل زین آید وسواس ترا گر

بری سر زیشان تو گر دان کافرم همسری و مرِی او با کنی ور

� �

ود وش دِن ب ِ
ْ ُ و را، ر ھاِر وش دِن

� �

مرِی از او روان شد و ربود در اشتری مهارِ کف در موشکی ٣۴۴۵

پهلوان هستم که شد غره موش روان شد او با که چستی از اشتر

خَوش باش تو ترا، بنمایم گفت اندیشه اش پرتو زد شتر بر
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ستُرگ پیل زبون گشتی کاندرو بزرگ جوی لب بر بیامد تا

دشت و کوه رفیق ای اشتر گفت گشت خشک و ایستاد آنجا موش

آ در جو اندر مردانه بنه پا چرا؟ حیرانی چیست؟ توقّف این ٣۴۵٠

مزن تن و مباش ره درمیان من پیش آهنگِ و قالوزی تو

رفیق ای غرقاب ز همی ترسم من عمیق و شگرف ست آب این گفت

شتاب اشتر آن بنهاد درو پا آب حدِّ ببینم تا اشتر گفت

هوش؟ ز رفتی و گشتی حیران چه از موش کور ای آب زانوست تا گفت

فرق هاست زانو به تا زانو ز که اژدهاست را ما و تست مورِ گفت ٣۴۵۵

سر فرقِ از گذشت گز صد مرا مر هنر پر ای است زانو تا ترا گر

شرر زین جانت و جسم نسوزد تا دگر بار مکن گستاخی گفت

سخُن نبود را موش مر شتر با بکن موشان خود مثل با مری تو

مرا مر مهلک آبِ زین بگذران خدا بهرِ از کردم، توبه گفت

نشین من کودبانِ بر و برجِه هین گفت را شتر مر آمد رحم ٣۴۶٠

ترا چون هزاران صد بگذرانم مرا مر مسلَّم شد گذشتن این

جاه سوی روزی چاه از رسی تا راه به رو پس نیستی پیمبر چون

نه ای کشتیبان مردِ چون مران خود نه ای سلطان چون باش رعیت تو

خمیر گردی تا می باش دست خوش مگیر تنها دکان کامل، نه ای چون

باش گوش نگشتی، حق زبانِ چون باش خاموش کن گوش را َانْصتُوا ٣۴۶۵

گو مسکین وار تو شهنشاهان با گو استفسار شکل بگویی، ور

عادت ست از شهوتت راسخی شهوت ست از کین و کبر ابتدای

واَکشَد کت کسی بر آید خشم بد خوی محکم گشت عادت ز چون

عدو باشد ترا، گل از واکشد او که هر گشتی، گل خوار تو چونک

دشمن اند را خود راه مانعانِ تَنَند بت گردِ که چون بت پرستان ٣۴٧٠

خری از او حقیر را آدم دید سروری با خو ابلیس کرد که چون

شود؟ کس من چون مسجود او که تا بود دیگر سروری من از به که

ابتدا ز تریاق النی بود کو را روح آن جز زهرست، سروری

تریاق زار درون اندر بود کو مدار باکی شد مار پر اگر کوه

قدیم خصم شود بشکستت، که هر ندیم را دِماغت شد چون سروری ٣۴٧۵
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بسی او با ترا خیزد کینه ها کسی گوید تو خوی خالف چون

می کُند سرور چو من بر را خویش می کَند بر من خوی از مرا که

درو؟ آتش خالف از فروزد کی درو سرکش بد خوی نباشد چون

کند جایی را خویش او دل در کند مدارایی او مخالف با

مار همچو عادت ز شد شهوت مورِ استوار نگشتست بد خوی زانک ٣۴٨٠

اژدها مارت گشت اینک ورنه ابتال در بکُش را شهوت مارِ

خویش استفسارِ کن صاحب دل ز تو خویش مارِ بیند مور کس هر لیک

مفلسم نداند دل شَه، نشد تا مسم من نداند مس زر، نشد تا

تو دلدار از دل ای می کش جور تو مس وار کن اکسیر خدمتِ

جهان از جهانند شب و روز چو که بدان نیکو دل اهل دلدار؟ کیست ٣۴٨۵

را شاه دزدی به کُن کَم متّهم را اله بندۀ گو کم عیب

� �

د د ّش ُ
ی

َ
ش و آن اماِت َ

� �

پشتیی مردی رختِ از ساخته کشتیی درونِ درویشی بود

نمود هم را او و جستند را جمله بود خفته او زر، همیانِ شد یاوه

صاحب درم غم ز بیدارش کرد هم جوییم را خفته فقیر کین

رست تو نتوانی جستیم را جمله شدست گم حرمدان کشتی درین که ٣۴٩٠

خلق اوهام شود فارغ تو ز تا دلق ز شو برهنه کُن، بیرون دلق

رسان در فرمان کردند متّهم خسان را غالمت مر رب یا گفت

زمان در سو هر کردند برون سر آن از درویش دل آمد بدرد چون

شگرف دری یکی هر دهان در ژرف دریای از ماهی هزاران صد

در چه و رد یکی هر دهان در پر دریای از ماهی هزاران صد ٣۴٩۵

شرکتی ندارد این، اله ست کز ملکتی خراج دری یکی هر

نشست و کُرسی ساخت را هوا مر جست و کشتی در انداخت چند رد

به پیش کشتی اش و اوج فراز او خویش تخت بر شهان چون مربع خوش

گدا دزدِ شما با نباشد تا مرا حق را، شما کشتی ،ور گفت

طاق خلق با و حق جفت خوشم، من فراق؟ زین خسارت باشد را که تا ٣۵٠٠
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دهد غمازی به را مهارم نه نهد دزدی تهمت او مرا نه

مقام؟ عالی چنین دادندت چه از همام کای کشتی اهل کردند بانگ

حقیر چیزی پی حق آزاری وز فقیر بر نهادن تهمت از گفت

بدگمان فقیران در نبودم که شهان تعظیم ز بل له، حاش

عبس آمد تعظیمشان پی کز خوش نفس لطیفِ فقیرانِ آن ٣۵٠۵

نیست هیچ حق بجز که آن پی بل نیست پیچاپیچ بهر فقیری، آن

طبق هفتم مخزنِ امین کرد حق که را آنها دارم چون متّهم

لطیف نور نه است حس متّهم شریف عقل نی است نفس متّهم

گفتنش حجت نه سازد زدن کش می زَنَش آمد سوفسطایی نفس،

آن بود خیالی گوید آن از بعد زمان آن فروزد بیند، معجزه ٣۵١٠

شب؟ و روز نامد چشم مقیم چون عجب دیدِ آن بود حقیقت ور

می شود حیوان چشم قرین نی می بود پاکان چشم مقیم آن

تنگ؟ چاه اندر طاووس بود کی ننگ و عار دارد سح زین عجب، کان

مو همچو آن و گویم یک صد ز من بسیارگو مرا مر نگویی تا

� �

د و ی  یار خ ش ی و آن یان و ِع
� �

آمدند خانقاهی شیخ پیش زدند شُنعه صوفیی بر صوفیان ٣۵١۵

پیشوا ای بجو صوفی ازین تو ما جان دادِ گفتند را شیخ

گران دارد خو سه صوفی این گفت صوفیان؟ ای گله ست چه آخر گفت

کس بیست از خورد افزون خورش در جرس همچون بسیارگو سخن در

زَحف شیخ پیش کردند صوفیان کهف اصحاب چون هست بخسپد، ور

گیر اوساط هست، که حالی هر ز که فقیر آن سوی آورد رو شیخ ٣۵٢٠

َاخالط ها اعتدال ز آمد نافع اَوساطها امور رخَی خبر در

مرض آید پدید مردم تن در عرض از شد فزون خلطی یکی گر

عاقبت در یقین آرد فراق کان صفت در مفزا خویش قرین بر

نیک یارِ گفت ز آمد فزون هم ولیک اندازه بر بد موسی نطق

فراق هذا مکْثری تو رو گفت شقاق آمد خضر با فزونی آن ٣۵٢۵
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شو کور و باش گنگ من با نه ور شو دور بسیارگویی، موسیا

بگسسته ای رفته ای، بمعنی تو شسته ای ستیزه وز نرفتی، ور

بتاز رو طهارت سوی گویدت نماز در ناگه تو کردی حدَث چون

غَوی ای پیشین، رفت نمازت خود می شوی خَنبان خشک نرفتی، ور

توند گفتِ تشنۀ و عاشقان توند هم جفتِ که آنها برِ رو ٣۵٣٠

نبود حاجت پاسبان را ماهیان فزود بر خوابناکان بر پاسبان،

زیورست تجلّی را عریان جان گازرست بر نظر را جامه پوشان

شو تن جامه از فارغ ایشان چو یا رو باز یکسو به عریانان ز یا

روی اَوسط ره تا کُن کَم جامه شوی عریان کُل که نمی توانی ور

� �

خ ر ن ذر
� �

جفت کرد غرامت آن با را عذر گفت احوال را شیخ آن فقیر پس ٣۵٣۵

صواب و خوب خَضر جوابات چون جواب او داد را شیخ سؤال مر

علیم ِرب از بنمود خَضر کش کلیم سؤاالتِ جواباتِ آن

داد مفتاح مشکلش هر پی از یاد ز افزون و حل مشکل هاش گشت

گماشت بر همت شیخ، جواب در داشت میراث هم درویش خَضر از

نسبتست با هم نیز اَوسط لیک حکمت ست ارچه اَوسط راه گفت ٣۵۴٠

یم همچو آن را موش باشد لیک کم هست اشتر به نسبت جو آبِ

آن اَوسط هست خورد، سه یا خورد دو نان چار وظیفه باشد را که هر

است بط مانندِ حرص اسیرِ او است اَوسط از دور چار، هر خورد ور

بود آن اُوسط که می دان خورد، شش بود نان ده اشتها را او که هر

نی هم دستیم گرده، شش ترا مر اشتها هست نان پنجاه مرا چون ٣۵۴۵

ُنحول در نیایم در پانصد به من ملول آیی نماز رکعت ده به تو

می شود خود از مسجد تا یکی وین می رود حافی کعبه تا یکی آن

بداد نان یک تا کَند جان یکی وین بداد جان پاک بازی در یکی آن

بود آخر و اول را آن مر که می رود نهایت با در وسط این

میان یا اَوسط گنجد تصور در آن در تا بباید آخر و اول ٣۵۵٠
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منْصرف؟ میانه را او بود کی طرف دو ندارد چون بی نهایت

مدٰاد رحبال هل کٰان ول گفت نداد کس نشانش آخر و اول

امید هیچ را شدن پایان مر نیست مداد کُلّی شود گر دریا هفت

کم هیچ نگردد هرگز سخن زین قلم یکسر بود گر بیشه و باغ

بود باقی بی عدد حدیث وین شود فانی قلم و حبر همه آن ٣۵۵۵

گم رهی را آن مر پندارد خواب گهی مانَد را خواب من حالت

دان کار بر مرا بی کارِ شکل دان بیدار دلم خفته، من چشم

انام ِبر نع قَلْبی نٰامی ال تَنٰام نٰاییع که پیغامبر گفت

باب فتح در دلم خفته، من چشم بخواب خفته دل و بیدار تو چشم

منظرست عالم دو هر را دل حس دیگرست حس پنج را دلم مر ٣۵۶٠

چاشتگاه شب همان من بر شب، تو بر نگاه من در مکن خود ضعف ز تو

فَراغ گشته مرا مشغولی، عین باغ چو زندان آن من بر زندان، تو بر

دهل و سور مرا ماتم، ترا مر گل گشته گل مرا گل، در تو پای

ُزحل چون هفتم چرخ بر می دوم محل در ساکن تو با زمینم، در

من ست پایۀ اندیشه ها از برتر من ست سایۀ نیم، من همنشینت ٣۵۶۵

گشته ام پویان اندیشه خارج بگذشته ام اندیشه ها ز من که زان

بِنا بر آمد حاکم بنَّا زانک نی محکوم اندیشه ام، حاکم

غم پیشه اند و خَسته دل سبب زان اندیشه اند سخرۀ خلقان جمله

جهم بر میانشان از بخواهم، چون دهم باندیشه را خود قاصدا

دست رس را مگس من بر بود کی مگس اندیشه اَوجم، مرغ چو من ٣۵٧٠

تنند من بر شکسته پایگان تا بلند اوج از آیم زیر قاصدا

الصافّٰات طیورِ همچون پرم بر صفات سفلی از گیرد ماللم چون

سریش با من پر دو نچفسانم بر خویش ذات از هم رسته ست من ِپر

عاریه ست پر را طرار جعفرِ جاریه ست پر را طیار جعفرِ

این معنی ست افق، سکّانِ نزد این دعوی ست ذُقی مل که آن نزد ٣۵٧۵

ذُباب پیش یکی پر و تی دیگِ غُراب پیش این باشد دعوی و الف

بخور بتوانی که چندان مزن، تن گهر لقمه می شود تو در که چون

لگن شد در پر کرد، قی لگن در ظن سوء دفع بهرِ روزی شیخ
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مرد کم عقلی بهرِ بینا، پیرِ کرد محسوس را معقول گوهر

کلید کُن پنهان و حلق بر نه قفل پلید پاکت شود معده در چونک ٣۵٨٠

حالل را او خورد تا خواهد چه هر جالل نور شد لقمه وی در که هر
� �

ت ا ش و صدِق واِه وی د آن ِن ی و د یاِن
� �

من معنی النِ گفتِ دعوی نیست من جان آشنای هستی تو گر

توم خویش من که شب، از مترس هین توم پیش نیم شب بگویم گر

خَود خویشاوندِ بانگ شناسی چون بود معنی تو پیش دعوی دو این

نیک فهم پیش بود معنی دو هر لیک بود، دعوی دو خویشی و پیشی ٣۵٨۵

می جهد یاری نزدیکِ از دم کین می دهد گواهی آوازش قربِ

عزیز خویش آن صدق بر گوا شد نیز خویشاوند آوازِ لذَّتِ

اهل ز بیگانه بانگِ می نداند جهل ز کو احمق، الهام بی باز

او انکار مایۀ شد او جهل او گفتارِ بود دعوی او پیش

راست بود معنی آواز، این عین نورهاست کاندرونش زیرک پیش ٣۵٩٠

تازیان زبان همی دانم که تازی زبان یک گفت تازی به یا

بود دعوی گفتنش تازی گرچه بود معنی گفتنش تازی عین

اَمجدی من و خط خوانم و کاتب کاغَدی بر کاتبی نویسد یا

بود معنی شاهد نوشته هم بود دعوی خود گرچه نوشته، این

سجاده بدوش خواب میان در دوش تو دیدی صوفیی بگوید یا ٣۵٩۵

نظر شرح در خواب اندر تو با در خواب گفتم وآنچ آن، بدَم من

کُن هوش پیشوای را سخن آن کن گوش اندر حلقه چون کن، گوش

کهن ِزر و باشد نو معجزِ سخن این خواب، آن آید یاد ترا چون

بلی گوید صاحب واقعه جان ولی این، می نماید دعوی گرچه

بود موقن بشنود، که هر ز آن بود مؤمن ضالۀ حکمت چو پس ٣۶٠٠

غلط؟ را او کند چون شک؟ بود چون فقط یابد او پیش را خود که چون

آب زود بستان آبست، قدح در شتاب تو بگویی چون را تشنه ای

شو مهجور مدّعی ای برم از رو دعوی ست، کین تشنه گوید هیچ
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معین ماء آن از و آب ست جنس این که بنما حجتی و گواه یا

ولد ای هان مادرم، من بیا، که زد بانگ مادر شیر، طفل به یا ٣۶٠۵

قرار؟ من بگیرم شیرت با که تا بیار حجت مادرا گوید طفل

معجزه ست پیمبر آوازِ و روی مزه ست حق کز امتی هر دلِ در

کند سجده درون در امت جانِ زند بانگی برون از پیمبر چون

جان گوش باشد نشنیده کسی از جهان اندر او بانگِ جنس زانک

قریب انّی شنود حق زبان از غریب آواز ذوقِ از غریب آن ٣۶١٠

� �

ّسالم ا ه ع را، ح ما م ش ّسالم، ا ه ع ی، دن ده
� �

گفت خویش ملح وضع از پیشتر نهفت در مریم به یحیی مادر

گهی ست آ رسول و العزم اولوا کو شهی ست تو درون دیدم یقین که

ذوالفطن ای من ملح سجده کرد من تو با اوفتادم برابر چون

درد افتاد تنم در سجودش کز کرد سجده را جنین آن مر جنین این

شکم طفل ازین دیدم سجده ای هم خویش درون من مریم گفت ٣۶١۵

� �

ه ّ ن آوردن کال ِاش
� �

خطا و دروغ ست زیرا بکش، خط را افسانه کین گویند ابلهان

خویش ز هم و دور بیگانه از بود خویش ملح وضع وقتِ مریم زانک

درون خود نیامد فارغ، نشد تا فسون شیرین آن شهر، برون از

تَبار پیش تا برد و گرفت بر کنار بر آنگهانش بزادش، چون

ماجرا؟ در سخن این را او گوید تا که دیدش کجا یحیی مادر ٣۶٢٠

� �

کال ِاش واب
� �

حاضرست را او آفاق، غایبِ خاطرست اهل کانک بداند این

بصر از دورست که یحیی مادرِ نظر در آید حاضر مریم پیش
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را پوست باشد کرده مشبک چون را دوست ببیند بسته، دیده ها

زبون ای معنی گیر حکایت، از اندرون از نه برون، از نَه ندیدش، ور

بود چفسیده آن نقش بر شین همچو بود بشنیده کافسانه ها چنان نی ٣۶٢۵

بیان؟ بی دِمنه ز نوشد سخن چون بی زبان کلیله آن همی گفت تا

بشر؟ نطقی، بی مرد چون آن فهم همدگر لحن بدانستند ور

فسون؟ دو هر بر خواند و رسول شد چون دمنه آن گاو، و شیر میان در

پیل؟ گشت ترسان ماه عکس ز چون نبیل؟ گاوِ شد شیر وزیرِ چون

مری ست را لک لک زاغ با کی ورنه افتراست جمله دِمنه، و کلیله این ٣۶٣٠

دانه ای ست مثال وی اندر معنی پیمانه ای ست چون قصه برادر ای

نَقل گشت گر را پیمانه ننگرد عقل مردِ بگیرد معنی دانۀ

آشکار آنجا نیست گفتی چه، گر دار گوش گل و بلبل ماجرای
� �

آن دن م و حال، زباِن ن ن
� �

تو افسانه، ز گزین معنی و بشنو تو پروانه، با شمع ماجرای

پست جغدْ چون مپر پر باال به هین هست گفت ِرس نیست، گفتی چه گر ٣۶٣۵

بدست؟ آمد کجاش از خانه گفت رخ ست خانۀ کین شطرنج در گفت

شتافت معنی سوی کو کس آن فَرخ یافت؟ میراث یا بخرید را خانه

ادب جرمی بی کرد چونش گفت ضرب قَدْ عمرواً َزیدُ نحوی گفت

غالم؟ همچون بزد را او گنه بی خام زیدِ کان بد چه جرمش را عمرو

رد پیمانه ست که بستان، گندمی بود معنی پیمانۀ این گفت ٣۶۴٠

ساز اعراب با تو آن، دروغ ست گر ساز و اعراب ست بهرِ از عمرو و زید

بی خطا؟ و بی گناه زد چون زید را عمرو ندانم آن من نی گفت

بود دزدیده فزون واوِ یک عمرو گشود بر الغی و ناچار از گفت

سزد حد را او برد، حد از چونک بزد را دزدش گشت، واقف زید
� �

باطالن دل ل با ن ن آ ا ذ
� �
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کژان پیش در راست نماید کژ بجان پذرفتم راست اینک گفت ٣۶۴۵

شکی ست وحدت در و دوست، این گویدت یکی ست مه را احولی بگویی گر

است خو بد سزای این دارد، راست است دو گوید کسی خندد برو ور

فروغ زد اَلخَبیثین لْلخَبیثٰات دروغ می آید جمع دروغان بر

سنگ الخ عثارِ را کوران چشم فراخ دستِ بود را فراخان دل

� �

رد وَرد ت آن ؤه ِت آن ِن ُ
� �

هندوستان در هست درختی که داستان برای دانایی گفت ٣۶۵٠

بمرد هرگز نی پیر او شود نی برد و خورد او میوۀ کز کسی هر

عاشقی شد میوه اش و درخت بر صادقی از شنید این پادشاهی

طلب از کرد روان هندوستان سوی ادب دیوانِ ز دانا قاصدی

جو و جست برای هندوستان گرد ازو قاصد آن می گشت سال ها

دشت نی و کوه نی و ماند جزیره نی گشت مطلوب این بهر از شهر شهر ٣۶۵۵

بند مجنونِ مگر جز جوید کی کین ریش خند کردش پرسید، را که هر

صاحب فالح ای گفتند کسان بس مزاح اندر زدند صفْعش کسان بس

گزاف؟ باشد کجا باشد؟ تهی کی سینه صاف زیرک، تو چون جوی و جست

سخت تر آشکارا فْعص ز وین دگر فْعص یکی مراعاتش وین

ستُرگ و هول بس قلیما فالن در بزرگ کای تَسخَر، به می ستودندش ٣۶۶٠

گبز شاخیش هر و پهن و بلند بس سبز هست درختی بیشه، فالن در

خبر نوعی کسی هر از می شنید کمر جستن در بسته شه قاصدِ

مال ها شهنشه می فرستادش سالها آنجا کرد سیاحت بس

طلب از امر رآخ آمد عاجز تَعب غربت آن اندر دید بسی چون

نشد پیدا خبر غیر غرض زان نشد پیدا اثر مقصود از هیچ ٣۶۶۵

شد ناجسته عاقبت او جستۀ شد بگسسته او اومید رشتۀ

راه می برید و می بارید اشک شاه سوی بازگشتن عزم کرد
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� �

د ّ ق ِ طا آن با ت آن ِّ خ، دِن ح
� �

ندیم شد آیس که منزل آن اندر کریم قُطبی عالمی، شیخی، بود

شوم اندر براه او آستان ز روم او پیش نومید من گفت

من دلخواه از من نومیدم چونک من همراه بود او دعای تا ٣۶٧٠

سحاب مانند می بارید اشک آب پر چشم با شیخ پیش رفت

ساعت ست این لطف وقت ناامیدم، رقَّت ست و رحم وقتِ شیخا گفت

چیستت؟ با رو تو؟ مطلوب چیست نومیدیستت؟ چه کز واگو گفت

شاخسار یک ستنج برای از اختیار کردم شاهنشاه گفت

حیات آب مایۀ او میوۀ جِهات در نادر هست درختی که ٣۶٧۵

سرخوشان این َتسخَرِ و طنز که جز نشان یک ندیدم جستم سال ها

علیم در باشد علم درختِ این سلیم ای بگفتش و خندید شیخ

محیط دریای ز حیوانی آب بسیط بس و شگرف بس و بلند بس

رب و بار بی معنیی شاخ ز زان بی خبر ای رفته ای، بصورت تو

سحاب گه و گشت نام بحرش گاه آفتاب گه شد، نام درختش گه ٣۶٨٠

بقاست عمر او آثارِ کمترین خاست آثار هزار صد کش یکی، آن

بی شمار شاید نام را یکی آن هزار دارد اثر او، فردست گرچه

پسر باشد دگر شخصی حق در پدر باشد ترا شخصی یکی آن

نکو و لطف بود دیگر حق در عدو و قهر بود دیگر، حق در

عمی وصفی از وصفش هر صاحب آدمی یک او و نام هزاران صد ٣۶٨۵

تفرقه ست اندر و نومید تو همچو ثَقه ست صاحب گر نام، جوید که هر

شوربخت و تلخ کام بمانی تا درخت؟ نام برین چفسی بر چه تو

ذات سوی نماید ره صفاتت تا صفات در بنگر و نام از گذر در

اوفتاد آرام رفت، بمعنی چون اوفتاد نام از خلق، اختالفِ

� �

را آن ود ده م دی م ی ی ور، ان ِت س ھار ِت ناز
� �
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دهم بانگوری این گفت یکی آن درم یک مردی داد را کس چار ٣۶٩٠

دغا ای انگور نه خواهم عنَب من ال گفت بد عرب دیگر یکی آن

ُازُم خواهم عنَب، نمی خواهم من بنُم این گفت و بد ترکی یکی آن

را استافیل خواهیم کُن، ترک را قیل این بگفت رومی یکی آن

بدند غافل نام ها ِرس ز که شدند جنگی نفر آن تنازع در

تهی دانش از و جهل از بدند پر ابلهی از می زدند هم بر مشت ٣۶٩۵

صلحشان بدادی آنجا، بدی گر زبان صد عزیزی، سری، صاحبِ

می دهم را جمله تان آرزوی درم یک زین من که او بگفتی پس

عمل چندین می کند درم تان این دغل بی را دل بسپارید که چون

اتّحاد ز یک می شود دشمن چار اَلمراد چار، می شود درم تان یک

اتّفاق را شما آرد من گفتِ فراق و جنگ دهد یک تان هر گفت ٣٧٠٠

گو و گفت در شوم من زبانتان تا اَْنصتُوا باشید خاموش شما پس

سخَط و نزاع ست مایۀ اثر در نمط یک می نماید سخنتان گر

هنر دارد خاصیتی گرمی اثر ندهد عاریتی گرمی

گمان بی فزاید سردی خوری چون آن آتش، ز کردی گرم گر را سرکه

تیزی ست و سردی ست اصلش طبع دِهلیزیست او گرمی آن زانک ٣٧٠۵

جگر در فزاید گرمی خوری، چون پسر ای دوشاب یخ بسته بود ور

عماست از وین آن، باشد بصیرت کز ماست اخالص ز به شیخ ریایِ پس

جسد اهل مد آرد تفرقه رسد جمعیت شیخ حدیثِ از

شناخت را مرغان جمله زبان کو بتاخت حضرت سوی کز سلیمان، چون

جنگ ز آمد برون و بگرفت اُنس پلنگ با آهو عدلش زمانِ در ٣٧١٠

احتراز ناورد گرگ از گوسفند باز چنگال از آمن کبوتر شد

پرزنان میان شد اتحادی دشمنان میان شد میانجی او

غَوی؟ می باشی چه جو، سلیمان هین می دوی دانه بهر موری، چو تو

بود دو هر را سلیمان جوی آن و شود دامی دانه اش را دانه جو

امان دم یک همدگر از نیست شان زمان آخرِ درین را جان ها مرغ ٣٧١۵

ما جورِ نماند و صلح دهد کو ما دورِ اندر هست سلیمان هم

َنذِیر فیها خَال و ا به تا گیر یاد را ةْام نم انْ قول
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صاحب همتی و حق خلیفۀ از امتی نبودست خالی خود گفت

کند غل بی و غش بی صفاشان کز کند یک دل چنان را جان ها مرغ

ۈاحدَه نَفْس گفت را مسلمون والده همچون گردند مشفقان ٣٧٢٠

بدند مطلق دشمن یک هر نه ور شدند حق رسولِ از واحد نفس

� ّسالم� ا ه ع ول، ر کاِت صار، ا یان از داوت َ و ت خا ِن خا
� �

داشت خون آشام جانِ دیگر ز یک داشت نام خَزرج و کَاوس قبیله دو

صفا و اسالم نورِ در شد محو مصطفی از کهنه شان، کینه های

بوستان در عنَب اَعدادِ همچو دشمنان آن شدند اخوان اوال

شدند واحد تن و شکستند در به پند اخْوه اَلمؤمنُون مد وز ٣٧٢۵

شود واحد شیرۀ فشردی، چون بود اخوان انگورها صورت

نیک یار شد شد، پخته غوره که چون لیک ضدّان اند انگور و غوره

خواند اصلیش کافرِ حق ازل در ماند خام و بست سنگ  کو غوره ای

او باشد ملحد نحس شَقاوت در او باشد واحد نفس نه اَخی، نه

جهان در خیزد اَفهام فتنۀ نهان دارد او چه آن بگویم گر ٣٧٣٠

ِبه مهجور ارم از دوزخ دودِ بِه ذکورنام کور گبرِ ِرس

دلند یک آخر دل اهل دم از قابلند کایشان نیک غوره های

ستیز و کین و خیزد بر دوی تا تیز همی رانند انگوری سوی

اوست وصف وحدت و گردند یکی تا پوست همی درند انگوری در پس

َنبست در جنگی خویش با یک هیچ است دو هم ایرا گردد دشمن دوست ٣٧٣۵

اتّحاد داد را ذره هزاران صد اوستاد کُل عشق بر آفرین

کوزه گر دست کرد سبوشان یک ره گذر در مفترِق خاکِ همچو

بدین نمی ماند جان ناقص، هست طین و آب جسم های اتّحادِ که

اختالل آرد که ترسم را فهم مثال در اینجا گویم نظایر گر

عمٰى در دوربینی نشاط از ما لیک اکنون، هست سلیمان هم ٣٧۴٠

سرا از کور سرا، در خفته همچو را مرد دارد کور دوربینی

عشیق ما کردن باز گِره ها در دقیق سخن های اندر مولعیم
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آیین فزا جواب در و شکال در ما بگشاییم و بندیم گرِه تا

تمام فن در شود تا بندد گاه دام بندِ گشاید کو مرغی همچو

خَرج کاری ست گرِه اندر او عمر مرج و صحرا از محروم بود او ٣٧۴۵

مدام اُفتد شکست در پرش لیک دام هیچ نگردد او زبونِ خود

فَرت و کَر ازین یک یک َنسکُلَد پرت و بال تا کوش کم گرِه با

نبست را عوارض کمین گاه آن و شکست پرهاشان مرغ هزاران صد

محیص؟ نم له ببین، فیها نَقَّبوا حریص ای خوان نُبی از ایشان حال

عنَب و انگور اشکالِ نشد حل عرب و رومی و تُرک نزاع از ٣٧۵٠

دوی این نخیزد بر نیاید، در معنوی سینل سلیمانِ تا

شهریار بازِ طبل این بشنوید بازوار منازع مرغانِ جمله

شاد گردید روان جانب هر ز هین اتّحاد سویِ خویش اختالفِ ز

ینْهکُم مل الذی هذا هونَح وجهکُم َفولوا ُکنْتُم ما ثیح

نشناختیم دمی را سلیمان کان ناساختیم بس و مرغانیم کور ٣٧۵۵

شدیم ویران ماندۀ وا الجرم شدیم بازان دشمن جغدان همچو

خدا عزیزانِ آزارِ قصدِ عما و جهل غایتِ از می کنیم

برکنند؟ کی گنه بی بالِ و رپ روشنند سلیمان کز مرغان جمع

خوشند مرغان آن کینه و خالف بی کشند چینه عاجزان سوی بلک

را بلقیس صد راه می گشاید را تقدیس پی ایشان هدهدِ ٣٧۶٠

بود مازاغ و آمد همت بازِ بود زاغ بصورت گر ایشان زاغ

می زند شک در توحید آتش می زند کل ، کل که ایشان لکِ لک

نهد کبوترشان پیش سر باز، نَْشکُهد بازان ز کبوترشان آن و

او دارد گلشن خویش درون در او آرد حالت که ایشان بلبل

نمود رویش اَبد قندِ درون کز بود آزاد قند ز ایشان طوطی ٣٧۶۵

دگر طاووس پرانِ از بهتر نظر در ایشان طاووسانِ پایِ

کجاست؟ سلیمانی الطیرِ قْنطم صداست خاقانی آن الطیر قنْطم

دمی را سلیمان ندیدستی چون همی؟ را مرغان بانگِ دانی چه تو

مغرب ست و مشرق ست برونِ از مطرب ست بانگش که مرغی آن ِپر

فری ست و کَر در عرش تا ثری وز ثری ست تا کرسی ز آهنگش، یک هر ٣٧٧٠
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بود خُفّاشی چو ظلمت عاشق می رود سلیمان این بی کو مرغ،

ابد تا نمانی ظلمت در که تا رد خُفّاش ای کن خو سلیمان با

می شوی مساحت قُطبِ گز، همچو می روی سو بدان که ره گزی یک

می رهی لوکی و لنگی همه از می جهی سو آن لوک و لنگ وانک
� �

وردشان ی خان ِغ گان چ ط َ ٔه ّ
� �

تربیت دایه چو پر زیرِ کرد خانه ات مرغ چه گر بطی، تخم ٣٧٧۵

ُخشکی پرست و بد خاکی دایه ات بدست دریا آن بط تو مادرِ

مادرست از را جانْت طبیعتِ آن اندرست تو دل که دریا، میل

است بدرایه کو بگذار، را دایه است دایه زین ترا، مر خشکی میل

بطان چون معنی بحرِ در آ اندر بِران و خشک در بگذار را دایه

شتاب ران دریا سوی و مترس تو آب ز بترساند مادر ترا گر ٣٧٨٠

خانه گنده ای خانه، مرغ چو نی زنده ای تر بر و خشک بر بطی، تو

نهی پا دریا به هم خشکی به هم شَهی آدم بنی َکرمنٰا ز تو

ران پیش ربال علَی ملْٰناهمح از بجان البحر علَی ملْٰناهمح که

نیست گاه آ بحر ز هم حیوان جنس نیست راه بر سویِ را مالیک مر

فلک بر هم زمین بر هم روی تا ملَک از بجانی حیوان، تن به تو ٣٧٨۵

دیده ور هیلا یوحی دِل با بشر باشد مثْلُکُم به ظاهر تا

برین چرخ برین گردان او روح زمین بر فتاده خاکی قالبِ

تمام ما زبان می داند بحر غالم ای مرغابیانیم همه ما

سیر داریم ابد تا سلیمان در طیر چو ما آمد بحر، سلیمان پس

زِِره صد سازد آب، داود چو تا هبِن دریا در پای سلیمان با ٣٧٩٠

ساحرست و چشم بند غیرت لیک حاضرست جمله پیش سلیمان آن

ملول وی از ما و ما بپیش او فُضول و خوابناکی و جهل ز تا

سعد ابرِ کشاند کو نداند چون رعد بانگ آرد سر دردِ را تشنه

آسمان آبِ ذوقِ از بی خبر روان جوی در ماندست او چشم

ماند محجوب الجرم مسبِب از راند اسباب سوی همت مرکبِ ٣٧٩۵

١۴٨



دوم دفتر

جهان؟ سبب های بر دل نهد کی عیان را مسبِب او بیند آنک

� �

د یا ھاش باد ی د زا آن امات یان حا دن ران
� �

عبادیه چون غرق عبادت در بادیه میان در بد زاهدی

اوفتاد خشک زاهدِ بر دیده شان بِالد از رسیدند آنجا حاجیان

عالج بودش بادیه سموم از تَرمزاج او بود، خشک زاهد جای

آفتش میان در سالمت آن و وحدتش از شدند حیران حاجیان ٣٨٠٠

دیگ آب بجوشد تَفّش کز ریگ ریگ روی بر بد استاده نماز در

دلُدل ست و براق بر سواره یا گل ست و سبزه در سرمست گفتیی

صباست بادِ از به را او سموم یا حلّه هاست و حریر بر پایش که یا

نماز از فارغ درویش شود تا نیاز با جماعت آن بماندند پس

روشن ضمیر زندۀ جماعت زان فقیر آمد باز استغراق ز چون ٣٨٠۵

وضو آثارِ از بود تر جامه اش رو و دست از می چکید کآبش دید

سماست سوی کز داشت بر را دست کجاست از آبت که بپرسیدش پس

مسد؟ نم لبح ز بی و چاه ز بی می رسد؟ خواهی، که گاهی هر گفت

یقین را ما تو حال ببخشد تا دین سلطان ای کن حل ما مشکل

ُزنّارها میان از ِببریم تا بما اسرارت ز سری نُما وا ٣٨١٠

حاجیان دعای کن اجابت که آسمان سوی بگشود را چشم

درم گشودستی بر باال ز تو خوگرم باال ز را رزق جویی

عیان کرده ِرزْقُکُم اءمالس فی المکان از مکان تو نموده ای

آب کَش پیل چو شد پیدا زود خَوش ابرِ مناجات این میانِ در

گرفت مسکن غارها در و گو در گرفت باریدن مشک از آب همچو ٣٨١۵

مشک ها گشاده جمله حاجیان اشک ها مشک چون می بارید ابر

ُزنّارها میان از می بریدند کارها عجایب زان جماعت یک

بِالرشٰاد لَمَاع هالو عجب، زین ازدیاد در یقین را دیگر قوم

الکَالم تَم سرمدی، ناقصانِ خام و تُرش ناپذیرا، دیگر قوم

١۴٩


