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 : کیمیای صبر

 ج رَحَ  در  چندى   بود  و  كرد  صبر

                      ! فالن  اى   ،كرد   قرين  حق   با  را   صبر

 آفريد   حق  كيميا  هزاران  صد
 

 ...   جرَفَالْ  احُتَفْمِ  رُبْالصَّه  ك  شد  كشف 

 ! بخوان   آگه  را   «رصْعَالْ  وَ »  آخرِ

 نديد   آدم  صبر  همچو  كيميايى
 

 ***** 

 :  و شکایت نیست اعتراض  اهل حق ولیّ

                    عتراض اِ  را   ولى  دوَبْنَ  سبب   زين 

                    دهد   انگورت  ،باغت  بسوزد  گر

 دهد   دستى  را  دستبى   شلِ  آن

                      برفت  ما  از  تراضاعْ  وِ  ،ملِّسَالنُ

                        رسد   گرمى  مرا   آتشبى   كهچون

 روشنى   او   دهد  چون  چراغىبى
 

 عتياض اِ  فرستد   ،دتانَسْبِ  چه  هر 

 دهد   سورت  ماتمى  ميان  در

 دهد   مستى  دلِ   را  اهغم   نِاك

 فت زَ  مفقود  از  آيدمى   عوض  چون

 د شَ كُ  را  ما  آتش   گر  راضيم 

 ؟كنىمى   افغان   چه  ،شد  چراغت  گر
 

 ***** 
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 خالصۀ داستان دقوقی و ابدال

   بگردان!   را حُکْم  این که نکنند  البه و دعا و اَحکام به  اندراضى که  اولیا از بعضى صفت

آن  اكنون  بشْنو(  1)                    رهروان   قصّة 

                       ديگرند   خود  دعا  اهل   اوليا  ز

                     اوليا  ز  شناسممى   ديگر   قوم

                     كِرام   آن  رامِ   هست  كه  رضا   از

 شناخت   كى  روقىفُ  اين  روقىطُ  هر(  5)
 

 جهان   در  اعتراضى  ندارند  كه 

 دَرَند مى   گاهى  و  دوزندهمی   هگ

 دعا   از  باشد   بسته  شاندهانْ   كه

 حرام   شد  قضاشان  دفعِ  جُستنِ

 بتاخت  دولت  اين  در  تا  دَقوقى  جز
 

                        اى ديباجه   خوش   داشت  دَقوقى  آن

              آسمان  بر  مه   چو  شدمى   زمين  بر

               نماز   در   شب   بُد،   سِيْر  اندر   روز 

               بدخوى   از   نه  خَلق،  از  مُنقطِع

                        آب   همچو  نافع   و   خلق  بر  مُشفِقى(  10)

 مُستقر  و  مهربان   را  بد  و  نيك

               قيام  و  اوراد   و  تقوى  چنين  با
 

 اى خواجه   كرامت صاحب  و  عاشق 

 روان   روشن  زو  گشته  را  روانشب

 باز  همچو  او   باز  شاه  اندر  چشم

 دُوى   از  نه  زن،  و  مرد  از  مُنفرد

 مُستجاب  دعايش   و   شفيعى  خوش 

 پدر   از  ترشَهى   مادر،  از   بهتر

 مُدام   بودى  حق  خاصانِ  طالبِ
 

 ساحل   سوى شمع هفت مثالِ  نمودنِ

                    وار مشتاق  شدممى   روزى   گفت:

                        اى قطره   در   قُلْزُمى  ببينم  تا

گام    به  ساحل  يك  سوى  رسيدم  چون(  15)

                     ناگهان   ديدم  دور  از   شمع  هفت

                     آن   از  شمعى  يكى  هر  شعلة  نورِ

                       گشت   خيره  هم  خيرگى  گشتم،  خيره

                     است؟  افروخته  هاشمع   چگونه  اين

خَل20)  بود  گشته  چراغى   جويانِ  ق( 

 يار   انوار  بشر   در  ببينم  تا 

 اى ذرّه   اندر   دَرْج  آفتابى

 شام    وقتِ  و   روز   گشته  بيگه  بود

 ن آبد  شتابيدم  ساحل   آن  اندر 

 آسمان   عِنانِ  تا  خوش   برشده

 گذشت   سر  از   را  عقل   حيرت   موجِ

 است   دوخته  اينها   از  خَلْق   ديدة  دو   كاين

 فزودمى   مه  بر  كه  شمعى  آن  پيش
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                       يَك   هفت  شدمى   كه   ديدم مى   باز

                     شد  هفت  ديگر   بار  يك  آن  باز

                     هاشمع  ميان  اِتّصاالتى

                       هاشمع  كآن  دوان  رفتم  پيشتر

                        خراب  و  مدهوش  و  خويشبى  شدممى(  25)

                        اين  اندر  عقلبى   و  هوشبى   ساعتى

                        برخاستم  آمدم،   هوش   با  باز
 

 فلك   جيبِ  او   نور   شكافدمى

 شد   زَفت  من   حيرانى   و  مستى

 ما   گفت  و  زبان  بر  نيايد  كه

 ؟كبريا  نشان  از  است  چيز  چه  تا

 شتاب   و  تعجيل  ز  بيفتادم  تا

 زمين  خاكِ  سرِ  بر  اوفتادم

 پاستم  هن  سر   نه  گويى  رَوِش  در
 

 درخت   هفت   شمع ها  آن شدنِ باز

                       مرد  هفت  شد  نظر  اندر  شمع   هفت

 دُرد    روز   نورِ   ، انوار  آن  پيشِ

                       درخت   شكل  شد   مرد  يك  هر  باز(  30)

                    شاخ   نيست  پيدا   برگ   بُهىِّ ان  ز

                       زده   سِدره   بر   شاخ  درختى   هر

                      زمين   قعر  در   رفته   يك   هر  بيِخ

                        ترروى خندان   شاخ  از  بيخشان

 زور   ز  برشكافيدى  كه  اىميوه(  35)
 

                        گذشتمى   ايشان   بر  كه  ترعجب   اين 

                      باختندمى  جان   سايه  آرزوىِ  ز

                         هيچ   ديدندنمى   را  آن  ساية

                     ها ميوه  وين  بينوا،  هاكاروان 

                        خلق   چيدندهمى   پوسيده  سيبِ(  40)

                         رويد!   سو  كاين  شانگفتمى  كسى  گر

 مست   مسكينِ  كاين  گفتندمى   جمله
 

 الجورد   سقفِ  به   شدمى   نورشان 

 سُتُرد مى   را   نورها  صالبت   از 

 بختنيك   ايشان   سبزىِّ   از   چشم

فراخ   از   گشته   گم  هم  برگ  ميوة 

 شده   بيرون  خَال  از  بْوَد؟ه چ  سِدره 

 يقين   بُد  ماهى   و   گاو  از   زيرتر

 زبر   و  زير  اَشكالشان  آن  از  عقل

 نور   برقِ  جَستى  ميوه  از  آب  همچو
 

 دشت،  و  صحرا   از  خلق   صدهزاران 

 ساختند،مى   بان سايه   گليمى  از

 پيچ!پيچ   هاى ديده   بر  تفو  صد

 خدا!   اى  است؟  سِحر  چه   ريزد،مى  پخته

 حلق خشك   يغما  به  افتادهدرهم 

 شويد،   عَدمُستَس   اَشجار  اين  از  تا

 است  شده   ديوانه  اللَّه  قضاء  از
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                     بختنيك   من   پيشتر  راندم   گفت:

                      دَمى   هر  شدمى  فرد  شد،مى  هفت

                     نماز   در  درختان  ديدم  آن  از  بعد(  45)

                       امام  مانند  پيش  از  درخت  يك

                     سجود  آن  و   ركوع   آن  و  قيام  آن

 بافروز!   كاى  خدا  اِلهامِ  آمد
   

 درخت   يك  جمله  هفت  آن  شد  باز

 ! همى  حيرت  از  گشتممى  سانچه   من

 ساز   كرده   جماعت   چون   كشيده   صف

 قيام  در  او   سِپ  اندر  ديگران

 نمودمى   شگفتم  بس   درختان  از

 هنوز؟   ما  كارِ   ز  دارى  عجب  مى
 

 درخت    هفت   آن شدنِ  مرد هفت

                     مرد  هفت  آنها   گشت   ديرى  بعد

                      ارسالن   هفت  آن   كه  مالممى   چشم(  50)

                       راه   ز  من  رسيدم  نزديكى  به  چون

 :سالم  آن  جوابِ   گفتندم  قوم
 

 بشْناختند؟  مرا   چون  آخر»گفتم:  
 

                       زود  بدانستند  من  ضميرِ  از

                      عزيز!   كاى  خندان  دادند  پاسخم(  55)

 خداست   با  تَحَيُّر  در  كاو  دلى  بر
 

                      آرزوست   را   »ما  گفتند:  آن   از  بعد

                       من   كه  ساعت  يك  ليك  آرى »  گفتم:

                     پاك  هاىصحبت  به  حل  آن  شود  تا
 

                     تو راست   فرمان  هين   كردند،  چنين  سَر(  60)

                      بىمُجت  گروهِ  آن  با  ساعتى

                        جان  رَست  ساعت   ز  ساعت  آن  در  هم
 

 فرد   يزدانِ  پىِ   ،قَعْده  در  جمله 

 ؟ جهان  از  دارند   چه  و  نداكيان  تا

 اِنتباه   از  سالم   را  ايشان  كردم

 ! «كِرام  تاجِ  و  مَفَْخر  دَقوقى،  اى »
 

 ! «ننْداختند  نظر  من  بر  اين  از  پيش
 

 فرود   از   بنْگريدند   را  دگريك 

 ؟نيز  تو  بر  اكنون  است  بپوشيده  اين

 راست؟   و  چپّ  رازِ   پوشيده  شود  كى
 

 دوست«!   پاك  اى  تو،  به   كردن  اقتدا

 زَمَن   دورِ  از  دارم   مشكالتى

 «. خاك  ز   انگورى  درويَ  صحبت  به  كه
 

 بخاست  كردن  چنين  سَر  از  دل  تَفِّ

 جدا،   خود  از   و  گشتم  مراقب  چون

 جوان   گردانَد  پير  ساعت  كهزآن 
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 شدن   خواست غرق که کشتى آن افغان نماز میانِ در دقوقى شنیدنِ

                       ساز  كرد  امامت  در  دقوقى  آن

                       قيام  در   او   پى  در   جماعت   وآن

                        فتاد   دريا  سوى   چشمش  ناگهان(  65)

                         ىاكشتی   او   ديد  موج   ميان  در

              عظيم  موجِ  هم  و  ابر  هم  و  شب  هم

                        خاست   عزراييل  همچو   تندبادى

                       كاسته  مهابت  از   كشتى  اهل 

               زدندمى   سر  بر   نوحه   در   هادست(  70)

                زمان   آن  ، تَضَرُّع  صد  با  ،خدا  با

                       هيچ   كه   هاآن   سجود  در   برهنه   سر

                       راست   ز  نه  و   بود  چاره   شانچپ   ز  نه

                         آه  و  زارىّ  در  و  ايشان  دعا  در
 

 نماز   در  درآمد   ساحل  آن  اندر 

 امام!   بگْزيده  و  قوم  زيبا  اينْتْ

 داد«!   »داد  دريا:  سوى   از   شنيد  چون

 ى ازشتی   و   بال  در  و   قضا  در

 بيم  قابغَر  از  و  تاريكى  سه  اين

 راست   و  چپّ   اندر   آشوفت  هاموج

 برخاسته   هاواويل   نعرة

 شدند   صلِ مُخ   همه  مُلِْحد  و  كافر

 جان   به  كرده   نذرها  و  عهدها

 پيچ پيچ   از   نديد   قبله  رويشان

 دعاست   هنگامِ   مُرد،   چون  هاحيله 

 سياه   دودِ  شده  زيشان  فلك   بر
 

 کشتى   خالصِ در دقوقى شفاعتِ و دعا

               بديد   را  قيامت  آن  دقوقى  چون(  75)

                        فعلشان!   اندر  منْگر  ب!»يار  گفت:

                       بازبَر!   ساحل  به  شانسالمت   خوش

                       مَدى! سَر  رحيمِ   اى   و  كريم   اى 

                        گوش!   و  چشم  صد  رايگان  بداده  اى

               عطا   بخشيده  حقاقاِست  از   پيش(  80)

               عظيم   گناهانِ  ما   از   عظيم!  اى 

                        سوختيم   را  خود  حرص   و   آز  ز  ما

               آموختى   دعا  كه  آن  تِحُرم
 

 دويد   او  اشك   و  جوشيد  او  مِ رَح 

 نيكونشان!   شهِ   اى   گير،  شاندست

 بَر   و  بحر  در  تو  دست   رسيده  اى 

 دى! ب  اين  بدسگاالن  از  درگذار

 هوش!   و  عقل  كرده  بخش  ،رشوت  زبى

 خطا   و  ران كُف  جمله   ما  از  ديده 

 حريم   در  كردن  عفو  توانى  تو

 آموختيم   تو   ز  هم  را  دعا   وين

 «.افروختى   چراغ   ظلمت  چنين  در
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                       دعا   لفظش  بر  رفتمى  چنينهم 

                        دعا   آن   و  چشمش،  دو   از  رفتمى   اشك

                       است   ديگر   خود   ن اخودبی   دعاى   آن(  86)

 فناست   او  چون  كند،مى   حق   دعا  آن
 

              پهلوان   آن  دَمِ  از   كشتى  رَست

                     حَذَر   در  ايشان   بازوى   مگر  كه
 

 باوفا   مادرانِ  چون  ،زمان  آن

 سَما  بر  برآمدمى   وى  از  خودبى

 است   داور  گفتِ  نيست،  زو  دعا  آن

 خداست   از   اِجابت  آن  و  دعا  آن
 

 گمان،   خود  دِجَه   به   را   كشتى   اهل  و

 هنر   از  تيرى   انداخت  هدف  بر
 

  و غیب پردة در شدن ناپیدا و ایشان پریدنِ و دقوقى شفاعت و دعا بر جماعت آن کردنِ انکار

 زمین؟   رد یا  رفتند هوا رد  که دقوقى شدنِ  حیران

                       كام   به   آمد  و   كشتى  آن  رَهيد  چون(  90)

                    همدگر   با   افتادشان  فُجىفُج 

                        سِر  گفتند  دگر  آن  با  يكى  هر

                      كنون   نكردستم  »من  يك:  هر  گفت

                     درد   ز  ما  امامِ  اين  »مانا  گفت:

                     يقين!   يارِ  اى  كه  ديگر  آن  گفت(  95)

                      اِنقباض   از  است  بوده  فضولى  او
 

                       بنْگرم  تا  سپس،  كردم  نگه  چون

                        مقام   در  نديدم   را  ايشان  از  يك

چپ،  نه                         زير   نه  باال،  نه  راست،  نه  به 

                      گشت  آب  گويى  بودند،  هادُرّ(  100)

                      همه   دَم  آن   شدند  حق  قِبابِ  در

                       را   قوم  كاين   ماندم  تَحَيُّر  در
 

                    او   چشم  از  شدند  پنهان  چنانآن

 تمام   هم   جماعت   آن   نماز  شد 

 پدر؟   اى  ما؟  از  كيست  فضولى  كاين

 تَتِرمُس  دقوقى  پشتِ  پسِ  از

 «.درون   از  نه   برون،   از  نه   دعا   اين 

 بكرد«.   مُناجاتى   بوالفضوالنه

 چنين   اين   نمايد مى   هم   مرا   مر

 .اِعتراض   ق مُطل  تارِ مُخ   بر  كرد
 

 كَرَم،   اهلِ  آن  گويندمى   چه  كه

 تمام   خود  مقامِ  از   بودند   رفته

 چير   قوم  بر   نشد   من  تيز  چشمِ

 دشت   به  دىگَر  نه   و   پا  نشانِ   نه

 رَمِه؟   آن   رفتند   روضه  كدامين   در

 ما؟   چشم  بر   حق  بپوشانيد  چون
 

 جو   آبِ  در   ماهيان  غوطة  مثل
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 بمانْد   ايشان  حسرت   در  هاسال(  105)
 

                     جو   چوهم   چشمِ   دو   با  دقوقى!  اى 

                        است   جُستن  دولت  نِرُك  كه  ؛بجو  هين

                         پرداخته   جهان   كار  همة   از 

 

 رانْد   اشك   ايشان   شوق  در   عمرها
 

 بجو!   را  ايشان   اوميد،  مَبُر  هين

 است   بستن  اندر   دل  در  گشادى  هر

 فاخته   چون   ،جان  به   گومى   كو«  و  »كو

 

 

 

 

 

 

 
 

  



9 
 

 »دقوقی« داستان   ترین مباحث و مسائلمهم

 

 ( برخی از اولیا اهل دعا نیستند:  1

آن   اكنون  بشْنو                     رهروان   قصّة 

                       ديگرند   خود   دعا  اهل  اوليا  ز

                     اوليا  ز  شناسممى   ديگر   قوم

                      كِرام   آن  رامِ  هست   كه   رضا  از

                       خاص   بينندهمى   ذوقى  قضا  در

 گشود   ايشان  دل  بر   ظَنّى  حُسْنِ

                       كار   كُلّىِّ  چون   كه   بشْنو   قدر  اين 

                        شد  بنده  رضاى  حق  قضاى  چون

                       ثواب   و  مزد   پى  نه   تَكَلُّف،   نه

               خَوذ  بهر  نخواهد  خود  زندگىِّ

                        است   مَسْلكى  را  قِدَم  امرِ  كجا  هر

                گنج   بهر  نه  زيد،مى   يزدان  بهر

               او  خواستِ  براى  ايمانش   هست

                بُوَد   حق  براى  هم   كُفْرش  تركِ

                او   خوى  آن   اصل  ز  آمد  چنين  اين

                         رضا   بيند  او  كه   خندد  گهانآن

              بُوَد   اين  خلقت  و  خوى  شكه   اىبنده 

                دعا   يا   او،   كند  البه   چرا   پس

                       او   فرزندانِ  مرگِ  و  او  مرگ

                        وفا   با  آن   بَرِ   فرزندان   نَزْعِ

                        مگر  اِلّا  دعا؟   گويد  چرا  پس

 جهان   در  اعتراضى  ندارند  كه 

 دَرَند مى   گاهى  و   دوزند  گهى  كه

 دعا   از  باشد  بسته  دهانْشان  كه

 حرام   شد  قضاشان  دفعِ  جُستنِ

 خالص   كردن  طلب   آيد  كفرشان

...   جامة   غمى  از  نپوشند  كه  كبود 

 كردگار   امر   به   جز  نگرددمى

 شد   خواهنده  اى بنده   را  او   حُكْمِ

 مُسْتَطاب   شد  چنين  او   طبعِ  بلكه

 مُسْتَلَذ   حياتِ  ذوقِ  پىِ  نه

 است   يكى  پيشش  مُردگى  و  زندگىّ

 رنج   و  خوف  از  نه  مُرَد،مى   يزدان  بهر

 جو   و  اَشجار  و  جَنَّت  براى  نه

 رود   آتش  در  آنكه  بيم  ز  نه

 او   جوى  و  جُست  به  نه  رياضت،  نه

 قضا   را  او   شكر  حلواىِ  همچو

 رود؟   فرمانش  و  امر  بر  جهان  نه

 ! قضا  اين   خداوند،   اى   بگردان،   كه

 گلو   در  حلوا  چو  پيشش  حق   بهر

 بينوا  شيِخ  پيشِ  قَطايِف   چون

 دادگر   رضاى  بيند  دعا  در
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 ******** 

 ( سیطره و چیرگی خدا بر همۀ امور جهان:  2

                     درخت   از   نيفتد  در  برگى  هيچ 

               گلو   سوى  نشد  لقمه  دهان  از

                        است   آدمى  زِمامِ  كآن  رغبت  و  ميل

                         اى ذرّه   هاآسمان   و  هازمين   در

                نافذش   قديمِ   فرمانِ  به  جز

                         تمام؟   را  درختان  برگ  شْمُرَدكه
 

قضا    بخت  سلطانِ  آن  حُكْمِ  و  بى 

 »ادْخُلوا«!   كه   حق  را  لقمه  نگويد  تا

 است   غَنى  آن  اَمْرِ  رامِ  آن  جنبش

 اى، پَرّه   نگردد   نجنبانَد،  پَر

 خَوش   نيست  جَلْدى   و   كرد  نتوان  شرح

 رام؟   نُطْق  در  شود  كى  نهايتبى
 

 ******** 

 ( عشق دوزخ اوصاف است:  3

                        خَود   رحمِ   از  نه  دعا  وآن  شفاعت،  آن

                        است  سوخته  دَم  همان  او  را  خود  رَحْمِ

                        او  و  است  عشق  او  اوصافِ   دوزخِ

 شناخت  كى  فَروقى  اين  طَروقى   هر
 

 رَشَد،   صاحب  بندة  آن  كندمى 

 است   افروخته  حق  عشقِ  چراغِ  كه

 مو   به  مو  را   خود  اوصاف  مر  سوخت

 بتاخت  دولت  اين  در  تا  دَقوقى  جز
 

 ******** 

 ( سفر:  4

               ساختى  كم   مسكنى   مقامى  در

                         روز  دو  باشم  گر  خانه  يك  »در  گفت:
 

 انداختى   دهى   اندر   روز   دو  كم 

 «.فروز   من  در   كند  مسكن   آن   عشقِ
 

 ******** 

 بدون بدخویی:   وارستگی( 5

                بدخُوى   از  نه  خَلْق،  از  مُنْقَطِع
 

 دُوى  از  نه  زن،  و  مرد  از  مُنْفَرد 
 

 ******** 
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 ای: ( عشق آگاپه 6

                       آب  همچو  نافع   و  خلق   بر  مُشْفِقى

               مُسْتَقَر  و  مهربان  را  بد   و  نيك

»شما  گفت                         مِهان!   اى  را،  پيغمبر: 

                   منيد  اَجزاى   جمله  كه  سبب  زآن
 

 مُسْتَجاب  دعايش   و  شفيعى  خوش 

 پدر   از  ترشَهى   مادر،  از  بهتر

 مهربان   و  شَفيق  هستم  پدر  چون

 كَنيد«؟مى  بر   چرا  كُل  از   را  جُزو
 

 ******** 

 و و کل:  ز( رابطۀ ج 7

                   شد   كاربى   شد،  قطع   كُل  از   جُزو

                        دگر   بار  كُل  به  نپيوندد  تا

                        سَنَد   خود  را   آن  نيست  بجنبد،  ور

اين  جزو                           رود   سو  يك   بُرَد،  گر   كُل   از 

 مَقال   در  نيايد   او  وصلِ  و   قطع
 

 شد   مُردار  شد،  قطع  تن  از  عضو 

 خبر  جان  از  نَبْوَدَش  باشد،  مرده

 كند  جُنْبِش  هم  ببْريده  نو  عضوِ

 شود  ناقص  كاو  است  كُل  آن  نه  اين

 مثال  بهرِ  شد  گفته  ناقص  چيزِ
 

 ******** 

 ( تفاوت مثل و مثال:  8

                        خوانْد   شير  مثالى   در  را   على  مر

                        بِران!   آن  فَرْق  و  مِثْل  و  مثال  از
 

 رانْد   گرچه  نباشد،  او  مِثْلِ  شير 

 جوان!   اى   دقوقى،  قصّة  جانبِ
 

 ******** 

 ( جستجوی اولیای حق:  9

               بود  خلق  امامِ  فتوى  در  كه  آن

                       كرد  مات   را   مه  سِيْر  اندر   كه  آن

               قيام  و   اوراد  و  تقوى  چنين  با

               بُدى   آن   مُرادش  مُعْظَم  سفر  در

                راه:   به  رفتىمى   چو  گفتىهمى   اين 

 ربود مى  فرشته   از  تقوى  گوىِ 

 خَورد   رشك   دين  او   ديندارىِّ   ز   هم

 مُدام   بودى   حق  خاصانِ  طالبِ

خاصى   بر  دَمى  كه  زدى   بندة 

 اِله!   اى   خاصگانم،   قَرينِ   »كُن
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                         دلم  بشْناسد   كه  را  آنها  يارب!

                        جان   يزدانِ   اى  تو،  نشْناسم،  وآنكه
 

 مُْجمِلم   و  ميان  بسته  و  بنده

 مهربان«!   كن  مَْحُجوبشان  منِ  بر
 

 ******** 

 ناپذیر به کمال:  ( حرص پایان 10

                       مِهين!   صَدْرِ  اى  كه  گفتى  حضرتش

                       دگر؟   جويىمى   چه  دارى،  من  مِهْرِ

»يا   او                راز!   داناى   اى  رب!   بگفتى: 

                       ام بنْشسته  اگر   بحر  ميان  در

                        مراست   نَعِْجه  نَوَد  داودم،  همچو

               نهان   بس  اينجا  هست  سِرّى  آه،
 

 اين؟   استسقاست  چه  و  است عشق  چه   اين  

 بشر«؟!   جويى  چون  توست،  با  خدا  چون 

 نياز   راه  دلم   در  گشودى  تو

 ام بسته   هم  سبو   آبِ  در   طَمْع

...   هم   حريفم  نَعِْجة  در   طَمْع  بخاست 

 دوان   موسى  شود  خضرى   سوى  كه
 

 ******** 

 ( تفاوت حرص نیکو و حرص ناپسند:  11

              جاه   و  است  فخر  تو   عشقِ  اندر   حرص

              بُوَد   پيشى  نران  حرصِ   و   شهوت

               بُوَد   پيشى  رهِ  از   مردان  حرصِ

                         است   مردى  كمالِ  از  حرص  يكى  آن
 

 «. تباه   و  ننگ   تو   غيرِ  اندر  حرص 

 بُوَد  كيشى  بد  و  ننگ  هيزان  وآنِ

 رود   پس  سوىِ   حرص   مُخَنَّث  در

 است   سردى  و  اِفتضاح  حرص  دگر  وآن
 

 ******** 

 پایان بودن مسیر کمال:  ( بی 12

                        نيست  سير  آبش  كز  مُسْتَسْقِى  همچو

 بارگاه   اين   است  حضرت  نهايتبى
 

 مايست!   بالل   يافتى،  آنچه  هر  بر 

 راه  توست  صدرِ  بگذار،  را  صدر
 

 ******** 

 تر از خود: ( جستجوی کامل 13
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              نهان  بس  اينجا  هست  سِرّى  آه،

                   كَريم!  اى   بياموز،  حق   كليمِ   از 

                   پيغمبرى  چنين  و  جاه  چنين  »با

                    اىهِشته   را   خود  قوم  تو  موسيا!

                    رجا  و  خوف   از  رَسته  قبادىكی

                        اين  بر  واقف   تو   و  توست   با   تو  آنِ

                        كنيد!   كم  مالمت   »اين  موسى:  گفت

                      من   الْبَْحرَيْن  مَْجمَعُ  تا   روممى

                        هابال  و   پرّ  به  پَرَّم  هاسال

                        بدان؟   ارزد نمى   يعنى  روم،مى
 

 دوان  موسى  شود  خضرى  سوى  كه 

 : كليم   مُشتاقى  ز  گويدمى   چه   بين

 بَرى«.  بينى  خود  ز   خضرم،  طالبِ

 اى؟! سرگشته  نيكوپيى  پى  در

 كجا؟   تا  جويى،   چند  گردى،  چند

 «؟ زمين   پيمايى   چند  آسمانا!

 زنيد!   ره  كم  را  ماه  و  آفتاب

 زَمَن   سلطانِ  مَصحوبِ  شوم  تا

 هاسال  هزاران  بْوَد؟  چِه  هاسال

 نان«!   عشقِ  از   مدان  كم  جانان  عشقِ
 

 ******** 

 ( سفر دل و سفر جسم:  14

                        سنگ؟!   و   خار  بر  روىمى   پابرهنه

               زمين!  بر  را   هاپاي   اين  مبين  تو

                دراز   و  كوتاه   ز  ،منزل  و   ره  از

                        است   تن  اوصافِ  كوته  و  دراز  آن

                          عقل   به  تا  نُطْفه   ز   كردى   سفر  تو

                       دِيْر  و  دُوْر  در   بُوَد  چونبى   جان  سيرِ

               كنون  او  كرد  رها   جسمانه  سيرِ
 

من   دَنگ   و   خويشبى   و   حيرانم  گفت: 

 يقين   عاشق  رودمى   دل  بر  كهزآن 

 دلنواز؟   مستِ  كاوست  داند  چه  دل

 است   رفتن  ديگر  ارواح  رفتنِ

 نَقْل   نه  منزل،  نه   بود،  گامى  به  نه

 سير   بياموزيد  جان  از  ما  جسم

 چون   شكلِ  در  نهان  چونبى   رودمى
 

 ******** 

 بخشی به جهان:  ( روشنایی 15

                    ناگهان  ديدم   دور  از  شمع  هفت

                       آن  از  شمعى   يكى  هر  شعلة  نورِ
 

 نآبد  شتابيدم   ساحل  آن  اندر 

 آسمان  عِنانِ   تا  خوش   شده  بر
 

 ******** 
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 توجهی مردم به اولیای حق: ( بی 16

                    است؟   افروخته  هاشمع   چگونه   اين 

                        بود   گشته  چراغى   جويانِ   خَلْق

 ها ديده   بر   عجب  بُد  بندىچشم 
 

 است  دوخته  اينها  از  خَلْق  ديدة  دو  كاين 

 فزودمى   مه  بر  كه  شمعى  آن  پيش

 يَشا  مَنْ  يَهْدِي   كردمى  بندشان
 

 ******** 

 ( یگانگی اولیای حق:  17

                       يَك   هفت  شدمى   كه  ديدممى   باز

                     شد   هفت  ديگر   بار  يك  آن   باز

                       ها شمع  ميان   اِتّصاالتى
 

 فلك   جيبِ  او  نور   شكافدمى 

 شد   زَفت  من  حيرانى  و  مستى

 ما   گفت  و   زبان  بر  نيايد  كه
 

 ******** 

 های معنوی:  ها در تجربه ( حجم فراوان آگاهی 18

                        آن  ادراك  كند  ديدن  يك  كهآن

                         هوش  ادراكِ   بيندش  دَم   يك  كهآن
 

 زبان   از  نمودن  نَتْوان  هاسال 

گوش   آن  شنودن  نَتْوان  هاسال  به 
 

 ******** 

 ( برتری نور اولیای حق بر نور خورشید:  19

                       مرد  هفت  شد  نظر   اندر  شمع  هفت

 دُرد  روز   نورِ  انوار  آن  پيشِ
 

 الجورد   سقفِ   به  شدمى   نورشان 

 سُتُرد مى   را   نورها  صالبت  از
 

 ******** 

 های وجود اولیای حق:( برکت 20

                        درخت  شكل  شد  مرد  يك  هر  باز

                    شاخ  نيست   پيدا  برگ   انْبُهىِّ   ز

                        زده  سِدْره   بر  شاخ   درختى  هر

 بخت  نيك   ايشان  سبزىِّ  از  چشم 

فراخ   از  گشته  گم  هم  برگ  ميوة 

 شده   بيرون  خَال   از   بْوَد؟   چِه  سِدْره 
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                     زمين   قعر   در  رفته  يك   هر  بيِخ

                       تر روى خندان   شاخ   از  بيخشان

 زور   ز   برشكافيدى  كه  اىميوه

 

 يقين   بُد   ماهى   و  گاو   از  زيرتر

 زبر   و  زير   اَشكالشان  آن  از  عقل

 نور    برقِ  جَستى   ميوه   از   آب  همچو

 

 
 


