
وم ر د

بار سه شد سنّت که دفتر، سوم این بیار الدّین حسام الحق ضیاء ای

را اَعذار بِهِل دفتر، سوم در را اسرار گنجینۀ گشا بر

می جهد حرارت کز عروقی از نه می زَهد حق قوتِ از قُوتت

بود روغن و پنبه و فَتیل از نه بود روشن کو شمس چراغ این

بود قایم اُستُنی و طناب از نه بود دایم چنین کو گردون سقف ۵

ۇجود َخّقِ دیدارِ از بود نبود مطبخ از جبریل قوتِ

طبق از و طعام از نه دان، حق ز هم حق اَبدالِ قوتِ این همچنان،

بگذشته اند ملَک از و روح ز تا اسِرشته اند نور ز هم را جسمشان

خلیل چون بگذر امراض آتش ز جلیل به اوصاف موصوفی که چون

غالم را مزاجت مر عناصر ای سالم و برد هم تو بر آتش گردد ١٠

است پایه هر از برتر مزاجت وین است مایه  عناصر را، مزاجی هر

ملتقط شد کنون را وحدت وصف منبسط جهانِ از مزاجت این

حلق خلق ندارد آمد، تنگ سخت خلق اَفهام عرصۀ دریغا ای

تو حلوای را سنگ بخشد حلق تو رای به حذقِ الحق ضیاء ای

نتافت بر را یم و نوشید یم که تا یافت حلق تجلّی اندر طور کوه ١۵

الجمل قْصر جبل نم رأیتُم له الجبل انْشَقو نْهم کّاً د صار

بس و یزدان ست کار حلق بخشی، کس به کس هر از آید لقمه بخشی،

جدا عضوت هر بهر بخشد حلق را روح و را جسم بخشد حلق

شوی خالی دغل از و دغا وز شوی اجاللی که بخشد گهی این

مگس پیش را قند نریزی تا کس به را سلطان ِرس نگویی تا ٢٠

الل و افتاد صدزبان سوسن چو کو جالل اسرار نوشد آنکس گوش

گیا صد بروید و آب خورد تا خدا لطف را خاک بخشد حلق
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طلب اندر خورد را گیاهش تا لب و حلق ببخشد را خاکی باز،

رفت و انسان لقمۀ حیوان، گشت زَفت گشت حیوان، خورد گیاهش چون

بصر و روح بشر از شد جدا چون بشر اَکّالِ شد آمد، خاک باز ٢۵

دراز گردد خوردشان، بگویم گر باز جمله دهانشان دیدم، ذره ها

او عام لطف دایه را، دایگان او انعام از برگ را، برگ ها

َزهد؟ چون غذایی بی گندم که زان می دهد او رزق ها را، رزق ها

پاره ها بدانی گفتم، پاره ای منتهی را سخن این شرح نیست

دان مقبول و مقبل را باقیان دان ماکول و کل آ عالم جمله ٣٠

مسَتمر سالکانش و جهان وان منتشر ساکنانش و جهان این

مجَتمع مخلَّد، عالم، آن اهل منقطع عاشقانش و جهان این

ابد تا مانَد که حیوانی آب دهد را خود کو آن ست کَریم پس

بیم و اَخطار و آفت صد از رسته کریم آمد الصالحات اتباقی

نیست اندیش عدد خیاالتی، چون نیست بیش کس یک هزارانند گر ٣۵

رای و عقل ست را مغلوب و غالب نای و حلق ست را ماکول و کل آ

را حبل و عصا چندان آن خورد را عدل عصای او بخشید حلق

شکل و اکل نبودش حیوانی زانک اکل جمله زان نشد افزون واندرو

زاد که را خیالی هر او بخورد تا داد حلق هم عصا چون را، یقین مر

خداست هم معانی حلق رازقِ حلق هاست اعیان چو را معانی پس ۴٠

نیست حلق را او مایه بجذب که نیست خلق از هیچ ماهی تا مه ز پس

شود اجاللی روزیش آنگهان شود خالی تن فکر از جان حلق

بدان مرگ بود بد مزاج کز بدان آمد مزاج تبدیل شرط،

شد خوار و سقیم و بدرنگ و زرد شد گل خوار آدمی مزاج چون

تافت شمع چون رخش از زشتی رفت یافت تبدیل او زشت مزاج چون ۴۵

را پدفوز کند خوش به نعمت تا را؟ شیرآموز طفل کو دایه ای

برو بستان صد راه برگشاید برو پستان آن راه ببندد گر

رغیف و خوان و نعمت هزاران از ضعیف آن حجاب شد پستان زانک

الکالم تَم کن، جهد اندک اندک فطام موقوفِ ماست حیات پس

کذا مؤمن، برد پاکی نجس از غذا خون بد آدمی، بد جنین چون ۵٠
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شد لقمه گیر شیر، فطام وز شد شیر غذااش خون، فطام از

شود پنهانی اشکار طالبِ شود لقمانی لقمه، فطام وز

منتظم بس عالمی بیرون هست رحم در بگفتی کس را جنین گر

اُکول چندین و نعمت صد اندرو طول و عرض با خرمی، زمینی، یک

کشت ها و باغ ها بوستان ها دشت ها و بحرها و کوه ها ۵۵

سها صد و ماهتاب و آفتاب ضیا پر و بلند بس آسمانی

سور و عروسی ها دارد باغ ها دبور از و شمال از و جنوب از

امتحان؟ در چه ای ظلمت درین تو آن عجایب های ناید صفت در

عنا و اَنجاس و حبس میان در تنگنا چارمیخ در خوری خون

شدی کافر و معرِض رسالت، زین بدی منکر خود حال بحکم او ۶٠

کور وهم ندارد تصویری که زان غرور و فریب ست و محال ست کین

او منکرناک ادراک نشنود او ادراک ندید چون چیزی جنس

می گویندشان ابدال جهان، زان جهان اندر عام، خلق که همچنان

رنگ و بو بی عالمی بیرون هست تنگ و تاریک بس چاهی ست جهان کین

زَفت و ژرف حجاب آمد طمع کین نرفت زیشان، کسی گوش در هیچ ۶۵

اطالع از غرض، بندد را چشم استماع از طمع، بندد را گوش

دون اوطان در اوست غذای کان خون طمع را جنین آن که همچنان

خورد چاشت می نداند او خون، غیر کرد محجوب جهان این حدیث از
� �

ح ت ک و ص، از ه ل  دگان ور ٔه
� �

دوستان گروهی دانایی دید هندوستان در که تو؟ شنیدی آن

دور راه از سفر از می رسیدند عور و بی برگ شده مانده گرسنه ٧٠

شکفت گلبن چون و سالمیشان خوش بگفت و جوشید دانایی ش مهِر

کربال زین رنجتان آمد جمع خال وز تَجوع کز دانم گفت

پیل فرزند خوردتان نباشد تا جلیل قوم ای اله اله لیک،

بشنوید و مشکرید پیل زاده می روید اکنون که سو این هست، پیل

دلخواهتان بس هست ایشان صید راهتان اندر پیل بچگانند ٧۵
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کمین در طالب هست مادر لیک سمین بس و لطیف و ضعیف اند بس

آه آه و حنین در بگردد او راه فرسنگ صد فرزند، پی از

او مرحوم کودک زان الحذَر او خرطوم از آید دود و آتش

خبر با بس حاضری و غایبی پسر ای حق اند اطفال اولیا

جانشان برای از کین کَشَد کو، نقصانشان از مندیش غایبی، ٨٠

کیا و کار از فرد غریبی در اولیا این من اند اطفال گفت

ندیم و یار منم سر، اندر لیک یتیم و خوار امتحان، برای از

من اجزای خود هستند گوییا من عصمت های جمله، پشت دار

تن اند یک و هزار، اندر هزار صد من اند دلق پوشانِ این هان و هان

زبر؟ و زیر را فرعون موسیی هنر چوبی یک به کردی کی ورنه ٨۵

خود؟ غرقاب را غرب و شرق نوح، بد نفرین یک به کردی کی ورنه

مراد بی را، شهرستانشان جمله راد لوط دعای یک نکندی بر

نشان بین رو سیه، آب دجلۀ فردوسشان چون شهرستان گشت

گذر در ببینی قُدسش ره در خبر این و نشان این شام ست سوی

بدست سیاست ها قرنی بهر خود حق پرست انبیای ز هزاران صد ٩٠

شود خون ُکه ها که بود چه جگر خود شود افزون بیان وین بگویم گر

رد و کوری شدن، خون نبینی تو بفسرد آن باز و ُکُه ها شود خون

پشم غیر نبیند اُشتر از لیک تیزچشم دوربین کوری طرفه

خرس همچو دارد مقصود بی رقص انس حرص صرفه ز بیند بمو مو

کَنی بر شهوت ریش از را پنبه بشکنی را خود که کن آنجا رقص ٩۵

کنند مردان خود خون اندر رقص کنند میدان سر بر جوالن و رقص

کنند رقصی خود نقص از جهند چون زنند دستی خود دست از رهند چون

می زنند کف شورشان در بحرها می زنند دف درون از مطربانشان

کف زنان هم شاخ ها بر برگ ها گوششان بهر لیک نبینی، تو

بدن گوش این نه باید، دل گوش زدن کف را برگ ها نبینی تو ١٠٠

فروغ با جانِ شهر ببینی تا دروغ و هزل از بند بر سر گوش

ُاذُن هو حق نُبی در بگوید کش سخُن در محمد گوش کَشَد سر

صبی ما او، مرضع ست ما، زو تازه نَبی این است چشم و گوش ست سر به سر
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ران آغاز بر و پیل اهل سوی ران باز ندارد، پایان سخن این
� گان� چ ل  ضان ٔه ٔه
� �

می تند بر بشر هر معدۀ گردِ می کند بویی پیل را، دهان هر ١٠۵

خویش زور و انتقام نماید تا خویش پور کباب یابد کجا تا

بری کیفر کنی ایشان غیبت خوری حق بندگان گوشت های

صادق ست کو آن غیر جان برد کی خالق ست دهانتان بویای که هان

نکیر یا منکَر گور، اندر باشد بوی گیر کش افسوسیی آن وای

دارودهان از کردن خوش دهان نه مهان زان امکان، دزدیدن دهان نه ١١٠

را هوش و عقل نیست حیلت راه را روپوش مر نیست روغن و آب

مرزشان و ژاژخا هر سر بر گرزشان زخم های کوبد چند

صور در آهن و چوب نبینی گر اثر بنگر را عزرائیل گرزِ

گهی آ باشد رنجور همان زان گهی گه می نماید بصورت هم

من؟ ساران بر شمشیر این چیست من یاران ای رنجور آن گوید ١١۵

ارتحال هست این که این؟ خیال ست چه خیال این باشد نمی بینیم، ما

کنون شد خیالی این، نهیب از نگون چرخ این که این خیال ست چه

شد منکوس سرش و بیمار پیش شد محسوس تیغ ها و گرزها

دوست چشم و زان، بسته دشمن چشم اوست بهر از آن که همی بیند او

شد خون ریز گه روشن، او چشم شد تیز چشمش و رفت دنیا حرص ١٢٠

او خشم و او کبر نتیجۀ از او چشم آن شد بی هنگام مرغ

درا جنباند وقت بغیر کو را مرغ آید واجب بریدن سر

را ایمانت جان نزع اندر بنگر را جانت جزو نزعی ست زمان هر

اشمرست دینار مانند شب و روز زرست همیانِ مانند تو عمر

خسوف آید و گردد خالی که تا وقوف بی زر می دهد می شمارد، ١٢۵

پای ز دادن زان کوه آید اندر بجای ننهی و بستانی کُه ز گر

غرض یابی واقْتَرِب واسجد ز تا عوض را دم هر جای، بر بنه پس

مکوش دین، در بود که کاری به جز مکوش چندین کارها تمامی در
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خام تو نان و ابتر کارهاات ناتمام خواهی رفت تو عاقبت،

لبد نه و چوب، به و سنگ ست به نه لحد و گور کردنِ عمارت وان ١٣٠

منی دفن کنی او، نیم در کَنی گوری صفا در را خود بلک

دمش از مددها یابد دمت تا غمش مدفونِ و گردی او خاک

سره آن، معنی اصحاب از نبود کنگره و ُقبه ها و گورخانه

را؟ هوش گیرد دست اطلس هیچ را اطلس پوش زنده اکنون بنگر

او غمدان دل در غم مزدگ او جان آن منکَرست عذاب در ١٣۵

زار زار او اندیشه ها ز درون وز نگار و نقش ظاهرش بر برون از

سخن شکّر و اندیشه نبات چون کهن دلق آن در بینی یکی آن و
� �

ل کا ح ن باز
� �

ممتحن نگردد جانتان و دل تا من پند این بشنوید ناصح گفت

روید کم پیل بچگان شکار در شوید قانع برگ ها و گیاه با

نُصح؟ انجام بود کی سعادت جز نُصح وام گردن ز کردم برون من ١۴٠

َندَم از را شما مر رهانم تا آمدم رسالت تبلیغ به من

کَند بر بیخ هاتان از برگ عطم زند رهتان طمع که مبادا هین

زَفت راه در جوعشان و قحط گشت رفت و کرد خیربادی و بگفت این

زاده ای نو فربهی، پیلی، پورِ جاده ای سوی دیدند ناگهان

دست شُستند فرو خوردندش، پاک مست گرگان چون افتادند اندر ١۴۵

یاد بود فقیرش آن حدیث که داد پند و نخورد همره، یکی آن

کهن عقل ترا بخشد نو بخت سخن آن آمد مانع کبابش از

رمه اندر شبان چون گرسنه وان همه آن خُفتند و بیفتادند پس

دوید حارس سوی آمد، اَوال می رسید سهمناکی پیلی دید

ناگوار نیامد زو بویی هیچ بار سه را دهانش آن می کرد بوی ١۵٠

زَفت شه پیل آن نازرد ورا مر برفت و گشت او گرد باری چند

مرد خُفته زان ورا می آمد بوی کرد بوی را خُفته ای هر لب مر

زود پیل بکُشتش و درانید بر بود خورده پیل زاده کباب از
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شکوه زان نبودش و می درانید گروه زان را بیک یک او زمان در

شکاف می شد زمین، بر همی زد تا گزاف را یک هر انداخت هوا بر ١۵۵

نبرد ایشانت خون آرد نه تا برد راه از خلق خون خورندۀ ای

یمین در آید زور از مال زانک یقین دان ایشان خون ایشان، مال

کُشد کیفر را بچه خواره پیل کَشَد کین پیل بچگان آن مادر

دمار تو از پیل خصم آرد بر هم پاره خوار ای می خوری پیل بچه

را خویش طفل بوی داند پیل را اندیش مکر کرد رسوا بوی ١۶٠

من؟ زِ را باطل بوی نیابد چون یمن از را حق بوی یابد آنک

بخور؟ ما دهان از نیابد چون دور راه از بوی برد چون مصطفی

سما بر آید بر بد و نیک بوی ما ز پوشاند لیک بیابد هم

سبزفام آسمان بر می زند حرام آن بوی و همی خُسپی، تو

می رود گردون بوگیران به تا می شود زشتت انفاس همره ١۶۵

پیاز چون بیاید گفتن سخن در آز بوی و حرص بوی و کبر بوی

کرده ام تقوی سیر و پیاز از خورده ام؟ کی من سوگند خوری گر

زند بر همنشینان دماغ بر کند غمازی سوگند دم آن

زبان در می نماید کژ دل آن آن بوی از شود رد دعاها پس

دغا هر جزای باشد رد چوبِ دعا آن جواب آید اخْسؤا ١٧٠

خداست مقبول لفظ کژیِ آن راست معنیت بود کژ حدیثت گر

� �

وب ِ
َ گان گان واب از ت ر ّبان ُ طاِی آن یان

� �

نیاز از همی خواند یه را یح نماز بانگ در صدق بِاللِ آن

بناست آغاز که اکنون خطا، این راست نیست پیمبر ای بگفتند تا

بیار افصح، بود کو مؤذّن یک کردگار! رسولِ ای و نَبی ای

فَالح لع حی لفظ خواندن لحن صالح و دین اولِ باشد عیب ١٧۵

نهفت عنایاتِ از رمزی دو یک بگفت و بجوشید پیغامبر خشم

قال و قیل و خَی و یح صد از بهتر بِالل یه خدا نزد خسان! کای

آغازتان و آخر نگویم وا رازتان من تا مشورانید، وا
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صفا اخوان زِ می خواه دعا رو دعا در خوش مد تو نداری گر

� �

ده ای ن ناه ن د دان ی وان ی د ا سالم ا ه ع ی و ق ا
� �

گناه تو نکردی که دهانی با پناه می جو من ز موسی ای گفت ١٨٠

خوان غیر دهان از را ما گفت دهان آن ندارم من موسی گفت

اله کای خوان بر غیر دهان از گناه کردی کی غیر دهان از

دعا آرد روزها در و شب در ترا مر دهان ها که کن آنچنان

خواه عذر باشد، غیر دهان آن و گناه نکردستی که دهانی از

کن چاالک و چابک را خود روح کُن پاک را خویشتن دهان یا ١٨۵

پلید آید برون بندد بر رخت رسید پاکی چون پاک ست، حق ذکر

ضیا افروزد بر چون گریزد، شب ضدّها از ضدّها می گریزد

اندهان نه و ماند پلیدی نه دهان اندر پاک نام آید در چون

� �

ت ا ّق ِن یک ّ ِن د یاز ِن ا آن یان
� �

لبی ذِکرش از می شد شیرین که تا شبی می گفتی اله یکی آن

کو لبیک را اله همه این بسیارگو ای آخر شیطان گفت ١٩٠

سخت؟ روی با می زنی اله چند تخت پیش از جواب یک می نیاید

خَضر در را خضر او خواب در دید سر بنهاد و شد شکسته دل او

خوانده ای؟ کش آن از پشیمانی چون مانده ای وا چون ذکر از هین گفت

باب ِدر باشم که همی ترسم زان جواب نمی آید لبیکم گفت

ماست پیک سوزت و درد و نیاز آن و ماست لبیکِ تو هال آن گفت ١٩۵

تو پای این گشاد و بود، ما جذب تو چاره جویی های و حیله ها

لبیک هاست تو ِرب یا هر زیر ماست لطفِ کمندِ تو عشق و ترس

نیست دستور گفتنش رب یا زانک نیست دور جز دعا زین جاهل جان

گزند وقت خدا با ننالد تا بند و قُفلست دلش بر و دهان بر

جالل و عز دعویِ او بکرد تا مال و ملک صد را فرعون مر داد ٢٠٠
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بدگهر آن حق سوی ننالد تا سر درد او ندید عمرش همه در

اندهان و رنج و درد ندادش حق جهان این ملکِ جمله را او داد

نهان در را خدا مر بخوانی تا جهان ملکِ از بهتر آمد درد

دل بردگی ست از درد با خواندن افسردگی ست از درد بی خواندن

را آغاز و مبدا کردن یاد را آواز لب زیر کشیدن آن ٢٠۵

معین ای و مستغاث وی خدا ای حزین و صافی آواز شده آن

ره زنی ست اسیر راغب هر زانک نیست جذبه بی رهش در سگ نالۀ

نشست شهنشاهان خوان سر بر رست مردار از که کهفی سگ چون

تَغار بی عارفانه، رحمت، آب غار پیش او می خورد قیامت تا

نیست جام آن بی پرده اندر لیک نیست نام را کو سگ پوست بسا ای ٢١٠

ظفر؟ باشد کی صبر، و جهاد بی پسر ای جام این بهر از بدِه جان

الَفرج فتاحم ربَکالص کن صبر حرج نبود این بهر کردن صبر

دست و پا آمد صبر خود را حزم نرست کس حزمی و صبر بی کمین زین

انبیاست نور و زور کردن حزم گیاست زهرین کین خورد، از کن حزم

نهد؟ وزنی را باد مر کی کوه جهد بادی هر به کو باشد کاه ٢١۵

بیا هین خواهی؟ راه برادر کای ترا همی خواند غولی طرف، هر

دقیق راه درین قُالووزم من رفیق باشم، همرهت نمایم، ره

گرگ خو آن سوی ور کم یوسفا او داند ره نه و قُالوزست نه

سرا این دامهای و نوش و چرب ترا نفریبد که باشد این حزم،

او گوش در می دمد خواند سحر او نوش نه و دارد چربِش نه که ٢٢٠

منی آنِ تو و تست آنِ خانه روشنی ای ما مهمان بیا که

دخمه ام این خستۀ سقیمم، یا ُتخمه ام گویی که باشد آن حزم

پسر خالو آن خواندست مرا یا ببر سر درد دردست، سرم یا

ریش ها نوشَش تو در بکارد که نیش ها با دهد نوشَت یک زانک

دهد شستت در گوشت او ماهیا دهد شصتت اگر پنجاه، اگر زر ٢٢۵

دغل گفتارِ پوسیدست جوزِ حیل پر آن دهد کی خود دهد، گر

نشمرد یک را عقل هزاران صد برد را مغزت و عقل آن، ژَغژغ

ِویسه ات جز مجو رامینی، تو گر کیسه ات و تست خُرجین تو یار
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تست آفات همه برونی ها وین تست ذاتِ هم تو معشوق و ویسه

منند خواهان و مست نگویی تو کنند دعوت چون که باشد آن حزم ٢٣٠

نهان مکمن در صیادِ کند که دان مرغ صفیرِ ایشان دعوت

حنین و آواز و بانگ این می کند این که بنهاده پیش مرده مرغ

او پوست، دردشان بر آید، جمع او اوست، جنس که پندارد مرغ،

ملَق و دانه آن گیج نگردد تا حق داد حزمش که مرغی مگر جز

این شرح در را افسانه این بشنو یقین پشیمانی حزمی بی هست ٢٣۵

� �

یار حاح ا و بال دن وا وت د و را ی ی تا رو ن
� �

آشنا روستایی با شهریی مضی ما اندر بود برادر ای

زدی شهری آن کوی اندر خَرگه آمدی شهر سوی چون روستایی

بدی خوانش بر و او دکان بر بدی مهمانش ماه سه و مه دو

رایگان شهری مرد کردی راست زمان آن بودش که را حوایج هر

فُرجه جو دِه سوی می نایی هیچ تو خواجه ای گفت و کرد شهری به رو ٢۴٠

نوبهار و گلشن ست زمانِ کین بیار فرزندان جمله اله اله

کمر من را خدمتت ببندم تا ثمر وقت بیا تابستان به یا

چهار و ماه سه باش ما ده در بیار را قومت و فرزندان و خیل

بود دلکش اللۀ و کشت زار بود خوش دِه خطۀ بهاران که

سال هشت وعده بعدِ آمد بر تا حال دفع را او شهری دادی وعده ٢۴۵

دی ماه کامد کرد؟ خواهی عزم کی که همی گفتی سالی بهر او

میهمان بیامد خطه فالن از کامسال مان ساختی بهانه او

دوید خواهم طرف آن مهمات، از رهید وا توانم گر، دیگر سال

ِبر اهل ای تو، فرزندان بهر منتظر عیالم آن هستند گفت

شدی شهری قُبۀ مقیم تا آمدی لکلک، چو سالی هر باز ٢۵٠

خویش بال گشادی کردی، او خرج خویش مال و زر ز سالی هر خواجه

شبان و بامدادان نهادش خوان پهلوان آن ماه سه کرت آخرین

مرا؟ بفریبی چند وعده؟ چند را خواجه او گفت باز خجالت از
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هوست حکم اندر تحویل هر لیک وصل جوست جانم و جسم خواجه گفت

بادران؟ آن را باد آرد کی تا بادبان و است کشتی چون آدمی ٢۵۵

نعیم بنگر بیا فرزندان گیر کریم کای بدادش سوگندان باز

جهد بنمای بیا، زو اله کاله بعهد کرت سه بگرفت او دست

شکرین وعده های و البه ها چنین سالی بهر و سال ده بعد

سفر دارد هم سایه و ابر و ماه پدر ای گفتند خواجه کودکان

برده ای بس او کار در رنج ها کرده ای ثابت تو وی بر حق ها ٢۶٠

میهمان تو شوی چون گزارد، وا آن حق بعضی که همی خواهد او

البه کنان دِه سوی کشیدش که نهان او را ما کرد وصیت بس

الیه نْتسَاح نم شَر نم تَّقا سیبویه ای ولی این، حق ست گفت

شود فاسد آن که وحشت از ترسم بود آخر دم تخم دوستی

زُروع در و بوستان در دی همچو قطوع شمشیر چو باشد صحبتی ٢۶۵

بی شمار دخل و عمارت ها زو نوبهار فصل چو باشد صحبتی

بری بد، از شوی و گریزی تا بری بد ظن که باشد آن حزم

فَضول ای می دان دام را قدم هر رسول آن گفتست الظن سؤ مزح

اوستاخ ران کم دامی ست، قدم هر فراخ و هموار هست صحرا روی

گلو در افتد دامش بتازد، چون کو؟ دام که دود کوهی بز آن ٢٧٠

کمین نمی دیدی می دیدی، دشت ببین اینک کو که می گفتی آنک

کشت زار؟ میان باشد کی دنبه عیار ای صیاد، و دام و کمین بی

ببین را کله هاشان و استخوان زمین اندر آمدند گستاخ آنک

مضی ما از بپرس را استخوانشان مرتضا ای روی گورستان به چون

غرور چاه در رفتند فرو چون کور مستانِ آن بینی بظاهر تا ٢٧۵

عصا آور دست چشم نداری ور میا کورانه تو، داری اگر چشم

پیشوا می کن دید، نداری چون را استدالل و حزم عصایِ آن

مه ایست ره هر سر بر عصاکش بی نیست استدالل و حزم عصای ور

رهد وا سگ از و چاه از پا که تا نهد نابینا که ،هن سان زان گام

خُباط در نیفتد تا پا می نهد احتیاط و بترس و لرزان لرز ٢٨٠

شده ماری لقمۀ جسته، لقمه شده ناری در جسته دودی ز ای
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� �

دِن ر و را، شان ا ت دن ی طا و با َ ل ا ٔه ّ
و و ش ی یان و شان، ا ان و یان ی و

� �

صدا جز ندیدی و بخواندی یا سبا اهل قصۀ نخواندی تو

نیست راه را کُه هوش معنی سوی نیست گاه آ خود کوه آن صدا از

خموش شد هم او تو کردی خمش چون هوش و گوش بی کند بانگی همی او

باغ و ایوان ها و قصر هزاران صد فراغ بس را سبا اهل حق داد ٢٨۵

سگان از کمتر بودند وفا در رگان بد آن نگزاردند آن شکر

کمر همی بندد در بر رسد، چون در ز نانی لقمۀ را، سگی مر

می رود سختی و جور وی بر گرچه می شود در حارس و پاسبان

اختیار غیری کرد دارد کفر قرار و باش باشدش در آن بر هم

ادب دم آن می کنند سگانش آن شب و روز غریبی، آید سگی ور ٢٩٠

دل ست گروگانِ نعمتِ آن حق منزل ست اول که آنجا برو که

بیش مگذار فرو نعمت آن حق خویش جای بر برو که می گزندش

چشمهات شد وا و نوشیدی چند حیات آب دل اهل و دِل درِ از

زدی جان بر دالن اهل درِ از بی خودی و وجد و سکر غذای بس

حرص ز همی گردی دکان هر گرد حرص؟ ز کردی رها را در این باز ٢٩۵

مردریگ ثریدِ بهر می دوی چرب دیگ منعمانِ آن در بر

شود به اینجا نااومید کارِ شود فربه جان که دان اینجا چربش

� �

او دعای فا ط ت ّسالم ا ه ع ی ٔه و ی با آ ل ا ن آ ع
� �

مهِل در این مبتال ای هان و هان دل اهل خوان عیسی ست صومعۀ

دلق اهل و شَل و لنگ و ضریر از خلق اطراف هر ز گشتندی جمع

جناح از رهاند اوشان دم، به تا صباح عیسی صومعۀ آن در بر ٣٠٠

خوب کیش آن شدی بیرون چاشتگه خویش اوراد از گشتی فارغ چو او

انتظار و امید در در بر شسته نزار دیدی مبتال جوقی جوق
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روا شد جملگانتان این حاجت خدا از آفت اصحاب ای گفتی

خدا اکرام و غفّاری سوی عنا و رنج بی گردید روان هین

برای ایشان زانوی گشایی که بسته پای اشترانِ چون جملگان ٣٠۵

دوان پا شدندی او دعای از خان سوی شادمانه و دوان خوش

کیش شاهانِ ازین صحت یافتی خویش آفات بسی تو آزمودی

شد آزار و غم بی جانت چند شد رهوار تو لنگی آن چند

لوند ای نگردی گم هم خود ز تا بند پای بر رشته ای مغفَّل ای

تو عسل نوشی آن ناورد یاد تو فراموشی و ناسپاسی ٣١٠

شد خسته تو از دل اهل دل چون شد بسته تو بر راه آن الجرم

کن زار گریه های ابری، همچو کن استغفار و یاب در زودشان

َکفَد وا خود بر پخته میوه های بشکفد تو سوی گلستانشان تا

خواجه تاش شدستی ار کهف سگ با مباش سگ از کم گرد، در آن بر هم

ببند اول خانۀ اندر دل که ناصح اند را سگان مر هم سگان چون ٣١۵

ممان را آن گزار، حق و گیر سخت استخوان خوردی که اول درِ آن

شود مفلح اولین مقام وز رود آنجا ادب ز تا می گزندش

مشو یاغی نعمتت ولی با برو طاغی سگ کای می گزندش

باش جسته بر و چابک و پاسبان باش بسته حلقه همچو در همان بر

فاش بیهوده مکن را بی وفایی مباش ما وفای نقض صورت ٣٢٠

میار بدنامی و ننگ را سگان رو، شعار آمد وفا چون را سگان مر

نمود داری روا چون بی وفایی بود عار را سگان چون بی وفایی

غَیرنا بِعهدِ اَوفٰى نم گفت وفا از آورد فخر تعالی، حق

سبق کس ندارد حق حقوق بر حق ِرد با وفا دان، بی وفایی

غریم تو جنین از را او کرد کریم کان شد، آن از بعد مادر حق ٣٢۵

خو و آرام ورا حملش در داد او جسم درون کردت صورتی

جدا تدبیرش کرد را متّصل ترا او دید متّصل جزوِ همچو

انداخته ست مهر تو بر مادر که تا ساخته ست فن و صنعت هزاران حق

بود خَر نداند را حق آن که هر بود مادر از سابق حق حق پس

مگیر خود آن قرین، کردش پدر با شیر و ضرع و آفرید مادر آنک ٣٣٠
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تو آن هم نه وانک دانم، که آن تو احسان قدیم ای خداوند، ای

کهن نمی گردد من حق زانک کن یاد را حق که بفرمودی تو

نوح کشتی در حفظ از شما با صبوح آن کردم که لطفی کن یاد

امان موجش از و طوفان از دادم زمان آن را بابایانتان پیله

می ربود را کُه اوج مر او موج بود بگرفته زمین خو آتش آبِ ٣٣۵

جدّتان جدِّ جدِّ وجود در ردتان نکردم من، کردم حفظ

کنم؟ چون ضایع خویش کارگاه زنم؟ چون پایت پشت سر، شدی چون

می روی سو بدان بد گمانِ از می شوی؟ بی وفایان فدای چون

بری؟ بد گمانِ آیی من سوی بری بی وفایی ها و سهو ز من

دوتو خود همچون پیش در می شوی تو که بر آنجا بر بد گمان این ٣۴٠

زفت که گویی کو؟ که پرسم ترا گر زَفت همراهانِ و یار گرفتی بس

زمین قعر در رفت فسقت یار برین چرخ بر رفت نیکت یار

کاروان از آتشی چون بی مدد، آنچنان میانه در بماندی تو

زیر و باال از باشد منزه کو دلیر یار ای گیر، او دامن

رود اندر زمین در قارون چو نه شود بر گردون سوی عیسی چو نه ٣۴۵

دکان از و سرا از بمانی چون بی مکان و مکان، در باشد تو با

وفا گیرد ترا جفاهای مر صفا کدورت ها از آرد بر او

کمال سوی روی وا نقصان ز تا گوشمال فرستد آری جفا چون

َتبِش و رنج از آید قبضی تو بر روش در کردی ترک وِردی تو چون

کهن عهد آن از تحویلی هیچ مکن یعنی بود کردن ادب آن ٣۵٠

شود پاگیری دلگیری ست، که این شود زنجیری قبض کین آن از پیش

به الش را اشارت این نگیری تا فاش و محسوس شود معقولت رنج

شد زنجیر اجل از بعد قبض ها شد دلگیر قبض ها معاصی در

بالعمٰى نَجزی و ضنْکا عیشَةً ذِکْرِنا عن هنا َاعرض من طُنع

می خلد را دلش دلتنگی و قبض می برد را کسان مالِ چون دزد ٣۵۵

گریست شرت کز مظلوم آن قبض چیست؟ قبض این عجب! همی گوید او

کند دم را آتشش اصرار بادِ کند کم التفاتی قبض بدین چون

علم زد معانی، آن محسوس گشت الجرم شد عوان قبض دل قبض
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بیخ شاخ بروید و بیخ ست، غُصه چارمیخ و شدست زندان ُغصه ها

شمار بیخی اندرون بسط و قبض آشکار شد هم بود، پنهان بیخ ٣۶٠

چمن در زشت خاری نروید تا بزن زودش بود، بد بیخ که چون

بن ز می روید جمله سرها زانک کن قبض آن چارۀ دیدی، قبض

دِه اصحاب با میوه، آید بر چون ده آب را خود بسط دیدی، بسط

� �

با َ ل ا ٔه ی با
� �

کرام با نعمت کفران کارشان خام و بودند صبا اهل ز سبا آن

جدال تو خود حسنم با کنی که مثال در نعمت کفران آن باشد ٣۶۵

می شوی؟ رنجم چه زین، برنجم من نیکوی این مرا نمی باید که

کن کور زودم چشم، نخواهم من کن دور را نیکوی این کن، لطف

َزیَننٰا خُذ لنا، رخَی شَینُنا بینَنا باعدْ گفتند سبا پس

فراغ و امن نه و خوب زنان نه باغ و ایوان این نمی خواهیم ما

ددست کانجا خوش، بیابان ست آن است بد همدیگر نزدیک شهرها ٣٧٠

ذا َانْکَر الشّتا، اءج فَاذا الشّتا الصیفِ فی االنْسانُ طلُبی

رغَدَاً شیبِع ال قیِبض ال ابداً بِحالٍ یرضٰى ال فَهو

هاَْنکَر دیه ٰنال ُکلَّما هَاکَْفر ما االنْسانُ لقُت

سنی آن گفت َانْفُسکُم ُاقْتُلوا کُشتنی شد زان سان ست زین نفس،

جهی؟ کی تو او زخم وز خَلَد، در نهی کش چون هر سه سویه ست، خارِ ٣٧۵

زن نیکوکار یار اندر دست زن خار در هوا ترک آتش

صبا از بِه وبا ما بپیش که سبا اصحاب بردند حد ز چون

می شدند مانع کُفر و فسوق از آمدند نصیحت در ناصحان شان

می کاشتند کافری و فسق تخم می داشتند ناصحان خون قصدِ

دهان رنج شود حلوا قضا از جهان این تنگ شود آید، قضا چون ٣٨٠

القَضا جاء اذ صارباال بجُتح الفَضا ضاق القَضا جاء اذا گفت

را چشم کحل چشم نبیند تا قَضا وقت می شود بسته چشم

کرد دور استغاثت ز غُبارت آن گرد انگیزید چو فارس آن مکرِ
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سوار مکرِ آن کوبد تو بر ورنه غبار سوی مرو رو فارس سویِ

نکرد زاری چون گرگ، گرد دید بخورد گرگش این که را آن حق گفت ٣٨۵

چرا؟ او کرد چِرا دانش چنین با را؟ گرگ گردِ نمی دانست او

می خَزند سو بهر و می بدانند گزند با گرگِ بوی گوسفندان

چرا می گوید تَرک می بداند، را شیر بوی حیوانات، مغزِ

گرد انباز حذر و مناجات با گرد باز دیدی؟ خشم شیرِ بوی

ستُرگ آمد گرد بعدِ محنت گرگِ گرگ گردِ از گروه آن نگشتند وا ٣٩٠

چشم بستند خرد چوپانِ ز که بخشم را گوسفندان آن درید بر

می زدند چوپان چشم در غم خاک نامدند و بخواند چوپانشان چند

سروریم یک هر گردیم؟ تبع چون چوپان تریم خود تو از ما برو، که

نه عار آنِ و ناریم هیزم نه یار آنِ و گرگیم طعمۀ

زاغ کرد، دِمنشان بر شومی بانگِ دِماغ در جاهلیت بد حمیتی ٣٩۵

آه می گفتند و افتادند چه در چاه همی کَندند مظلومان بهر

یافتند یک یک می کردند، آنچه بکشافتند یوسفان پوستین

تو کوی اندر بسته اسیری چون تو حق جوی دل یوسف؟ آن کیست

َخسته ای جا صد به را بالش و پر بسته ای اُستُن بر را جبرئیلی

آوری؟ کَهدان به را، او کَشی گه آوری؟ بریان گوساله او پیش ۴٠٠

قوت اله قاءل جز را او نیست پوت و لوت را ما این ست بخور، که

خدا با شکایت تو از می کند مبتال آن امتحان، و شکنجه زین

کن صبر آمد، وقت نَک، گویدش کُهن گرگِ ازین افغان خدا کای

دادگر؟ خدای جز دهد کی داد بی خبر هر از خواهم وا تو دادِ

ربنا یا تو روی فراق در فنا شد صبرم که همی گوید او ۴٠۵

ثمود حبس در افتاده صالحم، یهود دست در مانده در احمدم،

بیا یا خوانم باز یا بکُش یا انبیا جان سعادت بخش ای

تُراب کُنْت لیتَنی یا می گود تاب نیست را کافران فراقت با

توست کان کسی تو، بی بود چون سوست زان خود کو این ست او حال

به صبر و آر صبر بشنو، لیک نَزِه ای آری که همی گوید حق ۴١٠

مکوش تو تو، پی همی کوشم من خروش کم خامش، نزدیک ست، صبح
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� �

ده وی ی تا رو وت د وا ن ر تان دا ٔه ّ
� �

برد خانه بین را، خواجه روستایی گرد یارِ ای گرد باز هین حد ز شد

ده؟ به آمد چون خواجه کان بگو آن نه گوشه یک سبا اهل قصۀ

کرد کالیوه را خواجه حزم که تا کرد شیوه تملّق در روستایی

شد تیره خواجه حزم زاللِ تا شد خیره او پیام اندر پیام از ۴١۵

می زدند بشادی بنَْلع و َنرتَع پسند در کودکانش ازینجا هم

آب لظ از ببرد بنَْلع و نَرتَع عجب تقدیر ز کش یوسف، همچو

آن دغاسازی ست و مکر و حیله آن جانبازی ست بلک بازی، نه آن

زیان دارد، زیان کان را، آن مشنو آن اندازد جدا یارت از هرچه

فقیر ای گنجور ز مگسل زر بهر مگیر صد در صد سودِ آن بود گر ۴٢٠

سرد و گرم را نبی اصحابِ گفت کرد زجر یزدان چند که شنو این

درنگ بی باطل کردند را جمعه تنگ سال در دهل بانگِ بر زانک

برند ایشان ما ز صرفه جلَب زان خرند ارزان دیگران نباید تا

نیاز پر ثابت، درویش سه دو با نماز در بخلوت پیغامبر ماند

ربانیی از ببرید چونتان بازرگانیی و لهو و طبل گفت ۴٢۵

قائماً َنبِیاً خَلَّیتُم مث هائماً حقَم ونَح َفضضتُم قَد

بگذاشتید را حق رسول آن و کاشتید باطل تخم گندم بهر

بمال چشمی بگذاشتی؟ کرا بین مال و لهوست من رَخی او صحبت

الرازقین خیر و رزّاق منم که یقین این را شما حرص نشد خود،

نهد ضایع را َتوّکل هات کی دهد روزی خود ز را گندم آنک ۴٣٠

آسمان ز گندم فرستادست که آن از گشتی جدا گندم، پی از

� �

ا آب از را ان طّ باز وِت د
� �

قندریز را دشت ها ببینی تا خیز آب کز را بط گوید باز

سرور و امن ست و حصن را ما آب دور باز ای گویدش عاقل بط

آب حصن از روید کَم بیرون به هین شتاب بطان ای آمد باز چون دیو
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پای مرد ای دار دست ما سرِ از گرد باز ،ور ور گویند را باز ۴٣۵

کافرا تو دم این ننوشیم ما ترا دعوت دعوتت، از بری ما

ترا بِستان هدیه ات، نخواهم من ترا قندستان و قند را، ما حصن

علَم ناید کَم هست لشکر چونک کَم لوت نیاید باشد جان چونک

مرید دیوِ با کرد بهانه بس آورید عذر بسی حازم خواجۀ

منتظم نگردد آن بیایم گر مهم دارم کارها دم این گفت ۴۴٠

است نغنوده شب شاه، انتظارم ز است فرموده نازکم کارِ شاه،

روی زرد شه برِ شد نتانم من کرد شاه امرِ تَرکِ نیارم من

مناص همی جوید من از می رسد خاص سرهنگ مسا هر و صباح هر

گره؟ سلطان افکند ابرو در تا دِه سوی آیم که داری روا تو

کنم مدفون مگر زین را خود زنده ؟ کنم چون خشمش درمان آن از بعد ۴۴۵

جفت نفتاد حق حکم با حیله ها گفت باز بهانه صد او نمط زین

هیچ هیچند آسمان، قضای با حیله پیچ عالم ذراتِ شود گر

نهان؟ وی از را خویش او کند چون آسمان؟ از زمین این گریزد چون

کمین نه چاره، نه دارد مفَر نه زمین سوی آسمان ز آید هرچه

رو بنهاده آتشش بپیش او برو می بارد خورشید ار آتش ۴۵٠

برو ویران می کند را شهرها برو باران کند طوفان همی ور

ببار می خواهی هرچه اسیرم، که ایوب وار او، تسلیم شده او

مکش در یزدان، حکم بینی چونک مکش سر زمینی این جزو که ای

متاب رو تو از جست خاک باشی تُراب من شنودی َخلَقْناکُم چون

افراشتم منش و ،خاکی کرد کاشتم تخمی خاک اندر که بین ۴۵۵

امیر میرانت جمله بر کنم تا گیر پیشه خاکی تو دیگر، حملۀ

رود بر باال به پستی از آنگه رود در پستی به باال از آب

شد چاالک و خوشه او آن از بعد شد خاک بزیر باال از گندم

دفین از آورد بر سرها آن از بعد زمین در آمد میوه هر دانۀ

پاک جان غذای شد آمد، زیر بخاک تا گردون، ز نعمت ها اصل ۴۶٠

دلیر حی آدمی جزو گشت بزیر شد گردون ز چون تواضع از

شاد گشت پران عرش فراز بر جماد آن شد آدمی صفات پس،
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شدیم باال سوی پستی از باز آمدیم اول ز زنده، جهان کز

راِجعون الیه انّا که ناطقان سکون در تحرک در اجزا، جمله

آسمان اندر افکند غلغلی نهان اجزای تسبیحاتِ و ذکر ۴۶۵

کرد مات را شهریی روستایی کرد نارنجات آهنگِ قضا چون

شد آفات معرض در سفر زان شد مات خواجه حزم، هزاران با

ربود در سیلش نیم بد کُه گرچه بود خویش ثبات بر اعتمادش

کر و کور جمله گردند عاقالن سر چرخ از کند بیرون قضا چون

زبون را پران مرغ گیرد دام برون دریا از افتند ماهیان ۴٧٠

رود در بابل به هاروتی بلک شود شیشه در دیو و پری تا

نریخت تربیعی هیچ را او خون گریخت اندر قضا کاندر کسی، جز

رها وی از ندهدت حیله هیچ قضا در گریزی در که آن غیر

� �

د طاف ِ را باغ  شان و ت ز ی شان، ا دن ی و وان َ ل ا ٔه ّ
� �

مانده ای؟ حیله جویی در چرا پس خوانده ای؟ ضروان اصحاب قصۀ

چند درویش روزی از برند که چند کزدم نیش می کردند حیله ۴٧۵

بکر و عمرو چندین کرده، رو در روی مکر می سگالیدند شب همه شب

آن یابد در خدا که نباید تا بدان آن سرها می گفتند خُفیه

دل ز پنهان می کند کاری دست گل اسگالید انداینده گل با

مَلق؟ اَم صدقاً ۈاکنَج فی انّ خَلَق من واکه لَمعی اَال گفت

غَدَا؟ ثْۈاهم نَای یعایِن، نم غَدا قَد عینظ عن یغْفُل گفت ۴٨٠

عدَدا احصٰى و هَتو قَد صعدَا اَو هبطا قَد اَینَما

کن غمناک آن هجر استماع کن پاک غفلت ز اکنون را گوش

نهی دستانش پیش چون را گوش دهی را غمگین که دان زکاتی آن

گل و آب از شریف جان فاقۀ دل رنجوران غم های بشنوی

روزنی اصغا ز بگشا ورا مر فنی پر دارد دود پر خانۀ ۴٨۵

شود کَم او خانۀ از تلخ دودِ شود دم راه چو را او تو، گوش

می روی اَعلٰى ِرب سوی به گر روی ای ما با تو کن غم گساری
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رود سویی جان که بنگذارد که بود زندانی و حبس تردد این

رشَد راه منم گویا یکی هر می کشد سو بدان آن سو، بدین این

مطلق ست پایش که را آن خنک ای حق ست راه عقْبۀ تردد این ۴٩٠

کجاست گامش بجو نمی دانی ره راست راه در می رود بی تردد

به ناف تا آهو گام از رسی تا معاف رو و بگیر را آهو گام

می روی آذر بر گر برادر ای می روی انور اوج بر روِش زین

َتخَف ال خطابِ تو شنیدی چون کف و موج از نه ترس، دریا ز نه

طبق فرستادت چون فرستد نان حق داد خوفت که چون دان تَخَف ال ۴٩۵

نیست طوف اینجا کش را کس آن غصۀ نیست خوف را کو راست کس آن خوف
� ده� وی وا دن روان
� �

تاخت اشتاب دِه سوی عزمش مرغ ساخت تجهیز و آمد کار در خواجه

انداختند عزم گاوِ بر را رخت ساختند را سفر فرزندان و اهل

ده مژده ده از خوردیم بری که ده سوی شتابان و شادمانان

دلکش ست و کریم آنجا ما یار خوشست چراگاه را ما مقصد ۵٠٠

است بنشانده کَرم غَرس ما بهر است خوانده آرزومان هزاران با

باز آریم شهر سوی او بر از دراز زمستانِ ده ذخیرۀ ما

کند جا خودمان جان میان در کند ما راه ایثار باغ بلک

َتفْرحوا ال درون از می گفت عقل َتربحوا کَی اَصحابنا عجِلُوا

الَفرِحین بحی ال ربی انَّ رابِحین کُونُوا هال باحر من ۵٠۵

اُکمهاَل لشْغم آتٍ کُل آتٰاکُم بِما هوناً اْفرحوا

دی ماه دگرها و بهارست او وی غیر از مشو شو، وی از شاد

تست تاج و ملکت ست و تخت گرچه تست استدراج اوست، غیر چه هر

ارتقاست پستی سوی ره اندرین لقاست دام غم که شو، غم از شاد

کودکان؟ در این گیرد در کی لیک کان چو تو رنج و گنجی ست، یکی غم ۵١٠

می دوند تگ هم گور خَر با جمله بشنوند بازی نام چون کودکان

خون آشام هاست سوی این کمین، در دام هاست سو این کور خَران ای
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شیب تیرِ صد می رسد جوانی بر غیب ز پنهان، کمان پران، تیرها

گشاد نبود گل صحرای در زانک نهاد باید دل صحرای در گام

گلستان در گلستان و چشمه ها دوستان ای دل، آبادست ایمن ۵١۵

جاِریه نیع و اَشجار فیه ساریه یا سر و الَقلْبِ الی عج

کند رونق بی و نور بی را عقل کند احمق را مرد دِه مرو، دِه

روستا در وطن آمد عقل گورِ مجتبی ای شنو پیغامبر قول

تَمام نبود او عقل بماهی تا شام و روزی بود رستا در را که هر

درود چه اینها جز دِه حشیش از بود او با احمقی به ماهی تا ۵٢٠

عمی و جهل باشدش روزگاری روستا اندر باشد ماهی که وان

زده در حجت و تقلید در دست ناشده واصل شیخ باشد؟ چه ده

خَراس در چشم بسته خَرانِ چون حواس این ،کُلی عقل شهر پیش

گیر گندم دانه تو دردانه، تو هل گیر افسانه صورت کن، رها این

بران سو این نیستت، ره بدان گر می ستان بر هین نیست، ره بدُر گر ۵٢۵

برد باطن سوی ظاهر عاقبت پرد کژ ظاهر چه ار گیر، ظاهرش

سیرت ست جمال کو جان، آن از بعد صورتست خود آدمی هر اول

ویست معنی که لذّت، آن از بعد کیست صورت جز میوه هر اول

آورند مهمان به پس زان را تُرک خرند و سازند خرگاه اوال

فُلک چو صورت دان، مّح معنیت تُرک معنیت دان، خرگاه صورتت ۵٣٠

جرس بجنباند خواجه خر تا نفس یک کن رها را این حق بهر
� �

ده وی ش و و وا ن ر
� �

تاختند ده جانب ستوران بر ساختند جِهازی بچگان و خواجه

خواندند بر َتغْنَموا کَی سافروا راندند صحرا سوی شادمانه

شود؟ خسرو کی ماه سفرها بی شود کیخسرو ماه سفرها کز

مراد صد یوسف یابید سفر وز راد فرزین شود بیدَق، سفر از ۵٣۵

می آموختند راه اختر ز شب سوختند آفتابی از روی روز،

بهشت چون ره شده ده نشاط از زشت راه ایشان پیش گشته خوب
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می شود دلکش گلزار از خار می شود خوش شیرین لبان از تلخ

می شود صحرا همخانه از خانه می شود خرما معشوق از حنظل

ماه وش گل عذارِ امید بر خارکش نازنینان، از بسا ای ۵۴٠

خویش مه روی دلبر برای از پشت ریش گشته حمال بسا ای

ماه روی ببوسد آید شب، که تا سیاه خود جمال آهنگر کرده

بیخ کردست دلش در سروی زانک میخ چار دکانی بر شب تا خواجه

می دود خانه شینی به مهرِ آن می رود خشکی و دریا تاجری

بود زنده سیمایی امید بر بود سودایی مرده با را که هر ۵۴۵

خوب مه روی خدمت امید بر چوب به آورده روی دروگر آن

جماد دو روزی بعدِ نگردد کو اجتهاد کن زنده ای امید بر

مونسی آن درو باشد عاریت خسی از را، خسی مگزین مونسی

وفاست را مونسانت حق بجز گر کجاست؟ بابا و مادر با تو اُنس

عضد حق بغیر شاید کسی گر شد؟ چه الال و دایه با تو اُنس ۵۵٠

نماند دبیرستان از تو نفرت نماند پستان با و شیر با تو اُنس

نشان آن رفت وا خورشید جانب دیوارشان بر بود شعاعی آن

شجاع ای آیی عاشق هم آن بر تو شعاع آن افتد که چیزی آن هر بر

بود اَندود زَر حق وصف ز آن بود موجود آن چه هر بر تو عشق

براند او طالق آمد، سیر طبع بماند مس و رفت اصل با زَری چون ۵۵۵

خَوش گوی کم را قلب جهالت از بکش پا صفاتش اندودِ زر از

زینت ست بی مایۀ زینت، زیرِ عاریتست قلبها در خوشی کان

می رود کان هم، تو ور کان آن سوی می رود کان در قلب روی ز زر

می رود خور در که رو خور بدان تو می رود خور تا دیوار از نور

ناودان در وفا تو ندیدی چون آسمان از آب تو پستان سپس زین ۵۶٠

سترگ؟ گرگ آن معدن شناسد کی گرگ دام نباشد دنبه معدنِ

ده به مغروران می شتابیدند گره در بسته بردند گمان زر

می زدند چرخی دوالب آن سوی می شدند رقصان و خندان همچنین

می درید جامه صبر ده، جانب می پرید مرغی همی دیدند چون

او روی بر خوش می دادند بوسه او سوی از ده ز می آمد که هر ۵۶۵
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دیده ای را ما و جان را جان تو پس دیده ای را ما یار روی تو گر
� �

ود ی ی وی م ی را سگ آن ون ن وا
� �

می گداخت پیشش و می داد بوسه اش می نواخت را سگی کو مجنون، همچو

صاف می داد شکَّرش جالب هم طواف در خاضع می گشت او گرد

مدام؟ می آری که این شیدست، چه این خام مجنون ای گفت بوالفضولی

می اُسُترد بلب را خود مقعد می خورد پلیدی دایم سگ پوز ۵٧٠

َنبرد بویی غیب دان از عیب دان شمرد بر او بسی سگ عیب های

من چشم از بنگرش و آ اندر تن و نقشی همه تو مجنون گفت

این لیلی ست کوچۀ پاسبان این مولی ست بستۀ طلسم کین

ساخت مسکن گاه و بگزید کجا کو شناخت و جان و دل و بین همنشین

من ست هم لهفِ و هم درد او بلک من ست کهف خ رخفر سگِ او ۵٧۵

او موی یک دهم کی شیران به من او کوی اندر باشد که سگی آن

والسالم خامش، نیست، امکان گفت غالم را سگانش مر شیران که ای

گلستان در گلستان و جّنت ست دوستان ای بگذرید صورت ز گر

آموختی شکست را کُل صورتِ سوختی شکستی، چون خود صورتِ

کنی بر خیبر بابِ حیدر همچو بشکنی را صورتی هر آن از بعد ۵٨٠

سقیم بگفتاری می شد ده به که سلیم خواجۀ آن شد صورت سغبۀ

امتحان دانۀ سوی مرغی همچو شادمان تملق آن دام سوی

عطا آن جود، نه است حرص غایت را دانه آن مرغ، دانست کرم از

دوان و پران تزویر آن سوی شادمان دانه طمع در مرغکان

کنم بیگاهت که ره رو ای ترسم کُنم گاهت آ خواجه شادی ز گر ۵٨۵

گزید دیگر ره ده آن نبود خود پدید دِه آمد چو کردم، مختصر

نشناختند نکو ده راه زانک می تاختند به دِه دِه ماهی قرب

شود صدساله راه، روزه دو هر رود قُالوزی بی ره در که هر

ذلیل گردد سرگشتگان این همچو دلیل بی کعبه سوی تازد که هر

روستا و بشهر شد ریش خندی بی اوستا پیشه ای گیرد که هر ۵٩٠
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والَدین بی زند بر سر آدمی خافقَین اندر باشد نادر که جز

زند گنجی بر که باشد نادری می کند کسبی که یابد او مال،

بود علَّم القُرآن رحمن که تا بود؟ جان جِسمش که کو مصطفایی

کرم بذلِ در افراشت واسطه ِبالقَلَم علَّم جمله را تن اهل

آهسته تر مرو تگ حریصان چون پسر ای محروم هست حریصی هر ۵٩۵

عذاب در خاکی مرغ عذاب چون تاب و دیدند رنجها ره آن اندر

اوستا نا چنان شکرریز وز روستا از و ده از گشته سیر
� �

را شان ا ی تا رو آوردِن ه نا و ده د و ده، ش و و وا دن ر
� �

علف بی ستوران ایشان، بی نوا طرف آن رسیدند چون ماهی، بعدِ

والتی الَلتَّیا بعدَ می کند بدنیتی از که بین روستایی

پوز بنگشایند باغش سوی تا بروز زیشان می کند پنهان روی ۶٠٠

اولی ترست نهان مسلمانان از شرست و رزق همه که رو آنچنان

حرس چون باشند بنشسته سرش بر مگس چون دیوان که باشد روی ها

مخند خوش دیدی چو رو، آن مبین یا فتند تو در او روی ببینی چون

بِالنّٰاصیه نَسفَعن یزدان گفت عاصیه خبیث رویِ چنان در

بشتافتند در سوی خویشان همچو یافتند خانه ش و بپرسیدند چون ۶٠۵

دیوانه وش کژروی زین شد خواجه خانه اش اهل بستند فرو در

سود چه تیزی به چه، افتادی در چون نبود هم درشتی هنگام لیک

خورشیدسوز خود روز به سرما، شب روز پنج ایشان ماندند درش بر

بی خَری و اضطرار از بود بلک خَری نه ماندن، بود غفلت ز نه

زار جوع از خورد مرداری شیر اضطرار ز نیکان بسته لئیمان با ۶١٠

نام این ست مرا من، فالنم که سالم همی کَردش همی دیدش، او

پاکی ای قرین یا پلیدی یا کی ای تو دانم چه من باشد گفت

اَخیه من رفی شد برادر تا شَبیه شد قیامت با دم این گفت

دوتو من خوان ز خوردی لوت ها تو که آنم من که می کردش شرح

شَاع نثنَیاال جاوزَ ٍرس کُل متاع آن خریدم روزت فالن آن ۶١۵
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حلق خورد نعمت چو رو، دارد شرم خلق شنیدستند ما مهرِ ِرس

جات نه تو، نام نه دانم، ترا نه تُرهات گویی چه همی گفتش او

شگفت دارد بارِشَش از کاسمان گرفت بارانی و ابر شب پنجمین

بخوان را مهتر که خواجه زد حلقه استخوان اندر کارد آن رسید چون

پدر؟ جان ای چیست آخر گفت در سوی آمد الحاح به صد چون ۶٢٠

می پنداشتم آنچ کردم ترک بگذاشتم حق ها آن من گفت

سوز و گرما درین مسکینم جان روز پنج دیدم رنج پنج ساله

هزار سیصد چون هست گرانی در تبار و یار از و خویش از جفا یک

وفاش و لطف با بود خوگر جانش جفاش و جور بر ننهاد دل که زان

عاد  ت ست خالف کز دان یقین این شدت ست و بال مردم بر هرچه ۶٢۵

حالل کردم ریختی خونم تو گر زوال در مهرت خورشیدِ ای گفت

توشه ای قیامت در بیابی تا گوشه ای ده ما به باران امشبِ

پاسبان او را گرگ اینجا هست باغبان آن گوشه ست یک گفت

سترگ گرگِ آن آید گر زند تا گرگ بهر از کمان و تیر کَفَش در

جست فرمای دیگری جای ورنه تست آنِ جا کنی، خدمت آن تو گر ۶٣٠

ِبنه کفّم در تیر و کمان آن ده جای تو کنم، خدمت صد گفت

زنم تیرش سر، گرگ آرد بر گر کنم رز حارسی نخُسپم، من

گل زیر در و سر بر باران آب دودل ای امشب مگذارم حق بهر

مجال بی و تنگ جای آنجا، رفت عیال با او و شد خالی گوشه ای

غار کنج اندر سیل نهیب از سوار گشته همدگر بر ملخ چون ۶٣۵

سزا ما، سزای ما، سزای این خدا ای گویان جمله شب، همه شب

ناکسان برای کرداز کسی یا خسان یار شد که آن سزای این

کرام خاکِ خدمتِ گوید ترک خام طمع اندر آنک سزای این

گلزارشان و رز و عام از بهتر دیوارشان و لیسی پاکان خاک

روی شاهان سرِ فرق بر که به شوی روشن دل مردِ یک بندۀ ۶۴٠

سبل پیک ای یافت نخواهی تو دهل بانگ جز خاک ملوک از

فُتوح بی و گیج کیست؟ روستایی بروح نسبت ره زنان خود شهریان

نقل بگزید آمدش غولی بانگ عقل تدبیر بی آنک سزای این
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اعتراف ندارد سودی سپس زان شَغاف تا شد دل ز پشیمانی چون

بسو سو شب همه جویان را گرگ او دست اندر تیر و کمان آن ۶۴۵

بی خبر او گرگ ز و جویان گرگ شرر چون مسلَّط خود وی بر گرگ

زده زخمی ویرانه شان آن اندر شده گرگی چون کیک، هر پشه، هر

عنود گرگ حملۀ نهیب از نبود هم راندن پشّه آن فرصت

کَند بر خواجه ریش روستایی زند آسیبی گرگ نباید تا

لب به می آمد ناف از جانشان نیم شب تا دندان کَنان چنین این ۶۵٠

پشته ای فراز از آورد بر سر هشته ای گرگِ تمثالِ ناگهان

پست افتاد تا که حیوان آن بر زد شست ز خواجه آن بگشاد را تیر

دست کوفت و کرد های روستایی جست باد حیوان ز افتادن اندر

آهرمن ست چون گرگ این نه گفت من ست خرکرۀ که ناجوامردا

مخبرست او گرگی از او شکل ظاهرست گرگی اَشکال اندرو ۶۵۵

یم ز آبی همچنانک می شناسم، وی فرج از جست که بادی نه گفت

انقباض ز هرگز بسط مبادت که ریاض در را خرکره ام ُکشته ای

محجب ست ناظر ز شب در شخص ها شب ست کن تفحص نیکوتر گفت

کسی هر ندارد شب صایبِ دیدِ بسی مبدَل و بنماید غلط شب

شگرف آرد غلط تاریکی سه این ژرف باران هم و ابر هم و شب هم ۶۶٠

منست خرکرۀ بادِ می شناسم، روشن ست روزِ چو من بر آن گفت

را زاد مسافر چون می شناسم، را باد آن باد بیست میان در

گرفت گریبانش را روستایی ناشکفت بیامد و جست بر خواجه

خورده ای هم با دو هر افیون و بنگ آورده ای شید طرار کَابله

خیره سر؟ ای مرا مر ندانی چون خَر؟ بادِ شناسی تاریکی سه در ۶۶۵

را؟ ده ساله همره نداند چون را گوساله نیم شب داند آنک

می زنی مروت چشم در خاک کنی واله و عارف را خویشتن

نیست اله جز گنجایِ دلم در نیست گاه آ هم خویش از مرا که

نیست شاد تحیر غیر از دل این نیست یاد آنم از خوردم دی آنچ

دار معذور بی خویشیم چنین در آر یاد حقّم، مجنونِ و عاقل ۶٧٠

کشید معذوران سوی را او شرع نبید یعنی خورد مرداری آنک
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معتقی ست و معاف او، طفل ست همچو نیست بیع و طالق را بنگی و مست

نکرد آن مغز و سر در می خُم صد فرد شاه بوی ز کید مستیی

پا و دست بی شد و گشت ساقط اسب روا؟ باشد چون تکلیف برو پس

را بومره پارسی، دهد کی درس را؟ خرکره جهان در نهد کی بار ۶٧۵

حرج االعمٰى علَی سیل حق گفت عرج آمد چون گیرند بر بار

کثیر از و قلیل از معافم پس بصیر حق از شدم، اعمی خود سوی

ایزدی مستیانِ هوی های بی خودی و زنی درویشی الفِ

امتحان غیرت، کرد امتحانت آسمان ز ندانم من را زمین که

کرد اثبات ترا نفی هستی کرد رسوات چنین خرکرۀ بادِ ۶٨٠

را رمیده صید گیرد چنین این را شید حق کند رسوا چنین این

در سرهنگِ شدم من گوید که هر پسر ای امتحانست هزاران صد

نشان جویندش راه پختگان امتحان ز را او عامه نداند گر

اطلسی شه او پیش در افکند خسی خیاطی دعویِ کند چون

شاخ دو را او شود پیدا امتحان ز فراخ بغَلطاق را این بِبر که ۶٨۵

بدی رستم وغا در مخنّث هر بدی هر امتحانِ نبودی گر

اسیر چون گردد زخم، ببیند چون گیر پوشیده زره را مخنّث خود

صور نفخ تا خود به ناید حق مست دبور؟ از شد چون هشیار حق مستِ

دوغ دوغ، خوردی دوغ، خوردی دوغ دروغ بی باشد، راست حق بادۀ

کلید از را تبر نشناسم که ور بایزید و جنید را خود ساختی ۶٩٠

مکرساز ای به شید، پنهان کنی چون آز و حرص و منبلی و بدرگی

زنی یاران پنبۀ در آتشی کنی حّجی منصورِ را خویش

نیم شب شناسم خود کرۀ بادِ بولهب از عمر بنشناسم که

کند کر و کور تو بهر را خویش کند باور خر، تو از کین خری ای

مخُور گه ره ریانی، حریف تو شمر کمتر ره روان از را خویش ۶٩۵

مجاز؟ ِپر آسمان بر پرد کی تاز عقل سوی شید، از پر باز

باختی سیاهی دیو با عشق ساختی حق عاشق را خویشتن

تیز آرند پیش و بندند بدو دو رِستخیز در را معشوق و عاشق

خورده ای را ما خون کو؟ رز خون کرده ای؟ بی خود و گیج را خود چه تو
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دِه بهلولِ و بی خویشم عارف بِجِه من از ترا، نشناسم که ور ٧٠٠

طبق از نبود دور طبق گر که حق قربِ از می کنی َتوهم تو

کیا و کار و دارد کرامت صد اولیا قربِ که نمی بینی این

می بود آهن چو دستت در موم می شود مومی داوود از آهن

کرام این دارند عشق حیو قُربِ عام جمله ست بر رزق، و خلق قرب

زَر و کُهسار بر خورشید می زند پدر ای باشد انواع بر قُرب ٧٠۵

را بید نباشد گه آ آن از که را شید زر با هست قُربی لیک

حجاب؟ دارد کی دو هر از آفتاب آفتاب قریب تر و خشک شاخ

می خوری وی از پخته ثمار که طری شاخ قربتِ آن کو لیک

بیاب گو گشتن، خشک زوتر غیر آفتاب آن قربتِ از خشک، شاخ

خورد پشیمانی آید، عقل به که بی خرد ای مباش، مستی آنچنان ٧١٠

می برند حسرت پخته عقل های می خورند می چون که مستان، آن از بلک

گیر شیر شیرگیری، می آن از گر پیر موش گربه همچو گرفته ای

مپیچ بر حقایق مستان همچو هیچ جام خیالی از بخورده ای

گذار سو زان نیستت سو این تو ای مست وار سو آن و سو این می فُتی

فشان سر سو بدان گه سو بدین گه آن از بعد یابی، راه سو بدان گر ٧١۵

مکن جان هرزه مرگ، نداری چون مزن کپ سو آن از سویی، این جمله

او نشناسد را مخلوق ار شاید او نهراسد اجل کز خضرجان، آن

کنی پرش خود خیکِ در دمی در کنی خوش تَوهم ذوقِ از کام

مباد عاقل تن فربه، چنین این باد ز گردی تهی سوزن یک به پس

وفا؟ آن، بیند آب چون کند کی شتا اندر برف ز سازی کوزه ها ٧٢٠

� �

غاالن یان دن ی طاو وِی د و دن ن رن و رنگ م ُ غال تادِن ا
� �

درنگ ساعت یک کرد خُم آن اندر رنگ خُم اندر رفت شغالی آن

شده علیین طاووس منم که شده رنگین پوستش آمد، بر پس

تافته بر رنگ ها آن آفتاب یافته خوش رونق رنگین پشم

کرد عرضه شغاالن بر را خویشتن زرد و فور و سرخ و سبز را خود دید
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ملتوی ست نشاطی سر در ترا که چیست؟ حال شغالک ای گفتند جمله ٧٢۵

آورده ای؟ کجا از تکبر این کرده ای کرانه ما از نشاط از

خوش دالن؟ از شدی یا کردی شید فالن کای شد او پیش شغالی یک

دهی حسرت را خلق این الف ز تا جهی بر منبر به تا کردی شید

بی شرمیی آورده ای شید ز پس گرمیی ندیدی بکوشیدی، بس

دغاست هر پناه بی شرمی باز انبیاست و اولیا آنِ گرمی، ٧٣٠

ناخوشند بس درون از و خوشیم که کشند خود سوی خلق التفاتِ که

� �

ه، ُد ِت و اد با را ود ب و ی ال د دن ب
نان و ورده ام ن ن ی فان یان ن آ رون و

� �

سبلتان کردی چرب صباحی هر مستهان شخصی یافت دنبه پوستِ

انجمن در خورده ام چربی لوتِ من که رفتی منعمان میانِ در

بنگرید سبلت سوی یعنی رمز، نَوید در نهادی سبلت بر دست

خوردن ست شیرین و چرب نشان وین من ست گفتار صدق گواه کین ٧٣۵

الکاذِبین کَیدَ هال اداَب که بی طنین جواب گفتی اشکمش

باد کنده بر تو چربِ سبالِ کان نهاد بر آتش بر را ما تو الف

ما به افکندی رحم کریمی یک گدا ای زشتت الف نبودی گر

ساختی او داروی طبیبی یک باختی کم کژ و عیب، نمودی ور

صدُْقهم اِدقینالص نْنفَعی دم و گوش مجنبان کژ که حق گفت ٧۴٠

َفاسَتقم و نُما وا داری آنچ محتلم ای مخُسپ کژ اندر گفت

مکُش را خود دغل وز نمایش از خمش باری خود، عیب نگویی ور

امتحان سنگهای ره در هست دهان مگشا یافتی، نقدی تو گر

خویش احوال در هست امتحان ها پیش نیز را امتحان سنگ های

مرَتین عام کُل یْفتَُنونَ به حین تا وِالدت از یزدان گفت ٧۴۵

مخَر را خود امتحان کمتر به هین، پدر ای امتحان ست در امتحان
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� �

ود ه آ د روی ھا آ از و را، او رت د حان  ا ی ور با ِم َب ودن ن آ
� �

مهین گشته آخرین امتحان ز لعین ابلیس و باعور مْلعب

می کند سبلت نفرین معده اش می کند دولت میل بدعوی او

کن رسواش خدا ای را، ما سوخت کن پیدایش می کند، پنهان کانچ

دیند در ایشان الفد، بهاری کز ویند خصم تنش، اجزای جمله ٧۵٠

می کَند بر بن ز را رحمت شاخ می کُند کرم ها دادِ وا الف،

کن نوش و ببین رحمت وانگهان کن خاموش یا آر پیش راستی

زده اندر دعا در پنهان دست شده او سبالِ خصم شکم آن

کرام رحم ما سوی بجنبد تا لئام الفِ این کن رسوا خدا کای

علم بیرون بِزد حاجت شورش شکم آن دعای آمد مستجاب ٧۵۵

کنم اجابتها خوانی مرا چون صنم اهل و فاسقی گر حق گفت

غول دست از برهاندت عاقبت می شخول و گیر سخت را دعا تو

ببرد دنبه آن پوستِ آمد، گربه سپرد در حضرت به را خود شکم چون

ریخت رنگ عتابش ترس از کودک گریخت او دویدند، گربه پس از

ببرد را الفی مرد روی آب خُرد طفل آن انجمن اندر آمد ٧۶٠

سبلتان و لبان می کردی چرب بدان صبحی هر که دنبه آن گفت

سود جهد آن نکرد و دویدیم بس ربود در ناگهانش آمد گربه

گرفت جنبیدن باز رحمهاشان شگفت از را حاضران آمد خنده

کاشتند زمینش در رحمت تخم داشتند سیرش و کردند دعوتش

غالم شد را راستی تکبر، بی کرام از دید راستی ذوق چو او ٧۶۵

� �

ود تاده ا باغ م ی غال آن دِن ی طاو وی د
� �

بکُفت مالمت گر بناگوش بر نهفت آمد رنگ رنگ شغال آن و

َشمن خود ندارد من چون صنم یک من رنگ در و من در آخر بنگر

مکَش سر من از کن، سجده مرا مر خوش و رنگ صد گشته ام گلستان چون
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دین رکن و مرا خوان دنیا فخر بین رنگ و تاب و آب و فَر و کَر

گشته ام کبریایی شرح لوح گشته ام خدایی لطف مظهر ٧٧٠

جمال؟ چندین بود را شغالی کی شغال مخوانیدم هین شغاالن ای

شمع گرداگردِ به پروانه همچو بجمع آنجا آمدند شغاالن آن

مشتری چون نر طاوس گفت جوهری ای بگو خوانیمت؟ چه پس

گلستان اندر دارند جلوه ها جان طاوسان که بگفتندش پس

منی؟ کوبم چون نارفته، بادیه نی که گفتا کنی؟ جلوه چنان تو ٧٧۵

بوالعال خواجه طاووس، نه ای پس ال که گفتا کنی؟ طاووسان بانگ

بدان؟ دعوی ها و رنگ از رسی کی آسمان ز آید طاووس خلعت
� �

د ی  ی طاو وی د ی غال دان او ِ
ّ و ا وی د و ون ِه

� �

خریش از پریده عیسی از برتر ریش کرده مرصع فرعونی همچو

فتاد در جاهی و مالی خُم در زاد ماده شغال نسل از هم او

بخورد او را افسوسیان سجدۀ کرد سجده مالش، و جاه آن دید که هر ٧٨٠

خلق تحیرهای از و سجود از ژنده دلق گدای آن مستک گشت

اژدهاست خلق سجدۀ و قبول آن و زهرهاست وی در که آمد، مار مال

مکن طاووسی هیچ شغالی، تو مکن ناموسی فرعون ای های

شوی رسوا و جلوه از عاجزی شوی پیدا اگر طاووسان سوی

زدند رویت و سر بر جلوه ِپر بدند طاووسان چو هارون و موسی ٧٨۵

باالیی ات از افتادی سرنگون رسوایی ات و شد پیدا زشتی ات

کلب گشت پیدا و رفت شیری نقش قلب چو گشتی سیه دیدی، محک چون

مپوش خود بر را شیر پوستین جوش و حرص از زشت سگ گرگین ای

سگان اخالق آنگه و شیر نقش امتحان بخواهد شیرت غُرۀ
� �

ْول َ ا ِْن یَ ُم َّ َ
ِ ْ َ َ َو رِ

� �

نفاق اهل ز سهل تر نشانی یک مساق در را نَبی مر یزدان گفت ٧٩٠
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قول و لحن در ورا مر شناسی وا هول و نغز باشد زَفت منافق گر

مشتری ای می کنی امتحانی می خری را کوزه ها سفالین چون

را اشکسته طنین از شناسی تا چرا؟ کوزه، آن بر دستی می زنی

می رود پیشش چاووش ست، بانگ می بود دِگرگون اشکسته بانگِ

کند تصریفش فعل مصدر، همچو کند تعریفش که می آید بانگ ٧٩۵

زود هاروت، قصۀ آمد یادم نمود رویی امتحان حدیث چون

� ی� عا ق ت حا ا شان ا ری د و ماروت و روت ٔه
� �

یکی؟ هزارانش از گوییم چه خود اندکی بودیم گفته زان ازین، پیش

تَعویق ها از ماند وا کنون تا َتحقیق ها آن، در گفتن خواستم

پیل ز عضوی یک شرح آید، گفته قلیل بسیارش ز دیگر حملۀ

را روت ما چاکران و غالم ای را ماروت را، هاروت کن گوش ٨٠٠

شاه استدراج عجایب های وز اله تماشایِ از بودند مست

حق معراج کند مستی ها چه تا حق استدراج ز مستی ست چنین این

گشود؟ داند چه ها انعامش خوانِ نمود مستی چنین دامش دانۀ

می زدند عاشقانه هوی، های کمند از رهیده و بودند مست

می ربود را کُه کاه، چون صرصرش بود راه در امتحان و کمین یک ٨٠۵

خبر؟ زین ها را سرمست بود کی زبر و زیر می کردشان امتحان،

مسلکی ست خوش او پیش خندق و چاه یکی ست او بپیش میدان و خندق

بی گزند خوردی بهر از دود بر بلند کوه آن بر کوهی بز آن

آسمان حکم ز دیگر بازیی ناگهان ببیند چیند، علف تا

دگر کوه آن بر بیند بز ماده نظر اندازد بر دیگر کُهی بر ٨١٠

بدان تا کُه زین سرمست جهد بر زمان در گردد تاریک او چشم

سرا بالوعۀ گرد دویدن که ورا بنماید نزدیک آنچنان

آیدش جستن میل مستی ز تا بنمایدش گز دو گز هزاران آن

امان بی کوه دو هر میان در میان اندر فتد در بجهد، چونک

ریخته را او خون پناهش خود بگریخته کُه به صیادان ز او ٨١۵
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شکوه با قضای این انتظار کوه دو آن میان صیادان شسته

خصم بین و چست و چاالک ست ورنه همچنین بز این صیدِ اغلب باشد

بود شهوت یقین پاگیرش دام بود سبلت و سر با ارچه رستم

شُتر اندر ببین شهوت مستی بِبر شهوت مستی از من همچو

مستهان دان ملَک مستی پیش جهان در شهوت مستی این باز ٨٢٠

کند؟ کی التفاتی شهوت به او بشکند این مستی آن، مستی

نور دیده درون چون خوش، بود خوش شور آب نخوردی، تا شیرین آب

ساقیان وز می ز را جان کَنَد بر آسمان باده های از قطره ای

را پاک روح های جاللت وز را اَمالک بود مستی ها چه تا

بشکسته اند جهان این بادۀ ُخم بسته اند یم آن در دل بوی به که ٨٢۵

قبور در نهفته کُفّاری همچو دور و نومیدند که آنها مگر جز

کشته اند بی نهایت خارهای گشته اند عالم دو هر از ناامید

میغ چو بدادیمی، باران زمین بر دریغ ای بگفتند مستی ها ز پس

وفا و عبادات و انصاف و عدل جا بی داد درین گستریدیمی

بسی ست ناپیدا دام پاتان پیش بیست می گفت قضا و بگفتند این ٨٣٠

کَربال اندر کورانه مران هین بال دشت در گستاخ مدو هین

سالکان پای راه می نیابد هالکان استخوانِ و موی ز که

َشی کرد الشَی قهر تیغ که بس پی و موی و استخوان راه، جملۀ

هون و می رانند آهسته زمین بر عون جفت بندگانِ که حق گفت

پرهیزگار و فکرت و به وقفه جز خارزار؟ در رود چون برهنه پا ٨٣۵

جوششان حجابِ اندر بود بسته گوششان لیکن می گفت، قضا این

رسته اند خود از که را آنها مر جز بسته اند را گوش ها و چشم ها

را؟ خشم نشاند که محبت جز را؟ چشم گشاید که عنایت جز

ِبالسداد َاعلَم واله جهان، در مباد را کس خود توفیق بی جهدِ

� �

دن د ا دارک و ّسالم، ا ه ع را ی و ن آ ون دِن د واب ٔه ّ
� �

بود تفتیق آن می دوخت، او هرچه بود توفیق بی چو فرعونی، جهد ٨۴٠
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بی شمار ساحر و نیز معبِر وز هزار حکمش در بود منجم از

خراب را ملکش و فرعون کند که بخواب نمودندش موسی قدَمم

شوم؟ خواب و خیال دفع بود چون نُجوم اهل با و گفت معبِر با

می زنیم ره زن چو را زادن راه کنیم تدبیری که گفتندش جمله

فرعونیان آن دیدند این رای آن بود مولد که شب آن رسید تا ٨۴۵

پادشاه تخت و بزم میدان، سوی پگاه از روز آن آرند برون که

مکان زان را شما می خواند شاه اسرائیلیان جمله ای الصال

ثواب بهر کند احسان شما بر نقاب بی نماید رو را شما تا

نبود دستوری فرعون دیدن نبود دوری بجز را اسیران کان

به رو بخُفتندی یاسه آن بهر او پیش در ره به فتادندی گر ٨۵٠

امیر آن لقای بیگه و گه در اسیر هیچ نبیند که بد این یاسه

کند دیواری به رو ببیند، تا بشنود ره در چو چاووشان بانگ

رود آن او سر بر بتّر، آنچ بود مجرم او، روی ببیند ور

منع فیما آدمی حریص ست چون، ممتَنع لقای حرص بودشان

� �

ّسالم ا ه ع ی، و والدت ٔه ی ای ل ا ا ی دن وا دان
� �

امید جودست و دیدن شهانشه کز روید میدانگه سوی اسیران ای ٨۵۵

آن مشتاق بس و بودند تشنگان اسرائیلیان مژده شنیدند چون

ساختند جلوه بهر را خویشتن تاختند سو آن و خوردند را حیله
� کا� ح
� �

مصریان از کسی می جویم گفت حیله دان مغولِ کاینجا همچنان

بکف می باید آنک آید در تا طرف این آرید جمع را مصریان

نشین گوشه آن در خواجه آ در هین این نیست بگفتا می آمد، که هر ٨۶٠

زدند حیلت بدین ایشان گردن آمدند جمع همه شیوه بدین تا

نیاز نبردندی را اله داعی نماز بانگ سوی آنک شومی

رشید ای شیطان مکر از الحذر کشید اندر مکّارشان دعوت
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گوش محتالیت بانگ نگیرد تا بنوش محتاجان و درویشان بانگ

بجو صاحب دل تو شکم خواران در زشت خو و طامع اند گدایان گر ٨۶۵

ننگ هاست میان اندر فخرها سنگ هاست با گهر دریا تگِ در

دوان میدان جانب تا پگه، از اسرائیلیان بجوشیدند پس

تازه رو بس ننمودشان، خود روی او برد میدان به به حیلت شان چون

قُباد آن کرد وعده ها هم عطا، هم بداد بخشش ها و دلداری کرد

امشبان بخُسپید میدان در جمله جانتان برای از گفت آن از بعد ٨٧٠

ساکنیم اینجا مه یک خواهی تو گر کنیم خدمت که دادند پاسخش

� �

مل ِب شان ز از ل ا ا ی ِق شاد ، دان از ون ن باز
� �

زنان از دورند و حمل ست، کامشبان شادمان آمد باز شبانگه، شه

صحبتش قرین آمد، شهر به هم خدمتش اندر هم عمران خازنش

مجو صحبت و زن سوی مرو هین تو خُسپ در برین عمران ای گفت

تو دلخواه بجز نندیشم هیچ تو درگاه برین هم خُسپم گفت ٨٧۵

جان و بود دل را فرعون مر لیک اسرائیلیان ز هم عمران بود

کند آن فرعون، جان خوف آنک کند عصیان او که بردی گمان کی
� �

ّسالم ه ا ع ی و ما دن ه حام و ی و ما ان ِ ِن آ ع
� �

جفت دیدنش، پی آمد نیم شب خُفت درگاه آن بر او و برفت شب

شبش اندر خواب ز جهانیدش بر لبش آن بوسید و افتاد برو زن

لبش بر لب از کرده باران بوسه خوش دید را زن و او بیدار گشت ٨٨٠

ایزدی قضای و شوق از گفت آمدی؟ چون زمان این عمران گفت

نبرد در دم آن خود با نیامد بر مرد مهر از کنار در کشیدش در

خُرد کاری ست این نه زن ای بگفت پس سپرد را امانت او، با شد جفت

کین کَشی ملکش و شاه از آتشی آتشی زاد زد، سنگ بر آهنی

مات ماتیم ما و شطرنج، شه حق نبات موسی زمین، تو ابرم، چو من ٨٨۵
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فسوس ما بر مکن ما، از مدان آن عروس ای می دان شاه از برد و مات

تو جفت گشتم که دم این شد هست ازو می ترسد فرعون این آنچ

� �

ی با ده د ا ی ت، جا از عد را ود ِت ان ِ دن ت ّ و
� �

حزن صد تو و من بر نیاید تا مزن دم ازینها هیچ مگردان، وا

نازنین ای رسید عالمت ها چون این آثار شود پیدا عاقبت

هوا می شد پر و خلق از می رسید نعره ها میدان سوی از زمان در ٨٩٠

هان غلغلهاست چه کین پابرهنه زمان آن جست برون هیبت آن از شاه

دیو و جِنّی می رمد نهیبش کز غریو؟ و بانگست چه میدان سوی از

شاد تو از اسرائیلیانند قوم باد عمر را ما شاه عمران گفت

می زنند کفها و می آرند رقص می کنند شادی شاه عطای از

نیک کرد پر مرا اندیشه و وهم ولیک اما بود، کین باشد گفت ٨٩۵

� �

بانگ آن از ون دن
� �

کرد پیر تلخم اندوه و غم از کرد تَغییر مرا جان صدا این

زَه وقتِ حامل همچو او شب جمله شه می رفت سپس می آمد پیش

نعره ها این است برده جا از سخت مرا عمران ای می گفت زمان هر

را جفت اختالط گوید باز تا که را مسکین عمرانِ نه زَهره

پدید موسی استارۀ شد که تا خزید در عمران به عمران زن که ٩٠٠

منَتجِم گردد چرخ بر او نجم رحم در آید در که پیمبر هر

� �

دان مان ّ ِو و مان آ ّسالم، ا ه ع ی و تارٔه ا دن دا
� �

چاره اش و مکر و فرعون کوریِ استاره اش آن شد پیدا فلک بر

شو بانگ آن و غُلغل آن واقف برو عمران ای که گفتش شد روز

نخفت شاهنشه بود؟ غلغل چه این گفت و میدان جانب عمران راند
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خاک بوسیده عزا، اصحاب همچو جامه پاک برهنه، سر منجم هر ٩٠۵

سازشان و فغان از گرفته بد آوازشان عزا اصحاب همچو

دیدگان خون پر کرده، سر بر خاک بِدریدگان رو کَنده، بر مو و ریش

سال منحوس می دهد نشانی بد حال و آشوب ست چه این است خیر گفت

اسیر تقدیرش دست را ما کرد امیر ای گفتند و آوردند عذر

شد چیره و گشت هست شه دشمن شد تیره دولت و کردیم همه این ٩١٠

آسمان جبین بر ما، کوریِ عیان آمد پسر آن ستارۀ شب

بکا از گشتیم ستاره بار ما سما بر پیمبر آن ستارۀ زد

الفراق کاه می بزد سر بر دست نفاق وز عمران، شاد خوش، دل با

هش و عقل بی دیوانگان چون رفت ترش و خشم پر خویش عمران کرد

خواند جمع بر خشن بس گفته های براند و کرد اعجمی را خویشتن ٩١۵

او باخت بازگونه نردهای او ساخت غمگین و ترش را خویشتن

نشکیفتید؟ طمع وز خیانت از بفریفتید؟ مرا شاه گفتشان

ریختید را ما شاه روی آب انگیختید را شاه میدان سوی

غمان از آریم فارغ ما را شاه ضمان اندر زدیت سینه بر دست

امان بی را شما آویزم بر من خاینان ای گفت و بشنید هم شاه ٩٢٠

باختم در دشمنان با مال ها انداختم مضحکه در را خویش

زنان مالقات از ماندند دور اسرائیلیان جمله امشب که تا

کرام افعالِ و یاری بود این خام کار و رو، آب و رفت مال

می خورید مسلَّم را مملکت ها می برید خلعت و ادرار سال ها

شوم و مکّارید و طبل خوارانید نجوم؟ و فرهنگ و بود این رایتان ٩٢۵

کَنم بر لبانتان و گوش و بینی زنم آتش و درم بر را شما من

کنم ناخوش شما بر رفته عیش کنم آتش هیزم را شما من

دیو چربید ما ز کرت یکی گر خدیو ای بگفتند و کردند سجده

کرده ایم ماها زانچ حیران وهم کرده ایم بالها دفع سال ها

خزید اندر رحم و جست نُطفه اش پدید شد حملش و ما از شد فوت ٩٣٠

قُباد و شاه ای داریم نگه ما وِالد روز این، استغفار لیک

قضا این نجهد و فوت نگردد تا ما بندیم رصد میالدش روزِ
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هش و افکار تو رای غالم ای بکُش را ما نگه، این نداریم گر

خصم دوز حکم تیر نپرد تا روز روز او می شمرد مه نُه به تا

خورد خود خون ز آید سرنگون آورد شبیخون کو هر قضا بر ٩٣۵

زند بر مرگی ز سر گردد، شوره کند خصمی آسمان با زمین چون

می کَند بر خود ریش و سبلتان می زند پنجه نقّاش با نقش
� �

م ِت م دان وی را وزاده ِن ز ون دِن وا
� �

سخت کرد منادی و میدان، سوی تخت آورد برون شه مه، نُه بعدِ

شوید بیرون اسرائیلیان جمله روید میدان طفلکان با زنان کای

کشید زر ازیشان کس هر و خلعت، رسید را مردان پار آنچنانک ٩۴٠

خواست که چیزی یکی هر بیابد تا شماست اقبال امسال زنان هین

نهد زر کاله هم را کودکان دهد صلَّت و خلعت را زنان مر

مکین شاه از گیرید گنجها هین زاییدست، ماه این او که هر

آمدند شه خیمۀ تا شادمان شدند بیرون طفلکان با زنان آن

قهر و دستان از غافل میدان سوی شهر ز شد بیرون نوزاده زنِ هر ٩۴۵

بستدند مادر ز نَر، آن بود هرچه آمدند گرد بدو جمله زنان چون

خُباط نَفزاید و خَصم نروید تا احتیاط اینست که بریدندش سر

� �

و ان ِ ٔ خا ن وا ن آ و ی و ن آ ود و
داز ا ش آ را ی و ی ی و ما ن آ ی و

� �

دود و آشوب آن از چید اندر دامن بود برده موسی که عمران زن خود

دغا آن فرستاد جاسوسی بهر خانه ها در قابله زنان آن

شکیست و وهم در که میدان، او نامد کودکیست اینجا که کردندش غَمز ٩۵٠

پرَفنی ست ولیکن دارد کودکی زنی ست زیبا یکی کوچه اندرین

خدا امر از انداخت تنور در را طفل او آمدند، عوانان پس

پسر این خلیل ست آن اصل ز که خبر با زان زن سوی آمد وحی
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شاِرداً حراً النّار تَکُونَ ال بارِداً کُونی نٰار یا عصمتِ

اثر آتش نکرد موسی تن بر شرر در را او انداخت بوحی زن ٩۵۵

بدند واقف آن کز غمازان باز شدند سو آن مراد بی عوانان پس

چند دانگ برای از فرعون پیش داشتند بر ماجرا عوانان با

ُغرف اندر بنگرید نیکو نیک طرف آن گردید باز عوانان کای
� �

ن اف آب را ی و ی ی و ما ن آ ی و
� �

مکَن مو و دار اومید در روی فکن آبش در که آمد وحی باز

سپید رو رسانم وی با ترا من اعتماد کن و نیلش در فکن در ٩۶٠

پاش و ساق در هم می پیچید جمله مکرهاش ندارد، پایان سخن این

درون در خانه، صدر اندر موسی برون او می کشت طفل هزاران صد

دوربین کورچشم آن حیل، از جنین بد جا هر می کُشت جنون از

بود خورده را جهان شاهان مکر عنود فرعونِ مکر بد اژدها

کَشید در را او مکر هم ورا، هم پدید آمد فرعون تر ازو لیک ٩۶۵

خدا توفیق به را آن بخورد این اژدها شد عصا و بود اژدها

المْنتَهی هیلا که یزدان، به تا کجا تا این دست، باالی شد دست

آن پیش سیلی چو دریاها جمله کَران و غور بی دریاست یکی کان

الست جمله آنها اله ا پیش اژدهاست گر چاره ها و حیله ها

بِالرشٰاد َاعلَم هالو شد محو نهاد سر بیانم، اینجا رسید چون ٩٧٠

چه ست محبوس اژدرهات لیک هست تو اندر، بود فرعون در آنچ

بست خواهیش بر فرعون آن بر تو توست احوال جمله این دریغ ای

بنمایدت آفسان دیگر، ز ور زایدت وحشت گویند، تو ز گر

قرین این سخت می اندازدت دور لعین نفس می کند؟ خرابت چه

شعله زنی ست او فرعون چون ورنه نیست فرعون هیزم را آتشت ٩٧۵

� �

غداد آورد و ش مان  ر ت، دا ده را رده ی اژد ی ر مار کا ح
� �
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بوی سرپوشیده راز زین بری تا تاریخ گوی از بشنو حکایت یک

مار افسون هاش به او بگیرد تا کوهسار سوی رفت مارگیری

بود یابنده جویندست آنک بود شتابنده گر و گران گر

رهبرست نیکو راه، در طلب که دست دو هر تو دایما زن طلب در

می طلب را او و می غیژ او سوی بی ادب و خُفته شکل و لوک و لنگ ٩٨٠

شَه بوی سو هر گیر، کردن بوی گه و بخاموشی گه و بگفت گه

بیش حد از کنید یوسف جستن خویش اوالد با یعقوب آن گفت

مستعدّ شکل رانید، طرف هر به جِدّ جستن درین را خود سح هر

به سو سو رو پسر کرده گم همچو تَیأَسوا ال خدا وحر از گفت

نهید آن راه چار بر را گوش شوید پرسان دهان سح ره از ٩٨۵

سرید آن کاشنای سر، آن سوی برید بو آید، خوش بوی کجا هر

عسی یابی ره لطف اصل سوی کسی از ببینی لطفی کجا هر

طرف دار کُل بر و بگذار، را جزو ژرف دریایی ست ز خوش ها همه این

طوبی ست نشانِ برگی بی برگ خوبی ست بهر خلق جنگ های

بی راحتی ست دایما راحت دام آشتی ست بهر خلق خشم های ٩٩٠

می کند گه آ شُکر از گله هر بود را نوازش بهر زدن هر

حکیم ای ضد تا ضد از بر بوی کریم ای کل تا جزو از بر بوی

جست مار یاری بهر از مارگیر درست آرد آشتی می جنگ ها،

بی غمی حریف بهر خورد غم آدمی جوید مار یاری بهر

برف امای در و کوهستان گردِ شگرف ماری یکی همی جستی او ٩٩۵

بیم ز پر شد او شکل از دلش که عظیم آنجا دید مرده اژدهایی

دید مرده اژدهایی می جست، مار شَدید زمستانِ اندر مارگیر

خلق نادانی اینت گیرد، مار خلق حیرانی بهر از مارگیر

شود؟ چون حیران مار اندر کوه شود؟ مفتون چون کوهی ست آدمی

کمی در شد و آمد، فزونی از آدمی مسکین نشناخت خویشتن ١٠٠٠

بدوخت دلقی بر خویش اطلس، بود فروخت ارزان آدمی را خویشتن

ماردوست؟ و شدست حیران چرا او اوست حیرانِ کُه و مار هزاران صد

شگفت بهر از آمد بغداد سوی گرفت بر را اژدها آن مارگیر
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دانگانه ای پی از می کشیدش خانه ای ستون چون اژدهایی

خورده ام جگرها من شکارش، در آورده ام مرده ای کاژدهای ١٠٠۵

نیک نیک ندیدش او و بود زنده ولیک بردش، گمان مرده همی او

می نمود مرده شکل و بود زنده بود افسرده برف و سرماها ز او

اوستاد ای بود افسرده جامد، جماد او نام و افسردست عالم

جهان جسم جنبش ببینی تا عیان آید حشر خورشید تا باش

شد اخبار ساکنان از را عقل شد مار اینجا موسی عصای چون ١٠١٠

شناخت شاید جملگی را خاک ها ساخت مرد چون ترا خاک پارۀ

گوینده اند طرف آن و اینجا، خامش زنده اند سو زان و اند سو زین مرده

اژدها ما سوی گردد عصا، آن ما سوی فرستد سوشان آن از چون

بود مومی بکف آهن جوهر کند داودی لحن هم کوه ها

شود سخن دانی موسی با بحر شود سلیمانی حمالِ باد ١٠١۵

شود نسرین را ابراهیم نار، شود اشارت بین احمد با ماه،

رشَد در آید حنّانه اُستُن کَشد در ماری چو را قارون خاک،

می کند پیامی را یحیی کوه، می کند سالمی احمد بر سنگ،

خامشیم ما نامحرمان شما با خوشیم و بصیریم و سمیعیم ما

شوید؟ چون جمادان جان محرم می روید جمادی سوی شما چون ١٠٢٠

بشنوید عالم اجزای غُلغل روید جان ها عالم جمادی، از

نربایدت تأویل ها وسوسۀ آیدت جمادات تسبیح فاش

تأویل ها کرده ای بینش بهر قندیل ها تو جان ندارد چون

بود غَی خیالِ دیدن دعوی بود؟ کی ظاهر تسبیح غرض که

تسبیح خوان می کند عبرت وقت آن دیدار را بیننده مر بلک ١٠٢۵

می بود گفتن همچو داللت آن می دهد یادت تسبیح از چو پس

حال نورِ ندارد کو آنکس آنِ و اعتزال اهل تأویل بود این

اعجمی غیبی تصویرِ از باشد آدمی نیامد بیرون حس ز چون

زحیر صد با را مار آن می کشید مارگیر ندارد، پایان سخن این

چارسو بر هنگامه ای نهد تا هنگامه جو آن آمد بغداد به تا ١٠٣٠

اوفتاد بغداد شهر در غلغله نهاد هنگامه مرد شط، لب بر
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است کرده شکاری نادر بوالعجب است آورده اژدها مارگیری

ابلهیش از او چو گشته، او صید خام ریش هزاران صد آمد جمع

منتشر خلق آیند جمع که تا منتظر او هم و ایشان منتظر

رود نیکوتر توزیع و کدیه شود افزون تر هنگامه مردم ١٠٣۵

پا پشت بر پا پشت کرده حلقه ژاژخا هزاران صد آمد جمع

عام و خاص قیامت چون درهم رفته ازدحام ز نه، خبر زن از را مرد

گلو هنگامه اهل می کشیدند او جنبانید حراقه همی چون

بود پرده و پالس گونه صد زیر بود افسرده زمهریر کز اژدها و

حفیظ آن بودش کرده احتیاطی غلیظ رسن های با بودش بسته ١٠۴٠

عراق خورشیدِ مار آن بر تافت اتّفاق و انتظار درنگِ در

سرد اَخالط او اعضای از رفت کَرد گرم گرم سیرش آفتاب

گرفت جنبیدن خویش بر اژدها شگفت از او گشت زنده و بود مرده

هزار صد تحیر یک آن گشتشان مار مرده آن جنبش از را خلق

بگریختند جنبشش از جملگان انگیختند نعره ها تحیر با ١٠۴۵

بند چاقاچاق می رفت طرف هر بلند بانگ زان و بند او می سکُست

شیر همچو غُران زشت، اژدهایی زیر ز شد بیرون و بسکُست بندها

شد پشته صد کشتگان و فتاده از شد کُشته خالیق بس هزیمت در

دشت؟ و کهسار از من آوردم چه که گشت خشک جا بر ترس از مارگیر

خویش عزرائیل سوی نادان رفت میش کور آن کرد بیدار را گرگ ١٠۵٠

را حجِاج خون خوری باشد سهل را گیج آن کرد لقمه یک اژدها

شکست هم در را خورده استخوان بست و پیچید اُستُنی بر را خویش

است افسرده آلتی بی و غم از است مرده کی او اژدرهاست، نَفست

جو آب همی رفت او اَمرِ به  که او فرعون، آلت بیابد گر

زند هارون صد و موسی صد راه کند فرعونی بنیادِ او آنگه ١٠۵۵

صقر مال و جاه ز گردد پشّه ای، فقر دست از اژدها آن کرمک ست

عراق خورشیدِ به را او مکَش هین فراق برفِ در دار را اژدها

نجات یابد او چو اویی لقمۀ اژدهات آن می بود فسرده تا

صالت اهل ز او نیست کُن کَم رحم مات ز شو آمن و را او کن مات
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زند پر مردریگت خُفاش آن زند بر شهوت خورشید تف کان ١٠۶٠

الوِصال زِیکجی هَال مردوار، قتال در و جهاد در می کَشانش

مرید آن شد خوش گرم، هوای در آورید را اژدها مرد آن که چون

نیز گفتیم، ما که همچندان بیست عزیز ای کرد فتنه ها آن الجرم

وفا در و وقار در داری بسته جفا بی را او که داری طمع تو

کُشد اژدرها که باید موسیی رسد؟ کی تمنّی این را خسی هر ١٠۶۵

او رای از شد، کُشته هزیمت در او اژدرهای ز خلق صدهزاران
� �

ّسالم ا ه ع را، ی و ون دن د ھد
� �

بیم تو افکندی و کُشتی را خلق کَلیم ای تو چرا فرعونش گفت

زَلق ز مردم شد کُشته هزیمت در خلق افتادند تو از هزیمت در

گرفت زن و مرد سینه در تو کین گرفت دشمن ترا مردم الجرم

بد نیست را مردمان خالفت از شد عکس بر می خواندی، را خلق ١٠٧٠

می پزم دیگی تو، مکافات در می خَزم پس اگر شرت از هم من

ترا گردد پس روی فَی، بجز یا مرا بفریبی که کن بر ازین دل

انداختی هراس خلقان دل در ساختی کش مشو غره بدان تو

شوی غوغا ضحکۀ گردی، خوار شوی رسوا هم و آری، چنین صد

شدند رسوا ما مصر در عاقبت بدند بسیاران سالوس تو همچو ١٠٧۵

� �

دش ی  ی دی ھد را ون ی و واب
� �

نیست باک امرش، خونم بریزد گر نیست اشراک حقم امرِ با گفت

شریف حق پیش و رسوا طرف این حریف ای من شاکرم من، راضیم

پسند و مطلوب و محبوب حق پیش ریش خند و زار و خوار خلقان پیش

ترا فردا کند سیه رویان از خدا ورنه این، می گویم سخن از

نشانش می خوان بر ابلیس و آدم ز بندگانش آن و اوست، آنِ عزت ١٠٨٠

ورق برگردان و بربند دهان هین حق همچو ندارد، پایان حق شرح
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� ّسالم� ا ه ع را، ی و ون خ
� �

مراست دم این حکم دیوان و دفتر ماست درحکم ورق فرعونش گفت

فالن؟ ای تو عاقل تری همه از جهان اهل بخریده اند مرا مر

مشو غره خود به بین، کم خویشتن برو هین خریدی، را خود موسیا

را شهر نمایم تو جهل که تا را دهر ساحرانِ آرم جمع ١٠٨۵

تموز روزِ چهل تا ده مهلتم روز دو و بروزی شد نخواهد این

� را� ون ی و واب
� �

نیست مأمور تو امهال بنده ام، نیست دستور مرا این موسی گفت

نیست کار بدانم فرمانم، بنده نیست یار خود مرا و چیری، تو گر

بنده ام من نصرتم؟ کارۀ چه من زنده ام تا به جِد تو با می زنم

جدا خصمی از خصم هر کند او خدا حکم رسد در تا می زنم ١٠٩٠

� �

ّسالم ه ا ع را، ی و ن آ ی و و را، ی و ون واب
� �

باد پیمای کم تو ده کم عشوه ها نهاد باید مهلتم نه نه گفت

آن از مهراس متَّسع ده مهلتش زمان در کردش وحی تعالی، حق

نوع نوع او مکرها سگالد تا بطوع مهلت بده روزش چهل این

بگرفته ام ره پیش گو، رو تیز خفته ام من نی که او، بکوشد تا

زنم کم بر من افزایند آنچ و زنم برهم همه را حیله هاشان ١٠٩۵

کنم ناخوش من و گیرند خوش و نوش کنم آتش من آرند را آب

کنم آن نارند وهم اندر آنک کنم ویران من و پیوندند مهر

بساز حیلت صد و آر گرد سپه گو دم دراز ده مهلتش و مترس تو

� �

ن ا از د ع را ان سا را ون ّسالم، ه ا ع ی و دادن ھ
� �
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ما ز رستی شدم، خود بجای من ترا مهلت برو، آمد، امر گفت

بحم و دانا صیادِ سگِ چون عقب اندر اژدها و همی شد، او ١١٠٠

سم زیر او ریگ می کرد را سنگ دم کرده جنبان صیاد سگ چون

پدید را آهن می خایید خُرد می کشید در به دم را آهن و سنگ

گرج و روم وی از می شد هزیمت که برج باالی خود می کرد هوا در

جذام می شد زد که هر بر قطره ای کام ز اشتر چون می انداخت کفک

دست ز می شد سیه شیران جان می شکست دل او دندان ژَغژغ ١١٠۵

عصا شد او باز بگرفت، او شدقِ مجتبی آن رسید خود قوم به چون

شب خصم پیش و خورشید ما پیش عجب ای می گفت و کرد وی بر تکیه

چاشتگاه آفتاب پر عالمی سپاه این می نبیند چون عجب ای

خدا چشم بندی در خیره ام ذُکا این و باز گوش و باز چشم

سمن من ایشان، خار بهاری، از من ز هم ایشان خیره، ازیشان من ١١١٠

فریق این پیش به آبش شد سنگ رحیق جام بسی بردم پیش شان

نیش نوش و گشت خار چون گلی هر پیش به بردم و بستم گل دسته

شود کی پیدا خویش اند با چونک بود بی خویشان جان نصیب آن

خوابها ببیند بیداری به تا ما پیش باید بیدار خفتۀ

حلق بسته ست فکرتش، نخسپد تا خلق فکر شد، خوش خوابِ این دشمن ١١١۵

را ذکر و را فکر حیرت خورده را فکر روبد که باید حیرتی

پیشتر بصورت پس به معنی او هنر در او بود کامل تر که هر

رود خانه و گردد وا گله که بود سان این رجوع و گفت راجِعون

بود آهنگ پیش که بز آن فتد پس ۇرود از گلّه، واگردید چونک

العابِسین جۇهو الرجعٰى کحَاض پسین لنگ بزِ آن اُفتد پیش ١١٢٠

ننگ بخریدند و دادند را فخر لنگ؟ قوم این شدند کی گزافه از

َفرج تا پنهان راهی ست حرج از حج قوم این می روند شکسته پا

طریق آن نداند دانش این زانک فریق این بشُستند دانش ها ز دل

رهبرست اصلش به فرعی هر زانک سرست زان اصلش که باید دانشی

می برد لدُنّی علم لدُن تا پرد؟ کی دریا عرض بر پری هر ١١٢۵

کرد پاک زان را سینه بباید کش مرد به بیاموزی علمی چرا پس
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باش آهنگ پیش تو گشتن وا وقت باش لنگ سر ازین پیشی، مجو پس

طریف میوۀ بود سابق شجر بر ظریف ای باش السابِقون آخرۇنَ

بود مقصود او زانک او، اول ست وجود در آید آخر میوه گرچه

علَّمَتنٰا تو دست بگیرد تا لنا لْمع ال گوی مالیک، چون ١١٣٠

حجٰى نور از پری احمد همچو هجا تو ندانی مکتب درین گر

بِالعباد َاعلَم هال نه ای، گم بِالد اندر نامدار نباشی گر

زریست گنجینۀ حفظ برای از نیست معروف آن که ویران آن اندر

رنج زیر در فرج آمد قبل زین گنج؟ بنهند کی معروف موضع

نیک اُستورِ را اشکال ِبسکُلَد ولیک اینجا شکال بس آرد خاطر ١١٣۵

روز نور بروبد را خیالی هر اشکال سوز آتشی عشقش هست

ترا مر سو آن از آمد سؤال، کین مرتَضا ای جواب جو سو آن از هم

مهی ست از غرب ال و شَرقی ال تاب شه رهی ست دل گوشۀ بی گوشۀ

صدا می جویی چه معنی کُه ای گدا چون سو آن از و سو ازین تو

دوتو ربی یا ذکرِ در می شوی تو درد وقت که جو سو آن از هم ١١۴٠

اعجمی؟ چونی رفت، دردت چونک می نمی سو آن مرگ و درد وقت

کو؟ راه گویی رفت، محنت چونک گو اله گشته ای محنت وقت

آن بر دایم بود بشناسد، که هر گمان بی را حق که آمد آن از این

جیب بدریده گه و پوشیده ست گاه حجاب هستش گمان و عقل در وانک

المنون بیر از آمن کُلّی عقل نگون گه چیره، گاه جزوی عقل ١١۴۵

پسر ای بخارا نه خواری، به رو بِخَر حیرت هنر، و بفروش عقل

گشته ایم حکایت ما حکایت، کز آغشته ایم سخن در را خود چه ما

ساجدین اندر یابم تقلّب تا حنین در گردم افسانه و عدم من

غار یارِ حضورِ و حالست وصف کار مردِ پیش نیست حکایت این

نفاق آثار بد را، قرآن حرف عاق گفت که اولین اَساطیر آن ١١۵٠

کجاست از حال و مستقبل و ماضی خداست نور درو که المکانی

دوست که پنداری چیزند، یک دو هر تست به نسبت مستقبلش و ماضی

زبر آن عمرو بر و زید زیرِ بام پسر را ما پدر، را او تنی، یک

بس چیزست یک خویش سوی سقف کَس دو زان شد زبر، و زیر نسبت

۴۶



سوم دفتر

کهن حرف نو معنی از قاصر سخن این مثال ست آن، مثل نیست ١١۵۵

قند بحرِ این بدست ساحل و لب بی ببند لب مشکا نیست، جو لبِ چون

� ان� سا ط ن، ا ون تادن
� �

خواند پیش را مشورت و رای اهل بماند او و بازگشت موسی چونک

مصر صراف و شه آردشان جمع مصر اطراف کز دیدند آنچنان

جادوان جمع بهر نواحی هر زمان آن فرستاد مردم بسی او

کار پیکِ ده او سوی پران کرد نامدار بد ساحری که طرف هر ١١۶٠

مستمر مه دلِ در ایشان سحرِ مشتهِر ساحر، بودند جوان دو

سوار خُمی بر رفته سفرها در آشکار فاش، مه، ز دوشیده شیر

شتاب فروشیده بپیموده، آن ماهتاب نموده کرباسی شکل

زَده بر رخ ها به حسرت از دست شده گه آ مشتری برده، سیم

روی چون نبوده و منشی بوده جادوی در همچنین هزاران صد ١١۶۵

چاره خواه اکنون شاهست شما کز شاه پیغام آن آمد بدیشان چون

زدند موکب او قصر بر و شه بر آمدند درویش دو آنک پی از

اژدها امرش به همی گردد که عصا یک بغیر ایشان با نیست

آمدند افغان به جمله کس دو زین شدند بیچاره جمله لشکر و شاه

بری جان ساحر دو زین که بود تا ساحری اندر می باید چاره ای ١١٧٠

فتاد دو هر دل در مهری و ترس داد پیغام این چو را ساحر دو آن

شگفت از نهادند بر زانو به سر گرفت جنبیدن چو جنسیت عرق

جادوست زانو دو را مشکل حل زانوست صوفی دبیرستان چون
� �

ّسالم ا ه ع ی و ت در روان از دن و ور از را در سا دو آن دن وا
� �

نما ره را ما تو کو؟ بابا گورِ بیا مادر ای گفتند آن از بعد

شاه بهر از داشتند سه روزه پس راه بنمود او، گورِ بر بردشان ١١٧۵

وجا از فرستاد پیغامی شاه ما به بابا ای گفتند آن از بعد
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برده اند لشکر پیش رویش آب آورده اند تنگ به را او مرد دو که

شری و شور عصا در و عصا جز لشکری و سالح ایشان با نیست

خفته ای خاکی به صورت در گرچه رفته ای در راستان جهان تو،

پدر جان ای باشد، خدایی ور خبر ده را ما سحرست، اگر آن ١١٨٠

زنیم بر کیمیایی بر خویشتن کنیم سجده ما که تا ده خبر هم

کشید را ما کرم و راندگانیم رسید اومیدی و ناامیدانیم

� �

ود دان ز با ده سا ن واب
� �

زدن دم را این ظاهر ممکن نیست من اوالد کای خواب، در گفتشان

نیست دور چشمم پیش از راز لیک نیست دستور گفتنم مطلق و فاش

خَفا این را شما پیدا شود تا شما با نشانی بنمایم لیک ١١٨۵

شوید گه آ خُفتنش مقام از روید گه آنجا چو چشمانم نور

بیم بگذار کن، قصد را عصا آن حکیم آن باشد خفته که زمان آن

حاضرست تو برِ ساحر چارۀ ساحرست توانی، و بدُزدی گر

مهتدی ست و ذوالجالل رسول او ایزدیست آن هان و هان نتانی، ور

حرب؟ آنگاه خدا آید، سرنگون غرب و شرق گیرد فرعون جهان گر ١١٩٠

بِالصواب اَعلم هال نویس، بر باب جان دادم، راست نشان این

رهبری نباشد را مکرش و سحر ساحری بخسپد چون بابا جان

شود ساکن او جهد آن خفت، چونک شود آمن گرگ خفت، چوپان چونک

کجاست ره و امید آنجا را گرگ خداست چوپانش که حیوانی لیک

خطاست را، حق آن مر خواندن جادوی راست و حق ست کند، حق که جادوی ١١٩۵

رافع ست حقّش نیز، بمیرد گر قاطع ست نشان این بابا جان

� �

را ی ت و و ی، و صای را د آن دن ه
آن با را آن ر صداِن و ی، و واب ودن ّسالم، ا ه ع

د یا ه را ی و و د د صا دن ِد ی ه سا دو
� �
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سبق این نمیرد تو، بمیری گر حق الطاف کرد وعده را مصطفی

مانعم قرآن ز را َکم کُن و بیش رافعم را معجِزه ت و کتاب من

رافضم حدیثت از را طاعنان حافظم عالم دو اندر ترا من

مجو دیگر حافظی من از به تو درو کردن کم و بیش نتاند کس ١٢٠٠

زنم نقره بر و زر بر تو نام کنم افزون روز روز را رونقت

تو قهر شد من قهر محبت در تو بهر سازم محراب و منبر

می شوند پنهان آرند، نماز چون می گوند پنهان ترس از تو نام

زمین زیر می شود پنهان دینت لعین ُکفّارِ وترس هراس از

را عاق چشم دو گردانم کور را آفاق کنم پر مناره من ١٢٠۵

ماه به تا ماهی ز گیرد تو دین جاه و گیرند شهرها چاکرانت

مصطفَی ای دین نَسخ از مترس تو ما داریم باقیش قیامت تا

موسی ستی هم خرقۀ صادقی، نیستی جادو تو ما رسول ای

اژدها چون کشد در را کفرها عصا همچون را تو مر قرآن هست

گفته ای آنچ تو دان عصایش چون خفته ای خاکی زیر در اگر تو ١٢١٠

خُفتنی مبارک شَه ای بخُسپ تو نی دست عصایش بر را قاصدان

کمان کرده زه تو پیکار بهر آسمان بر تو نور بخفته، تن

می کند تیردوزش نورت قوس می کند پوزش آنچ و فلسفی

نخفت اقبالش و بخت و بخفت، او گفت که افزون آن از و کرد آنچنان

شد بی تاب و رونق بی او کار شد خواب ساحر چونک بابا، جان ١٢١۵

زَفت پیگارِ آن بهر از مصر، به تا تفت و را گورش بوسیدند دو هر

شدند او خانۀ و موسی طالب آمدند کار آن بهر از مصر به چون

بود خفته نخلی زیر اندر موسی ۇرود روزِ کان افتاد اتّفاق

بجو نخلستان سوی آن برو که بدو مردم دادندشان نشان پس

جهان بیدار بود که خفته ای، خرمابنان در دید بیامد، چون ١٢٢٠

نظر زیر در جمله فرشش و عرش سر چشم دو او بسته نازش بهر

گل؟ و آب اهل دید بیند چه خود خفته دِل و بیدارچشم بسا ای

بصر صد گشاید بر بخسپد، گر سر چشم دارد، بیدار دل که آن

باش پیکار در و باش دل طالب باش بیدار نه ای، دل اهل تو گر
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شش و هفت از ناظرت غایب نیست خوش می خُسپ شد بیدار دلت ور ١٢٢۵

وسن؟ اندر دلم خسپد کی لیک من چشم خسپد که پیغامبر گفت

دل بصیر خفتگانِ فدای جان گیر خفته حارس بیدارست، شاه

مثنوی هزاران در نگنجد در معنوی ای دل بیداری وصف

ساز کردند عصا دزدی بهر دراز او خُفتست که بدیدندش چون

ربود وانگه شدن، باید پسش کز زود کردند عصا قصد ساحران ١٢٣٠

اهتزاز در عصا آن آمد اندر ساز کردند پیشتر چون اندکی

وجا از گشتند خشک جا بر دو کان عصا آن بلرزید خود بر آنچنان

روی زرد و بگریختند دوان هر کرد حمله و اژدها شد آن از بعد

نشیب هر در منهزِم غلطان، غلط نهیب از گرفتند افتادن در رو

ساحران حد می دیدند زانک آسمان از هست که شد یقین شان پس ١٢٣۵

رسید کندن جان و نزع تا کارشان پدید شد تبشان و اطالق آن از بعد

آن عذرِ برای از موسی سوی زمان در مردی فرستادند پس

حسد نبود اگر تو امتحان رسد کی را ما و کردیم، کامتحان

اله درگاه الخاص خاص تو ای خواه عفو را ما شاهیم جرمم

می زدند سر زمین بر موسی پیش شدند نیکو زمان در و کرد عفو ١٢۴٠

حرام جانتان و تن دوزخ بر گشت کرام ای کردم عفو موسی گفت

اعتذار ز را خود سازید اعجمی یار دو ای ندیدم خود را شما من

پادشا بهر آیید نبرد در آشنا و بیگانه شکل همچنان

می بدند فرصت و وقت انتظار شدند و دادند بوسه را زمین پس
� �

ن یا ف  ر و ون، ش ن ا از ان سا ن آ ع
س و ما ن ا ی او م زدن ه ت د و

� �

گران بس تشریف هایِ دادشان ساحران آن آمدند فرعون به تا ١٢۴۵

زاد و جنس و نقد و اسپان و بندگان بداد هم پیشین و کرد وعده هاشان

امتحان اندر آیید فزون گر سابقان ای هین می گفت آن از بعد

سخا و جود پردۀ بدرد که عطا چندان شما بر برفشانم
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تباه کارش شود و آییم غالب شاه تو اقبال به بگفتندش پس

جهان اندر ما پای ندارد کس پهلوان و صفدریم فن درین ما ١٢۵٠

بدست پیشین که حکایت هاست کین شدست خاطرها بند موسی ذکر

نیک مرد ای تست نقد موسی نور لیک روپوشست بهر موسی ذکر

جست خویش در را خصم دو این باید تست هستی در فرعون و موسی

سراج شد دیگر نیست دیگر نور نتاج موسی از هست قیامت تا

سرست زان دیگر، نیست نورش لیک دیگرست پلیته این و سفال این ١٢۵۵

دوی اعدادِ شیشه ست از زانک شوی گم داری شیشه در نظر گر

منتَهی جسم واعداد دوی از رهی وا داری، نور بر نظر ور

جهود و گبر و مؤمن اختالف وجود مغز ای نظرگاهست از
� �

ل ل ش و ی ون چ دن تالف ا
� �

هنود بودندش آورده را عرضه بود تاریک خانۀ اندر پیل

کسی هر همی شد ظلمت آن اندر بسی مردم دیدنش برای از ١٢۶٠

می بسود کف تاریکیش آن اندر نبود ممکن چون چشم با دیدنش

نهاد این ناودانست همچون گفت اوفتاد خرطوم به کف را یکی آن

پدید شد بادبیزن چون برو آن رسید گوشش بر دست را یکی آن

عمود چون دیدم پیل شکل گفت بسود پایش بر چو کف را یکی آن

بدست تختی چون پیل این خود گفت دست بنهاد او پشت بر یکی آن ١٢۶۵

می شنید جا هر می کرد، آن فهم رسید که جزوی به یک هر همچنین،

الف این داد، لقب دالش یکی آن مختلف شد گفتشان نظرگه از

شدی بیرون گفتشان از اختالف بدی شمعی اگر کس هر کفِ در

دست رس او همۀ بر را کف نیست بس و دست ست کفِ همچون حس چشم

نگر دریا دیدۀ وز بهِل، کَف دگر کف و دیگرست دریا چشم ١٢٧٠

عجب نه، دریا و همی بینی کَف شب و روز دریا ز کف ها جنبش

روشنیم آب در و تیره چشمیم می زنیم بر بهم کشتی ها چو ما

آب آبِ در نگر دیدی، را آب خواب به رفته تن کشتی در تو ای
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می خواندش کو روحی ست را روح می راندش کو آبی ست را آب

آب می داد را موجودات کشتِ کآفتاب بد کجا عیسی و موسی ١٢٧۵

کمان در زِه این افکند خدا که زمان آن بد کجا حوا و آدم

سرست آن ناقص، نیست که سخن آن ابترست و است ناقص هم سخن این

تو وای ای آن از هیچ نگوید ور تو پای بلغزد زان بگوید، گر

فتی ای بچفْسی صورت همان بر صورتی مثال در بگوید ور

بی یقین ببادی بجنبانی سر زمین اندر گیا چون بسته پایی ١٢٨٠

کَنی بر گل ازین را پا مگر یا کنی نَقلی تا نیست، پایت لیک

مشکل ست بس روِش را حیاتت این گل ست زین حیاتت را؟ پا کَنی چون

می روی گل، از مستغنی شوی پس روی ای بگیری حق از حیات چون

می هلد را مرو شد، لوت خواره ِبسکُلَد دایه ز چون خواره شیر

القلوب قُوت از خویش فطام جو حبوب چون زمینی شیر بستۀ ١٢٨۵

ناپذیر را بی حجب نور تو ای ستیر نورِ شد که خور، حکمت حرفِ

را مستور بی حجب ببینی تا را نور جان ای گردی پذیرا تا

کنی بی چون سفر گردون بی بلک کُنی گردون بر سیر ستاره چون

آمدی مست آمدی؟ چون بگو هین آمدی هست در نیست کز آنچنان

خواند خواهیم بر تو بر رمزی لیک نماند یادت آمدن راه های ١٢٩٠

دار گوش گه وان بند بر را گوش هوش دار گه وان بگذار را هوش

تَموز ندیدستی تو، بهاری در هنوز تو خامی زانک نگویم نه

نیم خام میوه های چون برو ما کرام ای درخت ست همچون جهان این

را کاخ نشاید خامی، در که زان را شاخ مر خام ها گیرد سخت

آن از بعد را شاخ ها گیرد سست لب گزان شیرین گشت و بپخت چون ١٢٩۵

جهان ملکِ آدمی بر شد سرد دهان شد شیرین اقبال آن از چون

است خون آشامی کار جنینی، تا است خامی تعصب و سخت گیری

منش بی گوید القُدس روح تو، با گفتنش اما ماند، دیگر چیز

من تو هم ای من، غیر نه و من نه خویشتن بگوش هم گویی تو نه،

شوی خود پیش به خود پیش ز تو روی اندر خواب که وقتی آن همچو ١٣٠٠

نهان آن گفتست خواب اندر تو با فالن پنداری و خویش، از بشنوی
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عمیق دریای و گردونی بلک رفیق خوش ای نیستی تو یکی تو

توست صد گاه غرقه و قُلزم ست نهصدتُوست آن که زَفْتَت تُوِ آن

ِبالصواب اَعلم هوال مزن دم خواب و بیداری ست حدِّ جای چه خود

بیان در و زبان در نامد آنچ دم زنان از بشنوی تا مزن دم ١٣٠۵

خطاب در و کتاب در نامد آنچ آفتاب زان بشنوی تا مزن دم

نوح کشتی در بگذار آشنا روح تو بهر زند دم تا مزن دم

عدو نوح کشتی نخواهم که او می کرد کشنا کنعان، همچو

مهین ای طوفان، غرق نگردی تا نشین بابا کشتی در بیا هی

افروختم شمع تو شمع بجز من آموختم آشنا من نه، گفت ١٣١٠

الست امروز آشنا و پا و دست بالست طوفانِ موج کین مکن، هین

خمش نمی پاید، حق، شمع که جز کُش شمع بالی و قهرست بادِ

گزند هر از مرا کُه آن عاصم ست بلند کوه برآن رفتم نه، گفت

امان ندهد را خویش حبیب جز زمان این کاه ست کوه که مکن، هین

دوده ام زین من که کردی طمع که بشنوده ام؟ تو پند کی من گفت ١٣١۵

سرا دو هر در تو از بری ام من مرا هرگز تو گفتِ نیامد خوش

نیست اَنباز و خویش را خدا مر نیست ناز روزِ که بابا مکن هین

کیست نازِ گیرا درگاه، اندرین نازکی ست دم این و کردی کنون تا

عم نه و فرزند نه دارد، پدر نه قدَم از او یولدست لم یلد مل

شنید؟ خواهد کجا بابایان ناز کشید؟ خواهد کجا فرزندان ناز ١٣٢٠

گراز کم جوانا والد، نیستم بناز کم پیرا مولود، نیستم

ستی ای اینجا بگذار، را ناز شهوتی من نیم شوهر، نیستم

اعتبار ندارد حضرت اندرین اضطرار و بندگی و خضوع جز

آشفته ای به جهل می گویی، باز گفته ای این سال ها بابا گفت

بسی بشنودی سرد جواب تا هرکسی با گفته ای ازین ها چند ١٣٢۵

زَفت و دانا شدم که اکنون خاصه نرفت گوشم در تو سرد مد این

پدر؟ پند تو یکبار بشنوی اگر دارد زیان چه بابا گفت

عنیف دفع او می گفت همچنان لطیف پند او می گفت همچنین

شد ادبیر آن گوش در دمی نه شد سیر کنعان نُصح از پدر نه
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ریز ریز شد و زد کنعان سر بر تیز موج و بدند گفتن اندرین ١٣٣٠

بار برد سیلت و مرد خَر مرا مر بردبار پادشاه ای گفت نوح

رها طوفان از اهلت بیابد که بارها تو مرا مر کردی وعده

گلیم؟ من از سیل بربود چرا پس سلیم من امیدت بر نهادم دل

کبود او سپیدی تو ندیدی خود نبود خویشانت و اهل از او گفت

اوستاد ای کَنش بر دندان، نیست فتاد در کرمش تو دندانِ که چون ١٣٣۵

ازو بیزار شو تو آنِ بود گرچه ازو زار نگردد تن باقی که تا

تو مات شد او آنک نبود غیر تو ذات غیر ز بیزارم گفت

چمن باران با که چندانم بیست من تو با چونم که دانی همی تو

حایلی بی و واسطه بی مغتَذی عایلی تو از شاد تو، از زنده

اعتالل و چگونه و چون بی بلک کمال ای نه منفصل نه، متّصل ١٣۴٠

صفات نیکو ای لطفت از زنده ایم حیات دریای تو و ماهیانیم

علّتی چون قرین معلولی به نی فکرتی کنار در نگنجی تو

ماجرا در بوده ای مخاطب تو مرا این بعد و طوفان ازین پیش

کهن آنِ و نو سخن بخش ای سخن ایشان، با نه می گفتم، تو با

ِدمن با گاهی و اَطالل با گاه سخن گوید شب و روز عاشق که نه ١٣۴۵

را که مدحت؟ آن می گوید را که او ظاهرا کرده، اَطالل با روی

داشتی بر را اَطالل واسطۀ بگماشتی کنون را طوفان شکر،

می زدند صدایی نه ندایی، نه بدند بد و لئیم اَطاللِ زانک

جواب واگوید کوه چون صدا کز خطاب در خواهم اَطالل چنان من

تو آرام جان نام بر عاشقم تو نام من بشنوم مثَنّا تا ١٣۵٠

ترا نام بشنود مثَنّا تا را کوه دارد دوست زان نَبی، هر

مناخ در را ما نه شاید را موش الخ سنگِ مثالِ پست کُه آن

من گفتار مد ماند صدا بی من یار نگردد او بگویم، من

کنی یارش قَدم با همدم نیست کنی هموارش که به آن زمین با

ثرٰى از آرم بر گردانم، حشر را جمله خواهی، تو ار نوح ای گفت ١٣۵۵

می کنم گه آ احوال از لیکت نشکنم تو دل کنعانی بهر

ترا باید اگر غرقه کُنی هم مرا تو که راضیم نه، نه، گفت
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می َکشَم جان چون جان ست، تو حکم خوشم من می کن، غرقه زمانم هر

منظرم تو و باشد، بهانه او بنگرم هم وگر را، کس ننگرم

گبر؟ چو باشم کی مصنوع عاشق صبر و شکر در توم صنع عاشق ١٣۶٠

بود کافر او مصنوع عاشق بود فَر با خدا صنع عاشق

� �

وای ِ َرّباً ُ طْ َ َف ی ضا َ
ِ َض ْ َ ْم َ ن َ دی د و ، ٌ ِباُل ضا ِّ َا د دو ن ا یان ق و

� �

ماجرا بر او بود عاشق زانک مرا مر سایل کرد سؤالی دی

مهر اوست گفتِ و گفت پیمبر این کُفْر ِبالُکفْرِ اَلرِضا نُکتۀ گفت

رضا باید، رِضا را مسلمان مر قضا هر اندر که او فرمود باز

شقاق باشد شوم، راضی بدین گر نفاق و کفر بود حق قضای نه ١٣۶۵

میان؟ اندر باشدم چاره چه پس زیان هم آن بود راضی، نیم ور

راست کفر، این قضا آثار هست قضاست نه مقضی، کفر این گفتمش

زمان در گردد دفع شکالت تا بدان مقضی از خواجه را قضا پس

ماست خُبث و نزاع که رو ازین نه قضاست که رو زان کفر در راضیم

مه ایست اینجا مخوان، کافر را حق نیست کفر خود قضا، روی از کفر ١٣٧٠

خلم و حلم آخر باشد یک کی دو هر علم کفر قضایِ و جهل ست، کفر

بنمودنی ست را زشت وی از بلک نیست نقاش زشتی خط، زشتی

نکو هم کردن، زشت تواند هم او که آن باشد، نقّاش قوت

دراز آید جواب تا و سؤال تا بساز من را این بحث کشانم گر

می شود دیگر نقش خدمت نقش می رود من از عشق نکتۀ ذوق ١٣٧۵

� �

ت ف و ث ِع ما رت آن یان ل َ
� �

مستطاب آیینه دارِ یک پیش شتاب آمد دومو مردِ یکی آن

فَتی ای گزیدم نو عروس که جدا کن سپیدی ریشم از گفت

فتاد کاری مرا بگزین، تو گفت نهاد پیشش کُل و ببرید او ریش

دین درد ندارد اینها سر که گزین آن جوابست وآن سؤال این
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را کید برای هم او کرد حمله را زید مر سیلیی زد یکی آن ١٣٨٠

می زنم وانگه گوی، جوابم پس می کنم سالت سیلی زن گفت

وِفاق در اینجا دارم سؤالی یک طراق آمد زدم، تو قفای بر

کیا؟ فَخر ای تو، قفاگاه از یا بودست من دست از طراق این

بیستم تفکّر و فکر درین که نیستم فراغت این ردد از گفت

هین فکر این را صاحب درد نیست این اندیش همی بی دردی که تو ١٣٨۵

� کا� ح
� �

بسی را جانشان بود شوقی گرچه کسی حافظ بدی کَم صحابه در

واکَفید و رقیق بس شد پوست ها رسید و گند آ در مغزش چون زانک

کَم پوست شد گندشان، آ چون مغز هم بادام و ُفستُق و جوز قشرِ

دوستش بسوزد را عاشق زانک پوستش شد کَم افزود، علم مغزِ

ُنبی ست سوزندۀ نور، برق و وحی طالبی ست ضدَِ چو مطلوبی وصف ١٣٩٠

گلیم را حادث وصف بسوزد پس قدیم اوصاف کرد تجلی چون

می شنود صحابه از فینا لج بود محفوظ را که هر قرآن ربع

شگرف سلطانی ز جز ممکن نیست ژرف معنی چنین با صورت جمع

عجب باشد بود ور نباشد، خود ادب مراعات مستی چنین در

دراز و گرد چون ضدََّین ست، جمع نیاز مراعات استغنا اندر ١٣٩۵

می بود قرآن صندوق خود کور می بود عمیان معشوق عصا خود

ُنذُر و ذِکر و مصحف حروف از پر صنادیقند خود کوران گفت

بدست خالی بود صندوقی زانک است به قرآن از پر صندوقی باز

مار و موش ست پر که صندوقی ز به بار ز شد خالی که صندوقی باز

سرد مرد پیش به دله گشت مرد افتاد، چون وصل اندر حاصل ١۴٠٠

قبیح اکنون علم کاریِ طلب شد ملیح ای رسیدی مطلوبت به چون

نردبان وجوی جست باشد سرد آسمان بام های بر شدی چون

خیر بعدِ از خیر راه باشد سرد غیر تعلیم و یاری برای جز

صیقلی نهادن بر باشد جهل ملی و صاف شد که روشن آینۀ

رسول و نامه جستن باشد زشت قبول در نشسته خوش سلطان پیش ١۴٠۵
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� �

و ش، و وق ور ق  دن ه طا و دن وا ق  ی عا دن ول تان دا
ی ِا وِل ُ ُو ا عَد َ ِم ع ِبا غاُل واْالِ ٌح وِل د َ ا وِر ُ ُ َد ْ ِ ِل ّد ا ُ َطَ ی ن دا د را آن وق

وٌم َ وِم ع ا
� �

خواند یار پیش و کرد بیرون نامه نشاند خود پیش یار را یکی آن

البه ها بس و مسکینی و زاری ثنا و مدح و نامه در بیت ها

کردن ست ضایع عمر این وصل، گاه من ست بهرِ اگر این معشوق گفت

عاشقان نشان باری این نیست خوان نامه تو و حاضر، پیشت به من

نیک خویش نصیب نمی یایم من ولیک اما حاضری اینجا گفت ١۴١٠

وصال می بینم گرچه دم، این نیست سال پارینه تو ز می دیدم آنچ

کرده ام تازه آب ز دل و دیده خورده ام زُاللی چشمه ازین من

ره زنی زد مگر را آبم راه نی آب ولیکن می بینم چشمه

ُقتُو در مرادت و بلغار به من تو معشوق نیستم من پس گفت

فتی یا نبود، دست اندر حالت حالتی بر و من بر تو عاشقی ١۴١۵

َزمن اندر ترا مقصودم جزو من تو مطلوبِ کُلی نیم پس

نی صندوق بر نَقدست، بر عشق نی معشوق معشوقه ام، خانۀ

بود او منتَهاات و مبتدا بود یک تُو او که آن معشوق هست

سر نیز هم بود، او هویدا هم منتظر نمانی بیابی اش، چون

سال و ماه باشد ماه آن بندۀ حال موقوف نه احوال ست میرِ ١۴٢٠

کند جان را جسم ها بخواهد چون کند فرمان را، حال بگوید چون

حال جو باشد، بنشسته منتظر او موقوفست که نبود منتها

او مست مس شود جنباند، دست او دستِ باشد حال کیمیای

شود نسرین و نرگس نشتر و خار شود شیرین هم مرگ بخواهد، گر

کمی ست در گاهی و افزون بحال کو آدمی ست حالست، موقوف او آنک ١۴٢۵

حال و وقت از فارغ ست صافی، لیک منال در باشد الوقت بنا صوفی

او مسیح آسایِ نفخ از زنده او رای و عزم موقوف حال ها

می تَنی من بر حال امید بر منی بر عاشق نه حالی عاشق
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بود آفل خلیل، معبود نیست بود کامل دمی کم، دم یک آنک

االفلین باُح ال دلبر، نیست این و آن گه و باشد آفل که وان ١۴٣٠

آتش ست دم یک و آب زمانی یک ناخوش ست گه و خوش گاهی او که آن

نه گاه آ ولی باشد بت نقش نَه ماه ولیکن باشد مه رجب

سخت بگرفته پدر همچون را وقت وقت ابن صفاجو صوفی هست

حال و اوقات از فارغ نه، کس بنا ذوالجالل عشق غرق صافی، هست

ایزدست آن یولد لم یلد لم یولدست لم او که نوری غرقۀ ١۴٣۵

بنده ای را مختلف وقتِ ورنه زنده ای گر بجو، عشقی چنین رو

خویش مطلوب در و عشق اندر بنگر خویش خوب و زشت نقش اندر منگر

شریف ای خود همتِ اندر بنگر ضعیف یا حقیری تو آنک منگر

خشک لب ای دایما می جو آب می طلب باشی، که حالی هر به تو

رسد منبع سر بر آخر به کو می دهد گواهی خشکت لبِ کان ١۴۴٠

اضطراب این یقین آرد بمات که آب ز پیغامی هست لب خشکی

ُکشی ست مانع حق راه در طلب این جنبشی ست مبارک طلب کاری کین

تست رایات نصرت و سپاه این تست مطلوبات مفتاح طلب این

صباح می آید که نعره می زند صیاح در خروسی همچون طلب این

رب راه اندر حاجت، آلت نیست می طلب تو نیستت آلت گرچه ١۴۴۵

سر انداز او پیش شو او یارِ پسر ای طلب کار بینی را که هر

شوی غالب غالبان ظاللِ وز شوی طالب طالبان جوار کز

سست سست او جستن اندر منگر بجست سلیمانی موری یکی گر

اندیشه ای و اول بود طلب نه پیشه ای و مال ز تو، داری هرچه
� �

ج ر ی ده حالل روزی ا ی د ی  دعا روز و ب داود ھِد ی ص آن کا ح
� �

غَبی هر پیش و دانا هر نزد نبی داوود عهد در یکی آن ١۴۵٠

مرا کن روزی رنج بی ثروتی خدا کای دایم، می کرد دعا این

منبلی سست جنبی، زخم خواری، کاهلی آفریدی تو مرا، چون

نهاد نتوان استران و اسپان بار بی مراد پشت ریش خرانِ بر

۵٨



سوم دفتر

کاهلی راه ز هم ده روزیم ملی ای آفریدی، چون کاهلم

جود و فضل این سایۀ اندر خفتم وجود در خُسپم سایۀ من، کاهلم ١۴۵۵

دگر نوعی بنوشته ای روزیی مگر را سایه خُسپان و کاهالن

دلسوزیی کن نیست پا را که هر روزیی جوید پایست را که هر

زمین هر سوی به باران را ابر حزین آن سوی به می ران را رزق

دوتو او سوی به راند را ابر تو جود نباشد، پا را زمین چون

سرش بر وظیفه ریزد و آید مادرش نباشد، پا چون را طفل ١۴۶٠

طلب جز کوشش ز من ندارم که تَعب بی بناگه، خواهم، روزیی

ضحی تا شب همه شب شب، تا روز دعا این می کرد بسیار مدت

او بیگارِ بر و طمع خامی بر او گفتار بر می خندید خلق

بی هشی ش بنگ دادست کسی یا سست ریش این عجب می گوید چه که

طلب و داد پیشه ای را کسی هر تعب و رنج ست و کسب روزی راه ١۴۶۵

َابوابِها من االوطانَ ُادخُلُو َاسبابِها فی زاقراال اُطلُبوا

فنون ذو نَبی داود هست کنون حق رسول و سلطان و شاه

دوست عنایت های گزیدستش که کاندروست نازی و عزی چنان با

مدد اندر مدد بخشایش موج عدد بی و شمار بی معجزاتش

ارغنون؟ چون صد آوازِ بدست کی کنون تا آدم ز خود را، کس هیچ ١۴٧٠

نیست کرد خوبش صوتِ را آدمی دویست بمیراند وعظی بهر که

آن از این مغفَّل تذکیرش، سوی زمان آن گردد جمع آهو و شیر

محرمش دعوت وقت اندر هردو دمش با هم رسایل مرغان و کوه

جهات در و جهان بی رویش نور معجزات مرورا چندین صد و این

جو و جست اندر بسته باشد کرده او روزی خدا تمکین، همه با ١۴٧۵

پیروزیش همه با می نیاید روزیش رنجی، و زِره بافی بی

گردون رانده ای و دون کنده خانه مانده ای واپس مخذول چنین این

سود ز دامن کند پر تجارت بی زود که خواهد همی مدبِر چنین این

نردبان بی فلک بر آیم بر که میان در بیامد گیجی چنین این

بشیر آمد و روزی رسیدت که بگیر رو به تَسخَر همی گفتش این ١۴٨٠

ده ساالر هدیه ای یابی زانچ بده هم را ما خندید همی آن و
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چاپلوس و دعا از نمی کرد کم فسوس وین مردم تشنیع ازین او

پنیر جوید تهی انبان ز کو شهیر و معروف شهر در شد که تا

جدا نمی آمد خواهش ازین او گدا آن خام طبعی در مثل شد

� �

ی َن
ّ ِ ُم ا بُّ ِ

ُ َ ّ ا ِانَّ م سَّ و ه ع ُ ّ ا ی صّ یُّ
َّ
ا ل حاح ده ِا دعا آن ٔ خا گاو دِن دو

ازو را آن د وا ی  چ آ از ت ا را ده وا حاح، ا و ی عا ق از ت وا ن ا ز عاِء، دُّ ا
� �

آه و زاری با می کرد دعا این چاشتگاه در ناگهان روزی که تا ١۴٨۵

کلید و دربند بشکست زد، شاخ دوید گاوی خانه اش در ناگهان

بست قَوایم هاش و جست در مرد بجست خانه آن اندر گستاخ گاو

امان بی تأمل بی توقّف بی زمان آن ببرید گاو گلوی پس

شتاب دم در کَند بر اهابش تا قصاب سوی شد ببرید سرش چون

� �

ن وا د و ده م ن ذر
� �

این اتمام می کُنی تقاضا چون جنین همچون درون تقاضاگر ای ١۴٩٠

منه ما بر ِبهِِل را تقاضا یا ده توفیق نما، ره گردان، سهل

غنی شاه ای سر، در ببخشش زر می کنی تقاضا زر مفلس ز چون

نظر در آید که دارد کی زَهره سحر و شام قافیه، و نظم تو بی

بیم و ترس از توند امر بندۀ علیم ای قوافی و تجنیس و نظم

را تمییز با و تمییز بی ذات را چیز هر کرده ای مسبِح چون ١۴٩۵

بی خبر این آن حال از و گوید دگر نوعی بر تسبیح یکی هر

اوستاد عبادت اندر جماد آن و جماد تَسبیح ز منکر آدمی

شکی واندر یکدگر، از بی خبر یکی هر ملت دو و هفتاد بلک

در؟ و دیوار بود چون گه، آ نیست همدگر حال ز را ناطق دو چون

دلم صامت سبحۀ بداند چون غافلم ناطق تسبیح از من چون ١۵٠٠

مناص در آن ضد را جبری هست خاص تسبیح یکی را سنّی هست
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اثر بی سنّی تسبیح از جبری بی خبر جبری تسبیح از سنّی

قُم اَمرِ وز او حال از بی خبر گم و ضال ست آن که همی گوید این

قدر از یزدان افکند جنگشان خبر؟ چه را این که گوید همی آن و

می کند پیدا ناجنس از جنس می کند هویدا یک هر گوهر ١۵٠۵

خسی یا نادان خواه دانا خواه کسی هر داند لطف از را قهر

آمده لطف دل در قهری که یا شده پنهان در قَهر لطفی لیک

جانیی ِکحم دل در بود کش ربانیی مگر داند، کسی کم

می پرند پر یک به خود النۀ سوی می برند گمانی دو زین باقیان
� �

و ّن ثال ت ر ا واز ّن، آ ص ت یک را ن ُ و ت َ دو را م ع آنک یان
م ع ن

� �

ابترست پرواز به ظن، آمد ناقص پرست یک را گمان پر، دو را علم ١۵١٠

فزون یا گامی دو پرد بر باز سرنگون افتد زود یک پر مرغ

آشیان اُمید بر پر یکی با گمان مرغ می رود خیزان افت

گشود پر یک پر، مرغ آن پر دو شد نمود رو علمش رست وا ظن ز چون

سقیم اَو مکباً وجهِه علَٰى نه مستقیم سِویاً یمشی آن از بعد

قیل و قال بی مگر، بی و گمان بی جبرئیل چون می پرد بر پر دو با ١۵١۵

مستوی دین و یزدان ره بر تُوی بگویندش عالم همه گر

جفتشان نگردد او طاق جان گفتشان از گرم تر نگردد او

کَهی برگِ تو و پنداری کوه گم رهی را او گویند همه ور

ظعنشان از دردمند نگردد او طعنشان از گمان در نیفتد او

جفت تو گشتی گم رهی با گویدش بگفت آید کوه و دریا گر بلک ١۵٢٠

رنجورحال طاعنان طعن به یا خیال در نیفتد ذره یک هیچ

� �

م ع کا ح و ریان وی ُ ت ر و ق خ م م ی َو آد دن ور ر ثال
� �

اجتهاد و مالل از دیدند رنج اوستاد از مکتبی کودکانِ
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اضطرار در فتد در معلّم تا کار تعویق در کردند مشورت

دوریی او روز چند بگیرد که رنجوریی؟ ورا نمی آید چون

قرار بر خارا سنگ چون او هست کار ز و تنگی و حبس از رهیم تا ١۵٢۵

زرد؟ تو چونی اوستا بگوید که کرد تدبیر این زیرک تر، یکی آن

َتبی ست از یا هوا از یا اثر این نیست جای بر تو رنگ باشد خیر

این چنین کن مدد هم برادر تو ازین افتد خیال اندر اندکی

تو احوال اوستا باشد، خیر بگو مکتب درِ از درآیی چون

شود مجنون عاقلی خیالی کز شود افزون اندکی خیالش آن ١۵٣٠

حنین و نمایند غم ما، پی در چنین پنجم و چارم آن و سوم آن

مسَتقَر یابد گویند، متّفق خبر این تَواتُر کودک سی چو تا

متّکی عنایت بر بختت باد ذکی ای شاباش که گفتش یکی هر

رفیق یک را سخن نگرداند که وثیق عهدِ در گشتند متّفق

ماجرا نگوید غمازی که تا را جمله او داد سوگند آن از بعد ١۵٣۵

رمه از می رفت پیش در او عقل همه از بچربید کودک آن رای

صور اندر شاهدان میان که بشر عقل در هست تفاوت آن

رجال حسن بود پنهان زبان در مقال در احمد فرمود قبل زین
� �

ز د و ت ِل ا ت ا فاوت ق خ ول
ت ا م ع ل از ول فاوت ت ا ساوی

� �

شنود باید سنّیان وفاق بر بود اصل در عقل ها اختالف

اعتدال دارند اصل از عقول که اعتزال اهل قولِ خالفِ بر ١۵۴٠

کند اعلم یکی از را یکی تا کند کم و بیش تعلیم و تجربه

مسلکی در تجربه ندارد که کودکی رای که زان این، باطل ست

نبرد بویی تجربه صد با پیر خُرد طفل زان اندیشه ای دمید بر

فکرت ست و جهد که افزونی ز تا فطرت ست از آن که به، آن فزون خود

رود راهوارانه لنگی یاکه بود بهتر خدا دادۀ بگو تو ١۵۴۵
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� �

را تاد او ودکان دِن اف م َو
� �

دکان تا خانه ز فکرت، همین بر کودکان آن آمدند و گشت روز

مصر یارِ آن اول درآید تا منتظر بیرون استادند جمله

را پای همیشه آید امام سر را رای این بدست او منبع زانک

آسمان نور ز منبع بود کو آن بر بیشی مجو تو مقلّد ای

زردفام رویت رنگ باشد خیر سالم را اُستا گفت آمد، در او ١۵۵٠

هال یاوه مگو بنشین، برو تو مرا مر رنجی نیست اُستا گفت

زد ناگاه دلش اندر اندکی بد همو غبارِ اما کرد، نفی

بدین شد افزون وهم آن اندکی چنین این گفت دیگری، آمد اندر

شگفت در بس خود حال اندر ماند گرفت قوت او همو تا همچنین

� �

قان خ م از م َو م َ ون دن مار
� �

کرد رنجور را فرعون دل زد مرد و طفل از و زن از خلق سجدۀ ١۵۵۵

منهتک وهمی ز کردش آنچنان ملک و خداوند هریک گفتن

سیر هیچ نمی شد و گشت اژدها دلیر شد الهی دعوی به که

وطن را او شد ظلمات در زانک ظن و وهمست آفتش جزوی عقل

می رود آمن وهم بی آدمی بود راهی گز نیم گر زمین بر

می شوی کژ بود عرضش گز دو گر روی گر عالی دیوار سر بر ١۵۶٠

بفهم بنگر نکو را وهمی ترس وهم به دل لرزۀ ز می اُفتی بلک

� �

م َو تاد او دن ور ر
� �

گلیم او می کشانید و جهید بر بیم ز و وهم از سست اُستا گشت

نجست و نپرسید حالم، بدین من سست اوست مهِر که زن با خشمگین

من ننگِ از رهد تا دارد قصد من رنگ از نکرد گه آ مرا خود
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طشت چو افتادم بام کز بی خبر گشت مست خود جلوۀ و حسن به او ١۵۶۵

اوستاد آن پی اندر کودکان گشاد وا به تُندی را در و آمد

بدی را نیکت ذات مبادا که آمدی؟ زود چون خیرست زن گفت

حنین اندر بیگانگان غمم از ببین من حال و رنگ کوری گفت

احتراق در من حال می نبینی نفاق و بغض از خانه درون تو

معنی ستت بی الش ظن و وهم نیستت عیبی خواجه ای زن گفت ١۵٧٠

ارتجاج و تغیر این می نبینی لجاج در هنوزی تو غَر ای گفتش

گرم و اندوه در و رنجیم درین ما جرم چه را ما شدی کر و کور تو گر

گنه من ندارم که بدانی تا آینه؟ بیارم خواجه ای گفت

عنَت و کینی و بغض در دایما آینه ت مه رهی تو مه رو، گفت

گران شد من سرِ که بخسپم تا گستران زو مرا خواب جامۀ ١۵٧۵

می سزد این تُرا زوتَر، عدو کای زد بانگ مردش کرد، توقّف زن
� �

وری ر م و از او دن و تاد ا تادن ا واب ٔ جا
� �

سوز ز پر باطن و نه امکان گفت عجوز آن گسترد و آورد خواب جامه

ماجرا این شود جِد نگویم ور مرا دارد متّهم بگویم گر

غمی نبودستش که را آدمی همی گرداند رنجور بد فال

تَمرضوا لدَینا تَمارضتُم ان ضفری قبوله پیغامبر قول ١۵٨٠

می کند خلوت که زن دارد فعل زند بر خیالی او بگویم گر

می کند افسون و فعل فسقی بهر می کُند بیرون خانه از مرا مر

می بزاد وی از ناله و آه آه اوفتاد استاد و کرد خوابش جامه

اندهان صد با می خواندند درس نهان و نشستند آنجا کودکان

بانی ایم بد ما بود بنایی بد زندانییم ما و کردیم همه کین ١۵٨۵

� �

د ا ا د ما دن وا آن از را او ی را تاد ا ودکان دن اف م َو بار دوم
� �

بلند آوا کُنید و خوانید درس پسند قوم ای که زیرک آن گفت
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زیان دارد را استاد ما بانگ کودکان ای گفت همی خواندند چون

دانگ بهرِ یابد درد کو این ارزد بانگ ز را اُستا افزاید سر دردِ

شوید بیرون شدم افزون سر درد روید می گوید راست اُستا گفت

� �

م ن د ب م از ودکان ن یا خالص
� �

بیم و رنجوری تو از بادا دور کریم ای بگفتند و کردند سجده ١۵٩٠

دانه ها هوای در مرغان همچو خانه ها سوی جستند برون پس

جفت لهو با شما و کُتّاب روزِ گفت و گشتند خشمگین مادرانشان

نیست تقصیر از و ما از گناه این، بیست تو مادر کای آوردند عذر

مبتال و سقیم و رنجور گشت ما استاد آسمانِ قضای از

دوغ عطم بهرِ آرید دروغ صد دروغ و مکرست گفتند مادران ١۵٩۵

شما مکر این اصل ببینیم تا اوستا پیش آییم صباح ما

شوید واقف ما صدق و دروغ بر روید اله بسم گفتند کودکان

� �

تاد او یادت ودکان ان ما ن ر
� �

گران بیمار همچو اُستا، خُفته مادران آن آمدند بامدادان

سجاف در کشیده رو ببسته سر لحاف بسیاری ز کرده عرق هم

حول گو ال هم گشتند جملگان او آهسته می کند آهی آه ١۶٠٠

خبر زین نبودست را ما تو، جان سر درد این اوستاد باشد خیر

هین کردند غَران مادر گهم آ ازین بودم بی خبر هم من گفت

ثقیل رنجی چنین باطن در بود قیل و قال به شُغل غافل بدم من

عمی باشد خود رنج دید ز او آدمی باشد مشغول به جِد چون

خبر زیشان به شُد مشغولی ز که سمر شد یوسف مصر زنان از ١۶٠۵

پیش نه بیند پس نه که واله، روح خویش ساعدهای کرده پاره پاره

ضراب پایش یا دست ببرد که حراب اندر شجاع مرد بسا ای

قرار بر او هست آنک گمان بر دار و گیر در آورد دست همان او
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بی خبر رفته، بسیار ازو خون ضرر در رفته دست ببیند خود
� �

وزٔه ی ن وا ت رو ت د ن آ ت د ن ا و ت ا ی با ون را روح ن آن یان
ت ا روح ی

� �

ملیس را لباسی البِس بجو رو لباس چون آمد تن که بدانی تا ١۶١٠

دیگرست پای و دست ظاهر غیر خوشترست اله توحید را روح

گزاف از مدانش دان حقیقت آن ایتالف و بینی خواب در پا و دست

شدن بیرون جان و جسم از مترس پس بدن داری بدن بی که توی آن

� �

ن دن ل دا و وت خ و طاع ا حالوت یان و ود ده وت خ وه ی ش و آن کا ح
ی َس َ َتأ ْ ِا ن َ ُس َا َو ی َ َذَ ن َ ُس َج َا : ت َ

ه ای با ی با و ه ای ی ور ه ای ی ی ی و ه ای با
� �

ندیم و خواب هم بود را او خلوت، مقیم به کُهساری درویشی بود

ملول زن و مرد اَنفاس از بود شُمول را او می رسید خالق ز چون ١۶١۵

سفر را دیگر قوم هم شد سهل حضر را ما شد سهل همچنانک

آهنگری بر خواجه آن عاشقست سروری بر عاشقی که، آنچنان

انداختند دلش در را آن میل ساختند کاری بهر را کسی هر

رود کی بادی و آب بی خَس و خار شود؟ کی جنبان میل بی پا و دست

هما همچون گشا بر دولت ِپر سما سوی خود میل ببینی گر ١۶٢٠

حنین از منشین هیچ می کن، نوحه زمین سوی خود میل ببینی ور

می زنند بر بسر آخر جاهالن کنند پیشین نوحه ها خود عاقالن،

دین موی پشیمان تو نباشی تا ببین را آخر کار ابتدای ز

� �

ازو رِ
ُ با ن ت عا ق و ن و را، کار ت عا زر دن د

� �
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زری سنجم بر که ده ترازو که زرگری پیش به آمد یکی آن

مه ایست تَسخر برین ده میزان گفت نیست غربال مرا رو خواجه گفت ١۶٢۵

بمان را مضاحک این بس بس گفت دکان در ندارم جاروبی گفت

مجِه سو هر مکُن، کَر را خویشتن بده می خواهم که ترازویی من

معنی ستم بی که نپنداری تا نیستم کَر سخن، بشنیدم گفت

منتَعش نا تو جسم لرزان، دست مرتَعش پیری لیک شنیدم، این

خُرد زر بریزد پس لرزد، دست مرد خُرد قُراضۀ هم تو زرِ وان ١۶٣٠

غُبار در را خود ِزر بجویم تا بیار جاروبی خواجه بگویی پس

جری ای خواهم غلبیر گوییم آوری جمع را خاک بروبی، چون

والسالم ازینجا، رو دیگر جای تمام را آخر دیدم اول ز من

� �

را ی و م شا ت و م ن باز ت از ی و ؤه ود ده ذر ی و د زا آن ٔه ّ ٔه
ت از د با ده اف باد ورم آن شان نا و ح م و ن

� �

بی شمار آنجا، کوهی مرودی بس ثمار و اشجار بود کُه آن اندر

َزمن در نچینم زین کردم عهد من تو با رب یا درویش آن گفت ١۶٣۵

منتَعش درخت از نچینم من انداختش باد که میوه آن از جز

قضا امتحانات آمد در تا وفا بودش خود نذر بر مدّتی

زنید بر پیمان به خواهد خدا گر کنید استثنا فرمود سبب زین

نهم داغی دگر دل بر هرنفس دهم میلی دگر را دل زمان هر

یحید ال مرادی عن شَیء کُل جدید شأنٌ لنا باحصا کُل ١۶۴٠

صرصری ست اسیرِ بیابانی در پریست همچون دل که آمد حدیث در

اختالف صد با راست گه و چپ گه گزاف راند طرف هر را پر باد

قازغان اندر آتش ز جوشان کآبِ چنان دان دل این دیگر حدیث در

بود جایی از لیک وی، از نه آن بود رایی دگر را دل زمان هر

َخجِل؟ آخر شوی تا بندی عهد دل رای بر شوی آمن چرا پس ١۶۴۵

حذر نتوانی و می بیینی چاه قدر و حکم ست تاثیر از هم این
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عطب در افتد و دام نبیند که عجب این پران ازمرغ خود نیست

می فتد نخواهد، ور بخواهد گر وتَد هم بیند، دام که عجب این

خویش ِپر با می پرد دامی سوی پیش دام و باز گوش و باز چشم

� �

دا ا ھان ورت ضا دام و د ه
� �

افتاده ای بال در برهنه سر زاده ای مهتر دلق اندر بینی ١۶۵٠

بفروخته خود اَمالک و اَقْمشه سوخته نابکاری هوای در

ادبیروار می رود، دشمن کام خوار و بدنام شده رفته، مان و خان

خدا بهر از می دار همتی کیا ای بگوید بیند زاهدی

داده ام کف از نعمت و زر و مال افتاده ام زشت ادبارِ کاندرین

جهم بر که بود تیره لگ زین رهم وا زین من بوک تا همتی ١۶۵۵

َالخَالص و اَلخالص و کَالخَالص خاص و عام از او می خواهد دعا این

آهنی نه سرش، بر موکَّل نه نی بند و باز پای و باز دست

مناص؟ می جویی حبس کدامین وز خالص؟ می جویی بند کدامین از

صفی جان بجز آن نبیند کی مختفی قضای و تقدیر بندِ

آهن ست بندِ و زندان از بتر مکمن ست در آن، نیست پیدا گرچه ١۶۶٠

َکنَد بر زندان خشت هم گر حفره بشکند را آن مر آهنگر که زان

آهنگران آن تکسیرِ از عاجز گران پنهانِ بندِ این عجب ای

مسد من لبح بسته گلوی بر رسد را احمد بند آن دیدن

حطب حمالۀ گفت هیزم، تَنگِ بولهب عیالِ پشتِ بر دید

ناپدید هر برو آید پدید که ندید چشمی او جز را هیزم و حبل ١۶۶۵

هوشمند ایشان و بیهوشی ست، ز کین کنند تأویلی جمله باقیانش

تو پیش او شده ناالن و گشته دوتو پشتش آن، تأثیر از لیک

جهم بیرون نهان بند ازین تا رهم وا تا همتی دعایی، که

سعید؟ از را شقی او نداند چون پدید عالمت ها این بیند آنک

حالل حق رازِ کشف نباشد که ذوالجالل به امرِ پوشد و داند ١۶٧٠

اسیر تن و زبون شد مجاعت از فقیر آن ندارد، پایان سخن این
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� �

ھ ی دن ر ق ماِل و و ت، از ود َا دن ده َ ذر رِ دن ب
� �

می گریخت صبوری جوعش آتش ز نریخت امرودی باد آن روز پنج

کشید وا را خود و کرد صبری باز دید چند مرودی شاخی سر بر

کرد چیر آن خوردن بر را طبع کرد زیر سر را شاخ آمد، باد

بی وفا نذرش ز را زاهد کرد قضا و جذب قوتِ و ضعف و جوع ١۶٧۵

سست خویش وعهد نذر اندر گشت سکُست میوه اَمرودبن از که چون

کشید او گوش و بگشاد او چشم رسید حق گوشمال دم درآن هم

� �

را ش د دن وُ دان ُ با را خ آن دن م
ّ

� �

خویش مسروقات می کردند بخش بیش و آنجا بدند دزدان از بیست

زود افتادند بر شحنه مردم بود کرده گه آ غماز را شحنه

بخاست غوغایی و ببرید، را جمله راست دست و چپ پای بدان جا هم ١۶٨٠

سقط کردن هم می خواست را پاش غلط شد بریده هم زاهد دست

ببین سگ کای عوان بر زد بر بانگ گزین بس سواری آمد زمان در

جدا؟ کردی چرا تو را او دست خدا ابدال از شیخ ست فالن این

تَفت گاهیش آ داد شحنه پیش رفت تیز جامه بدرید عوان آن

گواه من بر خدا ندانستم که عذرخواه برهنه پا آمد، شحنه ١۶٨۵

بهشت اهل سرور و کریم ای زشت کار زین مرا مر کن بِحل هین

را خویش گناه من می شناسم را نیش این سبب می دانم گفت

او دادِستان برد یمینم پس او ایمان حرمتِ شکستم من

بدست جرأت شومی آن رسید تا بدست دانستم و عهد شکستم من

دوست حکم فدای والی ای باد پوست و مغز و ما پای و ما دست ١۶٩٠

وبال نبود ترا ندانستی، تو حالل کردم ترا این، بود من قسم

کجاست پیچیدن سامانِ خدا با فرمان رواست او دانست، او آنک و

او حلق هم او حلق بریده که دانه جو پریده مرغی بسا ای
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قفس محبوس بام، کنار بر مغَص وز معده ز مرغی بسا ای

شست مأخوذِ گلو حرص از گشته دوردست آبِ در ماهی بسا ای ١۶٩۵

شده رسوا گلو و فرج شومی بده پرده در مستورِ بسا ای

زردرو او رشوتی و گلو از نیک خو حبرِ قاضی بسا ای

باب سدّ شد چرخشان روجع از شراب آن ماروت و هاروت در بلک

نماز اندر کاهلی خود در دید احتراز کرد این بهر از یزید با

آب از بسیار خوردنِ علّت، دید لباب ذو آن کرد اندیشه سبب از ١٧٠٠

تاب داد خدایش و کرد آنچنان آب خورد نخواهم سالی تا گفت

العارفین قُطب و سلطان او گشت دین بهر بد او جهدِ کمینه این

ببست شَکْوٰى درِ را زاهد مرد دست حلق برای شد بریده چون

حلق آفات بدین، معروفش کرد خلق پیش نامش گشت اَقطع شیخ

� �

ت د دو او ن با ل ز و ع ا خ اماِت َ
� �

بافت زنبیل می دست دو بهر کو بیافت زایر یکی را او عریش در ١٧٠۵

پیش کرده سر آمده، عریشم در خویش جان ِعدو ای را او گفت

اشتیاق و مهر افراط از گفت سباق؟ اندر شتاب کردی چرا این

کیا ای را این دار مخفی لیک بیا اکنون گفت و کرد تبسم پس

خسی نه حبیبی، نه قرینی، نه کسی با این مگو من، نمیرم تا

بافیدنش بر گشتند مطلع روزنش از دگر قومی آن از بعد ١٧١٠

آشکار کردی تو پنهان، کنم من کردگار دانی تو را حکمت گفت

می شدند منکر تو بر غم درین که بدند یکچندی که الهامش آمد

فریق اندر کرد رسواش خدا که طریق در او بود سالوس مگر که

روند بد گمان در ضاللت در شوند کافر رمه کان نخواهم من

کار وقت اندر دست دهیمت که آشکار بکردیم را کَرامت این ١٧١۵

آسمان جنابِ از نگردند رد گمان بد بیچارگانِ آن که تا

خویش ذاتِ از دادمی تَسلّی خود پیش ز کَرامت ها این بی ترا من

بنهادمت آن بهر از چراغ وین دادمت ایشان بهر کَرامت این
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بدن اجزای تفریق وز ترسی، تَن مرگِ کز بگذشته ای آن از تو

زَفت نیک رسیدت اسپر وهم دفع رفت تو از پا و سر تفریق وهم ١٧٢٠

� �

و ت د ع ون ان سا أت
� �

زمین بر سیاست تهدید کرد لعین فرعون که نه را ساحران

معاف نَدارمتان آویزم در پس خالف از پاتان و دست ببرم که

گمان و وسواس و تَخویفند و وهم همان در کایشان همی پنداشت او

نفس تهدیدات و توهم ها از ترس و تخویف و لرزه بودشان که

بنشسته اند دل نور دریچۀ بر رسته اند کایشان نمی داست او ١٧٢۵

نیست باک دستی درخواب رود گر مه ایست ظن اندر خوابست جهان این

دراز عمرت هم و جاست بر سرت هم گاز ببرید سرت اندر بخواب گر

سقیم نی بخیزی چون تن درستی نیم دو را خود در خواب ببینی گر

شدن پاره دوصد نه و باک نیست بدن نُقصان خواب اندر حاصل

نایمست حلم که پیغامبر گفت قایمست بصورت که را جهان این ١٧٣٠

رسول بی پیدا دیده این سالکان قبول کردی تو تقلید ره از

نیست مهتاب جز اصل فرعست سایه نیست خواب کین مگو خوابی در روز

شد خواب در کو خفته ببیند که عضد ای دان آن بیداریت و خواب

دوم درخواب کوست زان بی خبر خفته ام دم این که برده گمان او

گلزارشان اندرین کوبد خرد بارشان صد اگر گردون هاون ١٧٣۵

ترسیده اند کَم وهم فروع از دیده اند چون را ترکیب این اصل

جسته اند بر و گش و چست و چابک دانسته اند خود ز را خود سایۀ

کند قایم خود باز بخواهد چون بشکند را کوزه ای گر کوزه گر

براه می آید ترس هزاران با چاه ترس باشد گام هر را کور

را چاه و مغاک او بداند پس را راه عرض دید بینا مرد ١٧۴٠

غمی هر از او دارد کی ترش رو دمی هر نلرزد زانواش و پا

بیستیم غولی و بانگی بهر که نیستیم آن ما که فرعونا خیز

است به برهنه تر خود را ما ورنه هست دوزنده بِدر را ما خرقۀ
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نابکار عدو ای آریم در خوش کنار اندر را خوب این لباس بی

گیج الهام بی فرعون ای نیست مزاج وز تن از تجرید از خوشتر ١٧۴۵

� �

اال ی ی ا و و م ی ا رو یار ن ی ر ش ر َا کا ح
� �

دقیق راه در و شیب و فراز در رفیق خوش کای شتر با استر گفت

غَوی چون در، بسر همی آیم من می روی خوش و سر در آیی نه تو

نمی اندر خواه و خشکی در خواه دمی هر در برو، همی اُفتم من

بزیست؟ باید چون که من بدانم تا چیست؟ که من با گو باز را سبب این

ناظرست بلندی از هم آن از بعد روشن ترست تو ز من چشم گفت ١٧۵٠

هوشمند ببینم عقبه آخر بلند سرِکوه بر برآیم چون

اله هم نماید وا را دیده ام راه باالیی و پستی همه پس

رهم وا اوفتادن و عثار از نهم بینش سرِ از من قدم هر

دام رنج نبینی و بینی دانه گام سه دو یک خود پیش ببینی تو

والمسیر النُّزولِ و قامالم فی والبصیر لَدیکُُم اعمٰى یستَویِ ١٧۵۵

نهد او مزاج در اجزا جذبِ دهد جان حق شکم در را جنین چون

می َتنَد را خود جسم پود و تار می کند اجزا جذب او خُورِش از

نَما در باشد کرده حریصش حق جزوها به جذبِ سالش چهل تا

فرد شاه اجزا جذب نداند چون کرد تعلیم را روح اجزا جذب

ربود داند را اَجزات غذا بی بود خورشید ذره ها این جامع ١٧۶٠

شتاب خواند را رفته حس و هوش خواب ز تو آیی در که زمانی آن

عد که بفرماید چون آید باز نشد غایب ازو کان بدانی تا
� �

، ا بِاذن دن، و از عد ّسالم، ا ه ع َ ُ ای ا ماِع ا
سّالم ا ه ع ُ م ش دن ّ م َ و

� �

برت ریزیده و بپوسیدست که خَرت اندر نگر در عزیرا هین

را پاش و گوش دو و دم و سر آن را اجزاش آوریم گرد تو پیش
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می دهد اجتماعی را پاره ها می نهد برهم جزو و نه دست ١٧۶۵

سوزنی بی کهن همی دوزد کو پاره زنی صنعت در نگر در

درز نیست پیدا که دوزد آنچنان خَرز وقتِ نه سوزنی و ریسمان

دین موی در شُبهه ات نَماند تا ببین پیدا را حشر بگشا، چشم

اهتمام ز مردن وقت نلرزی تا تَمام را جامعی ام ببینی تا

تَنی حس های جمله فَواتِ از آمنی خُفتن وقت همچنانک ١٧٧٠

خراب و پریشان می گردد گرچه خواب وقت نلرزی خود حواس بر
� �

ود دان ز گ ی دن ع َ َ
� �

زمین روی بر شمع، آسمانی ازین پیش رهنمایی، شیخی، بود

الِجِنان دار روضۀ گشای در اُمتان درمیانِ پیمبر چون

خویش قوم میان باشد نَبی چون پیش رفته شیخ که پیغامبر گفت

نیک خو ای بگو چونی؟ سخت دل او بیت اهل گفتش صباحی یک ١٧٧۵

دوتو پشت با می داریم نوحه تو فرزندان هجرِ و مرگ ماز

کیا ای دل در نیست رحمت که یا چرا؟ نمی زاری نمی گریی، تو

کنون؟ تو از اومیدست مان چه پس درون در نباشد رحمی ترا چون

فنا در را ما تو بنگذاری که پیشوا این تویم به اومید ما

سخت روز آن توی ما شفیع خود تَخت حشر، روز بیارایند چون ١٧٨٠

اومیدوار تویم اکرام به ما بی زینهار شبِ و روز درچنان

امان را مجرم هیچ نماند که زمان آن تست دامن و ما دست

اشک ریز را مجرمان گذارم کی رستخیز روز که پیغامبر گفت

گران اشکنجۀ ز رهانم شان تا بجان باشم عاصیان شفیع من

عهد نقض عتابِ از رهانم وا بجهد را کَبایر اهلو عاصیان ١٧٨۵

گزند روزِ من شفاعت های از فارغ اند خود امتم صالحانِ

می رود نافذ حکم چون گفتشان بود شفاعت ها را ایشان بلک

فراشت بر خدایم وازِر، نیم من نداشت بر غیری وِزرِ وازِر هیچ

کمان کف اندر چو حق قبول در جوان ای شیخ ست وِزرست، بی که آن
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اُمید کژ ای بدان مو این معنی سپید مو یعنی پیر، بود؟ کی شیخ ١٧٩٠

مو تای نماند هستی اَش ز تا او هستی سیه موی آن هست

دوموست خود یا او، باشد سیه مو گر اوست پیر نمانَد، هستی اش چونک

سر موی و ریش موی مو، آن نیست بشر وصف سیه موی آن هست

پیر و شیخیم ما ناگشته جوان که نفیر دارد بر مهد اندر عیسی

پسر ای باشد کَهل نبود شیخ بشر اوصافِ بعض از رهید گر ١٧٩۵

خداست مقبول و شیخ وی، بر نیست ماست وصف کان سیه موی یکی چون

ایزدست خاص نه و پیرست نه او خودست با ار سپید، مویش بود چون

آفاقی ست او است، عرش از نه او باقی ست وصفش ز مویی سر ور
� �

دان ز ن خ ن ذر
� �

شفیق دل و مهر و رحم ندارم که رفیق ای مپندار را او گفت شیخ

نعمت ست کافر جمله جانِ گرچه رحمت ست را ما کفار همه بر ١٨٠٠

است؟ مالش سنگ هاشان از چرا که است بخشایش و رحمت سگانم بر

خدا ای رهانش وا خو ازین که دعا گویم می گزد که سگی آن

سنگسار خالیق از نباشند که دار اندیشه آن در هم را سگان این

للْعالمین رحمةً کُنَدشان تا زمین بر را اولیا بیاورد زان

خالص کن وافر که خوانَد را حق خاص درگاه سوی خوانَد را خلق ١٨٠۵

مبند در خدایا گوید نشد چون پند بهر سو ازین بنماید جهد

را همام بود کلّی رحمت را عام مر بود جزوی رحمتِ

سبل هادی بود دریا رحمت به کُل گشته قرین جزوش رحمتِ

رو و بین هادی تو را کُل رحمتِ شو پیوسته به کُل جزوی رحمتِ

بحر اشباه ز کند را غدیری هر بحر راه نداند او جزوست که تا ١٨١٠

آورد؟ چون را خلق دریا سوی برد؟ ره کی یم راه نداند چون

جو و سیل همچون بحر تا برد ره او آنگاه بحر، به گردد متّصل

بود تاییدی وحی و عیان از نه بود تقلیدی به دعوت، کند ور

رمه این گرد به چوپانی همچو همه بر داری رحم چون پس گفت
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بنیش زد اجلشان ادَفص چونک خویش فرزند بر نوحه نداری چون ١٨١۵

چراست؟ گریه و نَم بی تو دیدۀ دیده هاست اشک رحم، گواه چون

تموز همچون دی فصل نباشد خود عجوز ای بگفتش و کرد زن به رو

کی اند؟ دل چشم ز پنهان و غایب حی اند گر ایشان مردند گر جمله

ریش؟ تو همچون کنم را رو رو، چه از خویش پیش معین بینم شان چو من

بازی کنان من گرد و من اند با زمان دور از بیرون اند گرچه ١٨٢٠

عناق و وصال ست عزیزانم با فراق از یا بود هجران از گریه

عیان همی بینم بیداری به من می بینندشان خواب اندر خلق

کنم افشان درخت از را حس برگ کنم پنهان دمی را خود جهان زین

بدان هم باشد، روح اسیر عقل فالن ای باشد عقل اسیرِ حس

کرد ساز هم را بسته کارهای کرد باز جان را عقل بستۀ دستِ ١٨٢۵

را آب روی بگرفته خَس همچو صفا آبِ بر اندیشه و حس ها

خرد پیش می شود پیدا آب می برد یکسو به خَس آن عقل دست

آب گشت پیدا رفت، یکسو چو خس حباب چون جو بر بود اَنْبه بس خَس

ما آب بر هوا از فزاید خس خدا نگشاید عقل دستِ که چون

تو عقل گریان و خندان، هوا آن او پوشیده کند دم هر را آب ١٨٣٠

را عقل دستِ دو هر گشاید حق هوا دست دو بست تقوی چونک

شد تو مخدوم و ساالر خرد چون شد تو محکوم چیره حواس پس

زند بر سر جان ز غیبی ها که تا کند اندر خواب بی خواب را حس

باب ها گشاید بر گردون ز هم خواب ها ببینی بیداری به هم

� �

اءت ِ و دن نا و رو را ف ُ َ ِخ دن وا ٔه
� �

ضریر پیری خانۀ در مصحفی فقیر شیخ آن ایام، در دید ١٨٣۵

روز چند گشته جمع زاهد دو هر تموز وقت او شد مهمان او پیش

راست درویش این نابیناست چونک چراست؟ مصحف عجب ای اینجا گفت

بود و باش اینجا نیست را او جز که فزود تشویشش اندیشه اندرین

آمیخته یا گستاخ نیم من آویخته مصحفی تنها اوست
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زنم بر مرادی بر صبری به تا کنم صبری خَمش نه، بپرسم تا ١٨۴٠

الَفرج فتاحم َبرَکالص شد کشف حرج در چندی بود و کرد صبر

� �

از ت، ی سا ه  ح داود ی د د ون مان دن ر
د با ج ب و ؤال از ر ی ّ ن ا با دن، ؤال

� �

حلقه ها آهن ز می کرد کو دید صفا داودِ سوی لقمان رفت

بلند شاه آن پوالد، آهن ز می فکند در همدگر با را جمله

فزود وسواسش می ماند، درعجب بود دیده کم او زراد صنعتِ

به تُو تُو حلقه ز می سازی چه که ازو پرسم وا بود؟ شاید چه کین ١٨۴۵

رهبرست زوتر مقصود تا صبر اولیترست صبر گفت خود با باز

بود پران تر جمله از صبر مرغ شود کشفت زودتر نپرسی چون

شود مشکل صبریت بی از سهل شود حاصل دیرتر بپرسی ور

آن داود صنعتِ از تمام شد زمان در هم بزد تن لقمان چونک

صبرخو کریم لقمان پیش او پوشید در و سازید زرِه پس ١٨۵٠

را زخم دفع جنگ و مصاف در فتی ای لباس ست نیکو این گفت

غمی ست جا هر دافع و پناه که دمی ست نیکو هم صبر لقمان گفت

بخوان گه آ را والعصر آخرِ فالن ای کرد قرین حق با را صبر

ندید آدم صبر، همچو کیمیایی آفرید حق کیمیا، هزاران صد

� �

ف ُ و نا کا ح ٔه ّ
� �

زمان در مشکل حالِ گشتش کشف ناگهان و صبرکرد مهمان مرد ١٨۵۵

بدید را عجایب آن خواب، از جست شنید را قرآن آواز نیم شب

جست حال آن ازو و بی صبر، گشت درست می خواندی کور مصحف ز که

سطور؟ همی بینی همی خوانی؟ چون کور چشم با عجب ای آیا گفت

بنهاده ای آن حرف بر را دست افتاده ای آن بر می خوانی، آنچ

مستَند داری حرف بر نظر که می کند پیدا سیر، در اصبعت ١٨۶٠
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خدا نعص از می داری عجب این جدا تن جهل ز گشته ای گفت

جان همچو حریصم من قراءت بر مستعان کای خواستم در حق ز من

بی گره خواندن، وقت دیده دو در بده نوری مرا حافظ، نیستم

عیان خوانم و مصحف بگیرم که زمان آن را دیده ام دو دِه باز

اومیدوار ما به رنجی بهر ای کار مردِ کای ندا حضرت از آمد ١٨۶۵

آ برتَر دم بهر گوید ترا که ترا خوش امیدی و ظن ست سنح

بایدت قراءت مصحف ها ز یا باشدت خواندن قصد که زمان هر

جوهرا معظَم خوانی، فرو تا ترا چشم دهم وا دم آن در من

خواندن اندر مصحف گشایم وا من که آنگاهی هر و کرد همچنان

کردگار و پادشاه گرامی آن کار ز غافل نشد که خبیری آن ١٨٧٠

شب نورد چراغ همچون زمان، در فرد شاه آن بینشم بخشد باز

اعتیاض فرستد بستاند، هرچه اعتراض را ولی نبود سبب، زین

دهد سورت ماتمی، میان در دهد انگورت باغت، بسوزد گر

دهد مستی دلِ را غم ها کانِ دهد دستی را بی دست شَل آن

زَفت مفقود از می آید عوض چون برفت ما از اعتراض، و لّمُنس ال ١٨٧۵

کُشد را ما آتشش گر راضیم رسد گرمی مرا آتش بی که چون

می کنی؟ افغان چه شد، چراغت گر روشنی او دهد چون چراغی بی
� �

دان ب را م ح ن ا ی د ن ال و کام د َاح ی ا را ی یا او ی ِت
� �

جهان در اعتراضی ندارند که ره روان آن قصۀ اکنون بشنو

می درند گاهی و همی دوزند که دیگرند خود دعا اهل اَولیا ز

دعا از باشد بسته دهانشان که اولیا ز می شناسم دیگر قوم ١٨٨٠

حرام شد قضاشان دفع ستنج کرام آن رام هست که رضا از

خالص کردن طلب آید کفرشان خاص همی بینند ذوقی قضا در

کبود جامۀ عمی از نپوشند که گشود ایشان دل بر ظنّی حسن
� �

را ش و آن ول ھ دن ؤال
� �
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مرا کن واقف درویش؟ ای چونی را درویش یکی آن بهلول گفت

جهان کار رود او مراد بر جاودان که کسی باشد چون گفت ١٨٨۵

شوند آن خواهد، که سان زان اختران روند او مرادِ بر جوها و سیل

به کو کو روانه او مرادِ بر او سرهنگان مرگ، و زندگی

تهنیت ببخشد خواهد، کجا هر تَعزیت فرستد خواهد، کجا هر

او دام در هم راه از ماندگان او گام بر هم راه سالکانِ

فرمان روان آن امر و رضا بی جهان در نخندد دندانی هیچ ١٨٩٠

این پیداست تو سیمای و فَر در همچنین گفتی، راست شه ای گفت

نیک نیک کن بیان را، این کن شرح ولیک صادق ای چندینی صد و این

قبول آرد رسد او گوش به چون فَضول مرد و فاضل آنچنانک

عام عقل یابد بهره هم آن از که کالم اندر کن شرح آنچنانش

بود آشی گونۀ هر بر، خوانش بود خوان پاشی چو کامل ناطق ١٨٩۵

جدا خود غذای یابد کسی هر نوا بی مهمان هیچ نماند که

دروست مطعم را عام و را خاص توست هفت بمعنی که قرآن، همچو

رام یزدانست امر در جهان که عام پیش شد یقین باری این گفت

بخت سلطان آن حکم و قضا بی درخت از نیفتد در برگی هیچ

ادُخلُوا که حق، را لقمه نگوید تا گلو سوی نشد لقمه دهان از ١٩٠٠

غنی ست آن امر رام آن جنبش آدمی ست زمام کان رغبت، و میل

پره ای نگردد نجنباند پر ذره ای آسمان ها و زمین ها در

خوش نیست جلدی و کرد نتوان شرح نافذش قدیم فرمانِ به جز

رام؟ نطق در شود کی بی نهایت تمام؟ را درختان برگ ْشمرد کی

کردگار به امر جز می نگردد کار کلّی چون که بشنو قدر این ١٩٠۵

شد خواهنده بندۀ را او حکم شد بنده رضای حق قضای چون

مستطاب شد چنین او طبع بلک ثواب و مزد پی نه تکلّف، بی

مسَتلَذ حیاتِ ذوقی پی نه خَوذ بهر نخواهد خود زندگی

یکی ست پیشش مردگی و زندگی مسلکی ست را قدَم امرِ هرکجا

رنج خوف از نه می مرد یزدان بهر گنج بهر نه می زید، یزدان بهر ١٩١٠

جو و اشجار و جنّت برای نه او خواست برای ایمانش هست
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رود آتش در آنک بیم ز نه بود حق برای هم کفرش ترکِ

او جوی و بجست نه ریاضت، نه او خوی آن اصل ز آمد چنین این

قضا را، او شکر حلوای همچو رضا بیند او که خندد، آنگهان

رود؟ فرمانش و امر بر جهان نه بود این خلقت و خوی کش بنده ای ١٩١۵

قضا این خداوند ای بگردان که دعا؟ یا او کند البه چرا پس

گلو در حلوا چو پیشش حق بهر او فرزندان مرگ و او مرگ

بی نوا شیخ پیش قَطایف چون باوفا آن برِ فرزندان نزع

دادگر رضای بیند دعا در مگر ا دعا؟ چراگوید پس

رشَد صاحب بندۀ آن می کند خَود رحم از نه دعا آن و شفاعت آن ١٩٢٠

افروخته ست حق عشق چراغ که سوخته ست دم همان او را خود رحم

به مو مو را خود اوصاف مر سوخت او و عشق ست او اوصاف دوزخ

بتاخت دولت درین تا دقوقی، جز شناخت کی فَروقی این طروقی هر
� �

ش اما و ه ع ّ ا ة ر ی و د ٔه ّ
� �

خواجه ای کَرامت صاحب و عاشق دیباجه ای خوش داشت دقوقی آن

روان روشن، زو راگشته شب روان آسمان بر مه چو می شد زمین، در ١٩٢۵

انداختی دهی اندر روز دو کم، ساختی کَم مسکنی مقامی در

فروز من در کند مسکن، آن عشق روز دو باشم گر خانه یک در گفت

للْغنَا سیری ،َنفْس یا ُانْقُلی اَنَا اذِرهاُح المسکَن غرةُ

امتَحان فی خالصاً یکُونَ کَی ِبالمکان قَلْبی خُلْق ِدواُع ال

باز همچو او باز، شاه اندر چشم نماز در شب بد، سیر اندر روز ١٩٣٠

دوی از نه زن و مرد از منفرد خوی بد از نه خلق، از منقطع

مستجاب دعااش و شفعیی خوش آب همچو نافع و خلق بر مشفقی

پدر از شهی تر مادر از بهتر مستقر و مهربان را بد و نیک

مهربان و شفیق هستم پدر چون مهان ای را شما پیغامبر گفت

می کَنید؟ بر چرا کُل از را جزو من اید اجزای جمله که سبب زان ١٩٣۵

شد مردار شد، قطع تن از عضو شد کار بی شد، قطع کُل از جزو
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خبر جان از نبودش باشد، مرده دگر بار بکُل نپیوندد تا

کند جنبش هم ببریده نو عضو سنَد خود را آن نیست بجنبد، ور

شود ناقص کو ُکل ست آن نه این رود یکسو برد، گر کُل ازین جزو

مثال بهر شد گفته ناقص چیز مقال در نیاید او وصل و قطع ١٩۴٠

� �

ی و د ٔه ّ ن باز
� �

راند گرچه نباشد، او مثل شیر خواند شیر مثالی در را علی مر

جوان ای دقوقی قصۀ جانب بران آن فرق و مثل و مثال از

می ربود فرشته از تقوی گوی بود خلق امام فتوی در آنک

خورد رشک دین او دین داری ز هم کرد مات را مه سیر اندر آنک

مدام بودی حق خاصانِ طالب قیام و اوراد و تقوی چنین با ١٩۴۵

زدی خاصی بندۀ بر دمی که بدی آن مرادش معظم سفر در

اله ای خاصگانم قرین کُن براه می رفتی چو همی گفتی، این

مجملَم و بسته میان و بنده دلم بشناسد راکه آنها رب یا

مهربان کن محجوب شان من بر جان یزدان ای تو نشناسم، آنک و

این استسقاست چه و عشق ست چه این مهین صدر ای که گفتی حضرتش ١٩۵٠

بشر؟ جویی چون تُست، با خدا چون دگر؟ می جویی چه داری من مهر

نیاز راه دلم در گشودی تو راز دانای ای رب یا بگفتی او

بسته ام هم سبو آب در طمع بنشسته ام اگر بحر درمیان

بخاست هم حریفم نَعجۀ در طمع مراست نَعجه نود داودم همچو

تباه و ننگ تو غیر اندر حرص جاه و فَخرست تو عشق اندر حرص ١٩۵۵

بود بدکیشی و ننگ حیزان آنِ و بود بیشی نران حرص و شهوت

رود پس سوی حرص مخنّث در بود پیشی ره از مردان حرص

است سردی و افتضاح حرص دگر آن و است مردی کمال از حرص یکی آن

روان موسی شود خضری سوی که نهان بس اینجا، هست سری آه

مه ایست باله یافتی آنچ هر بر نیست سیر آبش کز مستسقی همچو ١٩۶٠

راه تُست صدر بگذار، را صدر بارگاه این حضرت ست نهایت بی

٨٠



سوم دفتر

� �

ّوت ل با ّسالم، ا ما ع را ر ِ ی و دن ط ِّ
� �

کلیم مشتاقی، ز می گوید چه بین کریم ای بیاموز حق کلیم از

بری خودبینی ز خضرم، طالب پیغامبری چنین و جاه چنین با

سرگشته ای نیکوپیی پی در هشته ای را خود قوم تو موسیا

کجا؟ تا جویی چند گردی؟ چند رجا و خوف از رسته کیقبادی، ١٩۶۵

زمین؟ پیمایی چند آسمانا برین واقف تو و تست با تو آنِ

زنید ره کم را ماه و آفتاب کنید کم مالمت این موسی گفت

زمن سلطان مصحوبِ شوم تا من البحرین مجمع تا می روم

حُقبا اَسرِی و َامضی اَو ،ذاک سببا مرِی رضالخ لَاجع

سال ها هزاران بود؟ چه سال ها بال ها و بپر پرم سال ها ١٩٧٠

نان عشق از مدان کم جانان عشق بدان؟ نمی ارزد یعنی می روم،

بگو را دقوقی آن داستان عمو ای ندارد پایان سخن این
� �

ی و د ٔه ّ ن باز
� �

خافَقیه فی مدَّی تساَفر گفت علیه رحمةُاله دقوقی، آن

اله در حیران راه از بی خبر ماه عشق از سفر رفتم مه و سال

دنگ و خویش بی و حیرانم من گفت سنگ و خار بر می روی برهنه پا ١٩٧۵

یقین عاشق، می رود دل بر زانک زمین بر را پای ها این مبین تو

دل نواز مست کوست داند؟ چه دل دراز و کوتاه ز منزل، و ره از

رفتن ست دیگر ارواح، رفتن تَن ست اوصاف کوته و دراز آن

نَقل نه منزل، نه بود به گامی نه به عقل تا نُطفه ز سفرکردی تو

سیر بیاموزید جان از ما جسم دیر و دور در بود چون بی جان سیر ١٩٨٠

چون شکل در نهان بی چون می رود، کنون او کرد رها جسمانه سیرِ

یار انوارِ بشر در ببینم تا مشتاق وار می شدم روزی گفت

ذره ای اندر درج آفتابی قَطره ای در قلزمی ببینم تا
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شام وقت و روز گشته بیگه بود به گام ساحل یک سوی رسیدم چون

� �

ل سا وی ع ت ثال ودِن
� �

بدان شتابیدم ساحل، آن اندر ناگهان دیدم دور از شمع هفت ١٩٨۵

آسمان عنان تا خوش شده بر آن از شمعی یکی هر شعلۀ نورِ

گذشت سر از را، عقل حیرت موج گشت خیره هم خیرگی گشتم، خیره

دوخته ست؟ ازینها خلق دیدۀ دو کین افروخته ست شمع ها چگونه این

می فزود؟ مه بر که شمعی آن پیش بود گشته چراغی جویانِ خلق

یشا نم یهدِی می کرد بندشان دیده ها بر عجب، بد چشم بندی ١٩٩٠

� �

ع یک ثاِل ع ت آن دن
� �

فَلک جیبِ او نور می شکافد یک هفت می شد که می دیدم باز

شد زَفت من حیرانی و مستی شد هفت دیگر بار یک آن باز

ما گفت و زبان بر نیاید که شمع ها میان اتّصاالتی

زبان از نمودن نتوان سال ها آن ادارکِ کند دیدن یک آنک

بگوش آن شنودن نتوان سال ها هوش ادراک بیندش دم یک که آن ١٩٩۵

عَلیک ما نٰاءث اُحصی ال زانک الیک رو ندارد، پایانی چونک

کبریا؟ نشان از چیزست چه تا شمع ها کان دوان رفتم پیشتر

شتاب و تعجیل ز بیفتادم تا خراب و مدهوش و خویش بی می شدم

زمین خاکِ سرِ بر اوفتادم اندرین بی عقل و بی هوش ساعتی

پاستم نه سر نه گویی روِش در برخاستم آمدم هوش با باز ٢٠٠٠

� �

د ت ع  آن ودن
� �

الژورد سقفِ به می شد نورشان مرد هفت شد نظر اندر شمع هفت

می سترد را نورها صالبت از درد روز نورِ انوار، آن پیش
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� �

ت ت ع  آن دن باز
� �

نیکبخت ایشان سبزیِ از چشمم درخت شکل شد مرد یک هر باز

فراخ میوۀ از گشته گم هم برگ شاخ نیست پیدا برگ هیزانب

شده بیرون خال از بود؟ چه سدره زده سدره بر شاخ درختی هر ٢٠٠۵

یقین بد ماهی و گاو از زیرتر زمین قعر در رفته یک هر بیخ

زبر و زیر َاشکال شان آن از عقل خندان روی تر شاخ از بیخ شان

نور برقِ جستی میوه از آب همچو زور ز شکافیدی بر که میوه ای

� �

ق خ م از تان آن ودن ی
� �

دشت و صحرا از خَلق هزاران صد می گذشت بریشان که عجب تر این

می ساختند سایه بان گلیمی از می باختند جان سایه آرزوی ز ٢٠١٠

پیچ پیچ دیده های بر تَفو صد هیچ نمی دیدند را آن سایۀ

سها بیند را ماه نبیند که دیده ها بر حق قهرِ کرده ختم

نه نومید کرم و لطف از لیک نه خورشید و بیند را ذره ای

خدا؟ ای سحرست چه می ریزد، پخته میوه ها وین نوا بی کاروان ها

خشک حلق بیغما افتاده درهم خلق همی چیدند پوسیده سیب ٢٠١۵

یعَلمون قوم تیل یا به دم دم غُصون آن شکوفه و برگ هر گفته

شوربخت خلق آیید ما سوی درخت هر سوی ز می آمد بانگ

وزَر ال ّک بستیم چشمشان شجر بر غیرت ز می آمد بانگ

شوید مستَسعد اشجار ازین تا روید سو کین می گفتشان کسی گر

شدست دیوانه اله قضاء از مست مسکین کین می گفتند جمله ٢٠٢٠

پیاز چون فاسد گشت ریاضت وز دراز سودای ز مسکین این مغز

چیست اضالل و پرده این را خلق چیست حال رب یا می ماند عجب او

نَقل نمی آرند سو آن قدم یک عقل و رای صد با گوناگونِ خَلق

عاق و باغی، چنین زین منکر گشته اتّفاق ز زیرکانشان و عاقالن
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زَده سر بر مرا مرا چیزی دیو شده خیره و دیوانه منم یا ٢٠٢۵

َزمن اندر خیال می بینم خواب من که لحظه بهر می مالم چشم

نگروم؟ چون می خورم، میوه هاشان می روم درختان بر بود؟ چه خواب

کَران بستان زین همی گیرند که منکران در بنگرم من چون باز

جانسپار غوره نیم آرزوی ز افتقار و احتیاج کمال با

سخت آه بی نوایان این می زنند درخت برگ یک حرص و اشتیاق ز ٢٠٣٠

هزار اندر هزار صد خالیق این ثمار زین و درخت زین هزیمت در

زدم در خیالی شاخ در دست بی خودم من عجب می گویم باز

ُکذِّبوا قَد اَنَّهم ظنُّوا به تا بگو لسالر أَستَیاس ما اذٰا تیح

محتجِب بیند خویش که بود این َکُذِب تخفیفِ که خوان قراءت این

اَشقیا رینکم اتّفاق ز انبیا جان افتاد گمان در ٢٠٣۵

آ بر جان درختِ بر گو، ترکشان نَصرنا التَّشَکُّک بعدَ جاءهم

آموزی ست سحر لحظه هر و دم هر روزی ست کش بدان می دِه و می خور

تهی ست بر و درخت از صحرا که چون چیست؟ بانگ این عجب ای خلق گویان

خوان و باغ ست شما نزدیک به که سوداییان دم از گشتیم گیج

رهی ست مشکل یا بیابانی ست، یا نیست باغ اینجا می مالیم، چشم ٢٠۴٠

کو؟ هست، خود ور بیهوده؟ بود چون گو و گفت این دراز چندین عجب ای

رب؟ صنع زد چرا مهری چنین این عجب ای ایشان چو همی گویم من

بولهب مانده نیز تعجب در عجب در محمد َتنازع ها زین

شگرف؟ سلطان کرد خواهد چه تا ژرف فرقی ست عجب آن تا عجب زین

گوش قحط ست چون چند؟ گویی؟ چند خموش هین ران، تیزتر دقوقی ای ٢٠۴۵

� �

ت ت آن دِن ت یک
� �

درخت یک جمله هفت، آن شد باز نیکبخت من پیشتر راندم گفت

همی ازحیرت می گشتم سان چه من دمی هر می شد، فرد می شد، هفت

ساز کرده جماعت چون کشیده، صف نماز در درختان دیدم آن از بعد

قیام در او پس اندر دیگران، امام مانند پیش، از درخت یک
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می نمود شگفتم بس درختان، از سجود آن و رکوع آن و قیام آن ٢٠۵٠

یسجدان را شجر و َالنَّجم گفت زمان آن را حق قول کردم یاد

آنچنان؟ نمازست ترتیب چه این میان نه زانو نه را، درختان این

هنوز؟ ما کارِ ز داری عجب می فروز با کای خدا الهام آمد

� �

ت ت آن دِن د ت
� �

فرد یزدان پی قَعده، در جمله مرد هفت آنها گشت دیری بعد

جهان؟ از دارند چه و کیانند تا ارسالن هفت آن که می مالم چشم ٢٠۵۵

انتباه از سالم را ایشان کردم راه ز من رسیدم نزدیکی به چون

کرام تاج و مفخر دقوقی ای سالم آن جواب گفتندم قوم

ننداختند نظر من بر ازین پیش بشناختند؟ مرا چون آخر گفتم

فرود از بنگریدند را یکدگر زود بدانستند من ضمیر از

نیز؟ تو بر اکنون بپوشیدست این عزیز کای خندان دادند پاسخم ٢٠۶٠

راست و چپ راز پوشیده شود کی خداست با تحیر در کو دلی بر

واقفند؟ رسمی حرفِ سما ز چون بشکُفند حقایق سوی ار گفتم

جاهلی از نه دان استغراق ز آن ولی از غیب شود اسمی اگر گفت

دوست پاک ای تو به کردن اقتدا آرزوست را ما گفتند آن از بعد

َزمن دور از دارم مشکالتی من که ساعت یک لیک آری گفتم ٢٠۶۵

خاک ز انگوری روید صحبت به که پاک صحبت های به حل آن شود تا

کَرم از کرد صحبتی و خلوتی دژم خاکِ با پرمغز دانۀ

زرد و سرخ و بو و رنگ نماندش تا کرد محو کُلّی خاک در خویشتن

براند مرکب شد، بسط و پرگشاد نماند او قبض محو، آن پس از

شد معنیش جلوۀ صورت، رفت شد بی خویش چون خویش اصل پیش ٢٠٧٠

بخاست کردن چنین سر از دل ِتف تراست فرمان هین کردند چنین سر

جدا خود از و گشتم مراقب چون مجتبی گروه آن با ساعتی

جوان گرداند پیر ساعت زانک جان رست ساعت ز ساعت آن در هم

برست ساعت از که تلوین از رست خاستست ساعت ز تلوین ها جمله
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شوی بی چون محرم نماند، چون شوی بیرون ساعتی ساعت ز چون ٢٠٧۵

نیست راه تحیر جز سو آن زانکش نیست گاه آ بی ساعتی از ساعت

جو و جست جهان اندر بسته اند او خاص طویله بر را نفر هر

رافضی نیاید بدستوری جز رایضی طویله هر بر منتَصب

کُُنَد در سر دیگران طویله در بسکُلَد طویله از گر هوس، از

کَش و گیرند او افسار گوشۀ خَوش چستِ آخُرجیان زمان در ٢٠٨٠

اختیار بی ببین را اختیارت عیار ای نبینی گر را حافظان

چرا؟ حسبی؟ چرا گشادستت، بر پا و دست و می کنی اختیاری

کرده ای نَفسش تهدیداتِ نام برده ای حافظ انکارِ در روی

� �

ت اما ه، ع ا ة ر ی و َد ن ر ش
� �

رو پیش دقوقی آمد، نماز هین دو تیز ندارد، پایان سخن این

روزگار تو از گردد مزین تا گزار بر دوگانه هین یگانه ای ٢٠٨۵

پیشوا ایدَر باید روشن چشم صال در چشم روشن امام ای

را کور کردن پیش امامت در کیا ای مکروه هست شریعت در

سفیه باشد وگر به، چشم روشن فقیه و چست و باشد حافظ گرچه

حذر و پرهیز اصل باشد چشم قذر از نبود پرهیز را کور

کور چشم مبادا را مؤمن هیچ عبور در نبیند را پلیدی او ٢٠٩٠

سرست نجاساتِ در باطن کور ظاهرست نجاسۀ در ظاهر کورِ

می شود افزون باطن نجاسۀ آن رود آبی از ظاهر نجاسۀ این

عیان شد بواطن نجاساتِ چون آن شُستن نتوان چشم آب به جز

ورا ظاهر بر نیست نجاست آن خدا را کافر خواندست نجس چون

دین و اخالق در هست نجاست آن زین نیست ملوث کافر ظاهرِ ٢٠٩۵

بشام تا ری از بویش نجاست آن و گام بیست آید بویش نجاست این

شود بر رضوان و حور دماغ بر رود بر آسمان ها بویش بلک

درست فهم حسرت اندر مردم تست فهم قدر به می گویم اینچ

ازو آب ریزد بشکست سبو چون سبو تن وجود و آبست فهم
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برف نه خود، ماند آب نه اندرو ژرف سوراخ ست پنج را سبو این ٢١٠٠

سم؟ تو ننهادی راست شنیدی، هم کُم صاراَب َغضةً غُضوا امر

خورد را فهمت ریگ ست، چون گوش برد را فهمت نطق، دهانت از

مضمرت فهم آبِ می کشاند دیگرت سوراخ های همچنین

کنی هامون را بحر آن عوض، بی کُنی بیرون را آب دریا ز گر

را ابدال و را اَعواض مدخَل را حال بگویم نه ار است، بی گه  ٢١٠۵

َخرج ها بعدِ ز آید کجا از را بحر بدل ها آن و عوض ها کان

می برند برونش از هم ابرها می خورند زو جانور هزاران صد

رشَد اصحابِ دانند کجا؟ از می کشد عوض ها آن دریا باز

کتاب این درون مخلَص بی ماند شتاب از کردیم، آغاز قصه ها

نزاد شاهی تو چو ارکان و فلک که راد الدّین حسام الحق ضیاء ای ٢١١٠

َخجِل تو قدوم از جان و دل ای دل و جان در آمدی بنادِر تو

اقتضا ز بودی تو زانها من قصد مامضی قوم مدح کردم چند

ثنا کن خواهی، که هر بنام تو دعا خود شناسد را خود خانۀ

مثل و حکایات این نهادست حق نامحل از مدیح کتمان بهر

المقل جهدُ خدا بپذیرد لیک خَجِل آمد هم تو از مدح آن چه گر ٢١١۵

کفاف قطره دو کور، دیدۀ دو کز معاف دارد کسره ای، پذیرد حق

را خوش نام این مجمل ستودم که را ابهام آن داند ماهی و مرغ

گزد کَم دندان به را خیالش تا وزَد کُم حسودان آه برو تا

غُنود؟ کی طوطی موش ۇثاق در حسود؟ یابد کجا را خیالش خود

هالل نه آن، وی ست ابرویِ موی احتیال از بود او خیال آن ٢١٢٠

رفت پیش دقوقی اکنون نویس بر هفت و پنج از برون گویم تو مدح

� �

وم آن ت اما ی و د ن ر ش
� �

عجین آمد انبیا جملۀ مدح الصالحین سالم و تحیات در

ریخته در لگن یک در کوزه ها آمیخته جملگی شد مدح ها

نیست کیش یک جز روی، زین کیش ها نیست بیش یک جز ممدوح، خود زانک

٨٧



معنوی مثنوی

بود عاریت اشخاص و صور بر رود حق بنور مدحی هر که دان ٢١٢۵

می شوند گم ره پنداشت بر لیک کنند؟ کی را مستحق جز مدح ها

رابطی چون را انوار آن حایِط حایِطی بر تافته نوری همچو

بماند استایش ز و کرد گم مه ضالِ راند اصل سوی سایه چون الجرم

می ستود را آن و کرد در بچه سر نمود وا ماهی عکس چاهی ز یا

رو کرد عکسش به او جهل گرچه او ماه ست مادح حقیقت در ٢١٣٠

ماجرا شد غلط چون آن، شد کفر را عکس آن نه مه راست او مدح

زیر پنداشت او و بود باال به مه دلیر آن گم ره گشت شقاوت کز

می شوند پشیمان رانده شهوتِ می شوند پریشان خَلقان بتان زین

است مانده وا دورتر حقیقت وز است رانده خیالی با شهوت که زآن

شود بر حقیقت بر پر بدان تا بود پر چون تو میل خیالی با ٢١٣۵

گریخت تو از خیال آن و گشتی، لنگ بریخت پرت شهوتی، براندی چون

جِنان سوی برد میلت پرِ تا مران شهوت چنین و دار نگه پر

می کَنند بر خود پر خیالی بر می کُنند عشرت پندارند خلق

زدم تَن زان معسرم، دِه، مهلتم شدم نکته این شرح وام دارِ

� �

ی و د س از وم دن دا ا
� �

طراز او آمد، اطلس همچون قوم نماز در دقوقی آن شُد در پیش ٢١۴٠

نامدار مقتدای آن پی در قَطار شاهان آن کردند اقتدا

شدند بیرون جهان از قربان همچو شدند مقرون تکبیرها با چونک

شدیم قربان ما تو پیش خدا کای امام ای این ست تکبیر معنی

کُشتنی نفس ذَبح در همچنین می کُنی اکبر هال ذَبح، وقتِ

نَبیل جسم بر تکبیر جان کرد خلیل همچون جان و اسمعیل چو تن ٢١۴۵

نماز در بِسمل اله بسم به شد آز و شهوت ها ز تن کُشته گشت

آمده مناجات در و حساب در زده صفها حق پیش قیامت چون

رستخیز راست خیزِ مثالِ بر اشک ریز یزدان پیش ایستاده

ترا من دادم که مهلت اندرین مرا؟ آوردی چه همی گوید حق
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کرده ای؟ فانی چه در قُوت و قوت برده ای؟ پایان چه در را خود عمر ٢١۵٠

پالوده ای؟ کجا در را حس پنج فَرسوده ای کجا دیده گوهرِ

فرش؟ ز تو خریدی چه کردی، خرج عرش گوهرهای و گوش و هوش و چشم

شدند کی آن خود ز ببخشیدم من کلند و بیل چون دادمت پا و دست

چنین حضرت از آید هزاران صد دردگین پیغام های همچنین

رکوع در او دوتا شد خجالت وز رجوع دارد کفت ها این قیام در ٢١۵۵

بخواند تسبیحی شرم از رکوع در نماند خجلت از استادن قوتِ

شمر بر حق پاسخ و رکوع، از سر بردار می رسد فرمان باز

خام کار آن فتد رو اندر باز شرمسار آن رکوع از آرد بر سر

خبر کرده از دِه وا و سجود از سر بردار آیدش فرمان باز

مار همچو رو در باز افتد اندر شرمسار ره دگر او، آرد بر سر ٢١۶٠

بمو مو تو از جست بخواهم که گو باز و آر بر سر گوید باز

زدش جان بر هیبتی خطابِ که نبودش ایستادن پا قوت

بیان با گو سخن گوید حضرتش گران بارِ زان قَعده نشیند، پس

سود بنمای هین سرمایه دادمت بود؟ چه شُکرت بگو دادم نعمتت

کرام آن و انبیا جان سوی سالم در آرد راست بدست رو ٢١۶۵

گلیم و پای ماندش گل در سخت لئیم کین شفاعت، شاهان ای یعنی

� �

و عا ا یا ا از ق ه حا ُ ِ از ت یا ت، را ت د وی سالم اشارِت یان
ن وا ت فا

� �

زَفت دست افزارِ و بود آنجا چاره رفت چاره روزِ گویند انبیا

مشو اندر ما خون گو، ما ترک رو بدبخت ای بی هنگامی، مرغ

َخپ که گویندش خویش، و تَبار در چپ دست سوی به بگرداند رو

بدار ما از دست خواجه ای که ایم؟ ما کردگار با گو خویش جواب هین ٢١٧٠

شد پاره صد بیچاره، دل آن جانِ شد چاره سو آن از نه سو، ازین نه

دعا اندر دست دو هر برآرد پس کیا مسکین شد نومید همه از

منتها و تُوی آخر و اول خدا ای گشتم نومید همه کز
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یقین شد بخواهد کین بدانی، تا ببین اشارت ها خوش این نماز در

ساز و تعظیم بی مرغ چون مزن سر نماز بیضه از آر بیرون بچه ٢١٧۵

� �

دن ت وا ق ی ی آن غان ا ماز، یان ی و َد دن
� �

نماز در آمد در ساحل آن اندر ساز کرد امامت در دقوقی آن

امام بگزیده و قوم زیبا اینت قیام در او پی در جماعت آن و

داد داد دریا سوی از شنید چون فتاد دریا سوی چشمش ناگهان

زشتیی و بال در و قضا در کشتیی او دید موج میان در

بیم غرقاب از و تاریکی سه این عظیم موج هم و ابر هم و شب هم ٢١٨٠

راست و چپ اندر آشوفت موج ها خاست عزرائیل همچو بادی تند

برخاسته ویل ها وا نعره کاسته مهابت از کشتی اهل

شدند مخلص همه ملحد و کافر می زدند سر بر نوحه در دست ها

بجان کرده نذرها و عهدها زمان آن تضرع صد با خدا با

پیچ پیچ از ندید قبله رویشان هیچ که آنها سجود، در برهنه سر ٢١٨۵

زندگی صد آن در دیده زمان آن بندگی این بی فایده ست که گفته

مام و بابا عم و خال و دوستان تمام ببریده اومید همه از

شقی کندن جان هنگام در همچو متّقی دم آن شد فاسق، و زاهد

دعاست هنگام مرد، چون حیله ها راست ز نه و بود چاره چپ شان ز نه

سیاه دود شده زیشان فلک بر آه و زاری در و ایشان دعا در ٢١٩٠

علََّتین سگ پرستان کای زد بانگ بین بین عداوت از دم آن دیو

اتّفاق این بدن خواهد عاقبت نفاق و انکار اهل ای جسک و مرگ

خاص دیو شهوت بهر از شوید که خالص بعدِ از باشد تر چشمتان

قدر از یزدان بگرفت دستتان خطر در روزی که ناید یادتان

نیک گوش جز نشنود را سخن این لیک دیو، از ندا همی آمد این ٢١٩۵

صفا دریای و شاهنشاه و قطب مصطفی ما با فرمودست راست

مرتبت اول ز بینند عاقالن عاقبت خواهد دید جاهل کانچ

مصر آن آخر و دید اول عاقل رس و غیب ست اگر آغاز ز کارها
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عیان در ببیند جاهل و عاقل آن آخر و باشد پوشیده اولش

ربود؟ اندر کی سیالب را حزم عنود ای غیب، واقعۀ نبینی گر ٢٢٠٠

ناگهان بالی بیند بدم دم جهان بر بدگمانی بود؟ چه حزم

� �

حازم د َ ّوراِت
َ

� �

کشید بیشه در و بربود را مرد رسید شیری ناگهان آنچنانک

دین استادِ ای اندیش همان تو ببین بردن؟ آن در اندیشد چه او

پیشه ها و کار مشغول ما جان بیشه ها در قضا شیر می کشَد

حلق به تا رفته شور آب زیر خلق می ترسند فقر از آنچنانک ٢٢٠۵

زمین در گشتی کشف گنج هاشان فقرآفرین آن از بترسندی گر

عدم در فتاده هستی پی در غم عین در غم خوف از جمله شان

� �

ی خالص ی و د ِت فا و دعا
� �

دوید او اشک و جوشید او رحم بدید را قیامت آن دقوقی چون

نشان نیکو شه ای گیر دست شان فعل شان اندر منگر رب یا گفت

رب و بحر در تو دست رسیده ای زبر با ساحل به سالمت شان خوش ٢٢١٠

بدی این بدسگاالن از گذار در سرمدی رحیم ای و کریم ای

هوش و عقل کرده بخش رشوت ز بی گوش و چشم صد رایگان بداده ای

خَطا و کُفران جمله ما از دیده عطا بخشیده استحقاق از پیش

حریم در کردن عفو توانی تو عظیم گناهان ما، از عظیم ای

آموختیم تو ز هم را دعا وین سوختیم را خود حرص و آز ز ما ٢٢١۵

افروختی چراغ ظلمت چنین در آموختی دعا که آن حرمت

وفا با مادران چون زمان آن دعا لفظش بر می رفت همچنین

سما بر آمد بر می وی از خود بی دعا آن و چشمش، دو از می رفت اشک

داورست گفتِ نیست، زو دعا آن دیگرست خود بی خودان دعای آن

خداست از اجابت آن و دعا آن فناست او چون می کند، حق دعا، آن ٢٢٢٠
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جان و جسم کردن البه زان بی خبر میان اندر نه مخلوق، واسطۀ

کار اصالح در دارند حق خوی بردبار و رحیم حق، بندگانِ

گران روز در و سخت مقام در یاری گران بی رشوتان، مهربان،

بال از پیش دارشان غنیمت هین مبتال ای را قوم این بجو هین

گمان خود بجهد را کشتی واهل پهلوان آن دم از کشتی رست ٢٢٢۵

هنَر از تیری انداخت هدف بر حذر در ایشان بازوی مگر که

غرار روباهان دانند دم ز آن و شکار در را روبهان رهانَد پا

کمین در را ما جان می رهاند کین بازند، خود مد با عشق ها

چشم شوخ؟ ای سود چه دم نبود، چو پا کلوخ از دار نگه را پا روبها

انتقام صدگون ز می رهاندمان کرام ما پای و روباهان چو ما ٢٢٣٠

راست و چپ دم با بازیم عشق ها ماست مد چون ما باریک حیلۀ

بکر و زید ما از ماند حیران که تا مکر و استدالل ز بجنبانیم دم

زدیم الوهیت اندر طمع دست شدیم خَلقان حیرانی طالبِ

گویم کاندر ما نمی بینیم این شویم دل ها مالک بافسون تا

دیگران سبال از دار وا دست قلتبان ای چهی در و گوی در ٢٢٣۵

کَش و گیر خلقان دامان آن از بعد خَوش و زیبا رسی بستانی به چون

بکَش هم را دیگران جایی نغز شش و پنج و چار حبس مقیم ای

ببر را ما یافتی گاهی بوسه خر کون حریف خَربنده چو ای

خاسته ست؟ کُجااَت از شاهی میل دست دوست بندگی ندادت چون

زهی جانت گردن در بسته ای زِهی گویندت که آن هوای در ٢٢۴٠

دل خداوندان بر دل کُن وقف بهل را حیلت مد این روبها

شتاب کم جیفه سوی تو روبها کباب ناید کم شیر پناه در

روی خود ُکل سوی جزوی چو که شوی آنگه حق منظور دال تو

گل ست و آب آن که صورت بر نیست دل ست در نظرمان همی گوید حق

پست به نه باشد عرش فراز دل هست نیز دل مرا همی گویی تو ٢٢۴۵

آب دست نشاید آبت، زان لیک هست آب هم یقین تیره گل در

دل ست هم کین مگو را خود دل پس گل ست مغلوب آب ست، گر زانک

پیغامبرست یا ابدال دل آن برترست آسمان ها کز دلی آن
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شده وافی آمده، فزونی در شده صافی گل ز آن، گشته پاک

شده بحری گل، زندان از رسته آمده بحر سوی کرده، گل ترک ٢٢۵٠

طین ز را ما کن جذب رحمت بحر هین ماندست گل محبوس ما آب

خوشم آب من که می الفی لیک کَشَم خود در ترا من گوید بحر

درآ من در کن، پنداشت آن ترکِ ترا می دارد محروم تو الف

می کشد و آب پای گرفته گل رود دریا در که خواهد گل آب

مستقل شد او و خُشک، بماند گل گل دستِ از خود پای رهاند گر ٢٢۵۵

را ناب شراب و نُقل تو جذب را آب گل از چیست کشیدن آن

نان خواه و جاه خواه و مال خواه جهان اندر شهوتی هر همچنین

می زند خُمارت آن، نیابی چون کُند مستی ترا زینها یکی هر

بدست مستی ات مفقود بدان که شدست آن دلیل غم خُمارِ این

امیر تو بر و غالب نگردد تا مگیر زین ضرورت، اندازۀ به جز ٢٢۶٠

واصلم ندارم، غیری حاجت صاحب دلم من که تو کشیدی سر

مدد جویم چرا و آب منم که کَشَد سر گل در آب که آنچنان

برداشتی دل اهل ز دل الجرم پنداشتی را آلوده این تو دل

انگبین؟ و شیر عشق در بود کو این باشد دل آن که داری روا خود

حاصلست دل از خوش آن را خوشی هر دلست عکس انگبین و شیر لطف ٢٢۶۵

غرض را دل بود چون دل سایۀ عرض عالم و جوهر دل بود پس

سیاه آب و گل، این زبون یا جاه و مالست عاشق کو دلی آن

گو و گفت برای می پرستدشان او ظلمات، در که خیاالتی یا

کور آنگاه و خدا، نظرگاه دل نور دریای آن غیر نباشد دل

کدام؟ آن؟ کدام ست باشد، یکی در عام و خاص هزاران صد اندر دل نه، ٢٢٧٠

ازو کوهی چون ریزه آن شود تا بجو را دل بِهِل، را دل ریزۀ

جود و احسان از همی افشانَد زر ۇجود خطۀ اندرین محیط ست دل

اختیار عالم اهل بر می کند نثار سالمی ها، حق سالم از

می رسد آنکس بر دل نثار آن معدّ و درست ست دامن را که هر

فُجور سنگ آن دامن در منه هین حضور و نیازست آن تو دامن ٢٢٧۵

رنگ ها از را نقد بدانی تا سنگ ها زان دامنت ندرد تا
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کودکان چون زر، و سیم سنگ ز هم جهان از دامن تو کردی پر سنگ

فزود غم و درید، صدقت دامن نبود زر چون زر، و سیم خیال از

چنگ به دامن شان عقل نگیرد تا سنگ؟ سنگ را کودکان نماید کی

امید و بخت درین نمی گنجد مو سپید موی آن نه آمد، عقل پیر ٢٢٨٠

� �

دا و شان ا دن و ی و َد ِت فا و دعا ت ما آن دن کار ان
ن؟ ز یا د ر وا ی و َد دِن ران و ب دٔه دن

� �

تمام هم جماعت آن نماز شد به کام آمد و کشتی آن رهید چون

پدر؟ ای ما از کیست فضولی کین همدگر با افتادشان فُجفُجی

مسَتتر دقوقی پشت پس از سر گفتند دگر، آن با یکی هر

درون از نه برون از نه دعا، این کنون نکردستم من یک هر گفت

بکرد مناجاتی بوالفُضوالنه درد ز ما امام این مانا گفت ٢٢٨۵

چنین این می نماید هم مرا مر یقین یارِ ای که دیگر آن گفت

اعتراض مطلق مختار بر کرد انقباض از است بوده فضولی او

کرم اهل آن می گویند چه که بنگرم تا سپس کردم نگه چون

تمام خود مقام از بودند رفته مقام در ندیدم را ازیشان یک

چیر قوم بر نشد من تیز چشم زیر نه باال، نه راست، نه چپ، به نه ٢٢٩٠

به دشت گردی نه و پا نشان نه گشت آب گویی بودند، درها

رمه؟ آن رفتند روضه کدامین در همه دم آن شدند حق قبابِ در

ما؟ چشم بر حق بپوشانید چون را قوم کین ماندم، تحیر در

جو آبِ در ماهیان غوطۀ مثل او چشم از شدند پنهان آنچنان

راند اشک ایشان شوق در عمرها بماند ایشان درحسرت سال ها ٢٢٩۵

بشر؟ ذکرِ خدا با آرد در کی نظر اندر حق مرد بگویی تو

جان نه را ایشان تو دیدی بشر که فُالن ای اینجا می خُسپد ازین خَر

عام چو را، ایشان مر دیدی بشر که خام مرد ای شدست ویران ازین کار

طین ز آدم آتشم، از من گفت لعین ابلیس که دیدی همان تو

چند؟ چند آخر؟ صورت بینی چند ببند دم یک را ابلیسانه چشم ٢٣٠٠
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بجو را ایشان اومید مبر هین جو همچو چشم دو با دقوقی ای

است بستن اندر دِل در گشادی، هر است جستن دولت رکن که بجو، هین

فاخته چون بجان، می گو کو و کو پرداخته جهان کار همه از

َاسَتجِب در حق بست را، دعا که محتَجِب ای اندرین بنگر نیک

ذوالجالل تا می رود دعااش آن اعتالل از شد پاک دل را که هر ٢٣٠۵

� �

جاب و ّسالم، ا ه ع داود ھد ج ر و ب ی حالِل روزی طا آن ِ کا ح دِن ح باز
او دعای دِن

� �

نَفیر و افغان می کرد شب و روز فقیر کان حکایت آن آمد یادم

انتقال و کسب و رنج و شکار بی حالل روزی می خواست خدا وز

پنج تُو شد و آمد، تَعویق لیک او حال بعضی گفتیم ازین پیش

بریخت حکمت حق فضل اَبرِ ز چون گریخت خواهد کجا بگوییمش، هم

رهین گشته من گاو به ظلمت ای هین گفت و بدید گاوش صاحب ٢٣١٠

آ اندر انصاف طرار ابله مرا؟ گاو بگو چراکُشتی هین

می آراستم البه از را قبله می خواستم حق ز روزی من گفت

جواب نَک کُشتم، بود، من روزی مستجاب شد کهنه ام دعای آن

ناشکفت رویش به زد مشتی چند گرفت گریبانش آمد خشم ز او

� �

ّسالم ا ه ع داود د م دو ن ر
� �

غَبی گیج ظالم ای بیا که نبی داودِ به تا می کشیدش ٢٣١۵

آ خویش با و آور تن در عقل دغا ای کن رها بارِد حجتِ

لوند ای خویش و من ریش و و سر بر مخند بود؟ چه دعا می گویی؟ چه این

خورده ام خون بسی البه اندرین کرده ام دعاها حق با من گفت

منکَرخطاب ای سنگ بر بزن سر مستجاب شد دعا دارم، یقین من

مهین این فُشارِ و بینید ژاژ مسلمین یا هین آیید گرد گفت ٢٣٢٠

خدا بهر کند؟ او آنِ از چون مرا مال دعا، مسلمانان ای
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بکین بردندی امالک دعا، یک بدین عالم همه بودی، چنین گر

امیر و بدندی گشته محتشم ضریر گدایانِ بودی، چنین گر

خدا ای دِه مان تو که البه گویان ثنا و دعااند اندر شب و روز

این بند بگشا تو گشاینده ای یقین ندهد کس هیچ ندهی تو تا ٢٣٢۵

عطا از نیابند نانی لب جز دعا و البه بود کوران مکسبِ

ظلم جوست دعاها فُروشندۀ وین راست گوست مسلمان این گفتند خلق

به سلک؟ خود شریعت را این کشید کی ملک؟ اسباب از باشد کی دعا این

ترا ملکی شود این، جنس ز یا عطا یا وصیت، یا بخشش و بیع

رو حبس یا ده، باز تو را گاو نو؟ شرع این دفترست کدامین در ٢٣٣٠

تو غیر نداند را ما واقعۀ رو می کرد آسمان سوی به او

افراختی دلم اندر امید صد انداختی دعا آن من دل در

خواب ها بودم دیده یوسف همچو دعا آن گزافه نمی کردم من

چاکران چون سجده کنان او پیش اختران و آفتاب یوسف دید

می نجست را آن جز زندان و چه در درست خوابِ بر بود اعتمادش ٢٣٣۵

کم و بیش و مالم وز غالمی، از غم هیچ نبودش او اعتماد ز

پیش ز می فروزیدش شمعی چو که خویش خواب بر او داشت اعتمادی

اله از را او سمع آمد بانگ چاه به را یوسف افکندند در چون

رویشان در جفا این بمالی تا پهلوان ای شوی شه روزی تو که

اثر ز را قایل بشناخت دل لیک نظر در ناید بانگ این قایل ٢٣۴٠

ندِا زان فتادش جان میان در مسندِی و راحتی و قوتی

خلیل بر آتش چو بزمی و گلشن جلیل بانگ بدان وی بر شد چاه

می کشید بشادی قوت بدان او می رسید آنش از بعد که جفا هر

هست حشر تا مؤمنی هر دل در اَلست بانگِ آن ذوق همچنانک

انقباض حقشان نهی و امر ز نه اعتراض بالشان در نباشد تا ٢٣۴۵

می دهد گُوارش را آن گلشکر می نهد تلخی که حکمی لقمۀ

می کند قی او انکار، زِ را لقمه مستنَد نبود که را آن گلشکر

مست طاعات ره در باشد مست اَلست روزِ از دید خوابی که هر

مالل بی و گمان بی و فُتور بی جوال این مست اُشترِ چون می کَشد
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او دلسوز و مستی گواه شد او پوز بگرد تصدیقش کَفکِ ٢٣۵٠

شده اندک خور بار قلث زیر شده نر شیرِ چو قوت از اُشتر

مو تارِ پیشش کوه می نماید برو فاقه صد ناقه آرزوی ز

مرید و بنده نشد دنیا اندرین ندید خوابی چنین کو آن اَلست در

گله سالی و شُکرستش، زمان یک دله صد تردد اندر بشد، ور

یقین بی تردد، صد با می نهد، دین راه در پس پای و پیش پای ٢٣۵۵

شنو حَنشْر ماَل ز شتاب ستت ور گرو نَک اینم شرح وام دارِ

ران گاو دَّعیم سویِ به خر کَران معنی این شرح ندارد چون

خدا ای قیاس ست بلیسانه بس دغا آن جرم زین خواند کورم گفت

آورده ام؟ کی کدیه خالق به جز می کرده ام؟ کی کورانه دعا من

سهل دشوار هر تُست کز تو، ز من جهل ز دارد طمع خلقان از کور ٢٣۶٠

نَدید اخالصم و جان نیاز او بشمرید کوران ز کورم یکی آن

حسن ای یصم ست و یعمی بح من کوریِ این عشق ست کوری

نکو باشد این عشق، مقتضای بدو بینا خدا، غیر از کورم

مدار ای لطفت برگرد دایرم مدار کورانم ز بینایی که تو

متّکا گشتش و بنمودی خواب را صدّیق یوسف که آنچنان ٢٣۶۵

نبود بازی بی حدَم دعای آن نمود خوابی هم تو، لطف مرا مر

مرا گفتار می دانند ژاژ مرا اسرار خلق می نداند

عیب ستّار و سر مّع غیر غیب؟ راز داند کی و است حق شان

عمو؟ کردی آسمان سوی چه رو بگو حق کن، من به رو گفتش خصم

می زنی قُربت الفِ و عشق الفِ می افکنی غلط می آری، شید ٢٣٧٠

کرده ای؟ آسمان ها سوی روی دل مرده ای چون روی، کدامین با

زمین بر رو می نهد مسلمان آن ازین افتاده شهر در غلغلی

مکن پیدا من ِرس هم بدم، گر مکن رسوا را بنده این خدا کای

نیاز صد با ترا همی خواندم که دراز شبهای و همی دانی تو

روشنی ست چراغ همچون تو پیش نیست قدر خود اگر را این خلق پیش ٢٣٧۵

� �

ه ع ی ّ از دن ؤال و م دو ن ّسالم ا ه ع داود دن
� �
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چون؟ احوال این چون ست هین گفت برون آمد نبی داود چونک

فتاد در او خانه در من گاو داد اله نَبی ای گفت مدَّعی

ماجرا کن بیان او کشت من گاو چِرا که بپرسش را، گاوم کُشت

محترم ملکِ تو کردی تلف چون بوالکرم ای بگو داودش گفت

کار و دعوی این گردد سو یک به تا بیار حجت مگو، پراکنده هین ٢٣٨٠

سؤال در و دعا اندر شب و روز سال هفت بودم داود ای گفت

عنا بی و حالل خواهم روزیی خدا کای یزدان ز همی جستم این

واصف اند را ماجرا این کودکان واقف اند من ناله بر زن و مرد

ضرر بی شکنجه، بی بگوید تا خبر این خواهی، که هر از بپرس تو

ژنده دلق؟ گدای این می گفت چه که خلق ز پنهان هم و پرس هویدا هم ٢٣٨۵

ناگهان دیدم، خانه اندر گاوی فغان این و دعا جمله این بعد

قُنوت آمد قبول که آن شادی لوت بهرِ نه شد، تاریک من چشم

غیب دان آن شنود من دعای که آن شکرِ در دهم تا را آن کُشتم

� �

گاو دٔه ُ ّسالم، ا ه ع داود دن م ح
� �

بگو دعوی درین شرعی حجت بشو را سخن ها این داود گفت

سنّتی باطل شهر اندر بنهم حجتی بی من که داری روا تو ٢٣٩٠

حارثی؟ می ستانی؟ چون را ریع وارثی؟ خریدی؟ بخشیدت؟ کی این

تو آنِ نبود دخل نکاری، تا عمو دان زراعت همچون را کسب

درست شد تو بر بی داد این ورنه، تُست آن آن بدروی کاری، آنچ

مجو باطل بده، و وام بجو رو، مگو کژ مسلمان، مال بده رو،

ستم اصحاب همی گویند که می گوییم همین تو شه ای گفت ٢٣٩۵

� �

ّسالم ا ه ع داود داوری از ص آن ّرع
� �

فروز آن انداز داود دل در سوز دانای کای گفت و کرد سجده

مفضلم ای براز افکندی اندر دلم اندر تو آنچ نه دلش در
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جای ز شد بیرون داود دل تا های های شد در گریه و بگفت این

مکاو را دعاوی وین دِه، مهلتم گاو خواهانِ ای امروز هین گفت

راز دانای از احوال این پرسم نماز در خلوت، سوی من روم تا ٢۴٠٠

الصلۈة فی عینی قُرةُ معنی التفات این نماز، در دارم خوی

خدا نامۀ واسطه بی می رسد صفا از گشادست جانم روزنِ

معدنَم از خانه ام، در می فتد روزنم از نور و باران و نامه

کردن ست روزن بنده ای دین اصل روزن ست بی کان خانه آن دوزخ ست

هال روزن، کَندن در زن تیشه بیا زن، کم بیشه ای هر تیشۀ ٢۴٠۵

حجاب از برون ست خورشید عکس آفتاب نور که نمی دانی یا

آدمم بر بود َکرَمنا چه پس هم دید حیوان که دانی این نور

فرق نور از خویش کرد می ندانم غرق نور درون خورشیدم، چو من

را خلق مر ره، تعلیم ست بهر خَال آن و نماز سوی رفتنم

پهلوان ای بود این خُدعه برح جهان این گردد راست تا نهم کژ ٢۴١٠

انگیختی راز دریایِ از گرد ریختی نه گر و دستوری، نیست

محتَرق خلقان عقل گشتن خواست نَسق این می گفت داود همچنین

شکی یکیی اَش در ندارم که یکی پس از کشید گریبانش پس

کرد خلوتگاه عزم و ببست، لب کرد کوتاه را گفت آمد، خود با

� �

ود دا ت ّق  چ آ داود، ِن ر وت خ
� �

مستجاب دعای و محراب سوی شتاب آنگه برفت و بست فرو در ٢۴١۵

انتقام سزای بر واقف گشت تمام بنمودش آنچ نمودش، حق

زدند صف پیمبر داود پیش آمدند خصمان جمله دیگر روزِ

زَفت تشنیع مدّعی آن زد زود رفت باز ماجراها آن همچنان

� �

ّسالم ا ه ع داود گاو ب صا ِع و ز گاو ِ از گاو ب صا داود دن م ح
� �

ِبحل کن گاوت ز را مسلمان این بِهِل ور کن، خمش داودش گفت
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بدان ستّاری حق کن، خمش ،ور جوان ای تو بر پوشید خدا چون ٢۴٢٠

نهاد؟ خواهی نو شرع من پی از داد؟ چه این؟ حکم ست چه ویلی وا گفت

آسمان و زمین شد معطر که چنان عدلت آوازۀ است رفته

تفت بشکافت کُه و سنگ تعدّی زین نرفت استم این کور سگانِ بر

اَلصَال ظلم ست، هنگام کَالصَال برمال می زد تشنیع همچنین

� �

ده وی را ود مال ه م ی گاو ب صا داود دن م ح
� �

زود بخش را او خویش مال جمله عنود کای گفتش داود آن از بعد ٢۴٢۵

استمت وی از ظاهر نگردد تا گفتمت گردد سخت کارت ورنه

مزید؟ ظلمی می کنی دم بهر که درید بر جامه و کرد سر بر خاک

خواند خویش پیش به داودش باز راند تشنیع برین دیگر یک دمی

ظهور در اندک اندک آمد ظلمت بخت کور ای نبود بختت چون گفت

کاه و خاشاک خَر تو چون از دریغ ای پیشگاه؟ و صدر آنگاه ریده ای، ٢۴٣٠

مگو افزون شدند او بندگان تو جفتِ با تو فرزندان که ،ور

پست و باال خود جهل از می دوید دست دو با همی زد سینه بر سنگ

بدند غافل او کارِ ضمیرِ کز آمدند مالمت اندر هم خلق

خسی؟ همچون هوا سخرۀ بود کو کسی داند، کی مظلوم از ظالم

برد خود ظلوم نفس سر کو برد پی آنکس مظلوم از ظالم ٢۴٣۵

جنون از باشد، مظلوم هر خصم درون از است، نفس که ظالم آن ورنه

زند مسکین بر زخم تواند تا کند مسکین بر حمله هماره سگ

همسایگان از صید نگیرد که بدان را سگ نه راست، شیران شرم

جست داود سوی سگشان کمین از ظالم پرست مظلوم کُش، عامۀ

شفیق ما بر مجتبٰى، َنبی کای فریق آن کردند داود در روی ٢۴۴٠

بالش را بی گناهی کردی قهر فاش ظلمی ست کین تو، از نشاید این
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� �

دان ق خ دن وا ّسالم ا ه ع داود دن م
د ع ه را ت  ّ و د کارا آش راز ی ا

� �

پدید گردد او مکتوم ِرس کان رسید آن زمان یاران ای گفت

شویم واقف نهان سر آن بر تا رویم بیرون تا برخیزید جمله

چفت و بسیار و اَنُبه شاخهااش زَفت هست درختی صحرا فالن در

او بیخ از می آیدم خون بوی او میخ و خیمه گاه راسخ سخت ٢۴۴۵

منحوس بخت این ُکشت ست را خواجه درخت خوش آن نب اندر شدست خون

قلتبان آن ناشکریِ از آخر آن پوشید خدا حلم کنون تا

عید موسم های نه و نوروز به نه ندید روزی را خواجه عیال که

نخست حق های ز او ناورد یاد نجست لقمه یک به را بی نوایان

زمین در را او فرزند می زند لعین این گاو یک بهر از کنون تا ٢۴۵٠

اله را جرمش می پوشید ورنه، گناه از پرده برداشت بخود، او

می درند بر بخود را خود پرده گزند دور درین فاسق و کافر

مردمان بپیش ظالم می نهد جان اسرار در مستورست ظلم

مال از ببینید را دوزخ گاو شاخ ها دارم که ببینیدم که

� �

یا د م م ظا ِّ ِ زبان و و ت د دادن ی وا
� �

می دهند گواهی تو ضمیر بر گزند در پایت و دست همینجا پس ٢۴۵۵

مگیر وا اعتقادت تو، بگو که ضمیر برتو می شود موکَّل چون

به مو مو را سرت ظاهر می کند گو و گفت و خشم هنگام در خاصه

پا و دست ای مرا کن هویدا که جفا و ظلم می شود موکَّل چون

انتقام و خشم و جوش وقت خاصه لگام سر گواه همی گیرد چون

زند صحرا بر راز لوای تا می کند موکَّل کین کس همان پس ٢۴۶٠

نَشر بهرِ از آفرید تواند هم حشر روز دیگر موکَّل های پس

این نیست حاجت پیداست، گوهرت کین و ظلم در آمده دست ده به ای
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واقف اند آتشینت ضمیرِ بر گزند در گشتن شُهره حاجت نیست

نار اصحاب ز منم ببینیدم، که شرار صد آرد بر دم هر تو نفس

شوم حضرت سوی که نورم نه من روم خود ُکل سوی نارم، جزوِ ٢۴۶۵

التباس چندین کرد گاوی بهر ناشناس حق ظالم کین همچنان

ببر وی از پدر ای اینست نفس شتر صد و برد گاو صد ازو او

بدَرد روزی ازو نامد ربی یا نکرد زاری خدا با روزی نیز

کن سود تو زیان، کردم منش گر کُن خشنود مرا خصم خدا کای

َالست از بودی تو جانم عاقلۀ عاقله ست بر دِیت کُشتم، خطا گر ٢۴٧٠

رح جانِ ای نفس انصاف بود این رد استغفارِ به می ندهد سنگ

� �

ت آن وی ن ر ون
� �

سخت بندید سپس را دستش گفت درخت آن سوی رفتند برون چون

زنم صحرا بر عدل لوای تا کنم پیدا او جرم و گناه تا

گشته ای رو زین خواجه غالمی، تو ُکشته ای را او جدِّ سگ ای گفت

او حال آشکارا یزدان کرد او مال بردی و کُشتی را خواجه ٢۴٧۵

است بنموده جفا خواجه همین با است بوده کنیزک را او زنت آن

بسر سر آنها باشد وارث ملکِ نر که یا ماده زایید زو چه هر

نکوست ،ور بِستان، شرع جستی شرع اوست ملکِ کارت و کسب غالمی، تو

زینهار گویان خواجه برینجا هم زار زارِ به استم کُشتی را خواجه

سهمناک بدیدی که خیالی از خاک زیر کردی اشتاب از کارد ٢۴٨٠

همچنین را زمین این کاوید باز زمین زیر در کارد با سرش نک

ضرر و مکر چنین خواجه با کرد بر کارد نبشته هم سگ این نام

یافتند را سر و کارد آن زمین در بشکافتند چون کردند همچنان

میان از ببرید زُنّار یکی هر زمان آن افتاد خلق در ولوله

سیاه روی بدان بستان خود دادِ دادخواه ای بیا گفتش آن از بعد ٢۴٨۵

� �

و ت ّ اِم ِا از عد را ی و ّسالم، ا ه ع داود ودِن صاص
� �
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خالص؟ حق علم ز مکرش کند کی قصاص او بفرمود تیغش بدان هم

کند پیدا بشد، حد از چون لیک کند مواساها گرچه حق حلم

مشکلی کشفِ و جوی و جست میل دلی هر در درفتد نَخُسپد خون

این و آن ضمیر از آرد بر سر دین رب داوریِ اقتضای

کَشت لزارگ از جوشَد که همچنان گشت؟ چه حالش شد؟ چه شد؟ چون فالن کان ٢۴٩٠

ماجرا و بحث و دل ها خارش جست ها وا آن باشد خون جوشش

دوتو و فاش شد داود معجزه او کار ِرس پیداگشت چونک

می زدند زمین ها بر سجده به سر آمدند برهنه سر جمله، خلق

دیده ایم عجایب گون صد ما تو از بوده ایم اصلی کورانِ همه ما

بگیر طالوتم غَزو برایِ کز شهیر آمد سخن در تو با سنگ ٢۴٩۵

زدی هم بر را مرد هزاران صد آمدی فَالخَن و سنگ سه به تو

شد خون خواره را خصم هر یکی هر شد پاره صدهزاران سنگ هایت

شد معلوم ترا ِزرِه سازی چون شد موم چون تو دستِ اندر آهن

زَبور مقرِی چون می خوانند تو با شَکور شد رسایل تو با کوه ها

شد آماده را غیب تو، مد از شد بگشاده دل چشم هزاران صد ٢۵٠٠

قایم ست سرمد که بخشی زندگی دایم ست کین همه، زان قوی تر آن و

ابد جانِ را مرده ببخشد کو خَود اینست معجزات جملۀ جان

شد بنده را خدا نو از یکی هر شد زنده جهانی ظالم، شد کُشته

� �

ِی ّ ت ی  و آن جای ی آد س آن یان
ت ق ّ داود و ت ل  ده گاو آن و ود ه گاو
د وا او یاری و ّوت ت،  ا ّق ِ خ یا

ساب ی  و ب ی  روزی دن وان و ن، را م ظا
� �

کن بنده را او کُشته ست، را خواجه کن زنده را جهانی کُش، را خود نفس

مهین و کرده ست خواجه را خویشتن هین تُست، نفس گاو، مدّعی ٢۵٠۵

مشو منکر تن گاوِ کُشنده بر ور تُست، عقل گاو، کُشندۀ آن
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طبق بر نعمت و رنج، بی روزیی حق ز خواهد همی و اسیرست عقل

بدی ست لکاَص را، گاو بکشد که آن چیست؟ موقوف او رنج بی روزی

تن نقش باشد نفس گاوِ که زان من؟ گاوِ تو کُشی چون گوید نفس

پیشوا و گشت خواجه خونی نفس بی نوا مانده عقل خواجه زادۀ ٢۵١٠

َنبی ست اَرزاقِ و َارواح ست قُوتِ چیست؟ که می دانی بی رنج روزی

ُکنج کاو ای دان گاو اندر گنج گاو قربانِ بر موقوف ست لیک

زمام تو فهم دست در دادمی تمام نه ور خورده ام چیزی دوش

است خانه پنهان ز می آید، هرچه است افسانه خورده ام چیزی دوش

آموختیم کرِشم خوش چشمان ز گر دوختیم؟ چه از اسباب بر چشم ٢۵١۵

نظر افکن آن در منگر، سبب در دگر اسبابی اسباب، بر هست

زدند کیوان بر خویش معجزات آمدند اسباب قطع در انبیا

یافتند گندم چاش زراعت بی بشکافتند را بحر مر بی سبب

کَش کَشان آمد ابریشم بز پشم سعی شان از شد آرد هم ریگ ها

بولهب هالک و درویش زع سبب قطع در هست قرآن جمله ٢۵٢٠

بشکند را حبش زَفتِ لشکرِ افکند سنگ سه دو بابیلی مرغ

زند پر باال به کو مرغی سنگِ افکند سوراخ سوراخ را پیل

کفن در دم همان زنده شود تا زن مقتول بر کُشته گاوِ مد

خویش خون پاالی ز جوید خود خون خویش جای از جهد ببریده  حلق

والسالم علّت، و اسباب ست فضر تمام تا قرآن آغاز ز همچنین ٢۵٢۵

شود پیدا ترا تا کُن بندگی شود کارافزا عقل از نه این کشف

صفی آمد عقل، عقل شهسوارِ فلسفی آمد، معقوالت بند

پوست جوست همیشه حیوان معدۀ پوست تُست عقل و مغز، عقلت عقل

حالل آمد حالل را نغزان مغز، مالل صد دارد پوست از مغزجوی،

نهد؟ ایقان بی گام کی کُل ِعقل دهد برهان صد عقل قشر که چون ٢۵٣٠

ماه ز پر دارد آفاق عقل عقل سیاه یکسر کند دفترها عقل،

بازغ ست جان و دل بر ماهش نور فارغ ست سپیدی و سیاهی از

تافت کاختروار قدرست شب زان یافت قدر ار سپید این و سیاه این

ابترست کیسه و همیان زَر زِ بی زَرست از کیسه و همیان قیمت
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بود جانان پرتو از جان قدر بود جان از تن قدر که همچنان ٢۵٣۵

میِتون را کافران گفتی هیچ کنون پرتو بی زنده جان بدی گر

رسد آبی ما، بعد قرنی به تا می کَند جو ناطقه که بگو، هین

بود یاری سالفان گفت لیک بود سخن آری قرنی هر گرچه

شکور ای قرآن؟ صدق گواه شد زَبور و انجیل و توریت هم که نه

سیب جبریل آورد بهشتت کز بی حساب و جو بی رنج روزی ٢۵۴٠

کشت رنج بی باغبان، بی صداع بهشت خداوند از رِزقی بلک

پوست سیطَتو بی نفع آن بدهدت اوست دادِ نان آن در نان نفع که زان

بهره ای ست را ولی سفره بی نان سفره ای ست چون نان نقش پنهان، ذوق

تُست داود کو شیخ، عدل به جز جست و سعی با بری کی جانی، رزق

تو رام او شود دندان نب از تو کام بیند شیخ با چون نفس، ٢۵۴۵

شد گاه آ او داود دم کز شد آنگاه رام گاو آن صاحب

یار شیخ باشد که نفست، برسگِ شکار در آید غالب گاهی عقل،

کن دیده زمرد، را او شیخ روی فن و زور صد با اژدرهاست، نفس

حرون ای سو آن کن سیخش خَران چون زبون خواهی را گاو صاحب تو گر

شود کوته گزش صد زبانِ آن شود اله لیو نزدیک به چون ٢۵۵٠

صفت در نیاید دستانش و زَرق لغت صد زبانش هر و زبان صد

ناصحیح آرد حجت هزاران صد فصیح آمد، نفس گاو مدّعی

را گاه آ شه زد نتاند ره را شاه ا بفریبد را شهر

آستین اندر شمشیر و خنجر یمین در مصحف و تسبیح را نفس

مکن هم سر و هم سر او با خویش مکن باور او سالوس و مصحف ٢۵۵۵

او قَعر در ترا اندازد واندر وضو بهرِ آورد حوضت سوی

غالب ست؟ چون برو ظلمانی نفس طالب ست نیکو و نورانی عقل

مهیب شیر بود سگ خودِ درِ بر غریب تو عقل خانه، در او زانک

بگروند آنجا کور سگان وین روند بیشه سوی شیران تا باش

قَهر القَلْب به وحی جز نگردد او شَهر عام نداند تن و نفس مکرِ ٢۵۶٠

بود شیخت کان داود، مگر جز شود او یار اوست، جنس که هر

نشاند دل مقام در حق را که هر نماند تن جنس و گشت، مبدَّل کو

١٠۵



معنوی مثنوی

یقین علّت می شود علّت یارِ کمین از عّلتی اند جمله خلق

زند وی در کف تمییز، بی که هر کند داودی دعویِ خَسی هر

سیر سوی آن می کند ابله، مرغ طیر آوازِ بشنود صیادی از ٢۵۶۵

معنوی ست چه اگر بگریز، ازو هین َغوی ست نشناسدِ نَقل از را نقد

شکی ست در او کند، دعوی یقین گر یکی ست او پیش بسته بر و رسته

احمق ست نبود، تمییز این چونش مطلق ست ذَکی گر کس چنین این

دلیر دانا ای مشتاق او سوی شیر ز آهو چون بگریز ازو هین
� �

قان ا از وه از ّسالم، ا ه ع ی ِن
� �

ریخت می خواست او خون شیرگویی می گریخت کوهی به مریم عیسی ٢۵٧٠

طیر؟ چو گریزی چه نیست کس پیت در خیر گفت و دوید پی در یکی آن

نگفت او جواب خود شتاب کز جفت می تاخت آنچنان او شتاب با

بخواند را عیسی جِدّ به جِدّ پس براند عیسی پی در میدان دو یک

مشکلی ست گریزت اندر مرا که بیست لحظه یک حق مرضاتِ پی کز

بیم و خوف و خصم نه و شیر پیت نه کریم؟ ای می گریزی سو این کی از ٢۵٧۵

مشو بندم را، خویش می رهانم برو گریزانم، احمق از گفت

مستوی تو از کر و کور شود که توی نَه مسیحا آن آخر گفت

مأویستی؟ را غیب فسونِ که نیستی شه آن گفت آری گفت

آورده ای صید شیر چون برجهد مرده ای بر فسون آن بخوانی چون

خوب رو؟ ای کنی مرغان گل ز نَه تو که گفتا منم آن آری گفت ٢۵٨٠

باک؟ کیست از می کنی، خواهی هرچه پاک روح ای پس گفت آری گفت

بندگان؟ از ترا مر نباشد که جهان در باشد که برهان چنین با

سبق در جان خالق تن، بدعم حق پاکِ ذاتِ به که عیسی گفت

او گریبان چاک گردون بود که او پاک صفاتِ و ذات حرمتِ

حسن شد خواندم، کور بر و کَر بر من که را اعظم اسم و فسون کان ٢۵٨۵

بناف تا خود بر بدرید را خرقه شکاف شد بخواندم، سنگین کُه بر

شَی گشت بخواندم، الشَی سر بر حی گشت بخواندم، مرده برتن
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نشد درمانی و بار هزاران صد ۇد به احمق دلِ بر را آن خواندم

کشت هیچ نروید وی کز شد، ریگ نگشت بر خُو زان و گشت خارا سنگِ

سبق؟ را آن نبود اینجا کرد، سود حق اسم کآنجا چیست حکمت گفت ٢۵٩٠

دوا؟ شد را آن و را، این نشد او چرا رنجی، این و رنج ست همان آن

ابتالست آن قهر، نیست کوری و رنج خداست قَهرِ احمقی رنج گفت

آورد زخم کان رنجی ست احمقی آورد رحم کان رنجی ست ابتال

دست برد نیارد وی بر چاره ای است کرده او مهر اوست، داغ آنچه

ریخت که خون ها بسی احمق صحبت گریخت عیسی چون بگریز، احمقان ز ٢۵٩۵

شما از احمق هم دزدد چنین دین، هوا دزدد را آب اندک اندک

نهد سنگی کون زیرِ کو آن همچو دهد سردی و دزدد را گرمی ات

بود تعلیم پی آن او، آمن ست بود بیم از نه عیسی گریزِ آن

را؟ اشراق با خورشیدِ آن غم چه را آفاق کند پر ار زمهریر

� �

قان ا یا ا ت دِن ا و شان ا ِ ما و با َ ِل ا ٔه
� �

وبا شد صباشان احمق دم کز سبا اهل قصۀ آمد یادم ٢۶٠٠

کودکان از بشنوی فسانه در کَالن بس شهر به مانَد سبا آن

پند و رس بس افسانه شان در درج می آورند افسانه ها کودکان

ویرانه ها همه در می جو گنج افسانه ها در گویند هزل ها

نی بیش سکَره قدر او قدر ولی مه، و عظیم بس شهری بود

پیاز اندازۀ زَفت زَفتِ سخت دراز بس و فراخ بس و عظیم بس ٢۶٠۵

ناُشسته رو تن سه جمله لیک اندرو مجموع شهر ده ردمم

پخته خوار خام سه جمله آن لیک بی شمار خالیق و خلق اندرو

تَن نیم باشد هزاران ست گر تاختن جانان به ناکرده جانِ

مور پای دیده و کور، سلیمان از دیده کور و بین دور بس یکی آن

زر سنگ جو یک نیست وی در و گنج کر سخت و تیزگوش بس دگر آن و ٢۶١٠

دراز او جامۀ دامن های لیک الشه باز برهنه، و عور دگر وآن

چند و قومند چه که همی بینم من می رسند سپاهی اینک کور گفت
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نهان و پیدا می گویند چه که بانگشان شنودم آری، کر گفت

دامنم درازی از بِبرند که منم زین ترسان گفت برهنه آن

بند و زخم از پیش بگریزیم خیز، آمدند نزدیک به اینک گفت کور ٢۶١۵

هله یاران نزدیکتر، می شود مشغله آری، که همی گوید کَر

ناآمنم من و برند طمع از دامنم آوه گفت برهنه آن

شدند اندر دهی در هزیمت در آمدند بیرون و هشتند را شهر

نژند نَه، وی بر گوشت ذرۀ لیک یافتند فربه مرغ دِه آن اندر

پناغ چون گشته زار استخوان ها کالغ زخم وز خشک، مردۀ مرغ ٢۶٢٠

سیر پیل چون خوردنش از یکی هر شیر صید از چون همی خوردند زان

شدند مه و بزرگ بس پیل سه چون شدند فربه بس و خوردند زان سه هر

جهان در زَفتی ز نگنجیدی در جوان یک هر فربهی کز آنچنان

رفت و جستند برون در شکاف از زَفت اندام هفت و گَبزی چنین با

رهی ست بی جا آن که ناید نظر در رهی ست ناپیدا خلق، مرگ راه ٢۶٢۵

مختفی آن هست که در شکاف زین مقتَفی کاروان ها پیاپی نک

زَفاف چندین زو و ناپیدا سخت شکاف آن نیابی جویی، ار در، بر
� �

ن دا از ه آن و و ز َّ آن و ن دور ور آن ح
� �

ندید خود نَقل و نشنید خود مرگ شنید ما مرگِ که دان را اَمل کَر

بکو کو بگوید و خلقان عیب بمو مو بیند نابیناست، حرص

عیب جو او هست گرچه می نبیند، او کورِ چشم ذره یک خود عیب ٢۶٣٠

درند؟ چون برهنه مرد دامن برند دامانش که می ترسد عور

باک دزدانش از نیست، را او هیچ ترسناک و است مفلس دنیا مرد

می شود خون جگر دزدش غم وز رود عریان و آمد برهنه او

خویش ترس زین را جانش آید خنده بیش نوحه صد بود که مرگش وقت

بی هنر بد او که داند ذکی هم زر نیست کش غنی، داند زمان آن ٢۶٣۵

مال ِرب چون بود لرزان آن بر کو سفال از پر کودکی کنار چون

شود خندان دهی بازش گر پاره شود گریان پاره ای ستانی گر
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اعتبار ندارد خنده ش و گریه دِثار دانش را طفل نباشد چون

می طپید دروغین مال آن بر پس دید ملک را عاریت چون محتشم،

جوال برباید که دزدی از ترسد مال هست را او که می بیند خواب ٢۶۴٠

آیدش تَسخر خویش ترس ز پس گوش کَش جهاند بر خوابش ز چون

جهان این علم و عقل بودشان که عالمان این لرزانی همچنان

یعلَمون ال نُبی در ایزد گفت فنون ذو عاقالنِ این پی از

بسی پندارد علم را خویشتن کسی دزدیِ ز ترسان یکی هر

سودمند روزگار ندارد خود، می برند روزگارم که او گوید ٢۶۴۵

حلق تابه جانش بی کاریست غرق خلق آوردند بر کارم از گوید

چنگالشان؟ از دامن رهانم چون کشان دامن منم که ترسان عور

ظلوم آن می نداند را خود جان علوم از داند فضل هزاران صد

خری چون خود جوهر بیان در جوهری هر خاصیت او داند

عجوز یا یجوزی تو ندانی خود الیجوز و یجوز همی دانم که ٢۶۵٠

نیک تو بین ناروایی؟ یا روا تو ولیک دانی ناروا، آن و روا این

احمقی ست ندانی، را خود قیمت چیست که می دانی کاله هر قیمتِ

ناُشسته ای؟ یا تو سعدی ننگری دانسته ای َنحس ها و سعدها

دین موی در کیم من بدانی که این این ست علم ها جمله جان

نیک هست گر، خود اصل اندر بنگر ولیک بدانستی دین اصول آن ٢۶۵۵

مه مرد ای خود اصل بدانی که به خویش اصول ُاصولینت از
� �

شان ا ِی ش و با َ ل ا ِی ّ ِت
� �

لقا اسباب ز می رمیدندی سبا اهل آن بود بد اصلشان

فَراغ بهر از راست از و چپ از راغ و باغ و ضیاع چندان دادشان

گذار بر ره معبرِ می شد تنگ ثمار پری از می افتاد که بس

شگفت در ره رو میوه، پری از می گرفت را ره میوه نثار آن ٢۶۶٠

میوه فشان از ناخواست شدی پر درختستانشان در سر بر سلّه

بسی دامن ها میوه زان شدی پر کسی نه فشاندی میوه آن باد
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می زده رونده روی و سر بر آمده زیر تا زفت خوشه های

کمر زرین میان در بودی بسته زر پریِ از گلخن تاب مردِ

نوا از صحرا گرگ بودی تُخمه پا زیر در کوفتی کُلیچه سگ ٢۶۶۵

سترگ گرگ از هم نترسیدی بز گرگ و دزد از ده و شهر آمن گشته

به یِوم یوماً آن می شد زیادت که قوم نعمت های شرح بگویم گر

متَقفاس امر بردند انبیا مهِم سخن هایِ از آید مانع

� �

با َ ل ا ِت ق راِن غا ن آ
� �

می شدند رهبر جمله را گم رهان آمدند آنجا پیغامبر سیزده

حرِکُوا بخسپد ار شُکر مرکب کو شکر شد، فزون نعمت هله که ٢۶٧٠

ابد خشم درِ بگشاید ورنه خرد در آید واجب منعم شکرِ

کند؟ بس شکری به نعمت چنین کز کند؟ کس خود وین بینید کرم هین

َقعده ای خواهد شکر ببخشد، پا سجده ای خواهد شکر ببخشد، سر

ملول نعمت از و شکر از شدیم ما غول برد را ما شُکرِ گفته قوم

خطا نه آید، خوش طاعت مان نه که ازعطا گشتیم پژمرده چنان ما ٢۶٧۵

فراغ و اسباب نمی خواهیم ما باغ و نعمت ها نمی خواهیم ما

آفتی ست حق شناسی در آن از که عّلتی ست دل در گفتند انبیا

شود قوت کی بیمار، در طعمه شود علّت جملگی وی از نعمت

َکدِر او صاف و گشت ناخوش جمله مصر ای آمد تو پیش خوش چند

زدی کف وی بر چه هر ناخوش گشت آمدی خوشی ها این ِعدو تو ٢۶٨٠

تو دیدار در خوار و حقیر شد تو یارِ و آشنا شد او که هر

محترم و مه است بس او تو پیش هم تو، با باشد بیگانه او که هر

ساری ست جفتان جمله در او زهرِ بیماری ست آن تأثیرِ از هم این

نمود خواهد حدَث آن با شکر، که زود کرد بباید علّت آن دفع

شود آتش رسد، گر حیوان آب شود ناخوش تو، به کاید خوشی هر ٢۶٨۵

عاقبت حیاتت زان، گردد مرگ صفت آن جسکست و مرگ کیمیای

شد گنده تو تن در بیامد چون شد زنده دل وی ز که غدایی بس
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شد خوار تو بر شد، شکارت چون شد اشکار بناز که عزیزی بس

وِال باشد فزون، دم هر شود چون صفا از عقل، با عقل آشنایی

کمترست دم دم که می دان یقین تو پست نفس هر با نفس آشنایی ٢۶٩٠

می کند فاسد زود را معرفت می تَند علّت گردِ نفسش زانک

گیر عقل با و عاقل با دوستی نفیر فردا را دوست نخواهی گر

آلتی را مرض تو، گیری چه هر علّتی با چون نفس سموم از

شود جنگی دل، مهرِ بگیری ور شود سنگی گوهری، بگیری گر

کثیف و بی ذوق گشت درکت بعد لطیف بِِکری نکتۀ بگیری ور ٢۶٩۵

عضد ای آن بجز گو دیگر چیز شد کهنه شنیدم، بس را این من که

نفیر و سیر شوی زان فردا باز گیر گفته نو و تازه دیگر چیز

شود نو پیشت کهنه هرحدیثی شود خَو علّت چو کن، علّت دفع

وگ ز خوشه صد کهنه بشکَفاند نَو برگِ برآرد کهنه از که تا

َفاْنَفلَق را، ما دید قُلزم بحرِ حق شاگردان طبیبانیم، ما ٢٧٠٠

بنگرند نبضی راه از دِل به که دیگرند طبیعت طبیبانِ آن

منظریم عالی به ما فَراست کز بنگریم خوش واسطه بی دل به ما

اُستوار بدیشان حیوانی جان ثمار و اَند غذا طبیبانِ آن

جالل نورِ پرتو ما ملْهِم مقال و فعالیم طبیبانِ ما

بود قاطع ره ز فعلی آنچنان و بود نافع ترا فعلی چنین کین ٢٧٠۵

آورد نیش ترا قولی آنچنان و آورد پیش ترا قولی اینچنین

جلیل وحی بود ما دلیل وین دلیل بولی بود را طبیبان آن

بسی حق از رسد ما دست مزدِ کسی از می نخواهیم دست مزدی

را رنجور به یک یک ما داروی را ناسور بیماری صال هین
� �

ران غا از وم ِن وا ه
� �

نافعی؟ و طب علم گواه کو مدَّعی گروه ای گفتند قوم ٢٧١٠

می چرید دِه در باشید، ما همچو خورید و خواب همین بسته شما چون

دلید؟ سیمرغ صیادِ شما کی گلید و آب این دام در شما چون
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پیغامبران از خویش شمارد که آن بر دارد سروری و جاه ِبح

به دوغ افتادن و گوش، اندر کردن دروغ و الف چنین این نخواهیم ما

رؤیت ست حجاب کوری، مایۀ علّت ست زان کین گفتند انبیا ٢٧١۵

ما دست در گهر این می نبینید شما و شنیدیت، را ما دعوی

چشم ها گرد گردانیم ماش را خلق مر گهر این امتحان ست

عماست حبس گهر، نمی بیند کو گواست گفتش گوا کو گوید که هر

ستیز کم جِه، بر روز، آمد بر که خیز که آمد سخن در آفتابی

خواه دیده حق از کور ای گویدت گواه؟ کو آفتابا بگویی تو ٢٧٢٠

بالغ دارد کوری اش جستن عین چراغ جوید او که هر روشن روزِ

پرده ای اندر تو و صباح ست که برده ای گمانی نمی بینی، ور

باش فَضل انتظارِ در و خامش فاش گفت زین مکن را خود کوری

روزجو ای کردن ست رسوا خویش کو؟ روز گفتن روز میان در

عّلت ست نشان جستن، نشان وین رحمت ست جذوب خاموشی و صبر ٢٧٢۵

َانْصتُوا جزای جانان از آید تو جان بر تا بپذیر اَْنصتُوا

لبیب ای را سر و زَر زن زمین بر طبیب این پیش نُکْس نخواهی گر

زَر بذلِ و جاه بذلِ و جان بذلِ بخر و بفروش، تو را افزون گفت

تو جاه بر فلک آرد حسد که هو فضل بگوید تو ثنای تا

َخجِل ازخود شوید و ببینید خود دل دارید نگه را طبیبان چون ٢٧٣٠

هدی ست از طبیبان کراما لیک نیست خلق بدست کوری این دفع

شوید کنده آ عنبر و مشک به تا شوید بنده جان به را طبیبان این
� �

را یا ا وم، ن دا م
ّ

� �

بکر؟ و زید از کند نایب خدا کی مکر و زرق ست همه این گفتند قوم

کو؟ افالک خالق کو؟ گل و آب او جنس باید شاه، رسول هر

هما همرازِ داریم را پشّه شما چون ما تا خوردیم خر مغز ٢٧٣۵

را؟ ذره بود چه چرخ آفتاب ز خدا؟ کو گل، کو پشّه؟ کو هما، کو

رود در دماغی و عقل در تاکه بود؟ پیوندی چه این نسبت؟ چه این
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� �

د تاد ل ش را ی و وشان کا ح
ٔه ن از ی و ش م ما آ ماه ول ر ن و ب

ت ا ه مام ه ی ک تاب نان ن ذر آب
� �

جفت ماه با و ماهم رسولِ من بگفت خرگوشی که ماند بدان این

وبال اندر بدند نخجیران جمله زالل چشمۀ آن بر پیالن رمۀ کز

زور بود کم چون کردند حیله ای دور چشمه از خوف ز و محروم جمله ٢٧۴٠

هالل غُرۀ شب در پیالن سوی زال خرگوش زد بانگ کُه سرِ از

دلیل این یابی چشمه درون تا شاه پیل ای عشَر رابع بیا که

نیست خشم و زَجر و بند رسوالن بر بیست پیش رسولم، من شاه پیال

شوید یکسو زین ماست آنِ چشمه روید پیالن ای که می گوید ماه

انداختم برون گردن از گفتم ستم گردانم کور منْتان ورنه ٢٧۴۵

شوید ایمن مه تیغ زخم ز تا روید و بگویید چشمه این ترک

آب خواه پیل ز گردد مضطرب ماه چشمه کاندر آنست نشان نک

دلیل زین یابی چشمه درون تا شاه پیل ای آ حاضر شب فالن آن

می چرید چشمه ز آمد، شاه پیل بگذرید مه از هشت و هفت چونک

اضطراب کرد مه و آب، شد مضطرب درآب شب آن پیل خرطوم زد چونک ٢٧۵٠

اضطراب کرد مه چشمه درون چون خطاب آن وی از کرد باور پیل

شکوه آردمان ماه اضطرابِ که گروه ای گولیم پیالنِ زان مانه

بندتان سفیهان ای کرد سخت تر جان پندِ آوه، گفتند انبیا

� �

را شان ا زدن ل و را، شان ا ِن یا ا ِن واب
� �

آهنجتان جان قهرِ زهرِ گشت رنجتان در دوا که دریغا ای

را خَشم پردۀ بگماشت خدا چون را چشم آن چراغ این افزود ظلمت ٢٧۵۵

سما از فزون ست ریاست مان که شما؟ از خواهیم جست رئیسی چه
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پر گشته سرگین ز کشتیی خاصه در؟ بحرِ کشتی ز یابد شرف چه

نمود ذره اندرو آفتابی کبود و کور دیدۀ آن دریغ ای

ندید طینی جز ابلیس دیده ندید و مثل بی بود که آدمی ز

بود خانه را کو جنبید طرف زان نمود دی بهارش دیوانه، چشم ٢٧۶٠

راه ز او بگردد بی دولت، پیش گاه گاه آید که دولت بسا ای

باخت عشق نداند بدبختی، پیش ناشناخت کاید معشوق بسا ای

القَضاست سوء را قلب مقلّب وین ماست حرمان را دیده غلط دِه این

شد ظلّه را شما کوری و لعنت شد قبله را شما سنگین بتِ چون

حق؟ همراز جان و عقل نشاید چون حق انبازِ سنگتان بشاید چون ٢٧۶۵

ملیک همراز زنده نشاید چون شریک شد را هما مرده پشّۀ

خداست تراشیدۀ زنده پشّۀ شماست تراشیدۀ مرده مگر، یا

کیش مارست سرِ را ماران مد خویش صنعت کردِ و خویش اید عاشق

لذّتی و راحتی سر آن در نه نعمتی و دولتی دم آن در نه

یار دو هر آن درخورند و الیق اند مار مد آن بود گردان سر گرد ٢٧٧٠

بشنوی خوش گر الهی نامه، در غزنوی حکیم گوید آنچنان

خر گوش با خر شخص آمد درخور قدر حکم در تو کن فُضولی کم

جان ها با وصف ها مناسب شد ابدان ها و عضوها مناسب شد

بتراشدش حق که جان، با گمان بی باشدش تناسب جانی هر وصف

رو و چشم همچون دانش مناسب پس او کردست قرین جان با صفت چون ٢٧٧۵

نبشت حق که حرف ها مناسب شد زشت و خوب در وصف ها مناسب شد

حسین ای کاتب دست در قلم چون اصبعین نیب هست دل و دیده

بنان زین بسطی و قبض با دل، کلکِ میان در و قهر و لطف ست صبعا

کیستی نیعبصا میان که اجاللیستی گر بنگر قلم ای

مجمع ست راه چار بر تو فرق اصبع ست زین جنبشت و قصد جمله ٢٧٨٠

اوست فَسخ و عزم ز هم فَسخت و عزم اوست نَسخ از حالهات حروفِ این

نیست گاه آ قلم هر تقلّب زین نیست راه تضرع جز و نیاز جز

بد و نیک در کند پیدا خود قدر خَود قدرِ بر ولی داند، قلم این

آمیختند حیل با را ازل تا آویختند پیل و خرگوش در آنچه
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� �

ی ا کاِر ّ خا آوردن، ل د َ َ را س آن یان
� �

انداختن؟ پاک درگاه آن سوی ساختن؟ مثل ها این رسدتان کی ٢٧٨۵

آیت ست او جهر و رس به علم که حضرت ست آن آوردن، مثَل آن

مثَل آری رخ، به یا زلفی به یا کَل تو تا چیزی، رس دانی چه تو

می گشود لب او رس بد، اژدها نبود و دید، عصا را آن موسیی

حبوب و دام این رس دانی چه تو چوب رس نداند شاهی چنان چون

مدَّخَل فضولی موشی کند چون مثَل در موسی چشم شد غلط چون ٢٧٩٠

کَند بر جزوت جزو پاسخ به تا کند اژدرها چو را مثالت آن

دین یوم تا حق ملعونِ شد که تا لعین ابلیس آورد مثال این

تاج و تخت با زمین در شد فرو تا لجاج از قارون آورد مثال این

خاندان صد شد پست ازیشان که دان بوم و زاغ چو را مثالت این

� �

ن سا ی زمان ا وح، ا وم زدن ل 
َ َ

� �

بتاخت تَسخَر پی از مثل گو صد بساخت کشتی بادیه اندر نوح ٢٧٩۵

ابلهی ست و نادان چه کشتی، می کُند نیست آب چاه که بیابانی در

بساز هم پرش می گفت یکی آن و بتاز کشتی ای می گفت یکی آن

کاست گشت نخواهد به چربک ها این خداست فرمان به این همی گفت او
� �

م ی ز ل ُ ُد ت وار د ن ا ِن ُ ب م  ی ی  د د د آن کا ح
� �

می برید حفره دیوار نب در عنید دزدی شب که بشنو مثَل این

می شنود را آهسته اش قط طق بود رنجور او که نیم بیداری ٢٨٠٠

پدر؟ ای کاری چه در را او گفت سر آویخت فرو و بام بر رفت

سنی ای دهل زن گفتا کیی تو می کنی؟ چه نیمشب باشد خیر

بوسبل ای دهل بانگ کو گفت دهل می کوبم گفت کاری؟ چه در

١١۵



معنوی مثنوی

ویلَتا وا حسرتا یا نعرۀ را بانگ این بشنوی فردا گفت

نشناخته هم تو را کژ آن ِرس ساخته بر و کژ و دروغ ست آن ٢٨٠۵

� �

مان آ ماه از ل غام وش، ِ رسا از د ان ن ل
َ َ آن واب

� �

رسول آمد تو نفس پیش به که فَضول دیوِ دان خرگوش آن رس

خَورد خضر وی از که حیوانی آب ز کرد محروم را گول نفس که تا

را نیش شو مستعد گفتی، کفر را معنیش کرده ای بازگونه

شغال؟ را پیالن بترسانید که زُالل در گفتی ماه اضطرابِ

اضطراب در مه ز پیالن َخشْیتِ آب و آری پیل و خرگوش قصۀ ٢٨١٠

عام و خاص زَبونش شد که مهی با خام؟ کورانِ ای آخر مانَد چه این

ملک چه و نفوس چه و عقول چه فلک چِه و آفتاب چِه و مه چِه

بخواب هستم مگر می گویم؟ چه این آفتاب آفتابِ آفتابِ

گم رهان بد ای کردست سرنگون شهان خشم را شهر هزاران صد

شَغاف در کسوفش از آفتابی، شکاف صد می شکافد، خود بر کوه ٢٨١۵

خراب عالم ها کرد دل ها خشم سحاب گرداند خشک مردان خشم

لوط شهرستانِ سیاستگاه در حنوط بی مردگانِ ای بنگرید

استخوان را پیلکان آن کوفتند پران مرغ سه که بود؟ چه خود پیل

رفو نپذیرد و بدرید، را پیل او و ابابیل ست مرغان اَضعفِ

روح و فرعون لشکر مصاف یا نوح؟ طوفان آن نشنید کو کیست ٢٨٢٠

می گسیخت بر آبشان ذره ذره ریخت آب اندر و بشکست روحشان

می ربود را عادیان صرصر آنک و ثمود؟ احوالِ نشنید کو کیست

وغا اندر پیل کُش بدندی که گشا پیالن چنان در باری چشم،

رجوم در همیشه دل خشم زیر ظلوم شاهانِ و پیالن آنچنان

رحمتی غَوثی، نیست و می روند، ظلمتی در ظلمتی از ابد تا ٢٨٢۵

نادیده اید؟ شما و دیدند جمله نشنیده اید؟ مگر بد و نیک نام

نیک مرگ گشاید وا را چشمتان لیک می آرید نادیده را دیده

گور مانند ظلمتی در روی چون نور و خورشید بود پر عالم گیر
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کریم ماه از باشی بسته روزن عظیم نورِ آن از آیی نصیب بی

فراخ؟ جهان های دارد گنه چه کاخ ز رفتستی چاه درون تو ٢٨٣٠

بگو را؟ یوسف روی ببیند چون او مانَد گرگی وصف اندر که جان

شنید کم دالنش سنگین آن گوش رسید کُُه و سنگ به داودی لحن

ِبالرشاد اعلم واله زمان، هر باد انصاف بر و عقل بر آفرین

سبا نم سباها روحاً صدِّقُوا سبا یا کراماً السر صدِّقُوا

القٰاِرعه مخٰازِی نم یؤمنُوکُم طالعه وسشُم مه صدِّقُوهم، ٢٨٣۵

ِبالساهره کُملَْقوی اَنْ لقَب زاهره دُورب مه صدِّقُوهم،

الرجا یحفاتم هم َاکِْرموهم، الدُّجٰى ابِیحصم هم صّدِقُوهم،

َغیرکُم تَصدُّوا ال ُتضلُّوا ال خَیرکُم یرجو سیل من صدِّقُوا

گل و آب ای باش تُرک آن هندوی بهِل تازی هین گوییم پارسی

بگروید آسمان ها، بگرویدند بشنوید شاهان گواهی های هین ٢٨۴٠

� �

حازم ِد َ ثاِل و م َ ی
� �

پرید در بحزمی آخر سویِ یا بنگرید اولینان حالِ به یا

خُباط از دورست که گیری آن دو از احتیاط تدبیر دو در بود؟ چه حزم

پای سوز ریگ هست و آب، نیست روز هفت ره درین گوید یکی آن

روان بینی چشمه ای شب هر به که بِران این، دروغ ست گوید دگر آن

صواب بر باشی و ترس از رهی تا آب تو گیری بر که باشد آن حزم ٢٨۴۵

ستیز مرد بر وای نباشد، ور بریز را این آب، راه در بود گر

کنید میعادی روزِ بهرِ حزم کنید دادی خلیفه زادگان ای

کشید علّیین ز زندانش سوی کَشید کین پدرتان کز عدوی آن

کرد آفات سخرۀ بهشتش از کرد مات را دل شطرنج شه آن

روی زرد فکندش در بکُشتی تا نبرد اندر گرفت بندش جا چند ٢٨۵٠

دیگران ای منگرید سستش سست پهلوان آن با کرده ست اینچنین

ربود بچاالکی پیرایه و تاج حسود آن را ما بابای و مادر

زار زارِ آدم بگریست سال ها خوار و زار و برهنه آنجا کردشان
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ثبت؟ الست جریدۀ اندر چرا که نَبت رویید او چشم اشک ز که

را ریش زو َکَنَد سرور، چنان که را طراریش گیر قیاسی تو ٢٨۵۵

سرش اندر زنید حولی ال تیغ شرش از گل پرستان ای الحذَر

هین نمی بینید را او شما که کمین از را شما همی بیند کو

دغا پنهان و باشد پیدا دانه دانه ها ریزد صیاد دایما

پر و بال تو بر دام نبندد تا الحذر بدیدی، دانه کجا هر

خورد تزویر بی صحرای از دانه کرد دانه بترک کو مرغی زانک ٢٨۶٠

نبست را بالش و پر دامی هیچ جست دام از و شد قانع بدان هم

� �

وا و ص از د م ک ی غ آن کار ِت وخا
� �

ببست دامی دانه سوی دیده نشست دیواری فوق مرغی باز

می کشد دانه به حرصش نظر یک می کُند صحرا سوی او نظر یک

کرد خالیش خرد از ناگهانی کرد چالیش نظر آن با نظر این

گماشت صحرا بر و کند بر نظر زان گذاشت را تردد کان مرغی باز ٢٨۶۵

او شد آزادان جمله امام تا هل بخّاً او، بال و پر شاد

نشست آزادی و امن مقام در بِرست سازد، مقتدا را او که هر

منزلش شد چمن و گلستان تا دلش آمد حازمان شاه زانک

عزم و تدبیر کُنی گر کُن چنین این حزم ز راضی او و راضی ازو حزم

داده ای بریدن در را خود حلق افتاده ای حرص دام در بارها ٢٨٧٠

کرد شاد را شما و پذرفت توبه کرد آزاد لطف توابِ آن بازت

بِالجزا العفال َزوجنٰا نَحن کَذا عدْنَا کَذا عدْتُم انْ گفت

الجرم دوانه جفتش را آن آید آورم خود برِ را جفتی که چون

دگر جفتی رسد جفتی، رسد چون اثر با را عمل این کردیم جفت

شوی جوی او پس می آید جفت شوی جفت از غارتی رباید چون ٢٨٧۵

زدیت توبه دیدۀ اندر خاک آمدیت دام این سوی دیگر بار

منه سو این روی بگریز هین گفت گره از بگشاد تواب بازِتان

کشید آتش جانب را جانتان رسید نسیان پروانۀ چون باز
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یکی تو بنگر سوزیده پرِ در شکی و نسیان پروانه ای کُن کم

پیچ پیچ نداری دانه آن سوی هیچ که باشد آن شُکر رهیدی چون ٢٨٨٠

عدو خوفِ بی و دام بی روزیی او بخشد گویی، شُکر چون ترا تا

کرد یاد بباید را حق نعمت کرد آزاد که تان نعمت آن شکر

خدا ای دِه رها دامم از گفتی بال در و رنج ها اندر چند

زنم شیطان دیدۀ اندر خاک کنم احسان کنم، خدمت چنین تا

� �

را تان ز از م ساز خا د یا ون تان ن ا ی تان ز گان س دن ذر کا ح
� �

چنانش گرداند خُرد سرما زخم استخوانش گردد جمع زمستان سگ ٢٨٨۵

کردنم باید سنگ از خانه ای منم که تن قدر کین بگوید کو

سنگ ز سازم خانه ای سرما بهر بچنگ من بیاید، تابستان که چون

شاد پوست گردد، پهن استخوان ها گشاد از بیاید تابستان چونک

کیا ای گنجم خانه کدامین در را خویش بیند زفت چون او، گوید

خودرایه ای غَری، سیری کاهلی، سایه ای در کَشَد پا گردد، زَفت ٢٨٩٠

بگو گنجم؟ کی خانه در او گوید عمو ای ساز خانه ای دل گویدش

نورد در گردد خُرد آید، درهم درد وقت در تو حرص استخوان

استانه ای باشدم زمستان در خانه ای بسازم توبه از گویی

رفت تو از خانه سودای سگ همچو زَفت حرص آن شدت و درد، بشُد چون

رود؟ نعمت سوی کی شُکرباره بود نعمت از خوشتر نعمت شکر ٢٨٩۵

دوست کوی تا ترا آرد شُکر آنک ز پوست چو نعمت و نعمت جانِ شکر

شاه شکرِ بدام کن نعمت صید انتباه شکر و غفلت، آرد نعمت

فقیر ایثار نعمت صد کنی تا میر و پرچشم کند شکرت نعمت

دق و شکم خواری تو از رود تا حق نُقل و طعام از نوشی سیر

� �

ریا َ آوردِن ت ّ و دن، ت از را یا ا دِن ع
� �

بود کس دِه درین اَر گفتید اینچ بود بس نَصوحان ای گفتند قوم ٢٩٠٠
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سبق خالق بر برد نداند کس حق بنهاد ما دل های بر قفل

دِگر گو و بگفت شد نخواهد این تصویرگر آن کرد این ما نقش

نو باش گویی سال صد را کهنه شو لعل گویی سال صد را سنگ

شیر که یا شو عسل گویی را آب گیر آب صفات گویی را خاک

خاکیان و تراب و آب خالق افالکیان و او افالک خالق ٢٩٠۵

نَما و تیره رویی را گل و آب صفا و دوران داد را آسمان

خرید صفوت گل و آب تواند کی گزید دردی آسمان تواند کی

کَهی چون به جهدی گردد کُهی کی رهی را یک هر کردست قسمتی
� �

را ریان ّسالم ا م ع یا ا واب
� �

کشید سر زان نتان که وصف هایی، آفرید کاری، گفتند انبیا

رضی می گردد مبغوض، کسی که عارضی وصف هایِ او آفرید و ٢٩١٠

هست راه شو، زر که گویی را مس بیهده ست شو، زر که گویی را سنگ

جایزست شو گل که گویی را خاک عاجزست شو، گل که گویی را ریگ

عمی ست و فَطس و لنگی به مثل آن نیست چاره را کان دادست رنج ها

سرست درد و لقوه به مثل آن هست چاره را کان دادست رنج ها

گزاف از دواها و درد این نیست ایتالف بهرِ ساخت دواها این ٢٩١۵

بدست آن بیاید جویی به جِد چون هست چاره را رنجها اغلب بلک

� �

را ریا ی ت  ّ ان کا دن ر ّ م
� �

دوا بپذیرد که رنجی زان نیست ما رنج این گروه ای گفتند قوم

بند لحظه هر زان می گشت سخت تر پند و افسون زین گفتید سال ها

شدی زایل ذره ای وی از آخر بدی قابل مرض این را دوا گر

دگر جایی رود دریا، خورد گر جگر در ناید آب شد، چون سدّه ٢٩٢٠

استقا آن نشکند را تشنگی پا و دست گیرد آماس الجرم
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� �

را شان ا ّسالم ا م ع یا ا واب باز
� �

بی حدست باری رحمت هایِ و فضل بدست نومیدی گفتند انبیا

زنید رحمت این فَتراکِ در دست ناامید نشاید محسن چنین از

گذشت سختی شد بگشاده آن از بعد گشت صعب اول که کارا بسا ای

خورشیدهاست بسی ظلمت پس از اومیدهاست بسی نومیدی بعد ٢٩٢۵

زدیت بر دل بر و گوش بر قفل ها شدیت سنگین شما که گرفتم خود

کردنی ست فرمان و تسلیم ما کار نیست کار قبولی با را ما هیچ

گویندگی این خود از را ما نیست بندگی این بفرمودست مان او

ما کاریم او، گوید ریگی به گر ما داریم او امر برای جان

نیست کار خلقش ِرد و قبول با نیست یار را نَبی جانِ حق غیر ٢٩٣٠

دوست بهر از شدیم دشمن رو و زشت ازوست رساالتش تبلیغ مزد

بیستیم جا هر راه بعدِ ز تا نیستیم ملوالن درگَه برین ما

بود محبس در یار فراق کز بود کس آن ملول و بسته فرو دل

شاکرست جان رحمتش نثارِ در حاضرست ما با مطلوب و دلبر

نیست راه را پژمردگی و پیری گلشنی ست و الله زار ما دل در ٢٩٣۵

ظریف و خندان و شیرین و تازه لطیف و جوانیم و تر دایما

منفکی ست ما از کوته و دراز که یکی ست یکساعت و سال صد ما پیش

کجاست؟ جان اندر کوته و دراز آن جسم هاست در کوتهی و دراز آن

لهف و اندوه بی روزِ یک پیششان کهف اصحاب آن سال نُه و سیصد

عدم از ارواح آمد باز تن به که هم روز یک بنمودشان وانگهی ٢٩۴٠

مالل و پیری و سیری، بود کی سال و ماه یا شب و روز نباشد چون

ایزدی ست لطف سغراق از مستی بی خودی ست چون عدم گلستان در

ورد اَنفاس جعل آرد وهم به کی نخَورد کو کس هر یدْرِ، مل یذُق مل

آن معدوم شدی موهومان همچو آن موهوم بدی اَر موهوم، نیست

زشت خوک از خوب روی تابد هیچ بهشت؟ آرد چون وهم اندر دوزخ ٢٩۴۵

دهان تا رسیده لقمه این چنین مهان ای هان مبر، خود گلوی هین
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کرده ایم آسان خویش اهل بر ره برده ایم پایان صعب راه های

� �

ّسالم م ا ع یا ا ه َ راِض ا وم دِن ر ّ م
� �

مرتدیت و ضدیت و مایید نَحس خودیت سعدِ شما از گفتند قوم

عنا و را ما افکندید غم در اندیشه ها از بد فارغ ما جان

افتراق صد زشتتان فال ز شد اتّفاق و بود که جمعیت ذوقِ ٢٩۵٠

شما از گشتیم مرگ اندیش مرغ ما بودیم شکر نُقل طوطی

مسَتنَْکری ست آوازۀ کجا هر غم گستَری ست افسانۀ کجا هر

ماَْخذَست نکالی، مسخی، کجا هر بذست فالِ جهان اندر کجا هر

مشتهی ست را شما غم انگیزی در شماست فالِ و قصه مثالِ در

� �

ّسالم ا م ع یا ا واب باز
� �

مدد دارد جانتان میان از بد و زشت فالِ گفتند انبیا ٢٩۵۵

سر سوی از تو قصد در اژدها خطر با باشی خفته جایی تو گر

خَورد اژدرهات نه ار زود، بِجِه که کرد گاه آ ترا مر مهربانی

روشنی در ببین جِِه، بر چه؟ فالِ می زنی؟ چون بد فالِ بگویی تو

سرا سوی می برم می رهانم، ترا خود من بد فالِ میان از

جهان اهل ندید آنچه بدید کو نهان از کننده ست گه آ نَبی چون ٢٩۶٠

شَر و شور آرد بر رنجی چنین که مخُور غوره گویدت طبیبی گر

می کنی موثم را ناصح تو پس می زنی؟ چون بد فال بگویی تو

پسیچ اندر مکن کاری آنچنان هیچ کامروز گویدت منجم ور

می خری آید، راست دوباره یک اختری دروغ بینی ار ره صد

غالف؟ در تو از ماند چون صحتش خالف هرگز نشد ما نجوم این ٢٩۶۵

عیان از خود ما و گاه، آ می کنند گمان از منجم آن و طبیب آن

منکران سوی به می آرد حمله کَران از آتش و می بینیم دود

شوم فال قالِ ماست زیانِ که مقال زین کن خمش همی گویی تو

١٢٢



سوم دفتر

می روی جا هر تست با بد فال نشنوی را ناصحان نُصح که ای

ُکنَد گه آ بیندش، بامی ز او می رود بر تو پشت بر افعیی ٢٩٧٠

سخُن آن رفت خود باش خوش او گوید مکن غمگینم خاموش، گوییش

جستَنت شادی جمله گردد تلخ گردنت بر دهان افعی زند چون

فغان؟ در گریبان بنَدریدی چون فالن؟ ای بود همین گویی بدو پس

بدی و نمودی جِد آن مرا تا می زدی سنگی تو باالیم ز یا

کرده ای شادم نیک بگویی تو می آزرده ای زآنک بگوید او ٢٩٧۵

بند خشک زین ترا من رهانم تا بپند جوامردی کردم من گفت

ساختی طغیان و ایذا مایۀ نَشناختی آن حق لئیمی، از

کنی نیکویی چو تو، با کند بد دنی لئیمان خوی بود این

نیکویش نسازد و لئیمست که منحنیش می کن صبر زین را نفس

دهد هفصد عوض او را یکی مر سزد احسان، کنی گر کریمی، با ٢٩٨٠

وفا با بس ترا گردد بنده ای جفا و قهر کنی چون لئیمی با

ربنا نداشان دوزخ در باز جفا نعمت در کارند کافران

� �ً َ َاو ْوعاً َ یا ِ
ِاْ ی د با ّران ت د َ َ ھان ن ا داِن ز و ھان آن دوزِخ دن آ ِت ح

� �

شوند جافی خود بینند، وفا چون شوند صافی جفا در لئیمان که

َفخ ست بیگانه مرغ پای بند دوزخ ست پس طاعاتشان مسجد

مقیم را حق شود ذاکر کاندرو لیم و دزد صومعۀ زندان هست ٢٩٨۵

سقَر گردن کش عبادتگاه شد بشر از مقصود بود عبادت چون

بدست خدمت این مقصود ازو لیک دست کار هر در هست را آدمی

جهان از مقصود نیست عبادت جز بخوان این انْس، و جِنال َخلَقْت ما

می شود هم کنی، بالش توش گر بود فن آن کتاب از مقصود گرچه

سود ارشاد و دانش و بود علم نبود بالش این مقصود ازو لیک ٢٩٩٠

را ادبِار ظفر بر برگزیدی را شمشیر ساختی میخی تو گر

معبدی ست را آدمی یک هر لیک هدی ست و علم بشر از مقصود گرچه

َتهَقمَاس لئیم مرد معبدِ تَهماَْکر کریم مرد معبدِ

١٢٣



معنوی مثنوی

دهند بر تا بده را کریمان مر نهند سر تا بزن، را لئیمان مر

مزید را اینها و را، آنها دوزخ آفرید مسجد دو هر حق الجرم ٢٩٩۵

زحیر قوم سر آرند فرود تا صغیر بابِ در، قُدس موسی ساخت

نیاز و صغیرست باب آن دوزخ سرفراز و بدند جباران زآنک

� �

ت، ا ه سا د، با ق ِ
ّ ّباران دِن ّ را وک م ورت ی عا ق آنک یان

ل ا ا ی ّباراِن وع ر ت دس ُ ِض َرَ ت سا ر باب ّسالم ا ه ع ی و نان
ٌة َّ

ِ وا ُوُ و دًا َّ ُ باَب ا ُوا ُاْدُخ ن آ ِ و
� �

هان ساخت صغیری باب شهان از استخوان و گوشت ز حق که آنچنان

دشمنند را کبریا سجدۀ چونک کنند ایشان سجدۀ دنیا اهل

پهلوان و میر محراب، آن نام محرابشان سرگین دانکی ساخت ٣٠٠٠

خالی نیید شما پاکان، نیشکر نه اید پاکی حضرتِ این الیق

بگروند را کو عارست را شیر شوند خاضع خسان این را سگان آن

او؟ ترسد شیران ز تا بود که موش موش خُو هر شحنه باشد گربه

بود؟ حق آفتاب ز کی خوفشان بود حق کالب از ایشان خوف

ابلهان این درخورِ اَدنَی ِبر مهان آن وِرد اعلی ست ربِی ٣٠٠۵

مشک ناف آهوتگانِ آن بلک مصاف شیرانِ ز ترسد کی موش

نویس نعمت ولی و خداوند تُوش دیگ لیس ای کاسه لیس پیش به ور

هست که داند هم و میر گیرد خشم دست دور بگویم شرحی ار کن، بس

لئیم گردن نهد تا لئیمان با کریم ای کُن بد که آمد این حاصل

کند کُفران بد نفس لئیمان چون کند احسان چون نفس لئیم با ٣٠١٠

ماکرند و طاغی اند نعمت اهل شاکرند محنت اهل که بد سبب زین

صاحب عبا خستۀ شاکر هست زرین قَبا بگلَرِ طاغی هست

سقَم و بلوٰى ز می روید شکر نعم؟ و اَمالک ز روید کی شُکر

� �

ی ٔه ی و ق ٔه ّ
� �

١٢۴



سوم دفتر

می درید را جامه ها می زد، چرخ دید سفره روزی میخ بر صوفیی

دوا نَک را دردها و قحط ها بی نوا نوای نَک می زد بانگ ٣٠١۵

شد یار او با بود صوفی که هر شد بسیار او شور و دود چونک

می شدند بی خود و مست چندی تایِ می زدند هویی و های و کخ کخی

تهی ست نان وز آویخته سفره ای چیست؟ که را صوفی گفت بوالفضولی

نیستی عاشق که هستی، بجو تو بی معنیستی نقش ور ور گفت

صادق ست کو هر نیست هستی بند است عاشق غذای نان بی نان عشق ٣٠٢٠

سود سرمایه بی هست را عاشقان وجود با نبود کار را عاشقان

می برند میدان ز گو و نه دست می پرند عالم گرد و نه بال

بافت زنبیل همی ببریده دست یافت بوی معنی ز کو فقیری آن

واحدند نفس و یک رنگ عدم، چون زدند خیمه عدم اندر عاشقان

پوت و لوت باشد بوی را پری مر لوت؟ ذوقِ شناسد کی شیرخواره ٣٠٢۵

او خوی ضدّ اوست خوی چونک او بوی از برد بو کی آدمی

خوش لوت من صد ز آن، نیابی تو بوی کش پریِ آن، بو از یابد

جمیل بطیس پیش باشد آب نیل آب آن بود خون قبطی پیش

عوان فرعونِ ز باشد گه غرقه اسرائیلیان ز بحر باشد جاده

� �

وی از ق وی دن و ف، و روی از ّق جام دن ّسالم، ا ه ع وب ودِن وص
دو ن از م ُ ُر و ان ا مان ِ و ف و

� �

رسید؟ کی اخوان به آن بد، او خاص بدید یوسف رخ از یعقوب آنچ ٣٠٣٠

می کَند چه او بهر از به کین آن و می کُند چه در خویش عشقش ز این

مشتهی ست کو پر، یعقوب ست پیش تهی ست نان از این پیش او سفرۀ

بِالطهور ا گفت صلوةَ ال حور روی نبیند ناشُسته روی

جان ها قوت روی ست ازین جوع جان ها پوتِ و لوت باشد عشق

جا دور از می رسید نانش بوی را یعقوب آن بود یوسف جوع ٣٠٣۵

می نیافت یوسف پیراهان بوی می شتافت را، پیرهن بستد که آن

بو می بویید یعقوب، بد که چون او بود سو زان فرسنگ صد آنک و
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حبیب نه کس، آن علم ست حافظ بی نصیب دانش ز عالم بسا ای

عام جنس از مستمع باشد گرچه مشام همی یابد وی از مستمع

جاریه ست نَخاسی آن بدست چون عاریه ست بدستش پیراهان زانک ٣٠۴٠

مشتری ست برای از او کف در سرسری ست نَخاسی پیش جاریه

نی راه دیگر سوی را یکی هر دادنی روزی حق ست قسمت

زده این راه زشت خیال یک شده آن باغ نیک خیالِ یک

گداخت جایِ و دوزخ خیالی وز ساخت باغ خیالی کز خدایی آن

او؟ گلخن های جای داند کی پس او؟ گلشن های راه داند کی پس ٣٠۴۵

خیال؟ آید جان ِکنر کدامین کز مجال در نبیند دل دیدبانِ

خیال ناخوش هر راه کردی بند احتیال ز را، مطلعش بدیدی گر

عدم؟ بند در و مرصاد بود که قدم آنجا را جاسوس رسد کی

ُشهره یار ای بود این اَعمٰى قَبض کوروار کُن به کف فضلش دامن

وی ست جانِ تُقَی که نیکبختی وی ست فرمان و امر او، دامن ٣٠۵٠

عذاب اندر او پهلوی یکی آن و آب جوی و مرغزار در یکی آن

کیست حبس در این که مانده عجب آن و چیست؟ ز این ذوق که مانده عجب او

دواست صد اینجا که زردی؟ چرا هین چشمه هاست اینجا که خُشکی؟ چرا هین

آمدن نیارم من جان ای گوید چمن اندر آ در هین همنشینا

� �

ق با ناجات و ماز ت دا م س ُا و ود باره ماز ش غال و ر ا کا ح
� �

سر بردار هال سنقُر زد بانگ سحر گرمابه محتاج شُد میر ٣٠۵۵

ناگزیر ای رویم گرمابه تابه بگیر اَلتون از گل و مندیل و طاس

بدُو دو او با رفت و برگرفت نکو مندیلی و طاس دم آن سنقُر

مال در سنقُر گوش اندر آمد صال بانگِ و بد ره بر مسجدی

بنده نواز ای من میرِ ای گفت نماز در مولع سخت سنقُر بود

یکُن لم خوانم و فرض گزارم تا صبرکن زمانی دکّان برین تو ٣٠۶٠

شدند فارغ وِردها و ازنماز آمدند بیرون قوم و امام چون

داشت چشم زمانی را سنقُر میر، چاشت نزدیک تا ماند آنجا سنقُر
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فنون ذو این می نگذاردم گفت برون؟ نایی چرا سنقُر ای گفت

منی گوش در که غافل، نیستم روشنی ای آمدم نَک کن، صبر

مرد تیباش از گشت عاجز تاکه کرد بانگ و کرد صبر نوبت هفت ٣٠۶۵

محترم ای هنوز آیم برون تا می نگذاردم بود این پاسخش

نشاند؟ کت آنجا می دارد؟ وا کیت نماند کس اندر مسجد آخر گفت

اندرون در مرا هم او است بسته برون از بسته استت آنک گفت

برون کایم مرا می بنگذارد درون کایی ترا نگذارد آنک

رهی این پای بست سو بدین او نهی پا سو کزین نگذارد آنک ٣٠٧٠

درون نگذارد بحر را خاکیان برون نگذارد بحر را ماهیان

باطل ست اینجا تدبیر و حیله گل ست از حیوان و آب، ماهی اصل

رِضا واندر زن تسلیم در دست خدا گشاینده و َزفت ست قفل

کبریا از جز نیست گشایش این مفتاح ها شود گر ذره ذره

خویش پیر از جوان بخت آن یابی خویش تدبیرِ شود فراموشت چون ٣٠٧۵

کنند آزادت آنگه گشتی، بنده کنند یادت خودی، فراموش چون
� �

ُل ُ ُّ ا ْیاَس َ ْ ا اَذا ّی َ و ان ن ُ ای ذ و ول از یا ا دن د و
� �

پند و وعظ را آن و را این می دهیم چند که خاطر با گفتند انبیا

بکی تا هین قفص در دمیدن در غی ز سردی آهن کوبیم چند

است معده سوز ز دندان تیزی است وعده و قضا از خلق جنبش

دم ز نه باشد گنده سر از ماهی دوم نفس بر راند اول نفس ٣٠٨٠

ناگزیر شد حق گفت بلّغ چونک تیر چو می ران خَر و می دان هم لیک

چیستی بینی چندانک کن جهد کیستی دو کزین نمی دانی تو

را کار آن می کنی توکّل بر را بار کشتی پشت بر نهی چون

ناجیی یا سفر اندر غرقه ای کیی دو هر از که نمی دانی تو

یم و کشتی در تاخت نخواهم بر کیم من ندانم تا بگویی گر ٣٠٨۵

فرقه ام کدامین کز گردان کشف غرقه ام یا ناجیم ره درین من

دیگران همچون خشک امید بر گمان با ره این رفت نخواهم من
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رو دو این سر غیب ست در زانک تو ز ناید بازرگانیی هیچ

زیان نه دارد سود نه طلب در شیشه جان ترسنده طبع تاجر

شعله خوار باشد که یابد او نور خوار و محرومست که دارد زیان بل ٣٠٩٠

رها یابی کزین اَولی دین کار کارها جمله بوک ست بر چونک

بالصواب اعلم هال امید جز باب قَرع بدینجا دستوری نیست

� �

رجا و ت وف  د ق ماِن ا آن یان
� �

دوک چو شد کوشش ز گردنشان گرچه بوک و اومیدست پیشه هر داعی

می دود روزی بوکِ و امید بر رود دکّان سوی چون بامدادان

قوی؟ چونی تو هست، حرمان خوف می روی؟ چون نبودت، روزی بوکِ ٣٠٩۵

جوت؟ و جست اندر سست نکردت چون لوت کسبِ در ازل حرمانِ خوف

بیش خوف این کاهلی اندر هست پیش هست حرمان خوف گرچه گویی

خطر افزون کاهلی اندر دارم بیشتر امیدم کوشش در هست

زیان خوفِ این می گیرد دامنت بدگمان ای دین کار در چرا پس

اولیا؟ و انبیا سودند چه در ما بازارِ این لکَاه ندیدی یا ٣١٠٠

سود؟ بستند چون بازار اندرین نمود رو کانشان چه رفتن دکان زین

شد حمال شد، رام را آن بحر شد خلخال چون رام را آن آتش

شد محکوم و بنده را آن باد شد موم چون شد، رام را آن آهن

� �

یاَء ِ
ْ َا یاَء أْو ی عا ِ ِهللاّ ِانَّ ود ّسالم ا ه ع ول ر آنک یان

� �

شوند؟ کی ظاهر خلقانِ شُهرۀ می روند پنهان سخت دیگر قوم

نفس یک کیاشان بر نیفتد بر کس هیچ چشم و دارند، همه این ٣١٠۵

هم ابدال نشنوند را نامشان حرم در ایشان هم َکرامت شان هم

بیا که سو آن می خواند ترا کو خدا کرم های نمی دانی یا

اوست اعالم بنگری که طرف هر اوست کراما همه عالم جهت شش

مرا سوزد مگو و زود آ اندر آ در آتش گویدت کریمی چون
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� �

ن و و ُه ْ َ ُ ّ ا َی ِ َر س اَ ن دا ا ش آ ُ ور ل د کا ح
� �

شدست شخصی او مهمانی به که آمدست مالک فرزند اَنس از ٣١١٠

زردفام را دستارخوان انس دید طعام بعد کز کرد حکایت او

یک دمه تنورش در افکن اندر خادمه ای گفت آلوده و چرکن

هوشمند را دستارخوان زمان آن فکند در آتش ز پر تنور در

بدند کَندوری دود انتظار شدند حیران آن در مهمانان جمله

دور اوساخ آن از و اسپید و پاک تنور از آورد بر یکساعت بعد ٣١١۵

نیز گشت منَقَّی و نسوزید چون عزیز صحابی ای گفتند قوم

دستارخوان اندرین بمالید بس دهان و دست مصطفی زانک گفت

اقتراب کن لبی و دست چنان با عذاب و نار از ترسنده دل ای

گشاد خواهد چه ها را عاشق جان داد تشریف چنین را جمادی چون

نبرد در جان ای باش مردان خاک کرد قبله چون را کعبه کلوخ مر ٣١٢٠

همه این با خود حال نگویی تو خادمه آن با گفتند آن از بعد

پی اسرار در بردست او گیرم وی گفت از آن زود فکندی چون

ستی ای آتش اندر فکندی چون قیمتی دستارخوان این چنین

نااُمید ایشان اکرام ز نیستم اعتماد کریمان بر دارم گفت

ندم بی آتش عین اندر رو در گویدم او اگر بود چه میزری ٣١٢۵

امید بس دارم اله عباد از اعتماد کمال از افتم اندر

رازدان کریم هر اعتماد ز دستارخوان این نه اندازم در سر

زن صدق از مرد صدق نباید کَم زن اکسیر برین خود برادر ای

بود اشکم زِ کم که باشد دلی آن بود کم زن از که مردی دل آن

� �

ی ی آ و ی ن از ی را ب کاروان ّسالم ا ه ع ول ر دن ر یاد ٔه ّ
ه دا ا ون زبان ق خ و ران ھاده گ دل و د ود ده ما

� �

قرب بارانشان قحط از شد خشک عرب از گروهی وادی آن اندر ٣١٣٠
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خوانده بر خود مرگ کاروانی مانده بیابان آن میان در

عون بهر ره از شد پیدا مصطفی، کَون دو هر مغیثِ آن ناگهانی

سترگ و صعب ره و ریگ، تفِ بر بزرگ بس کاروانی آنجا دید

ریخته سو هر ریگ اندر خلق آویخته زبان را اشترانشان

دوید کُثبان آن سوی یاری چند روید زوتر هین گفت آمد رحمش ٣١٣۵

می برد زودی به خود میر سوی آورد مشک شتر بر سیاهی گر

مر فرمانِ با آرید من سوی شتر با را سیه شتربانِ آن

آنچنان بدیدند یکساعت بعد طالبان آن آمدند کُثبان سوی

هدیه بری چون آب، پر راویه اُشتری با سیه، می شد، بنده ای

الوری رخَی البشَّر، فَخْر طرف، این ترا می خواند گفتند بدو پس ٣١۴٠

قندخو ماه روی آن او گفت او؟ کیست را، او نشناسم من گفت

شاعرست آن مگر او مانا گفت هست که کردندش تعریف نوع ها

شبر نیم او جانب نیایم من به سحر او کرد زبون را گروهی که

تف و تشنیع در برداشت فغان او طرف آن آوریدند َکش کَشانش

نیز بردارید و آب، نوشید گفت عزیز آن پیش به کشیدندش چون ٣١۴۵

خورد آب زان کسی هر و اشتران کرد سیراب او مشک زان را جمله

او رشک از ماند خیره گردون ابر او مشک از ،شکم و کرد پر راویه

هاویه؟ چندان سوز گردد سرد راویه یک کز دیدست کسی این

اضطراب؟ بی پر شکم چندین گشت آب مشکِ یک کز دیدست کسی این

اصل بحرِ از او امر از می رسید فَضل موج و بود روپوش خود شکم ٣١۵٠

آب ها سردی ز گردد هوا، آن و هوا همی گردد جوشش از آب

عدم از تکوین رویانید آب حکَم زین بیرون و علّت بی بلک

چفسیده ای بر جهل از سبب، در دیده ای سبب ها چون طفلی، ز تو

مایلی زان روپوش ها این سوی غافلی مسبِب از سبب ها با

می کُنی ربناها و ربنا می زنی سر بر رفت سبب ها چون ٣١۵۵

عجب ای کردی؟ یاد صنعم ز چون سبب سوی برو می گوید رب

دمدمه آن و سبب سوی ننگرم همه بینم ترا من پس زین گفت

سست میثاق و توبه اندر تو ای تست کارِ لعادوا ردوا گویدش
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تنم رحمت بر پرست، رحمتم کنم رحمت ننگرم، آن من لیک

مرا می خوانی چو دم این کرم، از عطا بدهم بدت، عهدِ ننگرم ٣١۶٠

خو؟ بحر ای این چیست محمد یا او کارِ اندر شد حیران قافله

را کرد هم عرب هم کردی غرقه را خُرد مشکِ روپوش کرده ای

� �

ی عا ّ ا ِباْذِن دن، درو را یاه غالم آن و ه دن آب ب از غالم آن شک َ
� �

بد و نیک شکایت در نگویی تا خود مشک بین پر تو اکنون غالم ای

او ایمانِ المکان از می دمید او برهان از شد حیران سیه آن

شده آن فیض روپوش او مشکِ شده ریزان هوا از دید چشمه ای ٣١۶۵

بدید غیبی چشمۀ معین تا درید بر هم روپوش ها نظر، زان

مقام وز خواجه ز فراموشش شد غالم دم آن کرد آب پر چشم ها

اله جانش در افکند زلزله راه به رفتن از ماند پایش و دست

مستفید ای رو باز آ، خویش به که کشید بازش مصلحت، بهر باز

چست و چاالک آ در ره در زمان این تست پیش حیرت نیست، حیرت وقت ٣١٧٠

بداد بس عاشقانه بوسه های نهاد رو بر مصطفی دست های

َفرخش او کرد و مالید زمان آن رخش بر مبارک دستِ مصطفی

شبش شد روشن روزِ و بدر همچو حبش زادۀ و زنگی آن سپید شد

حال گوی وا بده، رو اکنون گفتش دالل در و جمال در شد یوسفی

دست ز رفتن در می نشناخت پای مست پای بی و سر بی همی شد او ٣١٧۵

کاروان نواحی از خواجه، سوی روان پر، مشکِ دو با بیامد پس

� �

ن و ت او ن نا و د، را ود غالم وا دن د
ت دا ا ن ت د ا دا و و ه ای، ُ و ا غالم

� �

بخواند را ده آن اهل تحیر از ماند خیره و بدید دورش از خواجه

زنگی جبین؟ بندۀ شد کجا پس این هست ما، اشتر ما، راویۀ
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نور روش از روز نورِ بر می زند دور ز می آید بدری ست یکی این

شد؟ کُشته و رسید گرگی بدو یا شد؟ سرگشته مگر ما؟ غالم کو ٣١٨٠

ُترکی ستی؟ یا و زادی یمن از کیستی؟ گفتش پیش بیامد چون

مجو حیلت نما، وا بکُشتی، گر گو راست کردی؟ چه را غالمم گو

آمدم؟ خون درین خود پای به چون آمدم چون تو به کُشتم، اگر گفت

روشنم یزدان فضل دست کرد منم اینک بگفت من؟ غالم کو

راست به جز من از رست نخواهی هین کجاست من غالم می گویی؟ چه هی ٣١٨۵

تَمام من یکایک گویم وا جمله غالم آن با ترا اسرار گفت

ماجرا گویم باز اکنون به تا مرا تو خریدی که زمانی زان

گشود صبحی من شَبدیزِ از گرچه وجود در همانم که بدانی تا

خاک و اَرکان از و رنگست از فارغ پاک جان ولیکن شد، دیگر رنگ

کنند خُم و مشک تَرک آب نوشان کُنند گم را ما زود تن شناسان ٣١٩٠

چند و بی چونند دریای غرقۀ فارغ اند عددها از جان شناسان

قیاس فرزند نه شو، بینش یار شناس را جان جان، راه از و شو جان

گشته اند صورت دو را حکمت بهر سرِرشته اند یک عقل، با ملَک چون

گرفت فَر و ،پر بگذاشت خرد وین گرفت پر و بال مرغ چون ملَک آن

شدند همدیگر پشت رو خوش دو هر آمدند مناصر دو هر الجرم ٣١٩۵

ساجدی و معین را آدم دو هر واجدی را حق عقل هم ملک هم

حاسدی و عدو را آدم بوده واحدی اول ز بوده شیطان و نفس

خمید او دید مؤتمن نورِ که آن و رمید او دید بدن را آدم که آن

طین غیر ندیده دیده را دو وین ازین بودند دیده روشنان دو، آن

خواند انجیل جهود بر نشاید چون بماند یخ بر خر چو اکنون بیان این ٣٢٠٠

کَر؟ پیش در زدن بربط توان کی عمر؟ از گفتن شیعه با توان کی

بس ست برآوردم که هویی های َکس ست یک گوشه به دِه در گر لیک

رسوخ با مشَرِح، گردد، ناطقی کلوخ و سنگ را شرح قستحم
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� �

ت حا دعاء با ه اض َا و یان َا و ن َار و ماوات از د آ و داد ی عا ق آنک یان
ت قاق  ا واِه ار ا َدٰعاُه ِاذا َّ َ ْ ُ ا ُب ُ ن َّ َا ی د د دن د با زی تاج را ود د آ

� �

کرد آغاز سخن طفلی چنان که درد و بودست مریمی نیاز آن

نهفت در دارد گفت جزوت جزو بگفت او، برای او، بی او، جزوِ ٣٢٠۵

نهی پا و دست چند را منکری رهی ای شوندت شاهد پا و دست

بخفت و دید ترا ناطق ناطقۀ گفت و شرح قسَتحم نباشی ور

جست که چیزی طالبی، بیابد تا رست محتاج پی از رویید، چه هر

آفرید حاجات دفع برای از آفرید سماوات گر تعالی حق

رود آنجا نوا فَقری، کجا هر رود آنجا دوا دردی، کجا هر ٣٢١٠

رود آنجا آب کشتی ست کجا هر رود آنجا جواب مشکل، کجا هر

پست و باال از آب بجوشد تا بدست آور تشنگی جو، کم آب

او؟ شیر پستان ز گردد روان کی گلو نازک طفلکِ نزاید تا

گرو را حرارت و تشنه شوی تا بدو پستی ها و باال بدین رو

کیا ای بنوشی جو آب بانگ هوا زنبورِ بانگ آن از بعد ٣٢١۵

می کشیش او سوی گیری، را آب حشیش از نباشد کم تو حاجت

خوشی یابد تا خشک، زرع سوی می کشی تو، را آب گیری گوش

کوثرست آب ز پر رحمت ابر مضمرست جواهر کش را جان زرع

ِبالصواب اَعلم هال باش، تشنه خطاب آید ربهم سقَاهم تا

� �

ّسالم ا ه ع ی دیک واره ر ل با کا زِن آن ن آ
م ّس و ه ع ا صّی ول ر ات ی وار دِن ق و

� �

امتحان ز شد دوان پیغامبر سوی کافران از زنی یک دِه آن از هم ٣٢٢٠

کنار بر را زن ماه دو کودکی خمار با آمد در پیغامبر پیش

الیک ِجِىنٰا قَد اله رسول یا علَیک هال لَّمس کودک گفت

بگوش را شهادت این افکند کیت خموش هی گفتش خشم از مادرش
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جریر؟ طفلی در گشت زبانت که صغیر طفل ای آموخت کیت این

رسیل من جبرئیلم با بیان در جبرئیل آنگه آموخت، حق گفت ٣٢٢۵

منظرت باال به کن می نبینی سرت باالی که گفتا کو گفت

دلیل گونه صد به گشته مرا مر جبرئیل تو سر بر ایستاده

کاملی بدری چو تابان سرت بر بلی که گفتا تو؟ می بینی گفت

سفول زین می رهاند علُوم زان رسول وصف مرا می بیاموزد

مطیع شو و گو باز نامت؟ چیست رضیع طفل ای گفت رسولش پس ٣٢٣٠

حیز مشت یک این پیش عزی عبدِ عبدالعزیز حق پیش نامم گفت

پیغامبری این دادت که آن حق بری و بیزار و پاک عزٰى ز من

صدر اصحاب چون گفته بالغ درس بدر ماه همچون ماهه دو کودک

کشید بو مادر و طفل دماغ تا رسید در جنَّت ز دم آن حنوط پس

حنوط بویِ برین بِه سپردن جان سقوط خوفِ کز می گفتند دو هر ٣٢٣۵

زند صدَّق صد نامیش و جامد بود حق معرِف کش را کسی آن

شود حارس ورا مر ماهی و مرغ بود حافظ خدا کش را کسی آن

� �

تادن ا و یاه مار وزه از و دن ون ن و وا، دن ُ و ّسالم ا ه ع ی وزٔه قاب ودِن ر
� �

عال سوی از بشنید مصطفی صال کآوازِ بودند اندرین

سرد آب زان او شُست را رو و دست کرد تازه را وضو و آبی خواست

موزه ربای یک بربود را موزه رای کرد موزه به و شُست پا دو هر ٣٢۴٠

عقاب دستش از بربود را موزه خوش خطاب آن برد موزه سوی دست

فتاد ماری آن از و کرد نگون پس باد چو او برد هوا اندر را موزه

نیکخواه عقابش شد عنایت زان سیاه مار یک موزه از فتاد در

نماز سوی رو و بستان هین گفت باز آورد را موزه آن عقاب پس

شکسته شاخیی دارم ادب ز من گستاخیی این کردم ضرورت از ٣٢۴۵

دهد فتوی هوا کش ضرورت، بی می نهد پایی گستاخ کو وای

وفا خود این بود و دیدیم جفا این ما گفت و کرد شکر رسولش پس

شدم غم در من و بردی غمم تو شدم درهم من و بربودی موزه

١٣۴



سوم دفتر

بود مشغول خود به لحظه آن در دل نمود را ما خدا غیبی هر گرچه

تست عکس هم را، غیب آن دیدنم رست تو در غفلت که تو از دور گفت ٣٢۵٠

مصطفی ای تست عکس من از نیست هوا بر ببینم موزه در مار

بود گلخَن همه ظلمانی عکس بود روشن همه نورانی عکس

بود کوری همه بیگانه عکس بود نوری همه عبداله عکس

می نشین خواهی، که جنسی پهلوی ببین جان ای بدان را کس هر عکس
� �

رًا ْ ُ
رِِ ْ ُ ا َع َ ِانَّ ی ن دا ن و ، کا ح ن از ن رت َو

� �

خدا حکم در باشی راضی که تا ترا مر جان ای قصه آن عبرتست ٣٢۵۵

ناگهان بد واقعۀ ببینی چون نیکوگمان و باشی زیرک که تا

زیان و سود هگ خَندان گل چو تو آن بیم از زرد گردند دیگران

منَثنی نگردد نگذارد خنده می کَنی برگش برگ گر گل زانک

آورده ام خار ز خود من را خنده غَم؟ به اُفتم چرا خاری از گوید

بال از خریدت که دان یقین تو قضا از گردد یاوه تو از هرچه ٣٢۶٠

التَّرح اتْیانِ عنْدَ الفُؤادِ فی الفَرح ۇجدانُ قال التَّصوف؟ ما

نیک خو زان را موزه آن ربود در او که دان عقابی را عقابش آن

غُبار بی باشد که عقلی خنک ای مار زخم از را پاش رهاند تا

شٰاَتکُم وأردٰى السرحان اَتَی انْ فَاتَکُم ما علٰى تَأسوا ال گفت

سترگ زیان های منع زیان آن و بزرگ بالهای دفع بال کان ٣٢۶۵

� �

ور با م ھا زباِن ی و از د آن دعاِء ا
� �

جانوران زبانِ بیاموزم که جوان مرد یکی را موسی گفت

خود دین در کنم حاصل عبرتی دد و حیوانات بانگِ کز بود تا

دمدمه و نان و آبست پی در همه آدم بنی زبان های چون

گذر هنگام تدبیرِ از باشد دگر دردی را حیوانات بوک

پس و پیش در بسی دارد خطر کین هوس زین کن گذر ور موسی گفت ٣٢٧٠

١٣۵
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لب و حرف و مقال از و کتاب از نه طلب یزدان از بیداری و عبرت

مرد منع از همی گردد گرم تر کرد که منعش زان مرد شد گرم تر

یافت تو از چیزی بود، چیزی چه هر بتافت تو نورِ چو موسی ای گفت

جواد ای نباشد لطفت الیق مراد زین کردن محروم مرا مر

شوی مانع مرا گر باشد یأس توی حق مقام قایم زمان این ٣٢٧۵

رجیم دیو مگر کردستش سخره سلیم مردِ این رب یا موسی گفت

می شود بد دلش نیاموزم، ور بود زیان کارش بیاموزم، گر

دعا هرگز کرم از نکردیم رد ما که بیاموزش موسی، ای گفت

درد بر را جامه ها خاید، دست خورد پشیمانی او رب یا گفت

پرهیزکار مایۀ بهتر عجز، سازوار را کسی هر قُدرت نیست ٣٢٨٠

نارسان دستِ ماند تقوی به که جاودان آمد فخر رو ازین فقر

شد بدرود صبرها قدرت، ز که شد مردود غَنی زان و غنا زان

غمان و حرص پر نفس بالی از امان آمد فقر و عجز را آدمی

غول صیدِ آن است کرده خو بدان که فُضول آرزوهای ز آمد غم، آن

را بیچاره آن نگوارد گلشکر را گل خواره بود گل آرزوی ٣٢٨۵

� �

آن از ی یا د دعا ا زی وزش یا ی و ی عا ق از ن آ ی و
� �

او دست آن اختیار در برگشا او بایِست بده تو یزدان گفت

فلک این بناخواه می گردد ورنه نمک را عبادت آمد اختیار

حساب وقت هنر، آمد اختیار که عقاب نه و اجر نه را او گردش

مزدمند جبری تسبیح آن نیست آمدند مسبِح خود عالم جمله

راه زن یا او گردد غازی که تا بکن عجزش از نه، دستش در تیغ ٣٢٩٠

مار نیم شد، عسل زنبور نیم اختیار ز آدم شد کَرمنا که زان

مار همچو زهری، کانِ خود کافران زنبوروار عسل کانِ مومنان

حیات او ریق گشت نَحلی چو تا نبات بگزیده خورد مؤمن زانک

پدید وی در شد زهر قُوتش ز هم صدید از شربت خورد کافر باز

الممات مس هوا تَسویل اهل الحیات ینع خدا الهام اهل ٣٢٩۵

١٣۶
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گهی آ حفاظ و اختیارست ز زِهی و شاباش و مدح این جهان در

شوند حق خوان و زاهد و متّقی بوند زندان در که چون رِندان جمله

اجل نستاند سرمایه تا که هین عمل شد کاسد رفت، قدرت که چون

ببین و دار نگه را قدرت وقت هین سودست سرمایۀ قُدرتت

اختیار عنانِ درکَش کف در سوار کَرمنا خنگِ بر آدمی ٣٣٠٠

چهر کرد خواهد زرد مرادت که مهر به را او پند داد موسی باز

درس مکر برای دادستت دیو بترس حق وز بگو سودا این ترک
� �

سّالم ا ه ع ی و اجا و سگ، و ی خان غ زبان م ع طا آن دن ع
� �

پرست لکَاه خانگی مرغ نطق درست بر کو سگ نطق باری، گفت

پدید تو بر شود دو هر این نطق رسید رو، دانی، تو هین موسی گفت

آستان بر منتظر او ایستاد امتحان برای از بامدادان ٣٣٠۵

زاد آثار بیات، نان پاره ای فتاد و بیفشاند، سفره خادمه

ور ظلم، ما بر تو کردی سگ گفت گرو چون خروسی را آن ربود در

وطن در خوردن دانه در عاجزم من و خورد توانی گندم دانۀ

طروب ای نه من و خورد می توانی حبوب باقی و را جو و گندم

سگان؟ از را قدر این می ربایی نان ماست قسم که نانی لب این ٣٣١٠

� �

را سگ وس واب
� �

دگر زینت عوض بدهد خدا که مخور غم زن تن گفت خروسش پس

حزن کُن کم خور سیر فردا روز شدن خواهد سقط خواجه این اسپ

کَسپ و جهد بی بود وافر روزی اسپ مرگ باشد عید را سگان مر

روی زرد خروسش آن شد سگ پیش مرد بشنید چون بفروخت را اسپ

گشود بر لب برو سگ و خروس آن ربود را نان همچنان دیگر روز ٣٣١۵

فُروغ بی و کاذبی و ظالمی دروغ این چند عشوه دِه خروس کای

راست ز محرومی و اخترگوی کور کجاست گردد سقط گفتی کش اسپ

١٣٧
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دگر جایِ او اسپ شد سقط که خبر با خروس آن را او گفت

دیگران بر او انداخت زیان آن زیان از او جست و بفروخت را اسپ

فقط نعمت آن باشد را سگان مر سقط گردد استرش فردا لیک ٣٣٢٠

محیص دم آن زیان وز غم از یافت حریص آن فروشید را استر زود

کوس و طبل با کاذبان امیر ای خروس آن با سگ گفت ثالث روز

مصاب آید غالم فردایش گفت شتاب را استر بفروخت او گفت

اقربا ریزند خواهنده و سگ بر نان ها بمیرد او غالم چون

فروخت بر را رخ و خُسران از رست فروخت را غالمش آن و شنید این ٣٣٢۵

زمن اندر واقعه سه از رستم من که شادی ها و می کرد شکرها

دوختم را القَضا سوء دیدۀ آموختم سگ و مرغ زبان تا

جفت و طاق کو ژاژخا خروس کای گفت محروم سگ آن دیگر روز

� �

ده و آن دن وغ سگ ش وس ن ل
� �

تو وکْرِ از دروغ جز َنپرد خود تو؟ مکر و دروغ آخر چند چند

ممتَحن دروغی از بگردیم که من جنس از و من از حاشا گفت ٣٣٣٠

وقت جوی و آفتاب رقیبِ هم راست گوی مؤذِّن چون خروسان ما

نگون طشتی ما باالی کُنی گر درون از آفتابیم پاسبانِ

خدا اسرار ز واقف بشر، در اولیا آفتابند پاسبان

جهاز در را آدمی هدیه داد نماز بانگ پی حق را ما اصل

می شود ما ْقتَلم آن اَذان، در رود سهوی مان بناهنگام گر ٣٣٣۵

مباح و خوار می کند را ما خون فالح لع حی ناهنگام گفت

فقط آمد وحی جانِ خروس آن غلط از پاک و آمد معصوم که آن

یکسری آن مشتری زیان شد مشتری پیش مرد غالمش آن

نیک یاب اندر ریخت، را خود خون ولیک را مالش گریزانید او

فدا را جان ها ماست مال و جسم می شدی زیان ها دفع زیان یک ٣٣۴٠

می خری را سر و مال تو می دهی سیاست گستری در شاهان پیش

را مال داور ز می گریزانی قضا اندر گشته ای چون اعجمی

١٣٨
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� �

وا گ از وس دِن ر
� �

حنین در وارث کُشت خواهد گاو یقین مردن او خواهد فردا لیک

زَفت لوتِ رسیدت نَک فردا، روز رفت مرد، بخواهد خانه صاحبِ

عام و خاص یابد کوی میان در طعام و اللنگ و نان پاره های ٣٣۴۵

سبک ریزد سایالن و سگان بر تنک نان های و قربانی گاو

خام مغرور این گردان قضا بد غالم مرگ و استر و اسپ مرگ

ریخت خویش خون و کرد افزون مال گریخت آن درد و مال زیان از

جان هاست بقای تن بر بال کان چراست؟ درویشان ریاضت های این

هالکی و سقیم را تن کند چون سالکی نیابد خود بقای تا ٣٣۵٠

بدَل جانش را داده نبیند تا عمل؟ و ایثار به جنبد کی دست

خدا آن خدای ست آن خدای ست، آن سودها امیدِ بی بدهد آنک

گرفت مطلق تابش و گشت نور گرفت حق خوی که حق ولی یا

گیر؟ که گوید عوض بی فقیری کی فقیر جمله او جز و است غنی کو

دست ز ندهد را گنده پیاز او هست سیب که کودکی نبیند تا ٣٣۵۵

عوض بوی بر شسته کان ها د بر غرض این بهر بازار همه این

می تنند عوض ها دِل واندرون می کنند عرضه خوب متاع صد

آستین آن آخرت نگیرد که دین مرد ای نشنوی سالمی یک

والسالم برادر ای سالمی، من عام و خاص از نشنیده ام طمع بی

بکو کو و بجا، جا خانه، خانه بجو را آن هین ،حق سالم جز ٣٣۶٠

سالم هم شنودم، حق پیام هم خوش مشام آدمی دهانِ از

جان ز خوشتر دل، به همی نوشم من آن بویِ بر باقیان، سالم وین

زَدست خود دودمان اندر کآتش شُدست حق سالم او سالم زان

لب دو در حقّش اسرار بود زان رب به زنده شده خود از است مرده

پایندگی ست را روح تن، این رنج زندگی ست ریاضت در تن مردنِ ٣٣۶۵

حدیث آن خروسش از او می شنود خبیث مرد آن بد بنهاده گوش
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� �

د ود گ ر وس از ون ھار، ز ی و وی ص آن دن دو
� �

رفت اله کَلیم موسی درِ بر تَفت و تیز شد دوان اینها، شنید چون

کَلیم ای زین رس فریاد مرا که بیم ز او خاک در همی مالید رو

هچ ز جِه بر گشته ای اُستا چونک بِره و را خود بفروش رو گفت

دوتُو کن را همیان ها و کیسه تو انداز زیان مسلمانان بر ٣٣٧٠

ترا مر شد عیان آیینه در که قَضا این دیدم خشت درون من

مقل دانش از بیند، آخر اندر بدل را آخر بیند اول عاقل،

ممال رو در مزن، سر در مرا مر نیکوخصال کای کرد زاری باز

الجزا نسح دِه تو را ناسزایم ناسزا بودم که آمد آن من از

سر به واپس آن کآید سنَّت نیست پسر ای شست از جست تیری گفت ٣٣٧۵

بری خود با زمان آن ایمان که تا نیکوداوری ز خواهم در لیک

پاینده ای روی، ایمان با که چون زنده ای باشی، برده ایمان که چون

طشت آوردند و شورید، دلش تا بگشت خواجه بر حال دم آن در هم

خام بدبختِ ای دارد سودت چه قی طعام هیضۀ نه مرگ ست شورش

ساق پشت بر او می مالید ساق ۇثاق سوی تا بردند کس چار ٣٣٨٠

زنی پوالدی تیغ بر خویشتن کنی شوخی نشنوی، موسی پند

تو آنِ برادر ای این تُست آنِ تو جان از را تیغ ناید شرم

� �

یا د از رود مان با را ص آن ی و دن دعا
� �

مبر مستان ازو ایمان خدا کای سحر آن مناجات در آمد موسی

غُلو و خیره رویی و کرد سهو او که بخشا برو کُن، پادشاهی

سست و را، گفتم پندارید دفع تُست درخورد نه علم این گفتمش ٣٣٨۵

کُند اژدرها دستش را عصا که زند کس آن اژدها بر را دست

دوختن تواند لب گفتن ز که آموختن سزد را آن غیب ِرس

ِبالصواب اَعلَم هوال کن، فهم آب مرغ جز نشد دریا درخورِ
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ودود ای گیرش دست غرقه گشت نبود مرغ آبی و رفت دریا به او

� �

ّسالم ا ه ع را ی و دعای ی عا ق دن اجا
� �

کنم زنده ش زمان این خواهی تو ور نَعم ایمان، بدو بخشیدم گفت ٣٣٩٠

ترا بهر کنم زنده زمان این را خاک مردگانِ جمله بلک

روشن ست کانجا انگیز جهان آن مردن ست جهانِ این موسی گفت

نیست سود بس عاریت بازگشتِ نیست بود جهانِ چون فناجا، این

محضرون لدْینٰا نهان خانۀ در کُنون هم ایشان بر افشان رحمتی

وبال از رهانَد باشد، جان سود مال و جسم زیانِ که بدانی تا ٣٣٩۵

بری جان خدمت، به تن سپردی چون مشتری شو جان به را ریاضت پس

کامیار ای دِه شکرانه ،هبِن سر اختیار بی آیدت ریاضت ور

کُن امرِ ز کشیدت او نکردی، تو کُن شُکر ریاضت، آن داد حقَت چون

� �

آ واب د نا ت، ی ز دش ز ی ز آن ِ کا ح
ا ت دان  جا ھاد جای و ت ت ریا وض آن

� �

رمروع نبودی مه شش از بیش پسر زاییدی سال هر زنی آن

اله ای افغان که زن آن کرد ناله تباه گشتی مه، چار یا مه سه یا ٣۴٠٠

ُقزح قوس از رو زوتَر نعمتم فَرح ماهم سه و بارست مهم نُه

نذیر درد از زن آن شکایت، زین نفیر کردی خدا مردان پیش

تَفت افتاد جانشان در آتشی رفت گور در این چنین فرزند بیست

ضنَّتی بی خوشی، سبزی، باقیی، جنَّتی را او بنمود شبی تا

باغ ها مجمع و نعمت هاست کاصل را بی کیف نعمت گفتم باغ ٣۴٠۵

چراغ یزدان را غیب نور گفت باغ جای چه ،أتر ینع ال ورنه

بود حیران او آنک بوی برد تا بود آن مثالِ آن، نبود مثل

شد دست از ضعیف آن تجلّی زان شد مست را، آن دید زن آن حاصل،

محبوب کیش آن دانستش خود آنِ خویش نام نبشته قصری در دید
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نخاست صادق بجز بازی بجان کو وراست نعمت کین گفتند آن از بعد ٣۴١٠

چاشت خَورد زین خوری بر تا ترا، مر کرد می بایست بسیار خدمت

خدا دادت عوض مصیبت ها آن التجا اندر بودی کاهل تو چون

خون تو من از بریز دِه چنینم این فزون و سال صد به تا رب یا گفت

خویش فرزندان جمله وی در دید پیش پیش آمد چو او باغ آن اندر

نشد مردم کس غیب چشم دو بی نشد گم تو از شد کَم من از گفت ٣۴١۵

رهید جانت تَب ز تا افزون خونِ دوید بینی از و فصد نکردی تو

دوستش آن مغز و را تن دان پوست پوستش از بهست میوه هر مغز

دمی زان گر طلب را آن یکدمی آدمی آخر دارد نغزی مغزِ

� �

ِزره ی نگ، ه َ ُ ّ ا ی ر ه َ ن آ
� �

آمدی غَزو در سرمست زِرِه بی شُدی صف در چون حمزه آخر اندر

خویش شمشیر صف در فکندی در پیش پیش برهنه، تن و باز سینه ٣۴٢٠

فُحول شاه صف شکن هزبرِ ای رسول مع کای پرسیدند خلق

خدا؟ پیغام ز خواندی تَهلُکَه الٰى ِباَیدِیکُم تُلْقُوا ال تو نه

معرکه؟ در چنین اندازی در می تَهلکه در را خویش تو چرا پس

زره بی صف سوی نمی رفتی تو سخت زه و زَفت و بودی جوان چون

می زنی؟ الاُبالی پرده هایِ منحنی و ضعیف و پیر شدی چون ٣۴٢۵

امتحان؟ و گیر و دار می نمایی سنان و تیغ با الاُبالی وار

را؟ تیر و تیغ تَمییز بود کی را پیر می ندارد حرمت تیغ،

غیر از را او می دادند پند بی خبر غمخوارگان نَسق زین
� �

را ق خ ه واِب
� �

جهان این وداع می دیدم، مرگ جوان من بودم که چون حمزه گفت

شود؟ کی برهنه اژدرها پیش رود؟ کی رغبت به کَس مردن سوی ٣۴٣٠

زبون را فانی شهر این نیستم کنون من محمد، نورِ از لیک

١۴٢



سوم دفتر

سپاه حق نور ز همی بینم، پر شاه لشکرگاه ،سح برونِ از

خواب ز بیدارم کرد که آن شکر طناب اندر طناب خیمه، در خیمه

دست به او بگیرد تُلْقُوا ال امر تَهُلکه ست چشمش پیش مردن که آن

خطاب در مرورا آید سارِعوا باب فتح شد او پیش مردن آنک و ٣۴٣۵

ساِرعوا حشربینان ای اَلعجل بارِعوا مرگ بینان ای الحذَر

اتْرحوا قهربینان ای اَلبال افْرحوا لطف بینان ای الصال

هدٰى از برگشت دید گرگش که هر فدٰى کردش جان دید، یوسف که هر

دوست دوست بر و دشمن، دشمن پیش اوست همرنگ پسر ای یک هر مرگِ

زنگی ست هم آینه زنگی پیش رنگی ست خوش را آیینه تُرک پیش ٣۴۴٠

دار هوش جان ای ترسانی خود ز آن فرار اندر مرگ ز می ترسی که آن

برگ مرگ و درخت همچون تو جان مرگ رخسار نه تست زشت روی

خودست از ضمیرت هر خوش، و ناخوش بدست ار نکوی ست ار رستست، تو از

ِرشته ای خود قَزدری، و حریر ور کشته ای خود َخسته ای، بخاری گر

عطا همرنگِ نیست خدمت هیچ جزا همرنگِ فعل نبود دانک ٣۴۴۵

پایدار و جوهرست وین عرض، کان کار به نمی ماند مزدوران مزد

طبق و زرست و سیم ست همه وین عرق و زورست و سختی همه آن

محنتی در دعا، مظلومت کرد تُهمتی جایی ز آید ترا گر

ننهاده ام تهمتی من کسی بر آزاده ام من که همی گویی تو

بر؟ به ماند کی دانه کشتی، دانه دگر شکل کرده ای گناهی تو ٣۴۵٠

عود به را کس زدم کی من او گوید بود چوب صد جزا و کرد زِنا او

خال؟ در را زنا ماند کی چوب بال؟ این بود زنا آن جزای نه

حکیم؟ ای را دوا ماند کی درد کَلیم؟ ای را عصا ماند کی مار

سنی شخص آن شد بیفکندی چون منی آبِ عصا، آن جای به تو

تو؟ اعجاب این چون ست عصا زان تو آبِ آن شد مار یا شد یار ٣۴۵۵

را؟ قند مر نیشکر ماند هیچ را؟ فرزند آن آب مانَد هیچ

بهشت او سجود عالم آن در شد کشت مرد رکوعی یا سجودی چون

الفَلق بر ساختش جنّت مرغ حق حمدِ دهانش از پرید که چون

هوا و بادست مرغ نطفۀ گرچه را مرغ نمانَد تسبیحت و حمد
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نبات و نخل طرف آن دست این گشت زکات و ایثار رست دستت ز چون ٣۴۶٠

ۇد و تست مهِر خُلد شیر جوی شد خُلد آبِ جوی صبرت آبِ

بین خَمر جوی تو شوق و مستی انگبین جوی گشت طاعت ذوقِ

نشاند؟ آن جای چونش نداند کس نماند را اثرها آن سبب ها این

نمود فرمان ترا مر هم جو چار بود تو فرمان به چون سبب ها، این

می کُنی چنانش بد چون صفت آن می کنی روانش خواهی طرف هر ٣۴۶۵

چست آیند تو امر در آن نسل تُست فرمانِ در که تو نیم چون

گرو کردی اش که جزوت، منم که نو فرزند تو امر بر می دود

روان جوها آن تست امر در هم جهان این بود تو امر در صفت آن

برند با صفاتت از درختان کان فرمان برند ترا مر درختان آن

جزات آن آنجا تست امر در پس صفات این اینجا تُست امر به چون ٣۴٧٠

رست زَقّوم ازو گشت، درختی آن رست مظلوم بر زخم دستت ز چون

آمدی جهنّم نارِ مایۀ زدی دل ها در تو آتش خشم، ز چون

بود افروز مرد زاد وی از آنچ بود سوز آدم چو اینجا آتشت

زند مردم بر زاد، وی کز نار می کُند مردم قصد تو آتش

دمت می گیرد و گشت کزدم و مار کَزدمت و مار چو سخن های آن ٣۴٧۵

یار گشت رستخیزت انتظار انتظار در داشتی را اولیا

تو وای آمد، حشرت انتظار تو پس فردای و فردا وعدۀ

جان گداز آفتاب و حساب در دراز روز آن در مانی منتظر

می کاشتی مور هر فردا تخم می داشتی منتظر را کآسمان

َفخ ست کین را، دوزخت این بکُش هین دوزخ ست سعیرِ تخم تو خشم ٣۴٨٠

الشَّکُور ننَح ٰنارنٰا، اَطفَا کُنور نور به جز نبود نار این کُشتن

خاکسترست در و زنده ست آتشت بدَست حلمی کنی نوری، بی تو، گر

دین نور غیرِ به نکشد را نار هین روپوش و باشد تکلُّف آن

فاش روز یک شود پنهان کاتش مباش آمن دین، نورِ نبینی تا

مترس آتش از آب، داری که چون چفْس آب در هم و دان، آبی نور ٣۴٨۵

او فرزندان و نسل می بسوزد خُو به کآتش کُشد، را آتش آب

کَشند حیوانی آبِ در ترا تا چند روزِ ور مرغابیان آن سوی
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روغن اند و آب ضدّان اند، لیک هم تن اند آبی، مرغ خاکی، مرغ

ماننده اند بهم کُن احتیاطی بنده اند را خود اصل مر یکی هر

هست فرق لیکن معقولند، دو هر اَلست حیو و وسوسه که همچنان ٣۴٩٠

امیر ای می ستایند را رخت ها ضمیر بازار دالنِ دو هر

نَخاس چون فکر دو ِرس کن فرق فکرت شناس دلی صرافِ تو گر

مران و مشتاب و گوی خالبه ال گمان از فکرت دو این ندانی ور
� �

ا ِ و ْع َ دن ون ِع د ه ی
� �

جفت غَبن با بیع ها در منم که بگفت را پیمبر یاری یکی آن

می برد راهم ز و سحرست همچو خَرد یا فروشَد کو کس هر مکرِ ٣۴٩۵

اختیار را خود روز سه کُن شرط غرار از ترسی که بیعی در گفت

لعین شیطانِ ز تعجیلت هست یقین رحمان از هست تأنّی که

معتَنی ای خورد گه آن کُند، بو افکنی نان لقمه چون سگ پیش

مْنتَقد قلع به ببوییمش هم خرد با ما کند، بو ببینی او

چرخ ها و زمین این روز شش تابه خدا از موجود گشت تأنّی با ٣۵٠٠

برون آوردی چرخ و زمین صد َفیکُون کُن کو بود قادر ورنه

تمام مرد کند سالش، چهل تا همام آن اندک اندک را آدمی

کَس پنجاه کند پران عدم از نفس یک کاندر بود قادر گرچه

را مرده جهاند بر توقّف بی دعا یک از کو بود قادر عیسی

به تُو تُو آرد مردم توقّف بی او که بنتواند عیسی خالق ٣۵٠۵

سکُست بی باید، آهسته طلب که تست تعلیم پی از تأنّی این

می شود گنده نه گردد، نجِس نه می رود دایم که کوچک جویکی

طیور چون دولت بیضه، تأنّی این سرور و اقبال زاید تأنّی زین

پدید آید همی بیضه از گرچه عنید بیضه ای به ماند کی مرغ

انتها اندر زایند مرغ ها بیضه ها چون تو اجزای تا باش ٣۵١٠

ره دورست را گنجشک بیضه هشَب در مانَد َارچه مار بیضۀ

عزیز ای دان فرق ها ماند، گرچه نیز سیب دانه به آبی دانۀ
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دگر نوعی بود یک هر میوه ها نظر در باشد هم رنگ برگ ها

زنده اند بریعی جانی هر لیک ماننده اند جسم ها برگ های

دردمند دیگر و ذوق، در یکی آن می روند یکسان بازار در خلق ٣۵١۵

خُسرویم نیمی و خسران در نیم می رویم یکسان مرگ در همچنان

� �

شادی با ه، ُ ّ ا ی ر ِبالل ن یا ت و
� �

بِالل روی بر افتاد مرگ رنگ هالل همچون شد ضعف از بِالل چون

طرب وا نه نه گفت بِاللش پس حرب وا بگفتا دیدش، او جفت

چیست؟ و عیش ست چون مرگ دانی چه تو زیست ز بودم حرب اندر کنون تا

می شکُفت الله و گلبرگ و نرگس گفت عین در رخش و گفت همی این ٣۵٢٠

او گفتار بر داد گواهی می او انوار پر چشم و رو تابِ

چِرا آمد سیاه دیده مردم ورا دیدی سیه می دل سیه هر

ماه مرآت بود دیده مردم سیاه رو باشد نادیده مردم

دیده فزا مردم جز جهان در ترا دیدۀ مردم بیند کی خود ؟

رسید؟ رنگش در کی او، غیر به پس ندید دیده ش مردم غیر به چون ٣۵٢۵

بلند دیده مردم صفات در آمدند مقلّد جمله او جز پس

َالوِصال َالوِصال ست نه نه گفت خوش خصال ای اَلفراق جفتش گفت

می شوی غایب خویش و تَبار از می روی غریبی، امشب جفت گفت

وطن در غریبی از خود می رسد من جان امشب بلک نه نه گفت

خدا خاص حلقۀ اندر گفت ما؟ بینیم کجا را رویت گفت ٣۵٣٠

پست سوی نه کنی، باال نظر گر است پیوسته تو به خاصش حلقۀ

نگین حلقه در چو می تابد نور العالمین بر ز حلقه آن اندر

میغ به منگر نگر، مه اندر گفت دریغ خانه، این گشت ویران گفت

مختصر خانه و بود اَنْبه قومم معمورتر کُند تا ویران کرد

� �

گ ن دِن ان و ِت ح
� �
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غرب و شرق جانم نسل اکنون شد پر کَرب حبس اول بودم آدم، چو من ٣۵٣۵

شاه بهر باید قصر گشتم، شاه چاه چو خانه درین بودم گدا من

بس ست گوری مکان، و خانه را مرده مأَنس ست را شَهان مر خود قصرها

المکان اندر رفتند شهان، چون جهان این آمد تنگ را انبیا

بر تنگ معنی به و زَفت، ظاهرش فَر بنمود جهان این را مردگان

زیست؟ بیش وی در که هر شد تا دو چون چیست ز افغان این تنگ، نبودی گر ٣۵۴٠

شد؟ شاد چون جان که بنگر مکان، زان شد آزاد چون خواب زمان در

جست حبس فکرِ ز زندانی مرد رست باز طبیعت ظلم از ظالم

مناخ هنگام به آمد تنگ سخت فراخ بس آسمانِ و زمین این

ننگ جمله فخرش گریه، او خندۀ تنگ وسخت فراخ آمد، بند جسم

� �

ی ن ن از ت ا خالص ی واب ه و نگ، ی و ت اخ  ظا ی یا د ه
� �

شود پخسیده جانت آیی، تنگ بود تَفسیده که گرمابه همچو ٣۵۴۵

کَلیل و جان آیدت تنگ تبِش زان طویل و عریض ست گرمابه گرچه

منزلت؟ فراخی آمد سود چه پس دلت بنگشاید نایی، برون تا

می روی فراخی بیابان در غَوی ای پوشی تنگ کفش که یا

دشت و صحرا آن آمد زندان تو بر گشت تنگ بیابان فراخی آن

شکفت تر الله چو صحرا آن در کو گفت دور از ترا مر او دید که هر ٣۵۵٠

فغان در جان گلشنی، در برون از ظالمان همچون تو که نداند او

تنست از آزاد جانت زمانی که کردنست بیرون کفش آن تو خواب

جهان اندر کهف، اصحاب آن همچو فالن ای ملک ست خواب را اولیا

نه باب و می روند در عدم در نه خواب آنجا و می بینند خواب

ملوک قصرِ کند تا ویران، کرد چنگ لوک جان درون و تنگ خانۀ ٣۵۵۵

مهِم نُقالن این شد گشتم ُنه مهه رحم اندر جنین چون چنگ لوکَم

آذرم میان زندان درین من مادرم بر زَه دردِ نباشد گر

میش ز بره رهد تا ره می کند خویش مرگِ دردِ ز طبعم مادر

گبز بره این گشت که بگشا رحم هین سبز صحرای در بره آن چرد تا
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بود زندان اشکستن جنین بر بود آبستان رنج گر زَه دردِ ٣۵۶٠

خالص آمد پیش که خندان جنین آن و المنٰاص نکاَی زَه ز گریان حامله

نَبات وز بهیمه، از و جماد از اُمهات هستند چرخ زیر هرچه

کامل اند و نَبیه که کسانی جز غافل اند غیری دردِ از یکی هر

آن؟ داند کی خودش خانه از بلمه کسان خانۀ از داند کوسه آنچ

عمو ای ندانی خود حال ز تو تو حال بداند صاحب دل آنچ ٣۵۶۵

� �

ی ف ُ و ت ا ی ار ت، ن  َ از ه ت ی  ری و ی کاھ و م َ و ف آنک یان
� �

بد هیچ بی را اسرار او بیند شد روح تن چون بود، تن از غفلت

دلک نه باشد، سایه نه و شب نه فلک ِوج از برخاست زمین چون

مه و افالک از نه باشد زمین از سایه گه یا شب، و سایه ست کجا هر

بود مستَْنجِِم آتش های ز نه بود هیزم از هم پیوسته دودِ

فقط اصابت ها در باشد عقل غلط در و خطا در افتد وهم ٣۵٧٠

پریدن ست در جمله خفّت ز جان تَن ست از خود کَسل و گرانی هر

بود صفرا جنبش از زرد روی بود خون ها غَلبه از سرخ روی

بود اَدهم رو که سودا از باشد بود بلغم قُوتِ از سپید رو

پوست اهل نبیند علّت جز لیک اوست آثار، خالق حقیقت در

نیست چاره را او علت و طبیب از نیست آواره پوستها از کو مغز ٣۵٧۵

نهاد عّلت ها فرقِ بر خود پای بزاد آدمی زاده بار دوم چون

او کین ندارد جزوی علّتِ او دین نباشد اولٰى علّتِ

ُتتُق چون صورت و صدق، عروس با افق اندر آفتاب چون می پرد

نُهٰى و ارواح چو باشد مکان بی چرخ ها وز افق از بیرون بلک

او پای در سایه ها چون می فتد او سایه های ماست عقول بل ٣۵٨٠

قیاس نیندیشد صورت آن اندر نص شناس باشد که گه هر مجتهد

عبرتی نماید آنجا قیاس از صورتی اندر نَص نیابد چون
� �

یاس با ّص ه
� �
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این تحتِ جزوی عقل قیاس وان یقین دان قدسی روح وحی ،ْنص

نظر؟ زیر شود کی را او روح فَر و ادراک با گشت جان از عقل

کند تدبیری عقل آن اثر زان کند تاثیری عقل در جان لیک ٣۵٨۵

نوح؟ طوفان کو و کشتی؟ و یم کو روح تو در زد صدََّقی اَر نوح وار

نیک دورست خور قرص از خور نورِ ولیک پندارد روح را اثر عقل،

شد افکند قرص سوی نورش ز تا شد خرسند سالکی قُرصی به زان

است آفل او شب، و روز دایم نیست است سافل اندر که نوری این زانک

دایما باشد نور آن غرقۀ جا و باش دارد قُرص اندر وانک ٣۵٩٠

کوب سینه فراق از او رهید وا غروب نه خود، زند ره سحابش نه

بود خاک از گر گشت مبدََّل یا بود افالک از اصلش کس این چنین

جاودان شعاعش وی بر زند که آن تابِ نباشد را خاکی که زان

ثمر زو ناید که سوزد آنچنان خَور تابِ دایم خاک بر زند گر

است؟ همراهی کجا او با را مار است ماهی کار آب، اندر دایم ٣۵٩۵

می کنند ماهیی ها یم اندرین فن اند پر مارهای کُه در لیک

کند رسوا تاسه شان دریا ز هم کند شیدا را خلق گر مکرشان

می کنند ماهی سحر از را مار فن اند پر ماهیانِ یم واندرین

حالل سحرِ آموخته بحرشان جالل دریای قعرِ ماهیانِ

شد نیکوفال و رفت آنجا نحس شد حال ایشان تاب از محال بس ٣۶٠٠

ناتمام وین بگذرد، قیامت صد کالم زین بگویم گر قیامت تا

� �

خ
ّ

ا ِساِن ْن َ ِة ِح ا ِض
َ
َد ِ َن د ُ وا َن ِ

ُ
ا آداُب

� �

بردن ست مکرر عمر من، نزد کردن ست مکرر این ملوالن، بر

شود زر مکرر تاب از خاک شود بر مکرر برق از شمع

رسول می ماند باز رسالت از ملول یک و طالب اند، هزاران گر

اسرافیل خو خواهند، مستمع رازگو ضمیرِ رسوالن این ٣۶٠۵

جهان اهل از خواهند چاکری شهان چون کبری و دارند نخوتی

خوری؟ بر چگونه رسالت شان از ناوری گه جا به ادب هاشان تا
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دوتو راکع پیششان نباشی تا بتو را امانت آن رسانند کی

بلند ایوان ز ایشان کامدند پسند؟ همی آید کی ادب شان هر

منّتی مزوِر ای دارند تو از خدمتی هر کز گدایانند نه ٣۶١٠

مگیر وا بیفشان، سلطان صدقۀ ضمیر ای بی رغبتی ها، با لیک

جهان اندر و منگر، ملوالن در آسمان رسولِ ای را، خود اسپ

جهد آتش خندق اندر اسپش نهد استیزه که تُرکی آن فرخ

آسمان اوج آهنگِ کند که آنچنان را فرس گرداند گرم

سوخته را تر و خشک آتش همچو دوخته غیرت و غیر از را چشم ٣۶١۵

زند پشیمانی در اول آتش کند عیبی برو پشیمانی گر

صاحب قدم گرمی ببیند چون عدم از نروید پشیمانی خود

� �

س آن سارت و طا و دِن ذر و را ود دّو وِی ی وا ِن نا
ی ن م ه قاب و ی، ن م ار و ت، ن م ذر ازو ود ی دوِّ

� �

نادرا ا حیوان ست، چه گر را شیر بوی و بانگِ داند اسپ

اثر از و نشان از بداند خود جانور هر را خویش عدو بل

چرید و دزدان چو آمد برون شب پرید بر نیارد خُفّاشک روز ٣۶٢٠

بود فاش آفتابِ ِعدو که بود خفّاش محروم تر همه از

کرد مهجور تاندش نفرین به نه خَورد زخم مصافش در تواند نه

خُفاش قهرِ و غُصه برای از قَفاش بگرداند که آفتابی

شود؟ مانع کجا خفّاشش گرنه، بود او کمال و لطف غایت

اسیر گردانی که ممکن بود تا گیر خویش بحدّ گیری دشمنی ٣۶٢۵

می کَند بر خود ریش او، ابله ست کند استیزه چو قُلزم با قطره

درد؟ بر چون قمر حجرۀ چنبرۀ نگذرد سبالش از او حیلت

آفتاب آفتابِ عدو ای عتاب بد این آفتاب ِعدو با

اخترش و آفتاب می بلرزد فرش کز آفتابی ِعدو ای

شدی هیزم تو که را؟ آتش غم چه خودی خصم نه ای، او ِعدو تو ٣۶٣٠
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شود غم پر سوزشت درد ز یا شود؟ کَم او سوزشت از عجب ای

بود غم آدم رحم مزاج که بود آدم رحمت نَه رحمتش

پاک ُغصه ست و غم از حق رحمت غُصه ناک باشد مخلوق رحمت

اثر جز وی از وهم اندر ناید پدر ای دان چنین بی چون رحمت

� �

ز آن ّ ما ن دا یان و د، ق و ثال زی ن دا یاِن ق
� �

ماهیتش؟ او جز داند کی لیک رحمتش میوۀ و آثار ظاهرست ٣۶٣۵

مثال و بثار جز نداند کس کمال اوصافِ ماهیاتِ هیچ

ترا حلوا چون هست گویی که جز را طمث نداند ماهیت طفل

مطاع ای حلوا ماهیاتِ مثل جِماع ذوقِ ماهیتِ بود کی

کودک وشی تو چو عاقل، آن تو با خوشی روی از کرد نسبت لیک

حال عین یا ماهیت نداند گر مثال از را آن کودک بداند تا ٣۶۴٠

نیست زور و کذب گفت ندانم ور نیست دور بدانم، گویی اگر پس

را؟ روح نور و حق رسول آن را؟ نوح دانی که گوید کسی گر

مشهورتر مه و خورشید از هست قمر کان ندانم؟ چون بگویی گر

محراب ها در جمله امامان آن و کُّتاب ها در خُرد کودکانِ

فصیح ماضی، از گویند قصه اش صریح قرآن در خوانند او نام ٣۶۴۵

کشف نوح از نشد ماهیت گرچه وصف روی از تو دانیش راست گو

فَتی ای را او داند اویی همچو را؟ نوح دانم چه من بگویی ور

را؟ اسرافیل داند کی پشّه ای را؟ فیل دانم چه من لنگم مورِ

فالن ای ندانیش بماهیت که آن روی از راستست هم سخن این

مگو مطلق بود، عامه حالت عمو ماهیت ادراکِ از عجز ٣۶۵٠

عیان باشد کامالن چشم پیش آن ِرس ِرس و ماهیات که زان

کو؟ استبصار، و فهم از دورتر، او ذاتِ و حق ِرس از وجود در

نهان؟ ماند کان چیست وصفی، و ذات محرمان از نماند مخفی آن که چون

شنو کم محالی تاویلی، ز بی وگ و دورست این گوید بحثی عقل

محال آید تست، حال فوق آنچه سست حال ای ترا مر گوید قطب ٣۶۵۵
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می نمود؟ محالت هم اول که نه گشود بر کُنونَت که واقعاتی

ستم بسح مکن خود بر را تیه کرم زندان، ده ز رهانیدت چون

� �

ت تالف ا و روی از ز یک بات ا و ی یان ق و و ع
� �

دوتاست نسبت مختلف، شد جهت چون رواست اثباتش و چیز یک آن نفی

مثبت ست دو هر و اثبات ست، و نفی نسبت ست از رمیت اذْ تیمر ما

نمود حق قوت که افکندی، نه تو بود تو دست بر چو افکندی، تو آن ٣۶۶٠

شود؟ کی لشکر اشکست خاک مشتِ بود حدّی را آدم زاد زورِ

رواست اثباتش و نفی نسبت دو زین ماست ز افکندن و تُست شتم شتم

َاوالدهم یْشتَبِه ال ما ثلم اَضدادهم االْنبِیا یعرِفُون

نشان صد و دلیل صد با منکران دانندشان خود، فرزندانِ همچو

می زنند ندانم بر را خویشتن کنند پنهان حسد و رشک از لیک ٣۶۶۵

َفذَر غَیری الیعِرفُهم گفت دگر جای چون گفت یعرِف چو پس

آزمون ز نداند یزدانشان که جز ٰکامنُون قبابی تَتح انَّهم

را نوح ندانی و بدانی که را مفتوح این گیر نسبت به هم

� �

ش و قای و نا ٔه س
� �

نیست درویش آن درویش، بود ور نیست درویش جهان در قایل گفت

هو وصفِ در او وصفِ گشته نیست او ذات بقای روی از هست، ٣۶٧٠

حساب در باشد هست باشد، نیست آفتاب پیش شمع زبانۀ چون

َشرر زان بسوزد پنبه، نهی بر اگر تو تا او، ذات باشد هست

فَنا را او آفتاب باشد کرده ترا ندهد روشنی باشد، نیست

لح گشت وی در و افکندی در چون خَل َاوقیه یک شهد، من صد دو در

برکَشی چون فزون اَوقیه هست می چشی چون ،خَل طعم باشد نیست ٣۶٧۵

شد روپوش او هستِ در هستی اش شد بیهوش آهوی شیری، پیش

ادب ترک از نه عشق ست، جوشش رب کارِ بر ناقصان قیاس این

می نَهد شَه کفّۀ در را خویش می جهد بر ادب بی عاشق، نبض
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نهان در زو کس نیست ادب تر با جهان در زو کس نیست بی ادب تر

بی ادب با ادب با ضدِّ دو این منتجب ای وِفاق، دان نسبت به هم ٣۶٨٠

هم سری عشقش ِدعوی بود که بنگری ظاهر چو باشد، بی ادب

فناست سلطان آن پیش دعوی، و او کجاست دعوی بنگری، باطن به چون

بود عاطل کو نیست، فاعل لیک بود فاعل اگر زَید زَیدٌ، مات

قاتل ست موتش و مفعول، او ورنه فاعل ست نحوی لفظ روی ز او

شد دور وی از جمله فاعلی ها شد مقهور چنان کو چه؟ فاعل ٣۶٨۵

� �

جان، م از ت خارا از و د م
ّ

ی ھان َصدِر ِل و ٔه ّ
را قان عا د با ل جان کاِر شان، َ رو د ش باز

� �

نهان صدرش از گشت شد، متّهم جهان صدرِ بندۀ بخارا در

دشت گاه کُهستان، گه خراسان، گه بگشت سرگردان سال ده مدّتِ

فراق امای ز بی طاقت گشت اشتیاق از او سال، ده پس از

نشاند را خَالعت داند کی صبر نماند پس زین فُرقتم تابِ گفت

شود تیره و گنده و زرد آب بود شوره خاک ها این فراق از ٣۶٩٠

هبا گردد خاکستری آتشی وبا گردد، وخم جان اَفزا بادِ

حرض اندر او برگ ریزان و زرد المرض دار شود، جنّت چون باغ

کَمان اشکسته تیراندازِ همچو دوستان فراقِ از دراک عقل

شدست لرزان چنان فرقت از پیر، شدست سوزان چنان فُرقت از دوزخ،

هزار صد از بود یک قیامت، تا شَرار چون فراقِ از بگویم گر ٣۶٩۵

بس و گوی سلّم ِبر سلّم، ِبر نفس زن کَم او سوزِ شرح ز پس

زمان آن بیندیش او فراق از جهان در گردی شاد وی از هرچه

شد باد، همچون و جست وی از آخر شد شاد کَس بس شاد، گشتی زانچ

ِبجِه تو وی از بجهد، کو آن از پیش منه وی بر دِل تو بجهد، هم تو از

� �

ی عا ق ن  ناه و دن ل و ی ن م و ی آد ورت ُقُدس  ا روُح دن دا
� �
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منْک ِنمحبالر کاَلعوذُ را نقش ملک فوتِ از پیش گوی مریم، همچو ٣٧٠٠

خَال در دلربایی جان فزایی، جان فزا بس صورتی مریم دید

االمین روح آن وخورشید مه چون زمین روی از رست بر او پیش

آفتاب روید شرق کز آنچنان بی نقاب خوبی رست بر زمین از

فساد از ترسید و بود برهنه کو اوفتاد مریم اعضای بر لرزه

زنان چو بریدی حیرت از دست عیان دیدی ار یوسف که صورتی ٣٧٠۵

دِل ز سر آرد بر که خیالی چون گل ز آن برویید پیشش گل همچو

ایزدی پناه در ِبجهم گفت بی خودی در و مریم، بی خود گشت

غیب سوی بردن رخت هزیمت در پاک جیب آن بود کرده عادت زانک

حصار حضرت زان ساخت حازِمانه، بی قرار ملکی دید را جهان چون

مقصدش راه خصم نیابد که باشدش حصنی مرگ گاه به تا ٣٧١٠

برگزید دِز آن نزدیک یورتگه ندید به حصاری حق، پناه از

تیردوز جگرها می شد ازو که عقل سوز غمزه های آن بدید چون

شده بیهوشش هوش خسروانِ شده گوشَش در حلقه لشکر و شاه

ِدق به داده را بدر هزاران صد رِق به مملوکش شاه هزاران صد

زند کَم ببیند چون کُلَّش عقل زند دم تا را زُهره مر نی زَهره ٣٧١۵

سوخته ست او مگهد را دمگهم دوخته ست در مرا که گویم؟ چه من

عبروا ما لباط شه، آن از دور او بر من دلیلم نارم، آن دودِ

مستطیل آفتابِ نورِ که جز دلیل را آفتابی نباشد خود

بود او ذلیل که بستش این بود؟ او دلیل تا بود کی سایه

سابق ست او پس، ادراکات جمله صادق ست داللت در جاللت این ٣٧٢٠

خدنگ چون پران باد سوارِ او لنگ خَرهای بر ادراکات جمله

ره پیش بگیرد او گریزند، ور شَه گردِ نیابد کس گریزد، گر

نی جام وقت میدان ست، وقتِ نی آرام را ادراکات جمله

می درد معبر تیر چون دگر وآن می پرد بازی چو وهمی، یکی آن

زمان هر تَراجع اندر دگر وآن بادبان با کشتی چون دگر وان ٣٧٢۵

طیور آن می فزایند حمله جمله دور ز می نمایدشان شکاری چون

شوند ویران هر سوی جغدان همچو شوند حیران شود ناپیدا چون که
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ناز به صیدِ آن گردد پیدا که تا باز چشم یک هم به چشمی منتظر،

خیال؟ خود یا عجب خود آن بود صید مالل از گویند دیر، بماند چون

راحتی از زور، و گیرند قوتی ساعتی یک تا است آن  مصلحت ٣٧٣٠

اهتزاز ز سوختندی را خویشتن آز ز خلقان همه شب، نبودی گر

سوختن را بدن دادی کسی هر اندوختن سود حرص وز هوس از

یکساعتی خود ازحرص رهند تا رحمتی گنج چو آید پدید شب

مشو دل آتش تست، صالح آن راه رو ای آیدت، قبضی چونک

ِاعتداد ز بباید دخلی را خرج گشاد و بسط آن در خرجی در زآنک ٣٧٣۵

شدی بستان در خورشید سوزش بدی تابستان فصل هماره گر

کُهن آن نگشتی تازه دگر که بن و بیخ از سوختی را منبتَش

است محِرق  اما خندان ست، صیف است مشفق دی، آن ترش روی ست گر

جبین در میفکن چین و باش تازه بین بسط وی در تو آید، قبض چونک

شُش ز شادی و باشد، را جگر غم ترش دانایان و خندان کودکان ٣٧۴٠

آخرست حساب در عاقل چشم آخُرست در خَر همچو کودک چشم

تلف بیند آخرش قصاب ز وین علف می بیند چرب آخُر در او

نهاد ترازویی ما لحم بهرِ داد قصاب کین تلخ ست علف آن

عطا محض از دادست غرض بی خدا را کان علف، خُور حکمت ز ،ور

رِْزقه من کُلُوا گفتت حق زانچه رهی ای حکمت، نه کردی نان فهم ٣٧۴۵

عاقبت نباشد گلوگیرت کان مرتبت در بود حکمت حق رزقِ

شد راز لقمه های خورندۀ کو شد باز دهانی بستی، دهان این

خوردی نعمت بسی او فطام در وابری را تَن دیو شیر ز گر

تَمام بشنو غزنوی حکیم از نیم خام کردم شرح تُرک جوشَش

َفخرالعارفین و غیب حکیم آن این شرح گوید الهی نامه در ٣٧۵٠

شکر کودک خورد غم عاقل که زان مخَور غم افزایان نانِ و خور غم

مرهم ست غم وآن زخم ست فرح این َغم ست باغ میوۀ شادی قندِ

دمشق در کن نظر ربوه سرِ از عشق به کَش کنارش در بینی، چو غم

همی بیند شَی معدوم از عاشق همی بیند یم انگور از عاقل

شیر چو حملش کَشم من تا مکش تو پریر حماالن می کردند جنگ ٣٧۵۵

١۵۵



معنوی مثنوی

می ربود دیگر ز یک هر را حمل سود همی دیدند رنجش زان زانک

تَسو آن و مزد، گنجیت دهد این کو؟ بی مایه آن مزد کو؟ حق مزد

مردریگ نباشد ان، باشد تو با ریگ زیرِ خُسپی چو که زَری گنج

می شود غریبی و گور مونس می دود جنازه ت آن پیش پیش

خواجه تاش سرمد عشق با شوی تا باش مرده دم این مرگ روز بهر ٣٧۶٠

مراد زُلفَین و گلنار چون روی اجتهاد پردۀ ز می بیند صبر

ضدّ رویِ می نماید ضدّ کاندرین مجتهد پیش آیینه ست چو غم

فَر و کر و گشاد یعنی دهد، رو دگر ضدِّ آن رنج ضدِّ بعد

یقین آید بسط شتم قبض بعدِ ببین دستت پنجۀ از وصف دو این

مبتال چون بود او بسط، همه یا دایما باشد قبض گر را پنجه ٣٧۶۵

مهِم را او حال دو این مرغ پرِ چون منتظم مکسب و کار وصفش دو زین

ماهیان آن زمین بر که همچنان زمان یک شد مضطرب مریم که چون

� �

ت ا مان ن از و ھان و و ه آ و م ّ وِل ر ن را م ُقُدس ا روُح ن
� �

مرم من از حضرتم، امین که کرم نُمودارِ زد وی بر بانگ

مکَش در خود محرمان خوش چنین از سرمکَش عزت سرافرازانِ از

سماک بر پیاپی می شد لبش از پاک نورِ ذُبالۀ و گفت همی این ٣٧٧٠

علم صاحب و شاهم من عدم در عدم؟ در می گریزی وجودم از

ستی ست پیش من نقش یکسواره نیستی ست در من نگاهب و بنه خود

دلم اندر خیال هم هاللم، هم مشکلم نقش که بنگر، مریما

است تو با می گریزی که کجا هر نشست آمد، دلت در خیالی چون

آفلی کاذب صبح چون بود کو باطلی عارِضی خیالی جز ٣٧٧۵

شب هیچ روزم گرد نگردد که رب نور از صادقم صبح چو من

افتاده ام طرف این الحول ز که زاده ام عمران الحول، مکن هین

بود قول از پیش که الحولی نورِ بود الحول غذا و اصل مرا مر

سبق در پناهم نگاریدۀ من حق به ازمن پناه همی گیری تو

َاعوذ آن خود من و آری، اَعوذْ تو بوذ مخلَصهات که من پناهم آن ٣٧٨٠

١۵۶



سوم دفتر

باخت عشق ندانی و یار برِ تو ناشناخت از بتر نبود آفتی

غمی بنهادی نام را شادیی همی پنداری اغیار را یار

ماست دارِ نخلش دزدیم ما که چون ماست یار لطفِ که نخلی اینچنین

ماست زنجیر این بی عقلیم چونک ماست میرِ زلف که مشکین اینچنین

می شود خون چون فرعونیم، که چون می رود نیلی چو لطفی اینچنین ٣٧٨۵

ستیز پر ای توم از گرگ یوسفم، مریز هین آبم، من همی گوید خون

مار چو گردد شدی، ضد او با که چون بردبار یارِ که نمی بینی تو

نشد منظر، از که جز بد، چنان او نشد دیگر او شَحم و او لحم

� �

ی وار الُابا خارا د وع ر ق، از ل و آن دِن م
� �

سوخته آن می رود بخارا که افروخته بهِل را مریم شمع

گریز می کن جهان صدر سوی رو تیز آتشدانِ در و بی صبر سخت ٣٧٩٠

بود کآنش هر بخارایی ست پس بود دانش منبع بخارا این

ننگری بخارا در خواری به تا اندری بخارا در شیخی، پیش

مشکلش مدِّ و جزر ندهد راه دلش بخارای در خواری به جز

هفْسر یردِی که را آنکس وای هَنفْس ذَلت که را آن خُنک ای

او ارکان بود کرده پاره پاره او جان در جهان صدر فُرقتِ ٣٧٩۵

بگروم ره دگر گشتم، ار کافر واروم هم آنجا خیزم بر گفت

او نکواندیش صدرِ آن پیش او پیش بیفتم آنجا روم وا

میش چو را ما بِبر سر یا کن زنده خویش جان پیشت به افکندم گویم

دگر جای زندگان شاه که به قَمر ای پیشت به مرده و کُشته

خویش عیش می نبینم شیرین تو بی بیش بار هزاران من آزمودم ٣٨٠٠

السرور تَم ناقَتی یا اُبرکی النُّشُور نحل منْیتی یا لی َغن

صفا قَدْ ِورداً َنفْس یا اشْربی کَفٰى قَدْ دمعی ضَار یا ابلَعی

الصبا ریح یا تحور ما عمن مرحبا اَلینْا عیدِی یا دْتع

مطاع و است میر که صدری آن سوی وداع گشتم روان یاران ای گفت

می روم آنجا باد بادا هرچه می شوم بریان سوز در به دم دم  ٣٨٠۵

١۵٧



معنوی مثنوی

می کند بخارا عزم من جان می کند خارا سنگ چون دل گرچه

الوطن بح بود این عاشق پیش من شاه شهر و یارست مسکن
� �

دام از ود ِق عا از ی و دن
شا دل و ت  و م  و وه  ا و ی یا ر و را

� �

شَهرها بس دیده ای غُربت به تو فَتٰى کای عاشق به معشوقی گفت

دلبرست وی در که شهری آن گفت خوشترست؟ آنها ز شهر کدامین پس

الخیاط مس بود گر صحرا هست بِساط را ما شه باشد کجا هر ٣٨١٠

چاه قعرِ باشد که ارچه جنَّت ست، ماه چو باشد یوسفی که کجا هر

� �

او ن ی الُابا و دن د ھد و خارا دن، وع ر از را او تان دو دن ع
� �

هنَر داری اگر اندیش، عاقبت بی خبر ای ناصحی را او گفت

را خویش مسوزان پروانه همچو را پیش و عقل به را پس درنگر

زندان خانه ای و زنجیر الیق دیوانه ای می روی، بخارا چون

چشم بیست با ترا همی جوید او خشم ز همی خاید آهن تو ز او ٣٨١۵

آرد انبانِ تو و قحط ست سگِ او کارد تو بهر از تیز او می کند

فتاد؟ چونَت می روی؟ زندان سوی داد راه خدایت و رهیدی چون

زدی کُم ایشان کز بایستی عقل آمدی موکّل ده گون گر تو بر

پس؟ و پیش تو بر گشت بسته چه از هیچ کس تو بر نیست موکّل چون

نذیر آن نمی دید را موکَّل آن اسیر را او بود کرده پنهان عشق ٣٨٢٠

چیست؟ ز طبعی سگ بند در او ورنه مختفی ست موکَّل را موکَّل هر

بست سیه رویی ش و عوانی بر نشست جانش بر عشق شاه خشم

من افغان نهان عوانان زان بزن را او هین که را او می زند

می رود عوانی با تنها، گرچه می رود زیانی در بینی هرکه

شدی سلطانان سلطان آن پیش زدی افغان بدی، واقف ازو گر ٣٨٢۵

سهمناک دیو ز دیدی امان تا خاک شاه پیش به سر بر ریختی

١۵٨



سوم دفتر

کور تو را موکَّل آن ندیدی زان مور ز کَم ای را، خویش دیدی میر

وبال سوی کَشَد کو بالی و پر بال و پر دروغین زین گشتی غره

کُند گرانیها شد، گل آلو چون کُند باال ره دارد، سبک پر
� �

ق َ از را عاذل و ح ق عا ن ی الُابا
� �

بند سخت ست بس که زان ده، کَم پند چند؟ چند کن، خمش ناصح ای گفت ٣٨٣٠

تو دانشمندِ نشناخت را عشق تو پندِ از من بندِ شد سخت تر

نکرد درسی شافعی و بوحنیفه درد می افزود عشق که طرف آن

خویشتن خون به زارم تشنۀ من که کُشتن، از تهدید مکُن تو

نیست نوع یک خود عشّاق مردنِ مردنی ست زمانی هر را عاشقان

فدا دم هر می کند را صد دو وآن هدِٰى جان از دارد جان صد دو او ٣٨٣۵

اَمثٰال ِها عشْرةً خوان نُبی از بها ده ستاند را جان یکی هر

برو برافشانم جان پای کوبان دوست رو آن من خون بریزد گر

پایندگی ست زندگی، زین رهم چون زندگی ست در من مرگ آزمودم،

حیات فی حیاتاً قَتْلی فی انَّ ثقَات یا ُاقْتُلُونی اُْقتُلُونی

بالّلقا لی وجدْ روحی َتذَباج البقَا وحر یا الخَدِّ نیرم یا ٣٨۴٠

مشٰى عینی، علٰى یمشی یشٰا ول الحشٰا یشْوِی هبح بِیبح لی

دیگرست زبان صد خود را عشق خوش ترست تازی گرچه گو، پارسی

می شود حیران جمله زبان ها آن می شود پران چو دلبر آن بوی

ِبالصواب اَعلم واله شو، گوش خطاب در آمد در دلبر کنم، بس

درس دار بر کند عیاران چو کو بترس اکنون کرد توبه عاشق چونک ٣٨۴۵

می رود اُستا به نه و درس به نه می رود بخارا عاشق این گرچه

اوست روی سبق شان و درس و دفتر دوست سنح مدرِس شد را عاشقان

یارشان تختِ و عرش تا می رود تکرارشان نعرۀ و خامش اند

سلسله باب و زیادات ست نه زَلزله و چرخ و آشوب درسشان

یار دور لیکن دورست مسئلۀ مشکبار جعدِ قوم این سلسلۀ ٣٨۵٠

کیسه ها در حق گنج نگنجد گو ترا کس بپرسد ار کیس مسئلۀ

١۵٩
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می رود بخارا ذکر مبین، بد می رود مبارا و خُلع دم گر

ماهیتی هرصفت دارد زانک خاصیتی دهد چیزی هر ذکر

می گماشت بینش خورشید بر چشم نداشت دانش غصۀ بخاری آن

دستگاه نجوید دانش ها ز او راه یافت ببینش درخلوت هرکه ٣٨۵۵

تاسه ای دانش و اَخبار ز باشدش هم کاسه ای چوشد جان جمال با

را عامه بچربد دنیا همی زان فَرا غالب بود بردانش، دید

دین همی دانند را جهانی وآن عین همی بینند را دنیا زانک
� �

خارا وی ق عا دٔه آن ھادن رو
� �

تیز و گرم بخارا سوی دل طپان، خونابه ریز عاشق آن نهاد رو

آبگیر چون او پیش جیحون آب حریر همچون او پیش آمون ریگِ ٣٨۶٠

ستان  لگ چون او، خنده از می فتاد گلستان چون او پیش بیابان آن

مذهبش شد آن و یافت، بخارا از لبش اما قند، سمرقندست در

بربوده ای دین و عقل ازمن لیکن بوده ای عقل افزا بخارا ای

نعال ِصف درین می جویم صدر هالل چون آنم از می جویم، بدر

پدید شد بیاضی غم سوادِ در بدید را بخارا آن سواد چون ٣٨۶۵

راز بستانِ در پرید او عقل دراز و بیهوش افتاد ساعتی

بدند غافل او عشق گالبِ از می زدند گالبی رویش و سر بر

بود ببریده خود ز عشقش غارت بود دیده نهانی گلستانی او

نیی گرچه نه ای، مقرون شکّر با نه ای دم این درخورِ فسرده تو

غافلی َتروها مل جنُوداً کز عاقلی و توست با عقلت رختِ ٣٨٧٠

� �

دن دا از را او تان دو دن ذ و خارا، ی ُالابا ق عا آن ن آ
� �

االمان دار و خود معشوق پیش شادمان بخارا در آمد اندر

گیر که گوید و گیرد کنارش هم اثیر بر پرد که مستی آن همچو

گریز منشین شدن، پیدا از پیش خیز گفت بخارا، در دیدش هرکه

١۶٠



سوم دفتر

کین ساله ده تو جان از کَشَد تا خشمگین شه آن می جوید ترا که

خویش افسون و دم بر کُن کم تکیه خویش خونِ در درمیا اله اله ٣٨٧۵

اوستاد مهندس، بودی، معتمد راد و بودی جهان صدرِ شحنۀ

آویختی؟ چون باز بودی، رسته بگریختی جزا وز کردی، غَدو

اجل؟ یا اینجا آوردت ابلهی حیل صد با بگریختی بال از

کند احمق قضا را عاقل و عقل کند دق عطارِد بر عقلت که ای

کو؟ چاالکیت و عقل و زیرکی شیرجو باشد که خرگوشی نحس ٣٨٨٠

الفَضا ضاق القَضا اءج اذا گفت قضا فسون های چندین صد هست

اژدهاست کو شود، بسته قضا از راست و چپ از بود مخلص و ره صد
� �

را دگان د ھد و را عاذالن ق عا ن واب
� �

کُشد آبم هم که می دانم گرچه کَشد آبم مستسقی ام، من گفت

خَراب و مات کند بارش صد دو گر آب ز بنگریزد مستقسقی  هیچ

کَم گشت نخواهد من از آب عشق شکم و دست مرا بیاماسد گر ٣٨٨۵

درون بودی روان بحرم کاشکی بطون از بپرسند که آنگه گویم،

مستطاب مرگم هست بمیرم، گر آب موج از بِدَر گو اشکم، خیکِ

او جای من بودمی آید رشکم جو آب بینم که جایی بهر من

گل چو می کوبم آب عشق طبل دهل همچون شکم و فد چون دست

زمین همچون خورم خون جرعه جرعه االمین روح آن خونم بریزد گر ٣٨٩٠

کاره ام این گشته ام عاشق که تا خون خواره ام جنین وچون زمین چون

ریگ مانند خورم خون شب تا روز دیگ همچو آتش در همی جوشم شب

بگریختم او خشم مرادِ از انگیختم مکر که پشیمانم من

گاومیش عاشق و اوست، قربان عیدِ خویش خشم مستم جانِ بر بران گو

می پرورد او ذبح و عید بهر خورد چیزی وگر خُسپد اگر گاو ٣٨٩۵

آزاده ای هر حشرِ جزوم جزو داده ای جان مرا، دان موسی گاوِ

ُکشته ای حیاتِ جزوش کمترین گشته ای قربان بود موسی گاوِ

بعض ها وهِْربضا خطاب در جا ز آسیبش ز کُشته آن برجهید
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النَّظر ۈاحاَر شْرح اَردتُم انْ البقَر هذَا اذْبحوا کرامی یا

زَدم بر حیوان به مردم، نَما وز شدم نامی و مردم جمادی از ٣٩٠٠

شدم؟ کَم مردن ز کی ترسم؟ چه پس شدم آدم و حیوانی، از مردم

سر و رپ مالیک از آرم بر تا بشر از بمیرم دیگر، حملۀ

ههجو ا کهال شَیء کُل جو ز جستن بایدم هم ملَک وز

شوم آن ناید، وهم اندر آنچ شوم قربان ملَک از دیگر بار

راجِعون هیلا انّا که گویدم ارغنون چون عدم گردم، عدم پس ٣٩٠۵

ظلمت ست در نهان حیوانی، کاب امت ست اتّفاق که آن دان مرگ

مرگ جو و حریص مستسقی همچو جو طرف زین برو نیلوفر همچو

ِبالصواب اَعلم هالو می خورد، آب جویای او و آب ست او مرگ

می رمد جانان ز جان بیم ز کو نمد ننگین عاشق فسرده ای

دسَتک زنان نگر، جان هزاران صد زنان ننگِ ای عشقش، تیغ سوی ٣٩١٠

گریز؟ باشد کی جوی از را آب ریز جوی اندر کوزه دیدی، جوی

شود او جو و وی، در گردد محو شود جو آبِ در چون کوزه آبِ

بدلقا نه شود، کَم نه سپس زین بقا ذاتش و شد فانی او وصف

بگریختم ازو که را آن عذر آویختم او نخل بر را خویش

� �

ت ود جان از ت د ون ش و وق ق عا آن دن ر
� �

تر چشم با شد صدر آن جانب سر و رو بر کُن سجده گویی، همچو ٣٩١۵

ورا برآویزد یا بسوزد، کش هوا در سر منتظر، خلقان جمله

را بدبخت زمان که نماید، آن را لخت یک احمق این زمان، این

برید جان از فتاد، در احمقانه دید نور را شرر پروانه همچو

روشنی ست اندر روشن اندر روشن نیست شمع آن چون عشق شمع لیک

خوشی ست جمله و آتش می نماید آتشی ست شمع های عکس به او ٣٩٢٠

� �

د مان و ی ی ُابا ال وِی گ  ِق عا آن و ود ش ق ُ عا ی د آن ت
� �
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ری شهر کنار بر بد مسجدی نیک پی ای کُن گوش حکایت یک

یتیم شب آن شدی فرزندش نه که بیم ز شب، نخُفتی وی در کس هیچ

رفت گور در اختران چون صبحدم رفت عور غریبِ وی اندر که بس

کن کوتاه را خواب آمد، صبح کُن گاه آ ازین نیک را خویشتن

کُند تیغ با مهمان کُشان اندرو تُند پریانند که گفتی کسی هر ٣٩٢۵

خصم و جان ِعدو باشد رصد کین طلسم و سحرست که گفتی دگر آن

مباش اینجا میهمان کای درش، بر فاش نقش نه بر که گفتی دگر آن

بگشایدت کمین اینجا مرگ ورنه بایدت جان اگر اینجا مخُسپ شب

دهید ره کَم شما کاید غافلی نهید قفلی شب که گفتی یکی وان

� �

د آن ن آ مان
� �

عجب صیتِ آن بود شنیده کو شب وقت آمد در مهمان یکی تا ٣٩٣٠

بود سیر جان و مردانه بس زانک می آزمود آزمون برای از

حبه ای یک جان گنج از گیر رفته اشکمبه ای و سر گیرم کَم گفت

باقیستم من چو ناید، کَم نقش کیستم؟ من برو گو تن صورتِ

جدا تن نای ز باشم حق نَفخ خدا لطف از بودم نفخت چون

صدف تنگین از گوهر آن رهد تا طرف این نَفخش بانگِ نیفتد تا ٣٩٣۵

این بر برافشانم را جان صادقم، صادقین ای گفت توم َتمنََّوا چون

� �

را او دن د ھد و جا، آ ن ب از را، ق عا مان د ل ا دن ت مال
� �

کُسپ همچو جانستانت نکوبد تا مخسپ اینجا هین که گفتندش قوم

زوال آمد خفت که هر جا کاندرین حال ز نمی دانی و غریبی که

نُهٰى اصحاب جمله و دیده ایم، بارها ما این، نیست اتّفاقی

آمدش هالهل مرگِ نیم شب شدش مسکن شبی مسجد آن که هر ٣٩۴٠

بشنیده ایم کسی از تقلید، به نه دیده ایم این صد تابه ما یکی از

غُلول ضدِّ غتل در نصیحت آن رسول آن نَصیحه، اَلّدِین گفت
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سگ پوستی و خاین غُلولی، در دوستی در راستی نصیحت، این

داد و عقل از مگرد می نماییمت، وداد از نصیحت، این خیانت بی
� �

را عاذالن ق عا ن واب
� �

آمدم سیر زندگی جهان از نَدَم بی من ناصحان ای او گفت ٣٩۴۵

راه به منبل از جوی کم عافیت زخم خواه و جو زخم منبلی ام،

مرگ جو الاُبالی، منبلی ام برگ جو خود بود کو نی منبلی

بگذرد پل کزین چستی، منبلی آورد پول کف به کو نی منبلی

زند بر کانی و کَون از جهد بل زند بر دکانی هر بر کو نه، آن

را مرغ پریدن، هشتن، قفص چون سرا زین نَقلم و گشت، شیرین مرگ ٣٩۵٠

شجر و گلستان می بیند مرغ در باغ عین هست که قفص آن

قصص آزادی ز همی خوانند خوش قفص گرد برون از مرغان جوقِ

قرار و صبر نه و ماندست خورش نه سبزه زار زان قفص، اندر را مرغ

برکَند پا از بند کین بود تا می کُند بیرون سوراخ هر ز سر

بود؟ چون گشایی، در را قفص آن بود بیرون چنین جانش و دل چون ٣٩۵۵

گربگان حلقه به گردش بر گرد اندهان در قفص مرغ چنان نه

شدن بیرون قفص از آرزوی حزن و خوف درین را او بود کی

قفص این بگرد باشد قفص صد حصص ناخوش کزین همی خواهد او
� �

ری ُ د، ی آ کار ب جا او ر ُ ود، یا ُد یات ن وس جا ق
د ی  سان ی وام را ود جا آ د، آ کار ب بازار آن ت ا ده َورز َ

� �

مراد از و جهان، این هوای از راد جالینوس گفت که آنچنان

جهان بینم استری کُونِ ز که جان نیم بماند من کز راضیم ٣٩۶٠

مطار از بودست گشته آیِس مرغش قطار خود گردِ به می بیند گربه

نهان حشری او نادیده عدم، در جهان این غیر دیدست عدم یا

شکُم سوی سپس او می گریزد کرم بیرون می کشد کش جنین، چون

١۶۴



سوم دفتر

می کُند مادر پشت در مقَر او می کند مصدر سوی رویش لطف،

مقام؟ این بدیده بینم عجب ای کام و شهر زین فتم بیرون اگر که ٣٩۶۵

رحم اندر کردمی نظاره که وخم شهرِ آن در بودی دری یا

شُدی دیده رحم بیرونم ز که بدی راهم سوزنی چشمۀ چو یا

نامحرمی او جالینوس، همچو عالمی از غافل ست هم جنین آن

بیرونی ست عالم از مدد آن هست که رطوباتی کن نداند او

المکان شهر ز آرد مدد صد جهان در عنصر چار که آنچنان ٣٩٧٠

درتافته ست عرصه ای و باغ ز آن یافته ست گر قفص، در دانه و آب

فَراغ و نُقالن وقت در قفص زین باغ بینند انبیا جان های

بازغ اند فلک ها اندر ماه همچو فارغ اند عالم و جالینوس ز پس

نیست جالینوس بهر جوابم پس افتراست گفت این جالینوس ز ور

جفت نور پر دلِ نبودستش که بگفت کین آمد، کس آن جوابِ این ٣٩٧۵

عرِجوا او گربگان از شنید چون سوراخ جو شد موش جانش مرغ

موش وار دنیا سوراخ اندرین قرار و دید وطن جانش سبب زان

گرفت دانایی سوراخ، درخور گرفت بنّایی سوراخ درین هم

گزید آید، کار سوراخ کاندرین مزید در مرورا که پیشه هایی،

بدن از رهیدن راه شد بسته شدن بیرون از کَند بر دل زانک ٣٩٨٠

افراشتی؟ کی خیمه لعابی از داشتی عنقا طبع ار عنکبوت

مغَص و سرسام و درد چنگش نام قفص اندر خود چنگ کرده گربه

او بال و پر و مرغ بر می زند او چنگال مرض و مرگست گربه

گوا رنجوری و قاضی ست چون مرگ دوا سوی می جهد گوشه گوشه

گاه حکم تا ترا همی خواند که گواه این آمد قاضی پیادۀ چون ٣٩٨۵

خیز گفت گرنه و شد پذیرد، گر گریز در وی از می خواهی مهلتی

پاره ها تن خرقۀ بر زَنی که چاره ها و دوا مهلت، ستنج

دار شرم آخر مهلت؟ باشد چند خشم وار صباحی آید عاقبت

رسد روزی آنچنان که آن از پیش حسد پر ای بخواه شه از خود عذر

یکبارگی دل، نور زان برکَند گی بار براند ظلمت در که وان ٣٩٩٠

می خواندش قضا سوی گوا کان مقصدش و گوا از می گریزد
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� �

د آن ن ب از را، مان د ل ا دن ت مال باره دی
� �

گرو جانت و جامه نگردد تا برو جلدی، مکن گفتندش قوم

ره گذر باشد سخت آخر به که نگر بِه نماید، آسان دور ز آن

جست دست آویز پیچاپیچ وقتِ سکُست و مرد، بس آویخت خویشتن

بد و نیک خیال مردم دل در بود آسان واقعه از پیشتر ٣٩٩۵

زار کار آنکس بر گردد زمان آن کارزار اندرون آید در چون

میش تُست، جان و گرگست اجل کان پیش پای تو منه هین شیری، نه چون

شد سرزیر تو مرگ که آ، آمن شد شیر میشَت و اَبدالی ز ور

شود خَل یزدان تبدیل از خمرش شود مبدَل او آنک اَبدال؟ کیست

مران هین را، خود تو پنداری شیر گمان وز شیرگیری، مستی، لیک ۴٠٠٠

شدید أسب بینَهم ما مهبأس ناسدید نفاق اهل ز حق گفت

خانه اند عورتانِ چون غزا در مردانه اند همدگر میان در

الحروب لَقب فَتٰى یا شَجاعة ال غُیوب سپهدار پیغامبر، گفت

بی َفن اند کَف چون جنگ، جوش وقت کُنند کف مستان غَزو، الفِ وقتِ

پیاز چون تیغش ،فر و کر وقت دراز شمشیرش غَزو، ذکر وقت ۴٠٠۵

او خیکِ شد تهی سوزن یک به پس زخم جو او دل اندیشه، وقت

جفا از صیقل وقتِ در رمد کو صفا جویای ز دارم عجب من

تباه دعوی شد نیست، گواهت چون گواه دیدن جفا دعوی، چون عشق

گنج تو یابی تا مار، بر ده بوسه مرنج قاضی، این خواهد گواهت چون

در تو اندر بدی، وصف با بلک پسر ای نباشد تو با جفا آن ۴٠١٠

زد گرد بر نزد را آن نمد بر زد مرد را آن که چوبی نمد بر

سکسکَش بر زد اسپ بر نزد آن کَش کینه آن را اسپ مر بزد گر

شود  یم تا کُنی زندان را شیره شود خوش پی رهد، وا سکسک ز تا

ایزدی؟ قهر ز نترسیدی چون زدی را یتیمک آن چندان گفت

اندروست کو زدم دیوی آن بر من دوست؟ و جان ای زدم کی را او گفت ۴٠١۵

فساد مرگ و خواهد خو آن مرگ باد تو مرگ ترا گوید ار مادر
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ریختند مردان آب و مردی آبِ بگریختند ادب کز گروهی آن

ماندند مخنّث و حیز چنین تا راندند وا وغا از عاذالنشان

مرو هیجا صف در چنین ها با شنو کم را ژاژخا غُرۀ و الف

ورق برگردان سست رِفاقِ کز حق گفت ،االَخب زَادوکُم که زان ۴٠٢٠

شوند کَه همچون بی مغز غازیان شوند همره شما با ایشان گر که

بشکنند صف دل و گریزند پس کنند هم صف شما با را خویشتن

حشَر آید نفاق اهل با که بِه نفر این بی اندکی سپاهی پس

آمیخته تلخ به بسیاری ز به بیخته خوش کَم بادام هست

نی اند همدل که افتاد آن از نقص شی اند یک ژَغاژَغ در شیرین و تلخ ۴٠٢۵

جهان آن حالِ ز شک در می زید گمان از کو بود دل ترسان گبر

دلی اَعمٰى می نهد ترسان گام منزلی نداند ره، در می رود

رود پرخون دل و ترددها با رود؟ چون مسافر، ره نداند چون

ایست و وقف آنجا بیم از کُند او نیست راه این سو گویدهای هرکه

او؟ گوش در هو و های هر رود کی او هوش با دل ره بداند ور ۴٠٣٠

آفالن بیمند و ضیق وقت زانک اشتُردالن این همراه مشو پس

باِبل اند سحر الف اندر گرچه هلند تنها ترا و گریزند پس

شکار و صید مجو طاوسان ز تو کارزار هین مجو رعنایان ز تو

کَند بر مقامت از تا زند دم کُند وسواست و طاوس ست طبع

� �

و و م، وا یاری را ود ٔه ی و م یاری  ن ی د، آ د ا نگ ی را ش طان ن
ن ن ّ ِت مال

� �

لکُم ارج انَّنی که افسون خواند یکُم صدْ شد سپه در شیطان همچو ۴٠٣۵

آمدند مالقان در لشکر دو هر شدند حاضر او گفتِ از قریش چون

رهی اندر مؤمنان صف سوی اسپهی مالیک از شیطان دید

آتشکده بیم ز او جان گشت زده صف َتروها مل جنُوداً آن

شگفت من سپاهی همی بینم که می گرفت کشیده پس وا خود پای

التَرون ما اَری انّی اْذهبوا، عون نْهم لی ما اله، َاخٰاف ای ۴٠۴٠
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این چنین؟ می نگفتی تو چرا دی هین شکل سراقه ای حارث گفت

عرب عاشیشج می بینی گفت حرب همی بینم من دم این گفت

جنگ وقت این بود، الف زمانِ آن ننگ تو ای لیک این غیر می نبینی

به دم دم  نُصرت و فتح بودتان که شدم پایندان که همی گفتی دی

مهین و ناچیز و نامرد زمان وین لعین ای بودی الجیش زَعیم دی ۴٠۴۵

شدیم هیزم ما و رفتی بتون تو آمدیم و تو، مد آن بخوردیم تا

لعین آن شد خشمگین عتابش از این گفت سراقه با حارث چونک

رسید دِل درد اوش گفت ز چون کشید او دست ز خشمین خود دست

ریخت مکر زین بیچارگان آن خون گریخت و شیطان کوفت را سینه اش

نُْکمم رِیءب انّی بگفت پس او عالم چندین کرد ویران چونک ۴٠۵٠

تاختَش هیبت چو شد، گریزان پس انداختَش سینه اَش، اندر کوفت

بنموده اند را خویش صورت دو در بوده اند تن یک دو هر شیطان و نفس

شدند صورت دو حکمت هاش بهر بدند یک کایشان عقل، و فرشته چون

کیش و جان خصم و عقل ست مانع خویش رس در چنین داری دشمنی

فرار در گریزد سوراخی به پس سوسمار چون کند حمله نَفَس یک  ۴٠۵۵

برون می آرد سوراخ هر ز سر کنون دارد سوراخ ها او دل در

ُخنُوس شد رفتن، سوراخ آن واندر نُفُوس از دیو گشتن پنهان نام

است آمدْشُد ورا قُنْفُذ سر چون قُنْفُذست خنوس چون ُخنُوسش که

بماند را خارپشتک آن سر کو خواند خنّاس را دیو آن خدا که

درشت صیاد بیم از به دم دم  خارپشت آن سر گردد نهان می ۴٠۶٠

زبون مارش شود مکری چنین زین برون آرد سر یافت فرصت چو تا

بدی کی دستی تو بر را ره زنان زدی راهت اندرون از نفس گرنه

آفت ست و آز و حرص اسیر دل شهوت ست که مقتَضی عوانِ زان

راه تست قهرِ به را عوانان تا تباه و دزد شدی سر، عوان زان

عدُو اَعدَی لکُم جْنبیکُم نیب نکو پند این تو بشنو خبر در ۴٠۶۵

ستیز و جل در ابلیس ست چو کو گریز مشنو، عدو این طمطراقِ

کرد سهل را سرمدی عذاب آن نبرد و دنیا بهر از او تو بر

کند چندان صد خویش سحر ز او کند آسان را مرگ گر عجب چه
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می تَند کاهی چو را کوهی باز کند کُه صنعت به را کاهی حرس

ظن به گرداند زشت را نغزها فَن به گرداند نغز را زشت ها ۴٠٧٠

می کُند حقایق قلبِ نفس هر می زَند دم کو این ست سحر کارِ

آیتی و را، خری سازد آدمی ساعتی نماید خَر را آدمی

مسَتتر سحراً واسسوال فی انَّ سر و تست درون ساحر چنین این

جادویی گشا هستند ساحران سحرها این هست که عالم آن اندر

پسر ای تریاق روییده ست نیز تَر زَهرِ این رست که صحرا آن اندر ۴٠٧۵

نزدیکتر تو به من زَهرم ز که سپر جو من از تریاق گویدت

او سحر دفع و سحرست من، گفتِ تو ویرانی و سحرست او، گفتِ

� �

ش مان ُ د آن ماِن آن را د عاِذالن دن ّر م
� �

پهلوان خوش آن گفت حق و سحراً البیان فی انَّ که پیغامبر گفت

متهم زین مکن را ما و مسجد بوالکَرم ای برو جلدی مکن هین

دنی فردا زند ما در آتشی دشمنی از دشمنی بگوید که ۴٠٨٠

سالمی بد او مسجد، بهانۀ بر ظالمی را او بتاسانید که

جهد او مسجد، بدنام ست که چون نهد مسجد بر قَتل بهانۀ تا

دشمنان مکر ز آمن نه ایم که سخت جان ای منه ما بر تُهمتی

بگز را کیوان پیمود نتان که مپز سودا مکُن، جلدی برو، هین

لخت لخت یک، یک کنده بر خود ریش بخت ز بالفیده بسیاران تو چون ۴٠٨۵

وبال در میفکن در را ما و خویش قال و قیل این کُن کوتاه برو، هین
� �

ت ِ حارِس دن ع د آوردن ل َ و را، شان ا مان ن واب
دی زد او ت ودی وِس را ری ت، ِ از دف بانِگ

� �

پی ام آید ضعیف حولی ال ز که نیم دیوان آن از یاران ای گفت

می زدی مرغان دفع در طبلکی بدی کشتی حارس کو کودکی

١۶٩



معنوی مثنوی

گشت خوف بی بد مرغانِ از کَشت کَشت ز طبلک زان مرغ رمیدی تا

عظیم خیمۀ طرف آن زد برگذر کریم محمود شاه سلطان، که چون ۴٠٩٠

ملک گیر صفدر، و پیروز و اَنبه اثیر استارۀ همچو سپاهی با

خروس همچون پیش رو بد بختیی کوس حمال بدی کو بد اشتری

طلب در و رجوع اندر می زدی شب و روز وی بر طبل و کوس بانگِ

بر حفظ در بزد طبلک آن کودک شتر آن آمد در مزرع آن اندر

خو آنش ست با طبل ست، پختۀ او که طبلک مزن گفتش عاقلی ۴٠٩۵

کفل بیست سلطان، طبل او کَشد که طفل؟ تو تَبوراکِ بود چه او پیش

بال طبل ُهت گنوب من جان ال قُربان کُشتۀ من، عاشقم

دیدها این است دیده آنچ پیش تهدیدها این تَبوراک ست خود

بیستم ره درین خیاالتی کز نیستم آنها از من حریفان ای

سر ز آزادم اسمعیل چو بل بی حذر اسماعیلیانم، چو من ۴١٠٠

بیا را جانم گفت تَعالوا قُل ریا از و طمطراق از فارغم

خََلفبال قَّنتَی نم بِالعطیه لَفالس فی جاد که پیغامبر گفت

غرض زین را عطا دربازَد زود عوض صد را عطا مر بیند که هر

دهند خود مال افتاد، سود چو تا بند گشتند آن از بازار در جمله

مصر آید بذل به آید، سود که تا منتظر نشسته انبان ها، در زر ۴١٠۵

خویش کاالی از عشقش گردد سرد بیش ِرِبح در کاله ای ببیند چون

مزید و رِبح را خویش کاله های ندید کو آن، با ماندست زان گرم

شرف در آنها، از افزون بِدید چون حرف و هنرها و علم همچنین

لیز چیزِ شد جان نام آمد، بِه چون عزیز باشد جان نیست، جان از بِه تا

طفل زا بزرگی در او نگشت تا را طفل جان بود مرده، لعبت ۴١١٠

حاجت ست بدانت پس طفلی، تو تا لعبت ست تَخیل وین تَصور، این

خیال و تصویر و است سح از فارغ وصال در شد جان، رست طفلی ز چون

بِالوِفاق اَعلم هوال زدم، تن بی نفاق بگویم تا محرم، نیست

اْشتَرٰى هال که خریدارش، حق فَنا ریزانِ برف اند، تن و مال

نیستت یقینی شک، در هیی که اَولی ستت ثمن از زان برف ها ۴١١۵

یقین بستانِ به نمی پرد که مهین ای تو در ظن ست عجب وین
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پر و بال تَزاید اندر می زند پسر ای یقین ست تشنۀ گمان هر

شود بویا او علم را یقین مر شود پا رپ پس علم، در رسد چون

ظن فوقِ و یقین، از کمتر علم، مفتَتَن طریق اندر هست که زان

عیان و دیدست جویایِ یقین آن و بدان باشد، یقین جویای علم ۴١٢٠

َتعَلمون ول پس ،َّک پس از کنون را این بجو َالهیکُم اندر

جحیم ببینندی گشتی، یقین گر علیم ای ببینش دانش می کَشد

خیال می زاید ظن از که آنچنان امتهال بی یقین از زاید دید

الیقین نیع الیقین لمع شود که ببین این بیان َالهیکُم اندر

سرم نمی گردد بر مالمت وز باالترم یقین از و گمان از ۴١٢۵

او بینای و گشتم چشم روشن او حلوای از خورد دهانم چون

روم کورانه نه نلرزانم، پا روم خانه چون گستاخ، نَهم پا

کرد چندانش صد و گفت من دل با کرد خندانش حق، گفت را گل آنچ

بخَورد نسرین و نرگس وی از آنچ و کرد راست قدّش و سرو بر زد آنچ

چگل نقش ازو یافت خاکی آنچ و دل و جان شیرین کرد را نی آنچ ۴١٣٠

ساخت گلنار و گلگونه را چهره ساخت طرار چنان را ابرو آنچ

جعفری زر داد را کان وانک افسون گری صد داد را زبان مر

شد تیرانداز چشم غمزه های شد باز زرادخانه درِ چون

کرد شکَرخاییم و شُکر عاشق کرد سوداییم و تیر زد دلم بر

اوست مرجانِ یک جاندار جان و عقل اوست آنِ آن هر که آنم عاشق ۴١٣۵

اضطراب آتش کُشی ام در نیست آب همچو بالفم ور نالفم، من

اوست من پشت سخت رو؟ نباشم چون اوست مخزن حفیظ چون بدزدم؟ چون

شرم نه را، او بیم نه باشد، رو سخت گرم پشت باشد خورشید از که هر

پرده در و خصم سوز رویش گشت بی حذر آفتابِ روی همچو

شهان جیش بر کوفت یکسواره جهان در بد سخت رو پیمبر هر ۴١۴٠

عالمی بر بزد تنها یک تنه غمی و ترس از نگردانید رو

کلوخ پر جهانِ از نترسد او چشم شوخ و سخت رو باشد سنگ

شد سخت خدایی نعص از سنگ شد یک لخت خشت زن از کلوخ کان

قصاب؟ آن بترسد کی انبهِی شان ز حساب از برونند گر گوسفندان
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ساعی ست او رمه، مانند خلق راعی ست چون نَبِی ،راع کُلُّکُم ۴١۴۵

سرد و گرم از بود حافظ لیکشان نبرد در نترسد چوپان رمه، از

همه بر دارد که آن مهرست ز دان رمه بر او قهر ز بانگی زند گر

مشو غمگین کنم، غمگین ترا که نو بختِ گوشم به گوید زمان هر

کُنم پنهان بدان چشم از کت تا کُنم زان گریان و غمگین ترا من

تو روی از بد چشم بگردد تا تو خوی غم ها ز گردانم تلخ ۴١۵٠

منی؟ رایِ افکندۀ و بنده منی؟ جویایِ و صیادی تو نه

بی کسی من جستن و فراق در رسی در من در که اندیشی حیله

تو سرد آه دوش می شنودم تو درد من پی می جوید چاره

گذار راه بنمایمت دهم، ره انتظار این بی که هم توانم من

نهی پا وِصالم گنج سر بر رهی وا دوران گردابِ ازین تا ۴١۵۵

سفر رنج اندازۀ بر هست مقَر لذّاتِ و شیرینی لیک

بری محنت ها و رنج غریبی کز خوری بر خویشان ز و شهر از آنگه

� �

دیگ، وِش ج وا دی و ود ارِی ی  و اب ا بال، او ری ی  و ن ؤ ِن ِل
د رون دن دو و

� �

زبون آتش ز شد چو باال می جهد چون دیگ در نَخُّودی اندر بنگر

خروش صد برآرد و دیگ سرِ بر جوش وقت آید بر نَخُّود زمان هر

می کنی؟ نگونم چون خریدی چون می زنی؟ در من به آتش چرا که ۴١۶٠

آتش کُنی ز مجِه بر و بجوش خوش نی که کَدبانو کفلیز می زند

چاشنی و ذوق تو گیری تا بلک منی مکروه که نجوشانم زان

امتحان این نیستت بهرخواری بجان بیامیزی گردی، غذی تا

خور آب آن بده ست آتش بهراین تر و سبز بستان، به می خوردی آب

امتحان اهل گردد رحمت ز تا زان قهر، از بده ست سابق رحمتش ۴١۶۵

بدست آید وجود سرمایۀ که تا شده ست سابق آن از قهر بر رحمتش

دوست؟ عشق گدازد چه نروید، چون پوست و لحم نروید بی لذّت که زان

را سرمایه آن ایثار کنی تا قهرها بیاید گر تقاضا، زان
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جو ز جستی بر و غُسل، بکردی که او عذر برای آید لطف باز

دار نیکوش شد، تو مهمانِ رنج بهار در چریدی نخُّود ای گوید ۴١٧٠

باز تو ایثارِ ز گوید شَه پیش ساز شُکر گردد باز مهمان که تا

حسد تو بر برد نعمت ها جمله رسد منعم نعمتت، جای به تا

کحاَْذب اَرانی انّی هِبن سر کِبچ پیش پسر تو خلیلم، من

اسمعیل وار حلقت بِبرم تا قرار بر دل نه، قهر پیش به سر

بری ست مردن و گشتن بریده کز سری ست آن سر این لیک ِببرم، سر ۴١٧۵

جست تسلیم بایدت مسلمان ای تست تسلیم ازل مقصود لیک

ترا ماند خود نَه و هستی نَه تا ابتال اندر می جوش نخود ای

دیده ای و جان بستان لگ تو خندیده ای اگر بستان آن اندر

آمدی احیا اندر گشتی، لقمه شدی گل و آب باغ از جدا گر

بیشه ها در شو شیر بودی، شیر اندیشه ها و قوت و غذی شو ۴١٨٠

چست و چاالک رو باز صفاتش در نخست واله رسته ای صفاتش از

شدی بر گردون و اوصاف، شدی پس آمدی گردون ز و خورشید و ابر ز

مستطاب صفاتِ اندر می روی تاب و باران صورتِ در آمدی

شدی فکرت ها و قول و فعل و نفس بدی َانْجم ها و ابر و شید جزو

ثقات یا ُاقٌْتُلُونی آمد راست نبات مرگِ از شد حیوان هستی ۴١٨۵

حیات قَتْلی فی انَّ آمد راست مات بعدِ را ما بردی ست چنین چون

فلک سوی شد معراج بدین تا ملَک قُوتِ شد صدق و قول و فعل

جانور شد و شد بر جمادی از بشر قُوتِ شد طعمه کان آنچنان

دیگری مقام در آید گفته پهناوری ترجمۀ را سخن این

می رود وا می کند، تجارت تا می رسد گردون ز دایم کاروان ۴١٩٠

دزدوار کراهت و بتلخی نه اختیار با خوش و شیرین برو پس

ترا شویم فرو تلخی ها ز تا ترا می گویم تلخ حدیثِ زان،

نهد بیرون افسردگی و سردی رهد افسرده انگورِِ سرد آب ز

روی بیرون همه تلخی ها ز پس شوی خون پر دل چونک تلخی ز تو
� �

ود ف وا بال ر و ّ ون ن ؤ دن صا ل
� �
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نیست بی ذوق جز ناجوشیده و خام نیست طوق را او نیست، شکاری سگ ۴١٩۵

راستی دِه یاریم بجوشم خوش ستی ای چنین ست چون نَخُّود گفت

می زنی خوش بس که زن، کفچلیزم منی معمارِ چو جوشش درین تو

باغ و هندُستان خوابِ نبینم تا داغ و زخم زن سرم بر پیلم، همچو

من آغوش آن در یابم رهی تا من جوش در دهم در را خود که تا

شود یاغی خواب بین پیل همچو شود طاغی غنا در انسان که زان ۴٢٠٠

دغا آرد نشنود، را پیلبان را هند بیند خواب در چون پیل
� �

را ود و دبا ِن دا وش ِت ح و ود، با و دبا ِن ذر
� �

زمین اَجزای ز بودم تو چو من ازین پیش که ورا گوید ستی آن

خوری اندر و گشتم پذیرا پس آذری جهاد بنوشیدم چون

تن دیگِ درون دیگر مدّتی زَمن اندر جوشیده ام مدّتی

شدم اُستا ترا پس گشتم روح شدم حس ها ّقوتِ جوشش دو زین ۴٢٠۵

معنوی صفات و علم شوی تا می دوی زان گفتمی جمادی در

گذر حیوانی ز کُن دیگر جوش دگر بار پس روح، من شدم چون

منتها در رسی و نلَغزی در نکته ها زین تا می خواه خدا از

شدند چه درون قومی رسن زان شدند گمره بسی قرآن از که زان

نبود سرباال سودایِ ترا چون عنود ای جرمی نیست را رسن مر ۴٢١٠

� �

او صدِق و بات و ش مان د آن ماِن ٔه ّ ِی با
� �

شَب به مسجد درین می خُسپم گفت طلب سرباال شهرِ غریبِ آن

شوی من حاجت روایِ کعبۀ شوی من کربالی گر مسجدا

منصوروار کنم رسن بازی تا دار بگزیده ای بگذار مرا هین

خلیل آتش در غَوث می نخواهد جبرئیل نصیحت اندر شدیت گر

سوخته عنبر و عود چون بهترم افروخته من که رْو، جبرئیال ۴٢١۵

می کنی داری پاس برادر چون می کُنی یاری چه گر جبرئیال
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کَم و بیش گردم که جانم آن نه من چابکم آذر بر من برادر ای

َتلَف شد هیزم چو و بود آتشی علف از فزاید حیوانی جان

بدی عامر هم و معمور، ابد تا بدی مثمر او، هیزم نگشتی گر

آن عین نه بود، آتش پرتو بدان آتش، این سوزانت بادِ ۴٢٢٠

زمین اندر وی ست سایۀ و پرتو یقین آمد اثیر در آتش عین

شتاب می گردد باز معدن سوی اضطراب ز نپاید پرتو الجرم

دراز دم یک دمی، کوته سایه ات به ساز آمد، قرار بر تو قامت

ُامهات سوی گشت وا عکس ها ثبات کس نیابد پرتو در که زان

ِبالرشاد اَعلم هَال آر، خُشک گشاد لب فتنه بند، بر دهان هین ۴٢٢۵

� �

مان دِن د ا د یاِل ذ
� �

حسد اهل از آمد گندی و دود رسد مخلص تا قصه این که آن از پیش

کُند پی را ساده دلی خاطر لگد این لیک ازین، نمی رنجم من

معنوی مثالِ محجوبان بهرِ غزنوی حکیم آن کرد بیان خوش

ضالل اصحابِ ز نبود عجب این قال غیر نبیند گر قرآن ز که

کور چشم می نیابد گرمی غیرِ نور ز پر آفتابِ شعاع کز ۴٢٣٠

طعانه ای چون آورد برون سر خرخانه ای از ناگاه خربطی

پی روی و پیغامبرست قصۀ مثنوی یعنی پست ست، سخن کین

سمند سو آن اولیا دوانند که بلند اسرارِ و بحث ذکرِ نیست

خدا مالقاتِ تا پایه پایه فنا تا تَبتُّل مقاماتِ از

صاحب دلی پرد بر زُو پر به که منزلی و مقام هر حدِّ و شرح ۴٢٣۵

کافران آن زدند طعنه چنین این آن بر هم بیامد، اله کتاب چون

بلند تحقیقی و تَعمیقی نیست نژند افسانۀ و اساطیرست که

ناپسند و پسند امرِ جز نیست می کنند فهمش خُرد کودکانِ

غمش و زلیخا و یعقوب، ذکر خَمش پر زلفِ ذکر یوسف، ذکر

خرد؟ وی در شود گُم که بیان کو می برد پی هرکسی و ظاهرست ۴٢۴٠

بگو سوره یکی آسان چنین این تو به این نماید آسان اگر گفت

١٧۵



معنوی مثنوی

بیار آسان ازین آیت یکی گو کار اهل و انْستان و جِنتّان

� �

ٍُن ُاْ ِة َ ْ َ ٰی ِا ٌْن َ ِه ِ
ْ َ ِ َو ٌْن َ َو ٌ ْ َ اِن ُ ِلْ ّسالم ا ه ع ی ر ن ا ر

� �

قاهری ست بس باطنی ظاهر، زیرِ ظاهری ست که بدان را قرآن حرف

گم جمله خردها گردد درو که سۇم بطن یکی باطن، آن زیر

بی نَدید بی نظیرِ خدایِ جز ندید کَس خود نُبی از چارم بطن ۴٢۴۵

طین که جز نبیند را آدم دیو مبین ظاهر پسر ای قُرآن ز تو

خفی ست جانش و ظاهر نقوشش که آدمی ست شخص چو قرآن ظاهر

او حال نبیند مویی سر یک او خال و عم سال صد را مرد

� �

ش و وف ت و ت ش و دن ھان ت ، غار و وه  یا او و یا ا ِن ر آنک یان
ن م در یا د از طاع ا ض و ت ا ق خ ِارشاد ت بلک ت ق خ

� �

شوند پنهان مردمان چشم ز تا بوند کُه در اولیا گویند آنک

می نهند هفتم چرخ بر خود گام ُکه اند صد فرازِ ایشان خلق پیش ۴٢۵٠

بود سو زان کُه و دریا صد ز کو بود کُه جو شود، پنهان چرا پس

ریخت نعل صد فلک کُرۀ پیش کز گریخت کُه سوی به نبود حاجتش

آسمان بپوشید تعزیت جامه جان گردِ او ندید و گردید چرخ

بود پریان از پنهان تر آدمی بود پنهان پری آن ظاهر به گر

پنهان ترست خود بار صد آدمی مضمرست که پری زان عاقل نزد ۴٢۵۵

صفی ست او غیب در که آدم بود چون خفی ست چون عاقل نزدیک آدمی

� �

ّسالم ا ما ع ی ون ا ورت و ی و صای ورت یا، او کالم ورت و یا او ورت ِه
� �

عیسی است فسون همچون آدمی موسی است عصای همچون آدمی

اصبعین نیب هست مومن قلب زَین بهرِ و داد بهرِ حق کف در

گلو بگشاید چو لقمه، یک کَون او پیش ولیکن چوبی، ظاهرش
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موت گشت گریزان وی کز ببین آن صوت و حرف عیسی افسون ز مبین تو ۴٢۶٠

نشَست و جست بر مرده که نگر آن پست لهجاتِ آن افسونش ز مبین تو

شکافت را خَضرا بحر که ببین آن یافت سهل را عصا آن مر مبین تو

سپاه بنگر نه، پیش فا قدم یک سیاه چتر دیده ای دوری ز تو

مرد گرد در ببین آ، پیش اندکی گرد که جز می نبینی دوری ز تو

َکنَد بر او مردی را کوه ها کُند روشن او گردِ را دیده ها ۴٢۶۵

گشت رقّاص مقدمش از طور کوه دشت اقصای از موسی آمد بر چون
� �

ُْر َّ ا َو ُه َ َ ّی َاِو باُل ِ یا رِ
� �

شده ناالن پی اش اندر کوه ها شده تابان فَرش از داود روی

شهی عشق در مست مطرِب، دو هر همرهی گشته داود با کوه

شده هم پرده و هم آواز دو هر آمده اَمر َاوِبی جِبال یا

ببریده ای همدمان از من بهر دیده ای هجرت تو داودا گفت ۴٢٧٠

زده شعله دلت از شوق آتش شده مونس بی فردِ غریبِ ای

قدیم آن آرد پیشت را کوه ها ندیم و قوال و خواهی مطربان

کند بادپیمایی پیشت به کُه کند سرنایی و قوال و مطرِب

ناله هاست را ولی دندان و لب بی رواست را کُه چون ناله بدانی تا

می رسد حسش گوش در دمی هر صافی جسد آن اجزایِ نغمۀ ۴٢٧۵

بگرود غیبش به کو جان خنک ای بشنود او نَشنوند، همنشینان

بو هیچ نَبرده او همنشین گو و گفت صد خود نفس در بنگرد

منزلت تا المکان از می رسد دلت اندر جواب صد و سؤال صد

را گوش آرد تو نزدیک به گر گوشها زان نشنود تو، بشنوی

نگروی؟ چون دیده ای، مثالش چون نشنوی را آن تو خود کَر ای گیرم ۴٢٨٠

� �

ود ِم وِر از وی ده ه ز واب
� �

می کُنی برون شو را قرآن عنط می کنی عو عو تو طاعن سگِ ای
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بری ایمان او قهر پنجۀ ز یا بری جان وی کز شیرست آن نه این

فدا گشته را جهل گروهی ای ندا قرآن می زند قیامت تا

می کاشتید کافری و طعن تخم می پنداشتید افسانه مرا که

بدیت افسانه و فانی شما که می زدیت طعنه آنک بدیدیت خود ۴٢٨۵

زَکات یاقوت و جان جانِ قُوتِ ذات به قایم و حقّم کالم من

جدا ناگشته خورشید از لیک شما بر فتاده خورشیدم نور

ممات از را عاشقان رهانم تا حیات آب آن نبوعی منم نَک

ریختی حق گورتان بر جرعه ای ننگیختی آزتان گند چنان گر

سقیم طعنی بهر نگردانم دل حکیم آن پند و گفت بگیرم نه، ۴٢٩٠

� �

سان سا دِن و
ُ

وردن، آب از پ ا ٔه ّ ُ دِن ر زدن ل َ
� �

آب همی خوردند مادر و کُره خطاب اندر او فرمودست آنک

خور آب هین هال که اسپان بهر نفر آن دم هر می شُخولیدند

می رمید خور از و داشت، بر همی سر می رسید کُره به شُخولیدن آن

استقا؟ زین ساعتی هر می رمی چرا کُره کای پرسید مادرش

شکوه دارم بانگشان اتّفاق ز گروه این می شُخولند کره گفت ۴٢٩۵

می رسد خوفم نعره اتّفاقِ ز می رود جا از می لرزد، دلم پس

زمین اندر بدنَد کارافزایان، ازین بودست جهان تا مادر گفت

می َکنَند بر خود ریش کایشان زود، ارجمند ای کن خویش کار تو هین

شاخ شاخ گردی هجر کز آن از پیش فراخ آب می رود و تنگ، وقت

نبات تو از دمد بر تا کَش آب حیات آب پر کاریزی ست شُهره ۴٣٠٠

بیا غافل تشنۀ ای می خوریم، اولیا نطق جوی از خضر آبِ

زن جوی در سبو، آور جو سوی بفَن کورانه آب، نبینی گر

بست کار باید تقلید را کور هست آب جو کاندرین شنیدی چون

را خویش مشکِ تو بینی گران تا را آب اندیش مشک بر فُرو جو

دِل آنگاه خشک، تقلید از رست مستَدِل تو شوی دیدی، گران چون ۴٣٠۵

گران بیند سبو چون داند، لیک عیان جو آبِ کور نبیند گر
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زَفت و آب ز شد گران و بود سبک کین برفت آبی سبو اندر جو ز که

فزود ثقلَم می نَربایدم، باد می ربود در مرا بادی هر که زان

قُوٰى گرانی نبودشان که زان هوا هر رباید را سفیهان مر

حذر او نیابد کژ باد ز که شَر مردِ آمد بی لنگر کشتی ۴٣١٠

عاقالن از کن یوزه در لنگری امان را عاقل عقل ست لنگر

جود دریایِ آن ِرد خزینه از ربود در چون خرد، مددهای او

شود روشن هم چشم دل، از بجهد شود فن پر دل امداد، چنین زین

عاطل ست تو دیدۀ شد، دل چو تا نشست دیده برین دل از نور که زان

دهد دیده بدو هم نصیبی زان زد نیز عقلی انوار بر چو دل ۴٣١۵

بیان صدقِ و باشد دل ها وحی آسمان ز مبارک کابِ بدان پس

ننگریم طاعن وسواس آن سوی خوریم جو آبِ هم کُره آن چو ما

شمر بادی همه خلقان طعنۀ پرس ره پیغمبرانی، پی روِ

کرده اند؟ کی سگان بانگ فا گوش کرده اند طی ره که خداوندان آن
� �

ش مان ُ د ماِن آن ِ ذ ٔه
� �

کرد؟ چه بنمودش؟ چه مسجد آن اندر شیرمرد پاک بازِ کان گو باز ۴٣٢٠

به جو؟ خُسپد چون گشته غرقه مرد کو؟ خواب را او خود مسجد، در خُفت

غمی غرقاب زیر را، عاشقان همی باشد ماهیان و مرغ خواب

مستفید ای سرت بر آیم کایم رسید هولی با آوازِ نیمشب

لخت لخت همی شد دل و می رسید سخت آواز چنین این کرت پنج

� �

َرْجِلَک َو ْیِلک َ
ِم ْ َعَ ْ ِ َاْج َو آ ر

� �

نهاد اندر زند بر بانگت دیو اجتهاد با کنی دین عزم چو تو ۴٣٢۵

شوی درویشی و رنج اسیر که غَوی ای بیندیش سو زان مرو که

خوری پشیمانی و گردی خوار وابری یاران ز گردی، بی نوا

یقین از ضاللت، در گریزی وا لعین دیو آن بانگ بیم ز تو
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ماست پیش مهلت که پویم دین راه مراست فردا پس و فردا هال که

خاست بانگ تا را، همسایه می کُشد راست و چپ از کو باز، بینی مرگ ۴٣٣٠

زمان یک را خویشتن سازی مرد جان بیم از کنی دین عزم باز

کَم پای نیارم خوفی، از من که حکَم و علم از بندی بر سلَح پس

فقر تیغ از گرد باز و بترس که مکر زِ تو بر زند بر بانگی باز

بفکَنی را فَن و علم الحس آن روشنی راه ز بگریزی باز

افکنده ای نمد ظلمت چنین در بنده ای بانگی به را او سال ها ۴٣٣۵

را حلق گرفته و کَردست بند را خلق شیاطین بانگ هیبتِ

قُبور اهل ز کافران روانِ که نور ز جانشان شد نومید چنان تا

بود؟ چون خدایی بانگِ هیبتِ بود ملعون آن بانگِ شکوه این

نصیب هیبت زان نیست را مگس مر نجیب کبکِ بر بازست هیبتِ

بس و گیرند مگس می عنکبوتان مگس صیادِ باز نبود زانک ۴٣۴٠

عقاب و کبک بر نه دارد، فَر و کر ذُباب تو چون بر دیو عنکبوتِ

اولیاست پاسبان سلطان بانگ اشقیاست گّله بانِ دیوان بانگ

شور بحرِ با خوش بحرِ از قطره ای دور بانگِ دو بدین نیامیزد، تا

� �

را د مان ب م  ی، ط بانِگ دن ر
� �

نیکبخت آن بدان، جا از نرفت که سخت بانگِ آن قصۀ اکنون بشنو

رسید را او زخم که ترسد دهل تا عید طبل این هست چو ترسم؟ چون گفت ۴٣۴۵

چوب زخم شد جان عیدِ از قسمتان قُلوب بی تهی دهل هایِ ای

گل همچو خندان عید، اهل چو ما دهل بی دینان و عید، قیامت شد

می پزد چگونه دولت با دیگِ زد بانگ چون دهل این اکنون بشنو

عید؟ طبل از دلم ترسد چون گفت دید مردِ آن دهل آن بشنود که چون

بی یقین بددالنِ جانِ مرد کزین دل، ملرزان هین خود با گفت ۴٣۵٠

بدن بپردازم یا گیرم ملک من حیدروار که آمد آن وقت

بیا مردی اگر اینک، حاضرم، کیا کای زد بر بانگ و جهید بر

قسم قسم سو هر همی ریزید زر طلسم آن آواز، ز بشکست زمان در
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در راه پری ز زَر نگیرد تا پسر آن ترسید که زر این چند ریخت

می کشید بیرون به زر سحرگه تا عتید شیرِ آن برخاست آن از بعد ۴٣۵۵

دگر بار توبره و جوال با بزر آمد همی و می کرد، دفن

خَزان واپس ترسانی کوری آن از جانباز آن بنهاد گنجها

زرپرست دورِ کورِ هر دلِ در آمده ست بخاطر ظاهر زرِ این،

کنند دامن در و بنهند زر نام بشکنند را اسفال ها کودکان

گذر کودک خاطر در کند آن زر نام گویی چو بازی، آن اندر ۴٣۶٠

سرمدی آمد کاسد، نگردد کو ایزدی ضربِ مضروبِ زرِ بل

یافت آب و تابندگی و گوهر یافت تاب زر آن از زر کین زری آن

روشنی در قَمر بر آید غالب غنی گردد ازو دل که زری آن

پروانه خو آن باخت در خویشتن او پروانه و مسجد، آن بود شمع

انداختش آن آمد مبارک بس ساختش ولیکن را، او بسوخت پر ۴٣۶۵

درخت آن سوی به او دید کاتشی مسعودبخت آن بود موسی همچو

بود نور آن خود و می پنداشت، نار بود موفور برو عنایت ها چون

بشر نارِ برو داری گمان تو پسر ای ببینی چون را حق مرد

است سو این باطل ظن خارِ و نار است تو در آن و می آیی خود ز تو

بیا باری مخوان، نارش خوان، نور ضیا پر و است موسی درختِ او ۴٣٧٠

بود نور خود آن و رفتند سالکان نمود؟ ناری جهان این فطام نَه

بود آتش ها شمع همچون نه این می شود بر دین شمع که بدان پس

را زُوار گل و نار، بصورت آن و را یار سوزد و نور، نماید این

افروزنده ای دل وصلت هگ آن و سوزنده ای ولی سازنده، چو این

نار چو را دوران و نور، را حاضران سازوار پاکِ نورِ شعلۀ شکل ۴٣٧۵

� �

ھان صدر با ق عا آن ت مال
� �

َکبد آن آسان عشقش از بود گشته زد شمع بر خود نیز بخاری آن

آمده مهر جهان صدر دل در شده گردون سوی سوزانش آه

بود؟ چون ما آوارۀ آن حالِ اَحد کای سحرگه در خود با گفته
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نیک نمی دانست را ما رحمت لیک دیدیم، ما و کرد گناهی او

بود ترسش در اومید صد لیک شود ترسان ما ز مجرم خاطر ۴٣٨٠

ورا؟ ترسانم چه من ترسد که آن را یاوه وقیح بترسانم من

می رود سر از جوش کز بدان نه می رود آذر سرد دیگ بهر

حلم به بردارم ترس را، خایفان علم به بترسانم من را آمنان

دهم خور اندر شربت را کسی هر نهم موضع در پاره پاره دوزم،

سخت چوبِ از برگ هاش بروید زان درخت بیخ چون مرد ِرس هست ۴٣٨۵

ُنهی در و نفوس در و درخت در برگ ها رسته بیخ آن درخور

السما فی فَرعه و ثابِت اَصل ها وفا اشجارِ ز پرهاست برفلک

جهان؟ صدر دل در نروید چون آسمان بر پر عشق از برست چون

روزنه آمد دل تا دل هر ز که گنه عفوِ دلش در می زد موج

بود تن دو چون دور و جدا نه بود روزن یقین دل تا دل ز که ۴٣٩٠

مساغ در باشد ممزوج نورشان چراغ دو سفالِ نبود متصل

او جویای بود معشوقش نه که وصل جو نباشد خود عاشق هیچ

کند فربه و خوش معشوقان عشق کند زه تن عاشقان عشق لیک

هست که می دان دوستی دل، آن اندر جست دوست مهرِ برقِ دل، درین چون

تو مهِر گمانی بی را حق هست دوتُو شد چون حق مهرِ تو دل در ۴٣٩۵

دگر دستی بی تو، دست یکی از بدَر ناید زدن کف بانگِ هیچ

آب خوار؟ آن کو که نالد هم آب گوار آبِ ای که می نالد تشنه

ما آن هم او و او آن از ما ما جان در عطش این آبست جذب

همدگر عاشقان را ما کرد قدر در و قضا در حق حکمت

خویش جفت عاشقان و جفت، جفت پیش کمح زان جهان اجزای جمله ۴۴٠٠

کاه برگ و کهربا همچون راست جفت خواه عالم ز جزوی هر هست

آهن ربا و آهن چون توم با مرحبا را زمین گوید آسمان

می پرورد این انداخت، آن هرچه خرد در زن زمین و مرد آسمان

او بدهد نَم، و تَری نماند چون او بفرستد گرمی اش، نمانَد چون

دمد اندر َتری اش آبی برج مدد را ارضی خاکِ خاکی، برج ۴۴٠۵

کَشد بر را وخم بخاراتِ تا برد او سوی ابر بادی برج
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رو و پشت آتش، ز سرخ تابۀ همچو ازو خورشید گرمی آتش برج

زن بهر مکسب گردِ مردان همچو زَمن اندر فلک سرگردان هست

می تند رِِضاعش و وِالدات بر می کُند کدبانوی ها زمین وین

می کنند هوشمندان کار چونک هوشمند دان را چرخ و زمین پس ۴۴١٠

می خزند؟ هم در جفت چون چرا پس می مزند دلبر دو این هم از نه گر

آسمان؟ تاب و آب ز زاید چه پس ارغوان؟ و بروید گل کی زمین بی

همدگر کارِ تکمیل بود تا نر به ماده در میل ست آن، بهر

اتّحاد زین جهان یابد بقا تا نهاد زان حق زن و مرد اندر میل

َزهد تولیدی دو هر اتحاد ز نهد هم جزوی به جزوی هر میل ۴۴١۵

اتّفاق اما صورت، در مختلف اعتناق اندر روز با چنین شب

می َتنَند حقیقت یک دو هر لیک دشمن اند و ضدّ دو ظاهر شب و روز

خویش کار و فعل تکمیل پی از خویش همچو را دگر خواهان یکی هر

روزها؟ آرد خَرج اندر چه پس را طبع نبود دخل شب بی که زان

� �

س ر ت ا ده س ی آد ب ی را ود س ری ُ ذب
� �

گرد همچو آ ما سوی کن جان ترک گرد باز را تن خاک گوید خاک ۴۴٢٠

تری زان و رهی وا تن زان که به اولیتری ما پیش مایی جنس

خسته ام هجران ز تو همچون گرچه پابسته ام من لیک آری گوید

ما سوی غُربت ز آ باز تری کای آبها بجویند را تن تری

گیر خویش اصل راه ناری ز که اثیر همی خواند را تن گرمی

رسن بی عناصر کشش های از بدن در علّت دو و هفتاد هست ۴۴٢۵

هلد وا را همدگر عناصر تا بسکلد را بدن تا آید علّت

پاگشا علّت و رنجوری و مرگ بسته پا عناصر این مرغ اند چار

کرد پرواز یقین عنصر هر مرغ کرد باز چون همدگر از پایشان

ما جسم در نهد رنجی دمی هر فَرع ها و اَصل ها این جذبۀ

پرد خود اصل به جزوی هر مرغ درد بر را ترکیب ها این که تا ۴۴٣٠

اجل تا به صحت دارد جمعشان عجل زین آید مانع حق حکمت
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نیست سود اجلتان از پیش زدن پر نیست مشهود اجل اَجزا ای گوید

فراق اندر غریب جان بود چون ارتفاق بجوید جزوی هر که چون
� �

سام ا ای ا از دن ع و ود ِّ او ل و او قاضای و ارواح م عا ز جان دن ِذب ُ
د روح ا باز ی دٔه ُ م ی

� �

عرشی ام من تلختر، من غربت فرشی ام پست اجزای ای گوید

آن از آمد او اصل که بود، زان روان آب و سبزه در تن میل ۴۴٣۵

است وی اصل المکان جان زانک است حی در و حیات اندر جان میل

کُروم و راغ ست و باغ در تن میل علوم در و حکمت ست در جان میل

علف اسباب و کسب در تن میل شرف و ترقی اندر جان میل

بدان را یحبون و را بحی زین جان سوی هم شرف آن عشق و میل

بود راغب درو مطلوبش جان بود طالب او که هر که آن حاصل ۴۴۴٠

شود کاغَذ تا هشتاد مثنوی شود حد بی این، شرح بگویم گر

بی مراد هر عاشق مرادی هر جماد و نَباتی، حیوان، آدمی،

می کنند ایشان جذب مرادان آن و می تَنَند مرادی بر بی مرادان

کُند خوش فر و خوش معشوقان میل کند الغر عاشقان میل لیک

سوخته را او جانِ عاشق عشق افروخته رخ دو معشوقان عشق ۴۴۴۵

دراز راه آن در می کوشَد کاه بی نیاز شکل به عاشق، کهربا

جهان صدر سینۀ اندر تافت تشنه دهان آن عشق کن، رها این

شده مشفق او، مخدوم در رفته آتش کده غم و عشق آن دود

ازو جوید وا که می آمد شرم رو آب و بوش و ناموس از لیکش

آمده مانع لطف زین سلطنت شده مسکین آن مشتاق رحمتش ۴۴۵٠

رسید؟ بدینجانب سو زان کشش یا کشید؟ را او عجب کین حیران، عقل

بالخَفی اَعلَم هال ببند لب ناواقفی کزین کن، جلدی ترکِ

کُنم؟ چون من می کَشد کَشنده آن کنم مدفون ازین بعد را سخن این

زنی؟ دم کین می نگذاردت که آن معتنی ای می کشد کت آن کیست

دگر جایِ ترا مر می کشاند سفر بهرِ می کنی عزیمت صد ۴۴۵۵

١٨۴



سوم دفتر

خام اسپ فارس ز یابد خبر تا لگام آن سو هر به بگرداند زان

ویست بر فارس که همی داند کو پی ست نیکو زان زیرکسار اسپِ

شکست را دل پس کرد، بی مرادت ببست سودا صد دو بر را دلت او

درست؟ بال اشکن هستی نشد چون نخست رای آن بالِ او شکست چون

درست؟ آن قضای تو بر نشد چون سکُست تدبیرت حبل قضایش چون ۴۴۶٠

� �

او م گاه گاه و ت، او و مالک آنک از را، ی آد دن ر با ت ، ض  ْ َ
و م ا َ ُخ ْ َ

ود ه ه د ش را ش باز دارد، دن م را او ع ن دا ذ و دن خ را
� �

ترا می آید راست گاهی گاه ماجرا در قصدها و عزم ها

بشکند را نیتت دیگر بار کند نیت دلت آن طمع به تا

کاشتی کی اَمل نومید، شدی دل داشتی بی مرادت به کلّی ور

مقهوریش؟ برو پیدا شدی کی عوریش از اَمل، بکاریدی ور

خویش موالی از گشتند باخبر خویش بی مرادیهای از عاشقان ۴۴۶۵

سرشت خوش ای شنو الجنَّه حفَّتِ بهشت قَالۇزِ شد بی مرادی

رواست او کام که باشد کسی پس اشکسته پاست همه مراداتت که

عاشقان؟ شکست آن خود کو لیک صادقان آن اشکسته اش شدند پس

اختیار صد با اشکسته عاشقان اضطرار از اشکَسته اش عاقالن

قندی اند و شکَّری عاشقانش بندی اند بندگانِ عاقالنش ۴۴٧٠

بی دالن بهارِ طوعاً اىتیا عاقالن مهارِ کَرهاً اىتیا

� �

ِة َّ َ ْا ی ِا وَن ُّ َ ُ وٍم ن ِ ُت ْ
ِ
َ ن و دن م و ران، ا ّسالم ا ه ع ر غا دن

غالل اْالَ و ل ِ ال سَّ با
� �

نفیر در ایشان و همی بردند، که اسیر جوقْی یکی پیغامبر دید

زیر زیر وی در کردند نظر می شیر گاه آ آن بند در دیدشان

لب و دندان ها صدق، رسول بر غضب از یک هر خایید همی تا
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من اند ده  قهرِ زنجیر در که زان زنند دم که غضب آن با نه زَهره ۴۴٧۵

قَهر به کافرستان شان از می برد شهر سوی موکَّل می کشاندشان

سروری از می رسد شفاعت نه زری نه می ستاند، فدایی نه

گلو و حلق می برد را عالمی او و همی گویند عالم رحمت

شاه کار بر طعنه زنان لب زیر راه می رفتند انکار هزار با

نیست خاره از کَم مرد این دل خود نیست چاره اینجا و کردیم چاره ها ۴۴٨٠

نیم جان سست عریانِ سه دو با اَرسالن اَلپ شیر، مردِ هزاران ما

جادوی ست؟ خود یا اخترهاست ز یا کژروی ست از درمانده ایم، چنین این

او تختِ از سرنگون شد ما تخت او بختِ آن درید بر را ما بختِ

نرفت؟ چون هم، ما کردیم جادوی زَفت گشت گر جادوی از او کار

� �

ما از ی د ی  نان طا ا ای ُح
ْ َ ْ

ا ُم ٰجاَءُ َقد َ ُوا
ِ
ْ َ ْ َ ِان آ ن ا ر

ن د ی  دان ن ا و ِده، ش ر و ح ت ا ق آن ّسالم ا ه ع د ّ و
د را ق ب صا م داد رت را د ّ ون ا ض. ی د ا ق ّ طا ما د آ

� �

ناراستیم اگر را ما بِکَن که خواستیم در خدا از و بتان از ۴۴٨۵

بجو را او نُصرتِ ده، نُصرتش او و ما از راست ست و حق آنک

منات و عزی پیش و الت پیش صالت و کردیم بسیار دعا این

کُن ماش زبونِ حق، نباشد ور کُن پیداش او، حق ست اگر که

بود نور او بدیم، ظلمت همه ما بود منصور او دیدیم، وا چونک

ناراستید شما که پیدا گشت خواستید کانچ ماست، جواب این ۴۴٩٠

خویش ذکر از دفع و می کردند، کور خویش فکرِ از را اندیشه این باز

درست دل در شود او صوابِ که رست ادبار از هم تفکّرمان کین

روزگار آرد غالب را کسی هر بار؟ چند آمد غالب گر شد چه خود

آمدیم مظفَّر وی بر بارها شدیم بخت آور ایام از هم ما

پست و زشت آن نبود ما، شکست چون شکَست او گرچه که گفتندی باز ۴۴٩۵

زیردست پنهان شادی صد داد شکَست در را او نیک بخت زانک
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پیچ پیچ نه آن، در بودش غم نه که هیچ نمی مانست اشکسته به کو

خوبی ست مؤمن اشکَست در لیک مغلوبی ست مؤمنان نشان چون

کُنی پر ریحان فَوح از عالمی بشکنی را عنبری و مشک تو گر

سر به تا گردد گند پر خانه ها خَر رگینس ناگهان شکستی ور ۴۵٠٠

دهل زد َفتَحنا انّا دولتِ ذُل به حَدیبِیه واگشتِ وقتِ

� �

ق ه، َّ
ِ
ْ َد ُ از ّسالم ا ه ع ول ر ِن باز اد ی  آن ِّ

و ود ق َغ ورت ٰنا ْ َ َ ِاّ ی د ح آن ب ی عا
و ت ا ن ش ظا شک ُ ِن ش نان ح، ی
ت او د وا ل ت و را او ِی ش ُ ت دن  ت ی

� �

مشو غمگین ظفر این منع ز تو ور که دولت از پیغام آمدش

تراست بقعه، فالن قَلعه، فالن نک فتح هاست نقدت خواریِ کاندرین

رفت چه وی از نَضیر بر و ُقریظه بر تَفت واگردید چونک آخر بنگر

َنفع ها غنایم وز مسلَّم، شد بقعه ها دو آن گرد هم قلعه ها، ۴۵٠۵

عشیق و مفتون و رنجند، و غم پر فریق کین بنگر تو آن، نباشد ور

می چرند اُشتُر چو را غم ها خارِ می خورند شکَّر چو را خواری زهرِ

درج چون ایشان پیش تَسافُل این فَرج بهرِ از نه غم، عین بهرِ

کاله و تخت از همی ترسند که چاه قَعر اندر شادند آنچنان

زمین زیر نه گردون ست، فوق همنشین خود بود دلبر، کجا هر ۴۵١٠

� �

َّی َ ِن س وُ ُ ی َعٰ ی ُو ضِّ َ ُ
ال ود ّسالم ا ه ع ی ر ن ا ر

� �

اجتبا یونُس معراج بر نیست مرا عراجم که پیغامبر گفت

حساب از برون ست حق قُرب که زان نشیب او آنِ و چرخ بر من آنِ

رستن ست هستی بسح از حق قُربِ رفتن ست پستی نه باال نه قُرب،
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دیر و دورست نه و زود، نه را نیست زیر؟ و است باال جای چه را نیست

چیست؟ نیست دانی چه هستی، غَرۀ نیستی ست در حق گنج و کارگاه ۴۵١۵

ما اشکست با هیچ می نماند کیا ای ایشان اشکَست این حاصل

شرف و اقبال وقتِ در ما همچو تلف و ذُل در شادند آنچنان

علُوست و افتخارست خواریش و فقر اوست اقطاع همه بی برگی برگِ

دید؟ بسته را ما که او بخندید چون نَدید آن چنانست ار گفت یکی آن

آزادی اش زین و زندان زین نیست شادی اش و شده ست، مبدل او چونک ۴۵٢٠

شد؟ باد پر ظفر و فتح ازین چون شد؟ شاد چون دشمنان قهرِ به پس

ظفر و دست و نُصرت آسان یافت نَر شیرانِ بر که جانش، شد شاد

نیست دلشاد و دلخوش دنیا به جز نیست آزاد کو بدانستیم پس

مهربان مشفق نیک اند و بد بر جهان آن اهل که خندد؟ چون ورنه

آن بحث اندر هم با اسیران، آن زبان زیر در بمنگیدنَد این ۴۵٢۵

برد سلطان آن گوش در سخن خود جهد ما بر نشنود موکَّل تا
� �

او ِ ما َ شان ا ِن از ّسالم ا ه ع ر غا دِن گاه
� �

لُدنْ من بد آن که گوشی در رفت سخُن آن موکَّل آن نشنید گرچه

کشید یعقوبش و بود، حافظ آنک ندید را یوسف پیراهان بوی

غیب دان لوح رس آن نشنوند آسمان عنانِ بر شیاطین آن

شده گردان او گرد ،رس آمده زده تکیه و خُفته محمد آن ۴۵٣٠

دراز باشد او کانَگشتان نه آن باز روزیش ست که حلوا خورد او

ستان سر احمد ز دزدی، بِهِل که دیوران حارس، گشته ثاقب نجم

اله رِزقِ بجو رو، مسجد به هین پگاه از دکّان سویِ دویده ای

نبرد از نبودم خنده آن گفت کرد فهم را گفتشان آن رسول پس

ما پیش مردی نیست کُشتن مرده فنا پوسیدۀ و ایشان، مرده اند ۴۵٣۵

مصاف اندر بفشرم پا من چونک شکاف گردد مه که ایشان؟ کی اند خود

چنین می دیدم بسته را شما مر مکین و بودیت کآزاد آنگهی

ناودان بر اشتری عاقل نزدِ خاندان و ملک به بنازیده ای
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گشت آت آتٍ کُل چشمم پیش طشت بام از فتاد تا را تن نقش

عیان بینم شَی نیست، در بنگرم عیان بینم یم غوره، در بنگرم ۴۵۴٠

جهان از نَرسته حوا و آدم نهان بینم عالمی سر، بنگرم

پست و منکوس و بسته پا دیده ام اَلست ذراتِ وقتِ را شما مر

َنشُد افزون بدم دانسته آنچ عمد بی آسمانِ حدوثِ از

بالیده ام گل و آب کز آن از پیش می دیده ام سرنگون را شما من

اقبالتان آن در همی دیدم این بدان شادی کنم تا ندیدم نو ۴۵۴۵

زهر درج وی در و می خوردید قند قَهر چه وانگه خفی، قَهر بستۀ

برو؟ آید حسد چت بنوشد، خوش عدُو ار زهر، از پر قندی چنین این

گوش دو هر گرفته خُفیه مرگتان نوش می کَردید زهر آن نشاط با

جهان گیرم فرو یابم، ظفر تا آن بهرِ از غزا نمی کردم من

حریص؟ باشم چون مردار، چنین بر رخیص و مردار و جیفه ست جهان کین ۴۵۵٠

کُنم زنده ش تا که آیم عیسی ام، کَنم مرده مرچپ تا نی ام سگ

هالک از را شما مر رهانم تا چاک جنگِ صفوفِ همی کَردم زان

حشَر و فر و کَر باشد مرا تا بشر گلوهای نمی برم زان

رها یابد عالمی گلوها زان تا چند، گلویی همی برم زان

کیش حمله این می کُنید آتش پیش خویش جهل از پروانه وار شما که ۴۵۵۵

دست دو با آتش، در افتادن در از مست همچو را، شما همی رانم من

می کاشتید خود منحوسی تخم پنداشتید فتح ها را خود که آن

می راندید فَرس اژدرها سوی می خواندید جِد جِدّ را یکدگر

دهر شیرِ قهرِ مقهور شما خود قَهر عین اندر و می کردید قهر

� �

ور مأ وری ن و ت، ور ی ِن ی طا آن یان
� �

رسید والی خود مشغول بدان او کشید زر و کرد قهرخواجه دزد ۴۵۶٠

انگیختی حشَر والی برو کی بگریختی زمان آن خواجه ز گر

ربود را او سر او قهر زانک بود مقهوریش دزد قاهریِ

َقود بستاند و والی رسد تا شود او دام خواجه، بر غالبی
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آغشته ای غالبی و نبرد در گشته ای چیره خَلق بر تو که ای

کشان می آرد حلقه در ترا تا کرده ستشان منهزِم قاصد به آن، ۴۵۶۵

منَخزِم نگردی تو تا مران در منهزِم این پی کَش در عنان هین

زِحام اندر آن از بعد بینی حمله دام به شیوه بدین کشانیدت چون

فَساد او دید شدن غالب درین چون شاد؟ گشت کی شدن غالب ازین عقل

خویش کُحل از کرد سرمه خدایش که پیش بینایِ خرد، آمد تیزچشم

زبون خصومت ها در جنّت، اهل فنون از هستند که پیغامبر گفت ۴۵٧٠

کیش ضعفِ و بددلی و نقص ز نه خویش الظن وءس و حزم کمالِ از

مؤمنُون الرِج لوال حکمتِ کُمون در شنیده دادن فره در

مؤمنین خالص بهر شد فرض لعین کُفّارِ ز دست کوتاهی

بدان زان تمامت َایدِیکُم کَف بخوان حدَیبِیَه عهد قصۀ

کبریا دام مغلوبِ او دید را خویش هم غالبی اندر نیز ۴۵٧۵

شبگیرتان ناگهان بکردم، که زنجیرتان از من نمی خندم زان

گل و سروستان سویِ می کشم تان غُل و زنجیر با که همی خندم زان

سبزه زار تا می آریمتان بسته بی زینهار آتش کز عجب ای

جاودان بهشتِ تا می کََشم تان گران زنجیرِ به دوزخ، سوی از

می کَشد حضرت به بسته، همچنان بد و نیک ره درین را مقلّد هر ۴۵٨٠

اولیا غیرِ به ره، این می روند ابتال و بیم زنجیرِ در جمله

کار اسرار از واقف کسانی جز بیگاروار را راه این می کشند

شود آسان خدمتت و سلوک تا شود رخشان تو نورِ تا کن جهد

چشم کور فواید از هستند زانک زور به مکتب، می بری را کودکان

می شود شکفته رفتن از جانش می دود مکتب به واقف، شود چون ۴۵٨۵

هیچ خویش کار مزدِ از ندید چون پیچ پیچ مکتب به کودک می رود

دزد چو شب گردد بی خواب آنگهان دست مزد دانگی کیسه در کند چون

حسد آید آنگهت مطیعان بر رسد در طاعت مزدِ تا کن جهد

را به سرشته صفا طوعاً ائتیا را گشته مقّلد کَرهاً ائتیا

ُخلَّتی خود غرض بی را دگر آن و علّتی بهر ز حق، ِمحب این، ۴۵٩٠

ستیر این بهر داده دل دگر، آن و شیر بهر از لیک دایه، ِحبم این
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نه دلخواه ازو را، او شیر غیر نه گاه آ او حسن از را طفل

بود یک رایه عشق در غرض بی بود دایه عاشق خود دگر آن و

بدرس می خواند تقلید دفترِ بترس و اومید به  حق ِمحب پس

جداست علّت ها ز و اَغراض ز که کجاست حق، بهرِ ز حق ِمحب آن و ۴۵٩۵

جاذبست حق سوی را او حق جذب طالب ست چون چنان گر و چنین گر

َخیره من دائماً نَالی کَی لغَیرِه بود حق ِحبم گر

بینه نم خٰائفاً ،اهوالس لعینه بود حق بحم یا

دلبری ست زان دل گرفتاریِ این سری ست زان جوها و جست این را، دو هر

� �
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� �

نهان عاشق آن جذب نبودی گر جهان صدر در که اینجا آمدیم ۴۶٠٠

ۇثاق؟ سوی آمدی باز دوان کی فراق؟ از او بدی کی ناشکیبا

نفیر و طبل صد دو با عاشق میل ستیر و نهان ست معشوقان میل

انتظار ز بخاری شد عاجز لیک اعتبار ز اینجا هست حکایت یک

دوست روی بیند مرگ از پیش تاکه جوست و جست در کو کردیم، آن تَرک

حیات آب دوست ست دید که زان نجات یابد تا مرگ، از رهد تا ۴۶٠۵

برگ نه میوه ستش، نه که نبود، دوست مرگ دفع نباشد او دیدِ که هر

خوش ست مرگت رسد اَر کار، آن کاندر مست مشتاقِ ای کارست آن کار

آن اندر مرگ ترا خوش آید که آن جوان ای ایمان صدق نشانِ شد

دین اکمال بجو رو کامل نیست چنین جان ای تو ایمان نشد گر

اوست دوست کراهت بی تو دلِ بر مرگ دوست شد تو کارِ اندر که هر ۴۶١٠

کردنی ست نُقالن و مرگ ست صورتِ نیست مرگ خود آن رفت، کراهت چون

شد دفع مردن که آید درست پس شد نفع مردن رفت، کراهت چون

تو آنِ من و من، آنِ توی که او گفت کش کسی و حق ست دوست،

مسد من لبح به را او عشق بسته می رسد عاشق که اکنون دار گوش

جان مرغ تن از پریدش گوییا جهان صدر چهرۀ او بدید چون ۴۶١۵
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ناخنش تا جان فرقِ از شد سرد تنش آن افتاد خشک چوب همچو

خطاب در آمد نه و بجنبید نه گالب از و بخور از کردند هرچه

او سوی مرکب ز آمد فرود پس او روی مزعفَر آن دید چون شاه

برفت عاشق آن آمد، معشوق که چون بتفت می جوید دوست عاشق گفت

مو تایِ تو از نبود بیاید، چون کو آن ست حق و حقّی، عاشق ۴۶٢٠

مگر خواجه خود نفی بر عاشقی نظر آن پیش فانی ست تو چو صد

شتاب گردد ال سایه آید، شمس آفتاب بر عاشقی و سایه ای،
� �

ّسالم ا ه ع مان س رت باد از ه ّ ِن وا داد
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دادخواه پشّه گشت سلیمان وز گیاه وز حدیقه از آمد پشّه

پری و آدمی زاد و شیاطین، بر می گستری معدِلت سلیمان کای

نجست فضلت شک گم گشته آن کیست تست عدل پناه در ماهی و مرغ ۴۶٢۵

ما گلزاریم و باغ از بی نصیب ما زاریم بس که را، ما دِه داد

مثل خود ضعیفی در باشد پشّه حل تو از ضعیفی هر مشکالت

مسکین پروری و لطف در تو شُهره اشکسته پری و ضعف در ما شُهره

بی رهی و کَمی در ما منتهِی منتهِی قدرت اَطباقِ در تو ای

خدا دست تو دست ای گیر دست جدا کُن غم ازین را ما دِه، داد ۴۶٣٠

بگو می خواهی؟ که از انصاف و داد انصاف جو ای گفت سلیمان پس

روت؟ خراشیدست و کردست ظلم بروت و باد از که کالم آن کیست

ماست زنجیر در و حبس اندر نه کو کجاست؟ ظالم ما عهد در عجب ای

برد؟ پیش ظلمی کی ما، بعهد پس مرد روز آن ظلم زادیم، ما که چون

عضد و اصل بود ظلمت را ظلم شد نیست ظلمت نور، آمد بر چون ۴۶٣۵

بند و اَصفادند به بسته دیگران می کنند خدمت و کسب شیاطین نک

نمود؟ چون استم بندست، در دیو بود دیو از ظالمان ظلم اصل

آسمان سوی خلق ننالد تا فَکان کُن را ما دادست زان ملک،

سها و چرخ مضطرب نگردد تا دودها نیاید بر باال به تا

سقیم جانی ستم از نگردد تا یتیم ناله از عرش نلرزد تا ۴۶۴٠

١٩٢



سوم دفتر

ربی یا فلک ها بر نیاید تا مذهبی ممالک از نهادیم زان

زمان در داری شاه کاسمانی آسمان سوی مظلوم ای منگر

گشاد بر ما بر ظلم دستِ دو کو باد دست از من دادِ پشّه گفت

می خوریم خون ازو بسته، لبِ با اندریم تنگی به او ظلم ز ما

� �

م ُح وان د م ضاِر ا را م ّظ ُ ٔه ّ ّسالم ا ه ع مان س دن ا
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بشنوی جان از که باید حق امرِ زیبادوی ای گفت سلیمان پس ۴۶۴۵

دگر خصمی بی تو، خصمی از مشنو دادور ای هان گفتست من به حق

ظهور در حاکم پیش نیاید حق حضور اندر خصم دو هر تانیاید

مگیر او قول خصم بی هان و هان نفیر صد آرد بر گر تنها خصم

من سوی بیاور رو را خود خصم تافتن فرمان ز رو نیارم من

تست حکم در او و بادست، من خصم درست و برهان تست قول گفت ۴۶۵٠

بیا ظلمت، از کرد افغان پشّه صبا باد ای که شَه آن زد بانگ

عدو دفع بکن و خصم، پاسخ بگو و خصم، و تو شو مقابل هین

گریز راه زمان آن بگرفت پشّه تیز تیز آمد بشنید چون باد

قضا من رانم دو هر بر تا باش کجا؟ پشّه ای گفت سلیمان پس

اوست دود از من روز این سیاه خود اوست بودِ از من مرگ شه ای گفت ۴۶۵۵

دمار من نهاد از آرد بر کو قرار؟ یابم کجا من آمد، چو او

ال جوینده شود آمد، خدا چون خدا درگاه جویای همچنین

فناست اندر بقا، آن اول ز لیک بقاست اندر بقا ۇصلت آن گرچه

ظهور نورش کند چون گردد نیست نور جویای بود که سایه هایی

ههجو ا کاله ءشَی کُل او سردِه باشد چو ماند کی عقل ۴۶۶٠

طرفه ای ست خود نیستی اندر هستی نیست و هست وجهش پیش آید هالک

شکست شد، رسیده اینجا قلم چون دست ز شد خردها محضر اندرین

� �

د آ باز وش را وش ق عا وق ن وا
� �
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جهان صدر کرم از اندک اندک بیان در بیهشی اَش از می کشید

گشا دامن آوردمت نثار زر گدا کای شَه او گوش در زد بانگ

رمید؟ چون رسیدم، زنهارش چونک می طپید فراقم کاندر تو جانِ ۴۶۶۵

گرد باز و بی خودی، از آ خود با سرد و گرم فراقم در بدیده ای

می برد خانه به مهمانش رسم خرد بی را، اشتری خانه مرغ

فتاد اندر سقف و گشت ویران خانه نهاد پا اشتر مرغ خانه به چون

خدا ناقۀ طالب صالح هوش ما عقل و هوش مرغ ست خانۀ

دلش و جان نه ماند آنجا گل نه گلش و آب در کرد سر چون ناقه ۴۶٧٠

جهول و ظلوم ست فزون جویی زین فضول را انسان عشق، فضل کرد

کنار در شیری خرگوش می کَشد شکار مشکل اندرین و جاهل ست

را شیر دیدی و بدانستی گر را؟ شیر کشیدی اندر کنار کی

می برد گو عدل ها کز بین ظلم خَود جانِ بر و خود بر او ظالم ست

رشاد شد را عدلها مر او ظلم اوستاد را علم ها مر او جهل ۴۶٧۵

بخشمش دم من که آید آنگهی دمش رفته کین بگرفت او دست

من به آرد رو که باشد من جانِ مرده تن این شود زنده من به چون

بخششم ببیند بخشم، من که جان محتشم جان ازین را او کنم من

اوست کوی از او کاَصل جان همان جز دوست روی نبیند نامحرم جانِ

را پوست نغزش مغزِ آن هلَد تا را دوست این قصاب وار دمم در ۴۶٨٠

الصال گشادیم در را ما وصل بال از رمیده جانِ ای گفت

هستی اَت هماره ما هست ز ای مستی ات و بی خودی ما خودِ ای

می شنو گویم، کهنه رازهای بنو نو من زمان این لب بی تو با

می دمد بر نهان جوی لب بر می رمد دم ازین لب ها آن که زان

یشَا ما هال لفْعی راز بهر گشا بر دم درین بی گوشی گوش ۴۶٨۵

گرفت جنبیدن مرده اندک اندک گرفت بشنیدن وصل صالیِ چون

فنا از آرد بر سر پوشد، سبز صبا عشوۀ کز خاکست از کم نه

آفتاب چون رخ زایند، یوسفان خطاب کز نبود، نطفه آبِ ز کم

خوش سخُن مرغ و طاوس حمر در کُن اَمرِ از شد نیست، بادی ز کم

زاد زاد، ناقه ناقه کان ناقه ای، وِالد کز نبود، سنگ کوه ز کم ۴۶٩٠
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به دم؟ دم بزاید و زاد عالمی عدم مایۀ آن نه بگذر، همه زین

فتاد اندر سجود زد، چرخی دو یک شاد شادِ و طپید بر و جهید بر

� �

وق ُش و نا آوردن روی و وش ِق عا ِن آ ش و با
� �

قاف کوه زان آمدی باز که شکر، مطاف را جان حق عنقای ای گفت

عشق دِلخواه ای و عشق عشق تو ای عشق قیامت گاه رافیلس ای

روزنم بر نهی که خواهم گوش دادنم خواهی که خلعت اولین ۴۶٩۵

من اقوال کُن گوش بنده پرور، من حال فوتبه ص می دانی گرچه

پرید هوشم تو گوش آرزوی ز فرید صدرِ ای بار هزاران صد

تو جان افزای تَبسم هایِ آن و تو اصغای وان تو، سمیعی آن

مرا بداندیش جانِ عشوۀ مرا بیش و کَم بنوشیدن آن

درست نقدِ چون تو پذیرفتی بس تُست معلوم آن که من، قلب های ۴٧٠٠

ذره ای حلمت پیش در حلم ها َغره ای شوخ گستاخی بهرِ

بجست من پیش ز آخر و اول شَست ز ماندم چون که بشنو اوال

نبود ثانی ترا جستم، بسی که ودود صدرِ ای تو بشنو ثانیا

گفته ام ثالثه ثالث گوییا رفته ام بیرون تو از تا ثالثا

رابعه از خامسه ندانم می مزرعه را ما سوخت چون رابعا ۴٧٠۵

ما چشم از یقین باشد بری، پی خاکها بر خون تو یابی کجا هر

زمین بر ببارد تا خواهد ابر ز حنین و بانگ این و رعدست من گفتِ

کُنم؟ چون بگویم، یا بگریم یا می تَنم گریه و گفت میانِ من

ثنا؟ و شکر کنم چون نگویم، ور بکا می گردد فوت بگویم، گر

مرا دیده از افتادست چِه بین شَها دلِ، خون دیده از می فتد ۴٧١٠

شریف هم دون هم بگریست برو که نحیف آن شد در گریه و بگفت این

اوی گردِ بخارا اهل کرد حلقه هوی های آمد بر چندان دلش از

شدند حیران کالن، و خرد زن، و مرد خیره خند گریان، خیره گویان، خیره

رستخیز چون شده درهم زن و مرد ریز اشک شد او هم رنگ هم شهر

ببین ندیدستی، را قیامت گر زمین با دم آن می گفت آسمان ۴٧١۵
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وصال؟ یا عجب تر او فراق تا حال؟ چه و است عشق چه که حیران عقل

را جامه دریده بر مجرة تا را قیامت نامه خوانده بر چرخ

دیوانگی دو و هفتاد اندرو بیگانگی را عشق عالم، دو با

حسرتش در جان سلطانان جان حیرتش پیدا و پنهان ست سخت

او پیش تخته بندی شاهان تخت او کیش ملّت دو و هفتاد غیر ۴٧٢٠

صداع خداوندی و بند بندگی سماع وقت زند این عشق مطربِ

قدم آنجا را عقل شکسته در عدم؟ دریایِ عشق باشد چه پس

شد مکتوم عاشقی پرده دو زین شد معلوم سلطنت و بندگی

برداشتی پرده ها هستان ز تا داشتی زبانی هستی کاشکی

بدان بستی، برو دیگر پردۀ آن از هستی دم ای گویی چه هر ۴٧٢۵

محال و محال ست شُستن، به خون خون حال و قال ست آن ادراک آفت

می دمم در قفص اندر شب و روز محرمم سوداییانش با چو من

ُخفته ای؟ پهلو چه بر جان ای دوش آشفته ای و بی خود و مست سخت

محرمی کن طلب جِه بر اوال دمی ناری بر دار هش هان و هان

ناودان بر اُشتُری اله، اله زبان بگشاده و مستی و عاشق ۴٧٣٠

آسمان خواند الستْر یلمج یا زبان گوید او نازِ و راز ز چون

پیداترست او همی پوشیش، تا آذرست پنبه و پشم در چه؟ سغترِ

منم کاینک علم، چون آرد بر سر کنم پنهان سرش تا بکوشم چون

بپوش می پوشی؟ چونش مدَمغ کای گوش دو هر او گیردم اَنْفم غمر

پوشیده ای و پیدایی جان همچو جوشیده ای بر گرچه رو گویمش ۴٧٣۵

می زنم خُنبک بزم اندر می چون تَنم این خُنب ست محبوس او گوید

برو مستی، آفتِ نیاید تا گرو گردی که پیش زان گویمش

من شام نماز تا روزم یارِ من لطیف آشام جام از گوید

من شام نامد که دِه وا گویمش من جام دزدد و شام بیاید چون

مدام را می خور نیست سیری که زان مدام یم نام بنهاد عرب زان، ۴٧۴٠

را صدّیق نهان ساقی بود او را تحقیق بادۀ جوشَد عشق

تن بریقا بود جان آبِ باده حسن توفیق به تو بجویی چون

را ابریق بشکند یم قوتِ را توفیق یم بیفزاید چون

١٩۶



سوم دفتر

ِبالصواب اَعلم واله مگو، چون آب مست هم و ساقی گردد آب

زَفت و گشت رقصان و جوشید بر شیره رفت شیره کاندر ساقی ست پرتوِ ۴٧۴۵

را؟ شیره بودی دیده کی چنین که را خیره آن بپرس معنی اندرین

هست شوراننده شوریده با آنک هست داننده هر پیش تَفکّر، بی
� �

ی حا ا یار ی، ا از ی، عا کا ح
� �

دست صلو روزگار می ندادش بدست مجنون زنی بر جوانی یک

کین؟ عشق اول ز دارد چرا خود زمین بر عشقش کرد شکنجه بس

بود بیرونی که آن گریزد تا بود؟ خونی چرا اول از عشق ۴٧۵٠

راه زن گشتی رشک از رسول آن زن پیش رسولی فرستادی چون

نایبش خواندی تصحیف را نامه کاتبش نبشتی زن بسوی ور

صبا آن گشتی تیره غباری از وفا در کردی پیک را صبا ور

سوختی رقعه ِتف از مرغ ِپر دوختی مرغی ِپر بر گر رقعه

شکست رایت را، اندیشه لشکر ببست غیرت را چاره راه های ۴٧۵۵

انتظار هم کی؟ بشکست، آخرش انتظار غم مونس اول بود

ماست جان حیات نه گفتی گاه بی دواست بالی کین گفتی گاه

بری خوردی نیستی از او گاه سری آوردی بر زو هستی گاه

اتّحاد چشمۀ گرم کردی جوش نهاد این گشتی سرد وی بر که چون

بتاخت او سوی به بی برگی برگ بساخت غُربت بی برگی با که چون ۴٧۶٠

شد ماه چون رهنما را شب روانِ شد بی کاه فکرتش خوشه های

ُترش رو شیرین روانِ بسا ای خمش گویایِ طوطی بسا ای

ببین را سخن گو خموشانِ آن نشین خامش دمی گورستان به ور

چاالکشان حالتِ یکسان نیست خاکشان بینی یکرنگ اگر لیک

بود شادان دگر غمگین، یکی آن بود یکسان زندگان حمل و شَحم ۴٧۶۵

حالشان تو بر پنهان ست زانک قالشان؟ ننوشی تا دانی چه تو

را؟ صدتوی حالتِ ببینی کی را هوی و های قال از بشنوی

مختلف روانشان یکسان، هم خاک متَّصف ضدّها به یکسان، ما نقش
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نازها پر آن و درد پر یکی آن آوازها بود یکسان همچنین

طواف اندر بشنوی مرغان بانگ مصاف اندر بشنوی اسپان بانگ ۴٧٧٠

نَشاط از دیگر و رنج از یکی آن ارتباط ز دیگر و حقد از یکی آن

بود یکسان آوازها آن پیشش بود ایشان حالت از دور که هر

سحر باد از دیگر درخت آن و تبر زخم از جنبد درختی آن

دیگ می جوشید سرپوشیده که زان مردریگ دیگِ ز گشتم غلط بس

ریا و تزویر جوش و صدق جوش بیا گوید هرکَست نوش و جوش ۴٧٧۵

بوشناس آور دست دماغی رو روشناس جانِ ز بو نداری گر

کند روشن او هم یعقوبان، چشم تَند گلشن آن بر که دماغی آن

پسر ای ماندیم دور بخاری کز خسته جگر آن احوال بگو هین

� �

ْه َ َ رًا ٍة َّ َ قاَل ِ َمْل ْ َ ْن َ َ
و ود، ده یا ده و آن یان و را، وق ق عا ن یا

� �

خیال چون گشته وصل خیال از سال هفت بد جو و جست در جوان کان

بود یابنده جوینده عاقبت بود بنده سرِ بر حق سایۀ ۴٧٨٠

سری آید برون در زان عاقبت دری کوبی چون که پیغامبر گفت

کسی روی هم تو بینی عاقبت کسی کوی سر بر نشینی چون

پاک آب در رسی اندر عاقبت خاک روز هر می کَنی چاهی ز چون

بدروی روزی می کاریش، چه هر نگروی تو اگر این، دانند جمله

نادرست بباشد ور نباشد، این نجست آتش زدی، آهن بر سنگ ۴٧٨۵

نادِرات در مگر عقلش، ننگرد نجات و بخت نیستش روزی که آن

نداشت گوهر صدف و برد صدف آن و نداشت بر و کرد کشت کس فالن کان

دین و عبادت ها نامدشان سود لعین ابلیس و باعور لعمب

بدگمان آن خاطرِ اندر ناید ره روان و انبیا هزاران صد

نهد؟ کی این جز ادبِار دلش در دهد تاریکی که گیرد، را دو این ۴٧٩٠

گلو در بگیرد گردد، او مرگ او دلشاد خورد نان که کَسا بس

شَر و شور در او همچو نیفتی تا مخَور نان هم رو، ادبِار ای تو پس

می پرورند جان و می یابند زور می خورند نان ها خلق هزاران صد
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زاده ای ابله و محرومی نه گر افتاده ای؟ کجا نادر بدان تو

چاه به برده فرو سر بِهشته، او ماه نورِ و آفتاب پر جهان این ۴٧٩۵

دنی ای بنگر و بردار هچ ز سر روشنی؟ کو پس حق ست اگر که

تافت تو بر نخواهد چاهی، در تو تا یافت نور آن غرب و شرق عالم، جمله

شُوم کاللَّج بدان اینجا، ستیز کم کُروم و ایوان به رو کن، رها هچ

بخورد کشتش ملخ سالی فالن در کرد کشت فالنی کاینک مگو هین

دست؟ ز گندم این افشانم چرا من هست خوف اینجا که کارم؟ چرا پس ۴٨٠٠

را انبار تو، کوری کُند پر را کار و کشت نگذاشت او که آن و

خلوتی روزی یافت در عاقبت سلْوتی از او می کوفت دری چون

چراغ و شمع چون یافت را خود یار باغ به او شَب عسس بیم از جست

عسس بر کُن رحمتی تو خدا ای نفس آن را سبب سازندۀ گفت

برده ای بهشتم دوزخ، درِ از کرده ای سبب ها تو ناشناسا ۴٨٠۵

را خار یک من خوار ندارم تا را کار این سبب کردی آن بهر

دری بگشاید چاه، قعر ز هم پری حق بخشد پای شکستِ در

راه فتاحم منم که بین مرا تو چاه به یا درختی بر که مبین تو

بجو چارم دفتر در اخی ای گو و گفت این باقی خواهی تو گر
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