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شق الع Ôسرارا
ازمثنويات منتخبي موسي و مصاحبةخضر آيات تفسير يوسفو سورة تفسير

منظومةروحالعرفان غزلياتو و

نگارش اثرطبعو

عارفرباني حكيمصمدانيو

اسداهللايزدگشسب

متخلصبهشمس



شيخاسداهللايزدگشسب موالنا اني عارفرب و صمداني حكيم تمثال

ه سر س قد درويشناصرعلي به ب ملق شمسو به متخلص



1303 ارديبهشتماه اول چاپ

1338 مهرماه دوم چاپ

1349 خردادماه سوم چاپ

چاپچهارم

افسترودكي چاپخانه در نسخه پنجهزار اينكتابدر

بچاپرسيد 13ì0تاريخبهمنماه تهراندر



االعلي بسمهالعلي

عاليمقدار شيخ و بزرگوار عارف تنظيم و اسرارالعشقتأليف عرفانيه مباركه رساله
Hنظم و Gنثر كه عليه رحم¹اهللا اسداهللايزدگشسب(درويشناصرعلي) شيخ مرحوم
حضرت مصاحبه و (احسنالقصص) عليهالسالم يوسف مباركه سوره تفسير در
عرفاني حقايق اسرار گهرهاي از گنجينهايست است خضرعليهماالسالم و موسي×

و دانشمندان خاص توجه مورد ايماني دقايق نكات و رر Ôد از خزينهايست و
است/ رسيده چاپ بحليه مكرر و ميباشد عرفان طريق سالكان و ايمان با فضال¾
بيشمارند آن مشتاقان و بسيار آن طالبان و است ناياب بل كمياب نسخش ا كنون
عباد خالق از مÆيد نيكنهاد برادر لذا نمودهاند/ آن چاپ تجديد تقاضاي مكرر و
به خود هزينه با برآمدند درصدد توفيقاته زاداهللا عبداهللاصادقينژاد حاج آقاي
معظم موالي از اجازه كسب از پس نمايند مبادرت آن چاپ تجديد
گنابادي تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت كهفالصالحين و قطبالعارفين
عبدالباقي آقاي جناب از اجازه با و بقاه ا و ظله اداماهللا و فداه ارواحنا (رضاعليشاه)
سلمهاهللا شريفه رساله منظم و مÆلف دانشمند فاضل و ارجمند فرزند ايزدگشسب

رضا آقاي مكرم برادر جديت و سعي با و نمودند افست چاپ به شروع تعالي
رودكي چاپخانه محترم مدير جعفري ميريونس آقاي دقت و مراقبت و قاÄمي
و عاجل پاداش و كامل اجر متعال قادر و اليزال حي از گرديد انجام ايدهماهللا
و دخالت آن امور انجام و چاپ هزينه در آنانكه براي آخرت و دنيا در آجل
نموده كامل استفاضه محترم خوانندگان است اميد و خواستار داشتهاند شركت

فرمايند/ ياد خير دعاي از را امر اين مباشرين



وسايل تمام كه چاپخانه محترم مدير توجه و مراقبت از ميدانم الزم نيز و
جدي و فعال كارمندان و ساختند مهيا و آماده را شريفه رساله اين چاپ لوازم و
در بركت و خير و سعادت و صحت با را آنان روزافزون توفيق و سپاسگزار آن

دارد/ مسÃلت آخرت و دنيا
-سيدهب¹اهللاجذبي خا كپايفقرا¾نعم¹اللهيسلطانعليشاهي

1360ش 1402ق-پنجمديماه 29صفر
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مصاحبة آيات تفسير و يوسف سورة تفسير بر مشتمل اسرارالعشق  كتاب
در شمسي هجري 1303 مطابق قمري هجري 1343 سال در موسي و خضر
آن در مضجعه راهللا نو والد مرحوم شمسي 1325 سال در و رسيده بچاپ اصفهان

منظومة و غزليات و مثنويات بعضي كردن اضافه با و نموده تجديدنظر
تصميم اين اجراي از قبل متأسفانه شدند چاپ بتجديد مصمم روحالعرفان

تجديد در كوتاهي چون فرمودند/ رحلت باقي بسراي و اجابت را حق دعوت
و حقايق اسرار از گنجينهاي معرفت و علم ارباب بتصديق كه گرانبها اثر اين طبق
جليلالقدر مصنف عبدالباقيايزدگشسبفرزند بنده اين لذا نبود روا است عرفان
در آنمرحوم پرفتوح روح از استمداد با ذوق ارباب تقاضاي و ت بنو بوظيفه بنا
دوم چاپ انتشار از پس ليكن نمود چاپ بتجديد مبادرت شمسي 1338 سال
از حق راه سالكان و دانشمندان از گروهي و گرديد ناياب كوتاهي مدت در نيز
كتاب عليهذا مينمودند را سوم چاپ و طبع تجديد تقاضاي Gمصر ناچيز اين
كتاب نگارنده حال شرح و مقدمه در اضافاتي مختصر با سوم بار براي را مذكور
چاپ و اسلوب بهترين با كه است رفته بكار زياد مساعي و آراسته طبع بزيور

گيرد/ قرار عالقمندان دسترس در و منتشر افست
ايراني فرزانه دانشمند حقطلبي روح از سپاسگزاري براي سوم چاپ در
بخط كه را تقريظي عين دارد جهاني شهرت كه ايرانشهر كاظمزاده حسين مرحوم

ميرساند: محترم خوانندگان بنظر و گراور است شده تحرير ايشان امضا¾ و





كتاب نگارنده حال ¾Ìح

1303 سال در ايزدگشسب اسداهللا شيخ رباني عارف و صمداني حكيم
و محمود پدرش يافته تولد گلپايگان در شمسي) هجري 1262) قمري هجري
بوده توانا شاعري و فضيلت صاحب مردي نيز او كه داشته نام اسداهللا وي جدي

است/ داشته كافي بهره نيز دنيوي ثروت از و
بدرود را زندگاني قمري 1332 بسال يعني پنجاهسالگي سن در شيخ والد

 گفت/
اصلي موطن در هيجدهسالگي تا سالگي شش از جليلالقدر شيخ
را بيان و معاني و نحو و صرف و پرداخته ادبيه فنون و علوم بتحصيل (@گلپايگان)

است/ آموخته ير بشرح آنزمان معروف اساتيد نزد كالم و اصول و فقه ضمن
و بوده اديب و فاضل مردي كه عليبنمالمحمدصادق مالمحمد مرحوم Ç1
و بخواندن وي نزد شيخ مرحوم دوسال قرب است/ مينوشته نيكو را خط

است/ گذرانيده منطق و نحو و صرف آموختن
و بوده گلپايگان بزرگ علماي از كه مالعباس جوادبن مالمحمد مرحوم Ç2
و كالم در حاديعشر باب شرح شيخ مرحوم است بسيار تأليفات صاحب

است/ فرا گرفته او نزد را قوانيناالصول از مقداري و معالماالصول

شيخ تبار از و مسلم فقها از كه ار غف حاجي مالعليبن حاجي مرحوم Ç3
شرايعاالسالمو و ل مطو و مغني و سيوطي او نزد شيخ مرحوم بوده بها¾الدينعاملي

است/ ميخوانده خالص¹الحساب
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از كه آقاسعيد مالمحمدعلي مرحوم ميرزامحمدباقربن حاجي مرحوم Ç4
وشرحتجريدقوشجيرا منطقسبزواري منظومه و بوده بزرگ حكماي و دانشمندان

است/ داده تعليم شيخ بمرحوم
برادر ميرزامحمدكاظم آقا قدو¸المدققين و سيدالمجتهدين مرحوم Ç5
Hغالب داشته را عامه قبوليت كه گلپايگان) جمعه محمدصادق(امام ميرزا آقا مرحوم
در شيخ كه ميرساند نكته اين و است مينموده خطاب فاضل شيخ بمرحوم

است/ بوده مشهور و متحلي دانش و بفضل جواني عنفوان
براي و ترك را گلپايگان درهيجدهسالگيمحيط شيخ قمري سال1320 در
وظرف ايرانبودهميگردد دارالعلم اصفهانكه استكمالعلوممتداولهآنروزرهسپار
و حسينبروجردي حاجآقا مرحوم نزد Gرامجدد قوانيناالصول خود ششماهتوقف
آقا مرحوم نزد را منظومه شرح و نجفآبادي سيدعلي آقا مرحوم نزد را لمعه شرح

قشقايي جهانگير مرحوم درس حوزه در Hضمن و تويسركانيتكميل محمدعلي ميرزا

از و ميشده اسفارحاضر و شفا و فصوصالحكم شرح فرا گرفتن براي مقامه اعلياهللا
استفاده نيز كاشاني مالمحمد و نجفي محمدتقي آقاشيخ مرحوم فقه درس حوزه
ماه عراقعربشتافتهچندين به ازآنجا و گلپايگانمعاودت به مينمودهاستسپس
سيدابراهيم مرحوم قبيل از آنجا علماي نزد توقف طول در و كاظميناقامت در
آقا حوزهدرس از وهمچنين بوده شيراي ميرزاي مرحوم ازشا گردان كه خراساني

در را شرحنفيسي و قانونچه شرح و كرده سلماسياستفادههايعلمي ابراهيم ميرزا

ميرسيدعلي مرحوم احفاد از كه همداني طبيب موسي سيد آقا مرحوم نزد طب
نجفاشرف به آنگاه است كرده تلمذ و خوانده بوده معروف عارف همداني

حوزه از و علومپرداخته وتكميل مكانمقدسبتحصيل آن در و كرده مسافرت
و رابعتكميلحكمت شهيد به اصطهباناتيمعروف محمدباقر شيخ مرحوم درس
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استاد اين نزد را مالصدرا شواهدالربوبيه كتاب و نموده اصول و فقه و معقول
آن از پس گرديد ملقب بلقبشمسالحكما اصطهباناتي مرحوم طرف از و خوانده
سلطانعليشاه مالسلطانمحمد حاج مرحوم خدمت در و شتافته خراسان و تهران به

نهاد/ قدم الياهللا سلوك و عرفان بوادي بيانالسعاده تفسير صاحب @گنابادي

خود بمسقطالراس الهي معارف ا كتساب و تحصيل از فراغت از پس شيخ
عربيه علوم و اصول و فقه و حكمت بتدريس چندي آنجا در و @گلپايگانمراجعت
مشتاق و ندانسته كافي خود براي را گلپايگان حوزه اينكه بمالحظه ولي پرداخته
باشد توأم استفاضه و افاضه با او زندگاني كه بود اصفهان چون بزرگي محيط
اصفهان شهر در قمري هجري 1330 سال در و كرده مألوف ديار ترك نا گزير
اصفهانمجددGبشوقپايبوسي شهر در ازچندسالتوقف پس رحلاقامتافكند
سال در و عازم بيدختگناباد به سپس و مشهدمشرف بشهر قدسرضوي آستان
صالحعليشاه محمدحسن شيخ حاج حضرتقطبالعارفين طرف از قمري 1350
باري عليملقبگرديد/ ناصر وبلقبدرويش ارشاد در ثراهمأذون @گناباديطاب

فراگرفتنعلومسپريگرديد و گرانمايهشيخبمطالعهكتب ازعمر تبيستسال مد
ادبدانشمندان وفنون دررشتهحكمت كه بدرجهايرسيد او ومقامشامخعلمي
و وتعليم نيزبتكميلمطالعات را عمر وبقيه اواعترافداشتند بزرگباستاديمسلم

ونصنيفنمود: زيرتأليف وارشادمشغولبودوكتبيچندبشرح تدريس
آيات تفسير و Gنثر مقدمهاي با بنظم يوسف سورة تفسير اسرارالعشق Ç1
نخستينبار براي قمري هجري 1343 سال در بنظم موسي و خضر مصاحبة
منظومه و غزليات از منتخبي و مثنويات بعضي بضميمه تجديدنظر با و چاپ
تجديد حال شرح اين نگارنده وسيله شمسي 1338 سال در روحالعرفان عرفاني
گرديد/ طبع تجديد سوم بار براي است شمسي 1349 سال كه نيز وا كنون چاپ
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بعضي بمناسبت و است مÆلف عمري سوانح حقيقت در كه بدايعالĤثار Ç2

شده/ ادبيهذ كر و تاريخيه امور
عشق/ در رسالهايست المحب¹ و بساطالعشق Ç3

قمري/ 1329 سال تا است مÆلف سفرنامه Hتقريب كه تحف¹السفر Ç4
و فور مبحث تا خراساني آي¹اهللا مرحوم كفاي¹االصول كتاب بر تعليقات Ç5

است/ عربي تراخي
الخطاطين/ و كتابالخط تعريب Ç6

است/ عربي آن اسرار و صوم احكام در جن¹النفوس Ç7
خاتمه و مقدمه با تبريزي شمسالدين كليات منتخبات يا الهيه جذبات Ç8

رسيده/ بچاپ مفيده حواشي و
تسبيحاالعيان/ في حيو¸االنسان Ç9

رسيده/ بچاپ اخالق در نراقي معراجالسعاد¸ منتخب جاويد حيات Ç10
است/ عربي السلوكيه فياالسرار ديوانالنبوي¹ Ç11

جلي/ و خفي درذ كر رسالهاي Ç12
است/ بعربي كه حديث چند شرح رشحاتاالسرار Ç13

است/ بعربي العديله فيشرح النجفيه سعادات Ç14
و شعرا و عرفا و حكما و فقها احوال در خالصهاي شمسالتواريخ Ç15
و توجيهات با آن دوم دورة و چاپ نخستينبار براي قمري 1331 سال در ادبا
شرح اين نگارنده وسيله مÆلف اشعار از مجموعهاي بانضمام كاملتري تعليقات

است/ شده چاپ تجديد شمسي 1345 سال در حال
بعربي/ طبيعي و الهي حكمت در طراÄفالحكم Ç16

شده/ چاپ فارسي رسالهايست شرعيات فلسفه Ç 17
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تصوف/ و عرفان در است فارسي قبساتاالسرار Ç18

است/ فارسي عرفان در اسرار گلزار Ç19
فارسي متنوعه مطالب داراي است مانند كشكول همهرنگ گلهاي Ç20

است/
آن/ شرح با تصوف و عرفان در منظومهايست لوامعاالنوار Ç21

علم در نظري و عقايد اصول و حكميه مطالب در مصابيحالعقول Ç22
اخالق/ و فقه اصول

اخص بمعني الهيات حقيقت در و عقايد اصول در مظاهراالنوار Ç23
است/ فارسي

شده/ چاپ است فارسي معرف¹الروح Ç24
است/ عربي محيالدين صلوات شرح مجمعالفيوضات Ç25

بچاپ آنها آثار مقداري و معاصر شعرا¾ حال شرح سخنوران نامه Ç26
رسيده/

او ونثر نظم آثار و اصفهاني نورعليشاه حال شرح در نوراالبصار Ç27
رسيده/ بچاپ

انجيل و تورا¸ حال و (ص) محمد حضرت ت نبو اثبات هداي¹االمم Ç28
شده/ چاپ آنحضرت ت نبو به كتب آن بشارات و اشارات و فعلي

Ç (علمي عنقا بنام مجلهاي شمسي 1305 سال در شيخ فوق آثار بر عالوه
دوازده طبع و بنوشتن يكسال و كرد تأسيس اجتماعي) Ç فلسفي Ç اخالقي Ç ادبي
و داشت طولي يدي سخنسراÄي و شاعري در شيخ مرحوم داد/ ادامه آن شماره
روزنامههاي در بسياري اشعار و مقاالت مينمود/ تخلص شمس خود اشعار در
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بيادگار او از غيره و ايران آينده و تهران معارف مجله و اصفهان اخگر و عرفان
پنجم مطابق شمسي 1326 سال فروردين هفتم جمعه شب در وي است/
63 شريفش سن و گفت لبيك را حق دعوت قمري 1366 سال جمادياالولي
تكيه به كه ميباشد اصفهان فوالد تخت قبرستان در واقعه تكيه در مزارش بود/ سال

است/ معروف درويشناصرعلي

آنمرحوم رحلت بمناسبت عبدي به متخلص فقير اين را زير اشعار
سروده:

بيهمتا حكيم و اديب آن دانÇÇا عÇÇارف اسÇÇداهللا

هدي شمع و شمس به متخلص حق واله ايزدگشسب بود
صفا سالكان راه هادي لقب دوست ز ناصرعلي داشت
جمادياالولي پنج شب هزار سيصدوشصتوششفزونز

يكتا خالق عشق در محو شوق از شد و شنيد حق دعوت
جنتالمأوي به مخلد شد مجاز سراي اين از رحلت  كرد
عال عرش و برين بهشت در يزدان برحمت شد متصل
خدا بغير بقا ندار اشعار كس اين سليلش عبدي  گفت

1390قمري ربيعاالولي شمسيمطابق 1349 تهرانخردادماه

عبدالباقيايزدگشسب



شانه بسمهتعا�
اصفهان در قمري 1343 سال در كه اسرارالعشق مستطاب  كتاب
وا كنون شد كمياب دوسالي بفاصله گرديده منتشر و شده سنگي چاپ
از عرفان و ذوق اهل و است ناياب طالبين براي ميباشد 1365 سال  كه
لزوم بسرحد آن دوم چاپ لذا آنند جستجوي در ايران نقاط اغلب
از فراوان تمجيد عرفان ذوق و شعر اهل طرف از Hشفاه ا گرچه رسيده
و تقريظها بعضي نيست بيمناسبت ولي نمودهاند نامبرده  كتاب
جمله از شود ياد اينجا در است شده آن اطراف در كه نگارشهاÄي
حسينكاظمزاده آقاي بصير فاضل و شهير دانشمند كه است شرحي

فرموده: مرقوم بحقير برلين در ايرانشهر مجله مدير و نگارنده
چندي ميشود افزا زحمت بعدالعنوان 1927 مه ماه 13 <بتاريخ
را اسرارالعشق رسالة رسيد باداره اسرارالعشق رسالة نسخه يك پيش
استفاده آن روحاني و معنوي مطالب و معاني حقايق از خواندم Âكام 
نشر از آنست گرفتار ايران كه قهقراÄي دورة اين در كه اميدوارم نمودم
هم حقشناس و قدردان ولو نشويد كسل معنوي و علمي حقايق اين
حواÄج و مادي مساÄل در تنها نه كه است تأسف جاي نباشد كار در
و اخالقي مساÄل در بلكه شدهايم غربيان محتاج شرقيان ما اقتصادي
ياد غرب ملل از هم را آنها بايد كه ماندهايم عقب آنقدر هم معنوي
و گرفته را مشرق ملل ابتداÄي و خام مواد اروپاÄيان چنانكه و بگيريم
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داده تغييرشكل خويش صنايع و فنون بقوة و خود ماشينآالت زير در
كه هم را معنوي و روحاني افكار و عقايد همينطور ميدهند تحويل بما
پوشانده جديد لباس و گرفته شرق از بوده آنها انوار مطلع شرق
علت و ميگذارند ما انظار پيش غرب تمن جديد محصوالت بعنوان
علوم تدقيق و كسب از ما متجددين بخصوص و ايرانيان اينكه عمده
و حكمت كتب اينستكه هستند روگردان شرق فلسفة و حكمت
و عجيب اسلوب يك با يا و شده تدوين عربي زبان در يا ما فلسفة
تأليف نيست امروزي معمولي زبان شيوه و مذاق موافق كه نامفهومي
ولي نيست كسي هر دسترس در آنها تتبع و تحصيل اينرو از و  گشته
يك داراي شده منتشر اينموضوعها در Hغالب كه كار سر نوشتههاي
جديد عصر شيوة مطابق و امروزي مدارك موافق و متين اسلوب
در اميدوارم و ميكند كلي استفاده تأمين حيث اين از و ميباشد فارسي

ايرانشهر>/ حك نماÄيد, مداومت افاضه اين
شعبان 15 مورخه چهرهنما 14 شماره 25 سال در نيز و
ايراني عبدالمحمد ميرزا حاجي مرحوم هجري 1347 بهمنماه
و امانالتواريخ و خطاطين و خط پيدايش مÆلف (مÆدبالسلطان)

نگاشته: چنين فÆادالتواريخ
اسداهللا شيخ محقق عالم طبع اثر فارسي منظوم است كتابي اسرارالعشق
و نموده بحث عشق احوال رات تطو و عشقي مباحث از كه @گلپايگاني

قابل آن قراÄت و است قرآني سور ترجمة آن از قسمتي مناسبت بدين
1345 شوال مورخه عشر ثالث مجلد مجلهالعرفان در و است دقت

آورده: چنين 946 صفحه
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عليهماالسالم الخضر قص¹موسيمع فيها فارسيه اسرارالعشقرسال¹

طبعا مطبوع¹ هي و الگپايگاني اسداهللا اشيخ تأليف بعضالغزليات و

حجريافيطهران/

تفسير كتاب اين مطلب عمده كه نشدهاند متذكر العرفان در ولي
بچاپ اصفهان در آنكه ديگر و است يوسف قصة و احسنالقصص
آنست مشك پارسي داناي بفرمودة حال بهر طهران نه رسيده سنگي
تيرماه 23 مطابق 1365 شعبان 14 بتاريخ Ç بگويد عطار كه نه ببويد  كه

اسداهللايزدگشسب(@گلپايگانيسابق)/ اصفهان 1325



هوالكتاب هذا

Vموعه اXسمي اللطيف النظم و اXنيف
Gن� مقدم¹ ع� مشتمل هو و باÌºارالعشق
¹ قص نظم و Hاحسنالقصصنظم تفس� و
|الكتاب ما ع� ÍÉللخ Ïºمو مالقات
جناب نظمه و الفه بعضالغزليات و االGي
oا¡ك و æالصمدا ا¤قق تستطاب Xا
طبع و æالگپايگا اسداهللا شيخ آقا æاالرب

اصفهان/ السلطنه |دار
1343هجريقمري سنه في

@كتبهمحمدحسين



هÔو
121

شق الع Ôسرارا
ازمثنويات منتخبي موسي و مصاحبةخضر آيات تفسير يوسفو سورة تفسير

منظومةروحالعرفان غزلياتو و

نگارش اثرطبعو

عارفرباني حكيمصمدانيو

اسداهللايزدگشسب

متخلصبهشمس
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حيم حمنالر بسماهللالر

و بصيرت با روانان روشن و نيكوسير بدانشمندان سخن روي
حقيقه بر آنكه مگر نگذرند رقيقه و دقيقه هيچ از آنانكه است بصر
واالرض فيالسما¾ آي¹ من كاين مصداق غافالنيكه نه بگذرند او انيقه

/105 آيه يوسف سورة ÇÇ1

اعراض و غفلت بادة مخموران ميباشند معرضون1 عنها وهم عليها ون يمر

طبيعيه صور اقبال و محبت بادة سرشاران و دلبسته مجازي هستي بر
سرتافته/ قشور و بقناع اقناع از و يافته را نغز مغز شكسته هم در را
خرسند و نخواهد را او جز و قانع موشي بخانة هوش درخور آنكه
خواهداز عالمي و غمافزا را او حس عالم ناپيداي فضاي آنكه با است
سطور جز هستي كتاب از آنكه نشوند سنجيده ميزان بيك بدر, اينعالم

/30 آيه نجم سورة ÇÇ2

منالعلم مبلغه2 ذالك نداند و نخواند محدود نقوشي و
و بيپايان بحري قطره هر در و تابان شمسي ذره هر در آنكه و
بيند كلالكثرات واحد هر در و اشكال و سطوح نقطه هر در

/109 آيه كهف سورة ÇÇ3

گردد/ عد و بيحد آيد بدر محدود هستي از گويد نقدتكلماتاهللا3 ما

نداري روشنتر خويش از دليل هزاري وليچندين چيزي يك تو
از كنند گم پيدايش سررشتة و كنند دانش دعوي آنكه عجبا
بسيار از كمي شمار را محدوده مراتب بعضي اليتناهي اعداد مراتب
از و نموده ماده اسرار بعضي كشف توانسته هزار از يكي و دانسته
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گشته/ محجوب الصور¸ و مفيضالماد¸

اشيا¾ عنك غابت و HÃشي حفظت فلسف¹ فيالعلم عي يد للذي قل

و د تجر عالم او راست كه وارونهايست نقش طبع عالم آري
ماورا¾الطبيعه و نوم عالم را طبيعت عالم كه اينجاست از است حقيقت
محجوبانرا گويند البقا¾ و يوماللقا¾ و دانند بيداري و يقظه عالم را
و عقل انكار گاهي و فراموش را خود گاهي نيست ناداني جز برهاني
از ديده قصور و نكند اثبات شاهد نفي نفي شاهد نمايند هوش
اينهمه االعلي هللالمثل و ننمايد نيرا كبر نفي نورپاش بخورشيد نگراني
سيار و ديگرند حول وطايف مجذوب و جاذب همه كه منظومه عوالم
هر و الزم محركي را متحركي هر بيسبباند چگونه معينهاند مدارات
محبت از جز اجسام ات ذر التصاق و التيام واجب غايت را حركتي

پاشد/ هم از وگرنه نشود
كوشش و بكشش جز االضافيه الثابتات حول سيارات دوران
ازمقصدبسخنانبيخردان و بدان قدرخويش و آي بخود نباشداندكي
و بانهايتمتانت كهذرعيبيشنيستقوايدماغيهمدبره بازممانتنت
اوباخبرندچگونه ازهمهگوشة و اوميكوشند ومصالح بهتدبير فعاليت
وعوالم كراتجسيمه واينهمه وسفليه اجرامعلويه توانيگفتاينهمه
ادرا كيهنيست قواي داراي سيار و ثوابت و اقمار و ازشموس عظيمه

الحكيم/ هوالعليم بكلشÃيو محيط انه ربيالعظيم ال@واهللاو

گوش ترا يا نداري نظر اشراقاتش و نوار با كه نداري بصر مگر
كيست/ از آوازها اينهمه دريابي تا نيست هوشي از پر

دراز صداي اينچنين شنيد اوست كه نغمه صداي عالم همه
و ذواق با و بچشي عشق و ذوق بادة آن كز نداري ذاÄقه قوة مگر
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طيبه روايح استشمام كه نيست شامه ة قو ترا يا پيبري مااليطاق اشواق
حس و طبع از قدمي بنماÄي ملكوتيه نفحات و سبحانيه نسايم و الهيه

شعر: كن سفر مرسله حقايق و كليه بمعقوالت نه فراتر
كن سفري يك خود سوي آخر خويشتن از

را ظفر و فتح و سلطنت آن بنگري تا
و فردانيت و د تجر پرچم گردد آشكارا جانت سيمرغ آنجا
طلب بطياره چون برافرازد مكان و زمان و طبع عالÄق از رستگي
ترا طبيعت ارض جاذبه و نماÄي طيران حقيقت فضا¾ در و نشيني
و لفاف كه آتشين بهواي چون رسي عشق شمس بمركز نكشد بخود
باش دور گردد/ نابود تو هواهاي رسيدي است عشق بĤفتاب محيط
تهديدت نوراني تيغ با بكشتن و نمايد ان پر بگوشة ترا دم هر عشق
است بيپايان درياي كه دل از دست يكباره كه اينجاست نمايد
مست داده پرواز عشق بكوي را طلب طياره محبت ت بقو و برميداري

گوÄي: الاباليوار
خويش جان پايت به بيفكندم من

ميش چو را ما كن زنده يا ببر سر
عشق هستيت همه البته ببرگيري را عشق شمس چون ه ذر اي
يدهالذي و به الذييبصر وبصره به معشوقكنتسمعهالذييسمع و است
بيان و بزبان مطلب دوست بجان ميشنوي چه و ميگويم چه به يبطش

آتشينم گفتار ميخورند بر مشتعل سوزان عالم و دل دريا رندان نگنجد
شعر: را

است بيگانگي را عشق عالم دو با
است ديوانگي دو و هفتاد آن واندر
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ببريد خاصان همه زبان عشق غيرت

افتاد عام دهن در غمش سر كجا از
شرابطهور كه ازشجرهطيبهغيبيهاست وخمارناشي اينخمر
ازعهده او درحلقهگيسويپيچپيچدلدارآويختهشودحل كه استدلي
چونبسرپنجهسيمين كه است شيوهمعشوقحقيقت برنيايد هيچكس
بيقرار بمشامعاشق و شود صبامشكين باد شانهمينمايد را خود زلف
االهللافيايامدهركم قراربربايدمحر كسلسلةمجانينعشقشودكه رسد
يمناستشمام جانب از نفحة ص حضرتمصطفي فتعرضوالها نفحات

فروزانفر مثنوي احاديث كتاب 173 صفحه ÇÇ1

مصر طرف از نفسالرحمنمنجانباليمن1يعقوب الشم اني كه فرمود

/94 آيه يوسف سورة ÇÇ2

روايح اين استشمام بيذوق دالن سياه يوسف2 الجدريح اني شنيد
اليباسمنروح كه ودهلياسميزنند زبانبانكارگشايند بلكه نميكنند

78 آيه يوسف سورة ÇÇ3

برمال و ميكوبيم وال و عشق طبل ما عزيزم الكافرون3/ االالفوم اهللا

اوشعر: ودلبستهايمبموي او ووالهايمبروي او ميگوÄيمزندهايمببوي
رويد بيرون كه نيست عشق كوي از بدر ره

اوست پريشان زلف جمع پاي سلسله
نشان است وزيدن در هميشه عنايت نسيم قري¹ ان عباد ليسورا¾

اذا و اسكروا شربو الولياÄهاذا Hانهللاشراب اال بجو حديث اين از را خمخانه
خلصوا اذا و خلصوا ذابوا اذا و ذابوا طابوا اذا و طابوا طربوا اذا و طربوا سكروا

اال اتصلو اذا و اتصلوا وصلوا اذا و وصلوا وجدوا اذا و وجدوا طلبوا اذا و طلبوا
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حبيبهم/ بين و بينهم فرق

وكرب ازحسرت ومملو نظممعاشكهمهمترفلسفةغرباست
نهمدني/ قلبياست اوامر چه گوهرتابنا كنيست و منافيوجدانپا ك

/37 آيه نور سورة ÇÇ1

را برخي كه عجبم در من اهللا1/ عنذ@كر بيع ال و تجار¸ التلهيهم رجال

و خاموشند معنوي مجالس بزم شمعهاي اليوم اينستكه عقيدت
در و باز ميدان را درجوششياطيناالنس وطبيعت طرفدارانبهيميت
در امروزاستغافلينهميشه كار نه اين كه دانااست خدا تازند و تك
و بركردگيقوه وقوايمتضادةطبيعيه اينانجمنناسوتيا كثريتداشته
هميشه و شده باسميمسمي زمان و وقت هر هميهشيطانيهدركارند

وچونكبريتاحمربودهاندچونكهمردم: ومخلصيننادر مخلصين
عين بينند همي را واينجهاني دين بينند همي را آنجهاني
را ذرات همه اعماق معرفت بين ذره با اينان آنكه از بيخبر
ناپيداي بيداي سياره نجوم و دايره حكمتافال ك دوربين با و ميبينند

ميفرمايند/ مالحظه كماهي را هستي
كرد نتوان شكايت است نقد تو عطاهاي

اغيار دل براي داريم گله وليكن
و كنند انكار بيانصافي روي از را فكرتشان ماورا¾ نادانان
نشناسند را حقيقيه محبت و دهند جنون و مرض نسبت الهي برجال
الهيه قوانين آنهمه آنكه با ميگويند و گفتند اينهه است امروز كار نه اين
فرمودند صالحه اخالق مباني تشييد روحانيه رجال آنهمه و تأسيس
مطهره ده منض اوراق برهمزنندگان و ذميمه اخالق طرفداران باز
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از يكي اينست و نكاسته خود سعي از و نيامده بخود ووداد تحبيب

جهل/ و عقل جنود جنگ معاني
و واقعي نشانان صفوت و حقيقي درويشان راه اينخا ك
تحقيقات از پس بشمس گلپايگانيمتخلص اسداهللابنمحمود تحقيقي
گاهي دل بر پنهاني راهي شدن باز بحمداهللا و زياد كوشهاي و عميقه
بدان مرا و نبودهام شاعر ا گرچه گفتهام شعر بزبان را حقيقيه معاني
جديده و قديمه علوم بسياري دريافت از پس كه چه نيست فخري
حكمت تحصيل و اديان و مذاهب بفلسفة برخوردن و دنيويه و دينيه
رموز از وآ گاهي مختلفه طرق دانشمندان با مجالست و طبيعيه و الهيه
به معتني هنري شعريه قوانين كسب غيبيه جلوات پيداشدن و دقيقه
نظم و شعر لباس در را ذوقيه معاني كه رسيده بتجربه ليكن نيست
اينرو از است مخفيه كنوز مفتاح نظم و است طبيعت در ديگر اثري
احسنالقصص سورة نظم درصدد بود فراغتي فيالجمله كه وقتي
تشويق مرا بيشتر شدم برخوردار آن از كه اشاراتي و لطايف و برآمدم
كه است اشارات و لطايف بيان بلكه است برأي تفسير نه اين و نمود
بصورت چسبندگي از صورترا اهل و ميدهد معني اهل ارواح ترويح
را الهم و وحي زبان مينمايد/ غيبيه حقايق متوجه و ميدهد تكان صرف
بانك ميدانند/ شهود و غيب رموز واقفان و وجود سراي اسرار عارفان
را معرفت عرشآشيان طيور صفير و قدس حمامة و عزت رقا¾ و

شعر: نشنود بيهوشي هر  گوش
را مرغان زبان داني چه تو را سليمان شبي نديدي چون

شنيدني نه است ديدني بافتني نه است يافتني عرفانيه حقايق
نه است مراحل و منازل از خبر گفتنيها گفتني/ نه است رفتني اينراه
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بارمغان دوستان براي گلي دسته آيد گلستان از آنكه است/ مشا كل حل
احسن سورة تفسير ايدون است/ سخن هر نمكدان عشق سخن آرد/
و اخبار و تفاسير از نيست آيه ظاهر در آنچه و نمود بايد را القصص

شده/ مأخوذ قصص
محبت حسب بر شانه حقتعالي كه حقيقت ايطالب بدان مقدمه:
تجلي علميه مهيات و ثابتات اعيان بر ربوبيه نشاة و علم عالم در ذاتيه
كل ينبوع كه اعظم حسن و اقدم كمال و اتم آنجمال يعني فرمود
خواست را خود ذات است حسنات جميع سرچشمة و  كماالت
است اعرف ان احببت به تعبير كه ذاتي عشق آن از و ذاتي بخواست
امكان سراپاي در عشق آتش و آمد پديد حسني صفات و اسمأ Gبدو

گرديد/ شعلهور
زد دم تجلي ز حسنت پرتو ازل در

زد عالم بهمه آتش و شد پيدا عشق
عيان و شهود و بوجدان جز الكنه مجهول عشق اين حقيقت
با مقارن و ملكوت و جبروت از ماده از مفارقه عوالم پس نشود ادرا ك
عشق ظهور تجسم و طبع عالم در شد موجود كرات جميع از ماده
فحملهااالنسان گرفت را انسان گريبان صعود قوس در تا رسيد بنهايت

/72 آيه احزاب سورة ÇÇ1

وجود حقيقت نفس انسان حقيقي معشوق و جهوال Hظلوم كان1 انه

تفريق و مدركات تشتت است عشق لطيفة ظهور از مانع آنچه و است
است/ مجتمعات
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بعشق را اجزا كرد بايد جمع

دمشق و سمرقند چون خوش شوي تا
مجلسي اعيان از و طلبند نيستي هستي از كه اينجاست در

خواهند/ مفلسي
همسايگي در است افالس و عشق

بيسرمايگي سرمايه اين هست
هيچ در را ايندرد و نيست شفاÄي قانون بهيچ را جنون اين
كه برخاستن مجازي هستي سر از و عبوديت جز نه دواÄي دواخانه

است/ عبديت حقيقت
محبت و فطري عشق را موجودات همة كه باشد واضح نيز و
عاليه مبادي در چنانچه شوق از مجرد يا هست بمبدا¾المبادي غريزي
از كه موجودي و است مراتب ساير در چنانچه شوق قرين يا است
كنتم اينما معكم هو كه نيست نيست آغوش در دست معشوق با جهتي
خود جز مطلق است تعين از اشتياق رنج و درد و فراق از گداز و سوز

كند/ احساس الم مطالق جداÄي از مفيد و بيند نه وجود عالم در
همه جداÄيم بحر از كه بگريست قطره

همه ماÄيم كه بخنديد قطره بر بحر
تجلي آن باشد انساني تعشق ¹اصال گاه هر مجازي صوري تعشق در و
كه است همين و اينجاست الحقيقه قنطر¸ المجاز كه است غيبيه وجهه

كشيد/ بحقيقت را زليخا باالخره
داند عاشق كه پرده اين در هست نكتة

دهاناينهمهنيست و رخسار و لب و نهخال ور
ظلمانيه و نورانيه حجب هزار هفتاد از كه ازليست معشوق حسن
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جاÄي نازله مقامات در و نموده جلوه التقويم احسن بصورت و كرده  گذر
هم جماد و نبات و حيوان در اينها كه شده تعبير بشهوت جاÄي و بجذب
مركز به سنگ ميل و را ارض شمس جذب چون هويداست ظهورش
در چه كليه و را ديگر حيوان حيوان, شهوت و را غذا نبات جذب و زمين
لوال كه است محفوظ ثابت اصل اين علويه كرات در چه و مفارقه انوار
قالبها/ فروريزند هم از كند نازي ا گر مصراع: النطمسالسافل عشقالعالي

قصة كه ميبايد نگرد حكمت و معرفت ثاقب بنظر الهي كتاب در آنكه

بحسب ولي است مخصوص گزارش تاريخ و قصه صورت بحسب را يك هر چون ÇÇ1
متحدند/ معنويه خالفت و سلطنت و سلوكيه بمقامات معنويه اشاره در معني

معني بيك بحسبالصور¸1 ال بحسبالرمز سليمان آدم و ع يوسف جناب
العبارات اشيا¾/ اربع¹ علي اهللا كتاب است خبر در چنانچه دارد/ اشارت
والطايف للخواص واالشارات للعوام العبارات والحقايق/ والطايف واالشارات

با كهتطبيقمعانيقصص اشاراتدقيقه هرگاه پس لالنبيا¾/ والحقايق لالوليا¾

شود استخراج الهي كالم از كبيراست و عالمصغير ياتطبيق مراتبسلوك
راتصرفينشده وصورتتنزيل كهمعانيتحتاللفظ چه برأينباشد تفسير

ازالفاظنمودهبلكهعينHمنظومشدهبيت: بĤنمعاني بلكهذهنانتقال
طين غير بيند نه را آدم ديو مبين ظاهر پسر اي قرآن ز تو

بملك ملكوت عالم كنعان از مدارك و قوي اخوان با روح يوسف
و رسد راه از كارواني تا افتاده طبيعت بچاه حسود اخوان بسعي و آمده
مصر بعزيز و برگيرند بيندگيش و بركشند چاهش از واليت بحبلالمتين
هر از نفس و سپارد نفس بزليخاي را او عزيز و بفروشند را او واليت
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نفس بهمراهي خواهد قصدي او ا گر و ببرد راه از را او تا آيد بدر راهي
خود باالخره تا باشد فحشا¾ از حافظ عصمت و آيد مانع رب برهان ظهور
را او حقيقيه سلطنت و ت نبو و خالفت مقام و گردد واليت مصر عزيز

ذا كره/ يا مسترجعه و حافظه و واهمه و متصرفه و خيال و مشترك حس ÇÇ1

و نظري عقل و باطن حس1 شش و ظاهرش حس پنج و دهد دست
صورت وقوع با اشارات اين و نمايند سجده را او نفس و عقل يا عملي
سليمان پري و ديو و طيور و وحوش تسخير قصه و نيست منافي قصه
مقام بهمين اشاره او خالفت و سلطنت و را طيور زبان او دانستن و را نبي
و طبيعت بارض نفس باحوا¾ روح آدم هبوط و ديگر بطوري نهايت است
وسجده اونهادن برسر ولقدكرمنا وتاجخالفت باالخرهتعليمكلاسما¾باو

ازطريقيديگر/ وبهمينمعاني همرمزياستباينحقيقت را او مالÄكه
يشير ذا@كالجمال الي كل و واحد حسنك و شتي عباراتنا

و مي و رخ و زلف از مرموزات عرفا شعراي و عرفا لسان در
مجاز از عبور و بمحسوس معقول تشبيه قصدشان و است بسيار معشوق
چه است اذواق و مواجيد اظهار تشبيبات و تشبيهات اقسام است بحقيقت
لطيفه ظهور است فراق از چا ك چا ك دلشان و طاق اشتياق از طاقتشان
بضجر طبيعت صخره در ماندن از كه آدر باهتراز چنان دلشان گاهي محبت
الاباليوار افشانند مكان و كون بر دست و بيندازند را هيكل خواهند باشند
را دوبيني و هوش و عقل كه كنند طلب باقي مي حقيقت ميفروش پير از
نور اهللا آيه در كه دلست زجاجه مراد شود تعبيري بشيشه ا گر و بسوزند
زاغان الحان چون نه قدسي اينطاير لحن شده اشاره زجاجه في بهالمصباح
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از حالشان خروج مراد برند نام ديوانگي و جنون ا گر است خوار مردار
كه است عاقبتانديشي و بيني كثرت از و معاشيه منتظمة عقول قوانين

كاسه ÇÇ1

ميزان در گاهي و آنهاست دماغ اياغ1 در محبت سكر اشتداد
دنيا اهل و منكرين كه دارند وسعه اعتدال چنان احمدي صراطالمستقيم
آنها جوش اهللا الي مقبلين و كنند بنفس قياس و پندارند خود همچو آنانرا

بينند/ رفته سر از را
ديدهاي موافق من چون صادقان پادشاه اي

مردهام مردگانت با زندهام زندگانت با
بشكفتهام چمن همچون گلرخان و دلبران با

خزانبفسردهام ديصفتهمچون بامنكران
بر ازشدتاشتياق را وشيشهطاقت اينكشروعبسخنعشقنموده

برايدوستانبنظمساخته/ وداستانرا وسكرپرداخته وبمحو زده سنگ

<هوا¤بوب>

آفتاب برآمد مشرق از @گوÄي بيحجاب درآمد در از ساقÃي

طي موهوم هستي اين كرد كه تا مي جام من بر پيمود آنقدر

نيست تكليف خود شرع در را مست چيست تكليف رفتهام خود از اينك

شفيق نميجويم من رندان غير رفيق نميخواهم من مستان غير

كند پي همي و هستي مركب كند طي را ره مست اين با @كيست
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توحيديه حقايق از را او معلول و بعلت راجع حكميه مطالب كه است آن مراد ÇÇ1
ندارد/ محجوب

اثر1 نه مÆثر گيرد رهش نه صور و نقش هر قيد از وارهد

قلم از ني سخن آرد لوح ز ني ظلم نه گردد نور حجابش نه

بهم يكجا نهد حكمت دفتر قدم از و حدوث از نگويد هم

كنيم خو هم با ديوانه يكدوسه كنيم رو ببستان دل بكام تا

كه الهيه معارف گلستان مشاهده وقت دلست شيشه شكستن مراد ÇÇ2
قلوبهم عندالمنكسر¸ انا

بشكنيم گلها2 ميروي شيشه زنيم عالم بر طعنه خندخندان

دست بدهند بما مستي در جمله مست گردند بوستان و باغ كه تا

صبر رفته دستش ز گل فراق @كز ابر اشك باشد باغ اندر شبنم

سحاب چون بگريد هجران از بلل نقاب اندر است گلرخ جمال تا

نشنود وي از آوازي دگر @كس رود خود از گل روي ببيند چون

كنند همرازي عشق در بلبالن كنند نغمهپردازي عندليبان

كنيد دمسازي جمله بيتعين كنيد بازي هان و هان شاهبازان

بركنيد دل از يكباره غم بيخ ميزنيد جام و گيريد هم زلف

شاد شاد هاها گوÄيد زنان @كف اوفتاد رقص در باده اين از كه هر

سلسله نگردد پا بند پاي گله ما از مكن گو را محتسب

دام تو كن دلبر گيسوي از موÄي زانتظام مستگيري خواهي كه ور

بشكنند بزندان باشد در هرچه بگسلند را بندها اينان نه ور

خويشتن از او بوي از ميروند رسن مشگين بدان ببنديشان ور
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بخواه ايشانرا مر كن اشارت هم نيمهراه ديدي كه گر را زاهدان

سامري عجل اطوار كن سير ساغري يك ميچشان غلطشان بر

آتشي چون زانساغر دهش در وشي صوفي يكي ديدي بره @گر

كند اني رب اسرار دعوي زند سبحاني شوق از چسان بين

آ@گهيم هم دل راز از جمله هميم جان همه ما حريفان اي

ماست ذوق كاندر باده زان ميچشد ماست شوق از او دور هم اينفلك

كثرتست اندر وحدت ما هستي وحدتست شراب از ما مستي

ماست جان جانان و جانان ما جان ماست ويران دل اندر عشق @گنج

كنيم هستي از خالي را خود كه تا كنيم مستي زمي بايد آنقدر

پا زير در شود گردي زمين تا ما كوبيم آنقدر بايد پاي

آنجهان و اينجهان از بگذريم مكان و كون بر افشانيم دست

نديد موجودي جانانه يك غير بريد ميبايد دوست غير ز دل

قبله او فيه اهللا رايت و اال HÃشي رايت ما حديث از كه است آنچيزي بيانات اين از مراد ÇÇ1
ميشود/ مفهوم

است وي مي هم1 و شيشه هم و خم هم است مي جام هم و ساقي بود او

دوست غير نبود نيز ما دشمن اوست ميگوÄيم كه ما هم و من هم

كند رسوا مرا بدهد ساغري كند وا خم سر آمد فروش مي

است خورده مي بس ز بيرون آمده است پرده از برون هرجاÄي يار

جلوه@گر بهرجا ا@كنون بنگريد در و بام هر از ميجستيدش آنكه

شهود در آمد كه ا@كنون بنگريد نبود پيدا مكان و كون در آنكه

صدهزار هم او عشق @كشتگان خمار در ساقي چشم چون ديدمش
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ميبرد دل غمزة از خود ز خود بنگرد را خود خويش چشم ز خود

الما كرين خير واهللا ÇÇ1
عدلست/ كل نظام در ولي ظاهريست جور ÇÇ2

چرا خونخواري و جور2 اين مهوشا چرا عياري و1 مكر اين دلبرا

كوچه ÇÇ3
ميشود/ فهميده يشا¾ من يضل از كه است معني همان مراد ÇÇ4

رهزني و كشي4 عاشق عجب خود برزني3 و شهر آشوب زمان هر

بگريختي كشتهاش كنار وز ريختي Gبعمد را عاشق خون

علن ت سر ميگفتمي موبمو من زنجير تو زلف نبودي @گر

آمدي بيبا@ك دوست قتل بهر آمدي چاال@ك و شوخ نازنين

بركنم بمستي را هستي @كوه افكنم بپايت سر بمستي من

است دشمن گردت و سرشار چنين تو است توسن اسبت كه كجاراني هين

است آمده رام او چون مجنوني چند است آمده دالرام آرامي لحظه

عشق و حسن از كن نظم داستاني

عشق و حسن از لدن علم ده شرح

Yه در عشق حقيقت Ìºيان در Iقيق
القصص احسن تفس� و ع يوسف بقصة ¾Ìوع و اشيا¾

ميزند در بر حلقه نك دلبرم ميزند سر جنون قلبم از باز

من يار بپاي آنگه بنه سر شكن باشد بدر قفلي هر خيز

بكار ميĤيد چه جان جانان پيش نثار آور من جان را مقدمش
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الرحمن عرش المÆمن قلب حديث به است اشاره ÇÇ1

اللهي آنجمال آيد در تا تهي بنما حق غير از دل1 عرش

كند اشيا در عشق سر شرح كند غوغا دل شوريده اين آنگه

آن تفسير كند خود خواهد عشق بيان در نايد عشق سر @گرچه

شهود و غيب همه در ظهورش وان وجود ذات وحدت نداني @گر

بري ره اشيا در را وجودش @كي برخوري كي را عشق سر شرح

است حق خود آنهويت عارف نزد است مطلق تعين كز آنوجودي

ماقيل: نعم ÇÇ2
خوشباش تو ميان اين در نيست نقاش كس فتنه است خود نقش بر

جمال برتجلي عاشق2 @گشت الكمال كل بود او ذات چونكه

شيدايخويش خود عشق از شود خود خويش زيباي آنرخ بيند كه تا

بيغش Ç صافي Ç خالص و ساده ÇÇ3

قلم و لوح قدرتش دست ساخت علم بيرون قدم ت3 Öحب از برزد

احمدي ظهور دان اول فيض سرمدي فيض بحر شد موجزن

الكلم بجوامع اوتيت عنه ورد كما ÇÇ4

كمال صاحب احمد4 در زد موج اليزال صفات و اسما¾ بحر

بود گشت انجم و افال@ك اينهمه شهود در ظاهر گشت آنحقيقت

مداد آمد مواد را @كلم¹الحق مواد اندر فيض كرد ل تنز تا

قدر از و قضا از آمد ظاهر صور و انواع انواع مواد از

راجعون اليه انا هم باز كمون از حقايق اين آورد عشق

جسم ذرات هم ز گشتي مفترق جسم ذات اندر عشق @گرنبودي

را يار طالب ار سي و ثابت را ار سي ميبرد ثابت جذب
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نظر ايصاحب ثابت نبود آنكه بصر ارباب نزد آمد ثابت

يار كوي بر روان پويان جملگي دوار در باشد اجسام جمله

مولوي قول ز نغزي نكتة مثنوي از را قصه اين بخوان خوش

ربا آهن و آهن چون توام با مرحبا را زمين گويد آسمان

الحيات عين الي پويان جملگي كرات اين جميع مر زنده هست

القدر شمس آن سوي رو را جمله قمر بس و شموس بس ايجان هست

جماد و نبات و حيوان ÇÇ1

ايغياث كن نظر او عشق و جذب ثالث1 مواليد اندر همچنان

گلست در پا وله زين هم را سرو دلست بر داغي زينعشق را الله

است گل گلرخ آن عشق از رو سرخ است غلغل اندر شوق اين از بلبل

عناب ÇÇ2

خون غرق وي از باشد خون2 تبر هم جنون در مجنون همچو مجنون بيد

ربود دل زليخا دست از يوسف نمود مجنون جنون اين هم را قيس

بخوان اشاراتش آن عبارات از آن تفصيل قصص احسن در هست

غبي هر بر عيان مقصد اين نيست نبي از مقصد نيست خواني قصه

برون تو درون از معني نيست ايذوفنون بياب خود وجود از

مكان و كون اين تست ذات شرج بيان علم مجملي كتاب تو

اال كبر العالم انطوي فيك و صغير جرم نَّك ا اتزعم ميفرمايد كه ع علي شعر به اشاره ÇÇ3

ا@كبري جهان معني در ليك اصغري جهان3 صورت در @گرچه

تبصر وال منك داÄك و التشعر و فيك كÔÄدوا است آنحضرت ديگر بشعر اشاره نيز ÇÇ4

حبيب هم عاشق تو هم عشقي تو هم طبيب هم دواÄي هم دردي4 تو هم
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است مطلق نور وجه اين باطن است وجهالحق همين ا@كبر حجت

بود اقدم اهللا عين باطنش بود اعظم اهللا باب صورتش

ضمير ايخوش است طوبي درخت اين

نصير سلطان و هست سكينه هم

الكتاب آيات تلك الرحoالرا الرaن ب«Ëاهللا
الغافل� Xن قوله ا�

رحيم رحمن اهللا بسم اوست عظيم مفتاحي هست دلرا باب

بصر با اي روف اهللا رمز خبر اندر را و الم با الف هست

عرب لفظ بر فرستاديم ما ايعجب عظمي آيات اينهمه

بنگريد دانش ز باعجازش هم برخوريد آن معني بر شما تا

احسني ه قص ميخوانيم تو بر روشني كتاب از پيمبر اي

غافلين از هم تو بودي اين از پيش مبين قرآن ماست وحي چونكه

ميفزود بعلمت دم هر ما وحي نبود ه قص اين از آ@گاهيت يعني

خداست از غفلت مذموم غفلت

بجاست كاري خدا غير از غفلت

ساجدين قوله ا� اæرايت ابت يا البيه يوسف قال اذ
قمر و خوششمس خواب ديدم @گفت پدر با يوسف آنكه آور ياد

آن رمز باشد چه كردندم سجده استارگان يازده با همچنين

پدر و است خاله و اخوان سجده خبر اندر آن تأويل ظاهر

شدند ساجد ايزدي شكر بهر آمدند وارد مصر بملك چون
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بخوان آدم قصة رمز همچو دان نكته اي را تأويل باطن

بود تو بر مالÄك آن سجود چون شهود در بيوسف كوكب سجدة

كردهاند وجودت غرق كل و جزو كردهاند سجودت يكسر قدسيان

سجود را ما دلبر حسن @كرده وجود اندر نفس و عقل حس يازده

مجو ديگر قمر و شمس از نور رو ز آنمه حجاب براندازد چون

است توأم او با نيز يوسف حسن است آدم سني× Ôح اسما¾ جامع

علي آن اندر ظاهر قميصي چون ولي سليمان يوسف و آدم

است يكي خود ممثل را مثلها اين

ذ@كيست قلب با كه هر ميشناسد

جذبه
الست ايام اندر ميديد خواب بست پاي گيسوي تار در بد چو دل

ذقن چاه در زلف از اوفتاد حسن وجه آن سوداي سر @كز

سياه آنزلف از آوردند تاري راه ز مشكينش خط @كاروان

نشست جان سرير بر چه از آمد دست تار آن بر چو زد دل يوسف

كن زنجير ديوانهام دل يا كن تعبير دل خواب اين پدر اي

شيداÄيم ايندل كن چارة سوداÄيم رخش سوداي ز من

كباب من قلب غير مينخواهد بخواب ديدم من كه او مست چشم

است/ اندوهنا ك قلب بر من اندوه و دريغ من پدر اي ÇÇ1

دين و عقل من از برده او غمزه الحزين1 عليالقلب لهفي ابي يا

وطن از است كرده آواره مرا @كه من ز ميخواهد چه او زلف تار

كند جيحون دل خون از را ديده كند مجنون دلم عشقش از دم هر
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ديوانة چرا ميگويد باز پيمانة از كرده خرابم خود
برد چاه در زنخ سيب آن عشق برد راه از دلم خالش نقطه
رفت نا@گفته سخن من با سنگدل رفت آشفته ه طر با سرگران
بدر اينعالم از خواهم عالمي پدر اي زلفش چو پريشانم من

آنكه عشق در مرا كرد گمراه شد طوالني محبت و هوي در من مهجوري من پدر اي ÇÇ1
بود/ خلق هادي

يهديالوري من فيالعشق ني ضل فيالهوي1 هجري طال قد ابي يا

كند بستان آن ياد جان بلبل كند هندستان ياد جانم پيل
اشتياق? درد شرح بگويم چون فراق اندر دلم شد خون پدر اي
گسل پيمان آندلبر كرد چه تا بدل دارم عقدهها زلفش ز من
شدم رازش هر پوشيده از آ@گه شدم پرنازش مست چشم مست
مشربش دوروÄي آن از واقفم لبش لعل نشا¸ از بيخودم
كردة خون در غرقه را عالمي كردة افسون و مكر بس دلبرا
حبيب كشيدستي خون در چرا پس رقيب قصد بر تيغ كشيدي @گر
تو دست از آه كه گويد همي دل تو مست چشم همچو خرابم من
زاختيار خارج هست گويم آنچه نگار اي خرابم و مست من چونكه

بگير مستم اشتر مهار يا
بگير دستم از دل دل در درآ يا

تعا� قوله ا� اخوتك ع� رÅيا ك تقصص ب�ال يا
oعلoحك

مگو اخوان با دوش ديدي آنچه نكو جان پسر اي يعقوب @گفت

كنند اخوان اين كارت در مكرها ميبرند حسدها زينخوابت تو بر
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است فن پر عدوي او انسان بهر است دشمن شيطان كه ايمن مباش تو

شده برگزيده ÇÇ1

خوابها رمز ز سازد واقفت مجتبا1 حق خواهدت همچنانكه

ايهمام پدرهات بر همچنانكه تمام تو بر ميكند را نعمتش

ارجمند مقام بدهد و سازد سربلند را نبي يعقوب آل

پيغمبري رتبة ببخشد هم سروري خاليق بر دهدشان هم

استوار و محكم ÇÇ2

است متقن2 فعلش و دانا بود او

است روشن كس هر احوال او نزد

تنبيه و اشاره

آ@گهي عنقا قاف زاشيان شهي شهباز ايكه دل طاير

مگو خامان بر پخته نكتههاي مگو اخوان باين سلطان آن راز

تواند جانان ابنا¾ جملگي تواند اخوان جمله اينان @گرچه

نوح اسرار از واقف كنعان نيست فتوح با پدرشان ميباشد @گرچه

رسد كيدي يوسفت بر حسد از حسد از صافي نيست دلشان چونكه

مده گمره بهر را آنشه سر مده ابله بر شهوار ÆلÆل

خورشيد ÇÇ3

هور3 روي نهبيند اشي خف چشم كور ابروي بر وسمه نباشد خوش

سراج ندهد مادري بكور @كس مزاج بمحروري ده كم انگبين

كن كور پي سارقش نيابد تا كن مستور ره گنج بر يافتي
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كن آ@گاه دل راز از را چاه كن چاه اندر سر شد جو دلت ور

گو باز بخا@كي آسا تراب بو گو راز خا@كبازي اندر كه يا

غمين افتي غم چاه اندر نه ور نشين خامش بخور دل خون كه يا

بود هش و عقل ز او گفت كه يا بود خامش دل كه خواهم همي من

بهل بيحاصل @كاينخردمندي بدل آتش ميزند عشقش ليك

دروغ از ببندند عرفان بخود @كه بيفروغ حاسدان از با@ك چه خود

نيست راز گويي هرچه مينفهمد نيست باز جانش گوش زيندم آنكه

استماع خود كنم گويم همي خود

سماع بر ه ر را افسرده هر نيست

للساÄل� آيات اخوته و يوسف | لقدكان
دل اسرار بس اينقصه در هست دل اطوار باشدت گر طالبا
جلوه@گر دل بر قصه زين ميشود قدر در و قضا در حق حكمت
الحافظين خير اهللا و باطل مكرالما@كرين آنكه مينمايد
جلوه@گر ش رب برهان شود تا بشر بر ت عف راه نمايد هم
ملوك تاج شود چون فقيري @كه سلوك مقامات بر اشارت هم
است ت عز بس ترا خواري از پس @كه است ذلت حضيض بر اشارت هم

دربردارنده ÇÇ1

است معنوي نغز اشارتهاي هم
است محتوي1 را معنوي روح سير

كنrفاعل� ان قوله ا� احب اخوه و ليوسف قالو اذ
شدند گمره يكبارگي حسد از شدند آ@گه خواب ز اخوان قضا از
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احب است يعقوب نزد ما از يوسف ايعجب هم با گفتند همي پس

ضالل در يوسف حب از پدر وان كمال صاحب و ت قو با همه ما

است برتر ما از هم بنيامين بلكه است بهتر يوسف نه تنها او پيش

كرد آواره ورا يا يوسف @كشت كرد چاره را بيطالعي اين بايد

سير خوش قومي گرديد آن از بعد پدر آرد شما سوي رو كه تا

من راي نباشد اين گفت قاÄلي سخن اين يهودا با شمعون @گفت

افكنيد بچاهش من از بشنويد كشيد را برادر اين باشد حيف

برند شايد ديگرش شهر سوي كشند بيرون چه ز نوردانش ره

مرسلين نسلش ز آمد پديد پس اين گفت الوي كه آمد خبر در

پسند آمد او راي را جملگي

آمدند يعقوب نزد كين از پر دل

¡افظون له انا قوله ا� تامنا ال لك ما ابانا يا قالوا
امين نميداني بيوسفمان @كه اين چيست از پدر اي بگفتند پس

تخت ÇÇ1

گاه گاه بصحرا رو گاهش1 ز @كن خيرخواه و ناصحيم را او مر ما

روان تفريح و بازي كند تا روان صحرايش سوي خانه ز @كن

پدر اي را او نگهبانيم ما

بدر نميĤيد خانه از چه از

كردن بيدار ÇÇ2

ايقاظ2 و اشاره
هوي× و لعب جانب ميبرندت قوي× اين و حواس اين برادر اي
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افكنند چاهت قعر در حسد از كنند دورت جان يعقوب از كه تا

جاذبند طبيعت از را خود بهر طالبند را خود ات لذ يكي هر

كثيف چاه در وسواس از افتد شريف عقل طلعت مه يوسف

مرو شيطان پي كريماالب اي مرو ايشان پي از باش بهش هان

يكنفس تو مكن دوري پدر از هوس در و هوي در ميكشندت

الوذ باهللا النفس شرور من قلاعوذ خوان بر سختاند @گرچهبس

òاÌºون اذا قوله ا� به تذهبوا اæليحزن�ان قال
پايندگي مجو بيجان تن از زندگي نخواهم بييوسف @گفت

ميروم خود از هم من او رود چون شوم دلخسته و محزون شب و روز

درد گرگي نا@گهان را يوسفم شود غفلت من فرزند از ترسم

رسد ما بر زيان بس را يوسفت خورد گرگي ا@گر گفتندش باز

كنيم غفلت اين از را خود ريشة كنيم غفلت دمي او از كجا ما

قضا حكم بر يعقوب عاقبت

فضا شد تنگش ليك راضي @گشت

عرفانيه نكته
تميز با اي ذات يعقوب بر در عزيز اي روحت هستي يوسف

صفات و بود حق اسما¾ مظهر كاينات از او حسن برتر بود

ساعياند آوارگيش حسد از وياند اخوان كه نها تعي آن و

شهود در كايد كردند سعيها وجود شاه از دورافكندن بهر

اينمقول است بوده حال زبان در ملول بودي دوريش از پدر وان

يوسفم طبيعت گرگ درد @كه خاÄفم طبيعت در تعين زين
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شهود از نايد غيب ملك سوي صعود قوس در هيچ برنگردد

نزول قوس بر ميبود او ميل قبول امكان و نقصان آن ليك

شد بيچاره اينچنين طبع درچه شد آواره غيب ملك از الجرم

بيان و لفظ اين معني از است قاصر دان نكته اي گرد باز صورت سوي

پيراستند او گيسوي سنبل آراستند كسوتي او تن بر

بود ابراهيم ميراث از كه چون نمود بر در خلتش قميص هم

قضاست بر راضي نيز من يوسف رضاست و تسليم ز كسوت اين يعني

پير حكم بر شر تسليم او نفس قدير حكم از هيچ نهپيچد سر

كشيد دوشش و بر بر لطفي دست كشيد درآغوشش خود جان چون پس

او گوش نزد برد را لب دو هر او هوش د پر كه آمد آن وقت

لبم بر بيايد جان نياÄي @گر شبم شمع تو رخسار اي @گفت

پير نور آمد چونكه پا@كدارش ضمير خوش اي است تن قبله تو قلب

جزاش از بينديش هرگز مكن بد مباش غافل حق ياد از هيچگاه

نما مشكل هر حل اعظم اسم ز نما دل زبان ورد حق نام

مثال در جمالش ظاهر شود تا خيال نقش بكن را او آنقدر

شود قاهر او و مغلوب تو نفس شود ظاهر دلت در جمالش چون

تو فكر و ذ@كر گردند متحد تو ذ@كر بر تو فكر آيد غالب

كس اهللا وجه غير دل در نيست بس و نامي بود هستي از تو بر

آفتش هر از قلب دارد باز صورتش خيالت اندر نشست چون

شهريار باشي يار چونشناسي يار تو نشناسي كه باشد آن آفت

نگاه ميدارد جمله از ترا حق براه ايسالك داري خطرها بس
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كند تسديدت پيراست باطن كند تأييدت روح جبرÄيل

بدو اينوصيتها گفت همي لب

جو دو بودي روان چشمانش دو وز

يعقوب ابتال¾ سبب بيان
كيا اي نبوده هرگز بيسبب انبيا بر ابتال و بال هر

بداد جان نا@گه بود نفاسش در بزاد بينامين چون يوسف مادر

خدا امر از آورد پسر هم قضا از يعقوب داشت كنيزي يك

جوان يك كنيزك پور شد كه تا جان ز بنيامين به او شيردادي

بسوخت دل جداÄي از را مادرش فروخت اهللا نبي چون جوانرا آن

سما از دادش آواز هاتفي خدا با زاري و كرد ع تضر بس

عزيز بر كنعان پير آنكه از پيش كنيز اي فرزند وصل بر رسي تو

اشتياق درد ز گريد شب و روز فراق اندر تو همدرد شود او

گوسفند يك بد كشته روزي آنكه گفتهاند باليش در ديگر وجه

نه يعقوب او احوال از واقف گرسنه بد او اصحاب از تن يك

فقير آنمرد بد جوعان بشب تا

پير يعقوب مبتال شد زانسبب

يشعرون ال هم تعا�و قوله ا� واbعوا به ذهبوا F فل
بسر آن برويش ميزد يكي آن پدر چشم از گشتند چون دور

چاه قعر اندر اندازيمت اينك ماه و مهر از حاليا جو مدد @كه

جفا اين من بر داريد روا @گر خدا بهر از آخر يوسف @گفت
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دين يوم وز انديشة خدا از حزين پير آن بر آخر رحمتي

پيرهن كن برون تن از زودتر سخن اين كن رها گفتندش جمله

رسن بر محكم بستند بازويش زتن پيراهن كرد بيرون چونكه

بياد نامد وفا و مهر هيچشان عناد از كردند چاه در رسن پس

نااميد شد خويشتن حيو¸ از رسيد چه ميان آنمه تن چون

فرود آمد االمين روح آسمان ز نمود دلخسته يعقوب از ياد

مقام سنگي روي آهسته دادش تمام آنماه بگرفت حق امر ز

خطر و خوف همه از آرام @گشت پدر شكل را روح يوسف ديد

اشتباه بيند ديده يا توÄي اين چاه قعر در پدر جان اي @گفت

سياه شد ايشان سيلي از رويم آه آه اخوان جور از پدر اي

كرد هاله ماهش چون رخسار @گرد كرد ناله و آه و افشاند اشك بسكه

ناله ÇÇ1

انين1 اين كن كم پيمبرزاده اي االمين آنروح گفت چنينش پس

پيم خوش آنرسول وحي حامل نيم او جز ولي يعقوبم نه من

بسر آمد ترا اخوان از آنچه پسر شيرين اي فرمودت خدا هم

ابلهي از بود كردند را آنچه آ@گهي ستماها زين ميدهيشان

بخون را قميصش آن آغشت بايد كنون برادرها آن بگفتند پس

بزرگ اينكار تقدير از بود گرگ خورده را او گوÄيم پدر با

ذوالعال و پيمبرزادهايم خود ما نه برادرها اي الوي @گفت

بصر با و ضمير روشن بود چون خبر اين يعقوب ز كتمان توان چون

بردن پناه ÇÇ2

نيست تدبير بحق الجا2 جز @گفت چيست تدبير پس گفتند جملگي
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باورش بيايد ما كذب قول پيغمبرش از حق بپوشاند تا

رحيم هم و غفور و ار ست هست كريم هم و جواد باشد حق چونكه

باز كردند بحق رو جماعت با نماز بهر از آنگه كردند غسل

امام يك باشد مأموم ده آنكه ايهمام يعقوب آÄين در بود

خليل آÄين ميبود اينچنين قليل حد بدي عده اين يعني

جليل حق پيشوا الوي @گفت قليل بد جماعت در عددشان چون

بپوشان ÇÇ1

ابلهي از نماز و زاري بعد

هذه ا@كتم1 گفتند دعا در

تصفون ما قوله ا� يبكون عشا¾ اباهم جاÅا و
براه بد چشمش كه پيري آن نزد شامگاه يوسف اخوان آمدند
خا@ك مكر روي ز سر بر ريخته چا@كچا@ك نموده تن بر جامهها
بدي بر رسيدي كردي دلي بد زدي بد فال تو اول ز پدر @كي

غيره و تيراندازي و بازي و دويدن در پيشيگرفتن ÇÇ2

طاق اسباب سر بر يوسف ماند استباق2 بهر رفتيم همه ما
نا@گهان گرگي خورده را يوسفت آنزمان ديديم برگشتيم چونكه
او خون پر پيراهن اين شاهد راستگو را ما تو نميداني @گر
بدند آلوده شيد از اين از پيش گوسفند بخون را قميصش چون
ساختند ماتش فرزند بيرخ درباختند جفا نرد پدر با
قفس از رفت گوÄيا جانش مرغ نفس ببريدش فرزند غم از
بهوش آمد دگر و رفت زهش هي بجوش آمد غضب از خونش بسكه
گسيخت تن بند ميخواست جان مرغ بريخت دل خون ديده از اشك جاي
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زمين ÇÇ1

گل جمله غبرا1 تيره را آسمان دل دود و ديدگان زاشك @كرد

پيرهن پاره هيچ نبود چه از سخن اين باشد صدق ار بگفت پس

صحيح نبود هم گرگ بر نسبتش قبيح اينكار آراست نفس بلكه

مستعان خداي تسليم كه جز جهان اندر چارهام ا@كنون نيست

جميل صبر مرا بايد بال در

جليل داناي حكم بر راضيم

اهدين الز من فيه كانوا و قوله ا� ار¸ سي جاÄت و
آن در بد يوسف كه آنچاهي نزد كاروان آمد راه از قضا از

فكند دلوي بچه ايشان از تن يك شدند چه آب محتاج @كاروان

نشين بر ا@كنون دلو ميان در االمين روح چنين را يوسف @گفت

زفت و سخت ديدش آنمرد بركشيد رفت دلو ميان در كنعان ماه

ديد دلو ببرج را آفتابي بركشيد چه از دلو بسختي چون

سياه گيسوي دو افكنده رخ بر ماه و مهر رويش اشراق از روشن

است/ پسري اين را شما باد بشارت گفت ÇÇ2

غالم هذا لكم بشري يا قال2 گام برداشت كاروان سوي زود

پسر خوش اين از بهتر سودي چه خود سفر سود حق است داده بما خوش

يله كف از شدش دل بديدش چون قافله مير ذعر ابن مالك

همين تعبيرش بود خوابي ديد اين از قبل سال پنجاه در چونكه

خرند ر شك از شيرينتر او قند قند مصر در برد تا گرفتنش بر

طعام بياوردي خود يوسف بهر شام و صبح محبت از يهودا وان
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نديد چه ميان را كنعان ماه بنگريد چه در چون و آنروز آمد

آنزمان داد خبر برادرها بر كاروان ميان را يوسف يافت

يله ما از است شده ما @كينغالم قافله نزد به اخوان آمدند

بغم او از بود دل را ما چونكه كم بدرهماي ميفروشيمش

گريزان ÇÇ1

است اليق محكم بند پايش بهر است آبق1 هم ميكند دزدي چونكه

بيرغبتي از درهم بهجده پس

فتي اي گرفتند يوسف قيمت

æارب تنبيه
بود ارزان نزدشان يوسف نرخ بود اينسان زمان اخوان حال

مده بناداني كف از @گوهري مده بارزاني جانا يوسفت

زر بند و سيم بند هستي چند پسر گلرخ اينچنين مفروش هيچ

ايحسود يوسف اخوان از بدتري ايعنود بدنيا را دين دهي چون

سبحانيت دلبر فروشي چون روحانيت يوسف ميدان قدر

سفال و سنگ بهر جان فروشي تو ذوالجالل جمال تو مشتري

بهاست ارزان ازا در اهللا سوي ما لقاست قيمت ترا عشق يوسف

پسر اي بر حسد كم طريقت در پدر محبوب برادرهاي بر

دني هر نداند را دانا قدر كودني از يوسفت بر حسد وان

تست خندان گل كف از دهيش چون تست ريحان و راحت برادر آن

طريق از دور ترا دارد حسد اين ايرفيق آنگل خار باشي چند
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بازگشت ÇÇ1

معاد1 اخوانرا گشت كنعان سوي نهاد آنگه مصر سوي رو @كاروان

شدند يوسف غم و رنج از فارغ

آمدند باز حزين يعقوب نزد

يعلمون ال قوله م½Íا� من اش�يه الذي قال و
پديد شد قيامت غوغاي و شور رسيد ره از چون مصر در @كاروان
دهن شيرين آن دور بر شد جمع زن و مرد از بود چه هر يكسر خلق

گل ÇÇ2

وحل2 در محبت از دلها پاي عسل گرد بر كه مگسهاÄي چون
بكاشت جان در و دل در مهرش تخم نداشت رفتن طاقت كويش ز @كس
مبتال و نمود مفتون را خلق بال ميبودي چون بااليش سرو
كمال و عقل خور در كردي وصف بيمثال آنجمال مر هركسي
بيزبان رويش وصف دادي شرح دلستان مات و حيران بد وانكه
بود گفته بيزباني در او وصف بود بربسته زبان اين و دهان اين
حبيب از زبانها با كردي وصف نصيب شد اللساني طال را وانكه
لبش از موهوم ميگفت ديگري غبغبش هاترنج يك آن @گفتي
پرند چون را تنش گفتي دگر وان كمند گيسويش ميگفت يكي وان
خال و خط اسير بودي دگر وان غزال را چشمش ميگفت يكي وان
بچاه يوسف چون رفت دستش ز دل راه برد زنخدان چاه بر كه وان
بيشكي القيامه قام قد @گفت يكي آن ديد قامتش اعتدال
بود كرده قيامت بردن دل ز او بود برده دل بس ز مستش نرگس
مشتري را رخش ماه جان ز شد پري و حور غيرت آن ديد كه هر
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پيش آورد زر و سيم جان و دل با خويش وسع بقدر كس هر طرف هر
الف خريداريش و عشق از ميزد كالف كف اندر نيز پيرزالي
ناز ميكرد او حسن چون مالكش باز و خورشيد آن بازار شد @گرم
زر و سيم بمالك هموزنش داد نيكوسير آن مصر عزيز تا
شاد بسيار ستد و داد اين از شد بداد يوسف و مالك راضي @گشت
سپرد را او بزن خود طفل جاي برد خانه در خوبرو آن عزيز پس
رسد نفعي بما شايد ولد زين ولد نميباشد را ما چون @گفت
مبين شد رÅيا تعبير باو هم چنين را يوسف داديم مكان ما
آن غير نگردد او خواهد هرچه بدان امري بهر غالب بود حق

جاهلند زين بيشتر مردم ليك
غافلند حق حكمت از Hغالب

الظاXون اليفلح انه قوله ا� Hgح اتيناه ه اشد بلغ ا ØX و
فروغ يابد خرد كه آنگه كه يا بلوغ و رشد موقع رسيدش چون

هوي× از رست تا داديم دانشش قوي× شد محكم هنگاميكه كه يا

المحسنين نجزي كه ميدان يقين تو چنين باشد نيكوان با ما @كار

ديگري عشق ا گرچه است درست سخن اين و افتاد عشق با كارش و سر آنكه مراد ÇÇ1
ميكند/ مجمل اين تفسير بعد شعر و باشد باو

گرفت نيكوفر عشق1 با او @كار گرفت بر ره آمدش امتحاني

او شيداي شد و بسپرد باو دل او موالي همخوابة بد آنكه

هالل چون شد تا داشت يوسف عشق سال هفت نهاني در آنزليخا

درد و عشق بر صادقش گواه دو زرد رخسار آن و چشمان @گودي

دل دمساز بود تا كو همدمي دل راز بگويد تاه كو محرمي
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شد روي آنمه روي هاللي چون شد موي چون دلبرش عشق ز تن

اندرش مينگنجيد ديگر خواب ترش اشك از بد پر ديده بسكه

ماه روي آهش دود از شد تيره آه دود از آشكار بد دل درد

تلخكام و عشق صفراÄي بود فام لعل لبان شيرين غم از

بياختيار دل آنحلقه در رفته يار زلف سواد سودايش بود

شد همراز باو بودش داية شد دمساز دل خون با شب و روز

بود مجنون چون احوال ترا @كه بود چون ايزليخا روزي @گفت

تاب و پيچ اندر هستت هماره دل خواب نه و آرام و هست قرارت ني

يار مست چشم دو از خرابست @كو بدار شيدا ايندل از دست @گفت

حرام كرده خور و خواب زليخا بر غالم عبراني زيباي صورت

آفتاب چون حجرهام اندر @كامد بخواب را او ديدهام بطفلي من

عزيز هم نامم و مصر شهر @گفت نيز نام و شهر ز پرسيدم چونكه

جمال و فر آنچنان دروي نيست خيال اين از عزيز بر كردم شوي

آنعزيز اين هست و خواب در ديدمش تميز با جمال با اينغالم و

او رسواي ميشوم هم عاقبت او شيداي دلم باشد شب و روز

دوست عشق را ما آغاز از بوده اوست دام در كودكي از دل مرغ

غافلي محبت سر از @گفت عاقلي نه مگر خود گفتا دايه

حالل من خون گفت آ@گه @گردد حال سر از عزيز گر دايه @گفت

است سر بند در كه هر ترسد @گفت است خنجر از پر راه اين گفت دايه

آن قيد باشد كه گو آن با @گفت جان عشق از نبرد كس گفتا دايه

نام بند در بود كي عاشق @گفت عام رسواي ميشوي گفتا دايه

تراست آتش بر دور از دست @گفت بكاست زينغم پيكرت گفتا دايه
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سر ز آبم گذشت كه ا@كنون @گفت نظر كن كم رخش بر گفتا دايه

آشناست دل با كه زانصورت @گفت كجاست از محبت اين گفتا دايه

بدر سر از ميرود جان با @گفت سر ز عشقش رود كي گتفا دايه

كسي نميباشد يوسف چون @گفت بسي باشد خوبرو گفتا دايه

حبيب من طبيب ميباشد @گفت طبيب بهرت آورم گفتا دايه

نيست چاره يوسف وصل غير @گفت چيست كه گو بر ات چاره گفتا دايه

كنم هجران از دورت ايزليخا كنم درمان تو درد گفتا دايه

آراستند بهشت همچون مشكوÄي پيراستند خانة فرمان داد

بيحساب را مشكويش خوشبو @كرد گالب مشك و عنبر و عبير از

خورند ميبايد آنچه فوا@كه وز پرند و ديبا ز او در فرشها

داد دستور خانهاش نقش بهر اوستاد نقش در اش نق يك خواست

كنار در ر مصو زليخايش هم جدار بر يوسف نقش سازد كه تا

شود مايل و يوسف بيند كه تا

شود حاصل دل كام بيتامل

عرفانيه اشاره
دوست روي از كن نقش دل خانة آرزوست وصل ترا گر برادر اي

مكن رو حق عاشق هستي دو بر مكن او در خود نقش زليخا چون

تست قلب طفل رخسار عاشق نخست كز باشد نفس آنزليخا

بيش زاندازه دل ابواب كند سد خويش كام بگيرد راهش زند تا

داد آب را آتشش چون چهرة داد تاب خود سنبل زليخا پس

نخست از بهتر آراست را خويش شست رخسار از يكباره غم @گرد

باز كرد بچشمان نازي سرمة زناز پر بودي گرچه چشمش دو هر
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كرد ديوانه را عقل گويم راست كرد شانه مشكين گيسوي سنبل

نمود معجر قد شمشاد سر بر نمود دربر پرنيان بد پري چون

مثال ميديديش و آورد آينه جمال و حسن آن حد بيند به تا

پارسنگ حسنش ميزان در نيست شنگ و شوخ و دلفريب را خود ديد

بري من وصل ز يوسف بود @كي دلبري و ناز و غنج اين با @گفت

كمند ميباشد كه گيسويم دو با نوشخند دلفريب لعل دو با

مياندازمش شوق كمند در ميسازمش خود عشق از بيقرار

ميسايدش يقين مژگانم تير باشدش خارا سنگ چون دل @گرچه

خرام هفتم خانة ميان در كايغالم زليخا را يوسف @گفت

در ميبست را خانه هر اثر بر اثر بر زليخا هم يوسف رفت

نااميد شد گه بود اميدش @گه ميطپيد بر در عشق از او قلب

تبش بگرفتي وصل فكر ز هم لبش لعل كوثر ميشد خشك

غمين دل و حبس سينه در نفس شد هفتمين بخانه شد داخل كه تا

شد تند عشقش شمشير عاقبت شد كند دلبر پيش زبانش خود

گرفت دلبر از هم دل نبودش دل برگرفت دل از يكباره را دست

زبان در عشقش آورد عاقبت دلستان مات و حيران تي مد

او دامان در نا@گاه زد چنگ گلو راه بد بگرفته @گريهاش

من جان از تو عشق خواهد چه خود من بريان دل از غافل تو @كاي

تو دنبال از دل باشد يكي تا تو خال چون من حال رويت ز اي

دست ز رفتم ديدهام چشمت دو تا شكست را صبرم پاي عشقت دست

دلدادهام من كه فرما رحمتي افتادهام پا ز من گيرم دست

دلم رسواي كه من بر يكنظر دلم جاي بر است خون دل رفته

رحمتي سراپا تو خود شود چون راحتي رساني گر را خستة
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دانهاي وصالم نقل از برده پيمانهاي مرا عشقت از دادي

بگداختم غمت اندر دل و جان ساختم در آتشت با سالها

كشم را خود يا و كامم بده يا آتشم در تو عشق از سال هفت

مطلبي ندارم تو وصل غير تبي جانم در عشق از زدي بر

گاه گاه گيرد يكبرج در جاي ماه و خورشيد يكچنين گر شود چون

حوم ش آن جمع و پيه معني به حم ش ÇÇ1
لحوم و لحام آن جمع و گوشت معني به لحم ÇÇ2

سوخته استخوانم و لحم2 و شحم1 افروخته آتشي ايجان عشقت

مأمني نباشد اينجا از خوشتر مني چون ياري و امن مقام هين

بده جامم يكي ميعشرت از بده كامم هم و بستان دل @كام

ناز ميكرد همي غيرت از يوسف نياز و عجز بر افزود همي او

كنم پي چگونه را عصمت رخش كنم كي خيانت معاذاهللا @كه

بال باشد شد نفس با ا@گر عشق هال نفسي با تو ليكن عاشقي

خداست بر پناهم من هواها از آنهواست اسيري صورت بر تو تا

كرد داريم هوا و داد خوش جاي كرد خريداريم كاو عزيزي بر

كنم ستمكاري گر باشد حيف

كنم داري پا بايست وفا در

Iقيق|العشق
عشق سوداي ميكشد جنونم در عشق درياي در غرق بازگشتم

گرفت سر از عاشقي داستان گرفت پر و بال عشق از دل مرغ

ال هستيم از يكباره شدم من بال آندام در تو يوسف باش
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نبود چيزي هم عشق نبودي @گر وجود عين ما نزد باشد عشق

عقال پايش بود كه بعقلي يا خيال بر و بوهم ايد كي عشق

فصول و ابواب ز هم ه منز شد عقول خياالت و ادرا@ك ز او

كرد شكوه خود از شد عاشق خودبخود كرد جلوه مقيد در مطلق عشق

برقرار باشد عشق از جملگي نهار و ليل اين و ارض و آسمان

بنام انسان ديوانهاي يك هست اينمقام عيار كامل مظهر

جنون و عشق از پرشور سري با برون وحدت ميخانة از آمد

كرد بيشه اين در جاي يزدان شير كرد ريشه وجودش اندر عشق سر

بود المع او وجه از عشق سر بود جامع نسخة انسان چونكه

ربود دل اشيا جمله از او حسن وجود در انسان ز نيكوتر نيست

شد افال@ك از برتر بمعني او شد چا@ك عشقي ز كس هر جامة

ساز و سوز در ترا ميدارد آنكه مجاز آمد عشق اقسام از قسمي

بود ننگي عاقبت نبود عشق بود رنگي پي در تنها آنكه

بوالهوس باشد عشق ندارد او هوس و نفس پي در باشد آنكه

قدم آخر مينهد حقيقت در علم افروزد بر دل هر در عشق

بقهر بسوزاند را او عاقبت بهر جست بهيمي نفس او از @گر

است الريبي وجهة آن عاشق است غيبي بوجه هم مجازي اين

ربود دل چگونه خط و خال نه ور بود ديده عاشق كه باشد نكتة

خوشحالها آن از مجنوني و مست سالها تو و صورت گردد زشت

گلست و آب كي بگداخت دل آنكه دلست معشوق نه صورت بدان پس

باز بكشاند بحق را او مجاز اين مجاز در عاشق بود زليخا هم

نيست شوق را او كه سر آن باد نيست نيست ذوق را او كه هر نداند اين

بازران ندارد پايان سخن اين

روان عشقش از سوخت زليخا @كه



50
ا¢لص� عبادنا ا�من wا هم و به ت ØY لقد و

زفت امر آن شود واقع تا خواست رفت دست از شكيب را زليخا چون
عجب فعل آن كردي مينديدي رب برهان ا@گر يوسف همچنين
رب برهان فيقلبه راي چون ادب از خارج هيچ او نگشت پس

هم Hفرض ا گر كه آنست مقصود همه و است مجمل و متشابه باز شعر در بيانات اين ÇÇ1
ميل نه بوده صنعيه جماليه مشاهدة قصد است عامه اخبار در چنانچه بوده قصدي

العام/ واهللا نفساني

انبيا بر روا شد اولي ترك كيا نمودهاي قصدي1 هم كه ور
عافيت از پا ننهاد برون چون معصيت نخواند كس عصيان قصد
خطر هر از بحق جز ايمن @كيست بشر باشد ولي هر و نبي هر
بها هم نكتة داني چه تو سالها زعشقت دل خون نشد چون
صيد گشت جانش مرغ گر عجب ني بقيد را مطلق دلدار آن ديد
معنوي سيرهاي از هست بلكه ايغوي است فجور بر همت نه اين
آن بر وقتي نهد دل ار است ممكن دلبران حسن سر داند آنكه
است شهوت ميل و نفس هواي ني است صنعت اندر صانع شهود اين
ايغياث است نسا¾ زايشان يكي @كه ثالث منالدنيا اخترت رمز

زينسپس گرددتحل تا بخوان خوش نفس كامل احمد كالم از
شد نرم يوسف قلب هم اندكي شد گرم عشقش نطق زليخا چون
برگشاد رخ از پرده رغيبي يا داد دست بيوسف حيرت و دهشت
گل يكمشت كند خريداري چه بهل را مفلس @كاينخريداران
ديد محبوب جلوة يك بگو يا ديد يعقوب يا اهللا روح كه يا
قطرهايست يك او حسن بحر پيش ةايست ذر زليخا اين حسن ديد
وجهه اال هالك شÃي كل@ او غير باقي و فاني او حسن
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جذبه

گفتهام كي عاشقي و عشق شرح آشفتهام و بيخود و مست سخت

تاختم معني ملك در بيبدن انداختم بدن من نديدي خود

رفت بيچاره او چو سازم چون چاره رفت يكباره گيسوان ببند دل

است تن خم و است مي روحم @گوÄيا است من در داÄم كه مستي اين چيست

لبم شكر آن بيمار HمÄدا تبم در آنمه عشق از Hغالب

مرا بيپايان بحر در دل برد مرا هذيان در انداخت تب شور

من مستيهاي و شور نديدي خود من شيداي بود علوي عالم

من دست در انگشتري عشق و حسن من مست باشد خمخانه و خم هم

زنيد سر و پا و دست بر @كاردها زنيد خنجر بمن گشتم چون مست

بحقيقت طبيعت انجذاب و ملك بر ملكوت غلبة از كناية ÇÇ1

كيستم ميانه در من بود او نيستم من شد وارونه جبهام1

سلسله آور زود پايم بهر هله عشقستم مست و حق مست

من مستي از شمه يك بود اين من هستي از موÄي باقي نيست

اوحاستم ما اسرار از واقف خمهاستم جملة بخش نشÃه

است لب شيرين دلبر آن دلم در است يارب بذكر مو هر تنم در

من جام هم و ساغر هم و مي هم من خام قلب عشق از شد پخته

فرهادها بسي ميسازم زنده فريادها زنم گنبد اين زير

كنيد زنجيرم عشق از عاشقان كنيد تدبيرم عقل از عاقالن

كند رسوا همه عاشق و عاقل كند غوغا دل ديوانه اين نه ور

بيختم سانش غربال بد هرچه ريختم پيكر ز را هستي پشم

كجاست ميسفتي عشق در آنكه كجاست گفتي سخن قلبم در آنكه
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ديوانهاش كنم گيرد ره كه هر مستانهاش نرگس آن از مستم

است رفرف بل شتر نميباشد اين است كف در مستي ز طبعم اشتر

بگير دستم از دفتر رسيده شب بگير مستم ناقة مهار هان

خروش و جوش و جذبه اين بكي تا

هوش و عقل با قصص احسن كن نظم

رب برهان تفس� در خ	 مطابق ديگر æبيا
عجب اخباري عامه طريق از رب برهان اين تفسير در هست

انبيا خطاها از ميدان پا@ك روا دفتر اين در نبود او نقل

بتي خانه در داشت زليخا @كه ايفتي مروي اد سج از هست

كنم حق از حيا من يوسف @گفت صنم روي بر انداخت جامة

جماد جسمي از آيد شرمت تو چون

العباد رب از هم من آيد شرمم

آيه ]ع� روجوع
كنيم نورش از پر دل تجلي از كنيم دورش بدي از تا همچنين

محسنين با چنين باشد ما @كار

مخلصين از بود كه يوسف با خاصه

�Ãاطòا ا�من قدتeيصه و الباب استبقا و
رميد دامش از يكباره او صيد رسيد اينجا چون كار زليخا بر

كنان گيسو عقب بر زليخا هم روان شد بسرعت يوسف در سوي
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دام ز جستي و من از رميدي چون خرام اينسو دل دشت غزال @كاي

بگسيختم تو غير مهر بند آويختم مهر ز بدامانت من

ريختي اشتياقم آبروي بگريختي برم كز ديدي چه خود

ترا ميبندد راه آهم دود دلبرا من از بگريزي كجا هر

نگر سوزان آتش قفايت بر يكنظر صرصر باد چون روان اي

بياختيار بگريختي @كاينچنين نگار وصل از بهتر ديدي چه خود

بود ببريده حق غير از دلش @كه بود ديده يوسف آنچه نميديد او

بيكليد در بهر يوسف زد دست

مجيد خالق امر از شد باز

اشاره
گشود خواهد رخت بر حق دل باب عنود نفس از بگريزي هم تو چون

جهان در بمÆمن ياري كند حق بخوان را فتحنا انا آيت

دست چاره از دگر كوتاهش @گشت شكست را زليخا صبر شيشة

پيراهنش از بيند يوسف خواست تنش اندر چا@كچا@ك بودي چو دل

كرد چاره را بيچارگي آن يعني كرد پاره پس از يوسف بر پيرهن

سر ز پا محبت در مينداند بيچارهتر كسي عاشق از نيست

كند گم دلبر پيش در پا و دست كند خم همچون عشق از بجوش دل

بيار را خود سان پروانه ميزند اختيار راه ز افعالش نيست

عاشقي نياز و راز از آوخ عاشقي گداز و سوز از آه

يافتند در پس اندر عزيز آن ميبشتافتند چو آخر در بر

فن و مكر آن و تهمت دفع بهر سخن اندر زن كرد پيشدستي
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نا@ك درد عذاب يا زندان غير پا@ك نيست كو آن مزد چبود @گفت

براند بازي اينچنين شهوت پيل بخواند خود بر مرا او يوسف @گفت

دارد/ كه ننگي براي كسي كردن سرزنش و نكوهش كردن عيب ÇÇ1

مرا تقصيري هيچ نباشد چون روا تعييري1 هيچ من بر نيست

نا@گهان سخنگو شد طفلي كه يا زمان در زليخا خويش شاهدي

درشت اينكار رفته زليخا از پشت ز پيراهن است پاره گر @گفت

بيش اندازه از هست يوسف جرم پيش ز پيراهن گشته دريده ور

عقب از پاره ديد را پيرهن ادب با عزيز آن كرد نظر چون

بزرگ باشد زن مكر زد سر تو از سترك اينكار گفت زليخا با

ماجرا اين از تو بگذر يوسفا

افترا زين كن توبه زليخا اي

ا
اهل� من قوله ا� دين¹ Xا| نسو¸ قال و
ميفروش دادش كه مي زان شد مست بجوش آمد عشق ز خم چون دل باز

كرد بيدار را خوابيده فتنة كرد دلدار نرگس ياد باز

است ديگر جنوني سر در دمش هر است سر بر لبانش شيرين آن شور

كرد جانانه رخ عشق از ماتش كرد ديوانه را عقل مي نشأ¸

پود و تار هر هستيت از بگسلد سود و سودا اين در ايدل عاقبت

خفتهاي پهلو چه بر جانا دوش آشفتهاي روز كه خوردستي چه شب

بشكستهاي را سخت توبههاي بستهاي پيمان پيمانه با باز

گرفت آرامت دل از دلآرام يا گرفت سرسامت كه يا صرعي كه يا

كشيد شورت در كه نمكدان خود كشيد طورت در باز جان موسي
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زده باال آستين قتلت بهر زده صهبا دلبر آمد باز

آمده مست ايندل قتل بهر آمده دست در تيغ مستش ترك

است هستي جاي چه مستي چنين با است مستي نشان چشمش @گردش

صدا اين بشنيد بيهوش هر @گوش مال بر فتاده پرده از عشقت

شده بيحاصل تو پوشي پرده شده محفل هر نقل داستانت

متهم از مجو را نيكنامي بهم نميسازد مستوري و عشق

باش افتاده زبان بر زليخا چون باش آماده كنون را مالمت مر

فكند اندر بشهر او شررها بس بلند شد زليخا عشق آتش

حاصلش نيامد رسواÄي غير دلش راز شد مصر اندر شهره

مقال اين هم با گفتند جملگي جالل و جاه با مصر زنان آن

مفتتن شد چسان حشمت چنان با خويشتن غالم عشق از زن @كان

طرف هر از شطرنج شاه كه است وقتي شهمات و است شطرنج پياده اسم بيدق ÇÇ1
باشد/ كش العبين باصطالح و باشد مهرهها از يكي خانة كند حركت بخواهد

ساخته رخ از شهماتش بيدقي1 تاخته اسبه دو قلبش بر عشق

نيافت يوسف بجز دل @كاندرون شكافت بر را دلش آنسان عشق تير

بسنگ زد بر خود تقواي شيشة ننگ و نام و رسم و اسم مينداند

برش از دل برد چون غالمي يك همسرش عزيزي چون باشد كه هر

سري نميباشد زليخايش با دلبري و ناز و كبر از غالم وان

ببست دل خود برچا@كر چون نه ور پست هست محبت در زن اين طبع

اوست از نيكوتر مصر در جوان بس غالميبسنكوست خود يوسف @گرچه

مرا بگزيدي و دادي كف ز دل مرا ديدي ا@گر گفتي زني هر

وصال ميخواهد خويش غالم @كز ضالل اندر دلست را زليخا وان
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كشيد آهي زدل و هوش از رفت رسيد يكسر خبر اين زليخا بر

رسواÄيم پي هستي بكي تا شيداÄيم كايدل دل با @گفت

آب قطره يك من قلب كرده تو @كي خطاب دل از كرد عشق با همچنين

زدي آدم و عالم اندر آتش زدي هم بر خانهها جا هر ايكه

برون پرده از رازم شد عاقبت جنون ساز دلم اندر زدي بس

زدند تسخر و طعنه قفايم در شدند مالمتگر رقيبانم آن

خواستند بدعوت هم را زنان آن آراستند مجلسي بگفتا پس

بهرشان لذيذي خورشهاي هم زنان آن بهره ساخت تكيه@گاهي

رنج ز آسايد كه يك هر بر در ترنج و نارنج و ليمو با @كارد

مريز اينان بر در آبرويم عزيز ماه كهاي يوسف با @گفت

حرام زنانسازي بر پسندي خود خوشخرام اي جلوة يك از خواهم

كنند پرخم ه طر اسير دل كنند كم مالمت من بر دگر تا

اقتباس كرد او حسن از لباس هم لباس گلگون يك آراست تنش بر

شانهاش بگيسو زد بر تا @گفت ديوانهاش زنان آن گردند كه تا

خرام مجلس در كه يوسف با @گفت طعام مشغول گشتند زنان چون

عيان مجلس در گشت @كافتابي زنان دست در كارد و ترنج بد

بشر هذا ما گفتند جملگي نظر يوسف بر كردند زنان چون

است افرشته آدمي نباشد اين است اسرشته نور ز اين اهللا حاش

ترنج جاي بر ببريد را دست بنج گيج و خمر مست چون يكي هر

گلرخان آن رخ از يد پر رنگ زمان اندر شدند حايض جملگي

خجل خور نزد گشتند مه همچو منفعل مالمت از گشتند جمله

گفت و كرد بايشان رو خندخندان شكفت هم از گل همچو زليخا پس
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زنان طعنه او از گشتيد بمن @كه زنان اي همانست ديديدش اينكه

قرين نميگردد من با هيچگه جبين مه اين است من دين آفت

برخاستم زندگي و آبرو ز كاستم او غم از را تن @كوه

نيست آ@گاه دلم از هيچ @گوÄيا نيست همراه من قصد با او ليك

كنيم امرش باو چه هر كند يا افكنيم بزندان چندي بايدش

بجاست ماهي اينچنين بر تو عشق تراست حق آري گفتند زنان آن

رساند او بر خود عشق اشارت از خواند خويش بنزد يوسف يكي هر

كمند ابروي اشارتهاي از برند يوسف كف از دل مگر تا

آن از بهتر من نزد زندان هست جهان ايخداوند يوسف @گفت

كندما دل جهان دو هر از كه من ما بند دل زنان اين بمهر @كه

شيدشان اين من ز نگرداني @گر

قيدشان در رود ناداني ز دل

ح� Ø�ح قوله ا� ربه له فاستجاب
ناصواب فعل و كيد وي از @گشت مستجاب آندم يوسف دعاي شد

بيم و خوف از بندگان ميرهاند عليم هم و سميع باشد حق چونكه

رم بنمود زلفشان كمند از حرم صيد كان ديدند زنان چون

عام رسواي خود موالي مر @كرد غالم اين گفتند جمله زليخا با

اينچنين عبدي هيچ نگردد تا اين از بعد زندان و زنجير بايدش

بدناميش و رسواÄي همچنين نا@كاميش آن ديد زليخا چون

كرد شهره ق تعش در غالمم @كاين درد روي از عزيز با بگفتا پس

كنيم فارغ مردمان حرف ز خود افكنيم بزندان چندي بايدش
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آن حبس بايد گفتند عيان بد زانجوان طهارت آيات @گرچه

گران زنجير خواست پايش بهر آهنگران كرد احضار زمان در

كرد شير پاي و دست بر سلسله كرد زنجير در ساق بلورين آن

زار زار بگريه گردش بر خلق سوار اشتر بيك نمودندش پس

سروش يوسف دل بر حق از @كامد خروش و جوش و گريه اندر خلق

سلسله باشد چه ما عشق پيش گله ما از مكن يوسف اي @گفت

راست و چپ از رهست در امتحانها ماست انوار از روشن زندان و چاه

ناس جمع ميان اندر آمده لباس تبديل داده زليخا هم

قدم بردارد بلكه خالصت بر ندم ميĤيد تو بر بيند به تا

به نفس هواي از زندان و بند گره زيبايت روي بر مده تو

بند و زنجير بپا باشد ترا @گر

كمند اندر دلست را زليخا مر

اشاره
كن تدبير كردنش زندان بهر كن زنجير را نفس برادر اي

اينقوي× نمودن زندان بايدت هوي× بر را او ميل ديدي چونكه

نايدت غالب نفس آن بعقل تا بايدت رياضت م و فكر و ذ@كر

بصير بر آن است واضح اختياري فقير اي است قسم دو بر رياضت وان

اولياست بر Hغالب رياضت اين ابتالست و بال آن اضطراري

خداش درگاه مقبول كني تا تراش ده رياضت الماس از نفس

آندلستان كرد چه تا زليخا بر داستان آن گو و بگذار سخن اين

بيقرار زليخا شد و ننگريد يسار بر و يمين بر يوسف هيچ
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نااميد وصالش از زليخا شد رسيد زندان در بر تا همچنين

فزون اول از گشتش دل در عشق خون درياي دلي با او بازگشت

زهر قهر از ميچشيد دم هر ليك قهر روي از بدي كارش اين @گرچه

نيست سخت اينسان نيز آهن و سنگ چيست ز معشوقان قلب ايا @گفت

كبرياست دادگانشان كف از دل با بيانتهاست دلبران ناز و @كبر

نيست پاداش دشمني را دوستي چيست عشق جز عاشقان گناه خود

مل چو جوشد بدن در كي من خون گل همچو دهان آن نخندد @گر

نمود افسونم كه ذلت ه چ در نبود هاروتي چو چشمانش دو @گر

اضطراب در چنين دل فتادي @كي تاب آشفته ه طر آن نداد @گر

يار ز ديدم من آنچه نبيند @كس وار ديوانه سخن اين گفتي باز

خويش دلدار با حبس نمودم دل خويش يار فكندم زندان در @گرچه

فنون و جنونست هفتصد را عشق

جنون غرق من همچو مبادا @كس

تستفتيان قوله ا� فتيان Ôجن الس معه ودخل
شدند در بزندان او با جوان دو بند و زندان در رفت يوسف چونكه

غبار زدوديشان خاطر از يوسف آبدار ديگر و از خب يكي آن

برند خاطر از ه غص و رنج كه تا پند و وعظ هم ميدادشان تسليت

كرد زنجير خود مهر بر قلبشان كرد تعبير خوابشان هر همچنين

خطاب و نمودند يوسف بر روي خواب ز آندو برخواستند شبي يك

چمن و بوستاني ديدم دوش من كه گفتا يكي زنداني دو زان

طرب من بر دهد و خمر شود تا عنب من ميفشردم تا@كي زير

آن از مرغي خورد و هست سرم بر نان سفره ديدم كه گفتا دگر وان
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هوش و عقل با و محسن هستي ايكه دوش خواب زين آ@گهي را ما تو ده

غذا آوردن ÇÇ1

تمام رÅياتان تعبير ميكنم طعام ايتان1 وقت از پيش @گفت

عالم در آنچه بر سبباند االسباب مسبب بتسبيب فيالملكوت ما جميع آنكه بنابر ÇÇ2
باالستي/ در آنچه دارد زير در است/صورتي طبيعت و ملك

سبب2 از مسبب بر پي برم تا رب آموخت بمن را رÅيا علم

دني هر را او مر فرا@گيرد @كه كاهني و سحر علم نباشد اين

خليل براهيم دين من دين نبيل يعقوب و اسحق بعم تا

خلق ما جميع از ه منز حق حق توحيد ما آÄين بود خود

هالكين از بود مشرك ما نزد مشركين عداد اندر نيستيم

است كثرت اعتباري وحدت اصل است وحدت خود كثرتي هر مبد¾

يشكرون ال هم الناس ا@كثر دون و عالي بهر فضلش بود اين

خداست چندين نزدتان آيا بهتر راست گوÄيد من سجن يار دو اي

است برتر انسان عقل و وهم ز @كو است بهتر واحد ار قه آن كه يا

ناميدهايد خود كه باشد نامها بگزيدهايد خدا از غير را هرچه

بگزيدهاند تي حج و بيدليل ناميدهاند شما آبا¾ كه يا

سزاست كي را حق غير پرستش مر رواست كي را يكي جز نيايش مر

اوست فرمان از چيز هر جنبش اوست سرگردان و محو اشيا جمله

مردمان ا@كثر نادانند ليك جهان اندر بود اين ثابت دين

پيش به انگوري افشرد ديد آنكه خويش سجن يار دو با آنگه @گفت

عقل صاحب ÇÇ3

3
ذوالنهي× آن است ساقي سابق همچو رها زندان از گردد باشد زود
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زنند دارش بر كه آيد شه حكم برند زنان از است از خب كه وان

شده زده دار ÇÇ1

پيكرش آيد فاسد و ميخورند سرش از مرغان مصلوب1 شد چونكه

سما از حكم اينچنين جاري هست شما رÅياي تأويل بود اين

بيفروغ مرد كرد رÅيا نقل دروغ از از خب كه گويد قاÄلي

امتحان نمايد را يوسف خواست

آن گشت واقع گفت يوسف هرچه

الهوتيه اشاره

جوهريست و سبحاني يست سر كه است انسانيه ناطقه نفس اينجا من از مراد ÇÇ2
رحماني

محرمم را الهوتيان يوسفم اعظمم سجن قيد اندر كه من2

شدم انسان هيكل اندر شد چون شدم زندان اين در تا كردم چه من

پيرهن چون تنم غيبم يوسف تن نه من روانم نه جانم نه خود

بهاست هم آن بهر يوسف حبس ماست موهوم هستي زليخا وان

بكي تا سبحان يعقوب از دوري بكي تا زندان و زنجير اين آخر

طلسم اندر نيز عقل آمد تو با جسم سجن در آمدي چون يوسفا

تن تحليل ميكند تدارك @كو بدن در نباتي نفس همچنين

مرتبت در منصبش بر رسد او معرفت شراب عقلت از زايد

فساد و هال ك ÇÇ3

يار كوي در دگر راهي نيستش بوار3 را نباتي نفس آن باشد

آموختم صواب تعبير كه من

آموختم خواب نيم چشم دو زان
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سن� بضع قوله ا� ناج انه ظن للذي قال و

آر ياد شاهم نزد او با @گفت رستگار يوسف پنداشت را آنكه

شاه حكم از رهم زندان زين بلكه بيگناه هستم كه ده شهادت هم

كرد خويش كار تقدير پنجة مرد آندو خواب تعبير شد صدق

سال هفت نيامد يوسف از يادش جالل با خود منصب در شد آنكه

سخن آن خاطر ز فراموشش شد اهرمن برد دلش از يوسف ياد

جليل مرد اي گفت سالمت حق جبرÄيل هماندم يوسف با @گفت

صفا با و كرد محبوب ترا @كه يوسفا بابت نزد برگو @گفت

باز برد بيرون كه چاهت از @گفت راز داناي من رب يوسف @گفت

آسمان هفت اين كرد پيدا آنكه نهان اسرار داناي آن @گفت

نيز هست اين من رب كار @گفت عزيز بر كردت محبوب كه @گفت

من رب حافظ بود بيشك @گفت زن مكر از كرد كه محفوظت @گفت

جواب اندر دان غيب رب @گفت خواب تعبير آموختت كه @گفت

ما غير بر التجا كردي چونكه حيا نميبودت يوسف اي @گفت

حال ميرفت اين از قبل پنجسالش سال هفت تا بد حبس در سبب زين

بود حبس اندر دوسال و ده پس

گشود را خالصش باب حق كه تا

�Xبعا قوله ا� بقرات سبع اري Øæا اXلك قال و
مقتضي يك حق ساخت خالصش بر منقضي شد تش مد رياضت اين

دهد ت عز و نعمت خواري بعد دهد رفعت را بنده تا حق خواست
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كرب هر دفع بنده از كند او سبب سازنده كار هر در اوست

آب رود از گاو هفت برآمد @كه بخواب ديدي يكشبي شه قضا از

نظر اندر آمدند تختش نزد دگر سوي از الغر گاو هفت

زمين اندر نيز خشك سنبل هفت سمين گاو الغري گاو خورد

رمز رÅياي اين اندر مات شه ماند سبز بسنبلهاي پيچيده ديد

ميباشد/ غيبگو و فالگو بمعني ميباشد كهنه او جمع كاهن ÇÇ1

آن تعبير در درماندند جمله كاهنان1 از خواب تعبير شه خواست

هيچكس نزد به تعبيرش نيست وبس است خياالت اين بگفتند پس

نكو تأويلي هست را او كه ور

باو داناÄي هيچ را ما نيست

لطيف Iقيق
صواب تعبير ميجوي من جان خواب هست طبيعت در وجودت اين

منام اندر منام باشد جهان @كه ايهمام عارف نزد واضح هست

خيال و وهم جز نيست حقيقت در آنذوالجالل بجز موجودي بلكه

دور كوهست معنيي¾ بر صور از عبور ميباشد تعبير معني

دوست روي بيند نفس از مرد آنكه اوست تعبير هوا و طبع از مردن

گران خواب اين تعبير كند تا جهان اندر شي و يوسف بجو رو

پيش به داري را آنچه داند چه او خويش خواب بگوÄي ناÄم با چند

خوردهاند غفلت و جهل شراب از كردهاند گم را مغز صورت اهل

كتاب از خوان بر علم اندر راسخ

صواب تأويل كشف نمايد @كو
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خواب اقسام بيان

طريق اهل از كه يا عامه خواب رفيق اي است چندي اقسام را خواب

وجود اندر زود تعبير يابدش شهود اندر بيندش سالك آنچه

است محتوي رمزي و تمثيل بر نه ور است معنوي كشف گشت گم قوي× @گر

مثال بر م مجس شيÃي @كاورد خيال از ف تصر آن باشد @گاه

مغز داراي بود صورت هر چونكه نغز تعبير از خالي هم اين نيست

كمال ايصاحب بيتعبير نيست خيال هر تو بيداري در بلكه

يع½Íون فيه ا�و واد كر Fyم الذيSي× قال و
من كه گفتا و يوسف از كرد ياد تن دو زان شد رها زندان از آنكه

جواب ميĤرم سجن در روم @گر خواب تأويل اين كشف ميتوانم

را ما بده فتوي ÇÇ2 رنج ÇÇ1

افتنا2 عالم يق صد اي @گفت عنا1 زندان سوي شد روان پس

عجب اين هست الغري هفت خورد بيسبب را فربهي گاو هفت

عزيز اي شد بهتر پيچيده خشك نيز خشك هفت و سبز سنبل هفت

را او متخيله گاهي شود ناطقه نفس براي مدرك كليه معاني خواب در ا گر بدانكه ÇÇ3
را عداوت و سبزه بصورت شاديرا و لبن بصورت را علم چنانكه درآورد بصورت
مدرك احالم اضغاث در صوريكه اما و است تعبير به محتاج اين و مار بصورت
تي قو خواب در آمده خيال در حواس طرق از كه بوده صوري بيداري در يا ميشود
برف را برودت و آتش را حرارت رفته بيرون اعتدال از مزاج آنستكه سبب يا ميگيرد

است/ بيتعبير مشهور بنابر اينها و بيند تگرگ و

انتباه اين از مقصد كن عيان خود پادشاه ديده كه خوابي2 بود اين

نكتهدان و شوند عالم جملگي مردمان و بشاه من بگويم تا
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ميبدرويد را آنچه ساله هفت كنيد زراعتها كه يوسف @گفت

ميخورند او از ÇÇ1

تا@كلون1 منه كه را قليلي جز درون خوشه در بگذاريد غله

سخت سال هفت آن از بعد ميĤيد پس ÇÇ2

داد افال@ك بر خلق از رسد @كه شداد سبع بعده ياتي ثم2

انباشتند انبارها در وانچه بگذاشتند خود كه آنرا ميخورند

بهشت چون ديگر سال بيايد پس كشت بهر و زرع بهر قليلي جز

شاه نزد در آنجوان آمد باز

بياشتباه شه خواب رمز @گفت

ادق� االص Xن انه قوله ا� اÄتوæبه اXلك قال و
انجمن در بيان سازد خود كه تا من نزد آوريدش گفتا شاه

بازگو بسلطان رو يوسف @گفت او نزد آمد ديگر رسول پس

بود چه ببريدن دست داستان بود چه آنزن مفتوني ه قص

نهان امر آن تحقيق بكن خود زنان مكر از آ@گاه بود حق

پيش ز يوسف ه قص چبود @گفت خويش نزد حاضر ساخت زنانرا شه

جمال بر شديدش عاشق شما يا وصال جويد شما از يوسف خواست

بدي از است دور خدا ÇÇ3

آن از باشد بدي كه هللا3 حاش زنان آن يكسر گفتند جملگي

شريف بس نژادي از بيشك هست عفيف? نفسي چنين اين مينباشد

كار روي از فتاد ا@كنون پردهام آشكار شد حق گفت زليخا هم
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كردم/ آمد و رفت فريب و خواهش بطور او نزد من ÇÇ1

نفسه عن راودته انا1 و گمرهي اين بود رفته من دل از

يقين بد من از سو¾ و خطا اين

صادقين عداد در يوسف هست

oتعا�رح قوله ا� اخنه n Øæا ليعلم ذالك
راد مرد اي نه تقصير ترا @كه داد پيغام اينچنين يوسف به شه

نهان اسرار من بر هويدا شد زنان كيد از بود رفته آنچه

هام ات ننگ ز اÄي مبر تو انتقام ايشان ز تو بهر ميكشم

نيست فاش من پا@كي ديدم بلكه نيست پاداش من قصد يوسف @گفت

تميز با آن خاÄنم نداند تا عزيز بر اين شود روشن خواستم

نفس/ طهارت و پا كي اظهار ÇÇ2

شما نزد تزكيه2 نخواهم هم رهنما بخاÄن حق نبود چونكه

نكند بد جز كه اماره نفس الهي كالم مطابق دانند قسم سه بر را نفس محققين بدانكه ÇÇ3
نايد/ خوبي جز او از كه مطمÃنه نفس و بد گاه و خوب گاه كه امه لو نفس و

فجور هر بر بود آمر نفس3 چونكه

غفور رب او بر آرد رحم كه جز

oا�علÏ»لنف استخلصه اÄتوæبه اXلك وقال
اختصاص من بخود را او ميدهم خالص زندان از بدهيدش شه @گفت

نور و فر و كمال با را او يافت حضور در آندم آوردش شد پيك

مكين و جاه ترا باشد ما نزد امين و خردمند هستي چون @گفت
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حا@كمم ا@كنون ساز خزاÄن بر عالمم و حفيظ چون يوسف @گفت

را حلق بايد آنچه ميدهمشان را خلق قحطي ز نگهدارم تا

بستن و گشادن ÇÇ1

عقد و 1 حل هر بر مختار ساختش نقد و جنس هر بر كرد امينش شه

درا بيبانگ بربست خود رخت سرا محنت اين از مصر عزيز هم

گرفت خندان و خوش را زليخا هم گرفت كنعان يوسف را او جاي

يدوار ام رسد خود اميد بر انتظار از بعد كه باشد خوش چه اي

بيافت نا@گاهش چند سالي بعد ميشتافت وصالش اندر جان آنكه

غمي ميبودش هرچه دل از رفت مرهمي خوش دل زخم بهر يافت

پرست صورت آن گشت ايمان اهل ز شكست ساعت آن در را خود بت هم

وا@گرفت صورت ز دل زليخا وان گرفت جا يوسف قلب در او عشق

گداز و سوز وان عشق نور يافت مجاز از واصل گشت حقيقت بر

وفا جز را ما نيست يوسف @گفت جفا زان زليخا بپرسيدش پس

خداست فرمان تحت در ما جان راست راه نباشد اين نفس با عشق

مباد او از غير آنكه معشوق ميل اد اتح اندر باشد عاشق ميل

گمرهي از بود خودخواهي و عشق رهي خامي از كه آرد ناز و @كبر

شايقند را عاشقان نهاني در عاشقند بباطن معشوقان نه ور

گوهرش آن بود ناسفته ديد برش اندر برگرفت يوسف چونكه

وصال نميبودت آيا عزيز با حال سر برگو گفت زليخا با

نتواند/ زنان با مجامعت كه مردي ÇÇ2

گذاشت بهرت از پا@كيزه مرا حق نداشت مردي و بد عنين2 او @گفت

پشيز محتاج گشت زليخا هم عزيز آن مرد چون كه آمد خبر در
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جالل با آنجا يوسف ميگذشتي سÆال بهر از ره در برنشسته

سزاست پادشاهيرا آن حمد @گفت خاست برپاي از او بهر زليخا آن

رسيد زو پادشاهي را بندگان عبيد را پادشاهان نمايد @كو

مگر زليخاÄي تو يوسف @گفت ثمر بدهد چنين عصيان و طاعت

است شهوت جاي چه پيري در @گفت است رغبت هيچت گفت آري @گفت

پي ز Ĥمي ميروم جا هر و خيز ني كه گفتا كني استهزا من بر

ماجرا آن بود چه خود يوسف @گفت سرا در او با رفت زليخا چون

انام از ممتاز بود چيزم سه چون مالم من بر مكن يوسف اي @گفت

نجست كس من چون مصر در مين دو نخست رخسارت عشق سه زان بود

من مهروي اي است اين حال صدق من شوي عنين مرد آن سومين

جمال آن دوباره كردش عطا تا ذوالجالل خداي از يوسف خواست

نهفت در او با يق صد يوسف گفت كه آمد خبر اندر همچنين

خصال خوش اي طلعتت حسن @گفت ضالل بر زليخا اي خواندت چه خود

چسان گردي من ز احسن آن بيني زمان آخر در تو باشي گر @گفت

است من جانان و جان د محم ان است احسن يوسف ز او خلق و خلق

باز گوي كردي چه از تصديق @گفت نياز با زليخا تصديقش @كرد

العباد رب از آنگه آمد وحي فتاد مهري بدل نامش از @گفت

است عاشق د محم ما حبيب بر است صادق محبت در زليخا @كه

كشيد بر در جان همچو را او يوسف رسيد تزويجش امر حق از آنگه

لقا آنمه پس آورد پسر دو

بنا از يوشا و افراÄيم بود
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قون يت تعا� قوله ا� ليوسف|االرض مكنا كذالك و
روان شد حكمش و مصر زمين در مكان يوسف بر داديم همچنين

را نيكوكاران پاداش هرگز نميكنيم نابود ÇÇ1

المحسنين1 اجر قط نضيع ال همين بدهيمش خواهيم كرا هر

است نيكوتر آخرت اجر @گرچه

است ديگر بدار دل را نيكوان

Í½م در قحطي  كيفيت
رفيع بيتي بنا شد نم از خالي وسيع بس مكاني در يوسف امر ز

رسيد در نا@گه قحط سال كه تا كشيد آنجا را محصوالت جمله

اندرشگفت عام و خاص وي از شد @كه گرفت باال آنچنان قحط آتش

بلند چرخ بر بود ناني @گرد مستمند مرد نزد در خور قرص

درست خود نقود از كردند صرف نخست سال در خلق آنكه حاصل

بكار ميĤمد آنچه خريدند نان عقار از و ضياع از دوم سال

ظرفها ÇÇ2
زيورها ÇÇ3

خلل از ميرهاندند را خود جان حلل3 وز اواني2 از م سو سال

والسالم مواشي از پنجم سال غالم از و كنيز از چارم سال

تميز با اي خود نفس هفتم سال عزيز دلبند فرزند ششم در

شاه جز و باشد شده كشته همه او پيادة و سواره حريف آنكه شطرنج اصطالح در ÇÇ4
شدنست/ فقير مقصود اينجا در و نماند

كرد الت4 را مردمان همچنانكه كرد مات هم را شاه سختي و جوع
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سبزه و گياه فراواني Ç سال خوبي صاد) سكون و خا (بكسر خصب ÇÇ1

جهان در فراخي و خصب1 بشد @كه زمان آن مصر شه با يوسف @گفت

دهم آبادي مصر بملك هم دهم آزادي خواهم را مردمان

درست ميداني كه آنسان بكن خود تست راي ا@كنون راي گفتا شاه

بود بگرفته زو كه هر بر رد ساخت نقود و آالت و امال@ك از يوسف

زندگي دوباره ايشانرا داد بندگي از كرد آزاد را خلق

بديد احسان و همت اين چون شاه

برگزيد ايمان شوق از زمان در

تعا�اXتوكلون قوله ا� فدخلوا يوسف اخو¸ جا¾ و

شده آزموده ÇÇ2

ممتحن2 آن بود بنشسته سالها الحزن بيت در يعقوب از بشنو

زار زار يوسف روي فراق از بهار نو ابر چو ميكردي @گريه

غمگيني ÇÇ3

ترح3 با مقرون ميبود او جان فرح ابواب خويش بر بد بسته

عام و خاص از شدند مضطر مردمش بشام و بكنعان ساري شد قحط

سفر اذن بال اين از خواستند پدر از يوسف اخوان جملة

او احسان از گردند ور بهره نيكخو عزيز آن نزد كه تا

بدند اشتر بيك را@كب يكي هر آمدند مصر سوي رو اخوان جملة

شتر ÇÇ4

پير نزد در خود و بود بضاعت با بعير4 اسمش بر كه بنيامين غير

تميز هش از بداد ايشانرا يوسف عزيز سوي ره ز اخوان آمدند

پرداختند همي تعظيمش بهر نشناختند ورا مر ايشان ليك
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كار چه بهر خود شهر از آمديد ديار و شهريد چه از يوسف @گفت

مقام اين اندر سختي از آمديم شام كنعان از كه گفتندش جمله

نيز گرديم ور بهره مردم همچون عزيز اي بذلت و احسان ز مگر تا

تام فحص و آمديد فتنه بهر شام اقليم از جاسوسيد @گفت

ما كنعانيم يعقوب آن پور ما پا@كانيم كه گفتندش جمله

الكريم بن الكريم بن الكريم رحيم براهيم نسل بود او

نفر ده اين ما كه گفتندش جمله پسر ميباشد چند را او @گفت

كودكي خوردش گرگ بد يكي هم يكي خود هم پدر پيش در هست

اشتباه بي قولتان صدق بهر گواه اينجا در كيست يوسف @گفت

رس دست بكنعان ني و آشنا كس نيست اينجا گفتند پاسخش

تر خورد باشد آنكه بياريد تا يكنفر پس شما از ماند @گفت

شود گلشن رهگذر زين خاطرم شود روشن قولتان صدق كه تا

تميز بدهي قولمان صدق كه تا عزيز اي آريم كه گفتندش جمله

برقرار آمد قرعه بنامش چون ديار آن در دلغمين شمعون ماند

نيست ديد يوسف دينار از نقد دويست از بيش بضاعتهايشان وان

ساخت غله از گران اشتر هر بار نواخت را يك هر و كرد محبت پس

بارها ÇÇ1

رحال1 اندر نهند بضاعتشان تا رجال با بگفتا پنهاني به هم

احتراز بي پسر يك آن آورند باز آيند بمصر و شناسند تا

بريد غله دگر اشتر يك بار آوريد برادر آن ار بگفت پس

كارتان من بر در نايد راست بارتان بدهم نه نياريدش @گر

سفر را او دهد رخصت مگر تا پدر از خواهيم گفتند جملگي
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آمدند االحزان بيت و باب نزد شدند كنعان سوي اخوان مصر ز پس

بسر سر يك هر گفتند پدر با سفر اين در پيششان آمد آنچه

چون و بيچند كن همراه سفر در كنون را يامين ابن بگفتند هم

دگر بار آن بدهد عزيزش هم سفر در كنيمش نگهباني ما

اشتباه از عزيز آيد برون تا گواه باشد ما قول بصدق هم

اين از پيش برادر بر همچنانكه امين بدانمتان اينهم با @گفت

بگداختيد او هجر از دل و جان ساختيد مبتاليم فراقش بر

احمين الر جميع من ارحم هو و الحافظين خير اللهست ليك

آن در بضاعتها آن ديدند جمله اشتران بار بگشودند چونكه

بضاعتهايمان هم داده غله چسان بنگر پدر اي گفتند جمله

بريم او نزد به را برادر @گر كريم اينسان بود كه عزيزي آن

اندكيست كيل كيل آن شتري كيل ميكنيم زياد او نزد ÇÇ1

يسير كيل لنا الكيل ذلك للبعير كيال عنده1نزداد

دگر قوتي رسد ما باهل هم پدر اي كنيمش نگهباني هم

آن پيمان شما از نگيرم تا بيگمان را او نفرستم من @گفت

آوريد باز بمن را يامين @كابن خوريد بايد حق ذات بر قسم هم

آن از آÄيد هال@ك گيرد @گردتان اسمان از بال يك آيد كه جز

سوار آمد اشتري بر يكي هر استوار نمودند پيمان پدر با

نمود خود نبايد در يك از جمله ورود در پسرها اي يعقوب @گفت

چشمزخمست مقصود ÇÇ2

عيون2 كيد از محفوظ شود تا درون آيد بمصر در يك از يك هر



73
خدا خواهد را آنچه نصيحت بر شما از دور كنم نتوانم @گرچه

العالمين رب حكم باشد حكم يقين جاري شود خواهد او هرچه

خدا آن بر كردهام توكل من

را جمله توكل بايد او بر @كه

oعل علم ذي قوله ا� امرهم حيث من دخلوا ا ØX و

فرود ره از بمصر آنان آمدند بود فرموده پدر كه بدانسان پس

قدير حكم آن از گيرد جلو @كي ضمير در آمد يعقوب بر آنچه

پيش به آيد آنچه ميدانست نه ور خويش نفس در شفقتي از او @گفت

مردمان ا@كثر نادانند ليك تعليممان از ميبود او علم

شاد جمله آن آمدند بدربار رو بامداد نماز از بعد صبحدم

عبرانيان آن راه از آمدند دربانيان آن دادند خبر پس

جباه بر نقابي بيفكنده هم بارگاه در را جمله يوسف خواند

نشستن ÇÇ1

قعود1 اذت را جمله آن بداد هم نمود زايشان سفر رنج از پرسش

بارگاه در خوان بياوردند پس چاشتگاه تا سخن ايشان با @گفت

بماند تنها بخوان بنيامين چونكه برنشاند خوان بيك را برادر دو

درد روي از رخش بر آمد اشك كرد ياد برادر از و غمين شد

نيست كه برادرمان آن بهر @گفت چيست بهر از گريهات يوسف @گفت
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برجاستم من و رفت دنيا ز او تنهاستم من و گرگ را او خورد

او مأواي خود نزد بدادش پس او جاي من مخور غم يوسف @گفت

اختصاص محبت بر را او داد خاص خوان كنار آوردش چونكه

متاب افزون روز خورشيد اي يعني نقاب آن افكند رخسار از نا@گه

كشتهام نيكي آنچه بدرويدم گشتهام گم يوسف آن من @گفت

قعود دارم سلطنت سرير بر حسود اخوان رغم بر حاليا

ماه اوج از نمود برتر رفعتم چاه قعر از برون بياوردم حق

شد پرجوش دلش آمد بهوش چون شد بيهوش فرح از ابنيامين

گرفت سر از را گريه زاشتياقش گرفت بر در جان همچو را او يوسف

نگاه خود نزد ميدار مرا تو پناه را ما اي گفت ابنيامين

بيگفتگو خود نزد در دارمت مگو اخوان با هيچ يوسف @گفت

مرا مختاري كار هر در @گفت ترا سازم متهم بايد ليك

سرور با تلطف يك هر با @كرد حضور در اخوان خواست ديگر روز

گران باري هر غله و طعام از اشتران آن بر بندند تا @گفت

نهان بنيامين بار در خفا در آنزمان كردند پيمانه تا @گفت

زدند بانگي نا@گاهشان قفا از شدند بيرون چون مصر از @كاروان

سارقين جمعي هستيد شما @كه اينچنين ما بر است گشته عيان @كه

عقب بر ر تحي از نمودند رو عجب بانگ اين از اسراÄيل آل

كردهايد گم چه ÇÇ1

چون و چند و نشان از بگوÄيد خود تفقدون1 ماذا گفتند جملگي
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واع وقت تا صاع آن است بوده صاع است مفقود گفتند كسان آن

بعير حمل يكي انعامش بهر امير بدهد شه جام آرد كه هر

سارقين و مفسدين از نيستيم اين ميدانيد گفتند جملگي

زادگان پيمبر از هستيم بلكه جهان در مفسد نه دزديم نه ما

جزا چبود سخن اندر @كاذبيد شما گر جماعت آن گفتند باز

برون شد كس هر بار ميان از چون گفتند اسراÄيليان باز

استمكارگان پاداش بود اين بندگان چون او باشد بسالي تا

بيشكي نيامد پيدا زر صاع يكي هر بار كردند جستجو

يافتند ميانش در زر مشربه ميبشكافتند چو بنيامين بار

متين كيدي كند باخوانش تا اينچنين كرديم وحي بيوسف ما

گرفتن ببندگي ÇÇ1

را دزد گيرد باسترقاق1 @كه بجا قانون شه كيش در نبد هم

بيخودي اندر گفتند سخن ان ايزدي زحكم برادرها آن

ارجمند مقام و بخشيم رتبه سربلند گردد خواهيم را كه هر

حكيم اي علم بر مغرور مشو تو

عليم علم ذي كل فوق چونكه

لصادقون ا� له اخ Ìºق فقد ي«Ìق ان قالوا

بيان اين بگفتند و گشتند باز كنعانيان آن يوسف نزد باز
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غريب فعل اين كرده او اخ هم عجيب نبود اين كرده دزدي كه @گر

مرغكي خانه ز ساÄل بر داد كودكي اندر كه بوده اينچنين

مستمند فقير بر را او داد گوسفند يك رمه از بگرفت كه يا

سفتهاند بس قصص در معني در گفتهاند سرقت وجه اينها از غير

بگفت تسخر در از بايشان پس مينهفت سر آن يق صد يوسف

بتر بس كاري كرديد شما خود پدر از سرقت كرده يوسف كه @گر

خام و زشت را شما خواند همي او جام ز را سخنها اينك بشنويد

غرور از را او افكنديد چه در دور چه از گرديد يعقوب از يوسف

هم داديد چه ز آمد برون چون كم درهمهاي به ميگويد جام

زيان با بفروختيدش جملگي كاروان بر درهمش بهيجده پس

است فرخنده او جام گويد @گفت است زنده او بپرس بنيامين @گفت

صدا او كرد من بار اندر آمد كجا از صاع اين ميپرس او از @گفت

بگوش ديگر او از حرف مينيايد خموش آمد قهر و خشم از جام @گفت

كبير پيري نبي يعقوب هست بينظير عزيز اي گفتند باز

خورد كار نباشد آزاري دل خود سپرد بنيامين به دل يوسف بعد

ضمير خوش مردي و نكوكاري چون بگير او بجاي را ما يكي خود

شما از را ديگري پذيرم @كه خدا بر پناهم كه يوسف @گفت

دوست كه يا دشمن كه گر نگيرم من اوست نزد متاعم كه كس آن غير

كس جاي بر ديگري بگيرم @گر

هوس از يا بود ستمكاري اين
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جذب و اشاره

مرا گيرد ذوفنون عشق كه يا مرا گيرد جنون ميخواهد باز

صاع دزديده اين كه يعني @گيردم متاع عشقش بجز بارم در نيست

است بگزيده دزديم بهانه بر است دزديده دل و دين من از خود او

گرفت را ما او دزدي بهانه بر شگفت باشد ما يار را ما @كار

بود كرده بهانه گندم خوردن ودود آن بهشتش در بĤدم هم

زد اهللا بر خويش خا@كي كه تا زد راه را او مر خالش دانة

اوست دنبال در دو هر دل و ديده اوست خال فكارم قلب رهزن

نمود جوشم در عشق از دمبدم نمود هوشم غارت چشمش ترك

ميخرد را ديوانة ميان زان خرد اهل ز مجمعي بيند به چون

ساخته سالسل خود پايش بهر دلباخته عشاق ميشناسد

ما نورزو ما روز هر شد تو با ما سوز عالم عشق اي مرحبا

ما جانان هم و ما جان تو اي ما بيدرمان درد دواي اي

زاشتياق بسوزم معني و صورت طاق گشته پيشت به ما جفتهاي

حل نكته اين كرد عقل مينداند وحل در بمانده شرحش در عقل

ديوانهاي چرا عاقل خوانده پيمانهاي دزديدهام كجا من

رستهام هواها از هوايش @كز بستهام پيمان پيمانه آن بر من

منم يوسف نك كه بنمايد خويش دامنم او جذبه بازگيرد

ميكده در برو ببنديدم در عربده ميدر جوش از آمدم
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بهوش آيم بيهشي زين مگر تا فروش مي كنار در نشينم تا

حجاب هر معني وجه از درم بر خراب و مست برون ميتازم نه ور

شوند بر و ببام ديدارش بهر شوند دلبر آن محو خاليق تا

عام و خاص يكسر افتند جنون در انتظام و نظم پيوند بگسلد

كنيد زنجيرم و آريد يار تار كنيد تدبيرم كه بهتر همان پس

او باز بهر آريد بند پاي او راز نگردد بازاري كه تا

جاست چه جانپرور مصر عزيز ان كجاست رخ يوسف مست نگار آن

مينواخت معني ساز جان در آنكه ميگداخت هوايش در را دل كه آن

نمود ويران هستيم ملك آنكه نمود ان پر من عشق باز آنكه

يافته را خويشتن عشق صاع بشكافته اشترم بار آنكه

افتراق بنار بسوزانش خوش اشتياق و عشق غير دارم هرچه

ريز ريز زو بكن بريانم قلب تيز تيغ آن بكش خوش آفتابا

كرد پاره ببايد تيغش با باز درد و عشق جز رگش يك در بود @گر

زيان و سود ماية را ما نيست جان سلطان اي عشقت متاع جز

باختم عشقت نرد در بد هرچه بگداختم من كه كن دلنوازي

تمام كن الهي وحي از ه قص ايهمام ندارد پايان سخن اين

شنيد و گفت در رفتند يكطرف اميد نا يوسف اخوان شدند چون

سترك كاري عجب آمد ما پيش بزرگ زايشان بد آنكه روÄيل @گفت

سفر وقت بما پيمانها بست پدر آن نه مگر برادرها اي

ريو و مكر بيوسف شد هم اين از پيش آنخديو اسير بنيامين @گشت
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را اشكسته بال دو هر هماي ان را دلخسته آن پاسخ چگويم من

پدر بدهد آمدن كنعان اذن مگر تا كنعان سوي نيايم من

استمكارهام خويش بباب چون دربارهام خدا حكمي كند يا

جان خسته پير يعقوب آن سوي زمان اين گرديد باز كنعان سوي

شهود فعلش بر هستيم همه ما نمود دزدي پسر اين بگوÄيد پس

نيست تقصير بما و كرد قضا اين چيست نميدانيم ما پرده زير

گله ديگر مكن ما از صادقيم قافله از و مصري از بپرس هم

بال دام در افتاد الجرم طال صاع او بار در شد @كشف

پدر نزد تا رفتند سايرين

بسر سر او با گفتند را ه قص

الكافرون قوله ا� انفسكم لكم لت سو بل قال
برخاسته روÄيهايتان دو از آراسته نفس نيز را اين @گفت

كردنش بدزدي نسبت آن از بعد بردنش در اصرارتان از يعني

كردن روانه ÇÇ1

گسيل1 نمايدشان من بر حق كه تا جميل صبر بجز نبود چارهام

حليم و است قديم و است رحيم هم حكيم و است عليم خود تعالي حق

شتافت غم از الحزن بيت جانب تافت يعقوب خود فرزندان ز رو,

ناليدن ÇÇ2

صف بسته بر سما تا آهش دود اسف و اندوه و ناله و حنين2 از

من خوشبوي گل آن بر اسف وا من مهروي يوسف از آه @گفت
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صفا با جمال با كجاÄي در يوسفا زارم قلب انيس اي

مكين دارد الحزن بيت اين @كاندر حزين پير اين از آري ياد هيچ

رود دو بودي روان چشمانش دو وز رود رود بانك ميرفت فلك بر

شد پوشيده بكا از چشمش دو هر شد ديده دو هر گريه از سفيد پس

بخشم فرزندان كار از بدش دل چشم رفت چشمش نور فراق از

گذر نبود يوسفت خيال از پدر كاي جوانان آن بگفتند پس

فوت هنگام رسد در را تنت يا بموت مشرف شوي غم اين از باهللا

تو زندان ما و است باغ او شد چون تو فرزندان جمله يوسف و ما

اشگبار چراÄي گفتا دوستي زار يعقوب با كه آمد رخبر د

است غم در يوسف هجران از @گفت است خم پشتت محنتي بار چه از

شد دور من از هم بنيامين @گفت شد بينور چرا چشمانت @گفت

حوصله كم اي كردي مردم پيش گله ما كز ندا آمد خدا از

صاف قلب بر آمدش الهام باز اعتراف يعقوب كرد خطايش بر

نعيم و ناز در تو بر ميرسانم حليم اي من ترا پسرهاي @كه

خروش و جوش و گريه آن نمود بس سروش از آمد الهام اين چونكه

ساخت بادام بر كه مرتاضي همچو ساخت پيغام بيك بريان دل آن

كنم دق و طعن ز فارغ را خويش كنم حق با را شكوه هر من @گفت

كنيد/ ميل و رغبت برادرتان از تجسس براي من پسران اي برويد ÇÇ1

ارغبوا اخيكم من س للتجس
اذهبوا1 بني يا بگفتا پس
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است بنده كار نه رحمت از يأس است زنده يوسف كه دانم همي خود

كافري جز خدا از مأيوس نيست

فري با ضميري خوش بصيري ني

معنوي تنبيه

فر و نور با يوسف آن طلب @كن پسر خوش اي شب و روز تواني تا

آن از نمييابي مأيوسي تو چون وزان داÄم روحانيش نفحة

نهان قلبت در هست گلستان بس گلستان در بيا بركن پا خار

گل بشكفته بسي بنگر درون در دهل ميكوبي يأس از بكي تا

بجا جا ببيني گلها بسي تا مرتجي اي بهار كن را خاطرت

افسردهاي و مرده دل سبب زين كردهاي زمستان را خاطر تو چون

راست راه آيد روشن تا كن جهد تراست كي تا خدا روح از يأس

كو تو سعي آن حق ي تحر در بكو كو دواني نان لقمه بهر

نديد يوسف آن روي چشمت كه تا پليد نفس اين كرد اميدت نا

طلب كن بابا ميراث پدر اي رب تعليم از عالم آدم بود

چيست بهر برادر اي وقوفت اين نيست چاره را موسيي¾ چون خضر از

پسر اي آر بدست ت عزَّ يوسف سفر بنما معرفت مصر سوي

بود يابنده جوينده عاقبت بود بنده دل اندر حق نور

فتوح صد بقلبت دم هر ميرسد روح و قلب بر رسد ريحانت و روح
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بدند عرفانت و علم دان يقين تو شدند ناپيدا تو كز برادر دو

روح و است تفصيليه مكاشفات ظهور محل قلب كه آنست روح و قلب بين ما فرق ÇÇ1
است/ بسيطه مكاشفات ظهور محل

بصر نور اي عشق و عقل كه يا نظر صاحب اي قلب و روح1 كه يا

امل هر از را نفس رهاند @كه عمل و علم را دو آن ميدان كه يا

كمال با اي طريق و شرع بود يا نيكوخصال اي فكر و ذ@كر كه يا

شراب = راح ÇÇ2

بجو رحماني فتاح باقي بجو روحاني راح2 آن ساقي

دغل از تو نوميدي آن هست

جعل همچون خوش بوي از گريز @كم

اbع� باهلكم قوله ا� عليه دخلوا Fفل

زود مصر سوي آريد رو @گفت نمود بفرزندان رو ديگر بار

تميز با دبيري ا@كنون آوريد عزيز بر مينويسم هم نامهاي

برنگاشت نامه بود دبيري @كو داشت اسراÄيل اعقاب از تن يك

مال و جاه و بداد شوكت ترا جق جالل و فر با مصر @كايعزيز

ديو نمرود انداختش بنار @كه خديو اي م جدَّ ابراهيم بود

مالم نبود انبيا بر بال از سالم و برد زمان در آتش @گشت

پنداشتم خود اوالد زبدة داشتم من كودكي هم اين از پيش
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من جان نبودي راحت بيرخش من ريحان هم و بود دل ميوة

بدشت بردندش خانه از صبحدم گشت بهر از او اخوان قضا از

او پيراهان آلوده بخون با او اخوان آمدند شبانگه پس

دراند گرگي كمين از نا@گهانش بماند تنها ما ز يوسف پدر @كاي

اشتياق آن شدي افزون چون ليك طاق گشت من طاقت زينغم @گرچه

شام و صبح در داشتم تسلي زو بنام بنيامين مام يك از بودش

آمدند باز من نزد بيبرادر شدند اخوان با مصر بسوي چون

است كرده اينرو از حبس عزيزش ان است برده صاعي چونكه برادر @كان

فروغ و فر بود را ت نبو خو دروغ باشد بما سرقت نسبت

سجود اندر ميكنم دعايت بس جود راه از بخشيش رهاÄي @گر

سحر در آهم تير از حذر @كن پسر آن بسويم نفرستي كه ور

من آزار مكن را او روان @كن من آتشبار آه از زينهار

والسالم خدايت و داني تو خود تمام را خود حجت كردم تو بر

برد ميبايست آنچه بهديه هم سپرد فرزندان دست بر را نامه

دلنواز عزيز بدرگاه تا باز مصر بسوي ايشان آمدند

زار است قحط و سختي از ما @كار كامكار عزيز اي گفتند جمله

هديهمان باشد آنچه قابل نيت ميهمان بخوانت اينجا آمديم

تو خوان بر ة تر باشد چه خود تو كان دست و بحر قلب نزد

پناه لطفت بر بياورديم ما كاه پر اينك جودت كوه پيش

بده وافي كرم از را ما @كيل

به بار صد جزا بدهد ترا حق
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مناجات

سالكان جمله قلب بخش نور زمان پير اي وقت عزيز اي

حرم و دير از تو مقصودي ايكه كرم صاحب ما نقد بوقت اي

نفوس از و عقول از فراتر اي جلوس كرده مكرمت بتخت اي

رهي بنما خود جود از آمديم تهي دست با تو بدرگاه ما

رواست بپسندي تو گر حم تر از ماست قلب نقد كه بضاعتها اين

كردهايم بهانه اين تفضل بر آوردهايم بيچارگي درت بر

عام احسان دادهاي در تو كه اي تمام ميده كرم از را ما @كيل

توايم ان عم بحر از قطرهاي توايم احسان خوان ريزهخوار

نما اني عم بحر هم را قطره نما رخشاني خورشيد را ذره

درست آنرا درپذير بزرگي از تست معلوم كان قلب نقدهاي

پذير در رحمت ز را ما پوزش مگير ما بر آن رفته گر غفلتي

برفشاند ديده دو هر از غم اشگ خواند چو يوسف را يعقوب نامة

جگر سوز از كرد باخوان رو پدر هم باخوان هم آمد رحمش

كم و بيش از كردهايد بيوسف @كه ستم آن دانيد هيچ آيا @گفت

جاهالن از بديد آنگه ميزديد زبان زخم بسي بنيامين به هم

آفتاب خوبش روي از شد واله نقاب رخ از بركشيد و بگفت اين

او رحمان آيت جمال از او اخوان سر از يد پر عقل

ماه ز خوشتر رخ آن بر بدي @كه سياه خال بر افتاد چشمشان
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چنان آن بيند ديده يا يوسفي جهان صدر كهاي گفتندش جمله

خطير ملك آن از گشتند عجب در حقير بد نظرشان در يوسف چونكه

شامخي مقام داده مرا حق اخي هذا يوسفم آري @گفت

باتصال مبدل خود تفضل از انفصال اين كرد كه را ايزد منت

را نيكوكاران اجر خدا نميكند ضايع ÇÇ1

المحسنين اجر اهللا يضيع1 ال چنين باشد ثمر را تقوي و صبر

ما كاريم گنه ما از درگذر ما جفا@كاريم گفتندش جمله

ديد تو خوي و سيرت كمال @كان برگزيد آنرو از ما بر ترا حق

كيست دهر در بيخطار باشد آنكه نيست توبيخ شما بر اينك @گفت

است كمتر او بخشش از جرمتان است بخشندهتر بخشنده هر ز حق

كرد يعقوب نابيناÄي ياد كرد مجذوب بخود را اخوان چونكه

موطنم اندر برد بايد زود پيراهنم اين مر اخوان اي @گفت

بصر بويش از گردد روشن كه تا پدر روي و سر بر افكنيدش

عيال و اهل جملة با پدر پس

خيال از فارغ آريد مصر سوي

oح تعا�الر قوله ا� ابوهم الع�قال فصلت Xا و

پيرهن پرخون چو بردم پدر بر من كار باشد گفت يهودا پس

شگفت وهستاينخود كرد بكنعان رو برگرفت شادي ز پيراهن زود
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الحزن بيت سا@كن مشام بر پيرهن بوي آورد صبا @كه

بياشتباه نبي يعقوب @گفت براه ميĤمد مصر از @كاروان

ميرسد مالمم گرچه سخن زين ميرسد مشامم بر يوسف بوي

دلپذير دلنواز پور بوي عبير بوي ميرسد مشامم بر

عشق ز آ@گاهي نه شد كم تو عقل عشق ز گمراهي تو گفتندش خلق

قديم ضالالت در داري تو دل نسيم آرد چسان را يوسف بوي

بشير خپي فر مر آمد در از بينظير خداي لطف از نا@گه

پدر روي بر انداخت پيرهن

بصر بويش از شد روشن زمان در

رaنيه بشار¸ و اGيه جذبه
يافته يوسف پيراهان بوي تافته سر من دست از دل باز

گسيخت زنجيرش اينديوانه باز گريخت كف از دل باز رفته رفته

مالم من بر همرهان اي كنيد @كم مشام اند ميرسد جانان بوي

رسيد دلجوÄي يار جعد بوي رسيد بوÄي او زلف از مشام بر

ميرسد روانم مرده تن بر ميرسد مهربانم يار بوي

وجد گاه و است شادي و رقص وقت نجد و مصر از ميرسد دلبر بوي

بمن آمد جان سلطان آن بوي يمن سوي از آمد رحمان بوي

جانانهام طلعت محو چونكه ديوانهام من گوÄيد ار شايد

جنون در جنونم در جنونم در درون دارم جنون صد آري آري
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نهيد پا و بدست مستحكم بند دهيد فتوي× گمراهيم بر جمله

تنم بر را پيرهن صد درم بر پيراهنم يكي آرد بشير تا

البشير جا¾ قد گرديد زنان @كف عبير بوي از شد گلشن جهت شش

بود/ اميدوار دل او بسوي كه كسي آمد عشاق گروه اي دهيد بشارت ÇÇ1

مرتجي1 كان القلب اليه من جا اق العش معشر يا ابشروا

بزنيد/ طربند آالت از كه عود و قانون و آÄيد بطرب بياشاميد عشق شراب از بياشاميد ÇÇ2

اضربوا2 والعود اطربوالقانون اشربوا العشق قهو¸ من اشربوا

كج ابروي از دل كار شد راست الفرج جا¾ الفرح جا¾ اطربوا

ترح و كرب و ه وغص رنج رفت الفرح جا¾ قد قوم يا افرحوا

آÄيد بنشاط و برخيزيد تنها و اشباح اي دهيد بسط و بگوÄيد ارواح اي ÇÇ3

وانشطوا3 قوموا االشباح ايها وابسطوا قولوا االرواح ايها

ابدي/ بمستي شديم مست و را عشق شراب آشاميديم ما ÇÇ4

بالدوام4 Gسكر منه قدسكرنا والمدام عشق خمر شربنا قد

بزدايدا همي دل از غم زنگ آيدا يار نازنين البشاره

كنيد گلشن سنبلش بوي ز دل كنيد روشن رخش نور از ديده

تنگ تنگ بگيرم آغوشش اندر بچنگ آمد او زلف مژدگاني

موبمو فراقش از بدهم شرح نكو يار آن بر در بگيرم چون

يكقطرهايست زخون او باشد كه ور نيست كه گويم كند دل از سراغ @گر

سوختي هم را عشق و جان و قلب افروختي بس ز هجرانرا نار

ما روز هر از خوشتر تارت شام ما سوز عاشق عشق اي مرحبا

ما مجنون هم و ليلي هم تو اي ما خون از پر راه اي مرحبا
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شوريدهتر مي مست از عشق مست سر ز پا نداند خود گر مي مست

يار پاي در نهد سر عشقش مست خمار و هست سر درد را مي مست

كس چاره نداند را عشقش مست عسس ميسازد چاره را مي مست

بجوش آيد شام و صبح هر حق مست بهوش آيد صبحدم در مي مست

خدا جز نخواهد گز هر حي مست هوي ميل بود گر را مي مست

هيچكس نخواهد حق جز حي مست هوس ميگردد زنده را مي مست

خدا نور همه گردد حي مست هدي و عقل از كاهد گر مي مست

كجاست منزل را دزديده دل يار كجاست دل ميندانم خود از رفتم

من نوح هم من كشتي توهم اي من روح حيات اي كجاÄي در

ترا رسواÄي و شور با آورم دلبرا كنارم در نياÄي @گر

مگو مصري يوسف از من پيش هو وجه جمال از مستم كه من

مگو تبريزي شمس و حسام از مجو خونريزي و آشوب اين از بيش

درگذشت كيوان چرخ از ما شمس گذشت سر از ما شور و عشق آب

بشير ميĤيد كه ديگر بيا @گو فقير اين رفت كجا در ميندانم

شر و شور اين بود بس آمد يار برمدر را پردهاي هر اين از بيش

چرا پوياني و گرم سو هر باز چرا حيراني و محو آمد يار

ديوانهاي اينچنين نديده @كس نهاي شيدا مگر ديگر آ خود با

است كس خانه اين در گر مطلب يافت است بس ديگر بيهشي اين آ خود با

قرين شد بشادي و بينا @گشت حزين يعقوب كه آنجا بازران

من نور ديده دو در آن است زنده من پور مينگفتم آيا @گفت
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نميدانيد ÇÇ1

تعلمون1 ال را علم آن شما @كه درون از را دانشي من آ@گهم

گذر يكسر ما جرم و خطا از پدر با پسرها آن بگفتند پس

شما گناهان بر نگيرد تا خدا از بخواهم آمرزش @گفت

است آمرزنده بنده گناه او

است بخشنده خطا و مهربانست

ا¡� بالص تعا� قوله ا� يوسف ع� دخلوا Fفل

مستقر يوسف هست حالي چه بر پسر اي يعقوب گفت يهودا با

مرتبت اندر چرخست از برتر مملكت بكار مستولي @گفت

او براهيمست دين بر @گفت بگو آÄينش وز دين از @گفت

زر و سيم و جنس و نقد آري @گفت سفر اين در انعامتان داد @گفت

انتظار اندر هست يوسف چونكه بار بست بايد گفت يهودا پس

بدند اشتر بيك را@كب يكي هر آمدند بيرون جمله كنعان ز پس

شبان و روزان نورديدند ره زنان بهر از هم محملها بسته

كردگار از رسيد يوسف بر وحي يار كوي و مصر نزديك شد كه تا

مستطاب نبي آن ره از @كامد شتاب كن بابا باستقبال @كه

فكار مهجور باب پيش به تا تاجدار عزيز آن مصر از آمد

بزير نميĤمد مركب از چونكه پير نزد يوسف كه آمد خبر در
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برگشا كف حق امر از يوسفا سما سوي از گفت جبرÄيلش

بجست جو در كفش از نور نا@گهان دست امر از برگشاد يوسف چونكه

زيست تو در ت نبو نور آن @گفت چيست نور اين االمين روح با @گفت

دگر نسلت در نيست ت نبو ان پدر آن احترام نكردي چون

او باستقبال آمد چسان @كو او اجالل و فر آن يعقوب ديد

فزود دل در بيشتر عشقش درد فرود آنساعت در مركب از آمد

گرفت سر از جهان در را زندگي گرفت دربر پسر خود جان همچو

محال ميباشد البته آن شرح وصال اين از پدر بر آمد چه تا

آزادة ا@گر پرس خود دل از دادة دل ا@گر گويم اينقدر

خوردة خون دوريش از مدتي كردة گم رخي يوسف خود تو @گر

غمين دل و دلفكار و اشگبار نشين خا@كستر عشق در بدي @گر

رشگ تو بردي زبان بر نامش ز ور اشگ ديده از شمع چو بيفشاندي @گر

نزار گردد او موي چون تنت ور انتظار از سفيد شد گر ديدهات

تبي عشقش از دايم گرفتت @گر لبي بمرجان جان ببستي @گر

حلقة مويش بوده بحلقت @گر علقة گلعذاري با بدت @گر

ايفتي گشتي افتاده خا@ك همچو قامتي موزون يار بپاي @گر

ببريدة خود ز دل محبت در ديدة نازنينان فراق @گر

بمن برگو ة شم تواني @گر دهن شيرين آن وصل بر رسي چون

خندهات از برجهد برقي چه يا ديدهات از وصل شوق بارد چه تا

نهم خون در قلم بايد دهم @گر دهم تانم كجا من را او شرح
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جا كرده بتختي خود و والدين سرا سوي را جمله يوسف برد

برو برفتادندي سجده بهر او اخوان جملة و والدين

خواب تعبير اين ميباشد پدر @كي خطاب اين يوسف يعقوب با @كرد

بياشتباه شود واقع حق خواست ماه و سال چندين بعد آمد راست

است كرده زندان و بند از خارجم است كرده احسان بسيار بمن حق

گفتگو اين كرد دفع اخوان ز هم او آورده من نزد را شما هم

است من كار اين در بسيارش لطف است متقن فعلش و دانا حق هست

منام تعبير ز كردي واقفم تمام ملك مرا دادي ايخدا

سرا دو هر در بنده يار تو اي سما و ارض آرندة پديد اي

شايسته كاران بگروه مرا كن ملحق پس ÇÇ1

زمين در مسلمان بميرانم هم
الحين1 الص بجمع الحقني ثم

يÆمنون لقوم قوله ا� الغيب انبا¾ من ذلك

نزول آمد ما وحي از دلت در رسول اي پنهان اخبار ز بود اين

مردمان ا@كثر نيست مÆمن تو بر مكرشان بيني به تا نبودي تو

فكر كه يا كس از مزدي مينخواهي ذ@كر غير ت نبو بتبليغ تو

روگردانيدن و اعراض حال در او بر ميگذرند ايشان ÇÇ2

معرضين2 عليها ون يمر هم زمين و سماوي آيات بس اي
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هالكند جمله آنكه از ايمنند مشركند هم مومنين از ا@كثري

شتاب با قيامت آيد نا@گهان عذاب گيردشان آنكه از ايمنند

پناه دارم او بر من راه هست اله توحيد كه گو ص محمد اي

بركنم يكسر كفر و شرك بيخ كنم دعوت بحق بيناÄي به من

است تن از ه منز عالم خالق است من از هم تابعم باشد كه هر

قري اهل بدند كه رسالت بر ما فرستاديم مردان بسا اي

كافرين كار گشت چگونه @كه زمين روي در كردند سفر ني

يهود سالطين و بزرگان @كو ثمود نه و عاد قوم از اثر نه

اين دريابي اندكي بفكر تو متقين اي است بهتر باقي @دار

قبول ايشانرا ننمايد كسي @كه رسول اي گشتند مأيوس رسل چون

بودهايم كافر آنقوم از منجي بودهايم وياور عون بايشان ما

نيست نور را او گوش و چشم ليك نيست دور مجرم ز ما عذاب خود

بارها عبرت و ميگيرند پند اخبارها اين از عقل صاحبان

فروغ با نبي تصديق بلكه دروغ خبرهاي از اينها نيست

ثواب بنمايد كه چيزي همه از كتاب اين اندر است آورده آنكه

است وحكمت رشاد سوره اين در بس است رحمت و هدي هم مÆمن بهر

رسيد شاياني تفسير را سوره رسيد بپاياني نامه كاين شكر

ايهمام بخواند يوسف سورة شام و صبح هركس كه آمد خبر در

مالل يا محشر هول نبيند هم جمال با گردد زنده قيامت در

شود اهريمن دست وي از @كوته شود ايمن زنا از بدنيا هم
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است خفتن جهالت در خواندن لفظ است رفتن بمعني خواندن از مقصد

و لسانه علي قلبه من الحكم¹ ينابيع جرت صباحا اربعين هللا اخلص من بحديث است اشاره ÇÇ1
ميداشته روزه روز چهل اينشعرها گفتن حين در ناظم

مدام باشد خدا بهر كسي @گر تمام روز چل كه آمد حديث1 در

بيگمان را او مر جاري ميشود زبان بر دل از حكمت چشمههاي

جاري آب ÇÇ2

معين2 آنما¾ از دل بر ميرسد اربعين ميان در هللا شكر

تمام الحق شمس به را لطفش @كرد تام اخالص نبد وجوديكه با

السالم عليه و جنابيوسفعلينبينا تمامشدقصة

درسال1343قمريبچاپرسيده



تعا� و تبارك بسمه

داستان

السالم FzعلÏºمو خÍÉو

تشرف و نباتيت مراتب سير و جسميت و ماديت مراتب طي از پس انسان

جالس ناطقه نفس طلوع و بشريت لطيفة ظهور و حيوانيت نفس حيو¸ بشرف

براي مجال هم و شيطان چه است غاصبانه سلطنت اين و است اماره نفس سرير

است مدارك و قوي يدمسا كين در كه تن سفينة اين و نميدهد عقل رحمن طلوع

است اهرمني است غاصب اينفرمانفرماي بفرمان است سيار طبيعت بحر در و

خضر كه گردد مأيوس وقتي فرشته مكان در ديويست و نشسته سليمان بجاي

دور غاصب آنسلطان تصرف قابليت از را كشتي اين قدرت ف تصر بدست وقت

نفس مادر و روح پدر از متولد طفل و يابد رهاÄي نفس شر از تا نمايد معيوبش و

بجاي و بردارد سر غيرت تيغ با مينماÄيم خيال و وهم يا بشيطنت او از تعبير كه را

عملي و نظري عقل ه قو دو داراي او و گردد متولد است صالح كه قلب طفل او
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نظر از افتادنست شرف در كه تن جدار پس كثرت و وحدت جهت يا است

بماند سالم است مخفي او زير در كه معرفت و توحيد گنج و گردد راست خضر

انواع خضر و موسي قصة در الزم, كامل بانسان اقتفا و ل توس مراحل همه در پس

است/ موجود طالب براي حكمت و عبرت

نفوس عالمات و مينمايد اشاره را الهي رجال با مصاحبت و طلب  كيفيت

خودبيني از عليمتا ذيعلم فوقكل كه ميشود روشن و ميفرمايد بيان را له مكم  كامله

آنكه از پس است اخبار در چنانكه شوي دور مهلكاتست اعظم كه اعجاب و

عطا بموسي بود كلشÃي تفصيل او در كه الواحي و تورا¸ علم متعال خداوند

را آنها ديني مدارج در و ميفرمود وعظ الهيه بمواعظ را خلق و شد بر بمنبر فرمود

نه يا هست من از عالمتر زمين روي در آيا كه كرد خطور بخيالش ميداد ارتقا

بĤنكه است دقيقه اشاره بماهي قلب از تعبير در و شد هال ك كه را موسي درياب ÇÇ1
حقيقت ببحر هم ا كنون و بود احديت بحر سباح اول در و بĤبست ماهي حيات

ميشود/ راجع

كه شد مأمور و هلك فقد موسي ادرك1 كه رسيد االمين بروح العزه رب خطاب

و است موسي از اعلم او كه بيند به الهي بندگان از يكي البحرين مجمع در برود

طلب طريق اين در و داد قرار بخضر وصل عالمت را مملوح ماهي شدن زنده

البحرين بمجمع تا ندارم اينطلب از دست ميگفت و برداشت خود با را يوشع

ماقيل نعم رسد در اجل و گردد سپري عمر يا رسم

برآيد تن ز جان يا بجانان رسد جان يا برآيد من كام تا ندارم طلب از دست

بمعني او از فقره هر وقوع ولي است مقصود هكماهي قص بدانكهصورت
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اشارهبحياتقلب بودن شدنماهيدليلوصولبخضر زنده داردچنانچه اشارت

مجمع در خضر مقام و خضروقتست و كامل انسان ازمالقات آن تأثر و است

درمجمع يا وملكوت سرحدملك در البحرينبودناشارهبجلوسانسانكاملست

ياوحدت وباطن ياظاهر وحقيقت يادربرزخبينصورت وامكان دوبحروجوب

وفرقشاندكي/ درنتيجهيكياست وهمهتعبيرات وشهود ياغيب وكثرت

هوا¡ق

خون درياي برم را دل كند تا جنون ساز ميزند دلبر باز

را خفته فتنههاي پا بر @كرد را آشفته ه طر آن زد شانه

گل كرده جنونم نبود بيسبب مل رنگ از نمود گل چون را چهره

ساخته نگاهي از دلرا @كار تاخته دل بر غمزه سپاه با

كرد پا@ك حسابم و برد دل و دين كرد راچا@ك جامهام عشقش باز

بيخبر خود از است گشته @كاينچنين شجر آن از دل ديده ناري باز

ولوله و است غلغل در @كاينچنين سلسله يارش جنبانيده باز

جنون و مستي ز نميداند خود برون آهنگ ميخانه از @كرده

خويشتن بخون تشنه بود دل سيمتن نگار آن فراق از

گرفت شيداÄي و شوق و شور راه گرفت رسواÄي و عشق راه باز

كرد شيشه در پري همچون را عقل كرد انديشه هر ز فارغ را خويش

زند ره زافسانههايش را عقل زند مه بر خود و مستي از د پر
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خم ز آورده باز سبوÄي يك گم و محو گردد عقل پير كه تا

رحيق زين ميچشاند طالبانرا طريق اسرار ز گويد نكتهها

ا�حقبا لفتيه Ïºمو قال اذ موÏºخÍÉرا طلب ¾Ìح در

را ميقات هم و طور نور ديد را تورا¸ حق داد بموسي چون

بساخت را كثرت احكام خلق بهر شناخت را نبوت احكام شرح

كلشÃي تفصيل فيه التورا¸ انزلنا و شريفه بĤيه اشاره ÇÇ1

بني يا كامل بود ت نبو در كلشÃي1 فصل تورا¸ در بود

نبود خود هرگز بيروح تن چونكه بود بهره با او نيز واليت از

بزرگ آتش از ميشود گرفته كه آتش از پارة ÇÇ2

قبس2 يك نبودي عشقش آتش ز خوشنفس خضر بيديدار ليك

فني و علم بهر واقف و عالم مني چون آيا هست خود با @گفت

خيال و حال اين از بگذر موسيا ذوالجالل از او بر آمد خطاب پس

رهبري شريعت اندر را خلق پيغمبري و رهرو هم موسيا

ببين ما از بندة يك رو ليك پا@كدين اي بحق خلقي ت حج

ما فيض علم غير علمش نيست موسيا را او است مخصوصي علم

است كسبي علم ز ني اين است بخشش است رسمي علم نه اين است عشق علم

زيادات و ميشود ابطال كالم و حكمت در كه است تسلسل باب سلسله باب از مراد ÇÇ3

سلسله3 باب و زياداتست ني ولوله درسش و اين است عشق علم
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نيست/ او شرح مقام اينجا و ميباشد تسلسل ابطال طرق از يكي هم

ساختن و يار عشق از سوختن باختن در جان عشق علم چيست

نگار خوب رخ در گشتن محو بيار دادن دل عشق علم چيست

شدن مجنون وشي ليلي يك بهر شدن بيرون خودي از چبود عشق

خسي و دون هر كار نبود عشق بسي خوردن دل خون چبود عشق

وجود صرف و حق در دل بستن قيود كل از رستن چبود عشق

بيخودي بسوي راند ترا @كه ايزدي ذات برق چبود عشق

شدن بويرانه جا گنجي همچو شدن ديوانه و مات چبود عشق

مبر نامي هستيت از عاشقا زبر و زير هستيت خواهد عشق

مخوان عاشق كامجو باشد كه هر مدان نا@كامي راه جز را عشق

جدا سر مرعاشقانرا كند تا فنا تيغ بكف باشد را عشق

را جانانه آن وصل نمايد ره را ميخانه ره بنمايد عشق

است/ سر عالم در ملكوتيه ظهور خرابات از مراد ÇÇ1

آردت طامات و زهد اين از فارغ آردت خرابات1 اندر رو عشق

معنويه/ بحقايق است روحيه توجهات كثرت مراد ÇÇ2

دست ز رفتم خوردهام باده2 بسكه مست رند اي من ين ايحسامالد

باش هشيار شدم بيخود من چونكه باش غمخوار مرا حالت چنين در

است/ دل عرش مراد ÇÇ3

گرفت جا اعلي3 عرش اندر بلكه گرفت باال بر اوج طبعم مرغ

زندانخانهام و زنجير اليق ديوانهام من و عشقست قصة
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لدن علم از ميدارم بر پرده سخن ميرانم سرمست و بيخود

ميدهم نهايت اينجا را عشق ميدهم واليت اسرار شرح

بقا آب آن از ميبخشم باده الصال خواران باده من ساقيم

دهم آن بايد آنچه را زندگان دهم جان من مردگان گروه اي

يار روي فداي گشته تن و جان هوشيار نباشد يكرگ تنم در

غمم هر دواي من دردمندان مرهمم را زخمها مستمندان

خرما/ درخت ريشة خصوص از يا مطلقا باشد شده تافته كه ريسماني ÇÇ1

مسد1 من بحبل ما خصم بسته ميرسد نو بما دم هر حق فيض

جميم جام معني حقيقت در محرميم و انيس ما ميكشانرا

بحضرات او از تعبير و دانستهاند پنج را وجود مراتب امهات ه حق عرفا بدانكه ÇÇ2
انسان مراد كه جامع كون و ناسوت Ç ملكوت Ç جبروت Ç الهوت مينمايند/ خسته

است/  كامل

بود ناسوتي ابدان در @گرچه الهوتي2بود بحر خود ما جان

حبذا قلندر رند حبذا مرحبا مجلس ساقي مرحبا

من دستار و سر جا گذارد @كي من كار اندر كردي كه بادة

شدم مطلق خويشتن وجود از شدم حق مست مست مستم رند

بسوز بيني ا@گر هستيم از موÄي فروز بر رخ ما وقت خليل اي

تاب و پيچ اندر هست زلفت چو دل خراب و مست مرا افكندي خوب

انجمن ميان افتم خراب تا بمن ده هماره صافي مي زين

كشم جان ميان از هوÄي @گاه كنم وجدي و آيم خود با @گاه
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نهان راز بيزبان بدهم شرح بيزبان سوسن چو افتم خموش @گه

بقا شهر در گاه گيرم جاي فنا ملك در رخش رانم @گاه

كشان باده جملة بخش فيض مغان پير انجمن امير اي

مرا بĤزادي فرمودي مست مرا دادي ره كه مجلس اين اندر

جو آب نارد تاب دريا نزد مجو تاوان بشكنم من را هرچه

كه باطنيه و ظاهريه اصنام از است حق از احتجات سبب آنچه شكستن مراد ÇÇ1
است/ نفسانيه هواهاي

كنم چون آخر بشكن بشكن1 غير بشكنم صراحي و مينا جام

چومس صورت و زر چون معني هست حس صورتهاي جمله من بشكنم

جلوه@گر معني بيپرده شود تا صور از من بشكنم يابم چه هر

آموختم اين گشتم عاشق كه تا سوختم شكستم را خود صورت

جنون بصحراي رو دلرا برد فنون اين را ما آموخت ما خضر

نگار آن جمال محو شب و روز ديوانهوار و عاشق را ما خواست

است بشنيدن تلخها لب زانشكر است ديدن جفاها ما عشق درس

خويش نام و وجود از بريدن دل خويش كام ترك ماست عشق درس

است دلريشي و درويشي عالم است بيخويشي همه ما عشق درس

نشين ما با يخ همچو فسرده اي آتشين آه ماست عشق درس

زدن آدم و عالم بر پا پشت شدن حق خاص ماست عشق درس

است شورانگيزي و آشوب و فتنه است خونريزي همه ما عشق درس

شنفت گوشي كجا آيد بگفت ور بگفت نميĤيد ما عشق درس
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حال و وجد و شوق و است ذوق يكسره قال و قيل از برون ما عشق درس

ميدرد بر عقلرا پرده عشق خرد از برونست ما عشق درس

اساس و اصل باشدش بيقياسي قياس از است برون ما عشق درس

مولوي هم و شمسم و حسام هم معنوي درس گاه مستم رند

ميكنم شكايت جداÄيها وز ميكنم حكايت خوش من از بشنو

عشق برهان جلوه@گر نوايم از عشق سلطان بود ناÄي نيم من

طاق گشت جداÄي اين از طاقتم فراق نار از سوخت بندم بند

نهم خون در قلم بايد دهم @گر دهم چون اشتياقم درد شرح

ناليدهاند دلم با بستان و باغ ببريدهاند گلرخان زان مرا تا

رهبري بدلبر جويد شب و روز دلبري از ماند دور كو دلي هر

كيفيتي لبش از بيابد تا تي جمعي و حلقه هر در رفت

من گفت بر دانشش نبرده پي من جفت شد خود ظن از هركسي

آن يابد كي ظاهري حس ليك بيان از نبود دور معني هيچ

خدا جز نداند كس جانرا ليك جدا نميباشد تن از جان هيچ

طوقدار فاختة يا كبوتر ÇÇ1

نهان اسرار گفتار آتشين بيزبان ت عز ورقا¾1 اين بانگ

شده گرفته فرو ÇÇ2

مÆصده2 نار چو نواهاي زان آتشكده دوصد جان بر ميزند

ميدرد بر پردهها بس پردهاش خرد راه زافسانة ميزند

سما سوي برد ره را شما تا شما بهر از پرده هر ميزند
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غلغله در همرهمان اي بفكنيد ولوله و نوا زان را جان @گوش

اوست موي از ديوانگي اينهمه اوست روي فراق از هويش و @هاي

دهد هستي را باده مر ما جان دهد مستي بما تا چبود باده

حاصلست عشقش نار از دل جوش دلست جوش از رمزي يك خم جوش

است آدم هم و عالم وي از زنده است عالم كاصل عشقست آتش

ما سوداي هم و ما سود تو اي ما افزاي جان عشق اي مرحبا

ما عيساي هم و افالطون تو اي ما تهاي عل جمله طبيب اي

ما جانان حكمت از نسخة ما بيدرمان درد شفاي اي

ما جان دهان در فيضت لقمه ما لقمان اي غيب حكيم اي

پا@ك گشته ماسوياهللا ياد ز دل چا@كچا@ك شد غمت دست از سينه

الرفيق ØÌº و خÍÉرا طلبش موÏºو رجوعMكايت
الطريق j

دارد لطيفه اشاره بود بموسي نسبت كاركن و خادم كه خود با نون ابن يوشع بردن ÇÇ1
عمل/ و علم تالزم و را حقيقي معشوق علميه قوه باستخدام نظريه قوه بطلب

ادب با رفيقي يك خود با برده طلب را ميرود ما موسي1

همدمي خوشتر عشق طريق در محرمي داني نكته ياري خوب

بدار دورم بد يار از خدا اي مار همچو رفيقي ني گفتم يار

نيست تو بهر بيخرد چون دشمني است دشمني چون ابلهان دوستي
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وفا با اي خود عيب بيني به تا ترا باشد آينه بايد يار

تو افگار دل زخم مرهم تو اسرار محرم بايد دوست

ميبزدايدت قلب از غم زنگ بايدت ياور و يار طريقت در

نكتهدان اي دني بدنياي يا بنان يكجا ترا بفروشد كه ني

بود شا@كر و ذا@كر هم و صابر بود صابر تو اطوار همه در

بيجفا و زبان خوش و بان مهر صفا با و وفا با بايد يار

بيشكي باشد دو صورت در @گرچه يكي باشد تو جان با او جان

است/ نيشابوري عطار شيخ مقصود ÇÇ1

اوستاد را صفا اوستادان آنفريدالدين1راد گفت خوش چه اي

شرطيه قضية صدق كه است مبين منطق علم در و است فرضيه قضية قضيه اين ÇÇ2
اهللا اال آله¹ فيهما لوكان الهيست كالم در چنانكه طرفين بصدق نه ربطست بصدق

لفسدتا

شود كافر2 ا@گر بود بايد يار بود ياور را خويش يار كه هر

طريق آخر رفيق اول بايدت غريق وحدت يم در اي طالبا

عشق راه در همرهي خود با برد عشق شاه بسوي موسي روان شد

طلب از نمانم جانم رود @گر طرب وجد با ميگفت زمان هر

گل مشت يك اين پابند نيستم دل ز و جان از جانانم طالب

يا مجمعالبحرين بر رسم يا

بپا آرم دراز بس روزگاري
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Ìºبا |البحر سبيله ذ ØHفا حوtا نسيا Fyبي بلغVمع ØFفل

روان شد بدريا پخته ماهي مكان آن اندر ره از رسيدند چون

وحيد خضر بر بود @كانعالمت رسيد فراموشي ايشانرا ليكن

لقا خوش خضر تو جوÄي طرف هر خدا راه طالب هستي ايكه

بيهوس گردد زنده دل ماهي نفس خوش اي خضر ديدار وقت

بكار نايد اينچنين زندگي وقار با اي شوي غافل گر ليك

بود جاويدان كه باشد آن ملك بود بينسيان كه بايد زندگي

ميشوي زنده مرده اي بيگمان رسي روزي حق مردان بر تو چون

پايندگي بود را حق زندة زندگي در زندگي بايد ليك

دلش ماهي زنده موسي @گشت

حاصلش نيامد مقصودي ليك

قصصا ا� غداÄنا آتنا لفتيه قال جاوزا ØFفل

ناتوان گرسنه و گشتند خسته جويندگان مكان از گذشتند چون

دلبستگي نبودت چون آورد خستگي رفتن مطلوب بر پشت

بود رفته يارش ز فراموشي آن نبود موسي از تقصير اين ليك

كرد غرقاب آن در دلرا ماهي كرد خواب طبيعت سنگ بر چونكه

فرورونده ÇÇ1

منغمس1 طبيعت در دل ماهي حس اهل جاي است طبع صخرة
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غذا آور گرسنه و خستهايم ما راه رفيق اي موسي @گفت

سنگ تخته ÇÇ1

جا بگرفتيم صخره1 فراز بر ما چونكه داني هيچ يوشع @گفت

مقال آن خاطر ز شيطانم برد خيال از فرامش ماهي آن @كردم

زفت امر اين ديو كار از غير نيست رفت بحر اندر و بگرفت خود راه

خطا باشد دوستي اندر غفلت وفا با ايرفيق موسي @گفت

روان يم بسوي ماهي بشد @كه مكان آن سوي گشت بايد باز

بختيار يار آندو بازگشتند

يار كوي تا نشان با پيما راه

Hعلم لدنا تعا�من قوله ا� عبادنا من Gعبد فوجدا

بيشكي لدني علم صاحب يكي ما بندگان از يافتند

ما علم از دانشي را او بد هم ما حلم از بخشايشي بدش هم

زمين حق رجال از خالي نيست يقين صاحب اي بودش باطن علم

شده بيرون نون ز ذوالنوني همچو شده بيچون خالق محو اوست

شده اني رب اسرار صاحب شده فاني ايزدي جمال در

ماخلق جميع از بريده دل حق ذات از شده رحمت صاحب

هو معناي مستغرق او جان او جلوات و حق محو عاشقي

مختصر چشمش پيش عالم دو هر پردهدر و پردهدار هم عاشقي
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نشيب هر و فراز هر نموده طي حبيب و بمطلوب واصل سالكي

غريق وحدت يم اندر او جان طريق اسرار ز آ@گاه رهروي

واماندگان رهبر طريقت در گمگشتگان جملة دستگير

الست ايام اسرار از واقف مست توحيد خمخانة از رندي

ابد در را ازل اسرار ديده بحراالحد ميخانة از مستي

نگار مست نرگس از خمار در خمار در وحدت صهباي از مستي

پوسيده استخوان ÇÇ1

رميم عظم1 دمش از بخشد روح قديم نور از جاويد زندة

نهان و غيب او و ند حس ديگران جهان جان او و جسمند ديگران

او ذات اندر محوند عالمي

او مات اويم مات اويم مات

Gرشد علمت تعلمنWا ع�آن اتبعك موÏºهل له قال

راز صهباي آن از پيما بادة نياز و عجز دوصد با موسي @گفت

فيض ميناي آن از بخشا جرعة فيض درياي تو و عطشان من جان

دوا دردم كن عشق طبيب اي بينوا دردمندم مستمندم

درگهم غالم جان از ترا من

گمرهم گر مرا كن رهنماÄي

G	خ قوله ا� ص	ا معي تستطيع لن انك قال

درگذر آرزويت زين موسيا گهر واال كامل خضر @گفت
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ال بامر وكلت و تطيقه ال بامر وكلت اني گفت خضر كه صادق حضرت از روايتست در ÇÇ1
كه شدة وا گذاشته بعلمي هم تو و نداري او تاب تو كه بامري مأمورم من يعني اطيقه

ندارم/ او تاب من

دور تو افتادي من مقامات @كز صبور1 نميباشي من با يكقدم

نيستي حقيقت بر محرم ليك انيستي رب پير طريقت در

شرر بيند چون برف نارد تاب سفر مشكل پيوستگان بحق يا

اسرارهاست معرفت در دمم هر كارهاست حقيقت اندر مرا مر

من انكار كني آري اعتراض من اسرار ز نيستي واقف تو چون

شد آ@گاه حق ابدال ز كسي @كم شد گمراه ما ز رهرو بسا اي

آويختن حجاب باشد تو @كار بگسيختن پردهها مر ما @كار

اختالط نتوان عشق با را عقل

ارتباط جنونست با را خرد @كي

جذبه

ريخت پيمانه آن و بشكست آنسبو گسيخت ديوانه پاي بند باز

آنسلسله بيار الدين ايحسام يله من دست ز دل عنان شد

شدم رسوا حق عشق طريق در شدم شيدا و بيخود و مست باز

بجوش آمد حق اسرار ز دل خم خروش در آور در را ني و بربط

كار نيست شش با و پنج با را عشق مدار كاري محتسب با بده مي
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درست فهم حسرت اندر مردم تست زلف از آشفتگي اينهمه

بده بيغش باده زان جرعة

بده دلكش عارض زان بوسة

Gامر لك Ï½اع وال Gصابر اهللا انشا¾ æستجد قال

محتشم اي تو كار هر بر صبر كنم خواهد خدا گر موسي @گفت

ناتوان اين دل ز نكشد يكنفس زمان پير اي تو بفرمان جز

مرا بنوازي كه يا گدازي @گر روا برجانم تو فرمان هست

پيوستگي بندگي كن بندگي وارستگي خودي از خواهي ايكه

بركني را هوا و نفس ريشة كني خداوندي تا كن بندگي

وامگير پا طلب از برادر اي پير تسليم تو نفس نگردد تا

بينفاق اي خضر كار بر كن صبر

فراق هذا رو خضر نگويد تا

تسÃل�ا�منهذ كرا اتبعت�فال فان قال

مرا كردن پيروي خواهي كه @گر خدا راه ايطالب خضر @گفت

رب اسرار بنمايمت خود كه تا لب بست بر چرا و چون از بايد

است مستي خالف مستان از هستي است هستي نشان خود تو پرسش

كوش تسليم در پير گرفتي چون

هوش و عقلست تو تسليم آفت
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ا�امرا |السفين¹ ركبا اذا Ø�ح فانطاقا

سوار كشتي بيك ايشان شدند تا يار دو آن هم با پيمودند راه

كرد گستاخ عمل زين ما موسي كرد سوراخ خضر كشتي آن نا@گه

غريق را را@كبينش نماÄي تا ايرفيق شكستي كشتي اين @گفت

عجب ميباشد تو از كار اينچنين

ادب ترك بر واداشت مرا @كه

ص	ا معي تستطيع لن انك اقل nا قال

مرا همراهي تاب نداري @كه ترا من نگفتم آيا خضر @گفت

من افعال بر صبر تواني @كي

من حال و مقام اندر نة چون

ع«Ìا قوله ا� نسيت ]ا æاخذÆت ال قال

پذير عذرم و لغزش اين كن عفو مگير نسيان اين من بر موسي @گفت

حليم اي سخت مكن من بر را @كار

عليم پير اي وقت حليم اي
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نكرا ا�شيÃا Hغالم لقيا ح�اذا فانطلقا

بختيار كامكار يار دو ان يار دو آن كردند راه بر رو باز

سياه گسيوي دو افكنده رخ بر ماه چو ره ميان طفلي نا@گهان

چسبيد خضر گلوي بر و كرد غضب موسي كه صادق حضرت از روايتست در بلكه ÇÇ1
بر حا كم خدا امر بلكه نيست خدا بامر حا كم عقول فرمود خضر كرد استيضاح و

عقولست/

درشت فعلي چنين موسي1 بر @گشت بكشت خضرش و اندو دچار شد

چرا نفسي بيگنه كشتي @گفت

روا اين نباشد كردي منكري

ص	ا معي تستطيع لن انك لك اقل nا قال

سخن از صبرت نيست مينگفتم من تو با آيا خضر بازش @گفت

رسي آخر حكمتش بسر تو كسي من سازم زنده يا كشم @گر

چرا و چون كني دم هر تو ليك

مرا بيازاري خود اعتراض ز

عذرا ا� شي�بعدها عن سÃلتك آن قال

خيال از فعالت برتر اي @گفت سÃوال اين از شرمسار موسي @گشت
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مرا راني ا@گر باشد ترا حق ترا آرم اعتراض گر اين از بعد

پذير ثالث ت كر در من عذر

مگير من بر آن رفته خطاÄي @گر

تعا�اجرا قوله ا� قري¹ اهل اتيا اذا Ø�ح فانطلقا

ناتوان گشته جوع از دهي تا مهربان يار آندو رفتند باز

ده ز به دوزخ كردند ابا خود ده اهل از ضيف اطعام خواستند

نگه يك از كرد راست را او خضر شده كج جداري آنجا يافتند

بود چه بيمزدت كار موسي @گفت

مينمود حاجت رفع كارت مزد

تعا�ص	ا قوله ا� بينك بي�و فراق هذا قال

افتراق تو از ايندم آمد واجب وفاق راه اين نيست گفتا خضر

خودخواهيت زين بلكه وارهانم آ@گاهيت دهم تا باشد زود

پسند نميبودت و ديدي آنچه

مستمند اي آن اسرار @گويمت
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غصبا تعا� قوله فكانتXسا ك�ا� السفين¹ ا ام

نژند حالي با بحر اندر عامل چند مسكينان زان كشتي بود

طالبرا تنبيه ديگر و ندهد بخدا عيب نسبت آنكه يكي فرمود اردت اينجا انكه نكته ÇÇ1
حال وسط در و ميبيند را واسطه فقط و محجوبست حق از امر بدايت در آنكه بر
شود برداشته واسطه حجاب حال آخر در و فرمود اردنا بعد چنانچه را حق و واسطه

بيند/ حق از فقط را افعال و

كنم پشتي عامالن بر عمل زين كنم كشتي در رخنه تا خواستم1

بيسبب را كشتييÃي هر او @گيرد عقب در پادشاهي باشد چونكه

قنع من عز گفتند سبب زين طمع نارد را بشكسته @كشتي

رست باز وهمي نفس شر ز تا شكست بايد بلي را تن @كشتي

رواست كي بگيرد گر را تن فلك است قوي سلطان كه شيطاني وهم

زند ره نتاند شيطانت كه تا كند ره وجودت در بايد خضر

را زشتيت همه بنمايد نيك را كشتيت خضر بنمايد غرق

شود كوته تو قلب از نفس دست

شود ره دليل تو عقل خضر

مÆمن�ا�رaا ابواه فكان الغالم ا ام و

ننگ و عار ÇÇ2

شين2 ميبود بدي زنده او كه @گر مÆمنين والدينش بد پسر آن

خوشي زو نبودي را والدينش سركشي كردي آغاز غالم آن

اختريست نيك او آيد ديگر طفل ديگريست زندگي اين @كشتن

ايهمام است قلب طفل او از بهتر غالم زان مقصد است نفس @كشتن



113
رشد در رحيمت عقل پدر هم ولد سليمهاي نفس مادرت

كشد خود را نفسانيتت طفل بركشد غيرت تيغ بايد خضر

آن و زين ديگر بار بزايد پس

جان ز خوشتر طفلكي مسيحا يك

G	تعا�ص قوله يتيم�ا� لغالم� فكان ا
دار اما و
سير نيكو اي بد گنجي او زير بيپدر طفل دو از ديوار بود

است/ جليل و عزيز كه تو پروردگار خواست پس ÇÇ1

جل و عز ربك
فاراد1 عمل خوش مردي بود پدرشان هم

نيكونهاد دو يابند را @گنج رشاد و بفرهنگ ايندو رسند تا

خداست امر از من كردم را آنچه راست ديوار حق امر از بشد پس

حليم نميبودي صبرش در تو @كه كليم اي كارم تأويل بود اين

ما براي از گنجيست او زير كه ديواريست ÇÇ2

لنا كنز تحته الجدار2 بعدالفنا تو باقي هستي

نكاست وي از نخست خرابي ان راست گشت ديگر بار عقلت و طبع

اربع كان انما و ¹ فض ال و ذهبا كان ما انه قال انه (ع): صادق از روايتست در چنانچه ÇÇ3
من و قلبه يفرح لم بالحساب ايقن من و سنه يضحك لم بالموت ايقن من انا اال الاله  كلمات

اهللا اال يخش لم بالقدر ايقن

برآر گنجت بحق واصل سالك جدار اين زير است توحيد3 @گنج

كار مرد اي طلب بر و سلوك بر آشكار رمزي هست اينحكايت

عاشقي كنوز از دادم شرح عاشقي رموز از گفتم آنچه

عشق راه در بود كه آنكس داند عشق شاه نور ز باشد جملگي

حجاب اندر تاب ز يكچندي رفت تاب و اشراق از ايندم كرد شمسبس



كتاب مصنف آيات حقايق غزليات منتخاز

(@1@)

را بصر نور آن و من روح ت قو آن را تر آتش آن بده نشيني چه ساقي

را جگر خون نخورم تا قدحي ده در دوران غم اندر بكي تا جگر اينخون

را بشر نمودند خلق همين بهر از خرابم و مست او نشأه از من كه مي آن

را ظفر و فتح و سلطنت آن بنگري تا كن يكسفري خود سوي آخر خويشتن از

را شجر نار صد و وادي صد و موسي صد بنگر و يكدم بيا بخرابات ما با

را شكر كان ببري تا گذر زهر زين است بزهر آلوده همه دنيا شكر اين

خواهد و كرده گذر شمس ريا زهد زين

را سحر آه آن و مخموري حالت آن

(@2@)

آفتاب صدره ميكندش سجده كه باهللا نقاب رخ ز نموده باز كه من آنماه

بخواب جز ايام ديدة نديده هرگز ببرد من چشمان ز خواب دوش كه ياري

ليسخراجعليالخراب نخوانده @گويا ميكند خرابات ز ما منع كه زاهد

آب بهيچ عشقش آتش نگردد سا@كن آتشي عشق از اوفتد اندر كه دل آن

بالحجاب آيد دلبرم كه بود صبحي شنيدة قيامت صبحگاه وصف @گر

نكرد قفا در رو تو جور و جفا از شمس

كامياب نگرديد روت وصال از تا
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(@3@)

گذشت سودا از دل كار او زلف سواد در

گذشت غوغا از ه قص شد سمر ما داستان

زلف دام اندر افتاد ديدگان راه ز دل

گذشت دريا از كه بنگر را ديوانه ايندل

زنخ چاه در افتاد زلف بند از دل باز

گذشت ما بر چها چه اين در كه داند يوسفي

كنيد دستان دهن شيرين آن و ما عشق شور

گذشت عذرا و وامق ليلي و قيس داستان

بگو بويا آنگل با چمن اندر صبا اي

گذشت گويا بلبل بر جفا و جور آنهمه

گدا و بدارا گر جفاها و جور بگذرد

گذشت دارا حشمت و نماند اسكندر مالك

عاشقان گروه با گويد شمس از تا @كيست

گذشت ما كار بنماÄيد خويش كار فكر

(@4)

است بسر هم شمشيركجش دو كه تركت دو آن

است بيدادگر چه و خونريز چه كه اهللاهللا

صبا باد با تو زلف سر ز كردم شكوه

است دربدر صبا باد من چون آنكه از غافل
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هجر شب مسكين عاشق دل ز آ@گه شود

است سحر مرغ همدم سحري هر در آنكه

مگذر بغفلت اق عش كوچة از زاهد

است سر و دين و دل ترك نخستينقدمش @كه

او در كه نبندد مهر بجهان بخرد هيچ

است درگذر همگي شادي و غم و نيك و بد

مكن خضر بيمدد را مرحله اين قصد

است خطر هزاران راه اين در كه داند شمس

(@5)

هست اري دي كه مپندار يار آن غير

هست اغياري كه ندانيم و ياريم محو

مكنيد پنهان زده سودا دل داستان

هست بازاري سر هر در كه است @كاينحديثي

زد دم انالحق ز آنكس هر منصور همچو

هست داري هم و اري غد كه پرواش نيست

را درويشان عالم مكن انكار زاهد

هست اسراري عالم دل پردة پس در

مرا كه بجنت مخوانيد دوست در از

هست ديواري گوشة مغان خرابات در
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نيست مجنون يكي قيس چون باديه همه در

هست بسياري ليلي طلل و ربع در نه ور

باش را خود زني چند بما طعنه زاهدا

هست دلداري كه شمس دل آزار مكن

(@ì@)

برخاست ديوانه يكي ميخانه ز

برخاست فرزانه صد ديوانه آن از

بشنيد نكته يك لبش لعل از دل

برخاست افسانه هزار نكته آن از

عاشق سوخت رويش شمع پيش به

برخاست پروانه از عشق رسم @كه

توحيد صدر اندر بنشست @كسي

برخاست بيگانه خودي از ل او @كه

قلبم كرد طوفان ديده اشگ ز

برخاست دردانه يكي از دريا دو

نديدم فتحي حرم از و دير ز

برخاست ميخانه از عشق فتوح

عاشق روزگاريهاي پريشان

برخاست جانانه ة طر زان همه

ديد را مستانه نرگس آن شمس چو

برخاست مستانه نعرة هزارش
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(@7@)

ندارد كاله اينچنين بسر ماه ندارد ماه تو عارض شعشعة

ندارد نگاه چنين صحرا آهوي دالنرا شير نموده آهو دو صيد

ندارد صبحگاه هجر شب @گفت زلفش سر با هجر ز نمودم شكوه

ندارد سياه خط آنهم كه @گفت نمودم بĤفتاب رويش نسبت

ندارد اشتباه يكنقطه ديدم بخنديد چو و گفتم نقطه لبش لعل

ندارد گياه اينچنين بهشت باغ گفت دل و رخ بر دميد خطش سنبل

ندارد راه خضر چشمه باين @گفت لبنوشش از بوسه خواست دلم خضر

شمس دل و دين برفت جانان ره در

ندارد آه كه بينوا كند چه خود

(@8@)

است/ بديعيه صنايع از يكي اين و شده التزام شعر هر در عشق تكرار اينغزل در ÇÇ1

كرد خون زليخا قلب همين نه يوسف عشق1

كرد چون پيمبر بيعقوب كه قرآن ز خوان

شكافت فرهاد سر بروزي عشق تيشة

كرد گلگون بشبي خسرو پهلوي خنجرش

نكرد كه بصنعان چه ترسا آندلبر عشق

كرد بيرون دين ز و داد ميش و كرد خوكبان

نزد كه آتش چه قيس بدل ليلي عشق

كرد مجنون را باديه هم و دد و دشت بلكه

ريخت دل زردم رخ بر زبس سيم چون اشگ

كرد قارون مرا كه بنازم عشق دولت
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حكمت اقسام در كه شفا سينا ابوعلي شيخالرÄيس كتاب به است ايهام شعر اين در ÇÇ1
است/ طب در كه قانون و است حكمت در آنهم كه اشارات و طبيعيه و الهيه

بدي عشق غم درد ا@گرش سينا پور

كرد قانون در كه اشارات دادي شفا1 @كي

شمس دم مسيحا عشق بزد عقل ره تا

كرد افالطون چو جاي خرد عشق خم در

(@9@)

بود سرافرازي اسباب خرد نزد آنچه

بود بازي رخت عشق بجز آزموديم

عشق ز گفت سخن پيوسته كه شهر واعظ

بود اندازي هم پشت غرضش عاشق نيست

ريا روي از بد چو زاهد سجده اينهمه

بود ازي رز دكة يكي دنگ رتبهاش

راز محرم من دل شد لبش مسيحاي با

بود رازي و بوعلي بدل @كارزويش

هالل تو روي ة غص از بشد تابان بدر

بود انبازي سر را او تو حسن با چونكه

عنقا صيد پي از نهاد دام ابلهي

بود شهبازي رتبة هوس در صعوة

عرفان اندر بود صفاهان فخر گر شمس

بود شيرازي حافظ از هم شيراز فخر
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و تازه بروش كه پيداست و است فقير متأخر خيلي گفتارهاي از 11 و 10 و 9 غزل ÇÇ1
است/ اخير عصر

1(@10@)

گيرد سر از زندگي و تو پيش دهد جان

گيرد ر مكر بوسه لبت قند از كه هر

بگير استاد دامن هنر بهر ايجوان

گيرد دلبر ة طر روا نيست بيهنر

منه يار خم و پيچ از پر زلف بر دست

گيرد اژدر و كژدم بكف خردمند @كي

است بيخبر خود ز آنشوخ و ناداني تو تا

برگيرد رخ ز پرده او ا@گر باشد حيف

بمي و بافيون ايدوست منه شيرين لب

گيرد ساغر كه است حيف تو ميگون لب

يكدرس بخواند كه هر وفا دبستان در

گيرد سر از خود درس و كند ر مكر @گو

جامد عابد زاهد آن و آتش من آه

گيرد آذر ز شعله تنش آنست بيم

انكو دارد چه عصفور و صعوه از با@ك

گيرد بشهپر عنقاش كه شاهبازيست

آزاد نگردد فقر خطر از ملك هيچ

گيرد رهبر همه صنعت ز و علم از مگر
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كند كبر چرا بمزدور @كارفرماي

گيرد زر عوضش در ا@گر است كار مزد
بدوزن نبندد مهر بجهان عاقل مرد
گيرد شوهر دو حرامست كه زن همچنين

(@11@)

دارد غريبي حال عجب تو مست چشم
دارد عجيبي اصرار بردنم دل بهر

ببري زاهد ز و شيخ از دل بيكغمزه تو
دارد فريبي و مكر عجب تو شوخ چشم

سبب چه از من بت اي شدة ترسا نه @گر
دارد صليبي موي از تو روي مصحف

افزوده حكيم درد بر تو بيمار چشم
دارد طبيبي چه گر لبت مسيحاي چون

فراق دست از پيرهن زدم چا@ك گل چو من
دارد شكيبي كه شيدا بلبل از عجب

نبود رقيبش جفاهاي و مكر از با@ك
دارد حبيبي وفادار يار يك كه هر

كالغ يا زاغ بانگ يعني عين كسر و نون فتح به نعيب: ÇÇ1

نشود بلبل نغمه نزند دل بر چنگ
دارد نعيبي1 چند ا@گر باغ در راغ

خاموش حقايق مشكو¸ شعلة نشود
دارد اديبي شمس اي تو چو صفاهان تا
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(@12@)

كرد ايمانم در رخنه صد تو هندوي خال

كرد مسلمانم و كرد قمر شق ابرويت

اما نمودم دوست قدم نثار جان

كرد جانانم ز شرمنده و قابل نبد جان

دل با گفتم تو موي سلسلة از رمزي

كرد پريشانم يكباره و ديوانه @گشت

شنيد پروانه و كردم او رخ شمع وصف

كرد پشيمانم گفته زين و بيچاره سوخت

بباد داد من دل بساط عشق آتش

كرد سليمانم تو مهر و مورم از @كمتر

جمال جيم دل مكتب در چو خواند جان طفل

كرد بيابانم به سر جنون سوداي ز دل

گفتا باشد چه آفاق در فتنه اين @گفتم

كرد فتانم نرگس آن مگر ندانم من

گفتم بلبل چو ناله كني چند تا @گفت

كرد گلستانم خار چنين تو روي @گل

بگفت شمس آموختة كه ز حكمت @گفت

كرد حكيمانم استاد تو بيمار چشم
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(@13@)

دارد بياني كه هر ما محرم نبود

دارد نشاني دلداده عاشق سخن

منگر بخواري جام بلبش ديدي كه هر

دارد جهاني اسرار كه جام بسا اي

رخي الله قدي سرو شيفتة شد كه هر

دارد نهاني داغ بدلش الله همچو

خاموشم لب دل قلندر رندان داغ

دارد فغاني بسالوس كه زاهد چو نه

ميگفت نگاري كه آمد خوش چه حديثم اين

دارد جاني كه بپرستيد بت آن باري

عشق زآتش پختهدلش شمسشود چون كه هر

دارد عياني و كشف بكند بياني هر

مطبعةفرهنگاصفهانچاپشده درسال1343هجريقمريدر



است اينكتاب مناسب كه مصنف مثنويات بعÏÉاز
ابنعباسنقلكرده از بينحديثيكهعكرمه در

وسطنا ابيطالبفي بن علي المÆمنين امير و اهللا رسول مسجد في اجتمعنا

يجول و وجيدا يصيح هو و حارث¹ بكالمغريبفيالتوحيداذوÄبمنوسطنا يكلم

ومنتحتقدمه/ جوالنالرحيوالشمسحامي¹منفوقه فيوسطنا

مÆمنان گروه با روزي @گفت راويان بزرگ آن عباس ابن

علي آن شمع و پروانه همه ما نبي پا@ك مسجد در مجتمع

اشكارها قلوب از ميكرد صيد اسرارها از گفتي يزدان شير

شاهراه ما بر آنشاه مينمود اله توحيد ز هم حقايق از

بشر گوش شدي شق سماعش @كز خبر حق از لدن علم از دادي

بود اينراز محرم او ميان زان بود باز جانش گوش چون حارثه

ميفروش دادش كه مي زان شد مست خروش در آمد و برجست نا@گهان

سما و ارض او چرخ فداي اي آسيا چون زن دور ميزد چرخ

سر باالي هم گرم آفتاب

شرر ميزد او پاي بر و سر بر

كجوالنالرحي فيالمسجد يجول حارثه الي اماتري اميرالمÆمنين يا فقلت

و لكم اهللافقالما رسول خرجعلينا اذ جذبته و جوعه و سهره استمر قد فقالاظن

يقع يطحنحبا هو و زمامالذوق جعلفيصدره رحيالشوقو نصبله قد حارثه

يشهد لم بعدفيجوالنه حارثه و وصليالنبي(ص) اقام باللو اذن منفوقو عليه

الصلوتهم/ اقامتهمو ال اذانمو

دين ايشاه حارثه بر نظر يك اميرالمÆمنين يا بگفتم پس
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اوليا امير اي حالست چه اين آسيا بسان چرخد همي @كه

ساختي بيخود و مست چنينش @كاين آختي تيري چه مژگان از وي بر

او دستار نه و است مانده سر نه @كه او كار اندر كردي غمزه چه هين

است باري جليل عنايات وز است بيداري شب و جوع از گفت شاه

كار روي از فتاد عشقش پردة وار پرگار آمده چرخ @كاينچنين

روبرو درآمد رسولاهللا @كه گفتگو اين در بوديم همي ما

رستخيز بجانش گشته عيان @كه عزيز اين وا@گذاريد ما با @گفت

نگار ذوق آسيا آنزمام استوار بهرش شوق آسياي

رشد با آن زآسيا سازد آرد ميرسد باال سمت از دانهاش

ذوالجالل رسول آمد نماز در بالل آن اقامه و گفت اذان پس

ساز و سوز آن حارثه از نگشت @كم نياز كوي در بود پيمبر تا

نشد آماده طاعت براي از نشد آسوده چرخ و دوار از

نماز تكليف ديوانه بر نيست

امتياز و عقل فرع عبادت شد

فقال تلكالرحي عن علي ساله و رسولاهللا الي بعدالصلو¸ واجتمعنا قال

حبها و وضحالطريق دقيقها و قالد¸الحق زمامها و الود قطبها و حجرهاالصدق نعم

ال قال تفرغ فمتي قلنا الغايب قالالشاهد فمنالداير رسولاهللا يا قلنا بذرالهوي

في رأسه فاخذ وثب¹االسد وثب اميرالمÆمني فراينا لوجهه حارث¹ سقط و له شغل

برداÄه مسحوجهه و حجره

آمديم گرد همه پيغمبر دور شديم فارغ چون خويش نماز از
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رحي اين چبود الخلق عظيم اي بابها نبي اين گفت علي پس

امين اي صفايست و صدق او سنگ چنين نبياهللا پاسخ در @گفت

مردگي هوايش و نفس از دانه بندگي زمامش و ود او قطب

طريق و يار رهش اندر بود @كه طريق نور آسيا واندقيق

حجر اين شاها گرداننده @كيست خيرالبشر يا گفتيم همه ما

عدم هستيها اوست نزد آنكه قدم شاه گردانندهاش @گفت

العيون خفافيش بيند كي ليك كمون و غيب از گشته ظاهر @گرچه

اميرالمÆمنين آن جا از جست زمين بر نا@گه افتاد حارثه

كشيد آغوشش در را او حق شير

كشيد دوشش و بر بر لطفي دست

فقالليخذ بيرمد ابيطالبو بن يديعلي بين HمÄكنتقا انا و انس قال

رسولاهللا ان و عمري باقي ارالرمد فلم ففعلت عينك في فانبذه جوالنه اثر من

فأتني انا¾ في اجمعه و وجهه و يديه فاغسل ما¾ فيه انا¾ خذ بالل يا قال

من وصحي غشيته من فافاق ففعلتذلك عليه ه رش قال و الي سلمه به اتيت فلما

حارثه يا فقال رسولاهللا يدي بين وقفه و بعضديه ابيطالب بن علي فاخذ سكرته

محجوبا كان حجاب في حط قال وصلت كيف فقال ربي عند قال كنت اين

واستوفي جوالنا فجلت الغيوب عالم عاينت و مكبوبا كان غطا¾ عني كشف و

واشهدنيفارانيالوانا ليالحقاعوانا

صمد شاه بر در بودم و بود رمد را چشمم كه گويد انس هم

عالج بهر كن ديه توتياي سراج اينخوش مقدم خا@ك @گفت
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بود دور بعمري من از چشم درد بود فرموده او كه كردم چنان چون

خصال ايخوش آر زود آبي ظرف بالل اي فرمود رسولاهللا پس

اوي ظرف بياور من بنزد پس بشوي آن از حارثه روي و دست

زود ميپاش حارثه بر آن از @گفت نمود تسليمم ظرف ببردم چون

محو گشته محوش و صحو بر همه ما بصحو آمد محو ز كردم چنان چون

نيكبخت آن ببرد پيغمبر نزد سخت بگرفت علي بازويش دو هر

وجل عز خود رب نزد @گفت محل بودت كجا در برگو @گفت

خويش اصل با يافتي چگونه ره خويش وصف از بگو پرسيدش باز

عيان ديدم تا برداشت دل ز حق نهان حجابات گفتا حارثه

دوار در گشتم چرخ چون سبب زين نگار روي خود جان در و دل در

رنگ و آب از برون ديدم رنگها

بيدرنگ آنسو ميرفت من جان

ثابت بن حسان وانشد

الناظرونا مااليراه تري عيون لها العارفين قلوب

الكاتبينا الكرام علي تغيب يناجي قد بسر ولسن¹

العالمينا رب ملكوت الي ريش بغير تطير واجنح¹

العارفينا شراب من تشرب و طوبي الخلد رياض في فتسرح

العالمينا علوم علي يفوق صدق لسان الشراب فاورثها

المدعينا دعوي كذب تبين ناطقات علينا شواهدنا
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آنزمان در سرا دستان بلبل مÆمنان ميان در ان حس بود

غيوب باسرار ناظر ديدهها قلوب در را عارفان باشد @گفت

رب ميقات در مناجاتند در شب و روز در سر نه سر زبان با

امين فرد با ميگويند آنچه الكاتبين كرام از پنهان هست

ميپرند اعلي قدس رياض در بيپرند ا@گرچه دارند بالها

العارفين شراب من يشربون شاربين كانوا الخلد عيون من

حبيب لطف از ناب زانشراب نصيب گردد صدقشان لسان پس

شده سايق حق جذب جانشانرا شده فايق علمها بر علمشان

دال هست نامردمانرا اين @كذب قال و حال ايشان تصديق ميكند

كمون در شاهد راست صادق قول

متون از اساتيد تصحيح هست



Fعل bعي از السياحه بستان در حدي�كه ¾Ìح در
كرده روايت عرفا و

شÃي اي في و ي غم ما اتدرون قال و اصحابه الي ه توج انه رسولاهللا عن

مÇن هÇذه علمنا ما و رسولاهللا يا ال الصحاب¹ اشتياقيقالت شÃي اي في و تفكري

تنفس ثم انشا¾اهللا كم اخر النبي قال شوقك و فكرك و ك بغم اخبرنا شÃي اي

لسنا او رسولاهللا يا ابوذر فقال بعدي من اخواني الي شوقا آه قال و الصعدا

االنبيا/ اخوانييجيÃونمنبعديشأنهمشأن انتماصحابيو اخوانكقالال

خبر اين پيمبر از كردند نقل نظر هم و حديث اهل از جمعي

بود چه از فكرم دانيد همي @كه نمود روزي خود اصحاب با روي

چرا مهمومم و فكر اندر غرقه چرا مغمومم و مشتاق همي @كه

آن از گوÄيدم دانيد همي @گر ايمهان باشد چه بر اشتياقم

كيست بهر از تو شوق اين و غم اين چيست نميدانيم گفتندش جمله

كمون در داري آنچه بدانيم تا درون راز كن فاش ده خبر خود

بسر سر خود غم از را شما مر خبر بدهم خدا خواهد گر @گفت

سعيد اخوان شوق از آه @گفت كشيد بر سردي آه پيمبر پس

رو آرند جهان در من از پس @كه آرزو هست مرا اخوان آن وصل

طاق گرديده غم ز وصبرم طاقت اشتياق اين و سوزش از آه آه

تو اخوان نيستيم ما مگر خود تو شأن رسالت اي ابوذر @گفت

من احباب اي هستيد جملگي من اصحاب ولي نه اخوان @گفت
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حسن خلق با ميĤيند جمله من برادرهاي آن خود من بعد

انبياست شأن جمله ايشان شأن

رهنماست بمردم ايشان از يك هر

ابتغا¾ كلهم واالخوات مناالخو¸ و هات واالم با¾ Ðاال من ون يفر قوم

اليرغبون هللا بالتواضع انفسهم يذلون و المال يتركون مرضاتاهللا

نيا فيالشهواتوفضولالد

خواهران از هم و برادرها وز مادران وز پدر از ميگريزند

درون از و برون از حقجو جمله دون خلق بر ني آرند بحق رو

ماخلق جميع از بريده دل حق مرضات طالب يكسر @گشته

البقاست رضاعين مقامات در رضاست مقامات رضوان روضة

ذوالجالل جمال جز مينخواهد منال و مال و ثروت قيد نيست

جليل داناي نزد تواضع در ذليل و خوار همي دارد را نفس

شده اني رب وجه اندر فاني شده فاني خودي از يكسر بلكه

جستهاند شهوت جوي از جملگي

پيوستهاند بحق دنيا تارك

و تراهممحزونينلخوفالنار و مجتمعونفيبيتمنبيوتاهللاكانهمغربا¾

بها يعطون مال ال و قراب¹ بينهم ليس عنداهللا قدرهم يعلم فمن ¹الجن حب

االخعلي من والوالدعليالولدو بنعليالوالد اال ببعضاشفقمن بعضهم

من انفسهم لنجات نعمها و الدنيا كد من انفسهم يفرغون و اليهم شوقا االخها

عذاباالبدودخولالجن¹لمرضاتاهللا/

آمده شمع دگر بهر يكي هر آمده جمع يكخانة در جمله
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است زانشه اسمه يذكر بيوت في است بيتاهللا صاحبدالن مجمع

فريب دنيا عشوة از خورند @كي غريب همچون جهان اندر مÆمنين

حق دربار از دوري آن نار خوف حق نار خوف ز محزون مÆمنين

اوست مطلوب همي يارش جلوة اوست محبوب همي وصلش جنت

جدا مردم همه از هستند چونكه خدا از غير قدرشان نداند @كس

مال تحصيل فكرشان مينباشد اتصال قرابت از ميندارند

پسر بر مهربانتر پدرها از پدر بر پسرها از مهربانتر

غم و شوق در يكدگر با دمبدم بهم برادرها از مهربانتر

بسي باخوانم آرزومندم بسي ايشانم مشتاق من آ

نقمتش و عذاب از ميگريزند نعمتش و جهان از ضرورت جز

شوند داخل جاودان بهشت تا

شوند واصل رضا مقامات در

منهم واحدا ان اباذر يا بدريا سبعين اجر منهم للواحد ان اباذر يا اعلم

علياهللا قلوبهم اباذر االرضيا وجه كلشÃيخلقاهللاعلي علياهللامن ا@كرم

و نهارها صيام و سن¹ الف عباد¸ فضل له احدهم مرض ولو هللا عملهم و

ليلها/ قيام

دان بدر شهيد از هفتاد اجر زانمهان يك هر اجر اباذر اي

زمين روي در هرچه از است برتر مÆمنين زان واحدي اباذر اي

كارهاست جهانشان در هم خدا با خداست با ايشان قلب اباذر اي
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آن بهتر طاعت سال هزاران از زانميان گردد رنجور يكي @گر

بشب و دارند روزه بروزش @كه

رب خوانند همي و مينخوابند

و لوان اباذر يا قال زدني رسولاهللا يا نعم قلت ازيدك حتي شÃت ان و

علياهللا/ منفضله الدنيا ماتفيالسما¾ اذاماتفكانما منهم احدا

گويمت بيكنايت آنان شأن گويمت زيادت ميخواهي كه ور

عقول كن روشن و فرما آن شرح رسول اي آري گفتم ابوذر @گفت

بيشكي دان چنان ميرد زمين در يكي ايشان از گر بوذر اي @گفت

آسمان جهان در بمرده @كه

آن بهر از غمند در ماليك مر

اباذر يا قال زدني رسولاهللا يا نعم قلت اباذر يا ازيدك حتي شÃت ان و

اربعين و ¹ حج اربعين اجر عنداهللا فله ثيابه في قمل¹ يÆذيه منهم احدا لوان

اثنيعشر منهم واحد يدخل و اسمعيل ولد من نسم¹ اربعين عتق و غزو¸

بخلقه ارحمه مثلقوليسبحاناهللاما قالوا فقلتسبحاناهللاو الفافيشفاعته

منهماشتهيشهو¸ احد لوان اباذر يا بخلقهفقالالنبي(ص) ا@كرمه و الطفه و

و يغتنم ثم اهله يذكر مناالجر له كان يطلبها ال و فيصبر الدنيا شهوات من

رفع و الفيالفسيÃه محيعنه و نفسالفيالفحسن¹ سكتباهللابكليتنف

لهالفيالفدرج¹

نكتهدان اي دگر شرحي @گويمت بيان زين زيادت ميخواهي كه @گر

فرخندهخو اي اسرار آن شرح بگو رسولاهللا يا آري @گفتم

رسد ايشان بر آزار مختصر بارشد اي سپش يك از ا@گر @گفت
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زاد اسماعيل كز بنده چل عشق جهاد از هم چهل و حج چل اجر

است شافع او را الف دو و ده هم است رافع كو حق نزد در باشدش

بلب آورده سبحاناهللا قول عجب از صحابه جمله و من پس

است بدهنده عطا و مهربانست است بخشنده خوش خلق بر خدا @كه

برگشا جانرا گوش ابوذر اي ذوالعطا نبي آن گفتا باز

آرامي ÇÇ1

سلوتي1 نجويد بنمايد صبر شهوتي و ميل ز زيشان يكي @گر

پريش زيشان كند خاطر خورد غم خويش اهل بگذراند بخاطر چون

سپس آرد هزار از هزارش دو نفس هر در او بهر از خدا پس

بدر گردد آن قدر سيÃاتش نظر در باشد حسنات @كانهمه

درج را او دهد بدانعده هم

مفتاحالفرج الصبر بود پس

منهم احدا لوان قال زدنا رسولاهللا يا نعم قلت ازيدك حتي شÃت ان و

السبعلرحمتهمعليه يقولآهفتبكيمالÄك¹السما¾ يضعجبينهعلياالرضثم

و نبكي ال فكيف سيدنا و الهنا يا فيقولون تبكون مالكم مالÄكتي يا اهللا فقال

اني اشهدوا مالÄكتي يا اهللا فيقول آه وجعه يقولفي االرضو وليكعلي

يا المالÄك¹ فتقول يطلبالراح¹ ال و ¸ الشد في بالذييصبر راضعنعبدي

يا تقولهذالقولفيقول آن وليكبعد بعبدكو ¸ الشد تضر ال سيدنا و الهنا

في شفع و وليي ولودعاني مناالنبيا¾ نبي كمثل عندي وليي ان مالÄكتي

يا يتمني ما جنتي في وليي و ولعبدي Hالف سبعين من ا@كثر في شفعته خلقي

للتاجرو منالمال له خير انا و بوليي ارحم نا Ñال جاللي و تي عز و مالÄكتي
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قال ثم عليه الخوف و وليي ب يعذ ال فياالخر¸ و للكاسب والكسب

اصحابه في ركعتين يصلي منهم احدا لوان اباذر يا لهم طوبي رسولاهللا

نوح افضلعنداهللامنرجليعبداهللافيجبللبنانعمر

ميشويمت بيان آن از دل زنگ گويمت زيادت ميخواهي كه @گر

بشو دلها آÄينه از زنگ بگو رسولاهللا يا آري @گفتم

زمين بر خود پيشاني مينهد زانمÆمنين يكي كه گه هر @گفت

سما در فرشته افتد بكا در فتي آن نا@گه آه بگويد چون

ما خالق كهاي گويندش جمله بكا? آن باشد چه گويد خدا پس

منجلي شد بما حالش زمين در ولي المهاي از نگرييم چون

بندگان زين من باشيد گوا خود افرشتگان اي فرمايد خدا پس

من حب براي از صبورند بس محن و باليا در چون راضيم

عنا و رنج دگر نبود را بنده خدا اي گويند جمله ماليك پس

بزدودة خاطرش از غم زنگ فرمودة او حق در چنين چون

پيغمبران چون بنده آن رتبه وبيان كر اي فرمايد خدا پس

آدمي از هزار هفتاد شافع دمي خواند مرا گر شفاعت در

هوش داريد من سوي ماليك اي آرزوش من ميدهم زياده بل

رحيم بنده بر بسيار منم @كه عظيم سوگند هست جاللم بر

مأمنم قيامت در را دوستان منم سوداÄي و مال هر از بهتر

صفا با مردمان خوش آن حال خوشا را بوذر گفت پيمبر پس

نياز آرد دوستان با بندهام نماز از ركعت دو گر ابوذر اي

زندگي و نوح عمر از است بهتر

بندگي لبنان كوه در كند @كه
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لهمنان خير تسبيح¹ يسبح منهم احدا لوان اباذر انشÃتحتيازيدكيا و

نظر¸ من الي احب منهم واحد الي نظر¸ و ه فض و ذهبا الدنيا جبال له يصير

اجر له اصحابه بين ¸ شد يموتفي منهم احدا لوان و الحرام اهللا بيت الي

في مات من و اهللا حرم في يموت من اجر له و والمقام الركن بين مقتول

¹يدخلالجن و اهللامنالفرغاال@كبر اهللامنه حرم

كن نوش مي اين از ديگر ساغري كن گوش زيادت خواهي همي @گر

جبال گردد طال آنكه از بهتر آنرجال نمايند تسبيحي كه @گر

است به كعبه خانه در نگه از است ره اين اندر آنكه بر يكنظر

او گردد كشته كه دارد آن اجر او ميرد بسختي زيشان يكي @گر

الحرام بيت در مرده چون او هست مقام و ركن منزل ميان در

بهشت تن از حرم در جانرا كه هر

بهشت اندر كند جا و است ايمن

رسولاهللاقاليجلساليهمقوم يا قلتنعم اباذر ازيدكيا انشÃتحتي و

اليهم اهللا ينظر حتي عندهم من يقومون فال الذنوب من مثقلون رون مقص

ر المقص (ص) النبي قال ثم اهللا علي لكرامتهم ذنوبهم لهم يغفر و فيرحمهم

و عباد¸ ضحكهم اباذر يا غيرهم من مجتهد الف من عنداهللا افضل فيهم

يوم كل في اليهم ينظراهللا و جهاد انفاسهم و صدق¹ نومهم و تسبيح فرحهم

ثمقالاللهم وبكيشوقا انياليهملمشتاقثمغمضعينه اباذر ثالثمراتيا

يوم بهم عيني قر و لهم تخذ ال و عليهم خالف من علي هم وانصر احفظهم

يحزنون/ اوليا¾اهللاالخوفعليهموالهم ان اال القيم¹

راستي و صدق كان اي @گويمت خواستي زيادت گر ابوذر اي
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مجلسي اندر بدكار و مجرم بسي مردم چنين با مينشيند

سياه نامه گنه از هست را جمله گناه از سنگين بسيار پشتشان

جايگاه آن از برخيزند جمله اله لطف از آمرزنده ليك

عيوب از پا@ك را انجمله ميكند الذنوب ار غف غفران و رحمت

شمار ايشان از نبود كه مجتهد هزار از به ميان زان ر يكمقص

دق و طعن بايشان كس نيارد تا حق تسبيح تفريحشان و خنده

عداد در آيد صدقه ايشان خواب اجتهاد و جهان زيشان نفس هر

وار مشتاق بود جانم بوذرا بار سه روزي ميكند نظرشان حق

عباد خداوند كي گريان @گفت نهاد هم بر را خويش چشم دو پس

اغيارشان آن شر از كن حفظ يارشان جا هر باش الها بار

جهان در آنعزيزان منما خوار

عيان كن بايشان روشن من چشم

مرداد1325شمسيمطابق25شعبان13ì5قمرياسداهللايزدگشسب بتاريخ4



æعرفا منظومه

ميبه مس

العرفان روح

نظم برشتة 1331هجريقمري سال كهدر جذباتگوينده حاالتو نمونه

شده @كشيده

گفتار و نگارش

ايزدگشسب اسداهللا

اصفهانمردادماه1325شمسي
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oح الر aن الر ب«Ëاهللا
رحيم رحمن بسماهللا اوست عظيم مفتاحي هست را دل باب

است دفتر هر زينت يزدان نام است رهبر سخنگو تا سخنها بر

يكدله گردد دوست بمهر دل بسمله اين عظيم مفتاحي هست

رهنماست مخفي كنز بر او اسم خداست اسم از القلب باب فتح

با تحت في نقط¹ رمز @گفت اوليا شاه بسماهللا ز هم

خط و سطح او از تركيب يافته نمط اين از بسيط ميدان را نقطه

منفصل اندر ساري واحد همچو متصل بكم ساري شد نقطه

كيا اي هم او االعداد آخر ما االعداد مبدأ آمد واحد

بيشكي شد عدد تكرارش ز @كه يكي آن از غير نيست مراتب در

غلغله عالم جمله در افكنم بسمله رمزهاي بگويم @گر

ناتمام من گفتمت با از رمزي

ايهمام بنما فهم وجدان ز خود

ÏÉع�مرت و خاkانبيا ستايش در

ماخلق بكل اقدم او نور حق غير نداند را احمد ذات

خاتمي هم توÄي اقدم و اول اعظمي علي تو د محم اي
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كيست مقصود علي جز د محم يا نيست تو جز د محم قصد علي اي

كل عقل از خصوص نبود مقصدي رسل از واليت تبليغ غير

است مصطفي پا@ك نور حيدر يار است مرتضي علي آن احمد جان

ولي جز را او سر نيابد در علي با د محم ذات وحدت

توÄي انديشان بد خصم علي يا توÄي درويشان موالي علي يا

كن نور سراپا را دوستانت كن كور غيرت ز را دشمنانت

آدمي خلق مقصود علي يا خاتمي جان سر تو علي يا

رسول با گفتي معراج شب در عقول سموات اندر رازها

مرتضي علي اي بردار پرده جي الد بدر يا اهللا سر انت

المصطفي عون انت يا فيالبال المرتضي امام انت علي يا

المبين الحق و اهللا جنب انت

المتين حبل للوري انت @كنت

اGيه اÌºار نظم در ¾Ìوع

بود برده قرارم ياري هجرت بود افسرده غم ز طبعم مدتي

من انباز نمود غم بر از رفت من از طن طلعت مه دلبر

شدم حيران بس و مبهوت غمش از شدم سرگردان و مات گشته عقل

دار ياد من از يك و سيصدوسي هزار هجرت از رفته كه تا@كنون

شتافت طبعم درر اين نظم بهر بتافت نا@گه علي نور دلم بر

گل و آب ورا¾ در شد دل سير بدل اني رب اسرار زد موج
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خام قلب اين كرد پخته هجرش نار تمام افسردگيهاي پس از

شد رريز شك طوطي من طبع شد لبريز حق زاسرار دل خم

نگار آن زلف زنجير حاليا

بياختيار ميبرد يارم سوي

اعيان مرا� در اقدس فيض ظهور و مطلق غيب Ø�Q در

عيوب وز نقايص از ه منز آن الغيوب غيب حضرت مطلق ذات

خويش مرآت در ميديد را خويش خويش ذات اندر گرديد جلوه@گر

صفات اندر ذات كرد تجلي پس بذات حق ذات ميباخت عشقها

مقام اين اندر باشد احمد نور بنام شد اقدس فيض تجلي اين

كريم اي شد حق اسما¾ جنتش نعيم بجنات اول آدم

است سرمد ذات عشق سراپا @كه است احمد ظهور اين اقدم نور

ماخلق ابتدا¾ نوري و نار حق قهر نار است نور اين عكس

است اهريمن اين و است سليمان آن است روشن چه ا@گر ابليسي نار

است دلكش را عارضش مشكين خال است خوش روي زينت پرچين زلف

عيار اي است زاهدان راه دام نگار هندوي خال و زلف چين

ساحري سياهش مژگان ز هم دلبري مينمايد خوبش روي

دلكشش بلطف را دل ميبرد خوشش لعل و غبغب آن و عارض

سياه مژگان و خال و خط و زلف

سپاه باشد را قهر شاه جمله
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فع� Ø�Q و مشيت مقام و س مقد فيض بيان در

خارج در

ذات شمس از نمود اعيان بر جلوه صفات نقص از مطلق وجودي پس

واجد G طر االشيا¾ امره واحد اال امرالحق ليس

وجهه اال هالك @كلشÃي او اصل اعتباري اعيان هست

نگر آÄينه چون اعيان صفحة جلوه@گر عالم جمله در هو وجه

زالل آب در شمس عكس همچو ذوالجالل جمال ظاهر او اندر

است مطلق سراسر الوان از نورش است حق تمثال كه اعظم ر ني

درد اهل اي زرد و سبز مينمايد زرد و سبز زجاج بر بتابد چون

انديشههاست از هم ماهيت رنگ ازشيشههاست رنگ است بيرنگ نور

آمدي داماد عشق عروس بر آمدي آزاد انديشه اين از چون

مÃي چون وعشقش است جام تو قلب دوÄي رنگ همه سوزد حق عشق

گلت و آب از سازد فارغ تافت دلت سويداي در چون حق نور

اوست آنروي كني رو جا بهر پس

اوست كوي آن روي كوÄي بهر پس

اوست خ� آيد سالك پيش هرچه آنكه بيان در
است ساري Yه در وجود ØÌº چه

طريق پير جان سلطان دم از رفيق اي حديثي يك دارم ياد
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است بيغش باده توحيد خم در آنچهپيشآيدخوشاست فقر در @گفت

ميرسد شيطان ز يا رحمن ز @گر ميرسد يزدان ز آيد پيش هرچه

بين راه عين و بگزين را شيخ بين اهللا جلوه بگشا چشم

برو رو بعارف هرجا در هست هو مرآت آن است ات الذ @كامل

اوست موي حديث آÄي بكفر ور اوست آنروي روكني بايمان @گر

فانيم خود از ساز ده جرعة سلطانيم ساقي اي مرحبا

خويشتن قيود از كن فارغم بمن كن نمايان سلطاني حسن

من جان درون اندر نان ز ني من سلطان بود ناÄي نيم من

نبود كوشش از دولت كين عيان شد نمود جوشش دل ز عرفان چشمة

ايرفيق جذب دولت نباشد تا

طريق سالك كند طي تواند @كي

والسلوك س�ب�ا
ذب¹ و االمرين ب� امر Iقيق در

هين تفويض ال و الجبر @گفت راستين امام صادق جعفر

تاخته فرسها اينجا عارفان ساخته راهي عشق و عقل بين

طريق اهل از نكته اين شنو خوش ايرفيق است مستقيم صراط اين

الدليل نعم رهش در باشد عشق زنجبيل شراب آن نوشد كه هر

سفر اين در همرهش باشد عقل دگر آن بنوشد كافوري خمر

تين الجن كلتا اهللا اتاه قد النشاتين لتين الحاوي حبذا

كند تماشاÄي كثرت در @گاه كند Äي تجال وحدت در @گاه
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نسب الهوتي مرغ زين حبذا لقب قدسي طاير زين بوالعجب

ميزند بكثرت ديگر پري يك ميزند وحدت شهر در شهپري

عليم شخص اي كثرت اندر وحدت حكيم اي آمد وحدت اندر @كثرت

صفات و اسما¾ باشد يم اين موج ذات آندرياي است جمع عالم

شهود و غيب همه اعيان او موج الوجود بحر اين است فرق عالم

موزهايست را او پاي ا@كوان و چرخ كوزهايست دريا دو هر اين جامع

عمو ميگوÄي چه بيپايان بحر او در گنجد چون اينكوزه عجب اي

است ماهي ببطن دريا نگر خوش اللهيست كوزه او @كوزة

است ماهي تا مه ز او دهان در اللهيست ماهي او ماهي

ملك با را فلك فروبرده بل فلك پهناي به دارد يكدهان

جلوه@گر بقلبت گردد حاليا پسر اي فيالشÃي الشÃي كل سر

را آشام بحر رند من ديدهام

را كام دارد خشك دريا خورده

قلبيه سكينه حضور و فكر بيان در Iقيق

روبرو نگارم روي بود چون مو چو بباريكي گويم نكتهها

مستنير وي از گردد دل صفحة نصير سلطان چيست سكينه آن

ما انعام حق لطف از ميشود ما االصنام كاسر خوش هيكلي

آسمان باوج گردد او محو عيان بيند ملك گر كه صورتي

المكان غيب ز دل اندر نازل جان ز خوشتر ولي جسمي صورتي
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انجمن ميان دارم خلوتي من قلب در جانفزا بس صورتي

روبرو نشسته دل عرش روي هو معناي مستغرق صورتي

معرفت كامل قلب در جلوه@گر صفت از د مجر هيوالي ني

بود او ايمان روح عارف نزد بود او ريحان و روح دل راحت

ما سلطان او اندر نشسته خوش ما ويران آشفته ايندل

پهلوي ببانگ ميگويد راز خسروي نشسته جان سرير بر

اياز همچون من و است محمود چو او نياز من و ناز و عز سراپا او

امين هستي ا@گر من او او من يا نازنين آن اياز محمود منم يا

است خوشتر وحدت عشق حديث در

است ديگر نوعي اق عش وحدت

را رaن حق انسان مرآتيت و جامعيت بيان در

بود انسان آينه را حق ذات بود خوبان مظهر چون آينه

والسالم آمد آدم مقام اين اينمقام در ره نيست را قدسيان

هو امر از دگر موجودي نيست او غير حسني اسما¾ مظهر

بيناستي او ذات حقايق بر االسماستي جامع جامع @كون

غرض ايشان خلقت از بود او عرض اعيان و باشد جوهر چو او

كاردان آن ساخته طلسمي خوش اينجهان طلسم پا@كش پيكر

طلسم عجايبتر زين نسازد @كس جسم بند در را پا@ك روح @كرده
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فلك چون بخاري صافي روح ملك همچون ظاهر قواي اين

نكتهدان اي القدس روح او عقل روحانيان باطنه قواي وان

علم صاحب شه عالم همه در قلم او عقل و است لوح او نفس

است روحاني و جسماني جامع است اني حق جمعيش وجود پس

ريخته خم اين اندر شرابي خوش آميخته بهم وحدت و @كثرت

وجود اين غرق گشتند كل بلكه سجود بردندش جمله ماليك پس

متنا عل علمك من ما غير لنا علم ال كه گويندش جمله

شهپرم بسوزد موÄي يكسر پرم برتر ار گويد جبرÄيلش

مستكين و ضعيف تو نزد ليك االمين روح و من وحيم حامل

اXب� سافل�ا�االفق اسفل از انسان س� در

بجست حيواني و گشت نباتي پس نخست آدم گرفت جسمي صورت

يافت فيه نفخت روحي من فيض يافت راه بانسان حيواني بعد

را اهللا مظهر آن ماه شاه را شاه ره اين در سازد طلب @گر

شود اجاللي در رحمت ز تا شود خالي خود ز آسا صدف پس

گمرهي در رهنما بر رسد تا همرهي نمايد اخالصش و صدق

مجاز از او آردش حقيقت در دلنواز آن بنمايدش دل راه

خم گشته سجودم بهر جم پشت جم جام آن منم بنگر @گويدش

مگو من بر بحثها موسي همچو جو ايراه وقت خضر استم من هين
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دنيوي حطام از خود وارهان ايغوي ساز من تسليم را نفس

بخششم و جود و فيض سراپا من كشم طفلي ا@گر باشد تو نفس

است اهريمن يد اندر غصب چونكه است تن آن كشتي سوراخ كنم @گر

نهان گنج آن زير اندر باشد بدان سازم بنا ديواري كه @گر

قياس بميزان نايد من ذات ناس كل بر رحمتم محضم خير

رحيم مجالي و رحمان مظهر عظيم سلطاني دور هر آدم

آفتاب چون بدل بد تا معنيش حباب ين زر زين رفت گر ظاهرش

ياددار اين حق سوي خود از اول چهار باشد سفر در عارف سير

ايعزيز است بخلق حق از مين سو تميز با اي حق سوي حق از ثاني

اينمقام اندر است بالحق ليك ايهمام خلق در خلق از چارمين

بنام خوان عالم شيخ و وقت قطب اينمقام كرد طي كه شهنشاهي آن

معنوي رازهاي سنج نكته غزنوي آنحكيم گفت خوش چه اي

يكولي بايزيدي اويسي چون صاحبدلي يك كه بايد سالها

من سلطان آن چو نايد سالها قرن يا خراسان از آيد ظاهر

تو گيسوي خم اندر دلم اي تو موي و روي وقف عالم دو اي

ريش هست درونم تو فراق از پريش مشگينت زلف چون من حال

صفات و اسما¾ بحر زان حبذا حيات آب بد كه لعلت آن خوش اي

تو جادوي نرگس زان ايخوشا تو دلجوي منطق زان ايخوشا

گفتنت نهاني راز آن ايخوش سفتنت معارف آندر ايخوش
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تو العرفان مسلك زان ايخوشا تو خندان غنچة زان خوشا اي

خون جوي گردد چشم بگريم @كر درون در شد فزون چون دردعشقش

كنم چون نگريم يا بگريم پس سوزدم هجرش نار نگريم ور

گو عقل از حديث و بگذار عشق مگو بيپايان هجران اين شرح

نفس و است bال ¾Êºا مظهر عقل آنكه بيان در
قلب طفل دو اين ازدواج از و جالل ¾Êºا مظهر

گردد متولد

كمال با اي حكيم قادر و عالم جمال اسما¾ راست حق حضرت

خبير اي عقلست جمله اين مظهر بصير هم و سميع و قيوم و حي

وصال از نوميد نفس او مظهر جالل از هست منتقم و مضل پس

جمال اسما¾ گرديده مندرج خصال روحاني عقل سرشت در

سست راه از كند ابليسي نفس درست جز نجويد عقلت سبب زين

مراد از دارد باز سر خود نفس رشاد در بايد پير گويد عقل

بنمايدت بدل اقوم منهج سازدت روشن عقل چراغ آن

بست پاي او خدمت اندر باش بدست آور وقت خضر كه @گويدت

را الف فرما ترك بوالفضوال را قاف كوه سيمرغ بجو هين

عسس از شب در بشناس را دزد نفس يكدم مزن او بيرضاي

اساس ابليسي زشت مهين ان شناس حق مينگردد ناري نفس
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بوالعجب بازيچههاي اين نقش شب و روز اندر جانت در ميكند

مار سم باطن و شهداست ظاهرش عيار آن آيد در رنگي زمان هر

رس فرياد مستعان خداي اي كس ايمان بر و جان بر ميزند

ربود دون نفس ز نفسيت حكم گشود پرچم ا@گر عقل نور ليك

رحيم اي حو نفس آدم عقل حكيم اي گردد نفس شوي عقل

روي ماه خوب طفل بزايد @كي شوي عقل آن را نفس نگردد تا

اسطقس اندر باشد مريم نفس القدس روح نفحة باشد عقل

عيان گردد آن و اين ازدواج ز جان ز خوشتر طفلكي مسيحا پس

سرخوشم من او روي حديث از محتشم اي قلب است طفل اين نام

ÂمVعشق هفت¾Îر و قلبيه سبعة اطوار بيان در

سبع اطوار از و انوار از غافل طبع چاه در مدتي دل يوسف

ثانيÃي حسنش ز مصري يوسف نورانÃي طلعت يك شبي تا

تتق زد بر سوداÄيم دل بر افق از تابد كه خورشيدي همچو

نمود گلشن جان ملك رويش ز هم نمود روشن دل آفاق سربسر

است واقف اينها از سالك عارف است عارف قلب اطوار صاحب

منفتح قلب طور ثاني طور منشرح صدر طور اول طور

بيخالف باشي خلق محب @كه شعاف آمد قلب زاطوار مين سو

جواد اي است شهود و كشف معدن فÆاد ميباشد اطوار چارمين
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العالمين اله حب معدن پنجمين طور است حب¹القلب

بس و است قلب اين اهللا حب خاص كس هيچ مينگنجد دل اين اندر

است حاصل لدني علم او اندر است دل آنسويداي طور ششم پس

العالمين رب ذات محل او هفتمين طور است القلب مهج¹

هفتخوان زين بگذرد كو رستمي پهلوان اي دلير جوانمردي @كو

بردرد پلنگي چون را او نفس رود ره اين تهمتن آن بي كه هر

رخش همچو رانش زير گردون شير بخش تاج شاه فقر بملك او

ابلهي وطرفه ناداني سخت تهي كردي گمان ار فقر بيشة

بركند دالنرا كافر @گردن زند بر پنجه كه ار فقر ضيغم

زاهدان قلب پيوند بگسلد جان شير آن بركشد ار شي غر

مكن شيري روبها شيران پيش مكن تزويري زهد اين زاهدا

انديشة پير نزد پنهان نيست

بيشة دلها و است شير چون شيخ

جذبه

نا@كاميم بود بس ده ساغري الهاميم باده زان ساقيا

چيست ز حيراني است همراه يار زچيست عطشاني بحر بركنار

است نازل وحي چو تو خواب و راي است كامل بنور چون اتصالت
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شمال گاهي يمين اصحاب ز @گاه جمال گه جاللي اسم با @گاه

كنشت گاهي و باشي مسجد @گاه بهشت گاهي و باشي دوزخ @گاه

تاب و پيچ در او زلف همچون @گاه خراب بيمارش چشم همچون @گاه

كتاب در عشري گفت مينشايد ايذولباب او تلوين زينهمه

نور اسم بر گه و قهر باسم @گه ظهور طوري كند دم هر حق زانكه

جمال بيارايد نوعي زمان هر دالل و غنج با زيباي دلبر

في Ôص اي را او شرح چگويم من

فلسفي قياس از است برون چون

كÖر Ôس

نور اهللا از ريخت خوش بادة بلور جام در گلچهره ساقي

ديد طور و درخت از الوي @كابن ديد نور آن مي خم از مست رند

عيان و غيب در نيست حق جز نه ور جان نور ندارد خودبين زاهد

ميزنند اهللا انا اني نعرة غلغلند اندر ات ذر جملة

دلكشند بصوت گويا جملگي خامشند آنها كه نپنداري تا

نور اهللا آية از بخوان خوش ظهور دارد همه در حقيقت يك

او ناسوت جز ليك بيند نه @كس او ملكوت در غرق اشيا جمله

اوست آنسوي روي سوÄي بهر پس اوست آنروي كني هرجا در روي
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اوست جود از جملگي وجود هم اوست بود گواه عالم جمله

دمدمه و است اينهمهمه آنزمان همه بيني مستقل بچشم @گر

اوست جلوات همه عالم بنگري دوست وجه از حجب خرق كني ور

نيست ار دي من دردار او غير نيست هشيار يكرگم چگويم من

عشق تسليم خوش كرده را ما جان عشق اقليم در ار سي بود دل

نياز جز نباشد عاشق چارة جانگداز و سوز خانه آمد عشق

للسموم كبيرا ترياقا @كان الغموم كل دافع دوا¾ هو

دگر نميباشد او جز نظر در جلوه@گر شد نظر اندر يار وجه

وصول اهل بر ا ام است ظاهر عقول انظار ز ا ام است باطن

من و ما درك و عقل از است غايب انجمن هر حاضر و است شاهد

عيان وحدت زانمي ده ساغري عارفان بزم ساقي مرحبا

تو هست امكان جمله و هست تو اي تو مست مستان جمله و مست تو اي

است حق مست بود حق اين با كه هر است حق دست ما ساقي اين دست

نيست دست ما ساقي دست غير نيست مست مستي هيچ او بيمي

بود بويا گل چو دل و بجان او بود گويا ما جان اندر آنكه

ميكند جداÄي ما از زناز @گه ميكند دلرباÄي نو از دم هر

دوÄي خود نباشد تو من مني تو توÄي ين حسامالد من نديم اي

شنفت ين حسامالد و گفت مولوي بسفت را معني در كو مولوي
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جفت موالناست روح با او روح بگفت حسامالدين معني در بلكه

دمشق جز نباشد معني در شام عشق غير نباشد آنحسامالدين

مولوي هم و حسامالدينم هم معنوي فيض ز آيد مدد @گر

من دين و عقل و صبر كف از برده من حسامالدين باشد من عشق

ميزنم نهاني اسرار ز دم ميكنم معاني كشف الجرم

جنون بصحراي رو دل ميرود ارغنون در نوا زن در مطربا

دلفكار و اشگبار و بيقرار بيقرار ياري سوداي از @گشته

راه ز مانده ما و است دور مرحله نگاه يك خوبان ايسلطان آخر

دانستة خود كه آنسو ميكشي بستة بموÄي جانرا @گردن

بياختيار كشد سوÄي زمان هر نگار اي را ما تو عشق جذبة

بيش زاندازه كني ناالنم @گاه خويش زلف چون كني پريشانم @گه

سرخوشي و دهيم بيپايان بسط ميكشي بينيازي بكوي @گه

توايم رستان شك از طوطÃي توايم آن ناخوشي و خوشي در

شاد الر اسري طال صبري عيل فيالمعاد ذخري و قلبي مني يا

المقر بÃس و دوزخ رضوان بيتو شكر اندر است ر شك دوزخ تو با

درست فهم و سيرت فداي من تست لطف و قهر ز رضوان و دوزخ

عالمين جمله هست هم خدا با يقين دارم خدا دارم ترا چون

ماست سلطان حضرت از اينهمه كراست آخر عظيم ملكي اينچنين
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مناجاتيميفزمايد: بيانآنكهحضرتسلطانابويزيدبسطاميدر در

لكك Ôم فانا لك انا لكونك�و ك كÖل Ôم من اعظم ملكي رب
ملكك من االعظم oالعظ انت و ملكي انت و

مجيد بخالق مناجاتي در بايزيد سلطان ميگفت خوش چه اي

است خوشتر اين و مني زان تو زانكه است برتر ملكت ز ملكم خدا @كاي

خويش ملك از اعظمي عظيم تو ريش و مسكين توام زان من ليك

عاشقان سر ز افكندي پرده روان بر آفرينت بايزيدا

است جانانه با تو مناجات زين است ديوانه عالمي بايزيدا

الهاميم بادة آن از سرخوش بسطاميم كنون من بايزيدا

كمال داده ترا صادق جعفر حال اهل مقتداي بايزيدا

جام اينست چون چيست سبويت پس كدام خراباتت مناجاتت اين

ايهمام ندارد پايان سخن اين

تمام گفتي نا ايجاد ة قص

كÇل عقل عشق نور ظهور بدايت در آنكه بيان در
Ë»ج و نفس و عقل او ثة مثل جهات از و گشت پديد

عرضيه و طوليه عقول و

پديد آمد نخست البيضا ¸ در رسيد حق از منبسط فيض چونكه

صفي مرد گويدش اعظم روح فلسفي آن خواندش اول عقل
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اثنينيت شود پيدا الجرم ماهيت و وجوب از و وجود از

بجست خود مراد ابليسي روح نخست از دوÄيت آغاز @گشت

غياث اي شد كل جسم و ونفس عقل ثالث اعتبارات از پديد پس

مال@ك بودش همين و پيدا @گشت پا@ك نفس و عقل بسيار همچنين

بصر با اي عرضيه عقول شد دگر بر آنها اشراقات از پس

بابها بس بود عقالني فرد را نوع هر مر كه افالطون @گفت

العابدين زين اد سج حضرت چارمين امام آن گفت همچنين

سبق قد القديم عند صور¸ ماخلق لكل العرش في ان

است روشن سراج آن مشكو¸ چو اين تناست چون ونوعش نوع جان چو او

مانند و مثل Ç قرين Ç شريك Ç انباز Ç همتا فتحها) (به = مال ه ÇÇ1

بيهمال1 نوع رب اندر باشد كمال و حس از است نوع در چه هر

شد انواع او تجليهاي آن

شد ابداع حضرتش از اينهمه

ظهور حقيقت آدم مع�هبوط بĤنكه اشاره در
است النوع رب

برين خلد در بوده اول در @كه زمين اندر است آدم هبوط اين

بخورد وي از بليس وسواس ز او كرد نهي حق كثرتش درخت از

شهود ملك در غيب از فتاد پس وجود نقص آن بود گناهش پس

شد بنده نك را جسم قدسي روح شد بركنده او از قدس لباس آن
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خسي هر عقل و وهم از است خارج بسي دارد نكتهها هبوطش اين

خا@ك و آب بطون از آرد ظاهر پا@ك روح هزاران صد تا آمده

كرب جنس از شود بيرون كند پر غرب و شرق جانش نسل تا آمده

حميد اي نبود درد را قدسيان پديد آرد درد و عشق تا آمده

دل مرآت در يار بيند به تا گل و آب اين عالم تا آمده

كن جسماني اشيا¾ بر حكم كند سليماني كه تا آمده

بارشد اي كند هستيها نفي بركشد را ال تيغ تا آمده

خري او هست آدمش نخوانم من خوري و خواب پي در آمد آنكه

غالم عقلت تو نفس دارد كه اي

والسالم آدم نه خنزيزي و @كلب

ايام است روح آوردن ياد Êºع آنكه بيان در
كه است عارف اXوت ملك او و را وصال

ميكشاند خود nبعا را روح

ابتهاج و سماع سر بخوان خوش المزاج علوي روح حديث از

جنون و شور سرت در زايد چه از ارغنون مينوازد مطرب چونكه

زار زار چشمت دو ميگريد چه از يار تار در ميزند نواÄي چون

بجوش آيد بدن اندر تو خون خروش در آيد چنگ چون رو چه از

ساز و سوز گه و آÄي رقص در @گاه ساز آهنگ بشنوي چون رو چه از
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تب و تاب در دلت ميافتد چه از بلب او ميگذارد ني لب چون

كباب دربر ميگرددت دل چه از رباب نغز نغمة چون بشنوي

زغن و زاغ نيم قدسم طاير الوطن حب از جمله اينها باشد

ميكشد ما اصلي شهر سوي ميكشد بباال جان چون نغمهها

آوازها بشنود جانت @گوش نوا و سماعي و وجد در چونكه

خا@كدان زين برو جانا @گويدت جان گوش اندر غيبي سروش آن

است تو زندان و زنجير اينطرف است تو گلستان و باغ آنطرف

حباب بر دريا ز قانع مشو هين جناب قدسي اي تست جاي نه اين

بيوفا جغد نه تو شاهبازي هما اي ميمون و فر خجسته اي

توايم اشراق و انوار طالب توايم مشتاق كه جانا بيا هين

سفر زين ارمغاني داري چه تا مقر و اصل از دور فتاده اي

اليقي را ما تو اليق را تو ما شايقي را ما تو عاشق ترا ما

جسمانيان با چند د مجر اي ظلمانيان با چند پا@كي نور

بست پاي اين از آÄي بيرون بلكه دست تو افشاني وجد در ندا زين

مريز من آبروي تو من جان عزيز جان كهاي گويد تنت پس

من و ما اين ميرود تو روي چون من جان اي كنم كي رهايت من

تو قربان خمسهام حواس وين تو فرمان بهر حاضر منم اين

جان و جسم اين كنند كشا@كشها بس قدسيان و جسم مقالتهاي زين

شود سالب را ناسوتيت رسم شود غالب تو ملكوت ا@گر تا
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بخوان سبحاني و طيفور قصة همان گفته خدا گويي تو آنچه

سما و ارض همه باشد من خلق الفتي مير فرمود سبب زين

سست هست رايان سست نزد ليك درست باشد عارفان بنزد اين

فالن اي را سري شيخ ة قص خوان بذله مطربانم سماع در

حزن با كنيز آن سماع از

زن ز كم بنفس آيد رشك بلكه

مطربه Iفة و ره يÌºطريق شيخ حكايت

بري شد عاليق انواع ز چون سري شيخ از بشنو حكايت اين

خواب افتاد سر ز گشته تنگدل اضطراب اندر افتاد يكشبي

زفت امر اين از دل تسكين بهر رفت شيخ آن بامداد نماز در

گشاد موضع آن از را دل عقدة اوفتاد گذارش بيماران @كوي

صفا و وجد در ديد كنيزك يك دارالشفا در تا جا هر رفت

هش است رفته حقش عشق از ليك خوش بوي با و فاخر جامههاي

پند نه را ناصح نصح پذيرد نه بند به او دست دو هر و پا دو هر

مگر خود براي همدردي ديد نظر افتادش شيخ بسوي چون

غد من لخوف خانت ما هي و يدي غلت ان رب اترضي @گفت

مفترق خيالش از مينگردد محترق گشته دوست عشق ز دل

ساز و سوز با زده سودا آن @گفت راز و عشقآميز الفاظ اين از چند
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كيست بند اندر آزاده ايندل چيست اينحال طبيب با گفتا شيخ

عمو آورده استعالج بهر او موالي را اينديوانه @گفت

حبيب يا بگفتا شد غيرت غرق طبيب گفتار ديد كنيزك چون

العاشقين وجد و سكر هو بل العالمين جنون من هذا ليس

من درد پر دل از گواهست @كه من زرد جبين بر كن يكنظر

گشتهام كبرياÄي حسن محو سرگشتهام اينچنين بيني كه من

رقيب دم هر كند مالمتها @گر ذالحبيب وداد في الابالي

مرا سازد مشتغل مالمت @كي مرا سازد مشتعل مالمت اين

بدوخت او جمال در چشمش دو هر بسوخت دل او حالت از را شيخ

شيخ سر در هو ز رمزي شد فاش شيخ سر در او عشق شد جلوه@گر

خفيست سر اين كه دختر زد بانك گريست او بر بسي و ناالن @گشت

بشناختي او ذات گر شدي چون باختي را خويشتن وصفش ز تو

احرستني هوي من وصل ثوب البستني قد اللهم قالت

افترق فيما ال الجمع مقام في محترق قلبي العين مذرأتك

كباب هستم چرا آبم در كه من آب وجدان دوا باشد را تشنه

شتاب دارم بسي خود نفي بهر آفتاب بر عاشقم من سايهام

داشتم نظرها مولي با چونكه بگذاشتم چرا را دنيا و دين

بشكستهام اعظمي طلسم من دلخستهام اينچنين و نحيف @گر

تميز با ي سر اي لبيك @گفت كنيز كاي دادش آواز سري پس

آختي من دل بر عشقت تيغ بشناختي كجا از را من @گفت
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نا@گشتهام را مخلوق چرا پس گشتهام شناسا را حق چون @گفت

كة دربند تو اختر بلند اي چة بهر از محبوس گو @گفت

آسمان بسوي باال سر @كرد زمان اندر كنيز آن زد صيحة

مشكلم گشوده تو فكر ز اي دلم مفتاح تو ذ@كر خدا @كي

نمود ناالنم مطلوب خشيت نمود زندانم محبوب غيرت

خدا بهر رهان بندش از @گفت دارالشفا صاحب با سري پس

بود بنشسته همچنان كنيزك ان گشود بندش داراشفا صاحب

بنشستة رو چه از رهاÄي تو دلخستة چه بهر از شيخ @گفت

مپيچ سر مولي امر از حق @گفت هيچ هيچ ندارم مملوكم @گفت

تنم مختار نه من اويم ملك حقم مملوك ز مملوكي چو من

عوان اي حالاست تحفهچه در @گفت نا@گهان او خواجة درآمد پس

قال و حال از سري با رفته وانچه حال سر از طبيب دادش آ@گهي

لب بگشاد ثنا و تكريم بهر ادب با آمد شيخ نزد خواجه

رب فيض از است مستغرق دلش @كه ادب بايد را تحفه گفتا شيخ

است سرور را خواجهاش مراد او است اوليتر من چو از بتعظيم او

كنيز پنداري تو و اين است خواجه كنيز اين داري محبوس چه بهر

شده مايل را گريه و حزن و فكر شده زايل سر ز عقلش چون @گفت

تميز ايصاحب خود مال همه بر كنيز اين نمودم خريداري من

مرا بكشد بكا و حزن از كه ني مرا بخشد هنر از نفعي كه تا

نيست دهر در مطربه او چون @گفت چيست كه گو بر صنعتش گفتا شيخ
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عرض اين را جوهرش آمد چه از مرض اين ابتداي پرسيد شيخ

يسار بر و يمين بر نشسته ما كنار بر بودش عود روزي @گفت

باخت خويش رنگ وجد در نا@گهان مينواخت و مينمود تغني خوش

@كا ود ذقت القلب كدرت ما عهدكا نقضت ما رب @گفت

فدا@ك روحي تو ز دورم رو چه از سوا@ك Hمطلوب و موال لي ليس

خستة دوري ز را دل چرا پس بستة سختم خويش بعهد تو

يكسلسله بر بنديم زمان هر مرحله از اندازيم دور چند

برشكست را طرب اسباب و عود جست جاي از نا@گهان و بگفت اين

چيست بهر از گداز و سوز اين نه ور كسيست مفتون گفتيم همه ما

قدر امر غيبه من جري قد ظهر قلبي في الحق ان قالت

ما والس االرض في ماض حكم¹ الهدي في واصطفاني اهللا ني خص

بها من بر بود ايخواجه @گفت ماجرا ايشان از بشنيد چون شيخ

مهم آيد برون تو خسوف @كز ميدهم بهايش از زياده من

رهي آيد پيش بلكه بخانه رو تهي دست با شيخ بيامد پس

رفت مردانه دعا در و نياز در رفت خانه اندر آنحال با چونكه

كرد احباب از خويش نمود وا كرد الباب دق يكمرد نا@گهان

است مشكل عقد حالل دل اهل است دل اهل ديد شيخ گشودش در

زري بدره ببر گفتا هاتفي سري اي بودم خواب اندر @گفت

را آ@گاه آندل آزاد سازد را آنماه سري شيخ خرد تا
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صفا و وجد در ديد را خواجهاش دارالشفا در بر آمد صبح

آ@گهي دادند دوش ندهم تحفه دهي عالم همه گر شيخا @گفت

الوري مولي آن رازق و است @كافل خدا بهر از است آزاد بلكه

رهگذر زين او از مقصود بد وانچه بسر آوردم تحفه داستان

اGيه ¾Êºا اعيان ظهورات در عا� رجوع]سلكي
است اGيه ¾Êºا از اdي مظهر چñي هر آنكه و
ملكوت� ظهور و قهريه و لطفيه ¾Êºا Iقيق و

سف� و عليا

بمن را اليزالي نكتههاي شكن ر شك طوطي اي بازگو

است اصدق و صواب نطقي اينچنين است حق غيب از تو گوياي نطق

فكر از ني لدن علم اين هست شكر و قند بسي نطقت از ريزد

جان سلطان آن اشراق از هست مهوشان سر ز ميگوÄي آنچه

سماع آهنگ به آÄي بنطق تا شعاع و فيض او از روح بر ميرسد

يزل لم جمال از ميسراÄي ازل اسرار شرح بيهشانه

نكوست خود بجاي هم بد مبين بد اوست از اسمي مظهر بيني هرچه

طريق شرط از آمد جداÄي @كي رفيق و يارند اغيار همه پس

ساخته عالم كار نگاهي وز انداخته رخ ز مهوش آن پرده

صفات اسما¾ و ذات جلوههاي ذات غيب از بدل هميتابد زو
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است اقدم حقايق بر هويت آن است اعظم اسم عارف بنزد هو

حيات آب است ظلمت درون در ذات حيث من مظهري ندارد هو

است مختفي كنز ذات ي هو هو است منتفي اشاره هم و رسم و اسم

آنشÃون گردد معقول پس هست كمون در صفاتش و اسما¾ ليك

عظيم اسمي شود حسنش از ظاهر قديم ذات خود معشوق بود چون

رمه اسمايش و سرخيل بود او همه اسما جامع جامع اسم

است عالم قطب و حق خليفه @كه است آدم اعظم اسم اين مظهر

بدان هش الل معني و صورت بخوان او لوح ز را اسما جمله

ايهمام شد مندرج وي در جمله امام اسما ساير بر بود او

كمال صفتهاي از آمد ظاهر جمال زيبا اي قادر و عليم پس

بصير هم و سميع اسم پديد شد خبير خداوند اشراق ز پس

پسر اي انسان و حيوان مظهرش بصر و سمع هم علم هم و قدرت

ملك ميايد سبوح مظهر فلك آمد محيط اسم مظهر

باثبات شÃي قيوم مظهر نبات و حيوان ز الحي مظهر

ما ارواح آن الباطن مظهر ما اشباح آن الظاهر مظهر

بدان را كوا@كب اين ر المدب جهان خورشيد النور مظهر

آب جسم آمد المحيي مظهر سحاب اين است جواد اسم مظهر

است سركش و جانگداز و خانهسوز است آتش جسم القهار مظهر

بيشكي جمالي بر صادق هست يكي بر اسما از چند غالب ليك
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رفيع هر از است باالتر او بلكه وسيع و است عظيم اسما عالم

دايمند اسما و اشيا حادثند قايمند باسما اشيا جملة

وحرفكسبربستطرف صوت ز @كي صوتوحرف مقوله از اسماست نه اين

است شبنمي اعيان و درياهست چو او است عالمي اسما ذات حريم در

قديم فياض ز قهري و لطفي نديم اي است دوقسم بر اسما جمله

مال@ك را شياطين آمد محض قهر پا@ك ارواح مظهرش خالص لطف

است آدم جاي و محسوس عالم اينعالمست قهر و لطف چون شد جفت

كثيف شيطاني ارواح عالم لطيف نوراني ارواح عالم

است روحاني و ملكوتي آن نه ور است ظلماني مقصدم كثافت زين

است شيطاني عالم و جن جاي است ظلماني عالم آن طبع ظل

باسم روحاني هست و است واقع تحتجسم استليكن روحاني @گرچه

پرست حق دارد و است جن او نام هست جسم بر نزديكتر زو هرچه

بود ايمان با انسان دشمن بود شيطان بود Öد ع Öب ا او, وانچه

بيقرين آن است ت عز مقام از لعين آن است مضل اسم مظهر

گريز نامردان گيرند او از تا عزيز يار در بر نشسته او

نيست آ@گاه دل جز او اليق نيست راه اين اليق كس هر زانكه

هفتخوان زان بود اول منزل جان ترك و جاه ترك و مال ترك

كني وي از تهي خود نفس نه تا

كني طي كي را عشق شهر هفت
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در ت½Íف را وسف� عليا ملكوت آنكه بيان در
اتصال را مكاشف� ÏÉبع گاه و است طبيعت nعا
چون و كنند اعتقاد مبدأ و شود حاصل دو wر
بغلط را ÏÉبع گاه است æنورا هم سف� ملكوت

اهل را خود و كنند دعوي بباطل و اندازد
پندارند وصل

شر ال فع جهان اندر است فاعل اثر عالم در راست سفلي چونكه

وجود اندر قاÄلند مÆثر دو شهود ارباب ز بعضي سبب زين

گفتهاند شيطان سوÄات جاعل گفتهاند يزدان خيرات فاعل

سفتهاند معني در بيانش در گفتهاند ظلمت و نور دو اين برخي

بخوان را او امور كل خالق بدان واحد از بد و نيك فاعل

العالمين رب ز بنگر شر و خير بين به حق دست دو را عالم آندو

نگر يكتا گشا يكتاÄي چشم ببر را دوÄيت ننگ ميان از

يشا¾ من يذل هم و يعز هم يشا¾ من يضل تو قرآن ز خوان

است مطلق اندر فاني مقيد هر است حق زافعال نيز شيطان فعل

است وي آن بيني به گر مÆثر صد است پي در باشيا حق وجود چون

برت آيد ماه چون روÄي با ديو رهبرت نباشد شيخي گر ليك

زايدت ريوي و مكري دمبدم بنمايدت حق چو را باطل نقش

روشنش بيني است محض ظلمت گلشنش بيني است نفس @كلخن
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است كوري آن دهد بين باطن چشم است دوري آن و بنمايد حق قرب

نهان اندر است قاتل سم همچو ان است زهر بخشدت ر شك كه @گر

رسول از بشناس تو را بومسيلم قبول هرگز او اقوال مكن هين

شود كي مهدي ال دج هر نام بود طي كي لقب را خسيسي هر

زند گو اين كجا هوسنا@كي هر زند پهلو معجزه با كي سحر

البصر مازاغ كه ديدش موبمو نظر اهل آن تيز ديدههاي

عقد و حل باهل پنهان شود @كي نقد نقد نقد و قلبآميز نقدهاي

كنند بيحد مردمان خريها زين

كنند احمد را بوجهل هر نام

از اشيا Yة چون آنكه و قدر اÌºار از ة Øc بيان
است اGي وحي در چنانكه هاند يGا ¾Êºا لوازم
يظلمون انف«Îم كانوا لكن و ظلمناهم ما و
ØFع اليسÃل كه نيست راهي را اع�اض پس

يسÃلون هم و يفعل

مرحبا جانان پيك اي مرحبا سبا شهر هدهد اي مرحبا

دلبري كوي ز بخشي جان پيك پروري جان تو ايكه جانان پيك

همي آيد گلرخان آن از يادم همي ميĤيد تو از جانان بوي

ختن و ختايست رشگ خوشي در وطن دارد ما دلدار كجا هر
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دمشق و مصر ني است روح @كشور عشق اقليم بود موطن اين چيست

بود جابلسا و جابلقا شهر بود عنقا حضرت اشيان

است جانانه دلبر خانقاه است وحدتخانه و است خرابات اين

بينشان از بجو را نشانش رو نشان منزل اين از ميجوÄي ايكه

تبصرون ال ما جنس از عالمي برون گيتي از اقليم اين هست

است فخرالوري او كه سلطاني جاي است القري ام آن است يار كجا هر

است عاقل طريق كي عاشق راه است دل بيابان از شهر اين راه

سما و ارض از راهش جوÄي چند ما يار شهر است توحيد @دار

رضا باشي اقتضا كرده هرچه قضا لوح را اقليم آن خوانم

مدر بر را القدر سر پردة القدر سر او اندر مكمون هست

نهفت من نتانم ميگويد چه او سفت اسرار ر Ôد يارم چون ليك

پرست مي دريادالن آن غير مست حال نداند هشياري هيچ

هيان الل ديدة بيند آنچه عيان بيند كي محجوب ديدة

ودود رب بر هست اعتراضت وجود سر از واقف نباشي چون

ماست افكار از آثار آن باز ماست آثار ما اعمال خدا @كاي

حميد رب اي امرت ر مسخ جان پديد شد جان از افكار آن باز

عطا فرمودي تو را شهوت و خشم خدا اي سرشتم در گوÄي باز

رحيم ايخداوند سازم چه من رجيم ديو آن وسواس همه با

تست مرزوق همه مÆمن و @كافر تست مخلوق بود شيطان مضل @گر

فتنتك اال رب يا هي ان قسمتك االشيا تقديرات @كان
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دست ز را ما ميرود دل الجرم مست چشمان دلبران بر دهي تو

كاردان حكيم اي من آلتم آن غير نگردد خواهي تو آنچه

مجيد رب اي تو را د محم هم پديد كردي را بوجهل بولهب

بسي را كافر چيست طاعت امر كسي هر نهاد ميداني تو چون

مينمود بسجده امرش رو چه از بود فاش بليسش از سجده ترك

بود ما بدست امري كجا پس بود اسما اقتضا از همه چون

ميشود طي اينزمان كه آنزمان ميشود كي قدر اسرار حل

گمرهست اينجا اندر عقل مفتي رهست در تا نهان حجابات اين

بدان خود از را فعل و اختيار نكتهدان اي كثرتي اندر تو چون

اختيار است اختيار است اختيار يار فعل آمد حكمت و بعلم چون

جلوه@گر زو القدر سر شود @كي مختصر و تنگ الفاظ عالم

دق و طعن اين مزن نميداني چون ادق معني از يست سر او بلكه

بخند خود بريش رو رو احوال بند به لب باشد چه فعلت چة تو

فعل ا عم اليسÃل مزن دم يزل لم ذات تجليهاي در

نمود را خود او در مطلق هستي بود چه هر اشيا ذات اقتضا¾

قدم درياي ز امواجي هست عدم جز و وجود جز معاني اين

شهود و غيب در كرده تجلي @كه وجود اطوار امواج اين هست

آشتي نه و ماند جدالي ني برداشتي ميان از امواج چونكه

الكالم تم شود همديگر عين ايهمام اغيار و يار ايمان و @كفر

غفور بر اعتراضت از بند به لب نور درياي آن اندر كلند صلح
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است معتزلي دگر جبري يكي @كه است احولي از اعتراض و جدال اين

بخند را ض مفو و جبري ريش بند به لب رو كو تفويض چه جبر

اختيار و جبر است وهم پس نيست نگار آن جالل جز و جمال جز

كجاست شبنم نگر بيپايان بحر كجاست آدم و عالم حقيقت در

بن ز كن بر را موهوم هستي كن عشق در رو و بگذار را عقل

يار باالي جز چيست استقامت يار زابروي جز نيست اعوجاجي

عشق غير نداند كثرت و وحدت عشق غير نخواند ملت از عاشق

وجهه اال هالك @كلشÃي مجو ممكن از فعل و وصف و ذات

شدن اني رب وجه اندر محو شدن فاني بايدم هم فنا وز

شاهوار آرم بر وحدت ÆلÆل وار اص غو بحرالقدم تك در

بسيط و است محيط ذاتم @گوهر محيط بر درآيم دريا اين از چون

المبين هوالحق هستي باطن آستين در بود توحيدم @گنج

ادا وحدت بكن خوش نواÄي با صفا با محبت بزم مطرب

بدم هستي در تو را وحدت صور دم اسرافيل تو عشقي مطرب

اذن از من بشنوم را نعرهات

لدن من عليم بينم رخت هم

بذل ع� قدرت ان م½Íي ذوالنون قول بيان در
الصوفيه هات Øب� فالتشتغل اال و فتعال الروح

االفناتعال علي تقدر ان قال حال ارباب قدوة ذوالنون شيخ

شوي اني رب وجه اندر فاني شوي فاني خودي از تواني @گر
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هات تر كن كم نه آور عشق سوي ذات وصف از فنا گر ميتواني

بدان فقرش از وصف و ذات ترك رابخوان فخري الفقر نبي از

سالكان سراج تو جان نور جان نور داري كه ذوالنون مرحبا

خلق دربند صوفي دلق @كهنه دلق كهنه رسوا تو قول از @گشت

كرد جام در مÃي خوش تو ساقي كرد خام رهروان قولت پخته

رسد كاينجا رهروي آن خوشا اي جسد ني ذوالنون گفت روحي بذل

است قابل كي او جز را روحي بذل است حاصل گر نادرا, جسمي بذل

مريز ديگر را فقر آبروي عزيز اي فقر از شمه يك بود اين

امين اي است شهود و وجد او موج سالكين بحرالبال¾ شد فقر

نشان را او ذات امكان بود @كه بدان روÄي سيه آن باشد فقر

كني كي مستي باده نگردي تا كني كي هستي نيست نگردي تا

تست ز هستيها كه تو نيستيÃي تست ز مستيها كه تو خود بادة

يافتي آنجا در مطلق هستي بشتافتي نيستي اندر چونكه

بسر سر هستي تو عالم هستي زبر و زير شود هستيت چونكه

ناپديد گردد عشق در عاشقي نديد يارش رخ جز عاشق چونكه

جنون اين مجازي مجنون بر هست ذوفنون اي است ليلي وصف عشق

اينجهان اندر مجنونيش نام زمان اندر نام دو را مجنون هست

بود علوي عالم در او نام بود ليلي كان هست ديگر نام

عيان شد ليلي و مجنون وحدت ميان در نبود وصف و نام چونكه

بخوان دل از شمس گفتار باقي

بدان عرفانش روح رساله وين

پايان
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