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 مردم:   چشم  اولیای حق از بودنِ ( مخفى21

                       گذشت مى  ايشان  بر  كه  ترعجب   اين

                     باختند مى  جان  سايه  آرزوىِ  ز

                         هيچ   ديدندنمى   را   آن  ساية

ها                        ها ميوه  اين   و  بينوا،  كاروان 

                         خلق   چيدندهمى   پوسيده  سيبِ
 

 دشت،   و  صحرا   از  خلق  صدهزاران 

 ساختند،مى  بانسايه   گليمى   از 

 ...   پيچ!پيچ   هاىديده   بر  تفو  صد

 خدا!   اى  است؟  سِْحر  چه  ريزد،مى  پخته

 حلق   خشك  يغما  به  افتادهدرهم 
 

 ******** 

 ( عشق اولیای حق به هدایت دیگران:   22

                        غُصون   آن  شكوفة  و  برگ  هر  گفته

                        درخت:   هر  سوى   ز  آمدمى   بانگ
 

»يابهدَم   يَعلَمون«.  قَوْمي  لَيْتَ  دَم: 

 «!شوربخت  خَلقِ  آييد،  ما  »سوى
 

 ******** 

 ( بسته شدن چشمان مردم بر اثر غیرت حق:  23

                        شجر:   بر   غيرت  ز  آمدمى   بانگ
 

 وَزَر«.  ل   كَلَّا  بستيم،  »چشمشان 
 

 ******** 

 ( تردید و انکار مخالفان در برابر اولیای حق:  24

                        رويد!   سو  كاين  گفتشانمى  كسى  گر

                       مست  مسكينِ  كاين  گفتندمى   جمله

                دراز   سوداى  ز  مسكين  اين  مغزِ

                       سوداييان  دَمِ  از  گشتيم  گيج 

              نيست  باغ  اينجا  ماليم،مى   چشم

                   وگوگفت  اين  دراز  چندين  عجب  اى
 

 شويد،   مُستَسعَد  اَشجار  اين  از  تا 

 است  شده   ديوانه   اللَّه   قضاء  از 

...   چون  فاسد   گشت  رياضت  وز  پياز 

 خوان  و  است  باغ  شما  نزديكِ  به  كه

 است   رهى  مشكل   يا  است،  بياباني  يا

 كو«؟   هست  خود  ور  بيهوده؟  بُوَد  چون
 

 ******** 
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 ها و انکارهای مردم:  ( تردید کردن اولیا در خود بر اثر لجاجت 25

يارب! مى   عجب  او                      چيست؟   حال  ماند: 

                      عقل   و  رأى  صد   با  گوناگونِ  خَلقِ

                      اتّفاق   ز  شانزيركانْ  و   عاقالن

                        شده   خيره  و  ديوانه  منم  يا

                       من   كه  لحظه  هر  به  مالممى   چشم

                        روم مى  درختان  بر  بْوَد؟چِه   خواب

                       مُنْكِران   در  بنْگرم   من  چون  باز

                       اِفتقار   و  احتياج  كمال  با

                       درخت   برگِ  يك  حرصِ  و  اشتياق  ز

                        ثِمار   زين  و   درخت  زين  هزيمت  در

                     خودم بى   من  عجب،  گويم:مى   باز

                        بگو   الرُّسْلُ«  استَيأسَ  مَا  إِذْ  »حَتَّى

                       »كُذِب«  تخفيفِ  كه  خوان   قرائت  اين 

                     انبيا  جانِ  افتاد  گمان  در

                     نَصْرُنا«  التَّشَكُّك  بَعْدَ  »جَاءَهُمْ
 

 چيست؟   اِضالل  و  پرده  اين  را  خلق 

 نَقْل   آرند نمى  سو   آن  قدم   يك

 عاق   و  باغىّ  چنين  زين  مُنكِر  گشته

 ؟! زده   سر  بر   مرا  مر  چيزى   ديو

 زَمَن   اندر  خيال  بينممى   خواب

 نَگْرَوَم؟   چون  خورم،مى   هاشانميوه

 كران   بُستان  زين   گيرندهمى   كه

 سپار  جان  غوره   نيم  آرزوىِ  ز

 سخت   آهِ  بينوايان   اين  زنندمى

 هزار   اندر  هزار   صد   خاليق  اين 

 درزدم   خيالى  شاخِ  در   دست

 قَدكُذِبُوا«  أَنَّهُمْ   »يَظُنُّوا  تا

 مُحتَِجب  بيند  خويش   كه  بُوَد   اين 

 اَشقيا  مُنْكرىِّ   اتّفاقِ  ز

 برآ!   جان  درختِ   بر  گو،  تركشان
 

 ******** 

 ( تفاوت تجربۀ عرفانی و اختالل روانی:  26

                        من   كه  لحظه  هر  به  مالممى   چشم

                        روم مى  درختان  بر  بْوَد؟چِه   خواب

                        است   روزى  شكه   بدان  دهمى   و  خورمى
 

 زَمَن   اندر  خيال  بينممى   خواب 

 نَگْرَوَم؟   چون  خورم،مى   هاشانميوه

 است   آموزى  سحر  لحظه  هر  و  دَم  هر
 

 ******** 

( تعجب کردنِ پیامبران و اولیا از کارهای مخالفان و تعجب کردن مخالفان از کارهای  27

 پیامبران و اولیا:  
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                     عََجب   در  محمّد  هاتَنازُع   زين 

                          ژرف   است  فرقى  عجب  آن  تا  عجب  زين

 خموش!   هين،  ران،  تيزتر  دقوقى  اى
 

 بولَهَب   مانده  نيز  تعّجب  در 

 شگرف   سلطانِ  كرد  خواهد  چه  تا

 گوش!   است  قحط  چون  چند؟  گويى  چند
 

 ******** 

 ( تسبیح جمادات و گیاهان:  28

                     نماز  در  درختان   ديدم  آن  از  بعد

                      امام   مانند  پيش  از   درخت  يك

                      سجود   آن  و  ركوع  آن  و  قيام  آن

                       زمان   آن  را  حق  قولِ  كردم  ياد

                      ميان  نه  زانو،   نه  را  درختان  اين 

 فروز!   با  كاى  خدا  اِلهامِ  آمد
 

 ساز   كرده  جماعت  چون  كشيده  صف 

 قيام   در  او  پيِ  اندر   ديگران

 نمودمى   شگفتم   بس  درختان  از 

ألنَّْجم  يَسُْجدان   را  شََجر  و  گفت: 

 ؟آنچنان  است  نماز  ترتيبِ  چه  اين

 هنوز؟   ما  كارِ  ز  دارى  عجب  مى
 

 ******** 

 ( راز اشراف اولیا بر ضمایر دیگران:  29

                       راه   ز  من  رسيدم  نزديكى  به  چون

                    سالم  آن  جوابِ  گفتندم  قوم

آخر                       بشْناختند؟   مرا   چون   گفتم: 

                     زود   بدانستند  من  ضميرِ  از

                      عزيز!   كاى  خندان  دادند  پاسخم

                       خداست  با   تَحَيُّر  در  كاو  دلى  بر
 

 اِنتباه   از  سالم   را   ايشان   كردم 

 كِرام!   تاجِ  و  مَفَْخر  دَقوقى،  اى

 ننْداختند!   نظر   من   بر   اين  از   پيش

 فرود   از  بنْگريدند  را  يكدگر

 نيز؟  تو  بر  اكنون  است  بپوشيده  اين

 راست؟   و  چپّ   رازِ  پوشيده  شود  كى
 

 ******** 

 ( استغراقِ اولیای خدا:  30

                    بشْكفند   حقايق   سوى  ار  گفتم:

»اگر                          ولى   از  غيب  شود  اسمى  گفت: 
 

 واقفند؟   رسمى  حرفِ  اسمِ  ز  چون 

 «. جاهلى   نز  دان  اِستغراق  ز  آن
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 ******** 

 ( تأثیر همنشینی در رشد معنوی انسان:  31

                       من   كه  ساعت  يك  ليك  آرى   گفتم:

هاى  به  حل  آن  شود  تا                     پاك  صحبت 

                      دُژَم   خاكِ  با  پُرمغز  دانة

                       كرد  محو  كُلّى  خاك  در   خويشتن 

                      نمانْد  او  قَبْضِ  محو  آن  پسِ  از

                     شد   خويشبى   چون  خويش   اصلِ  پيشِ
 

 زَمَن   دورِ  از  دارم   مشكالتى 

 خاك  ز  انگورى  رويد   صحبت  به   كه

 كرَم   از  كرد   صحبتى  و  خلوتىّ 

 زرد   و  سرخ  و  بو  و   رنگ  نمانْدش  تا

 برانْد  مَرْكَب  شد،  بَسْط  و  گشاد  پَر

 شد  معنيش  جلوة  صورت  رفت
 

 ******** 

 ( دگرگون کردن دیگران بدون سخن گفتن:  32

راست   فرمان  هين  كردند،  چنين  سَر                      تو 
 

 بخاست  كردن  چنين  سَر  از   دل  تَفِّ 
 

 ******** 

 ( رهایی یافتن از زمان:  33

                      مُجْتَبى  گروهِ   آن  با  ساعتى

                       جان   رَست  ساعت  ز  ساعت  آن  در  هم

                       است   خاسته  ساعت   ز   هاتلوين   جمله

                        شوى   بيرون  ساعتى  ساعت  ز  چون
 

 جدا،   خود  از  و  گشتم  مراقب  چون 

 جوان   گردانَد  پير  ساعت  زآنكه

 بِرَست   ساعت  از   كه  تلوين  از   رَست

 شوى   چونبى   مَْحرَمِ  نمانَد،  چون
 

 ******** 

 ها: ( مراتب مختلف انسان 34

                    نيست   آگاه  ساعتىبى   از   ساعت

                      او   خاصِ  طويلة  بر  را  نفر  هر

                     رايضى   طويله   هر  بر  مُنْتَصَب

                     بِسْكُلَد   طويله   از  گر   هوس   از 

 نيست   راه  تَحَيُّر  جز  سو  آن  شكه   زآن 

 جستجو  جهانِ   اندر  اندبسته

 رافضى   نيايد   دستورى   به  جز

 كند   در  سَر   ديگران  طويلة  در
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                 خَوش   چُستِ  آخُرجيانِ  زمان  در

                   عيار!   اى  نبينى،  گر  را  حافظان

                    پا   و  دست  و  كنىّمى   اختيارى

 اى بُرده  حافظ   انكارِ  در  روى
 

 كَش  و  گيرند   او  افسارِ  گوشة

 اختيار! بى  ببين   را  اختيارت

 چرا؟   حَبسى،  چرا  برگشادستت،

 اى كرده  نَفْسَش   تهديداتِ  نام
 

 ******** 

 ( کورچشمی و کوردلی:  35

                     كيا!  اى  مكروه،  هست  شريعت  در

                       فقيه  و  چُست   و  باشد  حافظ  چه  گر

                    قَذَر   از  نَبْوَد   پرهيز  را   كور

                      عبور  در   نبيند  را  پليدى  او

                         است  ظاهر  نجاسة  در   ظاهر   كورِ
 

 را    كور  كردن  پيش  امامت  در 

 سفيه  باشد  وگر  بِهْ،  روشن   چشمِ

 حَذَر   و  پرهيز   اصلِ  باشد  چشم

 كور   چشم  مبادا  را  مؤمن  هيچ 

 است   سِر  نجاساتِ   در  باطن   كور
 

 ******** 

 ( راه رهایی از نجاست دل:  36

                        رود   آبى  از  ظاهر  نجاسة  اين

                        آن   شستن  نَتْوان  چشم  آبِ   به  جز
 

 شودمى  افزون  باطن  نجاسة  آن 

 عيان  شد  بَواطِن   نجاساتِ  چون
 

 ******** 

 ( نجاست تن و نجاست دل:  37

                        خدا   را  كافر  است  خوانده  نجس  چون

                      زين   نيست  مُلَوَّث  كافر  ظاهرِ

                      گام   بيست  آيد   بويش  نجاست  اين 

                       رود   بر  هاآسمان  بويش   بلكه
 

 ورا   ظاهر  بر   نيست  نجاست  آن 

 دين   و  اخالق  در  هست   نجاست  آن

 شام   به   تا  رى   از   بويش  نجاست  وآن

 شود  بر  رضوان  و  حور  دماغِ  بر
 

 ******** 

 ( توجه موالنا به سطح مخاطب:  38
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                        توست  فهمِ  قدر  به  گويم،مى   چهاين 
 

 درست  فهمِ  حسرتِ  اندر   مُرْدَم 
 

 ******** 

 ( نقش حواس در کاهش و افزایش فهم:  39

                      سبو   تن   وجودِ   و   است  آب  فهم

                        ژرف   است  سوراخ  پنج   را  سبو  اين 

                      أبصارَكُم«  غَضَّه    »غُضّوا  أمرِ

                      بَرَد   را  فهمت   نُطْق  دهانت  از

                        ديگرت   هاى سوراخ   چنينهم 

                     كنى  بيرون  را  آب  دريا  ز  گر
 

 او  از  آب  ريزد   بشكست،  سبو  چون 

 برف   نه  خود،  مانَد  آب  نه   او  اندر

 سُم   تو  ننْهادى  راست  شنيدى،  هم

 خُورَد  را   فهمت  است،  ريگ   چون  گوش

 مُضْمَرَت  فهمِ   آبِ  كشانَدمى

 كنى  هامون  را  بحر  آن  عوض،بى
 

 ******** 

 ( سرچشمۀ امور:  40

                     را   حال  بگويم  نه  ار  است،  بيگه

                      را   بحر  هابدل   و  هاعوض   كآن

                    چَرَندمى   زو  جانور  صدهزاران

                  كَشَدمى  هاعوض   آن   دريا  باز

                     شتاب   از   كرديم  آغاز   هاقصّه
 

 را  ابْدال  و  را،   اَعْواض   مَدْخَلِ 

 هاخرج  بعدِ   ز  آيد  كجا  از

 بَرَندمى   برونش   از  هم  ابرها

 رَشَد   اصحابِ   دانند   كجا؟  از 

 كتاب  اين   درونِ  مَْخلَص  بى  مانْد
 

 ******** 

 ( عشق شدید موالنا به حسام الدین چلپی:  41

                     راد   الدّينِ  حُسامُ  الْحق،  ضياءُ  اى

                     دل   و  جان   در  آمدى  نادر   به   تو

                      مَضى   ما  قومِ  مدحِ  كردم  چند

                      دعا   خود  شناسد  را  خود  خانة

                       نامحل  از   مديح   كِتْمانِ  بهرِ

 نزاد،   شاهى  تو   چو   ارْكان  وَ   فلك  كه 

 ! خجل  تو   قُدوم  از  جان  و  دل  اى

 اقْتِضا   زِ  بودى   تو  زآنها   من  قصد

 ثنا!   كن  خواهى  كه  هر  نامِ  به  تو

 مثل   و  حكايات   اين  است  نهاده   حق



8 
 

خَِجل   آمد   تو  از   مدح  چنان  گر                         هم 

                     مُعاف   دارد   اى  كسره  پذيرد  حق

                       را   ايهام  آن  داند   ماهى   و  مرغ

                      وَزَد   كم  حسودان  آهِ  او  بر  تا

                     حسود   يابد   كجا  را   خيالش  خود

                     اختيال   از   بُوَد  او  خيالِ  آن

 هفت   و  پنج   از  برون   گويم   تو  مدحِ
 

 الْمُقِل  جهد   خدا  بپْذيرد  ليك

 كفاف  قطره   دو  كور   ديدة   دو  كز

 را   نام  خوش  اين  مُجْمَل  ستودم  كه

 گَزَد   كم  دندان   به   را   خيالش  تا

 غُنُود؟   كى  طوطى  موش  وثاقِ  در

 هالل   نه  آن،  است  وى  ابروى   موى

 رفت   پيش  دقوقى  اكنون  برنويس
 

 ******** 

 ( پنهان بودنِ مدح همۀ انبیا در سالم نماز:  42

                       الصّالحين  سالم   و   تَحيّات  در
 

 عَجين   آمد  انبيا  جملة  مدحِ 
 

 ******** 

 ( یگانگی ادیان:  43

                        آميخته  جملگى   شد  هامدح

                      نيست  بيش  يك  جز  ممدوح  خود  كهزآن 
 

 ريخته   در  لَكَن   يك  در   هاكوزه  

 نيست  كيش  يك  جز  روى  زين  هاكيش
 

 ******** 

 ها به ستایش خدا:  ( برگشتن همۀ ستایش 44

                     رود   حق  نورِ   به   مدحى  هر  كه  دان

                     كنند؟  كى  را   مُسْتََحق  جز  هامدح

                      حايطى   بر   تافته  نورى   همچو

                       رانْد   اصل  سوى   سايه   چون  لجرم

                       وانمود   ماهى  عكسِ   چاهى  ز   يا

                    او   است  ماه   مادحِ  حقيقت  در

                        را   عكس  آن   نه  راست،  مَهْ  او  مدح

 بُوَد  عاريّت  اشخاص   و  صُوَر،  بر 

 شوندمى   گمره  پنداشت  بر  ليك

 رابطى   چون  را  اَنوار  آن  حايط

 بمانْد  اسْتايش  زِ  و  كرد  گم  مَه  ضالّ

 ستود مى   را  آن  و  كرد  در  چَهْ  به  سر

 رو  كرد  عكسش  به  او  جهل  چه  گر

 ماجرا   شد  غلط  چون   آن،  شد  كفر
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                       دلير  آن  گمره  گشت  شقاوت  كز
 

 زير   پنداشت  او  و  بود  بال  به  مَهْ
 

 ******** 

 ( تصعید شهوت:  45

                        شوندمى   پريشان   خَلْقان  بُتان  زين 

                       است   رانده   خيالى  با  شهوت   كهزآن 

                      بُوَد  پَر  چون  تو  ميلِ  خيالى  با

                        بريخت   پَرَّت  شهوتى،   براندى   چون

                      مَران!  شهوت  چنين  و  دار  نگه  پَر

                       كنندمى  عِشرت   پندارند  خَلْق

 شدم  نكته  اين  شرحِ  وامدارِ
 

 شوند مى   پشيمان  رانده،  شهوتي 

 است   وامانده  دورتر  حقيقت  وز

 بَرشود   حقيقت  بر   پَر  بدان   تا

 گريخت   تو  از   خيال   وآن  گشتى،  لَنْگ

 جِنان   سوى  بَرَد  ميلت  پَرِ  تا

 كَنَندبَرمى   خود   پَرِّ  خيالى  بر

 زدم   تن  زآن   مُعْسِرَم،   ده،  مهلتم
 

 ******** 

 ( تفسیر باطنیِ تکبیر نماز: 46

                       شدند  مَقْرون  تكبيرها  با  كه  چون

                    امام!   اى  است،  اين  تكبير  معنىِ

                    كنىمى  أكْبَر  أللَّهُ  ذِبح،  وقتِ

                       خليل  همچون  جان  و  اسماعيل  چو  تن

                     آز   و  هاشهوت  ز  تن  كُشته  گشت
 

 شدند   بيرون  جهان  از  قربان  همچو 

 شديم   قربان  ما  تو   پيشِ  خدا!   كاى

 كُشتنى   نَفْسِ  ذبح   در  همچنين

 نَبيل  جسمِ  بر  تكبير  جان  كرد

 نماز   در  بِسْمِل   اللَّه  بِسْمِ  به  شد
 

 ******** 

 ( تفسیر باطنی قیام نماز: 47

                       زده   هاصف  حق   پيشِ   قيامت  چون

                       ريز اشك   يزدان   پيش  ايستاده 

»چههمى   حق                       مرا   آوردى  گويد: 

                     اى؟ برده   پايان  چه   در   را   خود  عمر

 آمده   مناجات  در  و  حساب  در 

 رستخيز  خيزِراست   مثالِ  بر

را؟   من  دادم   كه   مهلت  اين  اندر   تو 

 اى؟ كرده  فانى  چه  در  قُوَّت  و  قوت
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                      اى؟ فرسوده   كجا  ديده   گوهرِ

                       عرش   گوهرهاى  و  هوش  و  گوش  و  چشم

                        كُلَند   و  بيل  چون   دادَمْت  پا  و  دست
 

 اى؟ پالوده   كجا  در   را   حس  پنج 

 ؟ فرش   ز   تو  خريدى   چه  كردى،  خرج

 شدند«؟   كى  آن  خود  ز  ببخشيدم  من
 

 ******** 

 ( تفسیر باطنی رکوع و سجود: 48

                      دَردگين   هاىپيغام  چنينهم 

                     رُجوع  دارد  هاگفته   اين  قيام  در

                      نمانْد  خجلت  از  اِستادن  قُوَّتِ

»بردارمى   فرمان  باز                        سر   رسد: 

                       شرمسار  آن   ركوع  از  برآرد  سر

»بردار  فرمان  باز                      سر   آيدش: 

                          شرمسار  ره   دگر  او  برآرد  سر
 

 چنين   حضرت  از  آيد  صدهزاران 

 ركوع   در  او   تا  دو  شد  خجالت  وز

 بخوانْد   تسبيحى  شرم   از  ركوع   در

 برشمر«!   حق   پاسخ   و   ركوع  از

 كار خام   آن   فتد  رو   اندر   باز

 خبر«!   كَرده  از  واده  و  سجود  از

 مار  همچو  رو  در  باز  اندرافتد
 

 ******** 

 ( تفسیر باطنی تشهد نماز:  49

»سر  باز                      گو!  باز  و   آر  بر  گويد: 

                       نَبْوَدَش   ايستادن  پا  قُوَّتِ

                       گِران   بارِ  آن  ز  قَعْدِه  نشيند  پس

                        بود؟   چه  شكرت   بگو   دادم،  نعمتت
 

 مو«.   به  مو  تو  از  جُست  بخواهم   كه 

 زدش   جان  بر  هيبتى  خطابِ  كه

»سخن  حضرتش  بيان!   با  گو  گويد: 

 سود«!   بنْماى  هين،  سرمايه،  دادمت
 

 ******** 

 در هنگام سالم نماز:   و سمت چپ، ( تفسیر باطنی اشاره به سمت راست 50

                   سالم   در  آرد   راست  دست   به  رو

 لَئيم    كاين  شفاعت!   شاهان،   اى  يعنى،

»روزِ  انبيا                      رفت   چاره   گويند: 

 كِرام   آن  و   انبيا  جانِ   سوى 

 گليم    و  پاى  مانْدش  گِل  در  سخت

 زَفت   افزارِدست  و  بود  آنجا  چاره
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                     رو!  بدبخت،  اى  هنگامى،بى  مرغ

                       چپ  دستِ  سوى  به  بگردانَد  رو

                     كردگار!   با  گو  خويش  جواب  هين

                    شد   چاره  سو   آن   از  نه   سو،   ازين  نه

                      كيا  مسكين  شد  نوميد   همه  از

                       خدا!   اى   گشتم،   نوميد  همه  كز
 

 مشو«!   اندر   ما  خونِ   گو،   ما  تركِ

 خَپ   كه   گويندش  خويش  و  تبار   در

 بدار!   ما  از  دست   خواجه،  اى   ايم،كه  ما

چاره  آن  جانِ  شد   پاره   صد  دل  بي 

 دعا   اندر  دست   دو  هر  برآرَد  پس

 مُنْتَها   و  توىّ   آخر   و   اول
 

 ******** 

 : بهره گرفتن از حقیقت نماز( 51

                      ببين!   هااشارت   خوش  اين  نماز  در

 نماز!   بيضة   از  آر  بيرون  بّچه
 

 يقين   شد  بخواهد  كاين  بدانى  تا 

 ساز!   و  تعظيمبى   مرغ  چون  مزن  سَر
 

 ******** 

 های زندگی:  هۀ دشواری ها در بحبو ( ایمان آوردنِ انسان 52

                زدند مى   سر  بر   نوحه  در   هادست

               زمان   آن  تَضَرُّع   صد   با   خدا   با

                        هيچ   كه  آنها  سجود   در  برهنه  سر

               بندگى   اين  است  فايدهبى  كه  گفته

               تمام   ببْريده  اوميد  همه  از

                        مُتَّقى   دم  آن   شد   فاسق  و   زاهد

شان  ز  نه                         راست   ز  نه  و  بود  چاره  چپ 

                        آه   و  زارىّ  در  و  ايشان  دعا  در

                        بَيْن   بَيْن  عداوت   از   دَم  آن  ديو

                       نِفاق!  و  انكار  اهلِ  اى  جَسْك،  و  مرگ

              خالص   بَعْدِ  از  باشد،  تَر  چشمتان

               خطر   در  روزى   كه  نايد  يادتان

 شدند   مُْخلِص  همه  مُلِْحد   و  كافر 

 جان   به  كرده   نذرها  و  عهدها

 پيچ   پيچ   از   نديد  قبله  رويشان

 زندگى   صد  آن  در  ديده   زمان  آن

 مام   و  بابا  عَم،  و   خال  و  دوستان

 شَقى   كَنْدن  جان  هنگامِ   در   همچو 

 دعاست   هنگامِ  مُرد،  چون  هاحيله 

 سياه  دودِ  شده   ايشان  ز  فلك  بر

 عِلَّتَيْن   پرستان!  سگ  زد:»اى  بانگ

 اتّفاق   اين  بُدَن  خواهد  عاقبت

 خاص،   ديوِ  شهوت   بهرِ  از  شويد  كه

 قَدَر«؟!   از  يزدان  بگرفت  دستتان
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                      ليك   ديو،  از  ندا   آمدهمى   اين 
 

 نيك   گوشِ  جز  نشْنود  را  سخن  اين
 

 ******** 

 ( لزوم دوراندیشی و احتیاط در زندگی:  53

                 مصطفى   ما  با  است  فرموده  راست

آنچه                        عاقبت   خواهد  ديد  جاهل  كه 

                       سِر   و  است  غيب  اگر  آغاز   ز  كارها

                     آن   آخر  و   باشد،  پوشيده   اولش

غيب،  نبينى  گر                       عَنود!   اى  واقعة 

 جهان   در  بدگمانى  بْوَد؟  چِه  حَزْم

                     رسيد   شيرى  ناگهان  كه  آنچنان

             ببين!   بردن؟  آن  در  انديشد  چه  او
 

 صفا  درياى   و  شاهنشاه  و  قُطْب 

 مَرْتَبَت  اوّل   ز  بينند  عاقالن

 مُصِر  آن  آخر   و  ديد  اول  عاقل

 عيان   در   ببيند   جاهل  و   عاقل

 ربود؟   اندر  كِىْ  سيالب   را  حَزْم

 ناگهان  بالى   بيند  دَمبهدَم

 كشيد   بيشه  در  و  برْبود   را   مرد

 دين!   استادِ  اى   انديش،  همان  تو
 

 ******** 

 ها از فقر:  ( ترس شدید انسان 54

                      هابيشه  در   قضا  شير  كشدمى

                     خلق  ترسندمى  فقر  كز  چنانآن

                        فقرآفرين  آن  از  بترسندى  گر

 غم  عينِ  در  غم  خوفِ  از  شانجمله 
 

 ها پيشه  و  كار  مشغول  ما  جانِ 

 حلق،   به  تا  رفته   شور   آبِ  زيرِ

هاشان  زمين   در  گشتى   كشف  گنج 

 عدم   در  فتاده   هستى  پى  در
 

 ******** 

 کشتى:   خالصِ در دقوقى  شفاعتِ و ( دعا55

               بديد   را  قيامت  آن   دقوقى  چون

»يا                         فعلشان!   اندر  منْگر  رَب!  گفت: 

                        بَر!   باز  ساحل  به  سالمتشان  خوش

                        سَرْمَدى!   رحيمِ  اى  و  كريم  اى

 دويد   او  اشك  و  جوشيد  او  رَحْمِ 

 نيكونشان!   شهِ   اى   گير،  دستشان

 بَر  و  بحر  در   تو  دست  رسيده  اى

 بَدى!   اين  سگالن   بد   از  گذار   در



13 
 

                       گوش!   و  چشم  صد  رايگان  بداده  اى

               عطا   بخشيده  اِسْتِحقاق  از  پيش

               عظيم   گناهانِ  ما  از  عظيم!  اى

                        سوختيم   را  خود   حرص  و  آز  ز  ما

                آموختى   دعا   كه  آن  حُرْمَتِ
 

 هوش!   و  عقل  كرده  بخش  رشوت  زبى  

 خطا  و  كُفْران  جمله  ما  از  ديده

 حريم   در  كردن   عفو  توانى  تو

 آموختيم   تو  ز  هم  را   دعا  وين

 «.افروختى   چراغ   ظلمت  چنين  در
 

 ******** 

 خودانه: ( دعای بی 56

                        دعا  آن  و  چشمش،  دو  از  رفتمى   اشك

خود  دعاى  آن                        است   ديگر   خود   آن   بي 

                        فناست  او  چون   كند،مى   حق  دعا  آن

               ميان  اندر  نه  مَْخلوق   واسطة
 

 سَما   بر  برآمدمى    وى   از   خودبى 

 است   داور  گفتِ  نيست،  او  ز   دعا  آن

 خداست   از   اِجابت  آن   و  دعا   آن

 جان   و  جسم  كردن  لبه  زآن  خبربى
 

 ******** 

 ( رحم و مهر بندگان خدا در حق دیگران:  57

                        بردبار   و   رحيم  حق  بندگانِ

                        ياريگران   رشوتان،بى  مهربان،

                مُبتال!   اى   را،  قوم   اين   بجو   هين،
 

 كار   اصالحِ  در  دارند  حق  خوى 

 گران   روزِ  در  و  سخت   مقامِ  در

 بال!   از   پيش   دارشان  غنيمت  هين،
 

 ******** 

 های واال: ( حل شدن مشکالت ما به خاطر وجود انسان 58

              پهلوان   آن  دَمِ   از  كشتى  رَست

 حَذَر   در  ايشان   بازوى  مگر  كه

                    شكار   در  را   روبهان  رهانَد   پا

                      كاين   بازند  خود  دُمِّ  با  هاعشق 

                     كلوخ!   از  دار   نگه  را   پا  روبها! 

 گمان،  خود  جَهْدِ   به  را  كشتى  اهل   و 

 هنر  از  تيرى  انداخت  هدف   بر

 غِرار  روباهان  دانند  دُم  ز  وآن

 ! كمين  در  را   ما  جان  رهانَدمى

 شوخ!   چشم  اى   سود؟  چه  دُم  نَبْوَد،  چو  پا
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                     كرام   ما  پاى  و   روباهيم  چو  ما
 

 انتقام   گون  صد  ز   رهانَدْمان مى
 

 ******** 

 های ما برای جذب کردن دیگران:  جوییها و چاره( نکوهشِ کوشش 59

                        ماست   دُمِّ  چون   ما  باريكِ   حيلة

                   مكر  و  استدلل   ز  بجنبانيم  دُم

                    شديم   خَلْقان  حيرانىِ  طالبِ

ها   مالكِ   افسون   به  تا                     شويم   دل 

                    قلتبان!   اى  چهى،   در  و  گوىّ  در

                     خَوش   و  زيبا  رسى  بستانى  به  چون

                    شش   و  پنج   و   چار  حَبْسِ  مُقِيمِ   اى

                        دست  دوست  بندگىِّ   ندادت  چون

                        گويندت:»زهى«!   كه   آن  هواى  در
 

 راست   و  چپّ   دُم  با   بازيم  هاعشق  

 بَكْر   و  زيد  ما  از  مانَد  حيران  كه  تا

 زديم   اُلُوهيّت  اندر   طَمْع  دستِ

انْدر  ما  بينيمنمى   اين   گويم   كَه 

 ديگران!   سِبال  از  وادار  دست

 كش!   و  گير  خَلْقان  دامانِ  آن  از   بعد

 بكَش!   هم  را  ديگران   جايى،  نَغْز

 است؟   خاسته  كجايت  از  شاهى  ميلِ

 زِهى   جانت  گردنِ  در  اىبسته
 

 ******** 

 ( تفاوت دل راستین و دل دروغین:  60

»نظرْمان همى   حق                        است   دل  بر   گويد: 

                     هست«!   نيز  دل  »مرا  گويى:همى  تو

                      هست   آب  هم  يقين  تيره  گِلِ  در

                       است  گِل  مغلوبِ   است،  آب  گر  زآنكه

ها  كز  دلى  آن                    است  برتر  آسمان 

                      شده   صافى  گِل،   ز  آن  گشته  پاك

                     آمده   بحر  سوى  كرده،  گِل  تركِ

                          هين   است،  مانده  گِل  مَْحبوسِ  ما  آبِ
 

 «،است   گِل  و آب  آن  كه   صورت  بر  نيست 

 پست   به  نه   باشد،  عرش  فرازِ   دل

 دست  آب  نشايد  آبت  زآن  ليك

 است   دل  هم  كاين  مگو  را   خود  دل  پس

 است  پيغمبر  يا  اَبدال   دلِ  آن

 شده   وافى  آمده،  فزونى   در

شده   گِل،  زندانِ   از   رَسته    بحرى 

 طين!   ز  را  ما   كن  جذب  رحمت!  بحرِ
 

 ******** 

 ( پندار کمال و سقوط معنوی:  61
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من   بحر را   گويد:                       كَشَم  خود   در   تو 

را  داردمى   محروم   تو  لفِ    تو 

                        دلم  صاحب  من   كه   تو   كشيدى  سر

                                         كَشَد   سر  گِل  در  آب  كه  آنچنان
 

 خوشم  آبِ  من   كه  لفىمى  ليك 

...   من  در   كن،  پنداشت  آن  تركِ  درآ! 

 واصلم   ندارم،  غيرى  حاجتِ

 مَدَد؟   جويم   چرا  و   آب  منم  كه
 

 ******** 

 شود: ( وابستگی به مادیات باعث ویرانی دل می 62

                       رود  دريا  در   كه  خواهد   گِل  آبِ

                     گِل  دستِ  از  خود  پاى  رهاند   گر

                       را؟   آب  گِل  از  چيست  كشيدن  آن

                      جهان  اندر  شهوتى  هر  همچنين

ها  يكى  هر را  زين                     كند  مستى  تو 

                        است   شده  آن  دليلِ  غم   خمارِ  اين 

                     مگير!  زين  ضرورت  اندازة  به  جز
 

 كشدمى  و  آب   پاى  گرفته  گِل 

 مُسْتَقِل   شد  او   و  خشك  بمانَد  گل

 را  ناب  شرابِ  و  نُقْل  تو  جذبِ

 نان،   خواه  و  جان  خواه   و   مال  خواه 

 زند مى   خمارت  آن  نيابى،  چون

 است  بُده  اتمستى  مَفْقُود  بِدآن  كه

 امير   تو  بر  و  غالب  نگردد  تا
 

 ******** 

 هاست:  ( دل سرچشمۀ لذات و لطف 63

                    پنداشتى   را  آلوده   اين   تو  دل

                         اين   باشد  دل  آن  كه  دارى  روا  خود

 است   دل  عكسِ  اَنگبين  و  شير  لطفِ
 

 برداشتى   دل  اهْلِ   ز  دل  لجرم  

 اَنگبين؟!   و  شير  عشقِ  در  بود  كاو

 است   حاصل  دل  از   خوش   آن   را  خوشى  هر
  

 ******** 

 ( دل جوهر و جهان عرض است:  64

                       عَرَض   عالم  و  جوهر  دل  بُوَد  پس

                      جاه   و  است  مال   عاشقِ  كاو  دلى  آن

                         او  ظلْماتِ  در  كه  خيالتى  يا

 غَرَض؟   را  دل  بُوَد  چون  دل  ساية 

 سياه،  آب  و   گِل  اين  زبونِ  يا

 وگوگفت  براى   پرستدْشانمى
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                     نور   درياى  آن  غيرِ  نباشد  دل

                       عام   و   خاص  هزاران   صد  اندر  دل  نه،

                      بجو!  را  دل   بِهِل،  را  دل  ريزة
 

 كور؟!  وآنگاه  خدا،  نظرگاهِ  دل

 كدام؟  آن؟   است   كدام  باشد،  يكى   در

 او   از  كوهى  چون  ريزه  آن  شود  تا
 

 ******** 

 ( دل راستین واسطۀ فیض حق است:  65

                       وجود   خطّة  اين  اندر   است   مُحيط  دل

                         نثار   هاسالمت  حق  سالمِ  از
 

 جود   و  احسان  از  افشانَدهمى   زر  

 اختيار   عالَم  اهلِ  بر  كندمى
 

 ******** 

 شود:  مندی انسان از فیض اولیای حق می ( نیاز و حضور باعث بهره66

                     دمُعَ  و  است   درست  دامن  را  كه  هر

                    حضور   و   است  نياز  آن  تو   دامن

                       هاسنگ  زآن  دامنت  نَدَرَّد  تا

                      جهان   از  دامن  تو  كردى  پُر  سنگ

                      نبود   زر  چون  زر  و   سيم  خيالِ  از
 

 رسد مى  كس   بدآن  دل  نثارِ  آن 

 فُُجور!   سنگِ  آن  دامنْ  در  منه  هين

 ها رنگ   از   را  نقد   بدانى  تا

 كودكان  چون  زر  و  سيم  سنگِ  ز  هم

 فزود   غم  و   دريد  صدقت   دامنِ
 

 ******** 

 بختی نیست:  اندوزی راه خوشتوان دریافت که ثروت ( با عقل می 67

                      جهان   از  دامن   تو  كردى  پُر  سنگ

                       سنگ   سنگ  را  كودكان  نمايد   كى

 سپيد  موى  آن  نه  آمد  عقل  پير
 

 ...   كودكان  چون  زر  و  سيم  سنگِ  ز  هم 

 چنگ  به  دامنْشان  عقل  نگيرد  تا

 اميد   و  بخت  اين  در  گنجدنمى   مو
 

 ******** 

  ( یگانگی اولیای حق و حق:68

 بشر؟   ذكرِ  خدا   با  درآرد   كى                      نظر   اندر  حق  مردِ  بگويى  تو
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                       فالن!   اى  اينجا،  خسپدمى   اين  از  خر

                        خام!   مردِ  اى است،  شده   ويران   اين   از  كار

                      لَعين   ابليسِ  كه   ديدى   همان  تو

                      ببند!   دَم  يك   را  ابليسانه  چشمِ
 

 جان   نه  را،  ايشان   تو  ديدى   بشر  كه

 عام   چو   را   اينها  مر   ديدى   بشر  كه

 طين«.  ز  آدم  آتشم،  از  گفت:»من

 چند؟   چند؟  آخر؟   صورت   بينى  چند
 

 ******** 

   اصلی سعادت است:( طلب رکن 69

                    جو   همچو  چشمِ   دو  با  دقوقى!  اى

                       است   جُستن  دولت  رُكْنِ  كه   بجو  هين

                         پرداخته   جهان   كار  همة  از
 

 بجو!   را  ايشان  اوميد،  مَبُر  هين 

 است   بستن  اندر  دل  در  گشادى  هر

 فاخته   چون  جان   به  گومى   كو«  و  »كو
 

 ******** 

  شود:( دعای خالصانه حتماً مستجاب می 70

                       مُْحتَِجب!   اى   اين،  اندر  بنگر  نيك

 اِعْتِالل   از  شد  پاك  دل  را  كه  هر

 

 »أَسْتَِجبْ«  بر  حق   بست  را  دعا  كه 

 ذوالَْجالل  تا  رودمى   دعايش  آن

 

 

 

 


