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 پيشگفتار انجمن
 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خزد
 كشٗي تزتز اًذٗشِ تزًگذرد

ًسخٔ هٌحظز  ًاهِ هثٌَِٕ شَقاهزٍس پس اس جستجَّإ تس٘ار هسلّن شذُ است كِ 
ق  8886ٖٗ است كِ طادق هلتااًٖ در   عاشماًِ هثٌَِٕتِ فزد است. كتاتٖ تِ ّو٘ي ًام 

ٖٗ است تِ ًام طالثٖ كِ  اس گٌَٗذُ ًاهٔ هحوّذٕ شَقٗا  ًاهٔ احوذٕ شَقسزٍدُ است. 
سٗستِ، درتارٓ سادگاُ ٍ استاداى ٍ آثار دٗگاز اٍ اطععاٖ    هسلّواً در سذٓ دّن ّجزٕ هٖ

س اس ٗفاا الٌّ ؤ هجالستِ ًمل اس تزج پَر . هزحَم دكتز عثذالزسَل خّ٘امدر دست ً٘ست
ق در ح٘ات تاَدُ، طاالثٖ در    928سوزلٌذٕ ًام تزدُ كِ در سال  شخظٖ تِ ًام طالثٖ

تِ ٍطفِ سالك ّوذاًٖ سّ٘ذ هحوّذ اتَ٘ردٕ پزداختاِ اسات. اٗاي    ( 29بكتاب خَد )
سّ٘ذهحوّذ اتَ٘ردٕ اس داًشوٌذاى سهاى خَد تَدُ كِ ٍلتٖ در كاشاى تاا خل٘فاِ اساذا     
اطفْاًٖ اس خاًذاًٖ هعزٍف اس سادات اطفْاى ٍ اس رجال هعزٍف درتار شاُ تْواسة 

ًش كزد ٍ سپس تِ درتاار  سٗست ٍ در آًجا كسة دا طفَٕ كِ ًخست در اطفْاى هٖ
طفَِٗ راُ ٗافت ٍ سزاًجام تِ هٌظة خعفت درتار رس٘ذ كِ اس هٌاطة هْنّ آى عظز 

ت علّتَد ٍ در پاٗاى ح٘ات ّن تَل٘ت آستاى لذس رضَٕ را ّن تِ ٍٕ دادًذ، در تاب 
كزدًذ، گان شاذ ٍ ٍٕ    ٖٗ كِ در آى تحث هٖ ٍ هعلَل تِ هثاحثِ پزداخت، اتفالاً ًسخِ

ى را اس آغاس تا اًجام اس حفع ًَشت، چَى تا ًسخٔ دٗگاز هماتلاِ كزدًاذ،    هٌذرجات آ
 چ٘شٕ اس ه٘اى ً٘فتادُ تَد.

ز ات٘ات اٗي هثٌَٕ درتارٓ حكاٗت تلَل٘اتي اٍش٘إ تٌٖ اسزائ٘لٖ است. كِ تٌا تاِ  ثكا
الوماذّس اسات ٍ    اشوَئ٘ل ٍ داٍد را دفٌ٘اِ در ت٘ات  »َارٗخ ٍالمظض التّ رٍاٗت هجول

رٍاٗت است كِ دَٗاى ٍ آده٘ااى جوا     –ا وْ٘ا  عل طلَات –سل٘واى را اس پ٘غاهثز ها 
لشم جإ اس سٌگ خارُ تزآٍردًذ ٍ تكٌذًذ، ٍ سل٘واى ّواًجا تز لشذًذ ٍ دره٘اى تحز 

ٍ عفاى خَاسات كاِ   عفاى ٍ تلَل٘ا ًذ ٍ ّزگش كسٖ آًجا ًزس٘ذُ است هگز دتخت ًْا

 



 
   

اًگشتزٕ سل٘واى تزٍى كٌاذ، آتاش اًاذر ٍٕ افتااد ٍ تلَل٘اا تاسگشات. ٍ گٌَٗاذ تاِ         
ٖ  –الومذّس اٍ را دفي كزدًذ پٌْاى، ٍ رٍاٗت پ٘غااهثز هاا    ت٘ت  –ا  عل٘اِ ٍ سالّن    طال

 (435)ص « درست تاشذ.
طالثٖ هزدٕ كث٘زالسفز تَدُ، تِ گفتٔ خَد اٍ پ٘ش اس سزٍدى هثٌَٕ خَد پاًشدُ تاار  

لة هساافزت كازدُ ٍ   حهكِّ تِ هذٌِٗ ٍ شام ٍ اس ق  943تِ سفز حج هشزف شذُ، در 
ِ م در پ٘ش گزفتِ، اس لًَِ٘ عثَر كزدُ، تِ لسطٌطٌِّ٘ رفتِ، هَرد تَجّا سپس راُ دٗار رٍ

تَاى تز اٗي حول  ق( ٍال  شذُ، التفات سلطاى را هٖ 974-926سلطاى سل٘واى لاًًَٖ )
كزد كِ طالثٖ ٗا تاسرگاًٖ هعزٍف ٍ طاحة ثزٍت تَد ٍ ٗا در سهٌ٘ٔ داًش هماهٖ ٍاال 

سزٍدى هثٌَٕ خَد هشغَل شذُ، ٍ آى را در هذّت ٗك سال  ق تِ 947داشت. در سال 
ق تِ پاٗاى رسااًذُ اسات. استٌساان آى را     949االخزٓ سال  جوادٕ 23ٍ شش هاُ در 

ّجزٕ لوزٕ در هكّٔ  959شعثاى الوكزّم سال  86تي سل٘واى در تارٗخ چْارشٌثِ  سالٖ
 هعظوِ تِ پاٗاى رساًذُ است. 

َدُ است. دٗذار ٍٕ اس لًَِ٘ ٍ سٗارت تزتت هَالًا ٌَٕ هَلَٕ هأًَس تهث طالثٖ تا
كزدُ  ّا ععلٔ اٍ تِ هَالًا ٍ هثٌَٕ را افشٍدُ است. در التعٕ هثٌَٕ تِ اٗي ععلِ اشارُ

   ٖ تَاًاذ ٗكاٖ اس    است. اٗي هثٌَٕ، دركٌار لغات ٍ تعث٘زاتٖ كِ در آى تِ كاار رفتاِ، ها
 الواار  است. اس اٗي لحاظ ٗكٖ اسآثارٕ تِ شوار آٗذ كِ تحت تأث٘ز هثٌَٕ تذٍٗي شذُ 

تَاًساتِ   فازد ٔ هٌحظز تاِ  خح تِ رغن استٌاد تِ ًسحشَد. هظ كتاب هَالًا شوزدُ هٖ
اًجوي آثار ٍ هفاخز فزٌّگٖ تا چاج است تا كَشش سٗاد هشكعت كتاب را حل كٌذ. 

 ات هزحَمزعث٘تتز اس لغات ٍ تز آى است كِ سهٌِ٘ را تزإ تّْ٘ٔ فزٌّگ كاهلاٗي هثٌَٕ 
دكتز طادق گَّزٗي تز هثٌَٕ كِ در سهاى خَد كتااتٖ در تساْ٘ل هطالعأ هثٌإَ تاِ      

فزاّن آٍرد ٍ اٗي اٍّل٘ي گاام در آى  فزاٍاى است، لاتل استفادٓ ّن آٗذ ٍ ٌَّس  شوار هٖ
اٗاي كتااب   هطالعأ  تاا  خَد هملذ هثٌإَ اسات ٍ   هؤلف كتاب ًكِ آٍ دٗگز  راُ است
شذ. اه٘ذ است هظحح گزاهاٖ كتااب در اثزّاإ    هشكعت هثٌَٕ حل خَاّذ احتواالً 

تعذٕ گاهٖ فزاتز در اعتعٕ فزٌّگ اٗزاى سه٘ي تزدارًذ، تزإ اٗشاى آرسٍٕ سازتلٌذٕ  
 ٍ تَف٘ك دارٗن.

 
 تَف٘ك ّا. سثحاًٖ 

  لوٖ ا پژٍّشٖ اًجويهعاٍى ع

 ذٕ هحوًّاهٔ شَق                                                                                           چْاردُ 
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 پيشگفتار مصحح 

 

 راز نـیبشنو ای دل یک زمانی 

 تا به خود آیی دمـی ز آواز وی

 ۀ نـــی از دم نـایـــی بودنال

 وز دم نایيش، گــویایی بــود

 

 

 (1 ) 

 افکار و آثار طالبی شرح احوال،

 

 بررسی دوران حيات شاعر( 1-1

بررسای  « ناماه  شاوق »سارایندۀ  برای اطالع بیشتر بر شرح حال اعتقادات، و باورهای طاالبی  

 .اجتناب ناپذیر استامری ماعی زمان شاعر، تاریخ سیاسی، اجت

 

 بررسی موقعيّت تاریخی و اجتماعی ایران( 1-1-1

باه ویاژه حکومات شااه      مقارن است با آغاز حکومت صفویان در ایران؛ طالبیدوران زندگی 

                                                
 :نگارنده برای تهیۀ مطالب این بخش، از مآخذ ذیل بهره برده است*( 

 .4براون، جتاریخ ادبیات ایران، پرفسور ادوارد  -            

 .، بخش اول1تاریخ ادبیات در ایران، دکتر ذبیح اهلل صفا، ج -            

 .4حبیب السیر، غیاث الدّین خواندمیر، ج -            

 .عباس اقبال آشتیانی ۀطبقات سالطین  اسالم، استانلی لین پول، ترجم -            
 (.اشناخته در عهد صفویای ناز نویسنده)عالم آرای صفوی  -            

 .عالم آرای عباسی، اسکندر بیک منشی -            
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و پسرش تهماسب میرزا، که پس از مار  پادر، تاا ساال     ( ق. ه  911 – 911)اسماعیل صفوی 

 .ان حکمرانی نموده استق بر ایر. ه  914

شاد؛ چناان کاه    های عثمانیان به ایران در عهد شاه تهماسب تا چند گااهی تکارار مای   حمله

کاه شااه تهماساب    )ق . ه  919 -941به سال ( ق. ه  922 -914)سلطان سلیمان خان قانونی 

ا بارف  امّ به ایران تاخت و تا سلطانیه و گیالن پیش آمد،( سرگرم فرو نشاندنِ آشوب خراسان بود

 .و سرمای سخت، او را ناگزیر به تخلیۀ آن سامان و هجوم به عراق و فتح بغداد کرد

سلطان سلیمان، سال بعد نیز به آذربایجان حمله برد که البته این بار هم چندان در آن دیاار  

و  بار دیگر به ایران حمله کارد  -میرزاالقاص -ق و به تحریک برادرش. ه  911وی به سال . نماند

 .تبریز را محاصره نمود

 ق، پسار دالور خاود   . ه  911شاه تهماسب بعد از آرام کردن گرجساتان و شاروان باه ساال     

فرستاد و به سرداری او، آنچه که سالطان سالیمان از   « الروم نةارز»را به فتح  -اسماعیل میرزا -

را تااب نیااورد و باه    سلطان سلیمان این حمله . ارمنستان و کردستان تصرّف کرده بود، بازگرفت

 .ق به نخجوان یورش برد امّا زود به پایتخت خود بازگشت. ه  921سال 

شااه  . باه ایاران پناهناده شاد     -بایزیاد  -ق یکی از پسران سلطان سالیمان  . ه  922در سال 

تهماسب نخست به گرمی پذیرای او شد ولی سرانجام دستور حابس او را صاادر کارد و پاس از     

از این تاریخ به . پسر را به پدر باز داد( ق. ه  921)با سلیمان خان عثمانی  چندی به دنبال صلح

 .بعد تا پایان زندگی شاه تهماسبِ صفوی بین ایران و حکومت عثمانی صلح و آشتی برقرار بود

شاه تهماسب صفوی، اصوالً مخالف جنگ بود و به شدّت از جنگ بیم داشت، از این رو بایش  

باه هماین دلیال در رویاارویی و نبارد باا سالطان        . جستحیله توسّل میاز جنگِ با دشمن، به 

های سر راه سپاهیان عثماانی  ش را به مهلکه اندازد، آبادییانسلیمان، بیش از آنکه خود و سپاه

عالج ما این اسات کاه از هار    »: سوزاند و معتقد بود کهکرد یا میرا از خواروبار و علوفه تهی می

 .«را مسدود سازیم جانب راه آذوقۀ ایشان

گاو هساتند،   گر و یاوهشاعران را به بهانۀ آن که مبالغه -شاه تهماسب  -این پادشاهِ دین پناه 

کارد، نسابت باه دانشامندان     راند و به همان اندازه که از علمای شرع جانبداری مای از دربار می

و ادبای ایرانای در دوران   اعتنا بود؛ به همین دلیل بسیاری از دانشمنداننهایت بیعلوم عقلی بی

 .پادشاهی او از کشور خارج شدند و ترک وطن کردند

های بیش از حدّی که داشت و از بیم پرداخت مستمری، باه  شاه تهماسب به دلیل حسابگری

فرستاد و همین امر، باعث رواج ناامنی و دزدی در کشور در دوران شهرهای مختلف، داروغه نمی

 .سلطنت او شد
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 :توان به موارد ذیل اشاره کردین حوادث این دوران میتراز مهم

 ر ازبکان به خراسان؛های مکرّحمله (الف

باه ایاران   ( پسر ظهیرالادّین باابُر  )پناهندگی همایون شاه، پادشاه سلسلۀ گورکانیان هند  (ب

ایان واقعاه بعادها تا ثیر     (. ق. ه  942 -911)پس از شکست از شیر شاه افغان، پادشااه دهلای   

ایی در تشدید و تجدید رابطۀ خاندان تیموری باا ایاران و فرهناگ ایرانای و حفاد و اداماۀ       بسز

 .دوستی جانشینان شاه اسماعیل و بازماندگان ظهیرالدّین بابُر گذاشت

 (.ق. ه  941 – 911)به گرجستان  -سه بار -ها به کرّات بار قزلباشهجوم خشونت (پ

بار اریکاۀ سالطنت    « پادشاه عالم پنااه »با عنوان  «شاه اسماعیل ثانی»پس از شاه تهماسب، 

 .تکیه زد

، مقارن بوده است با سلطنت شااه اساماعیل و شااه تهماساب صافوی در      طالبیزمان حیات 

در  طـالبی . را درک کارده باشاد  « شاه اسماعیل ثانی»ایران و جای تردید است که او پادشاهی 

 .سخنی به میان نیاورده استنه از ایران و نه از موطن خود مطلقاً « نامهشوق»

 

 حکومت عثمانی ( 1-1-2

در شعر خود .( م 3121 -3122/ ق. ه  922 -914سلطنت )از سلطان سلیمان عثمانی  طالبی

را نیز درک « سلیم خان»رود که او اواخر حکومت پدرِ این پادشاه، یعنی کند و احتمال مییاد می

 .ی به تاریخ این دورۀ عثمانی داشته باشیمکرده باشد؛ از این رو الزم است مروری اجمال

با روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی و رسمی کردن مذهب دوازده امامی توسط او و اصارار  

کاه تاا ایان هنگاام باه       -حکومت مبنی بر سبّ خلفا و نیز کشتار اهل سنّت، پادشاهان عثمانی 

ت صفوی در آزار سنّیان و نیاز بارای   برای اعتراض به رفتار دول -داخل ایران تجاوز نکرده بودند 

 .صدد حمله به ایران و ت دیب سرخ کالهان برآمدند تعقیب شیعیان طرفدار صفویه، در

های حکومت عثمانی به ایران بود که رعبای  از بزرگترین حمله« چالدران»در این دوره جنگ 

ن عمار خاود، از   ای که شااه تهماساب تاا پایاا    شدید در دل سردمداران صفوی انداخت؛ به گونه

 .کردرویارویی با سپاهیان عثمانی پرهیز می

سال پادشاهی خود، به ایران حمله کارد و کردساتان را    1در مدّت « سلیم خان اوّل»سلطان 

منتزع .( م 3131)ق . ه  921شام، مصر و عربستان را در سال . به ممالک عثمانی ملحق ساخت

. فت و خلیفۀ عباسیِ مصر را مطیع خاود سااخت  نمود و کمی بعد بر حرمین شریفین سیادت یا

اختیاار  « امیرالمؤمنین»حقِّ خالفت را به خود اختصاص داد و از این تاریخ سلطان عثمانی لقب 
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 ٙي.هًاويٌ ډٓ« ٕچٕڈ هبن»ٷ ىٍ كَډٕه، ه٦جٍ ثٍ وبڇ َ .  971سب   926َبْ ٽَى. ٥ٓ ٕبڃ

ٖشَٗ ډََُبْ اډذَاسًٍْ ٭ظمبوٓ ىاٙز. اي، دَٖ يْ، ٕچ٦بن ٕچٕمبن ايڃ، ُٕمٓ ثِٖا ىٍ ځ

َابْ  ىٍ ىيٍان كپًډش٘، اډذَاسًٍْ ٭ظمبوٓ ٍا اُ ډََُبْ أَان سب سىڂّ ػجڄ اڅ٦بٍٷ ي اُ ٽىابٌٍ 

 َبْ اٵَٔٺب ىٍ ډئشَاوٍ، ځٖشَٗ ثوٕٚي.ىاوًة سب ًٕاكڄ ىٍٔبْ َٕم ي ٽَاوٍ
دُىبيٍْ اُ ٽًٍَٚبْ َبْ ثٖٕبٍ ، ٝبكت طَيسٓ ثٖٕبٍ ثًى ي ثٍ ثو٘«ٕچٕمبن ٙبٌ»كپًډز 

سًػٍ٘ هبٝ٘ٓ ثٍ ُثبن ي اىة ٵبٍٕٓ ىاٙز ي َمإه ثُبواّ   « ٕچٕمبن ٙبٌ»إالډٓ سٖچ٤ّ ىاٙز. 
 هًثٓ ثًى ثَاْ ػم٬ ٙين ځَيَٓ ٽظَٕ اُ ىاوٚمىيان ي اىٔجبن ىٍ دبٔشوز أه ٕچ٦بن.  

ْ ٕهَبْ ىيڅز ٝٶًْ اُ أاَان ثاٍ ٕاَُډ   ځَْٕځَيَٓ اُ ٭چمب ي اىٔجبن أَاوٓ، ثب آٱبُ ٕوز  َاب
َىي ي ٍيڇ ډُبػَر ٽَىوي ي ىٍ آوؼب ثٍ سإڅٕٴ ي سيئه ٽشبة ي آطبٍ هًى ثٍ ُثبن ٭َثٓ ي ٵبٍٕآ  

ػِي َمٕه ډُبػَان ثبٙي ٽٍ ٩ابََاً ثٕٚاشَ ٭ماَ هاًى ٍا ىٍ      ٥بِج٣ٍيى دَىاهشىي. اكشمبڃ ډٓ
 ٕٶَ ي وِٕ ىٍ َُٕډٕه ٭َثٖشبن ٕذَْ ٽَىٌ إز.

ٙاًى ي ٥جاٸ وًٙاشّ    ُٔبٍر سَثز ډًالوب هبٍع ډٓ ٷ اُ ډپٍّ ثٍ ٹٞيَ .  943ىٍ ٕبڃ  ٥بِج٣

( إاشبوجًڃ ٙايٌ ي ډاًٍى    ّ)ىاٍاڅٖچ٦ى ّدٔ اُ ٹًوٍٕ، ٍَٖذبٍ ىاٍاڅوالٵ« ٘بٔٝٙٛق»هًىٗ ىٍ 

 ٹَاٍ ځَٵشٍ إز: ٕچٕمبن ٹبوًوٓ سٶٺّي ي اڅشٶبر َمٕه ٙبٌ ٕچٕمبن اي٘ڃ، ډٮَيٳ ثٍ 

 ؿاااًن يىا٫ ي ػاااًى اُي ٙاااي كبٝاااچڈ

 ٙااااابٌٙ ىيٍان ي ٕاااااچٕمبنِ ُډااااابن  

 ثااااابى ىائاااااڈ وٞاااااَر ي اٹجااااابڃ اي

 ډَكماااز ٵَډاااًى ي ثىماااًى اڅشٶااابر   

 ؿاااًن ثئااايڇ ٍيْ اي، ډؼااايڇ ٵاااِيى 

 

 دااأ ثاااٍ ىاٍاڅٖاااچ٦ىز ٙاااي ډىاااِڅڈ  

 ىانثاااابى ًاساااا٘ ىٍ دىاااابٌ ٱٕاااات   

 ىٍ سَٹّااااآ ىڇ ثاااااٍ ىڇ اػاااااالڃ اي  

 ٔااااابٵشڈ اوٮااااابڇ ٙااااابٌ دااااابٻ ًار

 ٹُااااَة اي اثااااًاة ٵااااشلڈ ثَځٚااااًى 

 (750 -755وبډٍ، )ًٙٷ                

 ٣ٌ ٚ َٙف كبَ ٥بِج٣( ُ٘ي1-2

ْ ُٖٔشٍ( ثٍ سٌٽٌَ)ٽٍ ىٍ ٕيِ ىَڈ َؼَْ ٹمَْ ډٓ ٥بِج٣ثبة ُويځٓ  ثب آوپٍ وڂبٍويٌ، ىٍ  َاب

ٓ    ٍ ، ډَاػٮٍ ٽَى، څٕټ ىٍ أه ُډٕىٍ ا٥ّال٭ٓ ثا *ډوشچٴ ٙإَ واًأٓ ىٍ   ىٕاز وٕابيٍى. اډٕاَ ٭چا

                                                 
 َبْ َُٔ ډَاػٮٍ ٽَىٌ إز:*( وڂبٍويٌ ىٍ أه ثبٌٍ ثٍ سٌٽٌَ

آسٚپيٌ آًٍ، څ٦ٶٮچٓ ثٕڀ ثه آٹب هبن ثٕڂيڅٓ ٙبډچً، ډشوچٜ ثٍ آًٍ، سٞالٕق ىٽشاَ كٖاه ٕابىار وبٝاَْ، اوشٚابٍار        -
 .1336سَُان  اډَٕٽجَٕ،

 . 1382يْ، ىيڅشٚبٌ ٕمَٹىيْ، سٞلٕق اىياٍى ثَاين، إب٥َٕ، ؿبح ايڃ، اڅٚٮَاْ ٕمَٹى ٓسٌٽَ  -

 سب.ي ٭چٓ ډيٍٓ، ٽشبة ٵَيٙٓ هٕ٘بڇ، ؿبح ًٕڇ، سَُان، ثٓاالىة، ډلم٘ ًٍٔٔلب -

ٽٚٴ اڅ٪ىًن ٭ه إبډٓ اڅپشت ي اڅٶىًن، ډ٦ٞٶٓ ثه ٭جياهلل اڅَُٕٚ ثٍ كبػٓ هچٕٶاٍ ي ٽبسات ؿچذآ، ډ٦جٮاٍ ډٮابٍٳ،       -
 ڇ. 1943 إشبوجًڃ،

← 



 09  مصحح پیشگفتار

 

و  نام برده است که به دلیل اشتیاق باه طلاب علام    طالبیاز شاعری به نام « مجالس النّفایس»

 .کرده استتخلّص می طالبیاشتغال به کسب علم، 

روانشاد سعید نفیسی هم به نقل از همان کتاب، او را در شمار گویندگان قارن دهام هجاری    

« نامـه شـوق »توان احتمال داد که سرایندۀ فقط از نظر تقارن و تناسب زمانی می 3.آورده است

 .است طالبیهمان 

ذکر شاده و در جلاد    طالبیمحمّدعلی خزانه دارلو،  2«یِهای فارسمنظومه»تخلّص شاعر در 

سخن رفته ولی هیچ اطّالع دیگاری در آن نیاماده    طالبیچهارم اثرآفرینان نیز از شاعری به نام 

 . است

چندین بار در این مثنوی، به تخلّص خاود اشااره کارده ولای از ناام و      « نامهشوق»سرایندۀ 

 :مثالً ،است کنیه، موطن و اجدادش، مطلبی نیاورده

ــالبی  را ره باااه مطلاااوبش نماااای  طـ

 

 ناماااه بااار فااازای ذوق او زیااان شاااوق 

 (14نامه، شوق)                          

 از تااو خااواهم قاارب و عاازّ هاار مقااام     

 

 زیااان والسّاااالم طـــالبیقصّااه کوتاااه   

 (334نامه، شوق)                        

ــالبی  را خلعتااای بخاااش از کااارم  طـ

 

 و عاااالم محتااارم تاااا شاااود در هااار د  

 (113نامه، شوق)                       

مردی کثیر الحجّ بوده، که پایش از سارودن    طالبیآید که چنین برمی« نامهشوق»از ابیات 

 :این مثنوی، پانزده بار به مکّه مشرّف شده است

 پااانزده حااج کاارده بااودم کااز حاارم   

 

 شااد خااروجم بعااد از آن، ای محتاارم  

 (133نامه، شوق)                       

تنها از التفات سلطان عثمانی . کندای به پیشه و حرفۀ خود نمی، در این مثنوی، اشارهطالبی

                                                                                                                        
→ 

 .3113ثر رحیمی، عبدالباقی نهاوندی، تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی، چاپ اول، آم -
 .3111، کتاب فروشی خیّام، تهران حبیب السیر، خواندمیر -
اسماءالمؤمنین و آثارالمصنفین، اسماعیل پاشا بغدادی، چاپ افست، کتاب فروشی اسالمیه و جعفری، فی العارفین  یةهد -

 .3111 تهران،
 . م 3911معجم االدباء، یاقوت بن عبداهلل حموی، دار احیا، بیروت،  -

 . 3112مجمع الفصحا، رضاقلی خان هدایت، به کوشش دکتر مظاهر مصفّا، امیرکبیر،  -

 .231، ص 3تاریخ نظم و نثر، سعید نفیسی، ج( 3
 .112، ص های فارسیمنظومهخزانه دارلو، محمّد علی، . رک( 2
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توان این احتمال را داد که او صاحب مکنت یا بازرگاانی  در مالقات با او می -سلیمان شاه اوّل  -

 :3پرآوازه و یا در دانش، صاحب نام بوده است

 ود التفااااتمرحمااات فرماااود و بنمااا  

 

 یاااااافتم انعاااااام شااااااه پااااااک ذات 

 (114نامه، شوق)                       

 : احترامی بسیار برای این پادشاه قائل بوده است طالبی

 ذات پاااااکش، مظهاااار شاااااهی بااااود

 

 نااای غلاااط شاااد، ظِااالّ اللّهااای باااود   

 (111نامه، شوق)                       
 :استهای او را چنین ارج نهاده و جنگاوری

 مثااال تاااوپِ شاااه، سااالیمان زماااان   

 

 کاااوه کنااادی چاااون حصاااار کاااافران  

 (1211شوق نامه، )                       

الدّین محمّاد بلخای اشااره کارده و     بارها به ارادت و عالقۀ خاصّ خود به موالنا جالل طالبی

 :اذعان نموده که با مثنوی او انسی دیرینه داشته است

 نمثناااویش روز و شاااب، هماااراه مااا   

 باااود دائااام ماااونس مااان آن کتااااب   

 

 رفعااات مااان، عااازّت مااان، جااااه مااان 

 جااان و دل مسااتان از آن جااام شااراب  

 (111 – 114نامه، شوق)             
زیارت مزار موالنا بر این ارادت افزوده، چنانکه پیوسته مثنوی معناوی را باه هماراه داشاته و     

 :کامالً مشهود و ملموس است« نامهشوق»ت ثیر او از کالم موالنا در . کرده استزمزمه می

 سااارّ معنااای کااارده در جاااانم اثااار    

 زادۀ اُنااس وی اساات ایاان نااور چشاام    

 همّاااااتِ عاااااالیِ او شاااااد رهبااااارم 

 او ایاان سااخن تاا لیف داد  ! ماان کجااا  

 

 زان اثااار شاااد جاااان و دل زیااار و زبااار 

 جااوهر جااان اساات و نبااود جاانس یشاام

 گشاااات لطااااف او دریاااان ره یاااااورم 

 لطااف او شااد، حااق ماارا تشااریف داد    

 (111 -111نامه، شوق)              

-ها آغاز میبیت برای موالنا سروده است که با این بیت 11ای در نامهحتی زیارت طالبی

 :شود

 السّااااالم علیااااک ای سااااردار دیاااان 

 السّاااااالم علیاااااک شااااااه المکاااااان

 السّااااالم علیااااک ای دریااااای نااااور  

 یااااک کهااااف العاشااااقینالسّااااالم عل 

 السّااااالم علیااااک ای قطااااب زمااااان 

 ای ولااااایّ حاااااق، مبااااارّا از غااااارور

                                                
 .123، ص (د جعفر شهیدیاستاد دکتر سیّ ۀنامجشن)، شهيدی ۀنام، دکتر توفیق، سبحانی.  ه. رک( 3
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 مولااااوی آن معاااادن صاااادق و صاااافا

 ذات پاااااکش مطلااااع انااااوار عشااااق 

 

 ره نماااااااای عاشاااااااقان کبریاااااااا 

 خواجاااۀ سااار محفااال باااازار عشاااق   

 (122 -122نامه، شوق)              
خالصه آنکه از حال و روزگار، حرفه، نحوۀ معیشت و بستگان و اعقاب و حتی ت لیفاات دیگار   

 .هیچ اطّالعی به دست نداریم -نامهجز همین زیارت - طالبی

 

 مذهب طالبی( 1-3

گیری حکومات  سخت. ، مذهب دوازده امامی استطالبیمذهب رسمی ایران، در زمان حیات 

از ساویی باه دالیلای، او    . صفویان در این امر، تا حدّی است که از کشتار اهل سنّت، اِبایی ندارند

اهالی این خطّه از نظر ماذهب، تاابع   . تمهاجری است که مدام در سفر به سرزمین عربستان اس

گیری و تعصّاب بایش از   حکومت عثمانیان و پیرو اهل سنّت بودند، طبیعی است به دلیل سخت

 .مذهب واقعی خود نیست اظهارقادر به  طالبیحدّ هر دو حکومت، 

( ص)د او بر شخصیّت حضارت محمّا  . توان به مذهب او پی بردنمی طالبیبه عبارتی از کالم 

« لَاوالکَ لَماا خَلَقاتُ االَفاالک    »عنوان انسان کامل و هدف غایی خدا از آفرینش با استناد به  به

 :پافشاری بسیار دارد

 آن کااه لااوالک آماادش از حااق، خطاااب 

 

 شد وجاودش رحمات هار شایخ و شااب      

 (312نامه، شوق)                       
مدح خلفاای راشادین و ساپس     به( ص)در چندین جای این مثنوی پس از نعت رسول اکرم 

ای خااصّ باه   در میان اماماان شایعه عالقاه    طالبی. پرداخته است -هر دوازده امام -ائمۀ شیعه 

. دارد و در بزرگداشت این دو بسایار ساخن گفتاه اسات    ( ع)و نیز امام حسین ( ع)حضرت علی 

 :برای مثال

 باااااز  حیااااادر، صاااافدر روز  وغاااااا  

 شاااد امامااات، خاااتم انااادر شااا ن او   

 زار باااااغ هاااال اَتاااای  گلاااابن گلاااا 

 

 اباااان عاااامّ مصااااطفی، شاااایر خاااادا 

 آمااااد از حااااق، حجّاااات و برهااااان او

 صاااااحب اسااااتحقاق ملااااک اِنّمااااا   

 (212 -211نامه، شوق)              
 

                                                
 .  119 -932نامه، شوق. رک*( 
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 : و نیز

 بعاااد از آن نقاااد علااای آماااد حساااین 

 آن کااه جااان کاارد او بااه راه حااق فاادا  

 

 بااازم دیااان احمااادی را زیاااب و زیااان  

 شااااااه شااااااهان و شاااااهید کاااااربال

 (221 -223نامه، شوق)               
 :و در جایی دیگر آورده است

 ماان چااه گااویم از غاام شاااهم، حسااین  

 آن شاااااهید کاااااربالی پُااااار باااااال  

 در شااهادت آنچااه آن ساالطان کشااید   

 

 یافاات زو، باازم شااهیدان زیااب و زیاان    

 کاارده جااانِ خااود بااه راه حااق، فاادا     

 مؤمناااان را کااای باااود تااااب شااانید   

 (4114 -4112نامه، شوق)           
ت و نجاات دهنادۀ ناژاد انساانی از فسااد و تبااهی       را به عنوان منجی بشاریّ ( عج)و حضرت مهدی ا

 :کندمعرّفی می

 مهااادی هاااادی، محمّاااد اسااام و سااارّ 

 جماااع گااااردد بااااا مساااایح ناماااادار 

 ذات پاااکش لطااف و جااود سرمدیساات  

 پُار کناد عاالم باه عادل و فضال و جاود       

 

 او کناااد عاااالم پُااار از احساااان و بااارّ   

 ، آشاااااکارقاتااااال دجّاااااال باشاااااند

 مظهاااار جملااااه کمااااال احمدیساااات

 هااا خواهااد گشااودجملااه ماادفون گاانج

 (4122 -4119نامه، شوق)           
و با این همه در معّرفی مذهب خود به هیچ وجاه صاراحت نادارد، او باا اساتناد باه حادیث        

بطاالن باه هفتادوساه     خاطِّ « سَتُفرَقُ اُمَّتی علی ثالث و سبعین فرقةً کُلُّهُم فی النّارِ االّ ملّة واحِدَةً»

 :کشدفرقۀ اسالم می

 حاااالِ هفتااااد و ساااه فرقاااه، ای پسااار

 کُاالم مُحاادِث، باادعت آمااد ای رجااال    

 گفاااات هفتاااااد و دو فرقااااه مصااااطفا

 غیاار یااک فرقااه کااه او یابااد نجااات     

 

 بشاااانو از قااااول نباااای، خیرالبشاااار   

 بااااز هااار بااادعت باااود، عاااین ضاااالل

 جملااااه در آتااااش رونااااد، ای باوفااااا 

 کائنااااتایااان چناااین فرماااوده، فخااار 

 (192 -199نامه، شوق)               
 :گیردو در جایی حتّی از شیعیان نیز خُرده می

 شااایعه منکااار گشااات از دیاااد لقاااا   

 

 خاااارجی از حااابّ قربااای، شاااد عماااا   

 (422نامه،شوق)                     

 :گویدو در ادامه می

 حاااااق ساااااتاند در قیامااااات، دادِ او   دشاااااامن حیاااااادر شااااااد و اوالد او  
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 !بغااآ آل مصااطفی، کفاار اساات هااین     

 مباااار علاااای را باااار مااااال  گفاااات پیغ

 بغااآ تااو عصاایان و حبّاات طاعاات اساات  

 

 حبّشاااان آماااد نصااایب اهااال دیااان   

 دوسااااتدار تااااو بااااود ز اهاااال تقااااا 

 ماااؤمن پااااکیزه را زان راحااات اسااات  

 (421 -411نامه، شوق)              
 :گویدو می

 زان دو فرقااه دور، کااآن هاار دو شااقی اساات  

 آماااادهقاااارب اهاااال حااااق، ازیاااان راه   

 

 راه سااانّت رو، کااااه راه متّقاااای اساااات  

 زیااان ره و منااازل باااه درگااااه آماااده   

 (423-422نامه، شوق)                 
 : و باز آورده است  

 یااا علاای گفتااه نباای، کااای بوالحساان   

 

 شاااد تااارا باااا تابعااات، جنّااات وطااان  

 (293نامه، شوق)                     
اندیشی باه کتماان   ذهبی زمان خویش، با مصلحتباری، او به دلیل شرایط زندگی و بحران م

مذهب خویش اصرار ورزیده، اگر شیعه است به احتارام ماذهب آل عثماان، خلفاای راشادین را      

و اگر پیرو اهل سنّت است از بیم تعصّاب صافویان، حقیقات ماذهب خاویش پنهاان       گفته مدح 

 . کرده است

نامه، باور خاصّ عارفانۀ گوینده در ایجاد نگارنده بر این باور است که با توجّه به محتوای شوق

با پیروی از بزرگان عارف و عارفاان بازر ، همچاون     طالبی. این ابهام ت ثیر بسزایی داشته است

 :داردها را از آن برحذر میکند و انساناندیشی در مذهب را رد میموالنا، هر نوع تعصّب و خام

 ای تاااو در بغاااآ و تعصّاااب سااااخته  

 یااان ایاان شااهان   دخاال سااازی، در م 

 هااان مکاان بیهااوده دخاال ای بوالفضااول

 

 ره نباااارده، نقااااد ایمااااان باختااااه     

 گااه باار ایاان میلاای نمااایی، گااه باار آن  

 کااان رجاااوع ایااان باااه اهلل و رساااول  

 (211-241نامه، شوق)               
 

 

 باورها و اعتقادات طالبی( 1-4

اخالقای   -و اعتقاادات دینای   توان اهمّ باورهامی نامهشوقبیت  1111ی با مطالعۀ به طور کلّ

 : گویندۀ آن را این گونه خالصه کرد

را به عنوان آخرین پیاامبر  ( ص)باور عمیق به اینکه همۀ ادیان الهی، ظهور حضرت محمّد  .1
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 :اندبشارت داده

 خوانااده بُااد در صااحف و تااورات و زبااور   

 

 وصاااف و نعااات احماااد از حااایّ غفاااور 

 (3321نامه، شوق)                    

باه خااطر خلقات    « لاوالک »دلیل خلقت جهان و آفرینش موجودات با استناد به حادیث   .2

 : بوده است( ص)حضرت محمّد

 عشاااق او آماااد، نخسااات انااادر قلااام  

 شااد ز عشااقش، اصاال و فاارع کائنااات   

 

 یافااات آنگاااه ممکناااات از وی، رقااام    

 کشااد ایاان جذبااه ایشااان را بااه ذاتماای

 (31-34نامه، شوق)                 

 :به عنوان تنها راهگشای انسان در جهان( ص)عشق به حضرت محمّد مصطفی  .3

 ای رساااول حاااق، حبیاااب ذوالجاااالل 

 هاااادی و سااارخیل و ساااردار رُسُااال   
 

 مظهااار کُااال، منباااع فضااال و کماااال  

 ره نمااااااایِ ره نمایااااااان ساااااابل  
 (321-323نامه، شوق)              

 احترام به خلفای راشدین؛ .4

 اعتقاد به دوازده امام؛ .5

 ؛(ع)و امام حسین ( ع)احترام ویژه به موال امیرالمؤمنین علی  .6

 :مخالفت با آرای اخوان الصّفا .7
 

 غیااااار یاااااادت، از دل او دور سااااااز  

 غاااالّ اخااااوان صاااافا زو دور کاااان   
 

 نقااشِ غیاار از چشاام او مسااتور ساااز     

 دل باااه حااابّ ساااابقان مسااارور کااان 
 (212-211نامه، شوق)               

 وع تعصّب و یکسونگری در دین؛ مخالفت با هر ن. 8

 ؛(هفتاد و دو فرقه)ردّ فرق مختلف اسالمی . 9

 :دانداصل دین را مبتنی بر ترک آزار و اذیّت دیگران می. 11

 مجااااو آزار مااااردم ای پساااار ! هااااان

 دل نگهااااااادار و دل آزاری مکااااااان 
 

 ورنااااااه، آزارد ز تااااااو خیرُالبشاااااار  

 از خاااادای خااااویش بیاااازاری مکاااان
 (3212-3211نامه، شوق)            

 عالقۀ وافر به ادای فریضۀ حج؛ .11

 :ت کید به داشتن پیر و لزوم ضرورت پیر در طی طریق .12

 جملاااااه را توفیاااااق خضااااار راه ده  

 

 چشاااااام بیناااااااا و دلِ آگااااااااه ده  

 (4432نامه، شوق)                   
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 عنوی او؛الدّین محمّد بلخی و توجّه زیاد به مثنوی مارادت بسیار به موالنا جالل .13

 : مقام مادر در نزد خدابه توجّه شاعر به جایگاه واالی والدین، مخصوصاً احترام بسیار  .14

 همچنااااین فرمااااوده فخاااار کائنااااات

 

 هسااات جنّااات زیااار پاااای امّهاااات     

 (2292نامه، شوق)                    

 بندی زیاد به ادب و اخالق؛پای .15

 : ستاعتقاد او به اختیار بیشتر از جبر ا .16

 گااار نباااودی اختیاااار خیااار و شااار    

 

 امااار و نهااای حاااق نباااودی معتبااار    

 (291نامه، شوق)                      

 : انتقاد از ریا و شیخان ریایی و بیزاری از ایشان .17

 قفاال کناادن کااار هاار اسااتاد نیساات    

 تکیااه باار جااای بزرگااان کاای رواساات   

 خبااااارآه ازیااااان اساااااتادکان بااااای

 قفااال را نگشاااوده، کااارده محکماااش  

 

 ر مریااادی الیاااق ارشااااد نیسااات  هااا 

 هاار کااه را دل، غرقااه در بحاار هواساات  

 کااارده جاااان طالباااان، زیااار و زبااار    

 حااق بااه فضاال خااود رهانااد زان غمااش 

 ( 3211-3213نامه، شوق)            

 :اعتقاد به عشق .18

 دار و ملااارزان پاااا و دسااات  دل نگاااه

 غیااار عشاااقِ یاااار باااا کاااس دم مااازن

 

 عشااق را باااش و بااه باااال رَو ز پساات     

 سااخن در پاایش ناااکس دم ماازن  زیاان

 (3192-3191نامه، شوق)            

 :کندترک شهوت و هواهای نفسانی، رازهای نهان جهان را بر انسان برمال می .19

 شاااد ز حااابس مارشاااان سااارّ آشاااکار 

 هاااار قوایاااات مُلهاااام ساااارّی شااااود

 جملاااه اشااایا، نااااطق آیناااد آن زماااان

 

 حاابس نفساات کاان، رسااد الهااام یااار    

 ی شاااااودره نماااااای مخااااازن بااااارّ

 زباااانباااا تاااو لااایکن باااا زباااان بااای  

 (1333-1331نامه، شوق)            

 :اعتقاد به نقش ثروت و دارایی و جایگاه مهمّ آن در زندگی .21

 زر راساات نایااد هاایچ چیااز ز آنکااه باای

 دیاان و دنیااا هاار دو موقااوف زرساات    

 

 زر بااااود ساااارمایۀ ملااااک، ای عزیااااز  

 بخشااااشِ زر، ساااایرت پیغمبرساااات  

 (3241 -3241نامه، شوق)           
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 سفرهای طالبی( 1-5

ای نیامده، اطّالعی دقیق از محلّ اقامت و سکونت در هیچ تذکره طالبیاز آنجا که شرح حال 

ت هماین مثناوی   تنها منبع ماا بارای شاناخت ایان شخصایّ     . او، حتّی دلیل مهاجرت او نداریم

 . است« نامهشوق»

عظّمه مشرّف شده و پیش از سارودن ایان مثناوی    او بارها به مکّۀ م« نامهشوق»طبق ابیات 

 : پانزده بار فریضۀ حجّ را به جا آورده است

 پااانزده حااج کاارده بااودم کااز حاارم     

 

 شاااد خاااروجم بعاااد از آن ای محتااارم  

 (133نامه، شوق)                      
دیاار  از مکّه به مدینه و از آنجا به شام و سپس به حلب سفر کارده خاود را باه     941در سال 

الادّین نائال   روم رسانده و بر سر راه خود توقّفی در قونیه داشته و به زیارت تربات موالناا جاالل   

 .آمده است

 طالبی. شده و مورد التفات سلیمان قانونی واقع شاد ( استانبول)از قونیه، رهسپار دارالسّلطنه 

 -شود و تاا پایاانِ آن   میمشغول « نامهشوق»گردد و آنگاه به سرودن از این سفر به مکّه باز می

 : مانددر این سرزمین می –یعنی یکسال و شش ماه 

 ماادّت یااک سااال و شااش مااه، ای کاارام

 

 در حاارم شااد نظاام ایاان نامااه تمااام      

 (4194نامه، شوق)                     

سارزمین  : باه ایان باالد محارز اسات      طـالبی سافر  « نامهشوق»بدین ترتیب با استناد باه  

 . ، شام، حلب، بالد روم، قونیه و استانبولعربستان، مدینه

 

 طالبی و سرایندگان پيش از وی( 1-6

با بزرگان ادب پیشِ از خود آشانا باوده و    طالبیآید که چنین برمی« نامهشوق»از محتوای 

الادّین بلخای، عطّاار    آثار مهمّ عرفانی را پیش چشم داشته اسات؛ بزرگاانی چاون موالناا جاالل     

... . زنوی، شیخ محمود شبستری، محمّد ابیوردی، حافد شایرازی و نظاامی   نیشابوری، سنایی غ

( شااهدی )امّا از این میان، بیش از همه، با موالنا، عطّاار، سانایی و اباراهیم بان صاالح مغلاوی       

ای که به گونه. م نوس بوده و ت ثیر بسیاری از آنان گرفته است« گلشن توحيد»صاحب مثنوی 

گ با گلشان توحیاد، مثناوی معناوی موالناا و مصایبت ناماۀ عطّاار         وزن مثنوی خود را هماهن

د محمّاد ابیاوردی، شایخ    سایّ  ،از ارادتمندان موالنا شیخ محمّد مزدقاانی  طالبی. برگزیده است
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ابوسعید ابوالخیر، بایزید بساطامی و حساین بان منصاور حلّااج باوده اسات و از ایان بزرگاان و          

 .استاندیشمندان با احترام بسیار سخن رانده 

 

 معاصران طالبی( 1-7

عرفی شیرازی، محتشم کاشانی، وحشی باافقی، شارف جهاان قزوینای و فضاولی بغادادی از       

 .هستند طالبیگویندگان پرآوازۀ هم عصر 

 

 العات و دانش طالبیاطّ( 1-8 

را، از نظر تسلّط به علوم قرآنی و ماذهبی، علاوم ادبای و تسالّط باه       طالبیاطّالعات و دانش 

 : توان بررسی کرددیگر میهای زبان

 

« نامـه شـوق »کاربرد زیاد تلمیح، درج و اقتبااس در  : علوم قرآنی و مذهبی( الف -1-8

بیانگر تسلّط بسیار زیاد گویندۀ آن به مباحث دینای، قارآن، احادیاث و اخباار، تااریخ اساالم و       

وم دینای عصار   از علماای بازر  علا    طـالبی توان ادّعا کرد ای که میقصص انبیا است؛ به گونه

 . خویش بوده است

 

تاوان  ضمن بررسی ت ثیرپذیری شاعر از گویندگان پیش از خاود مای  : علوم ادبی( ب -1-8

 . آثار مهم ادبیات عرفانی را مطمح نظر داشته و مطالعه کرده است طالبیگفت که 

گار  زبان شعر او زبانی ساده و به دور از تعقید و پیچیدگی است؛ هر چند، گااهی همچاون دی  

توجّه باوده اسات؛ امّاا ایان ماوارد      شعرا و حتّی مانند موالنا به رعایت اصول قافیه و وزن شعر بی

بهاره از وزن و قافیاه دارد، کاامالً    کند طبعی بای بسیار نادر و کم است و برای کسی که ادّعا می

 : طبیعی و قابل اغماض است

 نبااااااودم واقااااااف از وزن قااااااوافی 

 

 فیدلااام باااود از قاااوافی، گشاااته صاااا  

 (4111نامه، شوق)                   

هادف او انتقاال   . گیارد شناسد امّا در حدّ اعتدال از آنها بهره میهای ادبی را میآرایه طالبی

 ! پیام و مفاهیم است نه فضل فروشی شاعرانه

هاا و  باا توجاه باه سارلوحه    . در نظم، بیش از نثر مهارت داشته اسات  طالبیباید اذعان کرد 

 طالبیتوان دریافت کاه  می نامهشوقایی که برای هر بخش نوشته و مقایسۀ آن با نظم هعنوان
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او در نثر تحت ت ثیر زبان عربای اسات؛ اطنااب و سساتی کاالم در      . تر از نثر استدر شعر موفّق

 . ها گاه کامالً مشهود استهای او در سرلوحهعبارت
 

منطق در حدِّ ابتدایی و متوسّط است یا از فلسفه و  طالبیاطّالعات : علوم دیگر( پ -1-8

باه نادرت از اصاطالحات    . کند یا شاید تمایلی به طرح مسائل آن نداردالاقلّ این طور وانمود می

 . کند و این اصطالحات چندان دور از ذهن و پیچیده نیستفلسفی استفاده می
 

باه   طـالبی ر تسلّط های ملمّع نمایانگآوردن بیت: های دیگرمهارت او در زبان( ت -1-8

دهد که گوینده به این زبان نشان می« نامهشوق»کاربرد اصطالحات ترکی در . زبان عربی است

 .هم تا حدّی آشنایی داشته است
  

 نامهسبب نظم شوق( 1-9

 :کندهجری قمری، در مکّه آغاز می 941را در سال  نامهشوق، نظم طالبی

 باااود در تاااااریخ ظاااای و زی و ماااایم 

 حاایِ حااق، شااد فااتح باااب   در مقااام و

 

 زد بااارون ایااان ماااوج در بحااار قااادیم  

 ز آنکاااه باشاااد تاااابع وحااای کتااااب   

 (121 -123نامه، شوق)                

را به دلیال اشاتیاِق بلوقیاا و دلیال سافر وی، بارای ایان        « احمدی نامۀشوق»، نام طالبی

 :منظومه برگزیده است

 ناااام ایااان زیباااا عاااروس سااارمدی    

 منامااااۀ عشّاااااق هاااا شااااد مشااااوّق

 نامااااۀ شااااوق حبیااااب کبریاساااات  

 

 ناماااۀ احمااادیشاااد ز غیااابش، شاااوق 

 هممااااااونس جااااااان و دل عشّاااااااق

 سرگذشاااات عاشااااق آن مجتباساااات 

 (124 -122نامه، شوق)                
او . بیناد پس از زیارت مزار موالنا رؤیای عجیبی می« نامهشوق»ها پیش از سرودن امّا او ماه

 :سپاردای به او میبیند که حقّهری میحضرت موالنا را در حالت خواب و بیدا
 ای دادم باااه دسااات آن باااوالعال حقّاااه
 ای در غایااات خاااوبی و رناااگ  حقّاااه

 صاااورتش مانناااد دُر، شااافّاف و صااااف 
 در میاااااان خاااااواب و بیاااااداریم داد 

 

 جااان مُجلّاای گشاات از آن لطااف و عطااا  
 جااوهرش معلااوم ناای از چااوب و ساانگ 
 باااود روشااان، همچاااو قنااادیل مطااااف

 یاریم دادتااااج عرفاااان، ملاااک هشااا   
 (141 -141نامه، شوق)               
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 :ها دل مشغول تعبیر این رؤیا بودمدّت طالبی

 مااادّتی دل شاااد مراقاااب ای جاااواد   

 

 تاااا چاااه باشاااد دادن حقّاااه ماااراد     

 (113نامه، شوق)                      

د و مبادرت به گردپس از سفر از قونیه و مالقات سلطان سلیمان در دارالخالفه به مکّه باز می

 :نمایدنظم این مثنوی می

 در حااارم ایااان فضااالم از ماااوال رساااید

 

 لیااااک از الطاااااف موالنااااا رسااااید    

 (129نامه، شوق)                    

حاصل الهامات غیبی است و خاود را در ایان میاان، ترجماانی     « نامهشوق»کند که ادّعا می

 :داندبیش نمی

 او ایاان سااخن تاا لیف داد  ! ماان کجااا  

 ن ز حااق تشااریف، ازو جااود آماادم  چااو

 جملاااه زو دان ایااان معاااانی و بیاااان   

 مااان کجاااا و مااادح آن سااالطان هاااو  

 

 لطااف او شااد، حااق ماارا تشااریف داد     

 کوکاااابِ اقباااااالِ مسااااعود آمااااادم  

 مااان بهاناااه، ترجماااان انااادر میاااان   

 لیاااک شاااوقش آردم در گفااات و گاااو 

 (111 -113نامه، شوق)               

کشد و شاعر، داستان سافر بلوقیاا   و شش ماه طول میبیتی، یک سال  4943 نامۀشوقنظم 

 :رساندق به انجام می.ها  949را در سال 

 در جماااادی ایخااارین مااااه ای ولاااد  

 گاااااهباااود در روز دوشاااانبه چاشاااات 

 مااادّت تااااریخ ایااان حااارف و رقااام    

 ابتااادا در ظااای و مااایم و زی رساااید  

 ماادّتِ یااک سااال و شااش مااه ای کاارام 

 

 مَاااه فکناااده جااارم در بااارج اساااد     

 عشااارین گذشاااته بُاااد ز مااااهثالاااث و 

 نهصاااد و چااال، باااا نُاااه آماااد در قلااام

 خااتم نظمااش تااا باادین ماادّت کشااید  

 در حاارم شااد نظاام ایاان نامااه تمااام     

 (4191 -4191نامه، شوق)           

 :قابل توجّه روحیّۀ انتقاد پذیر شاعر این منظومه است ۀنکت

 سااهو و نقصااان گاار بااود اناادر رقاام      

 اهاااال دل را، خُلااااق الّلهاااای بااااود   

 

 لِ دیااان اصاااالح ساااازند از کااارم اهااا 

 سااااتر هااار نقاااص و بااای راهااای باااود

 (4911 -4913نامه، شوق)           
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 .رسدشعبان سنۀ خمسین و تسعمائه به پایان می 32در روز چهارشنبه،  نامهشوقکتابت 

 

 نامهمعرفی شوق( 1-11

تن، فااعالتن، فااعال  )بیت و در بحار رمال مسادس محاذوف      4943را در  نامهشوق، طالبی

بیات، ذکار    1111هر چند در پایان عدد ابیاات را  . ، هم وزن مثنوی معنوی سروده است(فاعلن

 :کندمی

 پااانج هااازار ابیاااات باشاااد ای پسااار   

 

 چااون حااواس خمسااه در جساام بشاار    

 (4933نامه، شوق)                     

تا ثیری   شاهدی بر این انتخااب « گلشن توحيد»ه پیش از این گفتیم وزن منظومۀ کو چنان

 :شودبا حمد خدا شروع می نامهشوق. بسزا داشته است

 حماااد پااااک از جاااان پااااک انبیاااا    

 بااااد بااار آن ذات پااااک بااای بااادل    

 از کااااف خاااااکی، پدیااااد آرد شااااهی

 

 حماااد بااای غایااات باااه غیااار منتهاااا     

 کااو دهااد از نحاال و خااون، شاایر و عساال  

 بخشااااااد او را ملکاااااات شاهنشااااااهی

 (3 -1نامه، شوق)                        

مباحث ذیال را   ،(ص)پس از حمد خدا و نعت پیامبر و توصیف معراج حضرت محمّد  طالبی

 :کندمطرح می

گانۀ توبیخ اهل تعصّب، حکایت نوف البکالی، معنی ابیات قصیدۀ محمّد مزدقانی، مراحل شش

، سفر به مدینه و شام، نامهشوق، غفلت دل، سبب نظم ...انسانی، حدیث انّ احدکم یجمع خلقه

 . الدّیننامۀ موالنا جاللصف سالک صمدانی محمّد ابیوردی، زیارتو

، «در بیان استعارۀ کیفیّات زباان ترجماان نای    »بیتی با عنوانِ  11آن گاه پس از یک مقدّمۀ 

 هاای کند، که با تفسیر آیات و احادیث و حکایتحکایت بلوقیا ابن اوشیای بنی اسرائیل را آغاز می

 .دیگر همراه است

نفار دیگار   . روایت، بلوقیا یکی از دو تنی است که به محلّ دفن جسد سلیمان نبی رسیدبنابر 

عفّان، بزر  قوم یهود در قدس بود که چون خواست انگشتری سلیمان را از دستش خارج کند، 

ا تخیّال  گاردد؛ امّا  طبق روایت، بلوقیا پس از این واقعه به وطن باز مای . آتش گرفت و درگذشت

 .دهدمعنوی را ادامه میاین سفر  طالبی
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 نامهروحانی شوق ۀسفرنام( 2)

 های روحانیپيشينۀ سفرنامه(2-1

ای موضوع سفر به عوالم روحانی و عالم ماورای طبیعت در فرهناگ ایاران و اساالم، پیشاینه    

هاا و سافرهای   های مذهبی، مؤثّرترین عامل در ایجااد ایان معاراج   گمان اندیشهبی» 3.کهن دارد

در هر مذهبی، یک رشته عقاید خاص نسبت به ماوراء طبیعت و جهاان پاس از   ...  روحانی است

های معتقدانِ بدان ماذهب، تا ثیر   مر  وجود دارد که در ساختمان ذهنی و جهت اصلی اندیشه

مجموعاۀ ایان مساائل از دیربااز،      2.«کشااند دارد و همواره خیال و تفکّر ایشان را بدان سوی می

 .هایی در جهان خیال و عالم ارواح سوق داده استاندیشمندان را به سفر

« ناماه ارداویاراف »های روحانی که در دین زرتشت مطرح شده اسات،  ترین سفرنامهاز قدیمی

شروع شد و هفت شابانه روز  « چکاد دایتی»از  –روحانی دین زرتشت  –معراج ارداویراف . است

حاصال مشااهدات او از   « نامهارداویراف»سفر ارداویراف، سفر به جهان آخرت بود و . طول کشید

این سفرنامه فقط از جنبۀ طرح و قالب داستان جالب توجّه » . سرانجام مردمان نیک و بد جهان

 1.«است نه از نظر پرداختن به جزئیات مطلب و طرز بیان شاعرانه در نقل معانی و رویدادها

ری، در ادب فارسای ماورد   هاای مختلاف تصاوی   نیز به دلیل جنبه( ص)ماجرای معراج رسول 

در قارآن باه   ( ص)حضرت رسول  4داستان معراج». توجّه شاعران و سخنوران بسیاری بوده است

 : گویداجمال و اشاره وار نقل شده، آنجا که خداوند از دیدار پیامبر خویش سخن می

اییاده  رود، که یار شما نه گمراه شده و نه باه باطال گر  سوگند به ستاره هنگامی که فرو می»
کنناد، کاه فرشاتۀ    این نیست مگار وحیای کاه بادو مای     . گویداست و نه از سر هوس سخن می

نیرومند بدو آموخته، صاحب نیرویی که نمایان شد و او در آفاق بااال باود آنگااه نزدیاک شاد و      
تر بود و خداوند به بندۀ خویش وحی کارد و قلاب   کمان یا نزدیکسرِ تر شد به فاصلۀ دو نزدیک
  1.«ه را بدید تکذیب نکردوی آنچ

عاارف  ». هاای روحاانی اسات   ساز خوبی برای خلق سافرنامه عرفان و مفاهیم عمیق آن زمینه

                                                
نامه عطار بهره برده است درضا شفیعی کدکنی بر مصیبتنگارنده در تدوین این بخش از مقدّمۀ استاد ارجمند دکتر محمّ( 3

 (. 11-11صص ، نامهمصيبتعطّار نیشابوری، فریدالدّین، . رک)

 . 11همان کتاب، ص ( 2

 . 44همان کتاب، ص ( 1

 .11همان کتاب، ص ( 4

 . 29-21تکویر، : قرآن مجید( 1
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همواره در گریز از جهان مادی و در جستجوی پیوند با جهان آرزوها است؛ جهان پهناور معنای،  

  3.«اتّصال به ذات حق و دیدار جمال او

سفرنامۀ بایزید بساطامی، سافرنامۀ   : ب عرفانی عبارتند ازهای روحانی در اد ترین سفرنامه مهم

الادّین بارد   الدّین ابن عربی، سیر العباد الی المعاد سنایی غزناوی، مصاباح االرواح شامس   محیی

 .نامه عطار نیشابوری و مصیبت 'الدّین کبری سیری، آداب سلوک سفرنامه نجم

 

 نامهسفر بلوقيا در شوق( 2-2

بیت در توحید و عرفان، مذهب و اخاالق، باه زباان     4943است شامل ای ، منظومهنامهشوق

ضمن بازآفرینی مااجرای سافر بلوقیاا در پای بیاانِ       طالبی. رمز و تمثیل، برای آموزش و تعلیم

به عنوان آخرین رساول از طارف   ( ص)و آن ت کید بر نبوّت حضرت محمّد  هدفی مشخص است

 . استخدا و تعلیم مقاصد صوفیه و اخالق اسالمی 

خوریم که غلیان هدف تعلیمی، اثر را از هار گوناه   نامه، به ابیاتی بر میشوق ۀدر ضمنِ مطالع

اه تخیّال رناگ خاصّای باه داساتان      ساازد و در عاین حاال، گا    بهره میذوق و خیال شاعرانه بی

 . بخشد می

شادین و  المعارف کوچک و موجز تاریخ انبیا و خلفای را ةنامه یک دایرشاید بتوان گفت شوق

ایان کتااب   . ائمه اطهار است، آن هم به زبان نظام کاه در حاشایۀ داساتان بلوقیاا آماده اسات       

نامه، معاراج ناماه، ماذمّت غارور و حارص و      همچنین حاوی مطالب مختلفی است، اعم از ساقی

 . غفلت و نیز قصص اسالمی

باه راهنماایی   گاه لحن یک معلّم است؛  او همچون معلّمی دلسوز  نامهشوقدر  طالبیلحن 

انادازد؛ مفااهیمی کاه    نشیند، با مخاطب گفت و شنود ندارد، او را به چالش نمیشاگرد خود می

 . کندخواهد، با شگرد خاصّ خود، به او منتقل میمی

ایان مثناوی در بیاان    . در این کتاب آیات و اخبار، حکمت و عرفان با داستان درآمیخته است

فراوانای تلمیحاات و اشاارات، خواننادۀ     . و مالل انگیاز دارد داستان پیامبران لحنی سرد، خشک 

های داستانی و اساتفاده از  همین گوینده، در خلق صحنه امّاکند، تنگ حوصله را دچار مالل می

 . گرفته استرمزها بسیار ماهرانه از تخیّل خود بهره 

شای از  در هار قسامت، بخ   نامـه شـوق سفر بلوقیا شامل منازل متعددی است کاه گوینادۀ   

او به تناسب ماجرا، باا آوردن حکاایتی   . اطّالعات دینی و تا حدّی عرفانی خود را گنجانیده است

                                                
 .41درضا شفیعی کدکنی، ص ، تصحیح دکتر محمّنامهمصيبتین، عطار نیشابوری، فریدالدّ( 3
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 . ای و یا تبیین حدیثی ضمن ایجاد تنوّع، معانی خود را با ت کید بیان کرده استیا توضیح آیه

. سات خورد که در نوع خاود کام نظیار ا   ای سیر آفاق و انفس به چشم میدر این کتاب، گونه

شاود، ساوار بار اساب     گذرد، با پیکر سلیمان نبی مواجه مای بلوقیا از سرزمین ماران دوزخی می

ساالک  »خورد و همچون کند، از طعام شاه ماهیان میعبور میآنان بالدارِ شاهِ پریان از سرزمین 

 . کندعطّار با فرشتگان مقرّب درگاه خدا مالقات می ۀناممصیبت« فکرتِ

وگاوی  شود، ماحصل گفات ختم به ذات احدیّت می« نامهمصیبت»رشتگان در اگر کالم این ف

باه  ( ص)بلوقیا با این فرشتگان، ضمن اقرار به یگانگی خدا، اعتراف باه رساالت حضارت محمّاد     

 . عنوان خاتم پیامبران الهی است

ر قارار یاا  حالتِ او، حالتِ شیفتۀ بای . پردازدبلوقیا به سفر در جهان طبیعی و معنوی می

گویاد  می( ص)است، او در هر منزل در مواجهه با هر موجودی از شیفتگی زیارت نبی اکرم 

 اندداند آنها همه به نوعی ناقصگویا می. خواهدندرت از کسی راهنمایی می و در این مسیر به

ر بلوقیا در جب. داند، فقط باید از حصار زمان و مکان، خالصی یابداو خود راه را می. و ناتوان

 . زمان گرفتار است

جنگد؛ اگر در دام بالیی و بیم و هراسی افتد، با ذکر ال الاه  در این سیر و سلوک با کسی نمی

بلوقیاا عاشاق   . ای ندارداو با این ذکر از هیچ چیز واهمه. یابداال اهلل و محمّد رسول اهلل نجات می

ر رستاخیز هام در اندیشاۀ امّات    مصمّم است و دلباختۀ پیامبری که د! درمانده نیست امّااست، 

 : خویش و شفاعت آنان است

 بعااد از ایاان، باشااد صااراس و هاام حساااب

 انبیااااا از هیباااات حااااق، در سااااجود  

 گفتااه در ساااز آمااده  « نفساای»جملااه 

 غیااااار شااااااه انبیاااااای رحمتااااای   

 خاااواه جملاااه او باااود  پاااس شااافاعت 

 

 وزن اعماااااال و ظهاااااورات کتااااااب  

 قهّااااارالوجود گشااااته ظاااااهر قهاااار 

 ز آماااادهزیاااان گااااذر در پااااردۀ را  

 «امّتااااای»شاااااد ناااااوای پاااااردۀ او 

 چاااون باااود او، عاقبااات نیکاااو باااود  

 (241-244نامه، شوق)                
تواند از جبر زماان و فاصالۀ زماانی باا     شود که نمیبلوقیا در پایان داستان، وقتی مطمئن می

 مراد خود رهایی یابد، به کمک حضرت خضر به وطن خویش و به دامان عشق نااب و بای ریاای   

 . گرددمادر، باز می
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در  پارابـ  و  سفر روحانیو  حماسه روحانی، افسانهکنید آمیختگی ه مالحظه میکچنان

 . ی منحصر به فردی را بوجود آورده استیاین داستان، فضا

ن در قالاب  ، انتقاال پیاام خااص و هادف معایّ     نامـه شوقدر نظم  طالبیخالصه آنکه قصد 

-گذرد، و به نمادها توسّل میتمثیل می داالناه داستان و داستان است؛ به همین دلیل از گذرگ

جویاد، هشایاری و   رهرو اگر به خراباات و میخاناه نیاز راه مای    »: کوببه قول دکتر زرین. جوید

 3. «دهدپارسایی خویش را یکسره از دست نمی

 

 مأخذ داستان بلوقيا( 2-3

 :آمده است «مجمل التّواریخ و القصص»سفر بلوقیا بدین گونه در کتاب 

 اشموئیل و داود را دفینه به بیت المقدس اسات، و سالیمان  »

 را، از پیغامبر ما صلوات اهلل علیهماا روایات اسات کاه دیاوان     

 ای اندر بحر قلزم جایو آدمیان جمع شدند و در میان جزیره

 از سنگ خاره برآوردند و بکندند و سلیمان همانجا بار تخات   

ــانیده اساات مگاار بنهادنااد و هرگااز کساای آنجااا نرساا    عف

ــاو   و عفاااان خواسااات کاااه انگشاااتری سااالیمان   بلوقيـ

 بااارون کناااد، آتاااش انااادر وی افتااااد و بلوقیاااا بازگشااات

 و گویند به بیت المقدس او را دفان کردناد پنهاان، و روایات    

 .«پیغامبر صلی اهلل علیه و سلّم درست باشد

 

 

                                                
 .14، ص ای در غزنهشوریدهزرین کوب، عبدالحسین،  (3

 . 411القصص، تصحیح ملک الشعراء بهار، ص  مجمل التّواریخ و. رک*( 
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 نامهسفر بلوقیا در شوق
 

 :نوع داستان
 مذهبی –عرفانی 

 رمزی –تمثیلی 

 داستان کوتاه –فابل 

 :راوي داستان

 (طالبي)سوم شخص مفرد 

 :قهرمان

 (پادشاه مصر)بلوقیا 

 :راهنما

 عفّان: درآغازراه

 ندارد: پس ازمرگ عفّان

 :مراحل و موانع

 آسمان –دريا  –زمین 

 بیابان خوفناك –وادی ماران

 درياها –سرزمین پريان 

 ديدار با مالئكه و فرشتگان مقرّب 

 بُعد زمان

 

 
 

 :مقصد

 (ص)زيارت حضرت محمّد

 (شودكه بُعدزمان مانع رسیدن مي)
 

 :سرانجام

 بازگشت به مصر
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با اساتناد باه ایان     طالبی. گردداس این نوشته بلوقیا پس از مر  عفان به وطن باز میبر اس

به عبارتی بقیاۀ داساتان بلوقیاا در    . دهدماجرا و با استفاده از تخیّل خویش، داستان را ادامه می

 .است طالبی، زادۀ تخیّل نامهشوق
 

 نامه در ادب پارسی جایگاه شوق( 2-4

های روحانی و عرفانی نسابتاً   تواند در زمرۀ سفرنامه می« نامهشوق»در  سفرنامه روحانی بلوقیا

موضوع سفر بلوقیا، موضوع بکری است که طالبی با مبنا قرار دادن . خوب ادب فارسی قرار گیرد

هاای ماذهبی، باه     آن و با استناد به آیات و احادیث بسیار و نیز طرح مباحث اخالقای، حکایات  

 .امین عرفانی و اخالقی برآمده استخوبی از عهدۀ انتقال مض
 

 نامههای سبکی شوقویژگی( 3)

آید این مجموعه از آثار منظاوم قارن دهام هجاری     برمی« نامهشوق»ه از متن مثنوی کچنان

ساال   311شعر حدّ وسط این دوره حادود  ». است -حدّ واسط سبک عراقی و اصفهانی  -قمری 

در هار گوشاه،    امّاا در دسات اخاالف تیماور باود،      در قرن دهم، حکومت در ایاران . جریان دارد

دو جریاان شاعری، در قارن دهام، رواج     . 3«سلطانی علمی زده و اوضاع به طور کلّی آشفته باود 

 : داشت

 . مشهور و ملموس است« بابافغانی»نخست شعر لطیف و فصیح و روان که در غزلیّات  -

جهات تغییار سابک و رهاایی از      دیگری مکتب وقوع که اوالً حاصل چاره اندیشی شااعران  -

و ثانیاً بازتاب طبیعی محایط اجتمااعی   ( که البته راه به جایی نبرد)مخمصۀ تقلید و ابتذال بود 

 2.قرن دهم بود

مبادرت ورزید، شاعر  « نامهشوق»در فضایی دور از ایران به سرودن  طالبیبا توجّه به اینکه 

های سبک خراساانی نیاز   ت، حتّی از ویژگیاو بیشتر متمایل به شیوه و مضمون سبک عراقی اس

 . بی بهره نیست

معرفای  ( زبانی و ادبی)را از دو دیدگاه  طالبیاحمدی  نامهشوقدر این بخش ویژگی سبکی 

 : نماییمو بررسی می

                                                
 .229، ص سبک شناسی شعرشمیسا، دکتر سیروس، . رک( 3

 .211همان کتاب، ص ( 2
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 های زبانیویژگی( 3-1

 های آواییویژگی( 1-3-3

 های صرفیویژگی( 1-3-2

 های نحویویژگی( 1-3-1

 دبیهای اویژگی( 3-2

 های زبانیویژگی( 3-1

دهد و دور از واقعیّت نیست اگر بگوییم را لغات عربی تشکیل می« شوق نامه»بیشتر واژگان 

قارن   -های زبانی زمان خاویش  از ویژگی طالبیهر چند . های این مثنوی، عربی استواژه% 11

مربوس به قرون سوم تا زبانی  -های سبکی مندی وی از ویژگیکافی جسته، امّا بهره ۀبهر -دهم 

هاای زباانی را   در اینجا ویژگی. پنجم هجری قمری و حتی شعر سبک عراقی، درخور توجّه است

 :نیمکبررسی می( صرفی و نحوی -آوایی )در سه مقولۀ 

 

 های آواییویژگی( 3-1-1

کاه در زیار   ( حذف و اضاافه  -ابدال : )عبارت است از« احمدی ۀنامشوق»های آوایی ویژگی

 : پردازیمان میبد

 

 : شودها دیده میها و ابدال مصوّتکه در دو گونۀ ابدال صامت: ابدال( 3-1-1-1

 در اسپ و کپوتر« پ»به « ب»ابدال  :هاابدال صامت 

 ای شااه باااز صاایّاد دلیاار    گاار نااه  

ــ ِ  یااان تساالیم کاارد  شاااه جنّ اس
 

  (241)وار، پاارّان همچااو تیاار   کپــوتررو  

 (1131)کاارد هاار دو را از جااان بساای تعظاایم   
 

 هاابدال مصوّت : 

 :«ِ   »  به « ای»ابدال * 

 پااس بااه تعظاایم و بااه تبجیاال تمااام

 گفاات بااا دختاار کااه اینااان کیسااتند
 

 (139)کردناادش سااالم   اســتادهبااا ادب  

 (3411)باارای چیساااتند   اســتاده باار در  
 

 :»   ُ   «به   وابدال * 

ــدپاایش از آن   (3111)گااه سااجود و گااه بااه تساابیح دوام    عااالم قدساام مقااام بُ

                                                
 .نامه استعدد داخل پرانتز، بیانگر شماره بیت مثنوی شوق*( 
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 لِلجَمااال  او جمیاال اساات و یُحِااب   
 

ــشگااوش   (311)بگشااا و چشاامت را بمااال   هُ
 

 

 : شود از جملهنامه، حذف بسیار دیده میدر مثنوی شوق: حذف و تخفيف( 3-1-1-2

  آن»و « این»در « الف»حذف» : 

 معنی شده باس قیال و قاال    اندرین

ــنروم اکناااون مااای  دار فناااا ازیـ
 

 (911)ۀ جملااه مقااال ناای چااه باشااد  زبااد  

 (2112)سااااوی دارالملااااک اقلاااایم بقااااا  
 

  هادرآغاز بعضی از کنيه« الف»حذف : 

ــ گشاات محااروم ابااد     دون بوجه

 بوالحســنای از دیاادم اناادر نسااخه
 

 (312)مانااد در افکااار، از آن شااد ساارنگون    

 (112)جااان و دل، آشاافته آمااد زان سااخن   
 

  در آغاز فع « الف»حذف : 

 نماود رت مای دیاد، حیا  گر به خود مای 

 چاااون نظااار فرماااود از امااار الاااه    
 

 (3131) فـزود مـی و هیبت باه هام در    حیرت 

 (3212)دادخااواه   ســتاده دیااد یااک اشااتر   
 

  (: در ترکيب با حروف اضافه)« او»در کلمۀ « الف»حذف 

 پیااادا نماااود ازوقسااام ثاااانی لاااوح 

ــدورسااااانم از کراماااااتم ماااای  بــ
 

 (3111)قساام ثالااث جنّاات الماا وی گشااود   

 (2319)جااو وهاار ماان در جساات زآنکااه آمااد ب
 

  از»در « الف»حذف»: 

 جملااه ساااز زانهااای ماارد و زن نالااه

 رساااته ز چااااه زانیوساااف صااادّیق 
 

 (921)واجااب و ممکاان ز هاام شااد امتیاااز     

 (3111)زد بااه مُلااک مصاار قدساای، بارگاااه   
 

  در اضافه شدن به فع  ربطی بود« که و چه»در « ه»حذف: 

 نیساات کااس آگااه  ازیاان آمااد شاادن   

 بااااازگو کِبــــو دابوالعبّاااااس گفاااات 
 

 (1132)خاود شادن  بای  از خودی چبودچاره  

 (4421)تااا باادانم وصااف آن ساالطان هااو    
 

  در چه  و چهار« ه»حذف : 

ــ مااادّت   روز نطفاااه در شاااکم  چـ

ــار  قساامت کاارد نااورم، بعااد از ایاان  چ
 

 (111)بعد از آن گاردد باه علقاه، مُضاغَه هام       

 (3113)آفریاااد از قسااامتی عااارش بااارین   
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  در هفتصد «ت»حذف : 

ــدقاااول دیگااار آماااده    هااازار هفصـ
 

 (2212)ایان چنااین کردناد نقاال ای هوشاایار    
 

  (: به ضرورت قافيه)در پناه و پادشاه « ه»حذف 

 علاااام و حلاااام و ذوالفقااااار مرتضااااا  

 در محبّاااات نااااه قاااادم، از جااااان درآ
 

 (1919) پنـا بود و باشاد دیان و دولات را     

 (299) پادشـــاتااا بیااابی قاارب و عاازّ     
 

  فع  آورد در« و»حذف: 

 گرچااااه نبااااود انفصااااال و افتااااراق  
 گفاااات آری آورم ایمااااان بااااه تااااو  

 

ــیکثااارت افاااراد     (921)فاااراق  آردمـ

 (3111)از جاان باه تاو     ایمان از دل و آرم
 

  («ها»با « ه»در جمع بستن کلمه مختوم به )حذف یکی از دو صامت همسان : 

 را باااار کمااااال پردهــــااو گشاااااید 

 هنگامهـــــاهسااااات از آثارشاااااان 
 

 (3141)ایاااد عاشاااقان را آن جماااال او نم 

 (1131) نامهــامنتشاار در هاار طاارف زان 
 

 هاتخفيف واژه : 

ــهیاز کاااف خااااکی پدیاااد آرد     شـ

 ای خداوناااااااد کاااااااریم دادگااااااار

 دیاان عماار، کااه عاادلش تاااب داد  ميــر

 زمــــنعاشااااقان غااااایبش در هاااار 
 

ــهیبخشاااد او را ملکااات     (1) شاهنشـ

 (14)زیان خطار    بـر بارون   گيرودست ما 
 (211)برگشااااد جملاااۀ ملاااک عجااام را  

 (3244)قاارن  ویــ صادهزاران باایش چااون  
 

 

 اضافه( 3-1-1-3

  هادر آغاز برخی اسم« الف»حفظ : 

 باااود انااادر گاااردنش زنجیااار ساااخت

ــترکآیااد آن   بااه تااو اناادر سااخن  اش
 

 (3411)، چاو دزدی بار درخات    اسـتون بسته بر  
 (3121)وارهاااد جاااانم ازیااان رناااج کهااان   

 

  وا»یا « ا»بعد از مصوّت بلند « ی»حفظ» : 

 خــدایچااون کااه انسااان اساات ماارآت 

ــویجااوق جااوق از بناادگان ژولیااده    م
 

ــایساایرت ماارآت نبااود   ــن نم  (393) ک

 (2311) رویاز همااه اطااراف گردآلااوده   
 

  بعد از حرف اضافه« د»حفظ : 

 گفااات ای جاااوان بـــدوپاااس بلوقیّاااا 

ــدوچااون بااود نقصاای    ملحااق کننااد ب
 

 (4141)کیستی با مان بگاو حالات عیاان      
 (4491)بهار حاق کنناد     بی تعارّض بلکاه  
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 تشدید( 3-1-1-4

 : برای رعایت وزن شعر الزم است بعضی از کلماتِ بدون تشدید، مشدّد تلفد شود از جمله

ــرمیاار دیاان   کااه عاادلش تاااب داد  عمّ

ــرّیزان قااادم ناگااااه    بااار فلاااک  پـ

 باار هااوا  پــرّدناای کشااد بااار و نااه    
 

 (211)جملااۀ ملااک عجاام را برگشاااد     
 (213)لااک عاازّ و جاهاات بگذراننااد از م 

 (414)دائماً در بغآ حیادر شاد هاالک    
 

 

 های صرفیویژگی( 3-1-2

 : کنیمهای زیر بررسی میهای صرفی را در مقولهویژگی

 های فعلیویژگی( 1-3-2-3

 های اسمیویژگی( 1-3-2-2

 های قیدهای مشتق و مرکبویژگی( 1-3-2-1

 های مشتق و مرکبهای صفتویژگی( 1-3-2-4

 (ربط -اضافه )های حروف یویژگ( 1-3-2-1

 

 های فعلیویژگی( 3-1-2-1

 وجه دعایی: 

 رحماات حااق باااد باار روحاات ماادام     

 بااااد فضااال و رحمااات حاااق بااار دوام 

 دائمااااً از خاااور جهاااان پرناااور بااااد    

 رفعااات اصااااحاب و آلااااش مسااااتدام 
 

 (111)ماادح ازیاان بهتاار نباشااد در انااام    

 (111)باار همااه تااا روز محشاار والسَّااالم   

 (3119)باااد چشاام خفّاشااان دهااری کور 

 (3131)در دو عااالم ساارفراز و بااا نظااام    
 

 

 وجه امری : 

 هاااان بیااااور گفااات در سااااعت کلیاااد

 راه درویشااااااان باااااارو، آزاد باااااااش

 دساات بگشااا حاجاات خااود زو بخااواه    
 

 (3219)برگشااایش زود تااا گااردد پدیااد    

 (211)بااا رسااول و آل صااحبش شااادباش  

 (313)از طریااق مسااکنت گااو کااای الااه   
 

 : همراه است« می»گاه با جزء پيشين « نامهشوق» فع  امر در مثنوی* 

ــیبعااد ازیاان    تااو در ره شااادکام  روم

 ساخن  گـو مـی که موسی حاضرم ! هان

 (3119)خااوش خرامااان تااا نهایااات ماارام     

 (2241)خواهااد خاااطرات زان عرضااه کاان  هرچااه
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 یاار وی  شـو مـی و  خـواه میبهار وی  
 

 (2111)تااااا شااااوی آگاااااه از اساااارار وی 
 

 : آمده است« ن»یا « ب»گاه بدون پيشوند  فع  امر و نهی* 

ــنبنااادگی   ، کدخااادایی را بماااان کـ

 بااااااه راه کااااااامالن و واصااااااالن رو

 روراه شااااارع مصاااااطفی را نیاااااک  
 

 (211)گرنااه فرعااونی، خاادایی را بمااان     

 (214)کااز تعصّااب خالینااد، صاااحبدالن   

 (221)بهاار آل و صااحب وی جااان کاان گاارو  
 

 : تاس« م» ،«ن»پيشوند فع  نهی گاه به جای * 

 بیهااوده دخاال، ای بوالفضااول مکــنهاان  

 فکااار کاااار خاااود کااان ای آزاده مااارد  

 در کتااااااب ذکااااار شاااااوق مصاااااطفا
 

 (241)کاان رجااوع ایاان بااه اهلل و رسااول  

 (211) مگـرد غیرکار حقّ به گارد کاس   

ــا گااو   (411)از یاااد قااوم پرجفااا   مب
 

 

 وجه تمنایی بیشتر برای بیان شرس بکار رفته است: وجه تمنایی: 

 بفرماااااایی یقاااااینالتفااااااتی گااااار 

 مشاااااکالت راه بااااای پایاااااان باااااود

 گااار تاااو ننشاااانی نهاااال انااادر بهاااار  

 شااوی اگاار نبااود، مساالمان ماای : گفاات
 

 (111)آیااادم ملاااک یقاااین زیااار نگاااین  

 (131)گاار تااو فرمااایی نظاار، آسااان بااود   

 (919)کاای درآیااد نخاال نارسااته بااه بااار  

 (3112)شاوی   از همه بدها پشایمان مای  
 

 

 ر به دو صورت زیر بکار رفته استوجه اخباری بیشت: وجه اخباری: 

 :«همی»با جزء پيشين * 

 چاااااااااون بگویناااااااااد ال واالّ اهلل را

 امنااای از آن دائااام همااای گویاااد نااای 

 نیساااات تاااا خیر و اماناااات زو هماااای
 

 (2111)زان همااای یابناااد هااار یاااک راه را  

 (921)اممن ز خود فاانی شاده زان دم، حای   

 (112)عاااالمی دیاااده شاااود زو در دمااای   
 

 :همراه است« همی»اه با جزء پيشين فع  ماضی، گ* 

 سااار همااای مالیاااد بااار خااااک قااادم 

 کااارد و همااای نالیاااد زار گریاااه مااای 
 

 (3212)بااا هاازاران نالااه و سااوز و الاام      

 (4212)از جفااای غرباات و از هجاار یااار    
 

 :تأکيد آمده است« ب»گاه با ( مطلق)فع  ماضی ساده * 

 دویاادچااون برفاات آهااو، از آنجااا ماای   

 پوشاید بااز   چون کاه بشانید ایان سالح    

 از زمااااااان روح آدم تااااااا جسااااااد  
 

 (3449)تا باه نازد بچّگاان خاود رساید       

 (3412)شد برون تا باا نبای آماد باه راز     

 (3113)دهرها بگذشت بای حادّ و عادد    
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  های پيشوندیکاربرد زیاد فع : 

 لاااوح دل از یااااد غیااارت بااار تاااراش  

 محاااارمم کاااان باااار در ارباااااب راز   

 وارهااااد پااااای دل از گاااال در زمااااان

 نااااه قاااادم، از جااااان درآ در محبّاااات
 

 (19)تااش  تا به یادت غیار نباود خواجاه    

 (42)وارهاااااان از آرزوی حااااارص و آز 

 (314)ره باارد بیاارون بااه ملااک المکااان 

 (299)تاااا بیاااابی قااارب و عااازّ پادشاااا 
 

 استفاده از افعال غيرشخصی : 

 شیشااااااۀ آلااااااوده از دُرد شااااااراب

 تااوان ایاان ره بریااد   بااا رفیقااان ماای   
 

 (3334)را از گااالب کاای تااوان پُاار کااردن او   

 (1111)در پناااه پیاار تااا درگااه رسااید     
 

 استفاده از ساختار سوم شخص جمع برای صيغۀ مجهول : 

 نقاال کردنااد از حساان، شاایخ گاازین    

 قاااول دیگااار آماااده هفصاااد هااازار    

 اماااار شااااد منباااار نهادناااادش روان 

 چااااون بریدنااااد از نیسااااتان وجااااود
 

 (2319)ناقاال از شاااه رساال، صاادر امااین   

 (2212)ای هوشایار  این چنین کردند نقال  

 (3911)نااااظرش کرّوبیاااان، روحانیاااان   

 (912)کاااار او جاااز نالاااه و زاری نباااود   
 

  و ماده فع « می»منفی ساز ميان جزء پيشين « ن»آوردن : 

 کناای، ناای دوسااتی ور نااه، دعااوی ماای 

 ماای نبااودی سااایه، هاایچ آن شاااه را    

 زین چناین حرفای کاه رانادی بار زباان      

 مااای نیایاااد از تاااو غیااار فعااال شااار  
 

 (421)نااداری مغااز، جملااه پوسااتی  ماای  

 (121)سااااایه نبااااود نااااور ذات اهلل را    

 (2211)نگنجاد در مضایق کان فکاان     می

 (4222)دید ملعاون کارده در جانات مقار     
 

 های فعلی که اینک از رواج افتاده استکار بردن افعال و ترکيبه ب : 

 بااااار چناااااین ازواج و امّ الماااااؤمنین

 ماارغ آباای کاارده چااون بااا بحاار خااو    

 ووش طلاب جاان بار فشاان    هان باه چاا  

 از مالیاااک طاااور ناااور آوناااگ شاااد   

 تااااو ز آدم گیاااار تااااا خاااااتم همااااه
 

 (442)، ای تااو ننااگ اهاال دیاان ژاژ خــایی 

 (921! )او باه آب نهار و جاو     شـکيبد چون 

 (1132)بااا کرکسااان   بهــ جیفااۀ دنیااا  

 (2391)شاد   دنـ  عقل کال از هیبات آن   

ــرده ــهدر تعظاایم کعبااه  ک  (2191) دمدم
 

  (: شرطی، تبعی، استمراری و)« ی»کاربرد انواع.. 

 العینااای نکردنااادی قااارار   فةةةةطااار

 گاااار نبااااودی وقاااات تعیااااین قضااااا

 گااار نباااودی غفلااات دل هااار دمااای   
 

 (144)شوقشااان سااوی لقااای کردگااار    

 (141)روح ایشان از جساد گشاتی جادا    

 (222)داشتی در هار نفاس یاک مااتمی     
 



 11  مصحح پیشگفتار

 

  است»کاربرد افعال ماضی نقلی با حذف فع  کمکی»: 

 برهااااان آمااااده وحاااادت هاااار ذرّه  

 از ماای وحاادت شااده باای پااا و دساات  

 چاااار عنصااار آماااده چاااون چاااار یاااار
 

 (12)بای سار و پااا، مسات و حیاران آمااده      

 (11)نیساات در خورشااید واناادر سااایه هساات 

 (392)گشته ترکیب تاو زیان چاار اساتوار     
 

 صرف فع  به شيوة قدیم و کهن فارسی: 

 دیگاار آن کاااه شاااب ندادساااتم علاااف 

 گفااات در تاااورات دیدساااتم عیاااان    

 چاااون ز غیااار او شدساااتم دل تهااای  
 

 (3211)بای شاکی خواهاد مارا کاردن تلاف        

 (2429)ای از بناااادگان در صاااافات فرقااااه

 (929)زان نفااس برگشااته نااالم هاار گهاای   
 

  (:زینت و زاید« ب»تأکيد یا « ب»)بر سر فع  « ب»کاربرد 

 اوفتااااد انااادر زماااین چاااون مردگاااان  

 چاااون بدیدناااد، مُااارده باااود آن مجتباااا

 کااه ایاان ماازرع بکشاات از دل و جااان هاار
 

 (111)جااان بااداد آسااان بااه روی دلسااتان    

 (112)مرحباااا ای عاشاااقِ حاااق مرحباااا    

 (291)یاباد از حاق ایان ساعادت در بهشات      
 

  ساز و فع منفی« نه»فاصله انداختن بين : 

 گر چاه ایان عرفاان دریان اّمات بسای اسات       

 گااار باااه فضااال حاااق ناااه اقااارار آوری 
 

 (3112)نی به مثل ساابقان در هار کسای اسات      

 (2191)نخاال و حاابّ او نااه در بااار آوری    
 

 

 :های اسمیویژگی( 3-1-2-2

 ناماه شاوق »های مشتق و مرکب در الگوهای ساختاری اسم: های مشتق و مرکباسم »

 :به شرح زیر است

 :اسم+ اسم* 

 بااااار چناااااین ازواج و امّ الماااااؤمنین 

ــار باااد هاام باار بااار و باار     ــا ر ب  س

ــارهاار دو را ره چااون بااه  ــا ب  شااد دری
 

 (442)اهـ  دیـن   ژاژ خایی ای تاو نناگ    

 (442)بااا هاازاران قهاار و طعاان کردگااار   

 (1343)باار گذشااتِ بحرشااان ناچااار شااد  
 

 :بن مضارع+ اسم* 

 غمگســارغاام نباشااد چااون تااو باشاای 

ــتان  ــن پرس  را بااود عقاال معاااش   ت

 دشااامنت اهااال نفااااق اسااات و شاااقی
 

 (3112)ایاان غبااار  دباار دلاات حااق کاای گااذار  

 (3111)ان خواجااه تاااش  زان بودشااان کفاار و عصاای 

 (413)ماؤمن اسات و متّقای     دوست دارت
 



 دیحمّم ةنامشوق  11
 

 :گاه+ اسم* 

 مقصااااد و مقصااااود جملااااه سااااالکان

 هاار کااه باار درگاااه فضاالش راه یافاات   

 آن محمّاااد کیسااات تاااا مااان بهااارِ او  
 

 (23)منااااازل و آرامگااااااه عارفاااااان    

 (19)هاام بااه عااون و نصاارت اهلل یافاات  

 (2119)یاااابم انااادر بارگاهااات آبااارو   
 

  به عنوان ضمير عام« از آنِ» و« آنِ»کاربرد: 

 ت آنِ اوساات چااون کااه طغاارای نبااوّ   
 

 (3113)صااورت و معناای همااه برهااان اوساات    
 

 

 های کهن و نادرکاربرد کلمات و ترکيب: 

 ای گرفتااااااار جفااااااای والاااااادین  

ــتن  حنّانااااه نشاااانیدی مگاااار  اُســ

 ماان دهــنگفاات هاار کااس کااو بگیاارد 

ــدبگااااذر از افسااااون ماااااران    نژنــ

ــو  و مکااار وی نیایاااد در حسااااب  ریـ

 پااس چااه باشااد حاصاال ایاان کااار و بااار

 ای ز شااوقت نااه فلااک شااد چاارخ زن   
 

 (2119) شــينمباتال گشاته بااه دام مکار و     

 (944)نالاااه کااارد از فرقااات خیرالبشااار    

 (1321)دارد آن را در سااافر باااا خویشاااتن 

 (221)تااا ازیشااان باار تااو کاام آیااد گزنااد    

 (1233)زو بساای را خانااۀ دیاان شااد خااراب  

 (241) روز شـــمارجاااز فغاااان و حسااارتا 

 (21)دوالب و روزو شااب رساان   خــورماااه و 
 

 

 بیش از هفتاد درصد واژگان این مثنوی عربی است: بسامد با ی واژگان عربی. 

 البته کاربرد کلمات ترکی چندان چشمگير نيست: کاربرد واژگان ترکی. 

ــدا چااو باای ماان گشااته وارد ای    قرن

ــردا گفاات الیاااس اساات آن    ماان ق

 یباااا هااازاران ارمغاااان آماااد باااه حااا  
 

 (4119)ز بهر آن سابب بنوشاته شاد فااش      

 (4413)مان   یلـدا  در همه جاا ماونس و   

 (314)مای   سـغراق مست سااقی در کفاش   
 

 

 بسـيار  « نامهشوق»کاربرد این نوع واژگان در : کاربرد واژگان غير ادبی و عاميانه

 :اندک است

 چاااون باااه چشااام مرتضاااای مجتباااا  

 حُااااابّ لُااااابّ مرتضاااااای مجتباااااا  
 

 (3224)د زان شافا  درفکند آبِ دهان شا   

 (211)کی بود الیاق باه هار جلافِ گادا      
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الگوهای سااختاری قیادهای مشاتق و    : های قيدهای مشتق و مرکبویژگی( 3-1-2-3

 : مرکب در این مثنوی عبارتند از

 ی+ اسم+ به: 

 در نشااااس، آن جملاااه از فضااال خااادا  
 

 (122)کاااهلی زیشااان بکلّاای شااد جاادا   
 

 اسم+ بر: 

 را باااار مااااال گفاااات پیغمباااار علاااای
 

 (429)دوساااتدار تاااو باااود اهااال تقاااا   
 

 اسم+ به: 

 آخااار آماااد مصاااطفی شااااه جهاااان   

 باااا دل پااار درد و جاااان بااای قااارار   

 ز آنکه جان کندن بغایات مشاکل اسات   
 

 (239)شاااد بحاااق، او خااااتم پیغمباااران   

 (4192)بااود در رفااتن بساارعت شااهریار    

 (199)هاا در گال اسات    زین حکایت پاای دل 
 

 اسم+ اندر: 

 اران و هاااام دیوانگااااانجملااااه بیماااا

 عایشاااه دادش جاااواب انااادر زمااااان   

 کاارد باار هاار دو سااالم آن پاااک جااان   
 

 (2133)جملاه صاحّت یافتناد انادر زماان       

 (3313)خلقااهُ القاارآن، باارو قاارآن بخااوان 

 (4222)هاار دو دادناادش جااواب اناادر زمااان  
 

 اسم+ در: 

 بااردش از بطحااا بااه اقصاای در زمااان    

 نیساااات تاااا خیر و اماناااات زو هماااای

 تااویی در جملاااه حاااال  فاعاال مطلاااق 
 

 (341)بعااد از آن بگذشاات از هفاات آساامان    

 (112)عااالمی ویااران شااود زو در دماای    

 (12)باار تااو روشاان جملااه پیاادا و مااآل   
 

  ی+ اسم: 

 خااارّ موسااای صااااعقاً افتااااد مسااات   

 بلکااه اشااایا جملگااای جویاااای اوسااات 
 

 (2111)بر زمین غلتید و کلّای شاد ز دسات     

 (91)ناااطق و صااامت همااه گویااای اوساات   
 

 

 های مشتق و مرکب در ساختار صفت: های مشتق و مرکبهای صفتویژگی( 3-1-2-4

 :به قرار زیر است« نامهشوق»

 اسم+ به: 

ــامگاار چااه حاااتم در سااخاوت شااد    بن
 

 (111)بر در جاود تاو، صاد حااتم غاالم       
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 ناک+ اسم: 

 رفتاااه از یاااادش، شاااراب شااایر پااااک 

 هاا هاالک  شد دریان ورطاه بسای جاان    

ــاک آمااادش از حاااق خطااااب   مهرنـ
 

ــاکهااای آن کنااار و بااوس    (211) مهرن

ــهمناکآه ازیاان گاارداب بحاار    (294) س

 (2131) انـدوهناک گفت یا موسی مشاو  
 

 اسم+ بر: 

 از کردگااااار بــــرحقممااان رساااول   
 

 (3112)رهااانم خلااق را روز شاامار  ماای 
 

 ه+ بن ماضی+ اسم: 

 در زمااان آمااد بااه جااای خااود نشساات  
 

 (3131)، جاان پریشاان، پاای بسات     دل شکسته 
 

 اسم+ صفت: 

ــام چااون بدیااد از دور شاایخ   ــک ن  ني

ــدمصاااادقان را در صااافا  ــت قـ  ثابـ
 

 (3112)گفت خاادم را، بار او کان احتارام      

 (2112)داشااته پیوسااته بااا سااوز قاادم     
 

 بن مضارع+ اسم: 

 ده بااه فضاال و رحماات خااود راه ماان   

 هاااادی و سااارخیل و ساااردار رسااال   

 دلفریـــبدیاااد آن شاااکل و جماااال 
 

 (332)مان   اهخـو شـفاعت چون محمّد شاد   

ــاننماااااای ره  (321)سااااابل  ره نمایـــ

 (3111)رفاات از جااان و دلااش، صاابر و شااکیب  
 

 ه+ بن ماضی: 

 باااود آســـودهاز همااه آسااایب دهااار  

 چااااون شااااود انااااوار روی او عیااااان  
 

 (131)بااود  فرســودهدر مقااام نیسااتی  

 (3111)در زماان   بسـته گشاید قفل می
 

 

 (: ربط –اضافه )های حروف ویژگی( 3-1-2-5

 اضافه حروف : 

 :«در»به جای « اندر»*   

 در حیااااات و در ممااااات اناااادر اماااام

 زد جماااالش خیماااه بااااز، انااادر دلااام 

 پاااس تقااای آنگاااه نقااای آماااد اماااام  
 

 (112)شااد سااماع و شااوق و ذوق تااو علاام   

 (112)بهااار آن تاااا برگشااااید مشاااکلم    

 (221)مقتاااادا و مجتبااااا اناااادر انااااام    
 

  (: ضافه، تبدی  فع  وحرف اضافه، فکّ ا)های مختلف در نقش« را»کاربرد... 

 (141)دم به دمشاان رفعات شااهی باود       اهااال حاااق را خُلااااق اللهااای بااااود   
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 نعماااات جنّاااات تاااارا دادم تمااااام   

 زان ماارا معلااوم شااد کااان پاااک ذات   

 غیاار تااو کااس نیساات در ملااک وجااود  

 زآنچاااه از لطاااف و کااارم باااا او نماااود

 زآنچااه فضاالت را ساازا باشااد بااه مااا     
 

 (2121)دورباش از گنادمت گفاتم مادام    

 (2142)اشااد اشاارف از جمیااع کائنااات  ب

 (21)جاود  و تو باشد جمله را این فضال  از

 (9)نیست کس را زهاره، شارح آن گشاود   

 (11)کان بااه فضاال و رحمات باای منتهااا   
 

 (:برای -از  -در)به جای « به»*   

 خلاااق درماناااد باااه ساااختی معااااش 

 از حسااد تااا چنااد پیچاای همچااو مااار  

 گفااات پیغمباااار خالفاااات را نظااااام 
 

 (4311)ز قهار حاق، غافال مبااش     هان بتارس ا  

  (399)کو باه جاناان رفات و جاان کاردش نثاار      

 (231)هست بعد از مان باه سای ساال تماام      
 

 (:نسبت به –دربارة )به جای « از»*   

 چااون مکااان را از مکااین باشااد شاارف 

 کااس نگااردد واقااف از قاارب و مقااام   

 مااان چاااه گاااویم از اماااین پادشااااه  
 

 (232)نیست نقصی زیان باه شااه مان عارف       

 (2393)حااق چگونااه گفاات بااا موساای کااالم 

 (112)وارهاااانم از کااارم، زیااان دامگااااه  
 

 : «با»به جای « اَبا»*   

 جنّااات و رضاااوان اباااا مااااء معاااین    
 

 (33)حاور و غلمااان، خمار و شاایر و انگبااین    
 

 :«به»به جای « با»*   

 بااااا هااااوای نفااااس و دنیااااا مبااااتال

 روی باااا حاااق آورناااد از هااار مقاااام   

 وگاااوباااا ساااردفتر روم زیااان گفااات  
 

 (143)الغیااااث ای کاشاااف سااارّ خااادا   

 (4311)دائم اندر طاعات حاق صابح و شاام     

 (4112)وگاو، حاال نکاو    خواهم از این گفات 
 

 (:ضد -عليه)به جای « بر»* 

 ساااززآنکااه ایشااان باار تااو بودنااد نکتااه 

 گااار پااادر زجاااری نمایاااد بااار پسااار  
 

 (2123)جلااوه دادم ماان تاارا باار جملااه باااز   

 (3111)سار  باشاد آن از عاین شافقت ساربه    
 

 :«برای»به جای « بهر -از بهر»*   

 امااار کاااردم جملاااه را، از بهااار تاااو    

 موسااای کااااظم، علااای موسااای رضاااا  
 

 (2139)تااا بداننااد عزّوجاااه و قاادر تااو    

 (224)ره نمایااان هاار دو از بهاار خاادا    
 

 :«برای»به جای « بر»*   

 بعاااد از آن ملاااک اسااات از ربّ العبااااد

 خااااتم شااااد آن باااار امیرالمااااؤمنین

 (234)هر کاه را خواهاد، بار او خواهاد گشااد       

 (231)پاارور امااام المتقااین   شاااه دیاان 
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 فتااااحش نباشاااد پااایش مااانگفااات م
 

 (3221)گشاایم بار تاو ای شااه زمان      می
 

 :«به»به جای « بر»*   

 جنّااات و نااااز و نعااایمش را طاااالق  

 باارکفم نااه جااام ماای باار یاااد یااار      

 پاااس نااادا آیاااد برایشاااان آشاااکار   
 

 (4243) داده باار امیااد وصاال از اشااتیاق   

 (3243)تاااا رود از یااااد رناااج روزگاااار    

 (2334)باار همااه خلااق از صااغار و از کبااار 
 

 : «به دلي  -به خاطر»به جای « از»*   

 قصاااد گنااادم از خاااالف حاااق نباااود  

 ساارنگون شااد تخاات شاایطان و خااراب 

 آن یهاااااودی از هاااااوای دل، نهاااااان
 

 (4241)لااااذّت التقربااااایش در ربااااود  

 (3392)از ظهاااور طلعااات آن آفتااااب   

 (3312)د نعاات مصااطفی از مردمااان کاار
 

 

  (: پيوند)حروف ربط 

 :«که»به جای « تا»*   

 ده ظفااار هااام نصااارت و فاااتح مباااین 

 کیسااات هماااراه تاااو آن کاااس، باااازگو

 ب یعنااای خااادااَخاااواهم ز گفااات مااای

 تااااا بیااااارد یااااک رسااااول مجتبااااا 
 

 (491)تااا گشاااید قلعااۀ هسااتی یقااین    

 (4411)تااا یقااین گااردد ماارا احااوال او  

 ارض و سااااااما خااااااالق و دارناااااادۀ 

 (2222-2221) تا کناد ظااهر طریاق انبیاا    
 

 :«نی»و « نه»کاربرد زیاد حرف *   

 آن همااااه جانباااااز درگاااااه آمدنااااد   

 باای محاال دخلاای کااه سااازی در میااان 

 نااای کشاااد باااار و ناااه پااارّد بااار هاااوا
 

 (242)نی باه عمیاا، جملاه آگااه آمدناد       

 (241)نی بکاهد قارب ایان، نای عازّ آن     

 (414)ال دائمااااً در بغاااآ باشاااد مبااات 
 

 

 های نحویویژگی( 3-1-3

 تقدّم فع  بر متمم و برخی از اجزای جمله: 

 خااااتم شااااد آن، باااار امیرالمااااؤمنین

 مرحباااا فرماااود باااا حسااان خطااااب  

 قطااره گااو شااد واصاال دریااای کاالّ     

 حااق نفرمااود اساات باار حیااوان نماااز    

 (231)م المتقااین پاارور، امااا شاااه دیاان  

 (121)بعااداز آن آمااد برایشااان در عتاااب 

 (411)هاای ذلّ  وارهید از جملاه خشاکی  

 (111)نی به سانگ و چاوب و وادی و مفااز    

                                                
 . های زبانی و سبکی نیز به تسامح ذکر گردیده استهای نحوی، برخی ویژگیذیل ویژگی*( 
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 خااادا قاااوم دیگااار را چاااو ترسااااند   

 آن کااه جااان کاارد او بااه راه حااق فاادا  
 

 (4314)تااا نباشااد از پاای جاارم و خطااا  

 (223)شااااه شااااهان و شاااهید کاااربال  
 

 

 استفاده از وجه وصفی: 

ــادهبااار مااا    در ره مانااده خااوار  افت

 جیاال تمااامپااس بااه تعظاایم و بااه تع 

 چاااون ز غیااار او شدساااتم دل تهااای 

 جملاه منازل کارده طای     فشاندهجان 

 عساااااکر مرگااااات شااااابیخون آورد
 

 (12)نیساات کااس فریااادرس ای کردگااار   

 (139)کردناادنش سااالم  اســتادهبااا ادب 

 (924)ناالم هرگهای    نف  برگشـته زان 

ــتهاز شااراب الیزالاای    (2219)حاای  گش

 (211)بیارون آورد   بستهدر خون،  خسته
 

 

 فع  حذف : 

 ذاکااااار پروردگاااااار خاااااود مااااادام

 یاااا بهشااات اسااات و لقاااای مساااتعان

 الحساااابای دربساااته تاااا یاااومخاناااه

 هاشاان چاو ناوح   ای زین جماع دل فرقه

 قلاااب بعضااای، مثااال موساااای کلااایم 
 

 (121)نفس قاانع، کااظم غاید آن کارام      

 (221)یاااا جهااانّم باااا عاااذاب جااااودان 

 (221)نااه درو شاامع و چااراغ و آفتاااب    

 (4421)پااک روح   قلب بعضای چاون خلیال   

 (4424)بعآ دیگار چاون سالیمان علایم    
 

 

 حتّی به زبان عربی  –های توضيحی، معترضه دعایی استفادة گسترده از جمله– 
 هابه ویژه در عنوان

- قدّس سرّه  –نامۀ حضرت موالنا جالل الدّین رومی زیارت -
- رضی اهلل عنهما  –کَمَا روُیَ مَن جابر بن عبداهلل انصاری  -
 به حضرت رسول صلّی اهلل علیه و سلّم –رضی اهلل عنه  –آمدن عبداهلل بن سالم  -
  –قَدَس اهلل سرّه  –حکایت شیخ بایزید بسطامی  -
 –قَدَّسَ اهلل سرّه  –موالنا شیخ محمّد مزدقانی  ۀاشاره به معنی ابیات قصید -

■ 123  
■ 3113 
■ 2121 
■ 3231 
■ 421  

 دیاانقطااب  –شاایخ عبااداهلل طوساای 
 گفاات اناادر قاادس بااودم معتکااف    
 مولاااوی فرماااوده آن سااالطان ماااا   
 شاایخ بسااطامی کااه بُااد قطااب ماادار 
 باااود روزی بااار در ایاااوان خاااویش  

 (4441)مقتااادای جملاااه ابااادال گااازین    
 (4443)از جمیاااع ماساااوا، دل منحااارف   
 (911)مظهااار ماااولی الماااولی جاااان ماااا  
 ( 3222)پادشاااااااه عارفااااااان روزگااااااار 
 (3221) با همه اصاحاب و باا اقاران خاویش    
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 ای به تأثير از زبان عربیکاربرد برخی تعبيرات کليشه: 

ــک ــالم عليـ  ای دریاااای ناااور السّـ
 بااااا هااااوای نفااااس و دنیااااا مبااااتال

 نکردنااادی قااارار العينـــی فةةة طـــر

 آخاار شااش مناازل اساات ای کامیاااب   
 چااون ز شهرسااتان جااان آمااد ساافر    

ــرتانعاااارۀ   نبااااود مفیااااد  واحســ
 

 (124)ای ولااایّ حاااقّ مبااارّا از غااارور    

 (143)ی کاشااف ساارّ خاادا   ا الغيــا 

 (144)شوقشااان سااوی لقااای کردگااار    

ــوابخااتم شااد   (223) واهلل اعلــم بالصّ

ــرّراحاات جااان،  ــين ةق  (144)پاادر  الع

 (3114)آن زمان کت وقت ماردن در رساید   
 

 

  تعدیه در ترکيب های فعلی« ب»کاربرد: 

 ساار بااه پاایش افکنااده بهاار تعزیاات     
 عهاااد و پیماااان را نیااااوردی باااه جاااا 

 

 (4131)آل او در تهنیاات باار حسااین و   
 (2122! )ایاان بااود آیااین ارباااب وفااا    

 

 

 قابل توجه است« نامهشوق»تکرار اسم و واژگان در مثنوی : تکرار واژگان:  

ــار  رکااان کعباااۀ صااادق و صااافا  چـ

ــرهمچااو  چااار یااارش   مظهاارت عنص

ــی ــر ب ــانعنص  ناادارد هاایچ نااور  ج

ــرآتچونکاااه انسانسااات   خااادای مـ

ــارآمااده چااون  عنصــر چــار  چــار ی
 

ــار   (311)ارش، معاادن مهاار و وفااا  یااچ

 (319)نباشااد منظاارت  جااانباای عنصــر

 (391)نباشاد جاز غارور     عنصربی جان

 (393)نبااود کااج نمااای  مــرآتساایرت 

 (392)اساتوار   چـار گشته ترکیب تو زین 
 

 

 به افراط کاربرد شبه جمله 

 :یر و تنبيهذبرای تح*   

 ماازن خااود را بااه شمشاایر فااتن  ! هااان

 ماااانیاااا رساااول اهلل باااه لطفااات اال  
 

 (413)تا رهد جانات ز هار رناج و محان      

 (3113)رحاام کاان باار امّتااان ناااتوان     
 

 : برای درد و تأسف* 

 هااای حااق کاان باار دوام  شااکر نعماات 

ــرتانعاااارۀ   نبااااود مفیااااد  واحســ
 

 (193)یاااوم القیاااام  حســـرتاتاااا نگاااویی  

 (3114)آن زمان کت وقات ماردن در رساید    
 

 برای تحسين* 

ــذا  دردی کااه بهاار دلباار اساات  ! حبّ
 

 (4232)درد دلبر ساوی دلبار رهبار اسات      
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 کاربرد اتباع: 

 هااااای اواز سااااؤال گااااور و گیاااارش 

 ومان چبود کاه جاان آیاد باه ساوز     خان

 زین چناین آتاش کاه نای زد در جهاان     
 

 (41)هاااای او از عاااذاب ناااار و ساااوزش 

 (191)از جمااال ساااقی مجلااس فااروز    

 (191)وماان  زان بخواهد سوختن، باس خاان  
 

 

   رفت»در معنای  «شد»کاربرد فع»: 

 نگااار  ماااا کااااروان شاااد، واپسااایّ  

 شاااد باااه فاااوق طاااور و از راه نیااااز  

 زان خلیاال حااق بااه آتااش شااد درون  
 

 (13)دست ماا گیار ای باه رحمات راه بار       

 (312)نالااه کاارد از جااان و گفاات ای کارساااز 

 (3111)شااد گلسااتان آتااش نماارود دون  
 

 

  شد»در معنای « آمد»کاربرد»: 

 مدناادحاضااران زیاان قصّااه حیااران آ   

 عاشااق آمااد باار حبیااب حااق ز جااان  

 هااا راجااع بااه اصاال آمااد ازآن    فاارع
 

 (111)دیااده گریااان، سااینه بریااان آمدنااد  

 (2499)شااد عیااانش زان همااه ساارّ نهااان 

 (2134)کشاد آن اصال و فارعش را نهاان     می
 

* * * 

خالصه آنکه در عین سادگیِ زبان و درصد باالی واژگان عربی، برخی از مختصات کهن زباان  

 : شود از جملهدیده می« نامهشوق»سی در فار

 (داند –آرد )مضارع مطلق  -         وفتقدیم صفت بر موص -

 (آمدستی –خواهستی )وجه شرطی به سیاق گذشته  -                 «نه»به جای « نی»تلفّد  -

 (وارهان –برنهاده )فعل پیشوندی  -         (اندر –زی )های اضافه قدیمی حرف -

 (نژند –شکیب )لغات فارسی قدیم  -           (چبود –کین )تخفیف  -

 (ژاژ خاییدن –شکیبیدن )افعال قدیم فارسی  -           (مگوی –مخواه )فعل نهی   -

  (طلبمی –خواه می)فعل امر  -

 

 های ادبیویژگی( 3-2

 نامهوزن شوق( 3-2-1

 هاایی خورد و بیتبه چشم می نامهوقشهماهنگی در موسیقی کالم و رعایت وزن در سرتاسر 

 .که دچار سکته وزنی باشد بسیار معدود است
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 قافيه و ردیف( 3-2-2

ها اکثراً سااده انتخااب شاده و غالبااً یاک      ردیف. های مصرّع از مردّف بیشتر استبیت بسامد

 . ای استکلمه

 ان شااااادهذات پاکااااات حااااارز امّیّااااا 

 لفاااد اَب پااایش نصااااری معظااام اسااات

 هاااار آن شاااااه آماااادم ماااان مُبَشّاااار ب

 یافاااات جااااانم هاااار زمااااانی اُنااااس او
 

 (2112)بهتاارینِ جملااه امّاات زان شااده     

 (2231)کناد تعظایم آن کاو اعظام اسات      می

 (2221)الجااارم از جملاااه آگااااه آمااادم   

 (2229)رسااد هااردم نساایم قاادسِ او  ماای
 

 : خوردای نیز به چشم میهای چند کلمهالبته ردیف

 پااایش آن فرقاااه مبااادّل باشاااد ایااان    

 جااان خااواهی ز جااان بایااد گذشااتجااان 
 

 (2223)باار همااه تعظاایم، افضاال باشااد ایاان    

 (2111)بلکاااه از هااار دو جهاااان بایاااد گذشااات 
 

 

 سادگی و دوری از ایهام( 3-2-3

هاای دور از  های دشوار و کنایاه تکلّف، تصنع و یا ایهام وها ساده و روان است در مجموع بیت

 .شودذهن و پیچیده دیده نمی

 

 ات ادبیها و صناعهآرای( 3-2-4

چنادان از بادیع و بیاان    . های بدیعی و بیاانی در حادّ اعتادال اسات    در مجموع کاربرد آرایه

در این مثنوی صنایع ادبی و رایج بادیعی و  . کند که معنی را تحت الشعاع قرار دهداستفاده نمی

ن بساامد را باه خاود    بیشاتری « تلمیح»آرایۀ . شودهای غالباً تکراری دیده میها و تشبیهاستعاره

را پرکااربردترین آرایاه بادیعی در مثناوی     « جنااس »تاوان  اختصاص داده است و بعد از آن می

 . کاربرد بیشتری در این اثر دارد« تشبیه»های بیانی در میان آرایه. دانست« نامهشوق»

 

  ارسال المث: 

 هاار کااه او جوینااده شااد، یابنااده شااد  

 سااوی اهلل مناازلش  جُبَّتةةیلاایس فاای 

 عایش باشاد نصاف عایش    نکه وصاف زآ
 

 (2124)در جهان چون مااه و خاور تابناده شاد      

 (4211)هاار زمااان بشااکفته صااد گاال از گلااش 

 (4111)شااود خرسااندیم از وصااف عاایش   ماای
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 ازدواج: 

 زنااای صاااد نااایش آن درویاااش راماای 

 یااااار فاسااااق جانااااب فسّاااااق شااااد

 زاغ را گلخاااان بااااود باااااغ و بهااااار  
 

 (4221)گاااه وی را خااون خااوری گااه خااویش را   

 (4212)جااان عاشااق جانااب عشّاااق شااد 

 (4211)نیست بلبال را باه جاز گلشان قارار      
 

 

 استعاره : 

 للعاااالمین طغااارای اوسااات   ةحمةةةر

 لِلجماااااال او جمیلساااات و محاااااب  

 باااال همّااات برگشاااا جاااوالن نماااا   

 تااااناز نهااااال قاااادّ تااااو ای ساااایم

 سااته ای چااون نخاال اناادر بوسااتان   رُ

 پرشاده ایاان دوصادف زان گااوهر اساات  
 

 (2311)گس شاهالی اوسات   هاا نار  جاان جان 

 (311)گااوش هااش بگشااا و چشاامت را بمااال   

 (249)رو، به ساوی مرکاز خاود جاان فازا      

 (4111)ساانبل تااو ریختااه باار یاساامن    

 (4123)هاار زمااان ریاازی رطااب باار دوسااتان 

 (4191)گه به قعر بحار و گااهی بار سار اسات      
 

 

  (:اقتضاب)اشتقاق 

 گمااانوآن گهرهااا ساابحه کاارده، باای  

 ا در جااااوابعااااامالن گفتنااااد او ر 

 نیسااات انااادر سااااحری او را نظیااار  
 

 (2111)تااا کننااد تساابیح حاایّ مسااتعان   

 (1141)صاانع صااانع هساات بیاارون از حساااب   

 (3111)او به ساحرت کارده چاون بادر منیار      
 

 

 اقتباس : 

 بعااد از آن واحساارتا را نیساات ساااود   

 دیااادِ او، دیااادار ماااا باشاااد یقاااین   

 ماااا رمیاااتَ اِذ رَمیاااتَ شااااهد اسااات 

 اهااان آمااده موساای عمااران چااو خو  
 

 (212)أخسَااؤوا فیهااا، جااواب آیااد فاارود    

 (2321)مَن رَأنایِ قَاد رَایَ الحاق را بباین     

 (2322)میم را باردار، احماد، واحاد اسات     

 (2211)خَااارّ مُوسااای صااااعِقاً زان آماااده 
 

 

 التفات: 

 (113)تااا شااود در هاار دو عااالم محتاارم     را خلعتااای بخاااش از کااارم طـــالبی
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 مااان چاااه گاااویم از اماااین پادشااااه 
 

 ( 113-112)وارهااانم از کاارم زیاان دامگاااه 
 

 

  (:ایهام تبادر –ایهام تضاد  –ایهام تناسب  –ایهام )ایهام 
 

 : ایهام تبادر
 

 :ایهام
 

 : ایهام
 

 :ایهام تناسب
 

 :تضادایهام 
 

 :ایهام

 

 سااااقیا ده بااااادۀ صااادق و صاااافا  

 نهااااده جاناااب بیااات الحااارام    رو

 زآنکااه دور هاار زمااان دوری دهااد   

 قی دگااارباااود در صاااندوق صاااندو

 دسات  و همچو مردان در طلب، زن پا

 شااایخ عطّاااار، آن فریاااد روزگاااار  
 

 (3121)تااا گشااایم مخاازن مهاار و وفااا      

 (2313)از شاراب شااوق حااق مساات ماادام  

 (3111)وز شااراب قاارب مخمااوری دهااد   

 (3192)درج همچون قلاب در جسام بشار    

 (2113)بایاد نشسات   چون زنان فارغ نمای 

 (4132)ناماااه گفتاااه آشاااکار در مصااایبت
 

 

  پارادوک : 

 باار جمالاات جااان فشاااندن شااد حیااات 
 

 (2299)بی رخ تاو زنادگی باشاد مماات      
 

 

 تجرید: 

ــالبی  را هااام بدیشاااان از کااارم  طـ

ــالبی  را زیاان کشاااکش ده گشاااد   ط

ــالبی  را چااون تااو کااردی باغبااان   ط
 

 (211)جرم بخش و هام برانگیازان باه هام     

 (494)نامااه کاان زیاااد   شااوق او از شااوق 

 (121)غ جااان دساات گیاارش ای امیاار بااا 
 

 

 ترصيع: 

 یاااا جاااالل اسااات و نکاااال الیااازال    

 کناادشااکر نعماات جااذب نعماات ماای   

 ماااار غاااار انااادر جفاااا کااااری باااود   
 

 (142)یااا کمااال اساات و جمااال ذوالجااالل   

 (2213)کناد  کفر نعمات جاذب لعنات مای    

 (3211)یااار غااار اناادر وفاااداری بااود     
 

 

 تشبيه: 

 جاانم بساوخت  شرحه همچاو نای  شرحه

 ان بحاار نااورخلااق همچااون ماهیااان ز 

 آب جویااااان دایماااااً باااااال و پساااات

 عساااااکر مرگااااات شااااابیخون آورد

 (4119)ات آتااش فروخاات  تااا دم ماان از ناای   

 (11)غااارق بحااار و بهااار آبناااد ناصااابور 

 (13)ناای باارون از آب و ناای باار آب دساات    

 (211)خساته در خااون بسااته بیاارون آورد  
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 ای شاااهباز صااایّاد دلیااار  گااار ناااه 

 چاااون گااال ناااوروز از گِااال رو نماااود
 

 ( 241)تروار پااارّان همچاااو تیااار رو کباااو

 (241)باار لطاف ایان غنچاۀ دل را گشاود      
 

 

 تشخيص: 

 وحاااادت هاااار ذرّه، برهااااان آمااااده  

 متصّاااال بااااا جرعااااۀ جااااام الساااات 

 هااا کااه دارد هاار زمااان   ناای شااکایت 
 

 (12)باای سااروپا، مساات و حیااران آمااده  

 (111)جان به حیارت ماناده، دل رفتاه ز دسات     

 (914)اعاد شاد عیاان    بحاصل او زیان ت 
 

 

 صدیرت: 

 گفااات و گاااوی هااار یکااای باااا او باااود

 و گیاار دل کااه فااارغ باشااد از ایاان دار  
 

 (99)خلق عاالم زو باه گفات و گاو باود       

 (224)گاال بااود او را حساااب دل مگیاار  
 

 

 تضاد : 

 ظااااااهر ماااااا را ز عصااااایان دور دار

 ایااان باااود رأس ذمیماااه ای پسااار   

 رودتااو بااه طاعاات او بااه عصاایان ماای  
 

 (11)باااطن مااا را بااه خااود مساارور دار      

 (2399)چون ذمیمه شد، حمیاده مساتقر   

 (1191)رود تو باه رحماان او باه شایطان مای     
 

 

 تضمين : 

 شهسااااوار عرصااااۀ ملااااک یقااااین   

 مااه فشاااند نااور و سااگ عوعااو کنااد   »

 شاااایخ عطّااااار آن فریااااد روزگااااار   

 جگاااااردر تماااااوز کاااااربال تشااااانه»

 مولااااوی فرمااااوده آن ساااالطان مااااا 

 رنااگ باای رنگاای اساایر رنااگ شااد     »
 

 (244: )ه ایاانمولااوی در مثنااوی فرمااود 

 «تناادهاار کساای باار خلعاات خااود ماای  
 (4132: )نامااه گفتااه آشااکار در مصاایبت

 «ساااربریدندش چاااه باشاااد زیااان بتااار
 (911: )مظهاار مااولی المااوالی جااان مااا  

 «در جنااگ شااد  یبااا موساای  یموساای
 

 

 تکرار نحوی : 

 مااااار غااااار اناااادر جفاکاااااری بااااود 

 دل باااااود جویاااااای اطاااااوار رضاااااا

 اتّصااااال آمااااد نماااااز اناااادر طریااااق
 

 (3211)ر اناادر وفاااداری بااود   یااار غااا  

 (221)دل بااااود حیااااران انااااوار لقااااا 

 (1111)انفصااال آمااد وضااو ناازد فریااق  
 



 دیحمّم ةنامشوق  56
 

 

 تکریر: 

 مهااااار وی دائااااار میاااااان مهرهاااااا 

 کناااااه ذات پاکااااات از افهاااااام دور  

 خلااق، همچااون ماهیااان زان بحاار نااور  
 

 (4212)پرتااو آن مهاار باشااد مهاار مااا     

 (11)نااور نااور و نااور نااور و نااور نااور     

 (11)بنااد ناصاابور  غاارق بحاار و بهاار آ  
 

 

 تلميح: 

 بهاار ایاان لیلاای اگاار مجنااون شااوی   

 در شب اَساری باه نازد خاویش خواناد     

 چون تجلّای کارد طاور از هام شاکافت     

 انبیااااا آمااااد ز نااااورش در وجااااود 
 

 (22)وارهاای در عااالم باای چااون شااوی     

 (2219)کااائن و ماکااان نثااارش برفشاااند  

 (2111)پاره پااره گشات و عاالم را بتافات     

 (32)دم را ساااجود زان ملاااک کردناااد آ 
 

 

 تلميع : 

 قاااالَ اِنّاااا قَاااد وَجَااادنا فااای الکِتااااب

 سَاااااایُقیمُ مِثلُااااااکَ ذاکَ النَباااااای

 قااااالَ اَنسُااااب ربااااکَّ اباااان سَّااااالم 
 

 (2193)یعناای از تااورات بااا حساان خطاااب    

 اَجعَااالُ فااای فَمِّاااهِ ماااا فااای فمااای     

 (2113)مضااطرب شااد حضاارت خیرُاالنااام    
 

 

 تنسيق الصفات : 

 آفاااااارینده جااااااانخااااااالق روزی

 باااود رویاااش همچاااو مااااه آسااامان   
 

 (11)مالااک ملااک و مالیااک، اجمعااین    

 (3412)زبااان دلبااری زاهدکُشاای شاایرین
 

 

 توزیع : 

 باااه ان کُناااتم تحبّاااون راه خاااود دان  

 بااه ان کُنااتم تحبّااون رو کااه رسااتی    

 باااه ان کُناااتم تحبّاااون شاااو وفاااایی  

 بااااه ان کُنااااتم تحبّااااون ره بریدنااااد
 

 باااه غیااار ایااان باااود اغاااوای شااایطان   

 شاااایاطین جملااااه رسااااتی ز اغااااوای

 رساااای در قاااارب جاااااه مصااااطفایی 

 (4144)اعااااال رساااایدند  ۀاز آن در ذرو
 

 

 جمع و تفریق و تقسيم : 

 الفاااااات ده روزه نبااااااود معتباااااار

 هاار یکاای را قبلااه چیاازی دیگرساات   

 بساااته باااا هااام هااار دو را سااارّ قااادر  

 ایاان یکاای را جیفااه آن را شااکّر اساات     
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 ایاان یکاای چااون ماارغ کااور و آب شااور
 

 (3124)دریااای نااور و آن یکاای مرغااابی  
 

 

  (: انواع جناس)جناس 

 بایااااد چااااو آدم عااااذرخواه آدمــــی

ــقزان عااذاب و زان  ــقو زان  حری  غری

ــتروی دریاااااا آتاااااش اژ  در گرفـــ

 سااااافروا و تغنمااااوا برخوانااااده شااااد  

 او ندیااااد و تااااو ندیاااادی آن جمااااال 

ــازدر دل شاااب باااا  ــازانااادر  نيـ  نمـ

 یــار یــادباارکفم نااه جااام ماای باار     

 عــامنیساات همچاون قاارب   عــالمقارب  

ــ ــار الم ــاهو  م ــاهتااو  ج  بالساات چ

ــاراهاال حااق را چااون کناای    ــار انک  ک
 

 (1121)ناه چااو شایطان ساارکش و گام کاارده راه     

 (1213)مانااد سااالم ذات آن شاااه طریااق  

 (1222) درگرفـت هرچه پایش آماد باه آتاش     

 (2129)دل افشاانده شاد    گِـرد غیار از   گَرد

 (2121) نـال و او در نالاه    ل، نالـه تو ز 

 (2421)ودم ساارفراز تااا شااوند از فضاال و جاا   

 (3243)تاااا رود از یااااد، رناااج روزگاااار   

 (3112)روز را نساابت چااه بااا لیاال ظااالم 

 (211)یوساااف روی تاااو دوری مبتالسااات   

 (3122)دار  چشـم خادا را   خشـم در زمان، 
 

 

  (:متوسط –مليح )حشو 

 حبّاااذا دردی کاااه بهااار دلبااار اسااات 

 حبّاااذا زیااان لشاااکر و زیااان شاااهریار

 !پااس بگفتناادش چااه نااامی ای جااوان 

 اهلل باااه لطفااات االماااان  یاااا رساااول 
 

 (4232)درد دلبر سوی دلبار رهبار اسات     

 (2121)ای بلوقیااا کنااون جااان کاان نثااار 

 (4221)وز کجااایی  بااازگو بااا مااا عیااان   

 (3113)رحااام کااان بااار امّتاااان نااااتوان 
 

 

 درج : 

 لَااان ترانااای آماااد از حضااارت جاااواب

 ن اواآیااااات اِنّاااااا فَتَحناااااا شااااا   

 تاااا شاااب معاااراج بااار افاااالک راناااد 

 نشااااانامَیااااتَ اِذ رَمَیااااتَ ش مَااااا رَ
 

 (2214)نیسات وقااتش هااان مکاان موساای شااتاب   

 (1)چاااین خاااوان او  هااار دو عاااالم ریااازه 

 (3121)حااق بااه ماادح ذات او لَااوالک خوانااد 

 (3111)باشااد از حااق حجّاات و برهانشااان    
 

 

 ردالصدر الی العجز: 

 (2299) مُلک جاودانطالب آمد دل باه    گشاااته ام دلگیاااار از ملااااک جهااااان 
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 والی مصطفاساات ملــک جاویــدان 

 و هجار و حجااب   به کای ایان فرقات    تا

ــاب  لطاااف چاااون تاباااد عیاااان  آفتـ
 

 در والی او همااااه صاااادق و صفاساااات 

 (311) آفتـاب چیست ماانع زان جماال   

 ساااااایۀ ماااااانع نااااادارد تااااااب آن   
 

 

 

 ا عداد ق سيا : 

 در خرابااااات فنااااا افتاااااده مساااات  

 آفریاااااد از ناااااور او ارض و ساااااما  

 گفااات بخشااایدم شاااتر را از بااارات   
 

 (91)داده عقاال و جااان و دل کلاای ز دساات   

 (31)عاارش و فاارش و لااوح و کرساای و ثاارا   

 (3491)ای فاادایت مااال و جااان و کائنااات    
 

 

 

  طرد و عک : 

 جملااه لیلاای گشااته ایاان جااان و تاانم 

 ظلمااات فعلاااش ببنااادد جملاااه راه  

 جاااان ناادارد هاایچ ناااور  عنصاار باای  
 

 (4113)گوییااا ماان لیلاای و لیلاای ماانم     

 (1122)ه ز چاااه تااا ندانااد چااه ز راه و ر  

 (391)عنصاار نباشااد جااز غاارور جااان باای
 

 

 

 قلب : 

 عمــ و  علــمعالمااان باار صااورت   

 بااااود در صاااافّ غاااازا ماننااااد شاااایر

 باااود فرزنااادم بغایااات پااااک دیااان    
 

 (2213)داروگیر ایان جهاان طاول امال      

 (2132)گشاته دلیار    عم و  علمدر ره 

 (2112)باه اخاالص و یقاین     عام و  عالم
 

 

  لفّ و نشر : 

 از نماارود و فرعااون لئاایم    بااین کااه  

 حماااد پااااک از جاااان پااااک انبیاااا   

 بااادلبااااد بااار آن ذات پااااک بااای   
 

 (3111)تا چه آماد بار خلیال و بار کلایم       

 (3)غایااات باااه غیااار منتهاااا حمااد بااای 

 (2)کو دهد از نحل و خاون، شایر و عسال   
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 مجاز : 

 مشاااربت از قاااوم خاااود برتااار فتااااد 

 هسااات مجناااون طالاااب لیلااای مااان 

 نشاااند جملااه را زیاار جباال موساای    

 روح و لمااس و شاامّ و ذوق آمااد یقااین 
 

 (1113)عشااق آن شاهنشااهت در ساارفتاد  

 (2311)غیاار او فااارغ ازیاان سااودای ماان  

 (2319)بااا شااما پیغااام حااق خااواهم رساااند  

 (4123)ساامع گااوش و بیاانش چشاامت همااین 

 
 

 مراعات النظير : 

 از دیااااار مصاااار جااااانی ای پساااار    

 اوساات خورشاایدوجهان روشاان ازوساات  

 الت را تمااااامقصاااار و ایااااوان رساااا  
 

 (491)نیل قدسی منباع قناد و شاکر     

 (311)روشاانی صاابحدم از نااور اوساات   

 (321)ذات پاکاات آن عمااارت را ختااام  
 

 

 مقابله : 

 امااار یااازدان موجاااب رحمااات باااود  

 یاااار فاساااق جاناااب فسّااااق شاااد    

 ماااار غااااار انااادر جفاکاااااری بااااود  
 

 (1222)فعل عصیان موجب لعنات شاود    

 (4212)جااان عاشااق جانااب عشّاااق شااد  

 (3211)غاااار انااادر وفااااداری باااود  یاااار
 ج

 

 موازنه : 

 شاارع وی چااون عااین ذاتااش ناصاار اساات

 رودتااو بااه طاعاات او بااه عصاایان ماای     

 عاشاااااقان را راه وصاااااالش وانمااااااود 
 ج

 (2112)عقل کلّ در شرح ذاتش قاصار اسات    

 (1191)رود تو به رحماان او باه شایطان مای    

 (2114)سااالکان را بنااد از پااا برگشااود    
 

 

 واج آرایی: 

 هاام باار بااار و باار ساااالر بااار      باااد  

 شااااوق انگیااااز دل عشّاااااق اوساااات

 (442)باا هازاران قهار و طعان کردگاار       

 (21)ذوقِ جااانِ طالاابِ مشااتاق اوساات    
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 به کی ایان فرقات و هجار و حجااب     تا

 پرتاااااو ناااااور تجلّااااای جلیااااال   
 

 (311)چیساات مااانع زان جمااال آفتاااب   

 (2134)کاارد اهاال شاارک را زار و ذلیاال   
 

 

 معــرّفی نسخه( 4)
 

دانساته و از قارآن و احادیاث، قصاص انبیاا و      که پارسی و تازی نیکو می طالبیی ناشناخته با تخلّص مرد

 .پرداخته است 3«نامۀ احمدیشوق»هجری قمری به نظم  941مبانی عرفان آگاهی بسیار داشته، در تاریخ 

به نام  به خطِّ نستعلیق متوسّط از کاتبی *ای است منحصر به فرد، نسخه«نامهشوق»مثنوی 

 911است که باه تااریخ روز چهارشانبه، شاانزدهم شاعبان المکاّرم ساال        « ساقی بن سلیمان»

                                                
در  «با خواصُ الْخَاص یابی اختصااص  /  یوان خاصابعد از آن آیی سوی »: و بعد از بیت ،صفحۀ نخست نسخهه به توجبا  (3

، این مثنوی 319در صفحۀ  «بر همه تا روز محشر والسّالم/  ام دو رااباد فضل و رحمت حق ب»: و نیز بعد از بیت 312صفحۀ 
 .ذکر شده است« نامۀ احمدیشوق»ها ر جایخوانده شده، و در دیگ« نامۀ محمّدیشوق»به نام 
آقاای  . نامه را برای کتابخانۀ ملّی آلمان داشته اسات میالدی قصد خرید نسخۀ خطی شوق 3912مردی آلمانی در سال *( 

استاد سبحانی . گیرد تا تصویری از نسخه تهیه کندسبحانی پیش از خرید ایشان، از صاحب نسخه، اجازه می. ه دکتر توفیق 
دربارۀ این نسخه، به بزرگترین نسخه شناسان ایران، اروپا و ترکیه مراجعاه شاد، بای آنکاه اطّاالع      »: نویسنداین باره می در

ف آن از آن مراجعه کردم و دربارۀ کتاب و مؤلّا  عبدالباقی گولپينارلیابتدا در ترکیه به مرحوم استاد . جامعی بدست آورم
پاس از  . سؤال خود را در میان گذاشتمتحسين یازیجی و استاد عدنان ارزی م مرحوم اطّالعاتی خواستم، سپس با مرحو

دربارۀ کتااب و مؤلّاف صاحبت کاردم،      محمّد تقی دانش پژوهو استاد  جعفر سلطان القرائیبازگشت به ایران با مرحوم 
ین نسخه، در همان ساال  تصویر ا( 112، ص شهيدی ۀیادنامسبحانی، دکتر توفیق، . رک. )مت سّفانه ردّ پایی بدست نیامد

نگارناده باه توصایه و    . از سرانجام اصل نسخه، هیچ اطّالعی در دست نیسات . توسط آقای دکتر سبحانی به ایران آورده شد
راهنمایی این استادان بزرگوار، به بخش نسخ خطّی کتابخانه مجلس، کتابخانۀ ملی، کتابخانه آستان قدس، کتابخانۀ دانشگاه 

-ها، از جمله کتابتماس گرفت و به انواع تذکره -خانم مژگان جونبور -ملک مراجعه کرد، با کتابخانه آنکاراتهران و کتابخانه 

 :های ذیل مراجعه کرد، امّا مت سفانه اطّالعی از نسخۀ اصلی یا نسخۀ دیگر یا اثری دیگر از طالبی به دست نیامد
 .ش 3141شرکت چاپ کتاب آذربایجان، تبریز، ، فرهن  سخنوران -
 .ش3121، به اهتمام علی اصغر حکمت، کتابفروشی منوچهری، مجال  النفائ نوایی، امیرعلیشیر،  -
 .ش3113،  به اهتمام مرحوم عبدالحسین نوایی، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   مأثر رحيمی ،نهاوندی، عبدالباقی -
 .م 3991لفکر، بیروت، ، داراکشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنونحاجی خلیفه،  -
 .3114ج، چاپ اول، انتشارات وزارت و فرهنگ و ارشاد اسالمی 2، های خطّی فارسیفهرست وارة کتابمنزوی، احمد،  -
 .م 3911، داراحیا، بیروت، معجم ا دباءیاقوت حموی،  -
 .، کتابفروشی خیام، چاپ سوم، تهران، بی تاا دبن ریحامدرس، محمد علی،  -
 .3111 -3111، تهران، های چاپی فارسیفهرست کتابخان بابا مشار،  -
 .3141، دانشگاه تهران، های کتابخانۀ مرکزیفهرست ميکروفيلمدانش پژوه، مرحوم محمد تقی،  -
 .3112، تصحیح ادوارد براون، اساطیر، چاپ اول، تهران، الشّعرا ةتذکردولتشاه سمرقندی،  -
ج، تصحیح مرحوم دکتر حسن سادات ناصری،  2، آتشکدة آذرآذر،  لطفعلی بیگ بن آقا خان بیگدلی شاملو متخلّص به -

 .ق. ها  3112امیر کبیر، تهران  انتشارات
 3112، به کوشش دکتر مظاهر مصفا، انتشارات امیر کبیر، تهران، مجمع الفصحاءهدایت، رضا قلی خان،  -



 60  مصحح پیشگفتار

 

قطاع  . هجری قمری، در مکّۀ معظّماه، استنسااخ را باه پایاان بارده اسات      ( خمسین و تسعمائه)

 2ساطر   31در هر صافحه  . میلی متر است 12319و قطع درونی کتاب  311211بیرونی آن 

جلد نسخۀ اصلی، تیماج مشکی است و طال کوب، که باه  . نوشته شده است (یک بیتی)مصراعی 

های طالیی آراسته شده اسات و کمنادی   ا دارد که اطراف آن با گُلجای شمسه، مستطیلی مطلّ

 2 -3سر لوحۀ کتاب هم آراسته است و عنوان به خط ریحانی خوش و ماذهّب در ورق  . ا داردمطلّ

 *:به صورت زیر کتابت شده است

نامۀ محمّدی و محرّک مشتاقان سرمدی و مشوّق عشّاق احمدی و نسخۀ شوق»

 «آرامش قلب سالکان سرمدی

نسخه را، از متن جدا کارده   ۀای حاشیبوده، جدول پاره( سبز و قرمز و مشکی)مجدول، الوان 

ی، ، رادّه  دارد که مطابقتِ آن با ابتادای ورق بعاد  «ب»در پایان بر  . کتاب نقصی ندارد. است

« نامـه شوق». صفحه باشاد  141بر  دارد، که  314کتاب . دهدکامل بودن نسخه را نشان می

 :شودبا این ابیات آغاز می

 حماااد پااااک از جاااان پااااک انبیاااا     

 باااادل بااااد باااار آن ذات پاااااک باااای 

 از کااااف خاااااکی، پدیااااد آرد شااااهی

 آفریاااااد از گاااااوهر ناااااور جماااااال 

 مباادع کاال، مرجااع کاال، شاامع دیاان   

 دهنااااام او محمااااود و احمااااد آماااا   

 

 غایااات باااه غیااار منتهاااا   حماااد بااای  

 کااو دهااد از نحاال و خااون، شاایر و عساال 

 بخشااااااد او را ملکاااااات شاهنشااااااهی

 جاااااوهر ذات شاااااریف بااااار کماااااال 

 للعاااااالمین حمةةةةةةخااااااتم کااااال، ر 

 طااااااهر و قاسااااام، محمّاااااد آماااااده  

 (3 -2نامه، شوق)                         

 :و انجام آن چنین است

 تاااا اباااد ایااان بااااغ و بااار، آبااااد بااااد 

 انااد و آنکااه بنویسااد دگاار  هاار کااه خو 

 یافااات زینااات از دعاااا تَااامَّ الکاااالم    

 اهاااالِ دل دائاااام درو دلشاااااد باااااد   

 حاااق نهاااد تااااج کرامتشاااان باااه سااار

 بااار رساااول و آل و اصاااحابش ساااالم  

                                                
 .122، ص (ید جعفر شهیدیاستاد دکتر س ۀنامجشن)، شهيدی ۀنامسبحانی، دکتر توفیق، . ه . نیز رک*( 
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 هاار دم و هاار ساااعتی تااا یااوم دیاان     

 

 باااار جمیااااع تااااابعین و صااااالحین  

 (4911 -4943نامه، شوق)           

 :ه استهای زیر را افزوددر پایان، کاتب بیت

 قَاااد تَااامَّ کِتاااابَتی بِعَاااونِ الوَهَّااااب    

 گاار سااهو و خطااایی شااده باشااد واقااع  

 

 امیااد کااه باشااد همگاای رای صااواب     

 رَبِّ اغفِرلاااای اَنااااتَ کَااااریمُ التَااااوّاب 

 (4943نامه، شوق)                  

 :و فراغنامۀ کتاب عیناً چنین است

المشرف  زادها اهلل تشةرفاا    تعظممةا    تمّت الکتاب بعون الملک الوّهاب فی مکّ  المُعظّم  »

فوم الرّبوع السّادس عشر من شهر شعبان المکرّم سن  خمسمن   تسةعماه  علةی فیةال الا مةر     

الح مر المعترف بالّذنب   التَّ صةمر سةاقی بةن سةلممان عاةی اهلل عنة    للممةن المة منمن           

 ( 4943نامه، شوق)           «الم منات آممن ربَّ العالممن

 :آورده است نامهشوقنام دارد که پانزده بار نام خود را در  طالبیسرایندۀ این مثنوی، 

 را زیاان کشاااکش ده گشاااد    طــالبی 

 

 شاااوق او از شاااوق ناماااه کااان زیااااد   

 (494نامه، شوق)                      

 :و یا

 در طلاب، جاان کان نثاار    ! هاان  طالبی

 

 زیاان طلااب بهتاار نباشااد هاایچ کااار      

 (3112نامه، شوق)                     

 : و نیز

ــالبی  را ره نمااااا باااار راهشااااان طــ

 

 تااا رود افتااان و خیاازان، جااان فشااان    

 (4111نامه، شوق)                     

 :گویدمی« نامهشوق»او در باب آغازِ نظمِ 

 باااود در تاااااریخ ظاااای و زی و ماااایم 

 در مقااام وحاای شااد ایاان فااتح باااب    

 

 مزد بااارون ایااان ماااوج از بحااار قااادی   

 ز آنکاااه باشاااد تاااابع وحااای کتااااب   

 (121 -123نامه، شوق)               

 نامـه شوقق، پس از بازگشت از سفر روم به مکّه، شروع به سارودن  . ه  941طالبی به سال 
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 :داندکرده، منش  این ابیات را الهامات غیبی می

 ایاان فتوحاااتی اساات کااز غیااب آمااده   

 نساابتش حااق داده زیاان حساان مااآب  
 

 غیااااب الریااااب آمااااده  در حاااارم از 

 تااا بااود ایاان، قبلااه گاااه شاایخ و شاااب  

 (122 -121نامه، شوق)              
 :کند کهو ت کید می

 ناای، ماان ترجمااانم در میااان    همچااو

 ز آنکااااه هنگااااام عبااااادت در حاااارم

 پااااای ت کیاااااد در حسااااان ادا ناااااز

 رسااید از غیااب قلاابم باار زباااان    ماای 

 ز آنکااااه دل را بااااود اوقاااااتی دگاااار 

 هان مجاااالگااااه گااااهی در ساااحرگا... 

 یافااات صاااورت بیشاااتر انااادر ساااحر  
 

 باای مااان آماااد در بیاااان ای دوساااتان  

 بیشاااااتر زان یافتاااااه در دل رقااااام  

 تفکّاااار، بلکااااه از فضاااال خااااداباااای

 د هااار زماااان تاااردّریاااا و بااای بااای

 هاار یکاای در وقاات خااود اناادر گااذر     

 یاااافتی دل، وارد خاااود وقااات حاااال   

 گشااات فاااائآ، فااایآِ فضااالِ دادگااار

 (4912 -4931نامه، شوق)            
 :گویداو دربارۀ نامِ مثنویِ خود، چنین می

 ناااام ایااان زیباااا عاااروس سااارمدی    

 

ــوقشااد ز غیاابش   ــدیش ــۀ احم  نام

 (124نامه، شوق)                      

 :را آورده است« نامهشوق»و در جای جای مثنوی، عنوان 

 از کاااااارم دادی امااااااانم در حاااااارم

 

 در قلااام نامـــهشـــوقکآمااادم ایااان  

 (4111نامه، شوق)                     
 :دارد که کالمش مت ثّر از سرّ مثنوی معنوی موالناستو اذعان می

 مثناااویش روز و شاااب هماااراه مااان   

 باااود دائااام ماااونس مااان آن کتااااب   

 سااارِّ معنااای کااارده در جاااانم اثااار    

 زادۀ انااس وی اساات ایاان نااور چشاام    

 همّااااات عاااااالی او شاااااد رهبااااارم 

 او ایاان سااخن تاا لیف داد  ! ماان کجااا  

 ، جااود آماادم چااون ز حااق تشااریف ازو 

 جملاااه زو دان ایااان معاااانی و بیاااان   

 

 رفعااات مااان، عااازّت مااان، جااااه مااان 

 جااان و دل، مسااتان از آن جااام شااراب  

 زان اثاار شااد جااان و دل، زیاار و زباار    

 جااوهر جااان اساات و نبااود جاانس یشاام

 گشاااات لطااااف او دریاااان ره یاااااورم 

 لطاافِ او شااد، حااق ماارا تشااریف داد    

 کوکااااب اقباااااالِ مسااااعود آمااااادم  

 میاااانمااان بهاناااه، ترجماااان انااادر   

 (111 -111نامه، شوق)                
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 ۀ نخست نسخۀ شوق نامهتصویر صفح
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 نامهنسخۀ شوق  63ۀ تصویر صفح
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 ۀ شوق نامهنسخ ۀتصویر آخرین صفح
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دارد که تحت گوید، و بیان میشاهدی می« گلشن توحيدِ»او همچنین از اُنس عمیق خود  

 :را انتخاب کرده است «نامهشوق»نگ با او، وزن و هماه« گلشن توحيد»ت ثیر مثنوی 

 نمااااودم راهِ حقّاااات، رهااااروی کاااان 

 ز اوّل تااااااا باااااادینجا، ای نکااااااوفن

 نبااااااودم واقااااااف از وزن قااااااوافی 

 

 دمااااادم ذوق قااااربِ معنااااوی کاااان  

 گلشــن گذشااته باار زبااان، باار وزن    

 دلااام باااود از قاااوافی گشاااته صاااافی  

 (4112 -4111نامه، شوق)           

، ابیاتی از موالنا و عطّار را تضامین کارده، کاه کاتاب،     نامهشوقهای بیتالی گوینده در البه

 .ها را به رنگ سرخ نوشته استاین بیت

های عربی کتاب در اکثر موارد مشکول است و بسیاری از اسامی خاصّ هام  ها و مصراععبارت

 .گذاری شده استاعراب

هاای  ده و خطاهاای خاود را باه روش   ظاهراً کاتب بعد از کتابت، نسخۀ خود را از نظر گذرانیا 

 :ذیل اصالح کرده است

 ،(یاا هار جاا افتاادگی دارد    )هاا  در پایاان مصارع  ( v)های کتاب را با عالمات  افتادگی -

 .کرده و آن را در حاشیه افزوده است مشخص           

 .واژگان نادرست را خط زده و در باال یا حاشیۀ متن، درستِ آن را نوشته است -

 مصاراع و حتّای بیتای را جاا باه جاا نوشاته، باا آوردن حاروف اختصااری           کلماه،  اگر  -

 .به خواننده متذکّر شده است( تقدّم و ت خّرها را)مقدّم و مؤخّر بودن آن را  (خ)و( م)          
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 نامهنسخۀ شوق 91ۀ تصویر صفح

 (ای از افتادگیِ متننمونه)
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 :ستبیت ا 4943تعداد ابیات این مثنوی 
 چون حواسّ خمسه در جسم بشر  پنج هزار ابیات باشد ای پسر

 (4933نامه، شوق)
 «نامـه شوق»ق .ه941یک سال و شش ماه، زمان برده است، طالبی حوالی سال  نامه،شوقنظم 

ق آن را در . ه 949ساال   جمادی ایخر( ثالث عشرین) 31را آغاز نموده و در چاشتگاه دوشنبه 
 :نده استمکّه به انجام رسا

 در جماااادی ایخااارین مااااه ای ولاااد  
 باااااود در روز دوشااااانبه، چاشاااااتگاه
 مااادّت تااااریخ ایااان حااارف و رقااام   
 ابتااادا در ظااای و مااایم و زی رساااید  
 گاار فتوحاااات حاارم خاااوانی رواسااات  
 ایاااان فتااااوح از کعبااااۀ اهلل آمااااده  

 

 ماااه فکناااده جااارم در بااارج اساااد     
 ثالاااث و عشااارین گذشاااته بُاااد ز مااااه
 نهصاااد و چااال باااا ناااه آماااد در قلااام

 نظمااش تااا باادین ماادّت کشااید  خااتم 
 کااین فتااوح، از نعااتِ خااتمِ انبیاساات   

 هاااااای آگااااااه آمااااادهماااااونس دل
 (4191 -4192نامه، شوق)               

 
 در تصحيح نسخه شيوة خط( 5
 
مصحّح کوشیده اسات تاا باا رعایات اصاول      . از نظر رسم الخط، یکدست نیست «نامهشوق»

 : به همین منظور. یکنواخت کندجدانویسی تا حدّ امکان، رسم الخط کتاب را 
، که در اکثر موارد به کلمۀ پیش از خود چسبیده بود، در تمام موارد جادا از کلماه نوشاته    را. 3

 ؛ (غازیان را ←غازیانرا )، (طالبان را ←طالبانرا . )شده است
 ی نشانۀ جمع، غالباً متّصل آمده، که در تصحیح، جدا نوشته شده است؛ « ها». 2
اوّل حاذف شاده، ایان ماورد نیاز      « ه»یِ جماع،   هابا « ه»بستن کلمات مختوم به  در جمع. 1

 ؛ (هاناله ←نالها )، (هاپرده ←پردها : )اصالح شده است
صاف بصاف   : )حرف اضافه همه جا متّصل نوشته شده بود که در تصحیح جدا آماده اسات   به. 4

، (باه ادریاس   ←ادریس با ) (تا باه عباداهلل رساید    ←تا بعبداهلل رسید )، (صف به صف ←
است و یک کلماه بحسااب    ، مگر در کلماتی مانند بخرد که صفت مرکّب(به نوح  ←بنوح )

 آید، در این صورت، چسبیده آمده است؛  می
به بینای  ) :نفی، از فعل جدا نوشته شده، که در تصحیح متّصل آمده است  نـت کید مانند  ب. 1

 ؛(نبینی ←نه بینی (. )ببینی ←
 را جدا از فعل آورده؛  «همی»و  «می»ند فعل استمراری، پیشو. 2
 ؛(بی صدا ←بیصدا( )خبربی ←بیخبر: )جدا از کلمه آورده شده است «بی». 1
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 جدا آمده است مگر آن که بعد از مصوّت بلند باشد، در این گوناه ماوارد  « است»فعل ربطی . 1
 وده است؛ است، ب« الفِ»حذف یا ابقایِ  ۀعروضی تعیین کنند نیز وزن

وحدت یا نکاره، باه صاورت کلماۀ      «ی»ی غیر ملفوظ در اتّصال به  «ها»کلمات مختوم به .  9
 ←کاشاانۀ  ) (ایداناه  ←داناۀ  : )آماده اسات  ( ای)کتابت شده که در تصحیح با ( ء)مضاف 
 ؛(ایکاشانه

ت کتابا ( ء)شناسۀ دوم شخص، در اتّصال به صفت مفعولی نیز به صورت کلمۀ مضاف « یا». 31
 ؛(ایگفته ←گفتۀ )، (ایرفته ←رفتۀ : )آورده شده است« ای»که در تصحیح  شده

کلمات عربی که به تبعیّت از کتابت قرآن کریم به امالی خاص نوشته شده بود باه فارسای   . 33
 (رحماان  ←رحمان  )، (اساحاق  ←اساحق  )، (اسماعیل ←اسمعیل : )تبدیل کردیم، مثالً

هاای عربای،   امّاا در ترکیاب  ( رحمات  ← حمةر)، (کاتمش ← ةمشکو)، (تورات ←توریۀ )

 ؛ (رَحمة لِلعالمین، رَّبِ العباد، عُروةالوثقی:  )عربی رعایت شده استۀ شیو

 ، همه جا بدین صورت نوشته شده مگر در مواردی کهثری، موسی، مصطفیکلماتی نظیر . 32
 آمده است؛ ( ا، ثرامصطفا، موس)، قافیه شده، در آن صورت به شکل صفاای نظیر کلمه با
 آمده است؛ ( غلطید، طپید، قفص)به جای ( قف ، تپيد، غلتيد)کلماتی نظیر . 31
نقطاه کناار هام     1ای از ای در کناار حارف دو نقطاه   کاتب در کتابت یک حرف یک نقطاه . 34

 ؛(آفتاب، برگرفتندش و بینا)به جای ( پانا ودش تنبرگرف آفثاب : )استفاده کرده
 آمده که در تصحیح به شاکل  خوردهمه جا به صورت ( کوچک، حقیر، اندک)=  کلمۀ خُرد. 31

 ایم؛ آورده خُرد
« واو» و گاه باا دو ( چاؤش، داؤد)به صورت   واو، گاه با یک داوودو  چاوو کلماتی چون . 32

 م؛ایهنوشت واوآورده شده، که همه جا با دو 
نوشاته  « ج»را گاه مانند « چ»و « ب»نیز مانند  «پ»یکسان نوشته شده و « گ»و « ک». 31

 که این حروف به شیوۀ امروز خطّ فارسی تصحیح شده است؛
 ایم؛نقل کرده( اسب و کبوتر)را به صورت  «کپوتر»و « اس ». 31
کاه  ( تایاب  تائاب  )، (قاایم  قاائم  : )، کاتب دچار دوگانگی شده مثل(ئا)در نوشتن همزه . 39

 ؛(تائب، قائم، نائم، صائم، نائب)شده است  عربی آوردهۀاین کلمات با همز همه
کتابت شده، که به صورت اماروزی تصاحیح   « نش »همه جا به صورت  نشئههمزه در کلمۀ . 21

 شده است؛
 را بدین گونه آورده مبداء، منشاء؛ منشأ، مبدأهمزۀ آخر کلماتی مانند . 23
 اگر صفت. ایمه ما جدا کردههای صفت تفضیلی و صفت عالی، متّصل به کلمه آمده، کنشانه. 22

 را حذف کرده که در اینجا اصالح شاده  تغالباً  ترینیا  ترختم شده در اضافه به « ت»به 
 ؛(ترسخت ←سختر )، (تردوست ←دوستر :)است
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 . است غالب عبارات عربی، با اعراب است و جاهایی که اعراب نداشت، اعراب گذاری شده. 21
 
 های اختصارینشانه( 5-1

 توضيح انهنش

 فرهنگ آنندراج .آنند
 اسطوره .اسط 
 بیت .ب 

 بدون تاریخ .بی تا
 بدون نام .بی نا
 ترکی .تر

 اصطالحات عرفان و تصوّف .تصا 
 جلد .ج
 ...جمعِ کلمۀ  .جِ
 چاپ .چا
 رجوع کنید .رک
 سطر .س

 اصطالحات شرعی .شرعا 
 صفحه ص
 صلّی اهلل علیه و سلّم (ص)

 ...تا ص .. .از ص  صص
 توضیح .ضحا 

 غزل .غ
 غیاث اللّغات .غیاث
 (دکتر سیروس شمیسا)فرهنگ اشارات  .اشا  ،.فر
 (دکتر سیروس شمیسا)فرهنگ تلمیحات  .تلا  ،.فر
 (دکتر منصور ثروت)فرهنگ کنایات  .ثر ،.فر
 (دکتر سجادی)فرهنگ لغات، اصطالحات و تعبیرات عرفانی  .، سجا .فر
 فرهنگنامۀ شعری  .، شعا .فر
 (سید صادق گوهرین)فرهنگ لغات و اصطالحات مثنوی  .، مثنا .فر
 فرهنگ فارسی معین .، معا .فر
 اصطالحات فقهی .فقا 
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 س٥١ٛق ٘ٚب٘ٝ
 ا٦ٝالكبر ٵچٖٶٓ ٵچا .

 ٽىبٍٔ ٽىا .
 څٲز وبډّ ىَويا څٲا .
 ډٕالىْ ڇ.

 ډىشُٓ االٍة ډىشُٓ .
 ډؼبُ ډؼا .
 ٦الكبر ډى٦ٺٓاٝ ډى٤ .
 سبٍٔن يٵبر يٵا .

 َؼَْ ٙمٖٓ َا . ٗ
 َؼَْ ٹمَْ َا . ٷ

 وِٕ، َمـىٕه ؛
 ٍػ٫ً ٽىٕي ثٍ ←
ډى٪ًٍ َٕڅًكٍ ي ٭ىًاوٓ إز ٽٍ ٙب٭َ ثٮي اُ ٙمبٍِ ثٕاز   ٙمبٌٍ ثٕز ■

 ډٌٽًٍ آيٍىٌ إز.
  

 ٙمبٍِ ٝٶلّ وٖوّ ه٦ّٓ
 

 9ام تمذين تِسپاس ٍ تمذيز خالظاًِ

 ؛كِ شَق تظحیح ًسخِ حاطل طفای كالهشاى تَد ظاّز هظفاجٌاب آلای دكتز ه

 ؛كِ ّوَارُ هشَق ايي شاگزد حمیز تَدًذ كهْذی هحمّ جٌاب آلای دكتز

ًاهِ ّوـِ اس كالهشـاى   كِ شَق تظحیح شَق يسثحاً.  ّـ جٌاب آلای دكتز تَفیك 
 ؛شكل گزفت

اس تـا اًاـام كـار    كِ تِ راستي اس آغ شیزييتشكز ٍيژُ اس سزكار خاًن فاطوِ تستاى ٍ
 ؛ّوزاّن تَدًذ

 سارع ٍ طاّزُ ضیاييّا هزجاى حیذریست اگز اس تالش ٍ ّوزاّي خاًنا اًظافيتي
 .راّشاىة هْز الْي تَش .ياد ًكٌن

 تن تذرلِ راُ كي ای طايز لذسّوّ
 

 كِ دراس است رُ همظذ ٍ هي ًَسفزم
 

 هزین اهیزارجوند                                                                                          
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 حمااد پاااک از جااان پاااک انبیاااا    
 بااادل بااااد بااار آن ذات پااااک بااای

 از کاااف خااااکی پدیاااد آرد شاااهی 
 آفریااااد از گااااوهر نااااور جمااااال 
 مباادع کاال مرجااع کاال شاامع دیاان
 ناااام او محماااود و احماااد آماااده   

 ن اواافتَحنااااااا شاااااااآیاااااات اِنّ
 در شااب معااراج بااردش باار فلااک   
 زآنچااه از لطااف و کاارم بااا او نمااود  
 آفریااااد از نااااور او ارض و سااااما  

 ء معااایناجنّاات و رضاااوان اَباااا مااا 
 انبیاااا آماااد ز ناااورش در وجاااود   
 عشااق او آمااد نخساات اناادر قلاام    
 شد زعشاقش، اصال و فارع کائناات    
 عشاااق او شاااد شااایرمایه در امااام 

 زو مکااان ماااا را جااادا ! الهااای یاااا
 و ننمااایی، کااه بنمایااد دگاار گاار تاا

 مالاک الماالکی دو عاالم زان تُسات  
 آری ثمااار از درخااات خشاااک مااای

 عزّت و خاواری، تاو بخشای بناده را    
 ای تاااو باااوده در ازل، ناااابوده ماااا 
 ایمااونس و غمخااوار هاار درمانااده  

 غیر تو کاس نیسات در ملاک وجاود    
 یااا کااریمَ العَفااو و یااا ربَّ العِباااد    

 غایاات بااه غیاار منتهااا    حمااد باای  
 کو دهد از نحل و خون  شایر و عسال  
 بخشااااد او را ملکاااات شاهنشااااهی
 جاااااوهر ذات شاااااریف برکماااااال

 للعااااالمین حمةةةةةًخاااااتم کاااال ر

 طاااااهر و قاساااام محمّااااد آمااااده 
 چااین خااوان او هاار دو عااالم ریاازه  

 از هماااه اِناااس و ملاااک برگزیااادش
 نیست کس را زهاره شارح آن گشاود   
 عرش و فارش و لاوح و کرسای و ثارا    
 حور و غلمان، خمار و شایر و انگباین   
 زان ملاااک کردناااد آدم را ساااجود  
 یافااات آنگاااه ممکناااات از وی رقااام

 کشد این جذباه ایشاان را باه ذات    می
 دهااد زان شاایر، پسااتان کاارم    ماای

 از کااارم دیااادار او باااا ماااا نماااا    
 چااه فرمااایی نظاار  قااادری باار هاار 

 هاام تُعِاازم مَاان تَشَااا برهااان تُساات    
 مُشااک خااالص آری از خااون جگاار   
 ساااارفرازی از کاااارم، افکنااااده را  
 وی اباااد بااااقی تاااو و فرساااوده ماااا

 ایکاااس افکناااده یااااور هااار بااای 
 از تو باشد جمله را ایان فضال و جاود   

 الرَّشَااااد یاااا جَمِِیااالَ السِاااتْر فتااااحَ 

                                                
 .مقدمه. خوانده شده، همین عنوان است و، رک« نامۀ محمّدیشوق»تنها جایی که این مثنوی به نام : توضیح( 3
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 یااا غفااور و یااا شااکور و یااا حلاایم   
 ناااتَ سِااارتی اَناااتَ بِااارتی یاااا وَدوداَ

 اَنااتَ عِاازتی اَنااتَ جَاااهی لَاایس غَیاار 
 بااار درت افتااااده مشاااتی نااااتوان  

 ماا آیاد ساازا   حماد و شاکرت کاای ز  
 ای بااه رحماات دسااتگیر هاار اساایر  

 کااااروان شاااد واپسااایِ ماااا نگااار  
 بااار مااا افتاااده در ره مانااده خااوار   
 وادی خوانخااوار و راهاای سااهمناک  
 ای خداوناااااد کاااااریم دادگااااار  

 اهر مااااا را ز عصاااایان دور دارظاااا
 ماسِااااوی را در دل مااااا ره مَاااادِه 
 برگشااا باااب رضااا باار جااان مااا      
 زآنچااه فضاالت را ساازا باشااد بااه مااا 
 لااوح دل از یاااد غیاارت باار تااراش   
 ظاااهرم را باار شااریعت راساات دار   
 برگشااا جااانم بااه شااوق مصااطفا    
 باار طریااق احماادی جااانم سااتان   

 هاااای اواز ساااؤال گاااور و گیااارش 
 ن عماالدر صااراس و حشاار و در وز 

 حاااقّ ذات پاکااات ای پایناااده ذات 
 محااارمم کااان بااار در اربااااب راز  
 در ره اهااال وفاااایم خااااک سااااز   
 چون بر آرم سر زخااک ای مساتعان  
 ده امااااانم تااااا ز مهاااار مصااااطفا 
 دل بااه جااوش آرم همااه عشّاااق را  
 تاااا باااود زاد رهااام یاااوم الحِسااااب
 فاعاال مطلااق تااویی در جملااه حااال
 از تاو شاد ایان فضال کآماد در قلام      

ــالبی  ه بااه مطلااوبش نمااای را ر ط
 ساز توفیقات، رفیاق، ایان خساته را    
 باای غاارض آرد حکایاات باار زبااان   

 

 یااا جمیاال و یااا جلیاال و یااا قاادیم  
 الوجااودی اَنااتَ کَااونی فاایاَنااتَ عَااون

 اَنااتَ مَجاادِی عِنَاادکُم لِلکُاالت خیاار    
 رحمتای فرمااا بااه فضاال ای مُسااتعان 

 ال اُحصِااای ثناااا  :مصاااطفی فرماااود
 دساتگیری کان بااه فضالت ای بصاایر   
 بااردساات مااا گیاار ای بااه رحماات راه

 نیساات کااس، فریااادرس ای کردگااار 
 مااوج بحاار و ظلماات و باایم هااالک  
 دست ما گیار و بارون بار زیان خطار     

 ن مااا را بااه خااود مساارور دار   باااط
 آنچاااه باشاااد موجاااب قربااات باااده
 بگااذران نقصااان و هاام نساایان مااا   

 منتهااا کاان بااه فضاال و رحماات باای 
 تااش تا باه یاادت غیار نباود خواجاه     

 بااااطنم را غیااار شاااوقت در میاااار  
 تاااا شاااود دل معااادن مهااار و وفاااا 
 بعااد از آن بااا آل و اصااحابش رسااان 

 هاااای اواز عاااذاب ناااار و ساااوزش 
 ملااه محاالیاااری ماان کاان دریاان ج

 هااا نجاااتم دِه نجااات کااز همااه غاام 
 وارهااااااان از آرزوی حاااااارص و آز

 سااااز هاااا پااااکوز هماااه آلاااودگی
 کاان بااا گااروه مؤمنااان    حشاار ماان 

 نامااۀ شااوقش کاانم طاای در صاافا    
 در خاااروش آرم هماااه مشاااتاق را  
 ناماااااۀ آزادی جاااااان از عاااااذاب 
 باار تااو روشاان جملااه پیاادا و مااآل   
 هاام تااو ده انجااامش از فضاال و کاارم

ــوقذوق او زیاان  ــهش  برفاازای نام
 تاااا گشاااااید مخااازن دربسااااته را  
 ختم کن یارب باه خیار ایان داساتان    
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 ای منااااوّر از تااااو بیاااارون و درون

 آفااااارینده جاااااانخاااااالق روزی

 راه یافات  هر کاه بار درگااه فضالش    

 انگیاااز دل عشّااااق اوسااات شاااوق

 مقصااد و مقصااود جملااه سااالکان    

 طالب و مطلوب، جز او نیسات کاس  

 جملاااه مخلوقاااات حیاااران جاااالل

 پااوش لااوالک آمااده کااه خلعاات آن

 تا کس دیگار چاه الفاد زیان مقاال     

 بهاار ایاان لیلاای، اگاار مجنااون شااوی

 ی یاااابی اماااانگاز هماااه سرگشااات

 زنای ز شاوقت نُاه فلاک شاد چاارخ    

 چااارخ چااارخ واژگاااون  دائمااااً در 

 در زمان و در مکان سایر تاو نیسات   

 کنااااه ذات پاکاااات از افهااااام دور 

 فهاام و درک انبیااا حیااران تُساات   

 جملااه مخلوقااات ماااهی تااا بااه ماااه 

 در نمااود هاار نمااودی، بااود تُساات  

 ای نطااق و بیااانهساات در هاار ذرّه

 وحااادت هااار ذرّه، برهاااان آماااده  

 پاا و دسات   وحادت شاده بای    از میِ 

  باااودسااایه نباااود ساااایه ظااال اهلل 

 نیساات بحاار کنااه ذاتاات را کنااار    

 خلق همچاون ماهیاان زان بحار ناور    

 جویاااان دائمااااً بااااال و پسااات   آب

 در درون و در بااارون اظهاااار تُسااات

 ای مناازّه ذاتااات از شَاااک و ظناااون  

 مالِاااک مُلاااک و مالیاااک، اجمعاااین

 هاام بااه عااون و نصاارت اهلل یافاات    

 ذوق جااان طالاااب مشاااتاق اوسااات 

 مناااااازل و آرامگاااااااه عارفااااااان 

 هر که دارد رَشّ ناور ایان نکتاه باس    

 ساااوخته پااار، مااارغ افهاااام رجاااال 

 باااار زبااااانش ماعرفناااااک آمااااده 

 الهُ تعااااالی اهلل تعاااا زَّ شااااانُعَاااا

 چااون شااوی وارهاای، در عااالمِ باای  

 در اماااان حاااق بماااانی جااااودان   

 ماااه و خااور دوالب و روزوشااب رساان

 ساکون  روز و شب مقلاوب باا هام بای    

 مکاانی در مکاان، غیار تاو نیسات      بی

 ناااور ناااور و ناااور ناااور و ناااور ناااور 

 ای برهاااان تُساااتمظهااار هااار ذرّه

 هاار یکاای باار وحاادت ذاتاات گااواه   

 آن نمااود و بااود وی، از جااود تُساات  

 راید وحااادت ذاتاات عیاااان ساا  ماای 

 ساار و پااا، مساات و حیااران آمااده باای

 نیست در خورشید و اندرساایه هسات  

 ایاان کساای دانااد کااه اهاال اهلل بااود  

 قااارارانبیاااا در بحااار ذاتااات بااای  

 غااارق بحااار و بهااار آبناااد ناصااابور 

 ناای باارون از آب و ناای باار آب دساات

 غیاار تااو نبااود، همااه اطااوار تُساات   
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 نگنجااد در خیااال  کنااه ذاتاات ماای 

 یافت از تو روشنی ایان جسام خااک   

 تااا نبخشاای تااو، نباشااد هساات مااا  

 تاااب زلفااات تاااابش اهااال طریاااق 

 جلاااوۀ حسااان تاااو در دَیااار آماااده

 گاارفرقاات تااو نوحااه  هاار یکاای باار 

 خانااۀ ارباااب دل، زیاان شااد خااراب 

 در خراباااات فناااا افتااااده مسااات  

 مسااتی جملااه ز نوشااانوش تُساات   

 پرتااو حُساان تااو باار جااان تافتااه    
 تن به رقص و گردش از آن، دم باه دم 

 قبآ تو، بسط است و بسطت ناور جاان  

 لطااف نوشااانوش تااو پاینااده باااد    

 کشااتی تاان شااد ز باااد جااان روان  

 اب کمااالهااای ارباا زان بااود جااان 

 بلکااه اشاایا جملگاای جویااای اوساات

 گفاات و گااوی هاار یکاای بااا او بااود  

 او جمیاال اساات و مُحِااب  لِلْجمَااال  

 دست بگشاا حاجات خاود زو بخاواه    

 خاناااۀ دل را باااه لطفااات دِه صااافا 

 اباار توفیقاات چااو بااارد سااوی دل   

 ل، در زمااانوارهااد پااای دل از گِاا  

 فااتح کاان ایاان قلعااۀ هسااتیِ مااا    

 ماسِاااوی را جملاااه از دل دورکااان 

 ده ثبااااتم بااار طریاااق احمااادی   

 تا به کی این فرقت و هجر و حجااب 

 آفتاااب لطااف چااون تابااد عیاااان    

 این همه، موقوف لطاف اللّهای اسات   

 تااو مااا را نیساات رفتااار قاادم    باای

 جملااه زیاان آشاافته و حیااران، رجااال

 و مظهاار آیااات پاااک تااا کااه شااد ا 

 گر نگیاری تاو، کاه گیارد دسات ماا      

 طالااب روی تااو گشااته هاار فریااق    

 اهاال دَیاار از شااوق، در سَاایر آمااده   

 باااا هااازاران نالاااه و خاااون جگااار  

 هاا کبااب  هاا، دل شرحه شرحه ساینه 

 داده عقل و جاان و دل کلّای زدسات   

 جااان پاااک عاشااقان ماادهوش تُساات

 جااان و دل را عقاال، حیااران یافتااه   

 و زیاار و باام از نااوای قاابآ و بسااط 

 دائمااااً مسااارور از آنناااد ساااالکان   

 خیاال عشّاااق تااو، زان فرخنااده باااد  

 جااان ز انااوار جمالاات شااد عیااان    

 دائم انادر جسات و جاوی آن جماال    

 ناااطق و صااامت همااه گویااای اوساات

 خلااق عااالم زو بااه گفاات و گااو بااود  

 گوش هُش بگشاا و چشامت را بماال   

 :از طریااق مسااکنت گااو کااای اِلااه    

 نتهاااام بعاااد از آن دِه وصااالت بااای 

 لساانبل و ریحااان دمااد زان آب و گِاا

 ره باارد بیاارون بااه ملااک المکااان    

 باارعال کااش زیاان همااه، پسااتیِ مااا  

 دل بااه شااارع احمااادی مسااارورکن 

 تاااا بیاباااد جاااان حیاااات سااارمدی

 چیسااات ماااانع زان جماااال آفتااااب

 سااااایۀ مااااانع ناااادارد تاااااب آن  

 پرتاااو انعاااام شاهنشااااهی اسااات   

 جناابش تاان از تااو باشااد دم بااه دم  
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 حاصل این معنی باه عاون حاق باود    

 گُال نیسات خَاوش   بلبل شوریده بای 

 از تااو خااواهم قاارب و عاازّ هاار مقااام

 نیساات جااز فضاالت امیاادم برکساای 

 ل و رحمات خاود راه مان   دِه به فضا 

 

 ناااق باااود از عنایااات، کاااار باااا رو 

 نیساات جااز مجنااون ز لیلاای نااازکش

ــالبیقصّااه کوتااه   ، زیاان والسَّااالمط

 گاار نخااوانی تااو کشاام خااواری بساای

 خاواه مان  چون محمّاد شاد شافاعت   
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 بعاد ازیاان گااویم همااه نعاات رسااول 
 شااوق و ذوقااش قبلااه و ایمااان ماان 
 ای رسااول حااق، حبیااب ذوالجااالل 

 هااادی و ساارخیل و سااردار رُساال   
 مااادح تاااو، طاااه و یاساااین آماااده 
 نور پاکات مشاتق اسات از ناور ذات     

 گرچااه از پااس آماادی پاایش آماادی
 لطاااف تاااو سااارمایۀ درمانااادگان  
 انبیااا چااون لشااکرند و شاااه، تااو    
 لشاکر آیااد بعااد از آن ساالطان رسااد 
 قصااار و ایاااوان رساااالت را تماااام  

 ون السَّاااابِقونقاااالَ نَحااانُ ایخِااارُ 
 در طاااریقش منااادرج، آب حیاااات 
 اوست خورشیدوجهان،روشن ازوسات 
 انبیا چون صبح و او چاون خاور باود   

 که لوالک آمدش از حاق، خطااب  آن
 ه فاااوق عااارش، او را بارگااااه زد بااا

 قااادر و جااااه او بغایااات درگرفااات 
 موسای عماران چاو دیاد آن، قادر او     
 شااد بااه فااوق طااور و از راه نیاااز    
 آرزو دارم باااااه فضااااال دادگااااار 

 اش یاااابم قباااول  از مشاااوّق ناماااه  
 ذکار و فکاارش مرشاد و ساالطان ماان  

 ضاال و کمااال مظهاار کاال، منبااع ف  
 نمایااااااان سُاااااابُلنمااااااایِ رهره

 بااااین آماااادهساااارور خلقاااای و ره
 مااه از آن شااق شااد ز بهاار معجاازات 

 ریااش آماادی  یماارهم جااان و دلِاا  
 دلنااااااواز خاااااااطر افکناااااادگان 
 مظهااار حاااق محااارم درگااااه تاااو  
 عااااجز و درماناااده را درماااان رساااد
 ذات پاکااات آن عماااارت را ختاااام  
 آخااار آماااد، باااود خاااتم اوّلاااون    
 ذاتزناادگی زان یافاات خضاار پاااک  

 روشااانی صااابحدم از ناااور اوسااات 
 مشااارق و مغااارب از او اناااور باااود  

 وشااب شد وجودش رحمت هار شایخ  
 کااائن و ماکااان نثااارش کاارد شاااه   
 هاار دو عااالم را حمایاات درگرفاات   
 شااوق وی زد جااوش اناادر صاادر او   
 ناله کارد از جاان و گفات ای کارسااز    
 تااااا شااااوم از فرقااااۀ خیرالبشاااار 
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 گرچه موسای ایان دعاا بسایار کارد     
 تااا بااه زیاار آیااد ز چاارخ چااارمین   

 

 حق به عیسی ایان شارف ایثاار کارد    
 هاااار خیرالمرساااالینتاااابع آیااااد ب 

 

 

 اهلل عليه و س لّم در بيان معراج رسول صلّی
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 یک شابی آماد باه نازدش جبرئیال     

 گفت هاان ای قارب حضارت را سازا    

 کااای حبیااب مااا گشااا سااویم عنااان

 ها سارنگون چون که کردی جمله بت

 وری نیسااتت از مااا دماای  گرچااه د

 تاااا ببینااای آنچاااه نادیاااده بصااار  

 چون شنید آنگاه رساول پااک دیان    

 باردش از بطحااا باه اقصاای در زمااان  

 تاااا برآماااد بااار فاااراز نُاااه فلاااک  

 در بشااارت صااف بااه صااف کرّوبیااان

 دادناد باه هام جاوق ملاک      مژده می

 گرچه حق صد گوناه اعازازش نماود   

 قاااوا گویاااان مالیاااک در رکاااابطَرت

 حااق تَهاای تااا نگااردد دل ز غیاار   

 دل، تهی کان از هماه نقاش فضاول    

 پس به عارش حاق نهااد آنگاه قادم     

 آمااده کااه وی ساالطان کااونین چااون

 نماندش جای گفت  ،بیرون شد ز حس

 خلعااات لاااوالکش انااادر برفکناااد  

 داد از اِنّااااافَتَحناااااااا آیااااااتش 

 وصف رویش والضمحی برخاوان یقاین  

 زآنچه حق فرمود و آن حضرت شنید

 و سای هازار   سی هازار و سای هازار   

 اوحاای، عیااان گفاات بااا وی سِِاارت مااا

 باااا باااراق و باااا بشاااارت از جلیااال  

 حااق سااالمت کاارد و فرمااودت ثنااا  

 ار نهاااانتاااا بگاااویم باااا تاااو اسااار 

 رو به ما کن وقاتِ خلاوت شاد کناون    

 بااااش تاااا بنمایمااات هااار عاااالمی 

 هاام گااذر ناااکرده باار قلااب بشاار     

 شاااد رفیاااق حضااارت روح االماااین 

 بعااد از آن بگذشاات از هفاات آساامان

 بااود در رقااص و صاافا جملااه ملااک  

 هااار طااارف باااا فرقاااۀ روحانیاااان  

 کآمااد آن ساالطان عااالم باار فلااک    

 دیااد مَااا زَاغَ البَصَاار در پاایش بااود   

 ق میلای نیاماد زان جنااب   جز باه حا  

 کاای دهناادش ملکاات شاهنشاااهی   

 تاااا بیاااابی ره باااه معاااراج قباااول  

 بااا هاازاران لطاااف و اعاازاز و کااارم   

 قاارب وی تااا قاااب قوسااین آمااده    

 دست او با دست قدرت گشات جفات  

 غیاار ذاتااش را بااه پااایش درفکنااد   

 نشاااااارح طااااااراز رآیاااتشاز اَلَااام

 چناااینساااورۀ طاااه و یاساااین هااام

 شانید نیست حدّ کاس از آن گفات و   

 حاااق بفرماااودش نهاااان و آشاااکار  

 آن راز نهااان نیساات کااس واقااف، از 
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 گفت یارب چون به لطفات درخاورم  

 امّتاااای دارم ضااااعیف و ناااااتوان  

 یاااا الهااای امّاااتم را کااان خاااالص 

 گفاات، حااق بخشاام گناااه امّتاات    

 از بااارای خااااطر تاااو، ای حبیاااب  

 از نماااااز و روزه و حااااجّ و جهاااااد 

 تااو امّاات را ز مااا باار گااو پیااام   ! رو

 گفت حق کردم باه تاو لطاف و کارم    

 رحماات حااق باار تااو باشااد جاااودان 

 آمااد از حضاارت باارون بااا عاازّ و ناااز 

 بااا هاازاران ارمغااان آمااد بااه حاای   

 صااافی همااه صاااف آمدنااد  زان ماای

 همچو سایمرغ آمدناد از قااف جاان    

 ، چون که در جان یافتند ذوق آن می

 ناامیااادی نیسااات از فضااال اِلاااه   

 آمااد از حضاارت بااه یاااران شااادکام 

 یاااوران، مساارور ازآن فضاال و کمااال

 یق بااودکااه صَاادَّق گفاات، او صاادّآن

 گشاات محااروم ابااد، بوجهاال دون   

 ارمغاااااان المکاااااانی را گشااااااد 

 آن یکاای را تاااج و آن دیگاار کماار   

 داده هاار یااک را هاادایت درخااورش 

 آن یکااای را داده ملاااک ساااروری  

 باااد از حااق، صااد هاازارش آفاارین   

 

 تاارم گاار ببخشاای امّااتم را خااوش   

 رحااام فرماااا زآنکاااه غمنااااکم ازآن 

 عفو فرما جارم ایشاان، عاام و خااص    

 تتکاااه باشاااد بااار طریاااق سااانّ آن

 ام بهتاااار نصاااایب  امّتاااات را داده

 پایاااان و وجااادِ آن ماااراد اجااار بااای

 از تااو باار امّاات، ز مااا باار تااو، سااالم  

 ت تاااو خیااار امّااات شاااد علااامامّااا

 گفاات باار مااا باااد و هاام باار صااالحان

 مساااات از آن راز و نیاااااز کارساااااز

 مساات ساااقی در کَفَااش سَااغراق ماای

 افضااال االَفعاااال و اوصااااف آمدناااد 

 وارهیدنااااد از خالفااااات جهاااااان  

 غیرساااااقی، از همااااه رو تافتنااااد  

 مصااطفی چااون هساات امّاات را پناااه 

 باااا هااازاران رفعااات و عااازّ و مقاااام

 شااکر الیاازال باار زبانشااان حمااد و   

 زآنکااه جااانش غرقااۀ تحقیااق بااود   

 مانااد در افکااار، ازآن شااد ساارنگون  

 هااار یکااای را هدیاااۀ جاااانی باااداد 

 آن یکااای را بااااغ و آن دیگااار ثمااار 

 وانماااوده هااام معااااد و منظااارش   

 باااار طریااااق ساااایرت پیغمبااااری

 باار همااه اصااحاب و آلااش اجمعااین  
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 عليهم اجمعين ۀ معصومين رضوان اهللدر ذکر چاریار گزین و ائمّ
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 چااار رکاان کعباااۀ صاادق و صااافا   

 چاار یاارش، همچاو عنصار مظهاارت    

 جااان ناادارد هاایچ نااور   عنصاار باای 

 که انساان اسات مارآت خادای    چون

 چااار عنصاار آمااده چااون چااار یااار  

 در حقیقت، دلْ محمّد، جاانْ خادای  

 !وارح، ای امااینمؤمنااان همچااون جاا

 آن یکاای را داده در صاادقش صاافا   

 وآن دگاار شااد، مظهاار حلاام و حیااا 
 باااااازی نماود  که جانبود صدّیق، آن

 او نمااارد از زهااار و تاااو از قهااار او 

 از حسد، تا چناد پیچای همچاو ماار    

 ر کاه عادلش تااب داد   میر دین، عمّا 

 هاام پاادر را بااا پساار از بهاار دیاان   

 ورین کااه بُااد، کااان وفااا النّاا باااز ذی

 که در غیبت به بیعات شاد قباول   آن

 هاااار نباااای دارد رفیااااق معتباااار

 گفاات پیغمباار رفیااق ماان عیااان    

 باااااز حیاااادر صاااافدر روز وغااااا  

 ن اواشااد اماماات خااتم اناادر شاا    

 اَتاااایگلاااابن گلاااازار باااااغ هَاااال

 آخاار آمااد مصااطفی شاااه جهااان    

 بااک گر علی هام آخار آماد زیان حِ    

 مصااطفی شااد، خااتم جملااه انبیااا   

 چون مکان را از مکاین باشاد شارف   

 غمبااار خالفااات را نظاااامگفااات پی

 چاااار یاااارش، معااادن مهااار و وفاااا  

 جااان نباشااد منظاارت    عنصاار باای 

 عنصاار نباشااد جااز غاارور   جااان باای 

 نماااایسااایرت مااارآت نباااود، کاااج

 گشاته ترکیااب تااو زیان چااار اسااتوار  

 باا خاود آی  ! فهم کن این رمز، ای دل

 مرحمتشااان کاان بِبُاار از کباار و کااین

 وآن دگااار را داده در عااادلش وفاااا  

 وآن دگااار شااااه اولاااوالعلم و ساااخا 

 مااار غااارش نیااز پااا بااازی نمااود     

 چنااادپیچی چاااون ناااداری زهااار او

 کو به جانان رفت و جان کاردش نثاار  

 جملاااۀ ملاااک عجااام را برگشااااد   

 کُشااات آن سرلشاااکر اهااال یقاااین 

 از حیاااای او، ملاااک را شاااد حیاااا  

 شد به جاای دسات او دسات رساول    

 در جَناااان از فضااال حااایّ دادگااار  

 هساات عثمااان اباان عفّااان در جنااان 

 ابااان عااامّ مصاااطفی شااایر خااادا  

 آماااد از حاااق، حجّااات و برهاااان او 

 اسااااتحقاقِ ملااااکِ اِنّماااااصاااااحبْ

 حااق، او خاااتم پیغمبااران  شااد بااه 

 هاالک  مکان خاود را  !زین غرض بگذر

 مرتضااای شاااد، فخااار جملاااه اولیاااا

 نیست نقصی زین باه شااه مَانْ عَارَف    

 هست بعد از من باه سای ساال تماام    
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 بعااد از آن ملااک اساات از ربّ العِباااد

 خاااتم شاااد آن، بااار امیرالماااؤمنین

 اوساات تااا قیاماات، ایاان اماماات، آنِ 

 منااد پادشاااهان زو بااه صااورت بهااره 

 ظاااهر و باااطن همااه ارشاااد اوساات 

 بعااد ازو، آمااد حَسَاان، ساابط رسااول

 بعااد از آن، نقااد علاای آمااد حسااین 

 که جان کارد او باه راه حاق، فادا    آن

 العباااد خاار عااالم، شاااه دیاان، زیاان ف

 بااااقر و صاااادق دو شااااه محتااارم  

 رضااا موساای کاااظم، علاای موساای   

 پااس تقاای، آنگااه نقاای آمااد امااام   

 بعاااد از آن، آماااد اماااام عساااکری 

 مهاادیِ هااادی برآیااد چااون ز غیااب

 مظهاااار اخااااالق پیغمباااار بااااود 

 جاور اسات و وباال    عالمی پر ظلام و 

 زمااان وقاات شااد ای مهاادی صاااحب

 دیاان حااقّ ایاان شاااهان ! یااا الهاای 

 جملاااۀ حاجاااات ماااا را تاااو بااارآر 

 را هاام بدیشااان از کاارم   طــالبی

 حشااار در زیااار لاااوای احمااادی   

 داراز تعصّااااب جااااان او را پاااااک 

 غیاااار یااااادت، از دل او دور ساااااز

 غااالّ اخاااوان صااافا زو دور کااان   

 

 هرکه را خواهاد، بار او خواهاد گشااد    

 شااااه دیااان پااارور، اماااام المتقاااین

 خاااتم، او شااد دورِ او، فرمااان اوساات 

 هاام مشااایخ زو بااه معناای سااربلند   

 دیاان و دولاات جملگاای آباااد اوساات 

 بتااول نااور چشاام مرتضاای و هاام     

 باازم دیاان احماادی را زیااب و زیاان  

 شاااااه شاااااهان و شااااهید کااااربال 

 زو مشاارف شااد عباااد و هاام بااالد    

 در ره حااق دیااده بااس رنااج و اَلَاام   

 نمایااااان هاااار دو از بهاااار خااااداره

 مقتاااادا و مجتبااااا اناااادر انااااام   

 کاااو بُااادی بااار سااایرت پیغمباااری

 بشااکند ایاان شیشااۀ ناااموس و ریااب 

 او محمّاااد ناااام و هااام سااارور باااود

 حاقّ تعاال   کن ظهاور عادل و فضال   

 هاااا ز غمشاااان وارهاااان مباااتال دل

 ساااارورانِ ساااارحدِ ملااااک یقااااین

 جااان و دل را باار رضااایت ده قاارار   

 جرم بخاش و هام برانگیازان باه هام     

 ده قااارار او را باااه لطاااف سااارمدی 

 دار پااااااکش از آالیاااااش ناپااااااک 

 نقااش غیاار، از چشاام او مسااتور ساااز

 دل بااه حاابّ سااابقان مساارور کاان   
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ر بَّنَا اغْْفِرْلَنا و  إِلِخْواِننا الَّذینَ س ب قُونا » ۀبه معنی آیدر توبيخ اه  تعصّب و اشارت 
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 ای تااو در بغااآ و تعصّااب ساااخته  

 دخاال سااازی، در میااان ایاان شااهان

 فضولهان مکن بیهوده دخل، ای بوال

 نسبت ایشان به هم بایش از تاو باود   

 باااز درگاااه آمدنااد  آن همااه جااان 

 محل دخلای کاه ساازی در میاان     بی

 شهساااوار عرصاااۀ ملاااک یقاااین   

 مه فشاند نور و س  عوعو کنـد 

 شب روان و همرهان م ه بـه تـ   

 از عـــال  و زغوغـــای ســـگان

 پس چه باشد حاصل ایان کاار و باار   

 رو بااه حااقّ آر و گااذر زیاان ماااجرا  

 ، کدخاادایی را بمااان بناادگی کاان 

 باار طااور دل هْهمچاو موساای روی نِاا 

 هست صوفی ابن وقت و جذب حاال 

 !راه درویشااااان باااارو، آزاد باااااش 

 راه کااااامالن و واصااااالن بااااه! رو

 فاعل مطلق به جز حق نیسات کاس  

 گر به عیاب نفاس خاود بیناا شاوی     

 فاااارغ آیااای تاااو زعیاااب دیگاااران 

 فکاار کااار خااود کاان ای آزاده ماارد  

 رغیااار کاااار حاااق نااادارد اعتباااا  

 راه شاااارع مصااااطفی را نیااااک رو

 تااا کنااد حشاار تااو بااا ایشااان خاادا  

 چااون بلُوقِیّااا بااه عشااق مصاااطفا    

 ره نباااارده، نقااااد ایمااااان باختااااه 

 گه بار ایان میلای نماایی گاه بار آن      

 کاان رجااوع ایاان، بااه اهلل و رسااول   

 فاازود قربشااان هاام حااق دمااادم ماای 

 عمیااا، جملااه آگاااه آمدنااد  ه ناای باا 

 ناای بکاهااد قاارب ایاان، ناای عِاازّ آن  

 :مولاااوی در مثناااوی فرماااوده ایااان

 تَنَـد  هرکسی بر خلعت خود مـی 

 کی کنند از بان  سـ  ترک رفتن 
 ! هيچ وا گـردد ز راهـی کـاروان   

 جاااز فغاااان و حسااارتا روزشااامار   

 باااا خااادا بگاااذار جملاااه ماااا مضاااا

 گرناااه فرعاااونی، خااادایی را بماااان 

 لتااا ببیناای نااور جااان زیاان آب و گِاا

 حال را بگزین، گذر زیان قیال و قاال   

 با رساول و آل و صاحبش شااد بااش    

 دالنانااد، صاااحبکااز تعصّااب خااالی

 نور، ایان نکتاه باس    هر که دارد رَشّ

 حاق داناا شاوی   گُم شوی در حق، باه 

 گماان  چون ببینی عیاب نفسات، بای   

 گِاارد کااس مگااردغیاار کااار حااق بااه

 حق بباین و حاق بادان و حاق گاذار     

 بهر آل و صاحب وی، جاان کُان گارو    

 فَااااغْتَنِمْ و اهللُ یَهْااادِی مَااانْ یَشاااا   

 جاااااان و دل دربااااااز در راه وفاااااا
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 بگاااذر از افسااااون ماااااران نژنااااد 

 نااام حااق، برخااوان تااو باار ماااران راه

 او از ایاان امّاات نبااود، از پاایش بااود 

 گااار باااود عاااون خداوناااد معاااین 

 وی اساات بااازیّایاان اساااس عشااق 

 دوسااااتدار مصااااطفی و آل باااااش

 ر طریقت پای خاویش بعد از آن نِه د

 در طریقاات نِااه قاادم آنگااه بااه جااان

 زان قااادم ناگااااه پااارّی بااار فلاااک 

 بچاااار بااااا آهااااوان ذُوالمِاااانن! رو

 عاشااق صاابح سااعادت شااو زجااان  

 چل سحر کردی، چو ترک خورد و خاواب 

 همچااو ابااراهیم شااو در منجنیااق   

 تااا شااود آتااش بااه تااو بَاارد و سااالم 

 از شراب گفات و گاویی باس خاراب    

 مصاااااااطفی و آل او دوساااااااتیّ

 تخاام آن در باااغ دل بایااد سرشاات  

 دعویت چون با محبّت نیست راسات 

 شیخ عطّاار ایان معاانی گفتاه اسات     

 هر که او همرن  یار خویش نيست

 در محبّاات رنااگ یااار خااویش گیاار 

 در محبّاات یکاادل و یکرنااگ شااو   

 در محبّاات نِااه قاادم همچااون هُمااام

 ورنه رو بنشین، بکان تاو تارک ایان    

 حُاااابّ لُاااابّ مرتضااااای مجتبااااا 

 و آن اسارار خاویش   یت بااز زین حکا

 

 تااا ازیشااان باار تااو کاام آیااد گزنااد   

 ز مااار و بحاار، حااق دارد نگاااه   تااا 

 ش باایش بااود لیااک عشااق احماادیّ 

 شرح عشاقش گفتاه آیاد بعاد ازایان     

 وی اساااات در وفااااا و کارسااااازیّ 

 بااا صااحابه یکاادل و خوشااحال باااش 

 تااا ببیناای ماا من و ماا وای خااویش   

 تااا کااه بگشاااید بااه تااو راز نهااان     

 عااازّ و جاهااات بگذرانناااد از ملاااک 

 اللااه و ساانبل بااه صااحرای خااتن    

 زیان آب و ناان   خاواری بِبُار  زین علف

 مشاک نااب   ۀنااف تاو بنادد چاو نافا     

 غیرحااق دیگاار ماادان کااس را رفیااق 

 وارهاااای از فتنااااۀ نماااارود خااااام 

 حاااق بگاااو واهلل اعلااام بالصّاااواب   

 وگااو  نگنجااد در لباااس گفاات   ماای

 تا برآیاد حاصالی زیان کاار و کشات     

 آن محبّت نیست، کز محاآ هواسات  

 :دُر بااه الماااس بیااانی ساافته اساات  

 نيستعشق او جز رن  و بویی بيش 

 رنااگ پاکااان گیاار و در ره شااو دلیاار 

 آهناگ شاو  چون شدی یکرنگ، پایش 

 جااان بااده در پاایش حیاادر، شااادکام

 ای همااه دعااوی نااداری ذوق دیاان  

 هاار جِلااف گاادا ه کاای بااود الیااق باا 

 هاام بااده انصاااف در اطااوار خااویش  
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جماعتی را که  -عنهم اهلل وجهه و رضیکرّ -حکایت سرزنش کردن اميرالمؤمنين علی 

اظهار کردند و  «یا اميرالمؤمنين نحن شيعتک»ت ایشان خود را به دعوی در حضر
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 آمااد از زینااب خباار بناات بتااول     

 یعنااای زیناااب بنااات شااااه اولیاااا 

 یا علی گفتاه، نبای، کاای بوالحسان    

 ی بْاانِ عَلاایِ باانِ الحُسَااینباااز موسَاا

 ده اسات گفات پیغمبار چناین فرماو    

 هاار کااه باشااد او مطیااع کردگااار    

 دوساااتدار اهااال بیااات ماااا باااود  

 در جاااوار ماااا باااود، آن بختیاااار   

 از دل و جان، هرکه این مزرع بکشات 

 ورنااه بااا دعااوی نباشااد کااار راساات 

 در محبّاات نِااه قاادم، از جااان درآ    

 در محبّت، رو بارون، از شاش جهات   

 دارایاان چنااین بایااد محبّاات، هااوش

 نای از بوالحساادیاادم اناادر نسااخه 

 یقاااین ۀدر مدیناااه باااود در روضااا

 از کاااالم شااااه، مفهاااوم ایااان باااود

 نیساات صااادق، دوسااتی آن امیاار   

 اد بگااااهچاااون صااافیر مااارد صااایّ 
 کی شود شهباااااز، صیاااد آن حقیر

 باناااگ او مانناااد مرغاااان هواسااات 

 بشاااانو از قااااول امیرالمااااؤمنین  

 زیاان حکایاات گاار نباشااد آگهیاات  

 از بتااول آمااد خباار، ایاان از رسااول    

 مااااام اتقیااااا  حیاااادر صاااافدر، ا 

 شااد تاارا بااا تابعاات جنّاات وطاان     

 او ز باااب و جاادّ خااود، آن نااور عااین 

 حق بود، کآن میارِدین فرماوده اسات   

 کااارهاام عماال ماننااد مااا آرد بااه    

 جنّااات او را مساااکن و مااا وا باااود  

 هماااادم و هماااااراه در دارالقااااارار 

 یابد از حاق، ایان ساعادت در بهشات    

 معنیاات، محااآ هواساات دعااوی باای

 اتاااا بیاااابی قااارب و عِااازّ پادشااا    

 3تااا بیااابی رفعاات و هاام معرفاات    

 ناااه دروغ و لعااان و طَااارد کردگاااار 

 جااان و دل، آشاافته آمااد زان سااخن 

 انااادرو، بنوشاااته قاااول شااااه دیااان

 بااین بااود  دوسااتار شاااه دیاان، حااق 

 غیاار کمّااال را نباشاااد جاااز صااافیر 

 تااا باااه دام آرد مگاار شاااهباز شااااه  

 چااون ناادارد رنااگ و بااویی از امیاار  

 آن صااافیر مااارغیش دام دغاسااات  

 ایاان نکتااه یقااین   تااا باادانی سِاارّ  

 ثابااات آماااد جااااهلی و گمرهیااات  

                                                
« بیانی»خود به جای عبارت،  کاتبکه « دّر به الماس عبارت سفته است»: گونه آمدهدر نسخه مصرع دوم، در ابتدا بدین( 3

 .را پیشنهاد داده است
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 آن عاااالی مقاااام نَاااوفَ اَلبِکَاااالی  

 گفاااات روزی مرتضاااای شاااایرخدا

 کایش  سوی مساجد آماد آن پااکیزه   

 پااایش آماااد جُنْااادَب ابْااانِ نَصااایر

 مَااام ابْاان عَباااد  اِبْاانِ اَخَّااشْ بُااد هُ  

 مَااام بااود از اصااحاب بُاارْنُس آن هُ   

 ملتفاات شااد جانااب آن قااوم، شاااه  

 بهاار اسااتقبال شااه پاایش آمدنااد    

 پاس باه تعظایم و باه تبجیال تمااام     

 ا جاااوابداد حیااادر آن تحّیااات ر 

 شاه فرمود از چاه قومیاد، ای رجاال   

 جملاه گفتناد از سَارِ صادق و یقاین     

 مرحبااا فرمااود بااا حساان خطاااب   

 هان چه حال اسات ای گاروه مجتباا   

 نیساات بااوی دوسااتی مااا یقااین    

 پس گرفت آن قوم را یاک سار حیاا   

 جُناادَب وآنگااه رباایعش گفاات باااز  

 چیساات ساامت شاایعۀ تااو ای امیاار 

 المثاال تااا باادانیم آن چااه باشااد فاای

 جااواب هاار دو ساااکت شااد امااام  در

 گفااات خاااواهم یاااا امیرالماااؤمنین 

 کن بیاان و شارح ایان معنای، تماام     

 حااقّ اهاال بیاات بااا تعظاایم تااو     

 شارح ایان معنای بیاان کان از کارم      

 گفت حیدر گویمت شرح ایان زماان  

 مااامپااس نهاااد او دساات باار دوش هُ

 از علاای کاارد ایاان روایاات در انااام     

 ون آن مجتبااااآماااد از خاناااه بااار  

 ارد فارض حاق باا قاوم خاویش     زتا گ

 پاااذیر باااا رَبیاااعِ ابْااانِ خُثَااایْم دل  

 کااو بااادی ابااان خثااایم باااا رشااااد 

 مقاااامزاهاااد و عاباااد گااازین عاااالی

 اشاااتباه زو شاااده واقاااف هماااه بااای

 خاویش آمدناد  از محبّت مسات و بای  

 کردنااادش ساااالم ،باااا ادب اساااتاده

 بااا مزیااد رأفاات و لطااف و صااواب    

 عااالظاااهر آیااد ماارد ز اقااوال و فِ   

 شاااایعۀ تااااو، یااااا امیرالمااااؤمنین 

 بعااد از آن، آمااد باار ایشااان در عتاااب

 نیساات ساامت شاایعۀ مااا، در شااما   

 ای در راه دیاااندر شاااما، زان شااامّه

 هااام نکردناااد از حیاااا، سااار بااارعال

 !ای سااااارفراز! ای امیرالماااااؤمنین

 گیاارحُلیااۀ حُبّاات چااه باشااد دساات 

 حااق دهااد توفیااق مااا اناادر عماال   

 مااام آمااد بااه حیاادر در کااالمپااس هُ

 العااالمین ح ایاان معناای، بااربّ  شاار

 بِالّاااااذیْ اَخَصَّاااااکَ هاااااذالمقام  

 تکااریم تااو « انّمااا»کاارده حااق در  

 حَاالت مشااکل، از تااو باشااد در اُمَاام   

 تاااا بااادانی، شااایعۀ ماااا را عیاااان  

 بشاانو کیاننااد آن انااام ! گفاات هااان 
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 شاااایعۀ مااااا عااااارِفُون بِاااااهلل دان

 اهااال فضااال و نااااطِقون بالصاااواب 

 ضاااوع و در اَنااایندر عباااادت، در خ

 رفااتن ایشاااان تواضاااع بهااار حاااق 

 در دل ایشاان ناه بغااآ و ناه حسااد   

 انااد از دل باارون  ماسِااوَی را کاارده 

 گااار نباااودی وقااات تعیاااین قضاااا 

 العینااای نکردنااادی قااارارفةةةةَطااار

 م حاااق باااوددر دل ایشاااان معظّااا

 در نظرشااان غیاار حااق باشااد زبااون 

 صااابرند اناادر جفااای ایاان جهااان   

 طالاااب ایشاااان باااود، دنیاااای دون

 ن این است و در شب عااملَین وصفشا

 یَقْاااارَؤن اللّیاااالَ اَجاااازَاءَ القُااااران 

 اش پنااد گیاار از وعااد چااون دُردانااه

 زآنکااه قاارآن، نااازل از بهاار شفاساات

 مُفْتَاارِش، رو باار زمااین و جبهااه هاام

 گشته جاری اشک خونین بار خادود  

 کننااد تمجیااد جبّااار عظاایم    ماای

 ایاان بااود، ای راه رو شااغل شبشااان 

 اتقیاااروزشااان علاام اساات و حلاام   

 هاار یکاای را قااوّت محکاام بااه دیاان 

 فهام آن [ و]حرصشان بر علم و فقاه  

 همّاااات عااااالی و اناااادر دل غنااااا

 با خشاوع انادر عباادت مااه و ساال     

 بهاار حااق، آن جملااه را جااود و عطااا

 ذکاار حقشااان روز و شااب ورد زبااان 

 مااا بقااا  رغباات آن جملااه در فاای  

 هاام مقااارن علاام ایشااان بااا عماال  

 عاملوننااااد هاااام بااااامرِاهلل، عیااااان

 بردبااار و مهربااان باار شاایخ و شاااب  

 بااا خشااوعِ دل، جااوارح، همچنااین   

 قَلَااق شااان خاام در عبااادت، باای پشت

 متّصِااف گشااته بااه اخااالق صاامد    

 خیمااااۀ وحاااادت زده، اناااادر درون

 روح ایشااان از جسااد گشااتی جاادا   

 شوقشاااان ساااوی لقاااای کردگاااار  

 رونااق بااود غیاار خااالق، خااوار و باای 

 فَاسْاااامَعُوا اِنّااااا اِلیَااااه راجعااااون   

 راحااات عقبااای بیابناااد جااااودان   

 لیاااک ایشاااان زو گریااازان از فناااون

 پاااا، ثاااابتَینصاااافمون اساااتاده بااار 

 خوانااادن ترتیااال و تجویاااد و بیاااان

 اش هاااام شاااافاجویان ز داروخانااااه

 مؤمنااان را زان شاافا و هاام صفاساات 

 هاااا و اطاااراف قااادمرُکْبَاااه و کاااف

 اق الوجااااودغلغااال تساااابیح خلّاااا 

 العَظِااایم رَبِّااایَ اْالَعْلااای وَ سُااابْحَانَ 

 روزشااان فعاال، ایاان بااود نیکااو شاانو 

 فاعااال احساااان و بِااار بهااار خااادا  

 انااادر یقاااین  نیاااز ایماااانی قاااوی 

 زیاارک اناادر قصااد و زیبااا در بیااان  

 صااابر در فاقاااه، تحمّااال در باااال   

 رِفااق در کسااب و طلااب اناادر حااالل 

 زان نشاااس اناادر بااه توفیااق خاادا    

 دائاام اناادر ذکاار و شااکر مسااتعان    

 مااا فنااا  زهدشااان اناادر فنااا، فاای   

 زلاال لیااک آن علماای کااه باشااد باای 
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 در نشاااس آن جملااه از فضاال خاادا  

 سااتِ کوتاااه از اماال جوینااد اجاال  د

 ذاکاااار پروردگااااار خااااود ماااادام 

 ایمنناااد از طورشاااان، همساااایگان 

 کبرشااان معاادوم و صاابری آشااکار  

 خیرشاااان هرگاااز نباشاااد باااا ریاااا

 هااااؤیءِ شااااایعَتُنَا یاااااا هَماااااام 

 شااایعۀ  ماااا دوساااتان ماااا چناااین

 طَااالَ شَااوْقِی قَااد اِلَاایْهِم یااا هَمَااام  

 اوفتاااد اناادر زمااین چااون مردگااان  

 رده بااود آن مجتباااچااون بدیدنااد ماا

 غسااال فرماااودش امیرالماااؤمنین  

 حاضااران زیاان قصّااه حیااران آمدنااد 

 بیاا ای مادعی بار گاوی حاال     !  هان

 تاااو کجاااا و حُااابِّ و لُااابِّ مرتضاااا 

 کان زیان درگاذر   جان فشانی پیشاه 

 مرد معنی بااش و در معنای بکاوش   

 کسب دین کن، زین تعص اب در گاذر  

 تااا کنااد حشاارت بااه ایشااان الیاازال

 ناان مهار ای فتاا   چون ناداری آن چ 

 سابقان را حاق باه غفاران یااد کارد     

 حق چنین فرماوده اسات انادرکتاب   

 از حق سر مپایچ  ،حق چنین فرموده

 ای ثاباات قاادمدر محبّاات چااون نااه

 حااق زبااان را از پاای ذکاار آفریااد    

 هاای حاق کان بار دوام    شکر نعمات 

 چون کنی تو نعمت حق صارف حاق  

 

 کاااهلی زیشاااان بکُلّااای شاااد جااادا 

 زَلَّتاای کاام، قلااب، خاشااع در عماال  

 نفااس قااانع، کاااظم غااید آن کاارام  

 سااهل باشااد امرشااان باار مردمااان   

 ذکرشاااان بسااایار در لیااال و نهاااار 

 هااام نباشاااد تاااارک خیااار از حیاااا

 قَاااادْ اَجِِبَّتْنااااا وَ مِنَّااااا ذِی الْکِاااارام

 هاام ز مااا باشااند و بااا مااا اجمعااین  

 ای زد پاس هُماام و شاد تماام    شاهقه 

 جااان بااداد آسااان بااه روی دلسااتان 

 !امرحبااا! مرحباااا ای عاشاااق حاااق 

 باار نمااازش حاضاار آمااد شاااه دیاان  

 سااینه بریااان آمدنااد  ،دیااده گریااان 

 ای داری نشاااانی زان رجاااال شااامّه

 حاابّ تااو دعااوی و فعاال تااو دغااا    

 زیاان چنااین دعااوی نیایااد جااز ضاارر

 پنباااۀ غفلااات بااارون آور ز گاااوش  

 مثاال ایشااان جااان فشااان و ره سااپر 

 کاان توحااالمَاانْ اَحَاابَّ قااوم را ماای 

 انِنااااااغْفِاااارْ خااااوان وَالْاِخْو  رَبَّنَااااا

 الحقااان را هاام باادان، دلشاااد کاارد  

 هر که منکر شاد بادان، شاد ردّ بااب    

 تااا نگااردد جملااه اعمااال تااو، هاایچ  

 تاان زن از گفتااار نااا معقااول هاام    

 ناااز بااارای نااایش اصاااحاب رشاااید

 القیاااام تاااا نگاااویی حسااارتا یاااوم  

 از مزیاااد نعمتااات بدهاااد سااابق   
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 ای ز حق، محاروم و از ره گشاته دور  

 در گاااردی ز عقااال ناتماااام درباااه

 اسااتقامت بایااد انااادر باارج دیااان   

 ای پساار حااال هفتاااد و سااه فرقااه،  

 ث، بادعت آماد ای رجاال   کُالم مُحْادَ  

 گفاات هفتااااد و دو فرقااه مصاااطفا  

 غیاار یااک فرقااه کااه او یابااد نجااات 

  دامین فرقااه باشااد ای رسااولآن کاا

 هر که در سنّت قدم زد خاوش بگااه  

 روشنش گردد که باشاد جملاه هایچ   

 گاار بگااویم راه هاار یااک فرقااه باااز  

 لیاااک زان جملاااه بگاااویم انااادکی 

 هااام بااادانی قااادر جااااه بنااادگی 

 هاار یکاای گویااد سااخن نااوعی دگاار

 از کاااالم و از حااادیث آرد دلیااال   

 آن دلیل او را به خاک و خون نشااند 

 ایندیاااد او ذرّه رناااگ دیاااد و باااو

 گفات قااومی بنااده را هساات اختیااار 

 اختیااارش نیساات گفاات آن دیگااری

 دیگری گوید ناه ایان اسات و ناه آن    

 ای گفتناد مخلاوق اسات، کاالم    فرقه

 چناایناهاال حااق گفتنااد نبااود ایاان

 نیست سلبی، شد ثبوتی ایان صافت  

 هام چون که موصوف و صفت باشد به

 ماناااده در تیاااه ضااااللت، از غااارور  

 ماام ی چاون حَ پری هر دم به برج می

 تااا رساای در ساارحد ملااک یقااین    

 خیرالبشااار ،بشااانو از قاااول نبااای  

 باااز هاار باادعت بااود، عااین ضااالل   

 جملااه در آتااش رونااد، ای بااا وفااا    

 ایاان چنااین فرمااود فخاار کائنااات    

 کاااه دارد سااانّت ماااا را قباااول  آن

 جااان باارد زیاان فرقااۀ گاام کاارده راه 

 پااایچ هاااای پااایچوارهاااد زیااان راه

 گاااردد دراز دار معاااذورم کاااه مااای 

 شااکیی واقااف ز جملااه باای تااا شااو

 وارهااااای از ورطاااااۀ شااااارمندگی

 راه مااان از جملاااه باشاااد معتبااار   

 لیاااک باشاااد آن دلیااال وی، علیااال

 در ضااللت، خااک باار فارقش فشاااند   

 ایاش بهاارهخااود کجااا از چاشاانی  

 خیار از کردگااار  ،شارّ ز نفاس ماساات  

 او بااارآرد هااام ز بحااارش گاااوهری 

 در میان زیان هار دو مرکاب را باران    

 یضاااامذات حاااق باشاااد قااادیم ال  

 شاد کااالم حاق، صاافات حاق، یقااین   

 روشن است ایان پایش اهال معرفات    

 پس کاالمِ حاق، قادیم اسات از قِادَم     
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 ای گویااد کااه جبریاالِ امااین  فرقااه

 حاای ازو بگذشاات زودباار علاای بُااد و

 ای دیگااار در آماااد در بیاااانفرقاااه

 بُااد علاای در سااال خُاارد، آن محتاارم

 ای گویاااد علاای آیاااد بااارون فرقااه 

 باااه باااود کانااادر جاااواب احمقاااان

 چااارۀ ابلااه سااکوت اساات و سااکون 

 شاامار درگااذر زیاان قیاال و قااال باای

 نیست حاجت جمله گفاتن ای سانی  

 

 در ناازول وحاای، سااهوش شااد قاارین 

 بااار نبااای آماااد نبااای را برفااازود   

 کآن چنان نباود، چناین باشاد عیاان    

 نایاااب او شاااد نبااای انااادر اُمَااام   

 دشاااامنانش را کنااااد زار و زبااااون 

 برنهااای مُهااار ساااکوتی بااار دهاااان 

 لااه سااخن گفااتن جنااونهساات بااا اب

 کااان ناادارد حاادّ و پایااان و کنااار    

 این قادر باس، هار کاه دارد روشانی     

 

-  سرّهقُدّس -به معنی ابيات قصيده مو نا شيخ محمّد مزدقانی  اشارت
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411 

 

 

 

 

441 

 

 

 شاایعه منکاار گشاات از دیااد لقااا    

 دشاااامن حیاااادر شااااد و اوالد او 

 !بغآ آل مصاطفی کفار اسات هاین    

 گفااات پیغمبااار علااای را بااار مَاااال 

 حبّت طاعت است ،عصیان و بغآ تو

 دشاامنت اهاال نفاااق اساات و شااقی 

 هااار کاااه دارد بغاااآ آل مصاااطفا 

 خارجی خاارج شاد از اساالم و دیان    

 ناای کِشااد بااار و نااه پاارّد باار هااوا   

 صااحاب پاااک رافضاای شااد منکاار ا 

 رافضاااای گویااااد کااااالم ناساااازا  

 رافضی شد منکر حق، نیست دوسات 

 وجاااود بااای روزِ محشااار رافضااایِّ 

 خاااارجی دارد مهاااار خااار یقاااین  

 راه دوزخ برگرفتااااه هاااار چهااااار  

 آفاارینصااد هاازاران لعناات از جااان 

 باااد هاام باار بااار و باار ساااالر بااار    

 خااارجی از حاابّ قرباای، شااد عمااا    

 حااااق سااااتاند در قیاماااات، داد او 

 حُبَّشااان آمااد، نصاایب اهاال دیاان    

 دوساااتدار تاااو باااود ز اهااال تِقاااا   

 مااؤمن پاااکیزه را زان راحاات اساات   

 متّقاای دوسااتدارت مااؤمن اساات و  

 ماااجرا دان یقااین، باای کااافرش ماای 

 چون نُعَامَه گو نه آن اسات و ناه ایان   

 دائماااااً در بغااااآ باشااااد مبااااتال 

 خارجی در بغاآ حیادر شاد هاالک    

 در حاااقّ اصاااحاب و اهااال مصاااطفا

 حااق کَنَااد از خااارجی در نااار پوساات

 خااار باااود رهاااوار در زیااار جهاااود 

 سااااالرش ابلااایس لعاااین  کااااروان

 رونااد آن هاار چهااار، اناادر قطااار  ماای

 باار خاار و خربنااده بااادا همچنااین   

 بااا هاازاران قهاار و طعاان کردگااار    
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 خبار نیست این معنی ز مان، ای بای  

 ایاان ز آثااار و خباار بااا مااا رسااید    

 آمااد نباای معااراج او   فااوق عاارش 

 بااار چناااین ازواج و اُم  الماااؤمنین  

 هر که را گوهر ز اصلش پااک نیسات  

 ماااؤمن مخلاااص کجاااا دارد رضاااا 

 !وفاا  چون دهاد یااری دلات ای بای    

 دل که در وی زیان اثار کفاران باود    

 کافرانناااااد از زبانااااات در اماااااان

 آمااد ایاان معناای ز عطّااار گاازین    

 انـد  پرسـتان رسـته  از زبانت، بت

 صااااحاب نباااای آل و ا دشاااامنیِّ

 التَسُاااب وا گفااات اصاااحابی رساااول 

 کاااره چااون نیاااری قااول پیغمباار باا

 دراز حااادود اهلل هرکاااو شاااد باااه  

 گار تاوکردی باا رساول حاقّ خاالف      

 گر تاو هساتی مصاطفی را دوساتدار    

 نای دوساتی   ،کنای  ورنه، دعاوی مای  

 زان دو فرقه دور،کآن هر دو شقی اسات 

 قاارب اهاال حااق ازیاان راه آمااده    

 باارده پَاایاولیااا زیاان ره بااه معناای  

 زیاان مماار باشااد نشااان بحاار نااور   

 بااا همااه فرقااه بااه میاادان آمااده    

 سااایف او ناااصّ و سااانان او سااانن 

 ی آمااااد زباااادۀ اسااااالمیان ساااانّ

 اهاال ساانّت اهاال توحیااد و یقااین   

 دوساااااااتدار مصاااااااطفی و آل او

 بغاآ و حساد   طالب حق جملاه بای  

 از هماااه افاااراس و تفریطااای باااری 

 هسااات ایااان از کاااامالن معتبااار   

 باشااد ایاان، تحقیااق اصااحاب رشااید 

 اُمَّهااااااااات مااااااااؤمنین ازواج او 

 ژاژ خااایی، ای تااو ننااگ اهاال دیاان  

 نقاص اهاال مصااطفایش باااک نیساات 

 نیساات مااؤمن، هاار کااه ایاان دارد روا

 !چون پساندی، نقاص اهال مصاطفا     

 یطان باااودخاناااۀ شااا  ،دل نباشاااد

 وز تو اهل بیات و صَاحب انادر زیاان    

 الواصااالین آن فریاااد دهااار، قطاااب 

 انـد  وز زبـان تـو صـحابه خسـته    

 سااهل نبااود ایاان چنااین فعاال غباای 

 داری قباااولقاااول پیغمبااار نمااای  

 قهااار قهّااااریِ حاااق را گاااوش دار  

 دهنااادش تااااب در ناااار سَاااقَر مااای

 !کای شاوی در دنیاا و عقبای معاااف     

 دوساااتان مصاااطفی را دوسااات دار  

 جملاااه پوساااتی ،ی مغااز نااادار ماای 

 راه ساانّت رو، کااه راه متّقاای اساات   

 زیاان ره و مناازل بااه درگاااه آمااده    

 گشاته حای   اصفیا را جان ازیان مای   

 دارد این فرقه باه قارب حاق، حضاور    

 باار همااه غالااب، بااه برهااان آمااده    

 ساخن  هاا را شکساته بای   جمله صاف 

 اماار و ساانّت را کماار بسااته ز جااان  

 واصاااااالن قااااارب ربّ العاااااالمین

 اجااااالل او تااااابع اصااااحاب بااااا  

 متّصااف گشااته بااه اوصاااف صاامد    

 مجتهاااد بااار سااایرت پیغمباااری   
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 باازان، هماه  تا رمق باقی اسات جاان  

 ریااا شااده قطااره نساابت طالااب د  

 زان تَاااراکُم هماااره نهااار آمدناااد   

 و شااد واصاال دریااای کاال کااقطااره 

 قطااره نبااود بعااد ازیاان دریااا بااود   

 قطااره از خشااکی نیااارد ره باارون   

 اهاال ساانّت اهاال قربنااد و وصااال   

 زین دوقربت قرب حق حاصال شاود  

 انااد زیاان دو قرباات راه ایاازد رفتااه  

 مزن خاود را باه شمشایر فاتن    ! هان

 ماازن جاناات بااه تیاا  الیاازال ! هااان

 زین کشااکش بگاذران جاان و تنات    

 ازیاان ره باااز گاارد  ،رو بااه حااقّ آر و

 از صاافات بااوم و کاارکس درگاااذر   

 بس بود این پایه گفتن زیان دو قاوم  

 در کتااااب ذکااار شاااوق مصاااطفا  

 ایاان قاادر هاام از ضاارورت یاااد کاارد

 هر کاه را باشاد هادایت، حصّاه بُارد     

 یاااا الهااای زیااان دو قاااوم نابکاااار  

 باار طریااق حااق ماارا مساارور دار    

 م زیااان دو ناااادان خسااایسدور دار

 پاااک دار از ایاان عالیااق جااان ماان  

 را زیاان کشاااکش ده گشاااد طــالبی

 دِه ظفاار هاام نصاارت و فااتح مبااین 
 

 غیااار حاااق از دل برانااادازان هماااه 

 گشااته مجنااون، جانااب لیلاای شااده  

 از طریاااق نهااار در بحااار آمدناااد   

 هااای ذلوارهیااد از جملااه خشااکی  

 غیااار دریاااا ماااابقی ساااودا باااود   

 خیااز سااوی نهاار و بحاارِ راجعااون    

 قاارب ساانّت، قاارب فاارض ذوالجااالل

 باطاال شااود تااارک ایاان دو ز دیاان  

 اناااد ماااانع ره را بااادین دو رُفتاااه  

 تااا رهااد جاناات ز هاار رنااج و محاان  

 وارهان خاود را ازیان جهال و ضاالل    

 تاااا شاااود ایااان آب تیاااره روشااانت

 باااز گاارددر فضااای قاارب حااق شااه 

 پااار جاناااب سااایمرغ قااااف قااارب  

 بااه بااود از یادشااان صااد باااره صااوم 

 گاااو مبااااش از یااااد قاااوم پرجفاااا  

 بااار طریاااق راه حاااق ارشااااد کااارد 

 دائمااااً از غصّاااه مُااارد هااادایت بااای

 بنااادگان را در پنااااه خاااود بااادار   

 زیااان دو قاااوم باااد الهااای دور دار  

 راه تحقیاااق مشاااایخ کااان انااایس  

 کاان محبّاات حجّاات و برهااان ماان   

 ناماااه کاان زیااااد شااوق او از شااوق  

 هساااتی یقاااین ۀتاااا گشااااید قلعااا
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تنبيه از خواب غفلت و آگاهی در عبادت و مصون بودن از خيانت و بطالت که با وجود 

گانه که انسان را عبور بر آن ناچار است م نْ قَلِب مخالفت احکام الهی از مراح  شش

اوامر و نواهی شدن و تغاف  و تساه  نمودن عين شقاوت است و اشارت به معنی آیۀ 

اْ ِسالمِ فَاَب و اهُ  ةکُ ُّ مولودٍ یولْدُ ع لَی فطر»و حدیث « الْم وْتِ ه َ ُکُ ُّ نَفْ ٍ ذآِ»کریمۀ 

و شدّت سکرات موت و عذاب قبر واهوال قيامت علی « ه وِّد انه و یُنَصِّرانِِهِ و یُم جِّسانِهِیُ

 التفصي 

 
 
 
 
 
111 
 
 
 
 
111 
 

 خویشااااتن ای گرفتااااار حااااواسّ 
 زین حصار شش جهت، هستی بارون 
 !از دیاااار مصااار جاااانی، ای پسااار  

 ایبااااز قااارب جاناااان باااوده شااااه
 مکااان بااودی ماادام زمااان و باایباای

 هااااای اَلَااامودیاخاابااای پادشاااااه
 هااا آمااد ز بحاار جااان باارون   مااوج

 امتحااان آمااد، شاادی بنااد جهاات   
 اندک اندک شش جهت را کن خراب

 سارا  برون بر رخت ازیان دیاوان  ! هان
 !کَان بِجَاه زآب سَااراب  چااه تان ماای  

 آب ناجوشااایده نیااال آیاااد پدیاااد 
 کاین طلب نبود حارج ! خون دل خور

 

 شش جهت محباوس ایان دیاوار تان     
 فَاااانِعْمَ المَاهِاااادوُن طاااوطی باااااغ 

 نیاال قدسااای منبااع قناااد و شاااکر  
 ایخااااالی از آساااایب دوران بااااوده

 مساات روی ساااقی و در دساات جااام 
 هاااااای عااادمدر مقااااااام نیساااتی

 بهاار چااه  از بهاار عرفااان و فنااون    
 جهات زین جهات بگریاز و رَو در بای   

 تااااا بتابااااد نااااور ذات آفتاااااب   
 درگاااااه ساااالیمان بقااااا   رَو بااااه

 بتااا رسااد در گااوش حسّاات حااسّ آ
 کاآن باود یَاوم  سَاعِید    ! من چه گویم 
 کالصّاابر مفتاااح الفاارج  ! صاابر کاان 

 

 انسانی علی التفصي  ۀگانباز نمودن مراح  شش

 
 

131 

 

 

 
 

 طفاال از مااادر چااو آمااد در وجااود  

 مَااسِّ شاایطان یابااد از سااوی باادن  

 ایان دو محناات، باار دماااغ آرد سااپاه 

 حاال ین جسم، او بُدی آسودهپیش از ا

 از همااه آساایب دهاار آسااوده بااود   

 بحااار جاااود افکناااد او را برکناااار  

 او دهاااان در نوحاااه و زاری گشاااود  

 جاااان او رنجاااور از حُاااب  الْاااوَطَن  

 آیااااد اناااادر نالااااه و افغااااان و آه 

 خااود و والااه، بااه وجااه ذوالجاااللباای

 در مقاااام نیساااتی فرساااوده باااود  

 شااااهوارتاااا شاااود تااااجر باااه دُرِّ   
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 میاادانِ فناااااا هاام شاااااود غااازیِّ 

 تا باه شاش ماه گریاۀ آن ناور عاین      

 شاود قطاع آن ثمار    بعد شش مه می

 آن ثمااار از ناااورِ روحِ پااااک باااود  

 بس به هار منازل شاود او را حجااب    

 نبیناای بعاد شااش ساال ای فتااا   مای 

 نااد تفریقشااان در خوابگاااه  کن ماای

 !بعااد از آن او فتنااه گااردد، ای امااین

 همچنااان باشااد حجااابش در نمااا   

 گاار شااود سااالک باادرَّد پااارده را    

 باااز گااردد جانااب اصاالش یقااین    

 ورنااه  مانَااد مبااتالی شااش جهاات  

 ذات پاک مصاطفی چاون پااک باود    

 نبااودی سااایه هاایچ، آن شاااه را  ماای

 تا به چل سال او میاان قاوم خاویش   

 رده ساااال تماااامدر سااالوک او چاااا

 که شاوق و نالاه از حادّ برفازود    چون

 هاا گشاود  پیش ازآن شش مه بشارت

 از پااای تعلااایم باااودش آن عمااال  

 از غبااااار غیاااار، ننشسااااتی باااارو

 کاای شاادی از غیاار، ذاتااش را غبااار 

 کشااید آن ریاضاات بهاار امّاات ماای  

 کااه بااود او ساایّد قااوم، از کاارمچااون

 یاااا باااود آن رفعااات عَباااداً شَاااکور

 باارانتااا کااه کااردش خاااتم پیغم   

 آنچه حق باا کاس نگفات    ،گفت با او

 سِااارّ جملاااه کائناااات او را گشاااود 

 بیش ازین گفاتن نادارم مان مجاال    

 

 در میاااااااان صَاااافِّ اهلَلَ اشْااااتَرَی 

 باشاااد آن تسااابیح بهااار والااادین   

 زآنکه جسم ازشش جهت شد منکادر  

 که جسم افازود، او غیبات نماود   چون

 همچاااو سَااادِّ ابااار پااایش آفتااااب  

 !خااواهر از دادر، جاادا باشااد ساازا     

 کاین چنااین اسات اماار و فرماان اِلااه   

 هم وضو نقاآ آیاد از لَمساش یقاین    

 اهلل مَایَشَاااااااز قضاااااای یَفْعَااااالُ  

 بااااز یاباااد گاااوهر گااام کااارده را   

 ساااالِمین و غاااانِمین، مُسْتَبْشِااارین 

 معرفاات همچااو حیااوان پرخااور و باای

 کُناااه ذاتاااش برتااار از ادراک باااود  

 ساااااایه نباااااود ناااااور ذات اهلل را 

 بُاادْ امااین و مجتباای از جملااه، باایش

 در حااارا و در حااارم، بُااادْ در قیاااام 

 جبااارئیلش وحااایِ حاااق آورد زود   

 باه بیاداری نماود   گه به خواب و گاه  

 !ورنااه کاای بااود او جاادا از لَاامْ یَاازَل  

 جاااان پااااکش غرقاااۀ دریاااای هاااو 

 زآنکااه ذاتااش بُاادْ بااه حفااد کردگااار

 زان ساابب امّاات، باادین عاازّت رسااید

 کشااید از بهرشااان رنااج و الاام   ماای

 هااا صاابور باشااد اناادر شااکر نعماات 

 نازد خااود بااردش شااب اَسْاارَی نهااان 

 دُرّ اسااارار نهاااانی جملاااه سُااافت   

 شانود و حاق نماود   حق بگفت و حق 

 گااو احااوال طفاال خُاارد سااال    باااز
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ً ثُمَّ نطاَ هُ فی بطن اُمِّهِ اربعين یوماً جْم عُ خلقَقَ اَح دُکُم ی اِِنَّ خَلْ»اشارت به معنی حدیث 

 انسانی ستّ و بيان کيفيت مراح  « ً مث  ذلک الحدیثُعیلَ َ یکون 
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 تاااا کجااااا شاااد مناااازل و آرام او  

 چااون ز شهرسااتان جااان آمااد ساافر

 ره است شش منزل او را در زین سفر

 یااا جااالل اساات و نکااال الیاازال    

 یا باود محباوس جُارم شاش جهات     

 یااا در بهشاات ،رود یااا بااه دوزخ ماای

 آخاار جملااه باادینجا منتهاای اساات  

 هااای اوبگااو احااوال مناازل  ! هااان

 ل اوّل بااااود پشاااات پاااادر منااااز

 مناازل ثااانی کااه بطاان مااادر اساات 

 مااادّت چااال روز نطفاااه در شاااکم 

 باار چون گذشت آن اربعین بر وی ساه 

 بعاااد از آن آیااااد امااااین دادگاااار 

 نویساااد رزق او و هااام عمااال  مااای

 دمااااد روح روان بعااااد از آن در وی 

 ماادّتی آشااامد آنجااا جااام خااون    

 پااس نهااد در مناازل ثالااث قاادم    

 ارمدّتی طفال اسات و باشاد شایرخو    

 ماادّتی کااودک بااود خااالی ز غاام    

 بعاااد از آن کوباااد دری، فرزانگااای 

 گااار دریااان منااازل نیاباااد آگهااای 

 ی او فاساااد شاااود فطااارت اصااالّ 

 تااااابع آبااااا و اجااااداد آیااااد او   

 هاار چااه باشااد مااادر و بااابش درو   

 خود یهاودی یاا نصااری یاا مجاوس     

 خااود چااه باشااد مباادأ و انجااام او     

 العاااین پااادر ةُراحااات جاااان، قُااارَّ 

 از گذشت آن، پس آنگاه درگاه اسات   

 ت و جمااال ذوالجاااللیااا کمااال اساا

 صافت  شد حاق  یا برون رفت از جهت،

 یااا اهاال کُنِشاات  ،یااا ز اهاال کعبااه 

 یااا شااهی اساات ،یااا گاادایی و مااذلّت

 ی اواهاار مناازل، چااه باشااد ر  تااا بااه

 خبااردساات و پااایی، باای  نطفااۀ باای

 ماااادر بیچااااره را دردسااار اسااات   

 عَلَقاه، مُضْاغَه هام    بعد از آن گردد باه 

 خلقااتِِ اعضااا بااه هاام شااد اسااتوار   

 ک ملاااک باااا سِااارّ اسااارار قَااادَریااا

 یااا سااعادت بااا اجاال   ،یااا شااقاوت 

 جاااانور گاااردد باااه امااار مساااتعان 

 ناای سااکون ،ناای بااه خااود آرام دارد 

 عاااالم فاااانی سااارای رناااج و غااام  

 بعااد از آن گااردد فطاایم و اسااتوار    

 فاااارغ از موجاااود و از معااادوم هااام

 در جاااااوانی شاااااعبۀ دیاااااوانگی 

 رهاای از شااقاوت گاام شااود در باای   

 درونااااق بااااازار او کاسااااد شااااو  

 در هاااادایت هاااایچ ره نگشاااااید او

 وجااو قبلااۀ او گااردد آن، در جساات  

 تاابع ایشاان شااود، باا طبال و کااوس    
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 یااا مساالمان اساات و اَمْجااد آمااده   

 دیااان او باشاااد، مؤبَّاااد مساااتدام  

 دیااان ساااالک واصااال شاااود در راه

 همچناااین آماااد خبااار از مصاااطفا 

 پس درین منازل باود کساب کماال    

 انااادرین منااازل باااود دیااادار یاااار 

 اناااااادرین مناااااازل روان آب زالل

 انااادرین منااازل باااود بااااغ و بهاااار

 اناادرین مناازل مجااال طاعاات اساات

 بلاابالن اینجااا خَااوش اساات عاشااقیِّ

 کوش در حسن عمال در ایان محال   

 پُرکن این صندوق قبرت مااه و ساال  

 ش، ای بارادر، در عماال در عمال کااو 

 بعااد ازیاان دیگاار نباشااد فرصااتت   

 این نصیحت را، تاو بار سار، تااج نِاه     

 چااون باارون رفتاای ازیاان دارالبااوار  

 گاار بمااانی صااد وگاار هفتاااد سااال  

 گمااان پیااک اجاال آیااد بااه ساار  باای

 همااای نیساات تاا خیر و اماناات زو   

 تیاار شصاات او چااو بِجهَااد از کمااان 

 د کااز مااادر بریااد ااااااای بسااا فرزن

 ز پدرشااان در ربااودبااس یتیمااان کاا

 زناژدهااای ماار  چااون شااد کااام  

 !رات مَاوت  من چه گویم شدّت سَاکْ 

 !چون باود صاولت ز عزرائیال پااک     

 باارد را بااه رحماات ماای جااان پاکااان

 ای اماین ! زین حکایات عبرتای گیار   

 

 تاااااابع دیااااان محمّاااااد آماااااده 

 القِیااااام تااااا زمااااانِ داماااانِ یَااااومَ

 ره بااارد زان بعاااد، در ملاااک یقاااین

 شاااااااهریار اتقیاااااااا و اصااااااافیا

 هاام دریاان مناازل بااود کفاار و ضااالل

 واناادرین مناازل باااود اسااباب ناااار   

 غاارس نهااالهاام دریاان مناازل بااود، 

 واناادرین مناازل بااود گلاازار و خااار   

 اسات اندر حسارت   بعد ازینت حسرت

 وقت بلبل ناخَوش اسات  ،گل چو ریزد

 الْعَماال زآنکااه باشااد قباار صااندوقُ   

 هاااای حااایّ الیااازال نقاااد طاعااات

 زآنکااه نبااود غیاار ازیاان دیگاار محاال 

 باشااد اینجااا فرصاات و هاام نصاارتت 

 حق به حاق دِه، فضاله باا محتااج ده    

 ت در هاایچ کااارنیساات دیگاار فرصاات

 عاقبااات مرگااات فشاااارد در جاااوال

 مُلاااک جانااات را کناااد زیااار و زبااار

 عاااالمی ویاااران شاااود زو در دمااای 

 تن فتد بار خااک و جاان گاردد روان    

 ای بسااا مااادر بااه خااون اناادر کشااید

 صااد دَرِ اناادوه باار ایشااان گشااود     

 در کشااد در دم جهاااانی مااارد و زن 

 !جان کنادن و حااالت مَاوت      سختی

 شااامناکجاااانِ بااادکاران بگیااارد خ

 باارد باکااان بااه زحماات ماای جااان باای

 کآماااد ایااان نقااال از امیرالماااؤمنین
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 ساااارور مااااردان علاااای مرتضااااا  

 نمااااایساااااقی کااااوثر امااااام ره 

 آوران گشاااات روزی آن شااااه نااااام

 گفاات بااا یاااران کااه بشااتابید شاااد  

 زآنکه جان کندن بغایت مشکل است

 هسااات تخمینااااً عاااذاب او هااازار  

 باین  یک عادد زان یاک هازار ای راه   

 اَلْااف مَاارَّه، پاااره سااازندش بااه تیاا  

 عُشْاارِ عَشاارِ آن عااذابش ایاان بااود   

 فریااادرس! رالمؤمنیناااااااایااا امی

 !چون تویی شایخ المشاایخ ای امیار   

 عبرتاای گیاار ای پساار آگاااه شااو    

 هااای ماار ِ ذوفنااون  بعاادِ شاادَّت 

 منزل تناگ اسات و تاریاک و مَهاول    

 التَّنَاااادومای دربساااته تاااا یَاااخانااه 

 منااازل چاااارم بدینساااان آماااده   

 یَااا نِعْاامَ النَّصِاایْر  یَااا خَفِاایَ اللمطْاافْ 

 از امیرالماااؤمنین، عثماااان بباااین  

 

 صااااافدر عنتااااارکش خیبرگشاااااا 

 خااادایابااان عااامِّ مصاااطفی شااایر 

 در نصاایحت دُر فشااان باار یااااوران   

 تااا شااهادت حاصاال آیااد در جهاااد   

 ها در گِال اسات  زین حکایت پای دل

 رد وقات کاار  کآن همه بار جاان گماا   

 آن بااود کااو را شاامارند ایاان چنااین  

 دریاا  قلیااه سااازندش در آتااش باای  

 جان بکاهد زین هر آن کش دین باود 

 دسااتگیری کاان در آن آخاار نفااس   

 لطااف کاان دساات ماان بیچاااره گیاار 

 از هماااااااه ره راه آن درگااااااااه رو

 آورناااااد در خاناااااۀ قبااااارت درون

 نیسااات یااااور، غیااار اهلل و رساااول  

 صاااور اسااارافیل خواهاااد آن گشااااد

 وی جملاااه حیاااران آماااده سااااکن 

 نیست جاز فضالت در آنجاا دساتگیر    

 کااو شاادی زیاان واقعااه اناادوهگین   

 

 حکایت

 

 

 

231 

 

 

 شیخ دین، عثمان کاه بُادْ کاان حیاا    

 چون شدی حاضر به قبار، آن بااتمیز  

 نالااه کااردی از جگاار چااون ارغنااون 

 ان گفتنااد کااای ساااالر راه   حاضاار

 از صااراس و حشاار و میاازان و سَااقَر  

 فاااداجاااامع قااارآن اماااین جاااان   

 ون مُاارده فرزنااد عزیاازشاادی چاا ماای

 تر شدی او را محاسان ز اشاک خاون   

 از چااه داری ایاان همااه افغااان و آه   

 ذکاار آنهااا در تااو نَکْنااد ایاان اثاار     
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 ایاان چنااین تغییاار نبااود زان همااه  

 گفاات اناادر خااوفم از هااول قبااور   

 گفت پیغمبر که قبر آن منازل اسات  

 گر نجاتت حاصال آماد، گشات کاار    

 ور نجاااات اینجاااا میسّااار نایااادت  

 ای دربسااته تااا یااوم الحساااب خانااه

 مناازل پروحشاات و پاار مااور و مااار  

 زیان چناین وحشات بناا     چون ننالم

 منااازل پااانجم باااود یَاااوم النمشُاااور

 دردماااد در صاااور، اسااارافیل پااااک

 کاااار حیرانااای باااود  ،روز حشااارت

 آفتااااب قهرحاااق تاباااد باااه سااار  

 خلااق از هیباات بااه زاری در نفیاار   

 هاااام باااارادر از باااارادر، در فاااارار

 مااااادر از فرزنااااد دلبنااااد عزیااااز

 رفتاااه از یاااادش شاااراب شااایرپاک

 گشاااته باباااا مسااات روز رساااتخیز 

 ر بیچاره در وجاد اسات و شاور   خواه

 چون سُاکاری مردماان افتااده خاوار    

 انبیاااا حیاااران آن هاااول و فااازع   

 نیست وقت کِِشت، چون شد سال، نو

 !وقتِ حاصال باشاد اینجاا، ای پسار    

 ازین باشد صاراس و هام حسااب    بعد

 انبیاااا از هیبااات حاااق در ساااجود 

 جملااه نَفْساای گفتااه در ساااز آمااده 

 غیاااار شاااااه انبیااااای رحمتاااای  

 خااواه جملااه او بااود پااس شاافاعت  

 امّاااااات نارفتااااااه راه ساااااانّتش

 امّاااتِ تاااابع باااود امّااات یقاااین    

 خود چاه باشاد ایان فغاان و دَمْدَمَاه     

 نیساات جااانم را، ازیاان معناای ساارور 

 و شادی از آنجا حاصال اسات  کِت غم

 بعااد ازیاان آسااان بااه فضاال کردگااار 

 تدم باااه دم انااادوه و غااام افزایاااد 

 ناااه درو شااامع و چاااراغ و آفتااااب  

 نیساات در وی غیاار ظلماات، یااار غااار

 لَنَاااا یَاااا اَمَاااانَ الْخَاااائِفِین اِرْحَااام   

 پااس باارون آینااد خلقااان، از قبااور   

 خلااق بردارنااد ساار از زیاار خاااک    

 تشااانگی و جاااوع و عُریاااانی باااود  

 غرقاااۀ بحااار عااارق ساااوزد جگااار  

 اقربااا و خااویش از هاام گشااته ساایر  

 هااار یکااای در نالاااه و افغاااان زار   

 زمااااادر مااااادر از وی در گریااااز او 

 هاااای مهرنااااک آن کناااار و باااوس 

 نااه صااالح بااود و ناای پااای گریااز    

 گشاااته پیااادا آیااات یَاااوم النمشُاااور 

 کاری، باال عااذاب کردگااار  ناای سُاا 

 شاده خلاق از جازع   چون ملاخ درهام  

 وقاات محصااول اساات و هنگااام درو  

 !خبار ای بای  ،وقت فرصت درگذشات 

 وزن اَعمااااال و ظهااااورات کتاااااب 

 رالوجودگشاااته ظااااهر قهااار قهّاااا   

 زیاااان گااااذر در پااااردۀ راز آمااااده

 شاااااد ناااااوای پاااااردۀ او امّتااااای

 چااون بااود او، عاقباات نیکااو باااود    

 کااای باااود ره در پنااااه عصااامتش  

 او بااااود اناااادر پناااااه آن امااااین  
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 صد هزاران مرغ در پر، هم تک اسات 

 بااااز صاایّاد دلیااار ای شااه گاار ناااه 

 بااال همّاات باار گشااا جااوالن نمااا   

 بااال همّاات ساانّت آن ساارور اساات  

 باااال همّااات شاااوق جاناااان آماااده

 کااارآیااد بااه  جااان نماای قالااب باای 

 سااانّت حاااق امااار یزدانااای باااود  

 ت را گازین بار جاان و تان    امر و سنّ

 بااار نبااای آماااد کتااااب مساااتطاب

 مُنحَصِر بار امار و سانّت شاد نجاات     

 راه حق ایان اسات و نَبْاوَد غیار ایان     

 بعد ازین حشر و حساب و رنج و غام 

 پااس عیااان گااردد تاارا مُلااک بقااا   

 یااا بهشاات اساات و لقااای مُسااتعان  

 !آخِر شاش منازل اسات ای کامیااب    

 

 باااز شااکاری اناادک اساات لیااک شااه

 همچاااو تیااار  ،کباااوتروار پااارّان ! رو

 بااه سااوی مرکااز خااود جااان فاازا ! رو

 ساانّت او ماارغ همّاات را پاار اساات    

 را جااان آمااده  اماار ساابحان هاار دو 

 !پس به امر و سانّت حاق جاان ساپار    

 مؤمنااااان را ماااارهم جااااانی بااااود

 حَاانتااا شااوی آسااوده از جملااه مِ   

 تاااا بااادان امّااات رهاناااد از عاااذاب 

 جَاهِاادوُا یَااا سَااادَتِی قَباالَ الْمَمَااات   

 هر که گوید غیار، نَبْاوَد ز اهال دیان    

 ظااااهر آیاااد سِااارت اَسااارارِ قِااادَم    

 زان غاارض شااد ایاان ناازول و ارتقااا  

 نّم باااا عاااذاب جااااودان  یاااا جهااا 

 وَ اهللُ اَعْلَااام بِالصَّاااواب ،خاااتم شاااد

 

 در غفلت دل گوید
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 گاار نبااودی غفلاات دل هاار دماای   

 زیاان منااازل باشااد اناادر پاایش تااو  

 دل که فارغ باشاد از ایان دار و گیار   

 دل بااااود جویااااای اطااااوارِ رضااااا

 دل چااه باشااد  پیااروِ شاااه رُساال   

 ب جاناااان باااود  دائمااااً دل طالااا 

 دل بُاااااوَد دربناااااد راه مصاااااطفا

 دل بُااااود آغشااااتۀ خااااون جگاااار

 دل بُااود پیوسااته در سااوز و گااداز   

 دل بُاااود خاااالی ز تزویااار و ریاااا   

 دل بُااااود وارسااااته از باااایم فنااااا

 داشااتی در هاار نفااس یااک ماااتمی   

 !چااون بااود فااارغ، دل درویااشِ تااو   

 او را حسااااب دل مگیااار ،ل باااودگِااا

 رِ لقااااا دل بااااود حیاااارانِ انااااوا  

 سُاااابُل مخاااازن اَساااارار و هااااادیّ

 روز و شاااب مانناااد مشاااتاقان باااود 

 دل بُااااود دیباچااااۀ مهاااار و وفااااا 

 سار  و پاا بای ، وگا در طلب گردد چاو  

 دل بُااااااود آیینااااااۀ راز و نیاااااااز

 نماااادل بُاااود جاااامِ جااامِ گیتااای  

 نگنجاااد انااادرو غیااار خااادا    مااای
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 کااه غافاال شااد ازیاان دل نباشااد آن

 مشو غافل کاه مرگات در رساد   ! هان

 عسااااکر مرگاااات شاااابیخون آورد 

 بعااد ازآن واحساارتا را نیساات سااود 

 بااود ازیاان مااال و منااال  حاصاالی ن

 مااالْ مااار و جاااه تااو چاااه بالساات   

 جهد کان تاا یوسافِ روحات ز چااه     

 از وصااالش خاارّم و خناادان شااوی   

 وارهااای زیااان خاکااادان پرغااارور  

 یااوان خاااصابعااد از آن آیاای سااوی 

 

 ایااان نباشاااد شااایوۀ ماااردان دیااان

 اژدر مرگاات بااه خااود اناادر کشااد    

 بیاارون آورد خسااته در خااون بسااته 

 اَخْسَاااؤُا فِیْهَاااا، جاااواب آیاااد فااارود

 غیاار اِحسااان در رضااای ذوالجااالل   

 یوسااافِ روحِ تاااو در وی مُبتالسااات 

 ناگهاااان طاااالع شاااود مانناااد مااااه 

 پااس عزیاازِ مصاارِ جاویاادان شااوی   

 مسکنت، گلشان شاود باا صاد سارور     

 بااا خااواصُ الْخَاااص یااابی اختصاااص 

 

حمدی و محرّک مشتاقان جمال نامۀ محمّدی و مشوّق عشّاق اسبب نظم کتاب شوق

اذَا قَضَی اهللُ لِع بْدٍ اَنْ »ِسرمدی و آرامش قلب سالکان صمدی و اشارت به معنی حدیث 
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 بااود در تاااریخ ظاای و ماایم و جاایم 

 وجااه تحریکاای ز غیااب آمااد پدیااد 

 زین کشااکش هایچ کاس آگااه نای     

 چون مهاارش بساته بَایْنَ الْاِصْابَعَیْن    

 یااا اجاال یااا رزق یااا رماازی دگاار    

 کِشاد دل را مهاار   اندک انادک، مای  

 تقاادیرات حااق باشااد نهااان  هرچااه

 این اسات راه  ،پس تو دل تسلیم کن

 لیااک دل تساالیم حااق، بایااد نمااود 

 ناای خااالف شاارع و فرمااان خاادا    

 لیک در احسان دهاد احساان یقاین   

 هاا هاالک  شد درین ورطه بسی جان

 هساات در نَقاال صااحیح از مصااطفا  

 گفااات منشاااینید باااا اهااال قَااادَر 

 !شااد ز مکّااه عاازم روماام ای ناادیم    

 کشااید گوییااا دل را باادان سااو ماای  

 هاایچ هَماادم غیاار اشااک و آه ناای    

 هر طرف خواهد، کشاد آن ناور عاین   

 زآنچاااه شاااد تقااادیر حااایّ دادگااار 

 تاااا شاااود سِااارّ نهاااانی، آشاااکار    

 زان مکااان و زان زمااان گااردد عیااان 

 خواهااد الااه باارد آنجااا کااه ماای  ماای

 برطریاااااق امااااار و فرماااااانِ ودود

 زآنکااه در عصاایان خاادا ندهااد رضااا 

 رماااود رَب  العاااالمینچناااین فایااان

 آه ازیااان گااارداب بحااار ساااهمناک 

 آن سپهسااااااالرِ خیااااالِ اصااااافیا 

 خباار زآنکااه گوینااد آن گااروه باای   
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 آدماای را نیساات بااا خااود اختیااار   

 یااار و شااارگاار نباااودی اختیااار خ  

 اماار و نهاای حااق باار انسااان آمااده  

 حاق نفرمااود اسات باار حیاوان نماااز   

 بَالِغَاااه از حاااق شاااد عیاااان حُجَّةةة  

 هااای کااج باارون اساات از شاامار  راه

 هاار کااه او اناادر ره کااج سااائر اساات

 :حاق چناین فرمااوده در ناصّ قاادیم   

 !هاااای کاااج ماااارو  راه! راه ماااا رو 

 ره بااه وادی اوفتاااد هاار کااه از شااه 

 ش گیااارشااااهراه شااارع را در پااای 

 در طلب کن ساعی بار وجاه جمیال    

 !االرضِ هاین  گفت حق فَانْتَشِاروا فِای  

 !ایاان سااخن پایااان ناادارد ای پساار  

 پااانزده حااج کاارده بااودم کااز حاارم 

 از ضاارورت آن ساافر آمااد بااه پاایش 

 از حااارم تاااا یثااارب آماااد منااازلم 

 از حضاااااور روضاااااۀ خیرالبشااااار

 شااد مشاارّف جااان ازآن خیرالعباااد  

 از اباااوبکر و عمااار شااااهان دیااان  

 فااایآ مَرقاااد خَیرُالنتسَاااا  هااام ز 

 باااااز ابااااراهیم فرزنااااد رسااااول  

 یافااات از اُنساااش دل و جاااانم اثااار

 حضااارت عبّااااس عااامّ مصاااطفا   

 العباااد هساات بااا ایشااان علاای زیاان 

 پاااس اماااام مالاااک و ناااافع دگااار 

 شااااد زیااااارات همااااه زاد رَهاااام 

 بوساااااه دادم آساااااتان مصاااااطفا

 چااون وداعاام شااد ازآن خیرالبَشَاار  

 هساات خیاار و شاار همااه از کردگااار  

 اَمااار و نهااای حاااق نباااودی معتبااار

 مظهااار عقااال آدمااای زان آماااده   

 نی به سانگ و چاوب و وادی و مَفااز   

 نیساات کااس را حجّتاای باار تَاارْکِ آن

 خااوارسااائر آن در ضاااللت گشااته   

 دائمااااً انااادر ضااااللت دایااار اسااات 

 اِنَّ هاااذَا لااای صِااارَاطِی مُسْاااتَقِیم   

 تاااا نماااانی زان ممااار انااادر گااارو  

 غااولِ راهااش در زمااان غُاال برنهاااد  

 تااا شااوی از نااور لطااف حااق منیاار   

 تاااا رساااد اناااواع فیضااات از جلیااال

 وَاْبتَغُاااوا مِااانْ فَضْااالِ رَبِّ الْعَاااالمین 

 بااااز گاااویم ایااان دَم احاااوال سااافر

 آن، ای محتاارمشااد خااروجم بعااد از 

 تر زیان عاذر خاویش   گفته بودم پیش

 شااااد زیااااارات مشاااااهد حاصاااالم

 صااورت و معناای شاادم فااتح و ظفاار 

 حق باه فضالش بااب فیضام برگشااد     

 هااام ز عثماااان زبااادۀ اهااال یقاااین

 شااد دل و جااان را جااال و هاام ضاایا 

 شاااد مااارا از مرقاااد پااااکش قباااول

 ساارمه کااردم خاااک پااایش در بصاار 

 باااا حسااان ابااان علااای، کاااانِ وفاااا

 دق، دو شااااه پااااکزاد بااااقر و صاااا 

 سار شاه دیان حمازه شاهیدان ساربه    

 عاازم رفااتن شااد دگاار زان درگهاام   

 پادشااااه تخااات و ملاااک اِصاااطفا   

 لطاف و جاودش همااره آماد در ساافر   
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 شااد ساافر از فضاال او خَیْرُالرَّحِیاال  

 تا به شاام و تاا حلاب سایرم رساید     

 انااادر رواح و در مَجااای ! ای اخااای

 نظیاااار بارگاااااه و قبااااۀ آن باااای 

 اهااال روم و فااارس ازو دارد شااارف 

 اصااالِ پااااک او ز صااادّیق آماااده   

 او خلیفااااه زادۀ پیغمباااار اساااات  

 اوساات خااوان ساااالرِ دیاان احماادی 

 باااازِ قاااربِ رحمانیسااات او  شااااه

 مثناااوی او شاااراب کاااوثر اسااات   

 بااوداش چااون ساااقی کااوثر  ساااقی

 ماساات قاادر ذاتااش برتاار از ادراک  

 گفته شاد در مادح او انادک ساخن    

 آن نوشااته در ماازارش حاضاار اساات 

 واناادرین نسااخه نویساام آن دگااار   

 در جُماااادی آخااار، انااادر آخااارش 

 چاااون بدیااادم مشاااهد اناااوارِ او    

 گرچاه بااود از مثنااوی اُنسااش قاارین 

 چنااد روزی شااد اقاماات زان مقااام  

 ای دادم بااه دساات آن بااوالعال حقّااه

 ای در غایاات خااوبی و رنااگ  حقّااه

 صااورتش ماننااد دُر شاافّاف و صاااف 

 در میاااان خاااواب و بیاااداریم داد  

 جان و دل را هر یکی زان وجاد باود  

 چااون وداع و جااود ازو شااد حاصاالم 

 شاااااه دوران و ساااالیمان زمااااان  

 باااااد دایاااام نصاااارت و اقبااااال او

 مرحماات فرمااود و بنمااود التفااات   

 چااون بدیاادم روی او مَجاادم فاازود  

 بااا حضااورِ خاااطر و فاایآِ جمیاال   

 رزق و قساامت تااا حااد روماام کشااید

 شاااد گاااذر بااار بارگااااه مولاااوی   

 هساات در قونیّااه، چااون بَاادرِ منیاار  

 فزآنکااه باشااد او خَلااف اباان الخلاا   

 صااااحب توفیاااق و تصااادیق آماااده 

 مؤمناااان را پیشاااوا و رهبااار اسااات 

 مَحاااارمِ اساااارارِ سِاااارّ ساااارمدی  

 کاشاااافِ اساااارارِ سبحانیساااات او  

 اش زان باده دائام حیادر اسات   ساقی

 مشااارق و مغااارب ازو اناااور باااود   

 قااادر او را واقاااف و داناااا خداسااات 

 ناماااااۀ آن بوالحساااااندر زیااااارت 

 بینااد آن را هرکااه او را زائاار اساات   

 خااادای دادگااار گااار باااود عاااون از

 شاااد وصاااولم زان مااازار طااااهرش 

 جاااان و دل شاااد تاااازه از اطاااوار او

 شااد مضاااعف اُنااس آن ساالطان دیاان

 حاصل آمد فیآ خااص و لطاف عاام   

 جان مُجَلّی گشت از آن لطاف و عطاا  

 جوهرش معلوم نی از چاوب و سانگ  

 بااود روشاان، همچااو قناادیل مطاااف  

 تااااج عرفاااان، ملاااک هشااایاریم داد

 ودنَیّااارِ دولااات ز مطلاااع رخ نمااا   

 پااس بااه دارالساالطنت شااد مناازلم   

 دانبااااد ذاتاااش در پنااااه غیااااب   

 دم اجاااااالل اوباااااهدر ترقّااااای دم

 ذاتیااااافتم انعااااام شاااااه پاااااک  

 قُااارب او اباااوابِ فاااتحم برگشاااود  
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 هی باااودذات پااااکش مظهااار شاااا 

 شاد رجااوعم بعااد از آن سااوی حَاارم 

 زیاان ساافر بگذشاات دو حااجّ تمااام  

 بعااد از آن بگذشاات دو، حجّاای دگاار

 چااون گُاال نااوروز از گِاال رو نمااود  

 بااود در تاااریخ ظاای و زی و ماایم    

 در مقاام وحاایِ حااق شاد فااتح باااب  

 این فتوحاتی اسات کاز غیاب آماده    

 نسبتش حق داده زیان حسان ماآب   

 نااام ایاان زیبااا عااروس سااارمدی    

 ناماااۀ عشّااااق هااام  شاااوّقشاااد م

 ناماااۀ شاااوق حبیاااب کبریاسااات  

 هر که را شد میلِ ایان زیباا عاروس   

 گاار کنااد انکااار حُساانش دیگااری   

 در حاارم ایاان فضاالم از مَااوال رسااید 

 چاون بادادم حقّاۀ معنای باه دساات     

 تی دل شااد مراقااب ای جااواد  ماادّ

 ای زان حقّااه آمااد ایاان رقاام رشااحه

 اش، روز و شااب همااراه ماان مثنااوی

 ن کتاااببااود دائاام مااونس ماان آ   

 سِااارّ معنااای کااارده در جاااانم اثااار

 اسات ایان ناور چشام    زادۀ اُنس وی 

 یِ او شااااد رهباارم اااااااهمّاات عال

 او ایان ساخن تا لیف داد   ! من کجاا  

 چون ز حاق تشاریف ازو جاود آمادم    

 جملااه زو دان ایاان معااانی و بیااان   

 ماان کجااا و ماادح آن ساالطان هااو  

 ساالر و من افتااده خاوار  اوست خوان

 دادی زبااانلطااف فرمااودی بااه ماان 

 ناای غلااط شااد ظِاالت اَللَّهاای بااود     

 بااا حضااور خاااطر از هاار باایش و کاام

 الحاارام شااد سااوم حااجّ، مناازلم بیاات

 جااوش کاارد از بحاار جااانم ایاان دُرر 

 یاان غنچااۀ دل را گشااودباااد لطااف ا

 زد باارون ایاان مااوج از بحاار قاادیم   

 زآنکاااه باشاااد تاااابع وحااای کتااااب

 در حااارم از غیاااب الریاااب آماااده  

 گاااه شاایخ و شاااب تااا بااود ایاان قبلااه

 شااد ز غیاابش شااوق نامااۀ احماادی  

 ماااونس جاااان و دل مشاااتاق هااام 

 سرگذشااات عاشاااق آن مجتباسااات 

 یافاات قااوت رُوح و راحاات در نفااوس

 حق دهاد در خاورد صادقش دلباری    

 از الطاااااف موالناااا رسااااید  لیاااک 

 لشاااکر اغاااوای شااایطانی شکسااات 

 تاااا چاااه باشاااد دادن حقّاااه ماااراد 

 شااد یقااین تعبیاار آن لطااف و کاارم  

 ماان جاااه ،ماان عاازّت ،ماان رفعاات

 جان و دل مساتان از آن جاام شاراب   

 زان اثاار شااد جااان و دل زیاار و زباار  

 جوهر جان است و نباود جانس یشام   

 گشااات لطاااف او دریااان ره یااااورم 

 ریف دادلطااف او شااد، حااق ماارا تشاا 

 کوکااااب اقبااااالِ مسااااعود آماااادم

 ماان بهاناااه، ترجمااان انااادر میاااان  

 لیااک شااوقش آردم در گفاات و گااو  

 سااالر عاام اسات آشاکار    لطف خاوان 

 تااا خااتم گااردد داساااتان   ! همّتاای 
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 سااارفرازم زیااان بااار اخاااوان دگااار

 ای معاااین ساااالکان هااار فریاااق   

 نااوا را از کاارم  گیاار ایاان باای دساات

 چون نمودی لطف و فرماودی قباول  

 کِشاام هااردم ماای از جااام شااما  ماای

 را ناوایی دیگار اسات   هر نفاس جاان  

 باار تاانم هاار مااوی اگاار باشااد زبااان 

 لطااف و احسااان تااو، بااادا جاااودان  
 

 بااه فضاال دادگاار! خاااصّ لطفاام کاان

 نمایااااااانِ طریااااااقنمااااااایِ رهه ر

 تاااا شاااود در راه معنااای محتااارم   

 شاااد ز یُمنااات مرشااادم آل رساااول

 نعااااام شااااما ساااارفرازم هاااام ز ا 

 هار زماان دل را صاافایی دیگار اساات   

 !کاای تااوانم گفاات هرگااز شااکر آن   

 بااار سااار عشّااااق و جملاااه طالباااان
 

 

بال سدرة امانی حضرت سيّدی و در وصف سالک صمدانی و کاشف اسرار ربّانی و شاه

هلل من انَفعنا  اهللُ بِغُفْرانِهِ و ةُد س نَدی اَلسَّيد الحبيبِ النَسيبِ السيّد محمّد ا بيوردی تَغََمَّ

 ه آمينبرکاتِهِ و برکات ج دِّ
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 العااااارِفین سَیِّدُالسَّااااادات و شاااایخ

 نقاااد اهاااال بیاااات شاااااه اولیااااا 

 پیشااوای ره بااه اسااتحقاق و جااود   

 نمااااادر شااااریعت در طریقاااات ره

 هاشاامی اصاال و حسااینی منقباات  

 محاااو و فاااانیِ جماااال ذوالجاااالل 

 نااایکش ناااام محباااوب خاااداناااام 

 قلااب او مُستساااقِیِ دریااای شاااوق  

 غالباااً در سُااکر و وَجْااد و سااوز و آه  

 سااایر او بیااارون ز تقریااار و بیاااان 

 زد جمااالش خیمااه باااز اناادر دلاام  

 از جمااالش مشااکالتم حاال شاااود   

 سَیِّدُالسَّااااادات و کهااااف سااااالکان

 دسااتگیری کاان ماان دلخسااته را   

 رازِ جانم سار باه سار معاروف تُسات     

 شااااغلم را نظااااامدر والی تُساااات 

 مقتاااادای دیاااان، امیرالمخلصااااین 

 نمااااااایِ سااااااالکانِ کِبریااااااا  ره

 جاااان پااااکش غرقاااۀ بحااار شاااهود

 در حقیقااااات مرشاااااد راه خااااادا

 تبااتحیاادری نساابت حَسَاان در مر 

 دسااااتگیر عاشااااقان آن جمااااال   

 ریااا آن محمّااد اساام و ساایرت باای   

 جااان پاااکش سااالک صااحرای ذوق  

 کااس نبااود آگااه ز حااالش، جااز الااه 

 بلباااال گلاااازارِ ملااااک المکااااان   

 بهاااار آن تااااا برگشاااااید مشااااکلم

 از کمااالش حااال ماان افضاال شااود   

 مااااونس جااااان و دل درماناااادگان 

 تاااا گشاااایم مخااازن در بساااته را   

 رشااد کااارم جملگاای موقااوف تُساات 

 !ای تااو کجااا گااردد تمااام  باای رضاا
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 التفااااتی گاااار بفرماااایی، یقااااین  

 همااادمِ بااازمِ طااارب ساااازی مااارا 

 محااارمم گاااردان باااه راز ساااروران 

 ای بااه شاافْقت دسااتگیر هاار اساایر  

 عنایااات تااو کااارم مشااکل اساات باای

 پایااااان بااااود مشااااکالت راه باااای

 شااد ز اُنساات، اُنااس موالنااا قاارین   

 کاان عنایاات تااا کااه آیااد در ظهااور 

 از تاو باشااد ایاان ظهاور و ایاان بیااان  

 جماااان را در میاااان معماااور دار تر

 ساز، مستش از مایِ احساان خاویش   

 باغباااان و بااااغ در فرماااان تُسااات 

 را چااون تااو کااردی باغبااان طــالبی

 ز آب لطفاات پااروَرَش تااا باار کمااال 

 

 آیااادم ملاااک یقاااین زیااار نگاااین  

 بااار هماااه اخاااوان سااارافرازی مااارا 

 بعااد از آن باار خااوان احسااانم نشااان 

 دسااتگیری کاان بااه لطفاات ای امیاار 

 وز عنایاتااات مااارادم حاصااال اسااات

 گاار تااو فرمااایی نظاار، آسااان بااود    

 ین                        نااابَلا تَم ایااان روحزاد ازآن اُنْسَااایّ

 چاون مااءط طهاور    خالص از غش پاک

 ماان ناایم جااز ترجمااان اناادر میااان  

 هاااااا دور داراز خطاهاااااا و زلااااال

 باغسااتان خااویشباغبااانش کاان بااه 

 تُسات وگر باد،آن  هرچه هست ار نیک

 !دساات گیاارش ای امیاارِ باااغِ جااان  

 حاصااال آیاااد از وی الیااازال   میاااوه

 

 الدّین رومی قُدِّس سرّه نامۀ حضرت مو نا جالل زیارت
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 السّاااالم علیاااک ای ساااردار دیااان 

 السّااااالم علیااااک شاااااه المکااااان

 السّاااالم علیاااک ای دریاااای ناااور  

 مولاااوی آن معااادن صااادق و صااافا

 ذات پااااکش مطلاااع اناااوار عشاااق 

 سااارور و سااااالر دیااان مصاااطفا   

 محااو مطلااق در لقااای ذوالجاااالل   

 ل ساااارمدیغرقااااۀ بحاااار وصااااا

 هااادی هاار کااس کااه از پاای آمااده  

 بارگااااهش قبلااااۀ عشّاااااق حااااق 

 هاار کااه ساار باار آسااتان او نهاااد    

 ای سپهااااااارِمعرفت بحااااااارِعلوم

 السّاااالم علیاااک کهاااف العاشاااقین  

 السّاااالم علیاااک ای قطاااب زماااان  

 ای ولاااایّ حااااق مباااارّا از غاااارور 

 نمااااااای عاشااااااقان کبریااااااا ره

 خواجااۀ سااار محفاال باااازار عشاااق  

 مقتاااادا و هااااادی اهاااال صاااافا   

 دساااااتگیر والهاااااان آن جماااااال 

 پیشاااوای دیاااان پااااک احماااادی  

 مساات و مخمورانااه در حاایّ آمااده    

 بااارده از جملاااه سااابق در معاااانی 

 یافاات اناادر دیاان و دنیااا او مااراد    

 زیناات فاارس و عاارب، برهااان روم   
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 نوایااااان فریااااق  دسااااتگیر باااای 

 تاااو، شاااراب اهااال حاااال مثناااویِّ

 در حیااات و در ممااات اناادر اُمَااام   

 متصّااال باااا جرعاااۀ جاااام السااات 

 جان پاکت زان شراب انادر صفاسات  

 !ی ای ساانیزان صاافا بخشاام نصاایب

 دساااتگیری کااان مااان بیچااااره را 

 باااا هاااوای نفاااس و دنیاااا مباااتال 

 ای از بحاار جااودت برفشااان رشااحه

 اهااال حاااق را خُلاااقِ الّلهااای باااود 

 نوایاااان را کنناااد انعاااام عاااام  بااای

 زیاان دَرِ دولاات، سَاارِ ماان برفااراز    

 ساارافرازیم بخااش ،ساااز راهاام کاان 

 بر کریمان نیست حاجت عرض حاال 

 دِه مااارادم از در و درگااااه خاااویش 

 زاد راهااام بخاااش و برگیااارم ز راه 

 از تااااو خااااواهم توشااااۀ راه دراز  

 ساارفرازم از تااو، بَاارْ اخااوان خااویش 

 دوساااتانت سااارور دنیاااا و دیااان   

 از ره دور آماااااادم ای محتاااااارم 

 باااز کاان باار دل دری ز ابااواب راز   

 ای باار دل گشااایم زان جمااال لمعااه

 آماااده از کعباااه، مهماااان تااااواَم   

 یااک نظاار فرمااا ز لطفاات ای امااین 

 سااخاوت شااد بنااام گرچااه حاااتم در

 نااوا چااون نکاارد او میهمااان را باای  

 میهمااااان را میزبااااان دارد نکااااو 

 بعااد مااوتش رسااتم دسااتان دگاار   

 ماان کجااا و ماادح تااو ای مساات هااو

 نمایااااااان طریااااااقنمااااااای رهره

 عارفاااان مساااتند ازآن مااای الیااازال

 شااد سااماع و شااوق و ذوق تااو علاام 

 جان به حیرت مانده،دل رفته ز دست

 اهال حاق را زان صافا دائام شفاساات    

 تاااا بیاباااد جاااان و دل زان روشااانی

 آواره را کااااسِنمااااا ایاااان باااای  ره

 خاااادا ای کاشاااافِ ساااارِّ! الغیاااااث

 کااز ناام فاایآ تااو تاار سااازم زبااان   

 دم بااه دمشااان رفعاات شاااهی بااود  

 لطف ایشاان، لطاف حقّسات والسّاالم    

 باااز کاان باار روی ماان درهااای راز   

 باااازیم بخاااشدر ره عشّااااق جاااان

 هساات روشاان نزدشااان حااال و مااآل

 هاام پناااهم در پناااه جاااه خااویش   

 ای مُعاااینِ جاااانِ مشاااتاقان شااااه  

 شکرافشااااان راز طااااوطیِّای تااااو 

 راه یاااابم در بَااارِ جاناااان خاااویش  

 دیاان و یقااین  منکراناات ماارده باای  

 دساات جااانم گیاار و برهااانم ز غاام   

 یابااد از راز تااو، کااارم باار  و ساااز   

 حال آیاد، دل و جاان در وصاال   ه تا ب

 منتظااار بااار خاااوان احساااان تاااواَم 

 تااا شااود زیاار نگااین ملااک یقااین    

 باار دَرِ جااود تااو، صااد حاااتم، غااالم  

 ی تاااو ای کاااان ساااخا کااای روا دار

 کنااد انعااام و لطفااش بهاار هااو   ماای

 داده باااا مااادّاح خاااود صاااندوق زر 

 لیااک شااوقت آرَدَم در گفاات و گااو   
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 تابعانااااات مقتااااادایان جهاااااان  

 ماادح ذاتاات ناازد ساالطان و گاادا    

 والاااااه و سرگشاااااتۀ روی تاااااواَم

 ها بُااااد، آرزویام در جهاان  سااااال

 شکر حق، کز لطف و فضل ذوالجاالل 

 ام خادماااااان درگهااااات را بناااااده

 خااواهم نااوا  نااوایم از تااو ماای   باای

 حاااقِّ سِااارّ ساااینۀ سااالطان دیااان 

ــالبی  را خلعتاای بخااش از کاارم  ط

 گاااویم از اماااین پادشااااهماان چاااه 

 رحماات حااق باااد باار روحاات ماادام 

 باار تااو باااد و جملااه آبااای گاازین   

 روز و شاااب بااااران فضااال کردگاااار

 تابعانااات جملاااه در نااااز و نعااایم  

 ارباااار همااااه آسااااودگان آن دیاااا

 ام دو راااابااد فضاال و رحماات حااق ب 

 

 الادّین عیاان   الادّین صاالح   شه حساام 

 هست روشان همچاو خورشاید ساما    

 بناااادۀ افتاااااده در کااااوی تااااواَم  

 تااا نهاام باار آسااتانت ساار ز جااان    

 شاااد مااارا باااا مرقاااد تاااو اتّصاااال  

 ما خاااویش را بااار درگهااات افکناااده

 ای کلیااااد مخاااازن سِاااارّ خاااادا  

 هاام بااه حااقّ آل و اصااحاب گاازین   

 تااا شااود در هاار دو عااالم محتاارم    

 وارهااااانم از کاااارم زیاااان دامگاااااه

 ماادح ازیاان بهتاار نباشااد در اَنااام    

 بااار هماااه اوالد پاکااات اجمعاااین   

 باااارد از ابااار کااارم بااار ایااان مااازار

 حااق، دهدشااان رُؤیاات وجااه کااریم  

 از صااااااغار وز کبااااااار ناماااااادار 

 سّااالم باار همااه تااا روز محشاار وال   

 

نامۀ محمّدی و مشوّق عشّاق احمدی عليه افض  الصلوات و اکم   آغاز کتاب شوق

ک مشتاقان جمال سرمدی و آرامش قلب سالکان بارگاه حضرت ات و محرّحيّالتّ

به زبان ترجمان نی که « لَوْ ک  لَم ا خَلَقْتُ الْاَفْالک»صمدی و اشارت به معنی حدیث 

 و السَّالم مراد از آن انسان کام  است
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 بشاانو ای دل یااک زمااانی، راز ناای  

 نالااااۀ ناااای از دم نااااایی بااااود   

 آیاااااد در فغاااااان از دم نااااایی در 

 هاااا سااااز آورد[ه]ساااوزش او، پااارد

 راز گویاااد باااا صااادای زیااار و بااام 

 لااب نهاااده باار لااب نااایی ماادام     

 گاااوش جاااان بگشاااای بااار آواز او 

 تااا بااه خااود آیاای دماای ز آواز وی    

 وز دم ناااااائیش گویاااااایی باااااود 

 نغمااه پااردازد باارای اِنااس و جااان    

 وز تاااه هااار پااارده صاااد راز آورد   

 گااه بااه نااایی، هماادم و گااه در اُمَاام 

 و در صاابح و شاااممنشاارح عشّاااق از

 یاااک راز اوتاااا شاااوی آگاااه ز یاااک
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 رازهاااا دارد باااه هااار پااارده نهاااان 

 ساینه کارده شارحه شارحه زان الاام    

 نالاااۀ او نیسااات از صااافرا و خاااون 

 اسااترنااگ زردش شاااهد حااال وی 

 رازهاااا دارد نهاااان چاااون ارغناااون 

 هااا چااون شااد پدیااد راز او از شااعب

 چون به ساز او گماری گاوشِ هاوش  

 هااااا طالبااااان حیااااران از آن آوازه

 عاشااقان را جااان بااه جااوالن آمااده  

 ن از خویشااتن، بیاارون شااده عارفااا

 جااان مشااتاقان شااده زیاار و زباار    

 زین چنین آتش که نی زد در جهاان 

 خان و مان چِبود که جان آیاد بساوز  

 تا رسد آنجا کاه کاار افتاد باه جاان     

 چااون فنااا شااد، جااانِ باااقی یابااد او

 یک ره و یک قبله و یاک دیان شاود   

 دور از ایاان سااودا مگاارد ! جااان بابااا

 ناادزآنکااه مامااا میاال پرخااواری ک  

 لیااک بابااا رخاات در آتااش فکنااد   

 رفت تا جایی کاه جاان را راه نیسات   

 باایش ازیاان گفااتن نباشااد حاادّ مااا 

 باار سَاارِ دسااتان خااویش! باااادب رو 

 باغبااانی کاان تااو، تااا وقاات ساافر    

 گاار تااو ننشااانی نهااال اناادر بهااار   

 تااا نگااردد دانااه ماادفون در زمااین  

 !کاااهلی را دور کاان مردانااه خیاااز   

 هدل بِبُاار از خااود، باادان دلاادار دِ    

 ای دالرام دل درمانااااااااااااادگان

 راحااات جاااان و دل هااار دردمناااد 

 هسااات از آن راز نهاااانی در فغاااان  

 در نااااوا دارد شااااکایت، دم بااااه دم

 نالاااااۀ او باشاااااد از ساااااوز درون 

 !حالش کی اسات   از واقف کس هر لیک

 رَاجِعُاااونخیاااز هاااان اِنَّاااا اِلَیاااهِ    

 سامعان را خاط باه هساتی درکشاید    

 جان و دل آیاد ز شاوق انادر خاروش    

 هااااا ملااااه باااار دروازهاوفتاااااده ج

 جااان فشااان باار یااادِ جانااان آمااده   

 چاااون شااادهدر فضاااای عاااالم بااای

 ندانناااد از تَحی ااار پاااا ز سَااار  مااای

 بس خاان و ماان   زان بخواهد سوختن

 از جماااال سااااقیِ مجلاااس فاااروز  

 جاااان درآیاااد در فضاااای المکاااان  

 از جمیااااع ماسِاااااوَی رو تاباااااد او 

 باین شاود   دم به دم زان سو رود، حق

 ا مگااردمیاال بابااا کاان، پاای ماماا    

 چااون نیاباااد خاااواری و زاری کناااد 

 میاال باااال کاارد ازآن شااد سااربلند   

 هاار کساای از سِاارّ آن آگاااه نیساات   

 دساات کوتااه کاان دال زیاان ماااجرا   

 هوشاایاری کاان ز باغسااتان خااویش  

 از باغاات ثماار حاادحاصاال آیااد باای 

 بااار کاای درآیااد نخاال نارُسااته بااه   

 کااس نبینااد خوشااه و خاارمن یقااین 

 کار حاق کان، دائام انادر حاق گریاز      

 همااه کااون و مکااان دلاادار بِااهْ      از

 سااااازِ عاااااجزانِ ناااااتوان   چاااااره

 مااارهمِ ریاااشِ دلِ هااار مساااتمند  
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 ماارغِ دل را بااال همّاات کاان عطااا   

 باااز گااردد سااوی جانااان در زمااان  
 

 تااااا رهااااایی یابااااد از دام هااااوا  

 نَفَاس کاون و مکاان   طی کند در یاک 
 

در بيان استعارة کيفيّت زبان ترجمان نی و مراتب م دّ و جزر امواج دریای قِدم و اشارت 

ً ب يْنَ الجِنِّ و الِانْ ِ ةً واحِد َحْمی ٍ اَنْزَلَ منها رحْمی َ ر  هَاِاِنَّ ِللَّهِ تعالی م»به معنی حدیث 

 اِلی ا خره و    « و  الب ه آئِمِ و الهوآمِ فَبِها ی تَع اطَفُونَ و  بِه ا ی تَراح مونَ[ و الطَّيرِ]

 حقيقت نی که مراد از آن انسان کام  است و السَّالم
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 ماوج دریاای قِادَم   ! چه باشاد  « نی»

 چاون ناگهاان  کرد جنابش بحار بای   

 مَوجاااۀ اول برآماااد چاااون جباااال 

 گرچاااه نَبْاااود انفصاااال و افتاااراق  

 موجاااۀ دیگااار برآماااد بعاااد ازآن   

 مااوج دیگاار، مااوج دیگاار، همچنااین 

 مان، گفات حاق   مَا تَرَی فی خَلقِ رَح

 پاانج موجااه پاانج عااالم شااد ظهااور 

 زان تَاااراکُم ممکناااات آماااد پدیاااد

 گشااات آدم مظهااار و مااارآت حاااق

 عااالم ملااک اساات و ملکااوت آمااده  

 عاااالم ناساااوت باشاااد پنجماااین   

 ملااااک ناسااااوتی مکاااارّم آمااااده 

 گرچااه باشااد نااام او ملااک صااغیر   

 گشاات انسااان مظهَاار جملااه کمااال 

 ذات انساااان مظهااار خورشاااید ذات

 یان جملاه مِحَان   زین تَبَاعُاد باشاد ا  

 هااا کااه دارد هاار زمااانناای شااکایت

 در شاااکایت باااا ناااوای زیااار و بااام

 چاااون بُریدناااد از نیساااتان وجاااود

 سااینه کاارده شَاارحه شَاارحه زان اثاار

 ماادّ و جاازر او وُجااود اساات و عاادم   

 هااا گردیااد پاای در پاای عیااان  مااوج

 واجااب و ممکاان پااذیرُفت اِنفصااال   

 آرد فااااراق کثاااارت افااااراد ماااای 

 از ممکناااات و المکاااان  درگذشااات

 هاااا یقاااین زان تاااواتر شاااد تفااااوت

 آماااد از حاااق ایااان تفااااوت متّفاااق

 تاااا موالیاااد و عناصااار رفااات شاااور

 پاااس ظهاااور عاااالم و آدم رساااید  

 زان سااابب او بُااارد از جملاااه سااابق

 بعااد ازآن جبااروت و الهااوت آمااده   

 !ختم شد عاالم بارین پانج، ای اماین    

 جاااامع ایااان جملاااه عاااالم آماااده  

 اوسااات مااارآت ظهاااورات کبیااار   

 شااد ظهااور وجااه مطلااق زان جمااال 

 شاااد طفیااال او وجاااود کائنااااات   

 نالاااۀ نااای باااا نفیااار مااارد و زن    

 حاصاال او را زیاان تَباعُااد شااد عیااان 

 گه به وحدت گه به کثرت گشته ضام 

 کااااار او جااااز نالااااه و زاری نبااااود

 هاااا بنهااااده از غااام بااار جگااار داغ
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 باشااد از رحماات فغااانش هاار محاال 

 زآنکه رحمات بار غضاب دارد سابق    

 دیان [ ر]از نبی مَروی است آن سااال 

 گمان صد رحمات اسات  بی را گفت حق

 ماار و ماور  غ و ماهی،جن و اِنس و مر

 جملگاای زآنناااد باااا هااام مهرباااان 

 اُساااتُنِ حَنَّانَاااه نشااانیدی مگااار   

 بااااود ماااا نوسِ کنااااارِ آن امااااین

 صفاست و  قطره را هم با صدف صدق

 جسات و جاوی   مُتَّحِد با یکادگر بای  

 هااا ظاااهر شااد از بحاار وجااود مااوج

 در نمااایش چااون تفاااوت یااار شااد  

 مولاااوی فرماااوده آن سااالطان ماااا 

 رنـ  شـد   رنگی، اسـير  رن  بی

 رنگی رسی کآن داشتی چون به بی

 هاام راز و نیاااز هساات اَشاایا را بااه  

 کثاارت آمااد وحاادتش باار باااد داد   

 سارا چاون منازلش    گشته این محنت

 را ز فضاال ذوالجااالللیااک خاصااان 

 زآنکه نی از جمله خالی رساته اسات  

 تااو بااه گرچااه دارد باار  ظاااهر تااو

 شااد وجااودش مااانع قاارب وصااال   

 ر خااوماارغ آباای کاارده چااون بااا بحاا

 از نَفَخْااتُ فِیْااهِ در جااانش هواساات  

 از نَفَخْتُ فِیْاهِ مِانْ روحای  دم اسات    

 اََمنَاای ازآن دائاام هماای گویااد نَاای  

 چااون ز غیاار او شدَسااتَم دل تَهاای  

 گااار دم ناااایی نباشاااد همااادمم   

 از دم او باشاااادم ایاااان گیاااارودار 

 رحماات آمااد قساام او از لَاام یَاازَل    

 فااقهساات اشاایا جملااه بااا آن متّ   

 للعااااالمین حمةةةةةمحااارم حااااق ر 

 جمله اَشیا را ازآن یک قسامت اسات  

 هم نباات و هام جمااد و دیاو و حاور     

 ماااادران را مهااار فرزنااادان ز جاااان 

 نالاااه کااارد از فرقااات خیرالبشااار   

 گشت ناالن همچاو طفال، انادوهگین   

 نخاال را بااا خوشااه پیونااد و وفاساات 

 رنااگ و بااوی  در مقااام نیسااتی باای 

 یک باه یاک اماواج را باا خاود نماود      

 دگاار اغیااار شااد آن  ،ایاان یکاای یااار

 الْمَاااوالِی جاااان ماااا  مظهااار مَاااولَی

 ی در جنـ  شـد  يی با موسيموس

 موســی و فرعــون دارنــد آشــتی

 باشااد آن از اُنااس وحاادت مانااده باااز

 باااد بیاادادی بااه وحاادت برگشاااد    

 باارده یاااد اُنااس وحاادت از دلااش    

 نااه حااال هاار نهااال ،حااال ناای باشااد

 از همااه رویاای میااان بربسااته اساات  

 وزانااادرون خاااالی باااود از غیااار هااا

 کناد در مااه و ساال    زان شکایت مای 

 !چااون شااکیبد او بااه آب نَهاار و جااو 

 فزاساات زنااده گشااته زان نااوای جااان

 زنااده زان دم، عااالم و هاام آدم اساات

 اَممن ز خود فانی شاده زان دم، حایّ  

 زان نفاااس برگشاااته ناااالم هرگَهااای

 دمااامدم زدن ممکااان نباشاااد یاااک

 چااون نهاااد از دم، عاادم شااد آشااکار 
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 !چااون ننااالم ای عزیاازان زیاان الاام  

 ساااز هااای ماارد و زن زان جملااهنالااه

 کن گشت از واجاب جادا  که ممچون

 موجااه از موجااه جاادا افتاااد و طاااق 

 هااا در اتّحاااد بااوده بااا هاام قاارن   

 اش نَبْاااود ازآنطاقااات مهجاااوری 

 هاار کااه از یااار عزیاازی دور شااد    

 و راحت استگرچه صد سالش وصال 

 ور بااود یااک ساااعت اناادر هجاار یااار

 غیااار ذات پااااک فااارد ذُوالمِااانَن  

 حضاارت اعیااان و اساامای شااریف   

 ر آمااادهدر مظااااهر جملاااه ظااااه 

 نسااابتِ معنااایِ لفااادِ مااارد و زن  

 اندرین معنی شده باس قیال و قاال   

 آن بااااود فرمااااودۀ اهاااال رَشاااااد

 یا نبای دان یاا ولای یاا قطاب حاق      

 ایااان باااود تحقیاااقِ ارباااابِ یقاااین

 

 تااا عاادم یااک نفااس باشااد حیاااتم   

 واجااب و ممکاان ز هاام شااد امتیاااز  

 فااارقتش افااازود بااار رناااج و باااال  

 گفاات هاار یااک حَسْاارََتَا جَاااءَ الفِااراق 

 ناگهاااان در فرقااات و غربااات فتااااد 

 چنااااننالاااد از فرقااات باااه زاری آن

 جساام و جااان او ز غاام رنجااور شااد  

 پیش عاشق کمتر از یک ساعت اسات 

 باشاااد آن نزدیاااک او ساااال هااازار  

 زنجملااه موجااودات باشااد ماارد و    

 مخااتلط بااا هاام بااه اَساارار لطیااف   

 امااار یزدانااای اسااات دایااار آماااده  

 باشااد ایاان معناای بااه تحریاار سااخن 

 نَاای چااه باشااد  زباادۀ جملااه مقااال  

 زان همااه انسااان کاماال شااد مااراد   

 همچو نَی از بر  هستی گشاته شاق  

 خَیْاااارُ الحَاافِظِیْن   ختاااام کن وَاهللُ

 

و اشارت به معنی « الْفَرجبْرُ مِفْتَاحُاَلصَّ» در بيان صدق طلب و صبر در انتظار فرج که

 اآلی ه« اَهللُ نُورُ السَّمواتِ و  الْاَرْضِ»  ۀآی
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 ای عاشاااقان ،بشااانوید ای طالباااان

 آن چنان شاهی کاه جاان درباازد او   

 شاااود للَّاااها عاشاااقِ شااارعِ رساااول

 نااآورد پاایش نظااار مُلااک جهاااان   

 جااانِ جااانِ جملااۀ اَشاایا خداساات   

 بلباال شااوریده زان در غلغاال اساات 

 نرگس از حیارت سارافکنده باه بااغ    

 فاختاااه کوکوزناااان انااادر چمااان  

 بااازی نیساات جااز کااار شَااهان عشااق 

 دل ز غیاار دوساات خااالی سااازد او   

 زان محبّااات مَحااارمِ درگَاااه شاااود  

 صد جهان بازد باه عشاق جاانِ جاان    

 نماسات  و جاان نشاو  جانِجمله را زان

 زان فتاااده جااوش در خاام مُاال اساات

 داغ باار جگاار بنهاااده زان غاام اللااه،  

 آماااده از شاااوق طاااوطی در ساااخن

11 
 

13 
 



 001  نامهابیات شوق
 

 

 

 

991 

 

 

 

 

3111 

 

 

 

 

3111 

 

 

 

 

3131 

 

 

 

 

3131 

 

 

 

 

3121 

 یاسمیاان و نستاااارن باا ارغاااوان   

 جملااه مستااااااان از ماای اهللُ نُااور  

 ه را زان مَی بود این رقص و حالجمل

 هااا در رقااص و اناادر اضااطراب کااوه

 آدم از آن یافاااات مُلااااک اصااااطفا

 نوح یافت از محناتِ طوفاان خاالص   

 چااون دعااا فرمااود از سااوز جگاار    

 چون شدند آن قاوم از دعاوت بعیاد   

 زان خلیل حاق باه آتاش شاد درون    

 کااارد اساااماعیل را قرباااان دگااار  

 حضااارت یعقاااوب را زان درد و داغ 

 یق زان رَسااته ز چاااه یوسااف صاادّ 

 بااااز ایّاااوبِ نبااای آن کاااان جُاااود 

 الخِطَااااب باااود داوود نبااای فَصْااالُ 

 باار ساالیمان کاارده زان فرمااان بااری

 باااود شاااادروانِ او بااار تخااات بااااد

 یاااونس از مااااهی ساااالمت یافتاااه 

 زد به دریاا موسای و شاق شاد روان    

 ناقاااۀ صااااالح از آن آماااد بُاااارون  

 ا و یحیاااایِ گاااازین باااااز زکریّاااا 

 آساامانعیساای مااریم بااه چااارم    

 آن تجلّاای باار شااجر زان نااور بااود   

 بااود موساای را ساافر سااوی وطاان   

 زان نمااودش حااقّ تعااالی باار شااجر 

 شااد ظهاااااور مباادَاء اناااااوار حااق 

 اللّاااااه بااود   اول اظهاااااار، وَحْاایُ 

 نماود  دید حیارت مای   گر به خود می

 الحااال بیاارون آماادی از خااودی فاای

 زان تاا نّی وحاای حااق اذعااان کنااد  

 جملااه حیاااران آمااده زان داساااتان  

 خَااارَّ مُوسَااای صَااااعِقاً افتااااده طاااور

 بحاار و باارت عااالم، افااالک و جبااال    

 هااان بخااوان تااو آیاات مَرَّالسَّااحاب   

 عَلَّااام الْاَسْااامَا خااادا کاااردش عطاااا 

 با خواص خود شادش کشاتی مَنااص   

 غرقااه شااد کفّااار عااالَم ساار بااه ساار 

 م کشاااید اژدهاااای قهرشاااان در دَ  

 شاااد گلساااتان آتاااشِ نمااارود دون 

 در وفااااداری چناااین باشاااد اثااار   

 رفتااه چشاام و یافتااه چشاام و چااراغ 

 زد بااه مُلااک مصاار قدساای، بارگاااه   

 از بااااال دادش شاااافا فضاااال ودود 

 یافاات زُلْفاای از حااق و حُسْاان مَااآب  

 وَحااش و طیاار و آدماای، دیااو و پااری

 بُااردیش هاار جااا کااه بااود او را مااراد 

 زان اماااان از هااار مالمااات یافتاااه  

 غرقاااه شاااد فرعاااون باااا فرعونیاااان

 عادیاااان را بااااد کااارده سااارنگون   

 غرقااه در خااون بهاار رَب  العَااالِمین   

 یافااات رفعااات نااازد دارای جهاااان  

 خاود نماود  خواند موسی را به خود،بی

 از شااجر آمااد بااه او حااق در سااخن  

 ورنااه بهتاار از شااجر، صااد رَه بَشاار   

 جااان موسااای غاارق بحااار فَاااانْفَلَق  

 موساای عمااران نااه زان آگاااه بااود    

 فازود  مای  یرت و هیبات باه هام در   ح

 چاون آمادی  رفته از چاون غارقِ بای   

 بعاااد ازآن قصاااد بیاااان آن کناااد   
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 وحی دوسات  اندک اندک خُو کند با

 تاااا کناااد اباااالغ امااار مساااتعان   

 مصااطفی را باار حِاارَا ایاان رخ نمااود 

 خوف و حیرت آماد آن شاه را پدیاد   

 تااا شااب معااراج باار افااالک رانااد    

 چاااون بااارون آماااد ز خلوتگااااهِ راز

 زان حرارت دم باه دم شاوقش فازود   

 تا چنان گشتی، کاه گفتای یاا باالل    

 باز چون شاوقش زِ دل سار بار زدی   

 تشتاااا کناااد ساااامان کاااار اُمَّااا   

 یااا رسااول اهلل بااه لطفاات اَلْاَمَااان     

 غم نباشد چاون تاو باشای غمگساار    

 سَااالِّمُوا یاااا قاااوم از جاااان و روان  

 روددر طلاااب گااار انتظااااری مااای 

 کااز باارای اوساات ایاان غوغااا همااه  

 تا برون آیی تاو پااک از هار حجااب    

 گاار پاادر زجااری نمایااد باار پساار    
 در طلب زن دست، کآن مقصود تُسات 

 جنااب هر که طالاب شاد ز بهار آن    

 خاادمت او بِااهْ ز صااد ملااک جهااان  

 تائِبااان را ناازد حااق باشااد قبااول    

 بهر حاق شاو طالاب و تائاب ز جاان     

 زین غرض کون و مکاان شاد آشاکار   

 کُنْاااتُ کَنْااازاً مَخْفیااااً برهاااان باااود

 زین طلاب باشاد دو چشام روشانت    

 مولاااوی فرماااوده آن سااالطان ماااا 
 جنبشی است در خودمبارکاین طلب

 سـت این طلب مفتاحِ مطلوبات تُ
 این طلب همچون خروسی در ص ي اح

 حیرت، جمله اوست و  خوف از برست چون

 نااااورِ شاااارع اهلل بیارایااااد جهااااان

 فااازودزَمِّلُااااااونِی دَثتاااااارُونِی مااای

 اناادک اناادک خااوفِ او شااد ناپدیااد  

 حااق بااه ماادح ذات او لَااوالک خوانااد

 عااالم باار  و ساااز  یافتااه زو هاار دو

 منتظااار دائااام بااارای وحااای باااود  

 هااان اَرِحْنِاای یااک زمااان بهاار وصااال

 کَلّمیْنِااای یاااا حُمَیْااارا ساااار زدی   

 عاااالم آرایاااد باااه شااارع و سااانّتش

 رحااام کااان بااار اُمّتاااانِ نااااتوان    

 ایان غباار   *بر دلت حاق کای گاذارد   

 بااار روان مصاااطفای پااااک جاااان   

 رودانتظااااار از بهاااار یاااااری ماااای

 هطالبااان دیوانااه زیاان سااودا هماا    

 طاقتااات باشاااد باااه دیاااد آفتااااب 

 ساارباشااد آن از عااین شاافقت سااربه 

 هر قادر کوشاش نماایی ساود تُسات     

 اش زن بار رکااب   خاک او شاو، بوساه  

 زآنکاااه باشاااد شااااهی او جااااودان  

 گفاات تائااب را حَبِیْاابُ اهلل، رسااول   

 تااا شااوی ساالطان دارالملااک جااان   

 عااااالم و آدم ازآن شااااد آشااااکار  

 بااس بااود آن را کااه رَشّ جااان بااود  

 از گلخاان اناادر گلشاانت کشااد ماای

 مظهااار ماااولی الماااوالی جاااان ماااا 

 بخشایشـی اسـت   این طلب ازحق،یقين
 این نشان نصرت و رایـات تسـت  

 آیـد ص ـباح   دارد که میبان  می
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 طلـب تو بهر حالی که باشی، می

 تشاانگیِ لاااب گاااواه حاااال تُسااات 

 آباات دهااد  ،کااه دادت تشاانگی آن

 آب و ناااان آمااااده ساااازد میزباااان 

 طالب و مطلوب جاز او نیسات کاس   

 استخوش طلبکاری که یارش، همره

 کان نثاار  در طلب، جان! هان طالبی

 ناین طلاب، بِاهْ باشاد از ملاک جهاا     

 طالااب و مطلااوب از هاام دور نیساات

 طالباااان را ره نماااای ! یاااا الهااای 
 

 لـب جو، دائماً ای خشـک آب می

 آبِ صااافی کاارده، اسااتقبال تُساات   

 بلکاااه جاااام باااادۀ نابااات دهاااد    

 بعااد آنطالااب مهمااان شااود مِاان   

 نفاااساوت انااادر راه و منااازل هااام 

 اسات  ه غمگسارش همار   چون  ،غم نیست

 3زیاان طلااب بهتاار نباشااد هاایچ کااار 

 ایاان طلااب باشاااد تاارا گااانج روان   

 احاولِ مسااکین ازیاان مساارور نیساات 

 راهشااان آنگااه سااوی درگَااه نمااای   
 

 

مۀ حکایت بلُوقِيّا و اشارت به معنی مراتب عق  که مراد از آن، عق  ک ّ و عق  در مقدّ

 اآلخرهمعاد و عق  معا  است الی 
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3111 

 

 

 ای عزیاازان بشاانوید ایاان داسااتان  

 شاه جان و جسام خااکی را باه هام    

 اُلفااااات دَه روزه نباااااود معتبااااار

 هر یکی را قبلاه چیازی دیگار اسات    

 این یکی چون مارغ کاور و آب شاور   

 و گیرخواب و دار  و میل این با خورد

 عقل جزوی چون به تان کارد اتّفااق   

 بسته دل در مال و ملک ایان جهاان  

 مظهر عقال معااش اسات آن حریاف    

 انبیاااا را عقااال کااالّ باشاااد قااارین

 مَاااااارَمَیْتَ اِذْرَمَیْااتَ شاااااا نشان  

 هم به وحدت هم به کثرت باا حقناد  

 مصااطفی شااد افضاال کاالّ از شاارف 

 نقااد حااال جساام و جااان   داسااتانِ 

 نیست باا هام الفتای جاز رناج و غام      

 بسااته بااا هاام هاار دو را سِّاار قَاادر    

 این یکای را جیفاه آن را شاکّر اسات    

 وآن یکااای مرغاااابی دریاااای ناااور  

 وآن دگااار حیاااران آن بااادر منیااار 

 قبلاااۀ ایشاااان باااود طااااق و رواق   

 راهشااان نبااود بااه ملااک المکااان    

 بااااز نشناساااد کثیاااف او از لطیاااف 

 لِلْعَاااالَمیْن حْمَةةةةًکردشاااان حاااق رَ

 باشااد از حااق حجّاات و برهانشااان   

 ظاااهر و باااطن بااه حااق مسااتغرقند  

                                                
 .آيد گذارد صحیح استكه به نظر مي« بر دلت حق كي گذارت اين غبار»: گونه آمدهبديندر نسخه مصرع دوم ( 0
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 برتاار از عقاال اساات عاازّ و جاااه او   

 بااااار فتراکشاااان اولیااااا بربستااااه

 تااااااااابعانِ انبیاینااااد اولیااااااااا 

 مؤمناااان هااام تابعانناااد ای عزیاااز 

 گااه مَعاااد و گااه معاااش ای مُااؤْتَمَن 

 گاار رونااد از جااان طریااق آن گااروه 

 معااااااادنماااا عقااالاولیااااااا را ره

 معاااش پرسااتان را بااود عقاال   تاان

 کفر و عصیان هار دو از هام دور نیسات   

 دساات و پااای تاان پرسااتان را عیااان

 ه از نماارود و فرعااون لئاایم بااین کاا

 لعااااینِ بدسااااگالباااااز بوجهاااال 

 عقلشااان نگذشاات از بنااگ و شااراب

 چون نباود از جاناب حقشاان نجاات    

 عکرماااه کاااو باااود پاااور باااوالحَکَم 

 سر کشید از جهال و از بُوجَهالِ دون  

 ساار نهاااد از جااان بااه پااای مصااطفا 

 گوییاااا همچااااون بلُوقِیّاااا بُااااد او  

 بااوالحکم بااا اُوشِاایَا یااک پیکرنااد    

 غَیباات منکاارِ شاامس و قماار  آن بااه

 آن به غَیبت این به صاورت سارنگون  

 معاااادروزی ایشاااان نشاااد عقااالِ  

 گاار شااود عااون خداوناادم معااین    

 کاارد پنهااان وصااف و نعاات مصااطفا 

 ره، او شااد ز راه عاقباات ایاان یافاات 

 گشت ازآن مُرده چناین حایّ آشاکار   

 گاار دلَیلاای بایاادت بهتاار ز جااان    

 این حکایات را ز جاان بشانو کناون    

 

 بُاااوَد قُااال ال تَخَااافْ للَّاااها او حبیااابُ

 گشاااته خلوتگااااه او للَّاااهلااای مَاااعَ ا

 بسااته باار فتااراک ایشااان مؤمنااان   

 هام باه معنای مجتباا     ،هم به صورت

 گَه بادان ساو افات و خیاز     ،گَه بدین سو

 در میاااان هااار دو گشاااته مُااارتَهَن  

 و فاارّ و شااکوهحااق دهدشااان عاازّت 

 مُنشَاارِح زیشااان عباااد آنگااه بااالد    

 تااش زان بودشان کفروعصیان خواجاه 

 عصاایان ز حااق مهجااور نیسااتتااارک

 تیاا  قهاار افکنااده اناادر هاار مکااان   

 تااا چااه آمااد باار خلیاال و باار کلاایم  

 زو چااه آمااد باار حبیااب ذوالجااالل   

 منکااار معجاااز شااادند و رَدِّ بااااب   

 یااااتاناااد اِنْ هااای لَنَاااا اِالّ حَگفتاااه

 داد حاااق عقااال معاااادش از کااارم  

 رو باه حاق کارد و ز کفار آماد باارون     

 جااان و دل درباخاات در مهاار و وفااا  

 بااود بااابش نیااز همچااون باااب او    

 زان ساابب در خشاام و قهاارِ داورنااد  

 این به صورت هم به معنی کاور و کار  

 گشااته صُاام  بُکْاام و هُاامْ الیَعْقِلُااون   

 زان ساابب انکااار حقشااان شااد مااراد 

 آن لعاااین بااااز گاااویم وجاااه کفااار 

 از بُلوقیّااااااا و از اهاااااال وفااااااا   

 در ضااااللت رفااات باااا روی سااایاه  

 گشاات پیاادا نااورِ روز از لَیاال تااار    

 یُخْاارِجُ الحَّاای مِاانَ المَیِّااتْ بخااوان   

 تااا شااود اناادر طلااب شااوقت فاازون  
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داستان بلُوقيّای بن اُوشيای بنی اسرائيلی که بعد از وفات پدر  مطّلع شد بر اوصاف 

و عاشق شدن بلُوقيّا بر آن و تَرک ملک و مال  -و السَّالم  ةوعليه الصل -کمال محمّدی 

 کردن و سر در غربت نهادن
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 دم ای یااار عزیاازمسااتمع شااو یااک 

 بااااوده از بعااااد ساااالیمان نباااای 

 مهتااارِ قاااومِ بنااای اسْااارال باااود   

 بااااب و جااادّش مقتااادا و پیشاااوا  

 م ایشااان، همااه بااود امااام و حاااک  

 جملگااای در امااار و در فرماااان او  

 تاااابعش بودناااد سااارهنگان قاااوم  

 درم خاااروار باااود ،در باااه قنطاااار و

 حسااب جنس اماالک و مَواشِای بای   

 عااالِم و فاضاال بااه تااورات و زبااور   

 از ذمیمااه تاااا نگااردد دل خاااالص  

 تزکیاااه از نفاااس و تَصْااافیَّه ز دل  

 تن ز عصایان و دل از حِقاد و حَسَاد   

 شااااراب  شیشااااۀ آلااااوده از دُردِ  

 چون ازآن خالی شود زیان پُار شاود   

 جان یابد سرور ،چون رهد زین جمله

 پایاااه پایاااه بااار رود بااار نردباااان  

 تااا نیابااد روشاانی چشاام شاااهود    

 حاااالباااود لااایکن دائمااااً مساااتور 

 از تعصّاااب غیااارتش آماااد پدیاااد  

 چاااون حساااد رَأس ذَماااائم آماااده 

 و زباور   و تاورات  خوانده بُد در صحف

 هست در تورات نعاتش طااب طااب   

 اش گفتنااد یااا طاهااا یقااین  معناای

 داساااتانی بشاااانو از اهااال تمیااااز   

 حبااری غباای ،یااک بزرگاای، فاضاالی

 بااا کمااال و رفعاات و اجااالل بااود    

 در میااااان قااااوم در نشااااو و نمااااا

 گشته محکاوم از دل و از جاان، هماه   

 کااس را ناای مجااال گفاات و گااوهایچ 

 حکاام او نافااذ باار ایشااان لیاال و یااوم

 تاااجرانش سااال و مااه در کااار بااود   

 الخِطااابالقَااوْم بااا فَصْاالُ  بااود بَاایْنَ 

 ذوق و ناور  دل بای  ،ظاهرش معماور و 

 ر باازم خاااص ره نیابااد هرگااز انااد  

 چااون شااود حاصاال،رهد دل زآب و گِاال

 دَش مهار صَامد  پاک چاون شاد، تابَا   

 کاای تااوان پُاار کااردن او را از گااالب  

  صادف کای دُرّ شاود    قطره هرگز بای 

 بعاااد ازآن گیااارد دل از اطاااوار ناااور

 جااان بینااد آنگااه نااور شهرسااتانِ   

 کاای نمایااد نااور خورشااید وجااود    

 آن حسااد اناادر دل او ماااه و سااال   

 و راهااش بُریااد بااا حسااد مُنجَاار شااد

 ماااااحی جملااااه غنااااائم آمااااده  

 وصااف و نعاات احمااد از حَاایِّ غفااور  

 میْااد میْااد آمااد در انجاایلش خطاااب 

 بناادۀ مختااار حااق باای کباار و کااین 
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 خوانااده بااود اوصاااف خیرالمرساالین 

 او باااود خاااتم هماااه پیغمباااران   

 حااق دهااد قاارآن کتاااب او عیااان   

 جملاااه اوصااااف کمااااالت رساااول 

 گاار کاانم شاارحش نیایااد در بیااان  

 آن یکاااای پرسااااید از آل زکاااای  

 عایشااه دادش جااواب اناادر زمااان   

 

 خَلقِ او باشاد چناان، خُلْقاش چناین    

 امّاااات او بهتااااااارین اُمَّتاااااااان  

 نَاازَّلَ الْفُرْقَااان عَلَاای عَبْااده بخااوان    

 در کُتااب ثَباات از فُااروع و از اُصااول  

 لااه قاارآن وصااف او باشااد عیااان  جم

 بااااز گاااو باااا ماااا ز اَخاااالق نَبااای  

 خُلْقُااهُ القُاارآن، باارو قاارآن بخااوان    

 

علی ابن آد م و عِلْمٌ فِی القَلْبِ  حُلَّ عِلْمٌ للسان و ذلک  :اَلْعِلْمُ عِلْمان»حدیث در معنی 

اشارت به لب و بيان نام آن مرد حسود و نام فرزند سعادتمند او و « فَذلک العِلْمُ النافِعُ

 و قشر علم و حصول علم نافع به فض  خدای تعالی

 

 

 

 

3311 

 

 

 

 

3341 

 

 

 

 

3341 

 

 

 

 دارای بااارادر قصّاااه را تاااو گاااوش 

 گوشِ جان بگشای نای گاوشِ سارت   

 گوشِ سر در جملاه حیواناات هسات   

 جاااان باااال فرساااود ماااا  آه ازیااان

 آن یهااااودی از هااااوای دل نهااااان

 عاقباات شااد آشااکار آن گاانج نااور   

 یااک پساار بااودش بغایاات بااا تمیااز 

 باااااود ناااااام او بلُوقِیَّاااااا عیاااااان

 اُوشِااایَا بُاااد ناااام آن مااارد یهاااود  

 علم را دو صورت است ای پاک جاان 

 اسااااتماعِ گااااوش را نبااااود اثاااار 

 اسااتماع گاااوش را چااون بااااد دان  

 اساااتماعِ گاااوشِ دل دارد شاااارف  

 جسم هر دم گیارد از وی رناگ و باو   

 رنااگ و بااوی دل ز علاام حااق بااود  

 علااام حاااق چاااون الزم ذات آماااده

 علمِ دین باا عقال چاون یاار آمدناد     

 دارچون شنیدی بعاد از آناش هاوش    

 تاااا شاااود اقباااال و دولااات یااااورت

 جاان آور باه دسات    گاوشِ  ،تا تاوانی 

 کاااز هاااوای دل فتااااد انااادر باااال  

 کااارد نعااات مصاااطفی از مردماااان 

 لیاااک او باااود کاااور ،آشاااکارا باااود

 خیاازباااز و پاااک بااین و پاااک پاااک

 دانضاامیر و خاارده  عااالم و روشاان  

 ش نبااود لیااک تااوفیق   ،مبااود عااالِ 

 اساااتماعِ گاااوش و اذعاااان جَناااان  

 اساااتماع گاااوش دارد گااااو و خااار  

 عقاال اگاار داری، مشااو مایاال باادان  

 رنااگ گیاارد رنااگ ریاازد هاار طاارف  

 زآنکااه باشااد رنااگ و بااویِ دل ز هااو 

 دم بااه دم زان عِلاام بااا رونااق بااود   

 باطاال و حااق را چااو ماارآت آمااده   

 منبااااع انااااوار و اَساااارار آمدنااااد  
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 علااامِ ناااافع بایاااد و عقااالِ معااااد  

 علااامِ ناااافع آن باااود ای بوالوفاااا   

 علام آن باشااد کااه باشاد پاااک بااین  

 تلخی طاعات باه معنای شاکّر اسات     

 مُجْتَنِاااب گاااردد ز مَنْهِیَّاااات شااارع

 لامِ او روشاان چااو مِهار و مَااه شَااود  ع

 چون نداد ابلیس را حاق چشام دیاد   

 ن آمااااادهاذات آدم مظهاااار شااااا 

 از نَفَخْااتُ فِیْااه ساالطان دم اسااات   

 دم مزن زین بیش و در تهلیال بااش  

 بااا سَاارِ دسااتان رو و افسااانه گااو    

 چااون نبااود از علاام او را جااز قُشُااور 

 خواست اندودن به گِل خورشاید ذات 

 ز ازلناااور خورشااایدی کاااه تاباااد ا

 ماااه و خااور نااور از رُخَااش اندوختااه 

 ناااآورد خَفَّااااش تاااابِ ناااورِ خَاااور 

 او حبیااب حااق بُااد و ماارآت ذات    

 انبیاااا را قااادر و قااادرت باااود ازو  

 حاضاارین و غااائبین حیااران اوساات 

 دیاادۀ جااان را لقااای او بااس اساات  

 هر که دید او را به حق پیوساته شاد  

 چنان دیادی کاه آن صادّیق دیاد    آن

 دغاال لعناات آیااد باار چنااان دیاادِ  

 مَاانْ رَآنِاای گفاات آن پاااکیزه جااان  

 مَان رَآنِاای گفاات و ذاتااش جلااوه داد 

 مَاان رَآنِاای عااین دیاادار خداساات   

 مَااان رَآنِااای گفااات آن کاااان وفاااا 

 مَسااتِ آن دیااده اساات جااان انبیااا  

 مَستِ آن دیده اسات صادّیق و عمار   

 تاااا شاااود سااالطان دارالملاااک داد  

 د جاااان ز عصاایان خااادا کااو رهاناا  

 واشناساااااد زهااااار را از انگباااااین 

 شاهدِ عصایان زهار و قهار داور اسات     

 طَااور اصاال و فاارعتااا شااود عااالم بااه

 نمااااای مااااردم گمااااره شااااود  ره

 خاااااک آدم دیااااد و ذات او ندیااااد

 پااس بااه علاام آنگااه بااه اَعیااان آمااده

 هماادم نااایی و دائاام باار دَم اساات   

 گاار زناای دم، حاضاار قناادیل باااش   

 گااااو قصّااااۀ مسااااتانه را مسااااتانه

 کاارد پنهااان وصااف خورشااید ساارور 

 کی شود پنهان، خاود از ایان تُرَّهاات   

 ْیَااازَلباااود و باشاااد الیااازال و لَااام 

 شااامعِ دولااات جملاااه زو افروختاااه 

 تاارمُختفاای خَفّاااش و خُااور تابنااده  

 شاااد طفیااالِ او وجاااود کائنااااات   

 محفااالِ آیاااات هاااو  باااود او سااار 

 صااورت و معناای همااه برهااان اوساات

 هاار دو عااالم را رضااای او بااس اساات

 واصاال آمااد و ز خااودی وارسااته شااد

 نااه چااو دیااد شَاایبه و شِاامر و یزیااد 

 بااا حبیااب حااق کنااد غاادر و حَیاال  

 دیااادِ او دیااادارِ حاااق آماااد عیاااان 

 پاااارده را از روی معناااای برگشاااااد

 عارفاااان را دیااادِ او عاااین لقاسااات 

 دیااادِ او باشاااد صااافا انااادر صااافا  

 مسااات آن دیدناااد جملاااه اولیاااا   

 گهااارالنّاااورینِ پاکیاااااازه  بااااز ذی
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 مَسااتِ آن دیااده اساات شاااه اولیااا   

 مَستِ آن دیده است شابلی و جنیاد  

 سار مَّات ساربه  مَستِ آن دیده است اُ

 کرده حق وصفش رؤوف و هم رحایم 

 من کجاا و وصاف آن خورشاید ذات   

 ذرّه چاااون گویاااد ثناااای آفتااااب  

 وتااااب نظااارچاااون نااادارد طاقااات

 در شااااعاع آفتابسااااتش ظهااااور  

 وارجملاااااااۀ ذرّات عااااااااالم ذرّه 

 بهاار او گَااردان شااده ایاان نُااه فلااک 

 ناااور ازو دارد چاااراغ مهااار و مااااه  

 آسااامان و کرسااای و لاااوح و قلااام 

 اکش آماااد در وجاااودبهااار ذات پااا

 

 الد پاااااک مجتبااااا بااااا همااااه او 

 بایزیاااد و بوساااعید و عمااارو و زیاااد

 خَیار اُمَّات خواندشااان حاق زان مماار   

 صااااحب آیاااات و اَخاااالق عظااایم  

 حااق ثنااایش گفتااه بااا ذات و صاافات

 کااه باشااد ز آفتااابش اضااطراب چااون

 گشته رقصاان در هاوا، بای پاا و سَار     

 اش نبااود حضااور  ورنااه اناادر سااایه  

 از عااادم باااا ناااورِ او شاااد آشاااکار  

 ان انااس و ملااک ساادر هااوایش ذرّه

 روز ازو روشاان، شااب از زلفااش ساایاه

 عاارش و فاارش و آنچااه ایاازد زد رقاام

 هااا عاقباات محمااود بااود زیاان غاارض

 

- صلّی اهلل عليه و سلَّم -در بيان بعضی از معجزات حضرت رسالت               
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 معجاازات از وی بساای شااد آشااکار  

 کاه آماد در وجاود   ذات پاکش چاون 

 هااای جهااانساارنگون گشااتند باات 

 ساااوه را شااد آب نهاارش مُنْجَمِاادْ   

 لشااکرِ شاایطان بااه ماااتم در نشساات

 سرنگون شد تخت شایطان و خاراب  

 بااود مَخْتُااون ناااف او بُبْریااده ساار   

 در وجااود آمااد چااون آن صاادرکبار 

 حماد و شاکر حاق رواناش بار زباان      

 و طیر از آن بشاارت در سارور   وحش

 ساو خزیاد  ظلمت کفر از جهاان یاک  

 بااود کااودک کاااَژدرش پااا بوسااه داد

 چون شاقیقش دیاد غوغاا درگرفات    

 غالاااه باااود و سوسااامارشااااهدش بز 

 الوجااود اناادر سااجود  آماادش، مااافی

 منکسِاار شااد طاااق کسااری درزمااان 

 فاااارس را آتشاااکده شاااد مُنْخََمِااادْ 

 رایاات شاایطان و کفاار اندرشکساات  

 از ظهاااااور طلعااااات آن آفتااااااب 

 البَصَاااارساارمه کاارده چشاام ماااازَاغَ 

 در ساااجود افتااااد پااایش کردگاااار 

 همچااو بلباال غُلغُلااش در گلسااتان   

 در ظهااورکآمااد آن ساالطان عااالَم   

 زآنکااه نااور خُااور ز مطلااع شااد پدیااد

 رفاات شاااد ،را بار زمااین مالیااد خااود 

 شااد بااه خانااه راه صااحرا برگرفاات   
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 مقاام چون به صاحرا رفتای آن عاالی   

 در سفر چاون بار خَاال رغبات نماود     

 خااود روان باایخشااد او ز  کنااده ماای

 شااادی او را سَاااتَاره آن شاااجر مااای

 شاد آن بادر تماام    چون به گرما مای 

 شد ز رویش عباد زنگای چاون قمار    

 زد ز طلااقِ نااورِ پاااکش یااک شاارر   

 شاکافت  قرص مه  ،انگشت زد به یک

 کاارده پاانج انگشاات او عااین روان   

 او، پااانج عاااالم را نگاااین  پنجاااۀ 

 ات خمسااه باشااد آن رَمظهاار حَضْاا 

 کاسااه خلقاای میهمااانکاارد باار یااک

 قصاااور همچناااان برایساااتاده بااای 

 زماازم اناادر جااوش بااودهمچااو چاااه

 کشاید  دلو هر ساو مای   ها چوندست

 نبااودش سااایه اناادر هاایچ باااب  ماای

 کااس حَاادث از ذات پاااک او ندیااد  

 ذات پاکش بود صاف از کبار و کاین  

 در غااازا چشااام صاااحابی از حَااادَق

 چون نهاد اندر حَادَق چشامش روان  

 چااون بااه چشاام مرتضااای مجتبااا   

 گشاات روشاان درزمااان چشاام امیاار 

 چاااه عُساافان بااود تلااخ و پرضاارر    

 غار ریختدر شبی کو رخت خود در 

 ساااورۀ یاااس شااادش ناااازل در آن

 گرچااه مااار غااار باار یااارش گزنااد   

 ماااارِ غاااار انااادر جفاکااااری باااود  

 در سااارای اُمِّ مَعْبَاااد چاااون نااازول 

 دساات باار پسااتان ماایش او نهاااد   

 کردش ساالم  سنگ می هم ،شجر هم

 نمااود هاار شااجر را کااو اشااارت ماای  

 آماااادی از بهرخاااادمت درزمااااان  

 شاد بهار آن شامس و قمار     پرده مای 

 کاارده بااودش حااق مُظَلَّاالْ بِالْغَمَااام  

 ور دیااادهخواجاااۀ کاااورش ازو شاااد 

 شاد ماسِ جِسْامِ سایاهش همچااو رز    

 نااور آن باار مشاارق و مغاارب بتافاات  

 گشااته ظاااهر باار همااه پیاار و جااوان 

 خمسااه دفااین سِاارّ کااونینش درآن 

 شاااد ظهاااور کاااائن و ماکاااان ازآن 

 سیصد و هفتااد کاس شاد سایر ازآن    

 زماازم بُااد یُغااوردم بااه دم چااون چاااه

 فاازود کشاایدندش ولاای او ماای   ماای

 ثَریْاد  کاساه آن  شاد هایچ از   کم نمی

 سااایه چااون باشااد ز جِاارم آفتاااب   

 کشااید گاااو ارضااش مثاال عنباار ماای 

 للعاااالمین حمةةةةًزآنکاااه باااود او ر 

 اوفتااااده بُاااد بااارون، باااودش قَلَاااق

 تااار ز اول درزماااان گشااات روشااان

 دهااان شاااد زان شااافا درفکناااد آب

 مَااه از مهاارِ منیاارشااد چااونمقتِاابس

 دهاان شااد چااون شااکّر درفکنااد آب

 خاااک حساارت باار ساار کفّااار بیخاات

 گاار، حااق پاساابان تش پااردهعنکبااو

 کرد، بگشادش باه یاک قطاره ز بناد    

 یارِغااااار اناااادر وفاااااداری بااااود   

 کاارد آن ماارآت ذات حااق، رسااول   

 گرچه بُد، خوشایده شایرش برگشااد   
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 روز بااادرش جبرئیااال انااادر عناااان

 شااکن پاانج هاازارش از مالیااک صااف

 در تبااوک و خیباار و فااتحِ جهااات   

 شاارحِ آن جملااه کجااا آیااد پدیااد   

 

 مَارَمَیْاااااتَ اِذْرَمَیْاااااتَ طیلساااااان 

 آمااااااده از بارگااااااااه ذُوالمااااانَن

 عاادد زو معجاازات  ظاااهر آمااد باای  

 جااان اناادر کشاایدشاارح آن خَااطِّ بااه

 

صلّی اهلل عليه و سلَّم که شتر به دادخواهی  -زی از معجزات حضرت رسول بيان معج

آمده بود و حضرت او را خالص کرد و ضامن شدن آهو و رفتن و باز آمدن آن آهو با 

 آهوان بسيار به امر کردگار و مسلمان شدن خي  کفّار و شدن از جملۀ انصار مختار
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 دارمعجاااازات احماااادی را گااااوش

 بااار طریاااق مصاااطفی مرداناااه رو  

 اساااتغیااارِ راه شااارعِ او شااایطانی

 هسااات در نَقااال صاااحیح معتبااار 

 منشاارح بااا جملااه یاااران شااادکام   

 پرتاااو ناااور جماااالش هااار طااارف 

 موسااای و عیسااای و جملاااه انبیاااا 

 عاشاااقان غاااائبش در هااار زمااان  

 چااون بلُوقِیّااا کااه بااود از دَور پاایش 

 شااوق دیاادارش ورا از خااویش باارد  

 غایبااااان یابنااااد از نعااااتش ادب  

 هر که از جان دیدش او صادّیق شاد  

 مست عشقش جملاه حیاوان و بشار   

 شااد مُسَاابِّح در کااف پاااکش حَصااا  

 نااااالۀ حَنَّانااااه بشااانیدی یقاااین  

 در عقاااول و در نفاااوس او را اثااار   

 بااود در بسااط و حضااور و در گشاااد 

 گفااات پیغمبااار علااای را در زماااان

 پاااس بااارون آماااد امیرالماااؤمنین 

 د از امااار الاااهچاااون نظااار فرماااو 

 غیار حاق در دل میاار   ! دل به حق دِه 

 نّت او کاان گاارو جااان و دل در ساا 

 اسااتشاارع و ساانّت شااارعِ ساالطانی 

 باااود در مساااجد درون خیرالبشااار  

 در نصایحت خااوش بااه تفساایر کااالم 

 گشته فایآ بار سالف هام بار خلاف     

 والااااااه اوصااااااف ذات مصااااطفا  

 قَاارَنصااد هاازاران باایش چااون ویااس

 دید نعتش شد برون از ملاک خاویش  

 جاااان و دل در راه عشاااق او ساااپرد

 !رب حاضران را چون بود عایش و طا  

 آن دیاادش او زِناادیق شااد کااه باایآن

 هاام جماااد و هاام نبااات و بحاار و باار

 کااارده اظهاااار شاااهادت بااار ماااال  

 نالاااۀ اشاااتر شااانو خاااود را بباااین 

 هاااار بااااودی ازو دارد ثماااار بااااودِ

 کاااز دَرِ مساااجد برآماااد باناااگ داد 

 خواهاد اماان  بین کاه مای  ! برون رو! هان

 المتّقاااینحیاااادرِ صفاااادر، امااااام 

 هدیااد یااک اشااتر سااتاده دادخااوا    
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 چااون علاای آمااد بااه ناازد او رسااید  

 بااا علاای آمااد شااتر اناادر سَااخُن    

 صااااحبی دارم یکااای مااارد جهاااود

 ها شاد تاا کاه هساتم پایش او     سال

 قرب پنجاه ساال باشاد بایش و کام     

 کنااد اکنااون ماارا بااار گااران     ماای

 کشاایدم در جااوانی آن حمااال   ماای

 !ای باااارادر در جااااوانی بااااارکش 

 در جاوانی کاش ریاضات روز و شااب   

 اشااد قااوّت و نیااروی تااان   تاکااه ب 

 دوش او باااار گااارانم کااارده باااود  

 چااون ماارا از ثقاال بااار افتاااده دیااد 

 گشااته افگااارم همااه پشاات و سُاارون

 کااه شااب ندادسااتم علااف دیگاار آن

 کااااار او دائااام ماااارا آزردن اسااات

 عرضااه کاان از لطااف حااالم باار نباای

 پااس علاای آمااد بااه مسااجد اناادرون

 چون شنید احوال اشاتر سار باه سار    

 اصااحاب دیااد چااون شااتر پیغمباار و

 مالیااد باار خاااک قاادم  ساار هماای 

 اشااک خااونین از دو چشاام او روان  

 بااه صااحرا کاان چَاارا! گفات ساایّد رو 

 تا روم گویم باه مساعود ایان ساخن    

 ای ز حیااوان کمتاار اناادر راه دیاان  

 ایمنااای از جملاااه تشویشاااات راه  

 گیااارشِ گاااور و ساااؤالت انااادرو   

 حشر و نشار و آن هماه هاول و فازع    

 یان پس صراس است و حسااب آن و ا 

 ای از حُاابِّ دنیااا ای حَاارون  مُاارده

 اشاااتر بیچااااره افغاااان برکشاااید   

 !گفات بار پیاری و ضاعفم رحام کاان     

 وجااود لعااینِ باای  ،دیاان ناااکسِ باای 

 ام دلاااریش او لیاااک دائااام باااوده  

 کشاام از وی ماان ایاان بااارِ سااتم ماای

 ماان شااده از ضااعف پیااری ناااتوان   

 دم از پیااری ناادارم آن مجااال   ایاان

 باااار طاعااات بااار درِ جبّاااار کاااش  

 تاااا رساااد هاااردَم تااارا انعاااامِِ رَب  

 سُسااتی مکاان  ،کاان ارای باارادر کاا 

 جاااانم از باااار غماااش آزرده باااود   

 کشااید حاادّ زد ماارا و ماای چااوب باای

 رحاام دوناز جفااای چااوب آن باای  

 شااکی خواهااد ماارا کااردن تلااف  باای

 محنت من بادتر از صاد مُاردن اسات    

 تاااا رهاااد جاااانم ز آن شااارِّ غبااای  

 کاارد عرضااه باار نباای حااال باارون    

 درپااس نباای آمااد بااه اصااحابش بااه 

 کاارد فریاااد و روان پیشااش دویاااد   

 باااا هااازاران نالاااه و ساااوز و الااام   

 عرضااه کاارد احااوال خااود را درزمااان

 در فااالن جااا ای بااه محناات مبااتال  

 وارهااااانم جاناااات از رنااااج کُهاااان

 او بااه فکاار کااار و تااو غافاال چنااین  

 کنااادن و فریااااد و آهساااختی جاااان

 مااوحالاات موبااه بازخواهااان جملااه 

 جملااه عریااان ماارد و زن اناادر جاازع 

 ان همچنااینپاارّ وزن، میاازان، نامااه 

 حَروناای یااک قاادم نااایی باارون زیاان
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 همچو اشتر ناله کان از ضاعف حاال   

 آردت تاااا مساااجد شااارع رساااول  

 چون علی او شهر علماش را دَراسات  

 شرعش اختصااص یافت جانت چون به

 نیست غافل او ز ما خاود یاک زماان   

 گفااتِ پیغمباار بااود خیاار و عطااا    

 در خااروش آمااد صااحابه زان مقااال 

 نالااه کاارد اصااحاب بااا سااوز و فغااان

 حادّ ظااهر اسات    در حیاتت خیرِ بای 

 شاک مان باه نازد کردگاار     گفت بی

 داشات چون کنند اَعمال اُمّت عرضاه 

 حاااق نااادارد خااااطرم را در ماااالل

 عاااذرخواه اُمّاااتْ او پااایشِ خااادا   

 نالااه کاان چااون اشااتر زار ضااعیف   

 مصااطفی تنهااا روان شااد در زمااان  

 شااتافتاز ساار تعجیاال در ره ماای  

 باااش در خیاارات عاجاال ای مریااد  

 تعجیال و شارّ تقصایر گفاات    خیار را 

 بااود در خانااه یقااین ماارد یهاااود    

 بُاااد یهاااودی را کنیااازی در حااارم 

 !گفاات مَسااعودش روان بگشااای در  

 درزماااان آماااد حُمَیْشََاااه درگشااااد 

 دیااد آن شااکل و جمااال دلفریااب   

 شعشاااع ناااورِ جماااالش هرزماااان  

 چون کنیزک دیاد رویاش یاک نظار    

 شاد سافید   ،بُد سیه جسام کنیازک  

 زَنَاد  هر که در راهاش قادم از جاان   

 گشااات ناااورانی کنیااازک را بَااادن 

 !پس کنیازک گفات ای زیباا جاوان    

 تاااا بجوشاااد بحااار لطاااف الیااازال 

 پس رساول حاق کناد عاذرت قباول     

 طریقاات رهبراسااتهاام ،در شااریعت

 از جهااود نفساات او سااازد خااالص   

 او شاافیع ماساات در هاار دو جهااان   

 در حیاااات و در ممااااتم بااار شاااما  

 کاای بااود در فرقاات تااو جااز مااالل   

 وز دو چشاام او سرشااک خااون روان  

 ر اسااتدر مماتاات خیاار باار مااا ساااتِ 

 عاااااذرخواهانم شاااااما را آشاااااکار

 یاات عااذر گنااه خااواهم فراشاات    ار

 !ای رجااال ،ایاان بااود خیاار مماااتم  

 تاااو مهیّاااا گشاااته بااار فعااال دغاااا 

 تااا رسااد باار گااوش ذات آن شااریف  

 تاااااا بیاباااااد خانااااۀ آن قَلتباااااان

 مناااازل مسااااعود را در دَم بیافاااات

 تااا شااود خیاار تااو هاار دم باار مزیااد  

 دُرِّ ایاان معناای باادین تقریاار سُاافْت  

 ر در آمااد و در کوفاات زودخواجااه باا

 بُااد حُمَیْشَاااه نااام آن نیکاااو شااایَم  

 خواهاد دگار   خود که باشد، بین چه می

 چشاام او چااون باار محمّااد اوفتاااد   

 رفت از جاان و دلاش صابر و شاکیب    

 آساامانهاام ،زمااینکاارده روشاان هاام

 شاااد مِاااسِ قلااابش ازآن اکسااایر زر

 ایااان باااود سااارمایۀ اهااال اُمیاااد   

 نااورِ جااانش شااعله باار کیااوان زنااد   

 ماااال حُسْااانِ آن وجاااه حَسَااان از ک

 !چیست ناام تاو، بگاو ای پااک جاان     
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 تااا باادانم ماان تاارا اصاال و نسااب    

 دل ز دستم رفت و کار آمد باه جاان  

 جساام و جااانم بُاادْ سیاااه تاااب ازل 

 شد سافیدم جِسام و جاانم برگشااد    

 گفاات پیغمباار محمّااد نااام ماساات  

 ماان رسااولم، آمااده از حااق تعااال   

 پس کنیازک سار باه پاایش اوفکناد     
 سال ازآن پس کای نبی شد هفت گفت

 شاانیدم اساام و رساامت را ز دور ماای

 ناااورِ پیغمبااار چاااو دارد ایااان اثااار

 زنااد باار جااان و باار دل نااور آن  ماای

 جساام خاااکی ماارغ روحااانی شااود  

 ظلمااتِ عصاایان کُنااد تاان را تباااه   

 پادشاااااه روح یابااااد زان مااااالل  

 پس نبای فرماود کاای وَجْاه حَسَان     

 آماااده بااار در حبیاااب ذوالجاااالل 

 پایش خواجاه آن اسایر   چون بیاماد  

 ادب  گفااات مساااعود آن یهاااود بااای

 نیساات اناادر ساااحری او را نظیاار    

 گفت ساحر نیست، بل پیغمبار اسات  

 او رساااولِ بااار حاااق آماااد از خااادا

 هفت سال است تا مرا ایمان بدوسات 
 چون شنید از وی سخن،شد خشمناک

 گفاات اگاار سااازی بااه تاایغم بندبنااد

 ام ایماااان بااادو مااان ز جاااان آورده

 ه بیاارون در زمااانشااد یهااود از خاناا

 گفااات باااا مساااعود، شااااه اصاااطفا

 هااا در رواحاز تااو دیااده بااس سااتم 

 مااادّت پنجااااه ساااال آن باااارکش 

 کااس ندیااده مثاال تااو اناادر عاارب   

 گار ز ناو نادهی تاو جاان      ،جان ندارم

 بااادل شاااد ز اکسااایر تاااو زرِّ بااای  

 ناادانم ای جَااواد  ،چیساات ساارّ ایاان 

 در دو عااالم رفعاات و اکاارام ماساات  

 نمااااایم خلاااق را راه وصااااال  مااای 

 شد مسالمان و بِرَسات از کفار و بناد    

 مااان در دلاام گسااترده بااال  ماارغ ای

 یااافتی جَااانم ازآن وجااد و حضاااور   

 !نااورِ طاعاات را ببااین و حِصَّااه باار    

 جساام گیاارد رنااگ ازآن دو در زمااان

 از حُجُاااب بگذشاااته ناااورانی شاااود 

 جِاارم دل از ظلاام تاان گااردد ساایاه  

 کشاد آسایب ایشاان مااه و ساال      می

 زِ من بر گو به مسعود ایان ساخن  ! رو

 قیاال و قااال بااا تااو دارد حاااجتی، باای

 خواجه دیدش روی، چاون بادر منیار   

 شااد یقااین کااآن ساااحرم دارد طلااب

 او به ساحرت کارده چاون بادر منیار     

 خلااق را سااوی خاادا او رهباار اساات  

 شااااافع اُمّاااات بااااود روز جاااازا   

 روز و شااب دیااادار اویااام آرزوسااات 

 زد برو چوبی کاه افکنادش باه خااک    

 بندبنااادم را بساااوزی چاااون ساااپند

 کاااو بُاااوَد پیغمبااارِ حاااق راساااتگو 

 دان حبیااابِ غیاااب دیاااد اساااتاده  

 دوش کااردی بااا شااتر جااور و جفااا  

 پیش ماا کارد آن شاکایت در صاباح    

 گااه خااارکش  ،گاااه بااوده بااارکش  
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 علااف تااو مکاان بااارِ گاارانش باای    

 زان مالمت پیش ما باس نوحاه کارد   

 تااو بااه ماان بفااروش و بسااتانش بهااا

 چاون یهااودی از نباای ایاان را شاانید 

 گفت اشتر را کم اسات ار بایش، باار   

 ساارفراز آن چنااان در سااحْر گشااتی

 من به تو او را کجاا خاواهم فروخات   

 !گفاات پیغمباار ماارا ساااحر مخااوان  

 مااان رساااول بااارحقم از کردگاااار  

 پس جهود آنگه روان شد، تناد و تیاز  

 شاتر در خاناه نیسات    ،گفت پیغمبر

 گماان در خاناه باشاد بای   ! گفت نای 

 شاوی   گفت اگر نبود، مسالمان مای  

 آورم ایماااان باااه تاااو  ،گفااات آری

 ریاد ن مَچون باه جاای اشاتر آماد آ    

 شد دلاش از جاا و بازآماد باه جاای     

 درکجاسات  !گفت بر گاو، ای محمّاد  

 گفاات باشااد در فااالن جااا، در چاارا 

 شاوم  گفت مان گااهی مسالمان مای    

 تااو اناادر سااخن کآیااد آن اشااتر بااه 

 گزینم شارع و دینات را باه جاان     می

 مااااجَرا تاااا چااااراگاه شاااتر بااای   

 نماود  3ییپس نبی از بهار دیان ساع   

 اِلاااهشاااد درآن راه از شاااعف بهااار 

 چون یکی نعلش شکست اندر طریاق 

 نعاال در کااف، پااا برهنااه شاااه دیاان 

 گفت باید جَهاد و جِادّ در کاارِ خَیار    

 لَاااایْسَ لِلْاِنْسَااااانِ اِالّ مَااااا سَااااعَی 

 تااا نگااردد پیاارِ مسااکین زان تلااف   

 خااااطرِ ماااا بهااار او آماااد باااه درد  

 کاااانم آزادش از بهاااار خاااادا ماااای

 زان سخن آشافت و رو درهام کشاید   

 بااس تاارا بااا اشااتر و بااارم چااه کااار  

 کاااز زباااان اشاااتران دانااای تاااو راز 

 تااو سااوخت خااواهم از رغاامِ جِسْاام او را

 تاااا ناااه افتااای در زیاااان جااااودان  

 رهاااانم خلاااق را روز شااامار   مااای

 تااا رساااند باار شااتر جااور از سِااتیز   

 بشنو از من این سخن افساانه نیسات  

 آرمااش از خانااه بیاارون ایاان زمااان   

 شااوی  از همااه باادها، پشاایمان ماای 

 آرم ایمااان از دل و از جااان بااه تااو   

 دیاااددیااد جاااا خااالی و اشاااتر را ن  

 زد دسات و پاای   در تحیّر ماناده، مای  

 بگااذران زیاان عقبااه، بنمااا راه راساات

 خااواهی، باارو بنگاار ورا گاار تااو ماای 

 شاااوم تاااابع اساااالم و ایماااان مااای 

 وارهاااد جاااانم ازیااان رناااجِ کهااان  

 وارت سااار نهااام بااار آساااتانبناااده

 !بااود دو فرساانگ شاارعی، ای فتااا   

 زآنکااه در دیاان سااعی او بساایار بااود 

 شااد شکسااته نعلااش از خرساانگ راه

 نعال دیگاار گشات بااا دساتش رفیااق   

 ره بُریاااادی بهاااار رَب  العَااااالمین  

 و جدّ ناکرده، ممکن نیست سَایر   جهد

 فضل و عطاا  ز حق سعی و جهد از ما،

                                                
  . ، قیاساً اصالح شدنوشته شده بود «سعی»: متندر ( 3
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 مَنحَصِر بر سعی و جهاد آماد طریاق   

 آن نظااار بااار انبیاااا و اولیاسااات   

 ساااانجملاااه مخلوقاتشاااان آییناااه

 هااد مُقاال لیااک باار باااقی بااود جُ   

 یاضااات بایااادتهاااا اینجاااا رساااال

 ایااان زماااانِ رناااج و ناکاااامی باااود

 طَااور قالااب باشااد ایاان ساادِّ نُفُااوس 

 رو تااو در ره شااادکامبعااد ازیاان ماای

 بعاااد ازیااان اناااوار رخ بنمایااادت   

 چون لسانی و چاو نفسای بعاد ازیان    

 پس خفی باشد بدان، ای جاان و دل 

 چون روی زین نردباان بار باام جاان    

 وارهااای از تنگناااای ایااان وجاااود  

 فکار خاویش کان   جهد پاکان بین و 

 بعد ازین خاود را میااال چاون جُعَال    

 هااا بگااذران خااود را دگاار زان بیشااه

  سهل کی آید به دسات آن درّ پااک  

 خاااک بااازی را بماااان، در بحااار ران

 خشااکی جااا مگیااربحااری بااهماااهی

 کاان خااویش در دریااا فکاانطبطباای

 نیست ماهی را به خشکی جز مماات 

 جاااان باااوددنیاااا هاااالکِخشاااکیِ

 عاات یاازدان گریااز ز جااان در طا! رو

 طالااب نهاار صاافا شااو، دم بااه دم    

 ماااااهیِ دریااااایِ اللَّهاااای شااااوی 

 باااز گاارد ،ایاان سااخن پایااان ناادارد

 پااا تهاای فخاار رُساال  ،کااف در نعاال

 وآن یهااودی نیااز از پاای شااد روان  

 چاون قریاب آماد باه مرعاای جَمَال      

 بخاااوان و شاااو، رفیاااق   هَیَنَّ سَاااعْاَ

 در نظرشااان دائماااً وجااه خداساات   

 روشاان و بیننااد حااق در وی عیااان  

 تااا رهااد پااای دل از ایاان آب و گاال 

 شااااایدتتااااا دری از معرفاااات بگ 

 آشاااامی باااوددل دم باااه دم خاااونِ

 !بباوس  تو دست خاود  ،  چون برستی زین

 خااوش خرامااان تااا نهایااات ماارام    

 شاااکی هااار بااار بهتااار آیااادت باای 

 قلباای و ساارّی و رُوحِاای، همچنااین  

 صاالالغیااوب او متّهساات بااا غیااب  

 عیااان للَّااهابعااد ازآن بیناای جمااالُ  

 آرَمااای در مشاااهد صااادر شاااهود   

 بااایش کااان  فکااار ایااان آلاااودگیِّ 

 کااوش در حُسْاان عماال کاان ماایهتوبَا 

 هاا  خاود اندیشاه  معنای باه  کن دریان 

 ط خااک سْا زآنکه در بحر است، نای در وَ 

 زماااانتاااا بیااااابی گوهرجااااان آن 

 دریان خشاکی مَمیار   ! وپایی زندست

 نیست در خشکی باه جاز ماوت و محان    

 بگریاااز در بحااارِ حیااااات  ! ماهیاااا 

 یااازدان باااودبحااار حیاااوان طاعااات

 تااا نجاتاات حاصاال آیااد زان گریااز   

 کشااد نهاار صاافایت سااوی یاام    تااا

 محااارمِ بااازمِ شهنشااااهی شاااوی   

 دم ره ناااوردشاااد نبااای القصّاااه آن 

 سُاااابل پیمااااود هااااادیِّ راه ماااای

 تاااا چاااه آیاااد از قضاااای آسااامان  

 باادلخااوبی باایدیدنااد بااهایخیمااه
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 ای تنهاااا در آن صاااحرا زدهخیماااه

 از جاااواهر بُاااد مرصّاااع ز انااادرون 

 سااختبااود اناادر گااردنش زنجیاار   

 را بدیااد در تعجّااب شااد نباای کااآن 

 اناادرین بودنااد کااه ناگااه دختااری   

 بااود رویااش همچااون ماااه آساامان  

 اهلل، نظاار چااون فتااادش باار رسااول  

 نیساات در انسااان و در حااور و پااری

 زاد چیساات نااام و نساابتت ای پاااک 

 گفااات ناااامِ پااااکم، احماااد آماااده 

 آماااده از حاااق رساااولِ باااارحقم   

 دختاارش گفتااا کااه تااو پیغمبااری  

 ازین شد هشات ساال   گفت ،گفت آری

 مااان ندیااادم لیاااک بشااانیدم تااارا

 کاارد پااس از جااان شااهادت باارمال  

 خااالق خلااق اساات و تااو او را رسااول

 اهلل گفاااات  و اِالّ ال اِلَااااهَ خوانااااد 

 بعاااد ازآن آهاااو در آماااد در مَقاااال

 رساااولِ راساااتگو! ای اماااینِ حاااق

 بچّگاااان دارم ساااه تاااا ای مجتباااا 

 بچّگااانِ ماان نخااورده هاایچ چیااز    

 چَااااراآماااادم در دشاااات از بهاااار 

 بااازگردم سااوی بچگااان در زمااان   

 شد سه روزم تا که این در بناد کارد  

 و عقبای شافیع  چون تویی در دنیای  

 ناگهاااان از راه، گباااری در رساااید  

 کاه کاافر در رساید از گاارد راه   چاون 

 دیااد رخساااری چااو مِهاار آساامان   

 از فَاارَس آمااد فاارو در خیمااه رانااد  

 ساااار باااار اوجِ گنبااااد مینااااا زده 

 باار سااتونش آهااوی بسااته، زبااون    

 بسته بر استون، چو دزدی بار درخات  

 شانید ندیاد و نای  را کاس عجاب کاین 

 شاااد بااارون از خیماااه نیکاااواختری

 زبااانکشاای شاایرین  دلبااری زاهااد 

 تاارگفاات از تااو ماان ندیاادم خااوب  

 تاااو انااادر دلباااریدلرباااایی چاااون

 کاس نادارد در جهااان، مثال تاو یاااد    

 طاااااهر و قاساااام، محمّااااد آمااااده

 مَااانْ رَآنِااای قَااادْر الحاااق، مطلقااام 

 هم به شرع و دیان و ایماان رهباری    

 هساات ایمااانم بااه تااو ای نیااک فااال 

 ل از دساات، چااون دیاادم تاارارفاات د

 شاااد مُقِااار بااار وحااادت ذات خااادا

 جملاااۀ ارکاااان دیااان دارم قباااول  

 اهلل گفاااات پاااس محمّااااد  رَسُااااولُ 

 گفااات کاااای پیغمبااار نیکوخصاااال 

 ایااان دل اشکساااتۀ مااان باااازجو   

 شد سه روز اکناون کاه هساتم مباتال    

 جانم اندر پیچ و تاب اسات، ای عزیاز  

 تااا کاانم حاصاال باارای خااود غااذا    

 خااود روانشااان ز شاایرِ  ساایر سااازم

 هساات بهاار بچّگااان جااانم بااه درد   

 مرحماات فرمااا کااه ماان دارم رضاایع 

 باار در خیمااه یکاای اسااتاده دیااد    

 آیتاااای دیااااد او ز آیااااات اِلااااه   

 تافتاااه اناااوارِ او بااار اناااس و جاااان 

 گشت حیران وانادر آن اندیشاه ماناد   
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 گفات باا دختاار کاه ایناان کیسااتند    

 عارب  گفت دختار هسات ایان شااه    

 که بشنید این، سِلَح پوشاید بااز  چون

 آماااد و گفتاااا محمّاااد ناااامِ تُسااات

 گفااات آری هسااات دعاااویّم بااارین

 پس نبای گفات ایان غازال بساته را     

 گفت کاافر نیسات باا تاو سایم و زر     

 با تو همره نیست نقاد و نای قمااش   

 ام ماان بَساای اناادر پاای تااو بااوده    

 شااااامار ام کفّاااااار را زر بااااای داده

 ه دامخود به پای خاویش افتاادی با   

 ذاتجملاااۀ دنیاااا و مافیهاااا باااه   

 از سااار حجّااات مااارا ماااردی باااود

 گار تاو داری حجّتای بار مان بکااش     

 کاااافرش گفتاااا چاااه حجّااات آورم 

 گفاات آهااو را رهااا کاان درزمااان    

 گااار نیایاااد او، مااارا کُشاااتن باااود 

 کااارد آهاااو را رهاااا آن بَاااد سِااایَر 

 تاارمخااوش ،گاار نیایااد، گفاات آهااو 

 دویاد  چون برفات آهاو، از آنجاا مای    

 نظااار بگماشاااتند بچّگاااانش چاااون

 کین زماان ساه روز شاد ای مهرباان    

 !ایاان بااود مهاار و وفااای مااادری     

 هاا شانید  کاه آهاو آن شاکایت   چون

 خااویش گفاات بااا ایشااان گرفتاااریِّ 

 چااون کااه بشاانیدند از وی داسااتان 

 کین زمان شیر تو شاد بار ماا حارام    

 چااون باارون آری نباای را از ضَاامان  

 بازگشاات آهااو همااان ساااعت دوان  

 بااار در اساااتاده بااارای چیساااتند   

 نسااابکاااو باااود پیغمبااار و عاااالی 

 تااا بااا نباای آیااد بااه راز  ،شااد باارون

  ی پیغمبااری در کااام تُساات  دعااو

 داعااای حقّااام، باااه رَب  العَاااالمین   

 بااااز کااان از بناااد و بساااتانش بهاااا

  آهااو از قیاادم چِسااان آری بااه در   

 کی دهم آهاو باه دسات تاو باه الش     

 ام وز خیاااال تااااو دماااای نآسااااوده 

 تاااا مگااار روزی برآرنااادت دماااار   

 خواجااه گفااتش بگااذر از گفتااار خااام

 باار طفیاال مااا شااده ماضاای و آت    

 ر، سااردی بااود غیاارِ آن گااویی اگاا  

 ورنه خود را بگذران زین کاش مکاش  

 تا کانم باا تاو جادال از بایش و کام      

 هسااتم ضَاامان  ،تااا رود، باااز آیااد او 

 کااای روا از قاااول برگشاااتن باااود   

 کاااه نایاااد او دگااار  بااار امیاااد آن 

 تااا روان، او را بااه خنجاار ساار بُاارم   

 تااا بااه ناازد بچّگااان خااود رسااید     

 هاار سااه فریاااد و فغااان برداشااتند   

 تپااانانااده دلمااا نخااورده شاایر و م 

 پاااروری ایااان نباشاااد شااارس بچّاااه 

 جااز طریاااقِ راساااتی راهااای ندیاااد 

 خااااویش یاااااری پیغمباااار و زاریّ 

 بچّگااااانش آمدنااااد اناااادر فغااااان 

 در ضااامان تاااو باااود، خَیرُاالَناااام   

 آنگاااه بیاااا دِه شااایرمان   ،باااازگرد

 دیااد در ده، جُااوق جُااوق از آهااوان   

311 
 

312 
 

313 
 



 دیحمّم ةنامشوق  011
 

 

3421 

 

 

 

 

3421 
 

 شاات و مرغاازار ایماان و فااارغ بااه د 

 جمله گفتندش که عزمات تاا کجاسات   

 رسااول گفاات بااا ایشااان ضاامانیِّ   

 حکایات آن زماان  چون شنیدند ایان 

 همااه در گِاارد او جمااع گشااتند آن 

 پااس روان شااد آهااو از پاای آهااوان  

 کااو ضَاامان مااا و مااا اناادر چَاارا     

 او بااه بناادِ مااا و مااا در بناادِ نااان    

 

 زار خااوش خرامااان و چااران در اللااه  

 ایاان شااتاب و اضااطراب تااو چراساات 

 فرقااااتِ اوالد و خاااااطر زان ملااااول

 مَعااای افتااااد انااادر آهاااوان   مَاااعْ

 خاوان جملاه انادر هاای و هاو     او غزل

 قاارانفشااانان بهاار آن صاااحب جااان

 نیساات ایاان خااود شاایوۀ اهاال وفااا  

 او نباااایِّ مااااا و مااااا فااااارغ ازآن  

 

 غيرتی اه  غفلت در تنبيه مغروران مرغزار دنيا و بی
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 ای بااه غیاارت کمتاار از آهااوی باار   

 چااارا آهاااو از حااابِّ نبااایّ تااارکِ 

 روز و شاااب در قیاااد ناااانی و ادام  

 غصّااۀ ایاان نااان و آباات کاارده دنااگ

 دائمااااً بااار بناااگ و بُغرایااات نظااار

 طالاابِ ملااکِ پاادر شااو ای حَاارون   

 و هاااوا تاااو از نفاااس شاااد زباااونیِّ

 از شرف کردت مالیک چاون ساجود  

 انااد کااافران هاام گاار چااه ز آدم زاده

 طالاااب دنیاااا شااادند و سااایم و زر 

 انبیااااااا و اولیااااااا بردنااااااد راه  

 مؤمناااان انااادر پااای ایشاااان روان  

 آن سااااااالر قاااااوم در وفااااااداریِّ

 تو چنان مشغول اندر خورد و خاواب 

 ز دل ،رازگویاااان آهاااوان باااا هااام 

 باااود در صاااحرا دویااادن کارشاااان  

 ه کاافر دیاد آن گارد و غباار    کا چون

 ای از ساااحر پیااادا لشاااکریکااارده

 !زین خجالات چاون بارون آری تو،سار      

 تاااو انااادر چرایااای مباااتال  ،کااارد و

 فارغی از فرض و سانّت صابح و شاام   

 واهشات بُغارا و بناگ   چاون قلنادر، خ  

 ای تاااو نناااگِ خانااادانِ بوالبشااار   

 گشاااته زباااون ،ایتاااو خلیفاااه زاده

 وَاهللُ یَهْاادِی مَاان یَشااا  ! حااق طلااب 

 تااو ای نناگ وجااود ! آن شارف را جاو  

 اناااد لیااک بنگااار تاااا کجاااا افتااااده 

 زان سااابب رفتناااد در ناااار سَاااقَر  

 زان جهااات گشاااتند مقباااول الاااه  

 کااروان  ای خوش آن سااالر و خاوش،آن  

 تاارک اَکاال و نَااوم   آهااوان کردنااد 

 ایمناای از مااوت و از حشاار و حساااب 

 دو هاازار آهااو بااه هاام شااد متّصاال   

 پاااس برآماااد گَاااردی از رفتارشاااان

 گفت بار مان گشات سِاحرت آشاکار     

 مااردِ مااردی هاار کجااا بُااد صاافدری  
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 گفت پیغمبر کاه آن جُنْاد خداسات   

 تاااا رسااایدند نااازد شااااه انبیاااا    

 پس شهادت عرضاه کردناد آن هماه   

 دارآماااد از جملاااه بااارون آن بچّاااه

 در پااای پیغمبااار تپیااد  اآمااد اناا 

 هرکه دیاد آن واقعاه حیاران شادی   

 چون که دیدند کاافران آن معجازات  

 آن جملاه از اساالم حُار   چون شادند  

 گفاات پیغمباار کنااون آیااد پدیااد    

 چنان معجز بدیاد که مسعود آنچون

 گفاات بخشااایدم شاااتر را از بااارات 

 گفاااات ساااایّد کااااردم آزادش ورا 

 جملااه از انصاااریان پااس شاادند آن 

 مصاااطفی را جملاااه انصاااار آمدناااد

 !ماان کجااا و شاارح معجزهااای او    

 وقمر سِراجش خواند و هم شمس حق

 تشداده از طااااه و یاااااس رفعااااا 

 روز محشر برتر از کُل، قادر و جااش  

 گرچاااه هِشّاااام و وَلیْاااد و بُولَهَاااب 

 باااااز اُوشاااایّا و بوجهاااالِ لعااااین 

 هاای خاویش  کنان بر ریش و سبْلتتُف

 کناااان را پوزهاشاااان ساااوختهپاااف

 عقاال و بصاار  آن همااه کااوران باای  

 !قهار از کجااا   ،رحمات حاق از کجااا  

 دائماااً از خااود جهااان پاار نااور باااد  

 سااتدام رفعاات اصااحاب و آلااش م  

 دوستان از شرب وصالش سرخوشاان  

 دشاامنانش ساارنگون اناااادر سَااقَر  

 کآمااده بهاار شااهادت ناازد ماساات    

 در محبّاات کاارده هریااک جااان فاادا 

 بااا هاازاران شااوق و ذوق و دمدمااه   

 3ایااادارکاااه پیغمبااار شاااد او را پآن

 چکیاد  اشک خونین از دو چشمش می

 دلااش بریااان شاادی ،دیااده گریااان و

 شدمساالمان خیلشااان از هاار جهااات 

 آن یهاااودی بااااز پرساااید از شاااتر  

 انااادرین بودناااد و اشاااتر در رساااید

 پیغمبااار گزیااادشدمسااالمان دیااانِ

 ای فاادایت مااال و جااان و کائنااات   

 کاانم اینهااا ماان از بهاار خاادا     ماای

 داده مااال و جااان بااه راه مسااتعان   

 قااادِ جاااان درباختاااه یاااار آمدناااد ن

 وگاااولیاااک شاااوقم آورد در گفااات 

 الْبَصَااارهاام لَعَماارُک نیااز و ماااازاغَ  

 کااارده منااازل در مقاااام قاااربتش   

 آدم و مَادُونِااااااهِ زیاااااار لَااااااواش

 پُااف کننااد باار مشااعلِ خورشاایدِ رب 

 پُااف کنااان باار نااور آن شاامع یقااین 

 خاویش  پرسات و رای بر بت و بار بات  

 در دو عاااالم قهااارِ حاااق اندوختاااه  

 را چاااه نسااابت خیرُالبشااار  دیاااو 

 !زهاااار ازکجااا    ،دارو ازکجااا نااوش 

 چشاامِ خفّاشااانِ دهااری کااور باااد    

 در دو عاااالم سااارفراز و باااا نظاااام  

 کشاااندر ریاااضِ فضاالِ حااق داماان 

 ایماااان ز قهااار دادگااار  رفتاااه بااای

                                                
 .ها ساقط استضامن؛ ظاهراً به این معنی از فرهنگ: پایدار( 3
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 المتااین شاارع و قااانونش بااود حباال 

 هاار دو عااالم خاارّم از اِنعااام اوساات  

 همّاااات آل نباااای شااااد رهباااارم 

 آن امیااار نخااال را ار شاااد خلاااف  

 ُالعااااارفینادات و شااایخسیّاااادُالسّ

 پاادر قت بهتاار از مااادر ای بااه شاافْ 

 ناااامِ تاااو ناااام حبیاااب حاااق باااود

 پیوسته اسات مهارت باا رؤوف    زآنکه

 رسااد هاار دم بااه نااوعی دیگاارم  ماای

 کاان عنایاات تاااا کااه انجاااام آورد   

 از مااایِ صاااافیِ عشاااقِ احمااادی  

ــالبی  را باار ساار دسااتان بیااار    ط

 تاااا نماااااید از بااارای دوستااااان   

 

 الوُثْقاسااات بااار اهااال یقاااین ةعُااارو

 دینِ بر حاق نازد حاق اساالم اوسات     

 رساااد هااار دم ناااوای دیگااارم  مااای

 رِ لَوکشااافْنقااادِ حیااادر شهساااوا  

 نماااااایِ ساااااالکانِ راهِ دیااااان  ره

 رسااد لطااف تااو، هااردم بیشااتر   ماای

 زان طریقاات زیاان دو بااا رونااق بااود  

 دائماام زان مهاار، مشااک آیااد خلااوف

 یُمناات دفتاارم فزایااد زان بااه   ماای

 اهااالِ مجلاااس را باااه فرجاااام آورد 

 برگشاااااید بااااابِ سِاااارّ سَاااارمَدی 

 !وز هماااه غرقاااابِ هجااارانش بااارآر 

 قصاااااّۀ عشااااقِ بلوُقیّاااااا بیاااااان 

 
اج  گرفتار شدن و رجوع به حکایت پدر بلُوقيّا و مدّت حکومت او و آخر به دام 

و  «اهلل اَنَا و م ا ی عْرِفُنا ا َّ اَنْت   َ ی عْرِفُک  ا ّ ع لِیُّ  ی عْرِفُنی اِ ّیا »اشارت به معنی حدیث 
ت و معنی ره و باقی اصحاب و جميع امّاشارت به تفاوت معرفت در ميانۀ عشرة مبشّ

 آخِرِه الیِ« وا النّاس  ع لَی قَدْرِ عُقُولِهِممُکَلِّ»حدیث 
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 کااه آن ماارد یهااود بُااد حکایاات آن 

 بااود واقااف باار صاافات عقاالِ کُاالّ   

 !شاود عقال معااش    عارفِ کُال کای  

 واسااطه عقاال معااادش مااانع اساات  

 عااارف کُاالّ باشاادش عقاال معاااد    

 شااماردر قرباات اثرهااا باای  هساات 

 قربِ عالم نیست همچون قارب عاام  

 قااربِ خاصّااان خاادا خاصّاات کنااد   

 از هماااه آسااایب باشاااندت پنااااه  

 !کی شناسد خاصِ حقّ را، بُوالهاوس  

 انبیااااا را اولیااااا داننااااد چیساااات

 علاامِ صااورت بااودش و معناای نبااود   

 چون نبود آن نسبتش ماناد او باه ذل  

 زآنکاااه باشاااد قبلاااۀ او، ناااان و آش 

 اسااتقرباات کُلَّااش ز لطااف صااانع   

 زآنکااه در رُتْبَااه قاارین بااا وی فتاااد  

 قربااااتِ پاکااااان بااااود دارُالقاااارار  

 روز را نساابت چااه بااا لَیاال ظااالم    

 باااده نااوش از جااام اخالصاات کنااد  

 بگذراننااااد از همااااه خرساااانگ راه

 باااز از خاارمگس چااون ندانااد شاااه  

 مصطفی را مرتضی داناد کاه کیسات   
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 باااود صااادّیقِ تقااای واقاااف ازیااان 

 تش داناد ولای ایان حاال نیسات     امّا 

 یَا عَلِی اَناتَ اَخای زیان مُخبار اسات     

 مااان نداناااد غیااار تاااو  قااادرِ ذات

 ذات مااا را کااس ندانااد غیاار دوساات

 اسااتاللَّااهپیکااار ماااا مظهااار ذاتُ 

 هر کسای کاو دانادم ماوال و دوسات     

 مرتضاای را بُااد ازیاان فااتح و ظفاار   

 هاا [ه]گفت پیغمبر که بستند خُوخَاا 

 گماان  خُوخَه آماد بااب کوچاک بای    

 خود به مسجد هر کسی را خُوخه بود

 همچنااین فاااروق و عثمااان گاازین  

 عاوف دان ساعید و ساعد و ابان   چون 

 بااود ایاان دَه یااار پاااکیزه سرشاات   

 بعااد ازیاان اصااحاب و دیگاار تااابعین
 اسات  درین اُمّت بسی گرچه این عرفان

 زآنکااه دور هاار زمااان دوری دهااد   

 

 گشاات ایمااان راجحااش باار عااالمین 

 حال حیادر، حاال هار دجّاال نیسات     

 اجااۀ عااالم باادین مسااتظِهر اساات خو

 غیر من واقاف ناه کاس بار خیار تاو      

 پیکاااار مااااا مظهااار آیاااات اوسااات

 زین سخن صادّیقِ صاادق آگاه اسات    

 اباان عاامّ ماان، علاای، مااوالی اوساات 

 بااااود دائاااام محاااارم خَیرُالبَشَاااار 

 خُوخاااۀ صااادّیق ماناااد و مرتضاااا   

 یاااا در خاناااه آن ،باشااد انااادر بااااغ 

 غیر ازیان دو، جملاه سَاد فرماود زود    

 اران، شااش پاااکیزه دیاان بااا دگاار یاا 

 بوعبیااده بااا زبیاار و طلحااه خااوان    

 یافتاااه جملاااه بشاااارات بهشااات    

 پااس مشااایخ تااا قیااام یااوم دیاان    

 نی به مثل سابقان در هر کسی اسات 

 قااارب مخماااوری دهاااد وز شااارابِ

 
 رجوع به حکایات پدر بلُوقِيّا

 
 

3111 

 

 

 

 

3121 

 

 

 

 هااابااود در مصاار آن یهااودی سااال  

 یقااین پرسااتِ باای ی بسااا صااورت ا

 ناازد خلااق و خااالق آیااد شرمسااار   

 چااون شااود ساارِّ نهااانش آشااکار    

 وداروگیر  نَصْب و عَزل و قبآ و بسط

 عاقبااااات افتااااااد در دامِ اَجَااااال 

 رخاات خااود بَربَساات زیاان دار فنااا  

 کُااالم نَفْاااسِ ذَائِاااقُ الْمَاااوْت آماااده

 اهاال حااق را چااون کناای انکااار کااار

 پااس مکاان انکااار حااالِ اهاالِ حااق  

 هااااباااا کماااالِ رفعااات و اجاااالل   

 بعااد ماارگش گشااته رسااوای زمااین  

 ت نباشااد اعتباااار باار چنااان طاعااا  

 مغاازش فتااد در قعاار نااار   جااوز باای 

 بااود در حکمااش همااه برنااا و پیاار   

 پااایِ عماارش شااد فاارو اناادر وحَاال  

 سااااوی خارسااااتان افعااااال دغااااا 

 آخااار کاااارِ جهاااان فاااوت آماااده   

 در زمااان خشاام خاادا را چشاام دار   

 تااا بیااابی ذوق معناای زیاان ساابق    
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 ناااه اندازناااد از حقّااات باااه دور  ور

 بسات عاقبت زیان دهار بایاد رخات    

 ت بااازچااون نشسااتی، مااانی از یارانْاا

 شیرِ کبار و گار  بُخلات هار زماان     

 برنااد از ره بااه دور اناادک اناادک ماای

 مبااتال گااردی بااه دشاات خوفناااک  

 حُابِّ جاااهِ ایاان جهااان چاااه بالساات 

 نیفتد در چَاهْ ایان نَفْاس دنای    ! هان

 لاااهاَمااارِ اِ کاااش عناااانش جاناااب  

 شاااربت مرگااات بُاااود الزم چشاااید

 نعاااارۀ واحساااارتا نبااااود مُفیااااد 

 مولاااوی فرماااوده آن سااالطان ماااا 

 کـه گلّـه بــازگردد از وُرود  چـون 
 پ  مکن چُستی ازین سر، لن  شـو 

 ز جااان ایاان پنااد موالنااا شاانو! هااان

 مشو غافال ازیان نفاس حارون    ! هان

 

 باشااای انااادر زُمااارۀ اهااال غااارور   

 !چون بود رفاتن، چارا بایاد نشسات     

 انی چاااارۀ کاااارت بساااازنمااا! هاااان

 زننااد از حُاابّ جاااهِ ایاان جهااان    ره

 برنهناااادت بعااااد ازآن بناااادغرور  

 تااا رساای آخاار بااه ساارحدّ هااالک   

 هاار کااه افتاااد اناادرو دیگاار نخاساات 

 باااازگردانش باااه ساااوی روشااانی   

 راهروبااهبااار طاعاات نِااه باار او کاان   

 هاایچ کااس باار دفااع آن چاااره ندیااد 

 زمااان کاات وقاات مُااردن دررسااید آن

 مَاااوَالی جاااانِ ماااا الْمَظْهَااار مَاااولَی

 فتد آن بز،که پيش آهن  بودپ 

 !وقت واگشتن تو پيش آهن  شو

 ور نااه در نفااس و هااوی مااانی گاارو  

 تااا نیناادازد بااه چاهاات ساارنگون    

 
به خالفت نشستن بلُوقِيّا بعد از پدر خویش در ميان بنی اسرائي  و به طریق شرع و 

 رت به معنی حدیثعدل حکم راندن و بال مرحمت بر سر رعيّت گستردن و اشا
 ِ«اللینَّ اَلع دْلُ ميزانُ اهللِ تَع الی فِی ا رضِ فَم ن اَخَذَ بِهِ قاد هُ اِلی  »

 
3111 
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 خُور شاد آشاکار   ،ظلمت شب رفت و

 زَالَ هَجْاااارَ جَاءَنَاااا یَاااوم  سَعِیْااااد  

 یاً کَاا سَ الحِمِاای اَسْااقِنِی یَااا سَاااقِ  

 شَاارْبَۀً تَفْنِاای ساااوَی عَاانْ قِبْلَتِاای   

 هْجَتاایاَنااتَ عِاازِّی اَنْااتَ جَاااهِی بَ   

 آمااد آفتاااب ،ظلماات شااب رفاات و 

 ظلماات کتمااان حااق قهاار خداساات 

 رود او ز نااااری ساااوی نااااری مااای 

 از حساااد دوری گااازین ! ای بااارادر

 اِنَّ هااااذَا یُااااولِجُ اللَّیْاااالَ النَّهَااااار   

 هَاااذِهِ مِااانْ فَضْااالِ خَلَّااااقِ المَجِیْاااد

 مِااانْ عَیْنِنَاااا کَشْااافُ الغِطَاااایَرْتَفِاااع 

 یَنْفَجِااارْ عَاااینُ الشِّااافَا مِااانْ مُقْلَتااای

 اَنْاااتَ مَقْصُاااودِی وعَاااوْنِی قُرْبَتِااای   

 ده باااده باار رفااع حجاااب    ! ساااقیا

 ظاااالم بااادکاره در ناااار هواسااات   

 رود گاار چااه در باااغ و بهاااری ماای   

 تاااا نگااااردی از فریااااق صَاااااغِرین 
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 نااور خورشااید آمااده باار جااای لَیاال 

 از افاااق صااابح ساااعادت بردمیاااد  

 دِ الهاای ضاااو فکناااد نااور خورشااای 

 بااااود در ذاتااااش والی مصااااطفا  

 گرچااه وی هاام زان وِال آگااه نبااود  

 چون نشست اندر خالفت چون قُبااد 

 ماارغ و ماااهی راحاات و آرام یافاات  

 گر  و میش از عادلِ او یاار آمدناد   

 مهتااااار اوالد اسااااارائیل باااااود   

 هر کاه را باود از فلاک رناج و غمای     

 بااود از جملااه علااومی بااا نصاایب    

 راسااتهعااالم و فاضاال بااه عاادل آ   

 هاار کااه بااودش تااابع از شاااه و گاادا 

 هر یکای را در خاورش کارد احتارام    

 بار غریبااان باود مهاارش چاون پساار   

 عثمانیااان بااود عاادلش چااون بناای  

 عمّااار عبااادالعزیز آن کاااان جاااود  

 ها بر علم و عدل او ملک داشات سال

 اهااال ظلااام از عااادلِ او آواره شاااد 

 عدل و جاودش موجاب اَمْان و اماان    

 وُجُاااودالعااادل باشااد لنگااار مَااافی 

 گااار نباشاااد داد و عااادل شاااهریار 

 آه مظلوماااان جهاااان ویاااران کناااد

 چااون دل عااام از سااتم آزرده شااد  

 راه فاایآِ حااق ببناادد باار هماااه    

 خلااق را باشااند چااون حااق مهربااان 

 گاار شااود آزرده حیااوانی بااه جااور   

 

 نور صدق آمد فزون بار حیاف و میال   

 لوُقیّااااا رساااایدآن خالفاااات بااااا ب

 بااار زماااین و آسااامان پرتاااو فکناااد

 ذات او بسرشاااته از صااادق و صااافا 

 ناااگهی از جیااب صاادقش رخ نمااود  

 شااهپر عاادلش بااه عااالم برگشاااد    

 کااار و بااارِ خلااق ازو انجااام یافاات    

 غاااار آمدناااد بااااز و تیهاااو محااارمِ 

 در میااان قااوم چااون جبریاال بااود   

 در زمااان کااردی دلااش را مرهماای   

 زآنکااه بااودش نشاائۀِ حُاابِّ حبیااب   

 ر عااااالَم جملااااه زو پیراسااااتهکااااا

 ناااوا فقیااار و بااای  ،عاااالم و عاااامی 

 بااود راضاای زو خااواص و هاام عااوام  

 پاادر باار یتیمااان بااود چااون مااادر   

 یاااا چاااو عااادل عمّااار از مروانیاااان 

 یاساااین بااارزدودزناااگ لعااان از آل

 عااالم برفراشااات یاات شاااهی باااه  ار

 بااادگهر از هیباااتش بیچااااره شاااد 

 اش پیاار و جااوان  منشاارح در سااایه 

 و هاام سااجودزو شااود کاماال، رکااوع 

 نااه رکااوع و نااه سااجود آیااد بکااار    

 سااامان کنااد   اهاال دل را نیااز باای  

 خاااص هاام در کااارِ دل افساارده شااد

 بااار گااادا و شااااه و رَاعااای و رَماااه  

 اناااد آن شاااهان  لِلْعَاااالمین رحمةةةةًً

 رساد آن جاور بَار ایشاان باه فاور       می
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فَقَدْ اَذَانی و م نْ  قٍّم نْ اَذَی مُؤمناً بِغَيْرِ ح »اشارت به معنی حدیث نبوی عليه السّالم که 

و  «و ِا نجيْ ِ و الزَّبور و القرآن ف ِاَذَانی فَقَدْ اَذَی اهللَ و م نْ اَذَی اهللَ فَهُو  م لْعونٌ بِالتَّوِر

-  قَدَّس اهللُ سِرَّهُ -حکایت شيخ بایزید بسطامی 
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 ایاان چنااین فرمااوده شاااه اَصاافیا    

 کارد ر که مؤمن را باه نااحق رنجاه   ه

 آزار شاد چااون مااارا آزرد حااااق 

 آزاری باود  آزاری حااااق پاااس دل

 ای آمااد بااه یااادم ایاان زمااان  نکتااه

 !جاان بگشاای و بشانو ای فَتاا    گوشِ

 بسطامی کاه بُاادْ قطاب ماادار   شیخ

 باااود روزی بااار در ایاااوان خاااویش

 گذشاات از پاایش مااردی برزگاار ماای

 باه چاوبی از نباارد  کوفات بار گاااوی   

 که زد بر گااو آن ضارب شادید   چون

 رفاات اناادر خااود فاارو تااا دیرگاااه   

 خاصّاااگان شااایخ پرسااایدند ازیااان

 خباارچااوب را باار گاااو زد، آن باای  

 ام گاار برکشااید  شاایخ گفتااا خرقااه 

 چااون باارون کردنااد خرقااه از باارش 

 بود ظاهر ضاربِ چاوبش چاون دوال   

 جملگاای زان حااال حیااران آمدنااد  

 ریاابهااا کردنااد ازآن حااال غ حااال

 جملاه اناادر پااای شاایخ افکنااده ساار 

 مجاااو  آزار ماااردم ای پسااار! هاااان

 آزاری مکاااااان دل نگهااااادار و دل 

 چااون کنااد آزارِ حیاااوان ایاان اثاار   

 

 آن سپهساااااااالرِ خیااااالِ انبیااااااا 

 آن جراحاات باار وجااودم پنجااه کاارد 

 در دو عاااالم حاااق ازو بیااازار شاااد  

 در دو کاااونش خاااواری و زاری باااود

 گمااان شاااهد ایاان قااول باشااد باای  

 رّی ز خاصّاااان خااادا گویمااات سِااا 

 پادشااااااهِ عاارفااااااان روزگااااااار  

 باا هماه اصاحاب و باا اَقاران خااویش     

 بااااود در پیشااااش، دو گاااااو زور وَر

 از سرونش تا باه دوشاش رنجاه کارد    

 شاایخ زد آهاای و رو درهاام کشااید   

 بااا حضااور آمااد ز غیباات، پیاار راه    

 بااازگو بااا مااا تااو ای ساالطان دیاان   

 !از چااه شااد باار ذات پاکاات ایاان اثاار

 دم درکشااید ،دد وحااال ظاااهر گاار  

 از سُاارون و پشاات تااا دوش و ساارش 

 حااال، آن جملااه رجااالشااد پریشااان

 سااینه بریااان آمدنااد  ،دیااده گریااان 

 قَاااالَ هَاااذَا کُلمهُااام شااای  عجیاااب  

 ساااردر تاااپش مانناااد مااارغ کَناااده

 ورناااااه، آزارد ز تاااااو خیرُالبَشَااااار 

 از خااادای خاااویش بیااازاری مکااان 

 در نگااار ! چاااون بااود آزارِ انسااان   
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ا بعد از مدّت مدید به خزینۀ پدر خویش، به جهت دیدن نظام و ترتيب رفتن بلُوقيّ

اَشيا، از نقد و جن  که آن را محاسِب ه خوانند، و مطّلع شدن او بر مظروف آن صندوق 

ها بود که آن سر به مُهر نهاده بود و گشادن سر آن صندوق و واقف شدن بر که سال

 آنچه در صندوق نهان بود
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 اَی هَاااا السَّااااقِی اَدِرْ کَااا سَ الحِمَااای 

 ساااقیا از لطااف، ماای در جااام ریااز  

 جااام ماای باار یاااد یااار هْباار کفاام نِاا

 تاا بااه کاای مشاغول ایاان و آن شااوم  

 از شااراب شااوق جااانم مساات کاان  

 چااون بلُوقیّااا ز عشااقم مساات دار   

 رراوی ایاااان داستاااااان معتبااااا  

 رفااات روزی در خزیناااه آن هُماااام 

 زر راسات نایاد هایچ چیاز     زآنکه بای 

 دین و دنیاا هار دو موقاوف زر اسات    

 زآنکاه دنیاا پایش او قادری نداشاات    

 عَشااا را تاارک داد  ،ور غَاادا بااودش 

 جباارئیلش چااون گااذر کااردی ازآن 

 حااد اسااتساایرت ذات پیمباار باای 

 نااام در خزینااه چااون بدیااد آن نیااک

 بااا نظااام و زیناات و ترتیاابِ خااوب  

 ای دیااد صااندوقی دگاار در گوشااه   

 جمله ز آهان باود آن صاندوق زَفات    

 گفت خازن را درین صندوق چیسات 

 گفاات خااازن نیساات معلااومم ازآن  

 هااان بیاااور، گفاات در ساااعت کلیااد

 گفاات مفتاااحش نباشااد پاایش ماان 

 ها شاد، بساته دیدساتم چناین    سال

 یَحْتَمِااای مِااان قَلْبِنَاااا نَاااارَ الهَاااوی  

 خاااکِ حساارت باار ساار ایااام ریااز    

 تااااا رود از یاااااد، رنااااج روزگااااار  

 راه بنماااا تاااا ساااوی جاناااان شاااوم

 تااا شااوم غااوّاصِ بحاار مِاانْ لَاادُنْ     

 وارهااام از بحااارِ ژرف و زهااارِ ماااار  

 از بلُوقیّااااا چناااین گویاااد خباااار   

 ببینااد جاانس هاار چیاازی تمااام تااا 

 زر باااود سااارمایۀ ملاااک، ای عزیاااز 

 بخشااشِ زر ساایرت پیغمباار اساات   

 چاشات  گر عشا بودش، نبودش وجاه  

 داد شاااادماااابَقِی در راه حاااق مااای 

 زر فشاندی همچاو بار  انادر خازان    

 حد کجا، آنجا کاه وصاف ایازد اسات    

 بود هر چیازی باه جاای خاود، تماام     

 چاون جماالِ مهوشاان، دور از عیااوب   

 ای ز زیناات نبااودش توشااه   خااالی ا

 اش زان شاد باه تَفات    دید گَرد آلاوده 

 کاندرین مدّت به آن کاس ننگریسات  

 کاناادرو جااوهر بااود یااا جاانس جااان 

 برگشاااایش زود تاااا گاااردد پدیاااد  

 گشااایم باار تااو ای شاااه زماان    ماای

 هاام نگشااتم واقااف از اساارار ایاان    
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 گفاااات آهنگاااار بیاااااور درزمااااان

 بحر جانش کارد جاوش از شاوق آن   

 زان اثاااریافااات جاااانش آشااانایی  

 شاایوۀ مجنااون بااراو ظاااهر شااده    

 مهاار لیلاای دیااد اناادر جااان خااویش

 بااوی رحمااان یافاات از سااوی یماان 

 پیاارهن در مصاار کاارد از باار باارون  

 زد او اِنَّ هاااذَا رِیْاااحَ یُوسُاااف مااای  

 تشااانۀ آن جاااانِ یعقاااوب آماااده  

 دیگااران تشاانه بااه آباای دیگرنااد    

 جااان یعقااوب اساات مشااتاق وصااال 

 چااون شااود نزدیااک وصاالِ عاشااقان

 روران ازآن آگاااه نیساات جااان مغاا 

 ایاان سااخن پایااان ناادارد، ای امیاار  

 

 تااا گشاااید، باااز بیاانم چیساات آن   

 تار هرزماان   شد آن شاوقش فازون  می

 کوفات پار   ر قفاس مای  مرغِ روحش د

 جااانش اناادر شااوقِ آن دایاار شااده   

 لیااک پنهااان کاارد از اخااوان خااویش

 چنااان کااز مصااطفی، ویااس قَاارَن آن

 یافاات بااویش، جااان یعقااوب از درون

 وگااو در تمسااخر اهاالِ او زان گفاات  

 همچااو طالااب بهاار مطلااوب آمااده   

 هاار یکاای مساات از شااراب دیگرنااد  

 رسااد بااوی وصااالش ماااه و سااال ماای

 زماااانمااارغ دل گیااارد تپیااادن در 

 سَیر ایشاان ساوی آن درگااه نیسات    

 بباااین بااادر منیااار! قفااال را بگشاااا

 

آمدن استادان بر سر صندوق و از بزرگی قف  و نازکی و دقّت صنعت آن، عاجز شدن و 

 «الشَيْخُ فی ج م اع تِهِ کَالنَّبِیُّ فی اُمَّتِهِ»که اشارت به معنی حدیث نبوی عليه السّالم 
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 ساااارآمدنااااد اساااتادکاران سااااربه

 چناان قفال شادید   چون بدیدناد آن 

 قفاال کناادن کااار هاار اسااتاد نیساات

 تکیه بار جاای بزرگاان کای رواسات     

 خباااار آه ازیاااان اسااااتادکان باااای

 قفاال را نگشااوده، کاارده محکمااش  

 طالااابِ بیچااااره زان آگااااه نیسااات

 مولاااوی فرماااوده آن سااالطان ماااا 
 پست پستگوید به گوشم، عشق می

 آن ز صيّادی یکی صـيدی ندیـد  

 روی هســتای بســا ابلــي  آدم

 هاار یکاای در فَاانِّ خااود بااا کاارّ و فاار  

 عجااز در کنجاای خزیاادهاار یکاای از 

 هاار مریاادی الیااق ارشاااد نیساات    

 هر کاه را دل غرقاه در بحار هواسات    

 کااارده جاااان طالباااان زیااار و زبااار 

 حق به فضل خاود رهاناد زان غماش   

 جاااز اهلل نیسااات دساااتگیرِ وی باااه 

 :الماااوالی جاااان ماااامظهااار ماااولی

 ص يد بودن، بهتر از صيّادی اسـت 

 ، ترسِ صيّادی ندیـد  این ز صيدی
 ید داد دسـت پ  به هر دسـتی نشـا  
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 چون شکار خوک دان آن صـيد عـام  

ــالبی! یااا الهاای   را دساات گیاار  ط

 چشااام آن دارد ز لطاااف عاااام تاااو 

 حَمدُلِاااالَّه رهبااااارم آل عباااااست 

 همّااتِ ایشااان گرفتااه دساات جااان  

 قفل بگشاادن طریاق احمادی اسات    

 سااارورانند انااادرین امّااات بسااای  

 آشاااام خیااار امتّنااااد  رناااد و دُرد 

 عالم عامال کاه در دیان شاد مَتِاین     

 اولیااا را تااو بااه چشاام ساار مبااین   

 گااار نباشاااند اولیاااا انااادر جهاااان 

 بهر ایشان دایار اسات ایان نُاه فلاک     

 راهاای ماارو  همچااو عامااان راهِ باای  

 ظاانّ نیکااو باار، بدیشااان، بااد مباار   

 رسااداناادرین معناای نظیااری ماای  

 

 حد، لقمه خوردن زو حرامرنن بی

 زآنکااه جااز فضاالت ناادارد دسااتگیر  

 یاااورش باشاای بااه راه جُساات و جااو 

 هااادیم، اصااحاب و ارباااب تِقاساات   

 کشااانندم باادان سااو موکشااان   ماای

 زآنکه این، محآ عطاای سارمدی اسات   

 واقاااف ایشاااان نباشاااد هااار کسااای

 مظهااار فضااال و کماااال و رحمتناااد

 او باااود چاااون انبیاااای ساااابقین   

 م سِاار بگشااای، تااا بیناای یقااینچشاا

 نااه زمااین رویااد نااه بااارد آساامان    

 والاااهِ ایشاااان باااود اِناااس و ملاااک 

 روراهِ ساااااالکان پااااااک  باااااه! رو

 تااا نگااردی تااو بااه معناای کااور و کاار

 بااا تااو گااویم بشاانو ای نیکااو، سَاانَد  

 

و حکایت برهان دیدن رُهبان  «اِِنَّ الدّینَ عنْد اهلل األسْلَام» اشارت به معنی آیۀ کریمۀ

 و السَّالم و مسلمان شدن رُهبان به اخالص تمام والسَّالم ةر دایرة محمّدی عليه الصَّلود
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 بااااود رُهبااااانی بغایاااات پهلااااوان

 بااوربُااد تااورات و انجیاال و زخوانااده

 الفاارقتین بُااد مشااهور بااین  گشااته

 مااو دانسااته بااودعلاام صااوری موبااه

 دانم کاه کیسات  هر گروهی گفت می

 نیااک بینااام سیااارت اسالمشاااان  

 جمله گویند دینِ حق اساالم ماسات  

 شااد محمّااد افضاال و فخاار رُسُاال   

 خاااتَم کاال، خااتم جملااه انبیاساات  

 روز محشر قادر و جااهش همچناین   

 دان گشااته در علاام سَااماوِی نکتااه    

 واقف از موسای و عیسای باود و طاور    

 یافته زان کاار و باارش، زیاب و زیان    

 از غرور خود، باه خاود پاا بساته باود     

 بااااز دانااام، زمااارۀ اساااالم چیسااات

 نَااازَّلَ الفرقااااان و هااام انعامشااااان 

 دم به دم از فضل حاق اکارام ماسات   

 سُااابُل ره نماااای خلاااق و هاااادیّ  

 پیشاااااوای اتقیاااااا و اصفیاسااااات 

 برتااار اسااات از اولاااین و آخااارین   
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 تاست، یا طبل تهی اسا جمله با معنی

 الزم آماااد دیااادنِ ایااان طُمطُاااراق 

 این حرارت چون باه جاانش درفتااد   

 ظاااهر خااود را بااه دیاان آراسااته    

 اعتمادش بود بار خاود، نای باه غیار     

 مصاار و شااام و بصااره و بغااداد دیااد 

 ده باااه ده مهماااانی و مهااار و وفاااا 

 گرچاااه دانساااتند حاااالش عارفاااان

 زآنکه هر مشرب به جایی در خور اسات 

 یسات هر غزالی را ز مُشاک اوصااف ن  

 بااااود القصّااااه دو شاااایخِ ناماااادار

 هاار دو را بُااد شاایخ ابوالعبّاااس نااام  

 باااود در کرماااان مقاااام مهتااارین  

 گفت حیدر کز پیمبر رخصات اسات  

 هست در فضالش بسای اخباار ازیان    

 از شااعف آمااد بااه قاازوین آن مُحیاال

 چااون بدیاادش شاایخ خااادم را روان 

 خاااادم آماااد در زماااانش دور کااارد

 شد خجل رُهبان روان شاد زان دیاار  

 فااات ساااویِ خانقااااهِ آن اماااین   ر

 نااام چااون بدیااد از دور شاایخ نیااک 

 پااس فاارود آرش بااه جااای معتباار  

 آنقاادر ماادّت کااه باشااد پاایش مااا  

 کرد خاادم آنچاه پیارش گفتاه باود     

 چون بدیاد اکارام و لطاف آن کاریم    

 بعد چل روز آماد و دساتور خواسات   
 چون شنید آن شیخِ دین از وی سخُن

 ایمااادّت چااال روز باااا ماااا باااوده 

 ساااافرۀ خیرُالبَشَاااارآماااادی باااار 

 تمغز علم از جمله چیزت آگهای اسا  

 روم تاااا وارهااام زیااان افتاااراق مااای

 جامااه گردانیااد و رفاات اناادر بااالد   

 لیاااک در بااااطن نفااااقش خاساااته 

 خیاارسُااوءِ ظَاانَّش بسااته باار وی راه  

 تااا عااراق آمااد جهااان را شاااد دیااد  

 در همااه شاااهر و والیااات باااا صااافا 

 لیااک اظهااارش نکردنااد آن شااهان   

 مظهاار کاال ساایرت پیغمباار اساات   

 خاتن آن نااف نیسات   جز به صاحرای 

 رِ همااه شااهر و دیااار  هاار دو مشااهو 

 مهتااار و کهتااار، عیاااان انااادر اَناااام

 لیاااک در قااازوین مکاااان کهتااارین 

 اساات لجنّةة ا زآنکاه قازوین شاهر بااابُ   

 ظاهر اسات آن سایرِ رُهباان را بباین    

 تااا ببینااد قاادر و جاااه آن خلیااال    

 گفااات آن بیگاناااه را زینجاااا باااران 

 هم ز شایخ و مجلساش مهجاور کارد    

 رفاات تااا کرمااان حاازین و بیقاارار    

 اسِ مهتاار، قطااب دیاانشاایخ ابوالعبّاا

 گفاات خااادم را باار او کاان احتاارام   

 خاااادمت او کاااان باااارای دادگاااار 

 ریاااا احتاارام و خااادمتش کاان بااای  

 هااا نمااود ریااا و سُاامْعه خاادمت  باای

 ماادّت چاال روز شااد آنجااا مقاایم    

رخصاات از شماساات ! روم ای شاایخ ماای

 گفاات گااویم بااا تااو، رماازِ مِاانْ لَاادُن 

 ایسااارا آساااوده انااادرین مهماااان 

 فَا دَعْ ماکَاادَرصَااخُااذْ مَااا! بخااورهااان
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 آمااادی تاااو باکثافااات پااایش ماااا 

 موافااق گاارد و بااا مااا یااار شااو! هااان

 کسااااوت بیگااااانگی را دور کاااان  

 ایمساااتی خمااار نصااااری دیاااده  

 مستِ خمر آید به خود وقات سَاحور  

 جاااان رُهباااان از درون آگااااه شاااد

 ساار بااه پااای شاایخ افکنااد درزمااان 

 درزماااان بُرّیاااد او زنّاااار خاااویش  

 شاااد ز جملاااه تائاااب الذَنْااابَ لَاااه 

 شاااد غریاااو خلاااق، انااادر خانقااااه 

 زان سااابب ببریاااده شاااد زنّارهاااا  

 چناین بایاد گشاود   قفلِ صندوق این

 گیااردساات! لطااف فرمااا ! یااا الهاای 

 واقفاای باار حااال و باار اساارار ماان   

 آمااااادم در خانقااااااهِ حضااااارتت 

 خلعااات صااادق و صااافا دارم امیاااد

 زیااان درِ عااازّت برافااارازی سااارم  

 اندر آن حالت که باودم پایش ازیان   

 بااااارفکن پاااااردۀ پنااااادارم از دل

 برگشاااا بااار دل ز فقااار احمااادی  

 در پااای خاصاااانِ خویشااات راه ده 

 رد مکاان زیاان درگهاام  ! یااا الهاای 

 تو باه فضالت جبار هار مافاات کان      

 از دلِ رُهباااان فکنااادی کُناااده را  

 بحر فضل و لطف حق را نیسات حاد  

 بر سر صاندوق رو، زیان گفات و گاو    

 

 هاام باادان حالاات شاادن نبااود روا    

 در وفااااداری چاااو یاااارِ غاااار شاااو  

 دل ز دیاان احماادی پُاار نااور کاان    

 ایخااود پیچیاادهزان خراباای خودبااه

 مساات جااام احماادی تااا نفااخ صااور 

 جاااااانش فغاااااان و آه شاااااد الزم

 شااد مساالمان از ساار اخااالص جااان 

 حسارت ریخات بار رخساارخویش     اشاک 

 کو باه آهای کارده طای صاد مرحلاه      

 یکاای بااا خااویش در افغااان و آه هاار 

 شاااد بااادل باااا صدقشاااان انکارهاااا

 معناای در شااهود تااا درآیااد مُلااک  

 کان منیار   ،باه فضالت   ،قفل دل بگشا

 بااار خلاااوص نیّااات و اِنکاااار مااان  

 چشاام دارم روزوشااب باار رحمتاات   

 بعاااد ازآن فقااار و فناااا دارم امیاااد  

 الیااااقِ درگاااااه سااااازی پیکاااارم  

 !هم در آن حالات مَادارم بایش ازیان    

 اناادر هاام شااکن  ماسِااوی را لشااکر  

 تااااا نبینااااد غیاااار ذات ساااارمدی

 هااام دل آگااااه دِه  ،نفاااس مُااارده 

 گهام شاد بای   ،گرچه مان دیار آمادم   

 باار رضااایت دفااع هاار آفااات کاان    

 رحااام کااان ایااان بنااادۀ افکناااده را

 باار ساار دسااتان رو از عااون احاااد    

 نقااادش بجاااو  ،را باااازکنقفااالِ آن
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  و صنعت بر همه آمدن آن استاد خبير صاحب هنر، که سر همۀ استادان بود و در فض

ِالَی اهللِ  ااَدْعُو»کریمۀ و صنعت همه به طفي  صنعت او بود و اشارت به معنی آیۀ . فاض 

 «نَحنُ اآلخِرُون السَّابقُون» حدیث « اَنَا و  م نِ اتَّب ع نیِ ةٍع لَی ب صيرَ

 

 

 

 

3111 

 

 

 

 

 سااااقیا دِه، باااادۀ صااادق و صااافا  

 برگشاااایم قفااالِ دل را بااار کماااال 

 از عشق لیلای خاون کانم   جان و دل 

 در بیابااان ساار چااو مجنااون آورم    

 سار اهل عاالم را چاو مجناون ساربه    

 تاااا مگااار روزی ز ساااعدِ اختااارم   

 دماای آرد بااه حااالم رحمتاای  یااک

 غیاار لیلاای کااس ندانااد حااال ماان  

 

 تاااا گشاااایم مخااازنِ مهااار و وفاااا   

 وانمااایم وصااف و نعاات آن جماااال   

 غیااار لیلااای را ز دل بیااارون کااانم 

 ن آورمچاو زین چه و چون، رو باه بای  

 آتاااش انااادر دل فاااروزم زیااان اثااار

 ناقااااۀ لیلاااای بیایااااد باااار ساااارم

 وارهاااام از شاااادَّت هاااار محنتاااای

3ناقاااۀ لطاااف آرد از دنباااال مااان   
 

 

 رجوع به حکایت

 

3111 

 

 

 

 

3111 

 

 بجملااه یکاای اسااتاد خااوبااود از آن

 در صااناعت بااس خبیاار و معتباار   

 بااود معااروف همااه شااهر و دیااار    

 بُاادْ عَلَاام در فضاال و اخااالق و کاارم 

 بااااود او را آیاااات فااااتح و ظفاااار 

 او گشاااااید قفاااال و بنااااد بارهااااا

 قفاالِ کفاار و بناادِ عصاایان زو خااراب

 ر اناادر جملااه فَاان، دور از عیااوبماااه 

 عاااارف انااادر جملاااه اطاااوار هنااار 

 اوسااااااتادِ اوسااااااتادان خیااااااار 

 الْااااُمَمْهمچنانکاااه مصاااطفی بَااایْنَ 

 اتّفااااق جملااااه کاااان خیرُالبشاااار  

 باار گشااود اساات و گشاااید بارهااا    

 بااارِ عرفااان، نشاار همچااون آفتاااب   

                                                
 .نوشته است« اُدعوا»به خطا : در متن( 0
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 دارد از اِنّافَتَحْنااااااااا او کلیااااااااد

 از لَعَمااارُک تااااج و از طاااه کمااار  

 رعب او، یک ماهه ره شد صف شاکن 

 رت روز و شااب آن شااهریار در بصاای

 هریکاای در کشااورِ دیاان سااروری   

 گر چه آخار آماد از کُال، پایش باود     

 چاااون شاااود اناااوار روی او عیاااان 

 بلکااه نادیااده گشاااید قفاال دیاان    

 چااون درآمااد حُسْاانِ او در انجماان  

 در زمااان آن قفاال محکاام برکشااید 

 بااود در صااندوق، صااندوقی دگاار   

 بااود صااندوق درون جملااه زریاان   

 شااادقفاال صااندوق دروناای چااون گ 

 هاااا، منتظااارنقاااد، ناااامعلوم و دل

 دل نگااه دار و ملاارزان پااا و دساات  

 غیاارِ عشااقِ یااار بااا کااس دم ماازن  

 مساااتیِ عهااادِ اَلساااتی دلرباسااات 

 مسااتِ منصااوری بااود عااین کمااال  

 کشاد این به اسفل آن باه اَعلای مای   

 آن بیابااااد ناااااگهی صااااندوق دُر 

 آن بیاباااد رفعااات و قااارب و رضاااا 

 رهااا کاان دوزخ و باااال بااران  ! هااان

 رهااد از لنگاار تاان روح پاااک چااون 

 چااون رساایدش بااوی ماا وای قِاادَم  

 او بااه سااعیِ خااویش نتوانااد رسااید 

 درزماااانش واصااال جاناااان کناااد  

 اِلَاای اللّهااش رشااید  هاام بااود اَدْعُااوا

 رآیااااتش یااااس و اِنْشَااااقَّ الْقَمَاااار 

 او افکنااااده دیااااوار فااااتن لطااااف

 رود بااااا تابعااااان شهسااااوار  ماااای

 نمااااا باااار ساااایرت پیغمبااااری ره

 قدر و جاهش نیز بایش از بایش باود   

 برگشااااید قفااال بساااته درزماااان   

 للعاااالمین حمةةةةًزآنکاااه باشاااد ر 

 انجماان شااد گلشاان از وجااه حَسَاان 

 در درون، صااندوق دیگاار شااد پدیااد 

 درج همچااون قلااب، در جساام بشاار 

 قفااالِ زرّینااای زده بااار وی متاااین  

 هاااا فتااااد انشاااراح و حاااال در دل 

 کیفیاات، موجااود و علّاات، مُساااتَتِر   

 عشااق را باااش و بااه باااال رَو ز پساات 

 زین سخن در پایش نااکس دم مازن   

 مسااتیِ دیگاار همااه بنااد و بالساات  

 مساات انگااوری ضَااالل اناادر ضَااالل  

 کشاد  این باه دنیاا آن باه عقبای مای     

 ایااان شاااده عاااین جِمالَاااات  صُااافُر

 ایاااان فتااااد در دوزخ نااااارِ هَااااوا  

 ن تاان دوزخ چااه زایااد جااز هَااوانزیاا

 بعااد ازآن آیااد بااه جااوالن شااوقناک 

 دمبااهکشااد خاود را بااه مرکاز دم   مای 

 جذبااۀ چاااووشِ حااق خواهااد رسااید 

 فاااارغ از تشاااویش ایااان و آن کناااد

329 
 

321 
 



 دیحمّم ةنامشوق  011
 

 

 

3131 

 

 

 

 

3131 

 

 

 

 

3121 

 

 

 

 

3121 

 

 

 

 

3111 

 

 ای باااا وفاااا! باااا سَااارِ صاااندوق رو

 بااااود اناااادر وی کتااااابی معتباااار

 دیااد در وی وصااف و نعاات مصااطفا 

 جملاااۀ اوصاااافِ آن جاااان جهاااان 

 آن همااه برخوانااد و واقااف شااد ازآن

 شسات در زمان آمد به جاای خاود ن  

 بااا زبااان بااا مااردم اناادر گفاات و گااو

 هااار دم آوردی کتااااب انااادر نظااار

 مااوجِ بحاارِ عشااق و شااوق احماادی 

 آشاااکارا شاااد قیامااات در دلاااش  

 داشااتی ایاان واقعااااه در دل نهااان  

 دل مکااادّر داشااات ز افعاااال پااادر 

 بوالعجب کااری کاه او را شاد پدیاد    

 در میاااان ایااان دو، حیاااران آماااده

 چون گشاادی نساخه و کاردی نظار    

 یانِ پاادر آشاافته حااال  بُاادْ ز عصاا 

 وصف و نعت مصطفی را دیاد و باس  

 ندانست او که اصل کُلّ وی اسات  می

 عااادد در هااار دیاااار بلااابالنش بااای

 کنان در جمله حاال  روز و شب افغان

 ای گاااویم ز اصااال گاااوهرششَااامّه

 بعاااد ازآن آرَم صااافاتش در بیاااان  

 موسااای و عیسااای ازآن داده خبااار 

 ای زان خاطّ و خاال  گو شَامّه  طالبی

 

 تااا ببیناای وصااف و نعاات مصااطفا    

 سااربااز کارد از هاام بخوانادش ساربه    

 در کماااالِ رفعااات و صااادق و صااافا

 آنچااه در تااورات، حااق کاارده بیااان  

 تش رفات و حیاران شاد درآن   دل ز دسا 

 دل شکسته، جان پریشان، پای بسات 

 کُلّاای بِاادان سااو کاارده رو   لیااک دل

 شاادی شااوق درونااش بیشااتر    ماای

 زدش بااار دل پیاااپی سااارمدی  ماای 

 تاار شااد هاار زمااانی مشااکلش سااخت

 کااس واقااف نبااود از سِاارّ آن    هاایچ

 جااان بااه جااوالن جانااب خیرُالبشاار  

 توأماااانش ناااور و ظلمااات دررساااید

 جااان آماادهزیان کشاااکش باار لابش   

 ماارغِ روحااش باار پریاادی زان اثاار    

 یک طارف عشاقش گرفتاه زیار باال     

 خود ز اصل آگه نبود آن خوش نفاس 

 گلشن و گلازار حاقّ را گُال وی اسات    

 چااااون بلُوقیّااااا نهااااان و آشااااکار 

 نی به وقت گُل، همیشاه مااه و ساال   

 تااااا باااادانی، قاااادرِ ذاتِ انااااورش 

 زآنچه در تورات و انجیل اسات عیاان  

 مسااااتَتَر راقومشااااان کردنااااد آن 

 را وجاد و حاال  تا شاود زان عاشاقان   
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پيش از آفرینش  -صلّی اهلل عليه وسلّم -در کيفيت آفریدن نور حضرت رسالت پناهی 

آسمان و زمين و عر  و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ و ملک و اِن  و جنّ و 

 ةالصَّلوهعلي نات راسایر مخلوقات به چندین هزار سال و آن نور حضرت سيّد کائـ

 ً بِالسُّجُودِ َةیا م رّ ةفَتَار »داد  والسَّالم در فضای عالم قدس پرور  می

ها آفرید و در هر حجابی مدّت و از برای وی حجاب« و التَّقْدی ِ ً بِالتَّسْبِيحِةً یام رَّةو  تَار 

   بِاَنْفاسٍ فَخَلَقَ فَب عْد  م ا خَرَج  مِنَ الحُجُبِ تَنَفَّ»مدید او را بداشت به تسبيحی خاصّ 

َ هِکَ یقينَ و الشُّه داءِ و س آِئر المُؤْمِنينَ و الْم لَامن انفاسِهِ اَرْواحِ الْاَنبياء و الْاَوْلياءِ و الصِّدّ

اهللِ ص لَی  قالَ س ألْتُ ر سُولَ  -اهللُ ع نْهُمار ضِی -کَم ا رُوی  مِنْ جابِربْنِ ع بْدِاهلل الْاَنْص اری 
نورُ نَبِيّک   -صلی اهلل عليه و سلّم  -ليه و سلََّم، ع نْ اَوَّلَ شَیءٍ خلق اهللُ تعالی، قال اهللُ ع

 آخِرِ الح دیث اِلَی« جابِرُ یا
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 هاااان بلُوقِیّاااا بیاااا ای باااا وفاااا    

 تو همین وصافش بدیادی در کتااب   

 وجاود هرچاه هسات   باشد از ناورش  

 بهاار وی ایاان کاااروان کاان  فکااان   

 تاااا مقاااامِ قاااربِ او ظااااهر شاااود  

 الزم آیاااد سااانّت و قااارب حبیاااب

 عاشااقی و عشااق و معشااوقی، همااه 

 انبیااااا نااااوّابِ آن شاااااه آمدنااااد 

 را ره بااه دوسااتتااا نماینااد عاشااقان

 سااااویِ آبِ زندگیشااااان ره برنااااد

 هااااا و بناااادهابرگشااااایند پاااارده

 هااا را باار کماااال  او گشاااید پاارده  

 کنااااد داروی امااااراض نهااااان   او

 او رساااند فاارع را بااا اصاال خااویش  

 را باااا وصاااال او رسااااند طالباااان 

 حکاام نائااب گرچااه حکاام شاااه بااود

 سااااقیِ میخاناااۀ خلّااااق اوسااات   

 بشاانو از جاااان، قااادر ذات مصاااطفا  

 تار شاتاب  قربتش با حق بدان خاوش 

 عاااالم و آدم هماااه بااااال و پسااات   

 حاااق فرساااتاده ز شاااهر المکاااان   

 عاااالم و آدم باااه هااام ساااائر شاااود

 نصایب  هر کسی از وی باه حاق یاباد   

 واسااطه شااد ذات وی زیاان دمدمااه  

 بهاار مشاااتاقان باااه درگااااه آمدناااد 

 وارهاننااد خلااق را از قشاار و پوساات  

 هاااایِ غیااار، جملاااه بردرنااادپااارده

 خاااتم گاااردد آن باااه شااااه انبیاااا  

 را آن جمااااالاو نمایااااد عاشااااقان 

 او رساندشاااان باااه وصااالِ جااااودان 

 او کند بیگاناه هار کاس را ز خاویش    

 او کناااد دیاااوار هساااتی پایماااال   

 هاااا رباااودشاهنشاااهی دلصاااورتِ 

 هاار دو عااالم غرقااۀ اخااالق اوساات   
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 قربااااتِ او قرباااات جانااااان بااااود 

 رآنِااای ذاتِ وی باشاااد یقاااین مَااانْ

 کااه طغاارایِ نبااوّت، آنِ اوسااتچااون

 نائباااان را پااایش ازو رایااات نماااود 

 منظااور شاااه در حااریمِ قاادس بُااد  

 امر و دیان حاق همای بردناد پایش     

 هاااا کردناااد باااا عمااار دراز ساااعی

 غیبااات آن فریاااق نائباااانِ او باااه 

 چااون ز مشااکات پیمباار ساارورند   

 شاکن  صاف  چون معاذ و چاون علایّ  

 نائباااان صاااورت و غیبااات، یقاااین 

 نائبااااااانش، انبیاااااااا و اولیاااااااا

 خاااود نباااود از عاااالم و آدم اثااار   

 چااون ذات ویمتّحااد بااا شاااه باای  

 دوساااتان دوری مباااین در میاااان 

 عاشااق از معشااوق کاای گااردد جاادا 

 قرب و بُعاد ظااهری را اصال نیسات    

 اصاالِ موجااودات، ذات پاااک اوساات 

 

 جاااان صااادّیقان در او حیاااران باااود

 العااالمین زوساات حاصاال قاارب ربّ  

 صورت و معنای، هماه برهاان اوسات    

 باااود او در خلااااوتِ شااااهِ وجااااود  

 نائبااان مشااغول بااا خیاال و سااپاه    

 محابااا باار همااه اغیااار و خااویش  باای

 بُااد حبیاابِ حااق بااه خلوتگاااهِ ناااز   

 شاااان طریاااق بُاااد ز مشاااکات نبوت 

 الحاااق درخورناااد  نائاااب حقّناااد و 

 در حیااااتش باااوده نائاااب در یمااان

 نیساات فرقاای در میااان آن و ایاان   

 هاام بااه معناای مقتاادا  ،صااورتاو بااه

 بااا هاازاران قاارن پاایش از بیشااتر    

 جاااوهرش بُااادْ منظااار و مااارآت وی

 دوربااین بااا دوربااین گااردد قاارین    

 نیساات عاشااق، گاار دو جااا دارد هااوا 

 وصال نیسات   زمان بیجانِ عاشق یک

 اصاال فطاارت خلقاات لَااوالک اوساات 

 

و س لّم، از اهلل عليهسؤال کردن جابربن عبداهلل انصاری از حضرت رسالت پناهی صلّی

 اول چيزی که حق، سبحانه وتعالی آفریده
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 ز نباای کااردم سااؤال  گفاات جااابر ا 

 باااز موجااودات ازو چااون شااد پدیااد 

 از باااارای ذات پاکااااات در اُمَااااام 

 گفاات آدم بُااد میااان جِساام و جااان 

 از زماااااانِ روحِ آدم تاااااا جساااااد

 'اَتاایحااق بیااان فرمااوده اناادر هَاال 

 زآنچاااه اوّل آفریاااده حاااق تعاااال    

 چون به حکمت حق به قادرت آفریاد  

 کاااارد منشااااور نبااااوّت را رقاااام  

 به چنادین پایش از آن   ،من نبی بودم

 حاادّ و عاادد   دهرهااا بگذشاات باای  

 برخااوان، ز ماادح الفتاای   'اَتاایهَاال
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 تاااااا بااااادانی آدم و اسااااارار وی 

 رماااز خَمَّااارْتُ بااادانی ای پسااار   

 !گفاات پیغمباار کااه جااابِر گااوش دار

 آفریاد کاه ناورم   حق ز لطفش چاون 

 قَاااادْ جَعَلْنِاااای اهللُ فاااای قُدَّامِااااهِ 

 پاایشْ از آن بُااد عااالم قدساام مقااام 

 گه به تقدیسام، خطااب انادر رساید    

 در مقاااامِ قُااارب داد آنگاااه قااارار   

 چااار قساامت کاارد نااورم، بعااد ازیاان

 قساام ثاااانی کرساای از وی آفریاااد  

 خزنااۀ کرساای بااه ثالااث ضاام شااده 

 قساام چااارم بااا محبّاات شااد قاارین 

 هااازار مثااال اول، بااااز دَه باااا دو  

 بعااد از آنااش چااار قساام آغاااز کاارد 

 قساام ثااانی لااوح ازو پیاادا نمااود    

 قساام رابااع در مقااام خااوف داشاات 

 بااااز او را چاااار قسااامت وانماااود   

 قسااام ثاااانی آفتااااب آماااد پدیاااد 

 قساام چااارم در رضااا دادش مقااام   

 باااازکردش چاااار قسااامت آشاااکار 

 علم و حلم از قسم ثاانی یافات جاود   

 قساام رابااع در حیااا دادش محاال   

 او را دادگااارپاااس نظااار فرماااود   

 هااا[ه]پااس فاارو باریااد از وی قطاار 

 شد ز هر یک قطاره، یاک پیغمباری   

 پاااس ز فااایآ انبیاااا شاااد اولیاااا 

 طیناااااتِ او هیااااا تِ اطاااااوار وی 

 پس باه جِادّ گاردی روان ساویِ پادر     

 تاااا بگاااویم باااا تاااو سِااارّ کردگاااار 

 شاات در بیاانش، نظاار حاایِّ مجیااد دا

 اَنْشَرحْنِاااااای لُطْفِااااااهِ اِنعَامااااااُهُ  

 گااه سااجود و گااه بااه تساابیح دوام   

 آن تجلّاااای نااااور ذاتاااام پروریااااد 

 هااا بگذشاات ده بااا دو هاازار   سااال

 آفریاااد از قسااامتی عااارش بااارین  

 العااارش مجیااادجُملةةة ثالاات آماااد  

 هار دو از یااک قسام مسااتحکم شااده  

 آفااارینپااارورش دادش درآن جاااان 

 ز اماار کردگااار هااا بگذشاات  سااال

 قسااام اوّل آفااارینش سااااز کااارد   

 الماا وی گشااود  قساام ثالاات جنّاات  

 سااال دَه بااا دو هاازار آنجااا گذاشاات  

 قسااام اول، شاااد مالیاااک را وجاااود

 قسااام ثالاااث مااااه و انجااام آفریاااد 

 پاارورش کااردش چااو دیگرهااا تمااام 

 شاااد ز اوّل خلقااات عقااال، اساااتوار 

 شااد ز ثالااث عصاامت و توفیااق زود  

 پاارورش کااردش حکاایم لَاامْ یَاازَل    

 ساارنظاار اناادر عاارق شااد سااربه زان 

 صد هزار و بیسات و چاار، ای مجتباا   

 تااا بااود باار خلااق عااالم سااروری     

 بااااا سااااعیدان و شااااهیدان خاااادا
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 هااام مطیعاااان و جمیاااع ماااؤمنین

 عرش و کرسی هر دو باشاد ناور مان   

 جملاااااۀ روحانیاااااانِ کردگاااااار  

 شااد مالیااک، جملگاای از نااور ماان  

 ساارجنّاات و جملااه نعاایمش سااربه 

 عقاال و علاام و باااز توفیااق و یقااین  

 گمااان ز نااور ماان شااد باایجملگاای ا

 عشر، زان پس پدیاد شد حجاب اثنی

 داد در جملاااه حجااااب او را قااارار  

 ایاااان مقامااااات عبودیّاااات بااااود 

 هماااااه اوّل کرامااااات آمااااادهزان

 هیباات آمااد رحماات و رأفاات دگاار  

 صبر و صدق است و سکینه باا یقاین  

 سااانه در هااار مقاااام اَلاااف مااادّت 

 حق چو بیرون باردش از جملاه حجااب   

 د از آنمشاارق و مغاارب منااوّر شاا   

 کااه حااق، ایجاااد آدم را بااداد چااون

 مُنتقاال شااد نااور و بااا شاایث آرمیااد

 متّصاال شااد بعااد از آن بااا آمنااه    

 ثُاامَّ اَخرُجْنِااای الااایَ الاادّنیا لِاادین   

 للْعاااالَمِین  حمةةةةًخااااتم کُااالّ، ر 

 جاااابرا نیکاااو شااانیدی حاااال او   

 بهااارِ وی شاااد توباااۀ آدم قباااول   

 گار  نور وی باشاد باه هار ساو جلاوه     

 شاااااانو قصّااااااۀ ایجااااااادِ آدم را

 

 دیاانگسااتر همچنااین تااا یااومفاایآ

 جملااااۀ کرّوبیااااان مساااارور ماااان 

 شاااد ز ناااورِ مااان یکایاااک آشاااکار 

 هاار چااه پیاادا گشاات از نااو تااا کهاان

 مهاار و ماااه و انجاام از نااورم شاامر   

 نهاااااای انبیاااااا و مرسااااالی  روح

 هر چه موجود است در کاون و مکاان  

 هاار یکاای را حااق ز نااوعی آفریااد    

 هازار وی ساالی  شد باه هریاک مکاث   

 موجااااب قاااارب الوُهیّاااات بااااود  

 بعاااد از آن دیگااار ساااعادت آماااده 

 !علام و حلاام اسات و وقااار ای معتباار  

 شااد بیااان از قااول آن ساالطان دیاان 

 بُاااد عباااادت کاااار آن ناااور اناااام   

 در زماااین دادش قااارار مُساااتَطاب  

 زان زمااین هاام آساامان  شااد ماازیَّن

 در جبیااانش ناااور پیغمبااار نهااااد  

 شااد مُعَاانْعَن تااا بااه عبااداهلل رسااید  

 آمِنااااه شااااد ساااارفراز و غَانِمَااااه  

 قَااااادْ جَعَلنِااای سَیّاااادط للِمُرسَااالِیْن 

 هکَاااذَا خُلاااقَ نَبِیّاااک یاااا اَمااایْن   

 هااااان بلُوقیّااااا باااادان اجااااالل او 

 گشاات ظاااهر زو فااروع و هاام اصااول 

 ساااردر هماااه اطاااوارِ اشااایا، ساااربه

 رِ او چااون شااد بااه آدم پاایش رَوْ نااو
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و دميدن روح در وی و  -والسَّالم  ةعلی نَبيّنَا و عليه الصلو -در بيان ایجاد آدم صفی 

و اشارت به آیۀ  -ج  َّ جالله و ع مَّ نواله  -اوّل چشم گشودن بر عر  مجيد باری تعالی 

 یکه آدم را علي ه السَّالم بعد ازاآلیه و حم  کردن مال« فَتَلَقَّی آد مُ مِنْ ر بِّهِ» کریمۀ 

سجود و بر دو  بردن تا در بهشت و به امر حق آنجا منبر نهادن و خطبه خواندن آدم 

 در کردن و قبول کردن توبۀ  او، الَی آخرهِو در بهشت در آوردن آدم را و به 
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 حااق چااو کاارد ایجاااد آدم را ز جااود

 که تخمیر آمادش بار دسات شااه    آن

 از نَفَخْااتُ فِیْااهِ مِاانْ روحااش دمیااد  

 عاارشِ حااق را دیااد در اوج کمااال   

 هاااباار همااه ارکااان عاارش و ساااق  

 ه ال اِالّ اِلاااااهجملااااه آن بنوشااااات 

 شاااااهِ جملااااه انبیااااا و مُرساااالین

 پااس مالیااک برگرفتناادش بااه دوش

 جباارئیلش پاایش و میکائیاال هاام   

 تاااا درِ جنّااات باااه امااار کردگاااار  

 چااون بیامااد باار در جنّاات فاارود    

 امااار شاااد منبااار نهادنااادش روان 

 شاامار  از مالیااک پااای منباار باای   

 صف باه صاف اساتاده باا عازّ و ادب     

 قادر عشاارین اَلااف صااف آمااد عیااان 

 دا فرمااود جبریاال از شاارف پااس ناا

 بشااااانوند آوازِ وعااااادِ بوالبشااااار

 داده حااااااق آوازِ آدم را حضااااااور

 بُااد لباسااش، سُااندُسِ اخضاار بااه باار

 باار ساارش تاااجی مرصَّااع از طااال    

 چاااار رکااانِ تااااجِ آن ناااور بصااار  

 هااا عیااانکاارده در انگشاات، خاااتَم 

 

 پس مالیک جملاه کردنادش ساجود    

 باااا هااازاران لطاااف و اسااارار اِلاااه  

 برگشااودش چشاام باار عاارش مجیااد 

 کااس ندیااده مثاال آن در هاایچ حااال

 هااااهاااا و طااااقهاااا و بااارجکُااانج

 پاااس محماااد  رَساااولُ اهلل، شااااه    

 مینللِْعااااال حمةةةةةًمقصاااادِ کُاااال ر

 باا هاازاران مَجاد و تساابیح و خااروش  

 بااا چنااین تعظاایم و تکااریم و عَلَاام   

 انااااد او را مالیااااک آشااااکار باااارده

 آماادش از حااق ناادای لطااف و جااود 

 رُوحانیااااان  ،ناظاااارش کَرموبِیااااان 

 ایسااااتاده صاااادهزار اناااادر هاااازار

 ساار بااه پاایش افکنااده از تعظاایم رَب

 از همااه اجناااس و اطباااق و مکااان   

 رفتااا بااه قاارب منباار آینااد هاار طاا  

 سااارقااادر ذاتاااش را بدانناااد ساااربه

 شاانیدند آن همااه نزدیااک و دور ماای

 باار قااد وی از قَاادم تااا فاارق ساار    

 بااود چااون خورشااید در عااین جااال  

 ساارلعاال و یاااقوتش مرصَّااع سااربه   

 از کرامااااااتِ خداونااااادِ جهاااااان  
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 باار میااان بسااته کمربنااد ثمااین     

 تافتااه نااورش چااو خورشااید سااما   

 مشاتری  با چناین زینات چاو مااه و    

 مقاام  چون به منبر بار شاد آن عاالی   

 پس ساالمش را باه  تهنیّات جاواب    

 تافتاااه ناااور محمّاااد زان جماااال   

 زان جمااال و رفعاات و مجااد گاازین 

 پاااس بحماااداهلل بگشااااد او دهاااان

 ماادح ذات و وصااف حااق آغاااز کاارد 

 رفعاات و عِاازّ و بقااای حااق نمااود    

 در صاافات و ذات و اَساامای عظااام  

 وحدت و کثارت باه هام توفیاق داد    

 ت و اسااما و صاافاتِ حااق تمااام   ذا

 بعاااد ازآن آماااد باااه افعاااال و اثااار

 عرش و فرش و لوح و کرسی و فلاک 

 تااااا موالیااااد و نبااااات و جااااانور 

 بعد ازآن اَسمایِ ایشان، یَک باه یَاک  

 نهاااان و آشاااکار  ءجملاااه اَساااما 

 کاارده در سِاارَّش، تجلّاای حااق عیااان

 !پس ندا فرماود حاق کاای حاضاران    

 جاااشااد مالیااک زان مهاایّم جابااه  

 وفهاام و بَیِّنااات ت مااا را علاام نیساا

 اساامی مُتَّصِاافهاار یکاای از مااا بااه 

 آدم آمااااادهمظهااااارِ کااااال ذات 

 گفت حق فرموده باودم پایش ازیان   

 کاااز بااادیعِ فطااارتم باشاااد عیاااان 

 پااس شااما گفتیااد زو آیااد خااالف   

 گفته باودم باا شاما کاای حاضارون     

 این همان ذات شریف است ای فریاق 

 باااود از رضاااوانِ جنّااات آن یقاااین  

 سااارابااار جمیاااعِ جنّااات و ایاااوان  

 شاااد خراماااان مظهااار پیغمباااری  

 مالیااک را سااالم بعااد ازآن کاارد او  

 انااد خیاال مالیااک، بااا صااواب    داده

 ظاااهر اناادر غایااتِ حُسْاان و کمااال  

 گشااته حیاارانش مالیااک اجمعااین   

 باار حقااایق کاارده بُاادْ جاااری زبااان  

 در میااانِ هااردو خااوش پاارواز کاارد  

 اسااارار حاااق را در گشاااود  مخااازن

 دادِ معناااای داد، در بسااااط کااااالم

 در مراتااااب جملااااه را تفریااااق داد

 امبااار مالیاااک کااارد تقریااار آن امااا

 در ظهااور فااوق و تحاات و بحاار و باار 

 کااائن و ماکااان همااه انااس و ملااک  

 هر چه ظاهر کرده حق، در خشاک و تار  

 برشاامرد از گاااو و ماااهی تااا فلااک   

 کااائن و ماکااان بگفاات آن شااهریار   

 باود چاون بلبال باه گلشان در فغاان      

 اسااام ایااان اَشااایا بگوییااادم روان   

 رَبَّناااااا گفتناااااد العِلْااااامَ لَنَاااااا  

 ذات غیاااار مَاعَلَّمتَنااااا ای پااااااکْ  

 نیساات ره بااا اساام دیگاار منصَاارِف   

 مفخاااااار ذرّاتِ عااااااالم آمااااااده 

 کاانم پیااادا خلیفااه در زماااین  ماای 

 ره دهااام او را باااه ملاااکِ المکاااان  

 او کنااد عصاایان و مااا پاااکیزه صاااف 

 اِنِّاااای اَعْلَاااام اَنْتُمُااااوا التَعلَمُااااون  

 سااجده فرمااودم شااما را زیاان طریااق
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 نیسات پایش علام ماا چیازی نهاان      

 حااقّ آمااد یقااین  پااس باار آدم اماارِ 

 نُاااازْل آدم باااار درِ باااااغِ بهشاااات
 شد به خاواب  [او]زمان کرد راحت یک

 که آگه شاد ز خاوابش بوالبشار   چون

 حااق ز پهلااوی چااپش موجااود کاارد

 بعااد از آن شااد اماار حاایِّ الیاازال    

 اساااب میماااون آوریدناااد از جَناااان

 کَااانَ اَلْفَاای عااام پاایش از آدمااش   

 جااز بااراقِ مصااطفی اساابی دگاار    

 لطااف کردگااار  بااا هاازاران فضاال و 

 سَااااارا ناقااااه آوردناااااد از جنّاااات

 پس بدین تعظایم بردناد در بهشات   

 روزی در جَناااان باااود قااادری نااایم

 گفاااات بااااا آدم خداونااااد کااااریم

 جنّاات شااما را شااد عطااا    نعمااتِ

 کرد شایطان حیلاه و مکار و فساون    

 خااورد سااوگند او بااه حاایِّ دادگاار   

 !هساات گناادم ملااک الیَبْلَاای، باادان 

 در تاانعّم بااود و در عاایش و حضااور 

 چون دوحرف از لوحۀ عصیان بخواناد 

 تخااات وی پرّیاااد بااار روی هاااوا   

 جبرئیاال آمااد بااه اَمْاار لَاامْ یَاازَل     

 تاااج عاازّت رفاات و ذلّاات آماادش   

 شد ملک با وَحش و طیر، از وی نفور

 اوفتااااد از جنّااات و قااارب خااادا   

 اهلل بااااااب انبیااااااا  یاآن صفااااا

 قاارب سیصااد سااال یااا کمتاار ازیاان 

 صد زیان مقاال   صد و دوصدّو سه یک

 ای اناااادر زمااااین و آسااااامان  ذرّه

 ینتاااا فااارود آیاااد ز منبااار آن اَمااا 

 !سِرشاات خااوشباود انگااورِ بهشات ای  

 الزمِ خاااواب اسااات ترکیااابِ تاااراب

 دیااد حااوّا را نشساااته چااون قمااار   

 آدم و حااوّا بااه هاام مسااعود کاارد    

 تااا درآینااد در بهشاات، آسااوده حااال 

 باااود پااارورده باااه امااار مساااتعان  

 تعاااالی آن دَمَاااش  آفریاااده حاااقّ  

 تااارنیسااات از میماااونِ آدم خاااوب 

 شااد سااوار، آدم باارآن اسااب آشااکار  

 نیاااز راکاااب ناقاااه راگشااات حاااوّا 

 سرشااتبااا مالیااک جملااه روحااانی  

 کاآن باود پانصاد ز ساالِ ایان جهاان      

 باااش در جنّاات بااه زوجاات در نعاایم 

 لیااک زیاان گناادم مخااور، التَقْرَبَااا    

 زان فسااونش کاارد، از جنّاات باارون  

 ضاارر ماان شااما را خیاار خااواهم ناای  

 هار کاه خاورد از وی، بماناد جااودان     

 مکاار شاایطان اوفکناادش در غاارور   

 حیاران بمانااد  ،جَساات ازوتااج وحُلّاه   

 گفاات آدم، گشااته عاصاای باار خاادا  

 پس برون کاردش ز جنّات زان عمال   

 صااد هاازار اناادوه و محناات آماادش  

 زو گریاازان، جملااه از نزدیااک و دور  

 ساارای پاار عَنااا   در چنااین محناات 

 صاااااحب توقیااااعِ ملااااک اصااااطفا

 باااود در گریاااه مااادام آن ناااازنین  

 شاااد روایااات جملاااه دارد احتماااال
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 اش سایالب خاون   ی بر چهاره شد می

 یاااد کااردی قاارب و عاازّ حااقّ تعااال 

 قارب و اُناس یاار    رفات  ،جنّات  رفت

 زآنچااه در رنااجِ فااراق آدم کشااید   

 شااارح آن زاری، نگنجاااد در بیاااان 

 چااون ز حااد شااد نالااه و افغااان او   

 آساامان ناااالن شاادند  جملااه اهاالِ 

 در فغان و نالاه هار یاک کاای خادا     

 وتااب سوخت آدم را جگار زیان پایچ   

 ران تااارا نباااود کناااار  بحااار غفااا 

 غاام وارهاااندساات وی گیاار و ازیاان

 یااا اِلااه العااالمین درمانااده اساات    

 

 ارِ الجُنُاااونالنَّااا ةُقاااال هاااذَا جَمْااارَ

 کااردی و رفتاای ز حااال هااا مااینالااه

 شاادی تغییاار حااالش، زان شاارار ماای

 چشم و گوشِ کس ندید و نای شانید  

 کاای عیااان گااردد بااه تقریاار زبااان   

 شاااد زماااین و آسااامان گریاااان او  

 ساااکنان اَرض هاام حیااران شاادند   

 عفااو کاان از آدم ایاان جاارم و خطااا  

 نیست پیش علام تاو چیازی حجااب    

 !رعفاااو فرماااا جُااارمش ای آمرزگاااا 

 زخااام او را مااارهم فَضااالت بماااان  

 از همه، غیر تو دسات افشاانده اسات   

 

 - ع لَی نَبيّنا و عليه السَّالم -در بيان عتاب کردن حضرت حق، سبحانه و تَع الی آدم را 

تعالی و شفيع آوردن حضرت رسالت پناهی و تضّرع و زاری کردن آدم به حضرت  باری

 های دیگرقبول شدن توبۀ آدم م ع  مأمولو  -ص لَّی اهلل عليه و سلَّم  -را 
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 تعاااالی کااارد آدم را عتااااب  حاااقّ

 خاود سِرشاتم طینتات   دسات من باه 

 سااجده فرمااودم مالیااک را ز جااان  

 کااردم جملاااه را از بهاارِ تاااو   اماار   

 ات دادم باااه بااااالی ساااریر  جلاااوه

 سااز  زآنکه ایشان بار تاو بودناد نکتاه    

 بااار دلااات کاااردم تجلّااای مَشْاااتَهَر

 جنّاااات تاااارا دادم تمااااامنعمااااتِ

 خصاال باشی شاکور و خاوش  ایبنده

 شااد زیااادت آن همااه فضاال و کاارم 

 عهاااد و پیماااان را نیااااوردی بجاااا 
 

 کااز چااه شااد بنیاااد عهااد تااو خااراب 

 خلاااق کاااردم باااا هااازاران زینتااات

 تاو مسجودشاان   ،گشته ساجد جملاه 

 تااا بداننااد عِاازّ و جاااه و قاادرِ تااو     

 باار مالیااک همچااو خورشااید منیاار  

 ماان تاارا باار جملااه باااز  جلااوه دادم 

 ساارتااا شاامردی اساام اَشاایا، سااربه  

 دور باااش از گناادمت، گفااتم ماادام  

 ناااه کَفاااور و ناااه عَناااود و بااادفعال

 عهاااد بشکساااتی و مانااادی در الااام

 !ایااان بُاااوَدْ آیاااین ارباااابِ وفاااا     
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 گفااات آدم رحااام فرماااا اِی کاااریم

 از تاااو خاااواهم یاااا اِلاااه العاااالمین 

 پیکااارم را مثااالِ اوّل خااااک سااااز 

 رحاام کاان باار دیاادۀ گریااان ماان   

 ا اِغْفِاااار لَناااااَااربَّناااا! یااااا الهاااای

 ام هر چه کاردم، بار تانِ خاود کارده     

 مسااتغفرم از جاارم خااویش   ،تااائبم

 بگاااذر از زجااار و عاااذابم از کااارم  

 حاقِّ آن ذاتای کاه دادیاش از شارف     

 مااان واقفااای بااار محنااات و زاریّ 

 چاون باه او  شد خطاب از حضرت بی

 العاااالمین گفااات آدم کاااای اِلاااه  

 آن محمّاااد زبااادۀ کاااون و مکاااان 

 اسااام وی دیااادم نوشاااته آشاااکار  

 باااز باار لااوح و همااه صَاافحِ سَااما    

 زان مرا معلاوم شاد کاآن پااک ذات    

 حاااقت قااادر ذاتِ آن پااااکیزه جاااان

 ز گناااه، بااااز آمااادمتوباااه کاااردم ا

 وجااانم رو بااه ویراناای نهاااد  جساام

 مرحماات فرمااا و لطااف، ای کردگااار 

 پاااس نااادا آماااد ز جبّاااار جهاااان 

 ایچاااون حبیااابم را شااافیع آورده 

 چااون شاادی عااارف بااه قاادر ذات او

 وی بخشااایدمت گااانجِ عطاااا بهااارِ

 ره دهااام در بحااار و بااارّ عالمااات  

 در مکااان و المکااان جااوالن دهاام   

 مشااکلم را حاال کاان، ای حاایِّ علاایم 

 مثااال اوّلاااین  ،بااااز خااااکم سااااز  

 ناات و سااوزوگداز تااا رهاام زیاان مح 

 گر نبخشی، نیست جاز خُساران مان   

 هَااابْ لَنَااااا فَاااارْحَم لَنااااا عِصااایَانَنَا

 ام از ماان آمااد آن باادی بااد کاارده    

 تااو از جاارمِ ماان صاادباره باایشفضاالِ

 کااان قباااولم بهااار شااااه محتااارم  

 اشاارفِ اَشاارافِ خلقاات هاار طاارف    

 ماان رحاام کاان باار ذلّاات و خااواریِّ  

 بگاااو ،کزچاااه دانساااتی حبیااابم را 

 باشاااد یقاااین او حبیااابِ حضااارتت

 کااه نااورش از جبیاانم شااد عیااان آن

 هااای عاارش، ای کردگااارباار سُاارَادِقْ

 جاااباار همااه ابااواب جنّاات جابااه    

 باشاااد اَشااارف از جمیاااع کائناااات  

 محنااات وارهاااانجاااانم از غرقاااابِ

 منفعِااال باااا نالاااه،  دمسااااز آمااادم 

 وهوشاام باااب حیراناای گشاااد  عقاال

 پاشد ز هام ایان پاود و تاار     ور نَه، می

 ایاان زماااان پااذیرم توبااۀ تااو     ماای 

 ایگاااوی از میااادان معنااای بااارده  

 معتاااارف باااار جملااااۀ آیااااات او  

 الَسْاااامَا و ملااااک اصااااطفااعَلَّاااامَ 

 از مالیاااااک بگاااااذرانم مقااااادمت

 زآنچااه در وهماات نیایااد آن دهاام   
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 صایب دهم زآنت ن ،خواهیمی هر چه

 چاون باه در کاردی مارا    ! گفت یارَب

 ام، بادان دشامن یقاین   جمع ساازی 
 آن لعین را چون شوم مانع ز خاویش  

 بااه توحیاادم یقااین ! گفاات یااا آدم 

 چیساااات آن توحیااااد  ال اِال اِلااااه

 ذکاار ایاان بساایار کاان در هاار زمااان

 کُشاااد او را باااه صاااد زاری زار مااای

 شاانو! اساات ای آدم راه وصاال ایاان 

 شااااد قبااااول توبااااۀ آدم ازیاااان  

 باااااز آدم یافاااات ملااااک اِصااااطفا

 بااااود آدم بعااااد از آن الزم باااار او 

 ایاان زمااان مااا هاام شاافیعش آوریاام

 گرچااه جاارمِ ماان ناادارد حاادّ و مَاار 

 توبااۀ مااا را بااه رحماات کاان قبااول  

 بااااود آدم تااااا دمِ آخاااار چنااااان 

 در خاااال و در ماااال باااودش قااارین 

 

 بهاار جاااه و رفعاات و قاارب حبیااب   

 از نعااایمِ جنّااات و قااارب و عطاااا   

 تااو همچنااین ماان دشاامنِ دشاامنِ

 تااا ماارا نایااد بااه پاایش  ! دور سااازَم

 لعین صن وی کش زانخویش را،در ح

 حاایِ جاارم و گناااه شااد محمّااد مااا 

 باار عاادوی مااا و تااو تیاار اساات آن   

 زیان مشاو غافال، تاو در لیال و نهاار      

 وصل ما خواهی، جاز ایان راهای مارو    

 چاااون شااافیع آورد خیرالمرسااالین 

 مجتباااا شاااد یافااات توفیاااق هُااادا 

 وگاو  در همه وقات و زماان، آن گفات   

 زآنکاااه میاااراثِ پااادر را درخاااوریم 

 خیرُالبشاااار کاااان شاااافیعم آدم و 

 حااااقِّ بابااااا آدم و حااااقّ رسااااول 

 دان مونساااش، ناااام حبیاااب غیاااب 

 لِلعااااالمین حمةةةةةًاُنااااس ذکاااار ر

 

 ةَامر کردن باری تعالی بر آدم صفی عليه السَّالم به وصيّت کردن و به مالزمت عُرْو 

 الْوُثقَی قولَ   اِلَه اِ  اهلل محمّدٌ رسول اهلل

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 

 

 قااتِ آخاار اماارش آمااد، از خاادا    و

 خواند آدم، شایث را در نازد خاویش   

 روم اکناااون ازیااان دار فناااا   مااای

 را ز مان بشانو باه جاان    این وصایت 

 الاوُثقَی جاادا  ةُُمشاو زیاان عُاروَ  ! هاان 

 قاااااول ال اِلاااااه اِال اهلل خااااااوان  

 نشاااائۀ اوّل ز نااااور ذات اوساااات  

 سااراکاان وصاایّت رحلاات آمااد زیاان  

 کاایش گفاات ای فرزناادمن پاااکیزه  

 سااااوی دارالملااااک اقلاااایم بقااااا  

 زین غرض موجود شاد کاون و مکاان   

 کااین بااود در دیاان و دنیااا مُلتجااا   

 رَساااااولُ اهلل دان پاااااس محمَّاااااد 

 زان سبب، سرخیل موجاودات اوسات  

 محااااارم اسااااارار ربّ العاااااالمین 

341 
 



 055  نامهابیات شوق
 

 

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 فخاااار جملاااه انبیااااا و مرسااالین 

 باار تااو فرزناادم وصاایّت ایاان بااود   

 ود ساااز ایاان حاارز متااینهیکاال خاا

 را پیوناادکنبناادبااه جااان ایاان! هااان

 زیاان وساایلت دائماااً دلشاااد باااش   

 منبااااعِ جملااااه سااااعادت آمااااده

 خااتم کااردم زیاان وصاایّت، ای پساار

 پس ز جنّت، هدیه حق ارساال کارد  

 طاای کآمااد از جنّاات باارون  بااود نَمْ

 امااار فرماااود آدم و بگشااااد سااار   

 دیاااد در وی شاااکل جملاااه انبیاااا 

 اه هاامدیااد اوصااافِ جمااالِ کعباا   

 گااوش کاان، ای زباادۀ اهاال قبااول   

 

 حااق را دیاان بااود  جملااۀ خاصااانِ  

 کااین بااود حِصاانِ حصااین خااائفین  

 دیاان و دانااش را باادین خرسااندکن  

 بر تاراش  خو، به وی کن غیرش از دل

 نهایااات آماااده وصاااف ذاتاااش، بااای

 حق دهاد توفیاق و هام بخشاد ظفار     

 جااان پااااک آدم از آن، حاااال کااارد 

 باااود در تاااابوت آن نماااط انااادرون 

 برگرفاات آن نمااط و بگشااادش دگاار 

 باااود از شااایثِ نبااای تاااا مصاااطفا  

 کعباااه باشااااد قبلاااااۀ خیااااراالُمَم 

 داساااتان دیگااار از مااادح رساااول   

 

در بيان تشریف و تعظيم کعبۀ معظمه ز اد ها اهللُ تشریفا و تَعظِيما و شرف مجاورت بيت 

 مشرفه و نگاه داشت ادب برآن
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 گااار ز رَشِّ ناااورِ حاااق داری صااافا 

 ه باشااد مظهاار اِجااالل حااق   کعباا

 انبیااااااا و اولیااااااا و صااااااالحین

 تاااو ز آدم، گیااار تاااا خااااتم هماااه 

 رو باادو کاارده ز هاار نزدیااک و دور  

 مَعبَااااد خاصّااااان درگاااااه خاااادا 

 طَهِّاارا بَیْتِاای ز حااق شااد احتاارام    

 هساات در نقاال صااحیح از مصااطفا  

 چون عروسای حشار ساازد، کردگاار    

 ای هفتااااد هااازار از در هااار حلقاااه

 و جمااال بااا هاازاران زیناات و زیااب 

 برناادش زیاان نسااق تااا مدینااه، ماای

 قبلااه کاان تااو کعبااه را ای بااا وفااا    

 جملاااۀ امّااات بااارین شاااد متّفاااق  

 بااوده و باشااد در او تااا یااوم دیاان    

 کعباااه دمدماااه کااارده در تعظااایمِ 

 در حیااات و در ممااات، اهاال قبااور   

 الْقُاااااارَا داده تشااااریفش خاااادا اُم 

 الحااارام  زان تقااارمب یافتاااه بیااات  

 مهااار و وفاااابحااارِ رحمااات منباااع 

 حلقاااۀ ناااورش باااود هفتااااد هااازار 

 طائفااان، چساابیده باشااند اسااتوار    

 ظاااهرش سااازد بااه اجااالل کمااال   

 بااااا مالیااااک، طائفااااانش مُتَّفَااااق 
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 چااون باارآرد مصااطفی ساار از تااراب 

 پااس نباای گویااد سااالمش را جااواب

 !چیساات حااال امّااتم  ! کعبااۀ حااق

 کعباااه گویاااد ای نبااایِّ مجتباااا    

 طائفاااااان و زائااااارانم را تماااااام  

 خواهم از حق، جُرم آن جملاه یقاین  

 کاان شاافاعت، تااا ببخشااد کردگااار  

 نقاال کردنااد از حساان، شاایخ گاازین

 شاامارعَااالی مکّااه باای گفاات کااز مَ

 ، عیاان  روی ایشان همچو قارص ماه  

 جملااه گوینااد ایاان فریااق باصاافا    

 غیاار ایشااان را نباشااد ایاان محاال   

 پااس ناادا آیااد باار ایشااان آشااکار    

 نیساااتند اینهاااا ز جااانس انبیاااا   

 هنااداللّ هااا جیْاارَت بیاات لیااک ایاان

 ایاان همااه تشااریف بَیاات کبریاساات 

 هار کااه ساار بار عَتبَااۀ ایاان در نهاااد  

 ا و اولیاااااصااااد هاااازار از انبیاااا  

 هااار کاااه زد در راهِ ساااعیِ او قااادم

 مغفرت خواهی، به ساوی وی شاتاب  

 بشانو ایان تعظایم و تکاریمش دگار     

 

 حجااب  گویاد ساالمش بای    کعبه مای 

 بعد از آن با وی کناد حُسان خطااب   

 ده جاااوابی تاااا شاااود زان اُلفاااتم   

 لجااااء کُااالِّ اُمااام، خااااصِّ خااادا  مَ

 پاایشِ حااقّ دادم شاافاعت اهتمااام   

 بااااقی امّااات تاااو دانااای، ای اماااین 

 وارهااااان از نااااار و در جنّاااات درآر

 ناقااال از شااااهِ رُسُااال صااادر اماااین

 ساااربدارد زان میاااان هفتااااد هااازار 

 جملااه خلااق حشاار حیااران اناادر آن 

 !انبیاینااااد یااااا ز نساااال انبیااااا   

 آفاارین باار فضاال و جااودِ لَاامْ یَاازَل   

 خلااق، از صااغار و از کبااار  باار همااه 

 نااااااه ز اوالد کاااااارامِ آن تِقااااااا 

 واز غریبااااان و مقاااایم درگهنااااد  

 شرف از فضل و احساان خداسات  وین

 حاااق دَرِ انعاااام و فضااالش برگشااااد

 جااان فاادا کاارده باارای ایاان فضااا    

 جاارمِ او حااق، محااو سااازد از کاارم   

 تا باه فضال حاق رهای از هار عاذاب      

 کااارده حاااق اعاااالمِ آدم بُوالبَشَااار  

 
 سبحانه و تعالی بر آدم صفی عليه السَّالم وحی کردن حق
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 چناایندر سِاایَر دیاادم نوشااته ایاان  

 او روایااات کااارده از صااادر  کباااار 

 کااه فااارغ شااد ز میثاااق اُمَاام چااون

 خاااادایِ عااااالمم ! گفاااات ای آدم

 کّااه بااا مَننااد همسااایگان   اهاال م

 گشااته در معناای، همااه مهمااان ماان

 از وَهَااااب اِباااان مَنَبِّااااه آن امااااین 

 وحاای شااد از حااق باار آدم، آشااکار  

 حااق خطااابش کاارد بااا لطااف و کاارم

 مکّااه و ملااک و مالیااک باایش و کاام 

 زائاااران درگهناااد در هااار زماااان   

 ساازد آن جملااه را احسااان ماان  ماای
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 مکّاااه را پیوسااااته، دارم در امااااان 

 مااویجَااوق از بناادگان ژولیاادهجَااوق

 الحااارام رو نهااااده، جاناااب بیااات  

 اکباااااار بااااار زبااااان  نعاااارۀ اهلل

 چون کند لبّیاک و ساعدیک آن فتاا   

 همچنااان لبیااک و سااعدیک همااه  

 انااد جملااه زان لبیااک، مساات افتاااده

 رده بار عاارض، روان  اشک خونین کا 

 کاار مان اسات   روز و شب از جان، طلب

 ساازد کااو را بااه انعااام و کاارم    ماای

 رسااااانم از کراماااااتم باااادو  ماااای

 قصد غیری چاون نکارده زیان سافر    

 مکّااه را قاادر و شاارف پیاادا کاانم    

 جلوۀ قدرش دهام بار خااصّ و عاام    

 رفعااتش بخشاام بااه یااک پیغمبااری 

 کاااو باااود از نسااال فرزنااادان تاااو 

 او کناااادکعباااه را رَفااااع قَواعِااااد  

 کااانم انبااااء عاااین زمااازمش  مااای

 هم حَارم باا حِِالّ باه میاراثش دهام      

 پاااس مَوَاقیااات و مشااااعِر را تماااام

 طائفاااان آیناااد زان پاااس اَزْ اُمَااام  

 رسااند اقااوام، قَرنًااا بعااد قَاارَن   ماای

 تااا رسااد نوباات بااه شاااه سااروری   

 نااااام او باشااااد محمّااااد در انااااام

 اوساات خااوان ساااالر جملااه کائنااات

 یفاو بااود والاایِ ایاان، بیاات شااار    

 گااردد حاارم  درزمااانش پاااک ماای  

 زیااب و زَیاانِ مکّااه و یثاارب ازوساات 

 او بااود مقصااود مااا از هرچااه هساات 

 از هماااه آفاااات و عاهاااات جهاااان  

 از همااااه اطااااراف، گَردآلااااوده روی

 از شاارابِ شااوقِ حااق مساات ماادام   

 جملااه کااوه و دشاات بااا او در فغااان  

 کنااد بااا وی ناادا   جملااه اَشاایا ماای  

 باار فلااک رفتااه خااروش و زمزمااه    

 انااد باار مثااالِ سااایه، پساات افتاااده  

 ا باار طاارف جااان بسااته احاارام فناا 

 کااار ماان اساات آمااده مهمااان، طلااب

 محتااارم ساااازم باااه اناااواع نعَااام   

 وجاو  زآنکه آماد بهار مان، در جسات    

 بهااارِ ماااا پیماااوده راه بحااار و بااارّ  

 زائاارانش را بااه خااود شاایدا کاانم    

 شااهرتش گیاارد همااه ملااک و مقااام 

 پاکْ ذات و پاکْ دیان، نیاک اختاری   

 ناااامش اباااراهیم، نقاااد جاااان تاااو  

 او کناد در عماارت، جهاد و هام جِادّ     

 کااانم مَتبُاااوعِ خلاااقِ عاااالمش مااای

 چون خلیلش، خواندم از لطاف و کارم  

 مقاااامکااانم اِعاااالم آن عاااالی  مااای

 وکاااماز هماااه ارکاااانِ عاااالم بااایش

 جای، پااک از جملاه درن  شوند آن می

 باشاااااد از اوالدِ تاااااو پیغمباااااری 

 او باااود خاااتم رُسُااال، خیااارُالکالم  

 مظهاار ذات اساات و اَسااما و صاافات  

 لطیااف اوساات، اناادر ظاااهر و باااطن 

 از خبااااث مشااارِک و نصاااب صااانم

 روشاانی مشاارق و مغاارب ازوساات    

 عاااالم و آدم هماااه، بااااال و پسااات  
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 للعاااالمین طغااارایِ اوسااات حمةةةةًر

 تااابِ زلفااش فتنااۀ عشّاااق ماساات   

 دیااادِ او، دیااادارِ ماااا باشاااد یقاااین

 والیااش ره دریاان درگاااه نیساات باای

 مَارَمَیْاااتَ اِذْ رَمَیاااتَ شااااهد اسااات

 رفاااع کااان مااایم وجاااود کائناااات 

 ر باار شاارع او انعااام ماساات  منحصاا

 اُمّااااتِ او بهتاااار از کاااالّ اُمَاااام   

 بهاار طااوفِ بیاات مااا از هاار فریااق   

 جَااوقاز وطاان آینااد بیاارون جَااوق  

 جملااه، مااو ژولیااده گَاارد آلودگااان  

 بهاارِ مااا از خااویش بیگانااه شااده    

 دم یقااین گاار بپرسااندت ز مااا آن  

 مااان بااادان آلودگاااانم در غباااار   

 اناادرون در ذوق و بیاارونش خااراب  

 وس خاااالی شااادهاز هماااه آز و هااا

 گشااته مجنااون بهاار لیلاایِ حاارم    

 در وفاااای ناااذر کوشاااند آن فریاااق

 بااا چنااین حااال آمااده مهمااان مااا  

 ای وصاف حارم  شانیدی شامّه  ! هاان 

 بشااانو از اوصااااف پیغمبااار، دگااار 

 

 هاا نارگس شاهالی اوسات    جان جان

 نااور رویااش بَهجَاات مشااتاق ماساات 

 مَاانْ رَآنِاای قَااد رَاَی الحَااقْ را ببااین   

 هاار کسااای از ذاتِ او آگاااه نیسااات  

 ماایم را بااردار احمااد، واحااد اساات   

 یماان وی رساای در بحاار ذات تااا بااه

 دم زان رهگااذر اکاارام ماساات  بااه دم

 قبلاااۀ ایشاااان کااانم بیااات و حااارم

 رسااد باار ضااامر، از فَااجّ عمیااق   ماای

 جااانِ هاار یااک غرقااۀ دریااای شااوق 

 از مااااژه خااااونِ جگاااار پالودگااااان

 باااا فاااراق و رناااج همخاناااه شاااده 

 جااواب از مااا بااده آدم چنااین ! هااان

 موی ژولیاده باه خااک افتااده، خاوار     

 خواب خشت بالش گشته خاکش جامه

 شاااده گوهرهاااای اجاللااای پااااار ز 

 زنااد زان شااوق در وادی قااادم   ماای 

 مست شوق و روز و شاب انادر طریاق   

 چون چنین شد الزم است احسان ماا 

 کااو بااه ذات مصااطفی شااد، محتاارم 

 گفتاااه باااا موسااای عماااران دادگااار

 

به کوه طور جهت مناجات  -علی نَبِيِّنَا و عليه السَّالم  -رفتن حضرت موسی کليم 
به وعدة حقّ سبحانه که پيش ازآن به حضرت  -الله و ع مّ نواله ج  َّ ج  -باری تعالی 

موسی عليه السّالم وحی فرموده بود که بعد از هالک شدن فرعون به تو کتابی خواهم 
و لَمّا جآء  »فرستادن که بنی اسرائي  بدان عم  کنند و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ 

 اآلیه الی آخره« نَاتِمُوس ی لِميقَا
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 وقاات میقااات کلاایم آمااد کنااون    

 یِ ماانهساات مجنااون طالااب لاایال 

 دلااای کاااو بشااانود راز جناااونبااای 

 غیااار او فاااارغ ازیااان ساااودای مااان
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 شااااورش سااااوداییانِ آن جمااااال 

 چاااون کلااایم اهلل آن دریاااای ناااور 

 بهااار میقاااات معااایّن باااا خااادا    

 وحااای فرماااوده بااادو پروردگاااار   

 تااا کااه باشااد آن امااام رحمااتش    

 دساااتگیر خلاااق گاااردد در عمااال 

 ترجماان  او بای  حق، سخن گویاد باه  

 شاااد رفیاااقِ راهِ او هفتااااد کاااس  

 جملااه را زیاار جَبَاال موساای نشاااند 

 طااور از اماار اِلااه  [ ه]کاارد[ ه]چااار

 کااس نگااردد واقااف از قاارب و مقااام

 باااود کاااوهِ طاااور بیااارون و درون  

 هرچه بود از وحش و طیر و مارو ماور 

 مااار و مااورِ حاارص و ساادّ ماسِااوا    

 از مالیااک، طااور نااور آونااگ شااد   

 عصاایان و هااواتاان چااو پاااک آیااد ز 

 ظلمااتِ اَمّاااره پاایش آیااد بااه راه    

 و آز و مکر و شاهوت اسات  و حرص بخل

 ایااان باااود رأسِ ذمیماااه، ای پسااار

 طاااور، نفاااسِ مطمئنّاااه در صااافت

 عالمااان باار صااورت علاام و عماال   

 سااارا درنگنجاااد انااادر آن خلاااوت 

 موساایِ عمااران چااو خواهااان آمااده 

 غیااار ذات مصاااطفی را ای اجاااال  

 لاایْ مَااعَ اهلل حجّاات و برهااان بااود   

 هاام لَعَمْاارکْ بااین وَانْشَااقَّ الْقَمَاار    

 مشرق و مغارب ز ناورش ناام یافات    

 بااود او مقصااود و مااا باااقی طفیاال  

 در شب اَسْرَی به نزد خاویش خواناد  

 کاای بااود در جااان مغااروران مااال    

 آن رساااولِ حاااق، سپهسااااالر طاااور

 ساااوی طاااور آماااد کلااایم مجتباااا 

 دهاااد او را کتاااابی مشاااکبار    تاااا 

 نمااااا گااااردد ز بهاااار امّااااتش  ره

 وارهناااد از جملاااه افعاااال دغااال   

 بشاانود موساای بااه گااوشِ جااان روان

 عالمااااان قااااوم و پاااااکیزه نفااااس

 بااا شااما پیغااامِ حااق خااواهم رساااند 

 هفاات فرسااخ شااد ز تاااریکی ساایاه  

 حااق چگونااه گفاات بااا موساای کااالم 

 جملااه مااار و مااور ازو رفتااه باارون   

 انااد، دورجملااه را زآنجااا مالیااک ر  

 جمااع کاای گااردد بااه فاایآ کبریااا  

 عقاالِ کاالّ از هیباات آن، دنااگ شااد 

 موسااایِ دل راز گویااااد باااا خاااادا  

 هفاات فرسااخ، هفاات اخااالق تباااه   

 پس حسد با کبر، جمله ظلمات اسات  

 چااون ذمیمااه شااد حمیااده مسااتقر  

 ، چو موسی جان، خدا شد معرفات دل

 دار و گیاارِ ایاان جهااان طااول اماال   

 غیااارِ جاااانِ مساااتِ مشاااتاقِ لقاااا  

 مُوسَااای صَااااعِقاً زان آمااااده   خَااارَّ 

 هیچ کس را نیسات آن قارب و محال   

 سِااارّ ماااا اَوحااای، بیاااان آن باااود   

 کَااانَ فَضْاالُ اهلَل عَلَیْااک اناادر نگاار    

 عاارش و فاارش از نااامِ او آرام یافاات  

 بهاار او آراسااتند ایاان یااوم و لَیْاال    

 کاااائن و ماکاااان نثاااارش برفشااااند 
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 هر کاه زیان ره، او باه میقاات آماده     

 که در ظلماات، موسای زد قادم   چون

 هاار سااه را کردنااد از موساای بااه دور

 خوش خراماان رفات بار فاوق جَبَال     

 شاااده دیااد هااا بگآساامان را باااب 

 دیااد آنگااه کااز مالیااک هاار طاارف  

 کلااایم باااا ادب اساااتاده موسااایّ  

 بُاااد کلااایمُ اهلل را عاااادت چناااان  

 بر سار افکنادی گلیمای باس سایاه     

 جبّاااااه و پیاااااراهن، ایااااازار و ردا

 هاام کالهاای از نمااد بااودش بااه ساار

 جبّاااه و پیاااراهنش در بااار یقاااین 

 بُااد عصااایِ او دو شاااخه در کفااش  

 االماااین گفاات باااا وی آنگهاای روح  

 اند تَجَلِّیاااات نظاااار تااااا نسااااوز 

 بااااود اَسااااود غالباااااً دسااااتار او  

 ایساااتاده تکیاااه کااارده بااار عصاااا 

 آمااااد آوازی ز غیاااابش ناگهااااان 

 ز ماا بشانو ساخن   ! آن که ای موسی

 بشاانو از ماان کااه خاادای عااالمم    

 مکاااانم آشاااکار  زماااانم بااای  بااای

 انادر زباان  « کُان »چون بکاردم امار   

 خاود شاد کلایم   در سجود افتاد و بی

 ودفرماودش ود ! وقت ساجده نیسات  

 کان زآنکاه مشاتاق تاواَم    سخن! هان

 من چه گاویم پایش تاو   ! گفت یارب

 نیساات از علماام نهااان ! گفاات آری

 قااااتِ مناجااااات آماااادهموساااایِ و 

 بااا کراماااً کاااتِبین شاایطان بااه هاام  

 حضااورهاار یکاای رفتنااد سااویی باای 

 آن کلااایمِ حاااق کالماااش را محااال 

 ظاااهر آمااد در نظاار عاارش مجیااد   

 در هاااوا، صاااف بساااته از راه شااارف

 زن گشااته ز باایم بحاار جااانش مااوج 

 که خواهستی شدن بر طور جاان چون

 جاناااب طاااور آمااادی آن پادشااااه  

 باااودش از پشااامِ شاااتر آن مجتباااا 

 آن ردایِ اُشاااتری بااار کتاااف و بااار 

 بااود کفشاای از اَدِیْمَااش همچنااین   

 جبااارئیلش یاااار و دیگااار رَفْااارفش 

 ای گاازین  باار رخِ خااود کااش عمامااه

 تااااب، کااای دارد تجلّااای را بصااار   

 همچااو برقااع مااایلش باار چشاام و رو 

 آیااد ناادا منتظاار کااز حااق چااه ماای 

 چااون صاادایِ رعااد، کآیااد ز آساامان 

 زباااان و ترجماااان راز کهااان   بااای

 و جملااااه آدماااام  خااااالق اَشاااایا 

 جمله را باشاد ز مان ایان پاود و تاار     

 جملاه پیادا و نهااان  نقاش بسات ایان   

 چااون شاانید او وحاای علّااام علاایم   

 گفات و شانود    دارم باا تاو مان   ! خیز

 حاااااافد و خلّااااااق و رزّاقِ تاااااواَم

 ماااوحااال موجاااودات، دانااای موباااه 

 ای نَاااه در زماااین ناااه آسااامان ذرّه
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 آنچاااه بااار دل بنااادگان را بگاااذرد 

 در شاابِ تاریااک باار ساانگ ساایاه   

 گااار رود ماااور سااایاهش بااار زبااار 

 تااویی مختااار مااا ! لیااک ای موساای

 هوشاات سااویِ رازم کاان گااروگااوشِ

 دوساااتانم خاااوش باااود  دوساااتیِّ

 ز و ناازش در وصاال  کِشام زان را  مای 

 که موسی گفات یاارب، در جاواب   چون

 گو ساخن  که موسی حاضرم می! هان

 چون ز حق بشنید این لطاف و کارم  

 تپیاد  خود میهمچنان مدهوش و بی

 چاه مادهوش آمادی   ! گفت یا موسی

 گفاات موساای از ساار عجااز و اَنااین  

 چااون بگفااتم یااارب از شاارم و حیااا 

 آتااش خجلاات بااه جااانم درفتاااد    

 ای موساای باادانباااز حااق فرمااود کاا

 چون مرا خوانَد مان از لطاف و کارم   

 یااک مااا را بشاانود  بنااده، چااون لبّ 

 در دلااشاهاام فزایااد حُاابِّ مااا اناا  

 در عبااادت، روز و شااب باار آسااتان  

 الزمِ خاادمت شااده دائاام بااه خیاار  

 جااانرا بادل کاارده باه  جسام خاااکی 

 فشانده جمله منازل کارده طَایّ   جان

 مقاااامی مناااازلش  در مقاااامِ باااای 

 ر و یُسْاامِع بااودایاان زمااان بِاای یُبْصِاا

 این زمان بای یُابطِش و منصاور شاد    

 ایاان زمااان وارساات از جملااه کَاادر  

 در ملک وحدت سرور استاین زمان 

 از دویااای بگذشاااته و یکتاااا شاااده 

 جَاااوازِ علااامِ ماااا ره نساااپَرد    بااای

 اشاااتباه ماااین بااایتحااات ارضِ هفت

 بیاااانمش دارم ز رفتااااارش خباااار 

 منتهاااادارم تااارا بااایدوسااات مااای

 بااا تااو گاااویم نقااد اساارارم شااانو    

 راز و ناااازم جملاااه را دلکاااش باااود 

 آنگهااای بنماااایمش ناااورِ جماااال   

 آماادش لبّیااک از حضاارت خطاااب   

 کان  هر چه خواهد خاطرت زان عرضاه 

 و ز پااا افتاااد هاام هااوشگشاات باای

 چون به هوش آمد، خطاب اندر رساید 

 شاای نااه، از چااه در جااوش آماادی آت

 ماان خجاال گشااتم خداوناادا یقااین  

 یااااک فرماااودی عطااااا از کااارم لبّ 

 خااودی آمااد خااودی باار باااد داد باای

 دوست گیارم چاون یکای از بنادگان    

 یااک و سااعدَیک و نعاام  گااویمش لبّ

 جااان دهااد در طاعاات مااا ساار نهااد 

 هاام برویااد تخاامِ عرفااان از گلااش   

 جااان فشااان باشااند دائاام، دوسااتان 

 زغیاارخااالی میااانهمچااو ناای بسااته

 گشااته فااارغ از همااه کااون و مکااان  

 از شااارابِ الیزالااای گشاااته حااایّ   

 کلّاای مشااکلشجااا بااهحاال شااده آن

 ایاان زمااان باای یَنْطِااق و یَصْاانع بااود 

 یمشای و مشاهور شاد    ایان زماان بای   

 ایاان زمااان شااد واقااف سِاارّ قَاادَر     

 هم به صورت هم به معنی رهبر اسات 

 مساااتِ دیااادار آماااده شااایدا شاااده
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 لطاافِ مااا، الینقطااع بااا وی بااود     

 پیشااواز آیاام بااه لطااف و هَرولَاااه    

 کاااران ایااان هماااه راز و نیاااازِ بااای

 زان که ناید در حسااب ! چون بگویم 
 

 !کای باود    زمان بی ماا وجاودش  یک

 کَاااانَ لِلَّاااه، شاااد کناااون اهلل لَاااه   

 شااد کلاایم اهلل و حااق را در میاااان   

 واهلل اَعلااام بالصّاااواب  ،خاااتم کااان 
 

 
با حق، سبحانه و تعالی و از غایت الطاف  -علی نبيّنا و عليه السَّالم  -گستاخ شدن موسی 
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 وگااو یابااد رقاام  اناادکی زان گفاات 

 اربااع و عشاارین هاازار آمااد کااالم   

 قااول دیگاار آمااده هفتصااد هاازار    

 زان همااه قااول اصااح شااد معتباار   

 گاادازصااد هاازاران ناااز و راز جااان  

 لطف و احساان و عطاا  چون بدید آن 

 بنمااا جمااال  ،آرزویاام شااد ز حَااد  

 کاس کاو لِقاا را منکار اسات     رغم آن

 کِاای کلاایمِ حااق کنااد نااوعی سااؤال 

 وی روشن بُاد ایان معنای از آن   پیش

 خاود از شارابِ وحایِ دوسات    بود بی

 خود و گساتاخ باا حاق بُاد نادیم     بی

 که در جنّت، دَر اسات شد گمانش آن

 دَیْکقَااالَ رَبِّاای خَااالِقِی شَااوقِی لَاا   

 لَاانْ تَرَانِاای آمااد از حضاارت جااواب  

 !جماال  فاانی چاون ببیناد آن   چشمِ

 ای زان آشااکارگاار شااود یااک ذرّه  

 زین چنین حرفی که راندی بار زباان  

 وقتش درگذر زین گفات و گاو  نیست

 شد مُهَایِّم موسای از گفتاارِ خاویش    

 حااقّ تعااالی گفاات ای مختااار مااا   

 دی کااارمگااار کناااد عاااون خداونااا 

 گفتاااه باااا موسااای خداوناااد اَناااام  

 چنااین کردنااد نقاال ای هوشاایارایاان

 ارباااع و تساااعین هااازار انااادر خبااار

 نیااااز در میاااان آماااد ز لطاااف بااای 

 کااارد جُااارأت گفااات بنماااایم لقاااا 

 کاای در پاارده باشاام از وصااال تااا بااه

 خااواهشِ موساای لِقااا را مخبِاار اساات 

 کااان بااود باار انبیااا وجااه محااال     

 مااوجِ اَرناای آماادش از بحاار جااان    

 مگر ظنّش که در فاردوسِ اوسات  شد 

 ساار زد از قلاابِ وی ایاان اماار عظاایم 

 وقااات دیااادارِ وصاااالِ دلبااار اسااات

 طَاااالَ اَرنِااای وَجْهَاااکَ اَنظُااارْ اِلَیاااکْ
 مکن موسی شاتاب ! نیست وقتش، هان

 چشاامِ باااقی بایاادت وقااتِ وصااال    

 باار تااو ناای دَیّااار مانااد ناای دِیااار     

 نگنجااد در مَضاایق کُاانْ فَکااان   ماای

 فاانی مجاو   وقت این، بااقی اسات در  

 حَصْاار شااد در جاارأت اطااوار خااویش

 نیساات کااس را طاقاات دیاادار مااا    
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 چاااون بتاباااد پرتاااوِ ناااورِ جماااال  

 آن چااون غبااارکُااه شااود از هیبااتِ 

 ایغیاارِ مااردن نیساات دیگاار چاااره  

 یَاازَلگفاات موساای ای قاادیم لَاامْ   

 را قاوّت ایان کاار نیسات    کاس گرچه

 تار اسات  با جمالت مُردنِ من خاوش 

 ماان جذبااۀ شااوق تااو شااد ساااقیّ  

 ماااونسِ جاااانم خیاااالِ رویِ تُسااات

 فشااندن شاد حیاات   بر جمالت جاان 

 بااا وصااالت مااردن آمااد باار  ماان  

 ماارا کاار آیاد  جمالات جاان، چااه  بای 

 چااون شاادم مسااعودِ وصاالِ کبریااا  

 دمبااهگاار نباشااد لطااف عاماات دم  

 بهاار دلااداریش، باااز آمااد خطاااب   

 ماان بیناادازم نظاار، سااوی جباال    

 پااس تااوانی دیااد، تااو دیاادار مااا    

 طور از هم شاکافت  ،چون تجلّی کرد

 خَاارَّ مُوسَاای صاااعِقاً افتاااد مساات    

 از پاااس سَااابْعین آالف از حجااااب 

 گشت ظاهر، قادر درهام زان جماال   

 بیمااااران و هااام دیوانگاااانجملاااه 

 جملااه عااالَم ساابزه و گُاال بردمیااد  

 ها سارنگون، افتااد و خاوار   جمله بُت

 پرتاااااوِ ناااااورِ تجااااالّیِ جلیاااال  

 چااون بهااوش آمااد کلاایم ساارفراز   

 جااارمِ گساااتاخیِ بناااده درپاااذیر  

 آماادش از حااق خطاااب مهرناااک    

 ماان تاارا بگزیاادم از خلااق جهااان    

 قصااور تااا رسااانی اماار مااا را، باای   
 

 کااس نیااارد تااابِ آن در هاایچ حااال 

 تاااب آتااش ناااورد خاشاااک و خااار   

 ایخااود چااه باشااد عاشااق بیچاااره   

 ای کااااریم مهربااااانِ باااای بَاااادَل 

 با کریماان کاار کاس دشاوار نیسات     

 وصااالت، زناادگی دردِساار اساات   باای

 ماان زان یکاای، صااد گشاات مشااتاقیّ

 رُوحاام از نساایم کااوی تُسااات    رَوحِ

 رخِ تاااو زنااادگی باشاااد مماااات بااای

 وصاال باشااد ماار  ماان زناادگی، باای

 بایاااد مااارا  از هماااه دیااادار مااای  

 صااد جااانم فاادا ! هاار چااه بااادا باااد 

 هاااممحاااو گاااردد عاااالم و آدم باااه

 ماا شاراب  خاواهی ز وصال  گر تو مای 

 گااار شاااود او را قااارار انااادر محااال 

 گُااال تاااوانی چیاااد از گلااازار ماااا   

 م را بتافااتپاااره پاااره گشاات و عااال  

 بر زمین غلتیاد و کلّای شاد ز دسات    

 قاادر یااک درهاام نمودنااد آفتاااب    

 یافاات عااالم زیناات و زیااب و کمااال 

 جملااه صااحّت یافتنااد اناادر زمااان   

 هااایِ شااور شاایرین شااد پدیااد ز آب

 شاارار گشاات نِیْاارانِ مجوساای باای   

 کااارد اهااالِ شااارک را زار و ذلیااال 

 توبااه، از سااوز و گااداز ! گفاات یااارب

 ن مگیار این زمان مؤمن شادم، بار ما   

 مشااو اناادوهناک ! گفاات یااا موساای 

 ترجماان  گاویم ساخن، بای   با تاو مای  

 خلااق را، آری ز ظلماات سااوی نااور   
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و معذرت نمودن و طلب ارشد  -علی نبيّنا و عليه السَّالم  -توبه کردن حضرت موسی 

خَلَقَ اهللُ آد م  »و اقرب طریق قرب حقّ سبحانه و تعالی کردن و اشارت به معنی حدیث 

 الحدیث «َ بِي دِهِ و غَرَس  الفِرْد وس  بِي دهِف َب   التَوْرِو کَتَ بِي دِهِ

 

2121 

 

 

 

 

2121 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 

2141 

 

 

 

 توبااه کااردم ای اِلااه  ! گفاات یااارب 

 تاار زآنچااه باشااد پاایشِ تااو مرغااوب 

 را جز تو کاس نیست چون درماندگان

 ده مااارا تعلااایم چیااازی از کااارم   

 مِلک من گردد رضاا و قارب دوسات   

 دم زان برفزایااااد قااااربتم  بااااهدم

 هاار نفااس باشااد ماارا، فااتح و ظفاار 

 موساای باادانحااق تعااالی گفاات ای 

 گااااو ماااادام را ماااای ذکاااار اِالّ اهلل

 ماادّت چاال سااال شااد! گفاات یااارب

 تاااری ارشاااادکنگااار باااود فاضااال

 آماااد از حاااق بااااز موسااای را نااادا

 هاااا و زماااینروز محشااار، آسااامان

 وآنچااه باشااد در میااان ایاان و آن   

 ساارگاار نهنااد در کاافِّ میاازان سااربه

 چااون بساانجد، راجااح آیااد باار همااه

 بااااز فرماااودش خداوناااد جهاااان   

 کاااار تاااو یاباااد ازآن نشاااو و نماااا 

 خاواهی کاه مان   یمِ من، همای ای کل

 تاارباشاام از جاناات بااه تاان نزدیااک 

 ات از سَاااوادِ عاااینِ پااااک دیاااده   

 از کااالم تااو کااه هساات اناادر دهااان 

 تاار باشاام بااه تااو زیاان همااه نزدیااک

 دائاام ایاان دارم مااراد ! گفاات یااارب

 دساات ماان گیاار از کاارم بنمااای راه  

 تااار وز خالیاااق بهتااار و محباااوب  

 دساااااتگیر و یااااااور و فریاااااادرس

 دمبااهتااا ز ماان خشاانود باشاای دم  

 تاا بارون آیام ز هار چاه غیار اوساات      

 هااار زماااان آیاااد نااادایِ حضااارتم  

 نماناااد در نظااار  للَّاااهاغیااار وجاااهُ 

 گماان  گر تو خاواهی قارب ماا را بای    

 ود باشااام والسَّاااالمتااا ز تاااو خشاان  

 وِردم این ذکر است و ایانم حاال شاد   

 بنااده را، از لطاافِ خااود دلشااادکُن   

 تاری خاواهی ز ماا   ازیان فاضال  ! هان

 جملاااه خلااااق اوّلااااین و آخاااارین 

 هاار چااه باشااد ز آشااکارا و نهااان     

 باشاادش ایاان کلمااه در کفّاای دگاار  

 ببااین فضاال و کمااال مرحمااه ! هااان

 خااواهی رضااایم جاااودانگاار تااو ماای

 قاااام کبریاااا خااااص گاااردی در م 

 دوساات باشاام بااا تااو در سِاارّ و عَلَاان 

 تااربلکااه از لااب تااا دهاان نزدیااک   

 ات تااااا بیاااااض دیاااادۀ بگزیااااده  

 تاار آیاام ازآن  ماان بااه تااو نزدیااک   

 محاارم رازم تااو باشاای مااو بااه مااو    

 !العباااااد ای خداوناااادِ جهااااان ربّ 
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 گفااااات حاااااق اهلَلُ اِال اهلل گاااااو  

 فرسات  دم از جان درودش مای  دم به

 ماان مقاایم گاار تااو خااواهی دوسااتیّ

 او پیوساااته حُااابِّ ماااا باااودحُااابِّ 

 اساااتقرباااتِ او قربااات رحماااانی 

 مَاان رَآنِاای قَاادرَ اَلحااق ذات اوساات  

 قبلاااۀ حاجاااات باشاااد درگهاااش  

 چون کلایم اهلل بشانید ایان خطااب    

 بااود اَلااواحش بااه دساات آن محتاارم

 بُاااد نوشاااته از یاااداهلل آن کتااااب  

 هااام یاااداهلل طینااات آدم سِرشااات 

 هاا دَه باود یاا نُاه، هفات و پانج      لوح

 دست خاود اناداخت زود   جمله را، از

 رفت انادر خاود فارو، تاا یاک زماان      

 مَااانْ محمَّاااد قَاااالَ حَتَّااای اِنَّاااهُ    

 آن محمّااد کیساات تااا ماان بهاار او  

 حسااب چون دهام بار وی درود بای   

 تاارباشاای از رُوحاام بااه تاان نزدیااک 

 آگهاام کاان تااا کااه جااان یابااد قاارار 

 آگهاام کاان تااا دلاام یابااد ساارور     

 آگهااام کااان از حبیبااات ای کاااریم

 ه گااردم آگهااش آگهاام کاان تااا کاا  

 باااز، حااق فرمااود بااا موساای خطاااب

 کاان بشاانو حبیاابم را صاافات گااوش

 تااو روشاان کاانمقاادر و جاااهِ وی بااه

 گااار نباااودی وی نباااودی کائناااات

 نَااه فااراز عاارش و نَااه تَحااتَ الثَاارا   

 وحش و طیر و اِنس و جاان [و]نَه، نبات 

 نَااه، نباایّ و نَااه ولاایّ نااه آن و ایاان  

 پااااس مُحَمَّااااد  رَسُااااولُ اهلل جااااو 

 تااا شااوی بااا قربااتِ مااا هاام سرشاات 

 دوسااتی کاان بااا حبیاابم ای کلاایم   

 در جهااانّم دشااامنش را جاااا باااود  

 اسات هجرت از وی، خصلت شایطانی 

 لِاای مَااعَ اهلل فرصاات میقااات اوساات  

 حاااامیِ وی عصااامت شاهنشاااهش  

 غیرت آماد، حَصار کاردش در جاواب    

 جملاااۀ تاااورات بُاااد بااار وی رَقااام  

 هست این معنی، عیان بر شیخ و شاب

 غَرسِ فاردوس بارین، آن یاد بِکشات    

 آن روایاات جملااه حااق دان زو ماارنج 

 پایش اساتاده باود   ساکت سربهگشته 

 بعااد از آن در نطااق بگشااادش زبااان 

 لَااایْسَ لااای قُااارب  بِغَیْااارِ حُب اااهُ    

 یااااابم انااااادر بارگاهاااات آبااااارو  

 جنااابدر رضااا، سااازی ماارا عااالی   

 از کاااالم و سااامع و اطاااوار بَصااار   

 ریاازد ز هاام ایاان پودوتااار ور نَااه ماای

 ریزد ز هام تان همچاو طاور     ور نَه می

 تااا کلیماات بااا حبیااب آیااد ناادیم    

 چااه غیاارت آمااد از اساام شااهش گاار

 موساای تاا نّی را شااتاب ! گفاات هااان

 آگااه از آن خورشااید ذات تااا شااوی 

 را جااان، ازآن، گلشاان کاانم عاشااقان

 عااااالم و آدم، نااااه آثااااارِ حیااااات 

 نَاااه بهشااات و دوزخ و ارض و ساااما 

 ناای، مالیااک بااا همااه کااون و مکااان 

 ناااه خلیااال و ناااه کلااایمِ راه باااین 
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 گاار تااو ننمااایی بااه فضاالش اعتااراف

 اناات را بااه آتااش بسااپرمجساام و ج

 ور حبیاابم را تااو باشاای دوسااتدار   

 دوست دارم من ترا خاوانم باه پایش   

 ریاساات مااا، باای او وصاالتوصاالت

 چااون نظاار کاارد آن کلاایم مجتبااا  

 گاازاف دَه باای سااه عاادد زان جملااۀ 

 پااس چنااین فرمااود حاایِّ ذوالجااالل

 ایهست در جنّت، به هار یاک خاناه   

 باار درخاات طااوبی و باار  و ثماار   

 گلااااازار او در میاااااان گلشااااان و

 باااز، باار هرچااه میااانِ دوزخ اساات   

 در میاااانِ قلااااب مااااه و آفتاااااب  

 باااار همااااه بنوشااااته ال اِالّ اِلااااه  

 شُااکر کاان باار دادۀ مااا ای کلاایم    

 آنچااه مانااده از کتاااب مااا عیااان    

 چون تو گفتی مَنْ محمّد، زان سابب 

 گاار بااه فضاال حااق، نَااه اقاارار آوری 

 هر چه داری دوست، بر خود همچنین

 بااار ساااما د تاااورات، پَااارّ   جملاااۀ

 هاااا را برگرفااات انااادر زماااانلاااوح

 تاار داری محمّااد را یقااین   دوساات

 کلیماای تااو ماارا ! گفاات ای موساای 

 پااس حبیاابم اَفضاال آمااد از کلاایم  

 از کاارم در هاار زمااان ! گفاات یااارب

 پس محمّد چاون ز مان، اَفضال باود    

 باه تاو گفاتم کاالم    ! گفت ای موسی

 چااون محمّااد را سااخن گااویم عیااان

 آرمااش باار عاارش بااا صااد عاازّ و ناااز

 از عاااذابِ ماااا کجاااا ماااانی معااااف 

 و خلیااال سااارورمگرچااه باشااای تااا 

 شاامارکاانم بااا تااو کراماات باای   ماای

 پیشِ من باشی ز جمله بایش و بایش  

 وصاالِ مااا خااواهی نمااودم راه راساات 

 هااا پریااده بعضاای باار ساااما    لااوح 

 مانااده بُااد باااقی بااه اطااوار خااالف   

 باااا صااافات و ذات و مُلاااک الیااازال

 ایهاااار رواق و خیمااااه و کاشااااانه 

 ساارباار همااه اشااجار جنّاات سااربه   

 اوباااااار تمااااااامیِّ در و دیااااااوار  

 هاا بارزخ اسات   هرچه در ماابین ایان  

 حسااب بای  و کرسی، زآنچه در عرش است

 ، گاااواهللَّاااهپاااس محمَّاااد  رَساااولُ ا

 تااو کلاایم و او حبیااب و مااا کااریم   

 را و باااش از شاااکران بگیاار آن! هااان

 هااا پریااد سااه، باار عاارش ربّ   لااوح

 نخااال حُااابّ او، ناااه در باااار آوری  

 دوساات داری بهاار وی، ورنااه یقااین  

 عااارش کبریاااارود از تاااو باااه  مااای

 !گفااات ای دارنااادۀ کاااون و مکاااان 

 یااا ماارا، فرمااا تااو فاارق آن و ایاان    

 مااااجرا او حبیاااب مااان باااود بااای  

 حق همین است ایان، باه علّاام علایم    

 ترجماان  کنای باا مان ساخن بای      می

 چون حبیاب و اَجمال و اَکمال شاود    

 خواناادمت باار طااور و کااردم احتاارام 

 بگاااذرانم برتااار از هفااات آسااامان  

 ، باااززبااان، گااویم بااه او اساارار   باای
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 تاااا مقاااام قااااب و قوساااین آورم   

 البَصاار بینااد جمااال  چشاام مااازاغ 

 زآنچه نگذشاته اسات بار قلاب بشار     

 اَوحَاای بااه وی رسااانم سِاارّ مااا ماای

 بادان ایان را یقاین   ! گفت ای موسی

 چاون باادو ایماان ز جااان آرد کساای  

 زآنچااه فرمایااد حبیااب مااا عیااان   

 غیاار دوزخ نیساات دیگاار جااای او   

 هر کاه شاک آرد باه ذات ساروریش    

 ی کاانم محااوش نشااان  از مساالمان

 مسااکن وی نیساات جااز نااار سَااقَر   

 گااار نباااودی مصاااطفی و امّاااتش  

 قطاااارۀ باااااران نبااااارانم یقااااین 

 ایدانااه ،کاااهیباار ِ ،نااه گیاااهی 

 کساان، کاو را ز جاان    گر نباودی آن 

 تابعاااااانِ سااااایرت پیغمباااااریش

 کااردم هااالک مااابَقی را جملااه ماای 

 اهلل راگاااااار نبااااااودی قااااااائلون

 زمااان نااار سااقر   گماشااتم درماای

 نفااسردانیاادمی، در یااک نیساات گ

 گاااار نبااااودی شاااااکران نعمااااتم

 آسااامان را کردمااای آهااان یقاااین 

 هاااا را کردمااای آتاااش عیاااانکااوه 

 خااااک را خاکساااتری انااادر وحَااال

 گاار نبااودی اهاال طاعاات در زمااین 

 شد در زمین جمله عصاات  خََسْف می

 !بااااز موسااای گفااات ای پروردگاااار

 پیش، از من باا کسای گفتای ساخن    

 گفت حق، گفتم باه آدم پایش ازیان   

 در حضااااورش سِاااارت کااااونین آورم 

 زان جمااال آیااد بااه اجااالل کمااال   

 نااه شاانیده گااوش و ناای دیااده، بصاار

 تاااا کناااد زان عاااالَمِ اَسااارار طااای  

 للعاااالمین حمةةةةًناااور وی شاااد ر 

 نااازد ماااا اکااارام او باشاااد بسااای   

 هر که یک حارفش تجااوز شاد از آن   

 شاااد مُخلّاااد منااازل و مااا وای او   

 در کمااااال رفعاااات و پیغمبااااریش

 از خلااادِ جناااانساااازمش محاااروم 

 الْمَقََااار صَاااارَ هَاااذَا نُزلُاااهُ بِااائْسَ    

 دیااانِ پااااک او و شااارع و سااانّتش 

 ناااای، برویااااانم نباااااتی از زمااااین

 ایکاشااانهناای ،باااغناای ،شااجرناای

 فشااااندوساااتدار و تابعناااد و جاااان

 جااان فاادا در تاااب زلااف عنبااریش   

 نفاس بار روی خااک   تا نمانادی یاک  

 پااااس محمّااااد اِباااانِ عبااااداهلل را 

 ساار ا سااربهباار جمیااعِ اهاالِ دنیاا   

 تاااا نمانااادی هااایچ از دَیّاااار، کاااس

 کماار در طاااعتم  روز و شااب بسااته 

 جملااه رویااین کردماای روی زمااین   

 مثااال انگشاااتی درختاااان در میاااان

 کردماای باار اهاال عصاایان و حیَاال   

 شاادندی هااالکین اهاال عصاایان ماای 

 گااار نباااودی عااازِّ فخااار کائناااات  

 ای قاادیم لَاامْ یَاازَل باای جفاات و یااار 

 نبعدِ من گویی به کس، بر گاو باه ما   

 بعااد ازیاان گااویم محمّااد را یقااین   
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 ا ورا خشاانود گااردانم ز خااویش  تاا 

 

 کو حبیب ماست، قدرش هست بایش 

 

از حقّ سبحانه و تعالی  -علی نبيّنا و عليه السَّالم  -درخواست کردن حضرت موسی 

خواهم که بپرسم ولی حيا مانع می شود حقّ تعالی و تقدّس  که یا رب بعضی چيزها می

 يان ما و تو، هيچ حجابی نيستخواهی که در مفرمود که یا موسی بپرس هرآنچه می
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2441 

 

 

 

 

2441 

 

 

 

 

2411 

 

 

 

 

 جاود گفت موسای ای باه تاو قاائم و    

 مااه و خُااور از فضال تااو تاباان شااده   

 باااودِ هااار باااودی ز تاااو دارد نَاااوا 

 دارم انااادر ساااینه اَسااارار نهاااان   

 گر باود رخصات ز لطاف حاق تعاال     

 آماادش از حااق خطاااب مسااتطاب  

 کان ساؤال  هرچه باشد در دلات مای  

 عرضِ حالِ جانِ مشتاقان،خوش است

 گفااات موسااای ای قااادیم الیااازال 

 گاار محمّااد شااد حبیااب و محتاارم  

 تااار یاااا اُمَّاااتم دوسااات اُمّاااتِ وی

 گفاات بااا موساای خداونااد جهااان    

 از جمیااااااعِ امّتااااااان انبیاااااااا  

 بهااارِ عااازت مصاااطفی کاااانِ ادب    

 برگزیدسااتم ماان ایشااان را یقااین   

 باادان! باااز حااق فرمااود ای موساای 

 آن خصاااائل آورناااد ایشاااان بجاااا  

 گفات موسای آن خصاائل کان بیاان     

 پااس کاانم تعلاایمِ امّاات آن خصااال 

 گفاات حقّااش پاانج وقاات اناادر نماااز

 ات و روزه و حااجّ و جِهاااد پااس زکاا 

 حرمااات عاشاااور دارناااد آشاااکار   

 پااس نمااازِ بااا جماعاات جمعااه هاام 

 از تاو گاردان اسات ایان چارخ کبااود      

 آن حیااران شااده  عقاال اناادر  دیاادۀ

 مَااا یَشَااا  للَّااهز آب و تاااب یَفْعَاالُ ا 

 شااود لاایکن حیااا مااانع از آن    ماای

 عرضااه دارم بااار جنااااب ذوالجاااالل 

 در میاااان ماااا و تاااو نباااود حجااااب

 گرچه مخفی نیست بر ما، هایچ حاال  

 عجز خود گوید مارا باا آن خاوش اسات    

 خااااالق اَشاااایا و اِبااااداعِ جااااالل  

 آمااادم مااان هااام کلااایم و مُغتااانم 

 بیااان، دِه راحااتم پاایش تااو، فرمااا   

 امّاااااات او بهتاااااارین امّتااااااان  

 تااار دارم فریاااقِ مصاااطفا  دوسااات

 این کرامات شاد بدیشاان، زان سابب    

 بااااار جمیاااااع امّتاااااان اوّلاااااین 

 دَه، خصااالِ نیااک دادمشااان عیااان   

 باااا ارادت از سااار صااادق و صااافا   

 یااااد گیااارم جملاااه را ای مساااتعان

 قائاادِ ایشااان بااود در جملااه حااال    

 حاضاار آینااد، از ساار صاادق و نیاااز   

 شاااند از هماااه مناااع و فسااااددور با

 پااااک سااایرت جملاااه و پرهیزکاااار 

 گذارناااد آن فریاااقِ محتااارم   مااای
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  در تااو عصاایان آورنااد! گفاات یااارب

 کننااد ایشااان گناااهماای! گفاات آری

 چااون درآینااد در حضااور عالمااان   

 چااااون بگویااااد ال اِلااااه اِالّ اِلااااه  

 از بااااارایِ دوساااااتیِ مصاااااطفا  

 را ز جاان چون بخوانند ایان شاهادت  

 متّصاال قهاار مااا بااا لطااف گااردد   

 ام مسااجد همااه روی زمااین   کاارده

 یااک نکااویی را دَهمشااان دَه، عطااا  

 شاود زیشاان گنااه    گرچه صاادر مای  

 صاااورتِ ایشاااان نگاااردانم بَااادَل   

 رضااا ناادهم ،فاارودر زمااین بُااردن 

 چون بخسابد خَلاق ایشاان در تعاب    

 شاااب باااا نیااااز انااادر نمااااز در دلِ

 گفاات در تااورات دیدسااتم عیااان    

 آورناااد ایماااان باااه ذات پااااک تاااو

 مالیاااک آورناااد ایماااان دگااار  بااار

 باااار جمیااااع انبیااااا و مُرساااالین 

 معتقاااد بااار جملاااه اسااارار قَااادَر  

 بنااده باشااد کاسااب از روی یقااین   

 گفاات موساای خااواهم ای دانااای راز 

 گفت، حق این فضل و جود سرمدی اسات 

 ام تااورات در گفاات، موساای دیااده  

 حسااب و حشار در جنّات رساند    بی

 آن جماعاات را کاان از اَتباااع ماان    

 ریااق مصطفاسااتگفاات حااق آن از ف

 از کجااا شااد ایاان دَرَج! گفاات یااارب

 بادان ! حقّ تعالی گفت کاای موسای  

 بااارده انااادر بنااادگی رناااج و عناااا 

  پشاات، برحااق، رو بااه کفااران آورنااد

 لیااک ازآن تائااب شااوند و عااذرخواه  

 بااا گناهااان چااون زمااین و آساامان  

 پااس محمّااد شااد رسااول اهلل گااواه   

 خشاام مااا گااردد مباادَّل بااا صاافا     

 زان بدل گاردد باه طاعات جُرمشاان    

 ون آیااد ز گِاال پااای دلشااان زان باار 

 از باااارای اُمَّاااات صاااادر امااااین   

 یااک باادی را، یااک باادی باشااد جاازا

 اشاااتباهدزدی و خاااون و زِناااا بااای 

 در جهااان رسااوا نسااازم زان عماال   

 هاااام مسلّطشااااان نگااااردانم بااااال

 در عباااااادت ایساااااتاده باااااا ادب

 تااا شااوند از فضاال و جااودم سَاارفراز 

 ای از بناااادگاندر صاااافاتِ فرقااااه 

 اشاااراک تاااو معتااارف بااار ذات بااای

 ساار، ایمااان بُوَدشااان سااربهباار کُتااب

 روز حشااار و جنّااات و دوزخ، یقاااین

 بااار ظهاااورات اِلاااه از خیااار و شااارّ 

 هاار چااه کااارد، باادرود روز پسااین   

 تااا شااود زان، خیاالِ بنااده ساارفراز   

 خاااصّ، بهاار امّتااان احماادی اساات   

 کآورنااد از قباار قااومی ساار بااه در    

 خباار از خلااق در جنّاات رونااد    باای

 از جمیااااعِ امّاااات و اَشاااایاعِ ماااان

 ن گاااروه باصفاسااات ایااان نثاااار آ 

 یافتنااد ایاان رفعاات و فااتح و فاارج   

 عمااار، بگذارناااد در طاعااات نهاااان 

 نیساات واقااف زان بااه غیاار ذات مااا  
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2491 

 

 

 

 

2111 
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2131 

 

 

 در عباااادت، باااوده از ماااردم نهاااان

 تااا کساای واقااف نگااردد زان فریااق  

 گفاات موساای قااوم دیگاار در کتاااب 

 ناماااااۀ آزادی انااااادر دستشاااااان

 حیااال افعاااال بَدْشاااان بااای  جملاااۀ

 امّااااتم کاااان آن گااااروه مُجتبااااا 

 باشاااد آن محمّاااد را بااادان گفااات

 از چاه گشاتند ارجمناد   ! گفت یارب

 دانآمااادش دیگااار نااادا از غیاااب  

 ترکِ بیهوده کنناد از عقال و هاوش   

 کشف شد این جملاه حاال  ! گفت یارب

 جملااه نیکاای بهاار وی موجااود شااد 

 گفت حق این جمله بهر احماد اسات  

 چون به توراتش، صفت موجاود دیاد  

 گشاات عاشااق بااار کرامااات حبیااب 

 ر حبیاابِ حااق زجااانعاشااق آمااد باا

 شاااد ورا کشاااف معاااانی آشاااکار  

 بعد ازآن گفات از سار صادق و صافا    

 جااانِ پاااکش زان تجلّاای غاارق نااور 

 شااوقناک آمااد میااان قااوم خااویش  

 عاشااااقان را راهِ وصاااالش وانمااااود

 خیلِ مشاتاقان ز خاود بیارون شاده    

 قااادمصاااادقان را در صااافا ثابااات 

 خلااااق را بنمااااوده راه مسااااتقیم 

 حاااقت آدم و خااااتم دگااارهااام باااه

 حاقت جاان موسای غارق ناور     باه  هم

ــالبی  را تااا بااود جااان در باادن   ط

 شاانیدی وصااف حااال ! هااان بلُوقیّااا

 تو به جاز وصافی ندیادی در کتااب    

 فرستمشااان نهااان اناادر جَنااان   ماای

 مصااطفی همااره بااود بااا آن فریااق    

 ام چااون ساار برآرنااد از تااراب   دیااده

 کشاان  روناد دامان   خوش خرامان مای 

 یافتاااه تبااادیل باااا حُسااان عمااال  

 بخااش ایاان عطااا العَااالَمِین  یااا اِلااهَ 

 آن فریاااااقِ مجتباااااایِ مهرباااااان 

 رتبااۀ ایشااان چنااین کااردی بلنااد    

 اناد ایشاان ز جاان    ترک غیبت کارده 

 دائمااااً باشاااند ذاکااار یاااا خماااوش 

 باار محمّااد خااتم شااد جملااه کمااال 

 امّاااتِ وی عاقبااات محماااود شاااد  

 این نثار از فضل و جاود سارمد اسات   

 باااز از حااق، جملااه فضاالش را شاانید

 یافت جاانش، ظااهر و بااطن، نصایب    

 شااد عیااانش زان همااه سِاارّ نهااان   

 قااارار آماااد ز اماااواج بحاااار   بااای

 کاااان ماااارا از امّتااااان مصااااطفا   

 پااس کلاایمِ حااق فاارود آمااد ز طااور 

 کارد بیگاناه بسای کاس را ز خااویش    

 ساااالکان را بناااد از پاااا برگشاااود   

 چاااون شااادهدر فضاااایِ عاااالمِ بااای

 داشاااته پیوساااته باااا ناااور قِااادَم   

 کااارده ظااااهر ورطاااۀ امیاااد و بااایم

 گااااربااااا جمیااااع انبیااااا ای داد  

 جان ماا را کان باه شاوقت پُار سارور      

 باار رضااا دارش بااه اخااالقِ حَساان    

 باازی کان، کناون باا آن جماال      عشق

 اصل و فرعت اوست، سویِ وی شاتاب 
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2141 

 

 اصل و فارعِ جملگای ذات وی اسات   

 هااا راجااع بااه اصاال آمااد ازآن  فاارع

 پاا و سار   شود زان جذباه وی، بای   می

 اصل، فرعش را کشد با جذب ساخت 

 او حبیااب و ماااابقی باشااد طفیااال  

 و مرساااالین سرلشااااکرند  انبیااااا

 اولیاااا شاااد تاااابعِ ایشاااان ز جاااان

 حبَّااذا زیاان لشااکر و زیاان شااهریار  

ــالبی  بااا تااو شااریک اناادر فااراق  ط

 رفتاه تااو از پایش و او مانااده ز پااس  

 او ندیااد و تاااو ندیاادی آن جماااال  

 حِصَّااۀ مااا و تااو آمااد درد و سااوز    

 حمدُلِلَّااااااه یااااااافتم آثااااااار او  

 جااان دیااده آن زیبااا جمااال  دیاادۀ

 صااادر کااارم  رهبااارم شاااد آل آن 

 ناااظم ارباااب وجااد و اهاال حااال    

 او گرفتاااه دسااات جاااانم را عیاااان 

 لطاافِ وی دارد ماارا در گفاات و گااو 

 اساااتمعناااویّش معنااای قرآنااای  

 جملگای اطاوار شارع احمادی اسات     

 ای فرمااوده نااامش معنااوی  نسااخه

 شااااماردُرّ بحااارِ مثناااوی را بااای   

 گماان وآن گهرها سابحه کارده، بای   

 اربعااااین آالف آمااااد در شاااامار   

 دائماااً ایاان اربعااین   بااود و باشااد  

 مشااااکالت مثنااااوی را ای پساااار 

 شاد بیتای از بیتای تماام    چون نمای 

 عارفااان، داننااد کااآن ساالطان دیاان 

 لطف وی شد کآمد ایان، انادر ظهاور   

 حق، به ذات خویش مارآت وی اسات  

 کشااد آن اصاال فاارعش را نهااان  ماای

 گشااته ساارگردان ازآن در بحاار و باار 

 درخاات باایخِساابزیِ شاااخ آمااد از   

 خیال  او شهنشاه است و بااقی جملاه  

 خااود، ساارورند هاار یکاای در ساارحد

 فشااان  مؤمناننااد از عقبشااان جااان  

 ای بلُوقیّااا کنااون جااان کاان نثااار    

 ساااوخته جاااانش بااااه داغِ اشاااتیاق

 جااان و دل باار باااد داده زیاان هااوس

 تاااو، ز نالاااه الل و او در نالاااه ناااال 

 بااو کااه یابااد شاامعِ بخاات مااا فااروز  

 روم اناااادر پاااایِ اطااااوار او   ماااای

 الزان جماال اسات ایان کنایاات مقاا    

 آن محمّااد اساام و ساایرت، در اُمَاام   

 دسااااتگیرِ عاشااااقانِ آن جمااااال   

 ره نمایااااااد آشااااااکارا و نهااااااان

 باشااد ایاان یااک شاابنمی از بحاار او  

 سااااتدُرِّ بحاااارِ عااااالمِ روحااااانی ا

 ساارمدی اساات مخاازنِ اساارارِ خاااص

 کاارده در وی جملااه شاارح مثنااوی  

 ساااافته بهاااار سااااالکان روزگااااار 

 تااا کننااد تساابیحِ حاایِّ مساااتعان    

 رِّ شااااهوارجملاااه ابیااااتش چاااو دُ  

 حاااق مُعاااینساااالکان را در طریاااق

 سار، حالّ کارده بار اهال بصار      باه سر

 معنااوی زان بیشااتر شااد ای همااام     

 معناای ملااکِ او گشااته یقااین  مُلااکِ

 قصاور باشاد انجاامش هام از وی، بای    
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 بااا سَاارِ دسااتان روم زیاان شاااهراه   

 زآنچااه در تااورات و انجیاال و زبااور  

 آورم اناااادر قلاااام از عااااون حااااق
 

 وصااف دیگاار گااویم از اوصاااف شاااه  

 آمااده در وصاافش از حااق در ظهااور  

 تااا بااود ایاان، اهاال معناای را ساابق   
 

 

از آنچه در تورات  -صلّی اهلل عليه وسلَّم  -از نعت و وصف حضرت رسالت در بيان برخی 

 شمار آمده بر سبي  اختصار و اشارت بر معانی بی -السّالم علی نبيّنا و عليه -موسی 

 

2141 
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 آنچاااه در تاااورات فرماااوده خااادا  

 مختصاار در لفااد و معناای در کمااال

 نگنجااد در بیااان گرچااه وصاافِ وی

 حاادّ و حسااابچااون بااود باااران باای

 نگنجااد در ظااروف بحاار عُمّااان ماای 

 کااه باشااد لِاای مَااعَ اللَّهااش مکااانآن

 حسااابماادح وی باااری تعااالی باای 

 وحی فرمودی به موسای، حاق مادام   

 خاصّااه باار موساای و باار خاصّااان او  

 گفتااااه اساااات اهلَلُ رَب ااااکَ، خاااادا

 کاااو باااود از اصااال پااااک اخوتااات

 ی شو، یار و خاویش مستمع باش و به و

 زآنچااه خااواهی در خااال و در مااال   

 شاو یاارِ وی   و مای  خاواه بهر وی مای 

 سَااااایُقِیْمُ مِثْلُاااااکَ ذَاکَ النَّبِااااای

 نهاام، یعناای کااالم  در دهااانش ماای

 شااود گویااا بااه نطااق الیاازال    ماای

 رسااااند آنچاااه فرماااایم بااادو  مااای

 هاار کااه از فرمااان او پیچیااد ساار    

 پایاااۀ قااادرش باااود فاااوق هماااه  

 ایان  هار آن و  شد غرض، ذات وی از
 

 در صااااافات مصاااااطفای مجتباااااا 

 گفتااه آیااد وصااف و نعاات آن جمااال 

 بحاار کاای گنجااد بااه ظاارف ناااودان  

 رسااد باار ناااودان بعضاای خَااالب  ماای

 چون، چون شاود قیاد حاروف   کُنهِ بی

 هاام نباای و هاام مَلَااک حیااران درآن 

 در صُااحف فرمااود و در جملااه کتاااب

 هم باه طاور و هام باه میقااتِ کارام      

 او باااار جمیااااع امّاااات و اخااااوان 

 کناااد قاااائم نبااایِّ مجتباااا     مااای 

 خیاار خواهااد باار تااو هاام باار امّتاات  

 کناد قادر تاو بایش     خویشیِ وی مای 

 بهاار خااویش و امّتاات خیاار از خاادا  

 تااااا شااااوی آگاااااه از اساااارار وی 

 اَجْعَااالُ فِااایْ فَمِّاااهِ مَاااا فِااای فَمِااای

 تااا رساااند اماارِ مااا بااا خاااصّ و عااام  

 متّصااال انااادر دو عاااالم بااار کماااال

 ونیندیشاد ز کااس در گفات و گاا   مای 

 نیساات او را جااز سَااقَر دیگاار مقاار   

 مهاارِ ذاتااش خاااتم و طااوق همااه    

 وی بااود ساارخیل جملااه مُرسَاالین   
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-صلّی اهللُ عليه و  سلَّم  -به حضرت رسول  -ر ضی اهلل عنه  -آمدن عبداهلل بن سالم 

ک  بِاهللِ الَّذیِ اَنزَلَ اَنْت  ِابنُ س لَام قَالَ نَع م قَالَ فَاَشَدْتُ - عليه السَّالم -فََقَالَ لَهُ النَّبیُ »

 اِلی آخره «َ ه   تَجِدْ صفَتِی فی کِتابِ اهللف التَوْر 
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2111 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 چااون خااروج مصااطفی شااد مُشْااتَهَر

 شاااد مالقااااتش باااه ذات مصاااطفا 

 السَّااالم گفاات پیغمباار تااویی اباانُ  

 گفااات آری، گفااات بهااارِ آن خااادا 

 ر آنهیچ دیدی، وصاف و نعاتِ ماا د   

 سّااااالمقااااَالَ اَنْسُااابْ رَبَّاااکَ ابااانُ 

 جبرئیااال آماااد بااااه فرماااان خااادا

 گفاات باار خااوان قُاالْ هُااوَ اهللُ اَحَاادْ  

 اکااراه گفاات در زمااان، از صاادق، باای

 کاارد حااق اظهااار دیاان و ذات تااو   

 ام در کتاااابُ اللّااااه نعتااات دیااااده 

 عاشااقِ وصاافِ تااو بااودم ای حبیااب 

 ای جمالااات قبلاااه و ایماااان مااان 

 محتاارم گفاات حقّاات کااای نباایِّ   

 شاااهدی تااو هاام مُبَشِّاار، هاام نااذیر 

 شااد طفیاالِ تااو همااه خَلااق جهااان 

 ذات پاکااات حِااارز اُمیَّاااان شاااده   

 نَه تاو فَظِّای ناه غَلیْظای ناه صَاخَاب      

 نی دُرشتی تو، نه هساتی خشامگین  

 نَااه، بَاادی را تااو کناای مااثلش جاازا  

 حااق باادارد ذات پاکاات در جهااان   

 چااااااون بگوینااااااد ال و اِالَّ اهلل را 

 تااو، ساامع و بصاار کااور و کاار یابااد ز
 

 ساااااالمِ معتبااااارآمااااادش اِبااااان 

 مرحبااااا فرمااااود آن کااااانِ وفااااا  

  یثااارب اماااامِ خااااصّ و عاااامعاااالِم

 کااو فرسااتاد اساات تااورات از سااما   

 زمااانش کاان بیااان زآنچااه باشااد، در

 مضااطرب شااد حضاارت خیرُاالنااام   

 ُالعُااااالدر زمااااانِِ از حضاااارت ربّ 

 تااا بااه آخاار جملااه اوصاااف صاامد    

 گفااات لَّاااهلاَشْاااهَدَ اَنَّاااکْ، رَسُاااولُ ا

 غالااابِ کااالّ سااانّت و آیاااات تاااو  

 ام از دل و جااااان طالبااات گردیااااده

 شاااد جماااال تاااو نصااایب للَّهشاااکر

 دیاانِ پاکاات حجّاات و بُرهااان ماان   

 مااااا فرسااااتادیم ذاتاااات در اماااام

 نظیااار اَنْااتَ عَباادی و رَسُاااولی باای   

 بهااار تاااو شاااد آشاااکارا و نهاااان   

 امّااات، زان شاااده بهتااارینِ جملاااهْ 

 در میااان سااوق چااون دُرّ خوشاااب   

 للعاااالمین حمةةةةًطفااای رمحاااآِ ل

 بخشای، کنای لطاف و عطاا     بلکه مای 

 تاااا باااه راه آیناااد یکسااار گمرهاااان

 زان همااای یابناااد هااار یاااک راه را 

 ساار هااا برگشااایی سااربه   قفاال دل
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از آنچه در  -صلّی اهلل عليه و سلّم  -در بيان وصف و نعت حضرت رسالت پناهی 

 تورات آمده به روایت کعب ا حبار بر طریق اختصار

 

 

2191 

 

 

 

 

2191 

 

 

 

 

2211 

 

 

 

 

2211 

 

 کَعب اَحبار ایان روایات کارده اسات    

 خوانااده در تاااورات نعاات مصاااطفا  

 قَااالَ اِنَّااا قَاادْ وَجَاادْنَا فِاای الْکِتَاااب   

 باااود بنوشاااته ز قاااولِ حاااق در آن

 عَبْاااادِیَ المُخْتَااااارَ الفَاااد  غَلیْااااد

 هاار باادی را او باادی نکنااد جاازا    

 حمااادگویان امّاااتِ وی هااار طااارف

 ویناد در منازل ز جاان   شُکر حاق، گ 

 باار زبانشااان حمااد و شُااکر کردگااار 

 تعااالچاون درآیاااد وقاات اماار حااق  

 مُتَّاازِر باشااند باار اطااراف خااویش    

 آنگهاااای از آساااامان آیااااد ناااادا 

 صااف ایشااان در نماااز و در جهاااد   
 را به شب، خوش جنبشیهست ایشان

 جمله در تسبیح و در تهلیل و جاوش 

 مولااد وی مکّااه هجاارت، طَیْبَااه دان 

 آمااااده ماااادح و ثناااااامّااااتش را 

 

 از شرابِ وصف، جاامی خاورده اسات    

 وفااااوصاااف حاااال اُمّااات آن باااا   

 یعناای از تااورات، بااا حُساان خطاااب  

 گمااااان از کماااااالت محمّااااد باااای

 الصَخَااااب  عِنااادَ سُاااوْقِ ال یَغِیاااْدْ  

 بلکااه بخشااد آن باادی بدهااد عَطااا   

 هاام مُکَبِّاار باار همااه مَجااد و شاارف  

 راعااای شااامس از بااارای مُساااتعان 

 در لیاال و نهااار ذکاار حااق گوینااد   

 گذارنااااد از کمااااال ابتهاااال   مااای

 هام وضااو سااازند باار اطااراف خااویش 

 جانااااااب آن فرقااااااۀ خَیْرُالااااااوَرَا

 العباااادشاااد برابااار بخشاااش از رَب  

 شاااهد دارد غُرّشااای همچاااو نحااال 

 مثاال زنبااور عساال اناادر خااروش    

 ملکِ وی شام است و باشد، این عیاان 

 هاام بااه تااورات و بااه انجیاال از خاادا 

 

 از آنچه در انجي  آمده به سبي  رمز و اختصار -ی اهلل عليه و سلّم صلّ -در مدح رسول 

 

 

 

 

 

2231 

 زآنچااه در انجیاال آمااد ماادح شاااه  

 طُغِریااال ایااان خبااارآماااده از ابااان

 هااار دو ناقااال از مسااایح نامااادار  

 بااار طریاااق رَماااز و ایقاااانِ عیاااان 

 ز بهاار شااماخااواهم ماان اگفاات ماای

 آن رسااااولِ ساااارور خاااااصّ اِلااااه  

 باااز یوحَنَّااا کااه بُااد صاااحب هناار    

 وی ز انجیاااال آن کااااالم کردگااااار

 روشاان خاصّااان و باار عامااان نهااان   

 مِاانْ اَبِاای تااا بدهااد او یعناای خاادا   
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 بخشد او یاک شااه دیان، پیغمباری    

 بااا شااما باشااد ابااد یعناای ماادام    

 اهاااال عااااالَم را نباشااااد تاااااب او

 گاار همااه عااالَم شااوند اعاادای وی  

 ایاان وصاایّت را بااه رساام اعتبااار    

 طااالبم ماان از اَبِاای، یعناای خاادا     

 لفد اَبْ پایش نصااری مُعْظام اسات    

 خود معلِّام را بادین لفظاش خطااب    

 مسااااتمند علاااام باشااااد از ادب  

 د ایشااان ایااان، محاارَّف آماااده  نااز 

 پاایش آن فرقااه مباادَّل باشااد ایاان  

 خااواهم ز اَب، یعناای خااداگفات ماای 

 تااا بیاااارد یااک رساااول مُجتباااا    

 منکاااااران انبیااااااا را بشکنااااااد 

 زآنچاااه باشاااد نقاااد جملاااه انبیاااا 

 غیاار تَبَعیَّاات نیابااد کااس مجااال    

 مااان مُبَشّااار بهااار آن شااااه آمااادم

 شاااد زماااانش باااا زماااانم تَواَماااان 

 نی اُناااس اویافااات جاااانم هرزماااا 

 حامد و محمود و نامش احماد اسات  

 مااا مثااالِ شاااخ و او اصاال شااجر    

 ثمااار باشاااد غااارض از شاااجر ذاتِ

 جااانِ پاااکِ عاشااقانش را شفاساات  

 میااااوۀ باااااغ وجااااود کائنااااات   

 مظهاااار ذاتِ الهاااای ذات اوساااات 

 شد شکوفه بار شاجر، ظااهر نخسات    

 عالم از فیضاش سراسار خارّم اسات    

 عناان گرچه مان باا وی نگشاتم هام    

 چیااد از طااریقش ای فریااق ساار مپی

 فزایاااای دلبااااری دلربااااایی جااااان

 بااود ثاباات مقااام  روحِ قدساای کااو  

 الیُطِیْقُااااااوهُ وَالهُاااااام یَقْتااااااُلُوا 

 کااام نگاااردد، ماااوی از اعضاااای وی

 یاااد گیریااد و بااه جااان بندیااد کااار  

 بعاااد مااان آیاااد پدیاااد آن مجتباااا 

 کناد تعظایم آن کاو اعظام اسات      می

 کننااد از بهاار تعظاایم و ثااواب    ماای

 تااا کنااد رحمااش معلِّاام مثاال اَبْ    

 هااا جملااه اشاارف آمااده   وز شاارف

 باشااد ایاان باار همااه تعظاایم افضاال 

 خااااالق و دارناااادۀ ارض و سااااما   

 تاااا کنااااد ظاهاااار طریاااق انبیااااا 

 آتااش انااادر جاااانِ باااداختر زناااد   

 منتهااااا در ظهااااور آیااااد ازو باااای 

 منکاااارانش در ضاااااللت الیاااازال  

 الجاااارم از جملااااه آگاااااه آماااادم 

 زماااانآمدساااتم زان مبشّااار ایااان  

 رسااد هااردم نساایم قاادس او    ماای

 هم محمّاد هام مُمَجَّاد، اَمجاد اسات     

 چاون شاکوفه او ثمار   ما چاو بار  و   

 شد شفای بعاآ و بار بعضای مارض    

 منکااارانش را عَناااا انااادر عَناسااات  

 گلااابنِ بُستااااانِ اسمااااا و صفااااات

 روشن اندر جملاه، ویان آیاات اوسات    

 بعد شااخ و بار ، شاد میاوه درسات     

 اناادر خاارّم اساات  اناادر خاارّم خاارّم

 حاااق دهاااد آن قاااربتم آخرزماااان  

 شااافیق تاااا نگردیاااد از فریاااقِ بااای 
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2241 

 

 

 جانتااان بااا حَساارتا گااردد قاارین    

 زآنچااه باار ماان بااود، کااردم مَاان اَدا 

 

 ز شاااافعینرساااد فریادتاااان ا   نااای

 خااتم شااد واهللُ یَهاادی مَاان یَشَااا    

 

کردن رفتن بلُوقيّا و به جای خود نشستن و قوم بنی اسرائي  را طلب نمودن و عرض

 بر ایشان و شاد گشتن ایشان  -صلّی اهلل عليه و سلَّم  -وصف و نعت حضرت رسالت را 

 پنهانبر شرف یافت نعت ذات آن حضرت و ظاهر شدن خيانت پدر بلُوقيّا به 

 و تبدی  تورات کالم خدای -عليه السّالم  -کردن نعت آن حضرت  

 تعالی کردن و رنجيدن قوم از افعال وی، الی آخِرهِ 
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2211 

 

 

 

 

2211 

 

 

 

 

2221 

 

 ای بلُوقیّاااا شااانیدی وصاااف شااااه 

 بهاا مفهاوم شاد   پیشِ تو چون خاون 

 قاادم کاان در ره فخاار رِجااال   ساار،

 جان چاه باشاد در ره سالطان دیان    

 شااد بلُوقیّااا ز جااام عشااق مساات    

 قااوم را در دم طلااب کاارد آن قُباااد  

 گفاااات ای قااااومِ عزیااااز ناماااادار

 حااق تعاااالی از شااارف بهااار شاااما 

 شُااکرِ نعماات چااون نشااد زیشااان ادا

 کناد  شُکرِ نعمات جاذب نعمات مای    

 سااار کشااایدند از کلااایم اهلل پااااک

 و نااان شاادند طالاابِ ساایر و پیاااز   

 هر کاه حرصاش جاناب دنیاا کشاد     

 آتشِ حرص و حسد خشام خداسات  

 گزیاادکااه او دوریزیاان دو خصاالت هاار

 بشنوید ای ساروران از شایخ و شااب   

 را در نهاااانمااان آنداشاااته بااااب 

 کااارده اِخفاااای کتااااب ذَوالمااانَن  

 وصااافِ ذاتِ خواجاااۀ آخااار زماااان 

 جملااااۀ پیغمباااارانش لشااااکرند  

 فشااانی کاان قاادم درنِااه بااه راه  جااان 

 زان هااوس جااان باااختن معلااوم شااد

 ه پیوساتت وصاال  از خودی بگسل کا 

 صد هازاران جاان فادا باادش هماین     

 در زمان آمد باه جاای خاود نشسات    

 راز پنهااااان را برایشااااان برگشاااااد 

 حااق، شااما را کاارده بااا دیاان اختیااار

 مَاانّ و سَاالوی کاارده جاااری از سااما  

 وا بُریاااد آن خاااوان نعمااات را خااادا

 کنااد کفاار نعماات جااذب لعناات ماای 

 زان ساابب ماندنااد در تیااه هااالک   

 دان شاادندالجاارم چاال سااال ساارگر 

 او از جاااام واویاااال چشاااد  شاااربتْ

 صاحب این هر دو خصلت، مبتالسات 

 رخت خاود در بازم منصاوری کشاید    

 بااوده مخفاای در خزینااه ایاان کتاااب 

 تااا نیابااد کااس، وقااوف از ساارّ آن    

 کاارده پنهااان، وصاافِ ساالطان زمَاان  

 کاااو باااود خاااتم هماااه پیغمباااران 

 روز و شااب مشااتاق شاااه ساارورند    
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 از حَاادّ ماسااتقاادر و جاااه وی باارون

 قیاماااااات انبیااااااا و اولیااااااا  در

 عالَمش جمله طفیال و شااه، اوسات   

 مان کنااون دانساتم اوصااافش یقااین  

 خیار خااواهم مان شااما را دم بااه دم  

 در طریااقِ حااق، مقاادّم شااد رفیااق  

 است و جز این، راه نیستراهِ حق این

 این کتااب، اوّل کنیاد از مان قباول    

 تااا کااه اناادر دیاان و دنیااا برخوریااد 

 بار خزیان ساعادت جاانِ ماا بُاد بای      

 چاااون شااانیدند از بلُوقیّاااا ساااخن 

 شورشااای افتااااد زان در مردماااان  

 جملگی واقف شدند از خااص و عاام  

 هرچه گفت او، جمله کردندش قباول 

 هاااا نمودناااد آن فریاااق شاااادمانی

 جملااه گفتنااد ای تااو مااا را مقتاادا  

 فرمایی باه جاان، فرماان باریم    هرچه

 گاار نگشااتی ذات پاکاات دردناااک   

 نهااادیمش باار آتااش، آشااکار    ماای

 کردنااد جملااه در حضااور   لعنااتش

 گفااات باااا ایشاااان بلُوقیّاااا چناااین

 لیک او را سوختن، اکناون چاه ساود   

 هاار چااه کاارد او آشااکارا و نهااان    

 گیاار او فعاال هاار کااس هساات داماان

 آفااارین گفتناااد و کردنااادش دعاااا

 بعااد ازآن رفتنااد هریااک بااا وثاااق  
 

 قاادر وی را واقااف و دانااا خداساات   

 لااه در زیاار لِااوایش کاارده جااا    جم

 اهلل اوساااات مظهاااار ذات و صاااافاتُ

 ایاان زمااان آگااه شاادم از اصاال دیاان 

 زآنچااه گااویم کااار بندیااد از کاارم    

 خوش قدم با مان نهیاد انادر طریاق    

 هر که جز ایان گویاد او آگااه نیسات    

 آوریااد ایمااان بااه اوصاااف رسااول    

 در پنااااه لطاااف آن سااارور رساااید  

 ظفاارلطفااش ایاانداد، حااق مااا را بااه

 غااان و غریااو از ماارد و زن خاساات اف

 هااا کردنااد بااا سااوز و فغااان    نالااه

 معتااارف گشاااته باااه اعااازاز تماااام 

 بااا مزیاادِ رأفاات و لطااف و اصااول    

 متّفااق بااا شاااهِ خااود گشااته رفیااق  

 نمااااایِ مااااا تااااویی ای مجتبااااا ره

 ایاام از جااان تاارا و چاااکریم     بنااده 

 کِشاایدیمش ز خاااک  والاادَت را ماای 

 تااا شاادی عباارت بااه خلااقِ روزگااار  

 ه کرد از وی ظهاور بر چنان عصیان،ک

 چنااان باشااد یقااینگفتیااد آنهرچااه

 حااق، مکافاااتِ بَاادان خواهااد نمااود  

 مخفاای باار خداونااد جهااان   نیساات

 هرچاااه کاااارد زان باااود تاااوفیر او  

 بااا هاازاران ماادح و اخااالص و ثنااا    

 مانْااد شااه بااا نالااه و سااوز و فااراق   
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استن و رفتن بلُوقيّا به خدمت مادر خویش و مشورت کردن با وی و رخصت سفر خو

 سبب آن گفتن و اذن سفر از مادر حاص  کردن و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ
 اَلْلینّ ُ»که  -والسّالم  ةعليه الصّلو -و حدیث شریف نبوی  «اَنِ ُاشْکُرْلی و  ِلو الِد یک »  

 اِلی آخره« ةُ فی الم شْو ر کَ اَلْب رَ» و دیگر حدیث شریف  «تَحْت  اَقْدامِ الْاُمَّه اتِ
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 کاایشرفاات پاایش مااادر آن پاااکیزه

 حرمات بوساه داد  را باه دست و پایش

 گفااات ای سااارمایۀ جاااان و تااانم 

 قاابآ و بَسااطم کُلمااه یَرْجِااعْ اِلیااکْ  

 همچناااین فرماااوده فخااار کائناااات

 تاو کاآن جنّات اسات    سر نهَم بر پای

 مهاار تااو پیوسااته بااا مهاار خاادا     

 رضاااای داور اساااتدر رضاااای تاااو 

 گاار نباشااد لطااف تااو همااراه ماان   

 را مشاااورت فرماااود حاااق بنااادگان

 مشاااورت آماااد مباااارک در خبااار 

 ام دلگیااار از مُلاااک جهاااان گشاااته

 ملااک جاویاادان وِالی مصطفاسااات  

 مَضَاااا بعاااد ازآن دیگاار ز حاااال مَااا

 تااا ز روی مرحماات رخصاات دهااد  

 مُلااک دیاان آمااد رضااای والِاادَین    

 مُلااک دیاان آیااد تاارا زیاار نگااین    

 او باار والاادَینش عاااق شااد  هاار کااه

 گرچاااه باشاااد صاااالح و پرهیزگاااار

 چاااون باااود مادر،پااادر راضااای ازو 

 در حااادیث قدسااای آماااد ای فتاااا 

 ورناااه در آزارشاااان غفاااران مخاااواه

 گرچاه باشااد طاعاات و علماات بَساای 

 باا ادب بنشساات و ساار افکنااد پاایش  

 برگشااااادبعااااد از آن راز نهااااانش 

 روشااانیِ ایااان دو چشااام روشااانم  

 اُشْاااکُرلی و لِوَالِااادَیْکْ: گفااات حاااق

 هسااات جنّااات، زیااارِ پاااای اُمَّهاااات

 منبااع فضاال و کمااال و عاازّت اساات 

 جسم و جاانم راسات زان نشاو و نماا    

 موجاااب خشااانودی پیغمبااار اسااات

 نیساات حاصاال موجااب دلخااواه ماان 

 داد حاااق از اَمْااارُهُم شُاااوْرَی سااابق

 گاااوش کااان ای ماااادر نیکوسِااایَر  

 الااب آمااد دل بااه مُلااک جاااودان   ط

 در والی او همااه صاادق و صفاساات  

 لقااااگفاات پاایش ماااادر آن فااارخ   

 هرچه خواهد حق بادان فرصات دهاد   

 توتیاااا کااان خااااک پاااای والِااادَین 

 حاصااال آیاااد قااارب رَب  العاااالمین 

 گماااان از زُمااارۀ فُسَّااااق شاااد  بااای

 شااود در دیاان و دنیااا شرمسااار  ماای

 حااق ببخشااد گاار شااود عاصاای باارو 

 ادر و باباات جفااا مکاان بااا ماا ! هااان

 ساایاهغیاار خُسااران نیسااتت ای دلْ 

 از فاااالحِ تاااو نشاااان ندهاااد کسااای
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 همچناااین فرماااوده حااایِّ کردگاااار 

 اناادرین معناای نظیااری شااد عیااان  

 

 نگااردد عاااق، هرگااز رسااتگار    ماای

 حاصاااالنعبرتااای گیریاااد ای بااای 

 

 و رنجيدن مادر  از وی و باقی ماندن رنجش -رضی اهلل عنه  -حکایت علقمه 

 قراری وی در حال نزعمادر  تا به وقت مردن وی و بی 
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 علقمااه کااو بااود ز اصااحاب کبااار    

 باااااود شاگااااارد امیااااارالمؤمنین 

 خوانااد باار وی پااانزده سااال او ساابق

 باااود در صَااافِّ غَااازا مانناااد شااایر 

 پاایش حیاادر خوانااده انااواع علااوم   

 یاضاات مثاال او کااس نبااود اناادر ر 

 از قضاااا او ناگهاااان رنجاااور شاااد  

 گشاات مهجااور از حضااور شاااه دیاان

 را نیساات هجاارت زو دماای عاشااقان

 از فااراق و از ماارض گشااته ضااعیف  

 از روزِ ضااااعفت یااااادآر! ای قااااوی

 شااد نشااان رفتاانش باار وی عیااان  

 چون ز حق، پیاک اَجَال انادر رساید    

 مدّت سه روز و شاب در پایچ و تااب   

 در شااهادت شااد زبااانش بنااد زود   

 مصااطفی را چااون خباار دادنااد از آن

 دیاانکاارد تلقیاانش رسااول پاااک   

 کاارد تکاارار شااهادت تااا سااه بااار    

 گفااات پیغمبااار کاااه دارد اَقرِباااا   

 خوانااد سااایّد ماااادرش را درزماااان 

 ای سَتیره، فعالِ فرزنادت چاه باود     

 تا شااود ظاهاار بااه مااا احااوال او     

 گفااات ای پشااات و پنااااه اُمّتاااان  

 قاااوی، پرهیزگاااار  ،عاااالم و عامااال  

 حیاااادر صفاااادر، اماااام الْمُتَّقیاااان 

 یافاات زان قاارب و هاادایت ناازد حااق

 در ره علااام و عمااال گشاااته دلیااار 

 گشااته خااالی از هااوای نفااس شااوم  

 ع از جملاااه گاااوبااارد در زهاااد و وَرَ

 از نَبااای و یااااوران مهجاااور شاااد   

 خواجاااۀ کاااونین و فخرالمرسااالین  

 هجاارتِ ظاااهر دهااد وحشاات هماای 

 عااااجز و درماناااده و زار و نحیااااف  

 دل مرنجاااان و بتااارس از کردگاااار  

 جانااااب مُلااااک بقااااای جاااااودان 

 تپیاااد حالااات نااازعش فاااراوان مااای

 مانده حیاران جملگایِّ شایخ و شااب    

 بااودگاار از چاااره عاااجز مانااده  چاااره

 یااادت شااد نَباای بااا یاااوران    باار ع

 تاااا شاااهادت آورد از جاااان یقاااین  

 بااااااود او ماننااااااد اوّل برقاااااارار 

 مااادرش، گفتنااد هساات ای مجتبااا  

 گفت با ماا راسات گاو چاون راساتان     

 هرچه باشد، نیک و باد، بار گاوی زود   

 آگهااااای یابیااااام از اعمااااااال او  

 دساااااتگیرِ جملاااااۀ درمانااااادگان 
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 بااود فرزناادم بغایاات پاااک دیاان     

 بااد، مجاهااد روز و شااب  زاهااد و عا

 صااائم و قااائم بااه اخااالص تمااام    

 در نماااااز و روزه و حااااجّ و جهاااااد

 چاااون شااانیدی اَمْااارِ اهلل و رساااول

 بااار فقیاااران و ضاااعیفان مهرباااان 

 روی طالاااب مهماااان و دائااام تاااازه 

 بااااود همسااااایه ازو اناااادر امااااان

 دوسااااتدار مصااااطفی و آل، هاااام 

 گفاات پیغمباار تااو از وی خوشاادلی 

 !دیان  مادرش گفات ای رساول پااک   

 گفااات پیغمبااار سااابب را باااازگو  

 گفااات روزی از بااارون آماااد درون  

 او جااواب زن نااداد و شااد خمااوش  

 چنااان باااقی اساات آن رنااج و الاامآن

 گفاات پیغمباار ببخشااش ایاان زمااان

 گاار بُاادی مااادر ازو راضاای یقااین   

 را ز جااان ارشاااد کاان عفااو کاان وی

 گفااات ای سااالطان تخااات اصاااطفا

 گر ببخشم با زبان، دل نیست راسات 

 آیااام خجااال  ساااولپااایش اهلل و ر

 سایّد در زمااان پاس باه یااران گفات    

 تااا بسااوزانم ماان او را همچااو خااار  

 عبرتاای گیرنااد جملااه زیاان محاال  

 صاااادقانه رُو باااه درگااااه آورناااد   

 وفااااا دل ببرّنااااد از جهااااان باااای

 ماااادرش گفااات اَالَماااان و زینهاااار 

 گفاات ساایّد گاار نبخشااد مااادرش   

 ماادر زو دلاش نااخوش باود     هر کاه 

 عااالم و عاماال بااه اخااالص و یقااین  

 سااوز و تعااب غالااب اناادر گریااه و   

 صاحب خیار و کارم باا خااصّ و عاام     

 حاادّ بُاادش اناادر نهاااد کوشااش باای

 قبااولودل کااردیدرزمااان از جااان 

 نقااد جااان دادی بدیشااان رایگاااان   

 وگاوی  زبان در گفات  وخوش خوی نیک

 هم به عِرض و هم به مال و هم باه جاان  

 هام با صاحابه همچاو جاان و تان باه     

 تااااو مقبلاااای یافتااااه اناااادر دلِ 

 العاااالمین نیساااتم راضااای باااه ربَّ 

 تااااا شااااود پیاااادا تمااااامی رازِ او  

 بُااد زنااش بااا ماان بااه غوغااا و فسااون

 زان الاام، آمااد دلاام اناادر خااروش    

 پااای دل زان رنااج، مانااده در گلاام   

 تاااا بیاباااد از عاااذابِ حاااق اماااان  

 !کی شدی در نزعش ایان شادّت قارین    

 خااااطرت را زیااان ماااالل آزاد کااان 

 سااارور و سااارخیل جملاااه اَصااافیا  

 سااتدل باادان رنجیاادن از وی مبتال

 چااون زبااان بااا دل نباشااد متّصاال   

 آتاااااش و هیااااازم بیاریااااادم روان

 تااااا ببینناااادش خالیااااق آشااااکار

 خویشااااتن را وارهاننااااد از حیاااال 

 شااااه آورناااد را هدیاااۀ نقااادِ جاااان 

 خااوش درآینااد از ره صاادق و صاافا  

 ماان ناادارم طاقاات ای صاادر کبااار   

 کِشاااند در آذرش بعاااد مُاااردن مااای

 بعاااد رفاااتن آتشاااش مفااارش باااود
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 گفاات مااادر از ساار سااوز و اَنااین    

 !کااای تاااوانم دیاااد ای خیرالبشااار 

 چون بگفت این در زمان نطقش گشاد

 پااس غریااوی شااد میااان جمااع در  

 هااای ایشااان زد علاام  آتااش از دل

 شااد نباای زان شاااد و جملااه یاااوران

 از جمااااال مصااااطفی بااااارِ دگاااار

 پااای ماااادر بوساااه داد آن بختیاااار 

 رخاات بُاارد از عااالَم کااون و فساااد  

 نمااازغساال فرمااودش نباای کااردش 

 باار قباارش رسااول  آنگهااان اسااتاد 

 هاار کااه مااادر را ز خااود رنجانَااد او  

 زآنکااه جنّاات زیاار پااای مااادر اساات 

 عبرتاای گیریااد ازیاان دهاار خااراب  

 

 یقاااینبخشااایدم ! اهلل یاااا رساااول 

 کااردم، تاو هام از وی گااذر  مان بحال  

 در شاااهادت گفاااتن آماااد اوساااتاد 

 جگااارتااار خاااونریختناااد از چشااامِ

 هاار یکاای بااا خااویش در سااوزِ نَاادَم  

 حمااد و شااکر حااقّ تعااالی باار زبااان 

 ساارشااد مشاارّف بااا صااحابه سااربه  

 شاد وداعااش، بعاد از آن بربساات بااار  

 سااارای فضااال و دادجاناااب ایاااوان

 دفان کردنادش باه صاد ساوز و نیاااز     

 ای اصااحاب و ارباااب قبااول  گفاات 

 وقااات ماااردن از شاااهادت مانَاااد او 

 و جااود داور اساات مااادر فضاال لطااف

 حااق نگهداریااد اناادر جملااه باااب    

 

 در تنبيه گرفتاران عصيان خدا و رسول و گرفتاری عاق والِد ین               

 

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 

 ای گرفتاااااار جفاااااای والااااادَین 

 نااه تاارا شاارم از خاادا ناای از رسااول 

 ،مادر ز تااو خشاانود نیسااتگاار پاادر

 شاوی حیاران در آن، آخار نفاس     می

 ناااه تااارا فضااال و کماااال علقماااه 

 تااا رساااول آیااد پاای احساااان تاااو  

 توبه کن از جاان و در شارعش گریاز   

 شرعِ وی چون عین ذاتش،ناصر است

 رحم کن بر خویشاتن عصایان مکان   

 

 مبااتال گشااته بااه دام مکاار و شَااین   

 جهااد و سااعیت وایااۀ نفااس فضااول  

 هااای دیگاار سااود نیساات تاز عباااد

 ناااه تااارا فریااااد و نااای فریاااادرس 

 فضل تاو، مکاار و کمااالت، مظلمااه   

 وارهانااااد از عقوبااات جااااان تاااااو 

 تااا شااوی ایماان بااه روزِ رسااتخیز    

 عقلِ کُلّ در شرح ذاتاش قاصار اسات   

 در حضاور حاق چناین طغیاان مکان     
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 رجوع به حکایت

 

 

 

2191 

 

 

 

 

2191 

 

 

 

 

2111 

 

 ج سَاارممااادر تااویی تااا   گفاات ای

 اماار تااو بااا اماار حااق باشااد قاارین   

 ام عااازم سااافر ای سَاااتیره کااارده 

 ام مااادرش گفاات ای تااو نااور دیااده  

 جاازو جِساامی، راحاات جااان مناای  

 جااان جااانی بلکااه زان هاام اکرماای  

 !تاو ماان چاون بگاذرانم روزگااار     بای 

 ایهاااا انااادر کناااارم باااوده ساااال

 در فراقاات چااون بااود حااال دلاام    

 زین چنین مادر بریدن ساهل نیسات  

 کااردن و غرباات گرفااتیتاارک شاااه

 هااار کاااه بااار عمیاااا رود راه دراز  

 گاااذاری ماااادرت را در فاااراقمااای

 ساالطنت داری و علاام و گیاار و دار  

 دستت یقاین [ در]دین و دنیا هر دو 

 هان بگو تا ایان سافر از بهار کیسات    

 

 واساااطه بااار فضااال و جاااود داورم   

 بهتااار از طاعااات، دعاااای والااادین  

 رخصاااتم فرماااای تاااا یاااابم ظفااار 

 ام بگزیااااده از همااااه عااااالم تاااارا 

 الْعَیْناااای و درمااااان منااای  قَااارَّتُ

 جااان وجااود آدماای چااون بااود باای 

 تااو باشااد لَیْاالِ تااار   روز روشاان باای 

 ایمااااونس جااااان فگااااارم بااااوده

 جااز وصااالت نیساات حَاالِّ مشااکلم   

 نیست هیچت مَهل مقصودت که چیست

 نیست آساان در بَادَل محنات گرفات    

 حاصاالش نبااود بااه جااز سااوز و گااداز

  شااتیاقزیاان ساافر بهاار چااه داری ا 

 خلااق، محکااوم و تااو هسااتی شااهریار

 تاارک دولاات نیساات از رای رَزیاان   

 شدن، عزم تاو چیسات  تا کجا خواهی

 

 جواب دادن بلُوقيّا مادر  را، از روی ادب

 

 

2111 

 

 

 

 

2131 

 دارگفات ای مااادر باه لطفاات گااوش  

 قصااد و عاازم ماان ز گفتااارم باادان  

 نِیعااازم مُلاااک شاااام دارم ای سَااا 

 ام عااازم جنااااب مصاااطفا   کااارده

 کار من این است و دیگر نیسات کاار  

 وی دیاادم کنااون بنوشااته، مااننعااتِ

 وصاااف او اماااروز دیااادم در کتااااب

 گوشِ هوش خود دمای باا مان گماار     

 بگااذر ازصااورت تااو معناای را بخااوان 

 بااو کااه یابااد دیاادۀ جااان، روشاانی   

 حااق دهااد در دیاانِ پاااکِ وی صاافا  

 هرچااه باشااد غیاار ایاان، باشااد فِشااار

 ِاو سرگشااته ماان زان شاادم از عشااق 

 ست و مدهوش آمدم من زان شاراب م
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2131 

 

 

 

 

2121 

 

 

 

 

2121 

 

 عشااق او ساارمایۀ هاار دولاات اساات 

 جملااه پاکااان را ازو نشااو و نماساات 

 او حبیاابِ حااق بااود باااقی طفیاال   

 ساافر قصاادم رضااای داور اسااتزیاان

 چون شاود قربات مارا باا آن جنااب     

 باااابم مردماااان را ره مااازن مثااال 

 ف و تااورات و زبااور آمااده در صُااحْ 

 زمااان چااون زان خبااردار آماادمایاان

 اساات، راهِ ماان مَاازن  راهِ حااق ایاان 

 غیااار وَجاااه حاااق نااادارد اعتباااار 

 غیاار حااق از کااس نیااابی راحتاای   

 هر کاه زاد از ماادر، او را مُارده دادن   

 خااواهم رضااا ای مهربااان از تااو ماای

 بیش ازیان از بهار مان حجّات مجاو     

 ن ساافر بگذشااتنم باشااد محااال زیاا

 تاارکِ ایاان کااردن ماارا نبْاااوَد روا    

 هر دو تان گشاتند گریاان بعاد ازآن    
 

 عاشااقان را قرباات اناادر قرباات اساات 

 زان تجلّاای، هاار دو عااالم بااا نواساات 

 او بااود ساالطان و ماباقیساات خیاال   

 هر که طالاب گشات داور یااور اسات    

 تااو نخااواهی بااود از ماان در حجاااب 

 بگااذر ای مااادر خاادا را زیاان سااخن 

 نعااات ذات پااااک آن دریاااای ناااور 

 از دل و جااااانش هااااوادار آماااادم  

 حاق ده مهار مان از دل بکَان     دل به

 جااان و دل در وجااه باااقی کاان نثااار 

 آفتاااای راه حااااق بنمودماااات باااای

 آیاات کُااالم عَلَیْهَاااا فَااااان، بخااااوان 

 تااا رضااای حااق شااود حاصاال ازآن   

 باش راضی، بگذر از ایان گفات و گاو   

 زآنکااه دل بربااوده نعاات آن جمااال   

 گااار رَوَد جاااانم ز تااان دادم رضاااا  

 زماااان داد رخصااات ماااادر او را آن 
 

 

ماران افتادن و دیدن  ةدر رفتن بلُوقيّا بعد از رخصت مادر  به سفر شام و به جزیر به

و م نْ »ماران بزرگ سهمناک و سخن گفتن ماران با وی و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ 

اآلیه  «هُ ع لی  اهللِی خْرُجْ مِنْ ب يْتِهِ مُهاجِراً اِلی  اهللِ و  ر سُولِه ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْم وتُ فَقَدْ و قَع  اَجْرُ

فَم نْ کَانَ هِجْرَتُهُ اِلی اهلل و ر سُوله و کان هِجْرَتَهُ اِلی اهلل و »السّالم و حدیث نبوی عليه 

 الحدیث« رسولِهِ

 

 

 

2111 

 

 چون ز مادر رخصات او شاد نخسات   

 مُاااوا برخوانااده شااد  افِااارُوا و تَغْنَسَ

 شاااد بلُوقیّاااا ز ماااادر، شاااادمان   

 جملاااۀ اسااابابِ ره ترتیاااب کااارد  

 بعد از آن شد بر سفر عازمش درسات   

 شاادگَااردِ غیاار از گاارد دل افشااانده  

 میااان بساات باار عاازمِ ساافر آنگااه   

 یااک ترغیااب کااردبااهرا یااکمحرمااان
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2111 

 

 

 

 

2141 

 

 

 

 

2141 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 

 آنچااه مااا البُاادِّ وی بُااد در طریااق   

 تاارک جااااه عالَااام فانااای گرفاات   

 لَیْسَ فی جَیْبِای سِاوَی اهلل رخ نماود   

 با چناین ساودا و زیان فاتح و ظفار     

 ای عزیاازان هاار کااه بااا مااا همرهیااد

 ز جان باید گذشات جان خواهی جانِ

 طالب آن شَه شدن شاهنشهی اسات 

 چااون ز معااراج آمااد آن خیرالبشاار  

 فَقْاارُ فَخااری زد ز جملااه رو بتافاات  

 قاارض کااردی از یهااودی صاااعِ جااو 

 هر دو کونش عرضه کرده شاب خادا  

 فقاار را ایاان رفعاات آمااد زان جناااب

 همچااو گاانجش مناازل ویااران بااود  

 کااامالن را عاازّ و قاارب کبریاساات   

 گیاارد جهااات گاار بااود اناادک طلااب

 اناادک اناادک آن طلااب یابااد مَمَاار  

 روبگرداناااااد ز جملاااااه ماسِاااااوا 

 چااون خلیاال آیااد بااه آتااش اناادرون

 خاااطرش را حااق ناادارد در حجاااب 

 زن پا و دست همچو مردان در طلب، 

 هاار کااه هجاارت کاارد بَهاار کردگااار 

 زنناد  بر ساماعش قدسایان دَف مای   

 زناان  هاا هام کاف   ها بار شااخه  بر 

 ونطالب حق چاون ز منازل شاد بار    

 طالااب صااادق چااو در ره زد قاادم   

 نیست محنت کآن باود مَجْادِ مَجیاد   

 در طلب، باریک گشاته چاون هاالل   

 اناادک تااا شااود بَاادر منیاار   اناادک

 سااااختند آمااااده در دم آن فریاااق  

 عااادت عشّااااااق سااابحانی گرفااات 

 طالااب و مطلااوب بااا هاام در شااهود  

 ش باود مُاردن دریان ره ای پسار    خو

 طالااااب باااازم وصااااال آن شااااهید

 بلکااه از هاار دو جهااان بایااد گذشاات 

 فَقْاارُ فَخاارِی زان تجلّاای آگهاای اساات

 ساارسااربه 3کائناااتش عرضااه کردنااد 

 چشم ماا زَاغَ البَصَار جاز حاق نیافات     

 جااو در گاارو بااود دِرعااش بهاار آن  

 ناااوا بیاااتش بااای روز باااوده اهااال 

 باااطنش معمااور و در ظاااهر خااراب  

 یاازد، هاار کااه ساارگردان بااود   زو گر

 جانشااان در قبضااۀ لطااف خداساات  

 از بحاااار فااایآ اَساااما و صِااافات   

 بگااذرد در رُتْبااه از شاامس و قمااار   

 نایاادش پاایش نظاار غیاار از خاادا    

 بَاارد و ساااالم آیااد از آتاااش بااارون  

 طالبااان را ایاان بااود حساان مااآب    

 بایااد نشساات چااون زنااان فااارغ نماای

 از کجاااا از مَاااا نَهَااای اهلَل آشاااکار   

 زنناااد کاااف مااایسااااکنانِ آسااامان 

 فاختااااه کوکوزنااااان در بوسااااتان  

 عقااال او گاااردد مبااادّل باااا جناااون

 الزم محنااات شاااد و رناااج و الااام   

 آن سعادت کی باه هار ماردی رساید    

 پاااای از سااار کااارده در راه وصاااال 

 نظیار  در جهاان گاردد باه خاوبی بای     

                                                
  .شودانده میخو «کردن» (3
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2121 

 

 

 

 

2121 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 

 هر کااه از جااان طالاب ماوال بااود     

 ساار فاارو نااارد بااه جنّاات آن امیاار  

 دیااده باار مَااه دارد او، ناای باار سُااها 

 المُهَاااااجِر مااااَا نَهَااای اهلَل بایااادت 

 شاد یابناده شاد    هر کاه او جویناده  

 و راضی و خوش گشته رساول احقّ از

 هاار کاارا هجاارت پاای دنیااا بااود     

 ماناااد در ادباااار دنیاااا او رهاااین   

 طالاابِ مااوال بااه حااق واصاال شااود  

 از میاناااه گااوی بااارد  ،گاار بمیاارد  

 حق، چناین فرماوده در ناصّ کتااب    

 طالبِ حاق راسات ایان عِازّ و شارف     

 گفااات باااا داوود پیغمبااار خااادا   

 خااار پااایش را بِکَاان راهااش نمااا    

 چناااین بناااوازد اورا ایااانطالباااان 

 اناادرین معناای نظیااری شااد پدیااد  

 

 المااا وا باااود نُااازلِ راهااش، جنّاات  

 غیااار دلااادارش نباشاااد در ضااامیر 

 در گذشااااته از جمیااااع مُشْااااتَها  

 ز فاایآ حااق دری بگشایااادت  تااا 

 وخاور تابناده شاد   در جهان چون مااه 

 یافتاااه در قااارب حاااق، عااازّ قباااول

 کاای بااه قاارب حضاارت او را جااا بااود

 خاسااار دنیاااا و عقباااا شاااد یقاااین 

 گرچااه در ره، مااانعش حاصاال شااود 

 کو به مَردی نقد جاان باا حاق ساپرد    

 نااادارد در حجااااب جاااان او را مااای

 قاادم در نااه بااه راه و التَخَاافْ  ! هااان

 ا را مااادان از ماااا جااادا طالاااب مااا

 تاااا نماناااد در خاااودی وی مباااتال  

 باار ساارانِ دهرشااان ساار سااازد او    

 گوش کُن از جان اگار هساتی رشاید   

 

 حکایت

 

 

 

 

 

2111 

 

 

 

 

2111 

 بوساااعید مِهناااه آن شااایخ گااازین 

 رسااید از هاار دیااار  عاشااقانش ماای 

 وکم یک مه و شش ماه و سالی، بیش

 چون رسایدندی باه آن قطاب زماان    

 ه خااادم در زمااانشاایخ فرمااودی باا

 ساافره گسااتر پاایش مهمااان زودتاار 

 کفاااش مهماااان را روان برداشاااتی 

 برگرفتاای کفااش آن صاااحب قِااران  

 ناله کاردی بعاد از آن گفتای چناین    

 بهاار خااالق ایاان قاادم بنهاااده اساات 

 دای اهاال دیاان  قطاابِ عااالَم مقتاا   

 تبااار فشااان از بهاارِ آن عااالی  جااان

 زدنااد از شااوق شاایخ دیاان، قاادم ماای

 آرمیدنااادی تاااو گاااویی در جَناااان 

 رو فااارود آور باااه عااازّت میهماااان  

 کفاااش او را سااااز حاضااار در نظااار 

 پااایش شااایخ آوردی و بگذاشاااتی  

 باار ساار و باار چشاام مالیاادی روان   

 باشااد ایاان پاااپوشِ پااایِ طااالبین    

 سرزنش از خار و سانگ آمااده اسات   
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 بس مالمت دیده است از سنگ و خاار 

 قدر این را کاس نداناد غیار دوسات    

 طالبااان را ایاان بااود قاادر و کمااال  

 

 بهاااار خشاااانودی ذات کردگاااااار  

 دوست باشد مطّلاع بار مغاز و پوسات    

 مااالل هااان بلُوقیّااا طلااب کاان باای   

 

 حکایت

 

 

2191 

 

 

 

 

2191 

 

 

 

 

2911 

 

 

 

 

2911 

 

 

 

 

 شااد بلُوقیّاااا چاااو از منااازل بااارون 

 بُااد مَهااار عشااقش اناادر جااان و دل 

 کشاایدندش نهااان اناادک ماایاناادک

 بریاااداشاااتر بیچااااره باااس وادی  

 وادی خونخااوار و غااوالن سااهمناک 

 کااس نشااد آگااه ازیاان راز نهااان    

 چند منزل قطع چون کارد آن ساپاه  

 خااالف راه دان بایااد بااه هاار ره باای 

 صحبت کامل چو کشاتی شاد عیاان   

 گاار بااه تنهااایی روی در دشاات و باار

 شب همه شاب، ره بُریدناد آن گاروه   

 روز دیگااار چاااون برآماااد آفتااااب  

 باااود صحااارایی بغایاات هولناااااک 

 عاااادد خِرُاالَمْاااار آن سااااپاه باااایآ

 قااراراز عطَااش گشااتند یکساار باای  

 هااایچ آثااااری از آن لشاااکر نماناااد 

 رفات باا ساعی شادید    روز و شب می

 ِ بسااایار ای پسااارباااود در وی ماااار

 طول و عرض جمله هم در خاورد آن 

 خاااوش فصااایحانه باااه آواز بلناااد  

 برکشاایده هاار یکاای ساار از زمااین  

 بااااا هاااازاران نالااااه و سااااوز درون 

 کشاایدش سااوی خوبااان چِگِاال  ماای

 هاااای شاااوق سااااربان  باااا تااارنمم 

 پایاااان و منااازل ناپدیاااد   راه، بااای

 دسااتگیری ناای بااه جااز دانااای پاااک

 هااا پیاادا، نهااان تیاار و کمااان  زخاام

 شااابی ناگااااه گااام کردناااد راهیاااک

 راهباار قطااع مساااف  کاای شااود باای 

 گماااان ه بریاااده، بااای او نشساااته ر

 باشااااد از غااااولِ بیاباناااات خطاااار

 اوفتاااده ریااگ باار هاام کااوه کااوه    

 کاارد از پاایشِ نظاار رفااع حجاااب    

 دل نهادناااد آن جماعاات باار هااالک 

 هاار یکاای رفتنااد سااویی بهاار خااود  

 مُردناااد زار گفتناااد و مااای آب مااای

 جاااز بلُوقیّاااا کسااای دیگااار نماناااد 

 از قضااااا را وادیاااای آمااااد پدیااااد 

 سااردر بلناادی، همچااو اشااتر سااربه 

 فریااد از قهاار، حااق باار عاصاایان    آ

 باار هااوا ساار جملااه ماننااد کمنااد    

 3زهااره بدریاادی از آن شاایر غَاارین   
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2931 

 

 

 

 

2931 

 

 

 

 

2921 

 

 چااون بلُوقِیَّااا چنااان ماااران بدیااد   

 اساام اعظاام کاارد جااای    در پناااه

 رو باادو کردنااد ماااران جملااه زود   

 کیستی تو  چیست نامت ای جاوان  

 گفااات ناااام مااان بلُوقیّاااا باااود    

 هساااااتم از اوالد آدم در جهاااااان 

 کاارد ازیشااان پااس بلُوقیّااا سااؤال   

 از کجاییااد و شااما را کااار چیساات  

 جملااه گفتناادش کااه مااار دوزخاایم 

 آفریاااده حاااق، ز قهااارش آشاااکار  

 یاادا گفاات اینجااا بهاار چااه اسااتاده  

 چناین گفتناد بااز آن خیال ماار     این

 

 و وهمی سخت، بر جانش رساید  ترس

 اسااتعانت خواساات آنگااه از خاادای   

 پااس بگفتناادش کااه ای عبااد ودود  

 آدماای یااا جاانس جنّاای  باااز خااوان 

 شااهر مصاارم مسااکن و ماا وا بااود    

 طاااالبم دیااان محمّاااد را ز جاااان   

 ه حاقّ ذوالجاالل  گفت کای مااران با  

  شغلتان یاارب دریان اطاوار چیسات    

 گَااه بااه دوزخ گَااه میااان باارزخیم    

 از بااااارای انتقاااااامِ اهااااال ناااااار 

 ایاااد از مکاااانِ خاااود چااارا افتااااده 

 جوشااش دوزخ بااود سااالی دو بااار   

 

اِشْتَکَتِ ع ن اَبی س عيْدٍ  لِلْب خارِیِّ افی فِی رو »والسَّالم  ةاشارت به معنی حدیث نبوی عليه الصَّلو

  النَّارُ ِالَی ربِّه ا فَقَالَتْ ر بِّ اَکَ َ ب عْضی ب عْضاً فَاَذِنَ لَه ا بنَفَس يْنِ نَفَ ٌ فی الشِّتَاءِ

 «و نَفَ ٌ فی الصَّيْفِ اَشَدُّ م اتَجِدُونَ مِن الحَّرِ و  اَشَدُّ م اتَجِدُونَ مِنَ الزَمْه ریرْ
 

 

 

 

2921 

 

 

 

 

2911 

 

 

 

 دوزخ تابیااااده اناااادر پاااایش رَبّ 

 گفت یارَبّ خورد بعضای، بعاآِ مان   

 من طاق شد پاس چاون کانم   طاقت

 اِذْن دادش حضااااارت پروردگاااااار 

 گرماای صَاایْف اساات و ساارمایِ شااتا

 آن یاااک از ناااار و دگااار از زمهریااار

 رخصااتش آمااد بااه سااالی دو نفااس 

 حاااق اجابااات کااارد وی را الجااارم

 ز نااارش بااه حااقّ آرد پناااه   دوزخ ا

 بااا خااود آی، ای ناااکسِ ابترنهااااد   

 جااان پاکااان زیاان تحیّاار در زَحیاار  

 ای ز حاااق افتااااده دور، آگااااه شاااو

 در شاااکایت آماااد و بگشااااد لاااب   

 وارهااان جااانم بااه فضاال خویشااتن   

 نیسات قادرت تاا نفاس بیارون کانم      

 تااا نفااس آرد باارون سااالی دو بااار    

 هااار دو از فَااایْحِ جهااانّم، ای فَتاااا   

 گردنااد ظاااهر از سااعیر  هاار دو ماای 

 دم نیااارد زد دگاار زان پاایش و پااس 

 گشاات مقصااودش مهیَّااا زیاان مَاارم  

 مهیّااا گشااته باار جُاارم و گناااه   تااو 

 نیست از حق شارم و تَرسَات در نهااد   

 روز و شااب خااائف ز نااار و زمهریاار   

 بگااذر از خربنااده، سااوی شاااه شااو   
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2911 

 

 

 

 

2941 

 

 

 

 

2941 

 

 

 

 

2911 

 

 

 

 

2911 

 

 

 

 

2921 

 

 

 چون جهنّم زد باه وقات خاویش دم   

 زن چون به جاوش آیاد جهانّم ماوج    

 گفااات باااا ایشاااان بلُوقیّاااا دگااار  

 از کجاااا دانیاااد ای مااااران زشااات 

 جملاااه گفتناااد ای بلُوقیّاااا بااادان  

  اِلاااااه اِالّ اِلاااااهثباااات نباااااود ال 

 ایاام او را عیااان  مااا ازیاان دانسااته  

 گفااات در دوزخ باااود مااااران دگااار

 هساات گفتناادش بااه دوزخ مارهااا   

 یکای، زان جملاه ماار   [ تو]گر ببینی 

 پااس خااروجش باشااد از راه دهااان  

 پاااس بلُوقیّاااا وداعِ جملاااه کااارد   

 کاارد بااا سااوز جگاار   قطااع ره ماای 

 بااود آنجااا هاام بساای مااار اناادرُون  

 یشااان بااه هاامشاااهِ ماااران بااود بااا ا

 بود جسمش چون قضیب و رنگ زرد

 بااود باار ماااری سااوار آن شاااه مااار  

 چااون باارآوردی بااه هیباات دمدمااه 

 جملگاای در پاایش او جمااع آمدنااد  

 شااااه مااااران چاااون بلُوقیّاااا بدیاااد

 گفااات ای عباااد خداوناااد جهاااان 

 گفااات ناااامم شاااد بلُوقیّاااا یقاااین 

 طالااااب دیاااان محمَّااااد آماااادم  

 گاااار بیااااابم دیاااان او را آشااااکار 

 زو پرسااااید نااااامپااااس بلُوقیّااااا ا

 گمااان گفاات یملیخاساات نااامم باای 

 گاار نبودناادی ز خااوفم سااهمناک   

 لیااک چااون هربااار بااانگم بشاانوند  

 شاه ماران بعد از آن گفات ای جاوان  

 ماااا از آن افتاااااده بیااارونیم هاااام  

 مارهااا بیاارون فشاااند چااون رساان   

 چااون محمّااد را شناسااید ای حَشَاار  

 ناااام آن سااالطان ایاااوان بهشااات   

 نیسااات در دوزخ مکاااانی کانااادر آن

 گاااواه للَّاااهد  رَسُاااولَ اپاااس مُحَمَّااا

 ناااام او بنوشاااته در ناااار و جَناااان  

  تاار در نظاارکااز شااما باشااد کااالن 

 در کالناای، هاار یکاای، چااون اژدهااا  

 آیاااد از ماااا یاااک نفااار بهااار گاااذار

 او نگاااردد آگاااه از وی، ای جاااوان  

 شااد روان آنگااه بااه صااد اناادوه و درد

 وادیااای دیگااار نماااودش در نظااار  

 در بزرگاای مثاال فیاال و باال فاازون  

 مش جمیع از بایش و کام  بود در حُک

 در وَسااط، قاادش میااان جملااه فاارد  

 تاااجِ شاااهی باار ساارش بااا صااد نگااار

 گشااتند آن ماااران همااه  جمااع ماای 

 چااااون بیارامیااااد ناپیاااادا شاااادند

 سااویش آمااد از پاای گفاات و شاانید  

 کان بیاان    کیستی و چیسات نامات  

 هسااااااتم از اوالدِ آدم همچنااااااین

 سااارفراز از خیااال سااارمد آمااادم   

 شاااوم از خاصّاااگان کردگاااار   مااای

 زگو ناااام خاااود و جاااا و مقاااام باااا

 تاااابعِ مااان جملاااه مااااران جهاااان 

 خلق را یاک لحظاه کردنادی هاالک    

 جملااه در زیاار زمااین پنهااان شااوند  

 یاااک تمنّاااا دارم از تاااو در جهاااان 
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2921 

 

 

 

 چااون ببیناای تااو محمّااد را جمااال  

 چااون بلُوقیّااا شاانید از وی سااخن   

 گفاات ای ساالطان تخاات مَردماای   

  چیست کان نه تشانۀ دیادار تُسات   

 تپاااس بلُوقیّاااا از آنجاااا درگذشااا 

 ره بااه قاادس آورد آن پاااکیزه جااان 

 

 عرضه کن از مان ساالم و عجاز حاال    

 نالااه کاارد از شااوق آن شاااه زَمَاان    

 غاارقِ عشااقت مااار و مااور و آدماای   

 تا به چوب و سانگ غارق کاار تُسات    

 ا نماود از کاوه و دشات   ها قطع منازل 

 آن امیااار جملاااه عشّااااق جهاااان   

 

 خبران از گلشن یقين و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ بين و بی در تنبيه غافالن کن

 « امیِ و  اُقْسِمُ بِالنَّفْ ِ اللَّو می   اُقْسِمُ بِي وْمِ القِيا»

 

 

2911 

 

 

 

 

2911 

 

 

 

 

2911 

 

 

 

 

2911 

 

 

 در راه معناای ای پساار کااج مبااین  

 قصّاااۀ شاااهر تاااو باشاااد ایااان و آن

 گرچااه باشاااد آن حکایااات آشاااکار 

 در وجاااود تسااات مااااران عَناااود   

 چون قدم ماانی ز جاان انادر طریاق    

 چون باه وحادت رونهاادی از دویای    

 طَاااااورِ قالاااااب وادی اوّل بِااااادان

 ایااان بااااود اَمَّااااره آن لَوَّامااااه دان 

 قاادس، طَااور دل بااود ای بااا وفااا    

 یااد، ناای ز یااار  هجاارت از اغیااار با 

 صاااحبت امَّااااره باشاااد تیااا  تیاااز 

 شااااهِ مااااران صاااورت لوَّاماااه دان  

 از مالماات باار ساارش کاارده لجااام  

 صاااااحب لوَّامااااه باشااااد مقتاااادا 

 پیشااوا گشااته باادین معناای بساای  

 رفعاااات لوَّامااااه باشااااد آشااااکار  

 لیااک چااون بگذشاات از لوّامااه زود  

 بیش ازیان گفاتن، نیاارم زیان ممار     

 ماااارِ امّااااره باااود رهااازن یقاااین   

 بگاذر از صااورت باه معناای کان نظاار    

 آن بلُوقیّااااااا بهانااااااه در میااااااان

 کُاان حااذر از شاارّ نفااسِ بااد شااعار   

 آمااده از حاارص و شااهوت در وجااود 

 عکس خاود بینای بارون انادر فریاق     

 هاار چااه بیناای، غیاار نبااود آن تااویی 

 گمااان طَااورِ نفااس آمااد دوم زو باای  

 ایاان علاام را زیاان رُو بخااوان   دفتاار

 گماان دهلیاز صادق اسات و صافا      بی

 صاااحبت اغیاااار باشاااد زهااارِ ماااار 

 به دست خویش خون خود مریاز ! هان

 جُند نفسش گشته مغلاوب ای جاوان  

 زان مالماات کاارده طاای مناازل تمااام

 اسات ایان نکتاه بار اهال تِقاا      روشن 

 واقاافِ ایاان ساار نباشااد هاار کساای   

 زان قَساام فرمااوده بااا وی کردگااار   

 گااردد مُطْمَئنَّااه نیساات سااود   تااا ن

 هساات روشاان پاایش پیااران ای پساار

 زو حااذر کاان، هااان ناادان او را امااین
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2991 

 

 

 

 

2991 

 

 

 

 رض او بااود افعااال تااو  طااول و عاا 

 آن بلُوقیّاااااا باااااود روح شاااااریف 

 گاار نبااودی فاایآ اَساامای کااریم   

 در ریاضاات، مااار نفساات را بکُااش   

 کااان زباااونش در ریاضااات مَاااردوار

 رام گاااردانش باااه شااارع مصاااطفا 

 چاون کناد میال هاوا زن بار سارش      

 تاارک ماااری گیاارد و یاااری کنااد   

 همچنان کآن مار باا یوساف باه چااه    

 مونس یوساف شاد انادر چاه یقاین     

 مسلمان پایش آن پااکیزه جاان   شد 

 طلاب  به شرع وی گریز ای حاق ! هان

 

 گرمااای و افساااردگیَش حاااال تاااو  

 در عاااذاب از قااارب مااااران کثیاااف 

 یاااافتی زان مارهاااا رناااج عظااایم   

 دارش بهُااشورنااه باااری باااز ماای   

 تاااا نگرداناااد تااارا از اهااال نااااار    

 تااا نهااد ساار در ره صاادق و صاافا    

 اورشتااااا نتابااااد ساااار ز حکاااام د

 سرکشاااای بگااااذارد و زاری کنااااد 

 بااااود در تهلیاااال و تساااابیح اِلااااه

 اَسْاالَمَ الشَّاایَطان بااود برهااان ایاان    

 اَسْاالَمَ الشَّاایَطان عَلاای اَیْاادی بخااوان 

 تا شاود دیاوت مسالمان زیان سابب     

 

رسيدن بلُوقيّا به قدس مبارک و مالقات وی با ع فَّان که عالم و مقتدای قوم بود و خبر 

و  -صلّی اهلل عليه و سلّم  -را از وقت ظهور حضرت رسالت پناهی دادنِ او بلُوقيّا 

 حضرت که معلوم عفّان بود از تورات بيان کردنآن بعضی از نعت و وصف

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1131 

 

 چااون بااه قاادس آمااد بلُوقیّااا فاارود 

 ناااام وی عفّاااان و در علااام اساااتوار

 او پااااس بلُوقیّااااا بیامااااد پاااایش 

 گفاات ماان از مصاارم و پااور فااالن   

 بوالعجااب کاااری ز غیااب آمااد پدیااد

 روزی از ایّااااام رفااااتم ای عمااااو  

 تااا ببیاانم رساام و ترتیااب محاال    

 قصّاااۀ صاااندوق و حاااال مامَضاااا   

 یاک کتاابی گشات ظااهر زان میاان     

 وصااااااف او و امّتااااااان او بااااااود

 چون بخواندم وصف او، دل شد نهاان  

 آماادم اینجااا کاااه گیاارم دیااان او   

 بااود یااک عااالِم در آنجااا از یهااود     

 پیشاااوای قاااوم و معاااروف دیاااار   

 مااوحااال خااود را گفاات بااا وی موبااه

 مااانزآنکااه بااابش، بااود مشااهور ز   

 یرم بادین سارحدّ رساید   زان سبب سَ

 در خزیناااه از بااارای جسااات و جاااو

 دیااده روشاان گااردد ای شاایخ اجّاال 

 گفااات باااا عفّاااان یکایاااک بااارمال  

 جملاااه وصاااف خااااتم پیغمباااران   

 دلفریاااب و دلکاااش و نیکاااو باااود  

 طالااب دل گشااته، جااویم زیاان و آن 

 باااااز داناااام شاااایوه و آیااااین او   
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1121 

 

 ا ارشااااد کااانعاااالِمِ قاااومی، مااار 

 هرچااه باشااد شاارس ره تعلاایم کاان  

 هساات کااارِ ماان همااه آه و فغااان   

 نیساات گفتااار ماان از الف و گاازاف  

 من به خود کای دادم ایان آشافتگی   

 زن بحاار جااانم زیاان هااوا شااد مااوج 

 قارار هم بادن زان موجاه گشاته بای    

 خبااار از حاااالِ ماااا آساااودگان بااای

 از گرفتااااران باااود واقاااف کسااای  

 نالااااۀ بیمااااار نبااااود از حضااااور  

 ساار مجنااون ازیاان سااودا بااود   در 

 کنااادن کاااوه از دل فرهااااد پااارس

 جاااان بیماااارانِ عشاااقِ آن جماااال

 هسااات شااااهد زردی رخسارشاااان 

 اناااد در دوای ایااان مااارض بیچااااره

 نیفتاااد در حااارج ماارد صاااابر مااای 

 

 مااارغ روحااام را ز قیاااد آزاد کااان  

 لیم کاااننقاااد جاااانم را بااادو تسااا 

 ام انااادر جهاااان بهااار وی سرگشاااته

 گشاته دل از غیاار وی خااالی و صاااف 

 خواهااد چنااین آشاافتگی کااس نماای

 زنااد مااوجش باار اطااراف باادن   ماای

 گشته سرگردان باه هار شاهر و دیاار    

 ایاااان بااااود افسااااانۀ فرسااااودگان

 باااوده باشاااد در گرفتااااری بسااای  

 آه دردآلاااااااود وی دارد سااااااارور

 زآنکاااه در سااارّ دلاااش لیلااای باااود

 آن مشااغولِ عُاارْسکاای بااود آگااه از 

 دائاام اناادر نالااه باشااد ماااه و سااال   

 هاااای نهاااانهاااا و مااارضبااار الااام

 اناااد  وماااان آواره الجااارم از خاااان 

 صاابر کاان کَالصَّاابرُ مِفْتَاااحُ الفَاارج    

 

 جواب دادن عفّان، بلُوقيّا را و تحسين کردن حال او را

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 گفاات عفّااانش کااه ای پاااکیزه زاد   

 ایان حاارارت کااو بااه جاناات زد عَلَاام 

 این سعادت را کاه باا تاو شاد قارین     

 هار کسای را ایان مراتاب کای شااود     

 باشاااد ایااان آثاااار اناااوار قااادم    

 هر دلی زان فیآ، لیک آگااه نیسات  

 مَاادّ و جَاازْرش باشااد از دریااای کُاال 

 جمله را زین گلشن آماد رناگ و باو   

 طااراف بحاارآن یکاای در بحاار و در ا

 دیگااری باار کااف نهاااده نقااد جااان  

 حاق دهااد در جملاه مقصااودت مااراد   

 فاایآ اقاادس باشااد از بحاار کَاارم    

 نیسااات جاااز الطااااف ربّ العاااالمین

 هاار اساایری شاایخ راتااب کاای شااود 

 رسااد باار قلاابِ آگااه زیاان ماارم   ماای

 آگهاااان را فرصااات یاااک آه نیسااات

 رسااد باار جملااه اَدْیااان و سُاابُل   ماای

 عماااو لیاااک باشاااد باااا تفااااوت ای

 همچو دهری دیگری بر خشاک دهار  

 کااارانبحااارِ بااای  کااارده غوّاصااایِّ 
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 جااان آگاهااان بااه دریااا کاارده خااو  

 خلااق عَااالم جملااه چااون مرغابیااان 

 انبیااااا ساااارحلقۀ مرغااااان همااااه

 کشاد هار یاک فریاق خاویش را      می

 اناااد آن ساااروران  از میاناااه رفتاااه 

 خاااتمِ کاالّ، آخاار آیااد بعااد کاالّ    

 از همااه اَقْاارب اِلَاای اهلل راه اوساات   

 جملااه را دعااوت بااود سااوی صاافات

 شااد از اَدعُااو اِلَاای اللَّهااش نشااان   با

 هاام بااود دَاعِاای اِلَاای اهلل، آیااتش    

 باشااد از نَصْاارَ مِاانَ اللَّهااش ظفاار    

 ف و زباور هست در تاورات و در صُاحْ  

 دیااده در تااورات اوصااافش عیااان   

 مشااربت از قااوم خااود برتاار فتاااد   

 این سعادت نیست هر کاس را محال  

 لیاااک ای فرزناااد دلبناااد عزیاااز   

 حااادّ و حسااااببگاااذرد دوران بااای

 چاااون باااود وی خااااتِم پیغمباااران

 هااا آیااد اناادر دیاان او  جملااه دیاان 

 پاس مالقااتِ تاو باا وی شاد محااال     

 درمااان ماان  گفاات وای از دردِ باای 

 در خروش آمد دل مان زیان ساخن   

 کااه بیاانم آن جمااال بُااد امیاادم آن

 باااد نومیاادی بااه سااوی ماان وزیااد  

 قاارارساااعتی بااود از حاارارت باای   

 باااود عفّاااان ایساااتاده بااار سااارش

 خااودیای زان باایذرّهبااا خااود آمااد 

 عقاال پاایش آمااد عنااانِ دل ربااود   

 

 ساکن بحرناد و هام در جسات و جاو    

 غااارق آب و آبْ جاااو، از ایااان و آن 

 قااومی زان رَماااه  هاار یکاای راعااایّ  

 سااوی اصاالِ خااویش هاار دلااریش را 

 چنااد تاان مانااده ازیشااان در جهااان 

 سُاااابُل ناسِااااخ اَدیااااان و هااااادیّ

 قبلاااۀ کااالِّ امااام درگااااه اوسااات   

 شااد بااه ذات پاااک ذات   دعااوت او

 لِاای مَااعَ اهلل خلااوتش بااا دلسااتان    

 از اَلَاااامْ نَشْاااارَحْ طااااراز رآیااااتش 

 ساارمشاارق و مغاارب بگیاارد سااربه  

 نعااات ذاتِ پااااکِ آن دریاااای ناااور 

 جملاااه و دارم نشاااان ام آن خواناااده

 عشااق آن شاهنشااهت در ساار فتاااد  

 باشااد ایاان انعااام و فضاال لَاامْ یاازل  

 گاوش کان ای صااحب عقال و تمیااز    

 هااور آن جنااااب تااا شااود وقااات ظ  

 پس ظهاورش الزم اسات آخار زماان    

 تاااا قیامااات ثابااات اسااات آیاااین او

 شاااد بلُوقیّاااا باااه گریاااه زان مَقاااال

 سااامانِ ماان  آه ازیاان سااودایِ باای  

 بااا کااه گااویم حااال زار خویشااتن    

 یااابم اناادر دیاانِ وی جاااه و جااالل   

 هاا خواهاد باه روی مان رساید     تا چه

 نالیاااد زار تپیاااد از درد و مااای مااای

 و یاااورش اناادر آن غاام گشاات یااار  

 بااااز عقااال دورباااین شاااد مُهتااادی

 خودی رفت و خودی مشکل نماود بی
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 خودی و از حال سفر خبر دادنبا خود آمدن بلُوقيّا از آن بی
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1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

 خاود آماد ساخن آغااز کارد     چون به

 هااای ساافرهااا و غاامگفاات محناات

 هااااای ماااااران نژنااااداز عجایااااب

 حکاام وی، روانخُااردی شااه مااار و  

 آن شاااهادت گفاااتن ایشاااان هماااه

 جملااه عااارف باار صاافات مصااطفا   

 نااام وی بنوشاااته در ناااار و جَناااان 

 شاااه ماااران گفتااه از مهاار و وفااا    

 زآنچه در ره، دیده بود از خیار و شار  

 گفااات عفّاااان ای بلُوقیّاااا بااادان   

 اناادر آن مااار اساات خاصّاایت بَساای 

 گاار شااود آن مااار صااید مااا یقااین  

 تاااا زماااان مصاااطفی ماااانیم ماااا  

 از جمالش چشم جاان روشان کنایم   

 دیان وی گیاریم و از خاصّاان شااویم   

 صااااحب معاااراج و منبااار او باااود  

 رهنمااایی کاان ماارا تااا آن محاال    

 دساات آریاام آن مااار ظریااف ه تااا باا

 چاااااون بلُوقیّاااااا ازو بشااااانید راز

 بهااار دیااان مصاااطفی و آن جماااال

 شااوق و ذوقااش باار دماااغ آورده زور 

 آماااد انااادر شاااور بحااارِ جاااان او  

 بااات در زماااانکااارد از عفّاااان اجا

 

 دفتااار دیاااوان مااااران بااااز کااارد    

 سار  زان همه ماران که دید او سار باه  

 از ساااخن گفاااتن باااه آواز بلناااد    

 کاارد حااال جملااه باار عفّااان بیااان   

 از ساار اخااالص و شااوق و دمدماااه   

 جاااان فااادایان بهااار شااااه اصااافیا  

 جمله ماران، علمشاان حاصال بار آن   

 رسااان باار مصااطفا  هااان سااالم ماان  

 3ساارهپاایش عفّااان باااز گفاات او ساارب

 نااام آن مااار اساات یملیخااا عیااان    

 نیساات آگااه زان ولاایکن هاار کساای  

 سااالطنت یاااابیم در دنیاااا و دیااان  

 راناایم مااا  هااا در دهاار ماای  عاایش

 همچااو بلباال جااای در گلشاان کناایم

 در رهااش از خیاال آگاهااان شااویم   

 جملااااۀ آیااااین وی نیکااااو بااااود  

 یَاازَلْبااو کااه بدهااد فرصاات مااا لَاامْ  

 زآنکاه در عاالَم عزیاز اسات و شااریف    

 باشاد باه جاان ای سارفراز    گفت خاوش  

 هاا کارد او و باودش جاای حاال     حال

 گلشااان جاااانش شاااکفته از سااارور 

 شااود حیااران او  عقاال و دانااش ماای 

 گشاات تااابع بهاار آن جااان جهااان   
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صلّی اهلل عليه و  -اجابت کردن بلُوقيّا به اميدواری شرف دریافت مالقات حضرت رسول 
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 شاااد مهیّاااا هااار دو را سااااز سااافر

 چااون ساافر بهاار خاادا باشااد یقااین 

 گمااان آن ساافر باشااد غنیماات باای 

 کااار آن باشااد کااه بهاار حااق بااود   

 ساااخت صااندوقی ز آهاان در زمااان 

 یکی پار شایر و دیگار پار شاراب      آن

 چاش و تلخای راه  شیر حکمات مای  

 سااالطنت در بنااادگیِ حاااق باااود  

 کار این است و جز این، ناید باه کاار  

 تر زیان کاار نیسات   هیچ کارت خوب

 داناااه از انباااار در مااازرع فشاااان   

 چاااون بلُوقیّاااا و عفّاااان در سااافر  

 پااس روان گشااتند زآنجااا در زمااان 

 پااس ساار صااندوق عفّااان برگشااود  

 آن مار باوی شایر و مای    چون شنید

 شیر و می را خورد و از خود شد برون

 زود عفّااان شااد ساار صااندوق بساات 

 هر که در صندوقِ شهوت جاا گرفات  

 او در آن صااندوقِ شااهوت مبتالساات

 پس روان گشتند از آنجا همچاو بااد  
 چون رسیدندی به هر سنگ و درخات 

 هاار یکاای خاصاایّت خااود را عیااان  

 شااد ز حاابس مارشااان ساارّ آشااکار 

 ایااات مُلهِااام سِااارّی شاااود هااار قو

 جملااه اشاایا ناااطق آینااد آن زمااان  

 باااار امیااااد وصاااالت خَیرالبشاااار   

 شااود او را مُعااین صاارت ماایفااتح و ن

 سَافااااِرُوا و تَّغْنمُااااوا شااااهد بااارآن 

 بهاار حااق، هاار کااار بااا رونااق بااود   

 دو قااادح از سااایم بنهااااد انااادر آن 

 تا شاود آن حَیَّاه زان مسات و خاراب    

 خاود شاوی آگاه ز شااه    تا ز خود بای 

 جملااه مطلااوب اناادر آن ملحااق بااود 

 کااار کاان تااا گلشاانت آیااد بااه بااار   

 سااتکاان گاار تاارا اِنکااار نی کااار ماای

 داناااه در انباااار، کااای رویاااد عیاااان

 آمدناااد از جاااان رفیاااق هااام دگااار

 تا باه آن وادی، کاه بُاد مااران در آن    

 هاار دو در کنجاای نهااان گشااتند زود

 بُااارد در دم جاناااب صاااندوق پااای 

 را خُفاات اناادرون واکشاایده خااویش 

 مااار، خفتااه اناادر آن مغاارور و مساات

 در جهااانّم مساااکن و مااا وا گرفااات 

 هر که در شهوت فارو شاد برنخاسات   

 باااا حضاااور خااااطر و کساااب ماااراد

 بخاات شاانیدندی ناادا ای نیااک  ماای

 بازگفتنااادی باااه تفسااایر و بیاااان  

 حاابس نفساات کاان رسااد الهااام یااار 

 نمااااای مخاااازن باااارِّی شااااود  ره

 زبااان بااا تااو لاایکن بااا زبااان باای     
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 زمااان دنیاپرسااتگاار تااو گااردی آن

 تا نساوزی همچاو عفّاان خاوار و زار    

 تاااو هماااای اوج قربااای رو بلناااد   

 همچااو عفّااان مااار دهاار قهرمااان    

 جهاااد کااان عفّاااان، بلُوقیّاااا شاااود

 هر گیاه و سانگ و چاوب هار زماین    

 چنااد روزی چااون برفتنااد از قضااا   

 عااالی درخااتباار ساار چشاامه یکاای 

 برکشاایده ساار بااه اماار ذوالجااالل   

 ساابز و خاارّم آمااده ساار تااا بااه پااا  

 در سااخن آمااد بااه اماار کردگاااار    

 گفت هر کس کاو بگیارد دُهْان مان    

 ز آب باار  ماان بگیاارد همچنااین  

 گاار کنااد باار هفاات دریااا او گااذر   

 رود باار روی دریااا همچااو باااد   ماای

 تاار نگاااردد پاااای وی انااادر مااارور 

 گفاات عفّااان بااود ایاان مقصااود ماان 

 د عفّاان ز شااخ و بار  آن   پس سات 

 کاارد اناادر شیشااه و شااد شااادمان  

 که مقصاد رخ نماود  گفت عفّان چون

 چااون ساارِ صااندوق عفّااان برگشاااد 

 شاااارم دار! گفااات ای فرزناااد آدم  

 نترساای هاایچ، از جبّااار خااویش  ماای
 زین چنین فعلی، چه خواهی ای دَغال 

 این بگفت آن ماار و زآنجاا شاد روان   

 

 شاک ز دسات  دین و دنیایت رود بای 

 از هاااوا و حااارص خاااود را باااازدار  

 تااا نسااوزد مااار دهاارت چااون سااپند 

 در زمااانمحاو ساازد جساام و جانات    

 دم باااه دم الهاااام و اِرتِیقاااا شاااود  

 جمله گفتنادی خاواص خاود، یقاین    

 ای کردناااد جاااابااار کناااار چشااامه

 کاارده از بهاار اقاماات پااای سااخت   

 گسااترانیده بااه هاار سااو شاااخ و بااال 

 باااود در تهلیااال و تسااابیح و ثناااا  

 هر چه باودش خاصایّت کارد آشاکار    

 دارد آن را در سااافر باااا خویشاااتن  

 مالااد آنگااه در کااف پااایش یقااین    

 ماان اساات از غاارق و فااارغ از خطاارای

 هاار طاارف خواهااد کنااد صااید مااراد 

 داده ایااان خاصااایّتم حااایِّ غفاااور  

 کاردم از معبااود، ماان ایان طلااب ماای 

 کااارد حاصااال آب و دُهااانِ وی روان

 عاازم رفااتن کاارد زآنجااا در زمااان    

 حیّه در صاندوق باودن نیسات ساود    

 مار بیارون جسات از وی، همچاو بااد    

 کناای بااا کردگااار چااه دلیااری ماای 

 ی نایاادت از کااار خااویشهاایچ شاارم

 تااا غاارض چِبااود شااما را زیاان عماال

 زماااناز نظاار پوشاایده شااد در یااک 
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روان شدن بلُوقيّا و عفّان و رسيدن به دریا و نمودار شدن کوه در ميان دریا که در 

ای بود و در آن مغاره تخت زرینی نهاده و بر سر آن تخت، مردی ميان آن کوه، مغاره
راست بر سينه نهاده و در انگشت وی، انگشتری زرین و  خوب صورت، خفته و دست

 نگين آن یاقوت سرخ بود، مربع و چهار خط بر آن

ب شِّرِالْم شَّائيْنَ »نوشته و هر خطّی اسمی از اسماءِ باری تعالی و اشارت به معنی حدیث 
 الی آخرِه اَلْح دیث« ِل ِممی ی وْم  اِ التَّامِ *اِلَی الم س اجِدِ فِی ظُلَمِ اللَّّيْ ِ بالِنُّور

 
 

1341 

 

 

 پاااس بلُوقیّاااا و عفّاااان آن دو یاااار 

 راه ایشااان چااون بااه دریاهااا رسااید 

 هر دو را ره چاون باه دریاا باار شاد     

 پااس بااه پااای خااود ز آب آن نهااال 

 

 عااازم ره کردناااد در دم زان دیاااار   

 جااز بااه دریااا در شاادن چاااره ندیااد 

 برگذشاااتِ بحرشاااان ناچاااار شاااد  

 تحااال هاار دو مالیدنااد و کردنااد ار   

 
 اشارت به آگاهی و هوشياری

 
 

 

1341 

 

 

 

 

1311 

 

 

 

 

 دینِ اسالم آن درخت اسات ای پسار  

 مناد  هر که شد از فرض و سنّت بهاره 

 خاود انادر گذشات   پس چو از هستیِ

 ور آب و تاااب آن درخاات ای دیااده  

 دُهاان و آب آن درخاات آمااد طهااور 

 ایمااان ای عمااوشااد طهااورت شااطر 

 هاار کااه پااای جهااد در طاعاات نهاااد

 دُهْاااان و آب اسااااتقامت را ماااادام

 باارّ و بحاارش در اطاعاات ساار نهااد  

 هااا دهنااد گفاات پیغمباار بشااارت  

 سااوی مسااجدها بااه تاااریکی شااب  

 روز محشااار نورشاااان باشاااد تماااام

 خاارّم و ساابز اساات و دائاام بااارور     

 شااود در دیاان و دنیااا سااربلند   ماای

 او یکسااان بااود دریااا و دشاات پاایش

 طاعااات یااازدان باااود بگشاااا نظااار 

 طاعااات حاااق را ازو باشاااد ظهاااور  

 شَاااطر، بااااقی و هماااه موقاااوف او  

 باار روی دریااا همچااو بااادخاوش رود  

 مالد اندر پاا، پایِ حاق صابح و شاام     

 روز حشاارش نااور باار محشاار زنااد    

 هااا رو نهنااد کسااانی را کااه شااب آن

 بااار عباااادت، بهااار خشااانودی رب 

 گشته ظاهر همچو خورشاید از غَماام  

                                                
 .ذکر شده است« بِالنمور»آمده ولی در اصل حدیث « بِنمورِ»در متن اصلی *( 
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1311 

 

 

 

 

1321 

 

 

 

 

1321 

 

 

 

 

1311 

 

 

 

 

1311 

 

 

 

 شب تاریاک در طاعات بکاوش   ! هان

 از رِیاااا و سُااامْعَه باشااای در اماااان 

 گفت حیدر هار کاه دو رکعات نمااز    

 هتاار اساات از اَلااف رکعاات در نهااار ب

 در شب ظلمت باه مساجد شاو روان   

 خااوابِ خااویش را باادرود کاانجامااه

 بحر بخشایش باه جاوش آیاد یقاین    

 تاااا دهنااادت زآنچاااه لَااااعَیْنَ رَأَتْ 

 واقااف اساات از حااال تااو دلاادار تااو  

 را نیسات یاار  تا رسد آنجاا کاه جاان   

 قصّاااه کوتاااه آن دو یاااار تیزتاااک  

 باان چون گذشتند از دو بحار آن طال 

 بااود کااوهی نااه بلنااد و ناای قصاایر  

 چااار حاادّش اباار گشااته سااایبان    

 در میااااان کااااوه غاااااری معتباااار

 یااک جااوانی باار ساار آن همچااو ماااه

 خااالف جملااه اطااراف مغاااره باای   

 بااار قفاااا افتااااده رو، انااادر ساااما  

 بود بر صادرش نهااده دسات راسات    

 بااود چااون نااائم ولاای نااائم نبااود    

 باار ساارین وی عیااان یااک اژدهااا   

 چااپ عیااانخاااتمِ زریاان بااه دسااتِ 

 بااود رخشااان همچااو مهاار خاااوری  

 بُااد مربااع چااار سااطرش باار زباار    

 الغُیُااااوباعظاااام اساااامای عَلَّااااامُ

 

 پاوش  تا شاود آن ظلماتِ شاب پارده    

 بناادگی کُاان روز و شااب باار آسااتان 

 گاااذارد در دل شاااب باااا نیااااز مااای

 شااااه نامااادار نااازد حاااق فرماااود  

 کاااآن باااود سااارمایۀ امااان و اَماااان 

 ساااو رو بااادان معباااود کااانازهماااه

 رساااد الطااااف ربّ العاااالمین  مااای

 شاانیده هاایچ گااوش آن منقباات  ناای

 خود بگو زین باه، چاه باشاد کاار تاو     

 قربِ فرض و سنّت ایان را کان شاعار   

 در گذشتند از دو دریاا چاون سامک   

 در میااانِ بحاار کااوهی شااد عیااان    

 عبیار  جمله نقره، خااک وی مشاک و  

 بُاااد گیاااااه وی تماااامی زعفااااران  

 یناااای نهاااااده غااااار درتخاااات زرّ

 هااا کاارده راه نااور رویااش در شَااعب 

 متّصف گشاته باه ناورش هار شاکاف     

 چااون طلااوع شاامس از دریااا صاابا   

 نماست پاکش خوش چپ بر بطن دست

 رفته بیارون از حیاات آن پااک جاود    

 ربااا افشااان از دهااان و جااان   آتااش

 صِّ آن یااااقوتِ احمااار انااادر آن فَااا

 زاناااش شاااوکت پیغمباااری  باااود 

 اسااام اعظااام هااار یکااای از دادگااار

 عیااوب چااار سااطر وی نوشااته باای   
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 است و این شخص کيست و اشارتسؤال کردن بلُوقيّا از عفّان که این چه جایی

 مُلْکًا لَا ی نْب غی لِاَح دٍ مِنْ ب عْدی ه بْ لِِیْ[ اِغْفِرلی و ]ر بِّ »به معنی آیۀ کریمۀ  

 «ه ابُاِنَّک  اَنْت  الوَّ 

 

1311 

 

 

 

 

1311 

 

 

 

 

1391 

 

 

 

 

1391 

 

 

 

 

1211 

 

 

 

 کاااارد از عفّااااان بلُوقیّااااا سااااؤال 

 اسات این خیال و خاواب یاا بیاداری   
 سانی  حال است، این چه سِرّ است ای چه این

 ایاان ماان و مااا پااردۀ پناادار ماساات 

 ورناه شااه پیداسات همچااون آفتاااب  

 تااو آگاااهم کاان از ساارّ درون ! هااان

 غالاااب شاااده امشااایوۀ منصاااوری

 تااا نگااردد ملااک ناسااوتی خااراب    

 کِشندم جان بدان سو، زین مکین می

 زود برگاااو تاااا بااادانم راه خاااویش 

 اسات گفت عفّان کین سالیمان نبای  

 هسااات معلاااومم هماااه احاااوال او 

 جنّ و انس و وحش و طیرش بود رام

 باااود معلاااومم هماااین جاااا ذات او 

 ای بلُوقیّاااا باااه مااان یااااری نماااا  

 ینچون بگیاریم از کفاش خااتم یقا    

 حکم ما جاری شاود بار جملاه چیاز    

 زنااادگی یاااابیم تاااا آخااار زماااان  

 باار مااراد خااویش بیناایم آن جمااال 

 در جااوابش گفاات آن پاااکیزه دیاان 

 خاااتم وی معجااز آن ساارور اساات   

 رَبِّ هَبْ لِایْ گفتاه وز حاق خواساته    

 گفاات یااارب ملکتاای خااواهم یقااین 

 چنااان ملکاای بااود، کااز بعااد ماان  آن

 کاین چه جا و کیست این فرخناده فاال   

 اسات غفلتِ مستی است یاا هشایاری  

 پااای بنااد مااا شااد ایاان مااا و مناای  

 ماسااتهااا کاازو در کااار بااس خراباای

 دیاادۀ خفّاااش مااا را نیساات تاااب    

 شااد جنااونم غالااب و عقلاام زبااون   

 جااان و دل یکبااارگی طالااب شااده   

 کاای دهنااد از جااام الهااوتی شااراب  

 لِلْعااااالمین حمةةةةةًًباااار طریااااق ر

 پااااردۀ پناااادار بااااردارم ز پاااایش 

 اساااتقاتااال کفّاااار و دیاااوانِ غبااای

 واقفااااام از رفعااااات و اجاااااالل او 

 تخاات او را باااد بااردی صاابح و شااام 

 لاااااۀ آیاااااات او دارم از بَااااار جم

 ایاان غاارض بااود از همااه رنااج و بااال 

 ملااک مااا گااردد هماای روی زمااین  

 عزیاز هم باه دیان و هام باه دنیاا ای     

 تااااا ظهااااور خاااااتم پیغمبااااران  

 وز جمااالش دائاام اناادر وجااد و حااال

 کین خیالِ تو محاال اسات ای اماین   

 او بدان معجاز، ز حاق پیغمبار اسات    

 حااق بااه فضاالش، کااار او آراسااته    

 و کااینناه درو شاارکت بااود نااه کباار  

 کااآن ساازای کااس نباشااد در زماان  
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1211 

 

 

 

 زین معاانی، میال دنیاایی نخواسات    

 او امتحااان خااویش بااود   خااواهشِ

 سایم و زر ! خود چه باشد جمله دنیا 

 گرچاه او باار خلاقِ عااالَم حکام رانااد   

 اسااات، ایااانخاصّاااۀ ذات سااالیمان

 گر کُنی شاهی، چناین کان از فناون   

 

 انبیاااا را میااالِ دنیاااایی کجاسااات  

 در حکوماات، عااادل و درویااش بااود  

 تاااا کنااااد مشااااغولم او از دادگاااار 

 طُرْفااۀُ العَیْنِاای ز حااق غافاال نمانااد  

 غیر او را نیست یاک جاو حصّاه زیان    

 غیاار ایاان، شاااهی بااود رنااج جنااون  

 

به درستی که خدا با ماست و جواب دادن عفّان، بلُوقيّا را که ساکت با  و مترس که 

 اسم اعظم حقّ تعالی و تقدّس با ماست

 

1231 

 

 

 

 

1231 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 گفاات عفّااان تاان زن ای یااار گاازین 

 یک زمانی با مان از جاان، یاار بااش    

 اسم اعظم خوان و هام تاورات پااک   

 در گَااهِ تااورات خواناادن، دار هااوش 

 هااد دلپااس بلُوقیّااا بااه جاادّ و ج   

 چااون توجّااه کاارد عفّااان ای فتااا    

 جنبشااای کااارد اژدهاااای پیلاااتن  

 گفاااات ای فرزنااااد آدم درنگاااار   

 گاار شااوی غالااب تااو بااا نااام اِلااه    
 غااالاب آیاام بار تاو با سلطان حاق

 جااویی نخااواهی یااافتن آنچااه ماای 

 سااار بااارآورد اژدهاااا دم بردمیاااد  

 روی دریااااا، آتااااشِ اژدر گرفاااات 

 مااالل خااوش بلُوقیّااا و عفّااان باای   

 ضاارر تااش ازیشااان باای درگذشاات آ

 رفت عفّان پیش چاون نقصاان ندیاد   

 آتااش از ایشااان گذشاات و بااد نبااود

 حاصاالیغااافالن را نیساات جااز باای 

 ذکاار حااق اناادر دو عااالم ملتجاساات

 نام حق باا ماسات حاق گاردد مُعاین      

 حاارف باایم از لااوح خاااطر باار تااراش 

 کبااود وهاام گزنااد و ناای هااال    ناای

 هان مشو غافل به جهد و جادّ بکاوش  

 شااد بااه تااورات و بااه اَسااما مُشااتَغِل 

 لقاااا جاناااب غاااار و رساااول خاااوش

 در سااخن آمااد بااه اماار ذوالمِاانَن    

 کناای باار دادگاار تااا چااه جاارأت ماای

 خااااویش را از آتشاااام داری نگاااااه 

 هام بااه اماار و قاوّت و بارهان حق

 جساام و جااان در نااار خااواهی تااافتن

 ش جهیاادهمچاو برقای آتاش از کاام    

 هر چه پیش آماد باه آتاش درگرفات    

 خواندنااد نااام ذوالجااالل هاار دو ماای

 حرمااااتِ اساااامایِ حاااایِّ دادگاااار 

 باااارِ دیگااار اژدهاااا آتاااش دمیاااد  

 ذاکااار حاااق را نباشاااد غیااار ساااود

 چون تاو گشاتی ذاکار حاق، واصالی     

 ذاکاااران را قربااات و عااازّ و بقاسااات
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1211 

 

 

 

 

 

1211 

 

 

 

 3شااد غاارض از ذکاار حااق جملااه ورا

 باااز عفّااان چااون بااه غااار آمااد درون

 باااز آتااش آمااد و زیشااان گذشاات   

 خواندناد آن هار دو یاار    نام حق مای 

 س عفّان پایش رفات  زان قوی شد نف

 حاارص، دائاام مایااۀ عصاایان بااود    

 هااا را خاارابحاارص کاارده خاناادان 

 حاارص کاارده آدم از جنّاات باارون   

 حرص هر جایی که آتاش برفروخات  

 آتاااشِ حرصااات مباااادا در نهااااد  

 یااااا اِلااااه العااااالمین مااااا را از آن

 

 عاااااالم و آدم کتااااااب و انبیاااااا  

 اژدهاااا اناااداخت بااااز آتاااش بااارون

 ساار و بار دریاا و دشات    خورد بار کُه 

 کردشاااان محفاااوظ ناااام کردگاااار  

 خاویش رفات  مستِ حرص آمد، ازآن بای 

 ملااک ایمااان جملااه زو ویااران بااود   

 هااا را کبااابحاارص کاارده جملااه دل

 حرص کرده بس جگرهاا، غارق خاون   

 دم بسااوختخاارمن اعمااال را یااک  

 حااق رهاناااد جملااه زان اُم  الفَسَااااد  

 در پنااااهِ خاااود اماااان ده جااااودان  

 

و نازل  -والسّالم  ةعلی نَبِيِّناَه  عليه الص لو -عفّان به اَخذ خاتم سليمان نبی قصد کردن 

 شدن جبرئي  به امر ربّ جلي  و ص يحه زدن بر ایشان و هالک شدن عفّان

 

1241 

 

 

 

 

1241 

 

 

 

 

1211 

 

 تااربااار دیگاار رفاات عفّااان پاایش   

 یآور قصااد آن کاارد از ساار حاارص  

 دسات بارد آنگاه ساوی دسات نباای     

 پس بلُوقیّاا باه خوانادن شاد ز تاک     

 آن شااد در نهااانوی مشااغولهااوش

 جبرئیاال آمااد بااه تعجیاال از سااما  

 االمااین ای زد هاار دو را روحصَاایحَه

 مخااتلط شااد آب دریاهااا بااه هاام   

 هاا در لارزه چاون سایماب شاد     کوه

 خااود اوفتاااده باار تُااراب هاار دو باای

 شاااعلۀ آتاااش دگااار باااار اژدهاااا   

 ر عفّاان و انادر دم بساوخت   خورد با 

 خباارتااا بااه نزدیااک سااریر آن باای    

 تااااا بگیاااارد خاااااتم پیغمبااااری  

 تااا کشااد خاااتم ز دسااتش آن غَباای 

 غالباااً ظاااهر شاادش حِااسّ ملااک    

 ر آنگشاات غافاال مانااد حیااران انااد 

 از سااار هیبااات باااه فرماااان خااادا  

 زلزلاااااه افتااااااد در روی زماااااین 

 زد علااام موجاااه بااار اوج ساااما مااای

 هیباات اناادر تاااب شااد ودل زانجااان

 هاوش از سار ز هاول و اضاطراب    رفته

 از غضااب کاارد از دهااانِ خااود رهااا  

 زو گذشااات و آب دریاااا برفروخااات 

                                                
    .قیاساً اصالح شدکه « جمله ورااز ذکر حق غرض شد »: ثبت شده این مصرع بدین گونه در نسخه (3
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1211 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 
1211 

 

 شااد نااارِ بااار مُنتَهِاای باار هرچااه ماای

 مثاال تُاااوپ شاااه سااالیمان زماااان 

 همچااو باااد عاااد و قااوم عادیاااان    

 در رباااودی بااااد، ایشاااان را یقاااین

 برکشاایدی در دم از باایخش درخاات

 هااان تُاادَمِّرُ کُاالَّ شَاایْءَ را بخااوان    

 اژدهااایِ نفااس چااون ساار برکشااد  

 گفاات پیغمباار کااه طاعاات را ریااا   

 را هساات دسااتانی ازیاان  چااون ریااا

 آتاااشِ امّااااره هرجاااا برفروخااات   

 اماار یاازدان موجااب رحماات بااود    

 نااار مااار و باااد عاااد و طُااوب شاااه   

 هرچااه پاایش آیااد ناادارد تاااب آن  

 فاق فرماان، باشاادت  کاار چاون بار وَ   

 طاعاات آن باشااد کااه رحمااانی بااود 

 همچااو عفّااان سااازدش آخاار هااالک

 چااون بلُوقیّااا بااه عشااق مصاااطفا    

 الجَاازَا چااون بدیااد آن شِاادَّت یَااومُ  

 اسم اعظم خواند و پس بر خود دمید

 زان عذاب و زان حریاق و زان غریاق  

 را حااق پناااه اساات و مُعااین طالبااان

 طالاابِ حااق شااو ز غیاارش رو بتاااب

 

 خااار در دم زان شاارار چااون ساوختی 

 کااوه کناادی چااون حصااار کااافران   

 زماااانرهم زدی در یاااکعاااالمی بااا

 باار هااوا بااردی، فکناادی باار زمااین  

 شکسااتی لخاات لخااتکااوفتی درهاام

 تااا باادانی قهاار حااق باار عادیااان     

 دم درکشاد هاا باه یاک   جمله طاعات 

 نیساات سااازد همچااو آتااش پنبااه را 

 نفااس امّاااره چِسااان باشااد ببااین    

 خرمن ایماان و طاعات پااک ساوخت    

 فعاال عصاایان موجااب لعناات شااود  

 هلااشااکن شااد هاار سااه از اماار اِ صااف

 زآنکاااه باشاااد امااار دارای جهاااان  

 هاار زمااان انعااام رحمااان باشاادت    

 غیااار آن اغاااوای شااایطانی باااود   

 آتااش اناادازد بااه جااانش سااهمناک  

 جاااان و تااان در باخااات در راه وفاااا

 در پنااااه اسااامِ حاااق بااارد التجاااا  

 اناااادر آن آفااااات آساااایبی ندیااااد

 ماناااد ساااالم ذات آن شااااه طریاااق 

 هم به دنیا، هم باه دیان باشاد یقاین    

 الم پاایچ و تاااب تااا نبیناای در دو عاا 

 

ظاهر شدن جبرئي  عليه السّالم در صورت بشر و عتاب کردن بر بلُوقيّا و جواب دادن 

 بلُوقيّا و تضرّع و زاری نمودن

 

 

1211 

 

 جبرئیااال آنگاااه نماااودش در نظااار

 گفاااات ای فرزناااادِ آدم آن امااااین

 در جاااااواب آماااااد بلُوقیّاااااا روان

 بااود در صااورت چااو مااردی از بشاار   
 ایان  اسات  گساتاخی  چه  جرأت، هان چه  هان

 اهلل علیااک، ای پاااک جااان   حمةةةر
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1211 

 

 

 

 

1211 

 

 

 

 

1291 

 

 

 

 

1291 

 

 

 

 

1111 

 

 باا مان، ناام خاویش    ستی برگوی کی

 صورتت بخشاد حیاات ای روح پااک   

 از تااو بااوی اُنااس روحااانی رسااد    

 یافاات جااانم راحاات ای جنّاات مااآب

 نعاااات اَنساااااب شااااریفت بااااازگو

 گفاات نااامم جبرئیاال آمااد یقااین   

 پااس تواضااع کااردش و گفااتش ثنااا 

 اَنْاااتَ جِبْریااالُ االَمااایْن یاااا مُلْتَجَاااا

 اَنْاااتَ طَااااوُسُ المَالئاااکْ اَوْ بَشَااارْ  

 الْاَصْااافیَا خُاااذْ بِیَااادِیْ   یَاااا اَنِااایْسَ

 اِبْتَلَاااتْ نَفْسِااای لِمَااانْ یَهْاااوَاهُ کُااال

 طَاااالِع  اَناااوارُهُ فااای کُااالِّ عَااایْن   

 وَجْهُااهُ قَاادْ نَصْاابَ قَلْبِاای کُاالم حِااین 

 صِرْتُ مَجْنُاون طَالِاب  فِایْ کُالِّ لَاوْن     

 مااان غاااریبم دور از یاااار و دیاااار  

 طالااااب دیاااان محمَّااااد آماااادم  

 اماز بهاااااار ویدر جهااااااان آواره 

 جنااابآنچااه ماان دیاادم ز عشااق آن

 غیاار عشااقش نیسااتم کاااری دگاار  

 عشااق او در مُلااکِ جااانم، زد عَلَاام   

 ره غلااط کااردم، شااد اینجااا مناازلم  

 کاااردم از ساااودای او تااارک وطااان

 ام چاااون ارغناااون در فغاااان و نالاااه

 غیاار ایاانم نیساات دیگاار کااار و بااار 

 

 تااازه کااردی جااانم ای پاااکیزه کاایش

 گاااردد از نطقااات روانااام شاااوقناک

 پرتااااو انعااااام رحمااااانی رسااااد   

 نیسااتی گویااا ز جاانس خاااک و آب  

 تاااا شاااوم از نعااات ذاتااات رازجاااو 

 هااام اماااین وحااای ربّ العاااالمین  

 از سااار تعظااایم و تکاااریم و حیاااا  

 رَ الْهُاادَاو یَااا نُااو  یَااا اَناایْسَ القَلْاابِ  

 حُب ااکَ فاای وَسْااطِ قَلْبِاای قَاادْ ظَهَاارْ  

 دُلَّنِااای صَاااوْبَ حَبیْبِااای اَحْمَااادِی  

 ذَا حَبِیْاابُ الکُاالّم وَ هُااوَ هَااادِی الس اابُل

 قَااادْ مُبَااارَّا ذَاتُاااهُ مِااانْ کُااالِّ شَااایْن

 طَاااارَ عَقْلِااای دَائااارَ فااای الْعاااالَمِیْن 

 یَاااا دَلِیْااال الطَّاااالِبِیْن اَلْعَاااوْنُ عَاااوْن

 رگردان باه باوی وصال یاار    گشته سا 

 جاااان فشاااانِ شااااهِ سااارمد آمااادم 

 امدر فغااااان و نالااااه ماننااااد ناااای

 آن باه گفاتن کاای درآیاد در حساااب   

 مااان نااادارم هااایچ باااازاری دگااار  

 کشاام باار غیاار عشااقِ وی قلاام   ماای

 کااارد دیااادارِ تاااو حااالّ مشاااکلم   

 برگاااارفتم دل ز جااااان خویشااااتن

 ساکون خاود صابرو  نه بادو ره نای باه   

 ربااا تااو گفااتم ساارّ خااود را آشااکا    

 

 جواب گفتن جبرئي  عليه السّالم بلُوقيّا را و غایب شدن

 

 

 

 در جوابش گفت پاس جبریال پااک   

 شاااد نجاتااات بهااار آن آب حیاااات

 زیاان ساابب رَسااتی ز آساایب هااالک 

 آن حیااااتِ اصااالِ جملاااه کائناااات 
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1111 

 

 

 

 

1131 

 

 

 

 

1131 

 

 

 

 

 االمااین ایان بگفاات و شااد نهااان روح 

 وحشاات دلااش زیاار و زباارشااد از آن

 در مناجاااات آماااد از ساااوز درون  

 گفاات کااای درماناادگان را دسااتگیر 

 تاااو یااااری ده درمانااادگان  لطاااف

 کسان را کس تاویی در هار نفاس    بی

 بهاار دیاانِ مصااطفی کااردم ساافر    

 آتااااش شااااوق محمَّااااد زد عَلَاااام

 یااابم نشااان گاار بااه ظاااهر زو نماای 

 باااااطنم از شااااوق او معمااااور دار 

 نعاات ذاتااش هساات بِِاااْلقُوَّه عیااان   

 نیسااتدماام آراماو یااک باایزآنکااه 

 ماان کنااون بااا ملااکِ دل آرم پناااه  

 دل، مناازلم چااون شااود در گلشاان 

 برگشاااا ایااان بااااب را ! یاااا مفّاااتِح

 گمااان هرچااه در آفاااق باشااد باای   

 پااس رجااوعِ ملااکِ دل بایااد نمااود  

 

 مانااد آن دلااداده حیااران و حاازین   

 ریختاای خااون جگاار از چشاامِ تاار    

 گشته جاری بر رخاش سایالب خاون   

 رواقفاای از جملااۀ مَااا فِاای الضَّاامِی    

 وماااانماااونس آوارگاااان از خاااان  

 مااان نااادارم غیااارِ تاااو فریاااادرَس  

 زیان ساافر خاواهم ز تااو فاتح و ظفاار   

 زناام هاار سااو قاادم  در دلاام زان ماای

 نیساات خااالی باااطنم زو یااک زمااان 

 زآنچااااه ناشایسااااته باشااااد دور دار

 بااه فعاال آیااد چنااان  هخااواهم از قااوّ

 در دو عااالم غیاار ازیاانم کااام نیساات 

 زان گاااذر جاااویم بااادان درگااااه راه

 شااود آنجااا سراساار مشااکلم    حاالّ

 تاااا دهااام زان ارمغاااان احبااااب را  

 هسااات انااادر مُلاااکِ دل مانناااد آن 

 کآنچه مقصود اسات رو خواهاد نماود   

 

که انسان، مرآت جمله مکوّنات است و سر دفتر جملۀ آیات بيّنات و اشارت در بيان آن

اِنَّ اهللَ  ی أْمُرُ » ۀآیو به « س نُریهِمْ آیاتِنا فِی اآلفاقِ و  فِی اَنْفُسِهِمْ» یۀبه معنی آ

 اآلی ه« بِالْفَحْشَاءِ

 

1121 

 

 

 

 

1121 

 

 ادب در ای باایچنااد گااردی دربااه  

 ذات تااو ماارآتِ جملااه عااالَم اساات  

 مظهاار و ماارآت حااقّ اساات آدماای  

 آدمااای بایاااد چاااو آدم عاااذرخواه  

 گشاات آدم عااذرخواهِ جاارم خااویش 

 کردی گفت حاق، تَارک ساجود   ازچه

 زین سبب، ملعون و مطرود خداسات 

 تااا بااه کاای از ایاان و آن داری طلااب  

 جاااانِ عاااالَم ذات پااااک آدم اسااات

 کاااو باااود انااادر ترقّااای هااار دمااای

 نه چو شیطان سرکش و گم کارده راه 

 لیک شایطان عاذر لناگ آورد پایش    

 گفاات شاایطان زآنکااه تقاادیرت نبااود

 هر که از حق سرکشد، اینش سزاسات 
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1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1141 

 

 

 

 کرد چون نسبت به حق جرم و گنااه 

 جملاااه زو دارناااد زِنااادیقان سااابق 

 مُلحِااد و زناادیق ازیاان افشاانده شااد 

 پااا کشاایدند از ره صاادق و یقااین   

 امر حق، شادجمله بار خیار ای پسار    

 هر که بَد، نسبت به آن سالطان کناد  

 نااااژاد یوسااااف صاااادّیق آن فاااارّخ

 گفاات او بااین ماان و اِخااوان ماان    

 یااان ادب آماااوز از آن پااااکیزه ذاتا

 اهلل فرمااااود از وفااااا هاااام خلیاااال

 نیست کس را در مرض، دخلی یقین

 لیااک از بهاار ادب گفاات آن خلیاال  

 گفااات آدم را چااارا کاااردی گنااااه 

 و هام مساعود شاد   زان سبب مقباول 

 پیااارو باباااا شاااو ای میاااراث جاااو 

 همچو اَحاول ایان دو بینای را بماان    

 هار چااه باشااد در ظهااور او را وجااود 

 توفیااق و عااون کردگااار   گاار بااود 

 

 شااااد از آن مااااردودِ درگاااااه اِلااااه

 مناااد از انعاااام حاااق گشاااته محرو

 بُااد خدابنااده کنااون خربنااده شااد   

 بُردشااااان از راه، شاااایطانِ لعااااین 

 نیست حق راضی ز کس بر فعال شارّ  

 حق، باه ناارش، هماره شایطان کناد     

 نساابتِ بَااد، جملااه باار شاایطان نهاااد

 شااد ز شاایطان محناات و زناادان ماان

 تاااا شاااوی روشااان ز اناااوار صااافات

 بخشااد شاافابیمااار حااقچااون شَااوَم

 العااااالمین باشااااد آن تقاااادیرِ ربّ 

 آن ادب آموختااااااه از جبرئیاااااال 

 حاادّ و شااد عااذرخواه کاارد زاری باای

 در صااف خیاال ملااک، مسااجود شااد 

 ورنااه زناادیقی شااوی ابلاایس خااو    

 وجاااننااور وحاادت بااین درون جساام

 جملااه اناادر مُلااکِ تاان دارد نمااود   

 ای زان گااوش داربااا تااو گااویم شَاامّه

 

 :در بيان حقيقت حال گوید

 

1141 

 

 

 

 

1111 

 

 

 بشااانو ایااان رمااازی ز اَسااارار درون

 زن ای بساااا فااانّ و هنااار شاااد راه  

 معنااای آفااااق و اَنْفُاااس ایااان باااود

 پسااردنیااا چااو دریااا ایهساات ایاان

 در میاااان بحااارِ دنیاااا کاااوه تااان  

 خاک آن مانند مشاک و عنبار اسات   

 هر که را زان باو، رساد یاباد حضاور    

 عفااارانشاااد گیااااهِ آن سراسااار ز 

 بگااذران خااود را ازیاان فاانّ و فنااون   

 مانااده در صااورت بااه قیااد مااا و ماان

 بااین بااود اساات آن را کااه او رهروشاان

 مااا درو درمانااده بااا چناادین خطاار  

 وش از فطاارت آمااد پاااک فاان   نقااره

 زآنکاه بار افعااالِ نیکات مظهار اساات    

 د چاه نزدیاک و چاه دور   منبسِط گرد

 219 باشااااد آن رخسااااارِ زردِ عاشااااقان 
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1111 

 

 

 

 

1121 

 

 

 

 

1121 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 غااارِ کااوهِ تاان دل تُساات ای اجاال  

 چااون زر خااالص بااود ذات سااریر   

 هاار کااه بینااد رنااگِ وی یابااد صاافا 

 گیرد از حق رنگ و ریازد هار طارف   

 روح، باشااد آن ساالیمان باار سااریر   

 خااااتمِ ملاااکِ عنایااات، در کَفَاااش 

 هااای تاان عیااان نااور وی باار شِااعب 

 شااااد صاااافات مُطمئِنَّااااه اژدهااااا

 یااارِ غااار آمااد کنااون شااد پاساابان  

 ن مار، یوساف را باه چااه   ان کهمچنا

 اَسْاالَمَ الشَّاایْطَان عَلَاای اَیْاادِی خَباار  

 معاااشهساات عفّااان مظهاار عقاال  

 مَیل ذاتش گه به کفر و گاه باه دیان   

 کاه غالاب شاد بارو    زین دو جانب آن

 که غالب شاد بار او دنیاای دون   چون

 بااود چااون شَاادّاد و فرعااون لعااین  

 آن بلُوقیّااااا بااااود عقاااال معاااااد  

 فاایآ و اثاار یافتااه از عقاالِ کاالّ    

 شد به غیبت، عاشق، آن پاکیزه جاان 

 ماناااد در حفااادِ خداونااادِ کاااریم  

 جاانّ و انااس و مااار و ماااهی یاورنااد 

 ای پساار دیاان محمّااد سااخت دار   
 و سُسْات  کِش به راهش، ساخت  مدّتی می

 چون روی بیارون ازیان بحار جهاان    

 والااه و حیااران شااوی باای پااا و ساار 

 باااز گااردم باایش ازیاان ره نیسااتم   

 و آگااااه باااریاااارب آگااااهم کااان  

 کم مکن لطاف و کارم در هایچ بااب    

 تا به یادت تاازه ساازم جاان خاویش    

 شاااد ساااریرِ روح قدسااای را محااال 

 باشااد از صاادق و صاافا دائاام منیاار   

 زان صاااافا گااااردد ز ارباااااب وفااااا

 زان بااود باار جملااه، دل او را شاارف  

 کااو بااود، ماار کشااور تاان را امیاار    

 جانااب حااق شااد، عنایاات رفاارفش   

 از جااوارِح، ظاااهر آیااد هاار زماااان    

 ادرگذشاااااته از هماااااه اِفسااااااده 

 زنااد آتااش بااه جااان دشاامنان   ماای

 یاااار غاااار آماااد باااه تسااابیح اِلاااه 

 بشااانو از شااااه رسااال خَیرالبشااار  

 تااش کو بود باا نفاس و دنیاا خواجاه    

 گه به صلح و گاه باود در عاین کاین    

 کِشااد رخااتش بکلّاای سااوی او   ماای

 علّااات او را  سااارنگونکناااد آن مااای

 صد هزاران زان باه هار قرنای چناین    

 کااو بااه عقاال کُاالّ مقااارِن اوفتاااد    

 جااز خَیرُالبَشَاار ن نااداد او دل بااه زا

 نساابت معناای بااه ظاااهر شااد عیااان 

 در میاااانِ بحااار از آن قهااار عظااایم 

 در فضااای باارّ و بحاارش غاام خورنااد 

 تااا شااوی در دیاان و دنیااا اسااتوار    

 وچسات  زان سعادت،جان شود چاالک

 راه یاااابی ساااوی مُلاااک المکاااان   

 خبااراز وجااود خااویش گااردی باای  

 کااه آگاه نیسااتم چاون زناام دم چاون  

 ساااوی آن درگااااه بااار   شاااادکامم

 هااادیَم شااو باار ره صاادق و صااواب   

 باااز آیاام باار ساار دسااتان خااویش    
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روان شدن بلُوقيّا از آن جزیره و روغن آن درخت در پای خود ماليدن و بر هفت دریا 

 رها غير مکرّگذر کردن و دیدن عجایب

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1191 

 

 

 

 

1191 

 

 

 

 

1411 

 

 

 

 

1411 

 

 آن طالابِ حاق زان مکاان   نقل کارد  

 رفیااق چااون بااود حااال مسااافر باای 

 گفاات پیغمباار رفیااق، آنگااه رَوِش   

 حِااسّ ظاااهر بااا رفیااق آراماادش    

 چااون رفیااقِ راه بااا تااو یکاادل اساات

 تااوان ایاان ره بُریااد  بااا رفیقااان ماای 

 بایاااد رفیاااق مهرباااان لیاااک مااای

 ناااه مناااافق سااایرت و دنیاطلاااب  

 گِارد تااو گاردد چااو گرباه در طااواف   

 فشاان  جاان  چون ببیند گوشت گردد

 نَااز حاارام اندیشااد و نااه از حااالل   

 چناین بَدخصالتان دوری گازین   زین

 آه ازیاان گرگااانِ آدم شااکل و تاان   

 خیرشان معدوم و شرّ ز انادازه بایش  

 جورشاان بایااد کشایدن ماااه و سااال  

 رود عصاایان ماایطاعاات او بااهتااو بااه

 هاا در سافر  چون مخالف شاد غارض  

 ن باه هام یکادل نباود    اهر سپاهی ک

 ه عفّااان یااار شااد  چااون بلُوقیّااا باا  

 ایاان شااده حیااران ز شااوق مصااطفا 

 رودآن بااه اساافل ایاان بااه اَعااال ماای 

 چناین هماره بگاو هرگاز مبااش     این

 دل به حق دِه، دائم انادر حاق گریاز   

 زیااان گاااذر حاااال بلُوقیّاااا بگاااو   

 باااز مالیااد او بااه پااا دُهاانِ شااجر    

 بااااا هاااازاران نالااااه و آه و فغااااان  

 در میااان بحاارِ دنیااا زیاان طریااق    

 وجااان زان پاارورش تااا بیابااد جساام 

 باااطن پَاار ز شااوق افشاااندش  حِااسّ

 راهِ دَه مناازل، تاارا یااک مناازل اساات 

 در پنااااهِ پیااار تاااا درگاااه رساااید   

 یکاادل و یکااروی تااا مناازل بااه جااان

 کز حسد جانش رسد هار دم باه لاب   

 نمایااد خویشااتن را باا  تااو صاااف  مای 

 کناااد مَوْمَوْکنااااان مهرباااانی ماااای 

 الرِّجَاااالدور باااادا شَااارِّ آن بِااائْسَ  

 گاار تااوانی رویشااان هرگااز مبااین    

 زنجملگااای مانناااد عقااارب، نااایش

 در قفا دشمن به پیشت، یار و خاویش 

 حاصاالی نبااود ازیشااان جااز وبااال    

 رود شاایطان ماایرحمااان او بااهتااو بااه

 زان ساافر هرگااز مجااو فااتح و ظفاار  

 کی بدیشان، فاتح و نصارت رخ نماود   

 ِدیاان آن پاایِ دینااار شااد  ایاان پاای 

 وفاااا آن شاااده حیاااران دهااار بااای 

 روددنیااا ایاان بااه مااوال ماای   آن بااه

 خاااااطر برتااااراشم او از لااااوحنااااا

 تااا شااوی ایماان بااه روز رسااتخیز    

 کااز قضااا دیگاار چااه آمااد پاایش او   

 خطاار شااد روان باار روی دریااا باای   
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1431 

 

 

 

 

1431 

 

 کاه صاادق باود آن مارد اماین     چون

 هر که او از هساتی خاود درگذشات   

 ماسااات هساااتیّ ماااانع راه خااادا، 

 جملااه بااود آسااوده در ملااک عاادم  

 بحر، همچون جنبشی کارد از شارف  

 زن بحااار باشاااد ماااوج دم آنباااهدم

 از همااااه آسااااودگی افتاااااده دور 

 کشااتی نااوحِ عنایاات چااون رَسَااد   

 یااا الهاای کشااتی ایمااان فرساات    

 

 زیاار پااایش بااود دریااا چااون زمااین  

 حق بر او یکساان کناد دریاا و دشات    

 ماساات هسااتی مااا موجااب پسااتیّ  

 خبااار از دهاار و آسااایب و الااام باای 

 موجااۀ هسااتی باارون زد هاار طاارف  

 ماارد و زنگشااته عاااجز زان تالطاام  

 ساارور مضااطرب احااوال مانااده باای  

 زیاان تالطاام جملااه را بیاارون کشااد 

 بااان فرساات وز عنایاات، نااوح کشااتی

 

 رجوع به حکایت

 

 

 

 

 

1421 

 

 

 

 

1421 

 

 

 

 

1411 

 

 

 چون گذر کرد او ز شش دریاا یقاین  

 بااود در رفااتن چااو باااد اناادر گااذر  

 ارش همااه نخاال و انااار  بااود اشااج 

 میاااوۀ جملاااه رسااایده بااار کماااال

 جملگااای خااااک زمیااانش باااود زر

 چاااون بلُوقیّاااا بدیاااد آن جایگااااه  

 شد گمانش آنکه این جنّات سراسات  

 شاابه جنّاات باشااد ایاان زیبااا مکااان 

 شاد بااه نزدیاک درخاات آن شااهریار  

 چاین  دست سوی میوه بارد آن میاوه  

 ناگهاااان آماااد نااادایی از شااااجر   

 از کاادورت بااا صاافا مشااغول باااش  

 در تعجّااااب شااااد بلُوقیّااااا از آن  

 آمااادش ناگااااه قاااومی در نظااار   

 هااا در دسااتِ جملااه، آختااه   تیاا 

 جنگشان با طعن رُماح و ضارب تیا    

 چاااون بلُوقیّاااا بدیدناااد آن گاااروه  

 در رسااید آنگااه بااه بحاار هفتمااین    

 یااک جزیااره شااد عیااان اناادر نظاار  

 ردا غیااار آن دیگااار درختاااان میاااوه

 بود چون فردوس در حُسان و جماال  

 ساارزعفااران رسااته گیاااهش سااربه  

 اشااتباه گفاات کااین، جنّاات بااود باای 

 مسااکن پاکااان و خاصااان خداساات  

 ایاااان بااااود دارالقاااارارِ جاااااودان  

 خرماااا و ناااار ای تاااا بچیناااد پااااره 

 صااادق و یقاااین تاااا ببیناااد میاااوۀ 

 کااای خطاپیشااه مچااین از ماان ثماار 

 بااا خاادا مشااغول باااش! رو بااه راهاات

 ناادر گذشاات او در زمااان زان محاال ا

 در هاااوا اساااتاده باااا تیااا  و تبااار  

 در رهِ جنگااااااوری سااااار باختاااااه

 دریاا زدناادی باار تاان هاام باای   ماای

 قصااااد او کردنااااد از روی شااااکوه 
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1411 

 

 

 

 

1441 

 

 

 

 

1441 

 

 

 

 

1411 

 

 

 

 

1411 

 

 

 

 

1421 

 

 متّفااق گشااتند بااا هاام آن فریااق    

 هاااا بردناااد بااار بااااالی سااار تیااا 

 چااون بلُوقیّااا بدیااد از باایم جااان    

 در پنااااه اسااام اعظااام درخزیاااد   

 را زان کارام  چون شنیدند اسامِ حاق  

 بعااد از آن هاار یااک بااه آواز بلنااد   

 قااااااااااول ال اِلَااااااااااه اال اهلل را

 پااس بپرساایدند کااای عبااد خاادا   

 نااام خااود برگااوی بااا مااا ای عزیااز  

 گفااات هساااتم از نِتااااج بوالبشااار  

 مااان ز نسااال آدمااام، آدم صااافت  

 باااز گفتناادش بیااان کاان سِاارّ ایاان 

 ومااانگفاات بیاارون آماادم از خااان  

 امطالاااب وصااال رساااول اللّهِااای   

 ظااااهر بلُوقیّاااا باااود   ناااامِ مااان 

 از شااارابِ عشاااق، شااایدا آمااادم   

 عاازم راهااش کااردم امّااا گاام شاادم  

 دمباااهموجاااۀ دریاااایِ عشاااقم دم 

 کااااروان در کااااروان از غااام روان   

 آنچااه ماان دیاادم ز اَهااوال طریااق   

 آنچااه آمااد پاایشِِ طوفااان خوردگااان

 باااز گوییااد ای عزیاازان حااال خَااود 

 هام بیااان جانس و نااام خاود کنیااد   

 ا بِااادانجملاااه گفتناااد ای بلُوقیّااا 

 ایاام اناادر سااما   بااا مالیااک بااوده  

 کااارده باااا کّفاااارِ جنّااای کاااارزار  

 همچناااین باشااایم اینجاااا در غااازا 

 التَّنَاااادمیاااریم تاااا یَاااومُ ماااا نمااای

 شااااهِ ماااا را ناااام صاااخرائیل دان  

 از پاااای پیکااااارِ آن شاااااه طریااااق

 بهاااار قتاااالِ عاشااااق خیرالبَشَاااار 

 اسم اعظام خواناد بار خاود در زماان     

 چاااارۀ دیگااار باااه غیااار آن ندیاااد  

 جملاااه بنهادناااد تیااا  انااادر نیاااام 

 ت بااا صاادق و نیاااز دل پسااند  گفاا

 پاااااس مُحَمَّاااااد  رَسُاااااولُ اهلل را  

 از چااه جنساای  اصاال خااود را وانمااا 

 خاویش نیاز  هم بیان کان سرگذشاتِ  

 ساارکاه گفاات اَسامای اَشاایا ساربه   آن

 طالاااب کساااب کماااال و معرفااات  

 ای اینجااا چنااین بهاار چااه افتاااده  

 بهاار دیاان مصااطفای پاااک جاااان    

 امزآنکااه در دریااای شااوقش ماااهی  

 ت و مصارم جاا باود   شهرِ من مصر اس

 ره، غلاااط کاااردم بااادینجا آمااادم   

 گه به صحرا، گاه باه دریاا گام شادم     

 خااود بااه صااحرای عاادمباارد باای ماای

 بر من و مان ماناده حیاران در میاان    

 کااس ندیااده مثاال آن از هاار فریااق  

 اهااال سااااحل نیساااتند آگااااه از آن

 تاا باادانم آنچااه هساات از نیااک و بااد 

 آگاااه از جاااا و مقاااام خاااود کنیاااد 

 نس مؤمناااانماااا ز جِنّااایم و ز جااا 

 شاااد نااازول ماااا باااه فرماااان خااادا

 دورهااا بگذشاات و مااا مشااغول کااار  

 لقاااتااا قیاماات در جهاااد ای خااوش  

 دائمااااً باشااایم اینجاااا در جهااااد   

 مااا همااه در حکاامِ وی پیاار و جااوان 
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 تااا قیاماات، عماار مااا شااد پایاادار    
 

 باشااد ایاان رفعاات ز فضاال کردگااار  
 

 

 سؤال کردن بلُوقيّا از شاه پریان صخرائي  از اص  پریان و کيفيّت خلقت ایشان

 دادن وی بلُوقيّا راو جواب  

 

 

 

1421 

 

 

 

 

1411 

 

 

 

 

1411 

 

 

 

 

1411 

 

 کرد پاس از شااه پریاان ایان ساؤال     

 گفاات کااای شاااهِ سااپاهِ مؤمنااان    

 منتهاسااات بااای غازیاااان را رفعاااتِ

 حااق، تاارا بخشاایده تاااج سااروری   

 خلقاااتِ اصااالِ پاااری را بااااز گاااو  

 باااز داناام اصاال و فاارع آن فریااق    

 آرزوی دیگااارم هسااات ای اماااین  

 باشاام اناادر خاادمت و هاام در جهاااد

 گفاات صااخرائیل او را کااای جااوان  

 حااقّ تعااالی چااون جهاانّم آفریااد    

 آفریااااد از وی دو خلااااق معتباااار 

 بود حِبْلیت، او به صورت همچو شایر 

 یااااده بااااود ناااار حبْلِیْاااات را  آفر

 بااود پانصااد ساااله طااول هاار یکاای  

 دُمِّ حِبْلِیااات آماااده مانناااد ماااار   

 اماار شااد از حضاارت جااان آفاارین   

 پااس بیفشاااندند خااود را در زمااان  

 از دُم حبْلیْااات مااااران شاااد پدیاااد

 ریختااااه از دُمِّ هااااار دو آشاااااکار 

 از ره تعظااایم باااا حُسااانِ مَقااااال    

 حااق دهااد نصاارت تاارا باار کااافران   

 شان رفعت و مَجاد و عطاسات   دمبه دم

 در میااااان جملااااۀ خیاااال پااااری 

 تاااا شاااود روشااان تمااااامی راز او   

 اهاال طریااق معرفاات شااد شاااهد   

 بااا شااما باشاام دریاان مناازل قاارین  

 بهااار خشااانودی فَیَّااااضُ العِبَااااد   

 زآنچااه پرساایدی کنااون بشاانو بیااان 

 بعاااد از آن آورد زو خلقاااان پدیاااد  

 زان یکاای حِبْلیْاات و تِمْلِیْاات آن دگاار

 مثاال گرگاای بااود تملیاات ای دلیاار  

 ماااادهّ آماااد، خلقااات آن تِمْلِیْااات را

 شااکیآفریااده حااق بااه قاادرت باای  

 تِملیااات آشاااکارمثااال عقااارب دُمّ 

 تاااا بیفشاااانند خاااود را آن و ایااان  

 در میاااااان دوزخِ تاباااااان عیاااااان 

 هاااا جهیااادوز دم تِمْلِیْااات عقااارب

 مااار وعقاارب صاادهزار اناادر هاازار    
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 مااار و عقاارب در جهاانّم زان بااود   

 امر شاد بار هار دو تاا جماع آمدناد      

 ازیشااان شااد پدیااد  چااارده بچّااه  

 اماار حااق آمااد باار ایشااان بعااد از آن

 جفااات گردانندشاااان باااا یکااادگر  

 اناد  شش نفر ز ایشاان اطاعات کارده   

 زان، یکی بر امار حاق عصایان نماود    

 لعناااتش کردناااد ماااادر هااام پااادر

 بااود حااادث نااامِ آن شَاارِّ جهاااان    

 خلقاات اصاال پریااان شااد چنااین    

 پااس باادو آن شاااه پریااان گفاات باااز

 تااوبودناات بااا مااا، نباشااد سااود     

 نیست صابر تاو باه ماا باودن یقاین      

 همااادم انساااان نگاااردد جاااان ماااا

 رماااد از آدمااای اساااب جنّااای مااای

 پاس تارا باودن باه ماا باشاد مُحااال      

 لیک اسب خویش را مان زیان کانم   

 تاااا نداناااد راکاااب خاااود را یقاااین

 چون شوی راکب، مَجُنبان دست و پاا 

 چااون بااه اَقصااای والیاااتم رساای    

 ال ماااا آنجاااا کسااایبینااای از عُمّااا

 چنااینا مکااانی ایاان در لاابِ دریاا 

 پیاارِ عاماال را جااوان باشااد پساار    

 هساات بااا ایشااان دگاار پیاارانِ کااار  

 جملاااه بهااار فرقاااۀ نِیاااران باااود   

 هردو تن، پس جفات یکادیگر شادند   

 هفاات مااادّه هفاات ناار، حااق آفریااد  

 چنااان کآمااد باار آدم در جهااان   آن

 همچاااو نسااال آدم و حاااوّا دگااار   

 انااد چااه فرمااان شااد بجااا آورده  هاار

 کااه شاایطانی فاازود بااود ابلاایس آن 

 شاااد از آن ملعاااونِ حااایّ دادگااار   

 کنیاااات وی بُااااد ابااااومُرَّه بِاااادان 

 آفااارین بااار قااادرت جاااان آفااارین 

 کااااای بلُوقیّااااا بِاااادان ای پاکباااااز

 راساااتی را ایااان باااود بهباااود تاااو  

 حااالِ مااا بااا حااال تااو نبااود قاارین   

 رمناااد از آدمااای اسااابان ماااا  مااای

 انسااان هماادمی نیساات جنّاای را بااه

 فااالایاان بااود احااوالِ مااا ای نیااک  

 بُااارقَعش درپوشااام و تمکاااین کااانم

 العاااالمین برنشاااین باااا اسااام ربّ  

 رود چااون باااد صرصاار در هااوا  ماای

 نمانااااد دیگاااارت دلواپساااای ماااای

 هاااا کناااد باااا تاااو بسااای مهرباااانی

 هساات یااک پیاار و جااوان نااازنین    

 موضاااع مقااار دارد آن فرقاااه در آن

 متّفاااق باااا یکااادگر لیااال و نهاااار  
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 اسب  را تسالیم ایشاان کان تاو زود    

 حااق پناهاات باشااد و بدهااد مااراد   

 گر نباودی وصال کای باودی طلاب     

 گه به لُطْف و گه به عنف و گیر و دار

 هر کاه باا چااووش شاه هماراه شاد      

 باارد چاااووش ناگاااهش درون   ماای

 برفشاان طلاب، جاان  هان به چاووشِ 

 خوش به قهار و لطافِ او گاردن بناه    

 صااابح، زآنجاااا شاااد بلُوقیّاااا روان  

 اسااب شاااه جنّیااان تساالیم کاارد    

 حااال پرساایدند ازو کااای ماارد راه   

 قَاااالَ فارَقْاااتُ صَااابَاحطا یاااا کِااارَام  

 شااد فااراقم صاابحدم از شاااه دیاان  

 ایعااامالن گفتنااد ساارعت کاارده   

 داد در ساااااعت بلُوقیّااااا جااااواب  

 پااا و دساات  ماان نجنبانیاادم اصااال 

 هااا حاجاات نبااودزآنکااه بااا آن فعاال

 رفات او باه راه  بر ماراد خاویش مای   

 عااامالن گفتنااد آری راساات اساات  

 راکاااب خاااود را، ندانساااته یقاااین 

 کرده طیران در میاان تحات و فاوق   

 هاایچ داناای چنااد ره باشااد عیااان   

 گفاات بااا ایشااان جااوابی مختصاار   

 جنّیااااان گفتنااااد او را در جااااواب

 ان در حفااد خَااالق الوُجُااود  شااو رو

 را وصااالت از مَباااداء فتااااد طالباااان

 پااس طلااب شااد چاااوش درگاااه رب 

 کشاااند سااوی یااار   را ماایعاشااقان

 مااازاحم محااارم درگااااه شاااد   بااای

 خباار زان جملااه ارکااان باارون   باای

 جیفاااۀ دنیاااا بهااال باااا کرکساااان  

 غیرتاای را تاان منااه  باایش ازیاان باای 

 نااایم روز آماااد باااه نااازد عاااامالن  

 عظایم کارد  هر دو را، از جاان بسای ت  

 کاای جاادا گشااتی ز شاااه دیاان پناااه 

 قَااادْ وَصَااالْتُ هَاااذِهِ الوَقْاااتَ المقاااام

 وقاات پیشااین بااا شااما گشااتم قاارین

 ایسااابب آزردهاساااب شاااه را زیااان

 گفت جور از مان نشاد در هایچ بااب    

 ناااه عناااان وی زدم بااااال و پسااات  

 نماود  او به خود، در سَیر، سارعت مای  

 همچااااو بادصرصاااار از اَماااار اِلااااه 

 ه سَایر آراسات اسات   او ز حِسِّ تاو با  

 برده باوی غیار جانّ بار پشات زیان      

 چااون کبااوتر پرزنااان از روی شااوق  

 ایاان مسااافت کآمدسااتی ایاان زمااان 

 پاانج فرساانگ اساات، کاام یااا بیشااتر

 شااابنیسااتی واقااف، تااو ای فرخنااده
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 قصااور اساات مااا را باایلیااک معلااوم

 در میاااان آسااامان و هااام زماااین  

 در حااوالیِ جهااان چااون کااوه قاااف 

 تاااو ندانساااتی نباااودت زان خبااار 

 در تحیّاااار شااااد بلُوقیّااااا ازیاااان 

 منّاات، ایاازد را کااه ماناادم در امااان  

 باااود حِااارزم اسااامِ پااااکِ دادگااار 

 چون گرفتناد، اساب را زیان و لِجاام    

 از باانِ هاار مااویِ وی جاااری عاارق  

 از جَنَاااحَش دو عاادد بشکسااته بااود 

 افتااااد پرهاااا بااار زمااایندر زماااان 

 در تعجّااااب شااااد بلُوقیّااااا دگاااار 

 گفااات باشاااد قااادرت پروردگاااار  

 عاااامالن گفتناااد او را در جااااواب  

 جماعااات را دگااارکااارد تودیاااع آن

 ای پساار بهاار رضااایِ حااق بکااوش  

 کان روز و شب با طاعاتِ حاق خاوی   

 هر کاه بار اساب عباادت شاد ساوار      

 قااربِ رحمااان طاعاات رحمااان بااود 

 خااواهی فتوحااات کاارم  گاار هماای 

 ا و اولیااااا زیاااان رهگااااذر  انبیاااا

 خیز و از جاان نِاه قادم در ره مناال    

 تاااا نمایناااد آنچاااه العَاااینَ رَأَتْ   

 وارهااای از گیااارودار ایااان جهاااان  
 

 راه، صد سال است و بیست اندر مارور 

 اسب، طیران کرده تو بار پشات زیان   

 کرده جوالن همچو طاایف در مطااف  

 فش داده ایان سَایر و هنار   حق به لط

 العااالمین گفاات از جااان، حماادِ ربّ  

 دان در پنااااااهِ کارساااااازِ غیاااااب  

 آماادم بیاارون ز هاار خااوف و خطاار   

 در عاارق، تاار بااود اَعضااایش تمااام   

 همچااو شاابنم در گلسااتان باار ورق  

 در گَهِ رفاتن باه سارعت خساته باود     

 شااد ز بساایاری ساایرش آن یقااین   

 هااااای صاااانعِ دادگااااراز عجایااااب

 ب آشاااکار زو باااود چنااادین عجایااا 

صنع صاانع هسات بیارون از حسااب     

 پاااس بلُوقیّاااا روان شاااد زان گاااذر 

 آور ز گاااوش پنباااۀ غفلااات بااارون  

 کااناز همااه سااو خااویش را یکااروی 

 راه صاااد سااااله رود نصاااف نهاااار   

 قاارب فاارض و قاارب ساانّت زان بااود 

 بارِ طاعات کاش باه صاد رناج و الام      

 یافتااه جملااه بااه قااربِ حااق مَقاار    

 زیاان مَماار پیداساات رایااات وصااال   

 ردد نورِ حاق، از شاش جهات   کشف گ

 سَاایر تااو باشااد بااه مُلااک المکااان    
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 «و  فِی اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ»در بيان حقيقت انسانی و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ 
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 عالم هُو یداسـت هرآن چيزی که در »

 ببين عالم به هم درهـم سرشـته  
 

 ای باه خاود درمااناده در تایاه غرور

 دیااده بگشااا هاار طاارف آثااار بااین   

 مست و مخموراناه رو کان آن طارف   

 درگه عالی اسات ایان فرخناده بااب    

 ماست سوی  از  هست،  حُجُب، چندانکه  این

 هرچااه پیاادا شااد بااه اماار مسااتعان 

 لاک عرش و فرش و انس و جنّای و م 

 لشااکر رحمااان و شاایطانی بااه هاام  

 غالاااب و مغلاااوب تاااا روز قیاااام   

 پااس تااویی مِاارآت جملااه کائنااات  

 مکاش متّصل هست این جهاد و کش

 گفااات پیغمبااار باااه یااااران از وِداد

 خنجاار خاموشاای و شمشاایر جااوع  

 در رکاااوع و در ساااجُود و در اَناااین 

 دیااو هرگااه بااا مَلااک همخانااه شااد 

 دیااو را درهاام شااکن خیاال و سااپاه 

 ورِ دل آن صااافاتتاااا بگیااارد کشااا

 با مَلک چون دل مَای گلگاون کشاد   

 کشاااورِ دل تخااات سااالطانی شاااود

 مُلااک دل گیاارد قاارار و هاام ملااک  

 در پاای احمااد بااه معااراجش برنااد  

 باز گاردد پاس باه صاد اِعازاز و نااز      

 بهاار ایاان دولاات ساازد جااان بااازیَش
 

 نشانش، در تن و جان تو پيداست 
 «ملک با دیو و شيطان در فرشـته 

 

 حضاور انادناایی بای باهار سایار و گ
 

 جااان برافشااان جلااوۀ اساارار بااین    

 کآیااادت هااار دم نااادای التَخَااافْ   

 ناای درو بَااوّاب باشااد ناای حجاااب    

 وعطاسات ورنه، زان سو، دم باه دم لطاف  

 خانااه پیاادا و نهااان بااا تااو شااد هاام 

 ماااه و خورشااید و تمااامی نُااه فلااک  

 متّصل در حرب و ضرب، از ایان مَارَم  

 کااار عااالَم جملااه زیاان یابااد نظااام   

 تااو پیاادا عکااس اَنااوار صاافات     در 

 زین جهااد، ای ماردِ غاازی سارمکش    

 جاان ساابیل حااق کنیااد اناادر جِهاااد 

 هاا شاکفته در خشاوع   از عطاش، لاب  

 هساااات آیِاااایْن غُاااازات راه دیاااان

 غافاال از ایشااان مگاار دیوانااه شااد    

 پااس ملااک را در حاارم کاان جایگاااه 

 مَااان تابااد پااس آنگااه نااور ذات   أتو

 خاود بیارون کشاد   دیو از آنجاا رخاتِ  

 یطان لَااامِّ رحماااانی شاااودلَااامِّ شااا

 بعااد از آن راهااش گشاااید باار فلااک 

 از خالفاات تخاات بااا تاااجش دهنااد  

 باشااد اناادر هاار دو عااالم ساارفراز    

 تاااا مگااار خوانناااد روزی، غاااازیَش 
 

211 
 

211 
 



 دیحمّم ةنامشوق  101
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 جنّاات و دوزخ بااه تااو همااراه شااد   

 بناادد صُااوَر  هاار دو از ذات تااو ماای 

 جهد کن پیوساته ای فرخناده شااب   

 ملااه اساارار درون در باارون بااین ج 

 در درون، حااق در باارون آثااار بااین  

 آن زمینِ چون ذَهَب، اعضاای تُسات  

 گرفااتناورِ ذکاارِ حاق چااو ملاک دل   

 دم باار شاخسااار بااهسااراید دم ماای

 زعفاااران باشاااد گیااااه آن زماااین  

 چااون درو پیاادا شااده نخاال و انااار  

 گفااات پیغمبااار ز اشاااجار جهاااان 

 چون مشابه شاد باه انساان در صُاوَر    

 ن دیاان پناااه کاارده تفضاایل انااار آ 

 بااار فَواکِاااه ایااان فضااایلت یافتاااه 

 میااوۀ هااار دو رساایده بااار کماااال  

 چااون رود در ره خرامااان سااوی یااار

 لیااک از آن میااوه نیابااد هاایچ اثاار   

 شیخ، ملاک وی کناد آن جملاه بااز    

 صااورتِ جنّاای قااوای نفااس و تاان   

 تااا قُااوا را نیساات بااا هاام اتّفاااق     

 اتّفااااقِ جملاااه بااار شااارع آماااده  

 وارچون به امر و نهی شرع است اسات 

 امااار و نهااای شااارع را قاااائم بگیااار

 بعااد از آن رویااد ز باااغِ دل ماادام   

 بااارگلاابن وصاالت در آن آیااد بااه   

 هار کاه غافال گشات ازو گماراه شاد       

 هرچااه کاااری، باادرَوی از خیاارو شاار 

 کُااان و دوزخ خااارابجنّااات آباااادان

 ز جگاار چااون ارغنااون نالااه باارکش ا

 دل جاااال ده مطلاااع اناااوار باااین    

 نااورِ ذکاار آماااده ساار تااا پااای تُساات 

 گرفاااتبلباال خُلااق حَسَاان مناازل    

 بلبااال خُلاااق حَسَااان لَیااال و نهاااار 

 رنااگ سااالِک دان تااو از روی یقااین  

 نخلاااۀ انساااانیت آماااد باااه باااار    

 تاار بااه انسااان نخاال دان  تااو مشااابِه

 پااس بااه معناای رتبااۀ انسااان شُاامَر  

 ر مِیااااهکااو چااو آب زماازم آمااد د    

 ایااان فضااایلت از مشااایَّت یافتاااه   

 ساالکان را باشاد ایان از حسان حاال     

 پیشااش آیااد هاار زمااان باااغ و بهااار  

 تااا نگااردد مِلااک وی، ندهااد ثماار    

 دساات وی سااازد باار آن جملااه دراز 

 هساات از آن دائاام خااالف اناادر باادن

 انااادر آن قَریاااه نباشاااد جاااز نفااااق

 عاااینِ اصااال و زیناااتِ فااارع آماااده

 رانااس و جاانّ آیااد مطیااع و بردبااا   

 تااا ز نااورِ شاارع، دل گااردد منیاار     

 اللاااه و ریحاااانِ جنّااات والسَّاااالم   

 پااس شااود خلااوت ساارایِ آن نگااار  
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1211 

 

 

 

 

1231 

 

 

 

 

1231 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 

1211 

 ء مَعاااینامَااای و مااا  انااادرو نَهْااارِ 

 دائاااام از اغیااااار دل را پاااااک دار 

 مولاااوی فرماااوده آن سااالطان ماااا 

 دام نيست دد و بی هيچ کُنجی بی

 بازیااااب ،دل باااود خلوتگاااه حاااق 

 تااا رهاای از شاارّ جملااه اهاال شاار   

 گهاادارش ز نااارِ نفااسِ شااوم هااان ن

 اساات دوزخ، ای ساانی نفااس اَمَّاااره

 گفتاااه حاااق اَمَّااااره او را در کاااالم 

 ریااو و مکاارِ وی نیایااد در حساااب   

 اَنبیاااااا و اولیاااااا زو در فغاااااان   

 دائاام از حااق خواسااتی خیرالبشاار   

 یااا مُصَاارِّف یااا مقَلِّااب خااوان ماادام  

 تاااا مگااار از یمااان ذات آن کاااریم 

 نفااااس امَّاااااره بااااود شاااارمالمآب 

 اسات و حرص و آز و کبار و شاهوت  بُخل

 ناحاارص و شااهوت هاار دو مِعمارنااد در

 حاارص باشااد نفااس را حبْلیْاات او   

 ودیگر همچو شیر آن یکی چون گر 

 وگر ِ شهوت ضام شادند   شیرِ حرص

 شااد از ایشااان نساال و اوالد و تبااار  

 منتشااار شاااد شِّااار آن اُم  الفَسَااااد 

 حق نگاه دارد باه فضالش زان حشار    

 مکااانهبااایش ازیااان یااااریِ امّاااار 

 نفااس و دنیااا همااره اناادر ره زناای   

 جنّااااات و دل را همیشاااااه آب دِه

 دوزخِ امَّااااااره را درهااااام شاااااکن

 ای پسااار از بااایخ و بنیاااادش بااارآر

 ظلماات اَمّاااره چااون بربساات رخاات 

 گشااته جاااری جااوی شاایر و انگبااین

 شااکافد پااود و تااار ورنااه غیاارت ماای

 مظهااار مَاااولَی المَاااوالی جاااان ماااا 

 جز به خلوتگاهِ حـق آرام نيسـت  

 چااون بیااابی زود در وی کاان شااتاب 

 ایماان آیاای از همااه خااوف و خطاار   

 وزد نااار نفااس، آن ماارز و بااومتااا نساا

 غیاار ظلماات نیساات در وی روشاانی 

 زآنکاااه باشاااد آمااارِ شااارّ بااار دوام  

 زو بَساای را خانااۀ دیاان شااد خااراب  

 خواساااته از حاااق ز شااارّ او اَماااان  

 نفااس را باار ماان مااده یااارب ظفاار   

 باااااش دائاااام پیاااارو خیراالنااااام  

 وارهااانی جااان ازیاان نااار جحاایم     

 هفاات اخااالقِ ذمیمااه، هفاات باااب   

 اسات آفات  پس حسد باا جااه جملاه   

 اَخااااالقِ بااااد اوالدشااااان   جملااااۀ

 باااااز شااااهوت آمااااده تمْلیْاااات او 

 آمااده هریااک بااه فعاالِ شاار دلیاار    

 هام همادم شادند   جفت گشتند و باه 

 مااار و عقاارب دان تااو اخااالق فُشااار  

 در بِاااالدُ اهللُ و هااام بَااایْن العبَااااد   

 جملااه را بااا نصاارت و فااتح و ظفاار   

 رغبااااتِ دنیااااایِ مکّاااااره مکاااان 

 گرناااه زنااای ،گاااردنِ رهااازن بِااازن

 چااون برآیااد میااوه بااا اصااحاب ده   

 باااا سِاااالح توباااه و خُلاااق حَسَااان  

 تااا درآیااد گلاابن وصاالت بااه بااار     

 لشااکر لوّامااه گیاارد ملااک و تخاات   
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1211 

 

 

 

 

1241 

 

 

 

 

1241 

 

 

 

 گرمااای لَوَّامااااه ساااوزد ماسِااااوی  

 بااوده در لوّامااه بااس صاااحب قِااران 

 داده از فضاالش خاادا ایاان گیاارودار  

 چااون ز لوّامااه گذشاات آن کیقباااد  

 ز آید زین میاان، در پایچ و تااب   عاج

 چون به تخات اِطْمِاآن کارد او نازول    

 ساالطنت، باار ذات وی گیاارد قاارار   

 گااارددش تخااات خالفااات مُسْاااتقر

 نساابت ایاان هاار دو، زو آیااد درساات

 را زیااان رَوِشیاااا الهااای طالباااان  

 عماال کاانم توبااه ز قااولِ باای   ماای

 پس عمل با حاال و باا معنای قارین    

 ها کارده خاراب  حرص و شهوت خانه

 گیری جااز تااو نبااود در میااان دساات

 چون رهایی نیست، از ایشان باه فان  

 حاارص و شااهوت هرکجااا زور آورد  

 او ز آدم کااای شاااود هرگاااز جااادا 

 مانااد چنااان  تااا زمااانی دیاار ماای   

 اناادرین معناای نظیااری شااد پدیااد  

 

 هیبااتش گیاارد همااه شااهر و قُااری  

 مُهتاااادا و مقتاااادا اناااادر جهااااان 

 زان قساام فرمااوده بااا وی کردگااار   

 تااا نگااردد مطمئنَّااه نیساات شاااد    

 پیاار دانااد سِاارّ ایاان معناای متاااب    

 ردد هام اصاول  هم فروعش کشاف گا  

 هاار کااه رویااش دیااد گااردد بختیااار 

 باااار طریااااق ساااانّت خیرالبشاااار 

 آفاارین ای سااالک چاااالک و چساات 

 دائاام از لطااف و کاارم کاان پاارورش  

 عماال باشااد دغاال  زآنکااه قااولِ باای 

 از تاااو خاااواهم یاااا اِلاااه العاااالمین 

 دساات جااور هاار دو را از مااا بتاااب   

 دساات مااا گیاار و از ایشااان وارهااان  

 عاااجزِ ایاان هاار دو گشااته ماارد و زن 

 صاااد هااازاران فتناااه و شاااور آورد  

 شااد ز دیااوان قضااا  قساامِ وی ایاان 

 پااس شااود فااانی بااه اماار مسااتعان  

 حااق بااود بایااد شاانید چااون ز نَااصِّ

 

 در بيان حقيقت حرص

 

1211 

 

 

 

 

1211 

 

 ایاان روایاات بشاانو از نااصِّ کااالم    

 کااه آدم آفریااد حااقّ تعااالی چااون  

 بااا سرشاات آدمااش اناادر سرشاات   

 یکی بیش است و در دیگار قلیال  در 

 هر کجا حارص اسات در نشاو و نماا    

 چاااون زباناااه برکشاااد ناااار ساااتم 

 هاار کجااا باشااد بااه حاادّ اعتاادال    

 کاااز مُفَسِّااار یافتاااه حُسااانِ نظاااام  

 وشهوت هردو با وی شاد پدیاد   حرص

 آنچه از حق شد ارادت خوب و زشات 

 باشاااد ایااان تقااادیر خلّااااق جلیااال

 زنااااد شااااعله ازو نااااارِ هااااوا ماااای

 ساوزد باه هام   همچو فرعون او جهان 

 موساایِ جااان یافاات قاارب و اتّصااال  
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1221 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 

1211 

 

 

 

 محاااو وی باشاااد محاااال از آدمااای

 دائمااااً دارش باااه حااادِّ اعتااادال   

 که انسان رفات ازیان دار غارور   چون

 بعاااد روزی چناااد در آن خاکااادان 

 حرص وی گردد هماه کِارم ای پسار   

 خورنااد ر را ماایباااز کرمااان یکاادگ 

 تااا یکاای آن جملااه را آکِاال شااود   

 بعااد از آن گیاارد ز دُمّ خااویش باااز  

 ایچااون رسااد باار ساار بمانااد قطااره

 دَم گاااردد از آدم جااادا حااارص آن

 تااا درون گااور حرصاات همااره اساات

 پااس بااه حاادِّ اعتاادال اناادر بکااوش 

 حرص و شهوت کارده عاالَم را اسایر   

 هاار دو را کاان رام در کاالِّ االُمُااور   

 قااوّت و توفیااق هاام خااواهم از حااقّ

 را زیاان ساافر  طــالبی یااا الهاای  

 باااز دارش باار ساار دسااتان خااویش 

 تااا چااه شااد احااوال او اناادر ساافر   

 

 گَااه کماای ،لیااک یابااد گاااه بیشاای 

 جااا کااین بااود عااین کمااال در همااه

 سااارایِ خااااک گاااورجانااابِ ایاااوان

 ریزد از هام جِلاد و لحام و اساتخوان    

 خااورد باااقی اَعضااا ساار بااه ساار ماای

 برنااد کای ز دساات یکاادگر جااان ماای 

 بااااقی دیگااار هماااه باطااال شاااود  

 خااورد تااا باار ساارش آیااد فااراز  ماای

 ایدر لحااااد افتااااد نیابااااد بهااااره

 دسات و پاا   ای بای کو شود چاون ذرّه 

 داند این معنی هر آن کاو آگاه اسات   

 تا نشایند دیاگِ حارصِ تاو ز جاوش     

 گیااریااا الهاای زیاان دو آفاات دساات  

 تااااا نمانااااد خَلااااق در دام غاااارور

 تااا رهااایی یااابم از هاار باایش و کاام  

 فرصااتی بخااش و بااده فااتح و ظفاار  

 دور مانااد از عاشااق پاااکیزه کاایش   

 ه آمااد پاایش او از خیاار و شاار تااا چاا

 

غير مکرّر و اشارت به  روان شدن بلُوقيّا از نزد عامالن شاه جنّ و دیدن او عجایب

بازی سالکان و اشارت به جان« فينالَنَهْدِی نَّهُمْ سُبُلَنا  اُوالَّذینَ جاه دو»معنی آیۀ کریمۀ 

 و نمازیان

 

1211 

 

 

 

 

1211 

 کااه آن شاااه زماان  حکایاات آنبُااد 

 عااااامالن شاااااه جنّاااای را تمااااام 

 پااس روانااه گشاات در دَم زان محاال

 باار ساار دریااا برآمااد همچااو باااد    

 نیساات سااالک واقااف از پایااان راه   

 رساد سالکِ این ره به خود کای مای  

 آن اسااایر عشاااق و رنجاااور مِحَااان  

 کاارد چااون تودیااع و اکاارام و سااالم 

 یَاازَلتااا چااه پاایش آرد قضااای لَاامْ  

 بااار امیاااد فاااتح و مِنهااااج رشااااد  

 بااا سااوز و آه  برناادش موکشااان  ماای

 رسااادجذباااۀ لطفاااش پیااااپی مااای

223 
 



 دیحمّم ةنامشوق  108
 

 

 

 

 

1211 

 

 

 

 

1291 

 

 

 

 

1291 

 

 نشااان پایااان و مناازل باای  بحاار باای

 تااا نگااردد جذبااۀ حااق دسااتگیر    

 صااائم و قااائم بااود سااالک ماادام    

 پااایش از هَرْوَلَاااهکَاااانَ لِلَّاااه باااود 

 نثاار  اندرین میدان چاو گاردد جاان    

 بعااد از آن ماننااد جاارجیس گاازین  

 چون رسیدش بار دمااغ   بوی آن می، 

 اناادک اناادک آورناادش در مصاااف  

 نقااد جااان باار کااف نهااد بهاار خاادا 

 چااون بدانااد خااون بهااای خویشااتن 

 جذبااۀ شااوقش کنااد باای پااا و ساار  

 خلعاات شاااهیش بخشااد بعااد از آن 

 ق عَلَاامیَنْطِاا هساات آن خلعاات ز بِاای

 پس چنین خلعت، پی هر بنده نیسات 

 فشان یابد چناین خلعات ز شااه   جان

 خااود، باارون  فااارغ آیااد از خااودیِّ 

 گر بود صاد جاان کناد هار دَم نثاار     

 

 اسات و هاردم بایم جاان    هول طوفان

 دریااا ای فقیاار کاای رهاای از مااوج  

 تااا کنااد جااذبات لطفااش مساات تااام

 اهلل لَااه ایاان زمااان شااد وقاات کااان   

 ش بگیااارد در کناااار جاااان بااااقیّ 

 جااان دهااد هفتاااد نوباات بهاار ایاان  

 ناای بااه باااغ آرام یابااد ناای بااه راغ   

 گازاف  در مصاف آیاد دهاد جاان بای    

 غااااازیِ میاااادانِ اَللَّااااهَ اشْااااتَرَی  

 سااخن صاادجهان جااان برفشاااند باای 

 یااک طلااب گااردد هاازارش بیشااتر   

 اناااادر آیااااد در صاااافِ آزادگااااان 

 نیسااات در وی نقاااش و آثاااار قلااام

 ای، یابناده نیسات  زآنکه هار خربناده  

 کی رساد خربناده را ایان عازّ و جااه     

 یابااد اناادر بااذلِ جااان، ذوق درون    

 باااار ساااارِ دار آیااااد او منصااااوروار

 

و   تَحْس ب نَّ اَلَّذینَ قُتلوُا فی س بي  اهلل اَمْواتاً ب  ْ اَحيْآءٌ عِنْد  ر بِّهِمْ »ارت به معنی آیۀ کریمۀ اش

 اآلیه و آگاهی دل به  مجاهدة مجاهدان« یُرْز قُونَ فَرِحِينَ بِم ا آتاهُمُ اهلَلُ مِنْ فَضْلِه
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1111 

 یده آگاااااهی گاااازینشااااور ای دلِ

 فااوجره فااوجرا بااین دریاانعاشااقان

 سر به کف، جان بر طبق حیران شده

 همچاااو ذرّه در هاااوای مهااار ذات  

 جملااااه رو در ذات خورشااااید ازل 

 هااان ز آدم گیاار تااا خاااتم یقااین    

 اولیااااااا و اتقیااااااا و عالمااااااان  

 زاهاااادین و عاباااادین و سااااالکین 

 العاشااااقین بنگاااار اطااااوار فریااااق 

 قااارب کااارده رو باااه اوج در هاااوایِ

 همچااو قطااره طالااب عمّااان شااده   

 گشاااته پنهاااان از جمیاااع کائناااات 

 باادل بردشااان جااذبِ شاااهِ باای   ماای

 آنچاااه هسااات از انبیاااا و مرسااالین 

 عارفااااان و کاااااامالن و واصاااااالن 

 البین و عاشااااقین و صااااالحینطاااا
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1131 

 

 

 

 

 هر یکی بر قدر ساعی و کاار خاویش   

 آن شهساااواران مصااااف   ،غازیاااان

 بهاارِ حااق جااان و جهااان درباختنااد 

 سارا  یک به یک رفتناد ازیان محنات   

 مؤمنان هم از عقبشان خفات و خیاز  

 متّصااال از المکاااان ایااان کااااروان 

 نیساات کااس آگااه ازیاان آمدشاادن  

 رود هر یک باه نوبات، ایان سافر     می

 آن یکااای سااارمایه را بااار بااااد داد 

 رونااد از پاای دگاار  انااد و ماای  رفتااه

 چاااون ناااداری قاااوّت رفتارشاااان  

 هااااآثارشاااان هنگاماااه  هسااات از

 همّااات ایشاااان کناااد یااااری تااارا 

 از کریمااان جااز کاارم نایااد پدیااد    

 

 یافت زایشاان رتباه و مقادار خاویش    

 نقاشِ غیار از لااوحِ دل بِازدوده صاااف   

 سااارا زان تاختناااد جاناااب دولااات 

 در ریااااض قااارب و لطاااف پادشاااا  

 روی در ره تااااا بااااه روز رسااااتخیز

 ساااوی دنیاااا بااااز ساااوی المکاااان 

 خاود شادن  از خودی بی! چاره چبوَد 

 آن یکاای مغلااوب و دیگاار بااا ظفاار   

 ه ده چناادان زیاااد  دیگااری ساارمای  

 عبرتی گیار ای دل و زیان حصَّاه بار    

 خفاات و خیاازان رو تااو باار آثارشااان  

 هااامنتشِاار در هاار طاارف زان نامااه  

 هااام عنایااات، حضااارت بااااری تااارا

 وقتِ پیشین ظلمتِ شاب کاس ندیاد   

 

اِنَّ اهللَ اصْطَفَی آد م  و  نُوحًا و  آلَ ابراهِيم  و  آلَ عِمْرانَ »اشارت به معنی آیۀ 

که سردفتر همۀ شهيدان هابي  بود و سرلشکر جملۀ غازیان و بيان آن «لْع الَمينَا ع لَی

-  و السَّالم ةعلی نَبِيّنَا و عليهما الصَّلو -راه دین شيث بود 
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1121 

 

 

 

 

 آدم و حاااوّا چاااو ساااردفتر شااادند 

 بعااد از آن آمااد از ایشااان در ظهااور 

 نبیااااشاااد ظهاااور جملاااه خیااال ا 

 سااااروران خطّااااۀ دنیااااا و دیاااان

 شااد جهااان روشاان ز ذات پاکشااان 

 نظیااار خاااود بااایهریکااای در وادی

 آن که اوّل شاد باه مظلاومی شاهید    

 نااااور چشاااام آدم و حااااوّا بُااااد او

 گشاااته ایاااوانِ شاااهادت زو بلناااد  

 کنااان چاال روز تااام   بهاار وی زاری

 حااق مظهاار شاادند باار ظهااورِ فضاال 

 پاااااک و بحرنااااورصاااادهزاران ذات

 محرمااااااانِ بارگاااااااهِ کبریااااااا  

 للعاااالمین حمةةةةًذات هااار یاااک ر 

 هاار دو عااالم بسااته باار فتراکشااان   

 از کاااارم درماناااادگان را دسااااتگیر

 بااود هابیاال آن سااعید اباان سااعید   

 وساارغوغا شااد اوزان ساابب ساارخیل

 ظالماااان را کاااور در آتاااش فکناااد 

 هر دو بر قبرش ماالزم، صابح و شاام   
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1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1141 

 

 تااا کااه آمااد وَحیشااان از حااق تعااال

 در عوض بخشام یکای نسال حَسَان    

 ی بااود چااون ماااه و خَااورالعیناا قُاارّتُ

 انااد زان بشااارت تَاارک زاری کاارده  

 حاملااه شااد بعااد از آن حااوّا یقااین  

 بود شاکل و سایرتش چاون مصاطفا    

 ذات وی شااااد مقتاااادای غازیااااان

 او مقلّاااد کااارد سااایف انااادر غااازا 

 دارای زان گااوشگااویم از وی شاامّه 

 ای بلُوقیّااااا توقّااااف کُاااان دَماااای 

 همدمی کن باا مان انادر ایان سافر     

 

 ازیاان اناادُه مداریااد و مااالل   شباای

 باشاد او هام اَحسان و هام بوالحسان     

 تاار در کَاارّ و فَاار باشااد از وی خااوب 

 انااد جَباارِ دل بااا وعااد باااری کاارده  

 بهاارِ ذاتِ پاااکِ شاایث پاااک دیاان   

 متّصاااف باااا جملاااه اوصااااف وفاااا  

 شاااکن در اوّل عهاااد و زماااان صاااف

 ابتااادا زو شاااد باااه فرماااان خااادا  

 گوشِ هوش خود دمای باا مان گماار    

 گاار شااد ناادارم محرمااای   قصّااه دی 

 حااق دهاادمان نصاارت و فااتح و ظفاار

 

به امر  -و السَّالم  ةعلی نبيّنا و علي ه الصّلو -عزیمت نمودن حضرت شيث نبی 

ذوالجالل و ا کرام ج  ّ ج الله بر جهاد و قتال قابي  و اتباع او، و اسير شدن قابي  و 

 اتباع او و هالک شدن او
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 بعااد آدم، اماار شااد از حااقّ تعااال   

 قصااااد قابیاااال و قتااااال او کنااااد

 هار کاه سار پیچاد ِز امار ذوالجااالل     

 قاطعِ رحم آن عادویِ جاان خاویش   
 رساام خااونِ ناااحق و جملااه فساااد  

 الْحَمِیْااار مُفسااادان را وی باااود رَأس

  فرقااااۀ اهاااال شااااهادت را امااااام 

 اناد  پس شهیدان جملگای خیال وی  

 غازیااان را سَاار بااود شاایث گاازین   

 شااد مُسَاالَّح شاایث بااا خیاال و تبااار 

 آن کااااه اوّل سَاااایف آدم در غاااازا

 در میاااان یاااک عماااودی اساااتوار 

 حااااامالن آن مالیااااک در ساااافر  

 تااا کنااد شاایثِ نباای عاازم قِتااال      

 ریاااازش خااااون حااااالل او کنااااد 

 خاااون او را ریخاااتن باشاااد حاااالل 

 اخااوان خاااویش قاتاال شاااهِ هماااه   

 آدم او نهااااااددر میاااااان نسااااال 

 شااان اناادر سااعیر هاام بااود ساارحلقه

 مقااام هساات هابیاال آن شااه عااالی  

 اناد  یک باه یاک آن پیشاوا را در پای    

 دیاااان تاو بااااود سرلشااااکر غاااازّا

 بااااا همااااه اوالد پاااااک ناماااادار  

 او مقلّاااد کااارده باااود آن مجتباااا   

 وار باااود از یااااقوتِ رخشاااان بااارق  

 بود روشن،روزوشاب،چون مااه و خَاور   
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1111 

 

 

 حُلَّااااۀ بَیْضااااا فکنااااده در باااارش

 ای بااودش مالیااک در رکاااب فرقااه

 رآیااات بیضااااش حاااق داده دگااار 

 مااان خاادابااا چنااین رفعاات بااه فر 

 چون بدید ابلایس آن مجاد و جاالل   

 حذر کن کآمدت از حق هاالک ! هان

 در تحیّااار ماناااد قابیااال انااادر آن  

 حاال  اسات و تیاره   زآنکه خائن خائف

 ظلماات فعلاااش ببناادد جملاااه راه  

 را دل بااود چااون آفتاااب  صااالحان

 چون به نزدیک آماد آن سااالر دیان   

 حق چه صانعت وانماود   ،گفت دیدی

 امهلاات عاصااای بااود خشااام خاااد  

 کاه بار اخاوان خاویش    این جزای آن

 آمااد ای دغااا خااونِ ناااحق اعظاام  

 رحام بار اخاوان پااک    چون شدی بی

 قصّه کوته، حرب و ضارب آغااز شاد   

 پاایش آمااد بااا همااه اوالد زشاات    

 ساو بدیشاان رونهااد   شیث هام زیان  

 شد باه دسات شایثِ پیغمبار اسایر     

 ریختند از خیل مشرِک جاویِ خاون  

 اهلل غالااب گشاات زود خیاال حِاازْبُ 

 اسااایرِ شااایث، قابیااالِ نژنااادشاااد 

 در بنااای آدم بُاااد اوّل جناااگ آن   

 پس باه زنجیارش مالیاک درکشاید    

 از جهااانّم باااود زنجیاااری سااایاه   

 کشایدندش بدانساان زار و خاوار    می

 کاان کنااونای باارادر، گفاات رحماات

 شیث گفتش نیست رحمی در میاان 

 د آن هدیااااه ز حَاااایِّ داورش آماااا

 جنااابحاضاار اناادر حااول آن عااالی  

 باار یسااار و باار یمااین فااتح و ظفاار  

 لقاااااشااااد روان پیغمباااار فاااارخ  

 پاایش قابیاال آمااد و برگفاات حااال   

 شااایث آماااد باااا ساااپاه ساااهمناک 

 تااا کجااا پنهااان شااود از باایم جااان  

 جملااه تاادبیرش بااود عااین ضااالل   

 تاااا نداناااد چَاااه ز راه و ره ز چااااه  

 کامیاااب  زان بااود در هاار دو عااالَم  

 بانااگ باار قابیاال زد از خشاام و کااین

 داد اناادک مهلاات و محناات فاازود   

 عاصااایِ بااادبخت، غافااال زان جااازا 

 قتل نفس اندیشد او با ضارب و نایش  

 از زوال عااااااالمی ناااااازد خاااااادا

 آمااد از حااق بهاار تااو قهااروهالک    

 ساز جنگ، از هر دو جانب، سااز شاد  

 بهااار حاااربِ فرقاااۀ اهااال بهشااات  

 در زمااااان قابیاااال در رو اوفتاااااد  

 ش باااود ماااوال و نصااایر   کردگاااار 

 اِنَّ حِااااازْبَ اهللِ هُااااامُ الغَاااااالِبُون 

 فااتح و نصاارت دادشااان حاایِّ ودود   

 بااا گروهااای نیااز اوالدش باااه بناااد  

 بااود و خواهااد بااود تااا آخاار زمااان   

 بااار سااابیل هیبااات و قهااار شااادید

 راهبند و غل بار دسات و گاردن روباه    

 نالیااد زار کاارد و ماای  هااا ماای البَااه

 اسات و خاون  در میان ما و تاو، رحام  

 طااع رحماات کاارده ظلاام تااو عیااان ق
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 کشاایدندش بااه زاری چنااد روز  ماای

 پس باه تسالیم مالیاک کارد شایث     

 تمندبرگرفتنااادش مالیاااک مسااا  

 پااس نهادناادش بااه عااین آفتاااب   

 مُااارد  کاااافر ماناااد اوالدش اسااایر 

 داد نصاااارت در غاااازایش دادگاااار

 پس به ادریس و به ناوح آماد ظهاور   

 آن شاابیه مصااطفی در خُلااق و جااود

 بااود هاار یااک را ظهااوری در زمَاان  

 

 بااا هاازاران محناات و افغااان و سااوز  

 تااا جاازا یابااد وی از فعاال خبیااث    

 سوی مغارب باا چناان زنجیار و بناد     

 شااد هااالک و رفاات در زیاار تااراب   

 نظیااار بنااادگان از بهااار شااایث بااای

 باااز آمااد شاایث بااا فااتح و ظفاار     

 پس به هاود و صاالح آن دریاای ناور    

 مثااال وی دیگااار نیاماااد در وجاااود 

 خلیاال پاااک ظاان  تااا رسااید آن بااا 

 

 علی نبيّنا و عليه افض   -ت ابوا نبيا حضرت ابراهيم خلي  نوبت کوکبۀ نبوّ

-  و السَّالم ةالصَّلو

 

 

 

 

1191 
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 اهلل بااااااابِ انبیاااااااآن خلیاااااالُ

 چون به همّت درگذشت از ماه و خَور

 جبرئیااال از بهااار یااااری رخ نماااود

 گفاات اگاار حاجاات بُااوَد یاااری کاانم

 اسااتوابش گفاات ربّاای کااافیدر جاا

 سااوزِ عشااقش نااار نماارودی نشاااند 

 شااعلۀ آتااش چااو نااورش درگرفاات  

 ساانبل و ریحااان دمیااده بااا گُلااش  

 دختاار نماارود آن معجااز چااو دیااد  

 گفاات آتااش نیساات ای نماارود دون 

 ایاان بااود تعظاایم و اجااالل خلیاال  

 باازی ازیان  با چناین تعظایم و جاان   

 باارکَن از گلاازار قلباات ایاان نهااال   

 از جااان وفااا هرچااه فرمودنااد، کاارد

 ایاان همااه اجااالل نااور مصطفاساات 

 کوکبِ بخاتش باه مساعودی رساید    

 کااوت سااما لْحااق نمااودش جملااه مَ  

 در دلِ ناااار آماااد آن عاااالی گهااار  

 در دل پاااکش بااه جااز باااری نبااود   

 ورنااه دور ایسااتم بااه حااق زاری کاانم

 سات ابندگان را لطف و جاودش وافای  

 اندخاااک ذُل باار فاارق نماارودی فشاا 

 پرتااوِ نااورش جهااان یکساار گرفاات   

 آمااااده خیاااال مالیااااک بلاااابلش 

 آتااش درکشاایدخااود در قلاابِرخااتِ

 کااین بااود گلاازار نِعْاامَ الْمَاهِاادُون    

 آماااااده از حضااااارتِ ربِّ جلیااااال

 اماار قربااان شااد بااه فرزنااد گاازین    

 غیاارت مااا بااین و از فرقاات منااال    

 زآنکاااه باااودش ناااور ذات مصاااطفا 

 هاسااتهاار زمااانش در مراتااب جلااوه

 معبااودی کشااید  رفعااتش تااا قاارب 
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 111  نامهابیات شوق
 

 آماااده از نسااال پااااکش در شااامار 

 

 انبیاااا انااادر عااادد هشاااتاد هااازار  

 

علی نبيّنا و  -نوبت نبوّت حضرت اسماعي  و اسحاق و یعقوب نبی و یوسف صدّیق 

- والسَّالم ةعليهم الصّلو
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1131 
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 زو به اساماعیل و اساحاق آن رساید   
 یوسااف صاادّیق و یعقااوب حاازین   

 زنادان مبااتال باه  فرقاات آن باه  ایان  
 عشق هر کسای در خاورد اوسات   بار 
 کشد هر کس به قدر خویش باار  می 

 انبیااااا و اولیااااا زیاااان برترنااااد  

 نیستشان در وحدت و کثرت حجااب 

 نزد ایشاان ایان جهاان و آن جهاان    

 از پااایِ آن در باااال باشاااند ساااخت

 در حضاااورِ حاااق ادب دارد نگااااه  

 در بااال بینااد عیااان لطااف نهااان    

 نیسااات هااایچش آرزوی گیااارودار 

 

 ه یوساف سرکشاید  پس به یعقوب و ب 
 کاارده جااان و دل ساابیل راه دیاان   

 زان موکَّااال شاااد باااال بااار انبیاااا   
 وجوسات  در خور آن دائم اندر جسات 

 هاام بااه قاادر بااار یابااد قاارب یااار    

 در ریااااضِ وصااالِ جاناااان سااارورند

 جناااب از حُجُااب بگذشااتگان عااالی  

 در نظرشان حق چو ماه و خور، عیاان 

 ساابزی شاااخ اساات از باایخ درخاات  

 م اِلاااههساااتیِ خاااود کااارده تسااالی

 شاااایوۀ جاااارجیس آرد در میااااان 

 غیاار جااان در باااختن در کااوی یااار  

 

- علی نبيّنا و عليه السَّالم -نوبت نبوّت ایّوب نبی 

 

 

 

 

 

1121 

 

 

 

 خاااود شااانیدی محنااات ایّاااوب را 

 کرمااان دل باادان دلاادار دادتاان بااه 

 آن رحیمااه کااو باادو یاااری نمااود   

 مهر معشاوقی نهاان اسات ای فقیار    

 خاااواریِ او عاااین رفعااات آماااده   

 عاقبااات شاااد زان باااال او محتااارم 

 عافیاات بخشاایدش و فرزنااد و مااال 

 در بااال عاشااق چااو شااد ثاباات قاادم

 

 هااا دیااد از بااال آن مجتبااا  تااا چااه  

 نقاااد جاااان باااا عاااالِم اَسااارار داد  

 رحاام او جااز رحماات باااری نبااود    

 لیااک در ظاااهر کنااد خااوار و حقیاار 

 در دو عاااالَم فخااار و عااازّت آماااده 

 بااااز انااادر ملاااک قربااات زد عَلَااام  

 فضااال و جاااود الیااازالبرگزیااادش 

 بعد از آنش نیسات جاز لطاف و کارم    
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- ع لَی نَبِيّنَا و علَيْهِ السَّالم -دور نبوّت یون  پيغمبر 

 

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1141 

 

 پس به یاونس آماد آنگاه دار و گیار    

 ماااهیِ دریااایِ عشااقش درکشااید   

 در دلِ ماااهی چااو مااه خرگاااه زد   

 بود مستِ دوسات انادر بطان حاوت    
 ی باه ذکارِ حاق نادیم    گر نباودی و 

 اربعاااین کااااملی کااارد اعتکااااف   
 بااود معااراجش درون بطاان حااوت  

 در درونِ حااااوت محااااراب نماااااز

 اتّصاااال آماااد نمااااز انااادر طریاااق 

 سااوی ساااحل بازگشاات از بحاار راز 

 هاایچ قااومی را نشااد کشااف بااال    

 چون کشید آن محنات بحار عمیاق   

 از بااااارایِ حرماااااتِ آن مجتباااااا

 

 تن به خدمت بود و جان در عشاق اسایر   

 رسااید شااوقش بااه اختاار ماای  غلغاال

 پاااااس عَلَااااام در بااااارج اِالّ اهلل زد

 شااد مساابِّح زان بااه حاایّ الیمااوت   
 تااا قیاماات گشااتی اناادر وی مقاایم  

 خااالف در حااریمِ قاادسِ وحاادت باای 

 زان کشیدش حاق باه ملاک جباروت    

 کااارد و آماااد در نمااااز آن پاکبااااز  

 انفصاااال آماااد وضاااو نااازد فریاااق  

 ذات پاااکش بااا هاازاران عِاازّ و ناااز    

 اِبْاااانِ مَتااااا غیاااارِ قااااومِ یااااونسِ

 قااوم وی شااد ساارفراز هاار فریااق    

 ایااان فضااایلت داد قاااومش را خااادا

 

- علی نبيّنا و عليه السَّالم -نوبت کوکبۀ نبوّت حضرت موسی کليم               

 

 

 

 

1141 

 

 

 

 

1111 

 

 دور چااون بااا موساایِ عمااران رسااید

 مااادّت چااال ساااال قاااوم او اسااایر

 مَن و سَلْوَی حاق روان کارد از ساما   

 چاال سااال موساای کلاایمزان ساابب 

 هااام ز فرعاااون و ز هاماااان دغاااا  

 جَنااگ ریشاااریش ایشااان شااد بلنااد

 داد موساااای را ظفاااار پروردگااااار 

 حااق گزیاادش بااا رساااالت و کااالم 

 گفاات بااا موساای هاازاران راز باااز    

 

 هااا از قااوم ساارگردان کشاایدتااا چااه 

 مانااد در تیااه از پاای کُاارّاث و ساایر   

 جسااتند ساایر و گناادْنا   لیااک ماای 

 د ناادیمبااود در محناات بااه قااوم خااو

 هااا کشااید آن مجتباااتااا چااه محناات

 آخاار از ساااحل بااه گااردابش فکنااد  

 غرقه شد فرعون و قاومش ساوی ناار   

 باااار فااااراز طااااور داد او را مُقااااام 

 گاادازگاااه نااازِ جااان   ،گَااه نااوازش 
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علی نبيّنا و عليهم  -ا و یحيی نبی نوبت نبوّت حضرت داوود نبی و سليمان و زکریّ

- والسَّالم ةالصلو

 

 

 

 

 

1111 

 

 پاااس باااه داوود و سااالیمان آماااده

 چااون زبااورِ عشااق خواناادی آشااکار 

 جاانّ و اِنااس و وحشاای و ماارغ هااوا 

 سااوز عشااقش باار زکریااا کاارد اثاار  

 آن یکاای را ارّه باار فاارقش کشااید   

 آن دگاار در طشاات زریاان سااوگوار  
 

 از زبااااورِ عشااااق حیااااران آمااااده  

 وار صااد هاازاران جااان ربااودی باارق  

 سارا  جان نباردی چاون شادی نغماه    

 پاا و سار   و شد بی گشت یحیی مست

 دَم ناازد تااا ماارغ روحااش باار پریااد  

 بهااار بااااری ساااربُریدندش باااه زار  
 

 

- علی نبيّنا وعليه السَّالم -اهلل  نوبت کوکبۀ عيسی روح

 

 

 

 

1121 

 

 

 

 

1121 

 

 

 بعاااد از آن آماااد مسااایح نامااادار  

 جاوش از درون  خُمّ عشاقش چاون زدی  

 رنااگ الااوان از خُمااش پیاادا شاادی 

 ساختی چاون صاورت مرغای ز گال    

 در زمااان مرغاای شاادی ز اماار خاادا 

 از دمااش اعماای شاادی بینااا روان   

 مُاااردۀ صدسااااله را دادی حیاااات  

 خُمّ عشقش کرده باس رناگ چناان   

 باار قاادومِ خاااتمِ کاالّ شااد بشاایر   

 قصاااد کردنااادش جهاااودان نژناااد 

 از جهااودان کاارده حااق او را نهااان  

 شِبْه وی شخصی دگر آن قاوم ضاال  

 

 آن رساااولِ حاااق اماااین کردگاااار    

 کنااادی بااارونصااادهزاران رناااگ اف

 اَبْااارَص و اَکْمَاااه ازو زیباااا شااادی   

 در دمیاااادی در وی از انفاااااس دل 

 پااار بااارآوردی پریااادی بااار هاااوا   

 گااار شااانیدی الل بگشاااادی زباااان

 معجازات داده بودش حق به لطاف آن 

 بُااد مبشِّاار، دهاار ازو شااد گلسااتان   

 بااود در گلشاان چااون بلباال در نفیاار 

 تااااا کننااااد آزار شاااااه ارجمنااااد 

 رفعاااتش داده باااه چاااارم آسااامان 

 فااال تاال کردنااد و برساات آن نیااک ق
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نوبت ظهور کوکبۀ نبوّت حضرت خواجۀ کائنات و مفخر موجودات صدر صفّۀ صفا و بدر 

- صلّی اهلل عليه و علی اِله و صحابه و سلّم -خطّۀ وفا خاتم ا نبيا محمّد المصطفی 

 

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1111 

 

 

 

 

1191 

 

 

 

 ر مصاااطفابعاااد از آن آماااد ظهاااو 

 شامع دیان   ،کال  خااتم  ،حاق  محرمِ

 هساات ذاتِ پاااکِ او اصاال اصااول   

 مقتاااااادا و پیشااااااوای انبیااااااا 

 از لَعَمْااارُک تااااج و از طاااه کمااار  

 داعِاااای اَدعُااااوا اِلَاااای اهلل آمااااده 

 مخاازنِ اساارارِ حااق، ذات وی اساات 

 مفتااایِ اسااارار ملاااک کااان فکاااان

 محااو شااد در ملّااتش جملااه مِلَاال  

 گرچااه بااود از اهاال طغیااانش مااالل

 ش از وحای در ساعی و جهااد   بود پی

 شااد جهاااد از بعااد وَحْاایش آشااکار 

 مشاارق و مغاارب جهااادش تاااب داد

 چااون گلسااتانِ جمااالش برشااکفت 

 ش از جهااااانصااااولت پیغمبااااریَّ

 دیاان پاااکش جملااۀ عااالَم گرفاات   

 هرکااه ساار برداشاات از روی باادی  

 هر کاه سار بار خاطّ فرماانش نهااد      

 برگزیاادش حااق بااه نَصْااراهلل عیااان 

 ادعاااوتِ کااالت امااام دادش خاااد   

 گفاات بااا وی آنچااه نادیااده بصاار   

 فاوج هر طرف آماد باه دیانش فاوج    

 چااون ز زرعِ دیاان جهااان آباااد کاارد

 پااس درآمااد در فضااایِِ قااربِِ هااو  

 رخاات خااود در مناازل باااقی کشااید

 هاااادی و سااار محفااالِ اهااالِ وفاااا  

 مقصااااد و مقصااااود ربّ العااااالمین

  غرض، زین عارض و طاول  وی باشد  ذات

 شهسااااااوار عرصااااااۀ روز جاااااازا

 الْقَمَاااااریافتااااه اعاااازازِ وَانْشَااااقَّ   

 نمااااایِ خلااااقِ گمااااراه آمااااده ره

 مظهااار اکاااوان و آیاااات وی اسااات 

 اشااارف خلاااق زماااین و آسااامان   

 باادل زآنکااه باشااد دیاانِ پاااکش باای 

 لیااک دائاام باااود در عااین وصاااال   

 آن جهاااادش باااود از عاااین رشااااد 

 شااد مااالزم بعااد از آن لیاال و نهااار  

 و تاااایغش جهااااان را آب داد پرتاااا

 گلشااان آفااااق سرتاسااار شاااکفت   

 برگرفاااات آثااااار کفاااار کااااافران  

 آدم گرفااات صااافوت جملاااه بنااای  

 شاااد اباااد ماااردود حااایِّ سااارمدی 

 دیاان و دنیااا یافاات برحَسْااب مااراد   

 برگشااادش قاااف تااا قاااف جهااان    

 در شاااب معاااراج باااردش بااار عُاااال

 هاام گااذر ناااکرده باار قلااب بشاار     

 ذات پااااکش در ترقّااای ساااوی اوج  

 تِ حااق شاااد کااردخلااق را باار وحااد

 کُاااالم شَاااایْءَ هَالِااااکْ اِال وَجْهَااااهُ 

 جااام باااقی از کااف ساااقی کشااید    
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1191 

 شااد خرامااان جانااب اعلاای رفیااق   

 آن جاان جاان   شد جهان تاریک بای 
 

 وارهیااااد از فتنااااۀ دهاااار مضاااایق

 تن شود تیره چو جاان رفات از میاان   
 

 

و ما مُح مَّدٌ ِا  ر سُولٌ قَدْخَلَتْ »به خالفت نشستن خلفاء راشدین و اشارت به آیۀ کریمۀ 

 لَو »اآلیه و نکتۀ « م ات  اَوْ قُتِ َ اَنْقَلَبْتُمْ ع لی اَعْقَابِکُمْ [اَفائِن]مِِنْ قَبْلِهِ الرُّسُ ُ 

 «ع لِیُّ لَه لَک  عُم ر 
 

 

 

 

 

1911 

 

 

 

 

1911 

 

 

 

 
1931 

 

 

 

 

1931 

 

 بعااااد ازو آن جانشااااینان گاااازین 

 چااار یااارش چااار رکاان ایاان جهااان
 چااون حَواریّااان عیساای جااان فاادا  

 ده روشاان در همااه جااا دیاان او کاار

 انااد را ساار ز تاان برکناادهسرکشااان 

 از فااراق مصااطفی اصااحاب پاااک   

 ای حیاران شاده  هر یکای در گوشاه  

 خود حیاات ماا چاه ارزد بعاد ازیان     

 بی جمال وی چو خوش نبود حیاات 

 فرقاااۀ دیگااار مهااایَّم ماناااده باااود 

 دیگااری گفتاای ناادارم ماان مجااال  

 پس ضرورت شاد مارا گشاتن نهاان    

 ه گوید ماوت شااه  کدیگری گفت آن

 سرکشااایدند اهااال ره از راه دیااان 

 تااا فتااد در دیااان پیغمباار خلااال   

 حااق تعااالی داشاات از لطااف نهااان 

 چون خالفت شد باه صادیق اساتوار   

 پااس برآمااد باار ساار منباار حاازین  

 بعد از آن گفات ای جمیاع ساروران   

 او ز حااق، پیغمباار آمااد بهاار مااا    

 کااار خلقااان ساااخت از پیغااام حااق 

 سااااروران کشااااور دنیااااا و دیاااان  

 باز روشن گشته ز ایشان چشام جاان  
 مااال و جاااان درباختااه بهااار خااادا  
 از چاااااراغ سااااانّت و آیاااااین او   

 انااد را بااه خاااک افکناادهاهاال طغیااان

 کارده منازل در میاان خاون و خاااک    

 دل بریاان شاده   ،یده گریاان گشاته  د

 حضاااور آن شاااه دنیاااا و دیااانبااای

 معتکاااف باشااایم تاااا وقااات وفاااات

 دسااتِ کلّاای از جهااان افشااانده بااود 

 حضااور آن جمااال  در مجااالس باای 

 تااا رود ایاان جساام و جااانم از میااان 

 سااااربُرم او را بااااه صااااد زاری و آه 

 هااا انگیخاات شاایطان لعااین   فتنااه

 همچناااان کاُفتااااد در دیگااار مِلَااال 

 صااادّیق را انااادر اماااانجاااان و دل 

 یافاات باار تخاات خالفاات چااون قاارار

 باااا هااازاران نالاااه و ساااوز و اناااین 

 بُااااد محمّااااد خاااااتم پیغمبااااران 

 پااس رسااانید آنچااه فرمااودش خاادا  

 جملااه را پوشااید فضاال عااام حااق   
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1921 

 
 

 

 

1921 

 

 

 

 

1911 

 

 

 

 

1911 

 

 

 

 بازگشاااات او جانااااب دارالقاااارار  

 ت حق باقی اسات لایکن بار دوام   ذا

 هاار کااه آمااد در جهااان گااردد فنااا 

 کاو صاادق اسات   وحدت حاق را هارآن  

 صدق او موقاوفِ صادقِ مصطفاسات   

 تا که جان باقی است جان بازی کنایم 

 چاااون حوارییاااان عیسااای در وفاااا

 انبیاااا رفتناااد و ماااا از پااای روان  

 کلاایم ایاام از قااوم موساایِّ   مااا نااه 

 خیااار امّااات آماااده طغااارای ماااا  

 م ز ماااا بایاااد وفااااموجاااب آن هااا

 زان صاااحابه نیاااک آگااااه آمدناااد 

 چاال هااازار اصااحابِ پااااکِ باوفاااا  

 بهار دیاان مصااطفی بااا مااال و جااان 

 شااد تهااو ر یااارِ جملااه زان کااالم    

 هاااا را شاااکفتگفاااتن صااادّیق دل

 زآنکه آن قوّت  ز فضال حاق رساید   

 چون کشیدند اهال رَدَّه سار ز دیان   

 درشکست آن جماع را خیال و تباار   

 یقاااینمااادّت دو ساااال آن غاااوث 

 رخت بربسات او هام از دنیاای دون   

 بُااد مُصَاااحِب بااا نباای در هاار دیااار 

 هااام در آخااار در بَااارِ وی آرمیاااد 

 

 آرمیاااد انااادر حاااریمِ وصااالِ یاااار  

 اوسااات دائااام الیَمُاااوتُ و الیَنَاااام  

 بااااقی و پایناااده نباااود جاااز خااادا 

 تباار لقااا و وعاادۀ حااق واثااق اساا    

 را دم بااه دم مهاار و وفاسااتصااادقان

 جااان دهاایم آنگااه ساارافرازی کناایم 

 جااان دهاایم از بهاار دیاان مصااطفا   

 جااان دهاایم آسااان بااه رویِ دلسااتان

 باااا سَااامِعْنَا و عَصَااایْنَا، هااام نااادیم

 در کااااالمِ حضاااارتِ مااااوالیِ مااااا

 اَلصَّااااااال ای امّتااااااان مصااااااطفا

 در فغاااااان و نالاااااه و آه آمدناااااد 

 کاارد بیعاات از ساار صاادق و صاافا    

 کنااان ودل کوشااشاز جااانجملگاای

 در خروش آمد صاحابه خااصّ و عاام   

 گَاااردِ انااادوه از دل ایشاااان برُفااات 

 مظهااار آن گشااات صااادّیق رشاااید 

 بعااد از آن صاادّیق و اصااحاب گاازین 

 مابقیَّاااه ماناااد بااار دیااان اساااتوار  

 بااود دائاام در جهاااد و فااتح دیاان    

 الْمَاهِاااادُونجانااااب گلاااازارِ نِعْاااامَ 

 هم به شهر و هم به کوه و هم باه غاار  

 وفاا جاان داد و بااا وصالش رسااید    در

 

 اب رضی اهلل عنهخالفت اميرالمؤمنين عُم ربن الخطّ

 

1941 

 

 

 کاارد چااون تساالیم فاااروق آن متاااع

 جملاااۀ ملاااک عجااام را او گشااااد 

 زو هزار و شصات و پانج آماد یقاین    

 یافااات از وی پایاااۀ دیااان ارتفااااع   

 پرساااتان برفتاااااد  ماااذهبِ آتاااش  

 وضااع منباار در همااه اقلاایم دیاان    
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1941 

 

 ماادّت ده سااال میاارِ دیاان عُمَاار    

 بهاار دیاان مصااطفی کُشاات او پاادر 

 قیصااار رومااای و کِسااارای عجااام  

 سااختی خاود زان زد قاوت  مای خشت

 هرکااه را مهاارِ حااق اناادر جااان بااود

 صدهزاران ملاک ازیان پایشِ رهاش    

 کاارد وی هاام عاقباات جااان را نثااار 

 

 در جهااادِ دیاان بُاادش فااتح و ظفاار  

 اش رسااته پساار  هاام بااه زخاام دِرِّه  

 دو را کااارده دژمتیاا  عاادلش هاار    

 ناازدِ عاایشِ خااویش زینسااان باااختی

 کی به ملک ایان جهاان حیاران باود    

 نیساات آن جااز خاااکروب درگهااش  

 رفاات شاااادان در پااای یااااران غاااار 

 

 خالفت اميرالمؤمنين عثمان بن عفّان رضی اهلل عنه

 

1911 

 

 

 

 

1911 

 

 

 

 

1921 

 

 

 

 

1921 

 

 

 

 پس به عثماان آماد آنگاه امار دیان     

 و کشااورها گشاااد جمااع قاارآن کاارد

 هاار طاارف ارسااال فرمااود آن کااالم 

 مااادّت ماااذکور آن سااااالر دیااان  

 وقاات غوغااا رفاات حیاادر پاایش وی

 گفت اگر خواهی، کنم این جمع دور

 یااا بااه مکّااه رو، نشاایند فتنااه باااز  

 یااا خالفاات خلااع کاان، بگااذر ازو   

 گفااات عثماااان در جاااواب مرتضاااا

 گفاات پیغمباار بااه لفااد چااون دُرَر  

 رچااون خَبَااث از جِاارم آهاان آشااکا  

 رفااتن قبااولگاار کاانم اکنااون باارون

 گر کنم خلاعِ خالفات، کای رواسات    

 خلعااتم ای بوالحساانداده حااق ایاان

 هم رضاا نادهم باه قتال اهال دیان      

 باادعتی زیاان گااردد از ماان آشااکار 

 خاود پایش امیار   گفت آنگاه خاواب  

 دوش دیاادم ماان جمااال مصااطفا   

 گفت اگار خاواهی تارا نصارت کانم     

 تااا ده و دو سااال بااا وی بُااد یقااین    

 پااس کااالم حااق بااه عااالَم جلااوه داد

 یافااات عاااالَم از کاااالم حاااق نظاااام

 کاارد در قاارآن و دیاان جهااد متااین  

 انادیش وی  زآنکه باودش یاار و نیاک   

 بشاااکنم ایااان شیشاااۀ زهااار غااارور

 گاااار کارسااااازبرگشاااااید باااااب دی

 کم شود این فتنه و ایان گفات و گاو   

 کاااای امیرالماااؤمنین شااایرِ خااادا  

 مکّاااه و طَیْبَاااه کناااد باااد را باااه در

 رود بیارون باه ضارب پتاک و ناار      می

 صادق آیاد بار مان ایان قاول رساول      

 کین خالفت قربات و فضال خداسات   

 چون کَانَم مان خلعات حاق را ز تان     

 تااا رود صااد خااون ناااحق باار زمااین 

 تاااا روزِشااامارمانَاااد ایااان پیوساااته 

 آن امیااار دیااان و خورشاااید منیااار 

 شاااهریارِ ملاااک و تخااات اصاااطفا   

 خااوار گااردد دشاامن و تااو محتاارم   
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1911 

 

 جااان در راه حااق ایثااار کاان ،یااا نااه

 ادن بااه خااوان مصااطفا  روزه بگشاا

 کرد بر خود جاان فادا کاردن قباول    

 آفااارین ای پااااک باااازان، آفااارین 

 

 ماااا فاااردا شااابت افطاااارکن پااایش

 هساات صااد رَه بهتاار از ملااک فنااا   

 رفاات شااادان باار ساارِ خااوانِ رسااول 

 العاااالمین باااازان ربّ جملاااه جاااان 

 

- مُ اهلل وجههکرّ -طالب  بن ابی علی غالب اميرالمؤمنين خالفت غالب ک ّ        

 

 

 

1911 

 

 

 

 

1911 

 

 

 

 

1911 

 

 

 

 

1991 

 

 

 بعد از آن آماد باه حیادر گیار و دار    

 و دامااااد رساااول 3آن امیااار نحااال

 چااون برآمااد باار ساار منباار عیااان  

 قصااور گاار ز حکاام چااار دفتاار باای  

 گرچااه یابااد طااول تااا روز حساااب  

 بُااد مُعااین هاار سااه یااار بااا وقااار    

 قاااار مرتضااااعلااام و حلااام و ذوالف

 نکتااااۀ لَااااوْالعَلِی  ظاااااهر اساااات

 گاااار نبااااودی اتّفاااااق آن امیاااار 

 هاار کااه گویااد غیاار ایاان نبااود روا  

 چااون خالفاات بااود باار نهااج صااواب

 پس چاه باشاد ایان نازاع آن و ایان     

 روز خناادق گفاات پیغمباار چنااین  

 حیدر هست وزن اِناس و جاان  ضرب

 هساات یعناای قاادر اعمااال همااه    

 نیساات مخفاای ذاتِ خورشاایدِ اِلااه  

 جااا مرتضااا ی در همااهکاارده یااار 

 تااا قیاماات هساات هاام یاااری وی   

 باار صااحابه بااود مشاافق چااون پاادر 

 شااد مُسَلْسَاال زو سَالسِاال در فریااق 

 شااد خالفاات را بااه ذاتااش افتخااار    

 باااود عاااالِم در فاااروع و در اصاااول 

 گفت با اصاحاب خاود کاای ساروران    

 غاارور کنیااد از ماان سااؤال باای   ماای

 حااق گااویم جااوابجملااه را، از فضاال

 ی بااودی خالفاات را قاارار  ورنااه کاا 

 بااود و باشااد دیاان و دولاات را پنااا   

 اتّفااااق مرتضااای را مُخبِااار اسااات   

 کی شادی فاتح و ظفرشاان دساتگیر    

 کاای روا باشااد جااز ایاان باار مرتضااا  

 بااود حیاادر در میااان فَصْاالُ الخِطاااب

 نیساات آن جااز فعاال شاایطان لعااین 

 چون علای زد عَمْاروِ عَنْتار بار زماین     

 دانااد ایاان را جملااۀ پیاار و جااوان    

 ایاان فضاال و کمااال دمدمااه    بنگاار

 رفتااه نااورِ وی ز ماااهی تااا بااه ماااه   

 مؤمناااااان را در خَاااااال و در مَاااااال

 کاام نگااردد لطااف و غمخااواری وی  

 گشااا در خیاار و شاار  ناصاار و مشااکل

 وآن سالساال، هااادیِ اهاال طریاااق   

                                                
  .مرد برجسته و نامور و نیکنام باشد: به معنی« فحل»امّا به احتمال قوی باید . است« نحل»: در متن هم( 3
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1991 

 

 

 

 

4111 

 

 
 

 آن سالسِااال قیاااد اربااااب جناااون 

 بساااته انااادر سلساااله شااایران راه 

 زو شریعت هام طریقات یافات زَیان    

 شااد خالفاات خااتم اناادر شاا ن او   

 مصاااطفی و چاااار یاااار باااا صااافا  

 قاارارشااد نباای از زهاارِ بریااان باای  

 شااد عُمَاار آنگااه شااهید تیاا  تیااز   

 المتّقااااین حیاااادر صاااافدر امااااامُ

 وفااارخاات بربساات از جهااان باای   

 بااود سااوی مَقْعَاادِ صِاادقش مُصِاار   
 

 آن جنااونی کااو بااود بعااد از فنااون   

 وی بااود شاایر خاادا بااا عاازّ و جاااه   

 بُاادْ ظهااور ساارّ غیااب، آن نااور عااین 

 جّااات و برهاااان او تاااا قیامااات ح 

 در شهادت کارده هار یاک جاان فادا     

 شاااد اباااوبکر، او شاااهید زهااار ماااار

 ریاز  خون عثماان فاوق مصاحف اللاه    

 شاد شااهید اناادر نمااز آن شاااه دیاان  

 جانااب مُلْکاااً کَبیْاار، آن خااوش لقااا   

 عِنْااادَ مَلِیْاااکَ مُقْتَااادِر  عِنْااادَ مَااانْ
 

 

 نوبت زمان ائمۀ معصومين س المُ اهلل عليهم اجمعين

 

 

 

4111 

 

 

 

 

4131 

 

 

 

 

4131 

 

 

 

 بعااد از آن آمااد حَسَاان قطااب رضااا 

 من چه گاویم از غام شااهم حساین    

 آن شااااهید کااااربالی پُاااار بااااال 

 در شهادت آنچاه آن سالطان کشاید   

 جز خموشی چااره نباود زیان مقاال    

 شارِحش را خط به جان بایاد کشاید  

 اهاال بیاات مصااطفی را خااوار و زار  

 ان دعاوی دیان بار مزیاد    پس بودش

 بااااد دائااام لعنااات و قهااار خااادا  

 شااایخ عطّاااار آن فریاااد روزگاااار  

ــر   ــنه جگ ــربال تش ــوز ک  در تم

 با جگرگو  پيمبـر ایـن کننـد   

 حسااین آورد تیاا  هاار کااه در رویِ 

 صاااد هااازاران جاااانِ پااااکِ انبیاااا 

 ساار بااه پاایش افکنااده بهاار تعزیاات 

 ای شهسااااواران یقااااین ! آفاااارین

 آن شااهید زهاار و کااین بهاار خاادا    

 یافاات زو باازم شااهیدان زیااب و زیاان

 ، فااداخااود بااه راه حااق کاارده جااانِ

 مؤمنااان را کاای بااود تاااب شاانید    

 حیارت رجاال  افکنده، زینسر به پیش

 خاموشاای خزیااد یااا نااه اناادر کُاانجِ  

 کُشاااند از زهااار و تیااا  آبااادار مااای

 حااق باااد باار شاامر و یزیااد   لعناات

 باااار جفاکااااارانِ دشااااتِ کااااربال  

 ناماااه گفتاااه آشاااکار   در مصااایبت

 !سربریدنش چه باشد زیـن بتـر   

 آنگهی دعـوی داد و دیـن کننـد   

 را نیایااااد زو دریاااا  حااااقلعناااات

 صااف زده بیاانم بااه دشاات کااربال    

 باااار حسااااین و آل او در تهنیاااات 

 آفاااارین ای نقااااد خیرالمرساااالین 
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4121 

 

 

 

 

4121 

 

 

 

 

4111 

 

 

 

 

4111 

 

 العباااد بعااد از آن آمااد علاای زیاان  

 آل عبااااااااا آن مجتباااااااااا آدمِ 

 عاقبت فرماانِ حاق چاون در رساید    

 موساای کاااظم، علاای موساای رضااا  

 آن شهیدِ ظلام چاون آباای خاویش    

 ساارمۀ اهااال نظاار خااااک رهاااش  

 پااس تقاای آنگااه نقاای و عسااکری   

 مهاادی هااادی محمّااد اِساام و سِاار  

 جماااع گاااردد باااا مسااایح نامااادار

 و جاود سرمدیسات  ِپاکش لطاف ذات

 پر کند عالم به عدل و فضال و جاود  

 اصاااحاب پااااک و تاااابعین جملاااۀ 

 گماااان آماااده شااایخان عاااالم بااای

 رونااد از پاای، دگاار  انااد و ماای رفتااه

 حااقّ آن شاااهان دیاان  ! یااا الهاای 

 در پااای آن ساااروران بنماااای راه  

ــالبی  نماااا بااار راهشاااان  را ره طـ

 باار دلااش بگشااای ابااواب شااهود    

 

 یافاات زیناات زو عباااد و هاام بااالد   

 بحاارِ علاام و کااانِ احسااان و سااخا   

 اماارِ دیاان تااا باااقر و جعفاار کشااید   

 نمایااااان، خلااااق را بهاااار خااااداره

 قادر و جاااهش باشااد از اناادازه باایش 

 هااشساار نهاااده سااروران باار درگ   

 نمااااا باااار ساااایرت پیغمبااااری  ره

 او کنااد عااالم پاار از احسااان و بِاار    

 قاتاااالِ دجّااااال باشااااند آشااااکار  

 مظهااار جملاااه کماااال احمدیسااات 

 هاا خواهاد گشاود   جمله مدفون گانج 

 بااااا جمیااااع عارفااااانِ راه دیاااان  

 در غااازا بهااارِ خااادا دادناااد جاااان  

 نیساات باااقی غیاار ذات حااق دگاار   

 باااش از لطااف و کاارم مااا را مُعااین   

 نگااااه در پنااااه لطاااف خاااود داری 

 فشااان تااا رود افتااان و خیاازان جااان 

 بر سر دساتان بارش از فضال و جاود    

 

 رجوع به حکایت بلُوقيّا

 

 

 

 

4141 

 

 

 

 

 قصّه آنجاا بُاد کاه آن پااکیزه جاان     

 باار ساار دریااا چااو باااد صرصااری    

 رفاات راهچنااد روزی همچنااان ماای 

 د اناادر گااذربااود در رفااتن چااو بااا 

 هاار دو دسااتش برگشاااده آشااکار   

 بااود یااک لااوحش مقاباال پیشااگاه  

 هاار زمااان آن خااطّ اسااود کاسااتی  

 بااااز کاهیااادی و افااازودی چناااان 

 چااون مسااافر شااد ز پاایش عااامالن   

 ره بریاااادی او بااااه عااااون داوری  

 گاااهصاابر و آرامَااش نبااودی هاایچ   

 دیااد او بااه اماار دادگاار   یااک مَلَااک 

 مغارب یساار   ،سوی مشرق بُاد یماین  

 بود یک خطاش سافید و یاک سایاه    

 خاااطّ ابااایآ در فااازود آراساااتی   

 در عجااااب مانااااده بلُوقیّااااا در آن 
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4141 

 

 

 

 

4111 

 

 

 

 

4111 

 

 

 

 

4121 

 

 

 

 

4121 

 

 

 

 

4111 

 

 

 

 آن مَلَک استاده با این وضاع و حاال  

 ذکاااار وی بااااد ال اِلااااه اِالّ اِلااااه  

 مقااام پاایش رفاات آن عاشااق عااالی 
 وخال چون مَلَک دید آن جمال و خطّ 

 کیساااتی ای بنااادۀ حااایّ کاااریم  

 گفااات ناااامم شاااد بلُوقیّاااا رقااام  

 عاشاااق و سرگشاااتۀ یاااار آمااادم  

 یاااابم اثااار  در بااارون از وی نمااای 

 الْوَرِیْاااددر درونااام اقااارب ازحَبْااالُ 

 در تمااو ج بحاارِ جااان، لیاال و نهااار  

 کشااتیِ تاان مانااده در گاارداب جااان

 تااااا نیایااااد شُاااارطۀ لطااااف ازل 

 کشاااتیِ مااان ساااائرِ دریاااا شاااده 

 دم راحاات و آرام ماان نیساات یااک 

 کاای خااصّ خادا    پس ملک را گفت

 باز برگو کین چه وضع است ای امین

 شااد نواحائیاال گفااتش نااامِ ماان    

 روشاااانیِ روز و تاااااریکی شااااب  

 حکامِ هاردو باشااد انادر دسات ماان    

 هاار دو دساات ماان کشاایده آشااکار 

 اساات اناادر یمااین روشاانیِ مشاارق 

 گااار گاااذارم روشااانی را بااار دوام  

 شااود روشاان همااه روی زمااین  ماای

 ارم ظلماات شااب را چنااان ذگاار گاا

 این لوح، انادر پیشاگاه   چیست گفت

 گفاات باشااد ایاان، مثااال روز و شااب

 شااب فزایااد روز باااز  گااه بکاهااد  

 هاار دو باار هاام عاشااقند و مهربااان  

 آن، آن گااوش ایاانایاان گرفتااه پااایِ

 تعاااالمتّصاال مشاااغولِ ذکااار حاااق 

 پاااس محمااااد  رَسَااااولُ اهلل گااااواه 

 کااردش از روی تواضااع پااس سااالم  

 گفت برگاو باا مان ای فرخناده فاال     

 رس و بایم تا  نام و جنسات باازگو بای   

 وز نَتَااااااج آدمااااام ای محتااااارم  

 والاااااه دیااااادارِ دلااااادار آمااااادم 

 ام در بحااار و بااارّ بهااار او سرگشاااته

 شااود زیاان قااربتم، حیاارت مزیااد ماای

 قاارارکشااتیِ تاان شااد ز مااوجش باای

 باشاادش باایم شکسااتن هاار زمااان   

 کشااتی تاان برنخیاازد زیاان وحاال    

 نی به خود، از لطف حاق مُجارا شاده   

 تااا کجااا خواهااد کشااید، انجااام ماان 

 ت شااغل خااود را وانمااا چیساات ناماا

 زآنکااه عقلاام مانااده حیااران اناادرین 

 اناااادرین مناااازل بااااود آرام ماااان 

 باشااد اناادر حکاام ماان از لطااف رب  

 کرده حق ایان هاردو را، پابساتِ مان    

 یسااار مغاارب، ،یمااین جانااب مشاارق،

 ظلماات شااب در یسااار آمااد یقااین   

 گاردد تماام   ظلمت شاب نیسات مای   

 ظلمت شاب کاس نبیناد بعاد ازیان     

 جهااانکااس نبینااد روشاانی اناادر   

 شاارح کاان هاام خااطّ اساافید و ساایاه

 گااه بکاهااد روز و افزایااد بااه شااب    

 باشاااد ایااان تقااادیرِ حَااایِّ کارسااااز

 تُاولِجُ الَّلْیاالَ النَّهَااار اساات ایاان، باادان 

 در کشاااکش همچنااین تااا یااوم دیاان
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 شااغلم ایاان باشااد بااه اماار لَاامْ یَاازَل 

 

 تااا قیاماات مسااکنم شااد ایاان محاال 

 

 

اَقِمِ » روان شدن بلُوقيّا از پيش آن ملک بر روی دریا و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ

 و پيش آمدن فرشتگان دیگر« و  لَذِکْرُ اهللِِ اَکْب رُ»اآلیه و دیگر آیۀ « َ لِذِکْرِیةالصَّلو

 الی آخِره 
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4191 

 

 پس تواضع کارد و از وی درگذشات  

 درگذشاات از وی بلُوقیّااا چااو باااد   

 در دل فکار دوسات   ،بر زبانش ذکر و

 و باال  سالکان را ذکار حاق شاد پارّ    

 ذکرِ حاق، سارمایۀ قارب و رضاسات    

 تاااا فکااار آورد ،ذکااار گاااو بسااایار

 !مغاازِ قاارآن اساات ذکرِحااق باادان   

 گفاات، حااق داریااد اوقااات صااالت  

 وی اسات  پس عبادت جمله موقاوف 

 تاااا حضاااور دل نباشاااد در نمااااز  

 از حضورِ دل غرض شد ذکار دوسات  

 اناد  اهل فتاوی جملاه بار ایان رفتاه     

 آنچه ذکر حق کند باا جسام و جاان   

 جساام خاااکی را مثااال جااان کنااد  

 نمااااا دل شااااود آیینااااۀ گیتاااای 

 خلااوت دل را بااه ذکاار آباااد کُاان   

 نهااااد قصّاااه کوتاااه آن شاااه فااارخ 

 قااارارباااا دلِ پاااردرد و جاااان بااای

 ایسااتاده آن امااین یااک ملااک دیااد

 بود یاک دساتش باه دریاا در فارود     

 خااوش بااه آواز بلنااد و بااا اصااول    

 الواالّ اهلل را گفتااااااای ز جاااااااان

 دریاا همچاو دشات   شد روان بار روی  

 پااس بااه ذکاارِ حااق زبااان را برگشاااد

 ایاان نشااان نصاارت و اقبااال اوساات  

 رساندشااان بااه قاارب ذوالجااالل  ماای

 ماارد ذاکاار را صاافا اناادر صفاساات    

 صاااد هااازاران معنااای بکااار آورد    

 غیاار آن، اسااباب و آلاات شااد بَاار آن 

 دائمااااً محفاااوظ بهااار ذکااار ذات   

 مستیِ ارباابِ داناش زیان مای اسات     

 نیااااز کااای باااود شایساااتۀ آن بااای 

 را ز پوسات کشاد دل ذکرِ حق بیارون 

 اناد  اهل معنی زیان باه حاق پیوساته    

 درنگنجااد آن بااه صااد شاارح و بیااان 

 جااان و دل را محاارم جانااان کنااد    

 هاار زمااانش حاصاال آیااد صااد نااوا   

 دل ز قیاااااد مَاسِاااااوَی آزاد کااااان

 ر روی دریااا همچااو باااد شااد روان باا

 بااود در رفااتن بااه ساارعت شااهریار   

 دساات بگشاااده یسااار و هاام یمااین  

 دساات دیگاار در هااوا اسااتاده بااود   

 ذکااارِ وی بُاااد ناااام اهلل و رساااول   

 تَواَمااااان بااااا خاااااتم پیغمبااااران  
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 بااا ادب پاایش آمااد و کااردش سااالم

 گفااات نسااال آدمااام ای محتااارم  

 اللَّهِاااایَمماااااهیِ دریااااایِ فَضْاااالُ

 از می عشاقش شادم مسات خاراب    

 ناادانم چااون کاانم  ،راه گاام کااردم 

 نناای باادو راهاام نااه باای او شااادما 

 بااا ادب کاارد از ملااک آنگااه سااؤال  

 هاار دو دسااتت برگشادسااتی چنااین

 گفاات سَاامْحَائیل باشااد نااام ماان   

 ماان بااه دسااتی بادهااا گیاارم باادان 

 گر بدارم دست خود زین هار دو بااز  

 د وَحااش و طَیاار و آدماای نمانَاا ماای

 پس ازو هم درگذشت آن دیان پنااه  

 چااون بیفکنااد اناادر آن موضااع نظاار

 اکهر یکی ز ایشان مَهِیاب و ساهمن  

 آن یکااای را مثااال آدم باااود سَااار 

 سیومین را سر چو کرکس بُاد بادان  

 هر یکی بر جنس خاود کاردی دعاا   

 که سر چون آدمای باودش یقاین   آن

 فرقااااۀ اسااااالم، دیاااان مصااااطفا 

 دارشاااان از ظلااام ظاااالم در اَماااان

 دارشاااان محفاااوظ از جملاااه باااال 
 خصال خوش که بودش، سرچوشیر ایآن

 رحاام فرمااا باار دَدان ای مسااتعان   

 خااواه ماان د را شاافاعتکاان محمّاا 

 وآن دگر کو بُد سرش کارکس مثاال  

 خدا برجملاه مرغاان رحام کان    کای

 از عااااااذاب دوزخ و از حَاااااارِّ وَی

 ده امان زیان جملاه را ای شااه مان    

 کیسااتی گفااتش مَلَااک، از اهتمااام   

 ام انااادر اُمَااام  عاشاااق و سرگشاااته 

 وز حبیاااابِ حااااق بااااود آگاااااهیم

 شاراب سوخت جاان و دل ز تااب آن   

 چِسااان افسااون کاانم ،مااار عشااقم زد

 در میااااان ایاااان و آناااام، ناااااتوان 

 چیست ناام و شاغلت ای نیکوخصاال   

 باار سَااما دسااتی و دسااتی در زمااین 

 باشااااد اینجااااا دائماااااً آرام ماااان 

 دسااات دیگااار آب دریاهاااا عیاااان  

 شااود عااالَم خااراب ای ساارفراز   ماای

 در جهاااان دیگااار نماناااد خرّمااای  

 تاااا رساااید انااادر عجایاااب جایگااااه

 ور د چاااار آن دیااادهاز مالیاااک دیااا

 خوف غالب گشاتش انادر جاان پااک    

 دیگااری را بااود ساار چااون شاایرِ ناار  

 چارمین را سار چاو گااوی باد عیاان     

 از سااار اخاااالص و خاااالی از رِیاااا   

 یاااا اِلاااه العاااالمین ! گفااات یاااارب

 جرمشان بخاش و باده صادق و صافا    

 وز عااذاب ایاان جهااان و آن جهااان   

 خااواه ایشااان مصااطفا کاان شاافاعت 

 ذواالجااالل در مناجااات، او بااه حَاایِّ 

 در هااوای ساارد و گاارمِ هاار زمااان    

 در پنااااه لطاااف خاااود ده راه مااان  

 بااااود او هاااام در دعااااا و ابتهااااال

 جُرمشااان بخااش از بِحَااار مِاانْ لَاادُنْ 

 شاااادّت حَاااارِّ تمااااوز و بَاااارْد دَیْ 

 خااواه ماان کاان محمّااد را شاافاعت  
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 ور که بودش، سر چو گاو ای دیاده آن

 کااای خاادایا باار بهااایم همچنااین   

 در شِاااتا و صَیْفَشاااان محفاااوظ دار

 آدماای را کاان باار ایشااان مهربااان   

 یبِ ماان شاافاعت از رسااولکاان نصاا

 کردشاااان آنگاااه ساااالم و مرحباااا 

 مُنتَهاای شااد مناازلش تااا کااوه قاااف

 یااک ملااک را دیااد قااائم باار جَباال  

 هست بر دنیاا محایط آن کاوه قااف    

 پاااس بلُوقیّاااا نماااود آنجاااا نااازول 

 کیستی گفتش مَلَاک ای خَلاقِ حاق   

 گفااات ناااام مااان بلُوقیّاااا بااادان   

 شادن آن ملک گفتش کجاا خاواهی  

 طلااب  گفاات بیاارون آمدسااتم در  

 کاه گوینادش محمَّاد ناام اوساات    آن

 ماان ندیاادم در جهااان از وی اثاار   

 آن مَلَاااک پاااس ال و اِال اهلل گفااات 

 قَاااادْ اُمِرْنَااااا بِالصَّاااالَوتنَا عَلَیْااااهِ   

 اماار شااد مااا را باادو گفااتن درود    

 پااس بلُوقیّااا بگفااتش کااای امااین   

 گفاات خرقائیاال باشااد نااام مااان    

 حااق امیاانم کاارده باار قاااف جباال  

 ی مَتاایْنبااود اناادر دساات وی وَتْاارِ 

 هااای زمااین بسااته باار اوجملااه ر 

 چااون خاادا خواهااد تضاایق بناادگان

 اَنْ اَماااادَّ َالااااوَتْرَ اَعْقُاااادْهُ مَتاااایْن 

 تااا شااود سااختی و تنگاای در بااالد  

 معاااش خلااق درمانااد بااه سااختیِّ  

 قااوم دیگاار را چااو ترساااند خاادا    

 باااود در عاااین مناجاااات او دگااار   

 رحاام کاان ای خااالقِ جااان آفاارین   

 دارشاااان از هاااار بالیاااای برکنااااار 

 تاااااا نیازارناااااد از باااااار گاااااران 

 روز محشاار تااا رسااد فضاال قبااول    

 درگذشااات آن عاشاااق فااارّخ لقاااا  

 کرده دل از غیار حاق خاالی و صااف    

 باار جباال بااود او امااین از لَاامْ یَاازَل  

 خااالف باشااد از یاااقوتِ اخضاار باای  

 آن مَلَاااک را کااارد تسااالیم و قباااول

 نااام و جاانس خااود بیااان کاان مُتَّفَااق

 گمااااان هسااااتم از اوالد آدم باااای 

 بااا ماان ازیاان معناای سااخن  بااازگو 

 از باارایِ یااک رسااول خااوش لقااب   

 هاار دو عااالم خاارّم از انعااام اوساات   

 لیااک صِاایْت وی گرفتااه بحاار و باارّ  

 گاااوهر مااادح رَسُاااولَ اهلل سُااافت   

 اِنَّمَاااااا فَاااااوْزُ النَّجَاتُنَاااااا اِلَیْاااااهِ  

 واجااب آمااد باار همااه اهاال وجااود   

 شااغل و ناماات بااازگو ای پاااک دیاان 

 شااد دریاان فااوق جباال آرام ماان    

 از لطاافِ حَاایِّ لَاامْ یَاازَل  باشااد ایاان  

 گشااادی، همچنااین ببسااتی گااه گَااه

 باااود در کَااافِّ ملاااک پیوساااته او   

 کناااد امااارم خداوناااد جهاااان  مااای

 کشاام درهاام همااه عاارق زمااین  ماای

 در مشاااقّت مباااتال گاااردد عبااااد   

 هان بترس از قهرِ حاق غافال مبااش   

 تاااا نباشاااند از پااای جااارم و خطاااا
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 روی بااا حااق آورنااد از هاار مقااام    

 کناااد امااارم خداوناااد مُعاااین مااای

 ادگااارآن زماااین لااارزد باااه امااار د

 موضاااعی از زلزلاااه گاااردد خاااراب 

 است و این شد کار مان جای من این

 

 دائم انادر طاعاتِ حاق صابح و شاام     

 ن زمااااینتااااا بجنبااااانم عُااااروق آ

 موضاااع دیگااار نااادارد زان خبااار   

 موضااعی در اَماان و در حُسْاانِ مااآب  

 ایااان باااود از امرحاااق کاااردار مااان 

 

سؤال کردن بلُوقيّا از خرقائي  که وراء کُوه قاف چيست و برچيست و کيفيّت وی چون 

 است و ساکن وی کيست
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 وی ساااؤال پاااس بلوقیّاااا بکااارد از

 چیساات باار گااو مَاااوَرَایِ کااوه قاااف 

 گفااات خرقائیااال وی را در جاااواب

 اسات چال دنیاا، بادان    در پس قااف 

 هوشاایاریکاای ای[ هاار]هساات اناادر 

 باشااد یقااین  باااز در هاار باااب ماای  

 هست هر ضعفی به مثل ایان جهاان  

 نیسااات تااااریکی و ظلمااات را اثااار

 جملااه نااورانی بااه فضاال حااق تعااال

 یان باا سارور   هست ارضش جمله زرّ

 شاامار ساااکن جملااه مالیااک باای   

 ذکااااار جملاااااه ال اِلاااااه اِالّ اهلل  

 جملاااه م مورناااد از خاااالق بااارین 

 اساات در لیاال و نهااارذکرشااان ایاان

 خااو پااس بلُوقیّااا بگفاات ای نیااک   

 گفااات باشاااد مااااوَرَای آن حُجُااابْ

 علااام و قااادرت مااااوَرَای آن باااود 

 مَاااوَراء آن حُجااب عِلاام اهلل اساات   

 قَااااالَ اَخْبِرْنِاااای بلُوقیّااااا دگاااار  

 وابش باااز گفتااا کاااین جَبَاال در جاا

 کااای امااین کااوه قاااف از حااق تعااال  

 ز دُرد و صااافکیساات در وی بااازگو ا

 شااابفرخناادهگویماات بشاانو تااو ای

 غیااارِ دنیاااا کآمدساااتی تاااو از آن  

 بااااب دارش چاااار بااااره صااادهزار  

 چناایناساات ایااناَرْبَعَااه آالف ضِااعف

 طاااول و عااارض او باااود مانناااد آن 

 اناادر آن جملااه بااه فضاال دادگاار    

 ناااه چاااو ناااور مهرگاااان آرد زوال   

 هاا بار زماین باشاد ز ناور     هم حُجُاب 

 و ناااار خبااار از آدم و ابلااایس بااای

 همچناااین ناااام محمَّاااد باااا اِلاااه   

 ّالعااااالمین شااااده الهاااام رب   هااام 

 تااا قیاماات ایاان بُوَدشااان کااار و بااار  

 ماااااوَرَاء آن چااااه باشااااد بااااازگو  

 باز بعاد از آن حُجاب چنادان حُجاب    

 داند ایان سِار هار کاه را عرفاان باود      

 سات  ااسات و قارب درگاه   قدرت حاقّ 

 ور باار چااه باشااد کااوه قاااف ای دیااده

 وْر شاااد او را مَحَااالبَااایْنَ قَرْنَااایْ ثَااا
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4311 

 

 

 

 

4311 

 

 در میاااان هااار دو شااااخ گااااو دان 

 هسات در مشارق ساار گااو ای پساار   

 در میااان هاار دو شاااخِ وی، عیااان   

 در ساااجود اساااتاده بهااار کردگاااار

 بااازگفتش چنااد باشااد ایاان زمااین  

 پاااس کجاااا باشاااد جهااانّم باااازگو

 در تحیّاااار شااااد بلُوقیّااااا ازیاااان 

 

 تاااو باااه فرماااان خااادا او را مکاااان 

 باااااز در مغاااارب ساااارونِ او نگاااار

 گمااان هاازارش ساال ره شااد بای   سای 

 باار ساار یااک صااخرۀ بَیضااا نگااار     

 نیااز دریااا چناااد باشااد همچناااین   

 گفاات تَحْااتِ اَرْضِ هفااتم، ای عمااو  

 آفااارین بااار قااادرت جاااان آفااارین 

 

فلی است و اشارت به معنی آیۀ که انسان کام ، م ظه ر و مِرآت عِلوی و سُدر بيان آن

 «و  فِی اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ»کریمۀ 
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4211 

 

 

 

 

 نسااااخۀ نااااام الهاااای ای پساااار  

 آن  در تو پنهان آنچه خاواهی زیان و  

 مظهاار علااوی و سُاافلی ذات تُساات  

 کاااوه قااااف و بحااار و بَااارِّ عاااالمی

 نهرچاااه باشاااد آشاااکارا و نهاااا   

 قاااف باشاااد هسااتیِ بعاااد از فناااا  

 پااس غاارور و عُجااب گااردد یااارِ وی 

 پهاان سااازد هسااتی او شاااخ و بااال 

 تا شود بار وی محایط از هار مکاان    

 کااااااهلی را در روش دارد پساااااند

 صااد هاازاران سااالک چابااک سااوار  

 گاار باااود حُااابِّ محمّاااد رهبااارش 

 بگذراننااادش باااه جااااه مصاااطفا  

 ورنااه همچااون بَلْعَاامِ باااعورِ کااور    

 کلاایم موساایّگشاات تااا وی خصاام 

 بااز چااون ابلاایس و چااون برصِیْصِاایَا 
 شیخ صنعان چون به دین خرسند شد

 شااد ز راه و رساام اسااالم او بَااری   

 علااوی و سُاافلی تااویی در خااود نگاار  

 نااه قاادم باار نفااس تااا بیناای عیااان  

 روشاان اناادر ممکنااات آیااات تُساات  

 جااازو و کلّااای اَشااارفی و اکرمااای   

 هساات پیاادا در تااو عکااس ایاان و آن

 کاااآن ز حُااابِِّ جااااه زایاااد ای فَتاااا 

 زان دو باشااااد، رونااااق بااااازار وی 

 د از جملاااه دریاااا و جباااال  بگاااذر

 همچااو کااوه قاااف باار گااردِ جهااان   

 انااادک انااادک آردش انااادر کمناااد

 انادرین وادی بااه خااک افتاااده خااوار  

 فضاالِ حااق گااردد رفیااق و یاااورش  

 پاااس شاااود سااارحلقۀ اهااال وفاااا  

 برنهنااادش چارساااو بناااد غاااارور   

 کَلْاابِ یَلْهَااثْ خوانَاادَش حَاایِّ علاایم   

 اناااد انااادر باااال زیااان مَمَااار افتااااده

 ابنااااد شااااد دختاااار ترسااااا ورا پ 

 بسااات زنّااااری باااه طاااور کاااافری 
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4211 

 

 

 

 

4231 

 

 

 شساات از لااوح دلااش خماار و صاانم

 در دلااش چااون بااود حُاابّ احماادی

 مصااطفی اناادر شاافاعت یااار شااد   

 بااا مریاادان جملااه عاازم راه کاارد    

 هاار کااه دارد مُهاار مِهاار آن امااین   

 طاااق چااون بلُوقیّااا شااود در عشااق 

 شاااود  للَّاااه ساااالک راه رساااول ا 

 دساااتگیر خلاااق گاااردد در اُمَااام  

 

 جملاااااۀ اَسااااارار و آثاااااار قلااااام

 زان مُعیاانش گشاات فضاال ساارمدی 

 رَست از آن ظلماات و برخاوردار شاد   

 جااان و دل را بااذل شاهنشاااه کاارد  

 هااار دو عاااالَم آیااادش زیااار نگاااین

 بگااذرد از ملااک و تخاات و طُمطااراق 

 محاااارم اساااارار شاهنشااااه شااااود

 نهااد ماارهم بااه هاار جُاارْح و اَلَاام  ماای

 

 ه حکایترجوع ب
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 چااون وداع آن مَلااک کاارد اختیااار  

 باار سااار دریااا نهااااد آنگااه قااادم   

 اسااتعلّاات عاشااق بااه ماننااد دِق  

 حَبَّااذا دردی کااه بهاار دلباار اساات  

 هاار کااه او در عشااق گااردد مبااتال  

 تاااا فناااا نباااود نگاااردد رساااتگار  

 داشااات در رفاااتن بلُوقیّاااا شاااتاب 

 ای آویختاااه باااود از سَاااما  پااارده

 بود بر وی یاک دری باا قفال و بناد    

 دو مَلااک باار در نشسااته پاساابان   

 آن یکاای را مثاال گاااوی بااود ساار   

 سر چو قوچ و مثال گااوش بُاد بادن    

 ورد ایشاااااان ال اِلاااااه االَّ اِلااااااه  

 جاان کرد بار هار دو ساالم آن پااک    

 پس بگفتندش چاه ناامی ای جاوان   

 گفااات ناااام مااان بلُوقیّاااا باااود    

 اسات یل و مصارم مساکن  نَسْلم اسرائ

 هاااااار دو گفتنااااااد ال و اِالَّ اهلل را 

 پاااس بلُوقیّاااا روان شاااد زان دیاااار  

 اساایر رنااج و غاام   ،عاشااق صااادق 

 اسات اسات و مُنْخِاق   تا به مُردن الزم

 ر رهباار اساات دردِ دلباار سااوی دلباا 

 رساااتنش نباااود مگااار بعاااد از فناااا

 اَلصَّاااااال ای عاشاااااقانِ آن نگاااااار 

 ناگهااان پیاادا شاادش در ره حجاااب  

 یااک طاارف در بحاار و دیگاار در هااوا 

 مُهاار ناااور خااااتمش کااارده پساااند 

 داندائااام از فرماااانِ حَااایِّ غیاااب   

 رَأْسِ آن یااک مثاال کَبْشِاای در نظاار 

 هااار دو در ذکااار خااادای ذوالمااانن

  گااااواهشااااد مَحَمَّااااد  رَسااااوُلُ اهلل

 هاار دو دادناادش جااواب اناادر زمااان 

 وز کجاااایی باااازگو باااا ماااا عیاااان  

 اصاااال ماااان از آدم و حااااوّا بااااود 

 اسات جان و دل از نور عشاقم روشان  

 پااااس مُحَمَّااااد اِبْاااانِ عبااااداهلل را 
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4211 

 

 

 

 

4241 

 

 

 تااا خاادا مخلااوق کاارد اجسااام مااا  

 گفااات باااا ایشاااان بلُوقیّاااا دگااار  

 ایاااد دائمااااً ناااام محمّاااد خواناااده 

 او ز نساال پااااک فرزناادان اوسااات  

 هاااابعاادِ آدم بعاااد چنااادین قااارن 

 چاااون برآیاااد آفتااااب دولاااتش   

 پاادر باشااد اثاار   کاای پساار را باای  

 فَتَااااا هکَااااذَا قَاااااال خُلِقْنَااااا ای  

 مَاااا سَااامِعْنا اسااام آدم ای جاااوان 

 پااس بلُوقیّااا بدیشااان گفاات باااز    

 گفت ما را نیست رخصات، ای اماین  

 لیااک باشااد یااک مَلِااک اناادر سَااما 

 زود باشاااد کاااو تواناااد فاااتح ایااان

 

 هاااایاام ایاان نااام  گَااه نشاانیده هاایچ

 تر حاال کاس ندهاد خبار    زین عجب

 ایااد پااس ز آدم ازچااه غافاال مانااده  

 اوسااتدر دو عااالم حجّاات و برهااان  

 کناااد ذاتاااش ظهاااور انااادر وَرَا مااای

 مشااارق و مغااارب بگیااارد صاااولتش

 بُوالْبَشَااار دان بعاااد از آن خیرالبشااار

 قَااادْ اُمِرْنَااااا ذَاکَ مِاااانْ رَبِّ الْعُااااال 

 ناااه ز اسااارائیل و غیااار او نشاااان   

 لطااف ای اهاال راز درگشاااییدم بااه 

 برگشاااااااادِ در ز ربّ العَاااااااالَمِین

 ناااام وی جِبْرِیْااال فرماااوده خااادا   

 یار وی دخلای دریان   نیست کس را غ

 

مناجات کردن بلوقيّا و تضرّع و زاری نمودن به حضرت حقّ تعالی و اجابت شدن دعای 

 وی از کرم باری تعالی
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 پااااس بلُوقیّااااا درآمااااد در دعااااا

 قاااادر و پروردگااااار و لَااامْ یَاااازَل  

 شد به یک امار تاو ایان عاالم پدیاد     

 پیادا شاده  است این همه از دو حرف

 یافااات آدم از تاااو ملاااک اصاااطفا  

 انبیاااااا و اولیاااااا و آن و ایااااان   

 بهاار وی سرگشااته باشااد نُااه فلااک 

 آتاااش مِهااارش زدی انااادر دلااام  

 لطااف تااو شااد یااار غااارم ای کااریم 

 وارهااانم زآنچااه مااانع در ره اساات  

 هساات پیشاات حاجاات بنااده عیااان

 عقبااۀ دیگاار بااه راهاام شااد پدیااد  

 گفااات کاااای دارنااادۀ اَرْض و سَاااما  

 ماااونس درمانااادگان در هااار محااال

 مااااهی آدم و عااارش مجیاااد ومااااه

 آدم اناادر جملااه ساار غوغااا شااده    

 بُااااد غاااارض از ذات آدم مصااااطفا 

 لِلعَااااالمین حمةةةةةًشااااد طفیاااال ر

 هااایم اناادر عشااقِ وی اِنااس و ملااک 

 حَااابِّ حُااابِّ او فشااااندی در گلااام  

 حااااافظم اناااادر بالهااااای عظاااایم

 فضاال و جااود تااو ز حااالم آگااه اساات

 خواهش انگیازی و بخشای بعاد از آن   

 جااانم از اناادوه آن باار لااب رسااید    
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4221 

 

 هااام باااه جااااه خااااتم پیغمباااران 

 یااان بااااب رایاااا مفاااتِّح برگشاااا ا 

 از میااان جااان چااو آمااد در خااروش

 تااااا نباشااااد گریااااۀ اباااار بهااااار

 هااا بساایار کاارد  هااا و گریااه نالااه

 اماار شااد از حااق بااه جبریاال امااین 

 

 ام در هاار مکااان  بهاار وی سرگشااته 

 هاااا احبااااب را بگاااذران از عقباااه 

 یش باه جاوش  زان درآمد بحار بخشاا  

 کااای برویاااد اللاااه انااادر کوهساااار 

 حق کرم فرماود و لطاف اظهاار کارد    

 تااا گشاااید باااب آن صاااحب یقااین   

 

گذشتن بلُوقيّا و عتاب  ،آمدن جبرئي  امين به امر ربّ العالمين و گشادن آن در را و

 کردن جبرئي  عليه السَّالم با وی
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 ه فرماااان خاااداجبرئیااال آماااد بااا

 هر کاه انادر عشاق صاادق باشاد او     

 جباااارئیلش در گشاااااید ناگهااااان

 بسااته نبااود باااب آن ساالطان مااا   

 بااا خااالف و هسااتی مااا بسااته در   

 بایااد و جااذب بلنااد لطااف حااق ماای

 جَذْبَاۀ جبریال وآنگااه لطاف دوساات   

 اَی هَاااا العُشَّااااقُ قَااادْ قَااارُبَ الْمُنَاااا  

 زَالَ عَنَّااا حُاازْنُ وَ قَاادْ جَااآءَ الوِصَااال 

 قت موسای درگذشات و شاقّ طاور    و

 شااااد ظهااااوراتِ تجلّیاااااتِ ذات  

 شاااد تجلّااایِ جماااال حاااق عیاااان

 مَاانْ رَآنِاای قَاادْرَأ الْحَااقْ زد علاام     

 خیر امّت زیان سابب شاد شا ن ماا     

 بشااارت ممکنااات در سااماع از ایاان 

 هاار کااه زیاان امّاات بااود از اهاال راز 

 نیساات از وی پرتااو آن مجتباساات  

 خاصّگان را باشاد ایان معنای عیاان    

 فاایْ جُبِّای سِااوَی اهلل مناازلش لَایْسَ  

 تاااا گشااااید بااااب بساااته بااار فتاااا  

 بااار طریاااق حاااق موافاااق باشاااد او

 واصااالِ مقصاااود گاااردد در زماااان  

 لیااک باار مااا بسااته در، عِصاایان مااا  

 اسات و نظار  ورنه زان سو جمله لطاف 

 ب دل از قیااد و بنااد تااا گشاااید بااا 

 برگشاااید نااور دل، از جملااه پوساات  

 اَبْشِااارُوا یاسَاااادَتِی کَشَااافَ الْغطَاااا   

 خَاارَّ مُوسَاای صَاااعِقًا بَاارَزَ الْجَمَاااال    

 دور احماااااد آماااااد از اهللُ نُاااااور  

 بااااا ظهااااورِ ذاتِ فخاااارِ کائنااااات 

 گشت روشان زو هماه کاون و مکاان    

 شاااد اَنَاااا الْحاااقّ شااایوۀ خیاااراالُمَم

 از ظهااااور پرتااااو ساااالطان مااااا   

 جملااااه ذرّات اُمَاااام ماضاااای و آت 

 زیاان تجلّاای، پاارده سااازد وقاات ساااز

 آن ز اِنْ کُنْااتُم تُحِب ااون رخ نماساات  

 جملگاای منصاااوروش لاایکن نهاااان  

 هر زمان بشاکفته صاد گُال از گُلاش    
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 گرنااادبااار سااارِ دارِ فناااا جلاااوه   

 قطره با دریاا چاو واصال شاد یقاین     

 مولاااوی فرماااوده آن سااالطان ماااا 

 

 ناد  فانی از خود گشته در حاق مضامر  

 قطااره نبااود بعااد از آن دریااا ببااین  

 مَظْهَااارِ مَاااوْلَی الْمَاااوَالی، جاااان ماااا

 

 :معنی بيت حضرت مولوی که در غزليّات فرمودهاشاره به 
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 موسی پی تجلّی جان داده و ندیده»

 سااارورانند انااادرین امّااات نهاااان  

 هاا در هام دَرم  وقت شد کاان پارده  

 اب کاارم ای مسااتعان باااز کاان باا  

 جبرئیااال آماااد گشااااد آن بااااب را

 آخاااار ای فرزنااااد آدم شاااارم دار 

 گفااات بسااام اهلل رحماااانِ رحااایم 

 چااون بلُوقیّااا روان شااد زان مکااان  

 بود بحری تلاخ و دیگار چاون فارات    

 در میااان بحاارِ تلخااش یااک جَباال  

 در میااان بحاارِ شاایرین ای جااوان   

 یااک ملااک اناادر میااان آن دو بحاار 

 پاسااااابانان و اماااااین آن گاااااذر 

 ن ملااک باار صااورت مااوری عیااان آ

 پیش رفات و کارد بار جملاه ساالم     

 بازگفتنااد اَنْااتَ مَاانْ برگااو جااواب   

 کاارد از ایشااان پااس بلُوقیّااا سااؤال  

 3«جان دادم و بدیدم زآنجا نشانه دارم 

 دانکااس ندانااد سِرّشااان جااز غیااب  

 جااود دلباارم   ظاااهر آمااد لطااف و  

 وارهاااان از جملاااه آسااایب زماااان  

 گفااات از روی عتااااب آن شااااب را  

 رکناای باار کردگااا چنااد جاارأت ماای 

 پس گذشت آن عاشاقِ صاادق سالیم   

 تااا رسااید او بَاایْن بَحریْناای عیااان    

 فاازا چااون شااربت آب حیااات   جااان

 از طااال ظااااهر باااه امااار لَااامْ یَااازَل 

 بااود کاااوهی نقاااره هااام مانناااد آن 

 ای پیوسااته دهاار بااا مالیااک فرقااه  

 آماااااده مااااا مور اَمااااارِ دادگااااار 

 باااود باااا بااااقی مالیاااک همچناااان 

 جملااه دادناادش جااواب از احتاارام   

 ر کارد از جملاه بااب   حال خاود تقریا  

 خااود کیانیاااد ای عِباااد ذوالجاااالل  
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 بازگفتنااادش جَاااواب انااادر زماااان

 مااااا امینااااان خااااداییم ای فتااااا

 تاااا نیامیزناااد باااا هااام آن و ایااان 

 گفت با ایشان چاه باشاد ایان جبال    

 چیست کاوهی دیگار از نقاره عیاان    

 کااه ای پاااکیزه دیاان  بازگفتناادش 

 هاار قَاادَر کاناادر جهااان باشااد طااال 

 هااای دنیااا ای اجاال جملااه معاادن 

 هاار چااه باشااد آب، تلااخ و شااوروَش

 هرچه باشاد آب شایرین در خاورش   

 هاااای عَاااذْب دنیاااا ای جاااوان آب

 آن جباال کااو نقااره باشااد در نظاار  

 هر دو بحر از تحت عرش حاقّ تعاال  

 کاااه آفریاااده کردگاااارپااایش از آن

 ور ر ای دیاده گشته جاری هر دو بحا 

 در تحی ااااار شاااااد بلُوقیّاااااا از آن

 شااد روان باار روی دریااا همچااو باااد

 پیشااش آمااد باااز دریااایی عظاایم   

 حااد بااازر  و مُعتَبااار ماااهی بااای 

 عظیمااای زان هَماااه  باااود مااااهیّ 

 حکم عدلِ وی روان بر جملاه حاوت  

 عااااادالن باشااااند نااااوّاب اِلااااه   

 حکم ایشان، حکم حاق باشاد یقاین   

 عدل کن تا فضالِ حاق یاارت شاود    

 روشااان و پااااکیزه چاااون آب روان  

 بهاار حفااد ایاان دو بحاار پُاار عطااا   

 بااااز طغیانشاااان نباشاااد همچناااین

 کااو بااود جملااه ذهااب اناادر محاال   

 سِاارّ ایاان آریااد بااا ماان در میااان     

 هاار دو دریااا کنااز حااق باشااد یقااین 

 جملااه باشااد زیاان جباال ای مجتبااا 

 ن جبال عرق آن پیوساته حاق باا ایا    

 جملااه زیاان دریااایِ تلااخ آمااد رگااش

 دارد آن زیاان بحاار شاایرین پاارورش 

 منبااع آن جملااه را زیاان بحاار دان   

 معااادن هااار نقاااره زان آماااد دگااار 

 شااود جاااری بااه اماار ذوالجااالل  ماای

 جملااااۀ خیاااالِ مالیااااک آشااااکار 

 سَااربااا تااو گفااتم سِاارّ جملااه سااربه  

 کاارد باار ایشااان سااالم و شااد روان   

 بااار امیاااد مَااانْهَج فاااتح و گشااااد  

 وی ماهیااانْ زُفاات و فخاایم   بااود در

 بااود غالااب هاار یکاای باار آن دگاار   

 او چااو راعاای بااود و آن باااقی رَمااه   

 نایاااب حاااق بُااادْ ز حَااایِّ لَاااایَمُوت 

 در ظِااالل قاارب حااق بااا عاازّ و جاااه  

 چنااین فرمااوده ربّ العاااالمین  ایاان 

 وزهماااه آفاااات نگهااادارت شااااود  
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 ل میاازانِ حااق آمااد باار زمااین عااد

 باااود شااااه ماهیاااان در حکااام بَااار

 در زمااااااان ال گفاااااات و اِال اهلل را

 پاااس بلُوقیّاااا ساااالمش کااارد زود 

 یک به یک گفاتش ز حاال مامَضای   

 بعاد از آن مااهی ساالمش را جااواب   

 بعااد از آنااش گفاات شاااه ماهیااان   

 پس ساالم مان رساان باا صاد نیااز      

 گفاات بااا ماااهی دگاار باااره کااالم   

 طااش آورده زورباار تاانم جااوع و ع  

 نیااابم ماان طعااامی زیاان ساافر  ماای

 تشانگیِ ماان کنااون از حااد گذشاات 

 آه ازیااان ساااودای ناااامعلوم ساااود 

 غیرحیرانااای نشاااد حاصااال دگااار 

 گفاات آن ماااهی اعظاام کااای فتااا  

 گاار روی در راه چاال سااال درساات 

 نی خورد و خواب ،بود نی ترا سُسْتی

 داد آن ماااهی بِاادو قاارص ساافید   

 بعااد از آن حاجاات نشااد او را دگاار  

 ز اَبِیْاااتُ عِنْااادَ رَبّااای بُاااد طعاااام ا

 عاشااقان را زان طعااام آمااد نمااود   

 مقااام تااا بااه عمااران آمااد آن عااالی 
 

 مناااازل عااااادل بااااود خلاااادبرین 

 بَاااار بلُوقیّاااااا فتاااااد او را نظااااار  

 عبااااداهلل را پااااس محمَّااااد اِباااانِ 

 بعااد از آن احااوالِ خااود را وانمااود   

 از خاااروجِ خاااویش بهااار مصاااطفی 

 داد، از روی مااااودَّت بااااا صااااواب  

 چااون رساای پاایش محمّااد ای جااوان

 گفت خوش باشد چو خواهاد کارسااز  

 کاااای شِاااه حِیْتَاااان بحااار الیَنَاااام 

 نیساات چیاازی غیاارِ آبِ تلااخ و شااور 

 نیساات آب ماان بااه جااز خااون جگاار

 گذشاات مااوج بحاار جُااوعَم از ساار در

 زآنکه خاواب و خاورد ماا کلّای رباود     

 همااادمم نباااود باااه جاااز آه ساااحر 

 فاازاماان تاارا باادهم طعااامی جااان   

 نمااانی هاایچ گَااه در راه سساات  ماای

 فاااارغ آیااای از طعاااام و از شاااراب  

 خاااورد آن سَااایَّاح آن را بااار امیاااد 

 نااه طعااام و ناای شااراب اناادر ساافر   

 مَااااااحِی اَوْزَار و آثَاااااامُ و ظَاااااالم 

 در رباود  خواب و خاوردِ جملاه را زان  

 نااه شاارابش حاجاات آمااد ناای طعااام 
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 ز پایش ماهیااان  چاون گاذر کاارد او  

 روی وی مانناااد مااااه بااادر باااود  

 پااس بلُوقیّااا باادو گفاات ای جااوان  

 لاف مان  رساد از خَ  گفت آن کو مای 

 یااک شاابانروز دگاار رفاات آن قُباااد 

 رفاات زود باار ساار دریااا بااه ره ماای 

 پااس بلُوقیّااا بگفااتش کااای جااوان  

 خاو گفت حال مان بپارس ای نیاک   

 روز دیگاار ره بریاادشااب و یااکیااک

 بااود رویااش همچااو باادر آساامان   

 پااس بلُوقیّااا باادو گفاات ای جااوان  

 حااقّ آن ذاتاای کااه از مشااتی تااراب 

 جاااش داد للَّااهباار ساار دسااتِ یَدَا  

 زان تجلّااای در فضاااای بحااار و بااارّ

 زمااان ای ناور پاااک کان توقّااف یاک  

 حقّ آن ذاتی کاه دادت ایان جماال   

 در جااوابش گفاات آن پاااکیزه جااان 

 یاااک جاااوانی دیاااد بااار دریاااا روان 

 وی قَادر باود  هر که دیدش هار شابِ  

 کیسااتی بااا ماان بگااو حالاات عیااان  

 حال مان از وی بپارس ای نیاک فان    

 یااک جااوانی دیااد دیگاار بااا رَشاااد   

 نمااود نااورِ رویااش چااون سااتاره ماای 

 کیساااتی برگاااو، جاااوابم در زماااان 

 آیااااد از خلفاااام جااااوانی ماااااه رو

 یک جوانی دیگاری چاون ماه رساید    

 رف اناااوار آنتافتاااه بااار هااار طااا  

 حااااقت خااااالّق زمااااین و آساااامان

 جناااااااب آفریااااااده آدم عااااااالی

 در تجلّاااای عَلَّاااامَ االَسْاااامَاش داد  

 داد جااااوالنش باااار آیااااات ظفاااار

 از تاااو دارم مااان ساااؤال مهرنااااک  

 ده جااوابم تااا شااوم آسااوده حااال    

 از چااه سااوگندم باادادی ای جااوان   
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 گهاارگفاات زان ترساایدم ای عااالی 

 اوّلاین باعاد از آن گافاتاش که بود آن 

 اوّلااین گفااتش کااه اساارافیل بااود   

 صاااحب صااور اساات آن نیکونهاااد   

 باااین جبااارئیلم مااان بااادان ای راه

 باااازگفتش کاااای اماااین کردگاااار 

 جباارئیلش گفاات ای صاااحب نظاار  

 یافتاااااه آزار ازو ساااااکان بحااااار 

 پااس دعااا کردنااد و زاری باار خاادا  

 مسااتجاب آمااد دعااای جملااه زود  

 چون اجابات شاد باه فضال کردگاار     

 ا در زماااانتاااا باااریم او را ز دریااا 

 باشااد اناادر دوزخ او تااا یااوم دیاان  

 گفت طول و عارض چیسات آن ماار را   

 گفت تو سای سااله ره دان طاول آن   

 گفااات باااا وی پاااس بلُوقیّاااا دگااار

 در جهاانّم مثاال ایاان یااا فااوق ایاان 

 گفااات باشاااد در جهااانّم مارهاااا   

 اش آیااد باارون کااین رود در بیناای 

 چناااان باشاااد قاااوی و معتبااار  آن

 جبرئیااال و احتااارام پاااس ساااالمِ

 

 دگااار 3بگاااذری ناگاااه چاااو یااااران 

 امااینتااو ایکیساات ثااانی کیسااتی 

 کائیاااال بااااوددومیاااانش باااااز می

 ایااان کفیااال باااارِش و رزق عبااااد  

 هااام اماااین وَحااای ربّ العاااالمین  

 اناادرین دریااا شااما را چیساات کااار  

 ای ماننااااد حیَّاااااتِ سَااااقَر حَیّااااه

 هرچه در بحر اسات و در ارکاان بحار   

 تااا رهاندشااان بااه رحماات زان بااال   

 بااار هااادف تیااار دعاااا آماااد فااارود

 اماار شاااد ماااا را بااارای دفاااع ماااار 

 در جهاااانّم باااار عااااذاب کااااافران

 یِ تعااااذیبِ کفّااااارِ لعااااین از پاااا

 تاااااا بااااادانم قااااادرت جبّاااااار را

 بیساات ساااله ره بااود عرضااش عیااان

 ای امااااین حااااق گاااازین دادگاااار

 مارها باشند آیا سهمگین

 حاااق ز بهااار کاااافران کااارده رهاااا 

 وی نگاااردد واقاااف ای فخااار بَنُاااون

 خباارکااز دخااول غیاار باشااد باای    

 کرد و در سااعت روان شاد زان مقاام   
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 ور چند روزی چاون برفات آن دیاده   
 چون به پایش آن جزیاره در رساید   
 لقااا باار ساار آن بااود مرغاای خااوش  

 بُاااد ز مرواریاااد منقاااارش عیاااان  
 هاار دو پااایش از زماارمد همچنااین   

 ر پااای درخااتای گسااترده دساافره
 کرد چون بر وی سالم آن پاکْ جاان 

 باادو گفاات آن امیاار  ! اَی هَااا الطَّااایِر 
 ام ز مرغاااان جَناااان گفااات مرغااای

 کااز بهشاات عاادن کردناادش بااه در 
 اش ایان تحفاه باود از کردگاار     هدیه
 ام بااا وی بساای سااال و زمااان  بااوده

 شاد مباااح آنگاه بااه آدم ایان طعااام   
 هاار غریبااای کااآورد اینجاااا گاااذر  

 مقااامی ای عااالیماان امیاانم باار و 
 پااس بلُوقیّااا بِاادو گفاات ای امااین   
 گفااات آری کااام نگاااردد ای فتاااا 
 زآنکااه جملااه از طعااام جنّاات اساات
 نقااص و تغییاار اناادرو نبااود یقااین  
 بعد از آن گفاتش بخاور ماا تَشْاتَهی    
 هر که را زین خوان نعمت شد نصایب 
 فااارغ آیااد از همااه رنااج و تعااب     
 سالکان را بعاد ازیان منازل بقاسات    

 ناج باا راحات بَادل    بعد ازیان شاد ر  
 کوشش اینجا محو گاردد در کِشاش  

 سارور وجاان زان پارورش یاباد   جسم
 نکتااۀ بِاای یُبْصِاارْ و یُسْاامِعْ عیااان   
 ن اوامَااااا رَمَیْااااتَ اِذْرَمَیْااااتَ شاااا

 در پاای احمااد، بااه معااراجش برنااد 

 یاااک جزیاااره آمااادش انااادر نظااار  
 یک درختای باس بازر  آنجاا بدیاد     
 چشام وی یااقوت و سار باودش طااال    
 باااود جِسااام او سراسااار زعفاااران   
 ساابز و خاارّم همچااو قلااب عااارفین  

 بخاات بااود باار ساافره طعااام ای نیااک
 پااس جااوابش داد ماارغ اناادر زمااان  
 کیسااتی تااو برگشااا نطااق و صاافیر   
 حاااق فرساااتادم باااه آدم آن زماااان 
 آمااادم باااا هدیاااه پااایشِ بوالبَشااار 

 گااوار کآمااد از جنّاات طعااام خااوش  
 تااا مالقاای شااد بااه حااوّا بعااد از آن  

 من بمانادم ایان مقاام    خورد و رفت و
 خااورد از وی بااه فَضاال دادگاار  ماای

 کااار ماان ایاان اساات تااا یااوم القیااام 
 تغیّاار باشااد ایاان   کاام نگااردد باای  

 تغیّااار باشاااد از فضااال خااادا   بااای
 اسات نُزل جنّات را مادام ایان عاادت    

 دائااااام از انعاااااام ربّ العاااااالمین 
 تاااا بیاااابی از هماااه رنجااای بهااای  
 او باااود شایساااتۀ قااارب حبیاااب   

 کان طارب  نیست محنت بعد ازین می
 دم بااه دم انعااام و قاارب و ارتقاساات 

 یَاازَل اساات و لطااف لَاامْخلعاات قاارب
 یابااااد از لطااااف نهااااانی پاااارورش
 زان تجلّاای مساات خیاازد وقاات صااور
 بعااد از آن در جلااوه آیااد هاار زمااان  
 در ریاااااضِ المکااااان جاااااوالن او  
 در خالفاات تخاات بااا تاااجش دهنااد 
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 بااازگردد پااس بااه توقیااع رفیااع    
 هار کاه رویاش دیاد برخاوردار شاد      

 را دساات گیاار طالبااان ! یااا الهاای 
 هفیااااقِ خضاااارِ راه دِجملااااه را تو

 ده بااه شااوق و ذوقشااان نشااو و نمااا
 در ریاااااضِ قربشااااان ده مَاااا مَنی
 از جمیاااع مَاسِاااوَی آیاااد بااارون   

ــالبی  را هاام از آن قاارب و صاافا  ط
 نامــۀ احمــدیشــوقشااوق وی از 

 بااار نهایاااات کماااالش کااان تماااام
 

 دالن گاااردد شااافیع جاناااب خساااته
 وآنکاااه تاااابع گشااات از ابااارار شاااد

 گیااار ولگاااهاااان از شااارّ غاااول  وار
 چشااااامِ بیناااااا و دِل آگااااااه دِه  
 در ترقّااای چشااام دلشاااان برگشاااا  
 تااااا بیابنااااد از تجلّاااای روزناااای  
 در فضاااای قااارب و امااان مُهتااادون
 ده باااه حاااق عِااازّ و جااااه مصاااطفا 
 کاان مزیااد از فضاال و جااود ساارمدی
 ختم کان ایان ناماه باا مِسْاک ختاام      

 

هایی، یا با تو کسی هست و جواب سؤال کردن بلُوقيّا از آن مرغ که تو درین مکان تن

- ع لی نَبيِّنا و عليه السَّالم -دادن مرغ که با وی کيست و بعضی از اوصاف خضر نبی 
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 پااس بلُوقیّااا بخااورد آنگااه طعااام
 اَی هَااا الطَّااائر دگاار کااردش خطاااب  
 گفت با من هسات ابوالعبّااس پااک   

 شاافیق گاااه گاااهی پیشاام آیااد آن 
 دساااااتگیر بنااااادگان کردگاااااار 
 گفااات ابوالعبّااااس کِبْاااوَد، باااازگو 
 گفاات ابوالعبّاااس خضاار پاااک ذات 
 یافتاااه از حاااق حیاااات مساااتدام 
 بهااار اصاااالح و فاااالح بنااادگان   
 هاام نباای گفتنااد او را هاام ولاای    
 اختالفااای هسااات ظااااهر انااادرین
 هست ظاهر پایش خاصّاان حاال او   
 چااون بااود وی مظهاار لطااف و کاارم

 حااق مریاادآن کااه او را شااد کلاایمِ 
 ذات پاااک وی ماادار عااالم اساات   
 دسااااتگیر طالبااااان آن جمااااال  

 ای از فضاال آن صاااحب قِاارانشاامّه
 

 نااام زآنچاه بااودش اِشْااتِها آن نیاک 
 کیساات بااا تااو اناادرین حُساان مااآب 

 کااه او آمااد مغیااث اهاال خاااک    آن
 ماااونس درمانااادگان هااار فریاااق   
 هاااااادی گمگشاااااتگان روزگاااااار 
 تااا باادانم وصااف آن ساالطان هااو    

 رد از فضل حاق، آب حیاات  که خوآن
 عماار او باقیسااات تااا یاااومِ القِیاااام  
 جملاااۀ درمانااادگان ایااان جهاااان  
 زآنکاااه دارد منصاااب نِعْااامَ اَلْاااوَلِی  
 پاایش اهاال عِلاام و اهاال حااق یقااین
 برتاار اساات از عقاال و فهاام اجااالل او
 وی باااود نِعْااامَ اَلْاااوَلیِ بَااایْنَ االُمَااامْ
 علاااام اساااارار لَاااادُنّی زو شاااانید 

 سااتمحاارم خاصّااان و عااون آدم ا  
 ره نماااااای ره نمایاااااان کماااااال 
 بااا تااو گااویم زیاان حکایاات باااز دان 
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علی نبينّا و - حکایت شيخ عبداهلل طوسی قدِّس  سرّه و مالقات وی با حضرت خضر

 در بيت المقدّس و مالقات ایشان با هم -عليه السَّالم 
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 شاایخ عبااداهلل طوساای قطااب دیاان 

 گفاات اناادر قاادس بااودم معتکااف   

 در مقاااااام ابااااان داوود نبااااای  

 روز آدیناااه دو کاااس آماااد درون  

 خااالی از رنااگ ساافر آن هاار دو یااار

 آن یکی قد بار کشایده چاون نهاال    

 از شااکوه و هیباات آن هاار دو کااس 

 پاایش صااخره آن بلنااد اناادر نماااز  

 ماان بنشساات زود دیگااری نزدیااک

 از لبااااس و صاااورت و اطاااوار وی  

 پس ساخن از هار طارف آغااز کارد     

 در مالحت حسان وی دل مای رباود   

 کیستی گفاتم تاو ای شایرین زباان    

 چااون بدانسااتم ازو کااردم سااؤال    

 شناسااای اولیاااا را اجمعاااین  مااای

 شناساام ای جااوان  گفاات آری ماای 

 کاه پیغمبار، ز دنیاا شاد بارون     چون

 گفاات یااارب تااا قیاماات سااروری   

 ود حااال ماان بیچاااره باااز چااون شاا

 وحاای آمااد باار زمااین از حااق تعااال

 آفریاااادم ماااان بَساااای از اولیااااا 

 گفااتمش چندانااد ایشااان در شاامار 

 نیست خالی این جهان ز ایشان یقاین 

 هاشان چو ناوح جمع دلای زینفرقه

 قلاابِ بعضاای، مثاال موساایِ کلاایم   

 مقتاااادای جملااااه اباااادال گاااازین 

 از جمیاااع ماسِاااوی، دل منحااارف   

 قهرمااااان جملااااه دیااااوان غباااای 

 بااا جمااال و بَهجااتِ از حااد باارون    

 ای گاارد و غبااارنااه باار ایشااان شاامّه

 دیگاااری را قاااد باااه حااادّ اعتااادال 

 ک نفاس ترس بر من گشات غالاب یا   

 گشاات مشااغول از ساار صاادق و نیاااز

 بعااد از آن بهاار تکلّاام لااب گشااود    

 کشااف شااد باار دل بساای اَساارار وی 

 صورت و معنای باه هام دمسااز کارد     

 نطق وی صد بند مشاکل مای گشاود   

 گفت من هستم خضار ای پااک جاان   

 ای اناایس اهاالِ حااق فخاار رجااال    

 هااار کجاااا باشاااند بااار روی زماااین

 سِااارّ آن را بااار تاااو گاااردانم عیاااان

 در نالاه همچااون ارغنااون  شاد زمااین 

 بااار سااار مااان نگاااذرد پیغمباااری  

 مرحمااات کااان ای کاااریم کارسااااز 

 مخااور اناادوه و بگااذر از مااالل ! هااان

 قلبشااااان ماننااااد قلااااب انبیااااا   

 گفات باشااد سیصااد و چاال بااا چهااار 

 تااا قیاماات هساات ایاان فِرقااه چنااین

 قلاابِ بعضاای چااون خلیاالِ پاااک روح

 بعااآ دیگاار چااون ساالیمان علاایم   
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 وب و عیساای گاازینبعااآ چااون ایّاا

 گفتم او را کان بیاان ای پااک جاان    

 تین بیاارون کشااید کاغااذی از آساا 

 باااود در وی نااااام جملاااه اولیااااا  

 بعاااد از آن پرسااایدم از احاااوال وی

 کااس بااازگو کیساات همااراه تااو آن 

 گفت الیااس اسات آن قَارْداش مان    

 گفااتم اناادر بحاار باشااد جااای وی  

 گفات آری هساات در بحارش مکااان  

 لیک از اَهالُ اهلل یاک تان در زماین    

 گااذاریمش نماااز هاار دو بااا هاام ماای

 گرپاااس کنااایم آنگاااه وداع یکاااد 

 بیشاااتر گفاااتم کجاااا داری مکاااان

 گفت هر جایی که شب، ساازم وطان  

 کاارده رو در کعبااه بااا قلااب و نظاار 

 پااس صااالت صاابح را بااا صااد نیاااز 

 در میاااان رکااان شاااامی و یمااان  

 تااااا برآیااااد آفتاااااب خاااااوری   

 کاانم آنگااه طااواف خانااه ماان   ماای

 کااانم آنگااه نمااااز  ،در مقااام آیاام  

 در حاااریم یثااارب آیااام شاااادکام  

 اداساااازم  ظُهااار را در روضاااه مااای

 در حااریم قُاادس عصاار آیاام چنااین 

 پااس روان گااردم بااه وادی و جبااال 

 وقااتِ مغاارب طااور باشااد مناازلم    

 هاا گذشات  پس دگر خواهم به وادی

 وقاات خفااتن سَاادِّ یاا جوجم مقااام  

 حیااا کاانم در آن مکااان تااا سااحر اِ 

 صبح صادق بااز چاون گاردد عیاان    

 قلااب بعضاای همچااو جبریاال امااین  

 هاااای اولیاااایِ ایااان زماااان   ناااام

 داد در دسااتِ ماان آن پاااکیزه دیااد  

 هاار چااه بُاادْ ز اباادال و اوتاااد خاادا   

 از سااالوک و سااایرت و افعاااال وی  

 تاااا یقاااین گاااردد مااارا احاااوال او  

 در همااه جااا مااونس و یُلْااداش ماان  

 باار زمااین بهاار چااه آمااد پااای وی   

 باشاااد آنجاااا بااار فاااالح بنااادگان  

 چااون بمیاارد حاضاار آیاایمش یقااین 

 ه جاایِ خاویش بااز   پس رویم آنگه با 

 او رود در بحاار و ماان باشاام بااه باار  

 تاااا روم بهاااار زیااااارت سااااوی آن 

 صااابحگاه آیااام باااه بیاااتُ اهلل مااان

 خااوش مقاباال ایسااتاده بااا حَجاار    

 در اوّل وقاااات نماااااز مکاااانماااای

 غااالبم در رکاان شااامی شااد وطاان   

 قااادر یاااک نیااازه باااه امااار داوری  

 آیااام انااادر ملتااازِم مساااتانه مااان  

 پااس روان گااردم بااه وادی و مَفاااز   

 اهلل کااانم آنگاااه ساااالم ساااولبااار ر

 روم زآنجاااا باااه فرماااان خااادا  مااای

 گاااذارم عصااار را آنجاااا یقاااین مااای

 حااااال از پاااای درماناااادگانِ تیااااره

 شااد صااالت مغاارب آنجااا حاصاالم   

 ساعتی در کوه و یک ساعت به دشات 

 کاانم آنجااا نماااز خااود تمااام     ماای

 تاااا کاااه از یااا جوج ماناااد در اَماااان

 اهلل آیاام پاایش از آن  ماان بااه بیاات  
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 گااذارم باااز صاابح آنجااا نماااز   ماای

 شد بر این قانون مارا سِایر و معااش   

 ای از فضاال آن ساالطان دیاان هشاامّ

 گاار بااود اناادر حکایاات باایش و کاام

 چون باود نقصای بادو ملحاق کنناد     

 

 یم ساارفرازکاارده زیاان منصااب خاادا 

 تااش  مان خواجاه  نیست کس در منصاب 

 گفتااه شااد از لفاااد ارباااب یقاااین   

 خااواهم از اهاال کاارم  عااذر آن ماای 

 تعاارّض بلکااه بهاار حااق کننااد    باای

 

 رجوع به حکایت
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 چاااون بلُوقیّاااا بااارفتش بااار زباااان

 در زمااان پیاادا شااد آن پاااکیزه ذات

 کاااارد اقبااااالش ز روی انبساااااس 

 لی همچااو خورشااید منیاار بااا جمااا

 چااون قاادم برداشااتی آن شاااه دیاان

 کااارد آنگاااه بااار بلُوقیّاااا ساااالم   

 پااااس بلُوقیّااااا جااااوابش داد زود 

 طَااالَ شَااوْقیْ سَاایِّدی فِاای فِرْقَتِاای  

 حُااازْنُ بَثِّااایْ کُلَّمَاااا اَشاااکُو اِلَیْاااک 

 ی جَمِیْااعِ مُنْیَتِاایْ اَنْااتَ عَااوْنی فِاا  

 بُعْااادُکُم فِااای غُرْبَتااای نَاااار  طَغَااای

 م نماناااده در فاااراقبااار جگااار آبااا

 نشااان مناازل، باای  ،پایااان و راه باای

 ناای ره وصاال و نااه روی بازگشاات  

 گااه ز شااوقِ دوساات دل افروختااه  

 ام اناادرین محناات پریشااان مانااده   

 خبااار از ماضااای و مساااتقبلم بااای

 آه ازیااان دریاااایِ ناپیااادا کناااار   

 ام فشااانی چاااره نیساات غیاار از جااان

 

 نااام خضاار آن هااادی سرگشااتگان    

 شهساااوار عرصاااۀ ملاااک حیاااات   

 سااوی آن دلااداده آمااد بااا نشاااس    

 شد اسایر  دیدش ز جان می هر که می

 در زمااان ساابزه دمیاادی زان زمااین  

 حااال وی پرسااید و کااردش احتاارام 

 در تضااااارّع آماااااد و زاری نماااااود

 قَلْبِااای سَاااائِلَ مِااانْ مُقْلَتِااایْ  دَمْاااعُ

 اِنَّمَااا الفَااوْزی فَلَاااحِی ماانْ لَاادَیْک    

 اَنْاااتَ سِااارِّی ظَااااهریِ وَ بَهْجَتااای   

 قَلْبِاای وَجْهُکُاام کَشْاافَ الغِطَااا  نَصْاابَ

 تااا بااه کاای سااوزم بااه داغ اشااتیاق  

 ام زینسااان بااه راهااش ناااتوان  مانااده

 ام سرگشاته انادر کاوه و دشات     گشته

 گاااه فاااراقِ ماااادرم جاااان ساااوخته

 ام در میاااان هااار دو حیاااران ماناااده

 فزایاااد مشاااکل انااادر مشاااکلم مااای

 قااراری شااد قاارار  حاصاال از وی باای

 ام کااارد چاااون چااارخ فلاااک آواره  
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 مسلمانان من آن گبرم که بت خانه بنا کـردم »
 از آن مادر که من زادم دگر باره شـدم جفـتش  

 

 در جااوابش گفاات آن فخاار رجااال  

 عاشاااق وصاااف محمَّاااد آمااادی   

 دیاااادِ او دیاااادار ربّااااانی بااااود   

 اسات عشق آن شه عشق شاهنشاهی

 اغِ مهاارِ او باار دل نهاااد  هاار کااه د 

 رخاات خااود در مناازل باااقی کشااید

 وارهیاااد از جملاااه مکروهاااات راه  

 در ریااااض قااارب ملاااک المکاااان 

 اتّصااال تااو بااه صااورت شااد محااال 

 اتّصاااال تُسااات موقاااوف ای اماااین

 اسات ذات وی مَصُاون  زآنکه در غیب

 چاااون باااود وی خااااتم پیغمباااران

 تاااو عیاااان او را نخاااواهی یاااافتن 

 اه کااندر عبااادت کااوش و پنهااان ر

 در نهااان بیناای جمااالش باار کمااال 

 دوستدارِ دوسات یاباد قارب دوسات    

 زین رسی در وصال آن جاان جهاان   

 او نمایاااد عاشاااقان را آن جماااال  

 

 شدم بر بام بت خانه، درین عالم ندا کـردم  
 «از آن رو گبر خوانندم، که با مادر زنـا کـردم  

 
 ای اسااایر عشاااق و مشاااتاق وصاااال

 طالااااب دیاااادار احمااااد آماااادی 

 و سااابحانی بااااود اعظااام شاااا نی  

 اساااتپایاااۀ تخاااتِ حبیاااب اللَّهااای

 صااد هاازاران عقاادۀ مشااکل گشاااد   

 جااام باااقی از کااف ساااقی کشااید    

 آرمیاااد انااادر حاااریم عِااازّ و جااااه  

 کشااان خرامااد شااادمان داماان   ماای

 گرچاااه در معنااای نباشاااد انْفصاااال

 تااااا ماااارور دورهااااای آخاااارین   

 بااار ساااریر ملاااک نِعْااامَ المَاهِااادون

 اساات او را ظهااور، آخاار زمااان   الزم

 کای بار خاویش خاواهی تاافتن      تا به

 از همااه سااو رو باادان درگاااه کاان    

 گاذر از قیال و قاال    ،حال پنهان جاو 

 شرس اِنْ کُنْاتُم تُحِب اونْ شارح اوسات    

 ی قَاادْ رَاَیَ الْحاق شاد عیااان  مَانْ رَآنِا  

 او برد هر جاا کاه خواهاد حاقّ تعاال     
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اآلیه و « ُاتَّبِعُونی یُحِْبِبْکُمُ اهللقُ ْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اهللَ فَ»اشارت به معنی آیۀ کریمۀ 

 اشارت به منهن م خْلَص و منحصِر بودن وصول جميع سالکان بارگاه صمدی

 از انبيا و اوليا و سایر طالبان درین م م ر زیرا که حصول مقصود حقيقی 

 است ص لّی اهلل عليه و س لَّمتبعيت حبيب مطلق موقوف به 
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 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون راه خااود دان 

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون رو کااه رسااتی

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون شااو وفااایی   

 باااه اِنْ کُنْاااتُمْ تُحِب اااون ره بریدناااد

 باااه اِنْ کُنْاااتُمْ تُحِب اااون رفااات آدم 

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون رفاات صاادّیق 

 ِخَطَّااابمْ تُحِب ااون اِبْاان بااه اِنْ کُنْااتُ 

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون رفاات عثمااان 

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون رفاات حیاادر  

 به اِنْ کُنْتُمْ تُحِب اون شاد حسان بااز    

 باه اِنْ کُنْاتُمْ تُحِب اون گشاته حیاران     

 عُبَّاااد بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون زیاان  

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون ذات کاااظم   

 اِنْ کُنْاتُمْ تُحِب اون شاد رضاا هاام     باه 

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون شااد تقاای باااز

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون عسااکری شااد

 به اِنْ کُنْتُمْ تُحِب ون چون نشاان شاد  

 بااه اِنْ کُنْااتُمْ تُحِب ااون رفتااه مااردان 

 مشااایخ جملااه زینسااان ره بریدنااد  

 بلُوقیّاااا ازیااان ره دان یقاااین تاااو  

 کااانت رهاااروینماااودم راه حقّااا 

 ز اوّل تااااا باااادینجا ای نکااااوفن  

 نباااااودم واقاااااف از وزن قاااااوافی

 بااه غیاار ایاان بااود اِغااوای شاایطان    

 ز اِغااوای شاایاطین جملااه جسااتی   

 رسااای در قااارب جااااه مصاااطفایی 

 روۀ اعلاااااای رساااااایدنداز آن در ذِ

 جمیااااع انبیااااا تااااا دور خاااااتم   

 ساارور اصااحاب تحقیااق  از آن شااد 

 از آن شااد ناااطقِ حااق در همااه باااب

 باااز قاارآن از آن شااد جااامع و جااان 

 عبااااا ساااااقیِ کااااوثر شااااد از آل

 المساااالمین شاااااه ساااارافرازاماااام 

 کااااربال شاااااه شااااهیدانحسااااین

 شااده بااا صااادق و باااقر بااه ارشاااد   

 شاده بار کَظْامِ غایدِ خاویش هاضام      

 عااااالمامااااام و مقتاااادایِ اهاااال  

 نقااای هااام در دو عاااالم محااارم راز 

 مااااام ساااایرتِ پیغمبااااری شااااد ا

 محمّااد، مهاادی آخااار زمااان شاااد   

 رسااایده در حاااریم وصااال جاناااان  

 به فضال و رحمات حاق در رسایدند    

 للعاااالمین تاااو  حمةةةةًرسااای در ر

 کاااندماااادم ذوق قاااربِ معناااوی  

 گذشااته باار زبااان باار وزن گلشاان    

 دلاام بااود از قااوافی گشااته صااافی   
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 چو بی مان گشاته وارد ای قَرِناداش   

 مکاان باار ماان تعاارّض ای نکوکااار   

 

 ز بهاار آن ساابب بنوشااته شااد فاااش 

 دار چااو معااذورم تااو هاام معااذور ماای

 

و تمنّا کردن صحبت مادر  -عليه السَّالم  -عرض حال نمودن بلُوقيّا به حضرت خضر 

 خویش و طلب ارشاد الی آخره
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 گفاات ای ساالطان دارالملااک دیاان  

 محااااارم راز نبااااای و مُرْسَااااالی 

 یااافتی ملااک حیااات از حااق عیااان 

 غیباات ماان شااد بساای دور و دراز  

 جانااااب مااااادر روم ای محتاااارم  

 آیاد ماادرِ فارعم باه پایش     کاه  چون

 اسات و باس  مادر اصالی مان عشاق   

 دوری مااااادر بااااود سِاااارّ قَاااادَر  

 اختیااااار دوری مااااادر بااااود باااای

 گااار نباشاااد یااااری وی در سااافر  

 یاااااری آن و دعااااای ایاااان ماااارا

 ره نااادانم رهبااارم شاااو، ای امیااار 
 

 ترجماااااان انبیاااااا و مرسااااالین    

 در کمااااااالتِ الهااااای افضاااااالی  

 در فضاااای هااار دو عاااالم جااااودان 

 ت ای ساااارفرازآرزو شااااد بازگشاااا

 ساار نهاام در پااای آن صاااحب قاادم  

 زو رساام بااا مااادرِ اصاالی خااویش    

 کاای تااوانم بااود باای او یااک نفااس   

 یااا بااه مااوت اضااطراری یااا ساافر     

 لیااک اناادر غااار تاان شااد یااار غااار   

 کاای نمایااد صااورت فااتح و ظفااار    

 کناااد در دو سااارا سااارفرازم مااای 

 ام بیچاااره دساات ماان بگیاار   گشااته
 

 

 الم بلُوقيّا را و نمودن راه تحقيقجواب دادن حضرت خضر، عليه السَّ      
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 ت ساربلند گفت خضرش کای به همّ
 اسااتمااادرِ فرعاایِ تااو نفااسِ دَنِاای  

 چون شکستی لشکر نفاس از جهاات  
 پاااس تجلّااایِ صااافات و ذات حاااق

 نشااان از وجااود خااویش گااردی باای
 مااادر عشااقت کشااد بااا خااویش زود
 دبباایش ازیاان گفااتن، دگاار نبااود ا

 وقاال شاود ناز قیال   ره به رفتن طای 

 رَو کاازین معناای بجَسااتی از کمنااد   
 اسات عاشق دنیا و خاواب و خاوردنی  

 فااتح گااردد ملااک اسااما و صاافات   
 رسااد باار جااان سااالک، متّفااق   ماای

 جااااودانحیاااات  بعاااد از آن یاااابی 
 خاااتم کااان واهلل اَعْلَااامْ بالشاااهود   
 مانْااد بایااد مُهاار خاموشاای بااه لااب   
 شااابروان بینناااد رایاااات جماااال   
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 وخَاور  بگذر ازاین خاواب  ،کنشبروی
 بااا ساار دفتاار روم زیاان گفاات و گااو
 زآنکه وصفِ عیش باشد نصف عایش 

 عاایش ای عارفااانگاار ناایم از اهاال 
 هااا بااودذکاار ایشااان صاایقل جااان 

 ور عِنااادَ ذِکْرِالصّاااالِحِین ای دیاااده 
 نیسااتم گاار عشاارت ارباااب حااال   

 دوساتی  یافت دل رنگای باه ذکار از   
 چون کنم  دل را جز این، آرام نیسات 
 آن یکاای گفاات از کبااار ایاان طریااق

 گاار باار حالشااان   یااا بکُاان نظاااره  
 یاااد ایشااان رأسِ مااال دیاان بااود   

 

 تااا ببیناای کوکااب و شاامس و قماار  
 وگااو حااال نکااوخااواهم از ایاان گفاات

 شااود خرسااندیم از وصااف عاایش ماای
 خوشاادلم چااون هساات ایمااانم باادان

 هاااا باااود محکااام بُنْیاااان ایماااان  
 رحمااتِ حااق نااازل آمااد در خباار    

 بااا ذکرشااان از دل مااالل  باارم  ماای
 بااااری پوساااتی ،گااار نباشاااد مغاااز

 در دو عااالم غیاار ازیاانم کااام نیساات 
 کن مرا یاارَب باه لطفات زیان فریاق     
 قسااام ثالاااث را نااادارم تااااب آن   

 باااری ایاان بااود  ،چااون ناادارم هاایچ 
 

 

و « الْاَرضُع رْضُها السَّمواتُ و  جینَّ ِمنْ ر بِّکُم و   ة و س اِرعُوا اِلَی م غْفرَ»اشارت به آیۀ کریمۀ 

 آگاهی دل به معاد
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 خَاور  و خواب دمی زین! باخودآی، ای دل
 در درون بین هرچاه در بیارون باود   
 نشااائۀ عشاااقی ازو زادی نخسااات 
 نساابت غیریّاات از خااود دور کاان   
 در حقیقاات مااادر اصاالیْت اوساات   
 غیااار وی حقّاااا نیاااابی مهرباااان   

 جااان تُساات غیاارِ او جملااه عاادویِ 
 اهلل عیااانشااتی مهاار فضاال گاار نگ

 ناای بهشاات و دوزخ و ناای آدماای   
 مِهاااار وی دایاااار میااااان مِهرهااااا

 جااان ماساات  غیاار مهاارِ او بااالیِ   
 تاااراش غیااار مهااارِ او ز لاااوح دل  

 دل باااه حااابّ دوساااتانش برفاااروز
 بیچااااره شاااد طةةةالبی! یاااا الهااای

 لطااف کاان او را بدیشااان در رسااان 
 غیاار ذاتاات نیساات غیااری در میااان

 

 نگاااربااارّ و بحااار عاااالمی در خاااود  
 چااون بااود دیاادِ حااق از جذبااه باای  

 جانااب وی باااز رو چاااالک و چساات 
 دل بااه مهاار و رحمااتش مساارور کاان
 منبااع جاازوی و هاام کُلِّیاات اوساات  

 ومکاان گر بگاردی صاد ره ایان کاون    
 ِاحسااان تُساات لیااک مِهاارش منبااع 
 نای آسامان   ،نی زمین ماندی باه جاا  

 ناای اثاار از فضاال و جااود و مردماای  
 پرتاااو آن مهااار باشاااد مهااارِ ماااا   

 دایانیم و او سااالطان ماساااتماااا گااا
 تااش تا نباشد دل باه غیارش خواجاه   

 زان فااروزد شاامع بختاات تااا بااه روز 
 در فاااااراق دوساااااتان آواره شاااااد

 فشاان  تا شاود از شاوق وصالت جاان    
 قاااائم و دائااام قااادیم و جااااودان   

 

121 
 

121 
 



 دیحمّم ةنامشوق  156
 

 
مُ و شَارِکْهُمْ فِی ا َمْوالِ و  ا َوْ دِ و عدْهُمْ و  م ا ی عِدُهُ»اشارت به معنی آیۀ کریمۀ 

خبر از اَوامِر و و در توبيخ بعضی از گرفتاران مناهی و مالهی و بی« الشَّيْطَانُ اِ  غُرُورًا
نسبتی از رتبۀ انسانی آدم و با نف   نواهی الهی و پيوسته در ضاللت و گمراهی و بی

بيين المعظم و اَع اذَنَا و ایاکُم مِن اَمْثَالِ ذَلِک  بجا خاتم النّ ،هممکّاره در ساخته به ةامّار
 ماِله و اصحابه المکرّ
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 ای بااه غفلاات مانااده در تیااه ضااالل

 خویش کن زین ساو بِجاه  رُو به اصلِ

 رو باااه ساااوی ماااادر اصااالت روان 

 چاااون بلُوقیّاااا باااه اصااالت راه بااار

 ایو از وی زاده اسااتمااادرت عشااق

 ای نسال بشار  ناه  ،پس تاو از دیاوی  

 بچاااۀ شااایر اسااات هااام مانناااد او

 نیساات در تااو هاایچ بااوی مردماای  

 شاااد شاااریک ماااال و اوالدِ بسااای 

 قَاااالَ شَاااارِکهُم خااادا داده خبااار  

 دیااااو را دنیااااا و آدم را خاااادای  

 بوالبشاار خیرالبشاار زان سااو رونااد  

 نسااااابت آدم کجاااااا و مصاااااطفا

 ای فضااول  ،خاااتم عاااق ،ِآدم عاااق

 جاز خاالف هار ساه کااری نیسااتت     

 تااابع شاایطان و نفااس دون شاادی  

 عاذر آری بگاو  با چناین سایرت چاه   

 نیایااد از تااو غیاار از فعاال شاار   ماای

 گااااه از در آیااادت گااااهی ز باااام  

 فرمایاد باه جاان فرماان باری     هرچه

 روز و شب اندر منااهی کارده جاای   

 جنس هار جنسای بادو مایال شاود     

 علّاااات جنساااایّت آمااااد دلربااااا 

 حاصال تااو نیساات چیاازی جااز وبااال  

 همنشاااین دیاااوِ دنیاااا مُااارده باااه  

 جااانس دیاااو مردماااان نیساااتی از 

 تاااا شاااود خضااار عنایااات راهبااار  

 ایلیاااک تاااو از بهااار دیاااو آمااااده 

 بچّاااه را باشاااد شاااباهت باااا پااادر 

 نساابت تااو چیساات بااا آدم، بگاااو    

 ای بااه معناای دیااو و صااورت آدماای  

 دیوِ ملعاون، نیسات واقاف هار کسای     

 نساابتِ دیوساات و رحمااان در بشاار  

 بشاانو ایاان سِاارّ خاادایی بااا خااود آی

 ناادجُناادِ ابلاایسِ لعااین زیاان سااو دو 

 آدم و خاااااتم ز فعلاااات در جفااااا  

 رسااول ناای ،آدم نااه ،خاادا راضاایناای

 یااک زمااان صاابر و قااراری نیسااتت  

 از طریاااق مردمااای بیااارون شااادی 

 ِحااق، ای سااخت روروزِ محشاار پاایش

 دیااو ملعااون کاارده در جاناات مقاار   

 تااو شااده ماا موم و او گشااته امااام    

 کنااد در فسااق و کفاارت رهبااری ماای

 در خباثاات غرقااه از ساار تااا بااه پااای

 الفتااای زایااال شاااود  ینسااابت بااا 

 همچااو مغناااطیس و ساانگ کهربااا   
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4211 

 

 

 

 

4241 

 

 

 

 

4241 

 

 

 

 

4211 

 

 

 

 

4211 

 

 اق شااادیاااار فاساااق جانااابِ فَسَّااا 

 زاغ را گلخَااان باااود بااااغ و بهاااار  

 هر یکی را دل به جنس خاود کَشَاد  

 نسااابت آدم طلاااب کااان از فناااون

 در جاااوال خاااویش بفشاااارد تااارا  

 از جاااوال وی بجَاااه ساااوی وصاااال

 بااه جااان اناادر پاای خیرالبشاار   ! رو

 در پاای وی سااوی معراجاات برنااد   

 نساابت آدم چااه باشااد ای حَاارون   

 جنّاات و ناااز و نعاایمش را طااالق   

 کااه آیااد زان جناااب  باار امیااد آن 

 قصااد گناادم، از خااالف حااق نبااود  

 بوکاه یابااد باار دیگاار لطاف دوساات   

 هرچااه بااادا باااد جااان در باختااه    

 تاااا بیاباااد وحااای و اِلهاااام قااادیم 

 آخراالمااار آمااادش از حاااق عتااااب

 دفتاااار دیااااوانگی را باااااز کاااارد 

 رفاات دور وصاال و فرقاات در رسااید

 آنچااه او دیااد از فااراق و از حجاااب  

 اتااا کااه دادش توبااه و صاادق و صااف

 شیوۀ معشوق و عاشق مشاکل اسات  

 هساات روشاان ناازد ارباااب کمااال   

 آنچااه واقااع شااد ز بعضاای انبیااا    

 حکمتاای دیگاار در آن باشااد نهااان  

 چاون دهاد  اش بای هوشای داروی بی

 آلاات حااق باشااد آن دم آن صاافی  

 یَفْعَااالُ اهلل مَایَشَاااا حکمااات فااازود

 

 جااان عاشااق جانااب عشّاااق شاااد    

 جااز گلشاان قاارارنیساات بلباال را بااه

 نیااک را بااا نیااک و بااد را سااوی بااد 

 چنااد گَاااردی در پااای ابلااایس دون 

 دارد تااارا دائااام انااادر بناااد مااای   

 تاااا رهااای از مکااار آن اُم  الضَّاااالل  

 تااا کنناادت صاااحب تاااج و کمااار    

 نااادباااا هااازاران نااااز و اعااازاز آور  

 کسب عشق و جذبه و جوش و جناون 

 یااادِ وصااال از اشاااتیاق داده بااار امّ

 سااوی وی وحاایِ خطااابی یااا عتاااب 

 لاااااذّت لَاتَقْرَبَاااااایَش در رباااااود  

 تااا باارون آیااد بااه شااوقِ آن ز پوساات

 بلکااه هاار دم جاااان دیگاار باختاااه   

 دل دو ناایم ،در توجّااه مانااده حیااران

 زان عتاااب افتاااد اناادر پاایچ و تاااب  

 ردشاایوه و آیااین مجنااون ساااز کاا   

 عاشااقان را درد و غاام بایااد کشااید   

 نگنجااد شاارح آن در صااد کتاااب ماای

 شااد بِاادان ساالطان مُلااک اصااطفا    

 کسی داند که او صااحبدل اسات   این

 ز انبیااا باشااد خااالفِ حااق محااال    

 قصاااد و عمااادا ای فتاااا آماااده بااای

 دان کااس ندانااد سِاارّ آن جااز غیااب  

 تااا قضااای حااق ازو بیاارون جهااد    

 مَارَمَیْااااتَ اِذْرَمَیْااااتَ شااااد وَفاااای 

 دگان را بنااادگی بایاااد نماااود  بنااا
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 اآلیه« ی ا اَیُّه ا الَّذینَ آم نُوا   تُبْطِلُوا ص د قَاتِکُمْ  بِالْم نِّ و اْ َذَی»اشارت به معنی آیۀ 

 

 

4221 

 

 

 

 

4221 

 

 

 

 

4211 

 

 دهای  درم جاان مای   ای که بهر یاک 

 زناای صااد ناایش آن درویااش راماای

 گه کنای باا افاتح اهلل باناگ ساخت     

 گااه بااه ایااذایش جفااا گااه بااه منّاات

 مثاال ایاان احسااان نباشااد معتباار   

 حق چناین فرماوده در ناصّ کتااب    

 هاار کااه در راه خاادا نااانی دهااد    

 باید کاه از اخاالص و جاود    لیک می

 قولِ خوش درویاش را نیکاوتر اسات   

 گفااتنِ ماان خاصّااه از بهاار خداساات

 چنااینهااای ایاانباااز گاارد از فعاال 

 اسات، چاون ماردان درآی   روزِ میدان

 ه خاود اندیشاه کُان   اندرین معنی با 

 همچااو مااردان بگااذر از دنیااای دون

 

 دهای  چون به مساکینی تاه ناان مای     

 گه خاویش را  ،گاه وی را خون خوری

 از پاااایِ آزارِ آن شااااوریده بخاااات  

 وفاااکناای از کباار و جهاال ای باایمای 

 کااای شاااود مقباااول حَااایِّ دادگااار 

 هاار کااه رو تابااد، شااود مااردود باااب 

 در عااوض حااق گاانج پنهااانی دهااد  

 و بِِاارّ اناادر وجااود   آیااد آن احسااان 

 چنان خیری که منّت بر سر اسات زان

 اساات و قااول مصطفاسااتنااصِّ قاارآن

 بااااااش در اندیشاااااۀ روز پساااااین

 جلادی نمااای  ،بکُان بهارِ خاود کاااری  

 بنااده باااش و بناادگی را پیشااه کاان 

 خیاااز هاااان اِنَّاااا اِلَیْاااهِ رَاجِعُاااون    

 

ُ ج مِيْعًا ةَ فَلِلّهِ العِزَّةالعِزَّم نْ کانَ یُرِیْدُ » رجوع به حکایت و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ

 اآلی ه« اِلَيْهِ ی صْع دُ الْکَلِمُ الطَّيِّبُ و الْع م  ُ الَصّالِحُ ی رْفَعُهُ

 

 

 

4211 

 

 

 

 

4211 

 گفاات بااا خضاارِ نباای آن ماارد راه   

 آرزویِ مااااادرم از حاااادّ گذشاااات 

 ت اناادر زیاار پااای مااادر اساات جنّاا

 خاادمت او و رضااای اوساات دیاان   

 کسااانای بااه همّاات دسااتگیر باای  

 ناصابور  گفت خضرش کای به غربت

 هست پانصد سااله یاا صاد سااله راه    

 گااار باااود هااام از هااازاران بیشاااتر

 کااای گاازینِ بنااادگان خاااصِِّ اِلاااه    

 تا به کی گردم چنین در کوه و دشات 

 لطااف مااادر قاارب حَاایِّ داور اساات   

 جَبْاارِ مَافَاااتَم یقااین   کنااد وی ماای

 غام رهاان  دستِ من گیار و مارا زیان   

 تا باه ماادر از تاو باس راهیسات دور     

 در روایااات لیاااک باشاااد اشاااتباه   

 نیسااات دور از حکمااات سِااارّ قَااادر 
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4211 

 

 

 

 

4291 

 

 

 

 

4291 

 

 

 

 

4111 

 

 

 

 

4111 

 

 

 

 

 چون شنید این قصّه شاد انادوهناک  

 کاارد و هماای نالیااد زار  گریااه ماای 

 گفت خضرش کاای اسایر مساتمند   

 ه باارم آنجااا تاارا گاار بااه پانصااد مَاا 

 مرغ زود آماد باه زیار   چون شنید آن

 باارم او را بااه پانصااد روز ماان   ماای

 بارم در یاک زماان    گفت خضرش می

 قَاااالَ اَغْمِاااآْ عَیْنَاااکَ فَاغْمَضْاااهُمَا

 پسار  چشمِ خود پوش ای گفت خضرش 

 چشم بر هام نِاه تاو از غیار حبیاب     

 دیااد پاایش مااادرش بنشسااته بااود 

 گشاات حیااران اناادر آن سِاارّ نهااان  

 اسات ت یارَب خاواب یاا بیاداری   گف

 اش در برکشااااید مااااادر بیچاااااره

 پااس ناادا و نعااره از حااد شااد باارون

 نوباات وصاال آمااد و از هجاار رساات 

 تپیااد همچااو ماارغِ ناایم بساامل ماای

 سالک بیچااره جسات از طارف جاو    

 کسااان لطااف کاان ای دسااتگیر باای 

 شااورِ دل ببساات  ،عقاال زور آورد و

 بگااو ،پااس آنگااه کِااه آوردم  :گفاات

 و جاان را نویاد   مادرش گفت ای دل

 در میاااان آسااامان باااود و زماااین 

 پَرزنااان آمااد نهااادت پاایش ماان    

 هاار کااه را اعمااال صااالح از خاادا    

 رافاااعِ هااار کاااس باااود اعماااال او 

 ماارغِ طاعااات حامااال فاعااال باااود 

 اصلِ طاعات حُابِّ ذات مصطفاسات   

 والی او نااادارد هااایچ ساااود   بااای

 مانااد از حساارت دل خااود باار هااالک

 از جفاااای غربااات و از هجااار یاااار  

 زود باشااد وارهاای زیاان قیااد و بنااد  

 راضاایی زیاان گونااه انعااام ای فتااا    

 آمااااد و گفتااااا دلیاااار در تکلّاااام 

 سااخن تااا بااه پاایشِ مااادرِ او باای    

 دم بااه عااون مسااتعان بلکااه در یااک

 فَتَااا قَااالَ اِفْااتَحْ یَااا   عَةةةْبَعاادَ سَااا 

 گفاات بعااد از ساااعتی بگشااا نظاار    

 تااا ز باازم حضاارتش یااابی نصاایب    

 هااایِ عااالم رسااته بااود از همااه غاام

 چااون بدیاادش، مااادر آمااد در فغااان 

 اسااتیااا ناازول لطااف و جااود باااری 

 باااازگویی جاااان رسااایدای را مااارده

 الَیْنَااااا رَاجِعُااااون فَاسْاااامَعُوا کُاااال 

 بااازِ رفتااه بازآمااد بااه دساات    شاااه

 دویااد اشااک باار رویااش دمااادم ماای 

 هُکُاااالم شَاااایءَ هَالِااااک اِال وَجْهَاااا 

 طالبااان را جملااه در مقصااد رسااان  

 هر یکی زایشان باه جاای خاود نشسات    

 خاااوپااایشِ تاااو ای ماااادر پااااکیزه 

 آماادی باار پشااتِ یااک مرغاای ساافید

 یاااد از امااار ربِّ العاااالمین  پر مااای

 گشاات مسااتغنی دل درویااش ماان   

 شااد نصاایب، آن فعاال گااردد مُرتَقااا  

 باشاااااد از اعماااااالِ او، اِجْاااااالل او

 حاصااال باااود را عمااار بااایکااااهالن

 مهاارِ وی جملااه هباساات طاعااتِ باای

 الوجااود باار طفیاالِ وی بااود مااافی   
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4131 

 

 

 

 

4131 

 تااا نباشااد مُهاارِ مِهاارش در عماال   

 حاااابّ ذات پاااااک و آل پاااااک او 

 ؤمناااان باشاااد یقاااین آن جاااواز م

 چااون بلُوقیّااا ز حُاابَّش جااان بباااز   

 مادر اصالت باه خاویش انادر کشاد     

 هاار کااه دارد حُاابّ او یابااد فاارج    

 رو طریاااق سااانّتِ او پیشاااه کااان 

 هاار کااه از جااان ساانّت او را گزیااد  

 

 یَاازَل کاای شااود مقبااول حاایّ لَاامْ    

 حااابّ اصاااحاب گااازین چااااالک او 

 ت و یااوم دیاان در حیااات و در ممااا 

 تاااا بیاااابی فضااال و جاااود کارسااااز

 وز ساارِ شااوقت چااو جااان دربرکشااد 

 گاااه اناادر حَاارج   نمانااد هاایچ  ماای

 بااا ادب باااش از غضااب اندیشااه کاان 

 گشااات در دنیاااا و در عُقباااا ساااعید

 

خبر دادن بلُوقيّا قوم بنی اسرائي  را از عجایبی که در آن سفر دیده بود و نوشتن 

و تعجّب نمودن خلق از آن واقعۀ غریب و آمدن مردم از  اَحْبار و رُهْبان آن حکایت را

عيس ی ابْنُ   و اذْ قَالَ»اطراف و شنيدن آن اَخبار عجيب و اشارت به معنی آیۀ کریمۀ 

ا و  مُب شِّرً ف م رْی م  ی ا ب نِی اسْرَائيْ َ اِنِِّی ر سُولُ اهلل اِلَيْکُمْ مُص دِّقًا لِِم ا ب يْنَ ی د یَّ مِنَ التَّوْر

 «فَلَمّا ج آء َهُمْ بِالْب يِّنَات قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبيْن مِنْ ب عْدِی اِسْمُهُ  اَحْم دُبِرَسُوْلٍ ی أتِیْ 

 

 

 

4121 

 

 

 

 

4121 

 

 

 

 

4111 

 

 پااس بلوقیّااا بگفاات آنگااه بااه قااوم  

 نشاااان هاااای راهِ بااایزان عجایاااب

 یک به یک احبااب او گشاتند جماع   

 مااردم جااوق جااوق آمااد از اطااراف،

 چون شاود صااحب قِرانای را ظهاور    

 باااوی جنسااایّت بااارد آرامشاااان   

 زن بحر جانشاان هسات دائام موجاه    

 گرچاااه احماااد را ندیاااده ظااااهر او

 نیساات در معناای فااراق عاشااقان   

 همچاااو یعقاااوب نبااای در افتاااراق

 اشااتیاقش تااا باادان ساارحد رسااید 

 اِنَّ هااذا ریْااحَ یوسااف هاار زماااان    

 گفاات بااا فَصّاااد مجنااون از نباارد   

 ه لیلی گشاته ایان جاان و تانم    جمل

 آنچه دید از صنعِ حق در لیال و یاوم   

 در بیاااااان آورد پااااایش طالباااااان

 وش باار گااردِ شاامع  جملگاای پروانااه

 جااان جملااه غرقااۀ دریااای شااوق    

 رو باااادو آرنااااد از نزدیااااک و دور  

 اوفتاااااد در دام مااااارغ کامشاااااان

 آگهنااد از دوساات چااون ویااس قَاارَن 

 اظر باااود در بااااطن بِااادولیاااک نااا

 گَاااه از بااازم وصااال دلساااتان هااایچ

 شاانید از اشااتیاق  بااوی یوسااف ماای 

 کااو ز مصاارش بااوی پیااراهن شاانید 

 کرده جاری بار زباان، آن پااک جاان    

 دساات ماان بگااذار و گاارد ماان مگاارد

 گوییاااا مااان لیلااای و لیلااای مااانم 

111 
 

111 
 



 160  نامهابیات شوق
 

 

 

 

4111 

 

 

 

 

4141 

 چون باود آمیختاه باا جاان باه هام      

 اتّحاااااد عاشااااقان را کُاااان نظاااار

 پااس بلُوقیّااا بااه گیاارودار خااویش   

 باااود از بحااارِ معاااانی درفشاااان   

 هااا بَساای آگاااه شاادزان خباار جااان

 جااان بعضاای شاایوۀ منصااور کاارد   

 هر یکی در خویش راه خویش یافات 

 پس نوشتند ایان حکایات در کتااب   

 مرسااااالینعاشاااااقان انبیاااااا و  

 آخاار آماااد چااون مسااایح نامااادار  

 چااون بشااارت را بااه اتمااام او سااپرد

 

 ناایش باار لیلاای زدن باشااد سااتم    

 گوش دل بگشاا باه چشام جاان نگار     

 خاااویشدر تااارنّم باااود از اطاااوار   

 جاان  جان فشاندی هر که بودش نایم 

 جاااانِ بعضااای محااارم درگااااه شاااد

 بااار سااار دار آماااد و مشاااهور کااارد

 راه آورد و چاون ماردان شاتافت   رو به

 جملااۀ احبااار و رُهبااان باار ثااواب    

 زو خباار داده بااه قااومش آن و ایاان  

 شاااد مُبَشِّااار بهااار آن صااادر کباااار

 زان ساابب از دیگااران او گااوی باارد  

 

ریقِ رقم اختتام و شکرِ نعمت اتمام و اشارت به قول داوود در بيان شروع کردن به ط

 نِمی ِثَا ٍبِنِعْمی اُطِيْقُ بِشُکْرِ نِعْم تِک  اِ  قَالَ ی ا ر بِّ  » -علی نبيّنا و عليه السَّالم  -نبی 
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 حَمْااادُ لِلَّاااهِ الَّاااذیْ اَتْمَااامْ لَنَاااا    

 ر الاانِّعَماَلْمُاانْعِمِ قَاادْ  حَمْاادُ وَ شُااکْر 

 هاای تاو  کاه نعمات  شکر تاو چنادان  

 قاادرِ وزنِ عاارش حاایّ ذوالجااالل    

 کااه علاام ذات تااوشااکر تااو چناادان

 نعمتااات را نیسااات پایاااان و کناااار

 نمعااتِ شااکرت کشااد شااکری دگاار 

 تااااازه و دائاااام نهااااان و آشااااکار

 از تااو باشااد نعماات و هاام شااکر آن 

 شاااکر و مشااکور خااود باشاای ماادام 

 یااادی آدمااای از کااافِ خااااک آفر 

 خیماااه بیااارون زد ز اقلااایم عااادم 

 مااادر، آدم شااد پدیااد پاادر، باای باای

 رَبَّنَااااا فَاغْفِرلَنَااااا وَارْحَاااامْ لَنَاااااا    

 قَااادرَ نِعْمَاااآءَ الَّتِااای نَشْااارَ أالُمَااام  

 هااای تااوباار جمیااع فضاال و رحماات

 هااام رضاااای ذات پااااک الیااازال   

 مااات تااوهاام شاامار خلااق و هاام کلْ 

 هساات بیاارون از حساااب و از شاامار 

 تااار تااار از تاااازه تاااازه هااار زماااانی

 روز و شاااب پیوساااته باشاااد برقااارار

 غیااار ایااان دیگااار بهاناااه در میاااان

 غیااار تاااو دیگااار نباشاااد والسَّاااالم 

 م بحاااار و باااارّ عااااالمی زو مکاااارّ

 شااد عَلَاام در جملااه مَحسُوسااات هاام

 نساال او را شااد پاادر مااادر مزیااد    
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ٌ مِنَ الْاَبِِ و بیعی ُ ع شَرُ اَشْي اء اَرْ بیعیخُلِقَ ا ِنْس ان مِنْ اَرْ»قالَ النّبِی ص لّی اهلل عليه و سلَّم 

 «ٌ مِنْ خَزَائِنِسِت مِنَ ا ُمِّ و  بیعی ٌَارْ
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 چااارده چیااز اساات آدم را سرشاات  

 چاااار از پااادر ،ماااادر باااودچاااار از 

 هاا چناین  استخوان و پوست باا ر  

 و مو از مادر اسات  گوشت با خون شَحم 

 آن ششِ دیگر که از فضال خداسات  

 رُوح و لَمْسُ و شَمّ و ذَوْق آمد یقاین 

 پنجاای نهااان ،پاانج حااسّ ظاااهر و 

 هاار یکاای در ساارحدِ خااود معتباار  

 پااانج سااارهنگ شاااریف پُرفتاااوح 

 حاالّ و عقااد مُلااک اناادر دستشااان  

 فاااق جملااه باشااد چااون بااه هاام  اتّ

 عقل و علم و عشق و قلب و نفس دان

 گاار خااالف آیااد ز نفااس بَدسااگال  

 دل نااادیمِ حضااارتِ سااالطان باااود

 یاباد کماال   علم و عشق از عقال مای  

 ایاان بااود عقاال معاااد و عقاال کاال  

 رسدشان تاا بادان سارحد کماال     می

 این همه انعاام و لطاف و داد تُسات    

 نماااسااوی قاارب و اُنااس باشااد ره  

 دادی امااااانم در حاااارم  از کاااارم

 سال عشرین، در حرم از محآ جاود 

 مبااادأ ایااان ناماااه و انجاااام ایااان 

 هاای تاو در جملاه حاال    شُکر نعمت

 رشاااتۀ ایااان سلساااله گشاااته دراز 

 شُکر هر یاک حلقاه چاون سااز آورد    

 جمله زان ترکیاب باشاد خاوب و زشات     

 آن شاااشِ بااااقی ز فضااالِ دادگااار  

 بااا همااه پَاای از پاادر باشااد یقااین    

 ایاان یقااین دان گفتااۀ پیغمباار اساات

 شانو تاو راسات   برشمارم یک به یک ب

 سمع گوش و بیانشِ چشامت هماین   

 مُلااک تاان را زیاان حااواس آباااد دان 

 پاساااابان جملااااه ارکااااان بشاااار  

 کاارده حااق در خاادمت ساالطانِ روح 

 گااااه در ملکناااد و گاااه در المکاااان 

 زنند در ملاکِ جاان طبال و عَلَام     می

 غالااب و مغلااوب بااا هاام ایاان و آن   

 باشد انادر مُلاکِ تان جناگ و جادال     

 ودنفاااسِ امّااااره هاااالک جاااان بااا  

 اناادک اناادک در ماارور ماااه و سااال  

 هساات در عقاال معاشاات عااین ذُل  

 واصااال آیناااد در وصاااال الیااازال   

 هم باه ساویِ بازگشات ارشااد تُسات     

 حَبّااااذا اهللُ یَهْاااادِیْ مَاااانْ یَشَااااا  

 ناماااه در قلااام کآمااادم ایااان شاااوق

 بااود کاااین زیبااا نگاااارم رخ نماااود  

 العاااالمین در حااارم شاااد شاااکر ربّ

 هست چون شیر و شاکر دور از ماالل  

 ته بر هار حلقاه صاد شاکر و نیااز     بس

 هااار نفاااس صاااد پاااردۀ راز آورد   
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 گرچااه شُااکرِ آن نیااارد باار زبااان    

 از شاااجر آری ثمااار و ز میااا  آب  

 کشتی تن چون کند هار ساو هاوس   

 ایان گیارودار   از تو شد بر تخاتِ تان  

 ای تااو باار خاااکِ باادن از نااور جااان

 ایاان نفااس کااز تااو بلناادآوازه کاارد  

 چااون شاامیم اُنااس تااو باااد آورد    

 جان مان گار از پای شاکرت خمیاد     

 آن نساایمی کااو دمااد از سااوی تااو  

 باغ تن از فضل تو چون گلشن اسات 

 ای دو شااامع دیاااده از کَااارم  داده

 ناارگسِ جااود تااو در باااغ تاان اساات 

 راف سَار ام زیان دیاده بار اطا     گشته

 ایاز کَاارم هاام گااوشِ هوشاام داده  

 ایبشاااانوم از هاااار جهاااات آوازه 

 ساامع اذعااان کالماات هاار زمااان    

 پُر شده این دو صدف زان گوهراسات 

 تشنه لب، بر سااحلم در پایچ و تااب   

 ای ماااارغ زبااااان در بیااااان آورده

 هااا بااا دل زار حاازین  زیاان سااخن 

 دفتاار تاان را زبااان شااد یااک ورق   

 نیااارم یااک ورق را خااوانمش   ماای

 هااا کاانم ماان زان ورقنعماات شُااکر

 ف نیااک از مَشااامای یااک مشاارِداده

 مسکنِ جان قصار تان کاردی یقاین    

 دم از شش جهت زین پنج بابدم به

 هاا پسات و بلناد   با هماه محساوس  

 گفتااه بااا حِسَّاام ز عااالم جملااه راز  

 ای با اصل خود یکسان به هام نسخه

 لیااک باشااد غلغلااش در جااان، نهااان

 خون کنای در نااف آهاو مُشاک نااب     

 کِشااای او را تاااو از بااااد نفاااس مااای

 حشاااامت روح ساااالیمان اقتاااادار 

 کااارده جااااری از حیاااات، آبِ روان 

 هاار نفااس زان نعمتاای نااو تااازه کاارد

 هاااایِ تاااو یااااد آوردشاااکر نعمااات

 ی دیگاار کشااید شااکرِ نعماات نعمتاا 

 جااان فزایااد هاار نفااس باار بااوی تااو 

 اسااتدیاادۀ دولاات هاام از وی روشاان

 روشااان و بینناااده در ناااور و ظُلَااام 

 اسات کآن مرا پیوساته چشام روشان   

 از هماااه ملاااک و مالیاااک بااااخبر  

 ایباااب وی از شااش جهاات بگشاااده 

 ایوز پااااای آوازه فضااااال تاااااازه  

 گشااید ملاک جاان    ،تخت دل گیارد 

 اسات گَه به قَعر بحر و گااهی بار سار    

 هاا حِاسِّ آب  لیاک یاابم زیان صادف    

 وز بااارای او قفاااس کاااردی دهاااان 

 در بباااینگلشاااننعااارۀ بلبااال باااه 

 زان ورق هاار لفااد باشااد یااک دَرَق  

 زآنکاااه انااادر حااارفِ اوّل ماااانمش  

 نعماااات آفاااااق و انفااااس متّفااااق

 کاااآورد از باااویِ تاااو هااار دَم پیاااام

 پااانج در بگشااااده در وی همچناااین

 آورد جاساااوس حِاااسّ مااان کتااااب

 را، پیوناااد و بناااداز کااارم دادی مااا

 عالمی دیگر باه جاز ایان کارده سااز     

 خوش مشابِه، هر دو، در حارف و رقام  
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 چااون بخااوانم، بنگاارم اناادر مثااال  

 نای سااردار ایاان ملکاام یقاای کاارده

 لطاافِ تااو کلّاای بااود در حااقّ ماان  

 تااان در میاااانِ صاااورتِ جااازویِّ  

 موجۀ بحارِ کارم چاون واصال اسات     

 چون به او ملحاق شاود فایآ کارم    

 شااایوۀ منصاااور ازو گاااردد عیاااان 

 خواه بیرون آر و خواهی کن خماوش 

 جان و دل چون واقاف اسارار گشات   

 کاوت و خیاال  عالَم ملاک اسات و ملْ  

 ایااان هماااه باشاااد عطاااای داورم  

 ن خااک را شاکل نماود   هم نباود ایا  

 لطف تاو گساترد چاون خاوان کارم     

 جان و دل باا نعمات تاو کارده خاو     

 چاون خساتۀ عِصایان تُسات     طالبی

 از کااااارم او را دلااااای آگااااااه ده 
 

 جملااه محسوساااتم آیااد در خیااال   

 ای دساات تصااارّف هاام دریااان  داده

 هست محسوسات جازوی زان ساخن  

 معناای کلّاای، عطااا کااردی بااه ماان  

 اسااتدرّ فضاالِ تااو صاادف را حاصاال 

 آن صادف شَااقّ گاردد و پاشااد ز هاام  

 جااان فشااان باار ساار دارِ فنااا خااوش

 دائماااً چااون بحاار باشااد در خااروش 

 عاااالم عقلااام سراسااار یاااار گشااات 

 همچنین غیاب و شاهادت بار کماال    

 پیکااارمورناااه مااان خااااکی و فاااانی

 هاام تااو آوردی ز لطفااش در وجااود  

 در عاادم زان خااورد و بیاارون زد علاام

 هاار نفااس زان بهتااری بنمااوده رو    

 دارویِ او شااااربت غفااااران تُساااات 

 جانااااب درگاااااه خویشااااش راه ده 
 

 

 ۀ خاتمه در تحسين قلم شورانگيز و مدح فصاحت ویتتم
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 خامااه تااویی گااوهر نثااار    ای ناایِِ 

 کاتاااب وحااای الهااای زیااان رقااام 

 امر و نهای دوسات از تاو شاد عیاان     

 ی باااروناز نیساااتان قِااادم رفتااا  

 گااه باارون آری نااوای زیاار و باام    

 گااه روی در بحاار وحاادت اناادرون  

 گه به وحدت گه باه کثارت در خاروش   

 چون کنای تاو غَاوص دریاای دوات    

 در ناااوایی گااااه و گااااهی مُشاااکبار  

 در رقااام پیااادا تااارا سِااارّ قِااادَم    

 باار نوایاات جااان فشااانده عاشااقان   

 هااا بَهاار جنااون   تااا نمااایی نغمااه  

 تااااو گلاااازار ارمگااااه شااااکفته از 

 برکشاای از دل، نااوا چااون ارغنااون   

 رفتااه، زان کیفیّاات از عشّاااق هااوش 

 از دمِ تاااو سااابزه رویاااد در جهاااات 
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 ایگرچااه در ظلمااات، زحماات بُاارده

 ای از ساار، قاادم اناادر طلااب  کاارده

 لیااک همچااون اَبْاارِ نیسااان در بهااار 

 هااای حااروف اناادر نهااان در صاادف

 ذات خضر معنی با تو هماره شاد باه   

 دم از لااااذّت آثااااار تااااو  بااااهدم

 چون خضر لب از سخن تار ساازیَش  

 ایساابزۀ خطّاای کااه در وی کِشااته 

 هااای آن کاارده نثااار  نجاام معناای 

 تاا نکااردت آن شاب هجااران هجااوم  

 همچو خضر، از مقدمت در هر مکاان 

 بوالعجااب مرغاای کااه اناادر شاخسااار

 حااد کااه نایااد در بیااان معناای باای

 کرده ترکیب از خس و خاشاک حارف 

 در ظاهر باود خاشااک و خاار    گرچه

 چااون تااو بااا منقااار سااازی آشاایان 

 شاهدِ معنای چاو خاود را جلاوه داد    

 مثاال  اش چون ناور پااک و بای    سایه

 هااا از عیااب، دورچااون سااوادِ دیااده

 تا که از بارج تاو ایان خورشاید ناور     

 از سااوادش هاار طاارف پرتااو فتاااد   

 تااانتاااو ای سااایم  از نهاااالِ قااادِّ 

 هست چون شمعت، زبان تیزی ز نور

 چون سخن، آتش به جانات در زَدَسات  

 ایحیااااااات آوردهای آبقطااااااره

 ای در ظلماااتِ او روز و شاااب رفتاااه

 هااااای تُساااات دُرِّ شاااااهوارقطااااره

 ریاازد از تاااو دُرِّ معنااای هااار زماااان 

 هایاات چکااد آب حیااات  کااز رقاام 

 ر تااوهااا شااربت اساارا خااورده جااان 

 ر ساااازیَش در بقاااا وجهااای مقااارّ  

 ایریحااااانِ بقااااا بنوشااااته خااااطت

 از ساااااوادِ لیااااال، اناااااوار نهاااااار

 صبح وصالت روی ننماود ایان نجاوم    

 رویااد بااه قاادرت در زمااان ساابزه ماای

 ساازی از خاشااک و خااار   آشایان مای  

 از رقاااوم حااارف بنماااایی عیاااان   

 هااا سااازی و بنمااایی ز طَاارف  خانااه

 بلباالِ معنیساات در وی صااد هاازار   

 کنااد مساااکن در آن  طااائر قدساای  

 باار بیاضااش سااایه افتاااد از سااواد    

 خاوش نمایاان اناادر آن ساایه جمااال   

 ولاای معناایش نااور  ،صااورتش سااایه

 گشت طاالع، تافات بار نزدیاک و دور    

 چشم گیتی گشات روشان زان ساواد   

 سااانبل تاااو ریختاااه بااار یاسااامن  

 ناااورِ تاااو در دود تاااو باشاااد ساااتور

 از دروناات دودِ آن ساار باار زَدَساات   
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 سااایۀ ایاان آتااش ماان گشاات دود  

 شرحه همچو نای جاانم بساوخت    شرحه

 سوخت چون نی ز آتشِِ عشاقم درون 

 ای چااون نخاال اناادر بوسااتانرسااته

 هااای تااو چااون دُرِّ عَاادن ای سااخن

 هساات بسااتانی چااو فااردوس باارین

 هاار بیاات، حااوری اناادر آن    سااایۀ

 گاار هاار یکاای از منظاار خااود، جلااوه

 تاا چناد ازیان قاال و مقاال     ! یطالب

  کننااددر رهِ حااق کااارِ بااازی کاای 

 چون قلام خاالی میاانی تاا باه کای      

 کان در ره حاق روز و شاب    کاار مای  

 قاارب شاااهان کااس نیابااد رایگااان  

 فشااانی کاان باه دیاان احماادی  جاان 

 اناااد بهااار شاااغلت از عااادم آورده  

 باااز گاارد از جملااه سااوی یااار شااو  

 خلقااات آدم ازیااان شاااد معتبااار  

 شاان در وجاود  حق چاو آورد از عدم 

 فااایآ حاااق از لُجّاااۀ بحااار قااادم 

 تاااا شااااود شایسااااتۀ آن بارگاااااه 

 شاارمی باادار  ،دم ماازن دیگاار دال 

 نامۀ تو جملاه گار جُارم و خطاسات    

 خااطّ عفااوش باار ساار ارقااام کااش  

 تااا چااو انجااامم ز تااو آغاااز شااد     

 د، وانمااودنااور خااود، در سااایۀ خااو  

 ات آتااش فروخااتتااا دم ماان از ناای 

 از دمِ تاااااو دود آن آماااااد بااااارون

 هاار زمااان ریاازی رطااب باار دوسااتان

 هاای تاو چاون مشاک خاتن     وی رقم

 کرده در هر بیات مَساکَن حاور عاین    

 گااار از بهااار جاااان طالباااان  جلاااوه

 تاب زلاف افکناده بار شامس و قمار     

 چنااد پیچاای در خیااال زلااف و خااال

  اهلِ حاق شاغل مجاازی کای کنناد     

 ار کاان قااولِ زبااانی تااا بااه کاای   کاا

 کان طلاب  خور و میاز جگر خون می

 بایااد آنجااا بااذل مااال و تاارک جااان 

 تاااا ز حاااق یاااابی بقاااای سااارمدی 

 اناااد لیااک از فعااال تاااو باااس آزرده 

 بگااذر از گلخاان سااوی گلاازار شااو    

 گشاات حکاام او روان در بحاار و باار   

 هااا نمااود باااز باار هاار یااک تجلّاای   

 رسد بار هار یاک از لطاف و کارم      می

 و قاااارب پادشاااااهمحاااارم اساااارار 

 خویشااتن را تااو باادان حضاارت سااپار

 محااو آن موقااوف فضاال کبریاساات   

 رحمتااای آغااااز و بااار انجاااام کاااش

 باار رخاام زان بااابِ رحماات باااز شااد 
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 ناماااۀ شاااوق از تاااو آغااااز آماااده  

 بلکااااه آغاااااز اَلَسْاااات و کائنااااات

 کُنْااتُ کَنْاازًا مَخْفِیاااً شااد آشااکار    

 أ و انجااام هاار چیاازی ز تُساات مباادَ

 شاااد ز تاااو آغااااز و انجاااام هماااه 

 ناماه ناامی شاد ز تاو    شکرِ تاو کاین  

 بحاااری و عاااالَم هماااه اماااواج تاااو

 بحاار جااود تُساات در جناابش ماادام
 

 جااانِ پاکااان زان بااه پاارواز آمااده    

 از تااو شااد اظهااار اسااما و صاافات    

 زان جماااال و خاااال و زلاااف تابااادار

 کی شود بای باودِ تاو چیازی درسات     

 بااار در عفاااوت، سااارانجام هماااه   

 ر حاااریم کعباااه شاااد اتماااام او   د

 مَاسِاااوَای تاااو، هماااه محتااااج تاااو  

 بااااقی و پایناااده دائااام والسّاااالم   
 

 

 در بيان تاریخ ابتدای نظم کتاب و ختم آن و عدد ابيات آن

 

4191 
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4911 

 

 

 

 

4911 

 ه ای ولااددر جُمااادی ایخاارینْ مااا 

 باااود در روز دوشااانبه چاشاااتگاه  

 ماادّت تاااریخ ایاان حاارف و رقاام    

 ابتاادا در ظاای و ماایم و زی رسااید  

 سال و شاش ماه ای کارام   مدّت یک

 گاار فتوحااات حاارم خااوانی رواساات 

 اهلل آماااادهکعبةةةةةایااان فتااااوح از  

 فتح فیضش رُکن و حجر است و مقاام 

 در صاافا و مااروه او را شااد حضااور   

 یبدارد از عَرْفااات و مینااا هاام نصاا 

 سااهو و نقصااان گاار بااود اناادر رقاام 

 اهااال دل را خُلاااق اللّهااای باااود   

 همچااو ناای ماان ترجمااانم در میااان

 زآنکاااه هنگاااام عباااادت در حااارم 

 نااااز پاااای ت کیااااد در حُساااانِ اَدا

 رسااید از غیااب قلاابم باار زبااان  ماای

 ماااه فکناااده جِااارم در بااارج اساااد  

 ثالااث و عشاارین گذشااته بُااد ز ماااه  

 نهصااد و چاال بااا، نُااه آمااد در قلاام   

 ت کشاید ختم نظماش تاا بادین مادّ    

 در حاارم شااد نظاام ایاان نامااه تمااام 

 کااین فتااوح از نعااتِ خااتمِ انبیاساات 

 هااااای آگاااااه آمااااده مااااونس دل

 رشاااح زمااازم قرباااتِ بااااب السَّاااالم

 پاک شاد در ساعی چاون مااءِ طهاور     

 یافتاااه نَفْحااااتِ اَلطااااف حبیاااب   

 اهااالِ دل اصاااالح ساااازند از کااارم 

 راهاای بااود ساااتر هاار نقااص و باای  

 ای دوسااتان ،باای ماان آمااد در بیااان

 تر زان یافتااااه در دل رقاااام بیشاااا

 تفکّااار، بلکاااه از فضااال خااادا   بااای

 تاااردّد هااار زماااان  ریاااا و بااای بااای

141 
 

149 
 

111 
 



 دیحمّم ةنامشوق  168
 

 

 

 

 

4931 

 

 

 

 

4931 

 

 

 

 

4921 

 

 

 

 

4921 

 

 

 

 

4911 

 

 

 

 

 زآنکاااه دل را باااود اوقااااتی دگااار  

 چااون فاارایآ بااا ساانن بااا نافلااه   

 چون طواف و چاون تاالوت غیار آن   

 سااحرگاهان مجااال گاااهی در گاااه

 یافاات صااورت بیشااتر اناادر سااحر  

 پاانج هاازار ابیااات باشااد ای پساار   

 پااانج حِاااسّ ظااااهر و پااانجِ درون 

 نماسات هم به صورت هم به معنی ره

 گر شود اُنست به خوانادن ای سانی  

 چون به جِاد خاوانی تاو او را بیشاتر    

 تااا چنااان گااردد کااه بگشاااید نقاااب

 رفاااع گاااردد ظلمااات بیگاااانگی   

 یااازالبرخاااوری از بااااغ وصااالش ال

 ره نمااا گااردد باااه اطااوار جناااون   

 محااارم اسااارار گاااردی بعاااد از آن

 بهاار ایاان عرفااان و ملااک دار و گیاار

 ای دل آخر همرهی کُن بهار دوسات  

 زماان ای دل آخر همرهای کُان یاک   

 وارهاااان خاااود را ز گااارداب باااال  

 چااون حسااین مجتباای ره باار باارون

 جان فشاانْد و از باال خاود را رهاناد    

 ثاار گر وفا داری تو هام جاان کان ن   

 وفاااا بگاااذر از دنیاااایِ دونِ بااای  

 چاون باالل و باوذر و سالمان شااوی    

 محااارم خاصّاااان درگاهااات کناااد 

 رسدیااو را باار تااو نباشااد دساات    

 بااا مااراد خااویش گااردی شااادکام   

 ای نظااااام اوّل و آخاااار بااااه تااااو

 گر کنی لطف و عنایات، دور نیسات  

 هاار یکاای در وقااتِ خااود اناادر گااذر 

 همرهااای کاااردن دگااار باااا قافلاااه 

 ورد صاابح و شااام و ذکاار مسااتعان   

 وقاات حااال  ،وارد خااود  یااافتی دل

 گشاات فااایآ فاایآِ فضاال دادگاار  

 چاون حاواس خمساه در جسام بشار     

 ونشااک و ظُناا در بشاار پیداساات باای

 جملااه، اوصاااف حبیااب کبریاساات   

 جااان و دل یابااد بااه غایاات روشاانی 

 طااارف برقاااع برگشااااید هااار نظااار

 گاار بااا عااارضِ چااون آفتاااب   جلااوه

 اُنااس وحاادت بخشااد و همخااانگی   

 محااو گااردی زان جمااالِ باار کمااال  

 وز جنااون آرد بااه تمکااین و سااکون  

 زناااده ماااانی باااا حیاااات جااااودان 

 خوش باود مُاردن دریان ره ای فقیار    

 این قِشْار و پوسات   چند باشی در غم

 حاادّ و کاارانتااا رساای در فضاال باای 

 چنااااد باشاااای مبااااتالی کااااربال 

 واره از شااامر و یزیااادِ نفااااس دون  

 سااارا شااااهانه رانااادجاناااب دولااات

 تااا شااوی در دیاان و دنیااا شااهریار   

 تااااا بیااااابی ذوق دیاااان مصااااطفا 

 محااارم درگااااه آن سااالطان شاااوی 

 وز کمااااینِ دیااااو آگاهاااات کنااااد

 چون بود در شهرِ جان مهرش عَسَاس 

 یاااق دیااان احماااد والسَّاااالمبااار طر

 وی فتااوح باااطن و ظاااهر بااه تاااو    

 لطااف تااو، مساارور نیساات  ای باایذرّه
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4941 

 هساات بااودِ جملااه، از احسااان تااو  

 خلعاات احسااان و غفااران ای کااریم 

 احماااادی تااااانباااار جمیااااع امّ 

 ................................................یااااا رب 

 و باار آباااد باااد   تااا ابااد ایاان باااغ  

 هر کاه خواناد و آنکاه بنویساد دگار     

 یافاات زیناات از دعااا تَاامَّ الکااالم    

 

 هاار یکاای را چشاام باار غفااران تااو   

 پااوش در مااا تااا شااویم ایماان ز باایم 

 لطااف کاان یاااربّ بااه فضاال ساارمدی

.........................................................* 

 اهااالِ دل دائااام درو دلشااااد بااااد   

 کرامتشااان بااه ساار  حااقّ نهااد تاااج 

 باار رسااول و آل و اصااحابش سااالم   

 

 هار دم و هار ساعتی تا یاوم دین

الِحیاناب  ار جمیع تابعیان و صَ

**** 
 قَااادْ تَااامَّ کتَاااابَتِی بِعَاااونِ الْوَهَّااااب 

 گر سهو و خطایی شاده باشاد واقاع   
 

 امیااد کااه باشااد همگاای رای صااواب  

 رَبِّ اغْفِرْلااای اَنْاااتَ کَاااریْمُ التَاااوَّاب  
 

 

زادها اهلل تشرفاا   تعظمما فوم   المعظمی ِ المشرف  هاب فی مکت الکتاب بعون الملک الوّتمّ

الربوع السادس عشر من شهر شعبان المکرمْ  سن  خمسمن   تسعماف  علی فاالا مر الح مر 

 للممن الم منمن   الم منات  المعترف بالذنب  الت صمر ساقی بن سلممان عای اهلل عن 

 عالممنآممن ربَّ ال
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 171  تعلیقات
 
 

 

 
 

 تعليقات

 

وَ أوحَی رَبُّکَ إلیَ النَّحل أنِ اتَّخِذِی مِنَ الجِبال بُیُوتاً وَ »: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک 2-1

الً کُلِّ الثَمَةراتِ فَاسةلُ ی سُةبُلَ رَبّةکِ ذُلُة      ْثُمَّ کُلِی مِن* مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعرِشُونَ 

یَخرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرابٌ مُختَلِفٌ اَلوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنّةاِِ اِنَّ فةی ذلِةکَ ةیَةةً لِقَةوم       

هاای  هاا و درختاان و ساقف   خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کاوه : «یَتَفَ َّروُن

های شیرین تغذیه کن و راه پروردگارتان را باه  سپس از میوه* رفیع منزل گیر 

های مختلف بیرون آیاد  ها شربتی شیرین به رنگپوی، آنگاه از درون آنطاعت ب

، نحال )در ایان عبرتای اسات    را که شفای مردماان اسات و صااحبان اندیشاه     
32/29-21). 

وَ لَقَد خَلَقنَا االِنسانَ مِن ساللَة  »: مصرع اول اشاره دارد به آفرینش انسان از خاک 3

 .(2/2انعام، )؛ (21/32مؤمنون، )خالص آفریدیم همانا آدمی را از گل  :«مِن طین 

خداوند ملک خود را باه   :«وَاهللُ یُؤتِی مُل َهُ مَن یَشَآءُ» :مصرع دوم م خوذ است از

 .(2/241بقره، )هرکه خواهد بخشد 

تارین انساان و نیاز باه     به عنوان کامال ( ص)اشاره دارد به خلقت حضرت محمّد 4

کاه انساان را در   : «قنَا االِنسانَ فِی أحسَنِ تَقةویم  لَقَد خَلَ»: خلقت اشرف مخلوقات

 (.91/4تین، )بیافریدیم ( نیکوترین مراتب صورت وجود)مقام احسن تقویم 

ما کةانَ مُحَمَّةدٌ   »: ۀاشاره دارد به رسالت حضرت ختمی مرتبت؛ آیۀ مبارک: خاتم ک  5

: «تَمَ النَّبیةیّنَ وَ کةانَ اهللُ بِ ُةلِّ شةیءٍ عَلیمةاً     أبَآ اَحَدٍ مِّن رِّجالِ ُم وَ لَ ِن رَّسُولَ اهللِ وَ خَا
پدر هایچ یاک از ماردان شاما نیسات، لایکن او رساول خادا و خااتم          ( ص)محمّد 

 .(11/41احزاب، )امور، آگاه است  ۀانبیاست، خدا همیشه بر هم

. اسات ( ص)رحمت جهانیان؛ منظور رسول خدا، حضرت محمّد  :لِلعالممن حم  ری 

                                                
 .آیه است شمارۀسوره و شمارۀ سمت چپ ممیز، نشانگر  شمارۀشمارۀ سمت راست ممیز، بیانگر *( 
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ای رساول ماا تارا    و : «وَ مَآ اَرسَلناکَ ااِلّ رَحمَةةً لِلعةالَمِین  »: ۀۀ مبارکم خوذ از آی

 (.23/311انبیا، )علم نفرستادیم مگر آن که رحمت باشی برای اهل

وَ اِذ قَةالَ عِیسَةی ابةنُ مَةریَمَ یَةا بَنِةی       »(: ص)های رسول اکرم یکی از نام: احمد 6

مُّصَدِّقاً لِّمَا بَینَ یَدَیَّ مِنَ التَّورَاتِهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُول  یَأتِی  إسرائِیلَ اِنّیِ رَسُولُ اهللِ اِلَی ُم

: و هنگامی که عیسی بن ماریم باه بنای اسارائیل گفات     : «مِن بَعدِی اسمُهُ اَحمَدُ

همانا من رسول خدا به سوی شما هستم و به حقانیّت کتاب تاورات کاه مقابال    

دهام کاه بعاد از مان رساول      ماژده مای   کنم و نیز شما رامن است تصدیق می

 (.23/2صف، ) بزرگواری که نامش احمد است، بیاید

 -صالی اهلل علیاه و آلاه    -حضرت محمّد بان عباداهلل بان عبادالمطلب      :محمّد 

در مکّاه  .( م 111)پیغمبر اسالم است که از آمناه دختار وهاب در عاام الفیال      

 33و در ربیاع االوّل ساال   در چهل سالگی به پیامبری برگزیده شاد  . متولّد شد

اشااره دارد باه آیاۀ    . در شصات و ساه ساالگی رحلات فرماود     .( م 212)هجری 

محمّاد نیسات مگار    : «وَ مَا مُحَمَّدٌ ااِلّ رَسُول  قَد خَلَت مِن قَبلِةهِ الرُّسُةلُ  »: ۀمبارک

 (.1/344آل عمران، )پیامبری از جانب خدا که پیش از او نیز پیامبرانی بودند 

کسای کاه خادا او را از مخالفات اوامار و ناواهی        .(تصـ )اک، پااکیزه،  پ :طاهر 

از اساامی   .(، سجــ  .فر)ها حفد کناد  شرعی معصوم داشته باشد و از آلودگی

 (.ص)حضرت محمّد 

همانا پیروزی دادیم ترا پیروزیی : «اِنَّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُّبیناً»: ۀم خوذ از آیۀ شریف 7

 (.41/3فتح، )آشکار 

خوشه چین کسی باودن، از احساان و    .(کنـ ): ریزه چين خوان کسی بودن 

 .نعمت کسی برخوردارشدن

سُةبحَانَ الَّةذِی أسةرَی بِعَبةدَِِ لَةیالً مِّةنَ       »(: ص)اشاره دارد به معراج حضارت محمّاد    8

ایاتِنَةا اِنَّةهُ وُةوَ السَّةمِی ُ     المَسجِدِالحَرَامِ اِلیَ المَسجِدِ االَقصَا الَّذِی بارَکنَا حَولَهُ لِنُرِیَهُ مِةن  

را از مساجد  ( ص)پاک و منزه است خدایی که در شبی، بنده خود محمّاد  : «البَصِیر 

حرام به مسجد اقصایی که پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساخت سیرداد تاا آیاات   

 (.31/3اِسراء، )خود را به او بنمایاند که خدا به حقیقت شنوا و بیناست 

آنچه بنده را به طاعت حق نزدیک کند و از معاصی دور  .(تصـ )ربانی مه :لطف 9
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 .(.سجـ  ،.فر)کند؛ پرورش دادن عاشق را به طریق مشاهده و مراقبه 

  .جرأت .(کنـ ): ز هره

های زمینای و آسامانی را بارای    شاعر معتقد است، خداوند بهشت و تمام نعمت 11-11

آماده   41، ص 2شارح تعارّف، ج   در . آفریاده اسات  ( ص)وجود حضرت محمّد 

مَا خَلَقتُ الةدُّنیا وَاةخةرةَ وَ ال السَّةمواتِ واالَروَ و ال    ( ص)لَو ال محمّد »: است

العَرشَ وَ ال ال ُرسِیَّ و ال اللَّوحَ وَ ال القَلَمَ وَ ال الجَّنَّةَ وَ ال النَّارَ وَ لَةو ال محمّةد مَةا    

 .«خَلَقتُکَ یا آدَمُ

صحیفۀ نفس که محل ارتسام صورت کلیه موجودات عالم  .(ـ ، تص.فلـ ) : لوح 

 .سفلی است

 .ملک و قدرت باری تعالی و تدبیر او؛ فلک هشتم .(تصـ  ،.فلـ )تخت : کرسی

 (.حرف اضافه)با : اَبا

قُل اَرَایةتُم  »: ۀآب جاری و روان، آب صاف و گوارا، م خوذ از آیۀ شریف: ماء معين

ی رسول ما باز بگو به دیدۀ ت مال  ا: «مَن یَأتی ُم بِمَاءٍ مَعین إن أصبَحَ مَاؤکُم غَوراً فَ

جاز  )بنگرید، آب که مایۀ زندگانی شماست صبحگاهی اگار باه زماین فارو رود     

 (.21/11ملک،) کیست که باز آب گوارا برای شما پدید آورد( خدا

قُلنةا   وَ اِذ»: باه فرشاتگان  ( ع)اشاره دارد به فرمان خدا برای سجدۀ حضرت آدم  12

و هنگامی که فرشتگان را گفتیم به آدم ساجده  : «لِلمَالئِ َةِ اسجُدُوا أِلدَمَ فَسَجَدُوا

د آماده از  هاای متعادّ  ؛ این مفهوم در آیه(21/332طه،)کنید همه سجده کردند 

 (.31/11کهف، )؛ (31/23اِسراء، )؛ (1/33اعراف، )؛ (2/14بقره، ): جمله

ر؛ ابوالبشار؛ خداوناد وی را خلاق کارد و در     پدر ناوع بشا  . نخستین انسان: آدم

ممنوعاه نزدیاک    ۀرا آفرید و چون آدم و حوّا باه میاو  « حوّا»بهشت جای داد و 

  .شدند آنها را از بهشت اخراج کرد

باود و  ( ص)از نظر گوینده نخستین چیزی که خلق شد عشق به حضرت محمّد  14-13

مدند، سبب خلقت و آفرینش تمام موجودات و کائنات به خاطر عشق او بوجود آ

 لَوالکَ لَمةا خَلَقةتُ  »: اشاره دارد به این حدیث قدسی. داندمی عشق محمّدیرا 

 (.312احادیاث مثناوی، ص  )آفریدم ها را نمیاگر تو نبودی، من فلک: «االَفالک

 :فرمایدمولوی می
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 با محمّد بود عشق پاک جفت»
 

 «بهر عشق او خدا لوالک گفت 
 

 (2111،  1مثنوی، )

در عرفان تقرّب بنده است به مقتضای عنایات خداوناد کاه در     .(تصـ ): جذبه

طی منازل به سوی حق بدون رنج و سعی وی، همه چیز از طرف خداوند بارای  

 .(.سجـ  ،.فر)او تهیه شود 

؛ آنچاه  (خصوصااً )محدثات ( عموماً)در فلسفه موجودات جهان  .(فلـ ): کائنات

 .(.معـ  ،.فر)د از عناصر بدون مزاج و اختالس آیشود و پدید میحادث می

موجاودات عاالم باه جاز موجاود       ۀدر فلسافه کلیّا   .(فلـ )موجودات : ممکنات

موجوداتی که از ذات خود اقتضایی نداشته باشاد ناه   . واحدی که مبدأ کلّ است

 .(.معـ  ،.فر)اقتضای وجود، نه اقتضای عدم 

ب را آماادۀ فضاای داساتان و سافر     ها، ذهن مخاطا گوینده، با این بیت. ضحـ )

او را راهی سفری پار  ( ص)کند، که عشق به درک ذات حضرت محمّد بلوقیا می

شاود؛  طالبی مای « نامۀشوق»کند و همین جذبه سبب نظم مثنوی مخاطره می

شاود کاه ناه تنهاا     های آغازین براعت استهالل مشاهده میبنابراین در این بیت

بود کاه تماام کائناات از جذباۀ     ( ص)ضرت محمّد ا مشتاق درک محضر حلوقیّبُ

  .(این عشق در کوشش و پویش هستند

قُل اللّهُمَّ مالِکَ المُلکِ تُؤتِی المُلکَ مَن تَشَةاءُ  »: م خوذ از سورۀ مبارکۀ آل عمران 18

یرُ اِنَّةکَ عَلةی   و تَنزِعُ المُلکَ مِمَّن تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ و تُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الخَ

بگو بار خدایا، ای پادشااه ملاک هساتی، تاو هرکاه را خاواهی       : «کُلِّ شَیءٍ قَدیر 

پادشاهی بخشی و از هرکه بخواهی، بگیری و هرکه را خاواهی، عازّت بخشای و    

هر نیکویی و خیر به دست توست و تنهاا تاو بار    . هرکه را بخواهی، خوار گردانی

یَهدِی اهللُ لِنُورَ مَن »: و نیز سورۀ مبارکۀ نور (1/22آل عمران، )همه چیز توانایی 

 (.24/11نور، )کند خدا هر که را خواهد به نور هدایت می: «یَشاءُ

 . 31 (1/22آل عمران، )اشاره دارد به  21

خادای جهاان نیسات جاز     : «اهللُ ال اِلهَ ااِلّ وُوَ الحَیُّ القَیّةوُم »: ۀم خوذ از آیۀ شریف 21

                                                
مثناوی،  : )ارجاع داده شده است و صورت ارجاع  بادین گوناه اسات   ( تصحیح نیکلسون)در این بخش به مثنوی معنوی *( 

 (.شمارۀ دفتر، شمارۀ بیت
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هماین مضامون در مخازن     (.1/2آل عماران،  )پاینده ابادی اسات   آنکه زنده و 

 :االسرار نظامی این گونه آمده است

 ای ز ازل باااوده و ناااابوده، ماااا »

 

 «وی به ابد ماناده و فرساوده، ماا    
 (3ب  / مناجات دومنظامی، مخزن االسرار، )  

 
و  «هَ ااِلّ هُاوَ الارَّحمنُ الارَّحِیمُ   وَ إلهُکُم اِله  واحِد  ی اِل»: ظاهراً اشاره دارد به آیۀ شریفه 23

 (.2/321بقره، )خدای شما یکتاست نیست خدایی مگر او بخشاینده و مهربان است 

 .ای بخشندۀ با گذشت و ای پروردگار بندگان، ای زیبای پنهان، گشایندۀ راه رشد 24

 :فرمایدمولوی می. خداوند: ریبُّ العِباد

 العباااد گفاات شاایر آری ولاای ربّ  »
 

 «نردبااانی پاایش پااای مااا نهاااد     
 

  (929، 3مثنوی، )  
ای ! ای بسیار بخشنده و ای بسیار سزاوار شکر و ای بسیار بردبار ...:فا غاور   فا 25

 !زیبا، ای جلیل و ای قدیم

همانا خادای ماا بسایار    : «اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَ ُورٌ»: شماردشاعر صفات خدا را برمی

خادا داناا و بردباار    : «اهللُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»؛ (11/14فاطر، )ت اسشکرپذیر بخشنده و 

خادا  : «اِنَّ اهللَ جمیةل و یحة ُّ الجمةال   »: و در احادیث داریم (.4/32نساء، )است 

 (. 221، ص 3جامع الصغیر، ج)زیباست و زیبایی را دوست دارد 

تو یاار و  ! بانهای من و خیراندیش منی، ای بسیار مهرتو راز منی، تو تمام نیکی 26

 . یاور منی، تو همۀ هستی من در وجودی

و هام او بسایار آمرزناده و    : «وُدوَ وُوَ الغَفُورُ الوَدُ»: ۀبیت اشاره دارد به آیۀ شاریف 

 (. 11/34بروج،)مهربان است 

تو شکوه منی و نزد توست هر ! تو شکوه منی، نیستی غیر از این! تو عزّت و بزرگی منی 27

 .(هانیکیخیرها و )چیزی 

: «واهللُ المُستَعَانُ عَلَی ما تَصِةفوُنَ »طلب یاری شونده از صفات خداست  :مستعان 28
 (.32/31یوسف، )و خداست که در این باره از او باید یاری خواست 

اشاره دارد باه  . و بگویم ثنایت را( هایت رانعمت)توانم بشمارم نمی :ال اُحصِی ثنا 29

ال اُحصةی ثنةاءع َعلَیةَک َانةَت کَمةا َاثنَیةَت َعلةی        »(: ص)فرمایش حضرت محمّد 

شمار نتوانم کرد صفات را بر تو، تو آنای کاه خاود وصاف کاردی ذات      : «نَفسِکَ
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 : سعدی (.311، ص 3التاج الجامع، ج )خود را 

 اناد که خاصّان درین ره فارس راناده  »

 

 «اناد به ال احصی ازتک فارو ماناده   

  (241سعدی، )                
خدا به حاال بنادگان   : «اهللُ بَصیر  بالعِباد». بینا و دانا، از صفات الهی است :بصير 31

   (.1/31عمران،آل)بیناست 

 .ارشاد و هدایت کسی به سوی طریقت.( تصـ )یاوری کردن؛ : دستگيری کردن

 :فرمایدحافد می
 «و هامارهاان سوارانندروم پایااده مای         من  خجسته کهتو دستگیر شو ای خضر پی»

  (391حافد، )                       
 :کنداین بیت، شعر زیر را از نظامی گنجوی تداعی می 31

 قافلااه شااد، واپساای مااا ببااین    »

 

 «ای کس ما، بی کسای ماا بباین    
 (32ب  / مناجات دومنظامی، مخزن االسرار، )    

    
 :فرمایدحافد می 33

 «هاکجا دانند حال ما سبکباران ساحل       ج و گردابی چنین هایلشب تاریک و بیم مو»  
  (3حافد، )                      
مقاام  . رفع کراهت و تحمّل مرارت احکاام قضاا و قادر    .(تصـ )خشنودی : رضا 37

رضا بعد از مقام توکّل است و همان تسلیم شدن سالک است، خاروج از رضاای   

 ..(سجـ  ،.رف)نفس و آمدن در رضای حق 

نیرویی را گویند که یافته بر آن نقش بنادد   .(تصـ )دل، قلب  ۀصفح: لوح دل 39

 : گویدسعدی در این باب می .(.سجـ  ،.فر)

 «علمی که ره به حق ننماید، جهالت است         سعدی بشوی لوحِ دل از نقش غیر او»  
  (11 سعدی،)                            

و هماه را در  : «وَ حَشَرناوُم فَلَم نُغةادِر مِةنهُم اَحَةداً   »انگیختن، رستاخیز بر: حشر 44

 (.31/41کهف، )صف محشر از قبرها برانگیزانیم و یکی را هم فرو نگذاریم 

روز محشر روز سنجیدن اعمال : «وَالوَزنُ یُومَئِذٍ الحَقُّ»اشاره دارد به  :وزن عم 

  (.1/1اعراف، )است 

 .(.سجـ  ،.فر)صاحبان سرّ و اسرار الهی  .(کنـ  ،.تصـ ) :ارباب راز 46
 : فرمایدحافد می. وفاداران: اه  وفا 47
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 هار آنکاه جاناب اهال وفاا نگااه دارد     »

 

 «خداش در همه حال از بال نگاه دارد  
 (212حافد، )               

 
شاوق  »( ص)عشق رسول اکارم   ۀپروردگارا، به من این فرصت را بده تا به واسط 51-49

ای بنگارم که همۀ عاشاقان را باه وجاد آورد و    او را در نهایت صفا به گونه« نامۀ

ای ظریف دارد باه ساعی صافا و    شاعر اشاره. ضحـ ). قرار سازدمشتاقانش را بی

 (.مبادرت ورزیده است« نامهشوق»مروه و اینکه در مکّه معظّمه به نظم 

 ،.فـر )ار کدورت و دوری از مذمومات پاکی طبع از زنگ .(تصـ )پاکی، خلوص : صفا

معظّمه و کوهی دیگر کاه ماروه ناام دارد کاه حاجیاان       ۀ؛ نام کوهی در مکّ.(سجـ 

  .نامند که از لوازم حج استدوند و این را سعی میمسافت بین صفا و مروه را می

 :فرمایدحافد در این مضمون می 51

 خایز تا از در میخانه گشادی طلبیم»

 رم وصال ناداریاام ماگاار  زاد راه حا

 

 به ره دوسات نشینیم و مرادی طلبیم 

 «به گدایی ز در مایکاده زادی طالبیم

 (121حافد، )                    

و : «وَ قَالُوا رَبَّنَا عَجِّةل لَنةا قِطَّنةةَا قَبةلَ یَةومِ الحِسَةابِ      »: م خوذ از: یوم الحساب
به ماا  به تعجیل و پیش از روز حساب  ای خدا نامۀ اعمال ما را: گفتند( کافران)

  (.11/32ص، ) بده

اوّل درجه شهود؛ ذوق ثمره تجلّی و نتیجه واردات  .(تصـ )شوق و عالقه : ذوق 54

 .(،سجـ .فر). است

  .(، سجـ .فر) .حق .(تصـ )آرزو : مطلوب

باا  ای کاه بلوقیاا   ای دارد به صاندوقچه بیت براعت استهالل دارد و تلویحاً اشاره 55

کند که با خواندن ماتن آن، شایفتۀ زیاارت    گشودن آن به کتابی دست پیدا می

. کندنامه را طی مید به اشتیاق درک محضر او شوقوشمی( ص)حضرت محمّد 

 : کند کهاین مضمون، بیت ذیل از مولوی را تداعی می
 

 قااوّت از حااق خااواهم و توفیااق و الف»
 

 «تا به سوزن بر کنم این کوه قاف 

 (3111، 3مثنوی، )            

جریان امور است بر وفق ماراد و میال حاق و ماوهبتی اسات       .(تصـ ): توفيق

او انجام شود و سالک به هرچاه   ۀالهی که هرکه را ارزانی دارد، کارها موافق اراد

 .(.، سجـ .فر) خواهد، برسد



 دیحمّم ةنامشوق  181
 

اوسات آفریادگار عاالم    : «وُوَ اهللُ الخَالِقُ البةارِیءُ »: ۀهای شریفاشاره دارد به آیه 58

هماناا  : «اِنَّ اهللَ وُوَ الرَّزَّاقُ»؛ (19/24حشر، )امکان، پدید آورندۀ جهان و جهانیان 

 (.13/11ذاریات، )روزی بخشندۀ خلق، تنها خداست 

59  31. 

ای اسات ربّاانی و روحاانی و آن    ضامیر و در عرفاان لطیفاه   .( تصـ )قلب  :دل 61

 .(.سجـ  ،.فر)قه؛ مخزن اسرار حق حقیقت انسان است؛ نفس ناط

اِنَّ اهللَ تَعالَی خَلَقَ خَلقَةهُ  »: باران اندک نور؛ اشاره دارد به حدیث شریف: ر ّ نور 62

فی ظُلمَة  فَأَلقَی عَلَیهِم مِن نُورَِِ فَمَن أَصابَهُ مِن ذلِةکَ النُّةورِ یَومَئِةذٍ اوتَةدی و مَةن      

هاا  ا در تاریکی بیافرید و از ناور خاود بار آن   خداوند مخلوق خود ر: «أََخطَاَُ ضَلَّ

انداخت، هر کس در آن روز، از آن نور بدو رسید، هدایت یافت و هر کاس از آن  

این حدیث به این صورت ؛ (221، ص 3جامع الصغیر، ج )دور ماند گمراه گشت 

أصةابَهُ مِةن   ضَمَن  َِاِنَّ اهللَ خَلَقَ الخَلقَ فی ظُلمَة  ثُمَّ رَشَّ عَلَیهِم مِن نُورِ»: هم آمده

مولاوی در  .(. سجـ  ،.فر) «ذلِکَ النُّورِ اوتَدی وَ مَن اَخطَاَُ ضَلَّ عَن سَوَی السَّبیل

 : این باب می فرماید

 نفس واحد، روح انسانی بود  تافرقاه در روح حایوانای بود»

 «مفتارق هارگز ناگردد نور او   چون کاه حق رشّ علیهم نورَهُ   

  (311، ب 3مثنوی، )             

 ..(شعـ . فر)قرار درمانده و بی .(کنـ ): سوخته پر 63

اگر نبودی تو؛ م خوذ از حدیث قدسی که خادای تعاالی در خطااب باه     : لو ک 64

موالناا چناین   (  34-31) «لَوالکَ لَما خَلَقةتُ االَفةالکَ  »: سرور کائنات فرمود

 : سروده

 ز آنکاااه لاااوال کسااات بااار توقیاااع او»

 

 «جملااه در انعااام و در توزیااع او  

 (2311، 2مثنوی، )            

در تصاوّف الطااف الهای کاه باه       .(تصـ )جامۀ دوخته که بزرگی به کسی بخشد : خلعت

 .(.، سجـ .فر) رسدسالک می

 (.ص)منظور حضرت محمّد : خلعت پو  لو ک

ۀ شاناختن تُسات،   ترا چنان که شایسات : «ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِک»: ما عرفناک



 180  تعلیقات
 
 

ماا   :واصفان حلیۀ جماالش باه تحیّار منساوب کاه     »: به قول سعدی. نشناختیم

  (.12سعدی، گلستان، )« عرفناک حق معرفتک

  .ش نش عزیز است، بلند مرتبه است خدای برتر: عِزَّ شأن  تعالی اهلل تعال 65

ی کَلِمَة  سَوَاءٍ بَینَنا وَ بَینَ ُم قُل یا اَولَ ال ِتَابِ تَعَالَوا اِلَ»: ۀم خوذ از آیۀ شریف: تعال

راساتی کاه    ۀبگو ای اهل کتاب بیایید؛ کلم: «أالّ نَعبُدَ ااِلّ اهللِ و ال نُشرِکَ بِهِ شَیئاً

آل )میان ما و شماست که نپرستیم مگار خادا و باه او چیازی را انبااز نگیاریم       
 (.2/313انعام، ) ؛(1/24عمران، 

چرخناد و  تقاد قدما، افاالک باه دور زماین مای    به اع :چرخ زن بودن نه فلک 68

 . نیز هست «نامهشوق» ۀزمین ساکن است؛ این اعتقاد گویند

قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، »: دور زمین، نه فلک است به ترتیب: نه فلک

« الباروج ةمنطقة منظور از فلک ثوابات،  . مشتری، زحل، فلک ثوابت و فلک اطلس

بر هر یاک از  . ست و بعد از آن ال خالءَ و ال مالءَدر فلک اطلس کوکبی نی. است

عقل اول بیرون از افالک است و بر عقال دوم کاه   . کندافالک عقلی حکومت می

 .(تصــ  )کند و باه هماین ترتیاب آسامان     بر فلک نهم قادر است حکومت می
ها را محل و موطن هر یک از آسمان عزیزالدّین نسفی. جهت علوّ و باال را گویند

مقاام  : آسمان ششم ،مقام ارواح رسل: آسمان هفتم»: ترتیبی دانسته بدینچیز

 . .(سجـ  ،.فر)« آسمان پنجم مقام ارواح اولیا/ ارواح انبیا 

کاه در هار   مکان هستی در حاالی بی (الف: گنجیخدایا تو در زمان و مکان نمی 71

خاصّای  در هماه جاا باودن و جاای     )مکان بودنِ در مکاان  مکان وجود داری بی

 .مختص توست( نداشتن

در  .(تصــ  )عالم الوهیّات جهاان غیاب     .(کنـ )المکان، بدون جا؛ : مکانیبی

  .(.سجـ  ،.فر)از اوصاف سلبیه حق است « المکانی»تصوّف و عرفان 

 ؛(2/311انعاام،  )کند او را هیچ چشمی درک نمی: «ال تُدرِکُهُ االَبصارُ» :م خوذ از 71

و  ؛(24/11ناور،  )ها و زمین اسات  خدا نور آسمان: «واتِ وَ االرَوِاهللُ نُورُ السَّم»

عَجَةَز الواصةفون عَةن صةفِتک والعقةوُل عَةن کُنةِه        » :تدر نهج البالغه آماده اسا  

 .«مَعرِفَتِکَ

موالناا هماین   . منظور واقعیت نور است، حقیقات روشانی، ناور اصایل     :نورِ نور
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 : تعبیر را دارد

 اسات  نورِ نورِ چشم، خود ناور دل »

 بااز نااورِ نااورِ دل، نااور خااداست    

 

 ها حاصل اساات ناور چشم از نور دل 

 «ز نور عقل و حس پاک و جداست کو

  (3322، 3مثنوی، )             
ای خدا حتی پیامبران نیز از درک ذات تو عاجز و حیرانند، هار چناد وجاود هار      72

 .ای دلیل وجود توستذرّه

 .(.شعـ  ،.فر)بیچاره و درمانده؛ فروتن .( کنـ ): بی سر و پا 76

 ،.فـر )در تصوّف اناوار حاصال از تجلیّاات الهای را گویناد       .(تصـ ): خورشيد 77

نيسـت در  . )حقیقت نور خدا و ذات احدیّت؛ به وحدت نیز اشاره دارد.(. سجـ

 ( فنا شده، محو شده در خورشید: خورشيد

اند، رمزی از قشر و پوست ۀزلظلّ و شبح حقیقت است که به من .(تصـ ): سایه

 .(.شعـ  ،.فر)جهان ظاهری؛ تعیّن  .(کنـ ). وجود است ۀهیولی که سای

  .سراسیمه گشتن، ناتوان شدن .(کنـ ):  بی دست و پا شدن

موجودات عالم از آن جهات   ۀهم .(فلـ )خدا  ۀخلیف .(کنـ )حق  ۀسای: ظل اهلل 78

نسان کامل کاه متحقاق باه حضارت     ا .(تصـ )حق تعالی باشند  ۀکه همه نشان

 (.سجـ  ،فر) ذات است
 دریای هستی و هستی مطلق و وحادت وجاود اسات    .(کنـ  ،.تصـ )دریا  :بحر 79

بر اساس اعتقاد پیروان وحدت وجود، جهان وجود و عاالم و آدم، هماه    .ضحـ )

یک وجود است و آن دریای هستی است، با امواج گوناگون و اماواج عاین دریاا    

؛ (وجودناد  موجودات، امواج ایان دریاای  . ر عین حال که غیر دریایستهست، د

در مقابل اماواج کاه کنایاه اسات از     )نهایت حق؛ مقام وحدت مقام ذات و صفات بی

 .(.سجـ  ،.فر) (مقام کثرت

 :فرمایددر این باره مولوی می 81

 حاقت آن ناور و حااق ناااورانیان  »

 بحرِ جان و جاان بحار ارگاویمش   

 

 آن بحرند همچون ماهیاان کاندر  

 «جویمشنایست الیق نام تو می

  (911، 2مثنوی، )              
 (.13)است  13این مفهوم تکرار مضمون بیت  83

عنایات خادا، جاان     ۀکاه باه واساط   ( 1)اشاره دارد به خلقت انسان از خاک  84
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در آن از  و: «وَ نَفَخةتُ فیةه مِةن رُوحةی    »: ۀایست به آیۀ مبارکگرفت و نیز اشاره

 (.11/12ص، )؛ (31/29حجر، )روح خویش بدمم 

و او بهتارین یااری کننادگان اسات     : «وَ وُوَ خَیرُالنّاصِرینَ»: ۀم خوذ از آیۀ شریف 85

 (.1/311آل عمران، )

در عرفان انوار الهی را گویند که بار دل ساالک عاارف، سااطع      .(تصـ ): جلوه 87

 .گردد و او را شیدا کند

 .(.سجـ ،.فر)ت کمال ذات احدیّ .(تصـ )یبایی، جمال، حسن سیرت ز :حُسن
  .(.سجـ ،.فر)و در تصوّف محل تربیت و زندگی زاهدان  .(تصـ )صومعه  :دیر

حضارت  اعتقاد گوینده منش  غم انسان، در جهان مادّی، تنها فراق اوسات از  به  89-88

  :کندمی های آغازین مثنوی معنوی را تداعیاین دو بیت، بیت. حق

 کندکایت میحنی چون  ینباشناو ا»

 اناد کاز نایاستان تاا ماارا بااباریاده

 سینه خواهام شرحه شرحه از فراق

 

 کناادکایت ماایشااهااا از جاادایی 

 انااددر نفیاارم ماارد و زن نالیااده 

 «تاااا بگااویم شاارح درد اشااتیاق 

 (3-1، 3مثنوی، )               
 .(.، سجـ .فر)ق احتجاب به خل .(تصـ )جدایی : فرقت

 .(.شعـ  ،.فر)غم و غصّه زیاد؛ اشک خونین  .(کنـ ) :خون جگر
 :فرمایدحافد می. عارفان .(کنـ ): ارباب دل

 «همّت ارباب دل با توست و اصحاب همم      زنی بر قلب خصمهان نپنداری که تنها می»

  (212حافد، )  
 .(.شعـ  ،.فر)جهان مادّی  دنیای مادی و ناپایدار، .(کنـ ) :خرابات فنا 91

 .خود شدناز خود بی .(کنـ ): از دست دادن عق  و جان و دل

  (.قید است)بطور کلّی، کالً : کلّی

و : «طُ و اِلَیهِ تُرجَعُةون صُواهللُ یَقبِضُ وَ یَب» :ۀمفهوم بیت نزدیک است به آیۀ مبارک 93
 (.2/241بقره، )دید گردهد و همه به سوی او باز میگیرد و میخداست که می

ارسال شاواهد عباد    .(تصـ )فراخی، وسعت؛ گشایش حال، انبساس خاطر :بسط

در مدارج علم و بسط قلب، در حال کشف گویند؛ حالی است بدون تکلّف که نه 

 .(.، سجـ .فر)آمدنش به کسب است و نه رفتن آن به جهد 
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به از مراتب دو مرت .(تصـ )بستن و گشودن، گرفتگی و گشایش : قبض و بسط

 "قابآ "آیاد؛  سلوک است که پس از عبور بنده از حالت خوف و رجا، پدید می

برای عارف به منزلۀ رجا  "بسط"برای عارف به منزلۀ خوف است برای مبتدی و 
سالک چون از مقام محبات عاام بگاذرد، در زمارۀ اصاحاب      . است برای مبتدی

آید و حق تعاالی  و فرو میقلوب و ارباب احوال شود و حال قبآ و بسط بر دل ا

دارد تا به کلّای حظاوظ او را از او   قلب او را همواره میان این دو حال متقلب می
انتزاع خاط اسات از    "قبآ"مراد از . قبآ کند و از نور خودش منبسط گرداند

و مراد از بسط اشراق قلاب اسات   . قلب به جهت امساک و قبآ حال سرور از او

  .(.، سجـ .فر)به لمعان نور حال سرور 
 :داردحافد این پارادوکس را این گونه بیان می 94

 «ما به امید غمت، خاطر شادی طلبیم          چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد»
  (121حافد، )                   
در عرفان ظااهر کاردن کماال معشاوق از جهات اساتغنای از        .(تصـ ): جمال 96

 .(.، سجـ .فر)و رحمت خداوند را نیز گویند عاشق؛ اوصاف لطف 

سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِی السَّموَاتِ واالَروِ وَ وُةوَ  »: ۀنخست سورۀ مبارک ۀاشاره دارد به آی 98-97

هاست همه به تسبیح و ستایش خادای  هر چه در زمین و آسمان: «العَزِیزُالح ِیمُ

  (.11/3حدید، ) یگانه که مقتدر و حکیم است، مشغولند

همانا خدا زیباست و زیباایی  : «اِنَّ اهللَ جَمیل  یُحِ ُّ الجَمال» :اشاره دارد به حدیث 111

 :فرمایدمولوی در این باره می(. 42احادیث مثنوی، ص )را دوست دارد 

 او جمیلسااات و یُحااابّ للجماااال»

 

 «کی جوان نو گزیناد پیارِ زال   

 (19، 2مثنوی، )              

 ..(شعـ  ،.فر)ت کردن ه کردن، دقّتوجّ .(کنـ ) :گو  هو  سپردن

هوشیار شادن، حاواس جماع شادن، از غفلات بیارون        .(کنـ ) :چشم ماليدن

  ..(شعـ  ،.فر) آمدن
 ..(مثنـ  ،.فر)قلب  .(تصـ ): خانه دل 112

 ..(مثنـ  ،.فر)روشنایی باطن دادن  .(تصـ )پاک کردن  :صفا دادن

بیت عاشق توساط معشاوق باه سامت رفاق و      تر .(تصـ )مدارا، مهربانی : لطف

  ..(سجـ  ،.فر)مدارا تا اینکه توان آن جمال در نهایت کمال برای او حاصل گردد 
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اینکاه خداوناد عمال     .(تصــ  )مدد کردن، دست یافتن به ت یید الهی : توفيق 114-113

 ..(سجـ  ،.فر)بندگانش را مطابق میل رضای خود قرار دهد 

، حضرت مولوی در ایان  .(شعـ  ،.فر)خاکی انسان  جسم .(کنـ ): آب و گ 

 :فرمایدباره می

 گلام  امشب ز سیالب دلم، ویران شاود آب و »

 

 «کآمد به میرابی دل، سرچشمۀ انهاار مان   

  (99:4مولوی، دیوان کبیر )     
گشایش مقام قلب و ظهاور صافای دل و    .(تصـ )گشودن، تسخیر کردن : فتح 115

 ..(سجـ  ،.فر)ع منازل؛ ظهور علم بر بنده کماالت آن، به وقت قط

آنچه ابتدا و انتها نادارد و باه عباارتی اول و     .(تصـ )پیوسته، جاوید : سرمدی 117

 .(.سجـ  ،.فر)آخر ندارد 

التفات باه غیار حاق چاه در ظااهر و چاه در        .(تصـ )جدایی از معشوق : هجر 118

 ..(سجـ  ،.فر)باطن 
، هوای نفسانی، عالقه به دنیا؛ هر یک از صور کدورت دل .(تصـ )پرده  :حجاب

و اسباب مانع از تجلّی و افاضات الهی؛ واسطه میاان حاق و خلاق؛ ماانع میاان      

  .(.سجـ  ،.فر) عاشق و معشوق
 .بردها را از بین میلطف و عنایت تو، تمام حجاب 119

ر بندگان، علم خدا علم حق تعالی به مصالح امو .(تصـ  ،.فلـ )توجّه؛ احسان : عنایت 112

 .(.سجـ  ،.فر)ه حضرت احدیّت به سالک توجّ .(تصـ )به نظام وجودی جهان 

و  "قصّاه کوتاه  "بارای خاتم کاالم از عبااراتی مانناد       مولویهمچون  «طالبی» 114

 :کنداستفاده می "والسّالم"

 در نیابااد حااال پختااه، هاایچ خااام »

 

 «پس سخن کوتاه بایاد، والسّاالم   

 (31، 3مثنوی، )              

استغراق وجود سالک در عین جماع   .(تصـ )مرتبه، منزلت؛ نزدیکی : قرب

به غیبت از جمیع صفات خود، تاا غاایتی کاه از صافت قارب و اساتغراق و       

ارتفاع وسائط است میاان عباد و موجاود     .(تصـ )غیبت خود هم غایب بود 

ین محابّ و  برداشاتن آنچاه با    .(تصـ )اطاعت  .(تصـ )آن، یا قلّت وسائط 

 .(.سجـ  ،.فر)محبوب است 
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شا ن و شاوکت؛ اقامات؛ منزلات و      .(تصــ  )منزلت، محل ایساتادن   :مقام

مرتبتی است که بنده به واسطۀ آداب خااص و تحمّال ساختی بادان نایال      

  ..(سجـ  ،.فر)گردد 

116  مای ( ص)شاعر، به روال مرسوم به نعت حضرت رساول اکارم    در این بخش-

سُةبحانَ الّةذی   »: سرایدزیر معراج نامۀ حضرت را می ۀتناد به آیپردازد و با اس

اَسری بِعَبدَِِ لَیالً مِنَ المَسجِدِ الحَرامِ اِلةی المَسةجِدِ االَقصَةا الّةذی بارَکنةا حَولَةه       

پااک و منازّه اسات خادایی کاه در      : «لِنُرِیَه مِن ایاتِنآ اِنَّهُ وُةوَ السَّةمی ُ البَصةیر   

را از مسجد حرام به مسجد اقصاایی   -(ص)محمّد -شبی بندۀ خود ( مبارک)

مبارک و پر نعمت سااخت، سایر داد تاا     (به قدوم خاصّان خود)که پیرامونش را 

اساراء  )آیات و اسرار غیب خود را به او بنماید که خدا به حقیقت و بیناسات  
بر حسب روایات واقعۀ معراج در شب هفدهم ماه رمضان، هجاده مااه    (.31/3

ت روی داد، خدای متعال روح و جسد محمّد را از مکّاه باه مساجد    پیش از هجر

 **.3اقصی و سپس از آنجا به آسمان برد

 .است "نامهشوق"منظور شاعر همین مثنوی : نامهمشوّق 117

 .خداوند جالل؛ صفتی است از صفات خدا: ذوالجالل 121-119

ت شایء باه آن   آنچه تمامیّ .(فلـ )تمام شدن؛ معرفت؛ آراستگی صفات  :کمال

آنچه کمال نوع بدان بساتگی دارد در ذات یاا در صافات؛ آنچاه شایئیّت      . است

کامل شادن ساالک اسات در ذات و صافات، صاوفی       .(تصـ ). ء بدان استشی

معتقد است که اساس عالم بر ترقی و کمال موجودات است و آنچاه در زماین و   

. وست رهساپار اسات  که حد کمال ا. آسمان است به طرف مقصد و غایتی معلوم

 .(تصــ  ). اصطالح، منزّه بودن از صفات و آثار مادّه را کماال گویناد  در  .(تصـ )

 ..(سجـ  ،.فر)کامل، به مقصود رسیده 

                                                
اساتفاده شاده اسات؛ ماثالً در اینجاا یعنای       ( شماره بیت پیش از تیتر )ها از عالمت ها و سرلوحهبرای توضیح عنوان*( 

 .332توضیح عنوان بعد از بیت شمارۀ 

 :رجوع کنید به( **

 .319، ص تاریخ پيامبر اسالمآیتی، دکتر محمّد ابراهیم،  -

 .231، ص 3، ج طبقات الکبری -

 .141، ص 1ج  ،(تفسير کبير)مفاتيح الغيب ی، امام فخر راز -
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 فیآ حاق  .(کنـ  ،.تصـ )راهنما، قطب، مرشد  .(تصـ )هدایت کننده : هادی

و : «اِذنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراًوَ دَاعِیاً اِلَی اهلل بِ»: ۀ؛ اشاره دارد به آیۀ مبارک.(سجـ  ،.فر)
به اذن حق، خلق را به ساوی خادا دعاوت کنای و چاراغ فاروزان عاالم باشای         

  .(11/42احزاب، )

 .آیه که در مکّه نازل شده است 311بیستمین سورۀ قرآن کریم با : طه 121

  .آیه که در مکّه نازل شده است 11سورۀ سی و ششم قرآن کریم با  :یاسين

: «قَد جَآءَکُم مِّنَ اهلل نورٌ و کِتةابٌ مُّبِةین   »: ۀم خوذ است از آیۀ مبارک...: پاکتنور  122
و کتاابی باه   ( رساولی بازر   )همانا از جانب خدا برای هدایت شما نوری عظیم 

 (.1/31مائده، )حقّانیّت، آشکار آمد 

ما خوذ از آیاۀ   . دو نیم شدن مااه؛ شاقّ القمار، شاکافتن مااه      : شقّ شدن ماه

آن سااعت نزدیاک آماده مااه آسامان      : «اِقتَرَبَتِ السَّاعَةُ و انشَةقَّ القَمَةرُ  »: ۀشریف

بناا باه روایاات یکای از معجازات       ؛؛ شکافته شدن مااه (14/3قمر، )شکافته شد 

 :فرمایدمولوی می. بوده است( ص)پیامبر اسالم 

 معجازه کاان باار جماادی زد اثاار   »

 

 «یا، عصا یا، بحار یاا، شاقّ القمار     

  (93، 3مثنوی، )               
احزاب  ۀسور 41 ۀم خوذ از آی( ص)اشاره دارد به خاتم پیامبران بودن نبی اکرم  123

( 1 ) بعد از من پیغمبری : «و ال نَبّیَ بعدی»و نیز اشاره دارد به حدیث منزلت

 ..(فر، شعـ ) نیست
 ..(شعـ  ،.فر)مشفق، تسلّی بخش، معشوق  .(کنـ ): دلنواز 124

در اصطالح سالکان، اهل اهلل و صاوفیان را گویناد    .(تصـ )آشنا؛ مقرّب : محرم 125

 ."هرکه شد محرم دل، در حرم یار بماند": به قول حافد .(سجـ  ،.فر)

نَحنُ اةخِروُنَ السّابِقوُنَ یَةومَ  »: اشاره است به حدیث: قال نَحن االخر ن الساب ون 128

وا ال ِتابَ مِن قَبلِنا واُوتِینَاَُ مِن بَعدِوِم و وذَا یَومُهُمُ الّذِی فُةرِوَ  القِیَامَةِ بَیدَ اَنَّهُم اوُتُ

ماا  : «عَلَیهِم فَاختَلَفُوا فِیه فَهَدَانا اهللُ لَهُ فَهُم لَنا فِیهِ تَبَ ٌ فَالیَهُوُدُ غَداً والنَّصَاری بَعدَ غَدٍ

ز رستاخیز بار آناان   ایم، ولی در روامّت اسالمی بعد از یهود و نصاری ظهور کرده

 .اسات  سبقت خواهیم داشت االّ اینکه برای آنان کتااب پایش از ماا داده شاده    
 :موالنا همین تعبیر را دارد (.21، ص2صحیح بخاری، ج )
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 هااا پاایش از قاارونآخاارین قاارن»

 

 «در حدیث است آخرون السّاابقون  

  (1، 12، 2مثنوی، )           
ای کاه هرکاه از آن بنوشاد باه     آب چشامه  .(اسـط )آب زنادگانی  : آب حيات 129

زندگی جاوید دست یابد؛ پیشینیان معتقد بودند که انتهای دنیای مساکون باه   

اند و در آنجاا  شود که همیشه تاریک است و آن را ظلمات نامیدهجایی ختم می

کردند که هر کس از آب آن بنوشاد هرگاز نمیارد؛ اساکندر     ای تصوّر میچشمه

خضار از  . ها باه آن رسایدند  ضر پس از گذشتن از تاریکیذوالقرنین و حضرت خ

 .(کنــ  ). ا چون اسکندر قصد نوشیدن کرد، چشامه ناپدیاد شاد   آن نوشید؛ امّ

در اصاطالح   .(تصــ  )زندگی جاوید؛ عشق محباوب؛ دهاان و ساخن معشاوق     

تعالی است کاه هرکاه از آن چشاد، هرگاز     سالکان کنایه از عشق و محبت باری

سخنان اولیاء اهلل و مردان کامل است کاه حیاات    .(، کنـ .ـ تص.) معدوم نگردد

 ..(سجـ  ،.فر)بخش است 
نزد مسلمانان یکی از انبیاست که موسی را ارشاد کارده و نازد صاوفیان    : خضر

این نام در قرآن کاریم نیاماده اسات و تنهاا چیازی کاه       . نیز مقامی ممتاز دارد

مطاابق اکثار روایاات    .  *هست وصف او به عبودیّت و حصول علام لادنّی اسات   

« اَلیَسَاع »است و بعضی ناام او را  « ابوالعباس»و کنیتش « خضر»مذهبی نام او 

گذرد و یا هر جاا  هر جا می اند و دربارۀ شهرت وی به خضری گویند که اوگفته

بعضای هام   . شاود خواند، زمین در زیر پا یا در اطرافش سبز و خرّم مای نماز می

. ست و مادرش رومی و پادرش از پاارس باوده اسات    « اایلی»اند که نامش گفته

خضار و الیااس   . روندخضر و الیاس و اسکندر در طلب آب حیات به ظلمات می

ا هنگاامی کاه اساکندر    یابند، امّا نوشند و عمر جاویدان میاز چشمۀ حیوان می

چشامۀ  . شاود خواهد از آب حیات بنوشد ناگهان چشمه از نظرش ناپدید میمی

. ای موسوم به صخرۀ موسی کنار مجماع البحارین باوده اسات    هحیات در صخر

 . .(تلـ  ،.فر)خضر به سبب نوشیدن آب حیات زندۀ جاوید است 

 . 31: لو ک 132

 .به مالقات حضرت حق( ع)بیت اشاره دارد به تمنّای موسی  134

  ..(ثر ،.فر)آغاز کردن  ؛اثر بخشیدن، رونق یافتن .(کنـ ): در گرفتن

                                                
 (.31/21کهف، ) قرآن مجيد. رک*( 
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دنیاا آماد،   ه موسی، پیغمبر بنی اسرائیل که در زمان فرعاون با  : سی عمرانمو 135

 .است« اهللکلیم»اسم پدرش عمران است، لقب وی 

در این  مولوی. *زندگی کند( ص)آرزو داشت که در زمان حضرت محمّد  موسی 137-136

 : مورد فرموده

 دور تسات ایارا کاه ماوساای کالیم»

 دید چون که موسی رونق دور تو»

 گفت یاربّ، این چه دور رحمت اسات 

 غاوطاه ده ماوسیِ خاود را در باحاار

 

 باارد زیاان دورت ماقایااام   آرزو مای 

 دمایااد کاانادرو صاباح تاجالّاای ماای  

 آن گذشت از رحمت،اینجا رؤیت است

 «از مایاان دورۀ احاماد باااااااااارآر

 (111-111، 2مثنوی، )       
 : در این باب چنین آمده است رازی تفسیر ابوالفتوحدر 

که گفت چون خدای تعالی موسای را  ( ص)عبداهلل عباس روایت کرد از رسول »

الواح داد، در الواح نگرید، گفت باار خادایا کرامتای دادی مارا کاه کاس را       

آنچاه مان تاو را دادم بساتان و     : ... خدای تعاالی گفات  . ندادی پیش از من

پیش مان  ( ص)چنان ساز که بر دوستی محمّد دار به جدّ و محافظت و نگاه

احمد اسات، آن کاه   : گفت. کیست( ص)بار خدایا محمّد : موسی گفت. آیی

و مان او را دوسات   ... ام و پیغمبار مان اسات    من نام او بر عرش نقش کرده

بار خدایا چاون محمّاد   : موسی گفت. دارم از جملۀ خلقان و جملۀ فرشتگان

تار   سات هایچ امّات هساتند از امّات او فاضال      را به نزدیک تو این منزلت ا

گفت یا موسی فضل امّت او بر دگار امتاان چناان اسات کاه فضال مان بار         

یاا  : گفات . بار خادایا کاشاکی مان ایشاان را بدیادمی     : موسی گفت. خلقانم

 «....موسی تو ایشان را نبینی 

خداوناد  . نام کوهی است در صحرای سینا که همان وادی ایمن باشاد : طور

موسای پاس از ده ساال    . جا بر موسی و بعداً بر ایلیای نبی تجلّی کارد در آن

شابی در  . خدمت شعیب، به هماراه زن و گوسافندانش روی باه مصار نهااد     

دچاار درد   –همسار موسای    –وادی ایمن هاوا ساخت تاریاک شاد، صاورا      

                                                
 : در این باره رجوع کنید به( *

 .  423، ص 2، ج تفسيرابوالفتوح رازی،  -

 .  43-42، ص 9، چاپ مصر، ج تفسير طبریمحمّد بن جریر طبری،  -

 .311، ص قصص ا نبياثعلبی،   -
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ساالگی باه    41موسی از دور آتشی دید و هماان شاب در سان    . زایمان شد

فَلَمَّا قَضَی مُوسَةی االَجَةلَ وَ سَةارَ بِاَولِةهِ اَنَةنَ مِةن       » :پیامبری برگزیده شد

پس چون باه پایاان رساانید موسای آن مادت را و روان      : «جَانِ ِ الطُّورِ ناراً

موسای چهال    (21/29قصاص،  ). شد با اهلش، دید از جانب طاور آتشای را  

 . شبانه روز در کوه سینا به راز و نیاز با خداوند مشغول بود

 .(تصــ  )آوازی بلند که از سوز دل برآورند حاکی از غم و غصّاه شاکایت    :ناله

 .(سجـ  ،.فر)مناجات 

 : فرمایدحافد می. .(شعـ  ،.فر)خداوند  .(کنـ )کارگشا : کارساز
 به جان دوست،که غم پردۀ شاما نادرد  »

 
 «گر التفات بر الطاف کارساز کنیاد  

 (321حافد، )                 

 . است( ص)ر حضرت محمّد منظو: خيرالبشر

در آخر زمان که بنا به روایات،  ( ع)اشاره دارد به بازگشت عیسی مسیح  139-138

از آسمان چهارم فرود آمده، ( ع)پس از ظهور فتنۀ دجّال، حضرت مسیح 

 3.کندمی دجّال را نابود

 . «انجیل»پسر مریم از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب آسمانی : عيسی

 ..(شعـ  ،.فر)از فلک، آسمان  .(نـ ک): چرخ

بناابر  . اختصااص دارد  خورشاید فلاک چهاارم کاه باه      .(کنـ ) :چرخ چارمين

روایات، عیسی در آسمان چهارم با خورشید همسایه است، خداوناد وی را پاس   

از عروج به آسمان چهارم برد کار او در آسمان چهاارم عباادت و طاعات اسات     

بلکه بلند کردش خادا  : «بَل رَفَعَهُ اهللُ إلَیهِ»: خوانیمدر سورۀ نسا می. .(تلـ  ،.فر)

 2.(311/ 4نساء،)به سوی خود 

                                                
  : د بهدر این باره مراجعه کنی( 3

  . 294، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی»ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری  -

 . 21، ص سراج القلوب -

 .29، ص اسرارالمعارف -

 :در این باره مراجعه کنید به( 2

 .  33، ص 31ج  ،تفسير طبریمحمّد بن جریر طبری،   -

 . 343، ص 2، ج کشف ا سراریزد میبدی،  ابوالفضل احمد بن ابی سعد بن محمّد بن احمد بن مهر  -

 . 131، ص 1، ج تفسيرابوالفتوح رازی،  -
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 : فرمایدمولوی می
 

 الصاّل: گویدعیسی ز چرخ چارم می»

 

 «دست و دهان بشوی که هنگام مائده اسات  

 (311مولوی، کلیات شمس، )         

 . است( ص)منظور حضرت محمّد : خيرالمرسلين

، ایان اسات   (ص)عر در این قسمت اشاره دارد به واقعۀ معراج حضرت محمّد شا 141

، ای آدم باه  "اصاعد "و مصاطفی را گفتناد    "اهبط"آدم را گفتند . معراج ظاهر

ای محمّاد  . زمین فرود رو، تا عالم خاک به هی ت و جالل سلطنت تو، قرار گیرد

ته باود، بار مرکاب    تو به آسمان برآ، تا ذروۀ افالک به جمال مشااهدۀ تاو آراسا   

هّمت نشین و تارک افاالک را قادم مباارک خاود گاردان، از عاالم جسامانی و        

از زماین باه آسامان    ( ص)حضرت محمّد . روحانی سفر کن، آنگه به ما نظر کن

معاراج در شاب اتفااق    . او در این سفر سوار اسبی به ناام بُاراق باود   . معراج کرد

 .یم پیغامبر کوشیدندافتاد، همۀ انبیا و مالیک در تجلیل و تکر

وظیفاۀ او اباالغ وحای باه پیاامبران      . است یکی از چهار فرشتۀ مقرّب: جبرئي 

جبرئیال در شاب معاراج    . القادس؛ هااتف؛ ساروش   بوده است؛ روح االمین؛ روح

تر پیشا به جایی رسیدند که جبرئیل نتوانست از آن بود، امّ( ص)همراه پیغمبر 

ذکار   "المنتهای ةسادر "به تنهایی رفت، این مارز را   راه، را ۀرود و الجرم پیغمبر بقی

 (.بهشت)اند و آن درختی است در جانب راست عرش بر باالی آسمان هفتم کرده

در  .(تصــ  ). در شب معراج بر وی نشسات ( ص)مرکبی که رسول اکرم : بُراق
ادبیات عرفانی همان عشق است که جان معشوق را باه جهاان روحاانی متصّال     

  ..(سجـ  ،.فر)کند می

 .(.شعـ  ،.فر)روی آوردن  .(کنـ ): عنان گشودن 142
 .به کسی توجّه کردن .(کنـ ): رو به کسی کردن 143

آن زمانی که صوفی در تفکارّات معناوی مساتغرق     .(تصـ )هنگام، موقع : وقت

واردی است از خداوند که به سالک پیونادد و   .(تصـ )زمان حال  .(تصـ )شود 

ل، تسلیم، رضا اشااره  و آینده غافل گرداند مثل حب فی اهلل، توکّ او را از گذشته

مرا : «لی م  اهللِ وقتٌ ال یَسَعُنی فیه مَلَکٌ مُقرّبٌ و ال نبیُّ مُرسَل » :نبوی حدیثبه 

 ،.فر)خدای خود خلوتی است که در آن هیچ فرشته و پیغمبری را راه نیست گاهی با 

 .(.سجـ 
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ای اسات از مخالفات باا    مجموعاه  .(تصـ )اغیار  تنهایی، جای خالی از: خلوت

ل ریاضت، از کاستن خوراک و خاواب و روزه گارفتن و کام ساخن     نفس و تحمّ

گفتن و ترک مراوده با مردم و مداومت ذکر خدا و نفی خواطر، چناان کاه غیار    

  .مجال نیابد

: «وحُ االَمِةینُ نَزَلَ بِةهِ الةرُّ  »: ۀجبرئیل؛ م خوذ از آیۀ شریف .(تصـ ): روح ا مين 146
 .(22/391شعرا، )جبرئیل روح االمین آن را نازل گردانید 

 .(.آنند)رودخانۀ وسیع، ته درّه، وادی مکّۀ معظمه : بطحا 147

 .جامع اقصی، مسجد بزر  معروف در بیت المقدّس: اقصی

هفت فلک که عبارتناد از فلاک مااه، عطاارد، زهاره، خورشاید،       : هفت آسمان

 :فرمایدحافد می. یوانبهرام، مشتری، ک

 گفتم دعای دولت او ورد حافد اسات »

 

 «گفت این دعا مالیک هفت آسامان کنناد   

  (311حافد، )                     
 کنند؛حرکات خاصی که صوفیان با شرایطی خاص اجرا می .(تصـ )پایکوبی : رقص 148

 ..(سجـ  ،.فر) سیر سالک به سوی کمال

در اصاطالح یعنای    .(تصــ  )، یکرنگی؛ خلوص؛ طراوت هاپاکی از کدورت: صفا

صفا از صفات انسان است و آن . پاکی طبع از زنگار کدورت و دوری از مذمومات

را اصلی و فرعی هست؛ اصلش انقطاع دل است از اغیار و فرعش خلوت اسات از  

  ..(سجـ  ،.فر) دنیای غدّار
سبان، قاموس کتاب مقادس در  اصل این کلمه آشوریست، به معنی پا: کروبيّان 149

فرشاتگانی   کـروبيم و جمعاش   کـروب در تورات »: ذیل این کلمه آورده است

شوند، یا اینکه همواره در حضورش حاضار  هستند که از حضور خدا فرستاده می

باشند و ایشان دارای دو بال هستند، امّا تمثال ایشان از طاال باود و بار زیار     می

افکناد؛ داوود در  و بال ایشان بر تاابوت ساایه مای   تابوت سکنه، قرار داشتند و د

اشعار خود آورده است که خدا بر کروب سوار شد و با جالل خود بر زمین نازول  

ها را ان را با طال نقش کرده بودند و صورت آن، در هیکل سلیمان کروبیّ...فرمود

و  منظور جمله عارش  جمله« .بر دیوارهای خانه و دو لنگه در نقش کرده بودند

ها فایآ  که به وسیلۀ آن( جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل)اند یا چهار ملک

رسد، چه جبرئیل سبب ایصال علوم به عالمیان اسات و  به مجموع اهل عالم می
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هاساات و اساارافیل ساابب ایصااال حیاتساات و میکائیاال ساابب ایصااال ارزاق آن

  .عزرائیل سبب ایصال ممات

: ۀاشاره است باه آیاۀ کریما   . ل نکرد، به چپ و راست نگاه نکردمی: ما زیاغ البیصر 151

نگردید به هیچ جانبی چشام و از حاد تجااوز ننماود     : «مَا زَاغَ البَصَرُ وَ مَا طَغی»

؛ یعنی آن حضرت در مقام قرب، در شب معاراج، باه ساوی اشایا     (11/31نجم )

صایغه  / زاغ +نافیاه « ماا » .ضحـ )چشم نگردانید و از حکم خدا نافرمانی نکارد  

و چنان مجذوب حق بود که به غیر نپرداخت و هماه چیاز را باه دیادۀ     ( ماضی

 .بصیرت دید

152 

 

 

 

 

154 

 

156 

عطّاار نیشاابوری در وصاف    . دورباش، دوربااش گویاان؛ چوبادار   : طرّقوا گویان

 : گفته است( ص)معراج حضرت رسول

 شده فیاروزۀ گاردون، خروشاان   »

 

 «ز بانااگ طرّقااوی ساابز پوشااان   

 (33عطّار، اسرارنامه، )           

 ..(ثر ،.فر) همراه و مالزم کسی بودن، فرمانبردار بودن .(کنـ ): در رکاب کسی بودن

 ..(شعـ  ،.فر) خالی کردن دل؛ اظهار درد ما فی الضمیر .(کنـ ): دل تهی کردن

 ..(شعـ  ،.فر)اجازه یافتن، رسیدن : ره یافتن

همۀ موجودات غیب و شاهادت را صاور    .(صـ ت)دو عالم، دنیا و آخرت : کونين

( ت و الوهیات اسات  کاه تجلای و احادیّ   )نامند که به تجلّای دوم  علمیۀ حق می

ت اند و این مرتبه، تنزل است از مرتبت احادیّ تفصیل یافته و از هم ممتاز گشته

 . .(سجـ  ،.فر) ذات به مرتبت اسما و صفات

وَ وُةوَ  »: از ساورۀ مبارکاۀ نجام   به اندازۀ دو قوس کمان، ما خوذ  : قاب قوسين

و او باود بار افاق    : «فَ انَ قَابَ قَوسَینِ أو أدنَی* ثُمَّ دَنَی فَتَدَلّی * بِاالُفُقِ االَعلی 

برتر، پس نزدیک آمد، پس نزدیک شد یا تواضع نماود پاس باود باه انادازۀ دو      

ل که هام اشااره دارد باه معاراج رساو      (1و  1و  9/ 11نجم، )تر کمان یا نزدیک

با جبرئیل هنگام نزول وحای کاه پیاامبر    ( ص)و نیز به فاصلۀ پیامبر ( ص)اکرم

در شب معراج بسیار به خدا نزدیک شد، بطوریکه فاصلۀ او باه انادازۀ دو کماان    

مقام قارب الهای و اسامائی باه اعتباار تقابال میاان         .(تصـ ). و بلکه کمتر بود

                                                
 .211، ص جامع ا سرار ،آملی، سیّد حیدر .رک*( 
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ل و عاروج، فاعلیّات و قابلیّات،    اسماء در امر الهی است مانند ابداء و اعااده، نازو  

اند قاب اشاره به دایارۀ وجاوب   گفته .(تصـ ) خوانندمی« دایرۀ وجود»که آن را 

چون ساالک قادم از مقاام هساتی     . و امکان دارد و قوسین اشاره بدین دو دایره

گردد و وجاوب و امکاان یکای    بیرون نهد و فانی شود، در وجود حق منطوی می

  ..(سجـ  ،.فر) شود می

کناار هام قارار گارفتن، قارین و       .(کنـ )(: با کسی یا چيزی)جفت گشتن  157

 ..(شعـ  ،.فر) دمساز گشتن
 . 31: خلعت لو ک 158

 ،.فـر ) نثار کردن، فدا کردن، خوار و زباون داشاتن    .(کنـ ): در پای افکندن

 :گوید؛ سعدی می.(شعـ 

 «نش که چنین دل، کم اوفتددر پای مفک   افتادۀ تو شد دلم ای دوست، دست گیر»
  (431سعدی، دیوان، )               
 .  1: اِنّا فَتَحنا 159

آیا گشاده نکاردیم  : «اَلَم نَشرَح لَکَ صَدرَکَ»: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف: اَلَم نَشرَح

 :فرمایدمولوی می( 94/3انشراح، )برای تو سینه را 

 تااا دلااش را شاارح آن سااازد ضاایا »

 

 «م نشارح بفرمایااد خاادا پاس اَلَاا  

  (3122، 1مثنوی، )            
وَالَّیةلِ اِذا  * وَالضُّّةحَی  »: ۀقسم به چاشتگاه اشاره دارد باه آیاۀ کریما    : الضحی 161

* قسم باه روز روشان یاا هنگاام ظهار آن      : «مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مَا قَلی* سَجَی 

اه ترا ترک نگفته و بار تاو   قسم به شب یا هنگام آرامش آن که خدای تو هیچ گ

 :فرمایدموالنا می (3-91/1ضحی، ). خشم نگرفته است
 زان سبب فرمود یزدان والضاحی »
 

 «والضحی نور ضمیر مصاطفی  

  (291، 3مثنوی، )             
پس خادا باه بنادۀ    : «فَاَوحی اِلَی عَبدَِِ مَآ اَوحَی»: ۀم خوذ از آیۀ مبارک: ما ا حی 163

 (.11/31نجم، )آنچه را که هیچ کس درک آن نتواند کرد  خود وحی فرمود
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و وی « نَفسی نَفسای »در قیامت چون سر از خاک برآرد همۀ پیغمبران گویند » 165

اناد و از  پیغمبران در روز رستاخیز در اندیشۀ کاار خاویش   «اُمّتی اُمّتی»گوید 

  !من گوید امّت من امّتخود گویند و او به یاد امّت خویش است و می

آنچاه پیغمبار    .(فقــ  )او؛ راه و روش و عاادت   ۀفرموده پیغامبر یا کرد: سنّت 167

آن را همیشاه  ( ص)و صحابه بر آن عمل کرده باشند و امری کاه پیغمبار   ( ص)

کرده باشند مگر در عمر خود یک یا دوبار به قصد ترک هم کرده باشند، احکاام  

عارفان، زهد و ساخاوت و نصایحت   نزد  .(تصـ )روش و عادت  -امر و نهی الهی

 ..(سجـ  ،.فر)خلق و صحبت موال است 

از هیا ت خاود بگرداناد     ،واردی است که از حق تعالی آیاد  .(تصـ )ذوق : وجد 169

 وجد آن است که بدون جهد و تکلّف بار قلاب وارد شاود   . به واسطۀ خون و قرح
 ..(سجـ  ،.فر)

عرفان، کسی است که قوّت والیات  در  .(تصـ ). امام، مقتدا، قطب، مرشد: مراد

در او به مرتبۀ تکمیل ناقصان رسیده باشد و مراحل سیر و سلوک را طای کارده   

و طرق ارشاد و تربیت به نظر عیان بدیده و به امداد جذبات الهی از مدارج قلبی 

و معارج روحی گذشته و به عالم کشف و یقین رسیده و باه مشااهده و معایناه    

عارفی است کاه او را  « مراد» .شیخی و مقتدایی رسیده باشد پیوسته و به مرتبۀ

مقاام ماراد فاوق مقاام مریاد      . و به نهایت مقامات رسایده باشاد  از خود اراده نباشد 

  ..(سجـ  ،.فر) است

 :فرمایدحافد می. .(شعـ  ،.فر)مشهور و معروف شدن  .(کنـ ): ع لَم شدن 171

 به یمن دولات منصاور شااهی   »

 

 «د اندر نظم اشاعار عَلَم شد حاف 

 (322حافد، )                
 

پساندیده اخالقاان، در عرفاان     .(تصـ )نیکوکاران، کامالن، اولیاء اهلل : صالحان 172

 ..(سجـ  ،.فر)ای برتر از زاهدان و عابدان دارند صالحان درجه

لم نزدیکی، حضور، درگاه؛ کلمۀ تعظیم برای اسامی بزرگان؛ پیشگاه عا :حضرت 173

در عرفان مساوی است با مظهر، یعنی چیزی کاه محال حضاور و     .(تصـ )حق 

 ..(سجـ  ،.فر)ظهور حق و جمال و کمال اوست 

                                                
 .233، ص روح ا رواح. رک*( 
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 نزد صوفیه آن است که معشوق، عاشق خود را در عشق قوّت دهاد  .(تصـ ): ناز

  .(.سجـ  ،.فر)

که به فیآ رساننده و ترغیب کننده  .(تصـ )آب دهنده، شراب دهنده  :ساقی 174

پیار کامال،    .(تصــ  )های عارفان را معماور دارد  کشف رموز و بیان حقایق دل

صور جمالیه که از دیدن آن سالک را خماری و مستی حق پیادا   .(تصـ )مرشد 

حق تعالی، که شراب عشق به عاشقان خود دهد و ایشان را محاو   .(تصـ )شود 

 ..(سجـ  ،.فر)و خالی گرداند 

قادح بازر ، پیالاه؛    .( تار )ر چه چینی باشاد، چاه سافالی    داکوزۀ لوله: س غراق

 :حضرت موالنا گوید

 خودیسات در گلستان عدم چون بی»

 

 «مستی از سغراق لطف ایزدیسات  

 (2942، 1مثنوی، )           
 

 ..(شعـ  ،.فر) صفا یافتن، بی غلّ و غش شدن  .(کنـ ): صاف آمدن 175
ی است که در ادب عرفانی بسیار بکار رفتاه،  امرغ افسانه .(تصـ )عنقا : سيمرغ 176

ای بزر  به اندازۀ جثّۀ سی مرغ، که در کوه قاف، مسکن دارد و از نظرها با جثّه

روح؛ در عرفان کنایاه اسات از پیاامبر اکارم      .(تصـ )پنهان است؛ انسان کامل 

 .(.سجـ  ،.فر)( ص)

د اسات و پانصاد   اناد از زمارّ  نام کوهیست که گرداگرد عالم است و گفتاه : قاف

فرسنگ باال دارد و بیشتر آن در میان آب است و هر صبح، چون شاعاع آفتااب   

بعضای کاوه   . *بر آن افتد شعاع آن سبز نماید و چون منعکس گردد کبود شاود 

                                                
 :رجوع کنید به*( 
 .31، ص 1، ج معجم البلدان -
 .391، ص 391، ص القلوب ه نز -

 .313، ص 3، ج تفسيرابوالفتوح رازی،  -
 .211، ص 9، ج کشف ا سرارابوالفضل احمد بن ابی سعد بن محمّد بن مهر یزد میبدی،  -
 .433، ص 1، ج فخر رازی -
 .411، ص 2، ج بيضاوی -
 .321، ص 1، ج منهن الصادقين -

 .234، ص 2، ج المعارف اسالمی ةدایر -
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: البرز را کوه قاف شمرند، و گروهی از مفسران در تفسیر ساورۀ ق، آیاۀ نخسات   

آشایانۀ  . اناد هاا آورده ی با همین ویژگای را نام کوه« ق» «ق وَ القُرآنِ المَجِیدِ»

تصـ ). اند و معتقدند آن سوی کوه قاف، چیزی نیستسیمرغ را در قاف دانسته

  .(.سجـ  ،.فر)کنایه است از موانع سیر و سلوک و عوالم جسمانی . ( 

 .(.شعـ  ،.فر)روی گردان شدن، پشت کردن  .(مجـ ): روتافتن از 177

 .تعالی است که جاودان است و ابدی منظور خدای : یزال 181

کسای کاه در    .(تصــ  ). آن که قول خود را به فعل خود راست گرداند: صدّیق 181

ها و احوال، روش، نیّات و خوی و اخالق خود راسات باشاد   گفتار و کردار، دانش

آن را گویناد کاه در تصادیق     .(شرعــ  )و راستی وی در اطرافیان ت ثیر کناد؛  

آمده است کامل باشد به علم قول و فعل صفای بااطن  ( ص)دا آنچه بر رسول خ

یق و قربی که او راست به باطن پیغمبر؛ لقب ابوبکر خلیفه اولین راشادین؛ صادّ  

و لقابش   *باود  ابوبکر عبداهلل بن ابای مخافاه یاا عباداهلل بان عثماان      حق؛ اسم 

یق بود چون موضوع معراج پیش آمد او اولین کسی بود که آن را تصاد « عتیق»

مفتخار  « یقصادّ »باه لقاب   ( ص)کرد و به همین جهت از طرف حضرت محمّد 

نخستین کسی که معراج را منکار گشات،   »: اندشد و در کیفیّت این مقال آورده

یق ابوجهل بود علیه اللعنه و نخستین کسی که معراج را مقارّ آماد، اباوبکر صادّ    

چاون   «الصِّدقِ وَ صَدِق بِةهِ والَّذی جاءَ ب»: بود تا خدای تعالی در ش ن او یاد کرد

ابوجهل شادی کرد که بار دروغ  . از معراج باز آمد، مکیّان را خبر داد( ع)پیغمبر 

دادی کاه  یا محمّد تاکنون ماا را خبار مای   »: راه یافتم و گفت( ص)زنی محمّد 

تار از  داشتیم، اکناون عجاب  آید و ما ترا استوار نمیجبرئیل از آسمان به من می

گویی به آسمان رفتم باه شابی و بااز آمادم، ماا تارا چگوناه        ه میاین آوردی ک

علیاه السّاالم تکاذیب کارد باه نزدیاک اباوبکر         توار داریم  و چون پیغمبر رااس

چاه  »: گفات « .ر تاو دروغ زن اسات  با نه ترا گفتم که این »: صدّیق رفت و گفت

گوید دوش به آسمان رفتم و باه یاک شاب، هفات آسامان      می»: گفت« گفت 

ابوبکر صدّیق، بوجهل را علیه اللعنه متّهم داشت و مصاطفی  « .و باز آمدم بدیدم

و در سااعتی نزدیاک   « .هر چه او گوید، راسات گویاد  »: را متّهم نداشت و گفت

                                                
 .49، ص 4، ج تاریخ طبریمحمّد بن جریر طبری، . رک( *
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یاا رساول اهلل مارا از تاو     »: پیغمبر علیه السّالم آمد و پایش او بایساتاد و گفات   

سایّد  « یاا نگفتای   گفتای  . خبری آوردند که گفتی مرا دوش به آسامان بردناد  

کاه  »: پس از رسول پرسید« صدّقت»: ابوبکر رضی اهلل عنه گفت« .گفتم»: گفت

اباوبکر بار   . از اوّل بردن تا به آخر باز آوردن فصل به فصل یاد کرد« چگونه بود 

مصطفی « صدّقت»: گفتگفت، ابوبکر میپای ایستاد و به هر فصلی که سیّد می

: گفات « داری ابوبکر، تو مرا در این گفتار، راست مییا »: علیه السّالم او را گفت

چون ندارم، آن خدای تعالی که جبرئیل را هزار بار از آسمان فرو تواناد آوردن  »

ترا که رسولی از زمین به آسمان تواند بردن، قدم از جای برنداشت و از تصادیق  

بالصّادق و  والاذی جااء   »باز نایستاد تا جبرئیل در رسید و در ش ن او آیت آورد 

باه نقال از    11، ص 2شرح تعرّف، ج )آمد « صدّیق»و آن روز، نامش « صدق به
 :فرماید؛ مولوی در این باب می.(لغا 

 خواست همچون کینه ور تُرکاای، غَزی         آن ابااوجاهال از پاایامبر معجزی»

 «تگفت این رو خود نگوید جز که راس         لیک آن صدّیق حق، معجز نخواست 

 (111-113، 1مثنوی، )    

جذب شادن، شایفته باودن؛ غاور کاردن در چیازی        .(مجـ ): غرقه بودن

غرق در عرفان، گذشتن از مقاام تفارد و اساتغراق در مرتباۀ جماع      .(تصـ )

 .  .(سجـ  ،.فر)است 

در نازد ساالکان عباارت     .(تصــ  ) بررسی، مطالعه؛ حقیقت، واقعیات : تحقيق

حقیقت؛ کوشش و سعی بناده، بارای باه دسات      است از تکلّف عبد برای کشف

ظهور حق در صوراسمائیه تاا آن کاه بناده حقاایق را      .(تصـ )حقیقت آوردن حق و 

 .(.سجـ  ،.فر)دریابد 

  .تصدیق کردن، ت یید کردن: صدّق گفتن

 .( 313)توسط ابوجهل ( ص)معراج حضرت محمّد  ۀاشاره دارد به انکار واقع 182

نام او عمر بان هشاام و   (. ص)عاندان معروف پیامبر اسالم از م. ابوجهل: بوجه 

 .ورزید به بوجهل معروف شدا چون با اسالم مخالفت میلقب او ابوالحکم بود امّ

در عرفاان کنایاه    .(تصـ )منسوب به جان، روحانی؛ باقی، ابدی؛ گرامی  : جانی 183

 .(.سجـ  ،.فر) است از باقی و ابدی، آن که فنا بدو راه ندارد 

 .ای جانانه و ابدیهدیۀ گرامی و روحانی؛ هدیه: هدیۀ جانی
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نامناد و منساوب   می« رُکن»هر یک از چهار پایۀ خانۀ کعبه را : چار رکن کعبه 188

عراقاای، یمااانی، شااامی و : بااه جهتاای هسااتند کااه در آن جهاات قاارار دارنااد 

 :چنین آورده« الطیرمنطق»این تعبیر را عطّار در . حجراالسود
 

 لااش بااوبکر و آخاار مرتضاای  اوّ»

 

 «چااار رُکاانِ کعبااۀ صاادق و صاافا 

  (424عطّار، منطق الطیر، )     
  .و مظهر تمام نمای حق است« الحقمرآت»در عرفان، انسان کامل،  191

القای معنی و مقصودی باا اشااره و ایمااء،     .(تصـ )ایما و اشاره، راز و سرّ : رمز 193

تناسب و شاباهت و یاا حتای بادون تناساب      کلمه یا سخنی که با رعایت نوعی 

  .(.سجـ  ،.فر)معنایی بعید از آن اراده کنند 

از درجاات   .(تصــ  )مرشد، مرد کامل  .(تصـ )درست کار، قابل اعتماد : امين 194

 .(.سجـ  ،.فر)اولیاءاهلل است، آن که بر اسرار الهی مطلع است 

مولاوی  . شهره بود« صداقت»و  «صدق»که در  ابوبکراشاره دارد به  مصرع اول 195

 :فرمایدمی

 چشاام احمااد باار ابااوبکری زده  »

 

 «او ز یک تصدیق، صدّیق آماده  

 (2211، 3مثنوی، )           

 :که در عدالت، شهره بود عمر بن خطّاباشاره دارد به  مصرع دوم

 «عمر که وارث عدل و صاالبت اسات عمار     صفی ملت اسالم و نجم دین خدای»

  (11، ص 3انوری، ج )           
و . شاهره باود  « شرمسااری »و «  حیاا »اشاره دارد به عثمان که به  مصرع اول 196

من شاهر  : «أنَا مَدینَةُ العِلم وَ عَلیٌ بَابُها» :ثبر حدیکه بنا ( ع)مصرع دوم به علی 

 (:11احادیث مثنوی، ص )علم هستم و علی دروازۀ آن مظهر عقل و دانش 
 «ای دیانت را چو بوبکر، ای صالبت را عمر     مان، وی شجاعت را علیای حیا را همچو عث»

 (34ازرقی،  )                          

مفسرّان در تفسیر اولوالعلم، آرایی متفاوت دارند  .ضحـ ) دانشمندان: اولوالعلم

 در . 3* (انبیا، صحابۀ رسول اعم از مهاجر و انصار و یا احباار اهال کتااب   : )مانند

گواهی : «شَهِدَ اهللُ أَنَّهُ الاِلهَ ااِلّ وُوَ و المَالَئِ َةُ وَ أُولُوالعِلمِ قائِمعا بِالقِسطِ»: آمدهرآن ق

                                                
 .213-2، ص تفسيروح رازی، ابوالفت. رک( *
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دهد خدای که هایچ خادایی نیسات مگار او و فرشاتگان و صااحبان علام،        می

  (.1/31آل عمران، )ایستاده به عدل 

از مکّاه باه هماراه    ( ص)اشاره دارد به زمان هجرت حضرت محمّاد  مصرع اول  197

: خاوانیم در ساورۀ توباه مای   . ابوبکر که در راه، میان غاری سه روز متواری بودند

و او نفر دوم از دو تن بود آنگاه کاه در غاار بودناد    : «ثانِی اثنَینِ اِذ وُمَا فِی الغَارِ»

 .گویندمی« یار غار»به همین دلیل به ابوبکر  (9/41توبه، )

 .(.شعـ  ،.فر)مردانگی کردن . فداکاری کردن .(کنـ ): جان بازی نمودن

 :فرمایدحافد می. .(شعـ  ،.فر)رقصیدن، پایکوبی کردن  .(کنـ ): پا بازی نمودن

 «که از هر رقعۀ دلقش هزاران بت بیفشانی       آوربیفشان زلف و صوفی را به پا بازیّ و رقص»

 (414حافد،  )                          

 -شاره دارد به گزیده شدن پای ابوبکر توسط ماری در همین غاار  امصرع دوم 

 2* .که توسط پیامبر اکرم شفا یافت -غار ثور 

نیشابوری  عطّار الطیر منطق در مصرع دقیقاًاین : او نمرد از زهر و تو از قهر او 198

 : است  آمده

 او نمرد از زهار و تاو از قهار او   »

 

 «چند میری گر نخوردی زهر او 

 (121عطّار، منطق الطیر، )     

  .(.شعـ  ،.فر)رنج دادن؛ جرّ و بحث کردن؛ عصیان؛ کشمکش کردن : پيچيدن

 .به دست وی بیت اشاره دارد به فتح ایران در زمان خالفت عمر 211

. عمر خطّاب، دومین خلیفۀ اسالم است که به عدل و عدالت شاهرت دارد : عمر

اند کاه  ند که به معنی فرق نهنده است و آوردهاگفته« فاروق»از این جهت به او 

نهاد و از این رو در قضاوت اشتباه عمر بهتر از هر کس بین حق و باطل فرق می

بسات و  وی نخستین کسی بود که دره و تازیانۀ احتساب به کمار مای  . کردنمی

کرد، باه هماین دلیال صاالبت     کاران را احتساب میخود شخصاً در بازار، خالف

  .روف استمع عمر

ر عمر توسط عمر بن خطّااب مجعاول اسات و ساندیّت     سداستان کشته شدن پ 211

تاریخی ندارد امّا روایت است که عمر برای اجرای حکام شارعی، پسار خاود را     

پسر عُمر، مرتکب شُرب خمر شاد و عمار بار او حادّ     « عبدالرحمان». تازیانه زد

                                                
 .322، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی»ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری . رک( *
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 .ها درگذشتشرعی اجرا کرد و او بر اثر تازیانه

 : گویدعطّار نیشابوری در این باره می

 ایدر عماار گاار میاال بااودی ذرّه»

 

 «ایکی پسر کُشتی باه زخام دِرّه   

 (491عطّار، منطق الطیر، )    

یکای از مقاماات و   « یقین» .(تصـ )پارسایان، پرهیزگاران  .(کنـ ) :اه  یقين

ام و مرتبات  منازل قرب به حق است و اهل یقین را موقنان نیز گویناد و آن مقا  

  .(.سجـ  ،.فر) حکمای بزر  و علمای کبار باشد

سوم از خلفای اسالم که به دست غوغائیاان   ۀاست خلیف« عثمان»منظور شاعر  212

« حیاا »به خالفت رساید، عثماان باه    ( ع)کشته شد و پس از وی حضرت علی 

 .است« ذوالنّورَین»شهرت داشت، لقب او 

، نخسـت : اناد باب این لقب دو روایات آورده در . لقب عثمان است: ذوالنّورین

گویند که در سال ششم هجرت پیامبر قصد حج عماره کارد، امّاا مکیّاان ماانع      

ای به مکّه فرستاد، عثمان در آنجا ماند و مسلمانان گمان شدند عثمان را با نامه

پیغمبر از یاران بیعات گرفات کاه اگار عثماان را      . اندکردند که عثمان را کشته

-مای ( ص)یاران همه دست رسول » : اشند همه تا آخرین نفس بجنگیمکشته ب

این بیعت رضوان است و اهل ایان  : گفت( ص)رسول . کردندگرفتند و بیعت می

دری  باشد که عثمان از صاواب ایان، بای    . اندبیعت همه در رضوان خدای تعالی

ز ایان دسات راسات مان ا    : نصیب باشد، دو دست عزیز خود را بیرون کرد گفت

من، و این دست چپ من از عثمان، بدین دست با آن دست بیعت کاردم میاان   

برآماد تاا باه عناان     ( ص)دو نور از آن دو دست مصطفا . خویش و میان عثمان

، آنکه برخای  دوم .3«گفتند« ذی النّورین»از آن بود که عثمان را . آسمان رسد

ه ترتیب به زنی درآورده را ب« کلثومام»و « رقیّه»اند چون دو دختر پیغمبر گفته

  2.است به ذوالنّورین ملقّب گردیده است

 . 212اشاره دارد به بیعت رضوان  213

 .در غیاب او، در نبود او :در غيبت کسی

تسلیم مرید به شیخ کامل اسات باه    .(تصـ )عهد و پیمان، فرمانبرداری : بيعت

                                                
 .191، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی»ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری . رک( 3
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  ..(سجـ  ،.فر)ای که دستورهای شیخ را بطور کامل اجرا کند گونه

چهاارمین خلیفاه از خلفاای راشادین کاه باه       ( ع)اشاره دارد به حضارت علای    216

آن حضرت را اسامی و القاب مختلفای  . جوانمردی و شجاعت و علم مشهور است

باه شمشایر   ( ع)حضرت علی (. ابوتراب، اسداهلل، حیدر، مرتضی: )است  از جمله

 .حضرت در نجف است آرامگاه آن. ابن ملجم که از خوارج بود کشته شد

 . لشکر شکن: صفدر

 (. ع)اسداهلل، لقب حضرت علی : شير خدا

وَل اَتَةی عَلَةی االِنسَةانِ حِةین  مِةنَ      »: ۀآیا آمد  م خوذ است از آیۀ شریف :هیل اَتی 218

آیا بر انسان روزگارانی نگذشت که چیزی الیق ذکر : «الدَّورِ لَم یَ ُن شَیئاً مَذکُوراً

به اعتقاد خیلی از مفسّران ایان آیاه در شا ن     .ضحـ ). (12/3ر، ده)هیچ نبود  

 :گویدعطّار چنین می 3(نازل شده( ع)امیرالمؤمنین علی 

 «"اَتی "هَل  تختی چو دوش خواجه و تاجی چو       شیر خدا و ابن عم خواجه آن که یافت»

 (241عطّار، دیوان، ص )            
و پیغمبر به عیاادت ایشاان آماد و فرماود کاه      اند که حسنین بیمار شدند گفته

علی و فاطمه سالم اهلل علیهاا ساه روز، روزه   . برای بهبودی فرزندان نذری کنید

از جهودی قرض کرد و به نزد فاطماه آورد   حضرت علی سه صاع جو. نذر کردند

بعد از نماز شام به قصاد  ( ع)و او صاعی را آسیاب کرد و نان پخت، و چون علی 

مد، درویشی در زد، پس آن نان را به او دادند و آن شب چیازی جاز آب   افطار آ

نخورده و خوابیدند، روز دوم نیاز باه هماین مناوال، یتیمای در زد و روز سایّم       

اسیری در روز چهارم که به نذر خود وفا کارده بودناد باا حسانین نازد پیاامبر       

را آورد  (12 الادهر، )رفتند، رسول گریست و جبرئیل سورۀ االنسان ( ص)اسالم 

درباارۀ ایان مااجرا و حضارت      22 ۀاین سوره تا پایان آیا  4اند که از آیۀ و گفته

 :فرمایاد همان سورۀ مبارکه مای  1و  1های در آیه. علی، فاطمه و حسنین است
بِّةهِ  و یُطعِمُةونَ الطَّعَةامَ عَلَةی حُ    *یُوفُونَ بِالنَّذرِ وَ یَخَافُونَ یَوماً کَانَ شَرَُُّ مُستَطِیراً »

اش پایدار مانند بر نذر و ترسند از روزی که شر و بادی : «مِس ِیناً وَ یَتِیماً و اَسِیراً

و خورانند خوراک را با وجود دوست داشتنش باه بیناوایی و   * همه را فرا گیرد 
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 3.اییتیمی و برده

خواناد، اعرابیای   در مساجد نمااز مای    پیغمبراشاره دارد به روزی که : مُلک اِنّما

کیست کاه باه او   »فرمود که  پیغمبر. ب به او شعری دربارۀ فقر خود خواندخطا

که در حال نماز بود انگشت خود را بلند کارد تاا    (ع)حضرت علی « چیزی دهد

: اعرابی انگشتری او را از انگشت بیرون آورد و در این زمان ایان آیاه ناازل شاد    

آمَنُوا الّذِینَ یُقیِمُونَ الصَّلوةَ و یُؤتُونَ الزَّکَوةَ وَ وُةم  اِنَّمَا وَلِیُّ ُم اهللُ وَ رَسُولُهُ و الّذِینَ »

همانا که دوست شما خداست و پیغمبر خدا و آنان که ایمان آوردناد و  : «رَاکِعُونَ

مائاده،  )دهند، حال آنکاه در رکاوع هساتند    دارند و زکات مینماز را به پای می
1/11.) 

  .سزاوار، الیق :صاحب استحقاق

 . 1( ص)حضرت محمّد : تم پيغمبرانخا 219

 .  ستارگان .(مجـ ) راه ستارگان، راه آسمان( حبائک ،حبک. جِ : )حباک 211

بزرگاان دیان و    .(تصــ  )یاران، دوستان؛ دوستان خدا، عارفان  (ولی. جِ): اوليا 211

فات اند که در نزد خدا مؤید به حاالت و مکاشنزد عرفاء، اولیا بعد از انبیا. عرفان

  ..(سجـ  ،.فر)اند و باقی خالیق را دسترسی بدان نیست گشته

 ؛ «شرف الم ان بالم ین» :اشاره دارد به مصرع اول 212

مَةن عَةرَفَ نَفسَةه فَقَةد     »(: ع)اشاره دارد به حدیثی از حضرت علای   مصرع دوم

 .کسی که خودش را شناخت پروردگار را شناخت: «عَرَفَ ربه

 .جای گیرد، جای گزین، صاحب مکان آنچه در مکانی: مکين

  .است( ع)منظور حضرت علی : شاه مین عیرَف

عمر نخست این لقب به  .ضحـ )سرور مؤمنان، خلیفۀ مسلمانان : اميرالمؤمنين 215

داده شد و پس از او خلفا را بدین لقب خواندند و این رسم تاا پایاان    بن خطاب

 .کننداطالق می (ع)حضرت علی به ؛ شیعه این لقب را (دورۀ عباسی معمول بود

 .است (ع)حضرت علی منظور : امام المتقين

 .دیندار، حافد و مروّج دین: دین پرور

                                                
 .414، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی»ن محمّد هروی نیشابوری ابوبکر عتیق ب. رک( 3
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، دومین امام شایعیان کاه باه    (س)فاطمه زهرا و  (ع)حضرت علی پسر : حسن 219

او پس از پدر به خالفت رسید ولی بارای  . هجری در مدینه والدت یافت 1سال 

عۀ دامنۀ نفاق و اختالف میان مسلمانان از خالفت کناره گرفت جلوگیری از توس

 . و در مدینه منزوی گردید

 .نوه: سبط

 .است( ع)امیرالمومنین علی  منظور: مرتضی

علیهاا الساالم از خدیجاه     حضرت فاطمه، (ص)منظور دخت رسول اکرم : بتول

 (. ع)و مادر حضرت حسن و حسین ( ع)همسر علی . است

کاه  ( س)و حضارت فاطماه   ( ع)م سوم شیعیان فرزند حضرت علی اما: حسين 221

تن از یاران و اقوام خاود در صاحرای    12چون با یزید پسر معاویه بیعت نکرد با 

وی در (. ق. هاا   23دهم محرم ساال  )کربال به دست لشکریان یزید شهید شد 

 .ادب فارسی نماد شجاعت و مظلومیّت و حق خواهی است

واقع در کنار رودخانۀ فارات،  ( بین النهرین)شهرهای کشور عراق  یکی از: کربال 221

 . در این منطقه به شهادت رسید( ع)حسین  مامام سوم شیعیان اما

  .است( ع)منظور حضرت امام حسین : شهيد کربال

بن ابی طالب، ملقّب به ( ع)زینت بندگان، علی ابن حسین بن علی : زین العباد 222

هجاری قماری در مدیناه     11وی در ساال  . چهارم شایعیان زین العابدین، امام 

 .هجری قمری در همین شهر وفات پیدا کرد 11والدت یافت و در سال 

امام پنجم شیعیان، فرزناد اماام زیان    ( ع)« باقر»محمّد ابن علی ملقب به : باقر 223

 11وی در سانۀ  (. ع)و فاطمه بنت امام حسن بن علای  ( ع)العابدین بن حسین 

وی در . سال امامات کارد   39سال بود و  11مدت زندگیش . ه دنیا آمدهجری ب

 . مدفن وی گورستان بقیع است. هجری قمری وفات یافت 334سال 

ماادر وی ام فاروه دختار    . جعفر صادق بن محمّد، امام ششام شایعیان  : صادق

( 11و باه روایتای   ) 19قاسم بن محمّد بن ابی بکر صدّیق اسات، وی باه ساال    

هجری قمری وفات یافت بسیاری از علماا نازد    341در سال والدت و هجری قمری 

 . اندوی تلمّذ کرده
ملقّاب باه   ( ع)موسای بان جعفار    ( ق. ها  321-311)ابن جعفر : موسی کاظم 224

مازار مباارک وی در مقاابر قاریش در     . هفتمین امام شایعیان اسات  « الکاظم»

 .کاظمین است
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باا  « رضاا »جعفر صادق ملقّاب باه    علی بن موسی کاظم ابن :علی موسی رضا

وی ( ق. هاا   311-211)ایشان هشتمین امام شیعیان اسات  « ابوالحسن» ۀکنی

در مدینه متوّلد شد و پس از فوت پادر باه امامات رساید، ما مون عباسای باه        

مالحظات سیاسی آن حضرت را به خراسان دعوت کرد و نیابت خالفت را باه او  

ما مون  . قد وی درآورد و به نامش ساکّه زد تفویآ نمود و دختر خویش را به ع

به خاطر آن حضرت شعار عبّاسی را که سیاه باود، تغییار داد و آن را باه شاعار     

به همین دلیال اوضااع عاراق آشافته     . اهل بیت که سبز رنگ بود مبدّل ساخت

شد و بغدادیان شورش کردند و م مون را که مقیم طاوس باود از خالفات خلاع     

ما مون همیشاه از نفاوذ    . براهیم بن مهادی بیعات نمودناد   کردند و با عمویش ا

مادفن وی در شاهر   . حضرت دل نگران بود تا عاقبت وی را باه شاهادت رسااند   

 . سال بود 21مقدّس مشهد است و مدت امامت وی 

و « تقای »ملقّب باه  . امام نهم شیعیان است( ع)محمّد بن علی بن موسی  :تقی 225

وی در مقبارۀ بنای هاشام، نزدیاک مرقاد      مادفن  ( ق.هاا   391-221)« جواد»

ساال زیسات و مادت     21وی . جدّش، امام موسی ابان جعفار در بغاداد اسات    

 . سال بود 31امامتش 

علی ابن جواد ابن علی، رضا بن موسی بن جعفر حسینی طالبی ملقّب باه  : نقی

( ق. هاا   234-214)مکنی به ابوالحسن عسگری اماام دهام شایعیان    « هادی»

نازد متوکّال عّباسای از وی ساعایت کردناد لاذا باه        . متولّاد شاد  وی در مدینه 

درخواساات متوکّاال بااه بغااداد آمااد و در سااامرا سااکونت گزیااد و در همانجااا   

  .درگذشت

حسن بن علی بن محمّد، ملقّب به عسکری، یازدهمین امام شایعیان  : عسکری 226

 .مدفن آن حضرت در سامرا است( ق. ها  221-212)

اماام  »است ملقّاب باه   « ابوالقاسم محمّد بن حسن عسکری»ی و ۀکنی: مهدی 227

و قاائم آل  « امام قاائم »، «القائمحجة»، «امام منتظر»، «صاحب الزمان»، «زمان

در ساامرا  ( ق. هاا   211)وی در ساال  . آخرین اماام از اماماان شایعیان   . محمّد

ب شاد  سالگی پدرش را از دست داد و آن حضرت از انظار غای 1متولّد شد و در 

باا  . و فقط به واسطۀ نواب خاص خویش با شایعیان ارتبااس داشات   ( 'غیبت صغری)

 .آغاز شد 'به پایان رسید و غیبت کبری 'درگذشت آخرین نایب، دورۀ غیبت صغری
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باز داشتن سالک از سلوک است به واسطۀ ماوانعی کاه باه     . .(تصـ)ستم : جور 229

 ..(سجـ  ،.فر)ست سبب قصور سالک باشد که مرتبۀ خذالن سالک ا

خداوند زمان، صاحب عهاد و دوران، لقاب مهادی بان حسان      : صاحب الزمان 231

صاحب وقت و حال، کسی که خارج از حکم زمان و متصرفات گذشاته   .(تصـ )

 ..(سجـ  ،.فر)و آینده، بر حقایق چیزها آگاه باشد 
 .به حقِّ؛ سوگند به خدا: حقِّ 232-231

 ..(شعـ  ،.فر)خودخواهی  .(کنـ ) بند؛ طوق آهنی: غُ ّ 237

اخوان الصّفاء، دوستان یکادل و راساتین در قارن چهاارم هجاری      : اخوان صفا

گروهی به این فکر افتادند که برای نشار علاوم عقلای و نزدیاک کاردن دیان و       

حکمت به یکدیگر و آگاه کردن عامّه از مبانی حکمت نظاری و عملای رسااالت    

ایان عادّه   . بنویسند و انتشاار دهناد   -نام مؤلف بدون ذکر  -ای مختصر و ساده

گروه ماذکور بارای توجیاه    . نامیدندمی« خُالّن الوفاء»و « اخوان الصفاء»خود را 

کارده یاا در شارح    معتقدات دینی مسلمانان آنها را با اقوال حکما منطباق مای  

شده و برای تزکیاۀ بااطن و   برخی از مسائل مذهبی به روش فالسفه متوسّل می

د به مدارج کمال عالوه بر توسل به فلسفه معتقد به تمسّاک باه دیان نیاز     صعو

توان باه تصافیۀ   هدف آنان این بود که با کمک علم و اعتقاد به دین می. اندبوده

رسید و حقاایق   -که غایت ادیان است  -ای از کمال باطن نایل آمد و به مرحله

 . آن را نیکوتر فهمید

والسّةابِقُونَ  »: ۀما خوذ از آیاۀ کریما   . جلوتر، پیشواپیشرو، سبقت گرفته، : سابق

-کنایه از مارد کامال پیار راه   ( 31-33/  12واقعه، ) «السّابِقون، اولئِکَ  المُقَرَّبُون

اند که به واسطۀ ریاضت و تقوا، علم و حکمات،  قلوب طاهره.( تصـ )دان، قطب 

مؤمناون،  )«  وَ وُم لَهَا سَةابِقُونَ أولَئِکَ یُسَارِعُونَ فِی الخَیرَاتِ ». اناد مستنیر گشته

  ..(سجـ  ،.فر) (21/23

237 َوالَّةذیَن جَةآُء و مِةن بَعةدِوِم یَقُولُةوَن َربَّنَةا اغِفرلَنةا َو        »: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک

نَةا اِنَّةکَ   إِلخوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِاإلیمَانِ و التَجعَل فِی قُلُوبِنَا غِةال  لِلَّةذِینَ امَنُةوا رَبَّ   

و آنان که پس از مهاجران و انصار آمدند و هم در دعا باه درگااه   : «رَءُوفٌ رَحِیمٌ

کنند پروردگارا بر ما و بر برادران دینی ما که در ایمان پیش از ما خدا عرض می
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پروردگارا تویی . شتافتند ببخش و در دل ما هیچ کینه و حسد مؤمنان قرار مده

ردّ تعصّب در آثاار   (.31/ 19حشر، )سیار رؤوف و مهربانی ب( در حقّ بندگان)که 

 : فرمایدد از سخنوران کشورمان مطرح شده از جمله عطّار میمتعدّ

 ای گارفاتاار تاعاصّااب ماانااااده  »

 زنای گر تو الف از عقل و از لُابّ مای  

 

 دایامااااً در باااغآ و در حاابّ مانااده 

 «زنای  پاس چارا دم در تاعصّب می

  (419-411نطق الطیر، عطّار، م) 
 .(ثر ،.فر)پی نبردن، درنیافتن، نرسیدن  .(کنـ ) :ره نبردن 238

اعتقاد قلبی به کسی یاا چیازی؛ تصادیق و وثاوق و اطمیناان،       .(تصـ ) :ایمان

 :فرمایدموالنا می. .(سجـ  ،.فر)  مقابل کفر است

 سخت گیری و تعصّب خامی اسات »

 

 «تا جنینی کار خون آشامی است 

  (3291، 1مثنوی، )            
 .(.شعـ  ،.فر)گوی گو، یاوهبیهوده :بوالفضول 241

کند کاه ترتیاب آن در   هایی را از مثنوی موالنا تضمین میگوینده در ادامه بیت 247-244

 :مثنوی مولوی چنین است

 از بانگ و عالالیِ ساگان : گفت»

 یا شب ماهتاب از غوغاای ساگ  

 و کناد مه فشاند نور و سگ عوع

 

 هاایچ واگااردد ز راهاای کاااروان    

 سست گاردد بادر را در سایرتگ    

 «                       تناد هرکسی برخلعت خاود مای  

 (32 -34، 2مثنوی، )           
 : و در جایی آورده است

 مه فشاند ناور و ساگ وع وع کناد   »

 شاب روان و هامرهان مَاه باه تاگ   

 

 ساگ ز ناور مااه کای مارتع کند 

 «ساگ فتن کی کنند از بانگ ترک ر

 (2112-2111، 2مثنوی، )   
کند که در شب با دیدن هار  در اینجا موالنا منکران را به سگ ولگرد تشبیه می

 دکتار اساتعالمی  به تعبیار  « مهتاب» کنند وشیئی از دوردست، سر و صدا می

شاب  »کناد،  الهای خاود را دنباال مای     ۀاعتنا به منکاران، وظیفا  مرد حقّ است که بی

ستارگانند که در اینجا اشاره دارد به کسانی کاه مقاام معناوی ماردان حاق را      « روان

 .شناسندمی

                                                
 . 121، ص 2، تصحیح دکتر محمّد استعالمی، ج مثنوی معنویموالنا جالل الدّین محمّد بلخی، . رک*( 



 دیحمّم ةنامشوق  118
 

  .(.سجـ  ،.فر)اعتقاد قلبی و برخاستن شک  .(تصـ ) :یقين

زیسات  نام پادشاهی که موسی در زمان او می. لقب سالطین مصر است: فرعون 251

زده قارن و نایم پایش از    در متون تاریخی رامسس دوم است کاه در حادود دوا  

فرعاون  : «فَقَالَ اَنا رَبُّ ُمُ االَعلَةی »: فرعون دعوی خدایی داشات . زیستهمیالد می

وَ قَالَ فِرعَةونُ یةا   » :و نیز (11/24نازعات، )گفت منم خداوند شما که برتر است 

انام مار   دو گفت فرعون ای جماعت نمای : «اَیُّهَا المَلَأُ مَا عَلِمتُ لَ ُم مِن إلَهٍ غیری

 (.11/ 21قصص، )شما را هیچ الهی غیر خود 

و ما او را از وادی مقادس طاور   : «وَ نادَینَاَُ مِن جَانِ ِ الطُّورِ االَیمَنِ وَ قَرَّبنَاَُ نَجِیّاً» 251

/ 39ماریم،  )ندا کردیم و به مقام قرب خود برای استماع کاالم خاود برگزیادیم    
 (.312  /   ب  )؛ (12

 ..(سجـ  ،.فر) آن که پیرو طریق تصوّف باشد .(ـ تص) :صوفی 252

در اصاطالح   .(تصــ  )پسر وقات؛ آن کاه هار دم باه رنگای درآیاد        :ابن وقت

صوفیان، زمان حال و نیز واردی است از خداوند که به ساالک پیونادد و او را از   

گویناد کاه   « ابان وقات  »گذشته و آینده غافل گرداند و صوفی را از این جهات  

-دهد و در حال حاضر وظایف قلبی خود را به انجام مای دست نمی فرصت را از

 :فرمایدمولوی می. .(سجـ  ،.فر)رساند و پروای گذشته و آینده ندارد 

 !صوفی ابنُ الوَقت باشاد ای رفیاق  »

 

 «نیست فردا گفتن از شرس طریاق  

 (311، 3مثنوی، )              

اک ساالک راه طریقات، از   هر آنچه به محآ موهبات بار دل پا    .(تصـ ) :حال

 گرددتعمد سالک و باز به ظهور صفات نفس زائل میشود بیجانب حق وارد می

  .(.سجـ  ،.فر)طرب، حزن، قبآ، شوق : مانند

 ..(سجـ  ،.فر) کسی که نسبت به دنیا و تعلقات آن اعتنا نکند .(تصـ ): درویش 253

آن کاه در سایر و سالوک     .(تصـ )اولیاءاهلل، مرشدان، مشایخ صوفیان : کامالن 254

کامال  . عملی به مقامی رسیده که تمام تعلقات خود را از غیر حق، بریاده باشاد  

حقیقی، کسی است که در حکمت عملای و نظاری، هار دو، باه کماال رسایده       

 .(.سجـ  ،.فر)باشد، از خود فانی و به بقای حق، باقی شده باشد 

 ..(سجـ  ،.فر)بان و سابقان مقرّ.( تصـ )مشایخ، مردان کامل، اولیاءاهلل  :واصالن
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ماردان کامال، اولیااءاهلل؛     .(تصـ )آگاهان، روشن ضمیران، عارفان  :صاحبد ن

اِنَّ اهللَ ال یَنظُرُ اِلةی صُةوَرِکُم وَ   » :م خوذ از حدیث شریف. .(سجـ  ،.فر)صوفیان 

به ظااهر و اموالتاان نگااه     همانا خدا: «اَموالِ ُم ول ِن یَنظُرُ اِلی قُلُوبِ ُم و اَعمالِ ُم

  (..سجـ  ،.فر، به نقل از 33، 1مسلم، )کند ا به قلب و اعمالتان توجه میکند، امّنمی

یَا اَیُّهَا الَّذِینَ امَنُوا اجتَنِبُوا کَثیراً مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثةمٌ واَلَ  »: فرمایاد قرآن می 257-256

بَّعضُ ُم بَعضاً اَیُحِ ُّ اَحَدُکُم اَن یَأکُلَ لَحمَ اَخِیهِ مَیتةاً فَ َرِوتُمُةوَُ   تَجَسَّسُوا واَلَ یَغتَ  

در ( و ظانّ باد  )ی اهل ایمان، از بسیاری پندارها ا: «واتَّقُوا اهللَ اِنَّ اهللَ تَوَّابٌ رَّحیمٌ

هرگز از حال  حقّ یکدیگر بپرهیزید که برخی ظنّ و پندارها معصیت است و نیز

 داریاد دیگر تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید، آیا شما دوسات مای  درونی یک

ه کراهات و نفارت از آن داریاد و از    که گوشت برادر مردۀ خود را بخورید  البتّا 

و از رساول   (32/ 49حجارات  )پذیر و مهربان است خدا بترسید، خدا بسیار توبه

خوشاا آن کاه   : «عُیُةوبِ النّةاِِ   طُوبی لِمَن شَغَلَهُ عَیبَهُ عَن»: اکرم نقل شده است

و نیز فرماوده   (119نهج الفصاحه، ص )عیوبش او را از عیوب مردم مشغول دارد 

خاواهی  وقتای مای  : «إِذا اَرَدتَ أَن تَذکُرَ عُیُوبَ غَیرِکَ فَاذکُر عُیُوبَ نَفسِکَ»: است

 . (311نهج الفصاحه، ص )عیوب خویش را به یاد آر . عیوب دیگران را یاد کنی

پس غنیمت بشمار و خدا هر کس را بخواهد هادایت   :فَاغتَنِم  اهلل فهال مین فیشا 261

واهللُ یَهةدِی  » :بقاره  ۀاز سور 231کند، که اشاره دارد به بخشی از آیۀ مبارکۀ می

و خداوناد هار کاه را بخواهاد، راه راسات بنمایاد       : «مَن یَشَآءُ اِلَی صِرَاطٍ مُّستَقیم 

 (.231/   2  بقره،)

کناد و  را معرفای مای  « بلوقیاا »، قهرمان داساتان خاویش   222گوینده در بیت  264-262

وی دارد که  ۀنامه و سفرنامگریزی بر فضای سمبلیک داستان و خطرهای معراج

یکی از دو تن کسانی باود  « بلوقیا». سراسر پر است از ماران و دریاهای خوفناک

بی رسیدند، آن دیگاری عفّاان   ها به محل دفن جسد سلیمان نکه طبق داستان

بود که چون خواست انگشتری سلیمان را از دست او برون کند، آتاش گرفات و   

  .درگذشت و بلوقیا بازگشت

سیر خاص سالکان راه حق، مانند ترک دنیا و دوام ذکر و توجه  .(تصـ ): طریقت 269

 ..(ـ سج ،.فر)به مبدأ و انزوا و دوام طهارت، وضو، صدق، اخالص و غیر آن 
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 .ها؛ صفتی از صفات پروردگارخداوند عطاها و احسان: ذوالمنن 272

، چاین شامالی را نیاز    (ترکساتان چاین  )شهری بود در ترکستان شرقی : ختن

  .گفتندمی« ختا»
قالُوا حَرِّقُوَُ »: توسط نمرود( ع)این دو بیت به ماجرای به آتش انداختن ابراهیم  276-275

قوم : «قُلنَا یَا نَارُ کُونِی بَردعا و سَالَماً عَلَی اِبراوِیمَ *اِن کُنتُم فَاعِلینَ  وَانصُرُوا الِهَتَ ُم

ابراهیم را بسوزانید و خدایان خاود را یااری کنیاد اگار کااری خواهیاد        :گفتند

خطااب کاردیم ای آتاش    ( پس ما به آتشی که ابراهیم را در آن افکندند* )کرد

و ( 91/ 11صاافات،  )و نیز ( 21و  29/ 23، ءبیاان)سرد و سالم باش برای ابراهیم 
 (.24/ 29عنکبوت، )نیز 

خلیل، خلیل اهلل، خلیل )ابراهیم خلیل، پیغمبری از بنی سام ملقّب به  :ابراهيم

تاراش  در روایاات اساالمی او را پسار آزر بات    . اسارائیل جدّ اعالی بنی( الرحمن

وی در حادود  . عاروف اسات  م« تارح »یاا  « تارح»یا « ابن تارخ»اند و به دانسته

از توابع کلده در مشرق بابال باه دنیاا    « اور»سال پیش از میالد در قریۀ  2111

ابراهیم طایفۀ خویش را به خدای یگانه دعاوت کارد و نمارود فرماان داد،     . آمد

آتشی بزر  افروخته، او را در آتش افکندند ولی آتش بر او سرد شاد و او ساالم   

وی سفری به مصار و فلساطین کارد و خاناۀ کعباه      . لوس برادرزادۀ اوست. ماند

اساماعیل باه   )وی از طرف خدا ما مور قرباانی فرزناد خاود شاد      . ساختۀ اوست

ساالگی   311گویناد وی در  ( روایات مسالمانان و اساحاق باه روایات یهودیاان      

او دو پسر داشت اسحاق از سااره، پادر بنای اسارائیل و اساماعیل از      . درگذشت

 ..(تلـ  ،.فر)عدنانی جدّ اعالی عرب  ،هاجر

 .سرد، خنک :ب رد 

 :فرمایدمولوی در این باب می. سرد و سالم: ب رد و سالم 

 گردد آتش بر تاو هام بارد و ساالم    »

 

 «ای عناصر مر مزاجت را غالم 

 (1،31مثنوی، )               

اسم او در قرآن کاریم نیاماده   (. ع)پرستان زمان ابراهیم نبی پادشاه بت :نمرود

نمرود دعوی خدایی داشت و بارای مقابلاه باا    . های او اشاره شدهی به داستانول

  .رسالت ابراهیم دستور داد وی را در آتش اندازند

 .داند که حقیقت چیستخدا داناتر است حقیقت را، خدا می :اهللُ اَعیلم بالصّواب 277
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اشاتیاق لقااء   نهایت محبّت، غلیاان دل در   .(تصـ )مهرورزی، دوستی  :محبّت 281

 ..(سجـ  ،.فر)شود محبوب است که موجب محو محّب می

گرایش به امیال نفساانی، روی گردانای از روحانیاات و توجاه باه       .(تصـ ) :هوا

  ..(سجـ  ،.فر) مادّیات
فریدالدّین ابوحامد محمّد ابن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطّار نیشاابوری،   :عطّار 281

االولیااء،   ةتاذکر : از جمله آثار اوسات . غاز قرن هفتمشاعر و عارف قرن ششم و آ

شاعر از قول . نامه، خسرونامه و غیرهنامه، مصیبتالطیر، الهیدیوان اشعار، منطق

 . کندها را ذکر میعطّار این بیت

 . .(شعـ  ،.فر) سخن نغز گفتن .(کنـ ): دُرّ سفتن

 . فصاحت، زبان آوری: بيانی

 ..(سجـ  ،.فر)محبّت  دوستی و.(تصـ ) :حبّ 287

 .دوستی خالصانه، محبّت ناب :حبّ لبّ

  ..(لغـ ) (ع)برگزیده، خشنود شده؛ از القاب حضرت علی  :مرتضی

288 تو هستیم ۀما پیرو و شیع: نحن شيعتک . 

هَمّام پسر شریح بان   ؛(ص)از صحابۀ رسول اکرم  یکیرئیس، بزر ؛ نام : امه مّ

: آماده اسات  « قااموس رجاال  »در  ؛(ع)ان علای  یزید بن مُارّه اسات و از شایعی   

: او را همام بن عبادۀ بان خیاثم ضابط کارده نویساد     « کنزالفوائد»کراجکی در 

نوف بکالی . اند وی مردی عابد بود و مؤمنآورده. 3برادرزادۀ ربیع بن خیثم است

حاجتی برایم پیش آمد در این هنگام از جنادب بان زهیار و ربیاع بان      »: گوید

م بن عباده که یکی از زهّاد و عبّاد آن روز بود، خواستم و باه اتّفااق   خثیم و هَما

رفتیم، هنگامی که در منزل رسیدیم، آن جنااب عاازم   ( ع)حضور امیرالمؤمنین 

در راه چناد نفار   . مسجد بودند ما هم در خدمت آن جناب بطرف مسجد رفتیم

ن آنهاا جریاان   داری بیهای خندهگفتند و قصّهمرد چاق و فربه با هم سخن می

از نزد این جماعت عباور کردناد، آنهاا از    ( ع)هنگامی که امیرالمؤمنین... داشت 

                                                
  :رجوع کنید بهدر این باره ( 3

 .194، ص 1. ای، محمّدباقر، ج، کمرهاصول کافی -

 . 111یدی، ص سید جعفر شه ۀ، ترجمنهن البالغه  -

 .411داریوش شاهین، ص  ۀ، ترجمنهن البالغه  -
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جای خود به سرعت برخاستند و سالم کردناد، اماام هام جاواب ساالم آنهاا را       

... اند، گفتند گروهی از شیعیان شما هساتند  ها از کجا آمدهدادند، پرسیدند این

کانم و چهاره و   ای شیعیان را مشاهده نمیمن در شما سیم»: فرمودند( ع)علی 

در ... هیکل شما، هیکل دوستان اهل بیت نیست، آن جماعات شارمنده شادند    

  «عالمت شیعیان شما و وصف آنهاا چیسات  »: این هنگام جندب و ربیع گفتند

! پرهیزگاران را برای من بستای» 3:از جواب آنها خودداری کرد و فرمود( ع)امام 

: امام در پاسخ او درنگای نماود، ساپس فرماود    « !نگرمنان میچنانکه گویی به آ

که همانا خدا باا کساانی اسات کاه     ! از خدای بترس؛ و نیکوکار باش! ای همام»

همام خرسند نگردید و به سوگند بر اماام   2.«پرهیزگارند و آنان که نیکوکردارند

فرمود در وصاف  ای ایراد امام خدا را ستود و بر او ثنا گفت و خطبه. اصرار ورزید

پس از اتمام خطبۀ حضرت همام صیحه زد و : گویندۀ روایت گوید. 1پرهیزگاران

به »: فرمودند( ع)هوشی جان داد، امیرالمؤمنین هوش شد و در آن بیسپس بی

  .«ترسیدمخدا از همین بر او می

که در واقعۀ کاربال حاضار   ( س)و حضرت فاطمه ( ع)دختر حضرت علی : زینب 289

های مهمی در مجلس ابن زیااد  همراه اسیران به کوفه و شام رفت و خطبه بود و

 ..(لغـ )و یزید ایراد فرمود 

کسی که از دنیا منقطع شده و به خادا پیوساته اسات؛ آن کاه از ازدواج      :بتول

  ..(لغـ )( ص)دختر حضرت محمّد ( س)خودداری کند؛ پاک دامن؛ لقب فاطمه 
چاون   .ضحــ  ) .(لغـ ) (ع)حضرت علی ابن ابی طالب  شیر، اسد؛ لقب: حيدر 291-291

متولّد شد، مادرش او را حیدر، نامیاد و حضارت ابوطالاب ناام     ( ع)حضرت علی 

 (.علی را بر او نهاد

  ..(لغـ )است ( ع)ابوالحسن، منظور حضرت علی : بوالحسن

 .کنداو از قول پدر و اجداد خود نقل می 292

حُبِّی و حُ ُّ اَولِ بَیتةی نةافِ ٌ   »(: ص)از حضرت محمّد  دیثحاشاره دارد به این  296-293

فِی سَبعَةِ مَوَاطِنَ أووا لُهُنَّ عَظیمَة  عِندَ الوَفاةِ وَ فِی القَبرِ وَ عِندَالنُّشوُرِ وَ عِندَ ال ِتابِ 

                                                
 .392، ص 21، ج بحارا نوار. رک( 3

 (.321/ نحل، ) قرآن کریم. رک( 2

 .224، ص 391، ترجمه دکتر سیّد جعفر شهیدی، خطبۀ نهن البالغه. رک( 1



 101  تعلیقات
 
 

عشق به من و دوسات داشاتن اهال    : «وَ عِندَالحِسابِ وَ عِندَالمیزانِ وَ عِندَالصّراط

هفت موردی که بسیار هولناک است، سودمند است؛ در هنگاام وفاات،   بیتم در 

در قبر، در قیامات و در ناماۀ اعماال، در روز حسااب، در سانجش اعماال و در       

 (. 311، ص 21بحاراالنوار، ج ) هنگام عبور از پل صراس

وَ اِنَّ االخِةرَةَ وِةیَ   »: ۀسرای آرامش، جهان آخرت م خوذ از آیۀ کریما : دارالقرار

ناام یکای از    ؛(19/ 41ماؤمن،  )و سرای آخرت منزلگااه ابادی اسات    : «القَرَارِدارُ

  .های هشتگانهبهشت

هماه و   .(کنــ  ) .شامال و جناوب، شارق و غارب، بااال و پاایین      : شش جهت 311

 ..(سجـ  ،.فر) سرتاسر، همه چیز

معرفات وحادانیّت،   : شناخت خداوند که شش وجاه دارد  .(تصـ )شناخت : معرفت

  ..(سجـ  ،.فر)معرفت منِت، معرفت قدرت، معرفت ازل، معرفت اسرار  ،فطیمفت تمعر

در مصرع دوم اشاره دارد باه آن کاه صایّادان بارای شاکار      : صفير و دام بودن 318

-ند و فریاد و بانگ مرغی کاه بایاد شاکار شاود، درمای     دگسترمیپرندگان دام 

مرد فریبکار،  .(تصـ ). تدآوردند، تا آن پرنده به فریب بانگ هم جنس در دام اف

 .واعد دروغین و ریاکار

311 نوف البُکّالی    ای منظور گوینده نَوف پسر فُضاله، از بنی بکال است، که تیاره

 ..(آنند)بود ( ع)وی دربان امیرالمؤمنین علی  *.هستند از حِمیر

  .خدای، ذات او را گرامی دارد: کرّم اهللُ  جه 

ناام  « جنادب بان زهیار   »بحاراالنوار ذیل این حکایت از  در: جندب ابن نصير 314

 .(آننـد )یکی از فدائیان حضرت شاه مردان بود (.   211)برده شده است 

شاده باود،   ( ع)نام شخصی که معتقد به خدایی و الوهیّت حضرت امیرالمؤمنین 

 .(ناظم)گروه نصیری منسوب به اوست 

الثوری، تابعی محادّث باود و   ( خثیم یا)ابوزید ربیع بن خَیثَم  :ربيع ابن خثيم

                                                
 . 494دکتر سیّد جعفر شهیدی، ص  ۀ، ترجمنهن البالغه. رک*( 
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. ها  22وی اهل کوفه بود و در سال . یکی از هشت زاهد بزر  قرن اول هجری

 *.ق درگذشت

 . گروه زاهدان: اصحاب برن  316

 ..(سجـ  ،.فر)های دنیوی روی گرداننده از دنیا و بهره .(تصـ ): زاهد
و نوافل و وظایف از برای  ت کننده، آن که پیوسته بر فرائآدعبا.(تصـ ): عابد

  ..(سجـ  ،.فر)ثواب اخروی، مداومت کند 
  ..(سجـ  ،.فر)اطاعت از شریعت و طریقت .(تصـ )راستی و درستی : صدق 322

 .سوگند به کسی که این مقام را به تو اختصاص داد: بِالّذل اَخَصَّکی هیذا الم ام 332

 (. 211) 11اشاره دارد به سورۀ مائده آیۀ : اِنّما 333

  ...به حقّ، سوگند به :...حقِ

اهل شناخت خدا، خداشاناس؛ آن کاه پروردگاار او را باه درجاۀ      : عارِفون باهلل 337

 . شهود ذات و اسماء و صفات خود رسانیده باشد

  (.کنندعاملون بامراهلل، آنان که به امر خدا و فرامین او عمل می)عمل کنندگان  :عاملون

تواضع و فروتنی در برابر حق و باا خلاق خادا، تارک غارور و      .(  تصـ): خشوع 339

 ..(سجـ  ،.فر)نخوت 

  ..(سجـ  ،.فر)فروتنی  .(تصـ ): خضوع
وضع نفس خود با حق در مقاام عبودیات و باا خلاق در مقاام      .(تصـ ): تواضع 341

 .(.سجـ  ،.فر)انصاف 
 «اَهللُ الصَّةمَد »: ۀکریما نیااز؛ پنااه نیازمنادان، ما خوذ از آیاۀ      پایناده، بای  : صمد 341

از تعاالی کاه   ذات حاق .(تصــ  )؛ یکای از اساماء الحسانی؛    (2/ 332اخالص، )

 ..(سجـ  ،.فر)نیاز است و پناه نیازمندان بندگان بی

 .(.سجـ  ،.فر)وجود حق  .(تصـ )یکتایی : وحدت 342

 ..(سجـ  ،.فر)یک بار بهم زدن پلک چشم، چشم بهم زدن : العمنطَرف  344

 .آرام گرفتن: رار کردنق

                                                
 : رجوع کنید به*( 

 . 131، ص 3، ج ا نساب -

 .21، عطّار، ص ا ولياء ةتذکر -
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ظهور معشوق است چنانکه عاشاق را یقاین حاصال     .(تصـ )دیدار، مالقات : لقا

م خوذ از آیاۀ  . .(سجـ  ،.فر)شود که اوست که به صورت آدم ظهور کرده است 

 (. 29/1عنکبوت، ) «مَن کَانَ یَرجُوا لِقَاءَ اهللِ»: ۀمبارک

لَیهِ رَاجِعونَ»: ۀمصرع دوم اشاره دارد به آیۀ مبارک 346 نَّا اِ نَّا لِلّهِ وَ اِ ما به فرمان  :«اِ

نَّهُم »؛ (2/312بقره، . )خدا آمده به سوی او رجوع خواهیم کرد لَّذِینَ یَظُنُّونَ اَ اَ

لَیهِ رَاجِعُونَ نَّهُم اِ ّهِِم و اَ بِ دانند در پیشاگاه خادا حاضار    آنان که می: «مُالَقُوا رَ

انبیاا،  )و نیاز   (2/42بقره، ) او خواهد بود خواهند شد و بازگشتشان به سوی
23/91.) 

آناان کاه   : «اَلَّذِینَ اِذا اَصَابَتهُم مُّصیبَة  قالوا اِنَّا لِلّهِ و اِنَّا اِلیهِ رَاجِعُونَ»: اشاره دارد به 347

ای سخت و ناگوار دچار شوند صبوری پیش گرفته گویناد ماا باه    چون به حادثه

 (.312/ 2بقره، )او رجوع خواهیم کرد فرمان خدا آمده و به سوی 

نیکو صاف  ( به فرمان حق)مه و ه: «وَ اِنَّا لَنَحنُ الصَّافُّون» :اشاره دارد به: صافّون 349

 .(321/ 11صافات، )ایم  آراسته

 .خواننددر دل شب، جزءهای قرآن را با ترتیل و تجوید و بیان می 351

و ماا آن  : «نُنَزِّلُ مِنَ القُرانِ مَا وُوَ شِفاءٌ وَ رَحمَةة  لِلمةؤمِنینَ   وَ»: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارکا  352-351

 (12/ 31اساراء،  )چه از قرآن فرستیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل ایمان اسات  
 (.44/ 43فصّلت، )و نیز 

  .(.سجـ  ،.فر)از میان رفتن بیماری دل به سبب تابش انوار ملکوتی  .(تصـ ): شفا

محققااً  : «اِنَّ رَبَّةکَ وُةوَ الخَةالّقُ العَلِةیمُ    »: ۀآفریننده، م خوذ از آیۀ شاریف : خلّاق 354

 (.13/ 12یس، )و نیز ( 12/ 31حجر، ) پروردگار تو آفرینندۀ دانایی است

وُةوَاهللُ الَّةذِی ة   » :ۀقاهر؛ از صفات خدای تعالی است، م خوذ از آیۀ کریما : جبّار 355

القُدُّوُِ السَّالمُ المُؤمِنُ المُهَیمِنُ العَزِیزُالجَبَّارُ المُتَ َبِّةرُ سُةبحَانَ اهللِ    اِلهَ ااِلَّ وُوَ المَلِکُ

اوست خدای یکتایی که غیر او خادایی نیسات، سالطان مقتادر     : «عَمّا یُشرِکُونَ

عالم پاک از هر نقص و آالیش منزّه از هر عیب و ناشایست، ایمنی بخش، غالب 

جبروت و عظمت، زهی منزه و پاک خدای از هر چاه بار   و قاهر بر همۀ خلق، با 

 (.21/ 19حشر، ). او شریک پندارند
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فَقةالَ اَنَةا رَبُّ ُةمُ    »: ۀم خوذ از آیۀ کریما . پروردگار من برترین است: ریبّی االَعلی

ای رساول ماا باه ناام     : «سَبِّحِ اسمَ رَبِّةکَ االَعلةی  »؛ (24/  19نازعات، ) «االَعلی

و باالتر از همۀ موجودات است، به تسبیح و ستایش مشغول خدای خود که برتر 

 (.92/21لیل، )و نیز  (11/3اعلی، )باش 

 . پاک و منزه است خدای بزر  :سُبحان العظمم

 ..(سجـ  ،.فر)طلب چیزی و کوشش در رسیدن به آن .( تصـ ): حرص 359
رت عزم اطاعت از حق، عروج از موطن قلاب باه حضا    .(تصـ )نیّت، عزم : قصد

  .(.سجـ  ،.فر)الهیه 

ترک شکایت از سختی بال، نازد غیار خادا     .( تصـ )شکیبایی و بردباری : صبر 361

 .(. سجـ  ،.فر)

ابتال و امتحان دوستان به انواع بالها که هر چند .( تصـ )مصیبت، امتحان : بالء

  ..(سجـ  ،.فر)بال بر بنده قوّت پیدا کند، قربت زیادت شود 

انقیاد نفس از اموری که از طریق تبرّع حادث شود .( تصـ ). ی و مدارانرم: رفق 361

 .(.سجـ  ،.فر)

رغبت در چیزی بعد . میل، عالقه و توجه به چیزی که محبوب باشد.( تصـ ): رغبت 364

 ..(سجـ  ،.فر)شود حاصل می از حبّ به آن

« یر فای اهلل سا »و . در برابر فنا؛ بدایت سیر فی اهلل.( تصـ )جاودانگی، : بقا

آنگاه محقق شود که بنده را بعد از فنای مطلق، وجودی ذاتی مطهر از لوث 

حدثان ارزانی دارد تا بدان در عالم اتصّاف به اوصاف الهی و تخلق به اخالق 

که از مدارج عالیه سیر الای اهلل  « بقا باهلل»و اشاره دارد به . ربّانی ترقی کند

 .(.سجـ  ،.فر)است 

 .(.سجـ  ،.فر)روی گردانیدن از چیزی؛ نقیآ رغبت است  .(تصـ ): زهد
فنای بنده در حق باا ساقوس اوصااف ماذموم؛     .( تصـ )نیستی، محو شدن : فنا

نهایت سیر الی اهلل تالشی غیر حق است در حق و محاو موجاودات و کثارات و    

  ..(سجـ  ،.فر)تعینّات در تجلّی نوراالنوار 

جلوگیری کردن، پرهیز دادن، محروم  .(کنـ ): (کردن از چيزی)دست کوتاه  367

 .(.شعـ  ،.فر)و بی نصیب کردن 
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روح انسان؛ جاوهر ناورانی مجارد کاه متوساط میاان روح و       .( تصـ )دل : قلب

 ..(سجـ  ،.فر)نفس است 

  .(.سجـ  ،.فر)فروتن، متواضع .( تصـ ): خاشع

خدا کند و ذکار او را   به یاد آورنده، ذکر گوینده، آن کس که یاد.( تصـ ): ذاکر 368

 .(.سجـ  ،.فر)گوید 

  .فرو خورندۀ خشم: کاظم غيظ

یاد کردن، مواظبات بار عمال، طاعات نمااز،      : در عرفان به معانی.( تصـ ): ذکر 371

 ..(سجـ  ،.فر)است بیان، قرآن و شکر آمده 

 .(.سجـ  ،.رف)ترک اخالص در عمل   پسندیده،  اعمال  به  تظاهر .(تصـ ). خودنمایی: ریا 371

ماا را اجابات   ( دعوت)اینان پیروان ما هستند ! ای همام :... مامهوالء شمعتنا فا هی 372

 .اند و از ما هستند این صاحبان کرامتکرده

اشااره  ! ماماشتیاق من به آنها زیاد شده است، ای هَ: طالَ شَوقِی قَا اِلمهم فا هیمام 374

عنی کیف انتظةاری لهةم و شةوقی الةی      لو علم المدبرون»: حدیث قدسیدارد به 

اگر بندگان مان، کاه باه مان پشات      ، «توبتهم لماتوا شوقاً الی و لتفرقت اوصالهم

کشام و مشاتاق بازگشات آناان     دانستند که چقدر انتظار آنها را میاند، میکرده

 .شودمُردند و بند بند بدن آنها از هم جدا میاز شوق می ،هستم

ــرع دوم پااس از شاانیدن ایاان کااالم  « مااامهَ»ه اینکااه اشاااره دارد باا :مص

 . فریادی زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد( ع)امیرالمؤمنین 

 .ای زدای زد، صیحهنعره :ای زدشهقه

 . مُرد، از دنیا رفت :شُد

 ..(ثر ،.فر)محبوب، معشوق  .(کنـ ): دلستان 375

فلات، هشایار شادن    بیدار شدن از خاواب غ  .(کنـ ): پنبه از گو  در آوردن 382

 ..(شعـ  ،.فر)

  ..(سجـ  ،.فر)ناآگاه بودن دل از دریافت حقایق  .(تصـ ) : غفلت

مَن اَحَبَّنا اَولَ البَیةتِ فَلیَحمَةدِاهللَ   »(: ص)از نبی اکرم  حدیثیاشاره دارد به  384

ّعَمِ قالَ طِی ُ الوِالدَةِ و ال  ّعَمِ قیلَ وَ ما اَوَّلُ النِ یُحِبُّةنا اِالَّ مَن طابَت عَلی اَوَّلِ النِ
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هر کس که ما و اهل بیت ما را دوست بادارد پاس بایاد خادای را     : «وِالدَتُهُ

: گفات ! ها چیسات  ها سپاس گوید؛ گفته شد اولین نعمتبرای اولین نعمت

 پاک بودن والدت؛ و دوست ندارد ما را مگر کسی که والدت او پااک باشاد  »
 (. 342، 21بحاراالنوار، ج )

دوستان هار گروهای باه     ،«مَنْ أَح َّ قَوْماً فَهُو مَعَهم»: ز اشاره دارد به حدیثنی -

 .ایشان باشند ٔقیامت با ایشان باشند و اندر زمره

 . .(شعـ  ،.فر)وجد و شادی کردن  .(کنـ ): حال کردن

رَبَّنَةا   وَالَّذینَ جاءَوا و مِةن بَعةدِوِم یَقُولُةونَ   » :ۀمصرع دوم اشاره دارد به آیۀ کریم 385

و آناان کاه پاس از مهااجران و انصاار      : «اغفِرلَنا و إلِخوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونا بِاإلِیمانِ

کنند پروردگارا بر ما و برادران دینی آمدند و هم در دعا به درگاه خدا عرض می

 (.31/ 19حشر، )ما که در ایمان پیش از ما شتافتند را ببخش 

اند که به واسطۀ ریاضت و تقاوی  قلوب طاهره .(تصـ )پیشی گرفتگان : سابقان 386

وَالسَّةابِقُونَ  »: ۀاند که اشااره دارد باه آیاۀ مبارکا    و علم و حکمت، مستنیر گشته

آنان که در ایمان بر همه پیشی : «فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ *اُولئِکَ المُقَرَّبوُنَ  *السَّابِقوُن 

آنان در بهشات پرنعمات جااودانی    * دآنان به حقیقت مقرّبان درگاهن* گرفتند

أولئِةکَ یُسَةارِعونَ فِةی الخَیةرَاتِ وَ وُةم لَهَةا       » :و نیاز  (31/ 12واقعه، )متنعمند 

کنناد و ایناان هساتند کاه باه      چنین بندگانی در خیرات تعجیل مای : «سَابِقوُنَ

  ..(سجـ  ،.فر)( 23/ 21مؤمنون، )جویند کارهای نیکو سبقت می

: «وَ لَقَد کَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم فَ َیفَ کَانَ نَ ِیةرِ »: ۀوذ از آیۀ شریفمفهوم بیت م خ 387
ملاک،  )ها را هاالک کاردیم   ها تکذیب کردند و چگونه سخت آنکسانی پیش از اینو 
21 /31.) 

  .درگاه الهی ۀرانده شده، مردود، راند: ردّ باب

 وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَةدَّ حُةدُودََ یُدخِلةهُ نةارعا     وَ مَن یَعصِ اهللَ»: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک 388

و هر که نافرماانی خادا و رساول کناد و از حادود      : «خالِداً فِیهَا وَ لَهُ عَذابٌ مُّهِین 

احکام خدا پا فراتر نهد او را به آتشی درافکند که همیشه در آن معاذّب اسات و   

/ 11احازاب،  )و نیاز  (34/ 4نسااء،  )همواره در عذاب، خواری و ذلّت خواهد باود  
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 (. 21/ 12جنّ، )و نیز ( 12

 .  .(شعـ  ،.فر) نافرمانی کردن، اعراض و دوری کردن .(کنـ ): سر پيچيدن

و شکر نعمت : «واََش ُرُوا نِعمَتَ اهللِ اِن کُنتُم اِیّاَُ تَعبُدُونَ»: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف 391

 (. 334/ 32نحل، )ید پرستبه جای آرید، اگر حقیقتاً خدا را می

  .روز رستاخیز: یوم القيام

اگر شکر نعمت بجای آرید به : «لَئِن شَ َرتُم الَزِیدَنَّ ُم»: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک 392

 (.1/ 34ابراهیم، )افزاییم های شما مینعمت

 392  اِنَّ اُمّتی ستفرق بعدی علی ثالث و سبعین فرقةة،  »: به حدیثاشاره دارد

بعد از من امّتم به هفتاد و سه فرقاه  : «مِنها ناجیة و اثنتان و سبعون فی النار فرقة

ای از آنها رساتگار و هفتااد و دو فرقاۀ دیگار در آتاش      شوند که فرقهتقسیم می

 (.119، ص 2البحار، ج  سفینة)؛ (222دررّ االخبار، ص )هستند 

بگو من از شما ( ای رسول به امّت) :یقُل ال اَسألُکم علم ِ أجرا  اِلّا المیویدیةِ فی ال رب

خواهم که محبّات و ماودّت مارا در حاق خویشااوندان      اجر رسالت جز این نمی

 (.21/ 42، 'شوری) منظور دارید

دشنام ندهید باه اصاحاب   : «التسبوا اصحابی لعن اهلل من س َّ اصحابی» :حدیث

 . من، لعنت کند خدا هرکس را که دشنام دهد به اصحاب من

به نزد سالکان یکی از اصول ارکاان سالوک    .(تصـ )راست ایستادن : ستقامتا 395

است تا سالک بتواند میان طاعاات و اجتنااب از معاصای جماع کناد و شارایط       

پایداری در عقاید . به انجام رساند -هر چند دشوار -ریاضت را بدان سان که باید

آناان کاه   : «ا رَبُّنَا اهللُ  ثُمَّ اسةتَقَامُوا اِنَّ الَّذِین قَالُو»: .(.سجـ  ،.فر)و انجام عبادات 

فصالت،  )گفتند پرودگار ما محققاً خدای یکتاست و بر این ایمان پایدار ماندناد  

پس پایاداری کان تاو چناان کاه ما موری       : «فَاستَقِم کَما اُمرت» :و نیز (11/ 43

  (.332/ 33هود، )

و اجمااع شاناخته نباشاد    سانّت  آنچه در کتااب و   .(شرعـ )ایجاد شده : محد  397

 (.مقابل قدیم)جودی که وقتی نبود و سپس علّتی او را هست کرده مو .(فلـ )
398-392   192. 

 .بدون هیچ شک و تردید، بی هیچ ابهام: بی شکی 414
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 (. ص)سخن و فعل رسول اکرم  .(شرعـ ): حدیث 417

و حجج عقلای  علمی است که متضمن بیان دالیل  .(شرعـ )قرآن مجید  :کالم

  .رد بر مبتدعان و اهل کفر و ظاللت است در باب عقاید ایمانی و

انا خلقنا و مل نا امرنا و کف عنةا  : قالوا»: کندرا معرفی می« فرقۀ قدریه»شاعر،  411

، گویند سر رشتۀ اختیار به دست ماست، طاعت و معصیت، خیار و شارّ،   «مشیَّته

و ناه باه خواسات کسای دیگار، ارادت و      فعل بندگان است نه به قضا و به قادر  

مشیّت و خواست حق جل جالله با کار ما کاری ندارد، اگر نه چرا باید که آدمی 

مادثر،  ) «بِمَةا کَسَةبَت رَوِینَةة     مکُةلُّ نفةنِ  » :گرفتار کردار خود باشد قولاه تعاالی  

 : فرمایدمی حافد *(14/11

 «س مستقیم ای دل کسی گمراه نیستدر صرا    در طریقت هر چه پیش سالک آید، خیر اوست»

 (13حافد، )                          

آن اسات کاه بناده اختیاار کناد آنچاه را حاق         .(تصـ )در برابر اجبار : اختيار

حالتی است در موجود حیّ عاالم کاه    .(فلـ ). .(سجـ  ،.فر) اختیار کرده است

است قائم به فاعل کاه  منش  انجام دادن فعل و ترک آن است، به عبارتی حالتی 

به واسطۀ آن صفت و حالت بعضی از آثار و افعال خود را بر بعضی دیگر تارجیح  

گاردد، بعضای از کارهاا را بار     دهد و بر حسب دواعی خاصّی که حاصل مای می

 ..(معـ  ،.فر)نهد  بعضی دیگر رجحان می

 . .(سجـ  ،.فر)آنچه پیش آید و واقع شود در هر وقتی  .(تصـ ): خير

« لِالنسان فةی حرکاتةه و سة ناته اختیةار    : قالوا»: «جبریّون»بیت اشاره دارد به  411

فرقۀ جبریه گویند آدمی در خم چوگان قضا و قدر چاون گاوی باشاد، عااجز و     

چاون سانگ   ( ناه )بیچاره، مجبور و مقهور و هیچ کس را در هیچ حال اختیاری 

در تاک و تابسات طوعااً و     آسیا که مقتضای او سکونست و آرام، امّا به سبب که

کرهاً، چون حرکات و سکنات آدمیان به قضا و قدر است نه باه ارادت و اختیاار،   

در حقیقت بندگان را نه قول باشد و نه فعل، نه خیر و نه شارّ، ناه طاعات و ناه     

ال » :معصیت، جهت آنک گردش همه با اوسات و حاول و قاوّت هماه از او، کاه     

کاه اهال جبار    حاصل آن... عمود دین است  «علی العظیمحول و ال قوة ااِلّ باهلل ال

                                                
 . 1، به تصیح دکتر محمّد جواد مشکور، ص هفتاد و سه ملّت. رک *(



 110  تعلیقات
 
 

 3. «گویند همه ما کردیمگویند همه او کرد، اهل قدر میمی

قال علةی  » ،(21کنوزالحقایق، ص ) «خَیرُ االُمورِ اَوسَاطُها»: حدیثاشاره دارد به  412

اند و نه نه ترا به تو فرا گذاشته «الجبر و التفویض»: ابن ابی طال  کرم اهلل وجهه

ای باشاد یکسار باه لام     اند تا سلسلهاند، بلک در این میانه بداشتهبه تو بگذاشته

یزل و یکسر به الیزال، تا آن سر نجنبانند، این سرنجنبند یعنی صورت افعاال از  

 2.«بندگان است

لین فی ال تاب و السنة ما یدل علی  :قالوا» :«واقفیه»اشاره دارد به اعتقاد فرقۀ  413

گویند در جملۀ قرآن آیتی نیامده اسات کاه داللات     «.القرآن فلیتوقف اسلم قدم

 .1«کند بر قدیمی قرآن و در اخبار نبوی، خبری در این معنی نافذ نشده است

 .در کتب لغت مالحظه نشد «الیضام»الینام؛ :  یضام

توقف در این مس له موجب کفار اسات، بای گماان و شاک و      »: اهل حق گویند 414

م، خدای بی م است و چون متکلّو یقین باید دانست که کالم صفت متکلّبصدق 

 .4«چون و قدیم است، صفات وی نیز قدیم باشد

 ..(سجـ  ،.فر)اهل معرفت، جویندگان حق تعالی  .(تصـ ): اه  حق

صفتِ چیزی است کاه قاائم باه خاود نباشاد و از       .(تصـ )( صفت. جِ) :صفات

یکای صافات   : صفات حاق دو قسام اسات   : .ضحـ )موصوف خود منفصل نشود 

 -موجاود )اند که شامل سه صفت که قدیم و ازلی« صفات ثابته حق»ذات یعنی 

ماثالً  . بعضای از صافات حاق مشاروس باه یکدیگرناد      . است( واحد بودن -قدیم

صافات  « سالبی »اناد یاا   « ایجابی»صفات یا . است« حیات»مشروس به « علم»

یاا اضاافه   ( ثال، حیاات، وجاوب، قیمومات    م)اند ایجابی، یا حقیقی بودن اضافه

( ربوبیّات، علام، اراده  : مانناد )اناد  یا دو اضاافه ( اوّلیت، آخریّت: مانند)اند محآ

  ..(سجـ  ،.فر)صفات سلبی، مانند قدّوسیّت و سبوحیِت 

هاا منازّه اسات    خدا، صفاتی کاه ذات بااری از آن   ۀصفات سلبی: صفات سلبی 415

 ..( سجـ ،.فر) چون ترکیب و تجسم

                                                
 .2-1، به تصیح دکتر محمّد جواد مشکور، صص هفتاد و سه ملّت. رک( 3

 .1همان کتاب، ص . رک( 2
 .12همان کتاب، ص . رک( 1

 .12همان کتاب، ص . رک( 4
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 . .(سجـ  ،.فر)عارفان باهلل، محققان به حق  .(تصـ ): اه  معرفت

  (.قادر، عالم، ازلی و ابدی: )صفاتی که حق تعالی داراست، مانند :صفات ثبوتی

انزل الوحی من اهلل عَلیَ عَلةی و  : قالوا»: «رافضیه»ها اشاره دارد به فرقۀ این بیت 421-417

( ع)وحی را به امیرالمؤمنین علی ( ع)گوید جبرئیل  رافضی» .«کان النبی نایباً له

رساند و چون در سال کوچک بود و سن مبارک او هشت بود، اول نزول کارد  می

بر محمّد مصطفی از قبل او رسالت ادا کرد، پس نبوّت در حقیقت علای را باوده   

کرد و گااه باشاد کاه    آموخت و رسول در مجمع ادا میباشد و علی به رسول می

-ند نبوّت وظیفۀ علی بود، جبرئیل خطا کرد وحی را باا امیرالماؤمنین مای   گوی

 .3«بایست رسانید

ان اهلل یخلق علیا و اَصحابِه، یرجعةون  : قالوا»: این بیت اشاره دارد به فرقۀ رجعیّه 421

گویند الشک امیرالمؤمنین علی و یاران وی بااز  » .«الی الدنیا و ینتقمون اعداءوم

 .2«ا و داد خود از جفاکاران بستانندآیند به دار دنی

 .تضمین کرده است مو ناشاعر این بیت را از  423

425  تااریخ والدت وی را باه   . شیخ محمّد مزدقانی، از مشایخ صاحب نام همدان باود

اناد  هجری قمری ثبت کارده  123هجری قمری و تاریخ وفات وی را  291سال 

  1.بود -از برگزیدگان خاندان علویان  - «میر سیّد علی همدانی»وی از استادان 

فرقۀ شیعه گویند در شجاعت و سخاوت امیرالمؤمنین علی، آیتی باود  » :شيعه 426

در ش ن  «إنَّمَا وَلیُّ ُم اهللُ» :و در علم دریایی بود موّاج و در حلم کوهی بود و آیت

مةن  »: موی نزول کرد و رسول خدا در حقّ وی گفت قوله صلی اهلل علیاه و سالّ  

به چندین دلیل و نشان و آیت و برهان بعاد از مصاطفی    «کنتُ مولیه فَعَلیُ مولیه

امامت حقِّ علی مرتضی است و هر که قدم در پیش نهاد از کبار باود و عنااد و    

 4.«ظلم و بیداد

باه  ( ع)گروهی که در زمان خالفات علای   : خوارج)پیرو مذهب خوارج : خارجی

                                                
 . 41، به تصیح دکتر محمّد جواد مشکور، ص هفتاد و سه ملّت .رک( 3

 . 14همان کتاب، ص . رک( 2

 .1، شماره 4یغما، ج  ۀبه نقل از مجل« از همدان تا کشمير»حکمت، علی اصغر، مقاله . رک( 1

 .41، به تصحیح دکتر محمّد جواد مشکور، ص هفتاد و سه ملّت. رک( 4
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فین به حکمیّت رضا داده بود، بر او خاروج  که حضرت پس از جنگ صجهت آن

گویناد  ». «اهلل و ال سةواَ »: گویناد « خارجیاه »(«الح م االّ اهلل»: کردند و گفتند

اهلل و رسوله بس، دیگر کس نیست فریااد رس،  : خدا بس؛ و گاه باشد که گویند

از آل رسول چه کار آید و از علی مرتضی چه گشاید از همه بینادازیم و گاواهی   

که امیرالمؤمنین علی بعاد از مصاطفی کاافر شاد، خانادان شااه اولیاا را         دهند

 . 3«دشمن دارند

کفر پوشیدن وحادت در کثارت   . ظلمت عالم تفرقه را کفر گویند .(تصـ ): کفر 428

 ..(سجـ  ،.فر)است 

  ..(سجـ  ،.فر)اد رتوسّل به اهل باطل برای نیل به م .(تصـ )دورویی : نفاق 431

 ..(سجـ  ،.فر)آن که از مرتبۀ صفات و اسماء و افعال نگذشته باشد  .(تصـ ): کافر 432
بیت دوم اشاره دارد به این مثل که به شتر مارغ گویناد تخام     ؛شتر مرغ: نعامه 434-433

  .بنه گوید من شترم، گویند بار ببر گوید من مرغم

کاه ساردار   رافضه گروهی را گویناد از لشاکری   ». «رافضه»منسوب به : رافضی 435

را  (ع)زید بن علی بن حساین  ای از شیعه که فرقه. خود را بگذارند و ترک کنند
. ا کن تا باا تاو همراهای کنایم    بیعت کردند، بعد از آن گفتند که از شیخین تبرّ

ا کنم از ایشان که وزیار و معااون جاد مان     زید انکار نمود و گفت که چگونه تبرّ

، یعنای گذاشاتند تاا آنکاه حجااج او را      کردناد « رفآ»پس ایشان او را . بودند

زیاد بان علای بان     ای از ماردم کوفاه از اصاحاب    شهید کرد؛ در ابتدا اسم فرقه
بود که چون او به امامت مفضول اظهار عقیده کرد از دور او متفارق   (ع)حسین 

اهل تسنّن، . خوانده شدند« رافضه»شدند و او را ترک گفتند و به همین جهت، 

« رافضه»اند، را به علّت آنکه امامت خلفای ثالثه را ترک نمودهعموم فرقۀ شیعه 

 2.«خوانندمی

او هفتصاد  . اسات « عزازیال »نام اصالی او  . ب بوددر ابتدا از مالئکه مقرّ: ابلي  439

ابلایس باا   . هزار سال عبادت کرده بود و سه هزار سال نیز شااگرد رضاوان باود   

ماورد لعان و طارد    ( ع)رت آدمسرپیچی از حکم خداوند امتناع از ساجده حضا  

 ..(تلـ  ،.فر)پروردگار متعال واقع شد 

                                                
 .42تصحیح دکتر محمّد جواد مشکور، ص  ، بههفتاد و سه ملّت. رک( 3

 .212، ص 11، ص خاندان نوبختی. رک( 2
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یاک قسامت دوزخ، بسایار    . هفتم زمین، یعنی ثری واقع شاده  ۀدر طبق: دوزخ 441

 .سوزان است و قسمت دیگر بسیار سرد

ها و مرادهاا؛ بااز داشاتن    ت یید حق به فنا کردن خواسته .(تصـ )چیرگی : قهر 442

را بر بندگان خود دارد  خدا کمال اقتدار: «وَ القَاوِرُ فَوقَ عِبادَِِوُ»: نفس از آرزوها

 ..(سجـ  ،.فر) (31/ 2انعام، )

اولیاءاهلل، مرشدان، کسی که در سیر و سالوک   .(تصـ )( کامل. جِ): کامالن 443

 آن. قات خود را از غیر حق بریاده باشاد  عملی به مقامی رسیده که تمام تعلّ

اناد صاوفیان ساه    گفتاه . 3به بقای حق، باقی شاده باشاد  که از خود فانی و 

وساطی   ۀکاه طبقا  )ساالکان  . 2( علیاا اسات   ۀکه طبق)کامالن . 3: اندطبقه

کاامالن مقارّب و   (. سافلی اسات   ۀکه طبقا )مقیمان کوی طبیعت . 1( است

مقیماان زاویاۀ نقصاان، قاوم     . اندسابقند، سالکان زمرۀ ابرار و اصحاب یمین

*الاشرارند و اصحاب شم
کامل حقیقی آن است که جامع مراتب شریعت و . 2

طریقت و حقیقت باشد و آن موجاودی اسات کاه آنچاه بارای غیار ممکان        

. الحصول باشد، برای او حاصال باشاد و وجاود و کمااالت از خاودش باشاد      

اند که در حکمات عملای و نظاری    مرتبت بعد، کسانیچنین ذاتی خداست، در 

 ..(سجـ  ،.فر)خود را کامل کرده باشند 

رساول، حادیث نباوی، روایات، ساخن       ۀحدیث؛ گفتا  .(شرعـ )( اثر. جِ): آثار 444

 .صحابه

 .به :با(. ص)حدیث نبوی  .(شرعـ ) :خبر

 (. ص)تلمیح دارد به معراج نبی اکرم  مصرع اول 445

 النَّبِیُّ اَولَی بِالمؤمِنِینَ»: ۀامّهات مؤمنین؛ برگرفته است از آیۀ مبارک: مصراع دوم

تار از نفاس ایشاان اسات و     یامبر به مؤمنان اولیپ: «مِن اَنفُسِهِم و اَزوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم

این مصرع دقیقاً باه هماین شاکل    ( 11/2 ،احزاب)اند همسران او مادران مؤمنان

 : در منطق الطیر آمده و طالبی آن را تضمین کرده است

 امّهااااات مااااؤمنین ازواج او »

 

 «واحتااارام مرسااالین معاااراج ا  

  (121عطّار، منطق الطیر، )     
                                                

 .111، ص شرح منظومهسبزواری، حاج مال هادی، . رک( 3

 .119، ص بستان السياحهشیروانی، زین العابدین، . رک( *
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 .(.ثر ،.فر)بیهوده گویی  .(کنـ ): ژاژ خایيدن 446

  ..(سجـ  ،.فر) کسی است که بندۀ خالص خدا باشد  .(تصـ ): مخلص 448
آن که اهل حلّ و عقد باوده  . رهبر بزر  اهل طریقت و حقیقت .(تصـ ): قطب 453-452

  .(.سجـ  ،.فر)م وجود به منزلۀ روح است در بدن قطب در عال. و از اولیاءاهلل است
 . 192 :ال تسبوا اصحابی 455

یَومَ یُسحَبُونَ فِی النَّارِ عَلةی وُجُةووِهِم ذُوقُةوا    »: ۀم خوذ از آیۀ کریم. جهنم :سقر 457

روزی آنها را به رو در آتش دوزخ کشند و گویند که اینک الم جهنّم : «مَنَّ سَقَرَ

و تو چگوناه تاوانی یافات کاه     : «وَ مَآ اَدرئکَ مَا سَقَرُ» (41/ 14، قمر)را بچشید 

 (.21/ 14مدثر، )سختی دوزخ تا چه حد است 
  .عذاب و سختی دادن :تاب دادن

 .کالم صریح، در اینجا کالم قرآن کریم مدّ نظر است: نصّ 466

زهد و سخاوت و نصیحت خلاق   .(تصـ )روش، آداب و رسوم ( سنّت. جِ) :سنن

سنّت ترک دنیا و فرض صاحبت باا ماولی اسات؛ کاه هماه       . صحبت موالست و

  ..(سجـ  ،.فر)ها داللت بر ترک دنیا کند سنّت

 .نفرقۀ سنیّه، اهل تسنّ: سُنّی 467

 :پیروان اسالم دین محمّد بن عبداهلل پیامبر خاتم به حکام  .(تصـ ): اسالميان

آل عماران،  )ا دین پسندیده نزد خدا آیین اسالم است همان: «عِندَاهللِ اإَلسالَمُ اِنَّ الّدِّینَ»

1 /39.)  
 .ها، خدای تعالیپروردگار جهان :ربّ العالممن 468

 (ذات بااری تعاالی  . کناا  : دریاای کال  )هساتی؛ انساان کامال     .(تصـ ) :دریا 475

 .(.سجـ  ،.فر)

بقاره،  ) «اِلَیةهِ رَاجِعُةونَ   اِنَّا لِلّهِ و اِنَّا» :اشاره دارد به. بازگشت کنندگان :راجعون 477

2/312.) 

 .خداوند بزرگی؛ صفتی از صفات خدای: ذوالجالل 478

ای است که در ادب عرفانی بسیاری باه کاار   مرغ افسانه .(تصـ )عنقا  :سيمرغ 485

ای بزر  به اندازۀ جثّۀ سی مرغ، که در کاوه قااف، مساکن دارد و    رفته، با جثّه

 (ص)پیاامبر اکارم   .( کنـ  ،.تصـ )روح  .(تصـ )کامال  پنهان است؛ انسان از خطرها 
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 ..(سجـ  ،.فر)

صاوم  . امساک از خوردن و آشامیدن بر اساس احکام شارع  .(تصـ )روزه  :صوم 486

صاوم خااص آن   . شود و آن را صاوم عاام گویناد    'سبب صفای دل و طرد هوی

یعنای  است که همۀ قوا و اعضا را از محرمات باز دارند و صاوم خااص الخااص،    

 ..(سجـ  ،.فر)توجه به دل به حق و فراموش کردن غیر حق 

 .«نامهشوق»: شاعر به نام منظومه خود اشاره دارد 487

سوق اشیاء به سوی کماال؛ راهنماایی و ارائاۀ طریاق خیار و       .(تصـ ) :هدایت 489

ن کسای اسات   خدای ماا آ : «رَبةُّنةَا الَّذِی اَعطَی کُلَّ شَیءٍ خَلقَهُ ثُمَّ وَدَی». صواب

که او همۀ موجودات عالم را نعمت وجود بخشیده، سپس به راه کمالش هادایت  

 ..(سجـ  ،.فر)( 21/11طه، )کرده است 
495  هر کس دگرگون کند، تغییر دهد: مِن قَلِب. 

آل عماران،  )هر نفسی شاربت مار  را خواهاد چشاید     : کُلُّ نَاسٍ ذَاهِة َ ُ المیوتِ

1/311.) 

 کُةلَّ مَولُةودٍ یُولَةدُ   »: این حدیث در جامع الصغیر چنین آماده  :... ولَاُکُلُّ میولودٍ فُ

هر نوزادی باه سرشات یگاناه    : «عَلی الفِطرَةِ فَأبَوَاَُ یُهَوِّدانِهِ أو یُنَصِّرانِهِ أو یُمَجِّسَانه

جامع الصاغیر، ج  )پرستی است و پدر و مادرش او را یهودی و ترسا و گبر کنند 
 (. 311، 11االنوار، بحار)؛ (211، ص 2

 . مفصالً، مشروح: علی التفصي 

و زماین  : «وَاالَروَ فَرَشناوا فَنِعمَ الماوِدون»: ۀمصرع دوم اشاره دارد به آیۀ کریم 497

 (.13/41ذاریات، )را بگستردیم و چه نیکو مهدی بگستردیم 

اد از اناد مار  گفتاه . دل عارف سالک که ماالمال از معرفات اسات   .(تصـ ) :جام 511

عارف کامل از جام بادۀ الهی نوشد و . بدن است« تصفیۀ»و از باده، « بدن»جام، 

 ..(سجـ  ،.فر)سرمست از توحید گردد 

یاا گشااده نکاردیم بارای     آ: «اَلَم نَشرَح لَکَ صَةدرَکَ »: ۀم خوذ است از آیۀ شریف« الم» 511

 (.94/3انشراح، )ترا  ۀتو سین

ی است کاه طالباان حاق بارای نیال باه مطلاوب و        راه و روش .(تصـ ) :عرفان 512

یعنای  « عرفان عملای »: گزینند، عرفان خود بر دو نوع استشناسایی حق برمی
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هاای  یعنی بیاان ضاوابط و روش  « عرفان نظری»سیر و سلوک و وصول و فنا و 

 ..(سجـ  ،.فر)کشف و شهود 

ی حق است که ابتال.(تصـ )آزمایش به واسطۀ کارهای سخت و دشوار  :امتحان 513

کند و به واسطۀ ابتالهای خاص، آشافته و  در دل های سالکان الی اهلل حلول می

أولئِکَ الَّذِینَ امتَحَنَ اهللُ قُلُوبَهُم لِلتَّقوَی لَهُةم مَغفِةرَة  وَ   »: کند تا بیازمایدپراکنده می

تا شما را بیازماید که : «لِیَبلُوَکُم اَیُّ ُم اَحسَنُ عَمَالً»؛ (49/1الحجرات، ) «اَجر  عَظِیمٌ

 .(.سجـ  ،.فر)( 33/1هود، )عمل کدامیک از شما نیکوتر است 

سال  111پیامبر مشهور بنی اسرائیل پسر داوود طبق روایات مذهبی : سليمان 515

تاا   911ا در متون تاریخی پادشاهی او را از سلطنت کرد و تورات را نشر داد، امّ

ماراد   .(تصـ )زیسات  می( شام)در سوریۀ قدیم  او. اندپیش از میالد گفته 911

ی رمزی از سلطان جهان وجود یعنای روح کلّا   ؛عقل و روح حاکم بر جهان است

 .(. سجـ  ،.فر)کند است که ارواح جزئی یعنی طیور را به خود جذب می

  ..(شعـ  ،.فر) دنیای مادّی .(کنـ ) :سرادیوان

 .و گشایش است صبر کلید فرج: کالصّبر ماتاح الارج 518

حُة ُّ الةوَطَنِ مِةنَ    »: اشاره دارد باه حادیث مشاهور    .میهن دوستی: حُبُّ الوطن 511

 (.221، ص 2البحار، ج  سفینة)شق به وطن نشانۀ ایمان است ع: «االیمان

 .(.سجـ  ،.فر) تحمّل مصائب از لوازم سلوک است .(تصـ )رنج، بال، سختی : محنت 511

اِنَّ اهللَ اشتَری مِنَ المُؤمِنِینَ اَنفُسَةهُم  »: ۀای است به آیۀ کریمشارها: صفّ اهلل اشترل 515

خدا جان و مال اهل ایمان را به بهشت خریداری کارده  : «و اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ

 (.333/ 9توبه، )

پاس  : «وحِةی فَاِذَا سَوَّیتُهُ وَ نَفَختُ فِیهِ مِةن رُّ »: ۀبیت اشاره دارد به آیۀ کریم 518

و  (29/ 31حجار،  )عنصر را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم چون آن 

 .(12/ 11ص، )نیز 
چنین است کاار خادا، هار    : «کَذلِکَ اهللُ یَفعَلُ ما یَشاءُ»: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک 523

 (.21/ 34ابراهیم، )و نیز ( 41/ 1آل عمران، )کند چه بخواهد می

وَ قَد کانوا یُدعَونَ اِلَی السُّةجُودِ وَ  »: ۀاشاره دارد به آیۀ کریم ،تندرستان: سالمين 525
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 (.41/ 21قلم، )به طاعت خدا دعوت شدند با تنی سالم : «وُم سَالِمُونَ

  (.19/ 11عبس، )خندان و شاد است : «ضَاحِ َة  مُّستَبشِرَة »: مستبشرین

-که به واسطۀ قوای مدرکه انجام مای عملی  .(فلـ )دریافتن، فهمیدن  :ادراک 527

گردد و آن عبارت است از حصول صور اشیا نزد عقل یاا نفاس ناطقاه؛ حصاول     

 .صور مدرکات است نزد مدرک

ظاهر و باطن، : حرم دو نوع است. خودی استرنگی و بیمقام بی .(تصـ ): حرم 531

« لد» -حرم ظاهر کعبه است که قبلاۀ مؤمناان اسات و در میاان حارم بااطن       

 ..(سجـ  ،.فر)ای است نشانۀ نظر رحمان کعبه
  .نیایش و عبادت .(مجـ ) :قيام

 :به سوی حبیب است و اشااره دارد باه  و مژده به وصل حبیب .(تصـ ): بشارت 532

هیچ ترسی و اندوهی ندارید و شما را باه  : «اَبشِرُوا بِالجَنَّةِ  ااَلّ تَخافُوا وَ ال تَحزَنُوا وَ»

یُبَشِّةروُم رَبُّهُةم   » :و نیاز  (11/ 43فصالت،  ) داده بودند، بشاارت بااد   بهشتی که وعده

که یکی بشارت بود به نعمت بهشت و دیگری بشاارت   (9/23توبه، ) «بِرَحمَة  مِّنهُ

 ..(سجـ  ،.فر)به دوام و مشاهدت راز ولی نعمت 

 .جاودان؛ صفتی از صفات خدای تعالی :لَم فیزَل 533

 .(.سجـ  ،.فر)غیب مطلق، یکی از اسماء ذات است  .(تصـ  ،.کنـ ) :هو 534

تحمّل ساختی و دشاواری در سایر و سالوک عرفاانی کاه از        .(تصـ ): ریاضت 536

/ 29عنکباوت،  ) «وَالَّذِینَ جَاوَدُوا فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا» :شرایط تهذیب نفس اسات 

 ۀدر راه خدا و مایریاضت، تمرین نفس و عادت دادن آن به سختی و جهاد  (29

 ..(سجـ  ،.فر)تزکیۀ نفس است 

شما هم مانند او شاکر : «اِنَّهُ کَانَ عَبداً شَ ُوراً»: ۀم خوذ از آیۀ مبارک :عباا  شکور 538

 (.1/ 31اسراء، )باشید 

 (.ص)اشاره دارد به معراج نبی اکرم : اَسری 539

542  اِنَّ النُطفَةِ تُثبةةُتُ فِةی   »: استضبط شده « بحاراالنوار»این حدیث بدین گونه در

الرَّحِمِ اَربَعینَ یَوماً نُطفَةَ ثُمَّ یَصیرُ عَلَقَةً اَربَعینَ یوماً ثُمَّ مُضغَةَ اَربَعینَ یَوماً ثُمَّ یُجعَةلُ  

یَبعَثُ اهللُ  بَعدََُ عَظماً ثُمَّ یُ سی لَحماً ثُمَّ یُلبِنُ اهللُ بَعدََُ جِلداً ثُمَّ یَنبُتُ عَلَیهِ شَعراً ثُمَّ
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عَزَّوَجَلَّ مَلَکَ االَرحامِ فَیُقالُ لَهُ اکتةُ  أجَلَهُ وَ عَمَلَهُ وَ رِزقَهُ وَ شَقیّاً یَ ُونُ اَو سعیداً 

فَیَقُولُ المَلَکُ یا رَبَّ أنّی لِی بِعِلمِ ذلِکَ فَیُقالُ لَةهُ اسةتَملِ ذلِةکَ مِةن قُةرّاءِ اللَّةوحِ       

روز در رحم بماند؛ و آنگه  41نطفه : رسول خدا فرماید: «المَحفوظِ فَیَستَملیهِ مِنهُم

روز دیگر مضاغه و بعاد اساتخوان گاردد و از آن پاس       41روز علقه باشد و  41

گوشت رویاند، سپس خدا پوستش پوشاند و بدنبال آن مو برآرد ساپس فرشاتۀ   

ارحام را فرستد و به او گوید عمر و کار و روزیش را بنویس و اینکه شاقی اسات   

دانم  به او گویند از قراء لاوح محفاوظ   از کجا اینها را می: ا سعید؛ فرشته گویدی

 . (121، ص 11بحاراالنوار، ج )دیکته بگیر و از آنها دیکته گیرد 

 . گانۀ انسانیمراحل شش :مراحل ستّ  انسانی

 ..(ثر ،.فر)فرزند  .(کنـ )نور دیده : قرّة العمن 544

خَلَقنَاکُم مِّن *  ثُمَّ جَعَلنَاَُ نُطفَةً فِی قَرَار  مَّ ِین » :ۀشریف هایبیت اشاره دارد به آیه 553

پس او را نطفه گردانیاده، در جاای   : «تُراب  ثُمَّ مِن نُطفَة  ثُمَّ مِن عَلَقَة  ثُمَّ مِن مُّضغَة 

ما خلق کردیم شما را از خاک آنگاه بیافریدیم نطفه را علقاه  * استوار قرار دادیم

 (.22/1حج، )؛ (21/31مؤمنون، )را گوشت پاره و علقه 

 .روز 321بعد از گذشت : چون گذشت آن اربعین، بر وی سه بار 554

اِنَّ اهللَ تَعالی وَ کَّلَ بالرَّحِم مَلِ ةاً یَقُةولُ أَی رَبُّ نُطفَةة ، اَی رَبُّ    »: م خوذ از حدیث 556-555

اهللُ اَن یَقضِیَ خَلقَهةا قةالَ أَی رَبُّ شَةقِیَ أَو سَةعیدٌ      عَلَقََة ، أی رَبُّ مُضغََة ، فَاِذَا اَرَادَ 

خداوناد باه   : «ذَکَر  أَو أنثی  فَمَا الرِّزقُ فَمَا االَجَلُ  فَیُ تَ ُ کَةذلِکَ فةی بَطةنِ أمِّةه    

گوید خدایا اکنون نطفه اسات، خادایا   ای گماشته است که میشکم مادر فرشته

ست، وقتی خداوند خواسات خلقات او را   اکنون علقه است، خدایا اکنون مضغه ا

کامل کند گویاد خادایا بادبخت یاا خوشابخت  نار یاا مااده  روزی و عمار او          

، 3نهاج الفصااحه، ج   )زند چیست  و به همین طریق در شکم مادر او را رقم می
 (. 111ص 

 و دمیدم بر او از روح خاودم : «وَ نَفَحتُ فیه مِن روحی»: ۀاشاره دارد به آیۀ کریم 557

 .  14 (31/29حجر، ) ؛(11/12ص، )

 .جهنم، دوزخ.( کنـ ): دارالبوار 583
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 .تو از مر  امان نداری، برای تو هیچ ت خیر و امانی از مر  وجود ندارد: مصرع اول 586
در شاعر فارسای اسام    (. ع)صفت اسات بارای امیرالماؤمنین علای     : عنتر کش 595 -597

*عمرو
هام   عنتـر رسد که ست و چنین به نظر میهمراه ا عنترمعموالً با اسم  1

کشته شاده اسات؛ حاال آنکاه     ( ع)اسم پهلوانی باشد که به دست حضرت علی 

از پهلوانان معاروف عارب   « عنتر بن شدّاد»معروف به « بن عمرو عبسی ةعنتر»

او ( ع)قبل از هجرت کشته شد و پیاامبر و حضارت علای     22است که در سال 

 –ء القایس  معاصار اماری   -مان شاعر معروف عرب ه عنتراین . را ندیده بودند

 ..(تلـ  ،.فر)است 

یهاودی   ۀاشااره دارد باه فاتح قلعا    . اسات ( ع)منظور حضرت علی : خيبر گشا

حضرت در قلعه را باا  . در سال هفتم هجرت( ع)نشین خیبر توسط حضرت علی

 *2*.دستان خود از جا کند

اعتقااد شایعیان حضارت     به -است( ع)منظور امیرالمؤمنین علی : ساقی کوثر

 .است -ای در بهشتچشمه - علی ساقی حوض کوثر

  (.ع)اسداهلل، لقب حضرت علی : شير خدا

 .صاحب هنرها: ذوفنون 617

619 

 

 

 

 

 

 

 

 

وَ »: ۀم خوذ از آیاۀ شاریف  . روزی که یکدیگر را فرا خوانند، روز قیامت: فیومُ التَّناد

ترسام بار شاما از روزی کاه     من می! ای قوم: «ی ُم یَومَ التَّنادِیا قَومِ اِنّی اَخافُ عَلَ

 :فرمایدمولوی می (.41/12مؤمن، )خوانید در بیچارگی و زاری یکدیگر را باز می

 بعد از آن یاا حسارتا شاد یاا عبااد     »

 

 «بار شاما ماحاتاوم تا یوم التّناد 

 (221، 3مثنوی، )              

ب درگاه الهی است؛ مطاابق نصاوص قارآن مجیاد و     از فرشتگان مقرّ: اسرافي 

دماد و مردگاان از گاور    روایات اسالمی، اسرافیل به هنگام رستاخیز در صور می

و چاون  : «وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَاِذَا وُم مِّنَ االَجدَاثِ اِلَی رَبِّهِم یَنسِةلُونَ ». خیزناد برمی

                                                
 لغا )کشته شد ( ع)ی سالگی به دست حضرت عل 11از پهلوانان معروف عرب که در غزوۀ خندق در سن  عمرو بن عبدود( *

 : در این باره رجوع کنید به( **

 . 419، ص قصص ا نبياء نیسابوری، -

 .111، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی»ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری  -
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611 

شتابند خدای خود، به سرعت می ه از قبرها به سویدر صور دمیده شود به ناگاه هم

 ..(تلـ  ،.فر) (12/13یس، )

شاخی است عظایم کاه دایارۀ آن از پهناای آسامان و      « صور» :صور اسرافي 

بارای  . تر است و اسرافیل، لب بر آن نهاده و منتظر فرمان الهی اسات زمین فراخ

بود قبل از روز قیامت، با صور اول هماه چیاز ناا   : کننداسرافیل دو صور ذکر می

زمار آماده    ۀگویند چنانچه در سورۀ مبارکا « نفخۀ صَعَق»شود به این صور، می

و دمیاده  : «وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّةماواتِ وَ مَةن فِةی االَروِ   »: است

زمار،  )شاود  ها و زمین است، ناابود مای  شود، در صور، پس هر چه در آسمانمی
دمد و این بار هماۀ مردگاان زناده    در صور می سپس اسرافیل بار دیگر. (19/21

 .(12/13یس، )شوند می

ای کسی که لطف و احسان او پوشیده اسات و ای  : ال خای اللُطف فا نعم النصمر

 . بهترین یار و یاور

: «اَنَّ اهللَ مَولئ ُم نِعمَ المَولَی وَ نِعةمَ النَّصِةیرُ  »: ۀاشاره دارد به آیۀ شاریف : نِعمی النَّصمر 
حاج،  )؛ (1/41انفاال،  )ه خادا یاار شماسات کاه بهتارین یاار و یااور اسات         بتّال
22/11.) 

بیت اشارۀ تاریخی دارد به گاردآوری و کتابات قارآن مجیاد در دوران خالفات       613

 .عثمان

وَ السَّةمَاءَ  »: ترازوی عدل که در قیامت اعمال نیک و بد را بدان سنجند: ميزان 617

آسامان را برافراشات و بنهااد     و: «أالّ تَطغُوا فِةی المِیةزَانِ   *انَ رَفَعَهَا وَ وَضَ َ المِیزَ

 (.1-11/1رحمان، )ترازو را که سرکشی نکنید در سنجش 

ماؤمن،  ): روز قیامت، ایان ترکیاب چنادین باار در قارآن آماده      : یوم الحساب 623

 (.11/11ص، ) ؛(11/22ص، ) ؛(11/32ص، ) ؛(41/21

 !ای پناه وحشت زدگان و اهل خوف بر ما رحم کن :م لَنایا اَمانَ الخائفين اِرح  625

 .روز قیامت: یوم النشور 626

 ..(شعـ  ،.فر)فنا شدن، دری  و عذاب افتادن  .(کنـ ): جگر سوختن 629

  .شرمندگی، شرمساری .(مجـ ): عرق

 ..(ثر ،.فر)بیزار شدن  .(کنـ ): سير گشتن 631
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سُةبحَانَهُ وُةوَ اهللُ الوَاحِةدُ    »: رهاا در قارآن آماده   این صافت با . چیره شونده: ارقهّ 641

 (.11/21ص، )؛ (19/4زمر، )او خدای یگانه قاهر پاک و منزّه است : «القَهَّارُ

گوینده معتقد است که در روز رستاخیز هر کس به فکر خود است، جاز رساول    643-642

 .که در فکر شفاعت امّت خویش است( ص)ختمی مرتبت حضرت محمّد 

 !وای بر من: فسین

 . امّت من: امّتی

صد هزار پرنده هیچکدام شبیه هم نیستند؛ حتّی پرهای آنهاا هام   : مصرع اول 647

 .شبیه به هم نیست

 .«سفینة  نجات» :اشاره دارد به حدیث مصرع نخست 656

ای عزیزان و بزرگواران من، پیش از آن که مار   : جیاها ا فا سیادتی قبلَ المیمیات

  !تالش کنید فرا رسد،

 .کندهای دنیا را راحت میاشاره دارد به نسیان و غفلت آدمی که تحمّل سختی 662

 .است؛ چگونه از ادات استفهام« چون» :چون بود 663

سال شااهی   111جمشید، پسر طهمورث، چهارمین پادشاه پیشدادی، که : جم 671

 ..(تلـ  ،.فر) کرد

جمشید، اوضاع جهاان  . دانندما مینجمشید را مخترع جام جهان: جام جم

این جام بعدها باه کیخسارو و بعاد از او باه دارا     . کردجام مشاهده میرا در این 

  ..(تلـ  ،.فر) رسید 

باه آناان   : «قَالَ اخسَؤُا فِیهَا واَلَ تُ َلِّمُةونِ »: ۀم خوذ است از آیۀ مبارک: اَخسیوُا فمها 676

مؤمناون،  )من لب از سخن فرو بندید خطاب شود ای سگان به دوزخ شوید و با 
21/311.) 

 . ها اشاره دارد به جایگاه روح و ابتالی آن به چاه دنیابیت 681-678

پسار اساحاق، پسار اباراهیم، پسار      )ترین پسر حضرت یعقاوب  محبوب: یوسف

و ده برادر دیگر از ماادری  « راحیل»از زنی به نام « ابن یامین»او و . است( تارَح

یوسف را به دلیل زیبایی زیااد باه   . او یازده برادر و یک خواهر داشت. جدا بودند

برادران وی بر او حسد ورزیدند و باه قصاد هاالک او، وی را    . اندماه تشبیه کرده

از چااه خاالص   « دُعار »یوسف به خواست خدا توساط  . در چاه کنعان انداختند
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د متعادّ  ت کمااالت یوساف در مصار باه علّا    . و به عزیز مصار فروختاه شاد    3شد

باه مقاماات عاالی    ( سان جماال  دانستن شمارش، خط و علم تعبیر خواب و حُ)

 2.رسید و سرانجام خود، عزیز مصر شد

تارین  عنوان وزیر اول مصر در عهد یوسف باود و ایان مهام    «عزیز»: عزیز مصر

  .آمدمقام بعد از فرعون به حساب می

ه مقاام کشاف و شاهود    کسانی که در سیر و سلوک ب .(تصـ ): خواص الخاص 682

رسیده و علم آنها مستند باه شاهود باشاد یاا اقارار و تصادیق آنهاا باه طریاق          

 .(.سجـ  ،.فر)استدالل و برهان نباشد بلکه به طریق شهود و عیان باشد 

682   ایگر خداوند برای بناده ا :اِذا قَضَی اهلل لعبذٍ اَن فموتی بِاَرضٍ فَلیعیلَ لَ ُ اِلَمهیا حیاجی 

ر کند که در سرزمینی بمیرد، برای آن بنده نسبت باه آن سارزمین نیاازی     مقدّ

  .دهدقرار می

باه حسااب    .ضحــ  ). کندق از مکّه عزم دیار روم می.  ها 941شاعر در تاریخ  683

  .(شودق می. . ها 941معادل ( 1)و جیم ( 41)و میم ( 911)جمل تاریخ ظی 

اِنَّ قُلُوبَ بَنةی آدَم کلَّهَةا بَةینَ    »: م خوذ از حدیث .میان دو انگشت: بیمن االِصبعمن 686

هاای آدمیاان باه    لد: «اِصبَعینَ مِن اَصابِ  الرَّحمنِ کَقَل ِ واحِدٍ یُصَرُّفُه حَیثُ نَشاءُ

تمام میان دو انگشت از انگشتان خدای تعالی چاون دلای واحاد اسات، تصارّف      

این حدیث به  (13، ص 1صحیح مسلم، ج )کند در او بهر صورت که خواهد می

قَل  المؤمن بین االصبعین من اصاب  الرحمن ان شاء الثبته »: گونۀ دیگر هم آمده

 :فرمایدمولوی می. 1«و انَ شاء الزاغه

 نور غالب ایمن از نقص و غَسَق»

 

 «در مایاانِ اصاباَعَایانِ ناورِ حاق 

 (119، 3مثنوی، )             

  .نجا نور ذات الهی، نور دلروشنایی چشم؛ در ای: نورعين

فَرَغَ اهللُ لِ ُلِ عَبدٍ مِن عَمَلِهِ وَ »(: ص)ها، م خوذ است از این حدیث نبی اکرم بیت 691-687

خدا عمل و اجل و آرامگااه و روزی هار   : «اَجَلِهِ وَ مَضجَعِهِ وَ رِزقِهِ ال یَتَعدّ اُونَّ اَبَداً

                                                
 (.32/31یوسف  ۀسور) قرآن مجيد. رک( 3

 . 312، ص 312، ص 342 ، صقصص القرآن مجيدسورآبادی، عتیق بن محمّد هروی نیشابوری، . رک( 2

 .2، ص احادیث مثنوی فروزانفر، بدیع الزمان،. رک( 1
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نهاج الفصااحه،   )آن تجاوز نخواهد کرد  ای را از پیش معیّن کرده و هرگز ازبنده
 (.111، ص 2ج 

ترک اختیار است و اینکه عارف بداناد کاه آنچاه خادا خواهاد       .(تصـ ): تقدیر

  .(.سجـ  ،.فر) همان شود

اِتَّقِ المَحارِمَ تَ ُن اَعبَدَ النّاِِ وَ اروَ بِما قَسَةمَ اهللُ  »: ها اشاره دارد به حدیثبیت 691-691

از چیزهای حرام بپرهیز تا از همه کس عابادتر باشای و   : «نَی النّاِِلَکَ تَ ُن أغ

نهج الفصااحه، ج  )تر باشی به قسمت خویش راضی باش تا از همه کس ثروتمند
  .(321، ص 3

وَ مَن یَعمَةل مِثقَةالَ ذَرَّة    *  فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّة  خَیراً یَرََ» :هایاشاره دارد به آیه 693-692

ای کاار نیاک کارده پااداش آن را     پس در آن روز هر کس به قدر ذرّه: «یَرََُ شَر ا

ای کار زشت مرتکب شده آن هم به کیفرش و هر کس به قدر ذرّه* خواهد دید

  (.1-99/1زلزله، )خواهد رسید 

قدیریان، گروهی از مسلمانان کاه معتقاد باه اختیاار نبودناد      : قَدَریه: اه  قدر 697-696

 (. 431قدریه )

وصف و حالات صااحب عازم و اراده را اختیاار     . در برابر اجبار .(تصـ ): اختيار

گویند و در اصطالح آن است که بنده اختیار کناد آنچاه را حاق اختیاار کارده      

  ..(سجـ  ،.فر)است؛ اختیار کند، اختیار حق را بر اختیار خود 
قُل فَلِلّهِ الحُجَّةةُ البَالِغَةةُ   »: ۀمبارک اشاره است به آیۀ ؛دلیل تام و کامل: حُلَّ ٌ بِالِغَ  711

بگو ای پیغمبر برای خدا حجّت بالغه اسات پاس اگار    : «فَلَوشآءَ لَهَدَئ ُم اَجمَعینَ

 (.2/349انعام، )کرد خواست هر آینه همۀ شما را هدایت میمی

یماً فَةاِتَّبِعُوَُ واَل  وَ اَنَّ وَةذا صِةرَاطِی مُسةتَقِ   »: ۀاین دو بیت اشاره دارد به آیۀ مبارک 715-714

و بدانناد ایان   : «تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِ ُم عَن سَبِیلِهِ ذَلِ ُم وَ صَّاکُم بِهِ لَعَلَّ ُم تَتَّقُةونَ 

هاای کاه شاما را از راه و    است راهِ راست من، پاس از آن پیاروی کنیاد و از راه   

ما را باه آن سافارش کارده    اینهاست که خدا ش. سازد پیروی مکنیدپراکنده می

وَ »: ۀو نیز اشاره دارد به آیۀ مبارکا  (2/311انعام، )است باشد که به تقوا گرایید 

انعاام،  )و این راه خدای توسات کاه مساتقیم اسات     : «وَذَا صِراطُ رَبِّکَ مُستَقیِماً

 (.1/13آل عمران )؛ (2/322
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 ...(، شعـ .فر) مبتال ماندن؛ اسیر و گرفتار شدن .(کنـ) :گرو ماندن

 . همانا راه مستقیم راه من است: اِنَّ هیذا لی صراطی مست مم

  .منظور کالم قرآن مجید است: نصّ قدیم

شیطان ماده به زعم عرب، شیطان یا جنّی ساحر، جنسای از شایطان   : غول راه 716

نشایند و  کناد و بار سار راه مای    ها زندگی میها و بیشهکه زعم عرب در بیابان

شود تا آدمی را هالک کناد  کشد و رنگ به رنگ میاز راه به بیراهه میمسافر را 

 :فرمایدموالنا می. .(اشـ  ،.فر)

 بانگ غاوالن هست بانگ آشاانا »

 دارد که هی ای کااروان بانگ مای

 برد غول ای فاالن نام هر یک می

 

 آشانایی کاو کااشد سااوی فاانا    

 سوی من آییاد تاک ناام و نشاان    

 «از آفااالن  تا کناد آن خواجاه را  

  (324، 2مثنوی، )            
 القای چیزی در دل از طریق الهام که باه کساب، حاصال شاود     .(تصـ ) :فيض 718

 .(.سجـ  ،.فر)

ُفَانتَشِرُوا فِی االَروِ وابتَغُةوا مِةن فَضةلِ     فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلَوة»: ۀم خوذ از آیۀ مبارک 719

زماین  [ روی]و چون نمااز گاذارده شاد در    : «لَّعَلَّ ُم تُفلِحُونَ اهللِ وَاذکُرُوا اهللَ کَثِیراً

پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یااد کنیاد، باشاد کاه     

 (.31/ 22جمعه، )رستگار گردید 

باه زیاارت مازار متبارّک بزرگاان      ( مدیناه )کناد کاه در یثارب    شاعر اشاره می 713

و  131( )ص)جمله مزار متبرّک رسول اکارم   از.رفته است( زیارات مشاهد)

مزار مطهّار حضارت فاطماه زهارا     ( 132)، مرقد ابوبکر و عمر و عثمان (134

، مرقاد حضارت   (131( )ص)و ابراهیم، پسر حضارت محمّاد   ( 131( )س)

، بااقر  (ع)العابادین  ، مزار شاریف اماماان زیان   (121( )ع)عباس و امام حسن 

 (.122)سیّدالشّهدا حمزه  و(  123( )ع)، صادق (ع)

 .است( ص)بنت رسول اهلل ( س)بهترین زنان؛ منظور حضرت زهرا : خير النسا 717

سال هشتم هجارت متولاد    ۀالحجّکه در ذی( ص)پسر حضرت محمّد : ابراهيم 718

ماه دهم هجرت رحلت کارد و در بقیاع    31ماه و هشت روز یا  32شد و پس از 

 .(.لغـ )مدفون شد 

( ص)ابن عبدالمطلب، جدّ بنی عبااس و عامّ حضارت محمّاد     : حضرت عبّاس 721
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 .وی در مدینه درگذشت( ق. . ها 12: قبل از هجرت، وفات 13: تولد)

  .که مزار مطهّرشان در مدینه است( ع)امام حسن : حسن ابن علی

ماام  و ا( ع)، اماام بااقر   (ع)شاعر اشاره دارد به زیارت مزار مطهّر زیان العابادین    721

 .در بقیع( ع)صادق 

( ص)ابن عبدالمطلب بن هاشم؛ سیّدالشاهدا؛ عماوی بزرگاوار حضارت محمّاد      : حمزه 722

در . حمزه در سال دوم بعثات باه اساالم گرویاد    . که به شجاعت و جنگاوری شهره بود

را کشات و هماین   « ولیاد عتباه  »و بارادرش   «عتبته بن ربیعاه »، هندجنگ بدر پدر 

حمازه  . ه نام وحشی را ما مور از پاای در آوردن حمازه کناد    شخصی ب، هندباعث شد 

 .در جنگ احد، به سال سوم هجرت، نیمه شوّال، به شهادت رسید

 .بهترین سفر: خير الرَّحي  726

 .فرزند و جانشینی شایسته :خلف ابن الخلف 731

 (.لغــ  ) .پیونادد مای  بوبکر صدیّقنسبت مولوی به گفتۀ بعضی از جانب پدر به  731
 .نیز بر این باور، اصرار دارد« نامهشوق»گویندۀ 

 .(شعـ  ،.فر) شخص نامعیّن و نیز نیکو روی و صاحب جمال .(کنـ ): بوالحسن 738
 .در اینجا منظورِ گوینده، حضرت موالناست

بارای مازار   « طاالبی  »ای کاه  این بیت شاهدی بر این ادعاست که زیارت ناماه  739

زمان حیات طالبی، در مزار موالناا وجاود داشاته و یاا     حضرت موالنا سروده، در 

  .ای که در معرض رؤیت زایران بوده استنصب گردیده است به گونه

اواخر ماه جمادی االخر ساال  « طالبی»شود که بر اساس این بیت، مشخص می 741

 .ق به زیارت مزار موالنا رفته است و چند روزی در قونیه بوده است. . ها 941

این بیت شاهدی است بر این ادعا کاه گوینادۀ ایان منظوماه اناس خاصّای باا         743

 .مثنوی مولوی داشته و ارادتش به حضرت موالنا وصف ناشدنی بوده است

-گوینده، خواب خود را تعریف مای ( 114تا بیت )های بعدی در این بیت و بیت 745

گیرد از موالنا میای کند که در میان خواب و بیداری صندوقچهکند، او بیان می

تواناد  ها؛ جنس این صندوقچه را نمیگاهشفّاف و درخشان چون چراغدان زیارت

 !تشخیص دهد که از سنگ است یا چوب 

  .(.شعـ  ،.فر)شخص نامعیّن و نیز آن که قدر و منزلتی رفیع دارد  .(کنـ ) :بوالعال

                                                
 .21، ص قصص قرآن مجيد، «سور آبادی»ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری . رک*( 
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 .سرای پادشاه، قصر سلطنتی، پایتخت: دارالسلطنت 751

 -ملقّب باه قاانونی   –شاه سلیمان اول  البی در این سفر به پایتخت و به دیدارط 751

ترکاان در زماان   . گیارد رود و مورد لطف و تفقّد وی قرار میپادشاه عثمانی می

هاا   914تااریخ وفاات    –ق . هاا   922تاریخ جلوس )گوینده شاه سلیمان خان 
وی فتوحات بسیاری انجاام  . اندلقب داده« عظیم»فرنگیان او را . بوده است( ق.

. هاا   912سال )و شکست سختی به مجارها ( ق.ها  921)داد، بلگراد را گرفت 

ساالطان . داد و مجارساتان مادّت یااک قارن و ناایم از ایااالت عثمااانی شاد     ( ق
ق محاصره کرد و با گرفتن خراجای  . ها  911، شهر وینه را نیز در سال سلیمان

را نه به مناسبت فتوحات بای  « کبیر»ب لق. سنگین، از این شهر دست برداشت

شمارش بیشتر به دلیل جدّ و جهدی که در حفد مقام خود باه خارج داده، باه    

خالصه آنکاه ممالاک عثماانی در عهاد سالطان سالیمان خاان از        . اندوی داده

بوداپست و ساحل دانوب تا شاللۀ آسوان در مصر و از سااحل فارات تاا باا بااب      

عظمات  ۀ سلطنت سالیمان خاان، دورۀ منتهاای    دور. جبل طارق وسعت داشت

  .(.تلخيص از لغـ )شود عثمانی بود، چه بعد از او ایام نکبت این مملکت آغاز می

 .خداست ۀشاه سای: «السلطانُ ظِلُّ اهلل»: شاه .(کنـ ) سایۀ الهی: ظِ ّ اللهی 755

ثماانی در  دارد که پاس از سافر باه مازار موالناا و دیادار شااه ع       شاعر بیان می 757

آن گاه در حجّ سوم در جاوار کعباۀ معظماه    . آوردپایتخت، دو حجّ دیگر بجا می

 .کندمنزل می

  .خانۀ مقدّس و محترم، کعبه: بيت الحرام

ق است یعنی چهار ساال پاس از زیاارت    . ها  941منظور شاعر فصل بهار سال  761-759

تااریخ ظای    .ضحـ )د نمایمی« نامهشوق»بارگاه حضرت موالنا مبادرت به نظم 

هجااری  941شاود ساال   باه حسااب ابجااد مای   ( 41)مایم  ( + 1)زی ( + 911)

 (. قمری

 باه   شاروع   نازول وحای الهای    دارد که در شهر مکّاه، جایگااه  گوینده اذعان می 761

 .کند سرودن می 

 ..(ثر ،.فر) گشایش کارها .(کنـ ) گشودن در: فتح باب

کناد  را در ذهن متباادر مای  « تابعه»یشین های پبنا به فضای بیت و بیت :تابع

در عقاید اعراب، شیطان یا جنّی است که به شاعرا، شاعر تلقاین    تابعه  .ضحـ )
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، اگار  «هوجال »و « هاوبر »: اعراب معتقدند کاه شاعر دو شایطان دارد   . کندمی

قرین شاعر باشد، شاعر  « هوجل»قرین شاعری باشد کالم او نیک و اگر « هوبر»

  (..لـ ت ،.فر)او بد است 

قارآن مجیاد، تلمایح دارد باه آیاۀ       .(کنــ  )تردید، تردیدی نیسات  بی:  ریب 762

این کتااب بای هایچ شاک و     : «ذَلِکَ ال ِتَابُ الَ رَی َ فِیهِ، وُدعی لِّلمُتَّقیِنَ»: ۀمبارک

 (. 2/2بقره، )تردید راهنمای پرهیزگاران است 

 .«احمدی ۀنامقشو»خود یعنی  ۀشاعر اشاره دارد به نام منظوم 764

 . است( ص)حضرت محمّد حبيب کبریا، منظور از  766

اسات کاه    بلوقیاا کند که ایان مثناوی سرگذشات    ، شاعر اشاره میمصرع دوم

بود و همین منجر به سفر روحاانی وی  ( ص)شیفتۀ درک محضر حضرت محمّد

 . شد« نامهشوق»و تصنیف 

توجاه صاوفی باه     .(تصـ ) مراقبه کردن. متوجه و مواظب شدن: مراقب شدن 771

 .(.سجـ  ،.فر)احوال درون خود در حالت مراقبه 
کند که مثنوی مولوی انیس و همدم روز و شب و هماۀ  بار دیگر شاعر اذعان می 774-773

  .اوقات اوست
کند داند، و ادعا می، مثنوی خود را زادۀ الفت خویش با مثنوی موالنا میطالبی 778-775

 .روحانی و آسمانی است و نه زمینی و پستکه کالمش، کالمی 

   .عالم مادّی است .(مجـ ) :یشم

اش، منش  آسمانی و روحانی کند که منظومهاین گونه بیان می -طالبی -گوینده 781-779

 !دارد و او در این میان فقط مترجم است، همین

791 بان محمّاد    ابوالمظفر محمّد بن ابی العبااس احماد  : السيّد محمّد ا بيوردی

االبیوردی شاعر مشهور و ادیب بزر  تازی گوی قرن ششام اسات کاه اصاالً از     

« المعااوی »اوالد معاویۀ االصغر از اعقاب ابی سفیان بوده و به همین سابب باه   

« االنسااب »در « المعااوی »نیز شهرت داشته و سامعانی ناام او را ذیال عناوان     

خاود کتاابی در تااریخ ابیاورد و     وی عالوه بر اشعار مشهور و رایاج  . آورده است

در اصافهان اتفااق    111مصنفاتی در لغت و ادب داشته است وفااتش در ساال   

آید طالبی شیفته و مرید محمّاد ابیاوردی باوده    چنین که از ابیات برمی .افتاد

                                                
 . 3141، ص 2، ج تاریخ ادبيات در ایرانبه نقل از صفا، دکتر ذبیح اهلل؛  31-39، ص 2، ج وفات ا عيان. رک*( 
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 (.112-113)است 

سرور من و تکیه گااه مان، عزیاز دوسات     : سيّدی و سندی الحبيبِ النَسيبِ

 . داشتنی

خادای  ( جمله دعایی: )«....و برکاتِ جَدََّ  ةِغَمَّدََُ اهللُ بِغُفرانِهِ وَ نَفَعنا هلل من برکاتِتَ»

مند او را در آمرزش خویش بپوشاناد و از برکات  وجود او و جدّش ما را بهره

 . سازد

  ..(سجـ  ،.فر) فنای عبد است در ذات حق تعالی .(تصـ ) :محو 797

818 

 

 

 

814 

اخاتالف  « یقاین »بین عارفان دربارۀ معنای   .(تصـ ) اعتقاد قلبی: ملک یقين

چیازی اسات    ؛مکاشفه ؛تحقیق تصدیق به غیب به واسطۀ ازالۀ هر گمانی:  است

مشاهدۀ غیوب باه کشاف    ؛ظهور نور حقیقت ؛مشاهده ؛که قلوب ببیند نه عیون

 ..(سجـ  ،.فر) قلوب و مالحظۀ اسرار به مخاطبۀ افکار

 .زاید بر وزن است« این»در مصرع کلمۀ  :يننب لا تَم این روحيّزاد ازآن اُنْس 

بَةینَ   موَ وُوَ الَّذِی اَرسَلَ الرِّیَةاحَ بُشةرَا  » :ۀآیۀ مبارک ازآب پاک؛ م خوذ : ماءً طهور 815

اوست آن کس که بادها را نویادی   و: «یَدَی رَحمَتِهِ و اَنزَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءع طَهُوراً

فرستاد و از آسامان آبای پااک فارود آوردیام      [ باران]حمت خویش پیشاپیش ر

 (.21/41فرقان، )

 .بپرور او را: پ رو ر   821

 .پناه عاشقان :کهف العاشقين 822

که به مرحلۀ اعاالی سالوک   آن .(تصـ ) دوستدار حق، بندۀ خوب خدا: ولیّ حق 824

 .(.سجـ  ،.فر) رسیده باشد

 .(.، سجـ .فر)و متحیّر در بحر وحدت، شیفتۀ مقام وحدت سرگردان  .(تصـ ): واله 828

اشاره دارد به پیمانی که در روز الست خدا از ارواح بنای آدم گرفات طباق آیاۀ      837

بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِوِم ذُرِّیَّتَهُم وَ اَشهَدَوُم عَلَةی اَنفُسِةهِم    موَ اِذ اَخَذَ رَبُّکَ مِن»: ۀشریف

های ایشاان،  ی آدم، از پشتنو چون گرفت خدای تو از ب: «وا بَلَیاَلَستُ بِرَبِّ ُم قال

 آیا من خادای شاما نیساتم    : فرمود. اوالدشان را و آنان را بر خودشان گواه کرد
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  (.1/312اعراف، )آری  :گفتند 

 ..(ثر ،.فر) عاشق و دلداده شدن .(کنـ ): دل از دست رفتن
 آیا نیستم  :اَلَست

 !به فریاد برس! ایو! فریاد: الغيا  841

سخن راندن، ساخنگو شادن، خاوش بیاان و فصایح       .(کنـ ): زبان تر ساختن 842

 ..(شعـ  ،.فر)گشتن 

منساوب  ) حاتم طائی. حاتم ابن عبداهلل بن سعد طائی، مکنّی به ابوسفانه: حاتم 858

از جاوانمردان و بخشاندگان دورۀ جاهلیات عارب باود کاه در       ( به قبیلاۀ طای  

اساب   حاتمسبب این شهرت آن است که . گی او را مثال زنندسخاوت و بخشند

بودناد کشات    ای که به او پنااه آورده گرانبهای خود را برای زن و کودک گرسنه

 :همین مضمون را موالنا این گونه بیان کرده است ..(تلـ  ،.فر)

 زر شدی خاک سیه اندر کفش»

 

 «حاتم طائی، گادایی در صافش   

  (491 ،1مثنوی، )             
وقتی : «اِذا جاَءَکُم الزّائِرُ فَأَکرِمُوَُ»: مهمان حبیب خداست م خوذ است از حدیث 861

 (.393، ص 3نهج الفصاحه، ج ) کسی به مالقات شما آمد وی را گرامی دارید

وی در زمااان . تهماتن، جهااان پهلااوان شااهنامه، فرزنااد زال و رودابااه  : رســتم 861

 .دست برادر ناتنی خود، شغاد، کشته شد سلطنت منوچهر زاده شد و به

( ق. هاا   214. فیمتاو )الادّین چلپای، از اصاحاب موالناا     حساام : الدّینحُسام 863

 .(. لغـ ) مولوی، مثنوی را به خواهش وی سروده است
از ماردم  ( ق.هاا   211. متاو )الدّین زرکوب، از عرفای بزر  صالح :الدّینصالح

 بود و بعدها از مریادان موالناا شاد   « ین محققالدّنبرها»قونیه که در آغاز مرید 

 .(.، معـ .فر)
 لوالک»حدیث » 31. 

را نماد انسان کامال معرفای   « نی»به تبعیّت از موالنا  نامهشوقگوینده . ضحـ )

 ( کندمی

                                                
 : کنید بهرجوع *( 

 . 411، ص 2، ج تفسيرابوالفتوح رازی،  -

 .119، ص 4، ج (تفسير کبير)مفاتيح الغيب امام فخر رازی،  -
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اش را مانند موالنا و به ت ثر از مثنوی او باا کلماۀ   «نامهشوق»طالبی نیز مثنوی  879

 :فرمایدچنانچه مولوی می. گویدمی« نی»کند و از راز و آواز یشروع م« بشنو»

 کنداین نی چون شکایت میبشنو »

 

 «کندهاا، حاکایات میوز جادایای 

 (3، 3مثنوی )                 

کاه  )نفی عدم؛ قلام  : اندمعانی مختلف تعبیر کرده« نی»شارحان مثنوی از : نی

لم نی کاه باا آن نویساند؛ عاارف کامال؛ روح؛      ؛ ق(استعاره کرده باشند از انسان

که گوینادۀ  . روح قدیسین و مردان کامل ؛اصالن کامل ؛(ص)حقیقت محمّدی 

  .را انسان کامل تعبیر کرده است« نی»این منظومه حقیقت 

 : این مضمون، تداعی کنندۀ این بیت موالنا در آغاز مثنوی است 882

 نی حریف هر که از یااری بریاد  »

 

 «هاای ماا دریاد   هایش، پردهپرده 

  (33، 3مثنوی، )                
 : ها بسیار نزدیک است به این بیت مثنوی معنوی کهمفهوم این بیت 884-883

 مان باه هار جامعیّتی ناالن شادم »
 

 «جفت بدحاالن و خوش حاالن شادم  
  (1، 3مثنوی، )                

 :مقایسه شود با این بیت موالنا 887
 سینه خواهم شرحه شرحه از فاراق »
 

 «تاا باگویام شارح درد اشاتایاق 

  (1، 3مثنوی، )                 
 :فرمایدموالنا می 888

 آتش است این بانگ نای و نیست باد»
 

 «هر که این آتش ندارد، نیست بااد  

  (9، 3مثنوی، )                
 . 142: اِنّا اِلم  راجِعون 891

 .(.، شعـ .فر) محو و نابود کردن .(کنـ ): خط در کشيدن 891

 .در سیر و سلوک عارفان« فنا فی اهلل»گوینده اشاره دارد به مرحلۀ  899

 .است« بقا باهلل»به « فنا فی اهلل»مفهوم بیت رسیدن از  911

  ..(ثر ،.فر) اعراض کردن؛ پشت کردن .(کنـ ): روتابيدن

 .«وحدت»است و رسیدن به « وحدت»اشارۀ گوینده به مقام  911

مولاوی در دفتار   . ت ثیر گوینده از شیوۀ سخن پردازی موالنا کامالً مشهود اسات  917-916

                                                
 .141، ص 1، ج فرهن  لغات و تعبيرات مثنویگوهرین، سید صادق، . رک*( 
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 :اول آورده است
 بیش از این،با خلق گفاتن روی نیسات  »

 
 «بحر را گنجایی اندر جوی نیست 

 (1131، 3مثنوی، )           

 .(، شعـ .فر) پرهیز کردن .(کنـ ): دست کوتاه کردن

 .(. ، شعـ .فر) دن، ترک کردنرچشم پوشی کردن، ترک عالقه ک .(کنـ ): دل بریدن

  ..(، شعـ .فر)توجّه کردن، عاشق شدن  .(کنـ ): دل دادن

916  اِنَّ لِلّهِ تعالی مِائَةَ رَحمَةً اَنزَلَ مِنها رَحمَةً واحِدَةً بَینَ الجِنِّ »: اصل حدیث این اسات

والبَهائِمِ و الهَوَامِّ فَبِها یَتَعَاطَفونَ و بِها یَتَراحَمةونَ وَ اَخَّةرَ تِسةعاً وَ    [ لطَّیرِوَا]وَ االِننِ 

خداوند صد رحمت دارد که یکای از آنهاا   : «تِسعِینَ رَحمَةً یَرحَمُ عِبادََُ یَومَ القِیامَة

درنادگان و  و [ و پرنادگان ]را نازل فرموده و به آن رحمت میاان جان و انساان    

گیرناد و ددان،  ، دوستی و مهر افکند که به واسطۀ آنها با هم اناس مای  حشرات

دارند و نود و نه رحمات باقیماناده ذخیاره اسات کاه      های خود را پاس میتوله

  .دهدآن در قیامت بندگان خود را با آن مورد ترحم قرار می ۀپروردگار به وسیل

( لیّات روح انسانی و نفس ناطقهخاصّه تج)تجلّی، تجلیّات  .(تصـ  ،.کنـ ): موج 917

 ..(، سجـ .فر)تجلیّات وجود مطلق 

موجودی که وجودش منتسب به خود و از خود و به خود باشد،  .(فلـ ): واجب 919

 . به عبارتی موجودیّت او به نفس ذاتش باشد

امری یا موجودی یا مفهومی که از ذات خود اقتضاایی نداشاته    .(فلـ ) :ممکن

  .اقتضای وجود ای عدم و نهباشد، نه اقتض

الَّةذی خَلَةقَ سَةب َ سَةمَاواتٍ     »: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک : میا تَرَل فی خلقِ ریحمن 923

همان : «طِبَاقاً مَّاتَرَی فِی خَلقِ الرَّحمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارجِ ِ البَصَرَ وَل تَرَی مِن فُطُور 

بخشایشاگر  [ خادای ]نش آن در آفاری . که هفت آسمان را طبقه طبقاه بیافریاد  

بینی  می[ و نقصانی]باز بنگر، آیا خلل . بینینمی[ و تفاوتی]هیچ گونه اختالف 

 (.21/1ملک، )

ماراد اسات یعنای    « موالید ثالثه»فرزندان؛ در اینجا منظور ( مولود. جِ): مواليد 924

 .(.غیاث)نبات، جماد، حیوان که هر سه فرزندان عناصر افالکند 

                                                
 .111و ص  114کهنال، علی رضا، ص  ۀ، ترجمنهن الحق و کشف الصدق. رک*( 
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آب، : چهار عنصار از دیاد پیشاینیان   . ور گوینده عناصر اربعه استمنظ: عناصر

 .خاک، آتش باد،

. 4عاالم جباروت     . 1عالم ملکوت  . 2عالم ملک  . 3: منظور گوینده: پنن عالم

 . عالم ناسوت است. 1عالم الهوت   

 .(.سجـ  ،.فر) عالم شهادت، دنیا .(تصـ ): عالم ملک 927

عاالم ارواح، عاالم غیاب و     .(تصــ  ) م ملک استفوق مرتبۀ عال: عالم ملکوت

 .(.سجـ  ،.فر)عالم معنی 

 . .(سجـ  ،.فر) حدّ فاصل میان جهان ملک و ملکوت؛ عالم عقول .(تصـ ): جبروت

؛ عاالم غیاب،   .(کشفـ )حیاتی که ساری است در اشایا؛ ذات   .(تصـ ):  هوت

الهوت باه ناساوت   ناسوت است و فیآ از  عالم الهوت حاکم بر (.تصـ)عالم امر

 .(.سجـ  ،.فر) رسدمی

اوّل عالم جبروت است و آن را به اصطالح : در بیان تقسیم عوالم گویند.: ضحـ)

اصح، اوّل وجود مقیّد و عالم علم و عالم عقول مجرّده از مادّه و صاورت و مادّت   

دوم عاالم ملکاوت و   . است، و به اصطالح دیگر مجموع عالم ملک و ملکوت است

ساوم  . ر و عالم عقول مجرّده از مادّه و مدّت است، ناه مجارّد از صاورت   عالم قد

  ..(سجـ  ،.فر) عالم ملک است و آن عالم اجسام است

عاالم شاهادت،    3دنیاا  .(غيا )عالم اجسام که دنیا و این جهان باشد : ناسوت 928

ذات   هـوت عاالم اناوار و    جبروت، عالم غیب و ملکوت. ضحـ ) .عالم ملک

 (.گوینداجسام و اعراض که به آن عالم شهادت هم می لم ملکعاحق و 

هر چه در عالم ملک و ملکوت است، ایزد به کماال قادرت خاود آن را در بادن      931

گویناد و تماام ملاک و    « عالم صاغیر »انسان به ودیعت نهاده، از اینرو به انسان 

 .2«عالم کبیر»ملکوت را 

: کوچک و مراد جهان انساان اسات   عالم اصغر، عالم صغری، جهان: ملک صغير

فه گویناد عاالم صاغیر    سا جمهاور فال . عالم ملکوت زمین؛ عالم نفاس و ضامیر  

است چرا که هر چه در جهان امر است همان در عالم خلق است و هار  « انسان»

                                                
، گردآورناده، ثروتیاان،   (فرهن  اصطالحات و تعریفـات )نفای  الفنون الدّین، محمود شمس آملی، محمّد بن. رک( 3

 .291دکتر بهروز، ص 

 . 293، ص همان کتاب. رک( 2
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چه در عالم خلق و امر است همان در ذات انسان است که عالم صغیرش خوانند 

انسان که به نظار قادما    ؛3و روحش از عالم امر زیرا که قالبش از عالم خلق است

 :فرمایدموالنا می. صورت کوچکی از عالم بزر  و کبیر است
 پس به صورت، عاالم اصاغر تاویی   »

 
 «هام باه ماعانای، عاالام اکابر تاویی  

 (123، 1مثنوی، )              
 

  .و ابدی باشد ها که هجر از معشوق ازلیاشاره دارد به منش  غم تمام انسان 933

 :این همان نیستان موالناست که 936
 اناادکااز نیسااتان تااا ماارا ببریااده»

 

 «اندر نفیرم مرد و زن نالیدهد 

 (2، 3مثنوی، )                
 

 :اشاره دارد به این بیت موالنا 937
 سینه خواهم شارحه شارحه از فاراق   »
 

 «تاا باگویام شارح درد اشاتایااق 

  (1، 3مثنوی، )                  
 .932 ( ص)اشاره دارد به حدیثی از پیامبر اکرم  943-941

پایش از سااخته شادن    ( ص)پیغمبار  . ستون بسیار زاری کننده: استن حنّانه 944

منبر در مسجد به سال هشتم هجرت، به هنگام ایراد خطبه بار ساتونی چاوبی    

ی پیغمبار هدیاه آوردناد و    تا اینکه منبری سه پایاه از حبشاه بارا   . زدتکیّه می

در این زمان آن ستون چوبی از مفارقت پیامبر شاروع  . پیغمبر بر باالی آن رفت

بر طبق حدیثی پیغمبر بر آن ستون دسات مالیاد و او را مخیّار    . به نالیدن کرد

ساخت که اگر خواهد در جهان درختی تازه و بارور شود و اگر خواهد در بهشت 

ـ . )نّانه آخرت را برگزیاد بنشیند و ببالد و استن ح اناه، سااقۀ   اساتن حنّ  . ضحـ

 :فرمایدمولوی در این زمینه می. 2 (درخت خرما یا سدر بود
 

 استااان حااانانه از هجاار رسااول »

 

 «زد همچو ارباب عقاول ناله می 

 (2331، 3مثنوی، )            
 :و نیز دارد

 «سازد ز درد هجار نااالنم   چو او مسند دگر  مسجد که مسند سااخت پیغمبار  منم استون آن»

                                                
، گردآورناده، ثروتیاان،   (فرهن  اصطالحات و تعریفـات )نفای  الفنون الدّین، آملی، محمّد بن محمود شمس. رک( 3

 . 291دکتر بهروز، ص 

 .24 ، صقصص و تمثيالت مثنویزانفر، بدیع الزمان، مآخذ فرو. رک( 2
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  (3434مولوی، غزلیات، )          
 :گونه آمده استاین دو بیت در دفتر اول مثنوی، بدین 952-951

 رنگی اسیر رنگ شاد چاوناک بای»
 رنگای رسای کاآن داشاتی    چون به بی

 

 مااوسیی با موسایی در جناگ شاد    

 «ماوسای و فارعاون دارنااد آشاتی  

  (2421و  2421، 3مثنوی، )   
 .  14سوره حجر  29تلمیح دارد به آیۀ  :نَاَختُ فم  969-961

هر موج باه حسارت گفات ای دریغاا کاه       :گفت هر یک، حسرتا جاء  الفراق 971

 .زمان فراق آمد

 :کندمفهوم بیت، این بیت از آغاز مثنوی موالنا را تداعی می 973

 هرکه او از هام زباانی شاد جادا    »

 

 «ارد صد ناوا بی زبان شد گر چه د 

 (2، 3مثنوی، )                 
 

 .ها، خداوند احسان؛ صفتی است برای خدای تعالیصاحب منّت: ذوالمنن 976

در اصطالح سالکان، اعیاان صاور علمیاه را و     .(تصـ ) بزرگان( عین. جِ): اعيان 977
 احارو، صاور اساماء الهیّاه و    اعيـان . ات اشیا را گویناد در اصطالح حکما ماهیّ

حقیقت انسان، اوّل در اعیان ثابته و بعاد  . مظاهر ارواحند اشباحمظاهر اعیان و 
در اصطالح سالکان، صور اسماء الهی را گویند . از آن در ارواح مجرده تجلّی کرد
یکی صور اساماءاند،  : اعیان ثابته دو اعتبار دارند. اندکه صور معقولۀ در علم حق

 .(فلــ  .(. )سجــ   ،.فـر ) د نسبت باه ابادان  اندوم آنکه حقایق ایمان خارجی
 ..(معـ  ،.فر)موجودات خارجی اعم از جواهر و اعراض 

 .و خدا بهترین حافد و نگهدارنده است:  اهلل خمرالحافظمن 983

983 الصبر ماتاحُ الارج : 111. 

نور، )ت نور آسمان و زمین اس خدا: اهللُ نُورُالسَّمَوَاتِ واالَروِ: ۀاشاره به آیۀ کریم

24/11.)  
 :فرمایددر این باب موالنا می 985

 گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت»

 بانادگای تُش چاناان درخاااورد شاااد  

 زادگای درباختاه اسات   شااهی و شاه

 

 !جز هوای تو، هوایی کی گذاشت  

 کاه شاهای، انادر دل او سرد شد

 «از پای تاو در غریبی ساخته اسات 

  (4432 -4434، 2مثنوی، )       
 :فرمایدموالنا در این باره می 987-986
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 چون که زد عشق حقیقی بر دلاش »
 

 «سارد شاد مُلاک و عاایان منازلش   

  (4423، 2مثنوی، )             
اشاره باه   .(آنند). اشاره به ذات حق تعالی است. روح اعظم .(کنـ ): جانِ جانِ 988

عطّاار  . حقیقت جاان  .(برهان)دوست حق تعالی هم هست زیرا که جان، زنده ب

 :فرمایدمی

 محمّد خود ندید و جانِ جان دیاد »

 

 «لقای خالاق کاون و ماکاان دیاد 

  (19نامه، عطّار، الهی)         
کند که عشق قوّه محرکۀ عاالم و عالمیاان   طالبی این گفته موالنا را تصدیق می 991-989

 . کندهای مختلف تکرار میوهبه شی 3111است و این مضمون را تا بیت 

 آتش عشق است کاندر نی فتااد »
 

 «جوشش عشق است کانادر مای فتااد    
  (31، 3مثنوی، )                

اشاره  (.24/11نور، ) «اهللُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَاالَروِ»: ۀبیت ضمن اشاره به آیۀ کریم 993

دیدار او بر اساس ایان آیاۀ   دارد به ماجرای تمنّای موسی از خدا برای مالقات و 

وَ لَمَّا جَاءَ مُوسَی لِمِیقتِنَا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنیِ أنظُةر اِلَیةکَ قةالَ لَةن     »: ۀمبارک

تَرانی و ل ِنِ  نظُر اِلَی الجَبَلِ فَاِنِ استَقَرَّ مَ َانَهُ فَسَوفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلجَبَةلِ  

ر ماا آماد و ساخن    پس چون موسی به وقت مقارّ : «دکّاً و خَرَّ مُوسی صَعِقاً جَعَلَهُ

گفات هرگاز   . گفت خداوندا خود را به من بنما تا ترا بنگرم. کرد با او پرودگارش

مرا نخواهی دید لیکن به کوه بنگر پس اگر کوه به جاای خاود ماناد شااید مارا      

هوش پاره پاره شد و موسی بیو چون پروردگارش بر کوه تجلّی کرده کوه . ببینی

 (.1/341اعراف، )به زمین افتاد 

وَ تَرَیَ الجِبَالَ تَحسَبُهَا جَامِدَةً وَ وِیَ تَمُةرُّ  »: ۀاشاره دارد به آیۀ کریم : میرَّ السَّحاب 995

ها آن روز کوه و در: «مَرَّ السَّحابِ صُن َ اهللِ الّذِی اَتقَنَ کُلَّ شَیءٍ اِنَّهُ خَبِیر  بِمَا تَفعَلُونَ

ر کنی، در صورتی که مانند ابر در حرکتند، صنع را بنگری و جامد و ساکن تصوّ

خداست که هر چیزی را در کمال اتّفاق و استحکام ساخته، که علم کامل او بار  

 .(21/11نمل، )همۀ افعال شما خالیق، آگاه است 

و آموخات  : «عَلَّمَ آدَمَ االَسمَاءَ کُلّهَةا وَ »: اشاره دارد به این آیۀ مبارکه: عیلَّمی األَسما 996

اینکه خداوند اسما را به آدم آموخات   (2/13بقره، )ها را به حضرت آدم همۀ نام
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اِنَّ اهللَ اصطَفَی آدَمَ وَ نُوحةاً و آلَ اِبةرَاوِیمَ و آلَ عِمةرَانَ    »: و حضرت آدم را برگزید

و آل اباراهیم و آل عماران را بار    همانا خادا برگزیاد آدم و ناوح    : «عَلَی العَالَمِینَ

حضارت  . گویناد « آدم صافی »و از این رو باه آدم،   (1/11آل عمران، ) جهانیان

 :فرمایدموالنا می
 

 تا ابد هر چه که از پس بود و پایش »
 

 «درس کرد از علّم االسمای خویش 

  (11، 3مثنوی، )               
ساال پیغمبار باود در بابال      911رائیل کاه  از پیامبران اولوالعزم بنی اس« نوح» 999-997

مگر عدّۀ کمای؛ ناوح    قوم نوح به او نگرویدند،. شام، نام پدرش لَمَک بودو  عراق

دل آزرده قوم خویش را نفرین کرد و ایشان به واسطۀ طوفان هالک شدند مگار  

در ساورۀ  . 1پناه بارده بودناد   به کشتی اوو آن دسته که به او ایمان آورده بودند 

وَ قِیلَ یَا اَروُ ابلَعِی مَاءَکِ وَ یَةا سَةماءُ   »: دربارۀ پایان طوفان اینگونه آمده هود،

و گفته شد ای زماین  : «اَقلِعی وَ غِیضَ المَآءُ وَ قُضِیَ االَمرُ وَ استَوَت عَلَی الجُودِیِّ

فرو بر آب خود را و ای آسمان بازگیر آبت را و کم کرده شد آب و گاذارده شاد   

  (.33/44هود، )گرفت بر کوه جودی کار و قرار 

اشاره دارد به داستان به آتش افکندن ابراهیم، توسط نمرود و سرد شادن آتاش    1111

 (. 212) ؛(23/29انبیا، )بر رسول خدا 

  .است« خلیل اهلل»لقب حضرت ابراهیم : خلي 

. عیلاشاره دارد به فرمان خدا بر ابراهیم مبنی بر قربانی کردن پسرش، اساما  1111

ابراهیم بر اثر خوابی که دیده بود، به فرمان الهی، پسر به قربانگااه بارد    .ضحـ )

یةا ابةراویم قَةد    »: تا ذبح کند، همین که کارد بر حلق اسماعیل نهااد، نادا آماد   

و لاذا  ( 11/311صاافات،  )تو م موریّت عالم رؤیا را انجاام دادی  : «صَدَّقتَ الرّؤیا

 (:ا به جای اسماعیل قربانی کردابراهیم به دستور خدا قوچی ر
 «زندتی  را بر حلق اسماعیل و اسحق می        جان ابراهیم مجنون گشت اندر شوق او»

 (111مولوی، غزلیات، )              

. لقب وی ذبیح اهلل اسات . فرزند ابراهیم و هاجر، از پیامبران الهی: اسماعي 

اعیل در شابه جزیاره عربساتان باه     اسم. اندسال نقل کرده 311مدّت عمر او را 

                                                
 .129، ص 1، ج تفسير طبریمحمّد بن جریر، . رک( 3
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مدفن اساماعیل در حجار اساماعیل، کناار قبار ماادرش       . پیامبری برگزیده شد

 .3باشدهاجر می

از فاراق پسارش   ( ع)بیت تلمیح دارد به داستان نابیناا شادن حضارت یعقاوب      1112

 . 2«یوسف»

او سااکن  . پسر اسحاق و پدر یوسف، از پیاامبران بنای اسارائیل اسات    : یعقوب

 ..(تلـ  ،.فر)بود ( یکی از شهرهای قدیم فلسطین)عان کن

محبوب و معشوق و نیز کسی که مایۀ فخار و مباهاات    .(کنـ ): چشم و چراغ

  ..(، شعـ .فر) است

یوساف،  )از چااه نیرناگ بارادران    ( ع)بیت تلمیح دارد به رهایی حضرت یوسف  1113
 (. 21)ت الهی تعالیِ او به سمت عزیز مصر به واسطۀ عنای (31و 32/39

بیت اشاره دارد به حضرت ایّوب و ابتالی وی به رنج و عذاب از طرف حق تعالی  1114

وب را باه بالیاای مختلاف مباتال     خداوناد ایّا  . برای تهذیب نفس و امتحاان وی 

ابتدا او را تنگدست گردانید، ساپس فرزنادانش را   . ساخت، تا صبر او را بیازماید

بیمار ساخت، اما ایّوب بر این همه شکیبایی نماود و   بمیراند و آنگاه او را سخت

از این رو محنت ایّوب و صبر او معروف است؛ مولوی در این . .(تلـ  ،.فر) ننالید

 :فرمایدباره می

 هفت سال ایّوبِ با صبر و رضا خادا »

 

 «در بال خوش بود با ضَیفِ خدا 

 (1219، 1مثنوی، )          

از پیاامبران بنای   . «رجوع کننده باه خداسات  »عنای ای عبری به مکلمه: ایّوب

و ناام ماادرش   « آماوص »ناام پادرش   . اسرائیل که در سرزمین شام مبعوث شد

  ..(تلـ  ،.فر) بود «یاحیر»

گویناد نخساتین   . اشاره دارد به حضرت داوود که به خوش آوازی معاروف باود   1115

 ..(لغـ )د است، داوود بو -و آن فصل الخطاب -گفت « امابعد»کسی که

کالم فصیح که حق را از باطل جادا کناد؛ تلمایح دارد باه آیاۀ       :فص  الخِطاب

دور ملک و شاهی او را : «وَ شَدَدنَا مُل َهُ وَ اتَینَاَُ الحِ مَةَ وَ فَصلَ الخِطَابِ»: ۀمبارک

نیز نیرومند ساختیم و به او قوّۀ درک حقایق و تمیز حق از باطال عطاا کاردیم    

                                                
 .394، ص القلوب ةحياعالمه مجلسی، . رک( 3

 .314، ص قصص ا نبيا قرآن، «سورآبادی»ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری . رک( 2
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 (. 11/21ص، )

به معنی نیکاو منزلات، ما خوذ از     «حُسنِ مَآب»به معنی بسیار مقرّب و : لفیز

و او نزد ما بسیار مقرّب و نیکاو  : «وَ اِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلفَی وَ حُسنَ مَاب » :قرآن کریم

 (.11/21ص، )؛ (11/41ص، ) منزلت است

نبای اهلل  »از پیامبران بنی اسرائیل اسات ملقّاب باه    . 3به معنای محبوب: داوود

او یاازدهمین پشات یعقاوب و پادر     . 2باود « ایشی»نام پدرش  .(لغـ ) «الحاکم

داوود در فلساطین  . نام دارد« مزامیر»یا « زبور»کتاب آسمانیش . سلیمان است

حضرت داوود در تاورات باه عناوان    . مبعوث شد و در بیت المقدّس دفن گردید

  .پادشاه معرفی شده است نه پیامبر

لمیح دارد به حضرت سلیمان که بار تماام جانّ و دیاو، اناس و جاانوران       بیت ت 1116

وَ حُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودَُُ مِنَ الجِنِّ و االِنةنِ وَ الطَّیةرِ   »: مختلف مسلّط و حاکم بود

و جمع گردانیده شدند برای سلیمان لشکرهایش از جن و انس و : «فَهُم یُوزَعُون

 . (21/31نمل، )ته می شدند پرنده و ایشان از تفرّق بازداش

پسر داوود، از پیامبران و پادشاهان بنی اسرائیل که بار طباق روایاات     :سليمان

وی در سوریۀ قدیم یا شاام  . سال سلطنت کرد و تورات را نشر داد 111مذهبی 

  ..(تلـ  ،.فر)کرد زندگی می

سااحت چهال   کاه شاادروانی باه م    -باد، فرمانبردار سلیمان باود و تخات او را    1117

 .کردحمل می -فرسنگ در چهل فرسنگ بود

بیت تلمیح دارد به داستان حضرت یونس و اینکه خداوند بر او خشم گرفت کاه   1118

در این زمان، یونس سوار بر کشتی باود  . چرا از میان قوم خود بیرون رفته است

کشاتی  که کشتی در غرقاب افتاد، مردم قرعه زدند تا کسی را در آب اندازند تا 

یاونس را باه    .(.تلـ . فر)هر سه بار قرعه به نام یونس اصابت کارد  . سبک شود

 :روز در شاکم مااهی باود    41یاا   1آب انداختند و مااهیی او را بلعیاد، یاونس    
بااز ای  : «فَاصبِر لِحُ مِ رَبِّکَ وَ التََ ُن  کَصَاحِ ِ الحُوتِ اِذ نَةادَی وَ وُةوَ مَ ظُةومٌ   »

مانند یونس که از خشم بر عذاب امّات   و ود صبر کنتو برحکم خدای خ ،رسول

                                                
 .121، ص قاموس کتاب مقدّسهاکس، جیمز، . رک( 3

 .191، ص تاریخ طبریمحمّد بن جریر طبری، . رک( 2
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به حاال غام و   ( که بعد از پشیمانی و در ظلمت بطن ماهی)تعجیل کرد مباش 

 . (21/41قلم، )اندوه خدا را خواند 

 . یونس بن متی از پیامبران بنی اسرائیل: یون 

رود نیال باه    و آن شکافته شادن ( ع)اشاره دارد به یکی از نُه معجزۀ حضرت موسی  1119
 (.3123/ ب  ) فرمان حق تعالی برای قرار قوم موسی و نجات ایشان از فرعونیان بود

 –قاوم ثماود   . اشاره دارد به معجزۀ حضرت صالح پیامبر قوم ثماود  مصرع اول 1111

از صاالح   –ای که در شمال مدینه سکونت داشاتند و بات پرسات بودناد     قبیله

باه فرماان   . ز میان کوه شتری با بچّه بیرون آوردخواستند که به عنوان معجزه، ا

ثماود، صاالح را باه    قاوم  ا امّا . ه بیرون آمدای با بچّخدا سنگ شکافته شد و ناقه

 * کَةذَّبَت ثَمُةودُ بِطَغوَیهةآ   »: و ناقۀ وی را کشتند. .(تلـ  ،.فر)سحر متهم کردند 

فَ َةذَّبُوَُ فَعَقَرُووَةا فَدَمةدَمَ     * اهللِ وَ سُقیَهَا فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اهللِ ناقَةَ * اِذِانبَعَثَ اَشقَیهَا

تکذیب نمود قوم ثمود به سابب  : «وَ الَیَخافُ عُقبةَهَا * عَلَیهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِم فَسَوَّیهَا

پاس گفات ایشاان را    * هنگاامی کاه برانگیخات بادبختش را     * طغیان خاود  

پس تکاذیب نمودناد او را و    *فرستادۀ خدا دست بردارید ناقۀ خدا و شربش را 

پس غضب کرد بر ایشان پروردگارشان به سابب گنااه ایشاان و    * پی کردندش 

 (.33-93/31شمس، ) و بیم نکرد عاقبتش را* یکسان کرد آن را 

اشاره دارد به نفرین حضرت هاود بار قاوم خاویش، قاوم عااد کاه        مصرع دوم 

هشت روز متاوالی  موجب خشم خدا شد تا به وسیلۀ باد صرصر که هفت شب و 

سَخََّرَوَا عَلَیهِم  *وَ أمَّا عَادٌ فَاُولِ ُوا بِرِیح  صَرصَر   عاتِیَة  »: وزید یکسره نابود شدند

پس هالک گردانیده شدند به باد تناد   ،ا عادو امّ: «ًسَب َ لَیَال  وَ ثَمَانِیَةَ اَیَّام  حُسُوما

فت شاب و هشات روز پای    برگماشت آن را بر ایشان ه* بسیار سرد زور آورنده 

 . ، قوم عاد، ساکن جنوب عربستان بودند(2و 29/1حاقه، ) در پی متوالی

پیامبر قوم ثمود بود، وی در شهر نجف « جابر»به معنای نیکوکار، فرزند : صالح

 . اشرف در عراق به خاک سپرده شد

 . پیغمبر قوم عاد: هود

                                                
 .319نیسابوری، ص  قصص ا نبيا. رک*( 
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 . یحیی در راه خداا و بیت تلمیح دارد به کشته شدن حضرت زکریّ 1111

ناام   3.کناد در زبان عبری، به معنای کسی است کاه خادا او را یااد مای    : ازکریّ

وی از پیامبران بنی اسرائیل، پدر یحیی است، که طباق  . است« برخیاء»پدرش 

کاه تنهاا   روایات مسلمین چون مریم عذرا حامله شد، یهود وی را باه سابب آن  

باه زناا ماتهم داشاته و باا ارّه دوپااره       رفات،  کسی بود که به مالقات مریم مای 

 1.ا نام برده شده اسات در قرآن مجید دو جا ضمن داستان مریم از زکریّ 2.کردند

است که به احوالش در کشته نشد و همین زکریّ –پدر یحیی  –ا در انجیل زکریّ

 –ا در فلسطین مبعوث شاد و در هماان جاا    زکریّ.  قرآن کریم اشاره شده است

 . دفن گردید –بیت المقدّس

ا در هشاتاد و هفات   حضارت زکریّا  . ا از پیامبران بنی اسرائیلپسر زکریّ: یحيی

باه   4.سالگی از خدا وارثی خواست و خداوند وی را به تولاد پساری بشاارت داد   

. ت رساید وی در سی ساالگی باه نباوّ   . یحیی از کودکی علم و حکمت داده شد

را تصادیق کارد و باه اشااعۀ      زمانی که عیسی به پیامبری مبعوث شد، یحیی او

آیین او پرداخت یحیی تعمید دهندۀ مسیح بود و پس از صاعود او باه آسامان،    

  ..(تلـ  ،.فر)کشته شد 

 )باه آسامان و فلاک چهاارم     ( ع)بیت اشاره دارد به عاروج حضارت عیسای     1112

 .(4/311نساء، )بلکه بلند کردش خدا به سوی خود : «بَل رَّفَعَهُ اهللُ إلَیهِ»: (311

بیت تلمیح دارد به ماجرای وحای حاق تعاالی باه موسای در وادی مقادّس در        1114-1113

فَلَمَّا أتَیهَا نُودِیَ مِن شَاطِی ءِ الوَادِاألِیمَنِ فِی البُقعَةةِ المُبارَکَةةِ مِةنَ    »: صحرای سینا

آمد به نزدیک آن، ندا در پس چون : «الشَّجَرَةِ اَن یَا مُوسَی اِنِّی اَنَا اهللُ رَبُّ العَالَمِینَ

داده شد از کنار آن وادی که جانب راست بود در قطعه زمینی برکت داده شاده  

قصاص،  ) رخت که ای موسی همانا منم خدا که پروردگار جهانیان اسات داز آن 
کاه  ]و دیگار، کاوه طاورات    ... »: اناد نوشته «عُلَیَّق»اسم آن درخت را . (21/11

و درخات  ... که بر اثر آن برفت و پیغاامبری یافات   آنجا آتش و نور دید [ موسی

                                                
 .149، ص اعالم قرآنخزائلی، دکتر محمّد، . رک( 3

 .311، ص 3، ج حبيب السيرتلخیص از . رک( 2

 (.39/2مریم، ) ؛(1/21آل عمران، ) قرآن مجيد. رک( 1

 (.39/33مریم، ) ؛(91-23/93، ءانبیا) قرآن مجيد. رک( 4
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 (.  312)؛ « 3عُلیَّق

فَاَوحَینَآ اِلَی مُوسَی اَنِ اضرِب بِّعَصَةاکَ البَحةرَ   »: ۀتلمیح دارد به آیۀ مبارک : فَاناَلَق 1116

پس به موسی وحی کردیم که عصای خاود  : «فَانفَلَقَ فَ َانَ کُلُّ فِرق  کَالطَّودِالعَظِیمِ

ت و آب هر قطعاۀ دریاا مانناد کاوهی     فبه دریای نیل زن، چون زد، دریا شکارا 

 (.22/21شعراء، )بزر  به روی هم قرار گرفت 

 .بالفاصله، خیلی زود، در دم: فی الحال 1119

یَةا  »« مُادّثر »و « مزمّل»اشاره دارد به نخستین آیه از دو سورۀ : زیمِّلُونی دیثِّر نی 1123

مزمال  )ای خفتاه ( فکارت و خاموشای  )اال ای رسولی که در جامۀ : «لُاَیُّهَا المُزَّمِّ

ای اال ای رسولی که خود را به لباس فکار و حیارت پیچیاده    :اَیُّهَا المُدَّثِّةرُیَا »؛ (11/3

 (.14/3مدثر، )
و نیاز   (31/3 1اساراء،  )به آسامان  ( ص)بیت تلمیح دارد به معراج نبی اکرم  1125

و جملاه مخلوقاات کاه آفریادم و      :«لَما خلقتُ االفةالک لَوالکَ »: حدیث قدسی

  (. 31) 2خواهم آفرید از بهر او را آفریدم و مقصود از همه اوست

پوستی که حضارت  غالم سیاه( ق. ها  31یا  21. فیمتو)ابن رباح حبشی : ب الل 1128

به مقام مؤذنی و خازنی مفتخر فرمود، وی از یاران خاص و صامیم  ( ص)محمّد 

وی در آغاز از بردگان مشارکان باود   . نام داشت «حمامه»مادرش ( ص)غمبر پی

.(. ، معــ  .فر)که با پذیرش اسالم، در راه دوستی نبی اکرم آزارهای بسیار دید 

پیامبر او را بسیار دوست داشات   .(تلـ  ،.فر)بالل به صدای خوش معروف است 

قُةم یةا   »و نیاز   «یا بةالل [ صّلوةای بال]اَرِحنا بِها »: از رسول اهلل روایت شده است

ای بالل برخیز و با اعالم وقتِ نمااز   :مقصود این است که «بالل و اَرِحنا بالصّلوة

 : ما را آسایش بخش
 

 جان، کمال است و ندای او کماال »

 

 «ماصاطافی گاویاان ارحنا یا باالل  

 (43، 3مثنوی، )               
 «برون آیام ازیان ضایق خیاال    تا   "ارحناا یاا باالل   "در شدن گفته »

                                                
 . 421، ص مجم  التواریخ و القصصتلخیص از . رک( 3

 . 4، ص قصص قرآن مجيدسورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمّد، . رک( 2
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 (144عطّار، منطق الطیر، )       

  .آسایش بخش ما را: ارحنی

. .(تلـ  ،.فر) (ص)ترین همسر پیامبر اساالم  گوینده اشاره دارد به عایشه، محبوب 1129

ای حمیارا،   : «کَلِّمِینی یا حُمیرا»: فرمودگفت و میمی« حُمَیرا»به او ( ص)پیغمبر 

پوسات  است عایشاه سافید  « حمراء»تصغیر « حمیرا» .ضحـ . )3با من حرف بزن

 : فرمایدمولوی می(. اندخواندهمی( احمر)= ها سپید را سرخ بوده است و عرب

 مصطفی آمد که ساازد همادمی  »

 

 «کالّامایانی یااا حاماایرا کَلِّمای    

 (43، 3مثنوی، )               
 : فرمایدو عطّار نیشابوری در این باره می

 باااز در باااز آماادن آشاافته او »

 

 «گفته او "کلّمینی یا حُمَیرا" 

  (141عطّار، منطق الطیر، )   
اِنَّ اهللَ وَ »: ۀسالم بفرستید، درود بفرساتید، اشااره اسات باه آیاۀ مبارکا      : سیلِّموا 1133

خادا و  : «لَیهِ وَ سَلِّمُوا تَسلِیماًمَالَئِ َتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَ

ایاد، بار او   ای کسانی کاه ایماان آورده  . فرستندفرشتگانش بر پیامبر صلوات می

  (.11/12احزاب، )سالمی نیکو  ؛صلوات فرستید و سالم کنید

 کااران بهشت متعلق به توبه: «الجَنّةُ لِ ُلِّ تائ  » (: ص)نقل است از حضرت محمّد  1141

 .(414، ص 3الفصاحه، ج  نهج) است

 .پایتخت :دارالملک 1142

گنجی بودم پنهان؛ م خوذ از عبارتی اسات کاه صاوفیان آن را     :کُنتُ کنزا  میخاما  1144

کُنةتُ  »: کنناد پندارند و اغلب در مباحث خود بدان استناد میحدیث قدسی می

من گنج پنهانی باودم  : 2«اُعرَف کَنزاً مَخفیّاً فَاَحبَبتُ اَن أعرَف فَخَلَقتُ الخَلقَ لِ َی

 : پس دوست داشتم شناخته شوم و خلق کردم تا مرا بشناسند؛ مولوی گوید
 

 کُنتُ کنزاً گفت و مَخفیّاً شانو »

 

 «جوهر خود گُم مکن، اظهار شو 

  (1129، 4مثنوی، )         
 : ها را از دفتر سوم مثنوی تضمین کردهگوینده این بیت 1151-1147

                                                
 .21، ص احادیث مثنویفروزانفر، استاد بدیع الزمان، . رک (3

 . 221، تصحیح دکتر ریاحی، ص مرصادالعبادنجم الدّین رازی، . رک( 2
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 هر حالی که باشی می طلاب  تو، به»
 

 «جُو دایماً ای خشک لبآب می 

 (3419، 1مثنوی، )            
 :و نیز
 این طلب در راه حق، مانع کُشی است      کین طلبکاری مبارک جنبشی است...»

 ایان ساپااه و ناصرتِ رایاات تاست         ایان طالب مافتاحِ ماطلاوبات تاست

 «باحاآید صیام: زناد ناعاره کاهمای         در صیاح ایان طلب همچون خروسی 
  (3442-3444، 1مثنوی، )    

 .پس از این، بعد از این: مِن بعد 1153

در دفتار  « شاه و کنیازک »این بیت را مقایسه کنید با نخستین بیت از داستان  1161

 :اوّل مثنوی
 بشنوید ای دوستان این داساتان »
 

 «است آنخود حقیقت نقد حال م 
  (11، 3مثنوی، )              

از دفتر اوّل مثنوی « شاه و کنیزک»ای دارد به داستان بیت مذکور تلویحاً اشاره 1161
  .موالنا

عقال  .(، مثــ  .فـر )عقل فردی، عقل فالسفه و عالماان ظااهری   : عق  جزوی 1166
 :فرمایدمولوی می .(، شعـ .فر)معاش، عقل جسمانی و شهوانی 

 ل جزوی، عشاق را منکار باود   عق»
 

  «گرچه بنماید که صااحب سارّ باود    
(3912، 3مثنوی، )  

 : و نیز فرموده است
 عقل جزوی، را وزیر خاود مگیار  »
 

 «عقل کلّ را ساز، ای سلطان، وزیار  
 (3211، 4مثنوی، )           

 : همچنین
 عقل جزوی، عقال را بادنام کارد   »
 

 «کااام کااردکااام دنیااا ماارد را باای  
  (421، 1مثنوی، )            

 (.3122/ ب )عقل فردی و جزوی  .(، شعـ .فر)قوّۀ تدبیر زندگی  :عق  معا  1168

وَمَةآ اَرسَةلنَاکَ ااِلّ   » :کاه ( ص)تعبیری است قرآنای در حاق رساول    : رحم  للعالممن

  (.23/311، ءانبیا)و نفرستادیم تو را جز رحمتی از برای جهانیان : «رَحمَةً لِلعَالَمِینَ

نخستین چیزی که از ذات باری تعالی صادر شده است؛ باه اصاطالح    :عق  ک ّ 1169

روح جبرئیل نفس ناطقه؛ مجموع عالم صورت  .(کنـ )و نیز « نور اوّل»مشائیان 

 .(.، شعـ .فر.( )، مثـ .فر)و صفات 
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قَةتَلَهُم وَ مَارَمَیةتَ    فَلَم تَقتُلُووُم وَ لَ ِنَّ اهللَ»: ۀم خوذ است از آیۀ شریف مصرع اول 1171

ای ): «اِذ رَمَیتَ وَ لَ ِنَّ اهللَ رَمَی ولِیُبلِیَ المُؤمِنینَ مِنهُ بَالَءع حَسَناً اِنَّ اهللَ سَةمِی ٌ عَلِةیمٌ  
چون تو تیار افکنادی،   ( ای رسول)نه شما، بلکه خدا کافران را کشت و ( مؤمنان

که مؤمناان را  ( رای این خواستو شکستِ کافران را خدا ب)نه تو، بلکه خدا افکند 

 (.1/31انفال، )بیازماید به پیش آمد خوشی، که خدا شنوا و داناست 
  .این آیه در ش ن جنگ بدر و غلبه مسلمانان اولیه بر مشرکان قریش نازل شده است

قُلنَا ال َتَخَف اِنَّةکَ  »: ۀکه اشارۀ ظریفی دارد به آیۀ مبارک. بگو، نترس :قُل التَخَف 1172

هاا البتاه همیشاه غلباه و     ما گفتیم ای موسی مترس که تو بر آن: «اَنتَ االَعلَی

 (.21/21طه، )برتری خواهی داشت 

لی م  اهللِ وقتٌ الیَسَعُنی فیةه  »(: ص)اشاره دارد به این کالم نبی اکرم : لی مینی اهلل 1173

ی اسات کاه در آن   مرا گاهی با خدای خاود خلاوت  : «مَلَکٌ مُقَرّبٌ و الَ نبیُّ مُرسَل 

 (.19احادیث مثنوی، ص)  هیچ فرشته و پیغمبری را راه نیست
  .گوینده اشاره دارد به تقدّم رتبت و ش ن انبیا بر اولیا و نیز تقدّم اولیا بر مؤمنان 1176-1174

 .(.، مثـ .فر)خرد پایان نگر، عقل عاقبت بین  :عق  معاد 1179
وَ مَن یَعصِ اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَةدَّ حُةدُودََُ یُدخِلةهُ    » :ۀبیت اشاره دارد به آیۀ شریف 1182

کناد، و از    و هرکاه نافرماانی خادا و رساول او    : «نَارعا خَلدِاً فِیهَا وَ لَه عذابٌ مُّهین ُ

کنناد کاه در آن جاوداناه خواهاد     مرزهای او تجاوز کند، او را در آتشی وارد می

 (.4/34نساء، )ای است ماند؛ و برای او مجازات خوارکننده

ت و آزار و اذیّا ( ص)بیت اشاره دارد به عناد سخت بوجهل باا رساول اکارم     1184

 .شمار ایشانبی

وی در زمان جاهلیّت معروف باود  . عمر و بن هشام بن مغیرۀ مخزومی: بوجه 

ابوجهل در غزوۀ . ورزیددشمنی سخت می( ص)او با رسول اکرم . «ابوالحکم»به 

  .(.لغـ ) احد کشته شد
وَ قَالُوا اِن وِیَ ااِلَّ حَیَاتُنَا الدُّنیَا وَ مَةا نَحةنُ   »: ۀمصرع دوم م خوذ است از آیۀ شریف 1186

گفتند جز همین زندگی دنیای ما دیگار زنادگی دیگاری    ( وکافران: )«بِمَبعُوثِینَ

 (.2/29انعام، )نخواهد بود و ما هرگز زنده نخواهیم شد 

وی . از بزرگان قاریش در جاهلیّات و اساالم   (.  3114)بوجهل پسر ا :عِکرِمه 1187
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عکرماه  . بوده است( ص)ترین دشمنان پیامبر اسالم همچون پدرش از سرسخت

ق . هاا   31پس از فتح مکّه اسالم آورد و در چند غزوه شرکت جست و به سال 

 ..(لغـ ) سالگی در غزوۀ یرموک یا در جنگ مرج الصغر شهید شد 22به سن 

  .(.لغـ )کنیّت بوجهل قبل از انکار اسالم : لح کَمبوا
  .و شهادت او در راه اسالم -پسر بوجهل -اشاره دارد به مسلمان شدن عکرمه  1189-1188

هاا باه محال دفان جساد      یکی از دو تن کسانی بود کاه طباق داساتان    :بلوقيا 1191

ی سالیمان  آن دیگری عفّان بود که چون خواست انگشتر. سلیمان نبی رسیدند

 .(.لغـ )را از دست او برون کند، آتش گرفت و درگذشت و بلوقیا بازگشت 

  .نام پدر بلوقیا، قهرمان داستان این مثنوی، است: اوشيا 1191

وَ مَثَلُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ اَلَّذِی یَنعِةقُ  »: ۀم خوذ است از این آیۀ شریف مصرع دوم 1193

در )و مثال کاافران   : « دُعَاءع وَ نِدَاءع صُمَ بُ مٌ عُمیٌ فَهُةم ال یَعقِلُةونَ  بِمَا الَ یَسمَ ُ ااِلَّ

چاون حیاوانی اسات کاه آوازش     ( شنیدن سخن انبیا و درک نکردن معنای آن

از )جاز صادایی نشانود؛ کفّاار هام      ( معنایی درک نکارده )کنند و او از آن آواز 

یابناد  کنناد و در نمای  نمی کر و گنگ و کورند، زیرا تعقّل( شنیدن و دیدن حق

 (.2/313بقره، )

 .(.لغـ )گمراه و منحرف شدن  .(کنـ ) :از راه شدن 1197
  (.اوشیاست« او»بلوقیا و مرجع ضمیر « این»مرجع ضمیر  .ضحـ )

یُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّتِ وَ »: ۀبیت م خوذ است از آیۀ شریف :فُخرِجُ الحَّی مِنَ المیمّت 1199

زناده را از  : «المَیِّتَ مِنَ الحَیِّ وَ یُحیِ االَروَ بَعدَ مَوتِهَا وَ کَةذَلِکَ تُخرَجُةونَ   یُخرِجُ

ساازد و  مرده بیرون آرد و مرده را از زنده، و زمین را پس از مُاردنش زناده مای   

هاای  این مضمون درآیه. (11/39روم، )شما نیز این چنین از گورها بیرون شوید 

 (.1/21آل عمران، )؛ (2/91انعام، ) ؛(31/13یونس، ): دیگر هم آمده

 .  111 :سليمان 1112

 .ضحــ  )؛ ناام عماومی قاوم یهاود     (ع)بنی اسرائیل؛ اوالد یعقوب  :بنی اسرال 1113
باه معنای برگزیاده و    « اِساراء »اسات،  ( ع)اسرائیل به زبان عربی لقاب یعقاوب   

ه معنای بنادۀ   با « اسارائیل »اناد کاه   اسم حق تعالی است و بعضی گفته« ئیل»

 .(.لغـ )خداست 

 . 3111 :فَص ُ الخِطاب 1119
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عبری است به معنای شاریعت   « ةتور»معرب (. ع)اسفار پنجگانۀ موسی  :تورات 1111

قارآن   .(لغــ  )شود؛ عهد عتیق اطالق می« عهد قدیم»و وصیّت که همۀ آن بر 

ما تورات را کاه در آن هادایت و   : «رٌاِنَّا اَنزَلنَا التَّورَاتَ فِیهَا وُدَیع و نُو»: فرمایدمی

 (.1/44مائده، )روشنایی است، نازل کردیم 

و عَلَم « مکتوب»و « مزبور»در اصل به معنی ( ع)نبشته؛ کتاب داوود نبی  :زبور

وَ لَقَةد کَتَبنَةا فِةی    »: فرمایاد قارآن مای   .(.لغـ )( ع)داوودمزامير شده است برای 

  (.23/311، ءانبیا)در زبور نوشتیم ( بعد از تورات)و ما : «بَعدِ الذِّکرِ مالزَّبُورِ مِن

 .(.، سجـ .فر)پاک کردن درون از رذائل، از اصطالحات حکمت عملی  :تزکيه 1112

صافی کردن، صفا دادن، صیقل دادن آینۀ دل است به وسیلۀ ذکر و فکر  :تصفيه

  .(.، سجـ .رف)و سلوک و ریاضت از زنگار اغیار تا جمال حق در آن متجلّی کند 
اَلحَسَدُ یُفسِةدُ االِیمةانَ کَمةا یُفسِةدُ     »(: ص)ها اشاره دارد به فرمودۀ نبی اکرم بیت 1114-1113

کند چنانکاه صابر تلاخ، عسال را فاساد      حسد، ایمان را فاسد می: «الصَّبرُ العَسَلَ

 (.411، ص 3نهج الفصاحه، ج )کند می

کیفیتای  . ات نفساانی اسات  از اصطالحات حکمت عملی و یکای از کیفیّا   :حقد

انتقامی که نه در نهایات  . آیداست که در موقع غضب و انتقام از خصم پدید می

  ..(، سجـ .فر)دشواری باشد و نه در غایت سهولت 

رؤیت حق به حق را شهود گویند که خاصّۀ حضرت وجود بود؛  .(تصـ ) :شهود 1118

ن است، شااهد آن اسات و   مراد از شهود، حضور است یعنی هر چه دل، حاضر آ

 .(.، سجـ .فر)آن چیز مشهود اوست 

ت حمیّت، تعصّب بر چیزی در نزد سالکان، از جمله لوازم محبّ .(تصـ ) :غيرت 1121

حمیّت است بر طلب قطع تعلّق محبوب از غیر یا تعلّاق غیار   . حال، غیرت است

 .(.، سجـ .فر) از محبوب 

ألحَسَدُ یَأکُلُ الحَسَناتِ کَمةا  »(: ص)نبی اکرم  اشاره دارد به فرمایش مصرع دوم 1121

-خورد چنانکه آتش، هیزم را مای حسد کارهای نیک را می: «تَأکُلُ النّارُ الحَطَ َ

 (.411، ص 3نهج الفصاحه، ج )خورد 
ولُ اهللِ وَ اِذ قَالَ عِیسیَ ابنُ مَریَمَ یَا بَنیِ اِسةرَائِیلَ اِنِّةی رَسُة   »: دو بیت اشاره دارد به 1123-1122
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بَعةدِی اسةمُهُ    ما بِرسُةول  یَةأتِی مِةن   ماِلَی ُم مُصَدِّقاً لِّمَا بَینَ یَدَیَّ مِنَ التَّورَاتِ و مُبَشِّرَ

ای بنی اسرائیل من پیامبر خدا بر شما هساتم،  : و عیسی بن مریم گفت: «اَحمَدُ

ن کنم و به پیامبری کاه بعاد از ما   توراتی که پیش از من بوده است تصدیق می

اَلَّذِینَ یَتَّبِعوُنَ »: و نیز (23/2صف، )دهم آید و نامش احمد است، بشارتتان میمی

آنان کاه  : «الرَّسُولَ النَّبِیَّ األمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَ تُوباً عِندَوُم فِی التَّورَاتِ وَ ااِلنجِیلِ

ناامش نوشاته   کنند پیامبر امیّی را که نزد ایشان در تورات و انجیال  پیروی می

  (.1/311اعراف، )است 

شاود، ایان دو حارف از    خوانده مای « طاها»سورۀ بیستم از قرآن مجید که  :طه 1124

مفسارّان در معنای   ». آیاه  311این سور مکّی است باا  . حروف رمزی قرآن است

هاای  قسم است باه ناامی از ناام   »: عبداهلل بن عباس گفت. خالف کردند« طه»

ای مرد « یا رَجُلُ»: اند که معنی این کلمه آن است کهفتهو برخی دیگر گ« .خدا

  .«...طهارت اهل رسول است( طه)»: گفت( ع)و امام جعفر بن محمّد صادق 

شاما  : «کُنتُم خَیرَ اُمَّة  اُخرِجَت لِلنَّاِِ تَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ» :امّت او بهترین امّتان 1126

ز برای ماردم بارون آمدناد تاا دعاوت باه نیکای        بودید که انیکوتر امّتی ( مسلمانان)

 : این مصرع در منطق الطیر نیز آمده( 1/331آل عمران، )کنند 

 بعثااااات او سااااارنگونیّ بتاااااان »

 

 «اُمّاااات او بهتاااارین امّتااااان   

  (3111عطّار، منطق الطیر، ) 
لَ الفُرقَانَ عَلَی تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّ»: ۀم خوذ است از آیۀ شاریف : نَزَّلَ الاُرقان عیلی عیباه 1127

بزر  است و بزرگوار آن کس که ایان فرقاان را بار    : «عَبدَِِ لِیَ ُونَ لِلعَالَمِینَ نَذِیراً

 (.21/3فرقان، )ای باشد بندۀ خود نازل کرد تا جهانیان را بیم دهنده

( ص)وی دختر اباوبکر و از زناان رساول اکارم     ( ق. ها  11-19وفات : )عایشه 1131

پاس از فاوت خدیجاه،    ( ص)حضرت محمّاد  . است« ام  عبداهلل»و کنیت ا. است

 .(.لغـ ) عایشه از فقه و شعر بهره داشت. وی را به زنی گرفت
1131 َلعِلمُ عِلمان عِلمٌ للسان   ذلک حُلَّ  علی ابن آدیم   عِلمٌ فِی ال َلبِ فَةذَلِک العِلةمُ   ا

او حجّت خادا بار فرزناد آدم    علمی که بر زبان است و : علم دو نوع است: النافِنُ

                                                
 .4و  1، ص 1، جتفسيرفتوح رازی، ابوال. رک*( 



 159  تعلیقات
 
 

، ص 2نهج الفصااحه، ج  ) است و علمی که در قلب است و علم نافع همین است
112.) 

عقلی است که به نور قدسی، منوّر است و از قشور و اوهاام صاافی    .(تصـ ) :لبّ

 .(.، سجـ .فر)باشد 

پوست؛ در اصطالح، علام ظااهر کاه بااطن را نگااه دارد، یعنای        .(تصـ ) :قشر

  .(.، سجـ .فر)عت که حافد طریقت است شری
 : این دو بیت تداعی کنندۀ بیت زیر از مثنوی معنوی است 1134-1133

 

 گوش جان و چشم جان جز ایان حاس اسات   »

 

 «گوش و عقل و گوش ظن زین مفلاس اسات   

  (3422، 3مثنوی، )               
 .(.، شعـ .فر)ک نظر عاشق پا .(کنـ )آن که هر چه دارد ببازد  :پاک باز 1138
 .(.، شعـ .فر)دل آگاه  .(کنـ ) :روشن ضمير 1139

  ..(شعـ . فر)دقیق، هوشمند  .(کنـ ) :دانخُرده

علم شریعت، علم باه احکاام ظااهری شاریعت و آن را ساه       .(تصـ ) :علم دین 1148

معلم الهی کاه باا خلقات آدم    . .(، سجـ .فر)کتاب و سنّت و اجماع : رکن است

  ..(مثـ . فر)د؛ حقایقی که خدای تعالی به آدم ابوالبشر آموخت خلق ش

 . 3119 :عق  معاد 1149

  . 3142 :دار الملک

 .(.، شعـ .فر)آن که سخن و پیمان را انجام دهد، وفادار  :بوالوفا 1151

 ..(، معـ .فر). موجودات خارجی اعم از جواهر و اعراض .(فلـ )( عین. جِ) :اعيان 1156

 . 14 :نَاَختُ فم  1157

  .نوازندۀ نی؛ ذات حق تعالی، معبود و معشوق: نایی

 .الاله االّ اهلل بگو :در تحلي  با  1158

 .  311:  یزال 1162

 .   111 :لم ی زل

اسالم را درک کارد،  . از بزرگان قریش در دورۀ جاهلیّت. ابن عبد شمس :شَيبه 1171

: ۀنفری اسات کاه آیاۀ مبارکا     31وی یکی از . ا بر عقیدۀ شرک به قتل رسیدامّ

همانند عذابی که بر تقسیم کنندگان ناازل کاردیم   : «کَمَا اَنزَلنَا عَلَی المُقتَسِمِینَ»
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ایان گاروه در آغااز ظهاور اساالم      . در حق وی نازل شده اسات  (31/91حجر، )

ن های مکّه را میان خود تقسیم کردند و در موسم حجّ ماردم را از رساید  گرونده

شیبه در جنگ بدر با یاران خود حضاور داشات و در   . نمودندبه پیامبر، منع می

 .(. لغـ )همان جا کشته شد 

« ابوالسابغه»و کنیت او « شرحبیل»نام او . ابن ذی الجوشن ضبابی کالبی: شمر

در « صافین »در ( ق. هاا   22مقتول )از رؤسای هوازن و مردی شجاع بود . است

 حـدیث سپس در کوفه اقامت کارد و باه روایات    . شتحضور دا( ع)لشکر علی 

( ع)پرداخت و در واقعۀ کربال شارکت جسات و در شامار قااتالن اماام حساین       

وی باه  . به شاام نازد یزیاد فرساتاد    ( ع)عبیداهلل او را با سر امام حسین . درآمد

 .(.لغـ )دست سپاهیان مختار کشته شد 

ت فۀ دوم از خلفای اموی کاه مادّ  نام خلی. بن ابی سفیان ةییزید ابن معاو :یزید

ق به والیتعهدی . ها  12معاویه او را در سال . سه سال و شش ماه سلطنت کرد

با یزید بیعت نکرد و باه مکّاه و   ( ع)چون معاویه درگذشت، امام حسین... برگزید

یزید در چهاردهم ربیع االول ساال  ... از آنجا به کوفه رفت و در کربال شهید شد

  ..(لغـ )سالگی درگذشت  11سن  ق در. ها  24
1172 

 

 

 

 

مَةن رَآنةی فَقَةد    »: ای است به این حدیث نبویچون مرا دیدی؛ اشاره :مین ریآنی

. (212، ص 2جاامع الصاغیر، ج   )چون مرا دیدی پس خدا را دیدی : «رَأی الحَقَّ

 :فرمایدموالنا می

 ایچون مرا دیدی، خدا را دیده»

 

 «یاگاارد کعبااۀ صاادق برگردیااده  

  (2249، 2مثنوی، )             
 .باشد، عثمان می«ذی النّورین»، ابوبکر و از «صدّیق»منظور گوینده از  1177

 .است( ع)منظور امیرالمؤمنین علی  :شاه اوليا 1178

ابوبکر دلف بن جحدر شبلی، زاهد و پرهیزگار معروف، وی در آغااز کاار    :شبلی 1179

داری خلیفاه  دار موفق عبّاسی شد، بعد از آن پردهدهوالی دماوند بود و سپس پر

را رها نمود و در سلک زهّااد و عبّااد و متصاّوفه درآماد و باه صاالح و درساتی        

از توابااع « شاابله»اصاال وی از خراسااان و منسااوب بااه قریااۀ . معااروف گردیااد

. ق باود . هاا   114ق به ساامرا و وفااتش در   . ها  241ماوراءالنهر و مولدش در 

شبلی غیر از ضیاع و عقاار شصات    .(لغـ ). مقبرۀ خیزران مدفون گردیدوی در 
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 .هزار دینار، از پدر به ارث برد که همه را در راه خدا انفاق کرد

از عرفاا و صاوفیان   . ابن محمّد بن جنید خزار زجاج، مکنّی به ابوالقاسام  :جنيد

صال او از نهاوناد   ا. بنام و علماء دین بود، مولد و منشاء و وفات او به بغاداد باود  

دانند، زیارا  او را پیشوای مذهب صوفیّه می. مشهور گردید« قواریری»است و به 

او ... گردد و از عقاید سخیف مصون اسات تصوّف او با قواعد کتب و سنّت منطبق می

 291یاا   291وی به ساال  . اندرا قطب اعظم و سید الطایفه و تاج العارفین لقب داده

 ..(لغـ )در بغداد درگذشت و در مقبرۀ شونیزیه دفن شد  سالگی 93ق در . ها 

طیفور بن عیسی بن آدم بن عیسی بان سروشاان بساطامی ملقّاب باه       :بایزید

جدّش مجوس بوده است و به دست اماام علای بان موسای     « سلطان العارفین»

 .هاا   222یا  223وفات او به سال . گویند« بایزید اکبر»گزیده و او را الرضا مسلمانی 

 .(.لغـ )ق بوده است 

یکی از اعاظم مشایخ صوفیه از مردم میهنه یا . فضل اهلل بن ابی الخیر: ابوسعيد

مولاد او غارّۀ محارم ساال     . ای بزر  به خراساان از ناحیات خاابران   مهنه، قریه

 .(.لغـ )ق بود .ها  441ق در مهنه و وفات او در چهارم شعبان.ها 111

  .مانفالن و به .(کنـ ) :عمرو و زید

عَنِتُّم  لَقَد جَاءَکُم رَسُول  مِن اَنفُسِ ُم عَزِیز  عَلَیهِ مَا»: ۀبیت م خوذ است از آیۀ شریف 1181

هر آینه پیامبری از خود شاما، بار شاما    : «حَرِیصٌ عَلَی ُم بِالمُؤمِنیِنَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ

شاما   ساخت باه  . آیاد دهد، بر او گران مای مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج می

  (.9/321توبه، )دلبسته است و با مؤمنان رؤوف و مهربان است 

  (. 319)رفت سایه نداشت وقتی در آفتاب راه می( ص)پیامبر  1185

  (. 31) «لَوالکَ لَما خَلقتُ االَفالکَ» :اشاره به حدیث قدسی 1191-1186

ای بریاان و  ه بزغالاه اند کا نقل کرده(. ص)بیت اشاره دارد به معجزات نبی اکرم  1191

ای از گوشت آن حیوان خورد و دست باز کشاید؛  لقمه. مسموم پیش وی آوردند

ایان بزغالاه باه مان گفات کاه گوشات مارا          :صحابه علّت را جویا شدند، فرمود

آماده اسات   ( ص)و نیز در احوال پیغمبار  . 3 .اند تا ترا بدان بکشندمسموم کرده

داستان سخن گفتن سوسمار با حضارت باه    خالصۀ. که سوسمار با او تکلّم کرد

                                                
 .119-191، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی»ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری . رک( 3
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 :شرح زیر است

در راه باه اجتمااع ماردم    . عربی، سوسماری شکار کرده بود که باه خاناه بارد   »

دعاوی پیغمباری کارده    ( ص)برخورد و علّت را سئوال کرد، گفتند کاه محمّاد   

آورم مگر اینکاه  به تو ایمان نمی»: رفت و گفت( ص)اعرابی به نزد محمّد . است

به ساوی مان   »: سوسمار به راستی تو گواهی دهد، پیغمبر به سوسمار گفتاین 

یةا  »: پیغمبار فرماود  . سوسمار به سوی پیغمبر رفت و به حضرت نگریست. «بیا

وَ مَن اَنةا  »: پیغمبر فرمود« خدای کائنات»: سوسمار جواب داد «ضَ ّ مَن ربّک 

کاه را عباادت   »: دپیغمبار فرماو  « محمّد بن عبداهلل»: سوسمار گفت «یا ضَ ّ 

عطّاار در  . 3و اعرابای اساالم آورد  « خدا را و ترا»: سوسمار جواب داد« کنی می

 :فرمایدالطیر میمنطق

 دعوت حیوان چو کارد او آشاکار  »

 

 «شاهدش بزغاله بود و سوسامار  

 (114عطّار، منطق الطیر، )  
خن اگر سنگ خاره را خطااب کاردی، باه سا    »: خوانیمدر تفسیر سورآبادی می

درخت باا وی  . درآمدی، تا سوسمار با وی به سخن آمد، آهو با وی به سخن آمد

  .بزغالۀ بریان با وی به سخن آمد« 2به سخن آمد

در آن سااعت کاه وی   »: در تفسیر سورآبادی در ایان بااب چناین آماده اسات      1192

خدای را عزّوجلّ سجود کرد، هر چه در روی زمین چیزی باود از  ([ ص)رسول ]

 1.«غیر آن، همه خدای را سجده کردند بر متابعت وی[ و]ر جانو

ندا در ملکوت هفت آسمان و زمین افتااد کاه   »( ص)در شب میالد رسول اکرم  1193

؛ در همۀ روی زمین بُت نماناد کاه   وُلِدَ النّبی االُ مّی العَربی الهاشمی خاتم االنبیاء

ر کااخ کساری در زماان تولّاد     اند که دیواو نیز آورده 4نه همه به روی درافتادند

و نقل شده که سیزده یا چهارده کنگارۀ آن فارو   . 1ترک خورد( ص)رسول اکرم 

 2.ها همگی به رو در افتادریخت و بت

                                                
 . 431، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی » ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری ( 3

 .2419همان کتاب، ص . رک( 2

 .2411همان کتاب، ص . رک( 1
 .432ص همان کتاب، . رک( 4

 .432همان کتاب، ص . رک( 1

 .13، ص تاریخ پيامبر اسالمبه نقل از آیتی، دکتر محمّد ابراهیم،  1، ص 2تاریخ یعقوبی، ج ( 2
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این کااخ کاه   . اندمشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته: طاق کسری

ن نموناۀ  به کاخ انوشیروان، ایوان مداین و بارگاه کسری مشهور اسات، در مادای  

هایی از طاق ضاربی آن باه   که هنوز قسمت. جالل و شکوه پادشاهان ایرانی بود

  .جا مانده است

از اتفاقات عجیبی که به هنگام میالد رساول خادا رخ داد، یکای فارو نشساتن       1194

دریاچۀ ساوه بود و نیز خاموش شدن آتشکدۀ فارس که هزار سال باود خااموش   

  3.نشده بود

  (. 313)پیامبر در شب معراج همه چیز را با دیدۀ بصیرت، دید  :بصرمازاغ ال 1197

  .است( ص)مهتر بزرگان؛ منظور رسول اکرم  :صدر کبار 1198

کرد، ابار  در آفتاب گذر می( ص)ای است بر این مطلب که چون نبی اکرم اشاره 1218

  .2.(، تلـ .فر)گسترد بر سرش سایه می
با اشارۀ انگشت، مااه را در وساط آسامان باه دو نایم      ( ص)ر اند که پیغمبآورده 1211

و از آن »: نویساد بلعمای مای  . معاروف اسات  « شاقّ القمار  »این معجزه به . کرد

ها که کافران مکّه از پیامبر علیه السّاالم پرسایدند و آن بیسات و هشات     مس له

غاامبر  پاس پی .... مس له بود که جهودان مدینه از میان تورات بیرون آورده بودند

گفت که چه خواهید، گفت که آن خواهیم که این ماه که بر آسمان است باه دو  

پیغامبر گفت کاه ایان   . نیمه شود و یک نیمه به مشرق فرو شود و یک به مغرب

تار باشاد از   پس به شب چهااردهم کاه مااه تماام    . بر خدای عزّوجلّ آسان است

دو نیمه گشت و یاک نیماه    خدای عزّوجلّ اندر خواست تا ماه را فرمان داد و به

به مشرق فرو شد و یک نیمه باه مغارب و خلقاان هماه آن مااه را بادان گوناه        

 .1«بدیدند

                                                
 : برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به( 3

 ؛ 119، ص 3، ج تاریخ یعقوبیترجمۀ  -

  211، ص 31، ج بحارا نوار -

 .13، ص بر اسالمتاریخ پيامآیتی، دکتر محمّد ابراهیم،  -

 .432، سورآبادی، ص قصص قرآن مجيد ،«سورآبادی » ابوبکر عتیق بن محمّد هروی نیشابوری . و نیز رک( 2

 . 3112-11، ص 1، ج تفسير طبری. رک( 1
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این باود کاه از میاان انگشاتان خاود، آب      ( ص)یکی از معجزات حضرت محمّد  1212

 .3«جوشیدچنان که از میان انامل رسول اهلل، آب زالل می»: بیرون آورد
با آن که تمام موجاودات عاالم، مظهاری از مظااهر      .(تصـ ) :حضرات خمسه 1214-1213

که اصول حضاراتند اکتفاا   « حضرات خمس»حق هستند امّا عرفا عموماً به ذکر 

 :اند که عبارتند ازکرده

 حضرت غیب مطلق که عالم آن عالم اعیان ثابته است در حضرت علمیه؛ -3

 م ملک است؛حضرت شهادت که مقابل حضرت غیب است و عالم آن عال -2

یکی آن کاه نزدیاک باه غیاب     : حضرت غیب مضاف که بر دو قسم است -1

  مطلق است و عالم آن عالم ارواح جبروتیّه و ملکوتیّه است، یعنی عالم عقول و نفوس؛

 تر به عالم شهادت است عالم آن، عالم مثال است؛دیگر که اقرب و نزدیک -4

عالم آن عالم انسان کامال  حضرت جامعه که جامع چهار حضرات است و  -1

عالم ملک، مظهر عالم ملکوت اسات کاه عاالم    .است که جامع جمیع عوالم است

مثال مطلق است و عالم مثال مطلق مظهر عالم جبروت است که عالم مجاردات  

باشد، و عالم جبروت مظهر عالم اعیان ثابته است و اعیاان ثابتاه مظهار اساماء     

  ..(، سجـ .فر)مظهر حضرت احدیّت است  ه و حضرت و احدیّت است و آنالهیّ
چاهی است نزدیک خانۀ کعباه کاه باا ساودن پاای اساماعیل، پسار         :چاه زمزم 1216

 ..(لغـ )بر زمین بگشاد ( ع)ابراهیم 
 :نظامی در این باب چنین سروده است

 سایه نداری تو، که ناور مهای  »

 

 «رو، تو که خود ساایۀ ناور اللهای    

 (21ه، نظامی گنجوی، اسرارنام)
 :و عطّار چنین آورده است

 تویی بی سایه و پیش تو خورشاید »

 

 «مزد انگشت امید چو طفلی می 

  (31نامه، رعطّار، اسرا)           
قاات ماادی   نفس اماره، رذایل اخالقی؛ کالبد گرفتار در تعلّ .(تصـ  ،.کنـ ) :گاو 1221

 .(.، سجـ .فر)
ها بر پشت ماهی جاا دارد و زماین   داستانگاو زمین، گاوی که بنا به : گاو ارض

 .(.، شعـ .فر)روی هر دو شاخ آن قرار گرفته است 

                                                
 .114، ص مناقب افالکی. رک( 3

1219 
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از [ گاو آبی]گویند  .ضحـ . )مثل بوی خوش عنبر ؛زلف معشوق .(کنـ ): عنبر

ا غالب باشد امّ« عنبر»دریا بیرون آید تا علف خورد هر فضله که از او جدا شود، 

و چون دریا مضاطرب شاود او را باه سااحل      آن است که این قول صحتّی ندارد

اندازد و بعضی گویند که عنبر به طریق نفت و قیر از چشمه بیرون آید و بعضی 

گویند همچو طل بر بعضی احجار بحر نشیند و چون به مناقد او فرو رود منعقد 

همچاو گیااهی   « عنبر»ا درست آن است که شود و از آنجا دریا بیرون اندازد، امّ

  .3(برآید و چون دریا مضطرب شود او را به ساحل اندازداز دریا 

انادکی از آب  ( ص)داد، سایّد المرسالین   چاهی در مدینه خشک شد و آب نمی 1226

دهان خود را در آن چاه اناداخت تاا آب از تاک آن بجوشاید و در مدیناه آبای       

تر از آن یافت نشد امّا در قصص قرآن چنین آمده که آب دهان حضارت  شیرین

مصاطفی صالی اهلل   »: شود نه پر آب شدن چاه خشکموجب زالل شدن آب می

 . 2«علیه آب دهن در چاه آب طلخ اوگند، عذب زالل گشت

ای است از مناهل راه باین جحفاه و مکّاه و برخای آن را     گویند منهله :عُسفان

ای مکّه و برخای گویناد آن قریاۀ    اند به فاصلۀ دو مرحلهبین المسجدین دانسته

پیاامبر  . ماایلی مکّاه   12ی است و در آن منبر و نخیال و مازارع اسات در    جامع

  .(.لغـ )در سال پنجم هجرت در عسفان با بنی لحیان غزو کرده است ( ص)

از مکّه به مدیناه باه هماراه    ( ص)اشاره دارد به هجرت رسول اکرم  مصرع اوّل 1227

و نیز قرآن مجید (  391)ها در غار ثور از بیم کافران ابوبکر و پنهان شدن آن

 (.9/41توبه، )

سال )، در شب پنج شنبه اول ماه ربیع «لیلة المبیت»، اشاره دارد به مصرع دوم

( ع)از مکّه بیرون رفت و در همان شب علای  ( ص)رسول خدا ( چهاردهم بعثت

دانست کفّاار قصاد جاان رساول     در بستر رسول خدا بیتوته کرد در حالیکه می

 .1ترتیب کفّار به نیّت پلید خود دست نیافتند اکرم دارند، بدین

و پایش از  « الفااطر »یاسین، نام سورۀ سی و ششم از قرآن مجید، پس از : ی  1228

 .آیه 11با « الصافات»

                                                
 .244ردآورنده، ثروتیان، بهروز، ص ، گ(فرهنگ اصطالحات و تعریفات) نفای  الفنونآملی، محمّد بن محمود شمس الدّین، . رک( 3

 .413، ص قصص قرآن مجيد، «سورآبادی»ابوبکر بن محمّد هروی نیشابوری . رک(  2

 .391، ص تاریخ پيامبر اسالمآیتی، دکتر محمّد ابراهیم، . رک( 1
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 (. 391)توسط ماری « غار ثور»اشاره دارد به گزیده شدن پای ابوبکر در  1229
خالد خزاعی، از زنان مشهور صحابی و از محادّثان  عاتکۀ خُزاعی، دختر : اُمّ م عب د   1232-1231

در هنگاام هجارت از مکّاه باه مدیناه در منازل       ( ص)است و گویند رسول اکرم 

 .گذارشان به خیمۀ وی افتاد« قُدَید»

ا هنگامی که رسول خدا و همراهاان  امّ. وی زنی دلیر و با فضیلت و بخشنده بود

در . از پاذیرایی عاذر خواسات   بر وی مهمان شدند، در اثر قحطی و خشکساالی  

رساول   ؛این هنگام چشم رسول خدا بر گوسفندی ناتوان و از گلّه واماناده افتااد  

خادایا  : «الّهُمَّ بارِک لَها فی شاتِها»: خدا، نام خدا را بر زبان جاری ساخت و گفت

در اثر دعاای حضارت، شایر گوسافند     . این گوسفند را بر این زن مبارک گردان

 . 3فراوان گشت

چاهی میان مکّه و مدینه که نخستین جنگ میان مسلمانان و مشرکان در  :بدر 1233

 .ماه رمضان سال دوم هجرت در آنجا رخ داد و مسلمانان پیروز شدند

 .  3111: میاریممتی اِذ ریممت

ایست در کنار قلازم کاه حضارت رساالت     نام قلعه« تبوک» ؛غروۀ تبوک :تبوک 1235

در رجب سال نهام هجارت حضارت رساول اکارم       .(لغـ )از کفّار گرفتند ( ص)

رسید، باه عازم جناگ باا     با سپاه اسالم که تعداد آنان به سی هزار نفر می( ص)

روم به طرف شام حرکات کارد و در تباوک، از امارای عارب و رؤساای قبایال،        

چندی را مغلوب کرد، لکن پیش از آن که ساپاه روم برساد، باه علّات صادمات      

 .ه به سپاهیان رسیده بود به مدینه برگشتبسیاری که در را

. ای است بر هشت منزلی مدیناه از راه شاام  غزوۀ خیبر؛ خیبر نام منطقه :خيبر

در این ناحیت به زمان قدیم هفت قلعه و مزارع و نخلستان وجود داشت کاه باه   

یهودیان باود و در   خیبر مقرّ. ق بدست پیامبر اسالم گشوده شد. سال هفتم ها 

  .(.، معـ .فر)گشوده شد ( ع)ور اسالم بدست حضرت علی آغاز ظه

 .(.شعـ  ،.فر)محو و نابود کردن آن  .(کنـ ) :خط کشيدن در چيزی 1236

کسی کاه جاانش را نادیاده گرفتاه و تارک       .(کنـ ) :خط به جان اندر کشيد

  .است( ص)منظور حضرت محمّد  .(، شعـ .فر)خود کرده 

                                                
 .212، ص تاریخ پيامبر اسالمآیتی، دکتر محمّد ابراهیم، . رک( 1
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اویس قرنای یکای از   . جزء بن مالک از طایفۀ بنی مرادابن عامر بن  :وی  قرن 1244

ن است گویند چون باه خادمت ماادر    ماصل وی از ی. پارسایان و از تابعان است

مشغول بود نتوانست به خدمت حاضر شود و زنادگی حضارت رساول را ادراک    

نکرد و به درک صحبت آن حضرت موفّق نگردید و بر عمر بن خطااب وارد شاد   

با حضرت علی بن ابیطالب بود و بیشاتر بار آنناد کاه وی در      و در جنگ صفیّن

 .(.لغـ )( ق. ها  11به سال )همین واقعه کشته شد 

یاا   «اِنّی أشَّمُ رائحة الرحمن مِن طَرَفِ الةیمن » :در حدیث نبوی است که .ضحـ )

مةن قِبَةلِ    تَفُةوحُ روائةحُ الجّنةةِ   »و نیز  «اِنّی الَجِدُ نَفَنَ الرَّحمنِ مِن جان ِ الیَمَنِ»

اند کاه سالمان از پیغمبار    شنوم و گفتهمن از جانب یمن، بوی خدا را می: «قرن

  (..( تلـ  ،.فر)« اویس قرنی»: پرسید که اشاره شما به کیست و پیغمبر فرمود
هاا پایش از ظهاور    اشاره دارد به زمان حیات بلوقیا و وقوع این داستان که سال 1245

 .بوده است( ص)حضرت محمّد 
 

عطّاار در منطاق الطیار    « در دست وی تسبیح کارد ( سنگریزه)حِصی »گویند  1251

 : فرمایدمی

 داعاای ذرّات بااود آن پاااک ذات »

 

 «در کفش، تسبیح زان کردی حَصات 
 (112عطّار، منطق الطیر، )      

 
 . 944: نالۀ حنّانه 1251

ز واجاب الوجاود خلقات    عقول عشره که به زعم قدما عقل اوّل ا. خردها: عقول 1252

یافت و از جنبۀ وجوبی خود عقل دوم را آفرید، همچنین تا عقل دهم که علّات  

 .(.، مثـ .فر)وجود عالم عناصر و موالید شد 
  .(.، مثـ .فر)ها، اهل کمال ها، کالبدتن( نفس. جِ): نفوس

خلاق  فه غیبات از  مقابل غیب است و در اصطالح عرفا و متصوّ .(تصـ ) :حضور 1253

آن کاه حاضار اسات    . مقام وحدت را نیز حضور گویناد . و حضور عندالحق است

  .(.، سجـ .فر)نزد حق از جهت استیالی ذکر حق بر دل او 

العِلةمِ وَ عَلِةیَ بابُهَةا فَمَةن اَرَادَ العِلةمَ فَلیَةأَتِ        ةُاَنَا مدینَ»: اشاره است بدین حدیث 1288

                                                
 . 2411، ص تفسير سورآبادی، «سورآبادی»ی نیشابوری ابوبکر عتیق بن محمّد هرو. رک*( 
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این شهر است پاس هار کاه جویاای علام       من شهر علمم و علی دروازۀ: «البَابَ

 :فرمایدمولوی می. است به این درگاه روی آورد
 

 

 چون تاو باابی آن مدیناۀ علام را    »

 

 «چااون شااعاعی آفتاااب حلاام را   

 (1121، 3مثنوی، )            
 :و فردوسی در این باره گفته است

 که من شهر علمم، علیّم در اسات »

 

 «درست این سخن قول پیغمبر است 
 (1، 3شاهنامه، ج )             

 
ای در آسمان هفتم که از همۀ کواکب اعلی و اعظام اسات؛   زحل، ستاره: کيوان 1312

 ..(لغـ ). فلک هفتم .(مجـ ). به گمان قدما دورترین کواکب بوده است

 شاور و هیجاان در دل پیادا شادن، بای قرارشادن       .(کنــ  ): دل از جا شدن 1359

 .(.، شعـ .فر)

 .(.، شعـ .فر)آرامش یافتن  .(کنـ ) :از جای آمدندل ب

 .(. ، شعـ .فر)تالش و کوشش کردن  .(کنـ ): دست و پای زدن

و اینکه : «وَ أَن لََّینَ لِالِنسَانِ ااِلّ مَا سَعَی»: ۀم خوذ است از آیۀ مبارک مصرع اول 1371

  (.11/19نجم، )برای انسان جز حاصل تالش او نیست 

1372 

 

1375 

و نتیجۀ کوشاش  : «وَ أَنَّ سَعیَهُ، سَوفَ یُرَی»: ۀبرگرفته است از آیۀ شریف :نَّ سیعمی ُاَ

  (.11/41نجم، )او به زودی دیده خواهد شد 

قَةالَ ة    قُلْتُ فَأَیُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ  »: اشاره دارد به حدیث، راتالش ناد :هد مُق جُ

 کدام صدقه بهتار اسات   ، «إِلَى فَقِیر  فِی سِرٍّ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ:صلی اهلل علیه و آله ة  

 .از آدم کم مال در پنهانى: فرمود

 .(.، معـ .فر)مرتبۀ احدیّت  .(تصـ ): غيبُ الغيوب 1382
 :فرمایدمولوی می. .(، شعـ .فر)لهو و لعب، امور مادی  .(کنـ ): خاکبازی 1389

   بازی را، رهاا کان خااکبازی راصاالزن پااک»

 «ه یک جان دارم و خواهم که در بازم همین ساعتک

 (391: 3مولوی، دیوان کبیر، ) 

 ! رهان کن: بمان
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  !در دریا حرکت کن و بران: در بحر ران

 .(.، معـ .فر)خالصه : القصّه 1397

 .(.، ثر.فر)آسمان  .(کنـ ): گنبد مينا 1411

 . 3312: م ن ر آنی 1411

 .ادتین گفتپس آشکارا شه: مصرع اول 1415

کسی که متحقق شده باشد به معرفت علاوم سیاسات کاه او را     .(تصـ ): داعی 1434

اناد  انبیا و اولیا همه داعیان حاق و باه ساوی حاق    . ادارۀ امور مردم ممکن باشد

 . یکی از مقامات فرقۀ اسماعیلیه نیز هست« داعی».(. ، سجـ .فر)

 .(.، کنـ .فر)هالک کردن   .(کنـ ): دمار برآوردن 1439

 .دل نگران ماندن .(، شعـ .فر)در شور و هیجان بودن  .(کنـ ): دل تپان ماندن 1451

 .(.، معـ .فر)( ص)بهترین مردم، لقب حضرت محمّد : خيرا َنام 1456

کشااف اصاطالحات   )آن که والدت او زحل و مشتری را قران بوده : صاحبقران 1464

 .است( ص)منظور حضرت محمّد  مرشد، ولی کامل؛ در اینجا ؛(الفنون

در اصطالح کسی را گویند که خاود را از دو جهاان آزاد کارده     .(تصـ ): قلندر 1471

قلندر در این تجرید و تفریاد، باه کماال رسایده و در تخریاب عاادات و       . باشد

در اینجا  .(، سجـ .فر)کوشد کوشد ولی مالمتی در کتم عبادت میعبادات می

  .به معنی الاُبالی

وَ اِذ قَةالَ رَبُّةکَ لِلمَالَئِ َةةِ اِنِّةی     »: ۀاشاره دارد به آیاۀ مبارکا  : ایتو خليفه زاده 1472

جَاعِل  فِی االَروِ خَلِیفَةً قَالُوا اَتَجعَلُ فِیهَا مَن یُفسِدُ فِیها وَ یَسفِکُ الةدِّمآءَ وَ نَحةنُ   

چاون پروردگاارت باه     و: «مَةاالَتَعلَمُونَ نُسَبِّحُ بِحَمدِکَ وَ نُقَدُِِّ لَکَ قَالَ اِنّی اَعلَمُ 

آفرینی آیا کسی را می: آفرینم، گفتندای میمن در زمین خلیفه: فرشتگان گفت

گاوییم  که به ستایش تو تسبیح مای ها بریزد و حال آنکه در آنجا فساد کند و خون

  (.2/11بقره، )دانید من آن دانم که شما نمی: کنیم  گفتو تو را تقدیس می

  . 223:   اهللُ فیهال مین فیشَا 1473

وَ اِذ قُلنَةا لِلمَالَئِ َةهِ اسةجُدُوا ةدَمَ    »: ۀم خوذ است از آیاۀ شاریف   مصرع نخست 1474

و یاد آر وقتی را که فرشتگان را امر باه ساجده آدم کاردم،    : «فَسَجَدُوا ااِلّ اِبلِینَ

  (31/23اسراء، )پس همه سجده کردند، جز شیطان 
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( ص)در مصرع دوم اشاره دارد باه ضاامن شادن حضارت محمّاد       ایدار شدنپ 1488

  .برای آهو

دهندگان؛ در اسالم گروهی از اصحاب رسول اهلل کاه در  گران، یارییاری: انصار 1497

آنان که باا پیغمبار از مکّاه مهااجرت     . هجرت در مدینه به مدد آن سرور رسیدندایّام 

« انصاار »مدیناه باه یااری پیغمبار برخاساتند را       و آنها کاه در « مهاجرین»کردند را 

  .(.، مثـ .فر)نامیدند 

یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَرسَةلنَاکَ شَةاوِداً وَ مُبَشِّةراً وَ    »: ۀم خوذ است از آیۀ شریف: سراج 1511

تادیم تا شااهد  ی رسول ما تو را فرسا: «نَذِیراً وَ دَاعِیاً اِلیَ اهللِ بإِذنِهِ وَ سِراجاً مَّنِیراً

و مژده دهنده و بیم دهنده باشی و به اذن حق، خلق را باه ساوی خادا دعاوت     

مولوی نیاز از ایان تعبیار     (.41-11/42احزاب، )کنی و چراغ فروزان عالم باشی 

 :استفاده کرده است
 

 پس یهاودان ماال بردناد و خاراج    »

 

 «که مکن رسوا تو ما را ای سراج 

 (1911، 3مثنوی، )         

ای : «لَعَمةرُکَ اِنَّهُةم لَفِةی سَة رَتِهِم یَعمَهةونَ     »: ۀم خوذ است از آیۀ شاریف  :لَعیمرُک

محمّد به جان تو قسم که این مردم دنیا همیشاه در مساتی خاویش سرگشاته     

 . (31/12حجر، )بودند 

  . 313: میا زیاغَ البصر

 :کندرا تداعی می اسرارنامهاین بیت دقیقاً بیتی از عطّار در  1512

 به محشار آدم و مادوناه باا هام    »

 

 «همااه زیاار لوایاات دساات باارهم    

 (31عطّار، اسرارنامه گوهرین، )  

  .غیر از او، آنچه بعد اوست: مادونه

یُرِیةدُونَ لِیُطفِةؤُا   »: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف: پف کنان بر مشع  خورشيد ربّ 1513

خواهناد ناور خادا را باا     می: «َُ، وَ لَو کَرََِ ال َافِروُنَنوُرَ اهللِ بِأفوَاوِهِم وَ اهللُ مُتِمُّ نُورَ

خواهاد، هار   دهان خود خاموش کنند و خدا جز به کمال رساندن نور خود نمای 

 (.23/1صف، ) :و نیز( 9/12توبه، )چند کافران را خوش نیاید 

اباوالبختری عااص بان هشاام بان خالاد       . منظور عاص بن هشام اسات  :هشام

و یکی از بزرگان و دلیران عرب جاهلیّت؛ وی برادر ابوجهال  المخزومی از قریش 

است که اسالم را درک کرد و هم اوسات کاه ماردم را از گرویادن باه حضارت       
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داشت و سرانجام در جنگ بدر به سال دوم هجری باه قتال رساید    رسول بازمی

 .(.ا عالم زرکلی به نق  از لغـ )

که از « خالد بن ولید»و پدر « بوجهلا»وَلید بن مُغیره بن عبداهلل، عموی : وليد

 3.مستهزئین بود و در مکّه هالک شد

بلعمای متارجم   (. ص)ابولهب، عبدالُعزّی بن عبادالمطّلب، عامّ رساول    : بولهب

هیچ کس نبود از عمّان و عمّ زادگان پیغمبر اسالم، از بنای  »: تاریخ طبری گوید

اگر چه ناه بار دیان او    هاشم و بنی عبدالمطّلب که نه فرمان پیغمبری کردندی 

، (ص)و از همااۀ هاشاامیان و عمّااان پیغمباار ... «ابولهااب»بودنااد، مگاار عمّااش 

  2.وی پس از فتح بدر در مکّه هالک شد .(تلخیص از لغا )بتر بود « ابولهب»
 :ها، تداعی کنندۀ این بیت مشهور ابوشکور استاین بیت 1516-1514

 هر آن شمعی کاه ایازد برفاروزد   »

 

 «پف کند، سبلت بساوزد هر آن کس  

  .(ابوشکور بلخی، به نقل از لغا )
 . گرددکه تف سرباال به ریش برمی( تُف سرباال)ارسال المثل دارد  1515

  .به معنی افراد متکبر است که سرانجامی جز هالکت ندارند .(مجـ ) :پف کنان

شامارند؛  منسوب به دهر، منظور منکران الوهیت که دهار را عامال مای   : دهری 1519

دانناد و  طبیعی مذهب؛ آن که خدایی جز روزگار نداند؛ اینان عالم را قدیم مای 

 .(.لغـ )به حشر و نشر و قیامت قائل نیستند 

 .عهد استوار .(کنـ ) به معنی رشتۀ محکم است و :حب  المتين 1513

: ۀدستگیرۀ محکم و دست آویز استوار ما خوذ اسات از آیاۀ شاریف    : عر ة الوث ی

الوُثقَی الَانفِصَامَ لَهَا وَ اهللُ  ةِبِاهللِ فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَ من یَ فُر بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤمِنفَمَ»

گاردد و باه راه ایماان و    پاس هرکاه از راه کفار و سرکشای برمای     : «سَمِی ٌ عَلیِمٌ

پرستش خدا گراید به رشتۀ محکام و اساتواری چناگ زده کاه هرگاز نخواهاد       

  (.13/23لقمان، ) و نیز (2/212بقره، )شنوا و داناست  گسست و خداوند

لَةو  » (:ع)برگرفته از یکی از کلمات قصار منساوب باه حضارت علای     : لَو کُشِف  1516

                                                
 .311، ص تاریخ پيامبر اسالمآیتی، دکتر محمّد ابراهیم، . رک( 3

همان کتااب،   . دربارۀ اوست« مدثر» ۀمبارک ۀسور 21تا  33های گفته شده آیه .ضحـ ) 311، ص همان کتاب. رک( 2
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تصانیف  )اگر پرده برخیزد، یقین من زیااد نشاود   : «کُشِفَ الغِطاءُ مَا ازدَدتُ یَقیناً

 (. 311، ص 1اری، ج ین خوانسغرر الحکم و درر الکلم، شرح آقای جمال الدّ

1525 شناسد ای علی نمی: فیا عیلِیُّ ال فیعرِفُنی اِالّ اَنتی ال فیعرِفُکی اِالّ اَنَا   میا فیعرِفُنا اِالّ اهلل

شناساد ماا را مگار خادا     شناسد تو را مگار مان و نمای   مرا کسی مگر تو و نمی

 . (بحاراالنوار)

اِنّا مَعَاشِرَ االَنبیةاءِ  »(: ص)قل است از رسول اکرم ن «کَلَّمُوا الناسی عیلَی قَارِ ع ولِهِم»

ما گروه پیامبران با مردم به اندازۀ عقلهاشان ساخن  : «نُ َلِّمُ النّاَِ عَلَی قَدرِ عقولِهم

 (.312، ص 3بحار االنوار، ج ) گوییممی

کاه پیغاامبر   ( ص)ده نفر از اصحاب رسول اکرم . ده یار بهشتی: ع شَرة مبشَره

، ابوبکر، عمر، (ع)امیرالمؤمنین علی : بشارت بهشت داد و آنان عبارتند ازبه آنان 

 .(لغــ  )عثمان، زبیر، طلحه، سعید، سعد، ابوعبیاده و عبادالرحمان بان عاوف     

النَّبِیُّ فیِ الجَّنَّةِ، وَ ابوب ر  فِی الجَنَّةِ وَ عُمَرُ فی الجَنَّةِ و عثُمانُ فِةی  : عَشَرَة  فیِ الجَنََّةِ»

ةِ، و عَلیَ فِی الجَنَّةِ و طَلحَةُ و الزُبیرُ، فِی الجَنَّةِ وَ سَعُد بنُ مالِةکٍ فِةی الجَنَّةة وَ    الجَنَّ

، 2الجامع الصاغیر، ج  ) «عَبدُ الرّحمانِ بنُ عَوفٍ فِی الجَنَّةِ و سَعیدُ بنُ زَیدٍ فی الجَنَّةِ

  (.311ص 

 .(.، شعـ .فر)ر جهان دیگ .(کنـ )جای ثابت و پایدار : دارُالقرار 1531

استغراق وجود سالک در عاین جماع، باه غیبات از      .(تصـ )نزدیکی : قرب 1532

جمیع صفات خود، تا غایتی که از صفت قرب و استغراق و غیاب خاود هام    

قرب عبارت اسات  .... اال از جمیع صفات خود غایب نبوده باشد غایب بود، و

. و نیز اطاعت اسات ... سائطاز ارتفاع وسائط میان عبد و موجد آن، یا قلّت و

و نیاز قارب آن اسات    ... شودزیرا که طاعت موجب تقرب مطیع به مطاع می

که هر چه پیش آید از میان برداری و آنچه حائل محب و محبوب اسات بار   

  ..(، سجـ .فر)  طرف کنی

خلاوص و تصافیۀ    .(تصــ  )پاک کردن، دوستی و عبادت بی ریاا   :اخالص 1533

ریا و عجب و کبر و حفوظ نفسانی، کاه حاجاب   : ب، مانندعمل از تمام شوائ

اَالَ لِلّةهِ الةدِّینُ   »: ۀاین اصطالح از آیۀ شریف. حقیقت و مایۀ فساد عمل گردد
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و آیات دیگری که مفاد آن دوری کردن از ریا و خلوص نیّات در  : «الخَالِصُ

سات،  اعمال و تصفیۀ باطن از عجب و ریا و خودنمایی در اعمال و عباادات ا 

 .(.، سجـ .فر)گرفته شده است 

  ..(، معـ .فر)آن که هوس بسیار دارد : بوالهوس 1535

دروغگوی؛ لقب  .(، سجـ .فر)اهل نیرنگ و حیله است  .(کنـ  ،.تصـ ): دجّال 1538

 (. منتهی االرب)مسیح کذّاب که در آخرالزمان ظاهر شود و دعوی الهیّت کند 

عَلِیُّ أخِةی  »: اشاره دارد به حدیث نبوی! ی علی تو برادر منیا :فیا عیلی اَنتی اَخی 1539

، 2جاامع الصاغیر، ج   )علی برادر من است در دنیا و آخرت : «فی الدُّنیا و اةخِرَة

علیُّ مِنّی بِمنزِلَهِ وارونَ »: فرمود( ع)و نیز پیغمبر در حق حضرت علی  (312ص 

برای من به منزلۀ هارون است بارای موسای    علی: «یَّ بَعدیبِمِن مُوسی ااِلّ اَنَّه الَن

  (.311، ص 2جامع الصغیر، ج )آید مگر اینکه بعد از من پیامبری نمی
1541-1541      3121. 

هار کاس کاه    : «مَن کُنتُ مَوالَُ فَعَلِیٌ مَوالَُ»: در غدیر خم فرمودند( ص)پیغمبر  1543

در  (. 311، ص 2ج جاامع الصاغیر،   )من موالی اویم پس علای ماوالی اوسات    
 : مثنوی مولوی آمده

 زیاان ساباب پایاغامبر باا اجاتهاد»
 گفت هر کس را منم ماولی و دوسات  

 

 نااام خاود و آن عالی مولی نااهاد  

 «ابان عامّ من علی، مااوالی اوساات  

  (4111، 2مثنوی، )            
هاای  ور در، یا دریچاه کند که منظمعنی می 3142را در بیت « خوخه»گوینده  1545 -1546

روزنای در دیاوار کاه از آن    . کردندها تعبیه میکوچکی است که در باغ و امارت

گشادگی ما بین دو خاناه   (منتهی االرببه نقل از  .لغـ )روشنایی به خانه رسد 

 .  (منتهی االرب)که بر آن دروازه نباشد 

باطل؛ لقب عمار بان    مرد نیک ترسناک؛ کسی که فرق گذارد حق را از: فاروق 1548

  (.211)خطاب است 

ابن زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی از سابقان در اساالم و از عشارۀ   : سعيد 1549

                                                
 (.19/1زمر، ) قرآن کریم ،آگاه باشید که دین خالص برای خداست*( 
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  .او شوهر خواهر عمر بود. ق درگذشت. ها  11وی به سال . مبشرّه است

مالک بن وهیب بن عبد منااف القریشای   ( ق. ها  11-31)ابن ابی وقاص : سعد

فاتح عاراق و مادائن و از جملاه شاش تنای       و( ص)به رسول خدازهری، از صحا

فاارس  »او را . ن کرد و از عشارۀ مبشاره  شورا و تعیین خلیفه معیّاست که عمر برای 

 .(.لغـ )گفتند می« اسالم

یکای از  ( عبادالرحمان )ابن عوف بن عباد عاوف الزهاری القریشای     : ابن عوف

گویناد  . و از سابقین در اسالم بزرگان صحابه و از عشرۀ مبشّره و اصحاب شوری

باود؛  « عبدالکعباه »ناام او در جاهلیّات   . وی هشتمین کس بود که اساالم آورد 

های بدر و اُحد شرکت کارد و  در جنگ. نامید« عبدالرحمان»او را ( ص)پیغمبر 

شغل . او در یک روز سه برده آزاد کرد. جراحت بر او وارد شد 21در جنگ احد، 

وصایّت  . روش بود و از این راه ثاروت بسایاری انادوخت   وی تجارت و خرید و ف

از او در . هزار دیناار در راه خادا بدهناد    51امت و  1111کرد که پس از مرگش 

قبال از هجارت متولاد     44وی به سال . حدیث روایت شده است 65صحیحین 

 .(.  لغـاز االعالم زرکلی به نقل از )ق در مدینه درگذشت . ها  12شد و به سال 

یکی از صحابۀ کرام و . ابن الجراح عامر بن عبداهلل بن جراح. ابوعبیده: بيدهبوع

عبداهلل و بعضی  عامراند، بعضی از عشرۀ مبشّره است و در نام او اختالف کرده

« بادر »وی از مهاجرین حبشه است و در حضور او به ... اند و از قریش استگفته

-مای « القاوی االماین  »ه به لقب او در میان صحاب. اختالفی نیست« حدیبیه»و 

از هجرت در طااعون عماواس کاه باه زماین اردن و       31وی در سال ... خواندند

سال بود و قبارش در جاامع    11فلسطین افتاد درگذشت و در این وقت سن او 

 .(. تلخيص از لغـ )جراح دمشق معروف است 

« باو عباداهلل  ا»صحابی بود، زبیر بن عوام قرشی اسدی مکنی باه  . عوامابن: زبير

است که به دست عمیر بن جرماوز باه قتال رساید، وی از     ( ص)حواری پیغمبر 

باا  . مدینه بود، چهارمین یا پنجماین کسای اسات کاه باه دیان اساالم گرویاد        

در هماۀ  . نخستین مهاجران به حبشه و بار دیگار نیاز باه مدیناه هجارت کارد      

ره و اصاحاب  جزء عشرۀ مبشّ. نبردهای مسلمانان تا گشودن مصر، شرکت جست

ساالگی بادو ایماان     32وی پسر عمّۀ پیاامبر اسات کاه در    .... شوری بوده است

                                                
 . 314، ص تاریخ پيامبر اسالمآیتی، دکتر محمّد ابراهیم، . رک*( 
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 .(. تلخيص از لغـ )پیشه بود دار و تجارتوی مردی مال... آورد

 ةابن عبیداهلل بن عثمان بن عمرو بن کعاب بان ساعد بان تایم بان مار       : طلحه

مکناای بااه  ،«الجةةودطلحةة »یااا « الجااوادةطلحةة»القرشای التیماای، معااروف باه   

و از عشارۀ مبشّاره و   ( ص)صحابی جلیل و از کبار اصحاب رساول  . «ابومحمّد»

 هدر مُار ( ص)گانۀ شوری است و نسبت وی با پیغمبر اکرم یکی از اصحاب شش

طلحاه در  ... ابن ندیم وی را یکی از خطبای عارب دانساته اسات   . پیونددهم به 

  .(.لغـ )ره، شرکت داشت و غیتبوک و  اُحدچون ( ص)بعضی از غزوات پیامبر 
 .(.، شعـ .فر)کوچ کردن؛ رحلت کردن  .(کنـ ): رخت بستن 1561

هر کسی چشندۀ مر  است و باه ساوی   : کُلُّ ناسٍ ذاهِ َ ُ المیوتِ ثُمَّ اِلَمنَا تُرجیعُونَ 1561

؛ این مفهوم در آیات دیگر هام آماده   (29/11عنکبوت، )شوید ما بازگردانده می

 (.1/311آل عمران، )؛ (23/11، ءانبیا)

  .(.، شعـ .فر)گمراه کردن، فریب دادن  .(کنـ ): راه زدن 1567

  .(.، شعـ .فر)روگردانیدن  .(کنـ ): عنان کشيدن 1572
  .  3123 :...شربت مرکت  1573

  .(.لغـ )موالی موالیان، سرور بزرگان : مولَی الم والی 1575
کند که اصل آن در مثنوی چناین  یت مثنوی را بیان میب 2گوینده برای شاهد  1577-1576

 :است

 چاوناک واگاردیااااد گالّااه از ورود  »

 پایاش افاتاد آن بااز لانااگ پاسایاان   »

 پس مجو پیشی، ازین سر لناگ بااش  ...»

 

 «پس فتد آن بز، کاه پیش آهنگ باود  

 «اَصاحاک الرّجااعی وجاوه العابساین   

 «وقت واگشتن، تو پیش آهناگ بااش  

  (3339، 3321، 3321، 1ی، مثنو)
  .(.، شعـ .فر)مبتال شدن؛ اسیر و گرفتار ماندن  .(کنـ ): گرو ماندن 1578

1579  ِ َّعدل، ترازو و وسیلۀ : اَلعیالُ ممزانُ اهلل تَعالی فی االَرضِ فَمین اَخَذَ بِ ِ قادیهُ اِلی اللَّن

را باه ساوی    سنجش خدا در روی زمین است، هر کس باه آن متعهاد شاود، او   

  .کندبهشت راهنمایی می

م خوذ است از آیۀ . به راستی این روشنایی را در شب داخل کرد :... اِنَّ هیذا فُولِجُ 1581

همانا خدایی : «ذَِلکَ بِاَنَّ اهللَ یُولِجُ اللَّیلِ فِی النَّهَارِ وَ یُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیل»: ۀمبارک



 دیحمّم ةنامشوق  176
 

 (. 22/23حج، ) و روز را داخل شبکند که شب را داخل روز می

روز هجران سپری شد و روز خوشبختی فرا رساید، ایان از فضال و      :...زیالَ هیلرٌ 1581

 .بخشش آفریدگار بزر  است

بنوشان مرا ای ساقی، جامی آتشین، تا از چشمان ماا حجااب    :... اَس َنی فا ساقما  1582

 .کنار زده شود

ای که مرا در قبله گاهم فانی سازد و چشمۀ شفا و التیاام از  جرعه :... شَربی  تَانی 1583

 . گفتار من بجوشد

تو عّزت من هستی، تو شارافت منای و شاادمانی مان، تاو مقصاود مان        ...:  اَنتی عِزّل 1584

 !هستی و یار و یاور من

 .(.، سجـ .فر)غلیان عشق است ناشی از بارقات متواتر  .(تصـ )شراب : باده 1585

مردان خوار و پست، و این تعبیر چنادین باار در قارآن مجیاد آماده      : صاغرین 1588

تا آن گاه که به دست خاود در  : «حَتَّی یُعطُوا الِجزیَةَ عَن یَدٍ وَوُم صَاغِرُونَ» :است

وَ لَنُخِةرجَنَّهُم مِّنهَةا اَذِلَّةةً وَ وُةم     » :و نیاز ( 9/29توباه،  )عین مذلّت جزیه بدهناد  

 .(21/11نمال،  )کنایم  خاواری و خفّات از آنجاا بیرونشاان مای     و به : «صَاغِرُونَ

عاقبات سااحران از آنجاا مغلاوب و خاوار      : «فَغُلِبوُا وُنَالِةکَ وَ انقَلَبُةوا صَةاغِرِینَ   »

بیارون شاو کاه تاو از     : «فَاخرُج اِنَّکَ مِنَ الصَّاغِرینَ»(. 1/339اعراف، )بازگشتند 

لَم یَفعَل مَا آمُرَُُ لَیُسةجَنَنَّ وَ لَیَ ُونةاً مِّةنَ    وَ لَئِن »(. 1/31اعراف، )زمرۀ فرومایگانی 

و اگر ازین پس خواهش مرا رد کناد البتاه زنادانی شاود و خاوار و      : «الصَّاغِرِینَ

 .(32/12یوسف، )ذلیل گردد 

 .(.لغـ )کم و زیاد، ریخت و پاش  .(کنـ ): حيف و مي  1589

رویه چون به تخات نشسات، تااج    شی. «شیرویه»پسر انوشیروان ملقب به : قباد 1594

پروری گام نهاد ولی از نابخردی به روایات اقّال،   بر سر نهاد و در راه عدل رعیّت

ساال و مادّت سالطنت     22مادّت عمارش   ... پانزده برادر خود را به قتل رسانید

حبیاب السایر، چااپ خیاام،     )وی به روایت جمهاور مورّخاان هشات مااه باود      
 .(.به نقل از لغا  213ص

 3142تا  299پادشاهانی هستند که از . سالطین عثمانی. آل عثمان: عثمانيان 1614
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این سلسله باه ناام جادّ آناان عثماان بان       . ق دولتی بزر  ت سیس کردند. ها 

 .(. لغـ )ارطغرل منسوبند 

ابن عبدالعزیز بن مروان بن حکم اموی قرشای،  . است« عمر اموی»منظور : عمر

ای صاالح و عاادل   خلیفۀ بنی امیّاه و خلیفاه   وی هفتمین« ابوحفص»مکنی به 

ق در . ها  23به سال . اندبود، لذا برخی او را پنجمین از خلفای راشدین خوانده

پاس باه   . مدینه متولد شد و در عهد ولید بن عبدالملک، والی همان شهر گشت

ق پااس از . هاا   99وزارت سالیمان بان عباادالملک در شاام رساید و در سااال     

وی نخساتین کسای   . سجد دمشق با وی برای خالفت بیعت شاد سلیمان، در م

... بازداشت( ع)است از بنی امیه که مردم را از سبّ و ناسزاگویی به حضرت علی 

  .(.لغـ ) 3ق درگذشت. ها  313وی پس از دو سال و نیم خالفت در سال 
 ق بار دیاار  . هاا   491تاا   111ای که از بنی مروان سلسله. آل مروان: مروانيان

  .بکر، ارزن و میا فارقین، کیفا و جزیده حکومت داشته است

 .  3214عمر اموی : عمر عبدالعزیز 1615

 .ضحـ (. )ص)منظور خاندان رسالت است، اهل بیت پیامبر اساالم  : آل یاسين
یس یکی از هفت اسمی است که خدای تعالی در قرآن مجید، پیغمبار را بادان   

 :فرمایدلوی میمو .(.، مثـ .فر)( خوانده است

 باشااریف آن کاارد ماارد ملتجاای »

 

 «که کند با آل یاسین خارجی 

  (2211، 2مثنوی، )             
عَدلُ ساعَة  خَیةر  مِةن   »: که( ص)بیت اشاره داشته باشد به کالم ارزشمند پیامبر  1611

نهج الفصااحه، ج  )ک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است ی: «عبادَةِ سَنَة 

 (.124ص  ،2

 کسانی که دل آنان به انوار، مناوّر شاده باشاد؛ اهال معنای       .(تصـ ): اه  دل 1611

 :گویدمولوی می .(، مثـ .فر)اولیاءاهلل، مردان کامل  .(، سجـ .فر)

 الجاارم آن راه باار تااو بسااته شااد  »

 

 «چون دل اهل دل از تو خسته شاد  

  (133، 1مثنوی، )              
 :فرمایدن مورد میمولوی در ای 1615

                                                
 .311، ص 1، ج تاریخ طبریمحمّد بن جریر طبری، . رک( 3
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 این جهان کوهست و فعل ما ندا»

 

 «سوی ما آید ناداها را صادا   

  (231، 3مثنوی، )       
1615  فَ َا اَذَانی   مین اَذَانی فَ َا اَذَل اهلل  ی مین اَذَلی اهللَ فَهُوی ّ مین اَذَل مُ منا  بِغَمر حیقِ

هر کس ماؤمنی را باه نااحق    : ال رآنمیلعُونٌ بِالتَّورف ِ   االِنلملِ   الزّبور    

آزار دهد، من را آزار دهد و هر کس کاه مارا آزار بدهاد پاس خادا را آزرده      

است و کسی که خدا را آزار بدهد در تورات و انجیل و زبور و قارآن نفارین   

 .شده است

. وی ایرانی بود، پدرانش آیین زرتشت داشاتند ( ق. ها  223): بایزید بسطامی

وی اهال بساطام باود و    . آن که به تصوّف گراید، اهل تشرّع باود خود او پیش از 

 3 .بایزید به زهد و عزلت رغبت بسیار داشت. مزارش در همان جاست

 .(.، شعـ .فر)ناراحت و غمگین شدن  .(کنـ ): رو در هم کشيدن 1626

 .(. ، شعـ .فر)ساکت و خاموش شدن  .(کنـ ): دم در کشيدن 1631

عجیاب  ! چیاز عجیبای اسات   : هر کدام از آنهاا گفات   :هم شیٌ علمبقال هیذا کُلُّ 1634

  !اینها عجیب و شگفت است ۀ؛ گفت هم!است

ای ساقی، جام آتشینت را بیاور و بریز تاا آتاش عشاق در دل ماا     : ایّها الساقی 1639

 . گرم و آتشین شود

 : فرمایدحافد می

 اال یااا ایهااا الساااقی أدر ک ساااً و ناولهااا»

 

 «هاا ن نمود اوّل ولی افتااد مشاکل  که عشق آسا 

  (3حافد، )                               
 :کنداین مضمون، این بیت حافد را در ذهن تداعی می 1641

 سااااقیا برخیاااز و در ده جاااام را »

 

 «خاک بر سر کان غام ایِاام را    

  (1حافد، )                     
آلةر کِتَةابٌ   » :الهی؛ م خوذ از قارآن مجیاد  از نزد؛ منسوب به حق،  :مین لَّاُن 1643

لف، الم، را، کتابی اسات باا   ا: «اُح ِمَت آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَّدُن حَ ِیم  خَبِیر 

وَ اِنَّةکَ  » :و نیاز ( 33/3هاود،  )آیاتی استوار و روشن از جانب حکیمای آگااه   

لَقَّی القرآنَ مِن لَّدُن ح یم  علیم  قارآن از جاناب خادای     تاو کسای هساتی کاه    : «لَتُ

                                                
 .21، ص ارز  ميرا  صوفيهکوب، دکتر عبدالحسین، زرین. رک( 3
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شاعر تلویحاً اشاره دارد به دریاای  . (21/2نمل، )شود حکیم و دانا به تو تلقین می

 بیکران معانی قرآن مجید

1644 

 

1669 

 .«مار» ؛«بحر»: اشارۀ ظریفی دارد به خطرات سفر بلوقیا

  .مرا وارهان، نجاتم بده:  وار هم

 یلَمَّا فَصیلَتِ الْعِمرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّةی  »: ۀۀ مبارکم خوذ است از آی :رِفحی فُوسُفیاِنَّ هذا 

 (32/94یوسف، ) «لَأَجِاُ رِفحی فُوسُفی لَوْالَ أَن تُاَنِّاُ نِ

1675 اَلشّیخُ فِی اَولِهِ کَالِنَّبِیِّ فی اُمَّتِةهِ » :این حدیث به این شکل هم روایت شده است» :
، 2جامع الصغیر، ج )ت خویش است امّ ر در میان کسان خود مانند پیغمبر درپی

پیر در خانه خود مانناد پیمبار   : «اَلشَّیخُ فِی بَیتِهِ کَالنَّبِیِّ فِی قَومِهِ» :و نیز (91ص 

  (.91، ص 2جامع الصغیر، ج )در قوم خویش است 

 .(. لغـ )شکوه و جالل  .(کنـ ): کرّ و فرّ 1676
آورد کاه  هاایی را مای  کناد و بیات  وی استناد میگوینده بار دیگر به مثنوی مول   1688-1683

 : ترتیب آن در مثنوی چنین است

 رنج بی حد، لاقمه خوردن زو حرام          چون شاکاار خاوک آماد صاید عام 411

 تر از صیّادیستصایاد بودن خوش        :گوید به گوشم پست پستعشق می 433

 ویان ز صایاادی، غم صیدی کشید          آن ز صیادی حاسان صایّاادی ندید 424

  (مثنوی، دفتر پنجم)      

 :این بیت نیز این گونه در مثنوی نیکلسون ضبط شده است 1686

 چون بسی ابلیس آدم روی هست»

 

 «پس به هر دستی نشاید داد دست 

 (131، 3مثنوی، )         
ژگان آن اسات؛  و این نشانۀ اشراف گوینده بر مثنوی مولوی و مضامین و حتی وا

ها و محتوای از جای جای مثنوی شاهد مثاال و  ای که بنا بر فضای بیتبه گونه

  .آوردمدعا می

 .(. ، شعـ .فر)خدا را سپاس : حمداهلل 1691

، (ع)، حضرت علی (ص)آنان که عبا پوشند و در اصطالح حضرت رسول : آل عبا

« آل عباا »را ( ع)، حضارت حساین   (ع)، حضرت امام حسان  (س)حضرت فاطمه

  .(.، شعـ .فر)گویند 

 .بی قید:  ابالی 1694
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کسی است که جمیع کثرات و تعیّنات وجوبی ظاهری و امکانی و  .(تصـ ): رند

اعیان را از خاود دور کناد و سارافراز عاالم و آدم شاود و مرتباۀ هایچ         صفات و

رهاا   رند تمام رساوم ظااهری و قیاود معمولاه را    . رسدمخلوقی به مرتبۀ او نمی

کرده و محو حقیقت شده است، اسرار حقیقت را دریافته و از شریعت و طریقات  

 .(.، سجـ .فر)در گذشته است 

 .(تصــ  )نوشاند  آن کسانی که آنچه در ظرف شراب ته نشین شاده مای  : دُرد آشام

  .(.، سجـ .فر)صوفیان یکرنگ 
 :فرمایدمولوی در مثنوی می 1695

 گفت پیغمبر که شیخ رفتاه پایش  »

 

 «چون نبی باشد، میان قوم خویش 

  (3114، 1مثنوی، )           
 ..(شعـ  ،.فر)عفیف، پارسا  .(کنـ ): پاک ر و 1699

1711 اِنَّ الدّینَ عِندَ اهللِ االِسالمُ وَ مَا »: این آیۀ شریفه در سورۀ آل عمران آمده است که

بَینَهُم وَ مَن یَ فُر بِایَاتِ  معدِ مَا جَاءَوُمُ العِلمُ بَغیَابَ ماختَلَفَ الَّذِینَ اُوتُوا ال ِتَابَ ااِلّ مِن

همانا دین پسندیده نزد خدا آیین اسالم است و اهل : «اهللِ فَاِنَّ اهللَ سری ُ الحِسَابِ

که از حقانیّت آن آگاه شدند و کتاب در آن راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن

میان آوردند و هر کس به آیات خدا کاافر   این خالف راه از راه رشک و حسد در

 (.1/39آل عمران، )شود، بترسد که محاسبه خدا زود خواهد بود 

 عزلت گزیدگان مسیحی که باه زهاد و دوری از   .(تصـ )( راهب. جمعِ): رهبان

  .(.، سجـ .فر)گذرانند می خلق، روزگار
کَ الَّذِی نَزَّلَ الفُرقَانَ عَلَی عَبدَِِ لِیَ ُونَ تَبَارَ»: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف: نَزَّلَ الارقان 1717

زرگوار آن خداوندیست که قرآن را بر بنادۀ خااص خاود ناازل     ب: «لِلعَالَمِینَ نَذِیراً

  .(21/3فرقان، )فرموده تا اهل عالم را متذکر و خدا ترس گرداند 

  .هاراهنمای راه: هادی سُبُ  1719

  . 1: خاتم ک  1711

احادیث بسیار که در فضیلت آن بقعاه   ؛لقبی است برای شهر قزوین: اب الجنّهب 1725

منها عن جابر بان عباداهلل   وارد است و مشهور است و در تدوین رافعی مسطور، 

ابةواب   اغزوا قةزوین فَاِنّةه مةن اعلةی    » (:ص)النَّبی  االنصاری رضی اهلل عنه قال
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القلاوب، چااپ لیادن، ص     ةونز)د خوانن« ۀباب الجنّ»و بدین سبب او را : «ةالجنّ

  .(.، به نقل از لغا 12

  .  3241: من لَاُن 1735

بگیر آنچه صاف و خالص است و رها کن آنچه کدر است : خُذ ما صیاا دیع ما کَایر 1741

 (. آیدخواهد و رها کن هر چه را که بدت میبگیر آنچه دلت می)

  (. 391)ت راستین یار صادق، دوس .(کنـ ) :یار غار بودن 1742

  .(.، شعـ .فر)ناراحت بودن، رنج کشیدن  .(کنـ ) :به خود پيچيدن 1744

  .سحر .(مجـ ): سحور 1745

مولاوی   .(، مثــ  .فـر )مسلمان شدن، توبه کردن از کفار   .(کنـ ): زنّار بریدن 1748

 :فرمایدمی

 وانمااا ساارّی ز اساارارت بااه مااا    »

 

 «تاااا بباااریم از میاااان زنّارهاااا    

  (1113، 2مثنوی، )           
اَلتائِة ُ مِةنَ الةذَّن ِ    »: فرمایاد اشاره دارد به حدیث نبوی که می: تاهب الَ ذَنب ل  1749

کسی که از گناه توبه کند، چنان اسات کاه گنااه نکارده باشاد      : «کَمَن الِذَن َ لَهُ

 (.191، ص 3نهج الفصاحه، ج )

  .(.، سجـ .فر)ه بازگشته از گناه، توبه کنند .(تصـ ): تائب

 . 3141: زنّار بریدن 1751

  .گناهی ندارد:  َ ذَنب  لَه

  .جبران مافات کن: جبر هر مافات کن 1763

1766  قُل وَذَِِ سَبِیِلی اَدعوُا إِلَةی اهللِ عَلَةی بَصِةیرَة  اَنَةا وَ مَةنِ      »: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف

من و پیاروانم،  . این راه من است: بگو: «ا مِنَ المُشرِکِیناتَّبَعَنِی وَ سُبحَانَ اهللِ وَ مَا آنَ

منازّه اسات خادا و مان از     . خاوانیم همگان را در عین بصیرت به سوی خدا می

 :و نیز حدیث ذیل مقصود است(. 32/311یوسف، )مشرکان نیستم 

مِن قَبلِنَا و اوُتِینةاَُ مِةن    نَحنُ اةخِروُنَ السّابِقُونَ یَومَ القِیامَةِ بَیدَ اَنَّهُم اوُتوُا ال ِتابَ»

بَعدِوِمُ وَ وذَا یَومُهُمُ الَّذی فُرِوَ عَلَیهِم فَاختَلَفُوا فِیهِ فَهَدانَا هللُ لَهُ فَهُةم لَنَةا فِیِةه تَبَة ٌ     

هساتیم و پیشاینیان در   [ در دنیاا ]ما پساینیان  : «فالیَهُودُ غَداً والنَّصاری بَعدَ غَدٍ
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. شته، پیش از ما کتاب دادند و به ما بعد از آناان های گذتهر چند به امّ. آخرت

و این همان روزی است که بر آنان فارض شاده باود ولای آناان دچاار اخاتالف        

یهود را فرداست و . پس اینان تابعان ما هستند. خداوند ما را هدایت کرد. شدند

 (. 21به نقل از احادیث مثنوی ص  12، ص 3بخاری، ج )نصاری را پس فردا 

  .(.، شعـ .فر)مشهور بودن  .(کنـ ): عیلَم بودن 1778

  ...؛ متّفق القول بودند که...همگی بر این باور بودند که... اتّفاق جمله کان 1779

 .  319 :اِنّا فَتَحنا 1782

  . 3112 :اَدعوا الی ال 

 . 3111: لعمرک 1783

 . 323: طه

 . 323: ی 

اقتَرَبَةتِ السَّةاعَةُ وَ انشَةقَّ    »: ۀم خوذ از آیۀ مبارکا ماه از هم شکافت، : اِنشَّقَ ال مر

نزدیک شد و ماه از هم شکافت و نیز اشااره دارد باه معجازۀ حضارت      قیامت : «القَمَرُ

  (. 322)رسول 

  . 3112 :...گرچه آمد آمد  1787

  . 1: رحم ٌ للعالممن 1789

 .   111: عهد الست 1798

، صاوفی قارن   حساین منصاور حاالج   دارد به مااجرای   تلمیح: مست منصوری 1799

 .(.، مثـ .فر)مؤمن؛ پارسا  .(کنـ )چهارم هجری؛ 

جادّش ایرانای   . حسین بن منصور حالج، وی در بیضاء فارس بدنیا آمد: منصور

وی از عرفای معروف است که باه دلیال تعلیماات بادعت آمیاز      . بود و زرتشتی

وی در حاال جذباه فریااد    . یددستگیر شاد و باا شاقاوت بسایار باه قتال رسا       

  .دادسر می« اناالحق»

شود ما خوذ از قارآن اسات در    به اقتضای قافیه صُفُر خوانده می: جِما تٌ صُفُر 1811

ن آ: «کَاَنَّهُ جِمَالَةتٌ صُةفر    * اِنَّهَا تَرمِی بِشَرَر  کَالقَصرِ»: توصیف دوزخ و آتش دوزخ

                                                
 .24 تا ص 22، از ص ارز  ميرا  صوفيهکوب، دکتر عبدالحسین، زرین. رک*( 
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گاویی آن شاراره باه    * ی اسات  راش مانناد قصا  آتش هر شراری بیفکند شاعله 

 (.12-11/  11مرسالت، ) شتران زرد موی مانند است

ای که حکم سابقه . (تصـ ) ؛از دیر باز بودن .(فلـ ) ؛(مقابل حدوث)دیرینگی : قِد م 1815

 .(.معـ  ،.فر)شود کرده است به آن حق بر بنده ازالً، و بنده با آن کامل می

  .(، شعـ .فر)ر گرفتا .(کنـ ) :پای بست 1813

 .بطور کلّی، کالً: قید است« یکلّ» 1814

 .(.، شعـ .فر)شور و غوغا به پا شدن  .(کنـ ): قيامت شدن 1817

اشاره دارد باه قارآن کاریم، ساوره مبارکاۀ      : موسی و عيسی از آن داده خبر 1831

 (. 2) 2صف آیۀ 

اَوَّلُ مَا خَلَةقَ اهللُ  » :مناسب است با روایت: باشد از نور  وجود هر چه هست 1834

، باب بدء خلقه و 2بحاراالنوار، ج )اوّل چیزی که خدا آفرید، نور من بود : «نوری

 (.ماجرای له
 (. 31)« لوالک»اشاره دارد به حدیث قدسی  1837-1834

  .(.، شعـ .فر)مراد عالم موجودات است : کُن فکان
وُم اَئِمَّةً یَهدُونَ بِاَمرِنَا و اَوحَینَا اِلَیهِم فِعلَ الخَیةرَاتِ   وَ جَعَلنَا»: ۀم خوذ از آیۀ شریف 1841-1839

و همه را پیشوایانی ساختیم که : «و اِقَامَ الصَّلَوةِ وَ إیتَآءَ الزّکَوةِ وَ کَانُوا لَنَا عَابِدِینَ

کردند و انجام دادن کارهای نیک و بر پاای داشاتن نمااز و    به امر ما هدایت می

  (.11/ 23انبیا، )ا به آنها وحی کردیم و همه پرستندۀ ما بودند دادن زکات ر

 «مَن رَآنِی فَقَةد رَأَیَ الحَةقَّ  »: فرمایداشاره دارد به حدیث نبوی که می: مین رآنی 1851
( 3312 .)فرمایدمولوی در مثنوی می: 

 ایچون مرا دیادی، خادا را دیاده   »

 

 «ایگرد کعبۀ صادق برگردیاده   

  (2241، 2مثنوی، )             
« ابوعبادالرحمن »جیل بن عمرو بن اوس انصاری خزرجای مکنای باه    ابن: مُعاذ 1858

از صحابۀ جلیل القدر و عاالم  ( ق. ها  18متوفی به  -قبل از هجرت  21متولد )

بادر، احاد و   : )هاای وی در جوانی اساالم آورد و در جناگ  . به حالل و حرام بود

و را پس از غزوۀ تبوک به عنوان قاضای و راهنماا   پیامبر ا. حضور داشت( خندق

وی تاا رحلات پیغمبار در یمان باود و چاون       . به سوی اهل یمن گسیل داشت
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  .(.لغـ )وی در اردن درگذشت . ابوبکر به خالفت رسید، به مدینه بازگشت
  . 31: لو ک 1866

1866 اباو  »و « حمانابوعبادالر »و « ابوعباداهلل »مکنی باه  : جابر بن عبداهلل انصاری

وی . روایت کرده اسات ( ص)از کسانی که احادیث بسیار از رسول اکرم « محمّد

 95ق در . هاا   11یاا   14در اواخر عمر نابیناا شاد و در ساال    . از صحابه است
جاابربن عباداهلل مجلاس درسای در مساجد      . سالگی در مدینه منوره درگذشت

  .(.لغـ )کرد نبوی داشت و از او کسب علم می
کُنةتُ نبیّةاً و آدَمُ بَةین المةاء     »: فرمایاد در حدیث نبوی مای ( ص)حضرت محمّد  1871

من پیامبر باودم در حالیکاه   : «الجسد کُنتُ نبِیّاً و آدَمُ بَینَ الرّوح و» :و یا «والطّین

در قصص االنبیااء آماده   (. 312احادیث مثنوی، ص )آدم میان روح و جسد بود 

پرسیدند که تاو کای پیغاامبر باودی  گفات آن       مصطفی را علیه السّالم»: است

گاه که آدم میان خون و گوشت بود و به روایت دیگار آماده اسات کاه آن گااه      

و چون خدای تعالی آدم را بیافرید ناور مصاطفی   . که آدم میان روح و جسد بود

آماد تاا باه پشات     آن گاه آن نور پشات باه پشات مای    . در پیشانی او پدید آمد

 .عبداهلل رسید

 .  211: هیل اَتی 1873

: اشااره دارد باه حادیث    و اسات ( ع)منظور حضرت علای   ؛جوانی نیست: الفتی

یسات جاوانمردی مگار علای و نیسات      ن: «ا عَلی ال سِةیف االّ ذوالفقةار  الفتی الّ»

  .(.، تلـ .فر)شمشیری مگر ذوالفقار 
ل آدم را گ: «اَربَعینَ صباحاً خَمَّرتُ طِینَةَ آدَمَ بِیَدی»: حدیثاشاره دارد به : خَمّرتُ 1874

  (.391احادیث مثنوی، ص )در چهل روز به دست خویش سرشتم 

خداوند مرا در پیش رویش از پیش قراوالنش قرار داده است به  :... قَا جیعیلنی اهللُ 1877

 . من شرح صدر داده و جلو من گسترانده لطف و مهربانی و بخشش خویش را

تطهیار و در اصاطالح عرفاان تنزیاه      .(تصـ )سوب کردن به پاکی من: تقدی  1879

آید باه نسابت باه    حق است از نقایص کوفیّه و از تمام آنچه کمال به حساب می

                                                
 . 411، ص قصص ا نبياءنیسابوری، . رک*( 
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و نیز اشارۀ ظریفای   .(، سجـ .فر)غیر حق از موجودات مجرده و یا غیر مجرده 

 (.11-2/11بقره،  )دارد به نماز بردن مالیک بر انسان 

: «عِندَوَا جَنَّةُ المَةأوَی »: در قرآن آمده است .(، شعـ .فر)بهشت  :جنّت المأوی 1887
  (.11/31نجم، )که آرامگاه بهشت نزد آن درخت است 

از جمله منازل و مقامات طریق آخرت است و نیز عبارت اسات   .(تصـ ): خوف 1888

از ت لم باطن به سبب توقع مکروهی که اسباب حصول آن ممکن الوقاوع باشاد،   

  .(.، سجـ .فر) ظنون به ظنییا م
 از صافات انبیاا و جانشاینان آناان اسات     . گنااهی پاکی، بای  .(تصـ ): عصمت 1893

  .(.، سجـ.فر) 
  (. 31)« لوالک»اشاره دارد به حدیث قدسی  1915-1911

 .(.لغـ )اثنا عشر؛ دوازده : اثنی عشر 1916
ادت که از ولای یاا ماردی    کارهای خارق ع .(تصـ )جوانمردی، مروّت : کرامت 1919

  .(.، مثـ .فر)کامل سرزند 

مشااهدۀ جاالل خادا در     .(تصـ )ترس و بیم، ترس از بزرگی و عظمت : هيبت 1911

کناد، نصایب دل،   ی مای قلب است، چون خدا به شاهد جالل به دل بناده تجلّا  

مقتضای  ... هیبات اعلای از قابآ اسات    . هیبت بود و هیبت درجۀ عارفان است

 .(.، سجـ .فر)ی است خودهیبت بی
از علم، نوری است مقتابس از مشاکات نباوّت در دل     مراد .(تصـ )دانش : علم

منباع علام،   ... بندۀ مؤمن که بدان راه یابد به خدا یا به کار خدا یا به حکم خادا 

 .(.، سجـ .فر)ق است دل است و ظهور آن، به محافظت آداب حضرت عزّت متعلّ

مت عملی آن است که وقتی نفس در پی نیل باه  در اصطالح حک .(تصـ ): وقار

چیزی است، آرام باشد تا از شتابزدگی، از حدّ در نگذرد، بدان شرس که مطلوب 

  .(.، سجـ .فر) او از دست نرود 

اطاعت از شاریعت و حقیقات؛ راسات دانساتن      .(تصـ )راستی، درستی : صدق 1911

 .(.، سجـ .فر)وعد و وعید حق است 

آرامش و وقاری که پس از وصول و اطمینان خاطر به حق در  .(تصـ ): سکينه

، .فر)آیاد  پدید می «وُوَ الّذی انزَلَ السَّ ینَةَ فِی قُلُوبِ المُؤمِنِینَ»دل سالک حکیم 
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اوسات  : «وُوَ الَّذِی اَنزَلَ السَّة ِینَةَ فةی قُلُةوبِ المُةؤمِنیِنَ    »: در قرآن آمده .(سجـ 

  (.41/4فتح، )های مؤمنان آورد خدایی که سکینه و وقار بر دل

  .هزار سال: اَلف سنه 1913

 (. 3111)ایجاد کرد : ایجاد بداد 1915

اوّل کسای  . بود، ولیعهد اوست( ع)نام پیغمبر، که پسر سوم حضرت آدم : شيث 1916

ساال   132پنجاه صحیفه بر وی نازل شاد و  . که کعبه را به گل و سنگ بنا کرد

 .(.لغـ )مدفون گشت « بوقبیس»وت در غار بعد از ف. زندگی کرد

ابن عبدالمطلب بن هاشم الهاشامی القرشای ملقّاب باه الاذبیح، پادر       : عبداهلل

 11قبل از هجرت در مدینه متولّد شد و به ساال   13به سال . است( ص)رسول 

زوجۀ وی آمناه  ... وی کوچکترین پسر عبدالمطلب بود. قبل از هجرت درگذشت

  ..(لغـ )محمّد بود بنت وهب مادر حضرت 
آمنه بنت وهب بن عبد مناف، همسر عبداهلل بن عبدالمطلب، مادر رسول : آمنه 1917

  .پیش از هجرت 41متوفّی به سال ( ص)

پس مرا برای این به دنیا فرستاد و مارا سارور و آقاای پیاامبران      :... ثُمَّ اَخرُجنی 1918

 .قرار داد

خاتم همه، رحمتی برای جهانیان، این چنین است کامل کننده و  :...خاتم ک   1919

 ! خوی پیامبر تو، ای امین

 1923 سورۀ بقره داستان آفرینش  11تا  29های گوینده در این بخش با استناد به آیه

 .کندانسان تا هبوس آدم و حوّا را به روی زمین مطرح می

 .بزر  است شکوه او: ج ّ جالله

 .ا عام استبخشش و عطای خد: عمَّ نواله

فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَّبِهِّ کلِماتٍ فَتَابَ عَلَیهِ اِنَّهُ وُوَ »: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک :فَتَلَ َی آدیمُ

ای چند فرا گرفت، پس خادا توباۀ او را   آدم از پروردگارش کلمه: «التَّوَّابُ الرَّحیمُ

  (.2/11بقره، )پذیر و مهربان است بپذیرفت، زیرا توبه

  .  14: ناختُ فم  1926

: «وَ اِلَهُ ُم اِلَهٌ وَاحِدٌ الّ اَلهَ ااِلّ وُوَ الرَّحمَةانُ الةرَّحِیمُ  »: ۀم خوذ از آیۀ شاریف : الاِالّال  1929
بقاره،  )خدای شما، خدایی است یکتا، خدایی جز او نیست بخشاینده و مهرباان  
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اهلل، خدایی است که هیچ خدایی جاز او  : «ومُاَهللُ الَ اِلَهَ ااِلّ وُوَ الحَیُّ القَیُّ»؛ (2/321

؛ این مضامون بارهاا در قارآن مجیاد     (2/211بقره، )نیست، زنده و پاینده است 

 .آمده است

  (1/ ب  ) ؛(11/41احزاب، )  : محمّد رسول اهلل

 .  1: رحم  للعالممن 1931

رساند و به را میای که روزی مخلوق میکال، نام فرشتۀ روزی؛ فرشته: ميکائي  1932

  .(.لغـ )نام یکی از چهار ملک مقرّب . نیز گویند« تشتر»یا « بشتر»فارسی 

 .بیست هزار: عشرین اَلف 1938

  .حقّ معنا را به بهترین شکل و در نهایت خوبی ادا کرد: داد معنی داد 1956
وَ عَلَّمَ »: یدفرماسورۀ بقره که می 13ها م خوذ است از آیۀ مضمون این بیت 1968-1965

( 2/13بقره، )و خدای عالم همۀ اسما را به آدم بیاموخت : «آدَمَ االَسمَآءَ کُلَّهَا

نبَأَوُم »: فرمایدهمین سوره می 11و در آیۀ  قالَ یا آدَمَ أنبِئهُم بِاَسمَائِهِم فَلَمَّآ اَ

اشااره  ز  و نیا (.2/11بقره، )ها را به تمامی به آدم بیاموخت و نام: «بِأَسمَآئِهِم

وَ عَلَّمَ آدَمَ األسمَاءَ کُلَّهَا »: فرمایدسورۀ بقره که می 12تا  13های دارد به آیه

قالوُا  *ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَی المَالَئِ َةِ فَقَالَ أنبِئُونِی بِأَسمَاءِ وَؤُالَءِ إِن کُنتُم صَادِقینَ

و خادای عاالم   : «اَنتَ العَلِیمُ الحَ ِةیمُ  سُبحَانَکَ الَ عِلمَ لَنَا اِالّ مَا عَلَّمتَنَا اِنَّکَ

هاا را باه فرشاتگان عرضاه کارد و      سپس آن. ها را به آدم بیاموختهمۀ نام

فرشاتگان  * هاا خبار دهیاد   هاای ایان  گویید مرا به ناام اگر راست می: گفت

ای دانشی نیست، تاویی  ما را جز آنچه خود به ما آموخته. منزّهی تو: گفتند

 (.13-2/12بقره، )دانای حکیم 

از ادات استفهام است به معنی چه خبر  حال تاو چطاور اسات  کاه در      :مهيّم

 .اینجا مجاز است از سؤال و پرسش

 !پروردگار ما: ر بَّنا

 . دانیمما هیچ آگاهی نداریم، نمی:   عِلم  لَنا
کَ وَ إِذ قَةالَ رَبُّة  »: ساورۀ مبارکاۀ بقاره    11گاردد باه آیاۀ    ها برمیمضمون بیت 1973-1971

لِلمَالَئِ َةِ ِانّی جاعِل  فِی االَروِ خَلیفَةً قالوُا اَتَجعَلُ فِیها مَن یُفسِدُفِیهَا وَ یَسفِکُ الةدِّ  
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ُ لَکَ قَةالَ اِنّةیِ اَعلَةمُ مَةا الَ تَعلَمُةونَ      و چاون  : «مَآءَ وَ نَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِکَ وَ نُقَدِِّ

آیاا  : آفارینم، گفتناد  ای مای من در زمین خلیفاه : پروردگارت به فرشتگان گفت

ها بریزد و حاال آن کاه ماا باه     آفرینی که در آنجا فساد کند و خونکسی را می

مان آن دانام کاه    : کنیم  گفات گوییم و تو را تقدیس میستایش تو تسبیح می

  (.11/ 2بقره، )دانید شما نمی

و چاون فرشاتگان   : «وا ةدَمَاسجُدُلِلمَالئِ ةِ وَ اِذ قُلنَا »: ۀم خوذ است از آیۀ مبارک 1974

 (. 2/14بقره، )را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند 

خداوناد   و»: چنین آمده است 21تا  23های ، آیه2در تورات سفر پیدایش، باب  1978

هاایش را  خدا، خوابی گران بر آدمی، مستولی گردانید، تا بخفت و یکی از دناده 

اوند خدا، آن دنده را که از آدم گرفتاه  و خد* گرفت و گوشت در جایش پُر کرد

و آدم گفات هماناا ایان اسات     * بود، زنای بناا کارد و وی را باه نازد آدم آورد     

نامیده شاود،  « نسا»ازین سبب * استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم

 .زیرا که از انسان گرفته شد

م در قارآن کاریم   ایان اسا  . دومین بشر مخلوق خداوند و همسر آدم اسات : حوّا 1979

رَبَّ ُمُ الَّذِی خَلَقَ ُةم مِّةن نَّفةن     » :نیامده امّا چند مرتبه به زوجۀ آدم، اشاره شاده 

پروردگار شما کسی است که آفریاد شاما را از یاک    : «زَوجَهَا وَاحِدَة  وَ خَلَقَ مِنهَا

آماده  « حاوّا »امّاا در تاورات، لفاد    ( 4/3نسااء،  ) تن و آفریاد از آن، جفات او را  

و آدم، زن خاود را  »: گویاد می 21، آیۀ 1ت، چنان که در سفر پیدایش، باب اس

  .(.تلـ  ،.فر) «حوّا نام نهاد

 .هزار سال: الفی عام 1983

و آن . در شب معاراج بار آن ساوار شادند    ( ص)مرکبی که حضرت محمّد : بُراق 1984

 ..(آنند)تر از خر و فروتر از شتر بود کالن
وَ قُلنَا یَا آدَمُ اُس ُن اَنتَ وَ زَوجُةکَ الجَنَّةةَ و   »: در سورۀ بقره آمده است :  تقربا 1991-1989

: و گفتایم : «کُالَ مِنهَا رَغَداً حَیثُ شِئتُمَا وَ الَتَقرَبَا وَذَِِ الشَّجَرَةَ فَتَ ُونَا مِنَ الظَّةالِمِینَ 

ای آدم خود و همسرت در بهشت جای گیرید و هر چه خواهیاد و هار جاا کاه     

واهید، از ثمرات آن به خوشی بخورید و به این درخت نزدیک مشوید کاه باه   خ

  (.1/39اعراف، ) ؛(2/11بقره، )زمرۀ ستمکاران درآیید 
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فَاَزَلَّهُمَا الشَّیطَانُ عَنهَا فَأَخرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیةهِ وَ قُلنَةا   »: بقره آمده است 12در آیۀ  1992-1991

پاس  : «ض  عَدُوَ وَ لَ ُم فِةی االَروِ مُسةتَقَرو وَ مَتةاعٌ إِلَةی حِةین      اوبِطُوا بَعضُ ُم لِبَع

. شیطان آن دو را به خطاا واداشات و از بهشاتی کاه در آن بودناد بیارون راناد       

فرود آیید، شما دشمن همدیگرید و بارای شاما در زماین قرارگااه و تاا      : گفتیم

 (. 2/12بقره، )چندی برخورداری خواهد بود 

  .زدیک مشویدن:   تقربا

لَیهِ الشَّیطَانُ قَالَ یَةا آدَمُ وَةل اَدُلُّةکَ    »: ۀای دارد به آیۀ شریفاشاره 1993 فَوَسوََِ اِ

ای : پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت: «'عَلَی شَجَرَةِ الخُلدِ وَ مُلکٍ الّ یَبلَی

شاود، راهنماایی   آدم، آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکای کاه زایال نمای    

 (. 21/321طه، )یم  نما

  .شودزایل نمی:   یُبلی

 (.2/11بقره، ) ...: افتاد از جنّت  2111

 .(.، مثـ .فر)دوست خالص خدا؛ لقب آدم ابوالبشر : صفی اهلل 2111

 . گفت این تیر آتش دیوانگی است: قال هذا جیمرَة النَّار اللنون 2114

 . مرهم بگذار: مرهم بمان 2114

گال آدم را در  : «خَمَّرَ طینَةةَ آدَمَ بِیَةدَِِ أَربَعةینَ صَةباحاً    »: دیث قدسی آمدهدر احا 2117

  .(391احادیث مثنوی، ص )چهل روز به دست خویش سرشتم 

 . 3914 :...سجده فرموده مالیک را  2118

 . 3911 :...تا شمردی اسم اشيا  2122

 . 3919 :...دور با  از گندمت  2123

 .از یاد بردی، فراموش کردی: تشد ز یاد 2125

همانا خدا شنوا و داناسات  : «اِنَّ اهللَ سَمِی ٌ عَلِیمٌ»: از صفات حق تعالی؛ دانا: عليم 2127

  (.2/313بقره، )
قَةاالَ رَبَّنَةا   »: اشاره دارد به توبۀ انسان از سرکشی در برابر فرمان خدا، در بهشت 2131-2128

ای : گفتناد : «م تَغفِةر لَنَةا و تَرحَمنَةا لَنَ ُةونَنَّ مِةنَ الخَاسِةرِینَ      ظَلَمنَا اَنفُسَنَا وَ اِن لَّ

نیامرزی و بر ماا رحمات نیااوری از    پروردگار ما، به خود ستم کردیم و اگر ما را 
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  (.321-21/323طه، ) ؛(1/21اعراف، )زیان دیدگان خواهیم بود 

و رحم فرما بار ماا   [ گناهان ما را]ما پروردگارا ببخش بر  :... فا الهی ریبَّنا اِغارلَنا 2131

 .سرپیچی ما را

 (. 2/212بقره،  )ما را بیامرز  :اِغاِر لنا

 (. 1/1آل عمران،  )رحمتی بر ما ببخش  :هیب لَنا

  (.21/331مؤمنون،  )ما را رحمت کن  :فَارحیم لنا

  .از کجا شناختی :کز چه دانستی 2137

 . 3111: اسم وی دیدم نوشته آشکار 2139

فَتَلَقَّی آدَمَ مِن رَّبةِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیهِ اِنَّةهُ وُةوَ التَّةوَّابُ    »: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف 2147

ای چند فرا گرفت، پس خدا توبۀ او بپاذیرفت،  آدم از پروردگارش کلمه: «الرَّحِیمُ

 (.2/11بقره، )پذیر و مهربان است زیرا توبه

  (.13-2/11بقره،   ) :سماعیلَّمی االَ 2151

بهشات باه سابب توسّال باه      رانده شدن از در روایات آمده است که آدم پس از  2162

د به مقام تقرّب الهی بازگشت و توبۀ او پذیرفتاه شاد   مجدّ( ص)حضرت محمّد 

  ..(تلـ . فر)

بَّةهُ فَغَةوَی    »: ۀاشاره دارد باه آیاۀ مبارکا   : توفيق هدا 2163 ثُةمَّ   *وَ عَصَةی آدَمُ رَ

بُّهُ فَتَابَ عَلَیهِ وَ وَدَی و نافرماانی کارد آدم، پروردگاارش را پاس     : «اجتَبَاَُ رَ

سپس برگزیاد او را خادایش و توباه پاذیرفت از او و هادایت      * بهره شد بی

 (. 323-21/323طه، )کرد 

  . 1: رحم ُ للعالممن 2169

2169 عر ة الوث ی:  3131 . 

 .  31« کلوال»اشاره به حدیث  2175

کسی است که از نفس خود زیادتر از دشمن که شیطان اسات،   .(تصـ ): خائف 2179

خائف کسی است که در حقیقت از هار چیازی کاه خلاق از او      .(تصـ ). بترسد

  .(.سجـ . فر)بترسد، آن چیز از آن بنده بترسد 

 .هابهترین مردمان، بهترین امّت: خيرا مم 2189
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فرمانروای روز : «مَالِکِ یَومِ الدِّینِ»: ۀم خوذ از آیۀ کریم. رستاخیز روز: یوم دین 2192

 (.3/4فاتحه، )جزا 

قَةد یَئِسةوُا مِةنَ اةخِةرَةِ     »: مردگان گورستان، ما خوذ از آیاۀ شاریفۀ   : اه  قبور 2194

که نومید به تحقیق که نومید شدند همچنان: «کَمَایئِنَ ال ُفَّارُ مِن اَصحَابِ القُبُورِ

 (.21/31ممتحنه، )دند کافران از یاران گورها ش

گویند؛ شهر مکّاه  « امّ القری»امّ القری، در هر سرزمینی، شهر بزر  را : اُمُّ القُرا 2195

وَذَا کِتَابٌ اَنزَلنةاَُ مُبةارَکٌ   وَ »: این تعبیر دو بار در قرآن آمده است .(شعـ  ،.فر)

این است کتابی مبارک کاه  : «ذِرَ أمَّ القُرَی وَ مَن حَولَهَامُّصَدِّقُ الَّذِی بَینَ یَدَیهِ وَ لِتُن

ایم تصدیق کنندۀ چیزی است که پیش از آن نازل شده است تا با آن نازل کرده

  .(42/1شوری، )و نیز  (2/92انعام، )مردم اُمّ القری و مردم اطرافش را بیم دهی 

وَ إِذ جَعَلنَةا البَیةتَ   »: ۀآیاۀ شاریف  پاکیزه دارید خانۀ مرا؛ ما خوذ از  : طَهّرا بيتی 2196

ِِ و أمنًا َو التَّخِذُوا مِةن مَّقةاِم ِابةَراوِیَم مُصَةل ی َو عَهةِدَنا إلَةی ِابةَراوِیَم َو         مََثابًَة ّللِنَّا

[ کعبه]و چون خانه : «إسمَاعِیلَ أن طَهِّرا بَیتِیَ لِلطَّائِفِینَ و العَاکِفیِنَ وَ الرُّکَّ ِ السُّجُودِ

در مقاام  [ و فرماودیم ]امنای قارار دادیام،    [ جای]ی مردم محلّ اجتماع و را برا

فرمان دادیام   ،ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید و به ابراهیم و اسماعیل

که خانۀ مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان، پااکیزه  

 (.2/321بقره، )کنید 

ال َعبَةةَ  جَعَةلَ اهللُ  »: در قرآن آماده . خدا ۀظمه؛ خانمع ۀمکّ .(کنـ ) :بيت الحرام

کعبۀ بیات الحارام را وسایلۀ باه پاا      [ زیارت]خداوند : «البَیتَ الحَرَامِ قِیَاماً لِلنَّاِِ

 (. 1/2مائده، )و نیز ( 1/91مائده، )مردم قرار داده [ مصالح]داشتن 

ن عتاهیه ازدی لغاوی  ابوبکر محمّد بن حسن ب« حسن»شاید منظور گوینده از  2119

 .(ق. ها  221 – 123)باشد « ابن درید»یا همان 

او . از ایرانیان متولّد یمان باود  . «ابوعبداهلل»ابن منبه مکنی به : وهب ابن منبّه 2123

. هاا   332)وی در سال . نخستین کسی است که در اسالم تاریخ و قصص نوشت

 ..(لغـ )افتاد  اتفاق« صنعا»د و مر  او در تولّ. وفات یافت( ق

                                                
 . 311، ص تاریخ پيامبر اسالمآیتی، دکتر عبدالحمید، . رک*( 
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 (.نیک بخت گرداند ترا)اجابت کردم ترا، خوشا به سعادتت : لبيّک و سعدیک 2133

 .اساس خانۀ کعبه، چهار چوب کعبه: قواعد کعبه 2145

 .(.مثـ  ،.فر)جاهای عبادت حاجیان  : مشاعر 2148

 .چشم معشوق .(کنـ ): نرگ  شهال 2158

 .   3312: مین ریآنی قَا ریاَل الحیق 2161

 . 3111: میاریمیمتی اِذ ریمیمت 2162

 .جواهرات شاهانه و ارزشمند: گوهرهای اجاللی 2173

2178 از ساورۀ مبارکاۀ    «...ولَمَّا جَةآءَ  »: ۀدر این بخش گوینده با استناد به آیۀ مبارک

نَةا  وَ لَمَّا جَآءَ مُوسَی لِمِیقَاتِ»: را متذکر می شود( ع)اعراف ماجرای حضرت موسی 

وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنظُر إِلَیکَ قَالَ لَن تَرَانِی ول ِنِ انظُر إِلیَ الجَبَلِ فَإنِ استَقَرَّ 

فَسَوفَ تَرَانِی فَلَمَّا تَجَلَّی رَّبةُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً وَ خَرَّ مُوسَی صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ  ،مَ َانَهُ

و چون موسی به میعااد ماا آماد و    : «حَانَکَ تُبتُ إلَیکَ وَ اَنَا أوَّلُ المُؤمِنِینَقَالَ سُب

پروردگارا، خود را به من بنمای تا بار  »: پروردگارش با او سخن گفت، عرض کرد

هرگز مرا نخواهی دید، لیکن به کوه بنگر، پس اگر بار جاای   »: فرمود« تو بنگرم

پس چون پروردگارش به کوه جلاوه  « دیدخود قرار گرفت، به زودی مرا خواهی 

نمود، آن را ریز ریز ساخت و موسی بیهوش بر زمین افتاد و چون به خاود آماد   

اعاراف،  )به درگاهات توباه کاردم و مان نخساتین مؤمناانم       ! تو منزهی»: گفت
1/341) . 

  .(.شعـ  ،.فر)عاشق  ؛بی قرار و دلباخته .(کنـ ): بی دل 2179

ای که عقل کلّ از دیدن این شاکوه و  تگان نور باران شد به گونهکوه طور از فرش 2195

 .عظمت حیران شد و در شگفت بماند

سانی است کاه آمار اعماال    های نف؛ در اینجا به معنی خواهشامر کننده: امّاره 2197

وَ مَةا اَبَةرِّیُ نَفسِةی اِنَّ    »: ۀاین کلمه م خوذ است از آیاۀ شاریف  . شود شیطانی می

هار   ،کنم نفس خودم را به درستی که نفاس  و تنزیه نمی: «مَّارَة  بِالسُّوءِالنَّفنَ الَ

  (.32/11یوسف، ) است آینه امر کننده امّت به بدی

( نفیسای )نفس ملکی، روحی که متّصف به صفات حمیده باشد  :نف  مطمئنّه 2211
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هَةا الةنَّفنُ   یَةا اَیَّتُ »: ۀما خوذ از آیاۀ شاریف   . نفوس انبیا و اهل عصمت و اولیاء اهلل

خشانود و  ! ای نفاس مطمئنّاه   : «ارجِعی اِلَی رَبِّةکَ رَاضِةیَةً مَرضِةیَّةً    * ةُالمُطمَئِنّ

 . (21-21/ 19فجر، )خداپسند به سوی پروردگارت باز گرد 

  (.  2311)موسی بیهوش شد : خَرَّ موسی صاع ا 2213

 .  3111: لِی مینی اهلل 2215

وَ اتلُ مَا اُوحِیَ اِلَیةکَ مِةن کِتَةابِ  رَبِّةکَ الَ     »: ۀآیۀ مبارکاشاره دارد به  :ما اَ حی

از کتاب پروردگارت هر چه بر تو وحی : «مُبَدِّلَ لِ َلِمَاتِهِ وَ لَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَداً

ای نیست و تو جز او پناهگاهی شده است، تالوت کن، سخنان او را تغییر دهنده

  (.31/21کهف، )یابی نمی

 .  3111  :لَعیمرک 2216

 .  322:  یانشَقَّ ال َمیر

وَ لَةوالَ فَضةلُ اهللِ عَلَیةکَ وَ رَحمَتُةهُ     »: ۀم خوذ از آیۀ مبارک :کَانَ فَضلُ اهللِ عیلمک

نةةَکَ مِةن شَةیءٍ    ولَهَمَّت طَّائِفَة  مِّنهُم أَن یُضِلُّوکَ وَ مَا یُضِلُّونَ ااِلّ أَنفُسَهُم وَ مَا یَضُرُّ

اَنزَلَ اهللُ عَلَیکَ ال ِتَابَ وَالحِ مَةَ وَ عَلَّمَةکَ مَةالَم تَ ُةن تَعلَةمُ وَ کَةانَ فَضةلُ اهللِ       وَ 

اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نباود، گروهای از کاافران    : «عَلَیکَ عَظِیماً

قصد آن داشتند که تو را گمراه کنند، ولای آناان جاز خاود را گماراه نکنناد و       

و خدا بر تو کتاب و حکمت نازل کرد و چیزهاایی باه   . رسانندهیچ زیانی به تو ن

ای و خادا لطاف بازر  خاود را بار تاو       دانساته تو آموخت که از این پیش نمی

  (.4/331نساء، )ارزانی داشت 

 .(.لغـ )مابقی، باقیمانده و بازمانده  :ماباقی 2218

 (. 119( ) ص)اشاره دارد به شب معراج نبی اکرم  :شب اسری 2219

کنناد،  دو فرشته که اعمال آدمی را ثبت می ،گرامی نویسندگان: کراماً کاتبين 2211

 * کِرَامةاً کَةاتِبیِنَ   * وَ اِنَّ عَلَةی ُم لَحةافِظینَ  »: ، سورۀ انفطاار 33ناظر است بر آیۀ 

کاتباانی  * اند حال آن که برای شما محافظانی گمارده شده: «یَعلَمُونَ مَا تَفعَلُون

 (.31-32/  12انفطار، )کنید دانند که شما چه میمی *بزرگوار 

در عرفان نظری و حکمات اشاراقی و    .(تصـ )هویدا شدن، جلوه کردن : تجلّی 2224
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مراد از تجلّای، انکشااف شامس حقیقات     . ذوقی، خلقت جهان، تجلّی حق است

لَّةی  فَلَمَّةا تَجَ »: ۀو در این بیت م خوذ است از آیۀ شریف .(سجـ  ،.فر)حقّ است 

چون پروردگارش بر کاوه تجلّای کارد،    : «رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَکّاً و خَرَّ مُوسَی صَعِقاً

 .(1/341اعراف، )وار آن را ریزه ریزه کرد و براوفتاد موسی مدهوش

 .(1/19، آل عمران) «کُن فَیَ ون» :ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک: «کُن»امر  2231

خادا  : «فَاهللُ خَیر  حَافِظاً وَ وُوَ أَرحَمُ الةرَّاحِمیِنَ »: ۀبه آیۀ شریف اشاره دارد: حافظ 2234

 . (32/24یوسف، )ترین مهربانان بهترین نگهدار است و اوست مهربان

 .(.مثـ  ،.فر)تصدیق کردن، پاسخ دادن، بله گفتن : نَع م گفتن 2253

  .(.شعـ  ،.فر)تسلیم شدن؛ سجده کردن  .(کنـ ): سر نهادن 2254

 ۀهما )ساازد  گویاد و ناه مای   شنود، نه ساخن مای  بیند و نه میاین زمان نه می 2261

  .( 4431)و نیز ( حواس خود را از دست داده

 .در این هنگام، بی آنکه حمله برد، پیروز شد و بی سیر و گردش شهرت یافته 2262

 ..(مثـ  ،.فر)قدرت و خواست خدای متعال : قَد ر 2263
اسرار تقدیر و سرنوشت الهی؛ عبارت اسات از آنچاه حاق داناد از هار       :سرّ قَد ر

  .(.لغـ )چیزی در ازل 

 .پیوسته، دائم :  ینقطع 2266

. پیش از این او برای خدا بود، اینک خدا برای اوست: کان هلل شد کنون اهللُ له 2267

ا باشد خدا او راسات  ر که خدا ره: «مَن کانَ هللِ کانَ اهللُ لَهُ»: اشاره دارد به حدیث

 : فرمایدمولوی می. (39احادیث مثنوی، ص )

 ای در مااا مضااا کااان هلل بااوده »

 

 «تا که کانَ اهلل پیش آیاد تارا   

  (1، 4مثنوی، )                 
2269  و تقاضای دیدار ( ع)در این بخش، گوینده اشاره دارد به داستان حضرت موسی

به کوه طور، برای دیدار او و تجلّی خدای تعاالی  حق تعالی و رفتن او به امر خدا 

بر کوه و شکافته شدن آن کوه عظیم و بیهوش شدن موسی از هیبت آن تجلّای  

 (. 2311)  که در قرآن کریم و قصص انبیا مفصالً آمده است

 .بیست و چهار هزار :اربع و عشرین هزار 2271

  .رهفتاد و چهار هزا: اربع و تسعين هزار 2273
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 .لقای خداوند، که برخی منکر آنند: مصرع اول 2277

  (. 991)سورۀ اعراف  341اشاره دارد به آیۀ : موج اَرنی 2279

گفت پرودگار من، آفریدگار من، اشتیاق من بساوی توسات، دیادن    ...: قالَ ریبّی 2283

  .به من نگاه کن ،کشدصورت من طول می

 .   991: لَن ترانی 2284

 .«کُن فیکون»: اشاره دارد به فرمان خلقت: انکُن فک 2287

2289 

2295 

 .بکار رفته است( ترسان)= « هایم»به جای : مهّيم

 .با کریمان کارها دشوار نیست: برگرفته از مثنوی است: مصرع دوم

 .  991: خَرَّ موسی صاع ا  2318

 .(. ثر ،.فر)خود شدن، از پای افتادن از خود بی. خودیبی .(کنـ ): از دست شدن

 . کامالً بیهوش شد: کلّی شد ز دست

 .هفتاد هزار :سبعين آ ف 2319

2319 خدا حضرت آدم را  :خَلَقَ اهللُ آدیمی بِمیاه   کُتِب التَورف  بِمیاه   غَرسی الارِد س بِماه

به دست خود آفرید، کتاب تورات را به دست خود نوشت و بهشت را باه دسات   

  .خود بوجود آورد

 .جانب خدا ؛روی خدا :وجه اهلل 2326

و بهتاری هسات، مارا بادان      اگار ذکار واالتار   : تری ارشاد کـن گر بود فاض  2331

 .کن راهنمایی

  .پروردگار بندگان: ربّ العباد 2343

 .  3312: الحقأل ر مین ریآنِی قَا 2349

  .341 : لی مینی اهلل

2364-2363    2139. 

 .دست خدا: یداهلل

باه  )فرمود برای من هایچ نزدیکای   ( حق تعالی)کیست که حتّی او ( ص)د محمّ

کیسات کاه   ( ص)ایان محمّاد   )نیست مگر به واسطۀ عشق و محبّت او ( خدای

 !( توانم قرب الهی بیابم خدا فرمود جز با عشق او نمی

ای موسای ساعی کان آرام باشای، بای قاراری و       : موسی تأنی را شتاب! هان 2366
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 !ناآرامی نکن
 (. 31) « لوالک»ها اشاره دارد به حدیث بیت 2372-2369

 .(. لغـ )زیرزمین  ؛تحت الثری :تحت الثرا

نام درختی اسات در بهشات کاه در هار خاناه از اهال بهشات،        : درخت طوبی 2382

 .(.لغـ )های گوناگون و خوشبویی از آن حاصل آید شاخی از آن باشد و میوه

وَ مِةن  »: در قرآن کریم آمده اسات  .(آنند )روز قیامت زمان بین مر  و : برزخ 2384

و پشت سرشان تاا روز قیامات ماانعی اسات کاه      : «وَرآئِهِم بَرزَخ  إِلَی یَومِ یُبعَثُونَ

 .  .(سجـ  ،.فر)روح اعظم  .(تصـ ) ؛(21/311مؤمنون، )بازگشت نتوانند 

 !محمّد کیست : م ن محمّد 2389

مقام قرب اسمایی است که مقابلۀ میان اسماء الهای   .(تصـ ): مقام قاب و قوسين 2412

  (. 312)  سورۀ نجم  9ها در دایرۀ امر الهی، اشاره دارد به آیۀ و دوگانگی آن

  . 313 : ما زیاغ البصر 2413

 .  2211 :ما ا حی 2415

 .  5 :رحم ُ للعالممن 2416

جایگااه فارود او   . ه باد منزلگااهی اسات   منزلگاه او چا : صیاری هیذا نُزلُ  بِئس المی ر 2412

 . بدترین جایگاه گردید
  (. 31)  « لوالک»اشارۀ دیگری است به حدیث  2414-2413

  .خدا پرستان، خداگویان ؛معتقدین به خدا: قائلون اهلل 2419

 .«گماشممی»: باید تلفد شودشود؛ تلفد نمی« ت» :گماشتممی

 .کردممیآتشفشان به پا  : مصرع نخست 2424

 ؛.(شعــ   ،.فـر . )فلک اول که فلک ماه است ؛آسمان نیلگون .(کنـ ) : چرخ کبود 2432

گوینده در مصرع دوم اشاره دارد به گاردان باودن چارخ کباود، کاه از       .ضحـ )

 (.باورهای نادرست قدماست

 . .(شعـ  ،.فر)صفا، رونق  ؛شادابی و طراوت .(کنـ ): آب و تاب 2434

  . 121: افشافیاعیلُ اهلل م

 . .(لغـ )که مصادف با دهم محرّم است ( ع)عاشورا، روز شهادت امام حسین  :عاشور 2453

 .رها شدن از گرفتاری .(کنـ ): پای از گِ  برون آوردن 2461
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هاای آسامانی   این فرقه، همگی باه کتااب  : بر کُتب ایمان بودشان سر به سر 2471

  .ایمان دارند
 : ه دارد به مفهومبیت اشار 2516-2514

 : فرمایدموالنا می «کُلُّ شَیءٍ یَرجِ ُ اِلی اَصلِهِ»

 هر کسی کو دور ماند از اصل خاویش »

 

 «باز جوید روزگار وصل خاویش  

  (4، 3مثنوی، )                 
 .(.غيا ) خوب استخوشا، مدح است به معنی : حبّذا 2521

  .(.شعـ . فر)خدای را سپاس : حمدهلل 2525

اناد  کسانی که بر سبیل حال به حاالت و مقامات رسایده  .(تصـ ) :ارباب وجد 2528

 .(.سجـ  ،.فر)نه بر سبیل تقلید عبارات و مقال 

حاافد  . شیفتگان ؛اهل وجد و حال، اهل ذوق و طرب: ارباب وجد و اه  حال

 :فرمایدمی

 «ل، درِهای و هو ببستبر اهل وجد و حا          مطرب چه پرده ساخت که در پردۀ سماع»

  (11 ،حافد)                       
شاهدی که در آن هار بیات انتخاابی از مثناوی     « گلشن توحید»اشاره دارد به  2531

 .بیت شرح کرده است 1مولوی را در 

 چهل هزار :اربعين آ ف 2536

. نکشور و فرمانروایی در مالکیّات کسای در آماد   : مُلک در مِلک کسی شدن 2541

 : چنین آورده است« نامهشرف»نظامی گنجوی در 

 «به میدان فراخی، روان کرد رخش         چو شد مُلک در مِلک آن ملک بخش»

  (241نظامی، شرف نامه، )       
 .(.مثـ  ،.فر)صوفیان  ،اولیاء اهلل، اهل حق و حقیقت: اه  معنی 2544

ا و در جنوب ایران که امتداد دریای هناد  دریای عمان است در قارّۀ آسی: بحر عمان 2549

 .(. لغـ )پیوندد باشد که از راه تنگۀ هرمز به خلیج فارس میبه طرف شمال می

 . 341 :... لی من اهلل 2551

 .خدا، پروردگار توست: اهللُ ربک 2554

 دهام، در دهاانش قارار مای   . به زودی پیامبری مانند تو مقیم خواهد شاد : معنی بيت 2559

 (.نهمکالم خود را در دهانش می)نچه در دهان من است آ
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 .(.  شعـ  ،.فر) اعراض و دوری کردن ،نافرمانی کردن .(کنـ ): سر پيچيدن 2563

 2565  از صاحابه حضارت   . ابان ساالم بان الحاارث االسارائیلی      : عبداهلل بن سـالم

ن هنگامی که حضرت رسول به مدیناه رفات، اساالم آورد و در شا     ( ص)محمّد

اسارائیل بادان   یکای از بنای  : «بَنِی إسةرَائِیلَ  مشَهِدَ شَاوِدٌ مِّن»: ۀاوست آیۀ مبارک

هر کس آگاهی : «مَن عِندََُ عِلمُ ال ِتابِ»: و نیز آیۀ (42/31احقاف، )شهادت داد 

وی با عمر در فتح بیت المقادّس و جابیاه   . (31/41رعد، )داشته باشد از کتاب 

 .(. لغـ )در مدینه درگذشت ( ق.  ها 41)حاضر بود و به سال 

که تو فرزناد ساالم   »: به او گفت( ص)پس پیامبر  :... فَ الَ لَ ُ النبیّ علم  السَّالم

ترا به خدایی که تورات را ناازل کارد،   »: گفت. «آری»: ابن سالم، هستی  گفت

 «یابی ترا سوگند به پروردگار آیا صفت مرا در کتاب خدا می

باه خادایت   )گفت به پروردگارت بپیوناد ابان ساالم    : ریبَّکی ابن سالمقالَ اَنسُب  2571

 (.متوسّل شو و ایمان بیاور

 خدای متعالی و بلند مرتبه ،العُلیربّ: ریبّ العُال 2572

 (.332/3اخالص، )بگو خدا یکتاست : قُل هُوی اهلل اَحیا 2573

 (.  143)نیاز؛ بی : ص م د

 .ضحــ  . )دهم اینکه تو رساول خادا هساتی   شهادت می: هللاَشهیاُ اَنَّکی رسول ا 2574

 (.شهادتین را ادا کرد و مسلمان شد

 .(. مثـ  ،.فر)کتاب خداوند متعال؛ قرآن مجید : کتاب اهلل 2576

 .سپاس خدای راست: شکر هلل 2577

شاوِداً وَ مُبَشِّةراً   یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا اَرسَلنَاکَ»: ۀم خوذ است از آیۀ شریف مصرع اول 2581

دهنده باشای  دهنده و بیمی پیامبر ما تو را فرستادیم تا شاهد و مژدها: «وَ نَذِیراً

 (. 11/41احزاب، )

توان مصارع  و نیز می .ضحـ . )تو بنده و پیامبر من هستی: اَنتی عبال   ریسولی

 (. نظیررا چنین معنا کرد که تو بندۀ منی و پیامبری هستی بی

 ..(ثر ،.فر)هر شخصی که بدون طلب همراه مردم به دعوت رود  .(مجـ ): طفي  2581

 .به این دلیل، امّتت، بهترین امّت شده است: مصرع دوم 2582
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فَبِمَا رَحمَةة  مِّةنَ   »: ۀم خوذ است از آیۀ شریف: نه تو فظّی نه غليظی نه صخاب 2583

باه سابب رحمات    : «القَل ِ الَنفَضُّوا مِن حَولِةکَ اهللِ لِنتَ لَهُم وَ لَو کُنتَ فَظّاً غَلِیظَ  

ها این چنین خوشخوی و مهربان هساتی، اگار تنادخوی و    خداست که تو با آن

  (.1/319آل عمران، )شدند سخت دل بودی، از گرد تو پراکنده می

  1: رحم ُ للعالممن 2594

 .نیست خدایی مگر او :الَ   اِالّ اهلل 2587

کعب بن ماتع الحبر مکنی به ابواسحاق، تاابعی اسات و از یحمیار    : کعب احبار 2589

اخباار  . گویناد نیاز مای  « کعاب الحبار  »او را  ؛بود که در زمان عمر، اساالم آورد 

اعاالم زرکلای، ج   )است « اسرائیلیات»بسیاری از او روایت شده است که بیشتر 
 .(.  ، به نقل از لغا 131، ص 1

 . یافتیم( تورات)گفت همانا در کتاب : فی الکتابقالَ اِنَّا قَا  یجیانا  2591

که بندۀ برگزیدۀ من نه خشن است و نه تنادخو،   :... عیبالی المُختاری ال فَظّ غلمظ 2593

 .گیردکند و نه خشم او را مینه داد و فریاد می

  .بهترین مردمان ؛خیرالوری :خيرالورا 2611

کاه باه ترتیاب در    ( ص)وفات حضرت محمّد ای دارد به زادگاه و سرزمین اشاره 2614

 . مکّه و مدینه اتّفاق افتاد

  .(.لغـ )بدانجا هجرت کرد ( ص)شهری که رسول اکرم  ؛یثرب ،مدینه :طيب ه
تولاد و  ، ناصرالدین محماد بان طغریال بان عباداهلل ابان صایرفی       : ابن طُغری  2617

دند، اماا وی در  نیاکانش از مردم خوارزم بومحدث،  ،قمری (111 -291) :وفات

از اباوبکر بان عبادالکریم و علای بان اباراهیم مطع ام و        . کرد دمشق زندگی می

ای بلند یافت و شاگردان بسایاری   او در دمشق آوازه. بسیاری دیگر حدیث شنید

ساالی، در   سارانجام در میاان  . دانناد  او را از محادثان قاوی نمای   . را تربیت کرد

 .کتاب الشفاء من ٔبعون حدیثاً منتقاهار: از آثار وی. نزدیکی حماق درگذشت

او یکای از  . باود « ساالومه »و نام ماادرش  « زبدی»نام پدرش . زبدیابن: یوحنّا

وی رؤیاا و  . هاای چهارگاناه اسات   دوازده حواری مسیح و صاحب یکی از انجیل

  .(.لغـ )نوشت های حضرت مسیح را میمکاشفه

 .(.سجـ  ،.فر)ستدالل علم به شیء به واسطۀ ا.( تصـ ): ایقان 2619



 دیحمّم ةنامشوق  111
 

 .از پدرم :مِن اَبی 2611

 .کشندکنند و نه او را میاو را تحمل نمی :ال فُطم ُوهُ  ی ال هُم فی تُلُوا 2613

 .پدرم :اَبی 2616

 پدر: اَب 2617

  223:  یاهللُ فیهال مین فیشَا 2641

 2642   دست بردن و عوض کردن :تبدی  کردن . 

ة اِکرَاَََ فِی الدِّینِ قَةد  »: ۀم خوذ از آیۀ مبارک: کرده با دین اختيارحق شما را  2648

راهاه باه خاوبی    در دین هیچ اجباری نیسات و راه از بای  : «تَّبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ

  (.2/212بقره، ) آشکار شده است

پرنادۀ کاوچکی اسات کاه آن را     « سَالوی »و « تارنجبین « »مَن»: م نّ و س لوی 2649

( ع)نیز غذایی که خداوند به دعای حضارت موسای   . گویند« سمانه»یا « وَشم»

گرفتند که در های سرگردانی از آن بهره میبرای بنی اسرائیل فرستاد و در سال

وَ اَنزَلنَةةا عَلَةةیهِمُ المَةةنَّ »: در قاارآن آمااده اساات. اثاار ناسپاساای، منقطااع گردیااد

؛ برخاای (1/321اعاراف،  )ساالوی  فارو فرسااتادیم بار ایشااان مانّ و   : «وَالسَّةلوی 

 .(.، تلـ .فر)اند را بلدرچین دانسته« سلوی»

یةدَنَّ ُم وَ لَةئِن   زِ وَ إِذ تَأَذَّنَ رَبُّ ُم لَةئِن شَة َرتُم أل  »: ۀبیت اشاره دارد به آیۀ شریف 2651

 و پروردگارتان اعالم کرد که اگر مرا سپاس گوییاد، بار  : «کَفَرتُم إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ

افزایم و اگر کفران کنیاد، بدانیاد کاه عاذاب مان ساخت اسات        نعمت شما می

  (.34/1ابرهیم، )
مانّ و  بنی اسرائیل چهل سال در بیابان ماندند و همه روزه بار ایشاان مائاده از     2653-2652

تاوانیم  کردند که ما نمیبنی اسرائیل به موسی اعتراض می... شدنازل می سلوی

استفاده کنیم و تقاضای پیاز و سبزی و سیر و عادس و   مدام از یک غذای واحد

وَ اِذ قُلتُم یَةا مُوسَةی   »: امثال آن داشتند و بدین دلیل مائده آسمانی منقطع شد

بَقلِهَةا وَ   ملَن نَّصبِرَ عَلَی طَعَام  وَاحِدٍ فَادعُ لَنَا رَبَّکَ یُخرِج لَنَا مِمَّا تُنبِتُ األروُ مِةن 

وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا قَالَ اَتَستَبدِلُونَ اَلَّذِی وُةوَ اَدنَةی بِالَّةذِی وُةوَ خَیةر        قِثَّآئِهَا و فُومِهَا

هرگز صبر نتوانم !که گفتند ای موسیو هنگامی: «اوبِطُوا مِصراً فَاِنَّ لَ ُم مَّا سَأَلتُم
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کرد بر طعام واحد، پس بخوان برای ما پروردگارت را که بیرون آورد برای ماا، از  

رویاند زمین از سبزیش و خیارش و سیرش و عدسش و پیازش، گفات  ه میآنچ

باه مصار   ! کنید آنچه را که فروتر است به آنچه کاه آن بهتار اسات    آیا بدل می

 (.2/23بقره، )... بازگردید که آنچه که خواستید در آنجاست
 :این مضمون در مثنوی معنوی اینگونه بیان شده است

 ق ادباز خادا جاویایاام تاوفاای  »

 ادب نه تنها خاود را داشات باد   بی

 رساید ماائاده از آساماان در ماای 

 در مایاان قاوم ماوسی چند کاس 

 منقطع شد خوان و ناان از آسامان 

 

 بی ادب محاروم ماناد از لطاف ربّ    

 بالاکاه آتاش در هامااه آفاااق زد  

 گفات و شانید  شری و بیع و بای بی

 ادب گافاتند کو سایر و عادس  بای

 «زرع و بایل و داسمان مااناد رناج

 (11-12، 3مثنوی، )           
 :فرمایدو در جایی دیگر حضرت موالنا می

 ابار ماوسای پارّ رحاماات برگشااد  »
 از بارای پاخاتااه خاااوارانِ کَارَم
 تا چهل سال آن وظیافااه و آن عطاا  
 تا هم ایاشاان از خسایاسی خاساتند 
 جامالاگای گافاتند با موسی ز آز

 گدا رویی و حارص و آزشاان   ز آن

 

 پخته و شیرین و بی زحمت باداد  

 رحاماتاش افراخت در عالم عَلَام 

 کام نشد یک روز زان اهال رجاا  

 گانادناا و تَارّه و خاس خواستند

 باقال و قاثّا و عادس، سیر و پیااز 
 «ماناقطع شد منّ و سلوی ز آسامان 

  (1111-1111، 3مثنوی، )   
اِنَّ الَّذِینَ یَ تُمُونَ مَةا اَنةزَلَ اهللُ مِةنَ ال ِتَةابِ وَ     »: ۀبه آیۀ شریف اشارۀ ظریفی دارد 2683

یَشتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِیالً أولَئِکَ مَا یَأکُلُونَ فِی بُطُونِهِم ااِلّ النَّةارَ وَ الَ یُ َلِّمُهُةمُ اهللُ یَةومَ    

آناان کاه پنهاان دارناد آیااتی از کتااب       : «القِیَامَةِ وَ ال یُزَکِّیهِم وَ لَهُم عَذَابٌ أَلِةیمٌ 

آسمانی را که خدا فرساتاده باود و آن را باه بهاای انادک فروشاند، جاز آتاش         

از پلیادی،  )هاا ساخن نگویاد و    برند و در قیامت خدا باا آن جهنّم در شکم نمی

پاکشان نگرداند و هم آنان را در قیامات عاذابی دردنااک خواهاد باود      ( عصیان

 (.2/314بقره، )

هماناا خادا   : «اَنَّ اهللَ یَعلَمُ ما یُسِرُّونَ و مَا یُعلِنُةونَ »: ۀبیت اشاره دارد به آیۀ شریف 2684

بقاره،  )ساازند  دارند و هر چه را کاه آشاکار مای   داند هر چه را که پنهان میمی
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2/11.)  

 .پای بند بودن، گرفتار بودن.( کنـ ): دامن گير بودن 2685

2687  وَ وَصَّینَا اإلنسَانَ بِوَالِدَیةهِ حَمَلَتةهُ اُمُّةهُ وَونةاً     »: ۀخوذ از آیۀ شریفم  :...اَنِ اشکُرلِی

ماا باه هار     و: «عَلَی وَون  وَ فِصَالُهُ فِی عَامَینِ أَنِ اش ُرلی وَ لِوَالِدَیکَ إِلَیَّ المَصِةیرُ 

انسانی سفارش کردیم که در حقّ پدر و مادر خود نیکی کن، خصوص مادر کاه  

فرزند برداشته و تا مدّت دو سال که طفل را از شیر باز گرفته بار  چون بار حمل 

رنج و ناتوانیش افزوده است، شکر من و شکر پادر و ماادرت باه جاای آور، کاه      

 (.13/34لقمان، )بازگشت خلق به سوی من خواهد بود 
ص  ،3جامع الصغیر، ج )بهشت زیر قدم مادران است : اََللینَّ ُ تَحتی اَقاامِ االُمَّهاتِ

121.) 

فةی  : البرکَةةُ فةی ثَالثةة    »: فرمایناد مای ( ص)حضرت رسول : البرک ُ فی المشوره

در جماعات در تردیاد   : برکات در ساه چیاز اسات    : «الجماعَةِ، وَ الثَّریدِ والسُّحُور

فَةاِنَّ  » :و نیاز ( 491، ص3جاامع الصاغیر، ج   )کردن در غذا و ساحری خاوردن   

لادرراخبار، ج   لجامعةة بحار االنوار ا) مبارک است  یرا مشورتز: «المَشُورَةَ مُبارَکَة 

  (.311، ص12

-بسط من، شادی و غم من، هماه باه تاو برمای     قبآ و: گویدبلوقیا به مادر می 2691

   )باه والادین خاود احساان کان       کان و  پروردگار گفت مارا شاکر  . گردد

2687.) 

(  2211)« االُمَّهةات  الجَنَّةةُ تحةت اَقةدامِ   »: بیت اشاره دارد به حدیث نبوی 2692

 :فرمایدموالنا در این باب می
 با تو او چون است من هستم چناان »
 

 «زیاار پااای مااادران باشااد جنااان 
  (114، 1مثنوی، )              

ِرضةا الةرَّّب فةی ِرضَةا الوالِةَدیِن َو سُةخُطُه فِةی        »: فرمایاد مای ( ص)رسول اکرم  2695

ی پادر و ماادر اسات و دلگیاری وی، در     خشنودی خادا در خشانود  : «سُخطِهُما

 (.111، ص 3نهج الفصاحه، ج )دلگیری آنهاست 

وَ الَّذِینَ استَجَابُوا لِرَبِّهِم وَ أقامُوا الصّلَوةَ وَ »: ۀم خوذ از آیۀ شاریف : «اَمرُهُم شُورل» 2697
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گارشاان را  و آناان کاه دعاوت پرورد   : «أمرُوُم شُورَی بَینَهُم وَ مِمَّا رَزَقناوُم یُنفِقُون

گذارند و کارشان بر پایۀ مشورت با یکدیگر اسات و از  گویند و نماز میپاسخ می

 (.42/11شوری، )کنند ایم انفاق میآنچه به آنها روزی داده

 .(.لغـ )آنچه گذشت، گذشته ( مامضی): ما م ضا 2711

رتار و بزرگاوار   ب: «العَةالَمِینَ فَتَبَارَکَ اهللُ رَبُّ »: م خوذ از قرآن مجید: ریبُّ العیالممن 2714

 (.41/24مؤمن، )است خدا، آن پروردگار جهانیان 

أکبَرُ ال َبائِرِ اإلشراکُ بِاهللِ وَ قَتةلُ  »(: ص)مفهوم بیت م خوذ است از حدیث نبوی  2715

بزرگترین گناهان بزر  شرک به خدا و : «النَّفن و عُقُوقُ الوالِدَینِ و شَهادَةُ الزوُّرِ

، 3نهج الفصااحه، ج  ) و بد رفتاری با پدر و مادر و شهادت دروغ است قتل نفس
 (. 212ص 

 :ثَالثَةة  الیَنفَة ُ مَعَهُةنَّ عَمَةل     »(: ص)بیت اشاره دارد به حدیثی از حضرت محمّد  2716

سه گناه است که با وجاود آن  : «ألشِّرکُ بِاهللِ وَ عَقوقُ الوالِدَینِ و الفِرارُ مِنَ الزَّحفِ

شریک قرار دادن برای خدا و ناخشنودی پادر و  : ار نیکی سودمند نیستهیچ ک

 (.411، ص 3نهج الفصاحه، ج )مادر و فرار از جنگ 

 .  2291 :چون بود مادر پدر راضی ازو 2717
2719-2718  2111.  

2712   (.ص)از صحابه نبی اکرم : علقمه  

بیشاتر لقاب اماماان و پیغمبار      .ضحــ  )پیشاوای پرهیزگااران   : امام المتّقين 2714

 .(.لغـ ) (باشد

ل ورع اوّ... ترقّی نفاس از وقاوع در منااهی اسات     .(تصـ )پرهیزگاری : ورع 2718

. زهد است و زهد، اوّل توکّل و توکّل اوّل قناعات اسات و قناعات اوّل صابر    

دل و حفاد   ۀاز مقامات است و خودداری از اباحات را گویند، تصایف « ورع»

 .(. سجـ  ،.فر)زبان 

  .(.، ثر.فر)فایق آمدن، پیشی گرفتن .( کنـ ): گوی بردن

 .(.، ثر.فر)خوشرو، شادمان  .(مجـ ): تازه روی 2742

در وقت نزول حوادث گویند برای امان خواساتن؛ زینهاار،   ( صوت است): اَ َمان 2762

 .(.لغـ )زنهار 
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 .وانم ببینمتنمی! توانم شاهد باشم چطور می!: کی توانم دید  2766

به هنگام مر ، از گفاتن شاهادتین نااتوان و    : وقت مردن از شهادت ماند او 2776

  .شودعاجز می

 . 2112: گر پدر مادر زتو خشنود نيست 2781

 .فرزند .(مجـ ) نور چشم :قرّت العين 2792

 .به جایِ: در ب د ل 2798

  .بدین آرزو و امید که: بوکه 2816

  .(.، ثر.فر)تاراج نمودن؛ گمراه کردن  .(کنـ )ه زدن را: ره زدن 2816
هر چاه بار روی   : «کُلُّ مَن عَلَیهَا فَان » : در قرآن مجید آمده است :کُلُّ عیلَمها فان 2822

 (.11/22رحمن، )زمین است فانی شونده است 

2827   جِر فِةی سَةبِیلِ   وَ مَن یُهَا»: این آیۀ شریفه در سورۀ نسا آمده است...:  ی مین فیخرُج

بَیتِةهِ مُهَةاجِراً اِلَةی اهللِ وَ     ماهللِ یَجِد فِی االَروِ مُرَاغَماً کَثیراً وَ سَعَةً وَ مَن یَخرُج مِن

و هار  : «رَسُولِهِ ثُمَّ یُدرِکهُ المَوتُ فَقَد وَقَ َ اَجرَُُ عَلَی اهللِ وَ کَةانَ اهللُ غَفُةوراً رَّحِیمةاً   

هاا خواهاد   های فراوان و گشاایش زمین اقامتگاهکه در راه خدا هجرت کند، در 

اش باه  مهااجرت در راه خادا و پیاامبر او، از خاناه    [ باه قصاد  ]یافت و هر کس 

درآید، ساپس مارگش در رساد پااداش او قطعااً بار خداسات و خادا آمرزنادۀ          

 (.4/311نساء، )مهربان است 

ا االَعمَالُ بِالنِّیّةاتِ وَ اِنَّمةا   إِنَّمَ»: فرمایدمی( ص)نبی اکرم ...: فَمین کان هِلرَتُ ُ اِلی

: «لِ ُلِّ امرِئ  مَانَوَی فَمَن کانَت وِجرَتُهُ إِلیَ اهللِ وَ رَسُولِهِ فَهِجرَتُةهُ إِلَةی اهللِ وَ رَسُةولِهِ   
ارزش اعمال فقط بستگی دارد به نیّت هارکس، آنچاه را نیّات نماوده نصایبش      

ول خدا مهاجرت کند، چناین  گردد هر کس به انگیزۀ الهی و قصد دیدار رسمی

 (. 233، ص 21بحاراالنوار، ج )هجرتی به طرف خدا و رسول است 

: فرمایاد مای ( ص)حضارت محمّاد    ؛سفر کنیاد و ساود ببریاد    :سافِر ا   تَغنِمُوا 2829

سفر کنید تا تندرست باشاید و سافر کنیاد تاا     : «سَافِروا تَصِحُّوا سافِروا تَغنَموا»

  (.223، ص 11، ج بحاراالنوار)سود ببرید 

 .(.لغـ )ای نیست آنچه ضروری است، آنچه از آن چاره: ما بد 2832

این کالم که منسوب باه ابوساعید اباوالخیر اسات بادین      : لَمسی فی جیمبِی سِویل اهلل 2834
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. ام غیار خادا نیسات   در جبّاه : «لَینَ فی جُبَّتی سِوَی اهلل»: صورت ضبط شده است

 :فرمایدموالنا در این باب می
 ام اِالّ خااادا نیاسات انادر جابّه»
 

 «چند جویی بر زمین و بار ساما    
  (2321، 4مثنوی، )             

فقر موجب مباهاات مان اسات    : «اَلفَقرُ فَخرِی»: اشاره دارد به حدیث نبوی: فَ رُ فَخرِل 2838

 :موالنا در این مورد فرموده است (.21احادیث مثنوی، ص)
 از گزافست و مجااز  "فقر فخری"»
 

 «صد هزاران عزّ پنهانسات و راز  
  (2111، 3مثنوی، )          

 .  2111: ف رُ فخرل 2841

 (.311 )پشت کردن، روی برگردانیدن .( کنـ : )رو تافتن

  . 313 :مازاغَ البصر

  .در تصّرف خدا بودن: در قبضۀ خدا بودن 2845

 .  211: برد و سالم آید از آتش برون 2849

اَلةَّذِینَ ءَامَنُوا وَ عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَی »: ۀم خوذ است از آیۀ شاریف : حسن مآب 2851

اند، خوشا باه  کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده: «لَُهُم وَ حُسنُ مَأب 

  (.31/29رعد، )حالشان و خوش سرانجامی دارند 

کرده، آنچه خدا نهی فرموده است نقل است از نبی  آنچه خدا حرام: ما نهی اهلل 2852

اَلمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِموُنَ مِن لِسانِهِ وَ یَدَِِ وَ المُهَاجِرُ » :فرمایناد که می( ص)اکرم 

مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از زبان و دست : «مَن وَجَرَ مَانهی اهلل عَنه

پیاام  )بماناد   منهیات الهی بر کناار از او در امان باشند و مهاجر کسی است که 
 (.241پیامبر، ص 

  .(.، سجـ .فر)سرور و پایکوبی؛ دست افشانی صوفیان  .(تصـ ): سماع 2853
در هماان جاا کاه جنّات     : «عِندَوَا جَنَّةةُ المَةأوَی  »: م خوذ از آیۀ: جنّت المأوی 2861

 (.11/31نجم، )الم وی است 

 .  2112: اَلمُهاجِر میا نَهیی اَهلل 2863

در : «خَسِةرَ الةدُّنیَا وَاألخِةرَةَ   »: این مفهوم م خوذ است از آیۀ :خاسر دنيا و عقبا 2867
  (.22/33حج، )دنیا و آخرت زیان بیند 
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: «الَتَخَةف و التَحةزَن  » :ۀم خوذ از آیاۀ شاریف  . مترس، بیم نداشته باش:  تَخف 2871
 (.29/11عنکبوت، ) نترس و غمگین مباش 

و باه   3112از انبیای بنی اسرائیل، پدر حضارت سالیمان، وی در ساال    : داوود 2872

و ساپس  « طالوت»ابتدا با دختری به نام . د شدپیش از میالد متولّ 3113قولی 

اسام کتااب آسامانی او    . متولاد شاد  « اوریاا »سلیمان از . ازدواج کرد« اوریا»با 

در ( ع)حضارت داوود . دبیات المقادّس را او بناا کار    . اسات « مزامیر»یا « زبور»

ریازی  ناوایی و اشاک  بافی، خاوش در متون ادبی به زره. نواختن ماهر بود مزمار

    ..(تلـ  ،.فر) اندپیش از میالد، نوشته 1111یا  1116سال مر  او را . شهرت دارد

منظور شیخ فضل اهلل بان ابای الخیار میهنای، صاوفی و شااعر       : بوسعيد مهنه 2876

وی پاس از فراغات   ( ق. ها  111-441)ق است . پنجم ها بزر  قرن چهارم و 

از تحصیالت ادبای و دینای در میهناه، مارو و سارخس، چنادی در سارخس و        

در میهناه   - گاه در خانقاه خودنیشابور و آمل به ریاضت و سلوک پرداخت و آن

 .ازوست« اسرار التوحید». به ارشاد سالکان مشغول شد -

 .کفش مهمان را نزد من بیاور: ر نظرکفش او را ساز حاضر د 2881

است که اصل آن خلّخ است در ترکساتان کاه ماردم آن بسایار      ایناحیه: چِگِ  2891

 .(.لغـ )زیبارو هستند 

  .(.، شعـ .فر)راه سپردن  .(کنـ ): قطع کردن منزل 2895

که طیّ طریقای و سایر و سالوک عرفاان بای راهبار و راه        داردگوینده بیان می 2896

 .دادن، شیخی و پیری کامل امکان ندارد

  .راه .(مجـ ) دوری: مساف

 .(.لغـ )عاقبت، سرانجام  :آخر ا مر 2912
  .(.لغـ )کشتن از شدّت ترس  زهره دراندن، زهره ترک کردن، .(کنـ ): ز هره بدریدن 2919

2921 چناین نقال   ( ص)محمّد در بحاراالنوار از قول حضرت  :...اِشَتکَتِ النَّارُ الِی ریبِّهیا

إِذَا اشتَدَّ الحَرُّ فَأبرِدوا بِالصَّالةِ فَأِنَّ الحَرَّ مِن فَیحِ جَهَنَّمَ وَ اشتَ َتِ النَّةارُ  »: شده است

اِلی رَبَّها فَأذِنَ لَها فی نَفَسَینِ نَفَن  فِی الشِّتاءِ و نَفَن  فِی الصَّیفِ فَشِدَّةُ مَةا یَجِةدونَ   

چون گرما ساخت شاود   : «هَا وَ مَا یَجِدونَ مِنَ البَردِ مِن زَمهَریرِوامِنَ الحَرِّ مِن فَیحِ

نماز خود را خنک کنید، زیرا گرما از وزش دوزخ به پروردگارش شاکایت بارد و   
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خدا به او اجازه داد دو نفس بکشد، یکای در زمساتان و دیگاری در تابساتان و     

سارما دریابیاد از    گرمای سخت که دریابید از وزش حرارت آن اسات و آنچاه از  

  (.111، ص11بحاراالنوار، ج )زمهریر آن است 

  .خیر، زیانکاربی: ابتر نهاد 2931

  .ایمما از اینجا او را شناخته: ایمما ازین دانسته 2941

 . اسم خاص است و در این داستان نام شاهِ ماران است :یمليخا 2959

2968 «وَ الَ  *الَ اُقسِمُ بِیَومِ القِیمَةِ »: شودیات شروع میبا این آ مةسوره القیا« ...الاُقسِم

خورم باه نفاس   و قسم می* خورم به روز قیامتسم میق: «أقسِمُ بِالنَّفنِ اللَّوّامَةِ

  (.3-11/2، مةقیاال)مالمتگر 
 .پردازددر اینجا گوینده به توصیف نمادهای داستان می 2989-2975

 .  2912-2911است و بیانگر نفس لوامّه « لبقا»ل نماد در وادی اوّماران  -

 . 2912-2911است و نفس امّاره « نفس»در وادی دوم نماد  ماران -

 .  2911نماد کسی است که نفس امّاره را مهار کرده است  شاهِ ماران -

 .  2911است که معدن صدق و صفاست « دل»نماد قدس  -

 از خطر مااران در عاذاب اسات    است که هماره « روح شریف»نماد  بلوقيا -

2919 . 

ارجِعِی اِلَی  *یَا أیَّتُهَا النَّفنُ المُطمَئِنَّةة»: نفس مطمئنّه، نفس آرام یافته: مطمئنّه 2985

ی روح آراماش یافتاه، خشانود و پساندیده باه ساوی       ا: «رَبِّکِ رَاضِةیَةً مَرضِةیَّةً  

یمه صااف شاده و باه    نفسی که از صفات ذم (.19/21فجر، )پروردگارت باز گرد 

اخالق حمیده متصّف گشته و به قرب الهای فاائز شاده و باه اطمیناان رسایده       

 .است؛ نفس ملکی

 . 2991: اَسلم الشمطان 2997

اصال ایان    ؛شیطان به دسات مان ایماان آورده اسات    : اَسلَمی الشَّمطان عیلی افال 2998

: «أمُرُنی ااِلّ بِةالخََیر اَسلَمَ شَیطانی عَلةی یَةدی فَةال یَة    »: حدیث نبوی چنین اسات 
-به دست من ایمان آورده و مرا جز باه خیار وادار نمای   ( نفس من)شیطان من 
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 :فرمایدموالنا می .کند

 گر نگشتی دیوِ جسم آن را، اَکاول »

 

 «اَسلَمَ الشَّیطان نفرمودی رسول 

 (219، 1مثنوی، )             

 :و در دیوان شمس آمده است

 شد نفس تو ربّاانی  از اَسلَمَ شیطانی،»

 

 «ابلیس، مسلمان شد تا باد چنین باادا  

  (12مولوی، کلّیات شمس، غ )
2999 از شهرهای اردن که در نزد یهودیان، مسایحیان و مسالمانان مقادّس و     :قدس

ایان شاهر   .... هیکل سلیمان در این شهر باوده اسات  ... بسیار مورد احترام است

داوود آن را باه  . اعناۀ مصار درآماد   م تحات حکومات فر  .ق 3411حوالی ساال  

تصاارّف درآورد و یهااود آن را پایتخاات کشااور خااود ساااخت و ساالیمان در آن  

 .(.لغـ )هیکل را بنا کرد 

  .(.لغـ )از اعالم است : عفّان

 .عجیب و غریب( ابوالعجب): بوالعجب 3114

 حضور آنانند که همواره حاضار وقات خویشاند و    .(تصـ )حاضر آمدن : حضور 3121

شااید ایان کلماه     .ضحــ  ) .(.، سجــ  .فر)ها راه نادارد  غفلت و نسیان در آن

باشد به معنای ریام گارد آماده در زخام، چرکای کاه در         "حضیر"ممال کلمۀ 

 (.جراحت ایجاد شود

-سماع است و آوازی است خوش، ماوزون و محارک دل   .(تصـ )شادی : سرور

ث و دواعای فنااء در   که قلاب، نفاس و عقال منقااد بواعا     یعنی آن« سرور»ها؛ 

  .مشهود شود

 . 911 : کَالصَّبر ماتاح الارج 3127

 . دوری نکن: م رَم

 .تر به خدانزدیک: اَقرَب اِلی اهلل 3144

قُةلِ ادعُةوا اهللَ أوِ ادعُةوا    »: بخوانید به سوی خدا؛ ما خوذ اسات از   :اُدعوا اِلَی اهلل 3146

 (.31/331اسراء، )را بخوانید  گو خدا را بخوانید یا رحمانب: «الرَّحمَنَ

 .  341: لی مینی اهلل

                                                
 . 221، ص 1، شرح و تصحیح استعالمی، دکتر محمّد، دفتر مثنوی معنوی. رک*( 
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 ۀساورۀ مبارکا   13دعوت کننده به سوی خدا، م خوذ است از آیۀ : داعی اِلی اهلل 3147

ای قوم ما، این دعوت کنندۀ به خدا را پاسخ : «یَا قَومَنَآ أجِیبوُا دَاعِیَ اهللِ»: احقاف

 (. 42/13احقاف، )گویید 

  . 319: اَلَم نشرح

نصرتی است از جانب : «نَصر  مِّنَ اهللِ وَ فَتحٌ قَرِی ٌ»: اشاره دارد به آیۀ: نَصرٌ مِنَ اهلل 3148

 (.23/31صف، )خدا و فتحی نزدیک 

 .مذهب، دین .(مجـ ): مشرب 3151

مَن یَهدِاهللُ فَهُةوَ المُهتَةدِی وَ مَةن    » :بدین گونه در قرآن مجید آمده است: مهتدی

ر کس را که خدای راه نماید، راه خویش بیاباد  ه: «ئِکَ وُمُ الخَاسِروُنَیُضلِل فَأولَ

 (.1/311اعراف، )و آنان را که گمراه سازد، زیانکار شوند 

 .  2129:سیافِر ا   تغنموا 3191

  .دو قدح از جنس نقره: دو قدح از سيم 3193
ن را در برابار خطارات،   ها مصرف روغن ایان درخات، انساا   با استناد به این بیت 3129-3125

  .سازدتن میرویین

3138  بَشِّرِ المَشّائِینَ فی » :این حدیث نبوی چنین ضبط شده است...: بیشِّرِ لمیشّاهِمنَ اِلی

به آنهاا کاه در ظلمات شاب باه       :«ظُلَمِ اللَّیلِ اِلَی المَساجِدِ بالنُّور التّامِ یَومَ القیامَةِ

نهاج  )که روز رستاخیز روشنی کامل دارناد   روند، بشارت بدهسوی مسجدها می
  (.111، ص 3الفصاحه، ج 

با مالیادن روغان آن درخات بار پاای       بلوقّیا و عفّانمنظور گوینده آن است که  3142

 .  1229-1321خود، توانستند به راحتی از دریاها بگذرند 

3142 پردازددر اینجا گوینده به توضیح و معرفی نمادها می : 

شود، دین مبین اسالم که روغن آن، باعث مصونیّت آدمی از بالیا می درختی -

 .  1341   است

این درخت نمادی است از طاعت و عبادت ایزد یکتا؛ فرامینای کاه در    روغن -

 .  1342رستگاری انسان ذکر شده است  دین مبین اسالم برای

: باه حادیث  ای ظریاف دارد  بیات اشااره  : شد طهورت شطر ایمان ای عمـو  3148

3164 
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 (.191های جاویدان، ص گل)اکیزگی از ایمان است پ: «النِّظافَةُ مِنَ االیمان»

  (. 1311)« ...بَشِّرَ المَشّائِینَ»: اشاره دارد به حدیث 3154-3152

اِنَّ فةی الجَنّةةِ مةا    »: هیچ چشمی آن را ندیده؛ اشاره دارد به حدیث: لَاعیمنٌ ریأَت 3162

در بهشات چیزهاایی   : «اُذُن  سَمِعَت وَ الَ خَطَرَ عَلةی قَلة ِ  اَحَةدٍ    الَعین  رَأت و الَ

هست که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی شنیده و نه به یااد کسای رسایده    

 :فرمایدحضرت مولوی می(. 111، ص 3جامع الصغیر، ج )است 

 ور نه العَینَ رَأَت چه جای بااغ »

 

 «گفت نور غیب را یازدان چاراغ   

  (1412، 1مثنوی، )           
 .جایی که روح، هیچ مونس و انیسی ندارد: آنجا که جان را نيست یار 3164

 .(.، شعـ .فر)رخنه کردن  .(کنـ ): راه کردن 3171

 .به پشت خوابیده بود و رویش به آسمان بود: بر قفا افتاده، رو اندر سما 3172

 .(.، شعـ .فر)روردگار پ .(کنـ )ها آگاه بر نهان: علّام الغيوب 3179

3179       زمانی که حضرت سلیمان انگشتری و در نتیجه سالطنت خاود را از دسات

قَالَ رَبِّ اغفِرلِی وَ وَ  لِی مُل اً الّ یَنبَغِی »: گونه با خدا مناجات کردداد، این

ا ای پروردگار مان، مار  : گفت( سلیمان): «بَعدِی اِنَّکَ اَنتَ الوَوَّابُ مألحَدٍ مِّن

بیامرز و مرا مُلکی عطا کن که پس از من کسای سازوار آن نباشاد، کاه تاو      

  (.11/11ص، )ای بخشاینده

  .(.، شعـ .فر)گرفتار شدن  .(کنـ ): پای بند شدن 3182

 (.3199)اج است روش و رفتار منصور حلّ« شیوۀ منصوریم»منظور از  3186

مان بر جن و انس، حیوانات اشاره دارد به حکومت حضرت سلی: مصرع نخست 3192

و پرندگان و دلیل این حکومت سلیمان وجود انگشتری سلیمان بود که نگینای  

در قصاص االنبیااء   . به وزن نیم دانگ داشت و بر آن اسم اعظم نقش شاده باود  

آن نگین که از آدم علیه السّالم میراث مانده [ که داوود]»: نیسابوری آمده است

 .«به سلیمان داد و برهان و معجزۀ او گشت... بود و باز بدو رسیده

  (.3111)اشاره دارد به اینکه باد، فرمانبر سلیمان بود  مصرع دوم

هدف و مقصاود از تحمّال ایان هماه رناج و      : این غرض بود از همه رنن و بال 3194

                                                
 .211، ص قصص ا نبيانیسابوری، . رک*( 
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 .مصیبت، همین بود
  (.1319)پروردگارا به من ببخش : ریبِّ هیب لی 3214-3211

 .(.، شعـ .فر)یک لحظه، یک چشم بر هم زدن : رف ُ العمنطُ 3217

  .(.، شعـ .فر)تحمّل کن؛ ساکت باش  .(کنـ ): تن زن 3211

  .(.، شعـ .فر)برافروخته شدن  .(کنـ ): در گرفتن 3222

ل  فَوَیل  لِلقَاسِیَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِکرِ اهللِ أولَئِةکَ فِةی ضَةالَ   »: اشاره دارد بهمصرع اول  3227

ند؛ اینانند در گمراهی نکپس وای بر آنان که از سخت دلی یاد خدا نمی: «مُّبِین 

  (.41/12زخرف، )و نیز ( 19/22زمر، )آشکار 

ایّاکُم وَالشُّحَّ فانَّما وَلَةکَ مَةن کةانَ قَةبلَ ُم     »: اشاره به این حدیث نبوی است کاه  3235

: «مرَوُم بِالقَطیعَهِ فَقَطعُوا وَ أَمَةرَوُم بِةالفُجُورِ فَفَجَةروُا   بِالشُّحِّ اَمرَوُم بِالبُخلِ فَبَخلِوا وَ اَ
ز حرص بپرهیزید که پیشینیان شما در نتیجاۀ حارص هاالک شادند، حارص      ا

آنها را به بخل وادار کرد و بخیل شدند، باه بریادن از خویشااوندان وادار کارد و     

نهاج الفصااحه،   )دند از خویشاوندان بریدند، به بدکاری وادارشان کرد و بدکار ش
  (.111، ص 3ج 

 .(.، معـ .فر)کاری فساد و تباهی؛ منش  تبه ۀمای: اُمّ الفساد 3238

 .(.، شعـ .فر)در هم شدن، پیچیده شدن  .(کنـ ): اندر تاب شدن 3248

 .آتش اژدها ۀآتش بار، ریختن شعل: نار بار 3252

اه زمان خویش در سارزمین روم،  زند به نام پادشگوینده در این بیت گریزی می 3253

 .کندو داستان جنگاوری وی را مطرح می« سلیمان»

بر قوم عاد که در نهایت منجر به هالک آنها شد به  هوداشاره دارد به نفرین  3254

ا عااد،  و امّ: «وَ امَّا عادٌ فَاُولِ وا بِریح  صَرصَر عاتِیَة »: وسیلۀ وزش باد صرصر

؛ (29/2حاقاه، )تند باد بسیار سارد و زورآورناده   پس هالک گردانیده شد به 
( 3131.) 

 .کردکوفت و قطعه قطعه میت به زمین میکند و با شدّدرختان را از ریشه می 3256

کند؛ این آیۀ شریفه در سورۀ احقاف بیاان  همه چیز راهالک می: تُایمِرّ کُلَّ شیءٍ 3257

هَا فَأصبَحُوا الَ یُرَی ااِلَّ مَساکِنُهُم کَذلِکَ نَجةزِی  تُدَمِّرُ کُلَّ شَیءِ بِأمرِ رَبِّ»: شده است
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کند چناان شادند   به فرمان پروردگارش همه چیز را هالک می: «القَومَ المُجرِمِینَ

دهایم  گوناه پااداش مای   هایشان را نبینی و ما مجرمان را اینکه اکنون جز خانه

 (.42/21احقاف، )

  .(.، شعـ .فر)بردن  بلعیدن، فرو .(کنـ ): درکشيدن 3258

ریاا   :«الریاء یأکُل عمل الصالح  کما تأکُل النار القطةن » :فرمایدمی( ص)نبی اکرم  3259

  .عمل صالح را از بین می برد همان طور که آتش، پنبه را
اِنَّ اهللَ تعالَی حَرَّمَ الجَنَّةَ عَلی »: فرمایدمی« ریا»در باب ( ص)حضرت محمّد  3262-3261

ّ ، 3نهج الفصااحه، ج  )خداوند بهشت را بر ریاکار حرام کرده است : «مُراءٍ کُلِ

  (.294ص 

  .(.لغـ )روز رستاخیز : ی وم الجزا 3269

 .(.، شعـ .فر)پشت کردن، اعراض کردن  .(کنـ ): رو بتاب 3273

 .گاه جبرئیل به صورت مردی، بر بلوقیا ظاهر شدآن 3274

 .خدا بر تو باد بخشایش: رحم  اهلل علمک 3276

 .(.، ثر.فر)شاد و خوشحال کردن  .(مجـ ): تازه کردن 3277

  .(.، شعـ .فر)با وجدان  .(کنـ )آن که دین و اعتقادی درست دارد : پاکيزه کيش

ای ماونس دل و ای ناور   ! تاو جبرئیال امینای، پناهگااه     :... اَنتی جِبرهملُ االَمِةمن  3284

 .هدایت

در اعماق دلم  عشق تو! توطاووس فرشتگانی یا انسانی  :... هِکاَنتی طا ُس المیال 3285

 .آشکار شد

ای مونس برگزیدگان، دستم را بگیر و مارا باه ساوی عشاق      :...فا اَنمسی االَصاما 3286

 . من، احمد، هدایت کن

دلم گرفتار عشق کسی شده که همه شیدای او هساتند، او   :... اِبتَلَت نَاسی لِمن 3287

 .ه است و او هدایت کننده و هادی و راهنما استمحبوب هم

در هر چشمی، انوارش آشکار و هویادا اسات و ذاتاش از هار      :...طِالنٌ اَنوارُهُ فی 3288

 .پلیدی، پاکیزه و منزّه است

ای کاه در  رویش در همه حال با دلم گاره خاورده، باه گوناه     :...  یجهُ ُ قَا نَصبی 3289
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 .در دو عالم پرواز دارد و در دوران استهوای عشق او عقلم پریده و 

دیوانه شدم و خواهان هر رنگای، ای راهنماای طالباان،     :... صِرتُ میلنون طالِب 3291

 !کمک کن، کمک

 .(.، شعـ .فر)در شمار آوردن  .(کنـ ): در حساب آمدن 3294

چشم پوشی کردن، محو و نابود کاردن، هایچ انگاشاتن     .(کنـ ): قلم کشيدن 3296

 .(.، شعـ .فر)

 .راه را اشتباه آمدم، راه را گم کردم: ره غلط کردم 3297

 (.ص)از عشق جمال حضرت محمّد : از سودای او 3298

 .باعث نجات تو از این مهلکه شد( ص)عشق تو به حضرت محمّد  3312

 .(.لغـ ) آنچه در دل است: میا فِی الضَّممر 3316

باه فعال    –کاه در نهاان مان اسات      -به ذات او  خواهم این عشقبار خدایا می 3313

 . درآید و ظاهر شود

استعداد ذاتی، استعدادی و اثری که در چیازی پنهاان باشاد و    ( مقابل بالفعل): بالقوّه

 . هنوز بروز نکرده باشد

وَ عِندََُ مَفَاتِحُ الغَی ِ ال یَعلَمُهَا »: منظور پروردگار است؛ م خوذ از آیاۀ : مُفَتّح 3317

کلیدهای غیب نزد اوست، جز او کسای را از غیاب آگااهی نیسات     : « وُوَاِالَّ

 (.2/19انعام، )

 .پس باید به دل مراجعه کرد: پ  رجوع ملک دل باید نمود 3319

3319 سَنُرِیهِم آیَاتِنَا فِی األفَةاقِ وَ فِةی اَنفُسِةهِم    »: ۀم خوذ از آیۀ شاریف  :... سینُرفهم آفاتِنا

باه زودی  : «لَهُم اَنّهُ الحَقُّ اَوَلَم یَ فِ بِرَبِّّکَ أنَّهُ عَلَةی کُةلِّ شَةیءٍ شَةهِیدٌ     حَتَّی یَتَبَیَّنَ

هایشاان بدیشاان خاواهیم    و در دل[ ی گونااگون ]هاا  های خود را در افقنشانه

آیاا کاافی نیسات کاه     . نمود تا بریشان روشان گاردد کاه او خاود، حاقّ اسات      

 (.43/11فصلت، )! پروردگارت خود، شاهد هر چیزی است 

وَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة  قَالةُوا وَجَدنَا عَلَیهَا ءابائَنَةا  »: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف.: ..اِنَّ اهلل

و چون  :«وَ اهللُ أمَرَنَا بِهَا قُل اِنَّ اهللَ الَ یَأمُرُ بِالفَحشَآءِ اَتَقُولةُونَ عَلَی اهللِ مَا ال تَعلَمُونَ

پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان »: ویندگکار زشتی کنند، می

-دهد، آیا چیزی را کاه نمای  قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی: بگو« داده است
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  (.1/21اعراف، )« !دهید دانید به خدا نسبت می

بارای   -ها به خااطر خشام خادا     سال( ع)آدم : خواهآدمی باید چو آدم عذر 3323

گریه و زاری کرد تا توبۀ او مورد قبول پروردگاار   -میوه ممنوعهنزدیک شدن به 

اعاراف،  )آدم و حوّا به ستمی که بر خود رانده بودناد، اعتاراف کردناد    . واقع شد

ثُمَّ اجتَبَاَُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیهِ وَ »: از این رو خدای تعالی گناه آن دو را بخشید( 1/21

طاه،  )او را پذیرفت و او را هادایت کارد    ۀوبپس برگزید او را خدایش و ت: «وَدَی

 .  2121؛ (21/322

اشاره دارد باه امتنااع شایطان از امار     : نه چو شيطان سرکش و گم کرده راه

؛ (31/24حجار،  )؛ (21/332طاه،  ) ؛(ع)خادا مبنای بار ساجده بار حضارت آدم      
  (.31/11کهف، )

ماان خادا بهاناۀ    شیطان برای تمرّد از فر: ليک شيطان عذر لن  آورد پيش 3324

که ابلیس، بر آدم سجده نکرد نخوت و تکبّار او باود؛ چناان    دلیل این. پوچ آورد

مَا مَنَعَکَ ااَلّ تَسجُدَ اِذ اَمَرتُکَ قَالَ اَنَا »: من از آتشم و نور و آدم از خاک :که گفت

کاه ساجده    چه چیاز مناع کارد تارا    : «خَیر  مِّنهُ خَلَقتَنِی مِن نَّار  و خَلَقتَهُ مِن طِین 

گفت مان بهتارم از او، آفریادی مارا از آتاش و      . نکنی بر آدم چون امر کردم ترا

 :فرمایدمولوی می(. 1/32اعراف، )آفریدی او را از گل ظلمانی 

 «من ز نار و او ز خاک اکدر است      گفت نار از خاک بی شک بهتر است»

 (19، 3مثنوی، )              
 :و نیز سروده است

 آدم ز اشاااکم باااود و بااااهزلّااات »

 الجاااارم او زود اسااااتغفار کاااارد 

 

 و آنِ ابلاایس از تکبّاار بااود و جاااه  

 «وین لعین از توباه اساتکبار کارد   

  (411، 1مثنوی، )              
( آدم را)خادا از شایطان پرساید چارا     : از چه کردی گفت حق، ترک سجود 3325

 سجده نکردی 

( شایطان را )و خادایش  : «لَعَنَةةُ اهللُ » :دارد باه اشااره   ابلایس؛ : مردود درگاه اله 3327

و اِنَّ عَلَیةکَ  »*  قالَ فَاخرُج مِنهَا فَاِنَّکَ رَجِیمٌ»: و نیز(. 4/331نساء، )لعنت کرد 

و تا روز قیامات  * از اینجا بیرون شو که تو مطرودی: گفت: «لَعنَتِی اِلَی یَومِ الدِّینِ
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 (.11-11/11ص، )نت من بر توست عل

قاه گویناد او کسای را میسار نیسات او      یزناد.( لغــ  ) دینبی.( مجـ : )زندیق 3328

گفت آن خیاالی باود کاه وی را    خدایی را نشاید و هر که در این باب سخن می

 .نمود از انجام

  .اندمحروم شده. اندمحروم گشته:گشته محرومند

 .(.، شعـ .فر)اعراض کردن، دوری کردن  .(کنـ ): پا کشيدن 3331
 در عاشقی ثابت قدم، هرگز نباشد آن کاه او »
 

 «کشاد از کوی یار دلستان، از بیم جان پا مای  
  (394امیر خسرو، دیوان، )       

 بر او و به چاه انداختن وی( ع)اشاره دارد به حسد بردن برادران حضرت یوسف  3334-3333
  (.1-31/ 32یوسف، )

نَّهُ»: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف 3336 الَّةذِی خَلَقَنِةی    *م عَدُوَ لِّی اِالّ رَبَّ العَةالَمِینَ  فَاِ

: «وَ اِذَا مَرِضةتُ فَهُةوَ یَشةفِینِ    *و الَّذِی وُةوَ یُطعِمُنِةی وَ یَسةقِینِ   * فَهُوَ یَهدِینِ
آنها دشامنان منناد، ولای پروردگاار جهانیاان دوسات مان        [ ابراهیم گفت]

و آن کاه باه مان    * کناد می امییآن که مرا بیافریده، سپس راهنما: * است

« بخشاد ار شوم شفایم مای مو چون بی* سازددهد و مرا سیراب میطعام می

 (.11-22/11، ءشعرا)

 . 1121: گفت آدم را چرا کردی گناه 3339

اشاره دارد به سجدۀ فرشتگان بار حضارت   : در صف خي  ملک، مسجود شد 3341

 . 32به امر پروردگار ( ع)آدم 

لفاد پادر بارای حضارت آدم     . اسات  -ابوالبشار  -حضرت آدم « بابا»نده از منظور گوی 3341
 . بسیار به کار رفته است

 :فرمایدحافد می
 «!جهان را به جویی نفروشم من چرا ملک       پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت»

  (141حافد، )                         
 :فرمایدحافد می. .(، شعـ .فر)دزد، راه بند  .(کنـ ): راه زن 3346

 گذشت راه زن دین و دلای میمغبچه»
 

 «در پی آن آشنا، از همه بیگانه شد 
  (331حافد، )                   

                                                
 . 29، ص هفتاد و سه ملتمشکور، محمّد جواد، . رک*( 
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: «قُل سِیرُوا فِةی االَروِ »: شاره به بیان قرآنای ا: ...معنی آفاق و انف  این بود 3347
 (.29/21کبوت، عن) :و نیز (11/42روم، )بگو در زمین بگردید 

پردازد به توضیح نمادهای داساتان و نمادهاا را ایان    می« طالبی»در این بخش  3371-3348

 :کند میگونه معرفی 

نمادی از دنیاست که انسان هر لحظه در آن با خطرات مختلاف مواجاه    دریا -

 . 1141است 

 . 1149که میان دریاست نماد تن و جسم خاکی انسان است کوهی  -

 که در میان کوه است، همان دل است که جایگاه روح قدسی است  یغار -

1111. 

، ماورد عنایات خداسات    خاتممظهر روح آدمی است که به واسطۀ سليمان  -

 1111-1111. 

 . 1123-1121نماد نفس مطمئنه است که همراه و نگهبان روح است اژدها  -

 . 1124مظهر عقل معاش است عفّان  -

 .  1129قل معاد است که با عقل کلّ مقارن افتاده است نماد عبلوقيا  -

 . 2991 :... اَسلَم الشّمطان 3363

 ..(شعـ  ،.فر)قوّۀ تدبیر زندگی  .(کنـ ): عق  معا  3364

داوود او را باه  . شدّاد ابن عاد پادشاهی جابر بود که دعوی خدایی داشت: شدّاد 3368

شادّاد در مقابال بهشات، بااغ و     . هشت دادخدایی یگانه فراخواند و به او وعدۀ ب

ر مشهور است و آنچه کاه در بهشات تصاوّ   « بهشت شدّاد»قصری ساخت که به 

ا هنگامی که خواسات وارد  امّ .(تلـ  ،.فر )رفت، در آنجا جمع کرد وجود آن می

 .آن باغ شود، درگذشت

 (. 211) پادشاه مصر در زمان موسی: فرعون

هاا، در هار   چه بسایار افارادی نظیار آن   : چنين صد هزارات زان به هر قرنی

 . قرنی وجود دارند

 . 1129 :عق  معاد 3369

باه اصاطالح   . نخستین چیزی که از ذات باری تعالی صادر شده است: عق  ک ّ

                                                
 (. 19/1فجر، ) قرآن مجيد. رک*( 



 107  تعلیقات
 
 

 .(. شعـ  ،.فر)روح جبرئیل  .(کنـ )مشّائیان نور اوّل 

و در پناه او از خطرات در بلوقیا در پناه خدا ماند : ماند در حفظ خداوند کریم 3372

 .امان ماند

( ص)اشاره دارد به این حدیث رساول اکارم   : گفت پيغمبر رفيق، آنگه رو  3384

همساایه را پایش   : «اَلجَارُ قَبلَ الدّارِ و الرَّفیقُ قَبلَ الطَّرِیق وَ الزَّادُ قَبلَ الرَّحیل»: که

کاردن بایاد جسات    از خانه و همراه را پیش از سافر و توشاه را پایش از کاوچ     

 . (119، ص 3جامع الصغیر، ج )

تارک عالیاق کاردن، از     .(کنـ )بال تکان دادن، ریختن بال و پر : پر افشاندن 3385

 .(. شعـ  ،.فر)خود شدن خود بی

در سیر و سالوک و  « پیر»کند به جایگاه مهم و نقش اثربخش گوینده اشاره می 3387

 .طریق الی اهلل

 .ردان بدم: بئ  الرجال 3392

 .وقتی هدف افراد در سفر متفاوت باشد :ها در سفرچون مخالف شد غرض 3398

هساتی  »این مضمون بارهاا در کاالم گوینادگان ادب پارسای آماده اسات کاه         3419

 : منش  رنج است و حجابی در راه رسیدن به خدا« انسان

 «پرده برفکنمخوشا دمی که از آن چهره         شود غبار تنمحجاب چهرۀ جان می»

  (142حافد، )                      
 .حالحال، پریشانآشفته :مضطرب احوال 3413

به فرمان خدا بارای  ( ع)منظور کشتیی هست که حضرت نوح : کشتی نوح 3414

طول کشتی تا . چوب این کشتی از درخت ساج بود. رهایی از طوفان ساخت

و نیاز  . اناد ع آن را سای گاز گفتاه   سیصد گز و عرض آن را پنجاه گز و ارتفا

گفته شده که ایان کشاتی ساه طبقاه داشات بارای حیواناات و آدمیاان و         

 ..(تلـ  ،.فر)پرندگان 

 ..(شعـ  ،.فر)خود را در راه کسی فدا کردن  .(کنـ ): سرباختن 3431

 .یعنی شهادتین را بر زبان راند 3439

 (2/29بقره، ) «مَ ءَادَمَ االَسمَاءَ کُلَّهَاعَلَّوَ »: آن که گفت اسمای اَشيا سر به سر 3442

 992. 

 .راه را گم کردم و اشتباه آمدم: ره غلط کردم 3448
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 :کنداین مضمون بیت زیر را از حافد شیراز تداعی می 3454

 «هاکجا دانند حال ما سبکباران ساحل      شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل»

  (3حافد،)                      
3456 

 

 

 

 

 

 

3461 

 

در . هاای مسالمان  ما از جنس جنّ هستیم، جنّ: ما زجنيّم و ز جن  مؤمنان

قُل اُوحِیَ اِلیَّ اَنَّهُ استَمَ َ نَفَر  مِّنَ الجِةنِّ فَقَالةةُوا اِنَّةا سَةمِعنَا     »: سورۀ جنّ آمده است

بگو وحای کارده   : «وَ لَن نُّشرِکَ بِرَبِنَّا اَحَداً یَهدِی إلَی الرُّشدِ فَأمَنَّا بِهِ *قُرءَاناً عَجَباً 

بدرستی که ماا   :شد به سوی من که شنیدند قرآن را گروهی از جن پس گفتند

باه ساوی راساتی پاس     ( ایان قارآن  )راه نمایاد  * شنیدیم قرآنی بس شاگفت  

. (3-12/2جان،  )سازیم به پروردگار خود احادی را  گرویدیم به او و شریک نمی
 . ها مسلمان هستند و گروهی کافرگروهی از جنّ. است جنّ از آتش

، به معنای روز فریادخواهی اسات  روز رستاخیزقرآنی برای از تعابیر  :دیوم التّنا

و  ،«وَیَا قَوْمِ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْ ُمْ یَةوْمَ التَّنَةادِ  ». اشااره دارد  قیامتهای  که بر سختی
نادا  [ باه یاارى هام   ]مان بار شاما از روزى کاه ماردم یکادیگر را        ،اى قوم من

 (12/ 41،غافر. )بیم دارم ،دهند درمى

 .بسیار فیآ رساننده به بندگان: فيّاضُ العباد 3471

 .تردیدبدون شک، بی :بی شکی 3476

 .دوزخیان: فرقۀ نيران 3482

 (.منتهی االرب)کنیت ابلیس : ابومُرّه 3491

برای اینکه این اسب، سوار کار خود را نشناساد، در حالیکاه    :...تا نداند راکب  3499

 .ان بیاورشوی نام خدا را بر زبسوارش می

 .در پناهِ: در حفظِ 3516

  .(.لغـ )آفرینندۀ موجودات : خالّق الوجود

 . .(شعـ  ،.فر)تسلیم شدن؛ اطاعت و فرمانبرداری کردن  .(کنـ ): گردن نهادن 3513

به هنگام صبح حرکت کردم و در ایان  ! گفت ای بزرگواران...:  قالَ فاریقتُ صیباحا  3517

 .یدمهنگام، به این مقام رس

 .ای و با سرعت زیاد حرکت کردیتعجیل کرده: ایسرعت کرده 3519

( اسب شاه پریاان )من به هیچ وجه به او : گفت جور از من نشد در هيچ باب 3521

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA
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 .ظلم نکردم و آزارش  ندادم

 .(.شعـ  ،.فر)صاف و ساده کردن، خالص کردن  .(کنـ ): یکرویه کردن 3546

عبادت پروردگار است که منجر به سارعت و ساهولت در    نماد« اسب»در اینجا  3547

 .شودانجام کارها و آرزوها می

 . 1322 : العیمن ریأَت 3552

3553 َذاریاات،  )نگریاد  های شاما، آیاا نمای   و نیز در جان:   فی أناُسِکُم اَفَالَ تُبصِرُ ن

13/23) . 

 ..(لغـ )خاک و مقبرۀ او پاک باد : قدّس سرّه

شایخ محماود بان عبادالکریم ابان یحیای       : حمود شبسـتری مو نا شيخ م

فرسنگی تبریز تولّاد یافات    1ین در قصبۀ شبستر در شبستری ملقب به سعدالدّ

ق در همانجاا دار فاانی را وداع گفات مهمتارین اثار وی      . هاا   121و به ساال  

ق به نظم است این . ها  131است که در حدود هزار بیت به سال « گلشن راز»

نظام   ۀترین اثری است کاه در اصاول و مباادی تصاوّف باه رشات      معمنظومه جا

 .سؤال مهم در باب تصوّف 31درآمده است که پاسخی است به 

 . 2211-2212: حضوربهر سير و گندنایی بی 3554

متارس و  : «الَ تَخَةف وَ الَ تَحةزَن  »: ۀنترس، م خوذ است از آیاۀ مبارکا  : الَ تَخَف 3556

 (.29/11عنکبوت، )غمگین مباش 

جهااد و  : «وَ جَاوَدُوا فِةی اهللِ حَةقَّ جِهَةادَِِ   »: جان سبي  حق کنيد اندر جهاد 3565

 (. 22/11حج، )در راه رضای او ( با نفس و دشمن)مبارزه کنید 

 .جمع شیطانی به جمع خدایی تبدیل شود: لَمّ شيطان، لمّ رحمانی شود 3572

3576    الجَنَةُ أَقرَبُ اِلی أَحَدِکُم مِن شِراکِ نَعلِةهِ و النَّةارُ    اِنَّ» :(ص)نقل است از نبی اکرم

تر اسات و جهانّم نیاز چناین     بهشت به شما از بند کفشتان نزدیک: «مِثلُ ذَلکَ

 . (122، ص 3جامع الصغیر، ج )است 

 .  1112  : جنّت و دوزخ به تو همراه شد 3577
 : پردازدها میرفی نمادها و شرح آنبار دیگر گوینده، در این بخش به مع 3619-3582

 . 1112اعضای بدن انسان است  :که خاکش چون طال بود سرزمينی -

                                                
 .91، ص 1، ج تاریخ ادبی ایرانبراون، دکتر ادوارد، . رک*( 
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 . 1111رخسار زرد سالک عاشق است : رسته در این خاک زعفران -

 .  1112نماد انسان است : انار و نخل درختان -

 .  1193سالکان و مردان کامل : این درختان ميوة رسيدة -

 .  1191قوای نفس و تن است  هاجنّ -

 .  1239نماد حرص است  حبليت -

 .  1239نماد شهوت است  تمليت -

مَثَلُ المةؤمن مَثَةلُ النَخلِهةی مةا     »(: ص)نقل است از پیامبر اکرم ...:گفت پيغمبر 3587

مثل مؤمن مانند نخل اسات آنچاه از آن گارفتیم،    : «اَخَذتَ منها من شیءٍ نَفَعَکَ

  (.1112،حدیث212آثار الصادقین،ص) دهد سودت می
در آن دو بهشات هار   : «و نخةل  و رُمّةان    ة فیهما فاکهة »: اشاره دارد به آیۀ شریفۀ 3591-3588

 (.11/21 رحمن،)و خرما و انار بسیار است ( خوش)گونه میوه 

دهاد؛ تاا   تا در تصارّف او درنیایاد، میاوه نمای    : تا نگردد مِلک وی ندهد ثمر 3593

 .دهدیوه نمیآن را صاحب نشود، م سالک

 .نمایدپیر، سالک را صاحب و مالک آن درخت می: شيخ ملک وی کند 3594

 ..(، ثر.فر)اساس و پایه هر چیز  .(کنـ ): پود و تار 3613

 . .(، ثر.فر)نابود کردن .( کنـ ): پود و تار شکافتن
ایان بیات در دفتار دوم     ؛مثناوی  ورزد به بیتای از موالناا در  گوینده استناد می 3615-3614

  (.192، 2مثنوی،  )مثنوی معنوی آمده است 

کناد و  چون پیوسته به کارهای زشت امار مای  : زان که باشد آمد شرّ بر دوام 3611

 . کندآدمی را وادار به انجام منهیّات می

ها دل برگردانندۀ« مقلّب القلوب»: دگرگون کننده؛ اشاره دارد به ترکیب: مُقلّب 3614

 .خدا .(کنـ ) ؛های خدای تعالیو نامی از نام

 (. 19/  19نازعات، ) «فَاِنَّ الجَحِیمَ وِیَ المَأوَی»: های دوزخاز نام: جحيم 3615

 . آتش جهنم .(کنـ ): نار جحيم

 .مرجع شرّ: شرّ المآب 3616

« ماه نفاس لوّا »به همین دلیال خداوناد باه    : زان قسم فرموده با وی کردگار 3633

و : «وَ الَ اُقسِمُ بِةالنَّفنِ اللَّوَّامَةةِ  »: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف ؛سوگند یاد کرده است
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 (.11/2قیامت، )گر خورم به نفس مالمتقسم می

وقتی او به آرامش و طم نینه رساید و باا   : چون به تخت اطمآن کرد او نزول 3636

 .نفس مطمئنه قرار و آرام یافت

یَا اَیُّهَةا  »: «صف» ۀم خوذ است از سورۀ مبارک: عم  باشد دغ یزانکه قول ب 3641

: «کَبُرَ مَقتاً عِندَ اهللِ اَن تَقُولةُوا مَةا الَ تَفعَلُةونَ   * الَّذِینَ ءَامَنوُا لِمَ تَقُولوُنَ مَاالَتةَفعَلُونَ
 * بندیدگویید که به کارشان نمیاید، چرا سخنانی میای کسانیکه ایمان آورده

صاف،  )آید که چیازی بگوییاد و باه جاای نیاوریاد      ند سخت به خشم میخداو
23/1-2) . 

شود از چون با مکر و حیله و ترفند نمی :چون رهایی نيست از ایشان به فنّ 3645

 .آنها خالصی پیدا کرد

به راستی کاه انساان ساخت    : «اِنَّ االِنسَانَ خُلِقَ وَلُوعاً» :دارد به آیۀ بيت اشاره 3647

 .(11/39معارج، )خلق شده است [ تابو بی] آزمند

 : فرمایدحافد می. دیوان حساب :دیوان قضا

 «یا ز دیوان قضا خطّ امانی به من آر       ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن»

  (241حافد، )                  
 . 1241: ماند چنانتا زمانی دیر می 3648

بارای انساان غیار    ( حارص )از باین باردن آن    :محو وی باشد محال از آدمی 3657

 .ممکن است و نشدنی

3674 َکسانی که در راه ماا  :  ی الَّذِفنَ جیاهیا ُا فِمنَا لَنَهاِفینَّهُم سُبُلَناَ  ی اِنَّ اهللَ لَمینی المُحسِنِمن

کنیم و  خدا با نیکوکاران است های خویش، هدایتشان میمجاهدت کنند به راه

 . (29/29عنکبوت، )

3678 

3679 

 .(.لغـ )راه روشن هدایت، راه رستگاری : منهاج رشاد

حقاا، کاه   ، «کَالّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنّاصِیَةِ» :اشاره دارد به آیۀ شریفۀ: موکشان

 .(31/ 92علق، )کشیم گیریم و میاگر بازنایستد موی پیش سرش را می

مَن کانَ لِلّةه کةانَ اهللُ   »: بیت اشاره دارد به حادیث : لهکانَ لِلّه بود پيش از هرو 3684

 (. 2221)  «لَهُ

از پیغمبران بعد از عیسی که سه بار یا چهار باار او را کشاتند و بااز    : جرجي  3686
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ر او این بود کاه  علّت کشته شدن مکرّ. از این رو عذاب او مشهور است. زنده شد

و سرانجام نیز توفیق یافت تا مردم را  کردملک وقت را از پرستیدن بت منع می

اند که او را هفتاد بار کشتند، چند مورد از کیفیّت برخی گفته... خداپرست کند 

 : شودکشتن او نقل می

 . جرجیس را به چوبی بستند و گوشت و پوست او را کندند و سوختند -

 . با میخ آهنین داغ بر اعضای او کوفتند تا مرد -

 .سوزاندند  در دیگ آب جو -

سرانجام خود جرجیس آرزوی شهادت کرد، پس با شمشایر بار او تاختناد و او    

 . .(تلـ  ،.فر) شهید شد

اِنَّ اهللَ اشتَری مِنَ المُؤمِنِینَ أَنفُسَةهُم وَ  »: م خوذ است از آیۀ ؛خدا خرید: اَهللُ اشتَرل 3689

هایشان را خرید، تا بهشت از ها و مالخدا از مؤمنان جان: «أموَالَهُم بِأنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ

 .(9/333توبه، )آنان باشد 

مَةن طَلَبَنةی   »: اشاره دارد به حدیث قدسای : چون بداند خون بهای خویشتن 3691

وَجَدَنی و مَن وَجَدَنی عَشَقَنی و مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ وَ مَةن قَتَلتُةهُ   

بد و کسی که مارا یافت،عاشاق مان    یا می که مرا جستجو کند، کسی: «فَانَا دِیَتُهُ

شوم و کسی که عاشقش شاوم او را  کسی که عاشقم شود، عاشقش می شود، می

 !بهای او منمکشم و کسی را که بکشم همانا خون می

 .صدایی آشکار و معروف استاو از بی: هست آن خلعت زبی ینطق ع لَم 3693

3697   ّهِم  الَ تَحسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلوُا فِی سَبِیلِ اهللِ أموَاتاً بَل اَحیَآءٌ عِندَ وَ» :ۀآیۀ شریف بِ رَ

و کسانی که در راه خدا کشاته  : «فَرِحِینَ بِمَآءَ اَتَاوُمُ اهللُ مِن فَضلِهِ * یُرزَقُونَ

 شونداند و نزد پروردگارشان روزی داده میاند، مُرده مپندارید بلکه زندهشده

آل عماران،  )دند به آنچه خدا از فضل خاود باه ایشاان ارزانای داشاته      شا* 
1/311-329) . 

 .گروه عاشقان: فریق العاشقين 3698

 .(تصــ  ). شاود به بزرگان دین و عرفان اطالق می ،دوست، یار( ولی. جِ ): اوليا 3714
ه در قارآن  چنانکا . خوانناد  اولیاا مؤمنان را نیز . در نزد عرفا، اولیا، بعد از انبیااند

                                                
 .111، ص 3، ج شرح مثنوی معنویاستعالمی، دکتر محمّد، . رک*( 
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آگااه باشاید کاه بار     : «ااَلَ اِنَّ اَولِیَآءَ اهللِ الَ خَوفٌ عَلَیهِم وَ الَ وُةم یَحزَنُةونَ  »: آمده

و در حادیث   (31/22یاونس،  )شاوند  دوستان خدا بیمی نیست و غمگین نمای 

 . .(سجـ  ،.فر) «اولیاء عراین اهلل فی االرو»: است که

رت الهی آناان را باه مرتباۀ شاهود و     که حضدر اصطالح آنان .(تصـ ) :عارفان

ذات و اسماء و صفات خود رسانیده و این مقام از طریاق حاال و مکاشافه بار او     

بعضی گویند آن کسانی کاه فناای   . ظاهر گشته باشد نه از طریق علم و معرفت

اند و از مقام تقیّد به مقاام اطاالق   در حقّ یافته و هنوز به مقام بقاء باهلل نرسیده

 . .(سجـ  ،.فر)ه باشند سیر نمود

 .  214 :کامالن

  . 214 :واصالن

 ،.فـر )هاای دنیاوی   روی گرداننده از دنیا و بهاره  .(تصـ )( زاهد. جِ) :زاهدین 3715

 .(. سجـ 

آن که پیوسته بر فارائآ و نوافال و    ؛عبادت کننده .(تصـ )( عابد. جِ) :عابدین

 ..(جـ س ،.فر)وظایف از برای ثواب اخروی مداومت کند 

 . 23 :سالکين

 .(. ، سجـ .فر)خواستار، جویندۀ راه بندگی و عبودیّت حق  .(تصـ )( طالب. جِ): طالبين
جویندۀ حق تعالی را با وجود طلاب وجاد تماام     .(تصـ )( عاشق. جِ) :عاشقين

عاشق گویند که غیر محبوب حقیقی کسی را نخواهد و نجوید؛ باه قاول موالناا    

 . .(، سجـ .فر)« شوق نیستدر دل عاشق به جز مع»
ای برتار از زاهادان و   نیکوکار که در عرفان درجه .(تصـ )( صالح. جِ) :صالحين

  .(.، سجـ .فر)عابدان دارد 

 ؛برابار کارد   31اش را دیگاری سارمایه  :  دیگری سـرمایه ده چنـدان زیـاد    3714

 . اش را افزایش دادسرمایه

طور کاه در روز، اثاری از تااریکی    هماان : وقتِ پيشين ظلمت شب ک  ندید 3719

 . شب نیست

3719    اِنَّ اهللَ »: آماده اسات  « آل عماران »این آیه در ساورۀ مبارکاۀ    :... اِنَّ اهللَ اصطَای

برگزیاد خادا    همانا: «اصطَفَی آدَمَ وَ نُوحاً وَءَالَ إبرَاوِیمَ وَ ءَالَ عِمرَانَ عَلَی العَالَمِینَ
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  .(1/11آل عمران، )و خاندان عمران را بر جهانیان  آدم و نوح و خاندان ابراهیم

اشاره دارد باه شاهادت هابیال، نخساتین     : که اوّل شد به مظلومی شهيدآن 3746

پساران حضارت    –بر طبق تفاسیر اسالمی هابیل و قابیال  . تشهید تاریخ بشریّ

 باه درگااه خداوناد قرباانی کردناد،     « اقلیمیا»بر سر ازدواج با خواهر خود  -آدم

که قربانی هابیل ماورد قباول واقاع گشات،     قربانی قابیل پذیرفته نشد، حال آن

اسم قابیال و هابیال در   ... ازاین روی قابیل به برادر خود، حسد برد و او را کشت

ناام آن دو  ( باب چهاارم  –سفر پیدایش )ا در تورات قرآن مجید نیامده است، امّ

 .(.تلـ  ،.فر) (1/11مائده، )ذکر شده است 

  .پسر، آدم و حوّا که به دست قابیل، برادرش کشته شد: ابي ه

ظالمان را کورکورانه در نهایت جهال در آتاش   : ظالمان را کور در آتش فکند 3728

  (.ها شدجهل ستمگران منجر به هالک آن)انداخت 

 .(.، شعـ .فر)روی شخص نامشخص امّا زیبا.(کنـ : )بوالحسن 3731
با وعادۀ الهای، دل شکساتۀ خاود را درماان      : اندباری کردهجبر دل با وعده  3733

  .انداند و آرام بخشیدهکرده

 سومین پسر آدم و حّوا، کاه باه عقیادۀ مسالمانان مقاام نباّوت داشات       : شيث 3734

  .(.، معـ .فر)

تو یک لحظه به من توجّاه کان و    .(کنـ ): گو  هو  خود دمی با من گمار 3738

  .به سخنانم دقّت کن

3741  (.، تلـ .فر)را کشت « هابیل»پسر حضرت آدم که برادرش : قابي. 

  .(.لغـ )بزر  است قدر و جالل او ( جمله فعلیه): ج ّ جالله

 ..(ناظم)کسی که خویشی را بِبُرد و پیوند برادری را گسسته کند : قاطع رحم 3744

باه دسات بارادرش     "هابیال "اشاره دارد باه شاهادت مظلوماناه    : ...رسم خون ناحق 3745

 (. 1122)  "قابیل"

در اینجا اشاره دارد به کشاته  . کشتن کسی به ناحق و از سر ستم: خون ناحق

 ."قابیل"به دست  "هابیل"شدن 

 .هاسر سلسلۀ احمق ؛سر دستۀ خران: رأس الحمير 3746

3747 

3749 

 . 1122: اندپ  شهيدان جملگی خي  وی

 .آمده است« تغزّا»مۀ کل« غزات»در مصرع دوم به جای 
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 .(.لغـ ) همراه و مالزم او بودن، در خدمت او و مطیع او بودن: در رکاب کسی بودن 3755

3756 

3761 

 .(.لغـ )پرچم و علم سفید که درفش پیروزی باشد : رایت بيضا

  .آدم خیانتکار ترسو است: المثلاشاره دارد به ضرب :خائن خائف است
وَ ال یَحسَبَنَّ الّذینَ کَفَروا اَنَّمَا نُملةی  »: م خوذ است از سورۀ آل عمراناین دو بیت  3766-3765

افران مپندارناد  ک: «لَهُم خَیر  الََنفُسِهِم اِنَّمَا نُملِی لَهُم لِیَزدَادُوا اِثماً وَ لَهُم عَذَابٌ مُّهین 

دهایم تاا   به آنهاا مهلات مای   . دهیم خیر آنهاستکه در مهلتی که به ایشان می

آل عماران،  )یشتر به گناهانشان بیفزایند و برای آنهاسات عاذابی خوارکنناده    ب
1/311.)  

وَ مَن یَتَوَلَّ اهللَ وَ رَسُولَهُ وَالَّةذِینَ آمَنُةوا   »: م خوذ است از: اِنَّ حِزبی اهللِ هُمُ الغَالِبُون 3774

منان را ولیّ خود گزیناد،  و هر که خدا و پیامبر او مؤ: «فَاِنَّ حِزبَ اهللِ وُمُ الغَالِبُونَ

 (.1/12مائده، )بداند که پیروزمندان گروه خداوندند 

مؤمنان، صالحان و عارفاان ما خوذ اسات از آیاۀ      .(کنـ ). حزب خدا: حزب اهلل 3775

ر و ها : «وَ مَن یَتَوَلَّ اهللَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزبَ اهللِ وُمُ الغَالِبُونَ»: ۀمبارکا 

که خدا و پیامبر او و مؤمنان را ولیّ خود گزیناد، بداناد کاه پیروزمنادان گاروه      

 (.1/12مائده، )خداوندند 

اسات  « اخناوج »یا « ایناخ»اسرائیل؛ نام او در تورات ینپیامبری از ب: ادری  3789

در زادگاه او اخاتالف اسات   . گفت، بدین نام مشهور شدگویند چون درس می

طبق روایاات ساامی اولاین کسای     . دانندهی به بابل میبعضی به مصر و گرو

خداوند اسرارفلک و ترکیب آن، نقطاۀ  . است که احکام نجوم را استخراج کرد

علام نجاوم از معجازات    . اجتماع کواکب، عدد سنین و حساب را بدو آموخت

از طوفاان ناوح خبار داد، علام حسااب و رمال را نیاز از        « ادریاس » .اوست

 .انداختراعات او نوشته

                                                
 : رجوع کنید به*( 
 .99، اعالم قرآن -
 . 341، 33، 3، ج تاریخ یعقوبی -
 . 24، 3، ج حبيب السير -
 . 241، ر کليّات شم داستان پيامبران د -
 . 11، قصص ا نبياء -

← 
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 . 991: نوح

 . 3131: هود

  . 3131: صالح

 3791   (.لغـ )جاه و جالل، حشمت  .(مجـ ): کوکبه. 

 .است( ع)منظور حضرت ابراهیم  ؛پدر پیامبران: ابوا نبيا

  . 211:ابراهيم

اشاره دارد به خود داری حضارت  : چون به همّت درگذشت از ماه و خور 3793

خورشید؛ هنگامی که ابراهیم در جستجوی خادای   ابراهیم از پرستش ماه و

هاا،  ا با افاول آن پنداشت امّواقعی بود، ستارگان و ماه و خورشید را خدا می

بِّی فَلَمَّآ اَفَةلَ  »: از ظنّ خود برگشت فَلَمَّا جَنَّ عَلَیهِ الةَّیلُ رَءَاکَوکَباً قَالَ وَذَا رَ

ای را شاد بار او شاب، دیاد ساتاره      پس چون تاریاک : «قَالَ الَ اُحِ ُّ األفِلِینَ

پاس چاون غایاب شاد گفات دوسات نادارم        . گفت این است پروردگار مان 

و »: فرمایاد همین سوره مای  11و  11و در آیۀ ( 2/12انعام، )فروروندگان را 

آید گفت این است خدای مان و چاون غایاب    چون ماه را دید که بیرون می

پاس  * از گمراهان خواهم بود شد گفت اگر خدای من مرا راه ننماید، همانا

چون طلوع آفتاب را دید گفت این خادای مان اسات، ایان بزرگتار اسات و       

ورزیاد  چون غایب شد گفت ای قوم هماناا مان بیازارم از آنچاه شارک مای      

 (.11-2/11انعام، )

اشااره دارد باه آتشای کاه نمارود برافروخات تاا         :در دل نار آمد آن عـالی گهـر  

 .  3111ابراهیم را در آن بسوزاند 
انداختناد، جبرئیال بارای یااری او     را در آتاش مای  ( ع)هنگامی که ابراهیم  3795-3794

آمد، امّا ابراهیم کمک او را نپذیرفت ایان مااجرا در تفسایر طباری چناین      

جبرئیل بیامد و وی را به هوا اندر یافت و گفت مانم جبرئیال،   »: آمده است

یعنی به تاو ناه و حاجات    ، الیک ال» : هیچ حاجت هست تو را به من  گفت

و چناین  « ...من به خداوند من است که من و این آتاش هار دو خادا راایام    

                                                                                                                        
→ 
 . 214، قصص قرآن مجيد -

  .91، فرهن  تلميحات -
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گویند، که به آن ساعت کاه اباراهیم ایان ساخن بگفات خادای، وی را باه        

آتاش را کاه باه     دوستی گرفت و وی را خلیل خویش خواند و فرمان داد مر

 .*ابراهیم سرد گشت با سالمت

  .در دلش جز خدا نبود: ری نبوددر دل پاکش به جز با
 

 .نمرود را ذلیل و خوار کرد .(کنـ ): خاک ذل بر فرق نمرودی فشاند 3797

وَاألروَ »: ۀبهتارین گساترانیدگان؛ ما خوذ اسات از آیاۀ شاریف      : نِعم الماهةا ن  3811

 :موالنا آورده است(. 13/41ذاریات، ) «فَرَشنَاوَا فَنِعمَ المَاوِدُونَ
 

 

 ت نیسات از دنیاای دون  ای که صبر»

 
 «صبر چون داری ز نعم الماهدون 

 (1114، 3مثنوی، )             
 

3818     اباراهیم از قبال ناذر کارده باود کاه اگار        . فرزند حضرت ابراهیم از هااجر : اسماعي

به هنگاام ادای ناذر خداوناد گوسافندی را     . خدای تعالی او را پسری دهد، قربان کند

 ** .اسماعیل قربانی کندفرستاد تا به جای 

 .(، تلـ .فر)« ساره»از همسر دیگرش به نام ( ع)نام پسر دیگر ابراهیم : اسحاق

 . 3112: یعقوب

 .  211: یوسف

اشاره دارد به داستان دور افتادن یوسف از یعقوب و نابینا شدن یعقوب از فاراق   3811

 (. 3112) پسر

ین دلیال رناج و مصایبت باه پیاامبران      باه هما   :زان موکّ  شد بال بر انبيـا  3811

 .اختصاص یافت

                                                
 . 3141، ص 4، ج تفسير طبری. رک*( 

 : رجوع کنید به( **

 . 321، اعالم قرآن -

 . 134، 3، ج تاریخ طبری -

 . 312، ات شم داستان پيامبران در کليّ -

 . 323، فرهن  تلميحات -

 . 22،  نبياءقصص ا -

 .186قصص قرآن مجيد،  -
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ر هیچ کس جز به اندازۀ ب: «وَ الَ نُ َلِّفُ نَفساً ااِلَّ وُسعَهَا»: ۀاشاره دارد به آیۀ شریف 3813-3812

  (.21/22مؤمنون، )کنیم توانش تکلیف نمی

 3821   ایّوب : 3114.  

دارد باه داساتان ایّاوب کاه ثاروت       اشااره : تن به کرمان، دل بدان دلدار داد 3822

خداوند برای امتحان او را گرفتار بالیاای مختلاف کارد از    . قدرت بسیار داشتو

جمله این که ثروت و فرزندان او را از او گرفت و او را به بیمااری ساختی دچاار    

ای که تن او کرم گذاشت، با این همه ایّوب دل به پروردگار ساپرده و  کرد بگونه

: «اِنَّا وَجَةدنَاَُ صَةابِراً  »: صبر او در برابر بالیا معروف است. کردنمی ایهیچ گالیه
تا سرانجام خدای بار او بخشاود و آن   ( 11/44ص، )همانا ما یافتیم او را شکیبا 

 :گویدعطّار در منطق الطیر می. همه را بدو بازگردانید
 

 بااز ایّاوبِ ساتام کااش را نااگر  »

 

 «پایش در مانده در کرمان و گرگان  

  (212عطّار، منطق الطیر، )     
 (.ع)نام همسر حضرت ایّوب : رحيمه 3823
فَالتَقَمَهُ الحُوتُ »: اشاره دارد به گرفتار شدن یونس در شکم ماهی به امر ایزد تعالی 3838-3831

پاس  : «لَةی یَةومِ یُبعَثُةونَ   لَلَبِثَ فِی بَطنِةهِ اِ  *فَلَوالَ اَنَّهُ کَانَ مِنَ المُسَبِّحِینَ *وَ وُوَ مُلیمٌ 

هماناا   *پس اگر نبود از تسبیح گویاان  * فروبردش ماهی و او بود مالمت کننده 

  (.342-344/ 11صافات، )ماند در شکم ماهی تا روز قیامت می

 .مر آن که نمیرد، بی: الفیموت 3832

ی الحَةیِّ الَّةذِی   وَ تَوَکَّل عَلَ»: های خداای که نمیرد، نامی از نامزنده: حیّ الفموت

  (.21/11فرقان، )میرد، توکّل کن ای که نمیو بر آن زنده: «الَیَمُوتُ

 :«الیَنبَغی الََحدٍ اَن یَقُولَ اَنَا خیر  مِن یونن بن مَتّی»: در احادیث نبوی آمده است 3835

: «ال تُفضّةلونی عَلةی یةونن بةن متةی     »: و به روایتی( 312احادیث مثنوی، ص)
 :فرمایدمولوی می. ید مرا بر یونس بن متی از حیث نبوّتتفضیل نده

 نایاسات بار ماعاراج یاوناس اجاتاباا         گافات پایاغامابر کاه ماعاراج مارا»

 زان که قرب حق برون است از حسیب        آنِ مان، بااال و آنِ او، باااه شایااب

 از حبس هستی رستن اساتقرب حق         قارب، ناه بااال نه پستی رفتن اسات

 «نایاسات را نی زود و نه دور و نه دیار         نیست را چه جای باالی است و زیر 
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  (4133-4134، 1مثنوی، )               
هنگامی که آزار فرعونیان از حدّ گذشت، موسی، قوم خاود را برداشاته از مصار     3843-3842

ب نافرماانی در بیاباان گام شاد و     گفته شده که بنی اسرائیل به ساب . خارج شد

قَالَ فَإنَّهَا مُحَرَّمَة  عَلَیهِم اَربَعِینَ سَنَةً یَتِیهُةونَ فِةی   »: چهل سال در آن سرگردان بود

فرمود خدا پس همانا آن حارام گردانیاده   : «االَروِ فَالَ تَأَِ عَلَی القَومِ الفَاسِقِینَ

زمین، پاس انادوه مادار بار     ایشان، چهل سال، سرگردان خواهند بود در  شد بر

  (.1/22مائده، ) گروه فاسقان

 . 2249( 1/321اعراف، )اشاره دارد به : م نّ و سلوی 3844

 .وزیر کافر و بداندیش فرعون: هامان 3846

. گریختناد باه رود نیال رسایدند    هنگامی که موسی و قومش از ستم فرعون می 3847

( 22/21، ءشاعرا )و آن شاکافته شاد   موسی به امر حق، عصای خود را بر نیل زد 
ا چون فرعون و سپاه او که بنی اسرائیل از معبری که ایجاد شده بود گذشتند امّ

در تعقیب موسی  بودند خواستند از آن شکاف عبور کنند، آب بار جاای آماد و    

فِرعَونُ وَ وَ جَاوَزنَا بِبَنِی إسرَائِیلَ البَحرَ فَاَتبَعَهُم » :.(، تلـ .فر)آنان را غرقه ساخت 

و گذراندیم بنای اسارائیل را   : «جُنُودَُُ بَغیاً وَ عَدواً حَتَّی اِذَآ اَدرَکَهُ الغَرَقُ قَالَ آمَنتُ

از دریا پس از پی رسید ایشان را فرعون و لشکریانش از روی ساتم و تعادّی تاا    

 (.31/91یونس، )چون دریافتش غرق، گفت ایمان آوردم 

  .با خداوند در طور سینا( ع)قات حضرت موسی بیت اشاره دارد به می 3849

3851 داوود:  3111. 

  . 111: سليمان
معاروف  . نام دارد« مزامیر»یا « زبور»اشاره دارد به کتاب داوود که : زبور عشق 3853-3851

و هنگامی کاه کتااب خاود را    ( 14/31سبا، )است که داوود لحنی خوش داشت 

  .(.، تلـ .فر)ایستاد طیران باز میخواند، مرغ از با لحن خوش می

ا؛ بعضای معتقدناد   اشاره دارد به کشتن زکریّ: آن یکی را ارّه بر فرقش کشيد 3855

اند که چون مریم عاذرا؛  آورده. ا را در درون درختی با ارّه دو پاره کردندکه زکریّ

ه ا با زکریّا . ا را به زناا ماتهم کردناد و قصاد کشاتن او نمودناد      حامله شد، زکریّ

درختی پناه برد و خود را در جوف آن جای داد، شیطان گوشۀ لباس او بگرفات  

تا از درخت بیرون ماند، قوم به راهنمایی شیطان او را یافتند و درخات را باا ارّه   
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 :عطّار در این مورد سروده است 3.به دو نیمه کردند

 باز زکریاا کاه دل پار جاوش شاد     »

 باااز یحیاای را نگاار در پاایش جمااع 

 

 ار سار، دم نازد خاموش شدارّه ب 

 «زار، سر برّیده در طشتی چو شامع 

  (233-232عطّار، منطق الطیر، )
تعمیاد دهنادۀ مسایح     "یحیای "(. ع)اشاره دارد به کشته شدن حضرت یحیی  3856

: اناد در بااب مقتاول شادن او گفتاه    . بود و پس از صعود او به آسمان کشته شد

ادشااهی باود کاه باا زنای رابطاۀ نامشاروع        بنا به روایت مسلمین در زمان او پ»

داشت و چون آن زن پیر شد، این رابطه را با دخترش برقارار کارد و ماادر ایان     

به دختر خود سپرد که چون تارا نازد   . دختر با یحیی پسر زکریا دشمنی داشت

پادشاه برند و از تو پرسند چه حاجت داری بگو حاجت من آن است کاه یحیای   

طشاتی از طاال طلبیاد و    »و آن دختر چنین کرد و پادشاه ا را بکشی پسر زکریّ

امّاا در انجیال    2...را حاضر کرد و سر مبارکش را در میان طشت برید( ع) یحیی

هیرودیس باه جهات   »: قصّۀ کشته شدن یحیی تعمید دهنده چنین آمده است

خاطر هیرودیا زن برادر خود فیلپوس، یحیی را گرفته بسته در زنادان اناداخت   

ت آن که یحیی وی را گفته بود که تارا داشاتن آن زن، حاالل نیسات و     به جه

 .1پس فرستاد سر یحیی را در زندان جدا نمودند... ارادۀ قتل او نمود

، اشاره "خُم عیسی"رنگرز بود و ( ع)اشاره ظریفی دارد به اینکه حضرت عیسی  3858

برخای بار    آورد وهای گونااگون بیارون مای   به خمی است که عیسی از آن رنگ

انداخت سافید و  اند بدین معنی که اگر جامۀ صد رنگ را در خم میعکس گفته

 .(.آنند) آمدسیاه بیرون می

مظهار طبابات اسات زیارا     ( ع)حضرت عیسای  : ابرص و اکمه از ور بنا شدی 3859

                                                
 :رجوع کنید به( 3

 . 149، اعالم قرآن -

 . 399، 3، ج ترجمۀ تفسير طبری -

 . 111، فرهن  تلميحات -

 . 441، قاموس کتاب مقدس -

 .221، قصص قرآن مجيد -

 .112، ص 3، ج حيات القلوب. رک( 2

 .32تا  1 ۀ، آی34، باب انجي  متی. رک( 1
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وَ اِذ عَلَّمتُةکَ ال ِتَةةابَ وَالحِ مَةةةَ وَ  » :کاور ماادر زاد و اباارص را شافا داده اساات   

ورَاتَ وَاالِنجِیلَ وَ اِذ تَخلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیئَةِ الطَّیرِ بِإذنِی فَتَنفُخُ فِیهَا فَتَ ُةونُ طَیةراً   التَّ

وقتای کاه   : «بِإذنِی و تُبرِیُء االَکمَهَ وَاالَبرَصَ بِةإذنِی وَ اِذ تُخةرِجُ المَةوتَی بِةإذنی    

اختی از گال  سا آموختم ترا کتاب و حکمت و تورات و انجیل و هنگامی که مای 

شاد مرغای   دمیادی در آن، پاس مای   چون شکل مرغی به رخصت من، پس می

کور مادرزاد را و پایس را باه فرماان مان و وقتای      دادی شفا می به فرمان من و

آل عماران،  ) و نیاز ( 1/331مائاده،  )آوردی مردگان را به اذن مان  که بیرون می
1/41.) 

ی از گال، مرغای سااخت و آن باه     عیسا : ساختی چون صورت مرغی ز گِ  3861-3861

أَنِّی اَخلُقُ لَ ُم مِةنَ الطِّةینِ کَهَیئَةةِ الطَّیةرِ فَةاَنفُخُ فِیةهِ       »: فرمان الهی به پرواز درآمد

سازم برای شما از گِل چون شاکل مرغای، پاس    همانا می: «فَیَ ُونُ طَیراً بِإذنِ اهللِ

  (.1/49آل عمران، )شود مرغی به اذن خداوند دمم در آن و میمی

اشاره دارد به بینایی بخشیدن حضرت عیسی : از دمش اعمی شدی بينا روان 3862

 (.1119 )به نابینایی مادرزاد به امر خدا 

اسرائیل، دعوت عیسای را نپذیرفتناد و از   بنی: مُردة صد ساله را دادی حيات 3863

و باه پیاامبری   را زنده کرد و ا« عارز»ایی به نام او معجزه خواستند؛ عیسی مرده

به دعا و فرمان حضارت عیسای در قبار    « عارز»اند که گفته. عیسی شهادت داد

این داستان در قرآن نیاماده   .(تلـ  ،.فر) زنده شد و کفن پاره کرد و بیرون آمد

 .ا در انجیل مذکور استامّ
باه عقیادۀ مسالمانان، حضارت مسایح در      : بُد مبشّر، دهر ازو شد گلسـتان  3865-3864

وَ اِذ قَالَ عیسیَ ابنُ مَةریَمَ  »: مژده داده است( ص)ل به آمدن حضرت محمّد انجی

یا بَنی اسرائیلَ اِنّی رَسُولُ اهللِ اِلَی ُم مَّصَدِّقاً لِّمَا بَةینَ یَةدَیَّ مِةنَ التَّةوراتِ وَ مُبَشِةراً      

ی بنی نگامی که گفت عیسی پسر مریم اه: «بَعدِی اسمُهُ اَحمَدُ مبِرَسُول  یَأتِی مِن

اسرائیل همانا من رسول خدا هستم بار شاما و تصادیق کننادۀ تاورات کاه در       

آید و اسم او احماد  جلوی من است و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می

  (.1/312اعراف، ) ؛(23/2صف، )است 

. اشاره دارد به سوءقصد یهودیان به جان مسیح: قصد کردند  جهودان نژند 3867
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باه ازای سای درم   « یهاودا »ن خود گریخت، امّا یکی از ایشان به نام او با حواریا

امّاا یهودیاان باه دساتگیری عیسای موفّاق       . رشوه، نهانگاه عیسی را آشکار کرد

را باه صاورت   « شامعون »هاا و یاا   رئیس یهاودی « ایشوع»نشدند، زیرا خداوند 

فت روز بر دار او ه. .(تلـ  ،.فر)دار زدند  عیسی درآورد و او را به جای عیسی بر

وَ مَا قَتَلُوَُ وَ مَةا صَةلَبُوَُ وَلَةة ِن    » :ماند و حال آن که عیسی به آسمان رفته بود

 ال این که نکشتندش و نه بر دارش آویختند، بلکه مشاتبه شاد بار   ح: «شُبِّهَ لَهُم

 (.4/311نساء، )ایشان 

 .گمراهان: قوم ضال 3868

 . 31: «لوالک»اشاره دارد به حدیث  3871

 . 3111: لَعیمرک 3873

  . 322:  یانشَقَّ ال مر

بگو این : «قُل وَذَِِ سَبِیلِی اَدعُوا اِلَی اهللِ عَلَی بَصِیرَة » :م خوذ است از: اَدعُوا الی اهلل 3874

یوساف،  )خاوانیم  راه من است، همگان را در عین بصایرت باه ساوی خادا مای     
32/311.) 

چون یااری خادا و   : «إِذَا جَاءَ نَصرُاهللِ وَالفَتحُ»: ۀآیۀ مبارکم خوذ است از : نَصرُاهلل 3887

 (.331/3نصر، )پیروزی فراز آید 

  ..(، شعـ .فر)سر جهان  سرتا .(کنـ ): قاف تا قاف

 (. 1( )ص)اشاره دارد به معراج حضرت رسول  3888

  . قصص ۀسور 11 ۀبرگرفته از آی: کُلُّ شیءٍ هیالِکٌ اِالّ  یجهی ُ 3892

پیغمبار در ساال دهام از    »(: ص)ها اشاره دارد به زمان رحلات نبای اکارم    بیت 3895-3893

کرد و در مکّه ناالن شد، چون باه مدیناه آماد همچناان     « حجَةالوداع»هجرت، 

تار شاد و تاا    نالید و چون محرّم سال یازدهم از هجرت درآمد، بیماری گرانمی

  «.روز به دعوت حق تعالی پیوستروز دوشنبه دوازدهم ربیع بکشید و در این 

 3895 آنهاا  « ابوبکر، عمر، عثمان، علی»: خلفای اربعه که عبارتند از: خلفای راشدین

بعد از پیغمبر به ترتیب به جای او نشستند و ادارۀ امور مسالمانان را باه عهاده    

                                                
 .1، تصحیح اقبال، عباس، ص تجارب السلفشاه نخجوانی، هندو. رک*( 
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 . .(لغـ )  گرفتند

وَ مَا »: آمده است که« رانآل عم»این آیه در سورۀ مبارکۀ ...:  ی میا محمّا ریسُولُ

مُحَمَّدٌ ااِلَّ رَسُول  قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ أفَإین مَّاتَ أو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَی أعقَابِ ُم وَ 

جز ایان نیسات   : «مَن یَنقَلِ  عَلَی عَقِبَیهِ فَلَن یَضُرَّ اهللَ شیئاً وَ سَیَجزِی اهللُ الشَّاکِرِینَ

اند، آیا اگر بمیرد یاا  است که پیش از او پیامبرانی دیگر بودهمّد پیامبری حکه م

گردید  هر کس که باز گردد هایچ  کشته شود، شما به آیین پیشین خود باز می

آل عمران، )خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد . زیانی به خدا نخواهد رسانید
1/344 .) 

اگر علی نباود عمار   : ن خطّاب که گفتنقل است از عمر ب: لَوال عیلِیٌّ لَهیلَکی عُمیرُ

  (.119، ص 42بحاراالنوار، ج )شد هالک می

 (.  1191)اشاره دارد به خلفای راشدین  :چهار یار 3897

کامالً دنیا را ترک کرده بودند و امید  .(کنـ ): ددستِ کلّی از جهان افشانده بو 3915

 .اعتنا شده بودندبه دنیا بی و اشتیاقی به ادامۀ حیات خود نداشتند؛ بطور کلّی
اشاره دارد به ماجرای برگزیده شدن ابوبکر به عناوان خلیفاۀ مسالمین پاس از      3911-3919

هنگامی کاه اباوبکر خلیفاه شاد، دوازده نفار باا او       (. ص)رحلت حضرت محمّد 

ابوبکر منقلب شد . سخنانی ایراد کردند( ع)مخالفت کرده و به نفع حضرت علی 

بر شما والی شدم در صورتی که بهتار  : «یتُ م ولَستُ بخیرِکُم اَقیلونیوَ لَ»: و گفت

  .(.، تلـ .فر)از شما نیستم مرا واگذارید 
مگاری  : گریست، عمر گفتعلی بیرون آمد و می( ص)پس از رحلت رسول اکرم  3918-3913

چه پیغمبر نمرده است، پیش خدا رفتاه اسات و   ! گویند پیغمبر مردمنافقان می

ید، همچنان که موسی از میان قوم خویش برفت و بعد از چهل روز باز آماد  بازآ

اباوبکر ایان   . و همچنان که عیسی به آسمان شد و باز به سوی قوم خویش آماد 

ای عمر، چنین مگوی کاه خادای تعاالی در قارآن گفتاه      »: سخن بشنید، گفت

: یه بشنید متحیّر شاد و گفات  عمر چون این آ: «اِنَّکَ مَیِّتٌ وَ اِنَّهُم مَیِّةتُونَ»: است

راسات  »: ه به عمار گفات  گآن « !ام پنداشتی که من هرگز این آیه را نخوانده»

امیرالماؤمنین اباوبکر بایساتاد و    « ا چگونه باید گفت گویی، چنین نگویم، امّیم

پرساتید،  ای مسلمان، هر که محمّاد را مای  »: خطبه انشا کرد و بعد از آن گفت
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پرستید او حیّ بااقی اسات کاه هرگاز     خدای محمّد را میمحمّد بمرد و هر که 

معلاوم شاد و   ( ص)مردم چون این سخن بشنیدند همه را وفات پیغمبر «نمیرد

بزاری بگریستند و هنوز پیغمبر را نشساته بودناد کاه اخاتالف کلماه در میاان       

 3.اصحاب پیدا شد

  .خوابدمیرد و نه مینه می: الفموتُ   الفنام

بشانیدیم و بکاار   « سَمِعنَا و عَصَینَا»: خوانیمبقره می ۀدر سور: عصيناس معنا و  3925

 (.2/91بقره، )نخواهیم بست 

 .(.، معـ .فر)بفرمایید؛ فراخواندن و دعوت برای غذا و طعام : الصّال 3927

 .ها را خوشحال کرددل: ها را شکفتدل 3932

. ضحــ  )از دیان برگشاتند   کسانی که بعد از وفات حضرت رساول،  : اه  رِدّه 3934

 2.(.لغـ )مرتد ( ها جنگید تا دوباره به اسالم گرویدندابوبکر با آن

 .(.لغـ )بقیّه، باقیمانده  :ما بقيّه 3935

وی در . مااه باود   1ساال و   2بیت اشاره دارد به مدّت خالفت ابوبکر صدّیق، که  3936

 .سالگی درگذشت 21هجری در  31سال 

 . 491: نعم الماها ن 3937

 .اشاره دارد به فتح ایران به دست عمر 3941

اشاره دارد به ماجرای عبدالرحمان پسر عمر، : ا  رسته پسرهم به زخم درّه 3944

هاا  که مرتکب شرابخواری شد و عُمَر بر او حدّ شرعی اجرا کرد و او بر اثر تازیاناه 

 .درگذشت

 کارد زنی امارار معااش مای   ه خشتعمر از را: زد، قوت خود زان ساختیخشت می 3946

 .(.تلـ  ،.فر)

اشاره دارد به قتل عمر بن خطااب در ساال   : کرد وی هم عاقبت جان را نثار 3949

                                                
 . 1، تصحیح اقبال، عباس، ص تجارب السلفهندوشاه نخجوانی، . رک( 3

درگذشات، جمااعتی از عارب، مرتاد شادند و از دیان برگشاتند و زکاات بااز گرفتناد و           ( ص)آن چنان بود که چون پیغمبر ( 2

گوییاد، باه نباوّت ایشاان     در پیغمباران دیگار چاه مای    »: عااقالن ایشاان را گفتناد   « !اگر محمّد پیغمبر بودی، نمردی»گفتند که 
پاس نباوّت محمّاد باه     »: گفتناد . «اناد همه مرده»: گفتند« انداند یا زندهآن پیغمبران مرده»: گفتند« مقرّیم»: گفتند« مقرّید یا نه

ای از این اعاراب، لشاکرها فرساتاد باا ایشاان حارب       یفهابوبکر بهر طا. مع هذا این سخن در اعراب اثر نکرد« مر  چرا زایل شود 

 (.31، تصحیح اقبال، عباس، ص تجارب السلفهندوشاه نخجوانی، . رک... )کردند و غلبه لشکر اسالم را بود
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ق شخصی به نام فیروز فارسی، مکنّی به ابولؤلؤ وی را باه هنگاام ادای   . ها  21

عمر پاس از ساه روز بار اثار ایان جراحات،       . نماز صبح با خنجر مجروح ساخت

به دست ابولؤلؤ غالم مغیرۀ بن شعبه کشته شد باه تبار و   [ عمر]و » : درگذشت

 3«...گذاردبعضی گویند به کارد در وقتی که نماز صبح می

  .اشاره دارد به جمع آوری قرآن در عهد خالفت عثمان برای نخستین بار 3951
و باا زباان    ها گوینده از کشته شدن عثمان در هنگام تاالوت قارآن  در این بیت 3971-3954

اماا امیرالماؤمنین   ... »: گویاد هجاری مای   11روزه به دست شورشیان به ساال  

و هر گااه  ... عثمان والعهدۀ علی الرّاوی، سلوک مسلک هر دو خلیفۀ سابق نکرد 

ای دادی معترضان بر احوال او اعتراض کردندی، یاا حجّتای فرماودی یاا وعاده     

ر شاد  و چون این معنی مکارّ . یگیرم و نگرفتمشتمل بر آن که ترک خالفت می

رسید، خلقی انبوه از هر جانبی جمع آمدند و بر قتال او عاازم   و به مخلصی نمی

امیرالمااؤمنین چاون از اجتماااع خصامان خباار یافات در شااب پاایش    . گشاتند 

امیرالمؤمنین علی رفت و گفت ای پسر عم، مرا بر تو حق قرابت و صداقت است 

ام و ترا در نظر این جماعت شاکوه عظایم   آورده و در این غوغا و فتنه روی به تو

است و حشمت و منزلتی تمام است و خالف تو باه هایچ وجاه ارتکااب نکنناد      

امیرالماؤمنین علای   . توقع دارم که بیرون آیی و شرّ ایشان را از من کفایت کنی

در حال سوار شد و خصمان را از عثمان دور کرد و از ایشان ضامان گرفات کاه    

ایشان بازگشتند و . ز این سیرت بگرداند و رضای این جماعت بطلبدعثمان بعد ا

به اندک مدّتی دیگر باز جمع آمدند و گرداگارد  . امیرالمؤمنین عثمان، ایمن شد

را بفرستاد تا عثمان را ماددی  ( ع)حسن[ امام... ]امیرالمؤمنین. سرای او گرفتند

ین حسان غلباه کردناد و در    ا ایشان بسیار بودند و بر امیرالمؤمنامّ... عظیم کند

خواناد در  دار بود مصحف بر کنار داشت و قرآن میسرای عثمان رفتند و او روزه

این حال شمشیر بر او نهادند و چون کاار او تماام کردناد مصاحف از دسات او      

  .بیفتاد و خون بر مصحف روان شد

 .(.لغـ )( ص)رسول  ۀنام مدین: طيبه

  .دن از خالفتکناره گیری کر :خلع خالفت کردن

                                                
 .23، تصحیح اقبال، عباس، ص تجارب السلفهندوشاه نخجوانی، . رک( 3

 .11-14ص ، مان کتابه. رک*( 
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 3972 (.، معـ .فر)خداوند ذات او را گرامی دارد : کَرَم اهلل وجهه.  

 .(.لغـ ) (ع)امیرالنحل، از القاب حضرت علی : امير نح  3974

 . ■ 1191 :لَوالعیلیٌ 3981

پهلوان معاروف عارب   « عَمروابن عبدِود»با ( ع)اشاره دارد به پیکار حضرت علی  3985

سالگی کشته شد در شعر فارسای   11این جنگ در سن  وی در. قدر غزوۀ خند

  ..(تلـ  ،.فر) همراه است« عنتر»معموالً با اسم « عَمرو»اسم 

 ..(لغـ )اعتبار کسی یا چیزی بودن : وزن چيزی یا کسی بودن 3986

اشاره دارد به کشته شدن عمر به هنگام نماز صابح توساط ابولؤلاؤ     مصرع اول 3999

( 1949)3  اشاره دارد به کشته شدن عثمان به هنگاام تاالوت    مصرع دومو

 (. 1913-1914)قرآن، به دست آشوب گران 

مااه مباارک رمضاان     39در شب ( ع)اشاره دارد به شهادت امیر المؤمنین علی  4111

 .سالگی 21دست ابن ملجم در  به( ق.ها  41)سال 

وَ اِذَا رَأیةتَ ثُةمَّ رَأیةتَ    »: خوذ است ازسرزمین و پادشاهی بزر ، م : مُلکاً کَبير 4111

چون بنگری، هر چه بنگری نعمت فراوان است و فرمانروایی : «نَعِیماً وَ مُل اً کَبِیراً

 (.12/21انسان، )بزر  

به سوی جایگاه راستین رونده بود و اصرار زیادی به سوی حق داشت نازد هماو    4112

 (. خدای تعالی)که پادشاهی مقتدر است 

فی مَقعَدِ صِدق  عِندَ مَلیکٍ »: در قرآن آمده است.( لغـ ). جای حق: قعد صدقم

-مولوی مای  (.14/11قمر، )در جایگاهی پسندیده، نزد فرمانروایی توانا : «مُقتَدر 

 : فرماید

 مقعد صدق و جلیس حاق شاده  »

 

 «رسااته زیاان آب و گاال آتشااکده 

 (3111، 1مثنوی، )             
 : یگر گفته استو نیز در جایی د 

 مقعااد صاادقی، نااه ایااوان دروغ »

 

 «بادۀ خاصی، نه ساکرانی ز دوغ  

  (3129، 1مثنوی، )            
 4112   کندها را نعت میبرد و آندر این بخش گوینده از دوازده امام شیعه نام می. 

                                                
 .11ص ، تصحیح اقبال، عباس، تجارب السلفهندوشاه نخجوانی، . رک (3
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 .3هجری 11در سال ( ع)اشاره دارد به شهادت امام حسن  4113

و ( ع)ه اشاره دارد به واقعۀ جانگاداز کاربال و شاهادت حساین بان علای       گویند 4111-4114

 .2هجری 23یارانش به دست شمر و یزید در سال 

. اسات  "ابوالساابغه "و کنیات او   "شرحبیل"نام او . شمر بن ذی الجوشن: شمر 4111

سپس در کوفه اقامت کرد و به روایت . حضور داشت( ع)در صفّین در لشکر علی

شامر در  . باود ( ع)در واقعه کربال در شمار قاتالن امام حساین  . حدیث پرداخت

 .(.لغـ ) نبرد با سپاه مختار کشته شد

یزید ابن معاویه بن ابی سفیان، خلیفه دوم از خلفای اموی که سه سال و : یزید

با وی بیعت نکرد و ایان تصامیم منجار    ( ع)امام حسین . شش ماه حکومت کرد

  .(.لغـ )سالگی درگذشت  11هجری در  24در سال وی ... به ماجرای کربال شد
کند به دو بیت از مصیبت نامۀ استناد می( ع)شاعر در باب شهادت امام حسین  4116-4113

 :نامه آمدهدر مصیبت. عطّار نیشابوری

 کیساات حااق را و پیمباار را ولاای  »

 آفاتاااااب آسامااااان ماعارفاااات  

 الاعایااان اماااااام ماجاتاباااا  ةقااارّ

 را دشانه آغشته به خاون  تاشاناه او

 !دریا   بی آن چنان سر، خود که بُرّد

 گایاساوی او تاا به خون آلاوده شاد  

 صاد هاازاران جااان پاااک انااباایا    

 در تاماااوز کارباااال تاشااانه جاگااار

 باا جاگار گاوش پایامابر این کنند

 هار کاه در رویای چاناین آورد تی 

 

 آن حسن سیرت، حسین بان علای   

 رت و حیادر صاافت آن محمّاد صااو 

 شااهااد زهاارا، شاهایااد کاربااال    

 نیم کشته گشته سرگشته به خاون 

 کاافاتاب از درد آن شاد زیار میا    

 خون گاردون از شافق پاالوده شاد    

 صافّ زده بایاانم باه خااک کاربال    

 سر بریدندش چه باشاد زیاان بتار   

 وانگهی دعااوی باادو آیااد دریا     

 لاعاناتام از حااق بادو آیاد دریا     
 (آغاز کتابنامه،ر، مصیبتعطّا)       

 
 .(.لغـ )امام زین العابدین، امام چهارم شیعیان : علی زین العباد 4119

د ، فاطماه دختار محمّا   (ع)، علای بان ابیطالاب    (ص)د محمّا : پنج تن: آل عبا 4121

حادیث  »کاه طباق روایات    ( ع)، و حساین بان علای    (ع)، حسن بن علی (ص)

                                                
 .9، ص 2، اسدالغابه. رک( 3

 .9، ص همان کتاب. رک( 2
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د و جبرئیال پیاامی از طارف حاق تعاالی      مدنآدر زیر عبای پیغمبر گرد « کساء

 .آورد( ص)برای نبی اکرم 

 .منظور گوینده امام پنجم و امام ششم شیعیان است 4121

، هشتمین اماام  (ع)، امام هفتم و امام رضا (ع)طالبی از ابن جعفر، موسی کاظم  4122

 .بردشیعیان نام می

 .م مون توسط( ع)اشاره دارد به ماجرای شهادت امام رضا  4123

 .کندگوینده به ترتیب امام نهم، دهم و یازدهم شیعیان را معرفی می 4125

 .امام دوازدهم شیعیان( عج)امام مهدی  :مهدی 4126

باار دیگار   ( عاج )اعتقاد مسلمانان بر این است که مسیح با ظهور حضرت مهدی  4127

 ..(، تلـ .رف) کندکشد و نابود میکند و هم اوست که دجّال را میظهور می

شخصی که مطابق روایات اساالمی در آخرالزماان ظااهر خواهاد شاد و      : دجّال

پس از ظهور . شوندکند و عدّۀ کثیری تابع او و فریفتۀ اوی میدعوی خدایی می

کشاد و بار   ظهور کرده و او را می( عج)فتنۀ دجّال، به یک روایت حضرت مهدی

م فرود آماده، دجّاال را ناابود    طبق روایتی دیگر، حضرت مسیح از آسمان چهار

  .(.، تلـ .فر)سازد می

 .گفتیعنی آن فرشته شهادتین را به صورت ذکر می 4146

تار  در باطن، باه مان، از ر  گاردنم نزدیاک     :در درونم اقرب از حب ُ الورید 4153

فسُهُ و نَحنُ أقرَبُ وَ لَقَد خَلَقنَا االِنسَانَ وَ نَعلَمُ مَا تُوَسوُِِ بِهِ نَ» :اشاره به آیۀ. است

هاای نفاس او آگااه    ایام و از وسوساه  و ما آدمی را آفریاده : «إِلَیهِ مِن حَبلِ الوَرِیدِ

 (.11/32ق، )تریم هستیم، زیرا از ر  گردنش به او نزدیک

 .بردشاعر معتقد است کوشش بنده بدون عنایت و توجه خدا، راه به جایی نمی 4156

 .به او گفت نام من نواحائیل است: م منشد نواحائي ، گفتش نا 4161

تولِجُ اللَیلَ فِی النَّهارِ و تةولِجُ النَّهةارَ   »: اشاره دارد به آیۀ کریمۀ :تُولِجُ اللَّملَ النَّهار 4172

فِی اللَیلِ و تُخرِجُ الحَیَّ مِنَ المَیِّتِ و تُخرِجُ المَیِّتَ مِن الحَیِّ و تَرزُقُ مَن تَشاءُ بِغَیةرِ  

 افزایای، کاهی و باه شاب مای   افزایی از روز میکاهی و به روز میاز شب می : «حِساب 

حسااب  آوری و مرده را از زنده و به هر که بخواهی بی مُرده بیرون می زنده را از
 (.1/21آل عمران،)دهی روزی می
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4174 الَ اِلةهَ إاِلَّ أنَةا    إِنَّنِی أنَةا اهللُ »: این آیه در سورۀ طه آمده است: اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِکرل

خدای یکتا مان هساتم، هایچ خادایی جاز مان       : «فَاعبُدنِی وَ أقِمِ الصَّالةَ لِذِکرِی

 . (21/34طه، )نماز بگزار  ،مرا یاد کنی کهبرای ایننیست، پس مرا بپرست و 

اتلُ مَآ أوحِةیَ إِلَیةکَ مِةنَ    »: عنکبوت آمده است ۀدر سورۀ مبارک: لَذِکرُ اَهللُ اَکبیر

ُاهللِ أکبَةرُ وَاهللُ   ال ِتَابِ و أقِمِ الصَّالَةَ إِنَّ الصَّالَةَ تَنهَی عَنِ الفَحشَآءِ وَ المُن َةرِ وَ لَةذِکر  

هر چه را از این کتاب بر تو وحی شده است تالوت کن و نماز : «یَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ

تار اسات و    دارد و ذکر خدا بازر بگزار که نماز آدمی را از فحشا و منکر باز می

 (. 29/41عنکبوت، )کنید، آگاه است خدا به کارهایی که می

مغز قرآن، ذکر حقّ است و هار چاه غیار    ...: مغز قرآن است ذکر حق، بدان  4181

 .ای است برای یادآوری حق و رسیدن به اوآن، وسیله

هم دست چپ و )دستهایش را باز کرده بود : دست بگشاده یسار و هم یمين 4193

 (. دست راستش را هم

ای اسات کاه بلوقیاا در ایان سافر باه او       ناام فرشاته   ،ملک مشتری: سمحائي  4115

 .کندکند؛ وی خود را موکّل باد و آب معرفی میبرخورد می

 ..(لغـ )واقف به اسرار  .(مجـ )بینا، بصیر : وردیده 4111

 .مانند کرکس: کرک  مثال 4122

الةر کِتَةابٌ   »: ۀما خوذ اسات از آیاۀ شاریف    . از جاناب خاود  از نزد خود، : مِن لَاُن 4123

کتابی است با آیااتی  . الف، الم، را: «أح ِمَت آیَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَّدُن حَ ِیم  خَبِیر 

بحار  »؛ موالناا نیاز ترکیاب    (33/3هاود،  )استوار و روشن از جانب حکیمی آگاه 

 : ه استرا به معنی علم الهی و عالم غیب بکار برد« لدن

 آبِ خود، شیرین کن از بحر لادن »

 

 «آب بد را دام ایان کاوران مکان    

  (3113، 4مثنوی، )            
  .گفتمفهوم بیت این است که آن ملک شهادتین می 4142

 . .(لغـ ). سخنان نغز گفتن .(کنـ ): گوهر سُفتن

 -ریام باه درود فرساتادن بار او     ایم و فرمان دام مور شده :... قَا اُمِرنا فالصَّلَوتنا 4143

: فرمایاد قرآن می. همانا رستگاری و نجات ما به سوی اوست ،-(ص)پیامبر اکرم 

و نماز بگزار که نماز آدمی : «وَ اَقِمِ الصَّلَوةَ اِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَی عَنِ الفَحشَآءِ وَ المُن َرِ»
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 (.29/41عنکبوت، )دارد را از فحشا و منکر باز می

کند، او خود را نگهباان  نام فرشتۀ دیگری که بلوقیا با وی مالقات می: رقائي خ 4146

 .کندزمین معرفی می

 .بندمکشم و آن را محکم میکه چلّۀ کمان را می: اَن اَماَّ الویترَ اَع ُاهُ متمن 4151

 .ها عالم غیب استپس از این حجاب: ماوراء آن حجب علم اهلل است 4177

 .گفت خبر بده به من، مرا آگاه کن: برنیقالَ اَخ 4178

باه اعتقااد قادما     .ضحـ ). این کوه و دنیای درون آن بین دو شاخ گاو قرار دارد 4179

 (. زمین بر پشت گاو است و به روی شاخ گاو قرار دارد

  .بین دو شاخ گاو: بين قرنی ثور

سات و  « اودیعا»نام انس بن مالک گوید، زمین اوّل را، »: زمین هفت طبقه دارد 4185

« اولیاا »و ششم « ماسکه»، پنجم «عریبا»، چهارم «مصحا»، سوم «نسبطا»دوم 

زمین ششم جای دوزخیاان اسات، پاس    . است« ثری»ت و زمین هفتم را نام س

« سجین»های ایشان را آنجا ببرند، آن را هر که از دوزخیان در دنیا بمیرد، جان

وَ مَةا اَدرَیةکَ مَةا    *  کِتَابَ الفُجَّةارِ لَفِةی سِةجِّین     کَالّ اِنَّ» :فرمایدگویند، قرآن می

دانای  تو چه می. آگاه باشید که اعمال بدکاران مکتوب در سجّین است: «سِجِّین 

جایگاه ابلیس علیه اللعناه  زمین هفتم ( 1-11/1مطففین، )که سجّین چیست  

 .(، اشا .به نقل از فر 1سراج القلوب ص )...است

  .ینزیرزم: تحت ارض

 4186   َبینیاد   آیاا نمای  (. نیاز آیااتی اسات   )و در خود شما   ی فِی اَناُسِکُم أفَالَ تُبصِرُ ن

  (.13/23ذاریات، )

پساندد؛ افاراد   رفتار افراد تنبل و کاهل را می: کاهلی را در رو  دارد پسند 4196

 .پسنددسست و تنبل در عمل را می

برادرزادۀ شعیبِ پیغمبر بود و اماام شاهر اریحاا،     «بلعام بن باعورا»: بلعم باعور 4211

گویند پادشاه موآب او را . دانستمردی مستجاب الدعوه بود  و اسم اعظم را می

باه اصارار همسارش     بلعاام دعوت کرد تا با اخذ اجرت، عبرانیان را نفرین کناد،  

 پذیرفت و عزم سفر کرد، ولی مرکب او از رفاتن بااز ایساتاد، بااالخره باه آنجاا      

حضارت موسای و قاوم او باه خااطر آن، در بیاباان       . رسید و آنها را نفرین کارد 

در عوض حضرت موسی هم او را نفرین کارد کاه خادایا بهتارین     . گرفتار شدند
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 .ای، از او بستان در نتیجه او کافر شدچیزی که به او داده

کاه چاون   اشاره دارد به سرانجام بلعم باعور  :کلب یلهث خوانَد   حی عليم 4211

بلعام در قرآن به سگ تشبیه شده . دشمن موسی شد، جاه خویش از دست بداد

پاس مَثَال او،   : «فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ ال َل ِ اِن تَحمِل عَلَیهِ یَلهَث او تَترُکةهُ یَلهَةث  »: اسات 

چون مثل سگ است، که اگر حمله کنی بر او زباان از دهاان بارآرد و نیاز اگار      

 (. 1/312اعراف، )هان برآرد واگذاریش باز زبان از د

عابدی بوده از بنای اسارائیل کاه در نهایات خداپرساتی، عاقبات از        :برصيصيا 4212

شیطان او را فریب داد و به زناا کاردن و قتال    . شیطان فریب خورد و گمراه شد

اش کند تاا وی  وادارش کرد و چون گرفتار شد، شیطان از او خواست که سجده

 ..(لغـ )کرد گرفتار شقاوت ابدی شد را برهاند و چون چنین 
شایخ صانعان و دختار    »اشااره دارد باه داساتان    : شيخ صنعان و دختر ترسا 4218-4213

عطّاار، شایخ صانعان در مکّاه چهارصاد      « منطق الطیر»بر طبق مثنوی . «ترسا

دریافت که از . کندشبی در خواب دید که بتی را در روم سجده می. مرید داشت

باا مریادان باه روم رفات و در     . رض امتحان قرار خواهد گرفتجانب خدا در مع

آنجا عاشق دختر ترسایی شد و مریدان در اصالح کاار او کوشایدند، امّاا ثماری     

شیخ در کوی دختر ترسا معتکف شد، حال آنکه دختر ترسا، عشق او را به . نداد

 سرانجام دختر باه او پیشانهاد کارد کاه اگار در عشاق خاود       . سخره گرفته بود

استواری، باید بت را سجده کرده و قارآن را بساوزی، بااده نوشایده و دسات از      

شیخ تسلیم شد و بر اثر باده نوشی علوم دینی و اسرار قرآن . ایمان خود برداری

دختر ترسا باه او  . از خاطر او برفت و آخر کار ترسا شد و خرقۀ خود در آتش زد

. شیخ به خوکباانی پرداخات  . گفت در ازای کابین من باید سالی خوکبانی کنی

در این هنگام مریدان که دیگر در کاار او واماناده بودناد، باه مکّاه بازگشاتند و       

آن مریاد، ایشاان را در   . ماجرا را به یکی از یاران و مریدان بزر  شیخ وا گفتند

آن مریاد  . مجدداً همه به سوی روم بازگشاتند . تنها گذاشتن شیخ نکوهش کرد

شایخ دگار بااره     ،...و از او نجات شیخ را التمااس کارد   دیدپیغمبر را در خواب 

                                                
 : . رجوع کنید به*( 

 . 11، ص قصص قرآن مجيد -

 . 41، ص تاریخ گزیده -

 .311، ص فرهن  تلميحات  -
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  .(.تلـ  ،.فر)مسلمان شد و خرقه در پوشید و اسرار قرآن به یادش آمد 

 : موالنا در دفتر اول همین مضمون را این گونه آورده است 4215

 عااشاقای پایداست از زاریّ دل»

 علّت عاشق، ز علّات هاا جداسات   

 

 ماریّ دلنیست بیماری چو بایا 

 «عشق اصطُرالبِ اسرارِ خداست

  (319-331، 3مثنوی، )        
 

4238 

 .گلو گرفت  شاه: ظاهرا  مُخْنِقْ است. در کتب لغت دفاه نشا: مُنْخِق

ایم، ای جوان و م مور شاده  این چنین گفتند که آفریده شده :... هکَذا قاال خل نا

 .ایم بر آن از جانب پروردگار بلند مرتبه

 .نشنیدیم ما: ما س مِعنا 4239

 .«ای امین، ما اجازۀ باز کردن این در را نداریم»: گفت: معنی بيت 4241

اشاره دارد به فرمان خلقت و آفارینش؛   :از دو حرف است این همه پيدا شده 4247

 . 2213« کُن»امر 

  (. 31) لَوالکَ لَما خَلقتُ االَفالکحدیث اشاره دارد به  4251

 .دانۀ عشق او را در جان و سرشت من نهادی: مصرع دوم 4251

 ..(لغـ )یار صادق و دوست همراه  .(کنـ ): یارغار 4252

کنای و  نخست نیاز و تمنّا را ایجاد مای : خواهش انگيزی و بخشی بعد از آن 4254

 .سازیبعد، آن را، مرتفع و برآورده می

ان و سرپیچی ما از خدا، این درهاا را  امّا عصی: ليک بر ما بسته در، عصيان ما 4265

 .به روی ما بسته است

ای عاشقان، نزدیک شده آرزوها، مژده دهید ای سروران مان،  ...:  اَفُّهیا العُشَاقُ قَا 4269

 .های ظلمت راکنار رفتن پرده

غم و اندوه از ما زایل شد و وصال دوست رسید جماال الهای    ...:زالَ ع نَّا حُزنُ  4271

 .شد و موسی به رو در افتاد و بیهوش شد آشکار

اشاره دارد به متالشی شدن کوه پس از تجلّی حاق تعاالی بار آن در    : شقّ طور 4271

 (.  ■ 2311)مقابل دیدگان پرتمنّایِ موسی 

  (. 13) اهللُ نور السَّمَواتِ و االَروِ: اهللُ نور

 .، خدا هم تجلّی پیدا کرد(ص)با ظهور حضرت محمّد  4272
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 (. 3311-3312) «مَن رَآنی فَقَد رَأی الحَقَّ» :اشاره دارد به حدیث: م ن رآنی 4274

به زعم صاوفیان دو تان دم از    .ضحـ )من حق هستم، من خدا هستم : اَنَا الحیق

« انااالحق »که از سر حقیقت زدند، یکی به حق و دیگری به ناحق؛ آن« اناالحق»

منصاور  ( که ناروا گفت، فرعون عنود بودآنگفت، حسین بن منصور حلّاج بود و 

 : فرمایدمولوی می. حلّاج به سبب گفتن این کلمه، کشته شد

 آنک او بی درد باشد، ره زنست»

 

 «زآنکه بی دردی اَنَا الحَق گفتنسات  

  (2123، 2مثنوی، )            
 .گذشته و آینده: ماضی و آت 4276

قُل إِن کُنتم تحِبُّونَ اهللَ فَاتَّبِعُونِی یُحبِةب ُم اهللُ وَ  »: دارد به آیۀاشاره : اِن کُنتُم تُحِبُّون 4278

بگو اگار خادا را دوسات مای داریاد از مان       : «یَغفِرلَ ُم ذُنُوبَ ُم وَ اهللُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

پیروی کنید، تا او نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیاامرزد، کاه آمرزنادۀ    

 (.1/13ران، آل عم)مهربان است 

این کالم را به ابوساعید ابای   . ام جز خدا نیستدر جبّه :لمس فی جُبیّتی سِویل اهلل 4281

 : فرمایدموالنا می. اندالخیر نسبت داده

 نیساات اناادر جبّااه ام اِالّ خاادا  »

 

 «چند جویی بر زمین و بر ساما  

  (4/2321مثنوی، )             
اَولِیایی »: مستفاد است از مضمون حدیث قدسی: سرورانند اندرین امّت نهان 4284

 : فرمایدموالنا می (12ص  احادیث مثنوی،) «تَحتَ قِبایی الیَعرِفُهُم غَیری

 صاد هازاران پادشااهان و مهماان   »

 نامشان از رشک حاق پنهاان بماناد   

 

 ساارفرازانند ز آن سااوی جهااان  

 «هر گدایی نامشان را برنخواناد 

  (913-912، 2مثنوی، )        
 .زمان آن فرا رسید: وقت شد 4285

آیاۀ اول از   ،(3/3حماد  )به نام خداوند بخشندۀ مهربان  :بِسمِ اهللِ الرَّحمینِ الرَّحِممِ 4289

 .های قرآن به جز سورۀ توبه، آمده استسورۀ حمد که در ابتدای همۀ سوره
ید، دو آب اسات یکای   در قرآن مج« بحرین»مراد از )بین دو دریا : بين بحرین 4291-4291

وَ وُوَ الَّذِی مَرَجَ البَحرَینِ وَذَا »: در قرآن آمده است .(ناظم)شور و دیگری شیرین 

اوسات کاه   : «عَذبٌ فُراتٌ وَ وَذَا مِلحٌ اُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَینَهُمَا بَرزَخاً وَ حِجراً مَّحجُوراً
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ساخت گزناده و   یکی شیرین و گوارا و دیگری شورابی : دو دریا به هم بیامیخت

؛ (21/23نمال،  ) :و نیز (21/11فرقان، )میان آن دو مانع و سدّی استوار قرار داد 
 (. 11/32فاطر، )

 .وجود خداوند است .(کنـ )شود، هرگز نابود نمی: لَم فیزَل 4292

 تو کیستی : اَنتی مین 4298

 .که تمام آن کوه از طالست: کو بود جمله ذهب 4313

 .آن کوهی از نقره است: نقره باشدآن جب  کو  4311

 (.33/1هود، )و عرش او بر روی آب بود : «وَ کَانَ عَرشُهُ عَلَی المَآءِ»: اشاره دارد به آیۀ 4317

 .خداوند متعال است .(کنـ )زندۀ نامیرا، : حیّ  ی موت 4321

لُّ اهللِ، فِةی  السُّلطانُ ظِ» :پادشاهان عادل، اشاره دارد به حدیث .(مجـ ): عاد ن 4321

در اعتقاادات ایاران کهان نیاز      (121، ص 2شرح مثناوی شاریف، ج   ) «االَروِ

پنداشتند که در شااهان  شده و ایرانیان میای خدایی شمرده میسلطنت، عطیه

 .فرّۀ ایزدی وجود دارد که سبب برتری آنها بر دیگر افراد بشر است

 .« و محمّداً رسول اهللاالّ اهلل ال اله ». اشاره دارد به شهادتین 4336

  .کالً: کلّی 4337

دریایی کاه  )ای شاه ماهیان دریای همیشه بیدار : کای شه حيتان ب حر  ی نام 4342

 (.خوابدهرگز نمی

هاا و  رسید که محو کنندۀ گناهان و زشاتی غذای او از نزد خدا می: معنی بيت 4343

 . ها بودتاریکی

اِنّیِ لَستُ کهَیئَتِ ُم اِنّی اَبِیةتُ عِنةدَ رَبِّةی    »: دارد به حدیث اشاره :از اَبمتُ عِنای ریبِّی

راساتی مان مانناد شاما نیساتم، مان شاب گاذرانم نازد          : «یُطعِمُنی و یَسةقِینی 

؛ صااحیح 211، ص 24بحاااراالنوار، ج )  پروردگااارم، خااوراکم دهااد و نوشاااندم
 : موالنا می فرماید(. 331، ص 4بخاری، ج 

 ناد بهشات  بلکه رزقای از خداو »

 

 «بی صداع باغبان بی رنج کشات  

  (2143، 1مثنوی، )          
 .بلوقیا به شهر و آبادانی رسید تا وقتی که: تا به عمران آمد 4345

 4345  اسارا باه معنای بناده و     . اسرافیل به زبان سریانی بندۀ خدای تعالی): اسرافي
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او پایش از  . ن مقارّب از فرشاتگا  ،فرشتۀ صاور ( ئیل به معنی خدای تعالی است

ملکی کاه موکّال اسات بار      .(تصـ ).  .(لغـ )همۀ فرشتگان به آدم سجده کرد 

بناا بار روایاات در روز     .(سجــ   ،.فـر )حیات و سبب حیاات عالمیاان اسات    

 . .(تلـ  ،.فر)آورند رستاخیز با دمیدن در صور، مردگان سر از خاک برمی

یکای از چهاار   . گویند« تشتر»و  «بشتر»نام فرشتۀ روزی، به فارسی : ميکائي 

کاه بناابر روایاات، باارش بااران و رسااندن رزق و روزی       .( لغــ  )ب فرشته مقرّ

  ..(تلـ  ،.فر)بندگان از جانب خداوند به عهدۀ او گذاشته شده است
دید، شبش، چون شاب  هر کس او را می: هر که دید  هر شب وی قدر بود 4347

هاای ناوزدهم،   بنا به روایات یکی از شاب  شب نزول قرآن که.ضحـ )شدقدر می

 .(بیست و یکم و بیست و دوم ماه مبارک رمضان است

 .ماه کامل، ماه شب چهاردهم: ماه بدر 4355

اهللُ الَّذِی خَلَةقَ السَّةمَاوَاتِ و   »: ۀاشاره دارد به آیۀ مبارک: خلّاق زمين و آسمان 4356

 (.34/12ابراهیم، )د ها و زمین را آفریخداست که آسمان: «االَروَ

اوست کسای کاه شاما را از گِال     : «وُوَالَّذِی خَلَقَ ُم مِّن طِین » :بیت اشاره دارد به 4357

 (.  2/2انعام، )آفرید 

آدم بِیَةدی   ةَخَمَّرتُ طین»: دست خدا، اشاره ظریفی دارد به حدیث قدسی: یداهلل 4358

 (. 3114) «اربعین صباحاً

 )  13م خوذ از سورۀ مبارکاۀ بقاره، آیاۀ     ؛ها راخت تمام نامآمو: عیلَّمی االَسماء

3924.)  

و نُفِخَ فِی الصُّورِ فَاِذَا وُم مِّنَ االَجدَاثِ اِلَةی  »: منظور اسرافیل است: صاحب صور 4366

شود در صور پس ناگهاان هماه از گورهاا باه ساوی      و دمیده می: «رَبِّهِم یَنسِلُونَ

 (. 12/13یس، )شتابند خدای خود می

مساؤول بارنادگی و رزق و روزی بنادگان، منظاور     : کفي  بار  و رزق مبـاد 

  .میکائیل است؛ فرشتۀ موکّل بر ارزاق

 .(3/1حمد، ) «مَالِکِ یَومِ الدِّینِ» :روز رستاخیز، برگرفته از: یوم دین 4376

 .ای پرنده: اَیُّه ا الطائر 4391
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 .روز قیامت: یوم القيام 4398

  .ماندشود و بدون دگرگونی میاز این غذا کم نمی: نگردد بی تغيّر باشد اینکم  4399

این لفاد در قارآن مجیاد    . آنچه اشتها داری، آنقدر که اشتها داری: ما تَشتهی 4413

نَحنُ اَوِلیَاؤُکُم فِی الحَیَاةِ الدُّنیَا وَ فِی اةخِرَةِ وَ لَ ُةم فِیهَةا مَةا تَشةتَهِی     »: آمده است

ر زندگی دنیا و در آخارت، دوساتانتان مااییم و    د: « ُم وَ لَ ُم فِیهَا ما تَدَّعُونَاَنفُسُ

هایتان بخواهد در بهشت برای شماست و هر چه طلب کنید برایتاان  هر چه دل

 (.43/13فصلّت، )فراهم است 

 .شوددر اینجا کوشش سالک، در جذبه و عنایت حق محو می: مصرع نخست 4418

 .ستاخیزر: وقت صور 4419

مةا یَةزالُ عبةدی یَتَقَةرَّبُ اِلةیَّ      »: اشاره دارد به حدیث قدسای : بی فُبصِر   فُسمِن 4411

: «بالنَّوافِلِ حَتّی اُحِبُّه فَاِذا اَحبَبتُهُ کُنتُ سَمعَهُ الّذی یَسمَ ُ بِهِ و بَصَرََ الّةذی یُبصِةرُبه  
کاه دوساتش    ساازد عبادت و انجام مستحبات، بنده را چنان به من نزدیک مای 

؛ بیناد شنود و باه مان مای   شوم و به من میدارم و من گوش و چشم او میمی

 :فرمایدموالنا می

 ای سرکشان من، من نیم: گفت نوح»

 چاااون بماااردم از حاااواسِ بوالبشااار

 چون که من، من نیستم، این دم ز هوست

 

 زیام من زجان مُردم، به جاناان مای   

 حق مرا شاد سامع و ادراک و بصار   

 «دم، هر که دم زد، کافر اوست پیش این

  (1324-22، 3مثنوی، )         
 . 3111( 1/31انفال، ): میاریمیمتی اِذ ریممتی 4411

از مسجد الحرام تا مسجد االقصی و از آنجا تاا  ( ص)اشاره دارد به معراج پیامبر  4412

 ( 1)ها به آسمان

هاا  که به زعم عرب، در بیاباان  اشاره دارد به غولی از جنس جنّ: گيرولگغول  4415

 )کشااند  کند و مسافران را با فریب از راه به بیراهاه مای  ها زندگی میو بیشه

112.) 

 گر نباشد سایۀ پیار، ای فضاول  »

 غولاات از راه افکنااد اناادر گزنااد  

 بس تو را سرگشته دارد بانگ غول 

 «تر در این ره بس بُدنداز تو راهی

                                                
 .139ص  3941، شرح استعالمی، دکتر محمّد، دفتر اول، بیت مثنوی معنوی. رک*(  
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  (2942، 3مثنوی، )             
و در عاین  (  329. )اشاره دارد به دستگیر بودن خضر، مسافران را در خشکی 4416

  .در سیر وسلوک عرفانی« پیر»ای ظریف دارد به جایگاه مهم حال اشاره

4419 

 

 

 

4421 

اَلةةَّذِینَ آمَنُةوا و لَةم یَلبِسُةوا     » :م خوذ است از: در فضای قرب و ان  مهتدون

اند و ایماان  کسانی که ایمان آورده: «ولَئِکَ لَهُمُ األمنُ وَ وُم مُّهتَدُونَإیمَانَهُم بِظُلم  أ

آالیند، ایمنی از آن ایشان است و ایشان هدایت یافتگانناد  خود را به شرک نمی

  (.2/12انعام، )
 .کندنامۀ احمدی اشاره میدر این بیت شاعر به نام کتاب یعنی شوق

لِةکَ  'خِتَامُةهُ مِسةکٌ وَ فِةی ذ   » :برگرفتاه از آیاۀ   مُهری از مشاک، : مِسک ختام 4422

هر آن از مشک است و پیشدساتی کننادگان در آن بار    مُ: «فَلیَتَنَافَنِ المُتَنَافِسُونَ

 (.11/22مطففین، )کنند یکدیگر پیش دستی می

دهد تا باه  است که گم شدگان را نجات می( ع)منظور حضرت خضر: ابوالعباس 4425

 .مقصد برسند

. اشاره دارد به عمر جاویادان خضار باه واساطۀ نوشایدن از چشامۀ آب حیاات        4429

خضر و الیااس  . روندخضر و الیاس و اسکندر در طلب آب حیات به ظلمات می»

ا اساکندر موفّاق باه    یابناد، امّا  نوشند و عمر جاویادان مای  از چشمۀ حیوان می

 رۀ موسای صاخ ای موسوم به چشمۀ حیات در صخره. شودنوشیدن این آب نمی

 .(.، تلـ .فر) «بوده است« مجمع البحرین»کنار 

این نام در قرآن کریم نیامده و تنها . نام یکی از پیغمبران یا اولیاست: خضر

فَوَجَةدَا  »: چیزی که هست، وصف او به عبودیّت و حصول علام لادّنی اسات   

 ایدر آنجا بنده: «مِن لَّدُنّا عِلماً عَبداً مِّن عِبَادِنَا آتَینَاَُ رَحمَةً مِّن عِندِنَا وَ عَلَّمنَاَُ

از بندگان ما را که رحمت خویش بر او ارزانی داشته بودیم و خود بدو دانش 

مطابق اکثر روایاات اساالمی ناام او     (.31/21کهف، )آموخته بودیم، بیافتند 

... اناد گفتاه « اَلیَسَاع »است و بعضای ناام او را   « ابوالعباس»خضر و کنیتش 

ست و مادرش رومی و پدرش از پارس بوده « ایلیا»ند که نامش ابعضی گفته

  .(.، تلـ .فر) «...است
اشاره دارد به مالقاات حضارت موسای    : آن که او را شد کليمِ حق، مرید 4436
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در روایات مذهبی آمده است که موسی از خداوند »(. ع)با حضرت خضر ( ع)

ازد و خداوند او را با خضار  کند تا او را با یکی از مردان حق آشنا سطلب می

خواهد تاا هماراهش شاود بلکاه     موسی از او می.( ، تلـ .فر)... کندآشنا می

( 24-14آیه )اند ماجرای این سفر در سورۀ کهف بیاموزد آنچه به او آموخته

در ملتقای دو دریا که میعادگااه خضار باود باه او در     [ موسی]». آمده است

و باشد و به برکت هم صحبتی او باه رشاد و   رسید و از او طلبید که همراه ا

خضر به موسی گفت تو با من طاقت هام صاحبتی نیااوری و    « صواب برسد

مقصود او این بود که تو پیغمبر ظاهری، ممکن اسات از مان کارهاایی سار     

بزند که به حسب احکام ظاهری، در نظر تاو غلاط جلاوه کناد؛ زیارا تاو بار        

 .3«ها واقف نیستیحکمت و سرّ آن

دانسات  اشاره دارد به اینکه خضر علام لادّنی مای   : م اسرار لدّنی زو شنيدعل

( 4429.) 

آنچه از راه کسب و درس، دست ندهد، علام انبیاا و   .( تصـ ): علم اسرار لدّنی

علم شناسایی جاوهر و صافات الهای؛    .( ، سجـ .فر)گویند « علم لدّنی»اولیا را 

وَ اَنَّکَ لَتُلَقّیَ القُرآنَ »: ۀاز آیۀ شریفم خوذ است .( ، مثـ .فر)علم اسماء و صفات 

تو کسی هستی که قرآن از جانب خدای حکیم و داناا باه   : «مِن لَدُن ح یم  عَلیم 

  .راز خدایی، اسرار الهی؛ (21/2نمل، )شود تو تلقین می

 4439   ابوعبداهلل محمّد بان محمّاد بان    »ظاهراً منظور گوینده  :شيخ عبداهلل طوسی

اباو  »با . تَرُوغبَدی است وی از صوفیۀ قرن چهارم و از مشایخ طوسی بودالحسن 

بعاد از  . را دیاده باود  « اجحسین بن منصور حلّ». صحبت داشت« عثمان حیری

  .هجری در گذشته است 111سال 

ای معلوم از صلحا و خاصّان خدا که گویند هیچگااه  عدّه( بدل، بدیل. جِ): اَبدال 4441

لی نباشد و جهان بدیشاان برپاسات و آنگااه کاه یکای از آناان       زمین از آنان خا

بمیرد، خدای تعالی دیگری را به جای او برانگیزد تا آن شمار که به قولی هفات  

این قوم بار آنچاه خادای از رازهاا در     . و به قولی هفتاد است همواره کامل ماند

.( لغــ  )ناد  حرکات و منازل کواکب نهاده، عارفند و از اسماء، اسماء صافات دار 

                                                
 .211، ص تاریخ تصوّف در اسالمغنی، دکتر قاسم، . رک( 3

 .242، ص دکتر محمّد، ستعالمی، تصحیح اولياا ة تذکر، فریدالدّین عطّار نیشابوری. ر ک*( 
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ابدال کسانی هستند که به واسطۀ عااری شادن از قیاود ماادّی و رفاع حجااب       

توانند به اشکال و صور مختلف نمودار شوند و آنان واصال باه   ظلمات و مادّه می

حقّند؛ رجال هفتگانه از اولیاء اهلل را ابدال گویند که مرتبۀ آنها دون مرتبۀ قطب 

 .(.، سجـ .فر)است 

سنگی است که حضرت ابراهیم هنگام بنای بیت بر آن ایستاد : ن داوودمقام اب 4442

اناد و  و این همان سنگ معروفی است که به امر خادا در مساجد الحارام نهااده    

 .مقام ابراهیم ؛مردم نزد آن نماز گزارند

اناد و  بادون اینکاه از ظاهرشاان مشاخص شاود غریباه      ...: خالی از رن  سفر 4444

 .غبار راه داشته باشند مسافر، یا حتی گرد و

نیز گویند، سنگی « صخرۀ صَمّاء»و آن را  المقدّس بیتسنگی است در : صخره 4447

 :مانند حجراالسود، مزار است

 به بیت المقدس و اقصی و صخره»

 

 «به تقدیساات انصاار و شالیخا    

  .(خاقانی، به نقل از لغا )      
 .همگی: اجمعين 4454

 .قلب بعضی از آنها مانند ایّوب و عیسی است: عيسی بعض چون ایّوب و 4465

هاای  اقطاب و بزرگان، چهار نفر مرد هستند که منازل .( تصـ ) (وتد. جِ): اوتاد 4468

آنان به چهار منازل یعنای ارکاان عاالم اسات کاه مشارق و مغارب و شامال و          

در مغاارب . باشاادجنااوب باشااد و بااا هاار یااک از آنااان مقااام آن جهاات ماای   

و در « عبدالمجیاد »، در شامال  «عبادالحی »اسات و در مشارق   « عبدالحلیم»

که محافظات جملاۀ عاالم و معاورۀ دنیاا از برکات ایشاان        « عبدالقادر»جنوب 

برابر اخبار، اوتاد، چهار تن از اولیاء هستند که همیشاه در عاالم برقرارناد    . است

وفیه اوتااد در اصاطالح صا   ... و اگر یکی از آنان بمیرد، دیگری باه جاای او آیاد   

گروهی از اولیاءاهلل هستند که از حیاث رتباه از اقطااب فروتار و از دیگار رتاب       

چهار نفری که در چهار جهات دنیاا هساتند و باه منزلاۀ چهاار       .( لغـ )برترند 

و  داردرکن عالمند و به واسطۀ این چهارنفر است که خداوناد، جهاان را محفاوظ مای    

 .(.، سجـ .فر)نامند « اوتاد»آنها را 
نام پیغمبری مشهور که پسر زادۀ سام بان ناوح و بارادر خضار اسات و      : الياس 4473-4471

« خضار »خدمت برّ باه  . از این رو همیشه زنده است. همراه او آب حیات خورده
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 .(.لغـ )ر شده است مقرّ« الیاس»مفوض است و خدمت بحر برای 

 .برادر.( تر): قَردا 

  .رفیق، دوست.( تر) :یُلدا 

 .(.لغـ )مردان متّقی و پارسا : اه  اهلل 4474

 .مراد حجراالسود است: حجر 4479

هاا منساوب باه    گویناد و رکان  « رکن»هر یک از چهار پایۀ خانۀ کعبه را : رکن 4481

 .عراقی، یمانی، شامی و حجراالسود: جهتی هستند که در آن قرار دارند

  .اکثراً در کنار رکن شامی هستم: غالبم در رکن شامی شد وطن

 .در مسجدالحرام است ابراهیم مقام، «مقام»منظور از : در مقام آیم 4484

 .خوانم و به جای آورمنماز ظهر را در روضه می: سازم اداظهر را در روضه می 4486

مکاانی اسات کاه آن را روضاه     ( ص)میان منبر و مقبرۀ حضرت رساول  : روضه

میان مقباره و منبار هام    » :ناصرخسرو آمده است ۀدر سفرنام.(. لغـ)گویند می

های رخام کرده چون پیشگاهی و آن را  روضه گویند و ای است از سنگحظیره

باین  »: های بهشت چه رسول اهلل فرموده اسات گویند آن بستانی است از بستان

  .الجنّةقَبری و منبری روضه من ریاض 

 .آورمنماز عصر را به جا می: گذارم عصر رامی 4487

کاه ذکارش در   « طاور ساینا  ». کوهی که موسی بر آن به مناجات شد :طور 4489

موسی در آنجا نور الهای را بار سار درخات دیاد و شارف       . قرآن بسیار آمده

 .(.لغـ )تکلیم یافت 

  .کنمادا می( طور)نماز مغرب را در این مکان : شد صالت مغرب آنجا حاصلم

تاورات و قارآن کاریم و    یا جوج و ما جوج ناام دو قاوم اسات کاه در       : یأجوج 4491

اناد  در قرآن کریم به ناام مفساد خواناده شاده    . ذکر شده است یوحنامکاشفات 

برای ممانعت از هجاوم آناان باه اقاوام مجااور ایشاان، ساّدی        « ذوالقرنین»که 

 .(.، معـ .فر) بست

و « یا جوج »در راه باختر، مردم از آزار آدمیان یا جانورانی باه ناام   : سدّ یأجوج

اسکندر با گروهی از دانشمندان به گذرگاه . اسکندر شکایت کردند به« م جوج»

                                                
 .14، تصحیح دبیرسیاقی، محمّد، ص سفرنامهناصرخسرو، . رک*( 
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باه فرماان او از آهان و سانگ و گاچ و قیار در مقابال        . ی جوج و ما جوج رفات  

. مهاجمات ی جوج و م جوج در دربند قفقاز دیوارهای بلندی از آهان بناا کردناد   

قَةالُوا یَةا   »: اسکندر با ساختن این سدّ مردم را از شرّ ی جوج و م جوج باز رهاناد 

ذَالقَرنَینِ اِنَّ یَأجُوجَ و مَأجُوجَ مُفسِدُونَ فِی االَروِ فَهَل نَجعَلُ لَکَ خَرجاً عَلَةی أن  

قَالَ ما مَ َّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیر  فَاَعِینُونِی بِقُوَّة  اَجعَل بَیةنَ ُم وَ   * اتَجعَلَ بَینَنَا وَ بَینَهُم سَدَّ

. کنناد ذوالقرنین، ی جوج و م جوج در زماین فسااد مای    ای: فتندگ: «بَینَهُم رَدماً

* هاا سادّی بارآوری   ر کنیم تا تو میاان ماا و آن  خواهی خراجی بر خود مقرّمی

گفت آنچه پروردگار من مرا بدان توانایی داده است بهتر اسات، مارا باه نیاروی     

  (.94-31/91کهف، )خویش مدد کنید، تا میان شما و آنها سدّی برآورم 

 .بدون شکایت و اعتراض: تعرّضبی 4498

گذرد و یاا  گویند که او به هرجا که میبه این نام، می "خضر"دربارۀ شهرت حضرت  4513

 .(.، تلـ .فر)شود گذارد، زمین در زیر پا یا در اطراف او سبز و خرّم میهر جا که نماز می

ایان فاراق باه درازا کشاید و     اشتیاق زیاد من، در ! سرورم :... طَالَ شَوقی سیمِّال 4516

 (.پرسداشک دلم از گفتارم می)اشک دلم از دیدگانم سرازیر شد 

شاود،  کنم، اندوهم پراکنده مای هر زمانی که از تو شکایت می :... حُزنُ بیثّی کُلَّما 4517

 !(.تو راه نجات و سعادت منی)به راستی که رستگاری من از جانب توست 

در همۀ آرزوهایم تو تنها یار و یاورستی، تو راز آشاکار منای و    :... اَنتی عیونی فی 4518

 !مایۀ سرور و شادمانیم هستی

چهرۀ شاما  . دوری و فراق تو در این غربت من، آتشی است :... بُعاُکُم فِی غَربیتی 4519

 !بر دلم حک شده و نقش بسته، پرده را کنار بزن

 .(.سجـ  ،.فر)شوق به لقاء حق .( تصـ ) :اشتياق 4511

زمان را گُام  . خبرمبی( گذشته و آینده)از زمان : خبر از ماضی و مستقبلمبی 4515

 .امکرده

 .(.لغـ )زحمت بسیار : فشانیجان 4517

 4517   فَسُةبحَانَ الةةَّذِی بِیَةدَِِ   »: آماده اسات  « یاس »این آیه در سورۀ  ...:فَسُبحیانَ الَّذل 

منزّه است آن خدایی که ملکاوت هار چیازی    : «تُرجَعُونَ مَلَ ُوتُ کُلِّ شَیءٍ وَ اِلَیهِ

 (.11/ 12یس، )شوید بدست اوست و همه به سوی او بازگردانده می
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الادّین  گویندۀ این مثنوی دو بیت زیر را در عنوان این بخاش باه موالناا جاالل    

 :رومی نسبت داده که از شیخ فریدالدّین عطّار نیشابوری است

 خانه بناا کااردم  رم که بتماسالمانان من آن گب»

 از آن ماادر کاه مان زادم دگار باااره شادم جفاتش   

 

 خانه، در این عالم ندا کاردم شادم بر بام بت 

 «از آن رو گباار خاواناندم که  با مادر، زنا کردم

 

 : کلّ غزل در دیوان عطّار این گونه است
 خاناه بنااا کااردم   منم آن گبر دیاریانه که بت»

 ر دادم شاما را ای مااسلمانان صالی کافار د

 از آن مادر که من زادم دگر باره شدم جفتش

 خوانندمادر، از آن عیسیم می به بکری زادم از

 طّار مساکیان را دریان گبری بسوزانندااگر ع

 خانه در این عالم نادا کاردم  شادم بار بام بت 

 ها را دگر باره جال کاردم که من آن کهنه بت

 خوانند که با مادر زناا کاردم  از آنام، گابار می

 که من این شیار ماادر را دگر باره غذا کاردم 

 «فنا کردم  ای مردان که من خود را گاوا باشید

  (111عطّار، غزلیات، )           
 .(.، سجـ .فر)کسی که به بینهایت عشق و شیفتگی رسیده است .( تصـ ): مشتاق 4518

 (.23/2صف، ) (ص)محمّد های حضرت یکی از نام: احمد 4519

ساتایش  )اسات   «ما اَعظَمَ شَأنی سُبحانی» :منظور: اَعظم شأنی و سبحانی بود 4521

 .از شطحیّات معروف بایزید بسطامی است« مرا، که مقام من چه بزر  است

 .های مسیر، مصائب سفررنج و هامحنت: مکروهات راه 4524

 .(.لغـ )ناز  خرامان از روی.( مجـ ): دامن کشان 4526

که در واقع، به هیچ وجه، انفصاال و فراقای   ظاهراً به این فراق محکومی، حال آن 4527

 .وجود ندارد

-وصال تو جز با گذشت زمان امکان ندارد و همین جا متوقّاف مای  : معنی بيت 4528

 .باید زمان زیادی طی شود تا تو به وصال او نایل آیی. شود

 .گذشت زمان: مرور دورها

و آسمان را به : «و االَروَ فَرَشنَاوَا فَنِعمَ المَاوِدُونَ»: برگرفته از آیۀ: عمی المیاهِاُ ننِ

  (.13/41ذاریات، )نیرو برافراشتیم و به راستی که ما تواناییم 

آل »دارید؛ بخشای از آیاۀ ساورۀ مبارکاۀ     اگر خدا را دوست می: اِن کُنتُم تُحبُّون 4533

 (. 4211)« عمران

                                                
 (.23-2331، 4، مثنوی. رک) ،آمده است مثنوی معنویداستان این گفتۀ بایزید بسطامی مفصالً در *( 
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 (. 3312( )ص)حدیثی است از نبی اکرم : مین ریآنی ف َا ریأل الحیقّ 4534

4535 (1/13آل عمران، ) :...قُل اِن کُنتُم  4211. 

 .راه رهایی: منهن مخلص

  .است( ص)منظور حضرت محمّد : حبيب مطلق
 .  4211: اِن کُنتم تُحبُّون 4553-4536

 .باالی قلّۀ کوه: ذر ة اعلی 4539

 (. 391)منظور ابوبکر صدّیق، اولین خلیفه از خلفای راشدین است : صدّیق 4541

 (. 211)مراد عمر بن خطاب، دومین خلیفه از خلفای راشدین است : ابنِ خَطّاب 4542

اشاره دارد باه جماع آوری قارآن در عهاد     : از آن شد جامع و جان باز قرآن 4543

رشیان به هنگام تاالوت قارآن   خالفت عثمان و نیز کشته شدن وی به دست شو

( 1914.) 

 (. 3291)از پنج تن آل عباست ( ع)حضرت علی  کند کهگوینده اذعان می 4544

حوض یاا   –ساقی حوض کوثر ( ع)به اعتقاد شیعیان حضرت علی : ساقی کوثر

است و در صحرای سوزان قیامت به پیروان خود از آن آب  -ای در بهشتچشمه

  .(.ـ ، تل.فر)خوراند می

داناد بار عشاق و    را گواهی مای ( ع)شاعر شهادت امام حسین ...: حسين کربال 4546

 .حبّ حضرت به حق تعالی

اَلَّذِینَ یُنفِقُةونَ  »: ۀم خوذ است از آیۀ شریف.( لغـ )فرو خوردن خشم : کظم غيظ 4548

: «النَّاِِ وَ اهللُ یُحِ ُّ المُحسِةنِینَ  فِی السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَال َاظِمِینَ الغَیظَ وَ العَافینَ عَنِ
 خورناد کنند و خشم خاویش فارو مای   آن کسان که در توانگری و تنگدستی انفاق می

آل عماران،  )خادا نیکوکااران را دوسات دارد    . گذرناد و از خطای ماردم درمای  
1/314.) 

ی جز یقین داشته باش که دلیل سفر بلوقیا چیز: بلوقيا ازین ره دان یقين تو 4555

 .بوده است «اِن کُنتُم تُحِبُّون» :دوستی حق نبوده، او نیز در پی تحقیق

 .رساندگوینده معتقد است که مطالعۀ مثنوی معنوی انسان را به قرب الهی می 4556

کند کاه مثناوی   ، طالبی در این بیت اذعان می«نامۀ احمدیشوق»گویندۀ  4557

گلشان  »، «گلشان »ظاور او از  سروده اسات و من « گلشن»خویش را بر وزن 
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ماه هماین مجموعاه درباارۀ آن ساخن      ی شاهدی است، که در مقدّ«توحید

 .  رفته است

داناد کاه بادون اختیاار خاویش و      را وارد غیبای مای  « ناماه شاوق »هاای  طالبی، بیت 4559

  .ناخودآگاه بر زبان رانده است

  .هم مادر، هم شیره.( تر ) :قرندا 

حیات جاویدان یافتن حضرت خضر، با نوشیدن از چشمۀ آب  بیت اشاره دارد به 4563

 (.4429) حیات 

از بین بردن صافات ذمیماۀ بشاری و قلاع و قماع کاردن       .( تصـ )مر  : موت 4568

: الهیجی گوید، انسان را سه نوع مار  اسات  .( ... ، سجـ .فر)هواهای نفسانی 

ب اقتضاای ذاتای   العینی به حفةکه هر لحظه و هر ساعت و در هر طرآن نخست

 دومشاود،  واقاع مای  « کُلُّ شَیءٍ والِةکٌ »ت است، انسان را به حکم ممکن امکانیّ

مر  اختیاری که مخصوص نوع انساان اسات و آن اعاراض از لاذات جسامانی      

ق باه بادن   مر  اضطراری که مفارقت روح از بدن و تجارّد او از تعلّا   سوماست، 

 112یجی، شرح گلشن راز، ص اله)این موت شامل جمیع حیوانات است . است

 .(.، سجـ .فربه نقل از 

4572 در نازد ساالکان عباارت اسات از تکلّاف عباد بارای کشاف         .( تصـ ): تحقيق

. کوشش و ساعی بناده اسات بارای باه دسات آوردن حاق و حقیقات        . حقیقت

کاه بناده حقاایق را دریاباد، در     ظهور حق است در صور اسمائیه تا آن.( تصـ )

خواهد که تماام حاق را بشناساد عبادالرزّاق کاشاانی در ایان       یاین مقام عبد م

اساتناد  : «قَالَ اَوَلَم تُؤمِن قَةالَ بَلَةی وَ لَ ِةن لِّیَطمَةئِنَّ قَلبِةی     »: ۀمقام به آیۀ شریف

  .(.، سجـ .فر)کرده است 

4578 

4583 

 .خداوند به شاهدان داناتر است:  اهللُ اَعلَم بالشهود

 .العیش داردالعیش نصفوصف: المثل معروفاشاره به ضربمصرع اول 

یاد کردن، مواظبت بر عمل، حفاد، طاعات، نمااز، بیاان، قارآن،      .( تصـ ): ذکر 4585

حلم، شرف، شکر؛ ذکر، یاد کردن حق تعالی است در بدایت کار باه تکارار اسام    

آن حضرت و اقرار به وحدانیتش و در نهایت آن به شاهود وجاود پرجاودش در    

                                                
 (.2/221بقره، . )خواهم که دلم آرام گیردبلی و لکن می: ای  گفتآیا هنوز ایمان نیاورده: گفت*( 
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« االاهللالالةه »ترین عبارات و الفاظ برای ذکر، کلمۀ طیّبۀت و فاضلمظاهر ممکنا

به معنی استیالی مذکور بر دل است؛ توجه به محباوب و غفلات   « ذکر»... است

  .(، سجـ .فر)  از ماسوا

 .به هنگام ذکر صالحان: عِنا ذکرالصالحمن 4586

 .اصلی ۀسرمای: رأس مال 4592

4592   وَ سَارِعُوا اِلَی مَغفِرَة  مِن رَّبِّ ُم وَ »: خوانیمدر سورۀ آل عمران می..: . ی سیارِعُوا الَی

بر یکدیگر پیشی گیریاد بارای   : «جَنَّة  عَرضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ االَروُ أعِدَّت لِلمُتَّقِینَ

آمرزش پروردگار خویش و رسیدن باه آن بهشات کاه پهناایش باه قادر هماۀ        

  (.1/311آل عمران، )ا شده است ی پرهیزگاران مهیّها و زمین است و براآسمان

ذَلِکَ فَضلُ اهللِ یُؤتِیهِ مَن یَشَةاءُ وَاهللُ  »: لطف و بخشش خدا، برگرفته از: فض ُ اهلل 4611

ین بخشایش خداست که بر هار کاه خواهاد ارزانایش دارد و     ا: «ذُوالفَضلِ العَظِیمِ

 (.22/4جمعه، )خدا را بخشایشی بزر  است 

 .ها موجود است و مقیمعشق او در تمامی عشق: مهر وی دایر ميان مهرها 4612

 :کنداین معنا، بیت زیر از حافد را، تداعی می 4614

 «چکنم حرف دگر یاد نداد استادم     نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست»

  (131حافد، )                  
 4618   وَ استَفزِز مَنِ استَطَعتَ مِةنهُم بِصَةوتِکَ وَ   »: ۀه آیۀ شریفاشاره دارد ب...:  ی شَارِکهُم

أجلِ  عَلَیهِم بِخَیلِکَ وَ رَجِلِةکَ وَ شَةارِکهُم فِةی االَمةوالِ واالَوالَدِ وَ عِةدوُم وَ مَةا       

با فریاد خویش هر که را تاوانی از جاای برانگیاز و     و: «یَعِدُوُمُ الشَّیطَانُ ااِلّ غُرُوراً

و پیادگانت بر آناان بتااز و در اماوال و فرزناد باا آناان شارکت         به یاری سواران

که شیطان، جز به فریبی وعاده شاان ندهاد    جوی و به آنها وعده بده و حال آن

 (.31/24اسراء، )

 .(.، شعـ .فر)سازش کردن، سازگار بودن : در ساختن

 .ی امان دهدما و شما را از امثال چنین روی داد: اَعیاذنا   افّاکُم من اَمثالِ ذلک

4614 

4618 

  .«بم اَ رُّسِ اُلَویلْاَ»: مثل عربی بمت اشاره دارد ب 

 (. 4211)مشارکت کن با آنها : گفت...: قالَ شارِکهُم
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 .به جانب حق، به سوی خدا: زان سو 4621

  .به سوی دنیا: زین سو
لِلخَبِیثِةینَ وَالخَبِیثةونَ    اَلخَبِیثَةاتُ »: در سورۀ مبارکۀ النور در این باره آماده اسات   4634-4631

زنان پلید برای ماردان پلیدناد و   : «لِلخَبِیثَاتِ وَالطَّیِّبَاتُ لِلطَّیِبیِنَ و الطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّبَاتِ

مردان پلید برای زنان پلید و زنان پاک برای مردان پاکند و ماردان پااک بارای    

سات باا مفااهیم ذیال از     ها متناساب ا مفهوم این بیت(. 24/22نور، )زنان پاک 

 : مثنوی معنوی

 پرد او در پس و جان پیش پیشمی         ز آنک هر مرغی به سوی جنس خویش»

 سِجن دنایاا را خاوش آیین آمدناد          دادناون جناسِ ساجّیان آماران چاافاک

 «دساوی عالّییان جان و دل شادنا         اداادنالّیایان بُاا چاون جاناس عاااانبی
 (219-243، 3مثنوی، )        

در .( تصــ  )محلی در حمّام که برای گرم شادن در آن آتاش افروزناد    : گلخن

 .(.، سجـ .فر)ادب عرفانی کنایه است از نفس امّاره و دنیا و تن آدمی 
باه عباارتی   . مقام گشودن دل سالک در معارف را گویند.( تصـ )گلزار : گلشن

  .(.، سجـ .فر)ا توفیق حق عنایت شده باشد مقام فتوحات است که سالک ر

 .هاها؛ منش  بدیمادر گمراهی: امّ الضالل 4637

این بیت، تلمایح دارد باه داساتان فریاب خاوردن آدم و حاوّا در بهشات و         4643

نزدیک شدن به میوۀ ممنوعه باه وسوساۀ شایطان و راناده شادن آن دو از      

 (. 32)بهشت 

  (.2/21بقره، )؛ (1/39اعراف، ) :رفته ازنزدیک مشو، برگ: ال تَ رَبا

 نگاران و پریشاان خااطر باودن؛ مضاطرب باودن      .( کنــ  ): دل دو نيم بودن 4646

 .(.، شعـ .فر)
ها تلمیح دارد به عتاب پروردگار بر آدم و حوّا به خاطر نافرمانی و توباۀ آدم  بیت 4651-4647

  (. 32)به درگاه الهی 

مَةن عَشَةقَنی   »: اشاره دارد به حدیث قدسی: باید کشيدعاشقان را درد و غم  4649

 (. 1291) «عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ وَ مَن قَتَلتُهُ فَاَنا دِیَتُهُ

 (. 3111)سورۀ انفال  31اشاره دارد به آیۀ : میاریمیمتی اِذ ریمیمتی 4657
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ساان  بادان : گفت: «کَذَلِکَ اهللُ یَفعَلُ ما یَشَاءُقَالَ »: برگرفته از آیۀ: فیاعیلُ اهللُ میافیشَا 4658

 (.1/41آل عمران، )کند که خدا هر چه بخواهد، می

 4658 یَا اَیُّهَا الَّةذِینَ آمَنُةوا ال   »: این آیۀ مبارکه در سورۀ بقره آمده است...: فا افُّهیا الَّذفن

هاای خاود   اید صدقهایمان آورده ی کسانی کها: «تُبطِلُوا صَدَقَاتِ ُم بِالمَنِّ وَ األذَی

  (.2/224بقره، )را با منّت و آزار باطل مکنید 

.( ، شعــ  .فـر )رنج و سختی کشایدن   ؛.(لغـ )کشتن .( کنـ ): خون خوردن 4661
 .آزردن، شکنجه دادن

پرودگاارا تاو   : «ینَرَبَّنَا افتَح بَینَنا وَ بَینَ قَومِنَا بِالحَقِّ وَ أنتَ خَیرُ الفَاتِحِ»: برگرفته از 4661

 (.1/19اعراف، )بین ما و امّت، به حق داوری کن که تو بهترین داورانی 

مَن ذَا الَّذِی یُقرِوُ اهللَ قَرضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أضعَافاً کَثِیةرَةً وَاهللُ  » :اشاره دارد به 4665

الحسنه دهد، تا خدا بار  کیست که به خدا قرض: «طُ و اِلَیهِ تُرجَعوُنَصُیَقبِضُ وَ یَب

آن چند برابر بیفزاید  خدا تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما باه ساوی او   

 (.2/241بقره، )شوید بازگردانده می

وَ إِذَا حَضَرَ القِسمَةَ أولُوا القُربَی وَ الیَتَةامَی وَ المَسَةاکِینُ فَةارزُقُووُم    »: اشاره دارد به 4666

و چون به هنگام تقسیم، خویشااوندان و یتیماان و   : «قَوالً مَّعروفاً مِّنهُ وَ قُولُوا لَهُم

مسکینان حاضر آمدند به آنان نیز چیزی ارزانی دارید و با آنان به نیکویی سخن 

 (.4/1نساء، )گویید 

، .فـر )به خودت توجه کن، به فکر خودت بااش  .( کنـ ) :به خود اندیشه کن 4671
 .ت مل کن .(شعـ 

 (. 142)سورۀ بقره  312اشاره دارد به آیۀ : اِلَم ِ ریاجِعُوناِنَّا  4672

 4672    مَن کَانَ یُرِیدُ العِزَّةَ فَلِلَّةهِ العِةزَّةُ جَمِیعةاً    »: فاطر ۀسورۀ مبارک 31اشاره دارد به آیۀ

السَّیِئَاتِ لَهُم عَذَابٌ  اِلَیهِ یَصعَدُ ال َلِمُ الطَّیِّ ُ وَ العَمَلُ الصَّالِحُ یَرفَعُهُ والةَّذِین یَم ُرُونَ

ت همگای  ت است، بداند که عازّ هرکه خواهان عزّ: «شَدِیدٌ وَ مَ رُ أولَئِکَ وُوَ یَبُورُ

رود و کاردار نیاک   سخن خوش و پاک همگی به سوی او باال می. از آن خداست

پردازناد  برد و برای آنان که از روی مکر به تبهکااری مای  است که آن را باال می

 . (11/31 ،فاطر)است سخت و مکرشان نیز از میان برود عذابی 
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« الجنَّةُ تَحةتَ اقةدامِ االُمَّهَةاتِ   »: اشاره دارد به حدیث :جنّت اندر زیر پای مادر 4675

( 2211.) 

 .جبران گذشته و آنچه فوت شده، جبران مافات :جبرِمافات 4676

 .تعالیبه کمک حق  ،رسانبه یاری یاری :به عون مستعان 4687

گفت چشمهایت را ببند، پس او دو چشم خاود را بسات و    ...:قَالَ اَغمِض عیمنَکی 4688

 .چشمهایت را باز کن! بعد از ساعتی به او گفت ای جوانمرد

 .گفت یک ساعت بعد دیدگانت را باز کن :گفت بعد از ساعتی، بگشا نظر 4689

گردد، ما خوذ  ه چیز به سوی ما باز میبشنوید، که هم :فَاسمیعوا کُلّ المنا راجعون 4695

و در دیان خاویش   : «وَ تَقَطَّعُوا أمرَوُم بَینَهُم کُلو اِلَینَا رَاجِعُونَ»: ۀاست از آیۀ شاریف 

 (.23/91،ءانبیا) گردندفرقه فرقه شدند همه به نزد ما بازمی

 (.1192 )سورۀ قصص  11برگرفته از آیۀ : کُلُّ شَیءٍ هیالِک اِالّ  یجهُ ُ 4698

 .عقل، هیجان و شور دل را مهار کرد: عق ، زور آورد و شور دل ببست 4711

بگو که چه کسای مارا   : بلوقیا به مادرش گفت: گفت پ  آنگه که آوردم بگو 4711

 !به اینجا آورد 

  (.3/2حمد، )به فرمان پروردگار جهان : از امر ربّ العالمين 4713

اَصةحَابُ الجَنَّةةِ یَومَئِةذٍ خَیةر  مُّسةتَقَرّاً وَ      »: به آیاۀ مفهوم بیت بسیار نزدیک است  4716

هل بهشت در این روز در بهترین جایگاه و بهتارین مکاان بارای    ا: «اَحسَنُ مَقِیالً

 (.21/24فرقان، )آرامش هستند 

به صورت گرد و غبار پراکنده درآمدن، ضایع بودن؛ برگرفته از ترکیب  :هباست 4718

و : «وَ قَدِمنَآ اِلَی مَا عَمِلوُا مِن عَمَل  فَجَعَلنَاَُ وَبَةآءع مَّنثُةوراً  »: از قرآن« اًءط مَّنثُورآهَبَ»
فرقاان،  )اند پردازیم و همه را چون ذرّات خاک بر باد دهایم  به اعمالی که کرده

21/21.) 

 : های زیر از مثنوی موالناستتداعی کننده بیتاین مضمون،    4716

 تااوفیق ادب از خاادا جااویایاام  »

 بی ادب تنها نه خاود را داشات باد   

 

 بی ادب محروم گشت از لطاف ربّ  
 «بالاکاه آتاش در هاماه آفااااق زد 

 (11-19، 3مثنوی، )          
 

 4717 وَ اِذ قَالَ عیسیَ بنُ مَریَمَ یا بَنِی إسرَائِیلَ اِنِّةی رَسُةولُ اهللِ اِلَةی ُم مُّصةدِّقاً لِّمةا      »: ۀآی
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بَعدِی اسةمُهُ اَحمَةدُ فَلَمَّةا جَةآءَوُم      میَّ مِنَ التَّورَاتِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُول  یَأتِی مِنبَینَ یَدَ

ای بنای اسارائیل مان    : و عیسی بن ماریم گفات  : «بِالبَیِّنَاتِ قَالوُا وَذَا سِحر  مُّبِین 

 کانم توراتی را که پیش از من بوده است، تصادیق مای  . پیامبر خدا بر شما هستم

. دهام آید و ناامش احماد اسات، بشاارتتان مای     پیامبری که بعد از من میو به 

چون آن پیامبر با آیات روشن خاود آماد، گفتناد، ایان جاادویی اسات آشاکار        

  (.23/2صف، )

و ( ص)یکای از تابعاان حضارت محمّاد      اویس قرنای اشاره دارد به  :وی  قَرَن 4724

ه محضار پیاامبر بیایاد و    روایت کنند که چون به خدمت مادر بود، نتوانسات با  

در حادیثی از نبای   . زندگانی ایشان را درک نکرد، او در جنگ صفّین کشته شد

ن از جاناب  ما : «اِنّی أشّمُ رائحةَ الرحمان من طَرَفِ الةیمن » :آمده است( ص)اکرم 

 «إنّی لَأجِدُ نَفَنَ الةرَّحَمَنِ مِةن جانِة ِ الةیَمَنِ    » :و نیاز . شنومیمن بوی خدا را می

 (. 3244)و نیز  (11یث مثنوی، ص احاد)

قَالَ اَبُووُم اِنِّةی  »: برگرفته از. همانا این بوی عطر یوسف است: اِنَّ هیذَا رِفحی فوسف 4729

اگر مرا دیوانه نخوانیاد، باوی   : پدرشان گفت: «تُفَنِّدُونِاَنْ َ الَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَو ال

 (.32/94یوسف، )شنوم یوسف را می
ها اشاره دارد به اتّحاد عاشق و معشاوق از روی حقیقات در عرفاان، باا     این بیت 4732-4731

دهد که مجنون اجازۀ فصد به فصّاد نمی. استناد به داستان عشق لیلی و مجنون

با منِ من عجین شده است و من جدای که ترسم آسیبی به لیلی رسد، که لیلی 

 :نمایده را چنین مطرح میموالنا نیز در دفتر پنجم این مس ل. از او نیستم

 انادر آماد ناااگاهاان رناجاوریی             جاسام مجنون را ز رنج و دوریی»

 تا پدید آمد بار آن ماجانون خناق      خون به جوش آمد ز شعلۀ اشاتایاق

 گافات چااره نایست از ر  زنش           پاس طابایب آمد به دارو کاردناش

 ر  زناای آماد باداناجاا ذوفنون           دفااع خون ر  زدن باایاد باارای

 بااناگ برزد، در زمان آن عشق خُو            بازُوَش بسات وگارفت آن نایش او

 گار بامایارم، گاو بارو جسمِ کهن           مزد خود بِاساتان و ترک فصاد کن

 و از شیرِ عرین ترسی تچاون نامای          ترسی ازین گافات آخار از چه می

 صبر کن از کوه سنگین هست بیش           ترسم ز نیشمن نمی: گفت مجنون

 این صدف پُر از صفاتِ آن دُرسات           لایک از لایلی وجود من پر است
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 نایاش را نااگااه بار لایالای زناای          ترسم ای فصّاد، اگر فاصادم کانای

 «در میان لیلی و مان فارق نایاسات         ایستداند آن عاقلی که او دل روشن

  (3999-2139، 1مثنوی، )       
 .(.، شعـ .فر)گوش جان و باطن .( کنـ ) :گو  دل 4733

 (. 3199)حسین بن منصور حلّاج : منصور 4737

 و الطُرق إِلیَ اهللِ  بِعَدد أنفاِ الخالئةقِ وَ وُةم  »: اشارۀ ظریفی دارد به حدیث   4738

و : «دَرَجاتٌ عِندَاهللِ یَرفَ ِ اهللُ الَّذِین آمنوا مِن ُم والّةذینَ اُوتُةوا العِلةمَ دَرَجَةاتٍ    
هاسات در نازد   راه به سوی خدا به شمار نفوس خالئاق اسات، آناان را پایاه    

خدا، باال باود آناان کاه از شاماها گرویدناد و آناان کاه داناش داده شادند          

  (.311، ص24بحاراالنوار، ج )

 (. 2)، سورۀ صف 2بیت اشاره دارد به آیۀ  4741

 . است( ص)منظور رسول اکرم : صدر کبار

4742   تواناایی شاکر   ! پروردگارا: گفت : قَالَ فا ریبِّ الَ اُطمقُ بِشُکرِ نِعمیتِکی اِالّ بِنِعمی ِ ثانم

  .های ترا ندارم حتّی به اندازۀ نعمت یک ثانیهنعمت

بر ما تمام کرد یا تمام کردن [ نعمت را]اس از آنِ خدایی است که سپ..: .حیماُللَّ ِ 4743

 !کتاب را نصیب ما فرمود؛ ای خداوند بر ما ببخشای و بر ما رحم کن

هاایی کاه بار    سپاس تو و شکر نعمت دهنده را به خاطر نعمت..: .ح مدُ و  شُکر 4744

 !ها گستراندههمۀ امّت

خَلَةقَ االنسَةانَ   »: ۀدارد به آیاۀ مبارکا  اشاره  :از کف خاک آفریدی آدمی 4753

ای چاون سافال بیافریاد    دمی را از گل خشک شاده آ: «مِن صَلصَال  کَالفَخَّارِ

 (.11/34رحمن، )

وَ لَقَد کَرَّمنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلنَاوُم فِةی  »: اشاره دارد به: زو مکرّم بحر و برّ عالمی

ا ما : «طَّیِّبَاتِ و فَضَّلنَاوُم عَلَی کَثِیر  مِّمَّن خَلَقنَا تَفضِةیالً البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقناوُم مِّنَ ال
خشکی سوار کاردیم و از چیزهاای   و فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا 

خوش و پاکیزه روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتریشاان نهاادیم   

  (.31/11اسراء، )

 .شدنمقیم .( کنـ ): خيمه زدن 4754
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4755 خُلِقَ االِنسَان مِن اَربَعةُ عَشَرُ اَشةیَاءٍ  »: اشاره است به حدیث نبوی...: خُلِقَ االنسان

فریاد انساان را از چهاارده    آ: «اَربَعَة  مِنَ االَبِ وَ اَربَعَة  مِنَ االُمِّ و سِتهٌ مِةن خَةزَائِنِ  

ش تاا از خازائن   گیرد و چهار تاا از ماادر و شا   عنصر، چهار تای آن را از پدر می

 . الهی

، حاسّ بویاایی   (لماس )حسّ المساه  : انسان ۀشاعر اشاره دارد به حواس پنجگان 4761

 (.بینش)و حسّ بینایی ( سمع)، حسّ شنوایی (ذوق)، حسّ چشایی (شمّ)

 .هر کدام ازین حواس به اندازۀ خود معتبرند: هر یکی در سر حدّ خود معتبر 4763

المساه،  )منظاور گویناده، پانج حاس آدمای       :توحپنن سرهن  شریف پر ف 4764

 .است( چشایی، بویایی، شنوایی و بینایی

وَ مَا اُبَرِّئُ نَفسِی اِنَّ النَّفنَ ألمَّةارَة   » :برگرفته از آیۀ :نف  اماره هالک جان بود 4769

قطعاً به بدی امار   اماره کنم چرا که نفسو من نفس خود را تبرئه نمی: «بالسُّوءِ

 (.32/11یوسف، )کند می

 (. 223. )کند هر کس را بخواهدکه خداوند هدایت می!( خوشا)چه خوش است  4774

 .«نامهشوق»کند به نام مثنوی خویش، گوینده اشاره می 4775

 .بیست: عشرین 4776

 .آغاز و پایان این مثنوی در مسجد الحرام اتفّاق افتاد :در حرم شد 4777

 .  421 :ربّ العالمين

 (. 3199)اشاره دارد به عارف بزر  حسین بن منصور حلّاج  :شيوه منصور 4816

اشاره دارد به آغشته شدن کلک نئاین باه    :چون کنی تو غوص دریای دوات 4833

اسات و   سابزی  پیاامبر جوهر و تلمیح دارد به حکایت خضر که بنا به روایات او 

  (.329)هر جا که قدم گذارد، در دم، سبزه روید 

-مانناد مای   حضرت خضربار دیگر گوینده قلم نئین را به ... گر چه در ظلمات 4834

آب حیاات را در ظلماات    حضارت خضار  گونه کاه  کند و معتقد است که همان

یافت و بدین وسیله به حیات جاودان رسید، قلم هام باا مرکاب و جاوهر سایاه      

 .خود، عامل حیات و جاودانگی است

تو باا سار در راه طلاب، گاام     ! ای قلم، ای نی :اندر طلبای از سر، قدم کرده 4835

 .داریبرمی
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 . 329: آب حيات 4838

 .329 : اشاره دارد به جاودانگی حضرت خضر 4841

 :این بیت یادآور بیت مشهور موالناست.. .شرحه شرحه 4859
 

 سینه خواهم شرحه شرحه از فاراق »

 

 «تاا باگویام شارح درد اشاتایااق 

  (1، 3مثنوی، )                
 .(.لغـ )پوست با چشمانی درشت زن سپید( حورالعین): حور عين 4863

 .کار دنیوی، هدف غیر واقعی: شغ  مجازی 4867

 (. 111) 312اشاره دارد به سورۀ اعراف آیۀ . ازل: اَلست 4883

یاً فَاَحبَبةتُ أن أعةرَف   کُنت کَنزاً مَخف»: قسمتی از حدیث قدسی :کُنتُ کَنزا  میخاما  4884

من گنج مخفی بودم پس دوست داشتم که شناخته : «فَخَلَقتُ الخلقَ لِ ی اُعرَف

 .آنگاه خلق کردم و آفریدم مخلوقات را تا شناخته شوم. شوم
چاشتگاه روز دوشنبه بیست و سوم مااه جماادی ایخار مقاارن باا مارداد مااه         4892-4891

 .هجری قمری 949خورشیدی سال 

 .کرۀ ماه: م مهجر

 .(.لغـ )گانه، مقارن با مرداد ماه پنجمین برج از بروج دوازده :برج اسد
  .بیست و سه: ثالث و عشرین

کناد  بود و گوینده این مثنوی، طالبی، بیان مای  941شروع این مثنوی در سال  4894-4893

 .یک سال و شش ماه زمان برده است« نامهشوق»که نظم 

، 41= ، مایم 911= ظای . )اسات  941حساب ابجد معادل  در :ظی و ميم و زی

  (.1= زی

در عرفان عبارت اسات از  « فتح» .(تصـ )ها، گشایش در کارها گشایش :فتوح 4896

گشایش مقام قلب و ظهور صفای دل و کماالت آن، به وقت قطاع مناازل و نیاز    

 . .(سجـ  ،.فر)ظهور علم بر بنده 

در اصاطالح توجاه    .(تصـ )ه زیارت آنجا روند خانۀ خدا که حاجیان ب: کعب  اهلل

زیرا عاشق و طالب باید محرم شود تا . گویند« کعبه»دل به خدا و مقام وصل را 

 . .(سجـ  ،.فر)به وصال نایل آید 

 .، از درهای مسجدالحرامباب السّالم 4897
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رکان شاامی، رکان    : های دیگر مکّاه عبارتناد از  ستون، حجراالسود، رکن: رُکن

 . .(لغـ )یا عراقی، رکن یمانی، رکن اسود  غربی

 .(. لغـ )حجراالسود : حجر

چاهی است نزدیک خانۀ کعبه که با سودن پای اساماعیل پسار اباراهیم    : زمزم

 .بر زمین پدیدار شد( ع)

 (. 121)آب پاک : ماء طهور 4898

مکان بلندی است از کوه ابوقبیس، باین آن و مساجدالحرام عارض وادی    : صفا

 . .(لغـ )کوه صفا به طرف شرق مسجدالحرام است  .است

 . .(لغـ )کوهی است در مکّه، میان شرق و جنوب شرقی مکّه و شمال صفا : مروه

آنجا که حج کنند؛ ناام جاای توقاف حاجیاان باه منای در روز عرفاه         :عرفات 4899

و  کنناد حاجیان در آنجا لبیک و ادعیه خوانند، و نماز ظهر و عصار را در آنجاا ادا مای   

 . .(لغـ )گردند به مکّه برمی

 . .(لغـ )دهی در مکّه که در آنجا قربانی رمی جمره کنند ( منی) :مينا

 .انجام وظیفه و درست عمل کردن .(لغـ )درست انجام دادن : حُسن ادا 4914

ها و این مفاهیم هار زماان   این بیت)بدون ریا و شک و شبهه : ترددریا و بیبی 4915
 (.شدبر زبانم جاری میاز غیب 

در اصاطالح احاوالی چاون حاب فای اهلل، توکال، تسالیم و         .(تصـ ) :وقت 4919

وقت آن بود که بناده بادان از ماضای و    ». شودت که بر سالک وارد مییرضا

که واردی از حق باه دل وی پیونادد و ساروری را    مستقبل فارغ شود، چنان

آن نه از ماضی یاد آید و ناه از   که در آن متجمّع گرداند، چنانکه اندر کشف

صاحبان وقت را، اندر وقت با حق خوش است کاه اگار باه فاردا     ... مستقبل 

مشغول گردند یا اندیشۀ وی بر دل گذرانند، از حق محجوب شوند و حجاب، 

 .(.سجـ  ،.فر)« 3پراکندگی باشد

د عباد وارد شاود   خواطر محمود، که بدون تعمّ»در اصطالح  .(تصـ ): وارد

وارد هنگاامی از  . فهمد بادون صاوت  ر قلوب و آن سخنی است که بنده میب

و گااه  « هام »و گااه وارد  « سارور »جانب حق است و گاه از علم و گاه وارد 

                                                
 . 119، ص فرهن  اصطالحات و تعبيرات عرفانیسجادی، سیّد جعفر، : ، به نقل از411، کشف المحجوبهجویری، . رک( 3
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شاود،  کسب بر دل بناده وارد مای  آن معانی که بی 3«قبآ است و گاه بسط

 . .(سجـ . فر)نامند می« وارد»

دل پاک سالک راه طریقت از جانب هر چه به محآ موهبت بر  .(تصـ ) : حال

 . .(سجـ  ،.فر)د سالک تعمّشود بیحق وارد می
 

 .ها بیشتر به وقت سحر، از فیآ الهی، به من الهام شده استاین بیت 4911

 .است( ص)منظور حضرت محمّد  :حبيب کبریا 4913
 

دارد باه   تلمیح، .(لغـ )، در سرزمین عراق (ع)محل شهادت امام حسین  :کربال 4924

 ؛( 2411)کربال به دسات یزیادیان    دردر روز عاشورا ( ع)شهادت امام حسین

 .رنج و مصیبت
 

دار رساول خادا   مؤذن و خزانه« ابوعبداهلل»مکّنی به . بالل بن رباح حبشی: بِالل 4929

 21باالل باه ساال    . وی در ابتدا برده بود که پیامبر او را خرید و آزاد کرد(. ص)

 2.درگذشت هجری در دمشق

در نام و نسبت او اختالف . اندابوذر الغفاری و بعضی ابوالذر گفته: بوذر 

جندب بن جناده و ماادر او رملاه بنات الوقعیاه     به بسیار است و مشهور 

گویند او پس از . یکی از کبار صحابه و از مؤمنین قدیم. است از بنوغفار

انجا باود تاا آن   چهارکس ایمان آورد و پس به بالد خویش بازگشت و بد

وی از صحابه رسول اکرم است که  .(لغـ ) به مدینه شد( ص)گاه رسول 

وی در زماان عثماان در   . در صدق، فقار و صاراحت لهجاه شاهرت دارد    

والای   –دمشق، بر ضد اشراف و جابران سخن گفت و در نتیجاه معاویاه   

عیاد  عثمان او را تبعید کارد و او در تب . از او به خلیفه شکایت برد –شام

                                                
 .111، ص .(سجـ . فر): ، به نقل از91، 91، اصطالحاتعبدالرزاق کاشانی، . رک( 2

 :  رجوع کنید به( 3

 . 212، 3 اسدالغابه -

 .49، 2 اعالم زرکلی -
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 .3(ق. ها  12به سال )بمرد 

های بزر  تسلمان فارسی، یکی از مشاهیر صحابۀ پیغمبر و از شخصیّ: سلمان

و به قولی . اصفهان بود« جی»ای از ناحیۀ وی فارسی و دهقان زاده. اسالم است

در . اسات « روزباه »یاا  « مااهو »ناام اصالی او   . از خوزستان« رامهرمز»از نواحی 

ای ون از کشیشان شانیده باود کاه ظهاور پیغمبار تاازه      کودکی شیعی شد و چ

نزدیک شده است، خانۀ پدر را ترک گفت و در پی یاافتن آن پیغمبار باه سافر     

عمر بان  »در زمان خالفت . او اولین ایرانی است که اسالم آورد .(لغـ )پرداخت 

قبار او  . ق درگذشات . ها  12یا  11به حکومت مدائن رسید و در سال « خطاب

 .2است و به سلمان پاک معروف است 'ئن، نزدیک دیوان کسریدر مدا

 ..(معـ  ،.فر)سخن به پایان رسید : تَمَّ الکالم 4941

 .نوشته، به یاری خدای بخشنده، به پایان رسید این: قَا تَمَّ کِتابیتی بِعیونِ الویهَّاب 4941

شای همانا تو بسیار بخشاینده خداوندا، بر من ببخ: ریبِّ اغاِرلی اَنتی کرفمُ التَّواب 4942

 .پذیریو توبه
4942    پروردگاار بار شارف و    . کتاب به یاری خدای بخشنده در مکّۀ معظمه تمام شاد

روز چهارشنبه، شانزدهم ماه شاعبان مکارّم باه دسات فقیار      . بزرگی آن بیفزاید
که خدا از او و تمامی مردان « ساقی بن سلیمان»حقیر معترف به گناه و تقصیر 

 . و زنان مؤمن درگذرد و آنها را مورد بخشش و عفو قرار دهد
  !آمین ای خدای جهانیان

 

                                                
 :  رجوع کنید به( 3

 .  113، 3 اسدالغابه  -

 .2،313 اعالم زرکلی  -

 :  رجوع کنید به( 2

 . 329، 1 اعالم زرکلی -

 .121، 2 اسدالغابه -
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 358  فْزست آيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 فَٟٕز آ٤بر 

 1643 (11/1ٕلط وٙتَبةٗ اُحىٙوٓت ٕٗٓبتُِٔ حُنٛ فُظِلَت هٙي لَسٔى حٓىٙ٘نٍ ذَجِ٘طٍ)َّز، 

 3887 (110/1)ًظط،  ِٛشَا رٓبٔٓ ًَظطُاهللِ ٍٓالفَتحٔ

 2031 (2/286ثمطُ، ) اٙغفٙط لٌب

الَصٕ ذَلَكَ سٓجنٓ سٓوٓبٍاتٚ ؿٙجٓبلبً هٛبتَطَٕ فٖٙ ذَلكِ الطَحويِ هٙي تَفَبٍٔتٚ فَبضرِنِ الجٓظٓطَ ّٓل تَةطَٕ  

 (67/3)هله،  هٙي فُـَُضٍ

923 

 2850 (13/29)ضهس،  ٘ةٍاَلةَصٙٗيَ ٔٓاهٌَُٓا ٍٓ هٓوٓلَُا الظٛبلٙحٓبتٙ ؿَُثٖٓ لَُْٔن ٍٓ حٔسيُ هٓ

 346  (2/46اَلَصٙٗيَ ٗٓلٌَُُىَ أًََْن هٔالَلَُا ضٓثِِِّْن ٍ أًََْن اٙلَِ٘ٙ ضٓارِؤَىَ )ثمطُ، 

 1929 (2/255)ثمطُ،  اهلَلُ الَ اٙلَِٓ اٙالّ َّٔٓ الحٖٜٓ المََٜ٘مٔ

 501، 159 ( 94/1)اًشطاح،  اَلَن ًَشطَح لَهٓ طٓسضٓنٓ

 مثٓوسٙ هٓب رٓبّٔٓٔنٔ الوٙلنٔ ثٓغ٘ٓةب  مهٌٙسٓ اهللِ االٙسالمٔ ٍٓ هٓب اذتَلَفٓ الَصٙٗيَ اٍُتَُا الىٙتَبةٓ اٙالّ هٙي اٙىَ الس٘ٗيَ

 (3/19)ٕل هوطاى،  ثٌَْٓ٘ٔن ٍٓ هٓي ٗٓىفُط ثِبٗٓبتٙ اهللِ فَبٙىَ اهللَ سطٗنٔ الحٙسٓبةِ

1701 

 3689،515 (9/111)تَثِ،  ٗهَٓالَْٔن ثِ٘ىَ لَْٔنٔ الزٌَٓٔاٙىَ اهللَ اشتَطٕ هٙيَ الؤٚهٌٙٙ٘يَ ًَٗفُسْٓٔن ٍٓ 

ٙ٘نٓ ٍ ٕلَ هٙوطَاىَ هٓلَٖ الوٓبلَوٙ٘يَ )ٕل هوطاى،   3719، 996 (3/33اٙىَ اهللَ اطـَفَٖ ٕزٓمٓ ٍٓ ًَُحبً ٍ ٕلَ اٙثطَّا

 611 (8/40)اًفبل،  اَىَ اهللَ هَٓلئىُن ًٙونٓ الوَٓلَٖ ٍٓ ًٙونٓ الٌَظٙ٘طُ

)احةعاة،   هللَ ٍٓ هٓالَئٙىَتَِٔ ٗٔظٓلَُىَ هٓلَٖ الٌَجِِّٖ ٗٓب اَْٜٗٓب الَصٙٗيَ ٕهٌَُٓا طٓلَُا هٓلَِ٘ٙ ٍٓ سٓلْؤَا تَسلٙ٘وباٙىَ ا

33/56) 

1033 

 1110 (5/44)هبئسُ،  اًَٙب اًَعَلٌَب التََضٓاتٓ فْٙ٘ٓب ّٔسٕٖٓ ٍ ًَُضٗ

 7 (48/1)فتح،  اًَّٙب فَتَحٌب لَهٓ فَتحبً هٜجٌ٘بً

 346 (2/156اًَٙب لٙلِّٙ ٍٓ اًَٙب اٙلَِ٘ٙ ضٓارِوَىَ )ثمطُ، 
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   َ  ىَاًَٙوٓب ٍٓلٜٙ٘ىُن اهللُ ٍٓ ضٓسَٔلُِٔ ٍ الّصٙٗيَ ٕهٌَُٓا الّصٙٗيَ ٗٔمِ٘ؤَىَ الظٛلََٓ ٍ ٗٔٚتَُىَ العَوَةََٓ ٍٓ ّٔةن ضٓاوٙؤة

 (5/55)هبئسُ، 

208 

 4074 (20/14)ؿِ،  فَبهجٔسًٖٙ ٍٓ ٗلٙنِ الظاٛلَٓ لٙصٙوطًٌَِِٕٖٛٙ ًَٗب اهللُ الَ اٙلِٓ ِٛالَ ًَٗب 

 538 (3/ 17)اسطأ،  اًَِٙٔ وَبىَ هٓجساً شَىَُضاً

 1801 (32-33/  77وَبًََِٔ رِوٓبلَتٗ طٔفطٌ )هطسالت،  ،اًَْٙٓب تَطهٖٙ ثِشَطَضٍ وَبلمَظطِ

 4289 (1/1)حوس ثِسنِ اهللِ الطَحوٓيِ الطَحٙ٘نِ 

 1707، 1127 (25/1)فطلبى،  الَصٕٙ ًَعَلَ الفُطلَبىَ هٓلَٖ هٓجسُٙٙ لٙ٘ٓىَُىَ لٙلوٓبلَوٙ٘يَ ًَصٙٗطاًتَجٓبضٓنٓ 

  ثِ٘هطِ ضٓثِّْٓب فَ٘طجٓحَٔا الَ ٗٔةطَٕ اٙالَ هٓسةبوٌُْٙٔن وَةصلٙهٓ ًَزةعِٕ المَةَمٓ الؤزةطِهٙ٘يَ       متُسٓهِطُ وُلَ شَٖٔٙ

 (46/25)احمبف، 

3257 

الٌَْبضِ ٍ تَلٙذٔ الٌَْبضٓ فٖٙ اللَ٘لِ ٍ تُرطِدٔ الحٖٓٛ هٙيَ الوِٓ٘تٙ ٍ تُرةطِدٔ الوِٓ٘ةتٓ هٙةي    تَلٙذٔ اللَ٘لَ فٖٙ 

 (3/27)ٕل هوطاى، الحِٖٓ ٍ تَطظٔقُ هٓي تَشبٔٔ ثِغَ٘طِ حٙسبةٍ

4072 

 762 (2/2)ثمطُ، شَلٙهٓ الىٙتَبةٔ الَ ضٓٗتٓ فِٙ٘ٙ، ّٔسٖٕ لّٙلؤتَمِ٘يَ 

 1580 (22/61َٗٔلٙذٔ اللَ٘لِ فٖٙ الٌَْٓبضِ ٍٓ َٗٔلٙذٔ الٌَْٓبضٓ فٖٙ اللَ٘ل )حذ،  شَِلهٓ ثِبَىَ اهللَ

 355  (87/1)اهلٖ،  سٓجِّحِ اسنٓ ضٓثِّهٓ االَهلٖ

سٔجحبىَ الّصٕ اَسطٕ ثِوٓجسُٙٙ لَ٘الً هٙيَ الوٓسزِسٙ الحٓطامِ اٙلٖ الوٓسزِسٙ االَلظٓب الّصٕ ثبضٓوٌب حَٓلَةِ لٌُٙطِٗٓةِ   

 (17/1 ،)اسطأ تٌٖٙ اًَِٙٔ َّٔٓ السٛو٘نٔ الجٓظ٘طهٙي اٗب

116 

 3925 (2/93)ثمطُ،  سٓوٙوٌَب ٍ هٓظٌَٓ٘ب

لَٖ وُلِّ سٌُٓطِِْٗن ٕٗٓبتٌَٙب فٖٙ األفَبقِ ٍٓ فٖٙ اًَفُسِْٙن حٓتَٖ ٗٓتَجٓ٘ٛيَ لَْٔن أًَِّ الحٓكُ آٍَلَن ٗٓىفٙ ثِطَثِّّهٓ ًَِٗٔ هٓ

 (41/53ت، )فظلّ شَٖٔٚ شَِْ٘سٗ

3319 

 196 (3/18)ٕل هوطاى،  شَِْسٓ اهللُ ًََِٗٔ الاٙلِٓ اٙالّ َّٔٓ ٍ الوٓالَئٙىَُٔ ٍٓ ٍُٗلَُالوٙلنِ لبئٙوٖب ثِبلمٙسؾٙ

 فَبٙشَا لُؼٙ٘ٓتٙ الظٛلََُٓفَبًتَشٙطٍُا فٖٙ االَضعِ ٍاثتَغَُا هٙي فَؼلِ اهللِ ٍٓاشوُطٍُا اهللَ وَخٙ٘طاً لَوٓلَىُن تُفلٙحٔةَىَ 

 (10/ 62)رووِ، 

709 

 2031 (23/118)هٚهٌَى،  فَبضحٓن لٌب

  ٖ  فَبَظٓلَْٔوٓب الشَ٘ـَبىُ هٌْٓٓب فََ٘ذطَرْٓٔوٓب هٙوٛب وَبًَب فِٙ٘ٙ ٍٓ لُلٌَب اّجِـَُا ثٓوؼُىُن لٙجٓوغٍ هٓسٌٍٔ ٍٓ لَىُةن فٙة

 (2/36)ثمطُ،  االَضعِ هٔستَمَطّ ٍٓ هٓتبمٗ ِٛلَٖ حٙ٘يٍ

1991 
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 163 (53/10)ًزن،  هٖٓ اٍَحٖٓفَبٍَحٖ اٙلَٖ هٓجسُٙٙ 

)شةوطأ،   فَبٍَحٌَٖٓ٘ اٙلَٖ هَٔسٖٓ اَىِ اػطِة ثِّوٓظٓبنٓ الجٓحطَ فَبًفَلَكَ فَىَبىَ وُلُ فٙةطقٍ وَةبلـََزٙالوٓلٙ٘نِ  

26/63) 

1016 

 2704 (40/64)هٚهي،  فَتَجٓبضٓنٓ اهللُ ضٓةٜ الوٓبلَوٙ٘يَ

 1923 (2/37)ثمطُ،  ةٓ هٓلَِ٘ٙ اًَِٙٔ َّٔٓ التََٛاةٔ الطَح٘نٔفَتَلَمَٖ ٕزٓمٔ هٙي ضٛثِِّٙ ولٙوبتٚ فَتَب

 4517 (83/ 36)ٗ ،  فَسٔجحٓبىَ الةَصٕٙ ثِ٘ٓسُٙٙ هٓلَىَُتٔ وُلِّ شَٖٔٚ ٍٓ اٙلَِ٘ٙ تُطرٓؤَىَ

 355 (24/  79)ًبظهبت،  فَمبلَ اًََب ضٓثٜىُنٔ االَهلٖ

ٍٓ هٓبضٓهٓ٘تٓ اٙش ضٓهٓ٘تٓ ٍٓ لَىٙيَ اهللَ ضٓهٖٓ ٍلٙ٘ٔجلٖٙٓ الؤٚهٌٙ٘يَ هٌٙةِٔ ثٓةالَٖٔ   فَلَن تَمتُلَُّٔن ٍٓ لَىٙيَ اهللَ لَتَلَْٔن 

 (8/17)اًفبل،  حٓسٌٓبً اٙىَ اهللَ سٓوٙ٘نٗ هٓلٙ٘نٗ

1070 

وٙ٘نٗ ثِبهللِ فَمَسٙ استَوسٓهٓ ثِبلؤطٍُٓٙ الَٔحمَٖ الَاًفٙظٓةبمٓ لَْٓةب ٍٓ اهللُ سٓة    مفَوٓي ٗٓىفُط ثِبلـَبغَُتٙ ٍٓ ٗٔٚهٙي

 (2/256)ثمطُ،  هٓلِ٘نٗ

1513 

      ٖ )ؿةِ،   فََٓسَِٓٓ اٙلَِ٘ٙ الشَ٘ـَبىُ لَبلَ ٗٓب ٕزٓمٔ ّٓل اَزٔلُةهٓ هٓلَةٖ شَةزٓطَِٓ الرُلةسٙ ٍٓ هٔلةهٚ الّ ٗٓجلَة

20/120) 

1993 

 4002 (54/55)لوط،  فٖ هٓموٓسٙ طٙسقٍ هٌٙسٓ هٓل٘هٚ هٔمتَسضٍ

 4729 (12/94)َٗسف،  تُفٌَّٙسٍٔى اَىْ َ لََ ال لَبلَ اَثَّٔٔن اًّٖٙٙ الَرِسٔ ضِٗحٓ َٗٔسٔفٓ

 676 (23/108)هٚهٌَى،  لَبلَ اذسُٓٚا فْٙ٘ٓب ٍٓالَ تُىَلّٙؤَىِ

)ص،  ثٓوسٕٙ اًَٙةهٓ اًَةتٓ الَّٓٛةبةٔ    ملَبلَ ضٓةِ اغفٙطلٖٙ ٍٓ ّٓت لٖٙ هٔلىبً الّ ٌٗٓجٓغٖٙ ألحٓسٚ هّٙي

38/35) 

3179 

 4658 (3/40)ٕل هوطاى،  ٗٓشَبٔٔلَبلَ وَصَلٙهٓ اهللُ ٗٓفوٓلُ هب 

 3046 (17/110)اسطأ،  لُلِ ازهَٔا اهللَ ٍِٗ ازهَٔا الطَحوٓيَ

لُل اللّْٔنٛ هبلٙهٓ الؤلهٙ تُٚتٖٙ الؤلهٓ هٓي تَشَبٔٔ ٍ تٌَعِمٔ الؤلهٓ هٙوٛي تَشَبٔٔ ٍٓ تُوٙةعُ هٓةي تَشَةبٔٔ ٍ    

 (3/26)ٕل هوطاى،  وُلْ شَٖٔٚ لَسٗطٌ تُصٙلُ هٓي تَشَبٔٔ ثِ٘ٓسٙنٓ الرَ٘طُ اًَٙهٓ هٓلٖ

18 

)ٕل هوطاى،  لُل ِٛى وٌُتن تحٙجَٜىَ اهللَ فَبتَجِؤًَٖٙ ٗٔحجِجىُن اهللُ ٍٓ ٗٓغفٙطلَىُن شًَُُثٓىُن ٍٓ اهللُ غَفَُضٗ ضٛحٙ٘نٗ

3/31) 

4278 

 701 ( 6/149)اًوبم،  لُل فَلٙلِّٙ الحٔزُٛٔ الجٓبلٙغَُٔ فَلََشٖٔٓ لَْٓسٓئىُن اَروٓو٘يَ
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 392 (23/ 42)شَضٕ،  لُل ال اَس٘لُىن هلِ٘ٙ ٗرطاً اٙلّب الوَٓٓزِٓٓ فٖ المطثٖ

 ٘يلُل ّٓصُٙٙ سٓجِِ٘لٖ اَزهَٔا ِٛلَٖ اهللِ هٓلَٖ ثٓظٙ٘طٍَٓ اًََب ٍٓ هٓيِ اتَجٓوٌٖٓٙ ٍٓ سٔجحٓبىَ اهللِ ٍٓ هٓب ًَٕب هٙيَ الؤشطِوٙ

 (12/108)َٗسف، 

1766 ،3874 

 2573 (112/1)اذالص، س لُل َّٔٓ اهلل اَحٓ

 1072 (20/68)ؿِ،  لُلٌَب ال َتَرَف اًَٙهٓ اًَتٓ االَهلَٖ

 523 (40/ 3)ٕل هوطاى،  وَصلٙهٓ اهللُ ٗٓفوٓلُ هب ٗٓشبٔٔ

 3892 سَضُ لظض 88 ةیوُلُ شٖٔٚ ّٓبلٙهٗ اٙالّ ٍٓرِْٓٔ: ثطگطفتِ اظ ٕ

 2822 (55/26)ضحوي،  وُلُ هٓي هٓلَْ٘ٓب فَبىٍ

   495 (3/185)ٕل هوطاى،  ف ٍ شَائٙةمَُٔ الوَٓتٙوُلُ ًَ

 1561 (29/57)هٌىجَت،  وُلُ ًف ٍ شائٙمَُٔ الوَٓتٙ حُنٛ اٙلٌََ٘ب تُطرٓؤَىَ

 2968 (1-75/2)ل٘بهٔ،  ٍٓ الَ ٗلسٙنٔ ثِبلٌَف ِ اللََ٘اهِٓٔ ،الَ اُلسٙنٔ ثَِ٘ٓمِ المٙ٘وِٓٔ

 3556، 2871 (29/33)هٌىجَت،  الَ تَرَف ٍٓ الَتَحعَى

 1500 (15/72)حزط،  لَوٓوطُنٓ اًَْٙٔن لَفٖٙ سٓىطَتِْٙن ٗٓووَْٓىَ

 لَمَس رٓبٔٓوُن ضٓسَٔلٌ هٙي اًَفُسٙىُن هٓعِٗعٌ هٓلَِ٘ٙ هٓب هٌٓٙتُن حٓطِٗضٗ هٓلَة٘ىُن ثِةبلؤٚهٌِٙ٘يَ ضٍٓٔٔفٗ ضٛحٙة٘نٗ   

 (9/128)تَثِ، 

1181 

ظاٛلََٓ ِٛىَ الظاٛلََٓ تٌَْٖٓ هٓيِ الفَحشَٖٔٙ ٍٓ الؤٌىَةطِ ٍٓ لَةصٙوطُاهللِ   هٖٓ ٍٗحٖٙٓ ِٛلَ٘هٓ هٙيَ الىٙتَبةِ ٍ ٗلٙنِ ال

 (29/45)هٌىجَت،  ٗوجٓطُ ٍٓاهللُ ٗٓولَنٔ هٓب تَظٌَؤَىَ

4074 

 151 (53/17 ،)ًزن هٓب ظٓاىَ الجٓظٓطُ ٍٓ هٓب ؿَغٖ

ٍٓ ذَبتَنٓ الٌَج٘٘٘يَ ٍٓ وةبىَ اهللُ ثِىُةلْ شةٖٔٚ     هب وبىَ هٔحٓوٛسٗ ٗثٖٓ اَحٓسٚ هّٙي ضِّربلٙىُن ٍٓ لَىٙي ضٛسَٔلَ اهللِ

 (33/40)احعاة،  هٓل٘وب

5 

ٍالةةَصٙٗي   هٓي وَبىَ ٗٔطِٗسٔ الوٙعََٓ فَلٙلَِٙ الوٙعَُٓ رٓوٙ٘وبً اٙلَِ٘ٙ ٗٓظوٓسٔ الىَلٙنٔ الـَِّ٘تٔ ٍٓ الوٓوٓلُ الظٛبلٙحٔ ٗٓطفَؤةِٔ 

 (35/10 ،)فبؿط سٗ ٍٓ هٓىطُ ٍٗلَئٙهٓ َّٔٓ ٗٓجَٔضٔٗٓوىُطٍُىَ السِٛ٘ئَبتٙ لَْٔن هٓصَاةٗ شَسٙٗ

4672 

ًَحيُ اٍَِل٘ٓبُٙوُن فٖٙ الحٓ٘ٓبِٓ السًٜ٘ٓب ٍٓ فٖٙ اٙذٙطَِٓ ٍٓ لَىُن فْٙ٘ٓب هٓب تَشتَِْٖ اًَفُسٔةىُن ٍٓ لَىُةن فْٙ٘ٓةب هةب     

 (41/31)فظلّت،  تَسٛهَٔىَ

4403 

 3048 (61/13)طف،  ًَظطٌ هّٙيَ اهللِ ٍٓ فَتحٗ لَطِٗتٗ
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)وْةف،   ٍٓ اتلُ هٓب اٍُحٖٙٓ اٙلَ٘هٓ هٙي وٙتَبةِ  ضٓثِّهٓ الَ هٔجٓسّٙلَ لٙىَلٙوٓبتِٙٙ ٍٓ لَي تَزِسٓ هٙي زًٍِٔٙٙ هٔلتَحٓةساً 

18/27) 

2205 

لَا ثٌٖٓٙ ٕزٓمٓ هٙي كَُْٔضِّٙن شُضِّٗٛتَْٔن ٍٓ اَشْٓسّٓٔن هٓلَٖ اًَفُسِْٙن اَلَستٔ ثِطَثِّىُن لةب  مٍٓ اٙش اَذَصَ ضٓثٜهٓ هٙي

 (7/172)اهطاف،  ثٓلَٖ

837 

ٍٓ اٙش لَبلَ ه٘سٖٓ ثيُ هٓطٗٓنٓ ٗب ثٌٖٓٙ ٛسطَائٙ٘لَ اًّٖٙٙ ضٓسَٔلُ اهللِ اٙلَة٘ىُن هٜظةسّٙلبً لّٙوةب ثٓة٘يَ ٗٓةسٕٓٛ هٙةيَ       

ا ّٓةصَا سٙةحطٌ   ثٓوسٕٙ اسؤِٔ اَحوٓسٔ فَلَوٛب رّٖٓٔٓٔن ثِبلجٌَِّٓ٘بتٙ لَبلَٔ مالتََضٓاتٙ ٍٓ هٔجٓشْطًا ثِطَسَٔلٍ ٗٓ٘تٖٙ هٙي

 (61/6)طف،  هٜجِ٘يٌ

4717 

 4001 (76/20)اًسبى،  ٍٓ اٙشَا ضٓٗٗتٓ حُنٛ ضٓٗٗتٓ ًَوٙ٘وبً ٍٓ هٔلىبً وَجِ٘طاً

ٖٔٙ ٍٓ اٙشَا فَوٓلَُا فَبحٙشٌَٔ لَبلةَُا ٍٓرٓسًَب هٓلَْ٘ٓب ٔاثبئٌََب ٍٓ اهللُ ٗهٓطًََب ثِْٓةب لُةل اٙىَ اهللَ الَ ٗٓة٘هٔطُ ثِبلفَحشَة    

 (7/28)اهطاف،  ةَُىَ هٓلَٖ اهللِ هٓب ال تَولَؤَىَاَتَمَُل

3319 

ٍٓ استَفعِظ هٓيِ استَـَوتٓ هٌْٙٔن ثِظَٓتٙهٓ ٍٓ ٗرلٙةت هٓلَةِْ٘ن ثِرَ٘لٙةهٓ ٍٓ ضٓرِلٙةهٓ ٍٓ شَةبضِؤْن فٙةٖ       

 (17/64)اسطأ،  االَهَالِ ٍاالٍَالَزٙ ٍٓ هٙسّٔن ٍٓ هٓب ٗٓوٙسّٔٔنٔ الشَ٘ـَبىُ اٙالّ غُطٍُضاً

4608 

 4143 (29/45)هٌىجَت،  اَلٙنِ الظٛلَََٓ اٙىَ الظٛلَََٓ تٌَْٖٓ هٓيِ الفَحشَٖٔٙ ٍٓ الؤٌىَطِ ٍٓ

 4528 (51/48)شاضٗبت،  ٍ االَضعٓ فَطَشٌَبّٓب فٌَٙونٓ الوٓبّٙسٍٔىَ

 ظٓلٌةبّٔن ٌٗٔفٙمُةَى  ٍٓ الَصٙٗيَ استَزٓبثَٔا لٙطَثِِّْن ٍٓ ٗلبهَٔا الظ٘لَََٓ ٍٓ ٗهةطُّٔن شُةَضٕٓ ثٓ٘ةٌَْٔن ٍٓ هٙوٛةب ضٓ    

 (42/38)شَضٕ، 

2697 

 3674  (29/69)هٌىجَت،  ٍٓ الَصٙٗيَ رٓبّٓسٍٔا فٌَٙ٘ب لٌََْسٌَْٙٗٓٔن سٔجٔلٌَبَ ٍٓ اٙىَ اهللَ لَوٓنٓ الؤحسٌٙٙ٘يَ

 1929 (2/163)ثمطُ،  ٍٓ اٙلَْٔىُن اٙلَِٗ ٍٓاحٙسٗ الّ اَلِٓ اٙالّ َّٔٓ الطَحوٓبىُ الطَحٙ٘نٔ

 1372 (53/40)ًزن،  وِ٘ٓٔ، سَٓفٓ ٗٔطٍَٕٓ َٗىَ سٓ

 2211 (10-12/  82)اًفـبض،  ٗٓولَؤَىَ هٓب تَفوٓلَُى ،وٙطَاهبً وَبتٙجِ٘يَ ،ٍٓ اٙىَ هٓلَ٘ىُن لَحبفٙل٘يَ

 1005 (38/40ٍٓ اٙىَ لَِٔ هٌٙسًَٓب لَعُلفَٖ ٍٓ حٔسيَ هٓبةٍ )ص، 

 1371 (53/39)ًزن،  ٍٓ َٗى لََ٘ ٓ لاٙلًٙسٓبىِ اٙالّ هٓب سٓوٖٓ

ن ثِةِٙ  ٍٓ اَىَ ّٓصا طٙطَاؿٖٙ هٔستَمٙ٘وبً فَبٙتَجِؤَُٔ ٍٓال تَتَجِؤَا السٜجٔلَ فَتَفَطَقَ ثِىُن هٓي سٓجِ٘لِٙٙ شَلٙىُن ٍٓ طٛبوُ

 (6/153)اًوبم،  لَوٓلَىُن تَتَمَُىَ

704 

 2649 (7/160)اهطاف،  ٍٓ اًَعَلٌَب هٓلَِْ٘نٔ الوٓيَ ٍٓالسٛلَٕ
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 1643 (27/6)ًول،  هٓ لَتُلَمَٖ المطٕىَ هٙي لَسٔى حى٘نٍ هل٘نٍٍٓ اًَٙ

طٌ ٍٓ تَطَٕٓ الزِجٓبلَ تَحسٓجْٔٓب رٓبهٙسًٓٓ ٍٓ ّٖٙٓ تَؤطُ هٓطَ السٛحبةِ طٌٔنٓ اهللِ الّصٕٙ اَتمَيَ وُلَ شَٖٔٚ اًَِٙٔ ذَجِ٘ة 

 (27/88)ًول،  ثِوٓب تَفوٓلَُىَ

995 

 4695 (21/93 ،ٔن وُلّ اٙلٌََ٘ب ضٓارِؤَىَ )اًج٘بٍٓ تَمَـَؤَا ٗهطَّٔن ثٌَْٓ٘ٔ

 3832 (25/58)فطلبى،  ٍٓ تََٓوَل هٓلَٖ الحِّٖٓ الَصٕٙ الَٗٓؤَتٔ

)ٕل  ٍٓ سٓبضِهَٔا اٙلَٖ هٓغفٙطٍَٓ هٙي ضٛثِّىُةن ٍٓ رٌَٓةٍٔ هٓطػُةْٓب السٛةوٓبٍٓاتٔ ٍٓ االَضعٔ ٗهٙةسٛت لٙلؤتَمٙة٘يَ      

 (3/133هوطاى، 

4592 

 1005 (38/20)ص،  سٓزًَب هٔلىَِٔ ٍٓ اتٌََ٘بُٔ الحٙىوَٓٔ ٍٓ فَظلَ الرٙـَبةٍِٓ شَ

 996 (2/31)ثمطُ،  ٍٓ هٓلَنٓ ٕزٓمٓ االَسوٓبٔٓ وُلّْٓب

 3553، 4186 (51/21)شاضٗبت،  ٍٓ فٖٙ اًَفُسٙىُن ٗفَالَ تُجظٙطٍُىَ

 1086 (6/29)اًوبم،  جؤَحٙ٘يٍَٓ لَبلَُا اٙى ّٖٙٓ اٙالَ حٓ٘ٓبتٌَُب السًٜ٘ٓب ٍٓ هٓب ًَحيُ ثِوٓ

 3633 (75/2)ل٘بهت،  ٍٓ الَ اُلسٙنٔ ثِبلٌَف ِ اللََٛاهِٓٔ

فَطِحٙ٘يَ ثِوٖٓٔٓ اَتَبّٔنٔ  ،ٍٓ الَ تَحسٓجٓيَ الَصٙٗيَ لُتٙلَٔا فٖٙ سٓجِ٘لِ اهللِ ٗهَٓاتبً ثٓل اَحٖ٘ٓٔٗ هٌٙسٓ ضٓثِِّْن ٗٔطظٓلَُىَ

 (169-3/170)ٕل هوطاى،  اهللُ هٙي فَؼلِٙٙ

3697 

 1110 (21/105، ٔ)اًج٘ب ثٓوسٙ الصّٙوطِ مٍٓ لَمَس وَتَجٌَب فٖٙ العَثَٔضِ هٙي

ٍٓ لَوٛب رٖٓٔٓ هَٔسٖٓ لٙوٙ٘مَبتٌَٙب ٍٓ وَلَوِٓٔ ضٓثِٜٔ لَبلَ ضٓةِّ َٗضًِٖٙ ًَٗلُط ِٛلَ٘هٓ لَبلَ لَي تَطَاًٖٙ ٍلىٙيِ اًلُط 

فَسَٓفٓ تَطَاًٖٙ فَلَوٛب تَزٓلَٖ ضٛثةُِٔ لٙلزٓجٓلِ رٓوٓلَِٔ زٓوّبً ٍٓ ذَطَ هَٔسٖٓ  ،ِٛلٖٓ الزٓجٓلِ فَٜىِ استَمَطَ هٓىَبًَِٔ

 (7/143)اهطاف،  طٓوٙمبً فَلَوٛب َٗفَبقَ لَبلَ سٔجحٓبًَهٓ تُجتٔ ٛلَ٘هٓ ٍٓ اًََب ٍٗٛلُ الؤٚهٌٙٙ٘يَ

993 ،2178 

ٌٔ هٌّْٙٔن َٗى ٗٔؼٙلَُنٓ ٍٓ هٓب ٗٔؼٙلَُىَ اٙالّ ًَٗفُسْٓٔن ٍٓ هٓةب  ٍٓ لََالَ فَؼلُ اهللِ هٓلَ٘هٓ ٍٓ ضٓحوٓتُِٔ لَْٓوٛت ؿَبئٙفَ

ٗٓؼُطًُةَهٓ هٙي شَٖٔٚ ٍٓ اًَعَلَ اهللُ هٓلَ٘هٓ الىٙتَبةٓ ٍٓالحٙىوَٓٔ ٍٓ هٓلَوٓهٓ هٓبلَن تَىُي تَولَنٔ ٍٓ وَبىَ فَؼلُ 

 (4/113)ًسبٔ،  اهللِ هٓلَ٘هٓ هٓلٙ٘وب

2206 

 1068، 5 (21/107، ٔ)اًج٘ب حوًٓٔ لٙلوبلَوٙ٘يٍٓ هٖٓ اَضسٓلٌبنٓ اٙالّ ضٓ

ٍٓ هٓب هٔحٓوٛسٗ اٙالَ ضٓسَٔلٌ لَس ذَلَت هٙي لَجلِٙٙ الطُسٔلُ ٗفَٜٗي هٛبتٓ ٍٗ لُتٙلَ اًمَلَجتُن هٓلَٖ ٗهمَبثِىُن ٍٓ هٓي 

 ( 3/144طاى، )ٕل هو ٌٗٓمَلٙت هٓلَٖ هٓمٙجِٓ٘ٙ فَلَي ٗٓؼُطَ اهللَ ش٘ئبً ٍٓ سٓ٘ٓزعِٕ اهللُ الشَبوٙطِٗيَ

3895 
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 ٍٓ هٓخَلُ اَلَصٙٗيَ وَفَطٍُا وَوٓخَلِ اَلَصٕٙ ٌٗٓوٙكُ ثِوٓب الَ ٗٓسوٓنٔ اٙالَ زٔهٓبٖٔ ٍٓ ًٙةسٓأٖ طٔةنٌ ثٔىةنٗ هٔوةٖٗ فَْٔةن ال     

 (2/171)ثمطُ،  ٗٓومٙلَُىَ

1093 

 3774 (5/56)هبئسُ،  الغَبلٙجَٔىَ ٍٓ هٓي ٗٓتََٓلَ اهللَ ٍٓ ضٓسَٔلَِٔ ٍٓالَصٙٗيَ ٕهٌَُٓا فَبٙىَ حٙعةٓ اهللِ ّٔنٔ

ثٓ٘تِٙٙ هْٔٓبرِطاً  مٍٓ هٓي ْٗٔٓبرِط فٖٙ سٓجِ٘لِ اهللِ ٗٓزِس فٖٙ االَضعِ هٔطَاغَوبً وَخ٘طاً ٍٓ سٓوًٓٔ ٍٓ هٓي ٗٓرطُد هٙي

)ًسةبٔ،   اً ضٛحٙ٘وةبً اٙلَٖ اهللِ ٍٓ ضٓسَٔلِٙٙ حُنٛ ٗٔسضِؤِ الوَٓتٔ فَمَس ٍٓلَنٓ اَرطُُٔ هٓلَٖ اهللِ ٍٓ وَةبىَ اهللُ غَفُةَض  

4/100) 

2827 

ٍٓ ٍٓطٌَٛ٘ب اإلًسٓبىَ ثَِٓالٙسِٓٗٙ حٓوٓلَتِٔ اُهِٜٔ ٌٍّٓبً هٓلَةٖ ٍّٓةيٍ ٍٓ فٙظٓةبلُِٔ فٙةٖ هٓةبهٓ٘يِ َٗىِ اشةىُطلٖ ٍٓ       

 (31/14)لموبى،  لَٙٓالٙسٓٗهٓ ِٛلَٖٛ الوٓظٙ٘طُ

2687 

 704 (6/126)اًوبم،  ٍٓ ّٓصَا طٙطاؽُ ضٓثِّهٓ هٔستَمِ٘وبً

)اًوةبم،   ّٓصَا وٙتَبةٗ اًَعَلٌبُٔ هٔجبضٓنٗ هٜظٓسّٙقُ الَصٕٙ ثٓ٘يَ ٗٓسِٓٗٙ ٍٓ لٙتٌُةصٙضٓ ٗمٛ المُةطَٕ ٍٓ هٓةي حَٓلَْٓةب    ٍٓ 

6/92) 

2095 

)فطلةبى،   ثٓ٘يَ ٗٓسٕٓ ضٓحوٓتِٙٙ ٍ اًَعَلٌَب هٙةيَ السٛةوٓبٔٙ هٓةٖٖٔ ؿَْٔةَضاً     مٍٓ َّٔٓ الَصٕٙ اَضسٓلَ الطِّٗٓبحٓ ثٔشطَا

25/48) 

815 

 152  (7ٍ  8ٍ  9/ 53)ًزن،  فَىبىَ لَبةٓ لََسٓ٘يِ ٍٗ ٗزًَٖ ،حُنٛ زًَٖٓ فَتَسٓلّٖ ،ٍٓ َّٔٓ ثِبالُفُكِ االَهلٖ

 609 (40/32)هٚهي،  ٍٓ ٗب لََمِ اًّٖٙ اَذبفٔ هٓلَ٘ىُن َٗٓمٓ التٌَبزٙ

 497،3801 (51/48)شاضٗبت،  ٍٓاالَضعٓ فَطَشٌبّب فٌَٙونٓ الوبّٙسٍى

رٖٓٔٔ ٍ هٙي ثٓوسّٙٙن ٗٓمَُلَُىَ ضٓثٌَٛب اغفٙطلٌَب ٍٓ ِإلذَاًٌَٙب الَصٙٗيَ سٓجٓمًََُب ثِبإلٗوٓبىِ ٍ التَزوٓل فٖٙ  ٍٓالَصٗيَ

 (10/ 59)حشط،  لُلَُثٌَِب غٙالِ لٙلَصٙٗيَ اهٌَُٓا ضٓثٌَٛب اًَٙهٓ ضٍٓٔٔفٗ ضٓحٙ٘نٗ

237   

 385 (10/ 59)حشط،  ب اغفٙطلٌَب ٍ إلِذَاًٌَٙب الَصٙٗيَ سٓجٓمًَُب ثِبإلِٗوبىٍِٓالَصٗيَ ربٍٔٓا ٍ هٙي ثٓوسّٙٙن ٗٓمَُلَُىَ ضٓثٌَٛ

 160  (1-93/3)ػحٖ،  هٓب ٍٓزٛهٓهٓ ضٓثٜهٓ ٍٓ هٓب لَلٖ ،ٍٓالَ٘لِ اٙشا سٓزٖٓ ،ٍٓالؼُّحٖٓ

 261 (213/ 2)ثمطُ،  ٍاهللُ ْٗٓسٕٙ هٓي ٗٓشَٖٔٔ اٙلَٖ طٙطَاؽٚ هٜستَم٘نٍ

 2031 (3/8، )ٕل هوطاى ّٓت لٌَب

 208 (76/1)زّط،  ّٓل اَتَٖ هٓلَٖ االًٙسٓبىِ حٙ٘يٌ هٙيَ السّٛطِ لَن ٗٓىُي شَ٘ئبً هٓصوَُضا

 4653 (2/264)ثمطُ،  ٗٓب اَْٜٗٓب الَصٙٗيَ ٕهٌَُٓا ال تُجـٙلَُا طٓسٓلَبتٙىُن ثِبلوٓيِّ ٍٓ األشَٕ
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 1023 (74/1)هسحط،  ٗٓب اَْٜٗٓب الؤسٛحّٙةطُ

 1023 (73/1)هعهل  ب الؤعَهّٙلُٗٓب اَْٜٗٓ

 3047 (46/31)احمبف،  ٗٓب لََهٌَٖٓ ٗرِ٘جَٔا زٓاهٖٙٓ اهللِ

ٍٓ وَةَصلٓٙه         ِٖ االَضٓع ثٓوةٓس ٓهَتْٙٓةب  ٗٔحة  ٍٓ  ِّٖ ٗٔرطِٔد الٓوِّ٘ةٓت هٙةَي الحٓة  ٍٓ ٖٛ ٙهَي الٓوِّ٘ٙت  ٗٔرطِٔد الٓح

 (30/19)ضٍم،  تُرطَرَٔىَ

1099 
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 فَٟٕز اكبى٤ض 

ٖ   ِٛشَ  ا اشتَسٛ الحٓطُ فَ٘ثطِزٍا ثِبلظاٛلِٓ فَ٘ٙىَ الحٓطَ هٙي فَ٘حِ رٌَْٓٓنٓ ٍٓ اشتَىَتٙ الٌَبضٔ اٙلٖ ضٓثّْٓب فَة٘شٙىَ لَْةب فة

ًَفَسٓ٘يِ ًَفَ ٍ فٖٙ الشّٙتبٔٙ ٍ ًَفَ ٍ فٖٙ الظٛ٘فٙ فَشٙسُٛٓ هٓب ٗٓزِسٍىَ هٙيَ الحٓطِّ هٙي فَ٘حْٙٓب ٍٓ هٓةب ٗٓزِةسٍىَ   

 هٙي ظٓهْٓطٗطِّب هٙيَ الجٓطزٙ

2921 

 682 اٙشا لَؼَٖ اهلل لوجصٚ اَى ٗوَتٓ ثِبَضعٍ فَزٓوٓلَ لَِٔ اٙلَْ٘ٓب حٓبرًٓٔ 

 2998 اَسلَنٓ شَ٘ـبًٖ هٓلٖ ٗٓسٕ فَال ٗٓ٘هٔطًُٖ اٙالّ ثِبلرََ٘ط

 1725 اغعٍا لعٍٗي فَبًِّٙ هي اهلٖ اثَاة الزٌِّ

 1749 اَلتبئٙتٔ هٙيَ الصًَتِ وَوٓي الٙشًَتٓ لَِٔ

 3384 اَلزٓبضٔ لَجلَ الس٘اضِ ٍ الطَف٘كُ لَجلَ الـَطِٗك ٍٓ العَازٔ لَجلَ الطَح٘ل

 2687 اََلزٌَُٓٔ تَحتٓ اَلسامِ االُهْٛبتٙ

 1675 اَلشّ٘دُ فٖٙ اَّلِٙٙ وَبلٌَٙجِِٖ فٖ اُهٛتِٙٙ

 1675 اَلشَ٘دُ فٖٙ ثٓ٘تِٙٙ وَبلٌَجِِّٖ فٖٙ لََهِٙٙ

 1579 اهلل تَوبلٖ فٖ االَضعِ فَوٓي اَذَصَ ثِِٙ لبزُٓٔ اٙلٖ الزٌَِٛٔاَلوٓسلُ ه٘عاىُ 

 1131 اَلوٙلنٔ هٙلوبى هٙلنٗ للسبى ٍ شله حٔزٛٔ هلٖ اثي ٕزٓم ٍ هٙلنٗ فٖٙ المَلتِ فَصَلٙه الوٙلنٔ الٌبفٙنٔ

 2838 اَلفَمطُ فَرطِٕ

 2852 الؤْٓبرِطُ هٓي ّٓزٓطَ هٓبًْٖ اهلل هٌِٓ اَلؤسلٙنٔ هٓي سٓلٙنٓ الؤسلٙؤَىَ هٙي لٙسبًِٙٙ ٍٓ ٗٓسُٙٙ ٍٓ

 3576 اٙىَ الزٌَُٓٔ َٗلطَةٔ اٙلٖ َٗحٓسٙوُن هٙي شٙطانٙ ًَولِٙٙ ٍ الٌَبضٔ هٙخلُ شَلهٓ

 100 اٙىَ اهللَ رٓو٘لٌ ٗٔحٙتٜ الزٓوبل

ًٔ اَضثٓو٘يَ َٗهبً حُنٛ هٔؼغََٔ اَضثٓو٘يَ َٗٓهةبً  اٙىَ الٌُـفَِٔ تُخجةُتٔ فٖٙ الطَحٙنِ اَضثٓو٘يَ َٗٓهبً ًُـفََٔ حُنٛ ٗٓظ٘طُ هٓلَمَ

اهللُ  حُنٛ ٗٔزوٓلُ ثٓوسُٓٔ هٓلوبً حُنٛ ٗٔىسٖ لَحوبً حُنٛ ٗٔلجِ ٔ اهللُ ثٓوسُٓٔ رِلساً حُنٛ ٌٗٓجٔتٔ هٓلَِ٘ٙ شَوطاً حُنٛ ٗٓجوٓةجُ 

ضِظلَِٔ ٍٓ شَم٘٘بً ٗٓىُةَىُ اٍَ سةو٘ساً فَ٘ٓمُةَلُ     هٓعٍَٓرٓلَ هٓلَهٓ االَضحبمِ فَ٘ٔمبلُ لَِٔ اوتةُت ٗرٓلَِٔ ٍٓ هٓوٓلَِٔ ٍٓ

 الوٓلَهٔ ٗب ضٓةٛ ًّٖٗ لٖٙ ثِوٙلنِ شلٙهٓ فَ٘ٔمبلُ لَِٔ استَولِ شلٙهٓ هٙي لُطّأٙ اللََحِ الوٓحفَفٙ فَ٘ٓستَولِ٘ٙ هٌْٙٔن

542 
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ٍ سجو٘ي فطٔل ٖ حالث  ٕ هل ٖ ستفطق ثوس ٍ سجوَى ف ،اٙىَ اُه٘ت ٌتبى  ٍ اح  ٔ بً بر٘ ٔ هٌْٙ بضفطل  392 ٖ اٌل

 3162 اٙىَ فٖ الزٌِّٓٔ هب الَه٘يٌ ضٓٗت ٍ الَ اُشُىٌ سٓوٙوٓت ٍٓ الَ ذَـَطَ هٓلٖ لَلتِ  اَحٓسٚ

 686 اٙىَ لُلَُةٓ ثٌٖٓ ٕزٓم ولَْٓب ثٓ٘يَ اٙطجٓو٘يَ هٙي اَطبثِن الطَحويِ وَمَلتِ ٍاحٙسٚ ٗٔظٓطُفُِ حٓ٘جُ ًَشبٔٔ

 1288 ثْٔٓب فَوٓي اَضٓازٓ الوٙلنٓ فَلَ٘ٓ٘تٙ الجٓبةٓاًََب هسٌَِٗٔ الوٙلنِ ٍٓ هٓلٌٖٙ ثب

 1525 اًّٙب هٓوٓبشٙطَ االًَج٘بٔٙ ًُىَلّٙنٔ الٌّبِٓ هٓلَٖ لَسضِ همَلْٙن

ِٛلَٖ  ًَِٛوٓب االَهوٓبلُ ثِبلٌّٙ٘٘بتٙ ٍٓ اًَٙوب لٙىُلْ اهطٍِٝ هٓبًََٕٓ فَوٓي وبًَت ّٙزطَتُِٔ ِٛلٖٓ اهللِ ٍٓ ضٓسَٔلِٙٙ فَِْزطَتُِ

 هللِ ٍٓ ضٓسَٔلِٙٙا

2827 

 4343 اًِّٖٙ لَستٔ وْٓ٘ئَتٙىُن اًّٖٙ اَثِ٘تٔ هٌٙسٓ ضٓثِّٖ ٗٔـوٙؤٌٖ ٍ ٗٓسمٌٖٙ٘

 2687 الجطؤَُ فٖ حَالحٍٔ: فٖ الزوبهِٓٔ، ٍٓ الخَطٗسٙ ٍالسٜحَٔض

 3148 ثٓشْطِ الوٓشّبئٙ٘يَ فٖ كُلَنِ اللَ٘لِ اٙلَٖ الوٓسبرِسٙ ثبلٌَُض التّبمِ َٗٓمٓ الم٘بهِٓٔ

 510 حٔتٜ الَٓؿَيِ هٙيَ االٗوبى

 4755 ذُلٙكَ االًٙسٓبى هٙي اَضثٓؤُ هٓشَطُ اَش٘ٓبٔٚ اَضثٓوٌٓٔ هٙيَ االَةِ ٍٓ اَضثٓوٌٓٔ هٙيَ االُمِ ٍ سٙتِٗ هٙي ذَعَائٙيِ

 2319 ذَلَكَ اهللُ ٕزٓمٓ ثِ٘ٓسُ ٍ وُتٙت التََضٗٔ ثِ٘ٓسُ ٍ غَطِٓ الفطِزٍِ ثِ٘سُ

 1873 َٔ ٕزٓمٓ ثِ٘ٓسٕ اَضثٓو٘يَ طجبحبًذَوٛطتٔ ؿٌَٙ٘

 2695 ضِػب الطَة٘ فٖ ضِػَب الَالٙسٓٗيِ ٍٓ سٔرـُِٔ فٖٙ سٔرـْٙٔوب

 2829 سٓبفٙطٍا تَظٙحَٜا سبفٙطٍا تَغٌَوَ

ٖ الزٌَٓةِٔ، ٍ  هٓشَطٌَٓ فِٖ الزٌََِٓٔ: الٌَجِٖٜ فِٖ الزٌَِٛٔ، ٍٓ اثَثىطٍ فٖٙ الزٌَِٓٔ ٍٓ هٔوٓطُ فٖ الزٌَِٓٔ ٍ هخُوةبىُ فٙة  

هٓلٌٖ فٖٙ الزٌَِٓٔ ٍ ؿَلحُٓٔ ٍ العُث٘طُ، فٖٙ الزٌَِٓٔ ٍٓ سٓؤس ثيُ هبلٙهٚ فٖٙ الزٌَٓٔ ٍٓ هٓجسٔ الطّحوبىِ ثيُ هَٓفٚ 

 فٖٙ الزٌَِٓٔ ٍ سٓو٘سٔ ثيُ ظٓٗسٚ فٖ الزٌَِٓٔ

1525 

 1539 هٓلٖٜٙ ٗذٖٙ فٖ السًٜ٘ب ٍ اٙذٙطَٓ

 1539 ىَ هٙي هَٔسٖ اٙالّ اًََِ الثٌٖٓٙٛ ثٓوسٕهلٖٜ هٌّٖٙ ثِوٌعِلَِٙ ّبضٍ

 2687 فَبٙىَ الوٓشَُضَٓٓ هٔجبضٓؤٌَ

 3588 فْ٘وب فبوِْٓ ٍ ًرلٌ ٍ ضٔه٘بىٌ

 686 لَلت الوٚهي ث٘ي االطجو٘ي هي اطبثن الطحوي اى شبٔ الحجتِ ٍ اىَ شبٔ الظاغِ

 495 ًِٙٙ ٍٗ ٌَٗٔظّٙطاًِٙٙ ٍٗ ٗٔوٓزِّسٓبًِوُلَ هَٓلَُزٚ َٗٔلَسٔ هٓلٖ الفٙـطَِٓ فَ٘ثَٓٓأُ َِّْٗٔٓزا



 368  فْزست احاديث
 

 1525 وَلَؤَا الٌبِٓ هٓلَٖ لَسضِ همَلِْٙن

 1044 وٌُتٔ وٌَعاً هٓرف٘٘بً فَبَحجٓجتٔ اَى ٗهطَف فَرَلَمتٔ الرَلكَ لٙىَٖ اُهطَف

 1870 وٌُتٔ ًجِ٘٘بً ٍ ٕزٓمٔ ثٓ٘يَ الطٍّح ٍالزسس

 1870 وٌُتٔ ًج٘٘بً ٍ ٕزٓمٔ ثٓ٘ي الوبٔ ٍالـّ٘ي

 29 ال اُحظٖ حٌبٖٔ هٓلَ٘هٓ اًَتٓ وَوب اَحٌَ٘تٓ هٓلٖ ًَفسٙهٓ

 392 التسجَا اطحبثٖ لوي اهلل هي ستٛ اطحبثٖ

 1873 الفتٖ االّ هٓلٖ ال سٙ٘ف االّ شٍالفمبض

 1516 لََ وُشٙفٓ الغٙـبٔٔ هٓب اظزٓزتٔ ٗٓمٌ٘ب

 3895 لََال هٓلٌٖٙ لَْٓلَهٓ هٔوٓطُ 

 64 االَفالنٓلََالنٓ لَوب ذَلَمتٔ 

 1073 لٖ هن اهللِ ٍلتٗ الٗٓسٓؤٌٖ فِ٘ هٓلَهٗ هٔمَطّةٗ ٍ الَ ًجٖٜ هٔطسٓلٌ

هب ٗٓعالُ هجسٕ ٗٓتَمَطَةٔ اٙلٖٛ ثبلٌََافٙلِ حٓتّٖ اُحٙجِٜ فَبٙشا اَحجٓجتُِٔ وٌُتٔ سٓووِٓٔ الّصٕ ٗٓسوٓنٔ ثِةِٙ ٍ ثٓظٓةطَُ   

 الّصٕ ٗٔجظٙطُثِ

4410 

 3587 ٌَرلْٖٙ هب اَذَصتٓ هٌْب هي شٖٔٚ ًَفَوٓهٓهٓخَلُ الوٚهي هٓخَلُ ال

هٓي اَحٓجٌٛب اَّلَ الجٓ٘تٙ فَل٘ٓحوٓسٙاهللَ هٓلٖ اٍَٛلِ الٌّٙوٓنِ ل٘لَ ٍٓ هةب اٍَٛلُ الةٌّٙوٓنِ لةبلَ ؿٙ٘ةتٔ الةَِالزِٓٓ ٍ ال      

 ٗٔحٙجٜةٌب اٙالَ هٓي ؿبثٓت ٍِالزٓتُِٔ

384 

ًٖ ٍ هٓي اَشَاًٖ فَمَس اَشَٕ اهلل ٍٓ هٓي اَشَٕٓ اهللَ فََْٔٓ هٓلؤَىٌ ثِبلتََضِٗٔ ٍ هٓي اَشَٕ هٔٚهٌبً ثِغَ٘ط حٓكِّ فَمَس اَشَا

 االًٙز٘لِ ٍ العّثَض  ٍ المطٕى

1615 

 1850، 1172 هٓي ضًٕٖٓ فَمَس ضٕٓٗ الحٓكَ

 212 هٓي هٓطَفٓ ًَفسِٓ فَمَس هٓطَفٓ ضثِ

 2267 هٓي وبىَ هللِ وبىَ اهللُ لَِٔ

لس٘بثِمَٔىَ َٗٓمٓ المٙ٘ٓبهِٓٔ ثٓ٘سٓ أًََْن أٍتَُا الىٙتبةٓ هٙي لَجلٌٙب ٍاٍُتٌَٙ٘بُٔ هٙي ثٓوةسّٙٙن ٍ ّةصَا   ًَحيُ اٙذٙطٍٔىَ ا

 ٕ ثٓوسٓ غَسَٚٗٓهْٔٔنٔ الّصٕٙ فُطِعٓ هٓلَِْ٘ن فَبذتَلَفَُا فِٙ٘ فَْٓسٓاًب اهللُ لَِٔ فَْٔن لٌَب فِٙ٘ٙ تَجٓنٗ فَبلَْ٘ٓٔٔزٔ غَساً ٍالٌَظٓبض

128 ،1766 

                1525 ٗٓب هٓلٖٜٙ ال ٗٓوطِفٌُٖ اٙالّ اًَتٓ ال ٗٓوطِفُهٓ اٙالّ اًََب ٍ هٓب ٗٓوطِفٌُب اٙالّ اهلل
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 370   فْزست ٍاژُ ّا )ٍاژُ ًاهِ(
 

 

 

 ٘بٔٝ ٚاّٜ

 َب( )ٵَُٕز ياٌّ

 

 آ

ٽىبٔاٍ اُ ٹبڅات ثٚاَْ، ػٖاڈ هابٽٓ      آة ٚ ٌُ: 

 103اوٖبن، 

 1441آٔىيٌ، ډٖشٺجڄ، آر: 

 4343)عِ. اطڈ( ځىبَبن، آطبْ: 

 3430ثَٕين ٽٕٚيٌ، ثَٽٕٚيٌ،  آهشٝ:

ىيىډبن، هبويان، هبويان دٕابډجَ إاالڇ)ٛ(،   آَ: 

42 

 2536َِاٍان، اَڅٴ(  .)عِآ ف: 

 1130دبٽبن، آَ ُو٣: 

 2195آئِان ٙين، آًٚ٘ ٙيٖ: 

ډٮؼاِار،   ،آٍٔ َبْ ٹَآن، َب)عِ. آٍٔ( وٚبوٍآ٤بر: 

84 

 اِف

 11ثب، َمَاٌ ثب، اَثب: 

 2931ُٔبوپبٍ،  اثشَٟ٘بى:

 2598س٫َّ٢، ى٭ب ي ُاٍْ، ثشٟبَ: اٙ

 23ُډبوٓ ٽٍ آن ٍا وُبٔز وجبٙي، َمٍٕٚ،اثي: 

 2440آٵَٔين، اٙثيا٫: 

ډجاشال ثاٍ ثٕمابٍْ ثاَٛ ي څاټ ي دإٔ،       اَثَٛ: 

3859 

 2479دَٕيان، سَج٬ٓ(  .)عِ اَسجب٫:

 3980اسّلبى ي َميٕشٓ، اٙسّفبق: 

 290)عِ. سٺٓ( دََِٕٽبٍان، دبٍٕبٔبن، اَسم٥ب: 

 2173٭٪مز، ٙبَبوٍ، ثباػال٣ِ: 

 2398سَ، ُٔجبسَ، هًة اَػُٕ:

 277)عِ. كجٕت( ىيٕشبن، اكجبة: 

، 4717)عِ. كجَ( ىاوٚمىيان، ٭چمبْ ًُٔى،اكجبٍ: 

4739 

ٹٞاي ي وٕ٘از ٽاَىن، آَىاڀ كاغ       اكَاْ ثٖشٗ:

 2136ٽَىن، 

 3731ثُشَ، وٕپً، اكٖٗ: 

-وُبٔز ٕاشًىٌ، اُ ػمچاٍ وابڇ   سَ، ثٕٓشًىٌاكٕي: 

 6ڇ )ٛ(، َبْ دٕبډجَ إال

 1058ىيثٕه، څًؽ، اكَٛ: 

 4492 ُويٌ ٽَىن،اك٥ب وَىٖ: 

 2659دىُبن ٽَىن، اهفب وَىٖ: 

 2555: عِ. اَم( ثَاىٍان، ٓ)اهًاٙهٛر: 

هًٍٗ، ٱاٌاْ آثپآ ي ػاِآن،    هًٍٗ، وبناٙىاْ: 

1469 

 2867ٍيُْ، ثيثوشٓ، ٍٕٕاٙىثبٍ: 

 2221ؿَڇ، دًٕز، اى٤ٓ: 

 1141 اٹَاٍ، ا٭شَاٳ، ٹجًڃ ٽَىن،اً٭بٖ: 

ځَىن وُبىن اډاَْ   ،ا٭شَاٳ ٽَىناً٭بٖ وَىٖ: 

 1020ٍا، 

دبٍٕبٔبن، ٭بٍٵبن، آوبوپٍ ىڅآ  ىَ: )وٙـ .(  اٍثبة

 89دبٻ ىاٍوي، 

 46 َاٍ اڅُٓ،ٕٝبكجبن َّٕ ي ااٍثبة ٍاُ: 

 97٭َٵب،  ،٥چجبنٽمبڃاٍثبة وٕبَ: 

 2537ؿُڄ، اٍثٮ٥ٗ: 
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 3142، ٍكچز، ډَىناٍسلبَ: 

شه، ٕاٶَ ٽاَىن،   ثاٍ ػابٔٓ ٍٵا   اٍسلبَ وـَىٖ:  

3142 

 659ثبال ٍٵشه ٙإن ي ډٺبڇ ٽٖٓ، اٍسمب:  

اٝڄ أه ٽچمٍ ًٔوابوٓ إاز، ىٍ السإه    اٍغٖٙٛ: 

وبډىي ي ىٍ آن ُثابن، ثاٍ ډٮىآ     organonآن ٍا 

 615آڅز ٕبُ آډيٌ إز، 

 21آٱبُ، ُډبن ثٓاَُ: 

 445)عِ. ُيع( ُوبن، َمَٖان،  اُٚاع:

بڇ ډبٍ ثٍِځآ  َبْ ثبٕشبوٓ واّىَب، ىٍ اٵٖبوٍاّىٍ: 

ٓ  ثًىٌ ٽٍ اُ ىَبو٘ آس٘ ثَٕين ٍٔوشاٍ إاز،   ډا

674 

 28ٙبٖٔشٍ، ِٕاياٍ، إشلمبق: 

 944ٕشًن، إُشٗ: 

هبوّ آٵشابة ٽاٍ آن ٍا    ،ثَع دىؼڈ اُ ثَيع ٵچټإي: 

 4890ډبٌ ډَىاى،  ،اويډبوىي َْٕٙ ډؼٖ٘ڈ ٽَىٌ

 1800دبٕٔه، َُٔ، إَفُ: 

 2479)عِ. ٕٙٮٍ( دَٕيان، ٔبٍان، ا٥ٙب٫: 

 2273سَ، سَ، ىٍٕزٝلٕق ٝق:ا

ٔبٍان دٕٲمجاَ إاالڇ    ،)عِ. ٝبكت( ٔبٍاناٝلبة: 

)ٛ(، آواابن ٽااٍ ك٢ااَر ډلم٘ااي )ٛ( ٍا ىٍٻ   

 42ٽَىوي، ٝلبثٍ، 

 316ىٍئ٘، ُاَي، اٝلبة ثَ٘ٔ: 

 390ٍٕشڂبٍان، ٍاٌ ومبٔبن، اٝلبة ٥ٍٙي: 

 2754ثَځِٔيٌ، ا٦ٝفب: 

 463ثَځِٔيځبن، دبٽبن،  اٝف٥ب:

 4431ىيٍ ٽَىن سجبَٓ،  ،وٕپً ٽَىناٝالف: 

 1938َب، َب، ٥جٺٍ)عِ. ٥جٺٍ( ډَسجٍا٥جبق: 

َاب،  ٍيٗ ،)عِ. ٥ًٍ( ٍٵشبٍَب، اىا ي كَٽابر ا٥ٛاٍ: 

82 

 82ٹًڃ، ځٶشبٍ، ا٩ٟٙبٍ: 

 4260دئياٍ ٙين، ا٩ٟٙبٍ ٙيٖ: 

 259اٍُٗ ىاٙشه، ا٭شجبٍ ىاٙشٗ: 

 3834وٕٚىٓ ٽَىن، ځًٍٙا٭شىبف وَىٖ: 

 151، ځَاډٓ ىاٙشها٭ِاُ ٕ٘ٛىٖ: 

 1800)ا٭چٓ( ثبالسَ، ا٭الء: 

 1800)ا٭الء( ثبالسَ، ا٭٣ّ: 

 770ځمَآَ، ٵَٔت،  اغٛا:

 4727 ،ػيأٓافشَاق: 

 3360اٱشٚبٗ، ُٔبن، سجٍ ٽبٍْ، افٖبى: 

 263ٕلَ ي ػبىي،  ،كٕچٍ، سِئَافٖٖٛ: 

 3329ٵَي دبٕٙي، ٵَي ٍٔوشٍ ٙي، افٚٙيٜ ٙي: 

 175ثَسَٔه ٽبٍَب، اف٢ُ ا فٮبَ: 

 1072سَ ٙين، ثَسَ ٙين، ٵب١ڄٖ: اف٢ُ ٙي

 20ىٍډبويٌ، وبسًان، افىٙيٜ: 

 2795 ،1269 آٍُىٌ، هٖشٍ،افٍبٍ: 

 1269ُهمٓ ي ډؼَيف ٙين، افٍبٍ ٌٚشٗ: 

 63َب، )عِ. ٵُڈ( ىاو٘افٟبْ: 

ٍيْ آيٍىن، ٍيْ آيٍىن ىيڅاز ثاٍ   الجبَ وَىٖ: 

 4501ٽٖٓ، 

 1623وِىٔپبن، الَاٖ: 

 2731اٹَثبء، هًٔٚبيوي، الَثب: 

 147)اٹٞٓ( ىيٍسَ، ػبْ ىيٍ، الٞب: 

 147)اٹٞب( ىيٍسَ، ال٣ٞ: 

 1479هًٍىن، اوُ: 

 1479هًٍىن ي هًاثٕين، اوُ ٚ ْ٘ٛ: 

 2398سَ، ٽبډڄاوُٕ: 

 3859وبثٕىب، اوٕٝ: 

 3875َب، )عِ. ٽًن( يػًىَب، َٖشٓاوٛاٖ: 

 3269دىبٌ ثَىن، اِشؼب ثَىٖ: 
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ــالْ:   اهلل ي حوةةُٔډى٪ااًٍ اڅٖ٘ااالڇ ٭چاإپڈ ي ٍاِٖ٘

َابْ  ثَٽبسٍ: ىٍيى ثَ ٙمب ثبى ي وِٕ ٍكمز ي ثَٽز

ه٦ٕجابن َىڂابڇ هاشڈ ٕاوه      ،هيا ثَ ٙامب ثابى  

 114ځًٔىي، 

 602(، 1000َِاٍ )اِف: 

 602َِاٍ ډَسجٍ، اِف َّٜٔ: 

ــٛاف:  )عِ. څااًف( ٝااٶلبر ٭اا٠َٔ اُ ٕااىڀ ي  اِ

 2352إشوًان ي ؿًة، 

َبْ وٶٖبوٓ ٽٍ آډَ ا٭مبڃ ٦ٕٙبوٓ هًاَ٘: ٍٜبأ٘

 3610، 3609 ،إز

 3239ُوُبٍ ىاىن، وؼبر ىاىن، أبٖ ىاىٖ: 

 568ثٍِځًاٍسَ، أؼي: 

دٕاَيان ك٢اَر    ،ء)عِ. اډ٘از( دٕاَيان اوجٕاب   أٓ: 

 15ډلم٘ي )ٛ(، 

 445ٽىبٍٔ اُ ؿُبٍ ٭ىَٞ،  ،( ډبىٍَبٍ)عِ. اډُأٟ٘بر: 

 225ډوچًٹبر، اَ٘بْ: 

 2146آځبٌ ٽَىن، اَ٘جبء وَىٖ: 

 4501ٙبىډبوٓ، وٚب٣، ا٘جٖب٣: 

 53دبٔبن،  ا٘ؼبْ:

ثاٍ دبٔابن ٍٕابوين، سمابڇ ٽاَىن،      ا٘ؼبْ آٍٚىٖ: 

1522 

 3755ىٍ دَٕاډًنِ، ا٘يٍ كَِٛ: 

 8اوٖبن، آىډٕبن،  ا٘ٔ: 

 3281)عِ. وٖت( وْاىَب، اَٖ٘بة: 

 1794ځٚبٔ٘، ځٚبٔ٘ ىڃ، اَٙ٘ٚاف: 

 11٭ٖڄ، ُٙي، اٍ٘ج٥ٗ: 

 96)عِ. وًٍ( ٍيٙىبٔٓ، ا٘ٛاٍ: 

 131سَ، سبثىبٻ، سَ، ىٍهٚبنٍيٙهاٍ٘ٛ: 

 2249، 339وبڅٍ ي آياُ ًُٕوبٻ، ا٥َ٘ٗ: 

 4343)عِ. يٍُ( ځىبَبن، اُٚاٍ: 

 175َب، َب، ؿڂًوڂٓ)عِ. يٝٴ( ٝٶزاٚٝبف: 

 78آوبوپٍ ثٍ هيا أمبن ىاٍوي، ډاډىبن، اُٞ اهلل: 

اٵَاى هبوًاىٌ، هبويان دٕبډجَ اٽَڇ)ٛ(، اُٞ ث٥ز: 
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 429دََِٕځبٍان، اُٞ سٙمب: 

ي هاًٗ ډٚاَة، ُوايٌ     اٵاَاى ثاب ًيٷ  اُٞ كبَ: 

 835ىالن، 

َاب، ډٖإلٕبن، ٍاَجابن    ٕبٽىبن ًٝډٮٍاُٞ ى٤َ: 

 87ډٖٕلٓ، 

 981ٍإشبن، َيأز ٙيځبن، اُٞ ٍٙبى: 

 86ٕبڅپبن، ٍََيان ٍاٌ كٸ، اُٞ ٤َ٥ك: 

 2094ډَىځبن، اُٞ لجٍٛ: 

 2544اَڄ كٺٕٺز: ًٝٵٕبن، اُٞ ٔٮ٣ٙ: 

 47يٵبىاٍ، اُٞ ٚفب: 

 201دبٍٕبٔبن، اُٞ ٤م٥ٗ: 

 3452، 495َب، )عِ. ًَڃ( سََٓ: اٞٛا

 1915آٵَٔين، ا٤ؼبى ىاىٖ: 

 2219ٙچًاٍ، ا٤ِاٍ: 

 2609ٔٺٕه، ا٤مبٖ: 

 ة

  2855، 1120، 444، 42، ثٍثب:  

 3792ىٍ، ىٍياٌُ، ثبة: 

 4164هبوٍ، ىٍياٌُ، ىٍِثبة ىاٍ: 

 3500ثبى سىي، ثبى ٙئي، سىيثبى، ثبى ََٝٝ: 

 133ىٍثبٍ ي ٽبم ٙبٌ، ثبٌٍبٜ: 

َ ىثب٥ٗ:  ىڃ،  ،ٍين ََ ؿِٕ، كٺٕٺز، اٝڄ، ١امٕ

35 

 4123)عِ. ثلَ( ىٍٔبَب، ثلبٍ: 

 1393ىٍٔبْ ُويځبوٓ، ثلَ ك٥ٛاٖ: 

 2766ثوٕٚين، كالڃ ٽَىن،  ثلُ وَىٖ:
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 4768ثياوئ٘، ىٙمه، ثيٍٕبَ: 

ؿِْٕ وً ٽٍ ىٍ ىٔاه دٕايا ٙاًى ٽاٍ ىٍ     ثي٭ز: 

ُډبن ًٍٕڃ هيا وجًىٌ إز، ٭ٺٕيِ سبٌُ، ثاَهالٳ  

 397ىٔه، 

 2ػبوٕٚه، ثيَ: 

 1467هٚپٓ، ثٕبثبن،  ثَّٓ:

 357وٕپً ٽبٍْ، ثَِّ: 

ٍ ثَار:  آن اُ هِاواٍ ٍُ   ّاْ ٽاٍ ثاٍ يٕإچ   وًٙاش

 1495ثيٕز آٔي، كًاڅٍ، 

 3251يٍ ٽَىن، ٙٮچٍثَافَٚهشٗ: 

 148ثبال آډين، ثَآٔيٖ: 

 276هىټ، َٕى، ثَٓى: 

 4499ٕوه ځٶشه، ًٽَ ځٶشه، ثَٓ ُثبٖ ٍفشٗ: 

 3498ٍ، وٺبة، ٍيْ ثىي ٕشًثَل٬: 

 4010اٵِيىن، ث٤َِٔي ٙيٖ: 

 316ىاٍ، ٚٓ، څجبٓ ٽالٌٔٽالٌ ىٍيثَٔ٘ٔ: 

 4204ثِٕاٍ ٙين، ىيٍ ٙين، ث٢َ ٙيٖ: 

 2354ثَسَٔه، ثبالسَٔه، ث٤َٗ: 

 93ٵَاهٓ، ځٚبٔ٘ كبڃ، ث٤ٖ: 

ٽُٚشه، كًٕاوٓ ٽٍ ًثق ٽاَىٌ ي ٕاَثَٔيٌ   ثُٖٕ: 

 4697ثبٙىي، 

 4221ٽبډڄ ي سمبڇ ٽَىن، ثٖٓٙي وَىٖ: 

 3865ىَىيٌ، ىَىيٌ، ثٚبٍرډْىٌث٥َٚ: 

 30ثٕىب، ىاوب )اُ ٝٶبر اڅُٓ(، ث٥َٞ: 

 3173ٙپڈ، ث٦ٗ: 

َبٔٓ اُ همَٕ وً٭ٓ آٗ ٽٍ اُ همَٕ ي ٍٙشٍثٔغَا: 

 1470ىٍٕز ٽىىي، 

 238ىٙمىٓ، ٽٕىٍ، ثٔغ٠: 

 306ثمًٹ٬، ثًٹز، ٝجق ُيى، ثٍبٜ: 

ٌ ثًٙ:  َاب ي  اْ ډوايٍ٘ ٽاٍ اُ ٽًثٕاين ثاَٿ    ډابى٘

ٓ  ٍ وٍ ثَبْ ٙبَيإَٙبهٍ  ،1085 آٔاي، ىٕاز ډا
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 4381)عِ. اثه( دَٖان، ثٖٙٛ: 

 3557ىٍثبن،  ثٛ٘اة:

 240ځًْ، ځًْ، ٔبيٌثًُٕىٌثٛاِف٢َٛ: 

 74يػًى، َٖشٓ، ثٛى: 

 2806ٙبٔي ٽٍ، ثئه اډٕي ٽٍ، ثٛوٝ: 

 1615ٵًٍاً، ثٝ فٍٛ: 

 4443ٙبىډبوٓ، ثٟؼز: 

 3512ياځٌاٍ ٽه، ٍَب ٽه، ثُِِٟ: 

 281يٍْ، ٵٞبكز، ُثبن آث٥بٖ: 

 2َمشب، ثٓثيَ: ث٣

 4905ثيين ٙټ ي ىيىڅٓ، سَىى: ث٣

 4498ثيين ا٭شَاٟ ي وپًَ٘، سٮَّٟ: ث٣

 2179٭بٙٸ ي ٕٙيا، ىَ: ث٣

 ٩57بََ، ث٥َٖٚ: 

 563ځمَآَ ي ١الڅز، ٣ٍٞ: ث٣

 3754)ث٢ٕبء( ٕذٕي، ث٢٥ب: 

 79وبآٍاڇ ثًىن، لَاٍ ثٛىٖ: ث٣

 4516ا٦١َاة، وبدبٔياٍْ، لَا٢ٍ: ث٣

ثايين دَٔٚابوٓ ي ثايين ا١ا٦َاة، آٍاڇ،     لّك: ث٣
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ثيين اوشٖبة ي وٖجز، ثايين ٹَاثاز،   ٖ٘جش٣: ث٣

4608 

 1967َبْ آٙپبٍ، )عِ. ثٕ٘ىٍ( ىڅٕڄث٥٘ٙبر: 

 ح

 4063ډٺٕ٘ي، دبثٖز: 

 299، دبىٙبٌ: دبىٙب

آن ٽٍ ىٍ ثبُْ، ىٱڄ وپىي ي ٙوٞٓ ٽٍ ثبُ: دبن

ٓ إجبة هًى ٍا سمبڇ ثجبُى، ُاَي ي ډؼاَى، ٭بٙاٺ  
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 1138ٽٍ ثٍ و٪َ دبٻ ثٍ ډٮًٚٷ ثىڂَى، 

آن ٽٍ و٪َْ دابٻ ىاٍى ي هاًٗ ثإه    ث٥ٗ: دبن

 1138إز، 

 3371دبٻ ٥ٕىز، ػبٖ: دبو٥ِٜ

 1488، ١بډه: ٤ياٍبد

اْ ثااَ ىٕااشّ سىجااًٍ ي ٱٕااٌَ ثااَاْ ٍٙااشٍدــَىٜ: 

وڂُياٍْ اوڂٚشبن ي كٶ٨ ډٺبډبر، آَىڀ ي ډٺابڇ  

 882ډًٕٕٺٓ، 

 4277وًاهشه ډًٕٕٺٓ، دَىٜ ٕبهشٗ: 

 1684آَٖشٍ آَٖشٍ، وَڇ وَډټ، دٖز دٖز: 

 1506، ىډٕين، ٵًر ٽَىن: دف وَىٖ

  3979، دىبٌب: دٙ

 1617، ډٖچ٤ّ ٙين: دٙؼٝ وَىٖ

ثلاض ٽاَىن، ٭ٞإبن     ي ٍوغ ىاىن، ػَّد٥ـ٥يٖ: 

 198ٽَىن، ٽٚمپ٘ ٽَىن، 

 284دَٕٚي ٹبٵچٍ ٔب څٚپَ، د٥٘ آًٞٙ: 

 2267دٕٚجبُ، إشٺجبڃ، د٥ٚٛاُ: 

 ر

 1041ٽبٍ، ًثٍوبىڇ، سسبئت: 

ــبة ىاىٖ:  ٍوااغ ي ډٚااٺّز ىاىن، ٭ااٌاة ىاىن، س
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 109سلم٘ڄ ىاٙشه، ٝجًٍْ ٽَىن، سبة ىاٙشٗ: 

 86ٍيٙىبٔٓ، سبث٘: 

 139دَٕيْ ٽَىن، دَٕي ٙين، سبث٬ آٔيٖ: 

)عِ. سبث٬( آوبوپٍ ٝالجز ٝالبثٍ ٍٕاًڃ    سبثٮ٥ٗ: 

 1551اوي، )ٛ( ٍا ىٍٻ ٽَىٌ

 1081ٽىىيٌ، ٍَبٽىىيٌ، سَٻسبٍن: 

 92ٍيٙىبٔٓ ىاىن، ٗ: سبفش

 1020ىٍوڀ، سإ٣٘: 

 934ىيٍْ، سجب٭ٔي: 

 319اكشَاڇ، ثٍِځياٙز، سجؼ٥ُ: 

٭چڈ وٕپً سچٶ٨ ٽاَىنِ كاَيٳ ي ٽچمابر    سؼ٤ٛي: 

 350ٹَآن، 

 181كٺٕٺز، سلم٥ك: 

 320ىٍيى، ٕالڇ، سل٥٘ز: 

 1925َٕٙشٍ ٙين، سو٥َٕ آٔيٖ: 

 3249هبٻ، سَاة: 

َ  سَس٥ُ:  ىاڀ  هًاوين ٹَآن ثب ٹَائاز ٝالٕق ي آ

 350هًة، 

 780ډشَػڈ، سَػٕبٖ: 

 4203ډٖٕلٓ، سَٕب: 

 1161َب، َب، ٔبيٌ)ع. سٍََ( ثًُٕىٌسَّٞبر: 

 4135ٹجًڃ ٽَىن، س٥ّٖٓ وَىٖ: 

 779ثٍِځًاٍ ځَىاوٕين، س٤َٚف: 

 778ثٍِٿ ځَىاوٕين، س٤َٚف ىاىٖ: 

 4811سمچّټ، كپًډز، ٹيٍر، ىهبڅز، سَّٞف: 

 4150سىڀ ځَىٔين، س٥٢ك: 

 ثٕب،  سٮبَ: 

هيا ثَسَ إز، ثَاْ سلٖإه ي ا٩ُابٍ   اهلل: ب٣ِسٮ

 65ٙبىډبوٓ ځًٔىي، 

 2467ٍوغ ي ډٚٺّز، سٮت: 

 4375٭ٌاة ىاىن، ٙپىؼٍ، سٮ٤ٌت: 

 4498ډالډز، وپًَ٘، سٮَّٟ: 

ډوبڅٶاز ٽاَىن، آُاٍ ٍٕابوين،    سٮـَّٟ وـَىٖ:   
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 4017ًٕځًاٍْ، ٭ِاىاٍْ، سٮ٤ِز: 

 235ىاٍْ، كمبٔز، ٕوز ځَْٕ، ػبوتسٮٞ٘ت: 

 319ثٍِځياٙز، ىيسب ٙين وِى ثٍِځبن، ٓ: سٮ٪٥

 4399ىځَځًوٓ، سغ٥َ٘: 

 1656ٙشبة، سٮؼٕڄ )ثٍ سٶز: ٙشبثبن(، سفز: 
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 2982، 2115، 429دََِٕځبٍْ، سٙمب: 

ډٺبډٓ وِىٔټ، دٕ٘ ٽٖٓ ٔابٵشه،  سمَّة ٤بفشٗ: 

2096 

 333ځَاډٓ ىاٙز، سى٤َٓ: 

 246ىئين )ثٍ سڀ: ىيان(، سً: 

ٽاَىن ډاَىٌ اُ    آوـٍ َىڂبڇ ىٵاه سّم٥ٗ وَىٖ: 

ىڂابڇ  َا٭شٺبىار ىٔىٓ ثَ َٕ ځًٍ اي ځًٔىي ٔاب ثاٍ   

 2729و٫ِ ثٍ اي ځٶشٍ ًٙى، 

 3498ٵَډبوجَىاٍْ ٽَىن، سٕى٥ٗ وَىٖ: 

 3619، 3475، 3474، ومبى ًُٙر إز: س٥ّٕز

 4013ځَډبْ ٕوز سبثٖشبن، سُٕٛ: 

آځبٌ ٽَىن، ثٕياٍ ٽَىن، َٚإبٍ ٕابهشه،   سٙج٥ٝ: 
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 389ٕپًر ٽَىن، سٗ ُىٖ: 

ثبٵشه، ثٍ ځَى ؿِْٕ ځَىٔين، ؿٖاجٕين  س٥ٙيٖ: 

 245ثٍ ؿِْٕ، سًػٍ ي اڅشٶبر، 

 3544يىا٫ ٽَىن، ثيٍيى ٽَىن، سٛى٬٤ وَىٖ: 

 2685سٶبير، ًٕى، سٛف٥َ: 

ډًاٵٺز، سإٕٔي اڅُآ، ىٍ اٝا٦الف ډًاٵاٸ    سٛف٥ك: 

ځَىاوٕين هيا، إجبة ٍا، ډًاٵٸِ هًاَِ٘ ثىيٌ، ساب  

 55آن هًاَ٘ اي َٕاوؼبڇ ٔبثي، 

وٚبن ٽَىن، ىٕشو٤ ي اډ٢اب دبىٙابٌ ثاَ    ل٬٥: سٛ

 2001وبډٍ ي ډىًٍٚ، ٵَډبن ٙبٌ، 

 1158ال اڅٍ اال اهلل ځٶشه، س٥ُّٟ: 

 3931ثبٽٓ، ځٖشبهٓ، ٍٙبىر، ثٓسٍٟٛ٘: 

 3761دَٔٚبن، ثيكبڃ، س٥َٜ كبَ: 

 3165سىيٍي، س٥ِسه: 

 4609، ثٕبثبن: س٥ٝ

 ص

 10)طَْ( هبٻ، ُډٕه، هبٻ ومىبٻ، طَا: 

 10طَا، ط٢َ: 

َبْ وبن ٍا ىٍ ًٍٙثبِْ ٥ٮبډٓ إز ٽٍ سپٍّط٤َي: 

 1218ځًٙز، سَ ٽىىي، سَٔز، سچٕز، 

 1268ٕىڂٕىٓ، طم٥ُ: 

 141آٵَٔه، سٮَٔٴ ي سمؼٕي، ىٍيى، طٙب: 

 4179ځبي وَ، طٍٛ: 

 ع

 613ٍويٌ، يځَىآيٍويٌ، ٵَاَڈ آػب٬ٔ: 

 58هبڅٸ ٍيف، دَيٍىځبٍ، ػبٖ آف٤َٗ: 

 3674ٵياٽبٍْ، ىڅَْٕ، ػبٖ ثب٢ُ: 

 3292ػبن وظبٍ، ػبن ٵيا، بٖ فٚبٖ: ػ

 4517ُكمز ٕوز،  ػبٖ فٚب٣٘:

 3615آس٘ ٕوز ٙٮچٍ ُن، ىيُم، ػل٥ٓ: 

 14ٽٚ٘، ػٌثٝ: 

 4212هٖشڂٓ، ُهڈ، ػَٔف: 

 637ُاٍْ، وبٙپٕجبٔٓ، ػ٫ِ: 

 1061ٽبڅجي هبٽٓ اوٖبن، ػٖٓ هبن: 

اْ إز اُ سَِٕ ٹابة  َٕځٕه ٱچشبن، كٌَٚ ػٔٮُٓ:

-ساَ اُ ًٕٕاټ  ىٍٙاز  ثبالن ثب ثيوٓ ٕٕبٌ ي ٽمٓ

َبْ هبوڂٓ، أه كٌَٚ ٭الٹٍ ُٔبىْ ثاٍ ٕاَځٕه   

 1386ٙشَ ىاٍى، 

)ػڂَځًٙاٍ( ٽىبٔاٍ إاز اُ ٵَُواي،     ػٌٍَٛٗ: 

4014 

 63ثٍِځًاٍْ، ٭٪مز، ػالَ: 

 287اثچٍ، ٕشمڂَ، ػّف: 

ومبٔ٘، ومًى، هًى ٍا )هًة( وٚابن ىاىن،  ػّٜٛ: 

87 

 25ثٍِځًاٍ، ثبٙپًٌ، اُ إمبء هيا، ػ٥ُّ: 

 741َبْ ٹمَْ، ډبٌ ٙٚڈ اُ ډبٌآ هَ: ػٕٔبى٢ 

 96ُٔجب، ػٕبَ: 
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 3483ُٵبٳ ٽَىن، ػ٬ٕ آٔيٖ: 

 1400ٙشَ وَ، ػُٕٓٓ: 

 25ُٔجب، وٕپًٍيْ، ػ٥ُٕ: 

ىٍځبٌ إٓشبن، ٭ىًاوٓ إز ثاَاْ ثٍِځابن،   ػٙبة: 

152 

 3539ثبڃ، ىٕز، ػٙبف: 

 1982َب، )عِ. ػىّز( ثُٚزػِٙبٖ: 

 204ىڃ، ٹچت، ثب٥ه، ػٓٙبٖ: 

 1485َ، څٚپ ػٔٙي:

ػٖڈ)اوٖابن(،   ،دبٍؿّ هٚه ي ٽچٶز، ثينػٛاَ: 

584 

 23ثوٚ٘، ٽَڇ، ػٛى: 

 1557ځَىي، ػُٛ: 

 135ػًٕٙين، ٵًٍان ٽَىن، ػٛٗ ُىٖ: 

 4333ځَٕىڂٓ، ػ٫ٛ: 

ٽظَٕ، « ؿًٷ» ١لـ .ػمب٭ز، ځَيٌ، ٵًع )ػٓٛق: 

 150ياٵَ، ثٖٕبٍ، ډٺياٍ ثٍِٿ / ٹبډًٓ سَٽٓ(، 

 1458 ىٕشٍ ىٕشٍ، ځَيٌ ځَيٌ،ػٓٛق ػٓٛق: 

 3532ثٍ ػىج٘ ىٍآډين، ػٛ ٖ وَىٖ: 

 4اٝڄ ََ ؿِٕ، ػَٛٞ: 

 2116)عِ. ػبٍ( َمٖبٔڂبن، ػ٥َر: 

 1063ډَىاٍ ثً ځَٵشٍ، ػ٥فٝ: 

 ؽ

دَٕٚي څٚپَ ي ٽبٍيان، آن ٽٍ دٕٚبدٕ٘ ؿبٚٚٗ: 

 1806ٹبٵچٍ ٔب ُي٘اٍ كَٽز ٽىي ي آياُ هًاوي، 

 68ځَىويٌ، ؿَهىيٌ، ؿَم ُٖ: 

 ف  

ډؼاابُاً كچٺااٍ، ٍاٌ  )عِ. كجااټ، كجبئااټ(: كجــبن

 212، ٕشبٍځبن، ٍاٌ إٓمبن

 1102ىاوٚمىي، ٭بڅڈ ًُٔى، كٙجَ: 

 287ىيٕشٓ هبڅٞبوٍ، كت٘ ُِت: 

 119ىيٕز، ډلت٘ ي ډلجًة، كج٥ت: 

 108دٌَ، ٽييٍر ىڃ، كؼبة: 

اډَْ ٽٍ ىٍ ٫َٙ ډٮَيٳ وجبٙاي، ُٙاشٓ،   كٓيٓص: 

1220  

 1222كيٹٍ ؿٚڈ، ٽبٍٕ ؿٚڈ، كيق: 

 4124كَاٍر، ځَډب، كَّٓ: 

وابڇ ٽآًَ إاز ثاٍ ٙامبڃ ډپّاٍ ىٍ ٔاټ        : كَا

اهلل دإ٘ اُ  ي ٍٕاًڃ  'ٵَٕىڂٓ آن ډَٚٳ ثَ ډىٓ

ثٮظز ثٖٕبٍ ثٍ آن ٭جبىر ٙيْ ي ووٖشٕه يكآ  

 1023، 530، ثياوؼب ثٍ اي وبُڃ ٙي

 508ٕوشٓ، سىڂٓ ي ٵٚبٍ، كَع: 

ى٭بٔٓ ٽٍ ثَ ٽبٱٌْ ؤًٖىي ي ثب هًى ىاٍوي، كَُ: 

 3536، 2079ثبُيثىي، سٮًٌٔ، 

 3241آُ، ٥م٬، آ٢ٍٚ:  كَٛ

 711ځَىاځَى ډپٍّ ي ٽٮجٍ، كََْٓ: 

، 1472، 1285إات ٕاَٽ٘، ٕاَٽ٘،    كَٖٚ: 

1579 ،4640 

 87ُٔجبٔٓ، كٖٔٗ: 

 4904ىٍٕز اوؼبڇ ىاىن، كٖٔٗ اىا: 

ثبُځٚز وٕپً، ٭بٹجاز ثوٕاَ ٙاين،    كٖٔٗ ٔأة: 

763 

 3463هًٗ ثٕبوٓ، كٖٔٗ ٔمبَ: 

 44ثَاوڂٕوشه، ٍٕشبهِٕ، كَٓٚ: 

 3624، 2936٭ز، ځَيٌ، ػمبكََٓٚ: 

 1250ٕىڂٌَِٔ، كٓٞب: 

ډلييى ٙين، سىڀ ځَٵشه، ىٍډبويٌ كَٞ ٙيٖ: 

 2289ٙين، 

 2351ثبُىاٙشه، كَٞ وَىٖ: 

 2057دىبَڂبٌ، ٹچٮٍ، كٞٗ: 
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 489ثٌَُ، كٞ٘ٝ: 

 1324ثٌَُ ثَىن، كٞ٘ٝ ثَىٖ: 

 2079ډلپڈ، ك٥ٞٗ: 

 231ثٍ كٸِّ، ًٕځىي ثٍ كٸِّ، ككِّ ...: 

 259هيايوي،  ًار دَيٍىځبٍ،ككّ: 

٩َٳ ٽًؿپٓ ٽاٍ ىٍ آن ػاًاََ ٔاب اٙإبء     كمّٝ: 

 745ىٔڂَ ځٌاٍوي، ٹ٥ًٓ، 

 2147آوـٍ ثَٕين كَڇ إز، كُّٙ: 

 4765ٍسٸ ي ٵشٸ، كُّٓ ٚ ٭مي: 

 3754ٍىا، كّّٔٝ: 

 328ًٍٝر ٩بََ، ٙمبٔڄ، ك٥ّٙٝ: 

 1263ٔبٍ، )عِ. كمڄ( كٕٙبَ: 

 394ٽجًسَ، كٕبْ: 

  944ثٖٕبٍ ُاٍْ ٽىىيٌ، كّٙب٘ٝ: 

ٔابٍ ثَځِٔايٌ، ٭ىاًان َاَ ٔاټ اُ ٔابٍان       كٛا٢ٍ: 

 3898٭ٕٖٓ )٫(، 

)عِ. كًاٍْ( ٔبٍان ك٢اَر ٭ٕٖآ)٫(،   كٛا٤ٍ٘بٖ: 

3898 

 11ُن ٕٕبٌ ؿٚڈ، ُن ثُٚشٓ، كٍٛ: 

 3755دَٕاډًن، كَٛ: 

  174، ٹًڇ، ٹجٕچٍ ك٣٘: 

 4369)عِ. كّٕ٘( ډبٍَب، ك٥٘بر: 

 4332)عِ. كًر( ډبَُٕب، ك٥شبٖ: 

 796ك٢َر ٭چٓ )٫(، َٕٙ، إي، څٺت ك٥يٍ: 

: ډىًٖة ثٍ كٕيٍ )ٽٍ وبډٓ إاز ثاَاْ   ك٥ي٢ٍ

 796 ك٢َر ٭چٓ )٫( (،

 3094)كّٕ٘ ډاوض كٓ٘( ډبٍ، ك٥٘ٝ: 

 م

 2079)هبٔٴ( سَٕبن، ََإبن، هبئف: 

  3761ثبُ، ٽىىيٌ، ىٱڄ)هبٔه( هٕبوزهبئٗ: 

 5ثبُدٖٕه، هبسٓ: 

 426دَٕي ډٌَت هًاٍع، هبٍػ٣: 

  2867 ىٔيٌ،ٽبٍ، ُٔبنُٔبنهبَٕ: 

اوجٕب ي ايڅٕبء اهلل، ثىيځبن ډوًٞٛ هايا،  هبٝ٘بٖ: 

 956اٹ٦بة ي ډَىان ٽبډڄ، 

  3948هبٽَيثٍ، ځَى ي هبٙبٻ، هبوَٚة: 

  3445إجبة، َٖشٓ، هبٖ ٚ ٔبٖ: 

 102ىٍين ٹچت ي ىڃ، ٹچت، هب١٘ ىَ: 

 2155اٵَاى دچٕي ي وبدبٻ، هَجبص: 

   3960ُوڂبٍ، ُوڀ، هجض: 

 1776آځبٌ، ډ٦ّچ٬، هج٥َ: 

دبٔبن، آهَ، ََ ؿِْٕ ٽٍ ثيان، ؿٕاِْ ٔاب   هشبْ: 

  127ػبٔٓ ٍا الٻ ي ډَُ ٽىىي، 

 128دبٔبن ثًىن، هشٓ ثٛىٖ: 

 56ثٍ آهَ ٍٕبوٕين، سمبڇ ٽَىن، هشٓ وَىٖ: 

 354َب، )عِ. هي( ٍيْهيٚى: 

ــيٜ:  ٽَأااٍ ىَىاايِ هااَ ي االٯ، ډپاابٍْ،   هَثٙ

 441هَؿَان، 

 1139ىان، ثٕه، وپشٍثبٍٔټىاٖ: هَُىٜ

 1367ٕىڀ ثٍِٿ، ً: هَٕٙ

  3831ُىن، هٕمٍهٌَبٜ ُىٖ: 

 2566ػىڀ ي ًٍٙٗ، ىٙمىٓ، هَٚع: 

  1883، هبُوبن: هَِْ٘ٝ

 3539ډؼَيف ي ُهمٓ ثًىن، هٖشٝ ثٛىٖ: 

  2427ٵَي ٍٵشه ىٍ ُډٕه، هٖف ٙيٖ: 

 132 ،ٕوه ځٶشهِ ٍئبٍيْ ه٦بة:

  1923ٕوىًٍْ ٽَىن، ه٦جٝ هٛا٘يٖ: 

 3716، ٍٔغآَٖشڂٓ ي سإوٓ، سي: هفز ٚ ه٥ِاٖ

 2548ځٙڄ ي الْ، څؼه،  هَالة:

 176وبٕبُځبٍْ، ىٙمىٓ، هالف: 
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 176َب، )عِ. هالٳ( ىٙمىٓهالفبر: 

 4324ثُٚز ثبالٕٔه، هّي ث٤َٗ: 

 3962٭ِڃ، ه٬ّ: 

ٍ ٽٖآ ثوٚاي،   ثػبډّ ىيهشٍ ٽٍ ثٍِځٓ هّٮز: 

64 

 4349دٚز َٕ، هَّف: 

ػبوٚاإه ٙااين، ٵَُوااي هّــف وٖــ٣ ٙــيٖ: 

 1516ٙبٖٔشٍ ٙين، 

 1520ىاٍ، ثًْ ىَبن ٍيٌُف: هُّٛ

 11َٙاة، هَٕ: 

َٙٔټ، اوجبُ، ىي ٱالڇ ٽٍ ٔټ ډُشاَ  سبٗ: هٛاػٝ

 1080، 39ىاٙشٍ ثبٙىي، 

 733ډإډًٍ ي ډشٞيْ٘ اډًٍ ىٍثبٍْ، هٛاٖ ٕب ٍ: 

 2217هًإشه، : ٣هٛاٖٞش

ٍيُوآ ىٍ ىٔاًاٍ ٽاٍ اُ آن ٍيٙاىبٔٓ ثاٍ      هٛهٝ: 

 1545ىٍين ثَٕي، ىٍٔـٍ، 

 68هًٍٕٙي، هٍٛ: 

 1232هٚپٕيٌ، هٚټ ٙيٌ، يٜ: ه٥ٙٛ

 3038٭بىر ٽَىن، هٛ وَىٖ: 

 33ٍِٔ، ٍكڈ، هًنثٓهٛاٍ: هٖٛ

 3745ٹشچٓ اُ ٍيْ ٩چڈ، هٖٛ ٘بكك: 

 1777ثَځِٔيٌ، ډىشوت، ه٥بٍ: 

 137ډى٪ًٍ وجٓ اٽَڇ )ٛ( إز، ه٥َ اِجَٚ: 

ډى٪ًٍ دٕبډجَ إالڇ )ٛ( إاز،  ه٥َا٥َِّٕٕٗ: 

139 

 95ځَيٌ، دَٕيان، ه٥ُ: 

 ى

 520اىٍ، ثَىاىٍ: 

 34٭بىڃ، هياْ سٮبڅٓ، ىاىٌَ: 

 703ځَىويٌ، كَٕان ي َٕځَىان، ىا٤َ: 

 1665آثبى ٙين، ثٍ ځَىٗ اٵشبىن، ىا٤َ ٙيٖ: 

 239ځَْٕ، ډياهچٍ، هَىٌىهُ: 

اٍسجاب٣ ىاٙاشه، ىهبڅاز ٽاَىن،     ىهُ ىاٙشٗ: 

3337 

 240ىهبڅز ٽَىن، ىهُ وَىٖ: 

 2798ثٍ ػبْ، ىٍ ثيَ: 

 1792ىٍين،  دٕـٕين ؿِْٕ ىٍ ؿِْٕ،ىٍٓع: 

 2481ىٍػٍ، دبٔڂبٌ، دبٍٔ، ىٍٓٓع: 

 164ِٕياٍ ثًىن، ىٍهٍٛ ثٛىٖ: 

 4161سٍ وٕٚه ََ ؿِِٕ ٍٹٕٸ، ىٍٔى: 

 4554ٍٕٕين، دًٕٕشه، ىٍ ٥ٍٕيٖ: 

 1662ٵًٍاً، ىٍ ُٔبٖ: 

 1659ٵًٍاً، ىٍ ٕب٭ز: 

 3994ثب ُوؼَٕ ثٖشه، ىٍ ّّٕٖٝ ثٖشٗ: 

 2841ٌٍُ، ى٫ٍٙ: 

وٓ ثچىي ي ٭ابڅٓ  آن ٽٍ ىٍ ٕوىبو٘ ډٮبىٍ٘فٚبٖ: 

 597إز، 

 4801، اُ دًٕز ځبي ٕذَق: ىٍٓٓ

 57ىاهڄ، ثب٥ه ََ ؿِٕ، ىٍٖٚ: 

 3944سبُٔبوٍ، ىٍٜٙ٘: 

 3141ٕبكڄ ىٍٔب، ىٍٔبْ ثٍِٿ، ى٤ٍب ثبٍ: 

 3945اوييَڂٕه، ٱمڂٕه، ىّْ: 

 31ٔبٍْ ٽَىن، ىٕز ٌَفشٗ: 

 4104ثبُ ٽَىن ىٕز، ىٕز ٌٚبىٖ: 

 30ٔبٍ، ډيىٽبٍ، ٔبٍْ ىَىيٌ، ىٕش٥ٍَ: 

 30ٔبٍْ ٽَىن، ىٕش٢َ٥ٍ وَىٖ: 

ــشٗ:   ــشٍٛ هٛإـ  ٍهٞاااز هًإاااشه،  ىٕـ

 1737اػبٌُ هًإشه، 

 2853ىٳ وًاهشه، ىف ُىٖ: 

 1213دىُبن ٙيٌ )ىٍ َُٔ هبٻ(، ىف٥ٗ: 
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اُ ٱمٓ ػبوپبٌ ػبن ٕذَىن، ؿىبوپاٍ ډجشچآ   ىق: 

 4215ٕٙڄّ،  ثٕمبٍْثٍ 

 618ډپَ، ٕوىبن ثًُٕىٌ، ځٶشڂً، ىٔئٝ: 

 2093، ٕوه ځٶشهىٔئٝ وَىٖ: 

 1158ٕوه ځٶشه، كَٳ ُىن، ىْ ُىٖ: 

 1470اكمٸ، َٕځَىان، َٕځٚشٍ، ىً٘: 

 4574دٖز، ٵَيډبٍٔ، ى٣٘: 

دٕبڅااٍ ٙااَاة، ځااَىٗ ػاابڇ ىٍ ډلٶااڄ ډاآ ىٍٓٚ: 

 1553وًٙٓ، 

 216٭َٞ، ىيٌٍ، ىٍٚ: 

 3064وئ٘، ٭بٹڄ، َُٔٻ، اىيٍىٍٚث٥ٗ: 

ؿَهٓ ٽٍ ثٍ يٕٕچّ آن، ثب ٥ىبة اُ ؿابٌ،  ىٚ ة: 

 68ٽٚىي، آة ډٓ

 3125ٍيٱه )ٍيٱه ځٕبَٓ ٔب كًٕاوٓ(، ىٔٞٗ: 

 2286ٔټ وٶَ، ٝبكت هبوٍ، ى٤٘بٍ: 

 87ًٝډٮٍ، ى٤َ: 

 215ىٔىياٍ، ډَي٘ع ي كبٵ٨ ىٔه، ى٤ٗ دٍَٚ: 

 4109كبډٓ ىٔه، ى٤ٗ دٙبٜ: 

ىٔاًان كٖابة، اىاٍِ اػاَاْ اكپابڇ     ى٤ٛاٖ ل٢ب: 

 ،٫َٙ3647 

ً 

 2كٺٕٺز ََ ؿِٕ، َٖشٓ، ػًََ، ًار: 

 2493طىبځًْ، ًاوَ: 

 4539)ًٍُيٌ( ٹچّّ ٽًٌ، ًٍٜٙٚ: 

 475دٖز، هًاٍْ، ًَُّ: 

 1111وپًَٕيٌ، ُٙز، ٥ًٕٔٝ: 

ىاٍاْ ثٍِځٓ، ٝاٶشٓ اُ ٝاٶبر هايا،    ًٚاِؼالَ: 

119 

 ٥4303ال، ًٞت: 

ٍ 

 3031طبثز ي ثَػبْ، ٍاست: 

 2514ثبُځٚز ٽىىيٌ، ٍاػ٬: 

 1613ؿًدبن، كبٽڈ، ٍا٭٣: 

 4706ثچىي ٽىىيٌ، ٍاف٬: 

 2499ًٕاٍ، ٍاوت: 

 4580َب، )عِ. ٍأز( دَؿڈٍا٤بر: 

 159دَؿڈ، ٍا٤ز: 

 2802ٍاْ ډلپڈ ي إشًاٍ، ٍا٢ ٤ٍُٗ: 

 2601هيايوي، ٍة٘ اِٮٙجبى: 

 3744ډَُثبوٓ، ٍكٓ: 

ٍكماز ػُبوٕابن، ٍٕاًڃ هايا     ِّٮب٥ِٕٗ:  ٔحوٍ

 1221، 5ك٢َر ډلم٘ي )ٛ(، 

وٺڄ ډپبن ٽاَىن، ٽاًؽ ٽاَىن،    ٍهز و٥ٚيٖ: 
3366 

، 387ىٍځابٌ اڅُآ،    ډَىيى، ٍاوايٌ ٙايِ  ٍى٘ ثبة: 
1085 

 2802ډلپڈ ي إشًاٍ، ٤ٍُٓٗ: 

 62ؿپٕين آة ي هًن ي اٙټ، ثبٍان اويٻ، ٍٗ٘: 

 315َيأز، ٍٕشڂبٍْ، ٍإشٓ، ٍٙبى: 

 4897سَٙق، سَائين آة، ٍٙق: 

اْ آة، ٔټ ٹ٦ٌَ آة ٽاٍ اُ ػابٔٓ   ٹ٦ٌٍَٙلٝ: 
 772سَايٗ ٽىي، 

 1782ٍاٌ ومب، ٥ٍٙي: 

 11ثُٚز، ١ٍٛاٖ: 

 1425ٌٍ، َٕٙهًا٬٥١ٍ: 

 1784سَٓ، ٍ٭ت: 

 2277ثَهالٳ و٪َ ي ډٕڄ ٽٖٓ، ٍغٓ و٣ٖ: 

، 2222ځبٌ، وبڇ ډٺبڇ إَاٵٕڄ، هٕمٍ، سپٍٍٕفَف: 
3358 

سَٹّٓ ىاىن، ثَٽٕٚين، ثچىاي ٽاَىن،   ٍف٬ وَىٖ: 
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 4050وًٙشٍ ٙين، ٍلٓ ٙيٖ: 

 1869وًٙشه، ٍلٓ وَىٖ: 

 2270وًٙشه، ٍلٓ ٤بفشٗ: 

 353ُاوً، ٍٔوجٝ: 

 3431 وٌِٕ،ٍٔٔق: 

 1342، 728ٙجبوڂبٌ، اي٘ڃ ٙت، ٍٓٚاف: 

 2381ٕٺٴ، دٕٚڂبٌ هبوٍ، أًان، ٍٚاق: 

 1965 ،1448 ُيى، ٬َٕٔ،ٍٚاٖ: 

ػجَئٕڄ، ٍيف وابڇ ػجَئٕاڄ إاز ي    ٍٚف ا ٥ٔٗ: 

اډٕه ٝٶز ايٕز ي ه٦بة اډٕه اُ آن ٔبٵاز ٽاٍ   

ٓ آوـٍ اُ ٽالڇ هيا ډٓ -ٙىٕي دٕ٘ دٕٲمجَ اىا ډا

 146ډڄ، ٽَى، ډَاى دَٕ ٥َٔٺز، ډَى ٽب

ډىًٖثٕه ثٍ ٍيف، آوبن ٽٍ ډؼاَّى ٍيف  ٍٚكب٥٘بٖ: 

ثبٙىي ډظڄ ٵَٙاشڂبن ي دَٔابن، ايڅٕابءاهلل، ډاَىان     

 149ٽبډڄ، اٹ٦بة، 

 4669ٍيُ ٹٕبډز،  ٍُٚ د٥ٖٗ:

 248ٍيُ ٹٕبډز،  ٍُٚ ٕٙبٍ:

ثٞإَر ىاٙاشه، واًٍ ٍيكابوٓ     ٣ٍٙٙٚ ىاٙشٗ: 

 425ىاٙشه، 

 1697، ئبوينٍ: ٥٤ٍٚيٖ

 4739 ،4717، ُاَي ډٖٕلٓ ٍٔٞجبٖ:

 2867ځَي ځٌاٙشٍ ٙيٌ، ٥ٍٞٗ: 

 1511 َب، ډَٱِاٍَب،)عِ. ٍي١ٍ( ثًٕشبن٤ٍبٟ: 

 227ىيىڅٓ، سَىٔي، سُمز، ٤ٍت: 

 3847ػىڀ سه ثٍ سه، ٤ٍٚب٤ٍ٘: 

 3611ٍٔب، ډپَ ي كٕچٍ، ٤ٍٛ: 

ُ 

 51سًّٙ ٕٶَ، ُاىٙ ٍاٜ: 

 467سَٔه، ثُشَٔه ََ ؿِْٕ، ثَځِٔيٌُثيٜ: 

 2932، وبڅٍ، آٌ َٕى، آٌ ٭مٕٸُك٥َ: 

ػاًْ،  ثٖٕبٍ هٚه ي ٕاشٌِٕ ىٍٙز، ٵَثٍ، ُٔفز: 

4317 

 1656ډلپڈ ي ثٍِٿ، ُٓفز: 

 367ځىبٌ، څٲِٗ، ُِّز: 

 365څٲِٗ، ځىبٌ، ُُِٓ: 

 1244ُډبن، ٭ُي ي ٍيُځبٍ، ُٔٗ: 

 2927َٕډبْ ٕوز، ٤ََُٟٔ: 

 1248ٽبٵَ، ډچلي، ثٓ ىٔه، ُ٘ي٤ك: 

 9) ٽىا .( ُٙبډز ىاٙشه، َُٜٓٞ ىاٙشٗ: 

 220ًٍُٔ، آٍأ٘، ٤ُت: 

 220آٍإشه، آٍأ٘، ٤ُٓٗ: 

ٓ 

 703)ٕبَٔ( َٕٕ ٽىىيٌ، ٍيويٌ، ٍيان، ٕبئَ: 

 1294دًٕٙيٌ، دىُبن، ٕبسَ: 

 442ٝبكت ثبٍ، ٍئٕٔ سَٚٔٶبر، ٕب ٍ ثبٍ: 

 61ٍاٌ ٍي، ٍاٌ ٍيويٌ، ٕبِه: 

 651دبٻ ي ډىٌِ، ډٺي٘ٓ، هياْ سٮبڅٓ، ٕجلبٖ: 

 2535ى٭ب ٽَىن، سٖجٕق ځٶشه، ٕجلٝ وَىٖ: 

 219وًٌ، ٕج٤: 

 392دٕٚٓ، ٕجٺز، ٕجك: 

 2715ٹَآن هًاوين، ٕجك هٛا٘يٖ: 

 120َب، َبْ ٍيٙه، ٍاٌ)عِ. ٕجٕڄ( ٍإٌٔجُٔ: 

 1505ٕجٕڄ، ډًْ دٚز څت، ٕٙجّز: 

 3810يٹٴ ٽَىن، ٕج٥ُ وَىٖ: 

 1207دَىٌ، دًٙ٘، ٕٓشبٍٜ: 

ََ ػبوًٍ ؿبٍدب ٭مًډبً ي إت ي إشَ ي هَ : ٕشٍٛ

 4856، هًٞٝبً

ً ٕٓش٥َٜ:  ، 2733 ٍيْ، ډلؼ٘جاٍ، ٍ، دًٙإيٌ ډٖاش

2790 
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 1745آوـٍ ٕلَځبٌ هًٍوي، ٕلَْ، ٕٓلٍٛ: 

 196ػًاومَىْ، ٽَڇ، ثوٚ٘، ٕوب: 

 2234، كَٳ ُىن: ٕوٗ وَىٖ

اڅمىشُآ، ىٍهشآ    ٓىٍهز ٽىابٍ ي ٕايٍ  ٕيٍٜ: 

إز ىٍ إٓمبن َٶشڈ ٽاٍ كاي٘ ٍٕإين ػجَئٕاڄ     

 796٭چٍٕ اڅٖ٘الڇ َمبوؼبٕز، 

 2874، ٍئٕٔ، ډُشَ: َٕ

 1500َاٯ، ؿَٕاع: 

 2040، )عِ. َٕاٷ( َٕادَىٌ: ٞبَٕٔاىاق

 231ډَُ، َٕكي: 

 3746َٕىاٍ ػمب٭ز، دًٕٚا، َٕكّمٝ: 

 120دًٕٚا، اډبڇ، َٕه٥ُ: 

 3319ىٔجبؿٍ، ٭ىًان، َٕڅًكٍ، َٕىفشَ: 

 67كَٕر، َٕځَىاوٓ، ٌَٕٚش٣ٍ: 

 201ٵَډبويٌ څٚپَ، َِٕٚىَ: 

 107اثيْ، َمٕٚڂٓ، َٕٔي٢: 

 4181، 1625، 1269 ،وٕٚمىڂبٌ، َٕٔٔه: َٕٖٚ

 4764ډجبٍُ، دُچًان، ًَٕٞٙ: 

 3175وٖٚشىڂبٌ آىډٓ، ٽٶڄ، ٤َٕٗ: 

 2133ثوز ځَىاوي سَا، وٕټٕٮي٤ه: 

 2927ىيُم، ٕٮ٥َ: 

ٍ   ٕٓغَاق:  ىاٍ )سَ.( ٽًُِ ٕٶبڅٓ ٔب ؿٕىآ ٽاٍ څًڅا

 174َٙاة،  ّثبٙي. دٕبڅ

 617ىيُم، ٕمَ: 

 636)عِ. ٕٔپَان( ډٖشبن، ٕٔىب٢ٍ: 

 4370ٕبٽىبن،  )عِ. ٕبٽه(ٕٔىبٖ: 

ًَٙٓ ٽٍ ثٍ ٙٮًٍْ ي ثٓ)عِ. ٕپٌَ( ثٕٓٓىََار: 

 591، 495َىڂبڇ ډَٿ ىٕز ىَي، 

 3992َب، )عِ. ٕچٖچٍ( هبويانٕالُٕ: 

 10إٓمبن، ٕٕب: 

 324وٚبوٍ، ٭الډز، ٕٕز: 

)ٕٔمٮٍ( ٙاىًاوٕين ٭ماڄ هٕاَ هاًى ثاٍ      ٕٕٮٝ: 

ډَىڇ، ؿىبوپٍ ٍٔب ومًىن ا٭مبڃ ي اٵٮبڃ كٖىٍ ساب  

 3156، 1735وي، ډَا وٕټ دىياٍ

 3165ډبَٓ، ٕٕه: 

ٍ  َٕٙي:  ځابٌ ډاَىڇ ي آن ٽاٍ اُ يْ    ٝابكت، سپٕا

 796كئض ثَىاٍوي، كبډٓ، اوٖبن ډٮشمي، 

 1942دبٍؿٍ اثَٔٚمٓ، كََٔ څ٦ٕٴ، ٕٙيٓ: 

َابْ  َاب ي ٽاَىٌ  َب، ٵَډاًىٌ )عِ. ٕه( إٓٔهٕٙٗ: 

 4907وجٓ اٽَڇ )ٛ(، 

ــ٣ٙ:  ، 2806اوٖاابن ياال، ثااٍِٿ، ځااَان ٹاايٍ،  ٕٓ

3182 ،3609 

 63ٹَاٍ، ىٍډبويٌ، وبآٍاڇ، ثٕٓٛهشٝ دَ: 

 4336ثبٍُځبوٓ، ٕٛىا: 

وبڇ هچ٦ٓ اُ اهال٣ اٍثٮٍ، هٕابالر، ٭ٚاٸ   ٕٛىا: 

 476آسٕٚه، ډٮبډچٍ، 

 2181ىًٔاوڂبن، ٭بٙٺبن، ٕٛىا٥٤بٖ: 

ٕشبٍِ ٍِٔ ي ثٖإبٍ هٶآ ىٍ ثىابر اڅاىٮ٘     ٕٟٔب: 

 2862ٝٲَْ، 

 417ٵَاډًٙٓ، اٙشجبٌ، ٕٟٛ: 

 4341بٵَ، ىٍٔبوًٍى، ډ٥ٕٖ٘بف: 

 630ثِٕاٍ ي ډشىٶَ ٙين، ٥َٕ ٌٚشٗ: 

 3751ٙمَٕٚ، ٥ٕف: 

 3248ػًٌٕ، ٥ٕٕبة: 

 1317ٕٕبٌ ٍوڀ، ٥ٕٝ سبة: 

ٗ 

 3579، 3529، 763، 132ډَى ػًان، ٙبة: 

 1007هٕمٍ ي َٕادَىِ ثٍِٿ، ٙبىٍٚاٖ: 

ٽبډَيا، ٽبډٕابة، هًٙالبڃ ي ٙابىډبن،    ٙبىوبْ: 

179 
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 1239ٍاٌ ثٍِٿ، ٙبََاٌ، ٙب٫ٍ: 

 2640ٶب٭ز ٽىىيٌ، ٙٙبف٬: 

 4752ٙپَ ٽىىيٌ، ٙبوَ: 

 2926ُډٖشبن، ٙٙشب: 

 4784ؿَثٓ، ٙلٓ: 

 89دبٌٍ دبٌٍ، ٹ٦ٮٍ ٹ٦ٮٍ، َٙكٝ َٙكٝ: 

 4056ثبى ډًاٵٸ، ٥َٙٝ: 

 106ٍاٌ ي ٍيٗ، ىٔه، ډٌَت، ٫َٙ: 

ىٔاه إاالڇ، ډاٌَت وجآ اٽاَڇ      ٫َٙ اكٕي٢: 

 106ك٢َر ډلم٘ي )ٛ(، 

 138ػبٔڂبٌ ياال، ثچىيْ، ياالٔٓ، َٙف: 

 40ٍيٗ، إٓٔه دٕبډجَان، ىٔه، ٤َٙٮز: 

ػُبر ٙ٘ ځبوٍ: دٕ٘ ي دٔ، ؿخ ٙ٘ ػٟز: 

ي ٍإز، َُٔ ي ثبال، ٔاب ډٲاَة ي ډٚاَٷ، ٙامبڃ ي     

 300ػىًة، ٕمز اڅَؤٓ ي ٕمز اڅٺيڇ، 

 3148وٕمّ ؿِْٕ، وٞٴ، ٦َٙ: 

 3359، ثٍ َڈ دًٕٕشه: ٙٮت

 3170ىٌٍ، وبكٍٕ، ٹجٕچٍ، ٙٙٮت: 

 3170، 891ىيٍ ىٕز، َٙٮت: 

 1309وًٍاوٓ، دَسً اٵپه،  ٙٮ٬ٚ:

 1367هًٙلبڅٓ، ٙٮف: 

 116ٙٶ٬ٕ، دبٔمَى، هٛاٜ: ٙفب٭ز

 122ىي وٕڈ ٙين، ٙپبٵشه، ٙك ٙيٖ: 

 4815ٙپبٵشه، ٙكّ ٌٚشٗ: 

 431ثيثوز، ٙم٣: 

 1203 ثَاىٍ سىٓ، َمَٕٚ، ثَاىٍ،ٙم٥ك: 

دبىاٗ ىَىيِ ثىايځبن ثاَ ا٭مابڃ أٚابن،     ٙىٍٛ: 

 25َبْ هيا، وبډٓ اُ وبڇ

 2024ځِاٍ، ٙپََٙىٍٛ: 

 3432، سَٓ، ثٕڈ: ٙىٜٛ

 4787ثًْ هًٗ، ٥ٕٙٓ: 

 4006، ٙىٕين: ٥ٙٙي

 113دَٔٚبن، ٭بٙٸ، ٤ٍٛٙيٜ: 

 40آٍُيډىيْ، ٙٛق: 

 3278، آيٍاوڂِٕ، اٙشٕبٷًٙٷ: ٘بنٙٛق

ثبُ ٕٶٕي ثٍِځٓ ٽٍ ٙبَبن ثاب هاًى   ٙٝ ثبُ ٙبٜ: 

ٓ  ثٍ ٙپبٍځبٌ ډٓ ٽَىواي،  ثَىوي ي ثب آن ٙاپبٍ    ډا

306 

َ    ډمچ :َٟٙ َٔٞ ، 2914، پاز ډٞاَ، ٽٚاًٍ ډٞا

3447 

 4500ًٕاٍ ىاليٍ ي ثٍِځًاٍ، ٟٖٙٛاٍ: 

 26إياهلل، څٺت ك٢َر ٭چٓ )٫(، ٥َٙ هيا: 

ٓ اُ ٽشابة  وابڇ دٕاَْ ىٍ ىإاشبو   : ٥ٙن ٝٙٮبٖ

اڅ٦َٕ ٭٦بٍ، أه وبڇ ىٍ اىثٕبر ٵبٍٕٓ ثٖٕبٍ ډى٦ٸ

 4203، اويَُٙر ىاٍى ي سًٕٝٶبسٓ ثَاْ اي وًٙشٍ

 1305َب، َب، ٭بىر)عِ. ٕٙمٍ( هچٸ٥ٙٙٓٓ: 

 2779ُٙشٓ، ثيْ، ٭ٕت، ٥ٙٙٗ: 

ٛ 

 2738ىاٍ، )ٝبٔڈ( ٍيٌُٝبئٓ: 

 253ٔبٍ، َڈ ٝلجز، ٝبكت: 

 4565ډجبٍٻ، ٝبكت لَيْٓ: 

 2841دٕمبوٍ، ٝب٫: 

 1588ډَىان هًاٍ ي دٖز، ٝبغ٤َٙٗ: 

 4558دبٽٌِٕ ٙين، ٝبف٣ ٌٚشٗ: 

 98هبډًٗ، ٕبٽز، ٝبٔز: 

 1529، َبْ هيإبُويٌ، وبډٓ اُ وبڇٝب٬٘: 

 1342ى، ثبډيا: فجبٝ

 1048، ثبوڀ ٽَىن، آياُ ثچىي: فب٥ٝ

ٔبٍان، ٔبٍان دٕبډجَ )ٛ(، آوبن ٽٍ ډل٢اَ  ٝلبثٝ: 

 268أٚبن ٍا ىٍٻ ٽَىوي، 
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 253)ع. ٝبكت( ٝلبثٍ، اٝلبة، ٝٓلت: 

 1122َب، َب، ٽشبة)عِ. ٝلٕٶٍ( وبډٍٝٔلٔف: 

 2817ٴ ٝٔلٔٴ، ډوٶّٝٔلف: 

ن، ثاي ُثابن،   هَيٙبن، اوٖابن دچٕاي ُثاب   ٝوبة: 

2583 

 3173ٕٕىٍ، ٝيٍ: 

 1198ثٍِٿ ثٍِځبن، ډُشَ ثٍِځبن، ٝيٍ وجبٍ: 

 181سٞئٸ ٽَىن، ٍإز ځٶشه، ٝيق ٌفشٗ: 

ٍاٌ، دڄ َٝا٣، دچٓ ٽاٍ ٍيُ كٚاَ، هچاٸ    َٝا٣: 

 44ثبٔي اُ آن ثڂٌٍوي ي ثٍ ثُٚز ياٍى ًٙوي، 

 49دبٽٓ هچًٛ، ٝفب: 

 102دبٻ ٽَىن، ٝبٳ ٽَىن ثب٥ه، ٝفب ىاىٖ: 

 2041دُىب،  ٝٓفق:

 206څٚپَ ٙپه، ٝفيٍ: 

 3884هبڅٜ، ثَځِٔيِ ََ ؿِْٕ، ٝفٛر: 

 3878أًان، ٝفّٝ: 

 4657ىيٕز هبڅٜ ي ثَځِٔيٌ، ٝف٣: 

 305آياُ دَويځبن، ٝف٥َ: 

 592َٕجز، ٍ٭ت، كمچٍ، ِٝٛز: 

 1049ثبوڀ ٽَىن، آياُ ثچىي، ٥ٝبف: 

 4142آياٌُ، ٥ٝز: 

 3246ٵَٔبى ٽٕٚين، ثبوڀ ٽَىن، ٥ٝلٝ ُىٖ: 

 2926سبثٖشبن، ځَډب، ٥ٓف: ٝ

ٟ 

 3868ځمَاٌ، ١بَ: 

 2166ٙشَ الٱَ ي ثبٍٔټ اوياڇ، ١بَٔٙ: 

 ١3431َثز، ٙمَٕٚ ُىن، ١َة: 

 4165ىي ثَاثَ، ١ٙٮف: 

 397ځمَآَ، ٭ييڃ اُ ٍاٌ كٸ، ١الَ: 

 935ځَىآيٍىن، دًٕٕشه، ١َٓ٘: 

 1591دَسً، ٍيٙىبٔٓ آٵشبة، ١ٛ: 

٣ 

 3532ٽىىيٌ، ُائَ، )٥بٔٴ( ٥ًاٳ٥بئف: 

 1123دبٽٌِٕ، ٥بة: 

٥ج٦بة: ؿًة دُىٓ ثَاْ ُىن ځاًْ  ٥بة ٥بة: 

ىٍ ثبُْ ځًْ ي ؿًځابن، سوشاّ ځاًْ ثابُ، سوشاٍ      

 1123سوشٍ، دبٽٌِٕ دبٽٌِٕ، 

 970سىُب، ډىٶَى، ىيٍ، ٥بق: 

 62ػًٔىيٌ، هًاَبن، ٥چت ٽىىيٌ، ٥بِت: 

 دبٻ ي دابٽٌِٕ، اُ إابډٓ ك٢اَر ډلم٘اي    ٥بَٞ: 

 ،)ٛ(6 

ًع ُىن ٕٕڄ ي سال٥ڈ ثبوڀ آة، آياُ ډ٥ت ٥ت: 

 1391ٕٕڄ، 

 1391، َٕ ي ٝيا ٽَىن: ٥ج٦ج٣ وَىٖ

وڂبٍ ػبډٍ، َٔاٷ، كبٍٕٙ، ٽىبٍِ ػبډٍ ٽٍ ثٍ ٥َاُ: 

 159ٽَىوي، ٍوڂٓ هبٍع اُ ډشه ډچً٘ن ډٓ

 159وٺ٘ ي وڂبٍ ٭ٓچَڈ، ٥َاُ ٍا٤ز: 

ٍاٌ ىَٕي ٔټ ٕاً ٙأًي )وٺٕجٕابن ٭اَة     ٥َّلٛا: 

 دٕٚااابدٕ٘ ٙااابَبن أاااه ٽچماااٍ ٍا سپاااَاٍ     

 152َىوي(، ٽډٓ

 3431وٌِٕ ُىن، ٥ٮٗ: 

 1851ٵَډبن، ډىًٍٚ، ٥ُغَا: 

 1210كالڃ، هبڅٜ، وبة، ٥ّك: 

 1713ٽَّ ي ٵَّ، ٦ُٕ٥َاق: 

َ : ٥ٛة ، هٚز دوشٍ إز ثٍ څٲز اَڄ ډَٞ، آػا

3263 

ډٺياٍ، ٵبٝچٍ ډٕبن ىي ؿٕاِ، كاي٘ ي وُبٔاز،    ٥ٍَٛ: 

1153 

 ٥135بَب، وبڇ ًٍِٕ ثٕٖشڈ اُ ٹَآن ډؼٕي ثاب  ٥ٝ: 

إاڈ ٵٮاڄ   « ٥ٍ»ډٮ٪مٍ وبُڃ ٙي  ٍّ ډپّآٍٔ ٽٍ ى



 384   فْزست ٍاژُ ّا )ٍاژُ ًاهِ(
 

 121إز ثٍ ډٮىٓ آٍاڇ ٽَىن، 

  815دبٻ ٽىىيٌ، ٥ٍٟٛ: 

وبڇ ډئىّ ٍٕاًڃ ٝاچٓ اهلل ٭چٕاٍ ي آڅاٍ ي     : ٥٥جٝ

 3959، ٕچڈ

 3526دَياُ ٽَىن، ٥٥َاٖ وَىٖ: 

 49ځٌٙشه، ىٍَڈ دٕـٕين ٥ًډبٍ، ٣٥ وَىٖ: 

 1233ٍىا، ٥٥ّٖبٖ: 

٧ 

 78ٕبٍٔ، ٩ُ: 

 78هيا،  ّچٕٶهيا، ه ّٕب٩ُٔ اهلل: 

 4321َب، )عِ. ٩ٙڄ( ٕب٩ٍٔالَ: 

 1532َب، سبٍٔپ٩ٓالْ: 

 57ځمبن، دىياٙز، سَىٔي، ٩ّٗ: 

 57َب، َب، دىياٙز)عِ. ٩هّ( ځمبن٩ُٖٙٛ: 

 229ثَيُ ومًىن، ومًى ؿِْٕ،  ٩ٍٟٛ: 

٫ 

 1302ػچي ي ؿبالٻ، ٙشبة ٽىىيٌ، ٭بػُ: 

 91ىڅجبهشٍ، ٕٙٶشٍ ىڃ، ٭بٙك: 

ڇ ٍيُ ٙاُبىر اډابڇ   ٭بٙاًٍا، ىَاڈ ډلاَّ   ٭بٍٙٛ: 

 2453كٖٕه )٫(، 

 2711آُاٍ ىَىيِ ديٍ ي ډبىٍ ي وبٵَډبن، ٭بق: 

 1983ٕبڃ، ٭بْ: 

 1695٭مڄ ٽىىيٌ، يٽٕڄ ي ٽبٍځِاٍ، ٭بُٔ: 

 2129، آٵبر: ٭بٞبر

 222ثىيځبن، ٭جبى: 

 1209دًٕز، ثَىِ ٕٕبٌ٭جي ٣ٍُ٘: 

 2118إٓشبن، إٓشبوّ ىٍ، ٭ٓشَجٝ: 

، 3068َااب، َااب، وبٙااىبهشٍٙااڂٶشٓ: ٞــب٭ؼب٤ــت

3381 ،3541 ،4719  

 4193وبُ، هًٔٚشه ثٕىٓ، ٭ٔؼت: 

 1295، ٭ٌٍهًاٌ: ٭ٌٍهٛاٞبٖ

 3324ثُبوّ دًؽ، ٭ٌٍْ وبډٺجًڃ، ٭ًٌٍِٙ: 

 3023ُٵبٳ، ډُمبوٓ ٭َيٕٓ، ٭َٓ: 

ٍا ځًٔىاي  ٭َٗ:  ُثبن َٙ٭ٓ ٵچټ االٵاالٻ   ،سوز، ىٍ 

ٍا  ٔه ځًٔىي ٭اَٗ  ْ  ؿَم َث سٮابٓڅ ىٍ إٓامبن    هايا

ٍا ٍث كماڄ ي سٮ٪إڈ آن اډاَ    َٶشڈ آٵَٔي ي ٵَٙشڂ بن 

 ،ٓ  10ٵَډًى، ډٺبڇ اُڅ

 2743آثَي، ٭َٟٙ: 

 4151ٍٿ، ٍٍٔٚ، ٭َٙق: 

 114اٍػمىيْ، ٭ِّ: 

 65ځَاډٓ إز ٙإن اي )هيا(، ٭َِ َٙإ٘ٝ: 

 4931)عِ. ٭بٓ٘( دبٕجبن ٙت، ٭ٖٔ: 

 675څٚپَ، ٕذبٌ، ٭ٖىَ: 

 1650ٙبڇ، ٱٌاْ ٙت، ٭ٓٚب: 

 603ٔټ ىَڈ ؿِْٕ، ٭َٔٚ: 

 2427َڂبٍان، ه٦ب ٽبٍان، ځىب٭ٔٞبر: 

 1360ٍاٌ ىًٙاٍ، ځَىوٍ، اډَْ ٕوز، ٭ٓمَجٝ: 

 247آياُ ثچىي، ًٍٙ ي ٱًٱب، َٕبًَ، ٭ال : 

 4215ثٕمبٍْ، ٭ّّز: 

هاًن ثٖاشٍ، ٥اًٍ ىيڇ اُ اىياٍ و٦ٶاٍ ٽاٍ      ٭ّمٝ: 

 553ډبوىي هًن ٱچ٨ٕ ٙيٌ، ډىؼمي ځَىى، 

وٚبن، وٚبوٍ، ډًٍُٚ ي ډٮاَيٳ، ډُشاَ ٹاًڇ،    ٭َّٓٓ: 

 171ت، ٍ ي څٺٕٽى

 836ډٮَيٳ ٙين، ډًٍُٚ ٙين، ٭ّٓ ُىٖ: 

 4186ثبال، ٭٢ّٛ: 

 426)٭مٓ( وبثٕىب، ٽًٍ، ٭ٕب: 

 3502)عِ. ٭بډڄ(، ٭ٕ٘بَ: 

 4345آثبىاوٓ، ٭َٕاٖ: 

 3752ځَى، ٭ٕٛى: 

 242ٽًٍٽًٍاوٍ، وبآځبَبوٍ، ٭٥ٕب: 
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 2000ٍوغ، ُكمز، ٭ٓٙب: 

 112سًػٍ٘، اكٖبن، ٭ٙب٤ز: 

 3509هًٔٓ، ىٍٙشٓ، سىي٭ٙف: 

 2972، 2024ځمَاٌ، ٛى: ٭ٙ

ثبوڀ ٕڀ، َٕي ٝيا ومًىن ٕاڀ،  ٭ٛ٭ٛ وَىٖ: 

245 

 59ٔبٍْ ٽَىن، ٽمټ، ٭ٖٛ: 

 96آٙپبٍ ٙين، ٭٥بٖ ٙيٖ: 

 1212ؿٚمٍ، ٭٥ٗ: 

 ٯ

 515ػىڂؼًْ ٍاٌ هيا، غب٢ُ: 

 3775ؿٌَٕ ٙين، غبِت ٌٚشٗ: 

 525ٱىٕمز ځَٕويٌ، غب٘ٓ: 

 1917ٱىٕمز ځَٕويٌ، غبٕ٘ٝ: 

 1اوياٌُ(، دبٔبن، ثٓز: ثٓٱبٔدبٔبن، كي٘ )ثٓغب٤ز: 

، 3242، 3190، 1272، 454ػبَڄ، وبىان، غج٣: 

4442 

 1650 ٵَىا، ٍيُ ډؼبُاً،غَيا: 

 2798، : غَثز ٌَفز

 574وُبڃ، غَٓ: 

 2909، ثٍٕٚ ي ٝلَا ٽٍ ىٍ آن َٕٙ ډبوي: غ٤َٗ

 3749)عِ. ٱبُْ( ػىڂؼًٔبن ٍاٌ ىٔه، غِّار: 

 815ٽييٍر، وبهبڅٞٓ، غ٘٘: 

 25ځىبٌ، اُ ٝٶبر هياْ سٮبڅٓ،  آډَُويِغفٍٛ: 

٥ًٹٓ آَىٓ ٔب ىياڅٓ إز ٽاٍ ىٍ ځاَىن ٔاب    : غُ

 706، ىٕز ٹَاٍ ىَىي، ُوؼَٕ

 354َمُمٍ ي ٱًٱب، ًٍٙ ي ٱًٱب، غّغُ: 

)عِ. ٱالڇ( دَٖاوٓ ٽٍ ثب آوُب ٭ٚاٸ ثبُواي،   غّٕٙبٖ: 

11 

 2583هٚه، ثياهالٷ، غ٨٥ّ: 

 3154)عِ. ٱَمبډّ( اثََب، غَٕبْ: 

 3936ٵَٔبىٍٓ، غٛص: 

 4833ٵَيٍٵشه ي ٱ٥ًٍ هًٍىن ىٍ آة، غٛٛ: 

 3954، ََع ي ډَع، اٱشٚبٗ، آًٙة: غٛغب

وً٭ٓ اُ ىًٔان ُٙاز ٽاٍ ىٍ ثٕبثابن    : غَٛ ث٥بثبٖ

 2898، ثبٙىي ي ډَىڇ ٍا َالڇ ٽىىي

 3381سپَاٍ وٚيوٓ، ٱَٕ سپَاٍْ، ٍ: غ٥َ ٔىَّ

 368هٚڈ، ٱ٢ت، غ٨٥: 

 ف

 360ٵٺَ، فبلٝ: 

 1242ٵ٠ٕ ىَىيٌ، فب٠٤: 

 4338ػًان،  فشب:

 105ځًٚىن، سٖوَٕ ٽَىن، ځٚبٔ٘، فشق: 

سٖمٍ ي ىياڅٓ ٽٍ اُ دأ ي دإ٘ إات    فشَان: 

 1074آئِوي، سَٻ ثىي، 

 481َب، )عِ. ٵشىٍ( آًٙةفشٗ: 

ساَ اُ ٙاٮت(،   ٍاٌ ثٕه ىي ٽًٌ، ىٌٍ٘ )ځٖاشَىٌ فغ٘: 

2166 

 4317ثٍِٿ، فو٥ٓ: 

)عِ. ٵ٢ٍَٔ( ياػجبر ىٔه اُ ومبُ ي ٍيٌُ ي فَا٠٤: 

 4907ډبڃ،  ُٽبر

 1522دبٔبن، ًٕى، ٕٮبىر، فَػبْ: 

 1429إت، فَٓ: 

 88ػيأٓ، ډٶبٍٹز، ىيٍْ، فَُلز: 

ىَىيٌ، ٔبيٍ، ٽىبٍٔ اُ ىاىځَ ي وِٕ ٔبٍْف٤َبىٍٓ: 

 32هيايوي، 

 452و٪َٕ، ځًََ وٶٕٔ ي ٔڂبوٍ، ثٓف٤َي: 

 86ىٕشٍ، ځَيٌ ډَىڇ، ف٤َك: 

 637سَٓ، ثٕڈ، ف٫ِ: 

 2705ن، ثيٽَىاٍان، )عِ. ٵبٕٸ( ُوبٽبٍافُٖ٘بق: 



 386   فْزست ٍاژُ ّا )ٍاژُ ًاهِ(
 

 2808، ٵَٚىن: فٙٚبٍ

 3622ثًُٕىٌ، ثب٥ڄ، فُٚبٍ: 

 3176ىٍ، وڂٕ: فَٜ

 4730ٍٿ ُن، فٞ٘بى: 

ٽالډٓ ثچٰٕ ٽٍ ػيا ٽىي كٸ ٍا اُ : اِو٦بةفُٞ

 3983، ثب٥ڄ

ثوٚ٘، ٽمبڃ، اُ ٝٶبر هيا ٽاٍ ثابالسَ اُ   ف٢ُ: 

٭يڃ إز ي ډًػت ثوٚابٔ٘ ځىبَڂابٍان إاز،    
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 582يٌ، ډبوثٺٍٕ، ثبٹٓف٢ّٝ: 

 154ُٔبىْ، ا١بٵٍ، ف٢َٛ: 

 560ُډبن ثبُ ځَٵشه ٽًىٻ اُ َٕٙ، ف٦بْ: 

 560)ٵ٦بڇ(، ف٥٦َٓ: 

 2583ٕىڂيڃ، ثياهالٷ، ف٨َّ: 

ىاوٖشه، ٭بڅڈ ثًىن ثٍ ؿِْٕ )َٙ٭ا .( ٭چمٓ فمٝ: 

ٽىاي  إز ٽٍ اُ ٵَي٫ ٭مچٓ اكپبڇ ٫َٙ ثلض ډٓ

ي ډٺًٞى اُ آن سلٞإڄ ډچپاّ اٹشاياٍ ثاَ اػاَاْ      

ز ٽاٍ ډجىابْ آن ثاَ إاشىجب٣     ا٭مبڃ َٙ٭ٓ إا 

 359ز، اكپبڇ إز اُ ٽشبة ي ٕىّ

 4430ٍٕشڂبٍْ، فالف: 

 1676ځًوٍ، َىَ، ٵَٔت، فّٗ: 

 348)عِ. ٵهّ(، فٖٙٛ: 

 3590َب، )عِ. ٵبٽٍُ( اوًا٫ ډًٌٕفٛاوٝ: 

ػًٙ٘، ػًٕٙين، آوـٍ اُ كاَاٍر ػُاىڈ   ف٥َق: 

 2926َُٕوي، 

 ق

 2450دًٕٚا، ٍاٌ ومب، لبئي: 

 2432ثَدب،  أٖشبىٌ،لبئٓ: 

 3599ډلپڈ ځَٵشه، ػيْ٘ ځَٵشه، لبئٓ ٌَفشٗ: 

 17َبْ هياْ سٮبڅٓ، سًاوب، ډٺشيٍ، اُ وبڇلبىٍ: 

 6َبْ ًٍٕڃ اٽَڇ)ٛ(، ٽىىيٌ، اُ وبڇثو٘لبٕٓ: 

آن ٽٍ دًٕوي هًٔٚٓ ځٖٖاشٍ ٽىاي،   لب٬٥ ٍكٓ: 

3744 

 1594، ډى٪ًٍ دَٖ ٙبٌ ىٔڂَ: ىجبل

 193ثٍ دىؼٍ ځَٵشه، ځَٵشڂٓ، اوييٌ، لج٠: 

ــج٠ ٚ ثٖــ٤:  ثٖااشه ي ځٚااًىن، ځَٵشڂاآ ي ل

 93ځٚبٔ٘، ٱڈ ي ٙبىْ، 

 2350دىبٌ كبػشمىيان، لج١ّ كبػبر: 

 729ځىجي، لج٘ٝ: 

 3740ٽبٍُاٍ، لشبَ: 

 555ٵَډبن اڅُٓ، َٕوًٙز، سٺئَ اڅُٓ، لَيٍٓ: 

ــ٥بٖ:  )عِ. ٹيٕاآ( ٵَٙااشڂبن، ايڅٕاابءاهلل ي  لُيٕ

 2853ٝبڅلٕه، 

 416اُ ىَٔثبُ. ىَٔٔىڂٓ، لٙيْٓ: 

ىَٔٔىٍ، ٕبثٸ اويٍ يػاًى )ډٺبثاڄ كابىص(،    ٓ: لي٤

25 

 3631َب، )ٹَْ: عِ. ٹٍَٔ( ىَپيٌلَا: 

 344آٍاڇ ځَٵشه، لَاٍ وَىٖ: 

 4559ثَاىٍ، َڈ ډبىٍ، َمَٕٚ، لَا٘ياٗ: 

 114وِىٔپٓ، لَة: 

 36وِىٔپٓ، سٺَّة ثٍ هيا، لَثز: 

 4471ثَاىٍ، لَىاٗ: 

 4178ٙبم، لََٖ: 

 1160َب، )عِ. ٹَٚ( دًٕزلٍٚٛ: 

ىإاشبن ٍا سمابڇ ٽاَىن، ثاٍ     لٞ٘ٝ وٛسبٜ وَىٖ: 

 114دبٔبن ٍٕبوين، 

 3167ٽًسبٌ، ل٥َٞ: 

  2949ٙبهٍ ىٍهز، ل٥٢ت: 

 1300ٱَٕر، ثٓلّشجبٖ: 

 1221، 340ا٦١َاة، دَٔٚبوٓ، وبآٍاډٓ، لّك: 
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ٓ لّٙيٍ:  ٹٕاي ىٍ دًٙابٻ ي هاًٍاٻ ي    ىٍئ٘ ثا

 ٥1470ب٭بر ي ٭جبىار، 

 602ځًٙشٓ ٽٍ ثَٔبن ٽىىي، ل٥ّٝ: 

 1437ٽبالْ هبوٍ، ډشب٫، بٗ: لٕ

 747ٙمٮيان، ؿَاٱيان، ٵبوًٓ، لٙي٤ُ: 

دًٕز ځبيْ ٽٍ ىٍين آن ٍا داَ ٍُ ٽاَىٌ   ل٦ٙبٍ: 

ثبٙىي، ياكي يُن ډٮبىڃ ٔټ ٝي ي ثٕٖاز ٥ٍاڄ،   

1108 

 2145ؿُبٍ ؿًة، إبٓ ي ثىٕبى، لٛا٭ي: 

 3313، سًاوبٔٓ، هالٳ ١ٮٴ: لٜٛ

 456َبْ هيايوي، ؿٌَٕ ًٙويٌ، ٔپٓ اُ وبڇلٟ٘بٍ: 

 198يٍُْ، اوشٺبڇ، ٽٕىٍلَٟ: 

 2549ىٍثىي ٙين، ثىي ٙين، ل٥ي ٙيٖ: 

 252ځٶشڂً، َٕ ي ٝيا، ل٥ُ ٚ لبَ: 

 ن

 1214)ٽبٔه( ډًػًى، كبىص، وبئٗ: 

 1831)ٽبٔىبر . عِ. ٽبٔىٍ( ډًػًىار، وبئٙبر: 

ډُىيٓ، ٙپڄ ىَىيٌ، ٽبٍځٚاب، هاياْ   وبٍٕبُ: 

 136سٮبڅٓ، 

 267ٕجبة، آډبىځٓ ي سياٍٻ، سٍُٕ٘ اوبٍٕب٢ُ: 

 368ثَىثبٍ، كچٕڈ، وب٩ٓ: 

 368يٌ هٚڈ، وٵَيهًٍوب٩ٓ غ٨٥: 

 4127، ٽٍ اْ هيأب: ٢ هيا٤ببو

 1198( ثٍِځبن، ايڅٕبءاهلل، ٌ)عِ. ٽجَٕ ي ٽجَٕوجبٍ: 

 766ثٍِځٓ ي ٭٪مز، وج٤َب: 

 4223ٹًؽ، ځًٕٶىي وَ، وج٘: 

 387، ٹَآنبة: وش

 3843اْ سٌَ، ځًوٍوَّاص: 

 10سوز، و٣َٕ: 

 9وٚ٘، ثٍِځًاٍْ، ثوَََْ: 

ــبٖ:  )اُ ٭جااَْ: ٽٙااَية، ػماا٬ ٽااَيثٕڈ(  وَّٚث٥

ثآ ٽاٍ ىٍ ٭ابڅڈ    ٵَٙشڂبن ډٺاَّة، ٵَٙاشڂبن ډٺَّ  

ٵٓ وياٙاشىي. ىٍ  اػٖبڇ َٕؾ سٮچّٸ ي سيثَٕ ي سٞاَّ 

 ٍ اْ ا٥االٷ ٙايٌ ٽاٍ ىائمابً     ٭ُي ٭شٕٸ ثٍ ډالئپا

ي  24 ّ، آٔا 3وِىٔټ هيا ثًىوي )ٕٶَ سپًٔه ثابة  

أاه ٽچماٍ    ( اٝاڄ 19 ّ، آٔا 25ٕٶَ هَيع، ثابة  

 149آًٍٖٙٔز ثٍ ډٮىٓ دبٕجبن، 

 3732ٙپًٌ، ػىڀ ي ځَِٔ، وَّ ٚ فَّ: 

ثوٚىيٌ، ثوٚبٔىيٌ، اُ ٝٶبر ثبٍْ سٮابڅٓ،  و٤َٓ: 

34 

 3739ثَىاٙشه، ث٥ََٳ ٽَىن، وٚف: 

 4548ٵَي هًٍىن هٚڈ، و٪ٓ غ٨٥: 

 450وبٕذبٕٓ، وفَاٖ: 

 2024ٽبٵَ، وبٕذبٓ، وفٍٛ: 

 90ث٦ًٍ ٽچّٓ، ٽالً، و٣ُّّ: 

 305ٽبډڄ، ثٍِٿ، ُ: وُٕٛ

 79ٕبكڄ، وٙبٍ: 

ََ ؿًة ثٍِٿ، ؿًة ٔب ىاډٓ ٽٍ ثاَ دابْ   وُٙيٜ: 

 1764ثىيوي، 

 4305ځىغ، وِٙ: 

 71ًار، كٺٕٺز ي ياٹٮٕز ًار، وٙٝ: 

 ي

 1362، آوڂبٌ: ٌب٣ٞ

 316ډمشبُ، ډىشوت، ځِٔيٌ، ٤ٌِٗ: 

ٵاشق ي ٩ٶاَ، ٙابىډبوٓ، ځٚابٔ٘ ثاب٥ه،      ٌٚبى: 

1253 

 4633بٻ، ػبْ اوياهشه هٔ ي هبٌّٙوٗ: 

 4557ځچِاٍ، ٌّٚٗ: 

 3554وً٭ٓ سٌَ، ٌٙي٘ب: 

آڅز ٙىًأٓ، ٭٢ًْ ٽاٍ ثايان ٭ماڄ    : ٌٛٗ َٕ
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 1133، ٙىٕين اوؼبڇ ځَٕى

 4َٕٙز، وُبى، ٥جٕٮز، ٵ٦َر، ٌَٛٞ: 

 1282، 43ٹج٠، َُٕو٘، ٥ٌَٗ: 

 3973اڃ، يػىڀ ي ػ٥ٌَٚىاٍ: 

َ 

 29ٙمبٍڇ، ٙمبٍ وپىڈ، ومٓ اُك٣ٞ: 

 3780هًاَ٘، اڅشمبٓ،  ثٝ: 

آواابن ٽااٍ اُ داأ ؿٕااِْ آٔىااي ي ثاايي  كمــبٖ: 

    386دًٕويوي، ياٝالن،

ډٺااياٍ، واابؿِٕ، ؿٕااِ اواايٻ ي ٽًؿااټ، ثاآ ٗ: 

1437 

 65اى٭ب، اى٭بْ ثب٥ڄ، ٍػِ،  ف: 

هًىٕشبٔٓ ٽَىن، ى٭ًْ ثب٥ڄ ٽاَىن،   ف ُىٖ: 

65 

هًىٕشبٔٓ ٽَىن، ى٭ًْ ثب٥اڄ ٽاَىن،    ف٥يٖ: 

65 

 70ًَٕز،ثيين ػب، ػُبن ٱٕجز، ٭بڅڈ اڅ ٔىبٖ: 

ىائڈ، اثيْ دبٔياٍ، اُ ٝٶبر ك٢َر ثابٍْ   ٤ِاَ: 

 180سٮبڅٓ، 

 287هبڅٜ، وبة، ُِت٘: 

 2981څڂبڇ، ِؼبْ: 

 4876، 3876ا٭مبٷ ىٍٔب، ُِؼ٘ٝ: 

 4436ٵ٦َْ، ِي٣٘: 

 9ډَُثبوٓ، وٕپًٔٓ، ثوٚ٘، ٦ِف: 

، آيٍْ ثاب َاڈ  ٵاَاَڈ آيٍىن ؿٕاِْ ٍا، ػما٬   : ِٓ٘

3572 

  855دَسً، ىٍهٚ٘، ٍيٙىٓ، ِٕٮٝ: 

 39ٝٶلّ ىڃ، ِٛف ىَ: 

 64اځَ سً وجًىْ، ِٛ ن: 

ْ 

 2813، ثبٹٕمبويٌ ي ثبُډبويٌ: ل٣ثبٔب

 2395ثلض ي ځٶشڂً، ٔبػَا: 

 4343، 1121ډلً ٽىىيٌ، وبثًى ٽىىيٌ، ٔبك٣: 

ثاٍ ػاِ، )ډبٕاًْ اهلل: آوـاٍ     ٔبٕٛا )ٔبٕـ٢ٛ(:  

 36ًٕاْ ًار ثبٍْ سٮبڅٓ ثبٙي، ډوچًٹبر( ، 

 1763ٙشٍ، آوـٍ ٵًر ٙيٌ، آوـٍ ځٌٔبفبر: 

 133آوـٍ ٽٍ ثًى، ٔبوبٖ: 

هيايوي ډشٮابڃ، ٝابكت ثٍِځآ ي    ٔبِه إِّه: 

 18دبىٙبَٓ، 

 677  هًإشٍ ي ډچټ، طَير،ٔبَ ٚ ٔٙبَ: 

، 2702، 249ځٌٙااشٍ، آوـااٍ ځٌٙااشٍ، ٔب٢ٔــ٣: 

3007 ،4328 

 269دىبَڂبٌ، ٔإٔٗ: 

 (2015آٍُي ٙيٌ، آٍډبن )ثٮي اُ ٔإَٔٛ: 

ٍي، ځٌاٍى، ىوجبڅٍآن ٽٍ دٚز َٕ اډبڇ ومبُ ٔإْٔٛ: 

4627 

 269دىبَڂبٌ،  ٔإٚا: 

 11آة ٍيان، آة ٝبٳ ي ځًاٍا، ٔبء ٔٮ٥ٗ: 

 250، ياڇ ىاٙشه، دبٔياٍ ثًىنى: ٔب٘يٖ

 3342، ځٌاٙشه: ٔب٘يٖ

 569اثيْ، سب اثي، ٔؤثٛي: 

 1077اډٕه، ډًٍى ا٭شمبى، ٔؤسَٕٓٗ: 

 4396كالڃ ٙين، ٍيا ٙين، ٔجبف ٙيٖ: 

 230 ځَٵشبٍ ثال، ځَٵشبٍ،ٔجشال: 

 5آٵَٔيٌ، وًآيٍ، ٔجي٫: 

ٍ ٔجيَ٘:  -سٲَٕٕ ٔبٵشٍ، ىځَځًن، سجئڄ ٙيٌ، ٽچما

 2621اْ ٽٍ ثيڃ ٽچمّ ىٔڂَ آٔي، 

 2580ثٚبٍر ىَىيٌ، ډْىٌ ىَىيٌ، ٔجَّٚ: 

دٕٚاًا ٽاَىن، ٍئإٔ ي ٕااَيٍ    ٔشجـ٫ٛ وـَىٖ:   

 2146ٽَىن، 
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 2595، ډيًَٗ، ثًُٕٗ: ٔٔشََُ

 341، ٕشًىٌ، يٝٴ ٙيٌ، ثٕبن ٙيٌ :ٔشٞف

 4148ډلپڈ ي إشًاٍ، ٔش٥ٗ: 

 4867ٱَٕياٹٮٓ، ٔؼب٢ُ: 

 225ثَځِٔيٌ ٙيٌ،  ٔؼشجب: 

 1153ىيٍْ ٽىىيٌ، ٔٔؼشَٙت: 

 1931٭ِّر، ثٍِځٓ، ٔؼي: 

 4057، اػَا ٽىىيٌ، ځِاٍويٌ: ٔؼَا

 4057 ،ٍيان ٙينٔٔؼَا ٙيٖ: 

 745ػال ىاىٌ ٙيٌ، ٔٔؼ٣ّّ: 

 2313دَٕز، ٍُسٚشٓ، ډٰ ي آس٘ٔؼٛٓ: 

 728آډين، ٔٓؼ٣: 

 2857َٙٔٴ، ثٍِځًاٍ، ثچىي ډَسجٍ، ٔؼ٥ي: 

سلَٔاٴ ٙايٌ، څٶ٪آ ٍا ٽاٍ ثاٍ كاَيٳ       ٔلَّف: 

سُؼ٘ٓ هًاوىي ي ٱاَٟ اُ آن كاَيٳ څٶا٨ ثبٙاي،     

2620 

  182وٕٞت ٙين،  ثٓٔلَْٚ ٌٚشٗ: 

 438ػبْ ځَى آډين، ٍٕشبهِٕ، ٔلَٚ: 

 2584هبڅٜ، ئٌْ، وبة، ٔل٠: 

 6ٕشًىٌ، وبڇ دٕبډجَ إالڇ )ٛ(، ٔلٕ٘ي: 

َابْ ٍٕاًڃ   وٕپً َٕٕر، اُ وابڇ  ٕشًىٌ،ٔلٕٛى: 

 6اٽَڇ )ٛ(، 

 654)عِ . ډلىز( ثال، آُډبٔ٘، ٔٓلٓٗ: 

 2798، ىاٍ ٙينيٌ ي ٱٍٞ٘ياو: ٔلٙز ٌَفشٗ

 1727ٽبٍ، ځَ، ٵَٔتكٕچٍٔل٥ُ: 

 3980هجَ ىَىيٌ، ٔٔوجَِ: 

 1169دىُبن ًٙويٌ، دًٕٙيٌ ي دىُبن، ٔٔوشف٣: 

 1197هشىٍ ٙيٌ، ٔوشٖٛ: 

 2409ػبيىان، ٔوَّي: 

 4215، هٶٍ ٽَىٌ ي ثَهٶٍ ډَىٌ: ٙكٔو

 2131َٙاة، َمٍٕٚ ي ػبيىان، ٔياْ: 

 91َٕځَىان، كَٕان، ٔيٞٛٗ: 

 2066كٖبة، ٙمبٍ، َٔٓ: 

 191آٔىٍ،َٔآر: 

 4705)ډَسٺٓ( ډشٮبڅٓ، اٍُٙمىي، َٔٔسمب: 

 1077ځَي، ځَي ىَىيٌ ي ځَي ځَٕويٌ، َٔٔسَٟٓٗ: 

ٽاٍ ىٍ اډاًٍ ثايي ٍػا٫ً     ډلڄ ٍػا٫ً، آن َٔػ٬: 

 5ٽىىي، 

 194څ٦ٴ ٽَىن، اڅشٶبر ٽَىن، َٔكٕز وَىٖ: 

 2335ډَُثبوٓ، ثوٚ٘، َٔكٕٝ: 

 1400ؿَاځبٌ، َٔ٭ب: 

 2929ٴ ډََڈ، ډوٶََّْٔٓ: 

 3530ځٌٙشه، ٍٵشه، ځٌٍ ٽَىن، ٍَٔٚ: 

 602ډَسجٍ، ىٵٮٍ، َّٜٔ: 

 1358هجٕض ي ډشمَى، ََٙٔ، َٕٽ٘،  : ٤َٓٔي

 1302ُٔبىر، اٵِين، اٵِيوٓ، ٤ِٔي: 

 2896ز،  ىيٍْ، ډٖبٵٖٔٓبف: 

سٖجٕق ٽىىيٌ، آن ٽٍ هياْ ٍا ثاٍ دابٽٓ   ٖٔج٘ق: 

 1250ٔبى ٽىي، ٕجلبن اهلل ځًٔىيٌ، 

 76هًى ٙيٌ، ىڅجبهشٍ، اُ هًى ثٖٓٔز: 

ٕوز سٚىٍ ي كَٜٔ ثٍ آة، ډٚشبٷ، ٖٔشٖم٣: 

709 

 655دبٻ، سمِٕ، ٖٔش٦بة: 

ٽٖآ ٽاٍ اُ اي ٽماټ هًإاشٍ ٙايٌ،      ٖٔشٮبٖ: 

 28ٝٶشٓ اُ ٝٶبر دَيٍىځبٍ ډشٮبڃ، 

 2033آډَُٗ هًاَىيٌ، شغفَ: ٖٔ

آٍاڇ ځَٵشه، ثَٹَاٍ ٙين، إاشٺَاٍ  ٖٔشمَ ٙيٖ: 

 2199دٕيا ٽَىن، ػبٔڂَٕ ٙين، 

 4422اْ هًٙجً، ډٔٚټ، ډبىٌٖٔٙه: 

 101سُٓ ٙين، ثٕىًأٓ، ٵٺَ، ٖٔىٙز: 
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ډٖاچّق ٕابهشه، ٹٚاًوٓ ٍا ثاَاْ     ّّٖٔق ٙيٖ: 

 3750ػىڀ آډبىٌ ٽَىن، 

 ثٍ ساًاڅٓ آډاين، دٚاز ٕاََڈ    ُّٖٖٔ ٙيٖ: 

 3992آډين، 

 ډٚٮَ. )عِ . ډٚٮَ(ٔٚب٭َ: 

 4804ثٕىٓ، ٔٚبْ: 

 713، ٹجًٍ ُٕٙيان، َبُٙبىسڂبٌٔٚبٞي: 

 217دَٕان، ٭چمبْ ىٔه، ٔٚب٤ن: 

ٽٍ ثٍ وُبٔز ٭ٚاٸ ي  آن ،آٍُيډىي، ٭بٙٸٔٚشبق: 

 50ٕٙٶشڂٓ ٍٕٕيٌ إز، 

ػيا ٙيٌ، ؿِْٕ ٽٍ اُ ؿِْٕ ىٔڂَ ػايا  ٔٚشك: 

 122ځَىٔيٌ، 

 2862آٍُي، )ډٔٚشَُٓ( ٔٔٚشَٟب: 

 2022ډٮَيٳ، ډًٍُٚ، َ: ٔٚشٟٓ

آثٚوًٍ، ډؼبُاً ثٍ ډٮىٓ ډاٌَت ي ىٔاه،   َٔٚة: 

3051 

ډشٮبڅٓ ٙين، ثچىي ډَسجاٍ ٽاَىن،   َّٔٚف ٙيٖ: 

 222ياٍى ٙين، 

 4804، ډَاٹت، ډًا٩تَٔٚف: 

ػبْ ٹَثبوٓ ىٍ ډَإڈ كغ ىٍ ډپٍّ، ډٮ٪ڈ ٔٚٮَ: 

 2148ډىبٕټ كغ، ػبْ ٭جبىر ىٍ كغ، 

 1856، ؿَاٱيان، ٹىئڄ، ؿَاٯٔٚىبر: 

 4752دٖىئيٌ، ِٕاياٍ ٕشبٔ٘، ٔٚىٍٛ: 

 117ثٍ ًٙٷ آيٍويٌ، آٍُيډىي ٽىىيٌ، ِّٔٚٛق: 

ٔابٍ ي َمايڇ ثاًىن، َمىٚإه     ٔٞبكٙت ثـٛىٖ:  

 3938ثًىن، 

٭بُڇ ثًىن ثب طجبر ي ډيايډز، اٝاَاٍ  َّٔٔٞٙ ثٛىٖ: 

 4002ئٍُين، 

ــَِف:  ٽىىاايٌ، سٲَٕٕىَىاايٌ، هيايوااي سٞااَّٳٔٔٞٓ

 3614ډشٮبڃ، 

)ډٞا٦ٶٓ( ثَځِٔايٌ، اُ اڅٺابة ك٢اَر     ٦ٞفب: ٔ

 41ًٍٕڃ اٽَڇ )ٛ(، 

 4528ىٍ اډبن، ٖٔٞٛ: 

اْ اُ ځًٙز، ٥ًٍ ًٕڇ اُ اىياٍ و٦ٶاٍ،  دب٢ٌٍٔغٝ: 

 553و٦ٶّ ثٖشٍ، 

  3894، 2288سىڂىب، ٥٢ٔك: 

 747ػبْ ٥ًاٳ ٽَىن، ٦ٔبف: 

 3326ٍاويٌ ٙيٌ،  ٦َٔٚى: 

 ٥54چت ٽَىٌ ٙيٌ، آٍُي، ډٮًٚٷ، كٸ، ٦ّٔٛة: 

 1208ثبن، ٕبٍٔ ىاىٌ، ؿبىٍ ي ٕبٍُٔ: ٔٔ٪ََّ

 2783ٕشڈ، يثبڃ، ٔٓ٪ّٕٝ: 

 72ځبٌ، ډلڄّ ٩ًٍُ، سؼچّٓٔ٪َٟ: 

 84ومب ٙين    ٍأٌ٪َٟ ٙيٖ: 

ډلڄ ثبُځٚز، آهَر، ٭بڅڈ ٱٕات، ٹٕبډاز،   ٔٮبى: 

 185ٍٕشبهِٕ، 

 204ثب ا٭شجبٍ، اٍػمىي، ٔٮشجَ: 

هچًر وٕٚىٓ )ىٍ ډٮجي ثاَاْ ٭جابىر(،   ٔٮشىف: 

4441 

ٝٮًى دٕبډجَ إالڇ )ٛ( ثاٍ إٓامبن ٽاٍ     ٔٮَاع:

 8ًٙى، ډٓ ٔپٓ اُ ډٮؼِار ك٢َر ډلًٖة

 345سَٔه، ياالسَٔه، ډُڈٔٔٮ٪َٓ: 

 2110)ډٔٮچّٓ( ٍٵ٬ٕ ي ىاٍاْ ٭چًّ، ٔٔٮّّٓب: 

 1462ثٌَّ،  ثبوڀ٬ٔ ٬ٔ: 

 817آثبىان، ٔٮٍٕٛ: 

 1916ٵالن اُ ٵالن، ٔٔٮٓٙٮٓٗ: 

 849ىَىيٌ، ډيىٽبٍ، ٔبٍْٔٔٮ٥ٗ: 

 3138، ٱبٍٔغبٍٜ: 

 2441ځَاومبٍٔ، ٔٔغشَٙٓ: 

 4425ٵَٔبىٍٓ،  ٔٔغ٥ض:

 4484، 700ثٕبثبن، ٔفبُ: 
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 1660ٽچٕي، ٔفشبف: 

 4257ځٚبٔىيٌ، ٔٔفشّق: 

 353دُه ٙيٌ ٍيْ ُډٕه، : ٔٔفشَٗ

 2764ٵَٗ، ځٖشَىوٓ، ٔٓفََٗ: 

 3650ٹَآن، ٙبٍف،  ِسٶَٖٕٽىىئفَٖ٘: 

 3369َميڇ ٙين، ٔبٍ ٙين، ٔمبٍٖ افشبىٖ: 

 65ً، ٝلجز، ځٶشڂٔمبَ: 

 114ىٍػٍ، ډىِڅز، ډلڄ أٖشبىن، ٔٓمبْ: 

 2745هًٙجوشٓ، ٔمج٣ّ: 

 2745اٹجبڃ ٔبٵشه، ٔمج٣ّ ٤بفشٗ: 

 1225ځَٕويٌ، ٍيٙىٓٔمشجٔ: 

 225دًٕٚا، ٔمشيا: 

آٍاڇ ي ٹاَاٍ ځاَٵشه، ػابْ ىاٙاشه،     ٔٓمََ ٤ـبفشٗ:  

3550 

 4002ػبْ كٸ، ٔمٮي ٝيق: 

 1375ىٍئ٘، ٵٺَٕ، ٽڈ ي وبؿِٕ، ٔٔمُّٙ: 

 3614ثَځَىاوىيٌ، ىځَځًن ٽىىيٌ، ّّت: ٔم

 3737دًٕٚا، ٵٺٍٕ ي ډٶشٓ، ٔمّّي: 

 2346طبثز، دبثَػب، ىائڈ، ٔم٥ٓ: 

 4608ځَ، ثٖٕبٍ كٕچٍٔىّبٍٜ: 

 2595سپجَٕځًٔىيٌ، ٔٔىَجـَِّ: 

 929ځَاډٓ، ثٍِٿ ىاٙشٍ ٙيٌ، ٔىَّْ: 

 3319ډًػًى، َٖشٓ، ٔٔىَٖٛٛ: 

ٕاَى،  )ډمبڃِ ډپبن( آوـٍ ىٍ ډپبوٓ ػبْ ځٔى٥ٗ: 

ډماابڃ  212ځاأِه، ٝاابكت ډپاابن إااشًاٍ، ػاابْ

 3188 ډپبن،

 989َٙاة،  ُٔٔ:

 4395ٍيثٍ ٍي ٙين،  ٔالل٣ ٙيٖ:

 4608َب، څًُ ي څُت، َٕځَډٓٔال٣ٞ: 

ځَيٌ ي ډَىډبوٓ ٽٍ ثَ ٔاټ ٽإ٘ ي آٔإه    : ّّٔز

 3877ثبٙىي،  

  2074دىبٌ،  ّٔشؼب: 

 2105ػبْ اډه، دىبَڂبٌ، ّٔؼبء: 

ډىلاَٳ ٙايٌ ىٍ ىٔاه،     اُ ىٔه ثَځٚاشٍ، ّٔٔلي: 

 3329ىٔه، ثٓ

 3096دًٕٕشٍ ثًىن، ّٔلك ثٛىٖ: 

 3792٭بڅڈ ډؼَىار،  : ّٔٓىٛر

 3326وٶَٔه ٙيٌ، ّٔٮٖٛ: 

 3112اڅُبڇ ٽىىيٌ، ِّٟٔٔٓ: 

 2630ٕشًىٌ ٙيٌ، ٕٔؼٛي: 

 2847ػبْ ٭جًٍ، ٍاٌ، َٕٔ: 

 13)عِ . ډمپىٍ( ډًػًىار، ٕٔىٙبر: 

 997دىبَڂبٌ، ځَِٔ ػبْ، ځَٔوشه، ٔٓٙبٛ: 

 3351هًٙلبڃ ٙين، ٔٙج٤ٖ ٌَى٤يٖ: 

 1دبٔبن، وُبٔز، ٔٙشٟب: 

 4535ډوشٜ،  ٔٙلَٞ: 

هابډًٗ ٙاين   ٵاَيٽ٘ ٽاَىن ٙاٮچٍ،    ٔٙوٕي: 

 1194آس٘، 

 129ىاهڄ ٙيٌ، ځىؼٕيٌ، ٔٙيٍع: 

 57َب، دبٻ، ىيٍ اُ ُٙشِّٜٓٔٙ: 

 884ٍي، ٙبىډبن، ثبُ ي ځٚبىٌَٔٙٚف: 

 1869ٵَډبن دبىٙبَٓ، كپڈ، ٍٔٙٚٛ: 

وٖجز ىاٙاشه، ډىٞاًة ثاًىن،     ٔٙٞت ىاٙشٗ:

4432  

 1968ثبُځٚز، ډلڄّ ثَځٚز، َٔٙٞٓف: 

وبڇ ديٍ كٖٕه كچّبع ًٝٵٓ ډًٍُٚ إز : ٍٔٙٞٛ

ٽٍ هًى كٖٕه كچّبع وِٕ ثٍ أه وبڇ َُٙر ٔبٵشاٍ  

 3697إز،  

 3697ډبوىي ډىًٍٞ كچّبع،  : ٍٔٙٞٛٚاٍ

 185ػبْ وڂَٖٔشه، ىيٍومب، ؿٚڈ اوياُ، ٔٙ٪َ: 
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 2044َٙډىيٌ، ٔٙفٮُ: 

 796ٕشبٔ٘، ٔٙمجز: 

 517سبٍٔټ ي سٌَٕ، ٔٙىيٍ: 

 57ٍيٙه، ىٍهٚبن، ٍٔٙٛ٘: 

 3698ٍاٌ ٍيٙه، ٟٔٙبع: 

 4535ٍاٌ ٍيٙه، ٟٔٙغ: 

( ؿبٍدبٔاابن ډبوىااي ځاابي ي ٔشةة٘)عِ . ډاابٔٛاٙــ٣: 

 1109ځًٕٶىي ي ٙشَ، 

)عِ . ډٕٺبر( ػبَبٔٓ ٽٍ ىٍ آن ثٍ يٹاز  ٔٛال٥ز: 

كغ اكَاڇ ثجىيوي. ډ٬١ً اكاَاڇ ثٖاشه كبػٕابن،    

2148 

 569اثيْ، سب اثي، ٔٔٛٓثـَي: 

، 919ياكي ډًع، ٔټ ډًع، ٔټ ٽًٍَ آة، ٔٛػٝ: 

3018 ،3247 ،3411 ،3450 

 4527ډشًٹٴ ٙيٌ، سًٹٴ ىاىَٚيٌ، ٔٛلٛف: 

ٽٕٚين ډًْ ٽٖٓ ي ثَىن اي ٍا ثٍ ُيٍ : ٔٛوٚبٖ

 3679،  ي ٱچجٍ

 3811ځمبٙشٍ ٙين، ٔٛوَُ ٙيٖ: 

 3064)ډُٔشيْ(، ٟٔٔشيا: 

 4419ډُشي( َيأز ٙيځبن، )عِ. ٟٔشيٖٚ: 

 3064َيأز ٔبٵشٍ، ٍاٌ ٍإز ٔبٵشٍ، ٟٔٔشي٢: 

 2317اُ ٍيْ ډَُ، ثب ډَُثبوٓ،  : َٟٔ٘بن

 2797ٵَډبن، ډُچز، ىٍوڀ، ُٟٔٓ: 

 608سَٕىبٻ، ًَڅىبٻ، َٟٔٛ: 

 2289َبئڈ، كَٕان، َٕځٚشٍ، ٥ٟٔ٘ٓ: 

 1966هجَ،  ػًٔب٥ْٟٔٛٓ: 

 3589َب، )عِ. ډبء( آة٥ٔبٜ: 

 175اة هبڅٜ ي وبة، ٣َٔٙ ٝبف٣: 

 77ثبىِ هيأٓ، ٣ٔ ٚكير: 

 1123كَٽز ٽَىن، اٵِين ځَىٔين ؿِْٕ، ٥ٔي: 

دٕبدٓ، ٙبٔي ثٍ ډٮىٓ )ډٕياء: دٕٚبدٕ٘ ٥ٔي ٥ٔي: 

 1128ثبٙي(، 

 2179ي٭يٌ ځبٌ، ٥ٔمبر: 

ٖ 

 1847)وبٔت( ػبوٕٚه، يڅٓ، دٕٲمجَ، ٘بئت: 

 3174)وبئڈ( هًاثٕيٌ، ٘بئٓ: 

 21، آوـٍ ٽٍ يػًى وياٍى٘بثٛىٜ: 

 43ىيُم، ، آس٘٘بٍ: 

 3043ثب٥ڄ ٽىىيٌ، ٍى ٽىىيٌ، ٘بٕن: 

 98ٕوه ځًْ، ػبوياٍ، ٘ب٥ك: 

 ٥4907ب٭شٓ ٽٍ وٍ ٵ٢ٍَٔ ثًى ي وٍ ٕىّز، ٘بفّٝ: 

 2608وٺڄ ٽىىيٌ، ٘بلُ: 

 1772ٙشَ ډبىٌ، ٘بلٝ: 

 2931دٖز، وباَڄ، ثيَٕٙز، ٘بؤ: 

 227هًى دٖىيْ،  ٘بٔٛٓ:

 2523وٓ ډٕبن سُٓ،  : ٘بَ

 880اُويِ وٓ، وً٘ب٣٤: 

 1625ػىڀ، ػياڃ، دَهبٗ،  : ٘جَى

  3442وٖڄ، وْاى، ٘شبع: 

 2ُوجًٍ ٭ٖڄ، ٘لُ: 

 3586ٔټ ووڄ،  : ٘وّٝ

 2769دٕٚمبوٓ، َ٘يْٓ: 

 2580سَٕبويٌ، ثٕڈ ىَىيٌ، ٤ٌَ٘: 

 2712ىڇ ثبُدٖٕه، كبڃ ػبن ٽىين، ٫ِ٘: 

ــَِ:  ٍُٷ ي ٍيُْ، ډبك٢ااَ، ٱااٌأٓ ٽااٍ ثااَاْ  ُ٘

 2860، 1977ډُمبن آډبىٌ ٽىىي، ثَٽز، 

 263هًاٍ، هٚمڂٕه، ْ٘٘ي: 

 37ٵَاډًٙٓ، ٥ٖ٘بٖ: 

 1599َٕهًٙٓ، كبڅز ٕپَ، ٘ٚئٝ: 

 1781ډىشَٚ،  : َ٘ٚ
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 2870ٽالڇ َٝٔق ي آٙپبٍ، آٍٔ، ٜ٘٘: 

 59ٔبٍْ، َ٘ٞر: 

 168ُٕڈ، ثٌَُ، اٹجبڃ، ثوز، ٥ٞ٘ت: 

 75ٕوه، ٕوه ځٶشه، ٦٘ك: 

 2767ُثبن ثٍ ٕوه ځًٚىن، ٦٘ك ٌٚبىٖ: 

 433 ٙشَ ډَٯ،٘ٮبٔٝ: 

 117سًٕٝٴ ٽَىن، يٝٴ ٽَىن، ٘ٮز ٌفشٗ: 

 1367ٽٶ٘، دباٵِاٍ، ٘ٮُ: 

 4899( ثًَبْ هًٗ، ًٔفح )عِ.٘فلبر: 

ىډٕاين ىٍ ٙابم، ىډٕاين ىٍ ٝاًٍ     ٘فن ٝـٍٛ:  

 1745إَاٵٕڄ، ٍيُ ٍٕشبهِٕ، 

 1999ځَِٔويٌ، ځَِٔان، ٘فٍٛ: 

 4018َٕډبٍٔ، ٘مي: 

 37ٽمٓ، ٭ٕت، ٭ٕجىبٽٓ، ٘مٞبٖ: 

 546ٌاة، ٭ٺًثز، ِٕا، ٭٘ىبَ: 

 2085ٵَٗ، وً٭ٓ اُ ځٖشَىوٓ وڂبٍٔه، ٤ٕ٘: 

 74وٚبن، ٭الډز، ػچًٌ، ٕ٘ٛى: 

 93وٲمٍ، آَىڀ، آياُ، ٘ٛا: 

 2434َٕ ي ٕبډبن ىاٙشه، ٘ٛا ىاٙشٗ: 

 1839)عِ . وبئت( ػبوٕٚىبن، ځمبٙشڂبن، ٘ٛاة: 

 88ځٍَٔ ي ُاٍْ ثٍ آياُ ثچىي، ٘ٛكٝ: 

 88هًان، وًكٌٍَ: ٘ٛكٝ

ٍ، كٺٕٺز ٍيٙىٓ، وًٍ اٝإڄ،  ياٹٮٕز وًٍِ٘ٛ ٍ٘ٛ: 

71 

 91ځٶشه وًٗ ثبى، وًٗ ثبى، ٘ٛٙب٘ٛٗ: 

 1479هًاة، َْ٘ٛ: 

وٍ إٓمبن ٽٍ ٭جبٍسىي اُ: ٵچټ ٹمَ، ٵچټ ُ٘ٝ فّه: 

٭٦بٍى، ٵچټ هًٍٕٙي، ٵچټ ډَٔن، ٵچټ ډٚاشَْ،  

 ،ٵچټ ُكڄ، ٵچټ ا٥چأ )طًاثاز، ٵچاټ االٵاالٻ    

 68٭َٗ(، 

 3547، 3158ٍيُ، ٟ٘بٍ: 

 3983ٍاٌ،  ٟ٘غ: 

 3482، 2313َب، وًٍَب، )عِ . وبٍ( آس٘اٖ: ٥َ٘

 1305هًٗ ٍٵشبٍ، ٥٘ىٛ ٥ٙٓ: 

 4366هًٗ ٵ٦َر، ٥٘ىٟٛ٘بى: 

 4697وٕمٍ ػبن، ٥٘ٓ ثُٖٕ: 

ٚ 

 31٭ٺت ډبويځٓ، اىثبٍ، وڂًن ثوشٓ، ٚاد٣ٖ: 

 700ٍيىهبوٍ، ٝلَاْ ډ٦چٸ، ٚاى٢: 

 66هالٛ ٙين، ٍَب ٙين، ٚا٥ٍٞيٖ: 

ثاًىن،   سمبڇ ثًىن، ثٔ ثًىن، ٽبډاڄ ٚاف٣ ثٛىٖ: 

3796 

 163ثب هجَ ثًىن، آځبٌ ثًىن، ٚالف ثٛىٖ: 

 3104څمٕين، ىٍاُ ٽٕٚين، ٚاو٥ٚيٖ: 

طبثز ٽَىن، َٙف ي ثٕبن ٽاَىن، وٚابن   ٚإ٘ٛىٖ: 

 185ىاىن، 

 2654اٵًٖٓ، آٌ، ٵٲبن، ٚا٤ٚال: 

 2780ډ٦چًة، ډَاى، وٕبُ، ٱَٟ، ثٌَُ، ٚا٤ٝ: 

 4609، 229ٕوشٓ، ٭ٌاة، ىٍى ي ٍوغ، ٚثبَ: 

 4148بن، ؿچٍّ ٽمبن، ٌُ ٽمٚسَ: 

 77ٔڂبوڂٓ، ٔپشبٔٓ، ٚكير: 

 1559ځٙڄ ي الْ، ٚٓكُٓ: 

 3565كت٘، ىيٕشٓ، ډًى٘ر، ِٚىاى: 

ثٖٕبٍ ډَُثبن، ٝاٶشٓ اُ ٝاٶبر دَيٍىځابٍ    ٚىٚى: 

 26ډشٮبڃ، 

 2718دََِٕځبٍْ، َُي، ٫ٍٚ: 

 1576ٍٕٕين، ىٍآډين، ياٍى ٙين،  : ٍٚٚى

)عِ . يٝاڄ( اسٞ٘ابڃ، دًٕٕاشڂٓ، دًٕواي،     ٚٝـّز:  

102 

 206ػىڀ، ًٍٙ ي ٱًٱب، ٚغب: 
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 4657سمبڇ ي ٽبډڄ ٙي، يٵبىاٍ ٙي، ٚف٣ ٙي: 

 ٞـ

ډىًٖة ثٍ َبٙڈ ٽٍ ػي٘ ٭جاياهلل ي دايٍ   ٞب٣ٕٙ: 

٭جياڅم٦چت ي دَٖ ٭جي ډىبٳ ثًى، ٽٖٓ ٽٍ اُ وْاى 

 796َبٙڈ، ػي٘ دٕبډجَ إالڇ )ٛ( ثبٙي، 

 2426َالٻ ًٙويځبن، ٞبِى٥ٗ: 

ٺٕاَ، سجابٌ ي   )َجبء( ځاَى ي ٱجابٍ، وابؿِٕ ي ك   ٞجب: 

 ١4708ب٬ٔ، 

 108ػيأٓ، ىيٍْ اُ ډٮًٚٷ، ٞؼَ: 

 2063)َٔيْ( اٍٙبى، َيأز، ٞٔيا: 

 2267ٙشبة ٍٵشه،  ثبَِٞٚٝ: 

ياځٌاٙاشه، ٍَاب ٽاَىن، ثاٍ كابڃ هاًى       ٥ّٞيٖ: 

 3512ځٌاٙشه، 

 315ډُشَ، ػًاومَى، ثٍِٿ، ٕٞبْ: 

 3717ًٍٙ ي ٱًٱب، ٍٞٙبٔٝ: 

 3017)ًَْ( آٍُي، ٞٛا: 

 2818، ىيٕز، ٭بٙٸ،  ًَاهًاٌٞٛاىاٍ: 

 1803هًاٍْ، ًڅّز، ٞٛاٖ: 

 619سَٓ، يكٚز،  َٞٛ: 

٢ 

 1228وبڇ ًٍِٕ ٕٓ ي ٙٚڈ اُ ٹَآن، ٤ب٥ٕٗ: 

 3176ٔبٹًر َٕم ٍوڀ ي ٙٶبٳ، ٤بلٛر اكَٕ: 

 2262آوپٍ كمچٍ ثَى،  ثٓ: ٤ج٦٘

 776ٕىڂٓ ٕجِ ٍوڀ ي سٌَٕ، ٤ٚٓ: 

سَٽآ:   -) ٔٲَ اُ ډٞيٍ ٔٲًٍډابٷ، ٔٔٲَُډابٷ   ٤غٍٛ: 

ٽَىن( ىٍ سيايڃ ٭بډٍ، ٕشجَ ي ٭٪ٕڈ اڅؼظٍ، همَٕ 

1216 

 4471، َمَاٌ، ٍٵٕٸ ثٍ سَٽٓ: ٤ّياٗ

 51ٍيُ ٙمبٍ، ٍيُ ٹٕبډز، ٤ْٛ اِلٖبة: 



 ًاهة هحوّذیشَق  415
 

 



 416  فْزست اططالحات ػزفاًي
 

 

 

 

 فَٟٕز ا٦ٝالكبر ٭َفب٣٘

 آ  

 129، آة ك٥بر

 68، إٕٓبٖ

 اِف

 4440، اثياَ

 252، اثٗ ٚلز

 410، اهش٥بٍ

 1533، اهالٛ

 46، اٍثبة ٍاُ

 2528، اٍثبة ٚػي

 21، َُا

 395، إشمبٔز

 4345، إَاف٥ُ

 4510، اٙش٥بق

 114، ا٥ب٭ز

 977، ا٭٥بٖ

 837اِٖز، 

 503، أشلبٖ

 194، ا٥ٔٗ

 878، اٖ٘بٖ وبُٔ

 4468، اٚسبى

 211، ا٥ِٚب

 2528، اُٞ كبَ

 414، اُٞ كك

 1611، اُٞ ىَ

 415، اُٞ ٔٮَفز

 201، اُٞ ٤م٥ٗ

 2609، ا٤مبٖ

 238، ا٤ٕبٖ

 ة

 1585، ثبىٜ

 79، ثلَ

 1567 ،ثوُ

 140، ثَاق

 2384، ثَُم

 316، ثَ٘ٔ

 93، ث٤ٖ

 532، ثٚبٍر

 364، ثمب

 360، ثال

 203، ث٥ٮز

 70، ث٣ ٔىبٖ

 ر 

 1749، سبئت

 86، سبة ُِف

 2224، سؼ٣ّّ

 181، سلم٥ك

 1112، سِو٥ٝ

 143، س٥ّٖٓ

 1112، سٞف٥ٝ

 689، سمي٤َ

 1877، سمي٤ٔ
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 340، سٛا٬١

 55، سٛف٥ك

 143، سٛوُّ

 ع  

 500، ػبْ

 837، زػبْ اََِٖ

 1، ػبٖ

 199، ػب٘بٖ

 183)ډىًٖة ثٍ ػبن(،ػب٣٘ 

 417، ػجَئ٥ُ

 927، ػجَٚر

 14، ػٌثٝ

 63، ػالَ

 87، ػّٜٛ

 96، ػٕبَ

 229، ػٍٛ

 169، ػٟبى

 70، ػٟبٖ غ٥ت

 ف

 252، كبَ

 287، كت٘

 143، كت٘ ف٣ اهلل

 108، كؼبة

 359، كَٛ

 530، كَْ

 199، كٖي

 87، كٖٔٗ

 1213، ك٢َار هٕٖٝ

 173، ك٢َر

 1253، ك٢ٍٛ

 259، كك

 1113، كمي

 196، كّٓ

 1، كٕي

 196، ك٥ب

 م  

 2079، هبئف

 367، هب٬ٙ

 102، ىَ هب١٘

 90، هَاثبر

 1630، هَلٝ

 530، هَّْ

 339، ه٫ٛٚ

 339، ه٫ٛ٢

 213، هالفز

 64، هّٮز

 143، هّٛر

 115، هٛا٢ٍ

 682، هٛاٛ اِوبٛ

 77، ه٥ٍٙٛي

 1888، هٛف

 410، ه٥َ

 ى

 1434، ىا٭٣

 156، ىا٠َ٤ ٚػٛى

 1539، بَىػ٘

 1694، ىٍٔى آٙبْ

 253، ى٤ٍٚ٘

 475، ى٤ٍب

 30، ىٕش٢َ٥ٍ
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 60، ىَ

 458، ى٥٘ب

 458، ى٣٥٘

 87، ى٤َ

ً 

 2، ًار

 368، ًاوَ

 370، ًوَ

 54، ًٚق

ٍ 

 37، ١ٍب

 364، ٍغجز

 361، ٍِفك

 361، ٍف٥ك

 148، ٍلٜ

ٍِٔ ،193 

 1694، ٍ٘ي

 176، ٍٚف

 146، ٍٚف ا ٥ٔٗ

ٍُٜٚ ،169 

 1701، ٍٞجبٖ

 371، ٤ٍب

 536، ١ز٤ٍب

ُ 

 316، ُاٞي

  3704، ُاٞي٤ٗ

 86، ُِف

 143، كبَ ُٔبٖ

 364، ُٞي

ٓ 

 237، ٕبثك

 237، ٕبثمبٖ

 174، ٕبل٣

 61، ٕبِه

 77، ٕب٤ٝ

َّٕ ،806 

 107، َٕٔي٢

ٍَٕٚ ،3021 

 1911، ٕى٥ٙٝ

 505، ٥ّٕٕبٖ

 836، ٕٕب٫

ٕٗٙ ،466 

 167، ّٕٙز

 176، ٥َٕٕٯ

ٗ 

 40، ٤َٙٮز

 352، ٙفب

 40، ٙٛق

 1118، ٟٙٛى

 221، ٥ٟٙي

 132، ٥ٙن

ٛ 

 254، ٝبكجيَ

 254، ٝبكجي ٖ

 230، ُٔبٖ ٝبكت

 172، ٝبِلبٖ

 3704، ٝبِل٥ٗ

 360، ٝجَ

 253، ٝلت

 135، ٝيٍ
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 188، ٝيق

 181، ٝي٤٘ك

 44 َٝا٣ )دُِ َٝا٣(،

 49، ٝفب

 414، ٝفبر

 102، ٝفب ىاىٖ

 414، ٝفز

 341، ٕٝي

 252، ٝٛف٣

ْٛٝ ،486 

ٟ 

َ٥ٕ١ ،308 

٣ 

 62، ٥بِت

 3704، ٥بِج٥ٗ

 6، ب٥َٞ

 42، ٤َ٥ك

 269، ٤َ٥مز

 508، ٥ّت

٧ 

 35، ٩بَٞ

 78، ٩ُ اهلل

٫ 

 316، ٭بثي

 3704، ٭بثي٤ٗ

 61، ٭بٍف

 3704، ٭بٍفبٖ

 91، ٭بٙك

 3704، ٭بٙم٥ٗ

 66، ٭بِٓ

 927، ٭بِٓ اٍٚاف

 927، ٭بِٓ أَ

 927، ٭بِٓ ػجَٚر

 928، ٭بِٓ ٟٙبىر

 927، ٭بِٓ ٭مَٛ

 927، ٭بِٓ غ٥ت

 927، ٭بِٓ  ٞٛر

 927، ٭بِٓ ٔٮ٣ٙ

 927، ٭بِٓ ّٔه

 927، ٭بِٓ ّٔىٛر

 928، ٭بِٓ ٘بٕٛر

 195، ٭يَ

 502، ٭َفبٖ

 13، ٭ٚك

 1893، ٭ٕٞز

 90، ٭مُ

 1910، ٭ّٓ

 4436، ٭ّٓ إَاٍ ِي٣٘

 1148، ٭ّٓ ى٤ٗ

 112، ٭ٙب٤ز

 ٯ 

 181، غَق

 1011، ثٛىٖ غَلٝ

 382، غفّز

 1382، اِغ٥ٛة غ٥ت

 1120، غ٥َر

 ف

 105، فشق

 4896، فشٛف

 88، فَلز



 400  فْزست اططالحات ػزفاًي
 

 90، فٙب

 708، ف٠٥

 ق

 156، لبة ل٥ٕٛٗ

 176، لبف

 93، لج٠ ٚ ث٤ٖ

 114، لَة

 1131، لَٚ

 359، لٞي

 452، ل٦ت

 367، لّت

 1470، لّٙيٍ

 1805، لْٛ

 442، لَٟ

 ن

 432، وبفَ

 254، وبٔالٖ

 1567، وجَ

 1908، وَأز

 10، و٣َٕ

 4896، وٮجٝ

 4896،وٮج١ اهلل

 428، وفَ

 119، وٕبَ

 156، و٥٘ٛٗ

 194، و٥ٗ

 ي 

 1220، ٌبٚ

 4633، ٌّوٗ

ٌّٗٚ ،4633 

َ 

 70،  ٔىبٖ

 927،  ٞٛر

 1131، ِت٘

 9، ٦ِف

 344، ِمب

 10، ِٛف

 39، ىَ ِٛف

  ْ 

 280، ٔلج٘ز

 125،ٔلَْ

 511، ٔلٙز

 797، ٔلٛ

 448، ٔوّٜ

 191، َٔآر اِلك

 169، َٔاى

 771، َٔالت

 771، َٔالجٝ وَىٖ

 76، ٖٔز

 50، ٔٚشبق

 54، ٦ّٔٛة

 139،  ٔٮَاع

 300، ٔٮَفز

 114 ،ٔمبْ

 156، ٔمبْ لبة ل٥ٕٛٗ

 70، ٔىبٖ

 808، ٤م٥ٗ ّٔه

 4568، ٔٛر

 917، ٔٛع

َٟٔ ،188 



 ًاهة هحوّذیشَق  401
 

٣ٔ ،77 

ٖ 

 173، ٘بُ

 927، ٘بٕٛر

 136، ٘بِٝ

 431، ٘فبق

 169، ٕ٘بُ

ٍٛ٘ ،71 

٣٘ ،879 

ٚ 

 4909، ٚاٍى

 254، ٚاٝالٖ

 828، ٚاِٝ

 169، ٚػي

 77، ٚكير

٫ٍٚ ،2718 

 680، ٚٝبَ

 188، ٚفب

 1910، ٚلبٍ

 143، ٚلز

 824، كك ٣ِٚ

 ٞـ

 120، ٞبى٢

 108، ٞؼَ

 489، ٞيا٤ز

ٛٞ ،534 

 280، ٞٛا

 1910، ٥ٞجز

٢ 

 244، ٤م٥ٗ

 



 402  فْزست كٌايات

 

 

 

 

 فَٟٕز وٙب٤بر

 آ

 125، آة ك٥بر

 2445، آة ٚ سبة

 103، آة ٚ ٌُٙ

 اِف

 89، اٍثبة ىَ

 46، اٍثبة ٍاُ

 90، اُ ىٕز ىاىٖ ٭مُ ٚ ىَ

 1102، اُ ىٕز ٙيٖ

 1097، اُ ٍاٜ ٙيٖ

 3257، ا٘يٍ سبة ٙيٖ

 201، اُٞ ٤م٥ٗ

 ة 

 3751، ثٛاِلٖٗ

 3751، ثٛاِٮال

 4695، ثٝ هٛى ا٘ي٤ٚٝ وَىٖ

 1754، ثٝ هٛى د٥ـ٥يٖ

 77، ث٣ ىٕز ٚ دب ٙيٖ

 2179، ث٣ ىَ

 76، ث٣ َٕ ٚ دب

 ح

 197، دب ثب٢ُ ٕ٘ٛىٖ

 1143، دبن ثبُ

 1709، دبن ٍٓٚ

 3340، دب و٥ٚيٖ

 3287، دبو٥ِٜ و٥٘

 2471، دب٢ اُ ٌُٙ ثَٖٚ آٍٚىٖ

 1823، دب٢ ثٖز

 3192، دب٢ ثٙي ٙيٖ

 3395، دَ افٚب٘يٖ

 387، دٙجٝ اُ ٌٛٗ ىٍآٍٚىٖ

 3613، دٛى ٚ سبٍ

 3613، دٛى ٚ سبٍ ٙىبفشٗ

 ر

 109، سبة ىاٙشٗ

 3277، سبُٜ وَىٖ

 3220، سٗ ُىٖ

 ع

 199، ػب٘بٖ

 197، ػبٖ ثب٢ُ ٕ٘ٛىٖ

 993، ػبِٖ ػبٖ

 157، ػفز ٌٚشٗ ثب ؿ٢ِ٥

 629، ػٍَ ٕٛهشٗ

 4034، ػٍَ ٌٛٗ

 ؽ

 139، ؿَم

 100، ؿٚٓ ٔب٥ِيٖ

 1007، ؿٚٓ ٚ ؿَاٯ

 ف  

 389، كبَ وَىٖ

 م  

 3817، هبن ثَ فَق و٣ٖ افٚب٘يٖ
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 1144، هَاثبر فٙب

 1139، هَىٜ ىاٖ

 896، ه٤ ىٍ و٥ٚيٖ

 1241، ه٤ و٥ٚيٖ ىٍ ؿ٢ِ٥

 88، هٖٛ ػٍَ

 4660، هٖٛ هٍٛىٖ

 ى

 1966، ىاى ىاىٖ

 1536، ىاٍاِمَاٍ

 2695، ىأٗ ٥ٌَ ثٛىٖ

 1548، ىػ٘بَ

 158، و٣ٖ افىٙيٖ ؿ٢ِ٥ ٍاىٍ دب٢ 

 3304، ىٍ كٖبة آٔيٖ

 152، ىٍ ٍوبة و٣ٖ ثٛىٖ

 281، ىٍٔ٘ ٕفشٗ

 3264، ىٍ و٥ٚيٖ

 382، ىٍ ٌٌٙشٗ

 134، ىٍ ٌَفشٗ

 3927، ىٕز افٚب٘يٖ

 367، ىٕز وٛسبٜ وَىٖ

 1364، ىٕز ٚ دب٢ ُىٖ

 1364، ىَ اُ ػب ٙيٖ

 90، ىَ اُ ىٕز ىاىٖ

 842، ىَ اُ ىٕز ٍفشٗ

 1364، ىَ ثبُ ػب٢ آٔيٖ

 917، ىَ ث٤َيٖ

 1456، ىَ سذبٖ ٔب٘يٖ

 154، ىَ س٣ٟ وَىٖ

 917، ىَ ىاىٖ

 4672، ىَ ىٚ ٥٘ٓ ثٛىٖ

 375، ىِٖشبٖ

 124، ىِٙٛاُ

 1640، ىْ ىٍ و٥ٚيٖ

ٍ 

 1572، ٍاٜ ُىٖ

 3356، ٍاٜ ُٖ

 3180، ٍاٜ وَىٖ

 1565، ٍهز ثٖشٗ

 249، ٍٚ آٍٚىٖ

 143، ٍٚ ثٝ و٣ٖ وَىٖ

 905، ٍٚ سبث٥يٖ

 1636، ٍٚ ىٍ ٞٓ و٥ٚيٖ

َ٥ٕ١ ٍٗٙٚ ،1144 

 177، ٢ٍٚ سبفشٗ

 238، ٍٜ ثَىٖ

 7، ٤ٍِٜ ؿ٥ٗ هٛاٖ و٣ٖ ثٛىٖ

ُ 

 421، ُاٍ ٚ ُثٖٛ وَىٖ

 847، ُثبٖ سََ ٕبهشٗ

 1758، ُّ٘بٍ ث٤َيٖ

 9، َُٜٓٞ ىاٙشٗ

 2919، َُٜٓٞ ى٤ٍيٖ

ّ 

 446، ّاّ هب٥٤يٖ

ٓ 

 237، ٕبثمبٖ

 3440، ثبهشٗ َٕ

 388، َٕ د٥ـ٥يٖ

 2264، َٕ ٟ٘بىٖ

 63 ،ٕٛهشٝ دَٓ



 404  فْزست كٌايات

 

 635، ٕذَ ٌٚشٗ

ٗ 

 300، ٙ٘ ػٟز

ٛ 

 175، ٝبف آٔيٖ

 308، ٝف٥َ ٚ ىاْ ثٛىٖ

٣ 

 152، ٥َّلٛا ٤ٌٛبٖ

٫ 

 90، ٭مُ اُ ىٕز ىاىٖ

 1788، ٭َّٓٓ ثٛىٖ

 171، ٭َّٓٓ ٙيٖ

 1184، ٭َٕٚ ٤ُي

 1577، ٭ٙبٖ و٥ٚيٖ

 142، ٭ٙبٖ ٌٚٛىٖ

 ق

 544، اِٮ٥ٗ ٓلَّ

 3306، لّٓ و٥ٚيٖ

 1827، ل٥بٔز ٙيٖ

 ن

 1686، وَّ ٚ فَ

 ي 

 1225، ٌبٚ

 3523، ٌَىٖ ٟ٘بىٖ

 710، ٌَٚ ٔب٘يٖ

 4759، ٌٛٗ ىَ

 100، ٌٛٗ ٞٛٗ ٕذَىٖ

 ،  ٌَٛٞ ٕفشٗ

 2728، ٢ٌٛ ثَىٖ

َ 

 70،  ٔىبٖ

ْ 

 90، ٖٔٓز

٢ 

 1752، ٤بٍغبٍ

 ، ٤بٍغبٍ ثٛىٖ

 3556، ٤ى٢َٚ وَىٖ
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 406  فْزست اػالم اشخاص ٍ كتة ٍ اهاكي

 

 

 

 

 ٞب٢ ٭َث٣ٞب ٚ سَو٥تفَٟٕز ٭جبٍر

 اِف

 3791،  اثٛا ٘ج٥ب

 4002،  اػٕٮ٥ٗ

 4178، ٣َ٘اهج

 2902، آهَا َٔ

 4661، افشق اهلل

  3791،  اف٢ُ ا فٮبَ

 878،  اف٢ُ اِّٞ٘ٛار

 878،  اوُُٕ اِشّل٥٘بر

 2762، ا ٔبٖ

 3792،  اِٖا٘لْ

 822، اِٖا٘لْ ٭٥ّه

 4218، اِٞ٘ال

 841، اِغ٥بص

 515، اهلل اٙش٢َ

 4578، اهلل ا٭ّٓ ثبِٟٚٛى

 661، اهلل ا٭ّٓ ثبِٞٛاة

 2267، اهلل ِٝ

 159، َ٘ٚفآِ 

 4637، اْ٘ ا٢ِالَ

 3238، اْ٘ اِفٖبى

 2095، اْ٘ اِم٢َ

 446، اْ٘ إِؤ٥ٙٔٗ

 1255، أبْ إِشم٥ٗ

 4545، أبْ ا٥ِّٕٖٕٗ

 215، ا٥َٔإِؤ٥ٙٔٗ

 4274، ا٘ب اِلك

 159، اّ٘ب فشلٙب

 2206، ا٘ٚك اِمَٕ

 4474، اُٞ اهلل

 ة 

  1726ثبة اِؼ٘ٙٝ، 

 3392، ثئٔ اَِّػبَ

 3623، ثالىاهلل

 3442، جَٚثٛاِ

 738، ثٛاِلٖٗ

 1820، ثٛاِٮؼت

 745، ثٛاِٮال

 240، ثٛاِف٢َٛ

 1150، ثٛاِٛفب

 1535، ثٛاِٟٛٓ

 2096، ث٥ز اِلَاْ

 2116، ث٥ز اهلل

 686، ث٥ٗ ا ٝجٮ٥ٗ

 1788، ث٥ٗ ا ٔٓ

 3623، ث٥ٗ اِٮجبى

 1704، ث٥ٗ اِفَل٥ٗ

 ر

 2370، سلز اِظ٢َ

 65، سٮبَ

 65، سٮب٣ِ اهلل

 791...،  سغٕيٜ اهلل
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 4940، ٓ٘ اِىالْس

 ع

 1923،  ػُّ ػالِٝ

 1801، ػِٕب ر ٝٔفَ

 1882، ػ١ّٕ اِٮَٗ

 24، ػ٥ُٕ اِٖ٘شَ

 1887، ػّٙز إِإ٢ٚ

 ف  

 510، كت٘ ا٥ِٛٗ

 4053، كجُ ا٤ٍِٛي

 701، ثبِغٝ حدٔ

 457، كيٚى اهلل

 3775، كِة اهلل

 1690، كٕيهلل

 3832، ك٣٘  ٤ٕٛر

 م  

 4608،  هبسٓ اِٙج٥٥ٗ

 354، هّّبق اِٛػٛى

 730، هّف اثٗ هّف

 1874، هَّٕر

 682، هٛاٛ اِوبٛ

 2088، ه٥َا ٔٓ

 1456، ه٥َا ٘بْ

 137، ه٥َاِجَٚ

 726، ه٥َاَِك٥ُ

 715، ه٥َاِٮجبى

 139، ه٥َاِىالْ

 2152، ه٥َا٥َِّٕٕٗ

 717، ه٥َاِٖٙبء

 2600، ه٥َا٢ٍِٛ

 ى

 583، ىاٍاِجٛاٍ

 75، ىاٍا٦ِّٖٙز

 1531، ىاٍاِمَاٍ

 4561، ىاٍإِّه

ً 

 528، ًار اهلل

 4586، ًوَاِٞبِل٥ٗ

 478، ًٚاِؼالَ

 272، ًٚإِٙٗ

ٍ 

 477، ٍاػٮٖٛ

 3746، ٍؤٓ اِل٥َٕ

 468، ٍة٘ اِٮب٥ِٕٗ

 2343، ٍة٘ اِٮجبى

 2572، ٍة اِٮ٣ّ

 1966، ٍث٘ٙب

 355، ٍث٣ ا ٭٣ّ

 5، ِّٮب٥ِٕٗ سحؤ

 3276، اهلل ٭٥ّه سحؤ

 1407، ٍَٕٛ اهلل

 2565،  ٣١ٍ اهلل

 146، ٍٚف ا ٥ٔٗ

ُ 

 2089 اهلل ...،ُاىٓٞٓب 

 222، ٤ُٗ اِٮجبى

ٓ 

 355، ٕجلبٖ اِٮ٪٥ٓ



 408  فْزست اػالم اشخاص ٍ كتة ٍ اهاكي

 

 4002،  ٕالْ اهلل اػٕٮ٥ٗ

 1517، ٥ٕ٘ي اِٖبىار

ٗ 

 3616، َّٙ إِأة

 2577، ٙىَهلل

 1517، ٥ٙن اِٮبٍف٥ٗ

 605، ٥ٙن إِٚب٤ن

ٛ 

 2664، ٝفبر اهلل

 2001، ٝف٣ اهلل

 578، ٝٙيٚق اِٮُٕ

٣ 

 3207اِٮ٥ٗ،  ف٥َٔ

 ٥152َّلٛا، 

 ٧ 

 755، ٩ُ اهلل

 ف

 24، فشبف اَِٙبى

 3698، ف٤َك اِٮبٙم٥ٗ

 1005، فُٞ اِو٦بة

 2206، ف٢ُ اهلل

 3470، ف٥بٟ اِٮجبى

 329، ف٣ إِظُ

 ق

 1615 لي٘ٓ َٕٜ، 

 544، اِٮ٥ٗ ٓلَّ

 452ل٦ت اِٛا٥ّٝٗ، 

 641لٟ٘بٍاِٛػٛى، 

 ٫ 

 2074، اِٛطم٣ ٓ٭َٚ

 65، ٭ِّ ٙإ٘ٝ

 1525،  ٭َٜٚ ٔجَٜٚ

 3179، ٭ّّبْ اِم٥ٛة

 4358، ٭ّّٓ ا ٕٕبء

 495،  ٭٣ّ اِشف٥ُٞ

 4177، ٭ّّٓ اهلل

 1923،  ٭ٓ٘ ٘ٛاِٝ

 1382غ٥ت اِغ٥ٛة، 

 ن  

 2267، وبٖ اهلل

 2576، وشبة اهلل

 2210، وَأبً وبسج٥ٗ

 3972،  وَّْ اهلل ٚػٟٝ

 24، و٤َٓ اِٮفٛ

 2588،  وٮت ا كجبٍ

 4896، وٮج١ اهلل

 3670، و٣ّّ ا ٍٔٛ

 2987، وٗ فىبٖ

 822، وٟف اِٮبٙم٥ٗ

َ 

 29اك٣ٞ،   

 1929  ا ّ اِٝ، 

 2871 سوف، 

 1991 سمَثب، 

 1872 فش٣، 

 1749 ً٘ت ِٝ، 
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 1966  ٭ّٓ ِٙب، 

 1993 ٤ج٣ّ، 

 2441 ٤ِاَ، 

 3832 ٤ٕٛر، 

 2133ِج٥ه ٚ ٕٮي٤ه، 

 2216ِٮَٕن، 

 ،َِ٤ ِٓ533 

 1516ِٛوُٚٙف، 

 64ِٛ ن، 

 ٣ِ1173 ٬ٔ اهلل، 

ْ 

 2205، ٔب اٚك٣

 471، ٔبثم٣

 3935، ٔبثم٥ٝ

 4403، ٔب سٚش٣ٟ

 151، ٔب ُاٯ اِجَٞ

 36، ٔب٢ٕٛ اهلل

 64، ٔب ٭َفٙبن

 1967، ٔب ٭ّٕشٙب

 3306، ٔب ف٣ ا٥ٕ٢َِ

 1609، ٔب ف٣ اِٛػٛى

 2832، ٔب ثي

 2266، ٔب ٤ٙم٬٦

 18، ٔبِه إِّه

 249، ٔب ٣٢ٔ

 2863، ٔب ٣ٟ٘ اهلل

 100، ٔلت٘ ِّٙؼٕبَ

 4001، ّٔىبً وج٥َ

 185، ٔٗ ٍآ٣٘

 495،  ٔٓٗ لَّٙت

 1643ٔٙٗ َِئٖ، 

 ،٢ّٕٛ ٚ ّٗٔ3844 

 ٣ِٛٔ1575 إِٛا٣ِ، 

 ٖ 

 3887، َ٘ٞاهلل

 4435، ٘ٮٓ ا٣ِِٕٛ

 1926، ٘فوز ف٥ٝ

  ٚ 

 2326، ٚػٝ اهلل

 

 ٞـ 

 1872، ُٞ اس٣

٢ 

 4410، ٤جَٞ ٚ ٬ٕٖ٤

 2233، ٤ياهلل

 609، ٤ْٛ اِشٙبى

 3269، ٤ْٛ اِؼِا

 51، ٤ْٛ اِلٖبة

 569، ٤ْٛ اِم٥بْ

 626، ٤ْٛ اٍِٙٚٛ

 
 

 

 

 



 410  فْزست اػالم اشخاص ٍ كتة ٍ اهاكي

 

 

 

 فَٟٕز ا٭الْ اٙوبٛ ٚ وشت ٚ أبوٗ

 آ

، 1502، 1156، 1155، 996، 12، آىْ

1870 ،1915 ،1921 ،1923 ،1923 ،1924 ،

1941 ،1976 ،1977 ،1980 ،1983 ،1984 ،

1989 ،1996 ،2007 ،2011 ،2012 ،2015 ،

2016 ،2026 ،2027 ،2038 ،2057 ،2061 ،

2062 ،2063 ،2064 ،2066 ،2067 ،

2068،2069، 2071 ،2084 ،2086 ،2093 ،

2122  ،2122 ،2124 ،2126 ،2354 ،

2430 ،2508 ،2955 ،3135 ،3217 ،3229 ،

3236 ،3275 ،3321 ،3323 ،3324 ،3339 ،

3386 ،3475 ،3651 ،3703 ،3719 ،3720 ،

3727 ،3741 ،3745 ،3751 ،4050 ،4098 ،

4170 ،4228 ،4233 ،4235 ،4239 ،4248 ،

4288 ،4358 ،4392 ،4396 ،4540 ،4615 ،

4623 ،4624 ،4635 ،4640 ،4755 ،4874 

 4544، 1690، آَ ٭جب

 432، 428، آَ ٦ٞٔف٣

 1605، آَ ٤ب٥ٕٗ

 1917، آٔٙٝ

 اِف

 718، اثَا٥ٞٓ )دَٖ ك٢َر ٔلٕ٘ي(

 3791، 2144، 275، اثَا٥ٞٓ )٫(

ــ٥ٔ ، 3488، 3341، 1686، 1155، 439، اثّ

3758 ،4170 ،4202 ،4620 ،4635 

 315، اثٗ اَهَ٘

 315، اثٗ هُظ٥ٓ

 4542، اثٗ ه٦َّبة

 2571، 2568، 2566، اثٗ ٕاٛلْ

 2607، اثٗ ٥ُغ٤َُ

 1549، اثٗ ٭ٛف

 4425، اثٛاِٮج٘بٓ

 3998، 716، اثٛثىَ

 1179، اثٕٛٮ٥ي

 3490، اثَّٜٛٔٔ

 791، اث٥ٍٛى٢، ٔلٕ٘ي

ــي٢ ــي، اكٕ ، 220، 42، 829، 265، 6، اكٕ

1122 ،1237 ،1410 ،1523 ،1692 ،1743 ،

1745 ،1760 ،1816 ،2162 ،2476 ،2532 ،

2630 ،3574 ،4206 ،4271 ،4412 ،4519 ،

4725 ،4871 ،4932 ،4937 

 237، اِٞفبء اهٛاٖ

 3789 ،اى٤ٍٔ

 944، كّٙب٘ٝ إشٗ

  4239، 4229، 1597، إَائ٥ُ

 4365، 4345، 627، 609، إَاف٥ُ

 3809، 3808، 1001، إٕب٭٥ُ

 147، 140، ال٣ٞ

 4473، 4471، ا٥ِبٓ

 1231، ٔٓٮجٓي اُْ٘

، 322، 309، 215، ا٥َٔإِؤ٥ٙٔٗ ٭ّـ٣ )٫( 

327 ،331 ،377 ،594 ،604 ،1255 ،2714 ،

3958 ،3972 

، 2605، 2543، 1829، 1703، 1123، ا٘ؼ٥ُ

2605 ،2606 ،2608 
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 1504، 1140، 1100، 1091، ا٥ُٙٚب

 4465، 3821، 3820، 1004، ا٤٘ٛة

 ة 

 4897، ثبة اِٖاٛلْ

 4547، 4021، 721، 223، ثبلَ )٫(

 1622، 1615، 1179، ثب٤ِ٤ي ث٦ٖب٣ٔ

 289، 219، ثشَٛ

 3700، 2549، ثلَ ٭ٕ٘بٖ

 1233، ثيٍ

 1984، 140، ثَاق

 4202، ث٥ٙٞ٥َٙٝٓب

 1717، ثَٜٞ

 147، 140، ث٦لب

 1717، ثغياى

 4929، 1028، ثالَ

 4200، ثّٓٮٓٓ ثب٭ٍٛ

ــب ، 1100، 1096، 1090، 1059، 262، ثّٛل٥

1139 ،1245 ،1525 ،1525 ،1553 ،1579 ،

1590 ،1638 ،1644 ،1645 ،1826 ،1832 ،

1920 ،2511 ،2520 ،2641 ،2642 ،2646 ،

2672 ،2682 ،2687 ،2803 ،2827 ،2830 ،

2888 ،2889 ،2904 ،2910 ،2914 ،2916 ،

2936 ،2938 ،2945 ،2953 ،2955 ،2958 ،

2964 ،2967 ،2970 ،2989 ،2999 ،3000 ،

3002 ،3027 ،3028 ،3057 ،3065 ،3075 ،

3084 ،3088 ،3100 ،3118 ،3138 ،3139 ،

3179 ،3180 ،3194 ،3209 ،3214 ،3223 ،

3243 ،3268 ،3273 ،3276 ،3300 ،3369 ،

3381 ،3400 ،3405 ،3421 ،3428 ،3432 ،

3435 ،3447 ،3456 ،3462 ،3492 ،3514 ،

3520 ،3534 ،3541 ،3544 ،3674 ،3739 ،

4036 ،4044 ،4050 ،4074 ،4076 ،4135 ،

4137 ،4145 ،4159 ،4160 ،4174 ،4178 ،

4186 ،4210 ،4213 ،4219 ،4228 ،4232 ،

4240 ،4243 ،4244 ،4261 ،4290 ،4299 ،

4315 ،4325 ،4327 ،4245 ،4348 ،4352 ،

4356 ،4378 ،4383 ،4399 ،4422 ،4423 ،

4501 ،4504 ،4505 ،4517 ،4555 ،4560 ،

4572 ،4612 ،4713 ،4717 ،4718 ،4734 

َ  -ث٣ٙ إَائ٥ُ  ، 1108، 1100، ث٣ٙ إـَا

1579 ،2641 ،4717 

 1604، ث٣ٙ ٭ظٕبٖ

 302، 291، ثٛاِلٖٗ

 1091، 1087، ثٛاِلٓىَٓ

 1504، 1088، 1084، 182، ثٛػُٟ

 4929، ثًٍٛ )اثًٍٛ(

 2876، 1179، ثٕٛٮ٥ي ٟٔٙٝ

 1549، ثٛ٭ج٥يٜ

 1503، ثَِٟٛٓت

 2131، 757، ث٥ز اِلَاْ

 2165، 2116، ث٥ز اهلل

 4439، ز إِمي٘ٓث٥

 ر

 1235، سجٛن

 4550، 4025، 225، سم٣ )٫(

ــز ، 3477، 3475، 3474، 3473، س٥َّٕـــ

3480 ،3619 

، 1811، 1703، 1123، 1122، 1110، سٍٛار

1829 ،2352 ،2392 ،2469 ،2477 ،2543 ،

2544 ،2545 ،2565 ،2569 ،2588 ،2590 ،

2591 ،2605 ،2641 ،2817 ،2999 ،3049 ،

3050 ،3212 ،3213 ،3214 
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 ع

ــياهلل ا٘ٞــب٢ٍ ، 1867، 1866، ػــبثَثٗ ٭ج

1875 ،1920 

، 1233، 531، 417، 140، ػج٤َُ -ػجَئ٥ُ 

1597 ،1651 ،1932 ،1939 ،2222 ،2572 ،

3245 ،3273 ،3274 ،3282 ،3284 ،3300 ،

3301 ،3338 ،3794 

ــز ، 3477، 3475، 3474، 3473، ػِج٥ّـــ

3480 ،3619 

 3819، 3686، ػَػ٥ٔ

 4021، )٫( ػٮفَ

 671، ػٓ

 327، 314، ػٙية اثٗ ٥َٞ٘

 1179، ػ٥ٙي

 1353، 1259، ػٟٛى

 ؽ

 4897، 1217، 1216، ؿبٜ ُِْٔ

 1226، ؿبٜ ٭ٖفبٖ

 2890، ؿٍُِ

 ف  

 858، كبسٓ

 3409، بىصك

 4897، 4479، ؼَك

 1492، كَّٔ

 1023، 530، كَا

ــَْ ، 2147، 769، 762، 756، 713، 711، ك

2155 ،2165 ،2177 ،4894 ،4895 ،4903 

 863، كٖبْ اِي٤٘ٗ

 4545، 4003، 796، 720، 219، كٖٗ )٫(

 2109، اثٗ ٤ِ٤ي -كٖٗ 

، 4015، 4004، 796، 220، كٖـــــ٥ٗ)٫(

4017 ،4546 ،4925 

 727، كّت

 722، كِٕٜ

 1029، ك٥َٕا

 1307، 1305، ك٥ٕٚٝ

 1251، 944، كّٙب٘ٝ )إشٗ كّٙب٘ٝ(

، 3720، 3486، 1986، 1980، 1979، كـــٛ٘ا

3727 ،3734 ،4228 

، 330، 320، 291، 285، ٭ّـ٣ )٫(  -٥يٍ ك

335 ،427 ،435 ،735 ،796 ،1516 ،1538 ،

1725 ،2717 ،3157 ،3954 ،3973 ،3983 ،

3986 ،4000 ،4544 

ــفيٍ   ــيٍ ٝ ــ٣ )٫( -ك٥ ، 290، 206، ٭ّ

1255 ،2714 

 م  

 1721، 272، هشٗ

 4162، 4159، 4146، هَلبئ٥ُ

 َ ، 4429، 4422، 4416، 4383، 129، ه٢ــ

4439 ،4452، 4501 ،4517 ،4560 ،4572 ،

4573 ،4612 ،4673 ،4678 ،4683 ،4687 ،

4689 ،4838 ،4840 ،4844 

، 2374، 2372، 2147، 1083، 1000، ه٥ُّ

2849 ،3336 ،3338 ،3791 ،3791 ،3792 ،

3802 ،4463 

 1235، ه٥جَ

 97، اِٖٙبَه٥

 ى

 2872، 4742، 3851، 3850، 1005، ىاٚٚى
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 1538، ىػ٘بَ

 2382، ىٍهز ٥ٛث٣

ً 

 3979، ًٚاِفمبٍ

 3216، 2659، 1234، ًٚإِٙٗ

 202، ًٚا٤ٍِٛٙٗ

ٍ 

 327، 314، ٍث٬٥ اثٗ هظ٥ٓ

 3823، ٍك٥ٕٝ

 861، ٍٕشٓ

 4549، ١ٍب )٫(

 2223، ٍٚف ا ٥ٔٗ

ٍْٚ ،683 ،727 ،730 ،833 

ُ 

ــٍٛ ، 2817، 2543، 1703، 1122، 1110، ُث

3049 ،3851 ،3852 

 1549، ُث٥َ

 3854، 3850، 1011، بُو٤َ٘

 1179، ي٤ُ

ٗ   –٤ُٗ اِٮجبى   ،اِٮبثـي٤ٗ)٫( ك٢ـَر ٤ُـ

222 ،4019 ،4547 ،721 

 290، 289، ٤ُٙت )ٓ(

ٓ 

 4943، ٕبل٣ ثٗ ٥ّٕٕبٖ

 1194، ٕبٜٚ

 1549، ٕٮي

 1549، ٕٮ٥ي

 4929، ّٕٕبٖ

، 1102، 1007، 1006، 751، 505، ٕــ٥ّٕبٖ

3190 ،3208 ،3239 ،3253 ،3357 ،3850 ،

3851 ،4464 ،4784 

 4105، ٕٕٓلبئ٥ُ

 485، 176، َٕٯ٥ٕ

ٗ 

 4481، 2827، 2604، 1717، 727، ٙبْ

 1179، ٙج٣ّ

 3368، ٙي٘اى

َٕٙ ،1170 ،4010 ،4925 

 ٝ ، 878، 764، 682، 494، 54، ٙــٛق ٘بٔــ

4421 ،4775 

 1170، ٥ٙجٝ

، 3734، 3719، 2087، 2071، 1916، ٥ٙض

3740 ،3741 ،3749 ،3750 ،3759 ،3772 ،

3773 ،3776 ،3782 ،3784 ،3787 ،3788 

 1731، 1723، ٥ٙن اثٛاِٮج٘بٓ

 4203، ٥ٙن ٝٙٮبٖ

 4440، 4439، ٥ٙن ٭جياهلل ٣ٕٛ٥

 4517، 4012، 281، ٥ٙن ف٤َياِي٤٘ٗ ٭٦ّبٍ

 425، ٥ٙن ٔلٕ٘ي ِٔىلب٣٘

ــ٦٥بٖ ، 3324، 3323، 1994، 1991، ٙـــ

3325 

ٛ 

 230، ٝبكت أِِّبٖ

 4547، 721، 223، ٝبىق )٫(

 3789، 1010، ٝبِق

 3471، 3461، ٝوَائ٥ُ

 4447 ،ٝوَٜ

ــي٤٘ك  ــٛثىَ -ٝـ ، 1177، 1170، 197، اثـ

3932 ،3933 ،3934 ،4541 

 4898، 49، ٝفب
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 863، ٝالف اِي٤٘ٗ

 609، ٍٝٛإَاف٥ُ

٣ 

 1193، ٥بق و٢َٖ

ــبِج٣ ، 871، 820، 494، 233، 114، 54، ٥ـ

1524 ،1688 ،1831 ،2510 ،2521 ،3672 ،

4036 ،4420 ،4606 ،4824 ،4866 

 1410، 6، ٥بَٞ

 1549، ٥ّلٝ

ٝ٥ ،121 ،160،1124 ،1501 ،1783 

، 1703، 1378، 369، 251، 136، ٥ـــــٍٛ

2178 ،2182 ،2183 ،2190 ،2192 ،2195 ،

2200 ،2217 ،2218 ،2399 ،2552 ،2975 ،

3849 ،4204 ،4271 ،4479 

 4440، 4439، ٣ٕٛ٥، ٥ٙن ٭جياهلل

 3959، 2604، ٥َ٥ٝجٓ

٫ 

 3263، 3257، 3254، 1010، ٭بى

 1131، ٭ب٤ٚٝ

 720، ٭ج٘بٓ

 1605، جياِٮ٤ِِ٭

 4326، 4230، 2419، 1916، ٭جياهلل

 2565، ٭جياهلل ثٗ ٕالْ

ــبٖ ، 1548، 716، 613، 612، 205، ٭ظٕـــ

1604 ،3949 ،3950 ،3958 ،3999 ،4543 

 1717، ٭َاق

 833، ٭َة

 4899، ٭َفبر

 592، ٭ٍِائ٥ُ

 4551، 4025، 226، ٭ٖى٢َ )٫(

 452، 281، ٥ٙن ف٤َياِي٤٘ٗ -٭٦ّبٍ 

، 3063، 3027، 3007، 3001، 2999، ٭فّبٖ

3069 ،3074 ،3075 ،3088 ،3088 ،3100 ،

3102 ،3105 ،3115 ،3117 ،3118 ،3130 ،

3131 ،3133 ،3134 ،3138 ،3139 ،3179 ،

3180 ،3190 ،3209 ،3210 ،3215 ،3223 ،

3225 ،3230 ،3233 ،3239 ،3240 ،3251 ،

3267 ،3364 ،3400 ،3949 

 1087، ٭ىَٔٝ

 2783 ،2713، 2712، ٭ّمٕٝ

ــ٣ )٫( ، 418، 311، 291، 220، 210، ٭ّــ

420 ،421 ،429 ،595 ،1254 ،1257 ،

1258 ،1273 ،1288 ،1539 ،1543 ،1858 ،

3972 

 721، ٭٣ّ ٤ُٗ اِٮجبى )٫(

 4022، 224، )٫( ٭٣ّ ٣ٕٛٔ ١ٍب

 3939، 1604، 1177، 716، 200، ٭َٕ

 1605، ٭َٕ ٭جياِٮ٤ِِ

 1179، ٭َٕٚ

 595، ٭ٙشَ

، 1830، 1703، 1243، 1012، 138، ٭٣ٖ٥

3856 ،3898 ،3923 ،4465 

 ف

 1194، فبٍٓ

 3940، 1548، فبٍٚق

 1429، 833، 730، فَٓ

ــٖٛ ، 3368، 1083، 1009، 952، 250، فَ٭

3655 ،3846 ،3848 

 1707، 1127، فَلبٖ
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 3023، فَٞبى

 ق

ــُ ، 3764، 3760، 3758، 3742، 3740،لبث٥

3772 ،3776 

 1410، 6، لبٕٓ

، 4132، 3532، 485، 186، 176، لـــــبف

4134 ،4147 ،4159 ،4160 ،4161 ،4163 ،

4178 ،4190 ،4192 ،4195 

 1594، لجبى

، 3441، 3834، 3000، 2977، 2968، ليٓ

4487 

، 1129، 1127، 614، 613، 352، لـــــَآٖ

1131 ،2531 ،3951 ،3953 ،4081 ،4543 ،

4668 

 1727، 1725، 1724، ل٤ِٚٗ

 729، ل٥٘ٛ٘ٝ

 3945، ل٥َٞ ٣ٍٔٚ

 ن

 4548، 368، ٫(وب٩ٓ )

 4016، 4013، 4011، 4005، 221، وَثال

 1730، 1724، ؤَبٖ

 1193، و٢َٖ

 2589، 2588، وٮت ا كجبٍ

، 2089، 2088، 856، 548، 188، وٮجـــــٝ

2090 ،2091 ،2093 ،2104 ،2105 ،2145 ،

4479 ،4889 ،4896 

، 2213، 2183، 2182، 2179، 1083، وّــ٥ٓ

2216 ،2217 ،2232 ،2268 ،2278 ،2315 ،

2338 ،2346 ،2351 ،2364 ،2372 ،2378 ،

2387 ،2395 ،2396 ،2441 ،2502 ،2652 ،

3845 ،3925 ،4201 ،4436 ،4464 

 4544، 736، 735، 596، وٛطَ

 1312، و٥ٛاٖ

َ 

٣ّ٥ِ ،66 ،113 ،473 ،1666 ،1769 ،1772 ،

1774 ،2174 ،2180 ،3022 ،4731 ،4732 

ْ 

، 773، 743، 735، 244، ٔظٙــ٢ٛ ٔٮٙــ٢ٛ 

835 ،2531 ،2533 ،2538 ،2539 

ــ٣ )٫( ، 529، 324، 312، 287، 22، ٔؼشجـ

766 ،1075 ،1178 ،1420 ،2105 ،2490 ،

2554 ،2616 ،2623 ،2677 ،2731 ،4278، 

ــٖٛ ، 1771، 1770، 473، 113، 66، ٔؼٙــ

2174 ،2180 ،3022 ،3290 ،4648 ،4730 

 572ٔؼٛٓ، 

، 568، 228، 193، 116، 6، ٔلٕ٘ــــي )ٛ(

803 ،1307 ،1319 ،1360 ،1410 ،1417 ،

1433 ،1709 ،1929 ،1951 ،2039 ،2058 ،

2075 ،2152 ،2344 ،2358 ،2359 ،2386 ،

2389 ،2394 ،2398 ،2400 ،2419 ،2430 ،

2441 ،2459 ،2490 ،2494 ،2527 ،2630 ،

2915 ،2936 ،2939 ،2956 ،2963 ،3292 ،

3310 ،3374 ،3868 ،3914 ،4026 ،4046 ،

4121 ،4125 ،4140 ،4171 ،4198 ،4225 ،

4230 ،4233 ،4326 ،4330 ،4519 

 791 ٔلٕ٘ي اث٥ٍٛى٢، 

 2101، 303ٔي٤ٙٝ، 

، 1536، 380، 312، 219، 211، َٔس٣٢ )٫(

1544 ،1545 ،3958 ،3979 ،3980 ،3982 ،

3989 

 1604، َٔٚا٥٘بٖ
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َٜٚٔ ،4898 

ٓ٤َٔ ،1012 

 425،  ٔلٕ٘ي –ِٔىلب٣٘ 

 4741، 4028، 3857، 2608، ٥ٖٔق

 2148،ٔٚب٭َ

 765، 117، ٘بٔٝٔٚٛ٘ق

ــَ،  ، 1668، 1554، 680، 678، 498ٔٞـــ

1717 ،2914 ،3003 ،3447 ،4229 ،4718 

، 209، 206، 49، 41، 29، )ٛ( ٔٞــــ٦ف٣

211 ،260 ،262 ،268 ،278 ،376 ،398 ،

436 ،447 ،449 ،459 ،469 ،487 ،527 ،

571 ،596 ،668 ،695 ،720 ،724 ،827 ،

1023 ،1033 ،1072 ،1089 ،1096 ،1136 ،

1238 ،1243 ،1279 ،1300 ،1498 ،1536 ،

1592 ،1667 ،1778 ،1808 ،1810 ،1824 ،

1832 ،1984 ،2087 ،2097 ،2102 ،2177 ،

2204 ،2413 ،2444 ،2445 ،2459 ،2485 ،

2501 ،2545 ،2566 ،2567 ،2590 ،2592 ،

2700 ،2728 ،2744 ،2771 ،2807 ،2993 ،

3071 ،3073 ،3078 ،3085 ،3268، 3309 ،

3401 ،3445 ،3735 ،3790 ،3805 ،3806 ،

3868 ،3901 ،3921 ،3923 ،3927 ،3930 ،

3944 ،3967 ،3970 ،3997 ،4009 ،4116 ،

4118 ،4199 ،4207 ،4248 ،4328 ،4538 ،

4623 ،4668 ،4708 ،4928 

 4012٘بٔٝ، ٥ٞٔجز

 1858 ٔٮبً،

 4442، ٔمبْ اثٗ ىاٚٚى

 4484ٔمبْ، 

ــٝ ، 2129، 2127 ،2126، 2110، 683، ٔىّـ

2141 ،2156 ،2604 ،3956 ،3959 ،4943 

، 3697، 3186، 2656، 1799، بعٍٔٙٞٛ كّّ

4279 ،4737 ،4816 

 4552، 4026، 230، 227، ٟٔي٢ )٫(

 ٣ٕٛٔ-  ٖ ، 251، 138، 135، ٣ٕٛٔ ٭ٕـَا

287 ،951 ،952 ،993 ،1009 ،1016 ،

1017 ،1224 ،1243 ،1703 ،1830 ،2178 ،

2178 ،2187 ،2188 ،2191 ،2196 ،2203 ،

2209 ،2210 ،2211 ،2212 ،2216 ،2228 ،

2240 ،2245 ،2248 ،2249 ،2252 ،2269، 

2271 ،2277 ،2284 ،2289 ،2294 ،2308 ،

2317 ،2319 ،2327 ،2331 ،2366 ،2395 ،

2399 ،2406 ،2428 ،2431 ،2432 ،2440 ،

2443 ،2447 ،2449 ،2475 ،2477 ،2482 ،

2486 ،2509 ،2544 ،2552 ،2553 ،3656 ،

3841 ،3842 ،3845 ،3848 ،3850 ،3925 ،

4201 ،4270 ،4271 ،4283 ،4463 

 292، ٣ٕٛٔ ثٗ ٭٣ّ

 4022، 224(، ٣ٕٛٔ وب٩ٓ )٫

 1578، 821، 814، 769ٔٛ ٘ب ػالَ اِي٤٘ٗ، 

، 1046، 950، 825، 728، 244، ِٔٛـــــ٢ٛ

1575 ،1683 ،3604 ،4283 ،4283 

 2552، 2210، ٥ٔمبر

 4365، 4345،  ٥ٔ1932ىبئ٥ُ، 

ٖٕٛ٥ٔ ،1984 

 4899، ٥ٔٙب )٣ٙٔ(

ٖ 

 4882، 766، 49٘بٔٝ(، ٘ب١ٔ ٙٛق )ٙٛق

ــَٚى، ٕ٘ 276 ،1000 ،1083 ،3797 ،3800 ،

3801 
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 2617، 1744، 567 ٘ٞب٢ٍ،

 4550، 4025، 225 ٘م٣ )٫(،

 311، ٘ٛف اَِجىَب٣ِ

ــٛف،  ، 3719،3789، 3415، 3414، 997٘ــ

4463 

 4061٘ٛاكبئ٥ُ، 

 ،ُ٥٘503 ،512 

ٚ 

 ٥1503ي، ِٚٓ

 2123ٚٓٞٓت اٙثٗ ٔٙؼ٘ٝ، 

 4724، ٤ٚ1244ٔ لَََٖ، 

 ٞـ 

 3747، 3726، 3719 ٞبث٥ُ، 

 796ٞب٣ٕٙ، 

 30ٞبٔبٖ، 

 1503ٞٔٚبْ، 

 315ٕٞٔبْ اثٗ ٭جبى، 

ــبْ،  ، 374، 372، 336، 330، 316، 285ٕٞٔـ

1646 ،2539 

 1010، 3789ٞٛى، 

٢ 

 4492، 4491، ٤إػٛع

 121، ٤ب٥ٕٗ

 4485، 2568، 2156، 713، ٤ظَة

 3850، 1011، ٤ل٣٥

 4925، 4010، 1170، ٤ِ٤ي

ٔ٤ ،121 ،160 ،1228 ،1501 ،1783 

، 1672، 1670، 1668، 1002، ٤ٮمــــــٛة

3808 ،3809 ،3810 ،4747 

 3075، 2959، ٥ّٕ٤وب

ٕٗ٤ ،1667 ،1858 ،3615 ،4481 

، 1340، 1305، 1140، 1136، 567، ٤ٟـــٛى

1399 ،1526 ،3000 

 2607، ٤ٛكّٙب

، 3333، 2997، 1669 ،1003، 678، ٤ٕٛــف

3362  ،3808 ،3809 ،3810 ،4747 ،4729 

ٔ٘ٛ٤ ،1008 ،3829 ،3839 
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 فَٟٕز ٔٙبث٬ ٚ ٔأهٌ 

 

 ٗ. 1354، ثب سَػمٍ ي سٶَٖٕ ُٔه اڅٮبثئه ٍَىمب، ؿبح ٽُٕبن، سَُان، لَآٖ ٔؼ٥ي -1

 ٗ. 1371آٔشٓ، َٕيٗ، سَُان، ي ، سَػمٍ ٭جياڅملم٘لَآٖ و٤َٓ -2

اوشٚابٍار   ّو٪َ ىٽشَ اثًاڅٺبٕڈ ځَػٓ، ډإٖا  ، ثب سؼئيسب٤ٍن د٥بٔجَ إالْي اثَإَڈ، آٔشٓ، ډلم٘ -3

 ٗ. 1359ي ؿبح ىاوٚڂبٌ سَُان، سَُان، 

ػچاي، اوشٚابٍار    3، آفشبة ٭َفبٖ )ٍإٞٙب٢ ١ٛٔـٛ٭٣ ٔظٙـ٢ٛ(  اثَإَمٕبن آډچٓ، ٕٕ٘ي ًٕٔٴ،  -4

 ٗ. 1377ؿبح َُٙ، 

 ٗ.1384، ډشَػڈ ٕٮٕي ٕجِٔبن، اوشٚبٍار ٍَىمب، سَُان، فًَٞٙ ا٦ٝالكبر اىث٣اثَډِ، اؽ. اڇ،  -5

 ٗ. 1336ػچي، إالډٍٕ، سَُان،  5 اِٞلبثٝ، فٔإياِغبثٝ ف٣ ٔٮًَاڅلٖه ٭ِّاڅي٘ٔه، ه اطَٕ، اثاث -6

 ، َٙٽز وٖجٓ ٽبوًن ٽشبة، سَُان، ثٓ سب.َٕاع اِمّٛةاثًوَٞ ډلم٘ي ثه ٹ٦بن،  -7

 ٗ. 1380، وَٚ ډَٽِ، سَُان، ٕبهشبٍ سإ٤ُٚ ٔشٗاكميْ، ثبثټ،  -8

 ، ثٍ سٞلٕق ٕٮٕي وٶٕٖٓ، ُي٘اٍ، سَُان، ثٓ سب.ى٤ٛاٖ اٙٮبٍ اٍُل٣اٍُٹٓ ََيْ،  -9

 ڇ. 1959، ډٞل٘ق سلٖٕه ٔبُٔؼٓ، آوٺٌَ، ٔٙبلت اِٮبٍف٥ٗ اٵالٽٓ، -10

 ٗ. 1345، ٥ًٍُْ، سَُان، هب٘ياٖ ٘ٛثوش٣اٹجبڃ، ٭جبٓ،  -11

 ڇ.  1965، ٥جٮّ اڅظبډىٍ ٭ٌَٚ، اڅم٦جٮّ اڅپبسًڅٕپّٕ، ثَٕير، إِٙؼية څًٔٔ ډٮچًٳ اڅًٕٖ٭ٓ، اال -12

ػچي، ىاٍاڅٶپاَ،  2، اِؼب٬ٔ اِٞغ٥َ ف٣ اكبى٤ض اِج٥َٚ ا٤ٌَِٙاڅ٥ًٕٖٓ، ٭جياڅَكمه ثه اثٓ ثپَ،  -13

 ثَٕير، ثٓ سب.

 ٷ. 1321َٞ، اڅٺبٌََ، ، ډ٦جٮّ هَّٕٔ ٭بډَِ ثملَيّٕ ډػب٬ٔ اِٞغ٥َاډبڇ اڅلبٵ٨ اڅ٥ًٕٖٓ،  -14

، ثٍ ٽًٙ٘ ڇ. ىٍئ٘، اوشٚابٍار ػبئايان،   ى٤ٛاٖ وبُٔ ا٥َٔ هَٖٚ ى٢ّٛٞاډَٕهَٖي ىَچًْ،  -15

1343 .ٗ 

، ثٍ اَشمبڇ ډلم٘ي سٺٓ ډايٍٓ ١ٍاًْ، ثىڂابٌ سَػماٍ ي وٚاَ ٽشابة،       ى٤ٛاٖ اٙٮبٍ ا٢ٍٛ٘اوًٍْ،  -16

 ٗ. 1320سَُان، 

 ٗ. 1340ٮٕي وٶٕٖٓ، اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، ، سٞلٕق ٕى٤ٛاٖ اٚكي٢ َٔاغ٣ايكيْ ډَاٱٓ،  -17

، څٕين، ثَٔڄ ٔٮؼٓ إِفَٟٓ  ِفب٧ اِلي٤ض اِٙج٢ٛډه اڅمٖشَٚٹٕه،  هٔؤ. ْ. يِوٖٙىټ ي ػمب  -18

 ڇ.   69-1936

، سؤَغ ٝيٹٓ ػمٕاڄ اڅٮ٦ابٍ، ىاٍاڅٶپاَ،    ٝل٥ق اِجوب٢ٍثوبٍْ، اثً٭جياهلل ډلم٘ي ثه إمب٭ٕڄ،  -19
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 ٷ.   1421اڅ٦جٮّ االيڅٓ، ثَٕير، 

 ٗ. 1316ػچي، سَػمٍ ٍٕٙي ٔبٕمٓ، سَُان،  4، سب٤ٍن اىث٣ ا٤َاٖثَاين، اىياٍى،  -20

اثاه   ، ثٍ اَشمبڇ ىٽشَ ډلم٘ي ډٮٕه، اوشٚبٍارثَٞبٖ لب٬٥ثََبن، ډلم٘ي كٖٕه ثه هچٴ سجَِْٔ،  -21

 ٗ. 1342ٕٕىب، سَُان، 

 ، ثٓ وب، ثٓ سب.٥ٗاِٮبٍف٥ٗ إٕبء إِؤ٥ٙٔٗ ٚ آطبٍ إِٞٙف ٗٔٞيثٲياىْ، إمب٭ٕڄ دبٙب،  -22

، ثٍ اَشمابڇ ىٽشاَ كٖاه ٕابىار     آسٚىي٠ آًٍثٕڂيڅٓ، څ٦ٶٮچٓ ثٕڀ ثه آٹب هبن )آًٍ ثٕڂيڅٓ(،  -23

 ٷ. 1336وبَْٝ، اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، سَُان، 

، َُٔ و٪َ ډلم٘ي ىثَٕٕٕبٹٓ، ٽشبثٶَيٙآ هٕ٘ابڇ،   فًَٞٙ آ٘ٙيٍاع« ٙبى»ډشوچٜ ثٍ ، دبىٙبٌ، ډلم٘ي -24

 ٗ. 1335سَُان، 

َبْ ٭٦ّبٍ(، دْيَٚڂبٌ ٭چًڇ اوٖابوٓ ي  )ٙٮَ ي ٭َٵبن ي اوئٍٚ ى٤ياٍ ثب ٥َٕٕٯٍوبډيأٍبن، سٺٓ، دً -25

 ٗ. 1386ډ٦بڅٮبر ٵََىڂٓ، ؿبح ؿُبٍڇ، سَُان، 

)ٙٮَ ٵبٍٕٓ ي ٕابهز ٙاپىٓ ىٍ ٙاٮَ ډًڅاًْ(، اوشٚابٍار       ىٍ ٕب١٤ آفشبة، ___________ -26

 ٗ. 1380ٕوه، سَُان، 

، اوشٚابٍار ٭چمآ ي ٵََىڂآ،    ٞب٢ ٍٔـ٢ِ ىٍ اىة فبٍٕـ٣  بٍِٖٔ ٚ ىإش، ___________ -27

 ٗ.1367سَُان، 

 ّډا ، ثب ډٺي٘وّٚبف ا٦ٝالكبر فٖٙٛسُبوًْ، اڅٕٚن االػڄ اڅمًڅًْ ډلم٘ي ا٭چٓ ثه ٭چٓ اڅشُبوًْ،  -28

 ڇ. 1967إشبى ػالڃ اڅي٘ٔه َمبٔٓ، ٽشبثٶَيٙٓ هٕ٘بڇ، سَُان، 

 ٗ. 1379ؿبح ًٕڇ، سَُان،  ، اوشٚبٍار ٕوه،فًَٞٙ وٙب٤برطَير، ډىًٍٞ،  -29

 ٗ. 1380، وَٚ ٵَىيٓ، سَُان، فًَٞٙ ا٦ٝالكبر ٚ سٮ٤َفبر )٘فب٤ٔ اِفٖٙٛ( ،طَيسٕبن، ثَُيُ -30

طٕبٍاِمّٛة فـ٣ ا٢ِٕـبف ٚ   ډىًٍٞ ٭جياڅمچټ ثه ډلم٘ي ثه إامب٭ٕڄ،   ًاڅظٮبڅجٓ اڅىٕٖبثًٍْ، اث -31

 َا . ٷ. 1348 اڅىَٚ، ٬ يڅچ٦ج ډَٞ ٔؼًْ، سلٺٕٸ ډلم٘ي اثًاڅٶ٢ڄ اثَإَڈ، ىاٍ إِٖٙٛة

دًٍ، ډُيْ سًكٕيْ ّډ، ثٍ اَشمبڇ ي ډٺي٘٘فلبر ا ٘ٔ ٔٗ ك٢َار اِميٓػبډٓ، ٭جياڅَكمبن،  -32

 ٗ. 1336سَُان، 

ٖ  ډ٦ٞٶٓ ثه ٭جياهلل،  ،ډبست ؿچجٓكبػٓ هچٕٶٍ،  -33 ، وٚف اِ٪ٖٙٛ ٭ٗ ؤٕب٣ٔ اِىشـت ٚ اِفٙـٛ

 ڇ. 1990ىاٍاڅٶپَ، ثَٕير، 

، ثٍ اَشمبڇ ډلم٘ي ٹِئىآ ي ىٽشاَ ٹبٕاڈ    ى٤ٛاٖ كبف٨اڅي٘ٔه ډلم٘ي،  كبٵ٨ َٕٙاُ، هًاػٍ ٙمٔ -34

 ٗ. 1363ٱىٓ، اوشٚبٍار ُي٘اٍ، سَُان، 

 ٔه ٭جاياڅَئٳ ثاه سابع اڅٮابٍٵٕه ٭چآ ثاه ُٔاه اڅٮبثائه،        اڅاي٘ اڅلياىْ اڅمىابيْ اڅٺابََْ، ُٔاه    -35

 ٷ.   1321ٌََ، ډَٞ، اڅٺب سٔ، )ىٍ كبّٕٙ ػبډ٬ اڅٞٲَٕ(، ډ٦جٮّ هَّٕٔ ٭بډَِ ثملَيوُٙٛاِلمب٤ك

 ڇ. 1988ء، ىاٍ اكٕب، ثَٕير، ٔٮؼٓ ا ىثبكمًْ، ٔبٹًر،  -36
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، اوشٚبٍار وبَٕاي، سُاَان،   فًَٞٙ ١ٛٔٛ٭٣ لَآٖ ٔؼ٥يٵبوٓ، ٽبډَان،  –هَډٚبَٓ، ثُبءاڅي٘ٔه  -37

1380 .ٗ 

 ٗ.  1341، اوشٚبٍار اډَٕ ٽجَٕ، سَُان، ا٭الْ لَآ٣٘هِائچٓ، ډلم٘ي،  -38

 ٗ. 1375، اوشٚبٍار ٍيُوٍ، سَُان، ٞب٢ فب٣ٍٕٔٙ٪ٛٔٝچٓ، هِاوٍ ىاٍڅً، ډلم٘ي٭ -39

َ   هًاويډَٕ، ٱٕبص اڅي٘ٔه ثه َمبڇ اڅي٘ٔه اڅلٖإىٓ،   -40 ، ثاٍ ٽًٙا٘ ډلم٘اي    سـب٤ٍن كج٥ـت اِٖـ٥

 ٗ. 1353ىثَٕٕٕبٹٓ، ٽشبثوبوٍ هٕ٘بڇ، سَُان، 

ٓ هًاوٖبٍْ، آٹب ػمبڃ اڅاي٘ٔه،   -41 ٌ   7، س٥ٙٞفٙ غٍَ اِلىٓ ٚ ىٍٍ اِىّـ  سُاَان،  ػچاي، وبٙاَ ىاوٚاڂب

1366 .ٗ 

 ٗ. 1340، َٙٽز ؿبح ٽشبة آًٍثبٔؼبن، سجَِٔ، فًَٞٙ ٕوٍٙٛاٖدًٍ، ٫، هٕ٘بڇ -42

، اوشٚبٍار ىاوٚاڂبٌ سُاَان،   ٞب٢ وشبثوب١٘ َٔو٢ِفَٟٕز ٥ٔىَٚ ف٥ّٓىاو٘ دْيٌ، ډلمي سٺٓ،  -43

 ٗ. 1348سَُان، 

 ٗ.1382ب٥َٕ، سَُان، ، سٞلٕق اىياٍى ثَاين، اوشٚبٍار إاِٚٮَا ٓسٌوَىيڅشٚبٌ ٕمَٹىيْ،  -44

 ٗ. 1338، ثٍ َم٘ز ډلم٘ي ٍډ٢بوٓ، اوشٚبٍار هبيٍ، سَُان، اِٚٮَا ٓسٌوَ، ___________ -45

 ، ٕبُډبن څٲز وبډٍ، سَُان.ِغز ٘بٔٝ ىٞوياىَويا، ٭چٓ اٽجَ،  -46

، ثٍ ٽًٙ٘ ډلم٘ي ػٮٶَ سف٥َٖ اثٛاِفشٛف ٍا٢ٍُاُْ، اثًاڅٶشًف، كٖٕه ثه ٭چٓ ثه ډلم٘ي ٍاُْ،  -47

 ٗ. 1368َبْ إالډٓ، ډُٚي، ٺٓ ي ډلم٘ي ډُيْ وبٝق، ثىٕبى دْيَ٘ٔبك

، ثٍ اَشمبڇ ىٽشَ ډلم٘ي اډٕه ٍٔبكٓ، ثىڂبٌ سَػماٍ ي وٚاَ   َٔٝبىاِٮجبىٍاُْ، وؼڈ اڅي٘ٔه، )ىأٍ(،  -48

 ٗ. 1352ٽشبة، سَُان، 

، ثاٍ ٽًٙا٘ ډلم٘اي    فَٞٙـً غ٥ـبص اِّغـبر   ٍاډذًٍْ، ٱٕبص اڅي٘ٔه ډلم٘ي ثه ػاالڃ اڅاي٘ٔه،    -49

 ٗ. 1337ثَٕٕٕبٹٓ، اوشٚبٍار ډٮَٵز، سَُان، ى

 ٗ. 1344ثٍ اَشمبڇ َبوَْ ٽَثه، َٙف ٦ٙل٥٘بر، ٍيُثُبن ثٺچٓ َٕٙاُْ،  -50

 ڇ. 2005، ىاٍاڅٮچڈ څچمالٕٔه، ثَٕير، ا ٭الْاڅٍِٽچٓ، هَٕاڅي٘ٔه،  -51

 ٗ. 1369، اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، سَُان، اٍُٗ ٥َٔاص ٝٛف٥ٝٽًة، ٭جياڅلٖٕه، ٍُٔه -52

َب ي سمظٕالر ډظىاًْ(، اوشٚابٍار ٭چمآ،    ٍ)وٺي ي سٶَٖٕ ٹٞ٘ثلَ ىٍ وُٜٛ ، _____________ -53

 ٗ. 1378سَُان، 

ػچاي، اوشٚابٍار ٭چمآ،     2، )وٺي ي َٙف، سلچٕڄ ي س٦جٕٸ ډظىًْ(، َّٕ ٣٘ ،_____________ -54

 ٗ. 1374ؿبح ٙٚڈ، سَُان، 

ٓ ي ډٞا٦ٶٓ ٍكٕمآ، اوشٚابٍار ُډابن،     اثًاڅلٖه وؼٶ ّ، سَػماىث٥٘بر ؿ٥ٖز ٕبٍسَ، ّان دڄ،  -55

 ٗ.1369سَُان، 

 ٷ. 1317، ډ٦جٮّ اٹياڇ، إشبوجًڃ، لبٔٛٓ سَو٣ٕبډٓ، ٙمٔ اڅي٘ٔه،  -56
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 ٗ. 1367، اٵٖز اُ ٍيْ ؿبح ٭جياڅَكٕڈ، سَُان، َٙف ٔٙ٪ٕٛٔٝجِياٍْ، كبع ډالّ َبىْ،  -57

 ٗ. 1370ًٍُْ، سَُان، ، اوشٚبٍار ٥فًَٞٙ ِغبر ٚ ا٦ٝالكبر ٭َفب٣ٕ٘ؼ٘بىْ، ٕٕ٘ي ػٮٶَ،  -58

، سٞلٕق ي س١ًٕق ىٽشَ ٱالډلٖٕه ًٕٔاٶٓ، اوؼماه   ثٕٛشبٖ ٕٮي٢ٕٮيْ، ٕٙن ډٞچق اڅي٘ٔه،  -59

 ٗ. 1359إشبىان ُثبن ي اىثٕبر ٵبٍٕٓ، سَُان، 

، ثٍ ٽًٙ٘ ډ٪بََ ډٞٶّب، اوشٚابٍار ډٮَٵاز، سُاَان،    ى٤ٛاٖ ٕٮي٢ ٥َٙا٢ُ، ___________ -60

1340 .ٗ 

 ڇ. 1988، ىاٍاڅؼىبن، ثَٕير، ا ٖ٘بةجياڅپَٔڈ ثه ډلم٘ي، اڅٖمٮبوٓ، اثًٕٮي ٭ -61

 ٷ. 1373االََُ، ٹبٌََ، هٔ، ثٍ اَشمبڇ وًٍاڅي٘ٔه َٙٔجٍ، ػمب٥جمبر اِٞٛف٥ٕٝچمٓ، ٭جياڅَكمبن،  -62

ٔ ٚ َٙ لحم٘مٔا ٗمٔكي ٕىبٔٓ ٱِوًْ، اثًاڅمؼي ډؼييى ثه آىڇ، -63 ، ثاٍ سٞالٕق ډايٍٓ    ٔٗمة ا٦َِ ٗؼة

 ٗ. 1359َان، سَُان، ١ًٍْ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سُ

 ٗ. 1336، ثٍ ٽًٙ٘ ډ٪بََ ډٞٶّب، اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، سَُان، ى٤ٛاٖ ٕٙب٣٤ ،___________ -64

 ٗ. 1345، ثىٕبى ٵََىڀ، سَُان، سف٥َٖ لَآٖ و٤ًٍَٕٓآثبىْ، اثًثپَ ٭شٕٸ وٕٚبثًٍْ،  -65

ٚڂبٌ سَُان، ، ىٽشَ ٔلٕٓ ډُييْ ي ىٽشَ ډُيْ ثٕبوٓ، ىاولٜٞ لَآٖ ٔؼ٥ي، ___________ -66

 ٗ. 1347سَُان، 

 ڇ.  1974، ىاٍاڅٶپَ، سب٤ٍن هّفب٥ًٕٕٓ، ػالڃ اڅي٘ٔه،  -67

، ډٺي٘ډٍ ي سٞلٕق ىٽشَ ػًاى وًٍثو٘، اوشٚابٍار هبوٺابٌ وٮماز    سب٤ٍن هّفب، ___________ -68

 ٗ. 1355اڅچُٓ، سَُان، 

 ٗ. 1361ْ، سَُان، ، ثٍ اَشمبڇ ٝبثَ ٽَډبوٓ، اوشٚبٍار ٥ًٌٍُّٚٗ ٍاُٙجٖشَْ، ٕٙن ډلمًى،  -69

 ٷ. 1274، ډَٞ، ٗٔمَٞاڅ ه٦ٔجباڅػچي، ىاٍ  2، ٥جمبر اِىج٢َٙٮَاوٓ،  -70

 ٗ. 1383، ٵَىيٓ، ؿبح ىَڈ، سَُان، ا٘ٛا٫ اىث٣ٙمٕٖب، َٕٕيٓ،  -71

 ٗ. 1380، اوشٚبٍار ٵَىيٓ، سَُان، ٕجه ٙٙب٣ٕ ٙٮَ، ___________ -72

 ٗ. 1377چي، ٵَىيٕٓ، سَُان، ػ 2، فًَٞٙ اٙبٍار اىث٥بر فب٣ٍٕ، ___________ -73

 ٗ. 1366، ٵَىيٕٓ، سَُان، فًَٞٙ س٥ّٕلبر، ___________ -74

ٝ اڅٮبثائه،  َٕٙياوٓ، ُٔه -75 ػچاي، ؿابح ٕاىڂٓ اٵٖاز اُ ٍيْ ؿابح ٕاىڂٓ،        2، ثٖشبٖ اِٖـ٥بك

 ٷ. 1315ٽشبثٶَيٙٓ ٕىبٔٓ، 

 ٗ. 1371، اوشٚبٍار ٵَىيٓ، سَُان، سب٤ٍن اىث٥بر ىٍ ا٤َاٖٝٶب، ًثٕق اهلل،  -76

 ، ٽشبثوبوّ ٕىبٔٓ، سَُان، ثٓ سب.َةٮاِ لغٔٔٙش٣ٟ ا ٍة ف٣ دًٍ، ٭جياڅَكٕڈ ثه ٭جياڅپَٔڈ، ٝٶٓ -77

 .1339كجٕت ٔٲمبٔٓ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان،  ،سف٥َٖ ٥ج٢َ ٥جَْ، ډلم٘ي ثه ػََٔ، -78

 ّداىؼڈ، ؿبدوبوا  )ألڅٶب٧ اڅٺَآن اڅپَٔڈ(، إالډٓ، ؿبح  إِٮؼٓ إِفَٟٓ٭جياڅجبٹٓ، ډلم٘ي ٵااى،  -79
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 ٗ. 1380ٹڈ،  ّومًو

، ثٍ سٞلٕق ىٽشَ ډلم٘ي١ٍاب ٙاٶٕٮٓ ٽايٽىٓ،    ٘بٔٝا٣ِٟ٭٦ّبٍ وٕٚبثًٍْ، ٕٙن ٵَٔياڅي٘ٔه ډلم٘ي،  -80

 اوشٚبٍار ٕوه، سَُان، ثٓ سب.

 ّؼچاي، سٞالٕق ډلم٘اي ٹِئىآ، ٽشبثوبوا     ډػچاي ىٍ ٔاټ    2، ا ٥ِٚبء ٓسٌوَ، ___________ -81

 ٗ. 1346ډَٽِْ، سَُان، 

، ثٍ ٽًٙ٘ سٺآ سٶ٢ّاچٓ، ډَٽاِ اوشٚابٍار ٭چمآ ي ٵََىڂآ،       ى٤ٛاٖ اٙٮبٍ، ___________ -82

 ٗ. 1366سَُان، 

، سٞلٕق ىٽشاَ ډلم٘ي١ٍاب ٙاٶٕٮٓ ٽايٽىٓ، اوشٚابٍار ٕاوه،       ٘ب٥ٞٔٝٔجز، ___________ -83

 ٗ. 1386سَُان، 

 ٗ. 1338ان، ، ثٍ اَشمبڇ ىٽشَ وًٍاوٓ يٝبڃ، اوشٚبٍار ُي٘اٍ، سَُ٘ب٥ٞٔٝٔجز، ___________ -84

، سٞلٕق ي سٮچٕٺبر ډلم٘ي١ٍب ٙٶٕٮٓ ٽيٽىٓ، اوشٚبٍار ٕاوه،  ا٦َٙٔ٥ّ٦ِك، ___________ -85

 ٗ. 1385سَُان، 

 .1370اوشٚبٍار إب٥َٕ، سَُان  ، سٞلٕق اكمي ٍوؼجَ،٦ٙٔك ا٥ّ٦َِ، ___________ -86

 ٗ.1376، ػچي، اوشٚبٍار َٕيٗ، ؿبح ًٕڇ، سَُان 3، ٘ب١ٔ ٙٮ٢َفًَٞٙ٭ٶٕٶٓ، ٍكٕڈ،  -87

ىأًٍٗ ٙبَٕه، اوشٚابٍار ػبئايان،    ّ، )ٕوىبن ػبئيان(، سَػمٟ٘غ اِجالغٝ ٭چٓ ثه اثٓ ٥بڅت، -88

 ٗ. 1356ؿبح ٙٚڈ، سَُان، 

، ډشَػڈ ىٽشَ ٕٕي ػٮٶَٙإُيْ، اوشٚابٍار ٭چمآ ي ٵََىڂآ،     ٟ٘غ اِجالغٝ، ___________ -89

 ٗ. 1378ؿبح ٙبوِىَڈ، سَُان، 

، ډٞل٘ق ىٽشَ ډلم٘ي ىثَٕٕٕبٹٓ، ٽشبثوبوّ ٕاىبٔٓ، سُاَان،   ٢َ ثّو٣ى٤ٛاٖ إشبى ٭ٙٞ٭ىَْٞ،  -90

1342 .ٗ 

 ٗ. 1330، اثه ٕٕىب، سَُان، سب٤ٍن سٞٛ٘ف ىٍ إالْٱىٓ، ىٽشَ ٹبٕڈ،  -91

 ٗ. 1334، اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، سَُان، اكبى٤ض ٔظ٢ٛٙٵَيُاوٶَ، ثي٬ٔ اڅِډبن،  -92

، ف٤َياِي٤٘ٗ ٔلٕ٘ـي ٭٦ّـبٍ ٥٘ٚـبث٢ٍٛ   َٙف اكٛاَ ٚ ٘مي ٚ سل٥ُّ آطبٍ ، ___________ -93

 ٗ. 1352ىَويا، سَُان، 

 ٗ. 1346، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان، سَُان، َٙف ٔظ٢ٛٙ ٤َٙف، ___________ -94

 ٗ. 1333، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان، سَُان، ٔأهٌ لٜٞ ٚ سٕظ٥الر ٔظ٢ٛٙ، ___________ -95

ي  ّډا ٵبٍٕٓ ثَ ٽشبة ُٙبة االهجابٍ(، ډٺي٘  )َٙفوّٕبر لٞبٍ د٥بٔجَ هبسٓ )ٛ( ٹب١ٓ ٹ٢ب٭ٓ،  -96

 ٗ. 1342سٞلٕق ډَٕ ػالڃ اڅي٘ٔه كٖٕىٓ اٍډًْ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان، سَُان، 

 سب. ، سلٺٕٸ ىٽشَ كٖه ٭جياڅٺبََ، ٹبٌََ، ثٓوشبة إِٮَاعاڅٺَْٕٚ، ٭جياڅپَٔڈ ثه ًَاُان،  -97

ٍ   سو٤َغ ٝيل٣ ،ٝل٥ق ّٖٔٓٹَْٕٚ وٕٚبثًٍْ، ډٖچڈ ثه كؼابع،   -98 ، ىاٍاڅٶپاَ،  ػ٥ٕـُ اِٮ٦ـب
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 ٷ.   1421االيڅٓ، ثَٕير،  لـجؤا

 .1355ػچي، سَُان، 2، اِلىٓ ٚ ا٦طبٍ ٌٗٔاِجلبٍ ٚ ٔي سفٌ٘ٔٹمٓ، كبع ٕٙن ٭ج٘بٓ،  -99

، ثاٍ اَشمابڇ إاشبى ػاالڃ اڅاي٘ٔه َمابٔٓ،       ٔٞجبف اِٟيا٤ٝ ٚ ٔفشبف اِىفب٤ٝٽبٙبوٓ، ٭ِّاڅي٘ٔه،  -100

 ٗ. 1367سَُان، 

 ٗ. 1377اوشٚبٍار إًٌ، سَُان، إِٮؼٓ إِفَٟٓ ٤٦بر اِمَآٖ اِى٤َٓ، ٕبٓ، ٽالوشَْ، اڅ -101

ػاًاى ډٞا٦ٶًْ، إاالډٍٕ،     ّػچي، سَػم 4، اَٝٛ وبف٣االٕالڇ ډلم٘ي ثه ٔٮٺًة،  حمٔٽچٕىٓ،  -102

 سَُان، ثٓ سب.

 ٗ. 1375، ؿبح ًٕڇ، اوشٚبٍار إًٌ، ٹڈ، اَٝٛ وبف٣اْ، ډلم٘ي ثبٹَ، ٽمٌَ -103

ػچاي، اوشٚابٍار ىاوٚاڂبٌ سُاَان،      7، فًَٞٙ ِغبر ٚ سٮج٥َار ٔظٙـ٢ٛ ٕٕ٘ي ٝبىٷ،  ځًََٔه، -104

 ٗ. 1354سَُان، 

ىاٍاڅوالٵٍ سُاَان، ډ٦جٮاٍ ډٕاَُا     ،، ؿبح ٕىڂَٓٙف ٌّٚٗ ٍاُالَٕؼٓ، ٙمٔ اڅي٘ٔه ډلم٘ي،  -105

 ٭جبٓ، سَُان، ثٓ سب.

 .1312وٓ، ثٓ وب، سَُان، ، سَػمٍ ٭جبٓ اٹجبڃ آٙشٕب٥جمبر ٕال٥٥ٗ إالْڅٕه دًڃ، إشبوچٓ،  -106

ٍ   )ډَاكڄ وٖوٍ ٙىبٕٓ ي ًٌٕٙ ٘مي ٚ سٞل٥ق ٔشٖٛډبٔڄ ََيْ، وؼٕت،  -107 -َابْ سٞالٕق وٖاو

 ٗ. 1369َبْ إالډٓ )إٓشبن ٹيٓ ١ًٍْ(، ډُٚي، َبْ ه٦ٓ ٵبٍٕٓ(، ثىٕبى دْيَ٘

 ٷ. 1382ػچي، ٽشبثٶَيٙٓ ػٮٶَْ، ډُٚي،  2، ك٥بر اِمّٛةډؼچٖٓ،  -108

 ڇ. 1983، ډإٍٖ اڅًٵبء، ثَٕير، ثلبٍا ٘ٛاٍبٹَ، ډؼچٖٓ، ډلم٘ي ث -109

، ثٍ اَشمبڇ ىٽشَ ًثإق اهلل ٝاٶب،   إَاٍاِشٛك٥ي ف٣ ٔمبٔبر ا٥ِٚن اث٣ ٕٮ٥ي ډلمي ثه ډىًٍ، -110

 ٗ.1360اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، سَُان، 

 ّؿبدوبوا ػچاي،   8)ٵٓ سَاػڈ اڅمٮاَيٵٕه ثبڅپىٕاٍ ي اڅچٺات(،     األىة ٤ًٍٔلبډيٍٓ، ډلم٘ي٭چٓ،  -111

 ٶٸ، سجَِٔ، ثٓ سب.ٙ

، ثٍ ٽًٙ٘ ډلم٘ي ٍيٙه، اوشٚابٍار إاب٥َٕ،   َٙف سٮَّفډٖشمچٓ ثوبٍْ، إمب٭ٕڄ ثه ډلم٘ي،  -112

 ٗ. 1363سَُان، 

، ثاٍ ٽًٙا٘ ډلم٘اي ىثَٕٕإبٹٓ،     اِمّـٛة  ِّٔ٘ډٖشًٵٓ، كمياهلل ثه اثٓ ثپَ ډلم٘ي ثه وٞاَ،    -113

 ٗ. 1338اوشٚبٍار ٥ًٍُْ، سَُان، 

 ٗ. 1350-1355، سَُان، ٞب٢ ؿبد٣ فب٣ٍَٕٟٕز وشبةفډٚبٍ، هبن ثبثب،  -114

ٍ  –)ا٭شٺبىار ډاٌاَت   ٞفشبى ٚ ٕٝ ّّٔز (ثٍ اَشمبڇ ي سٞلٕق) ډٚپًٍ، ډلم٘ي ػًاى -115 اْ ىٍ ٍٕابڅ

ثىڂبٌ ډ٦جً٭ابسٓ  ، َا . ٷ( 8ٵَٷ إالڇ(، اُ ٍيْ وٖوّ ډىلَٞ ثٍ ٵَى ٽشبثوبوّ ډچٓ دبٍٔٔ )اُ آطبٍ ٹَن 

 ٗ. 1337٭٦بٔٓ، 
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، )ثاٍ َٕدَٕاشٓ ٱالډلٖإه ډٞابكت(، ٙاَٽز      إِٮبٍف فب٣ٍٕ ٓىا٤َٱالډلٖإه،   ډٞبكت، -116

 ٗ. 1348َبْ ػٕجٓ، سَُان، ُٕبډٓ ٽشبة

 ٗ. 1371ػچي، اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، ؿبح َٚشڈ، سَُان،  6، فًَٞٙ فب٣ٍٕډٮٕه، ډلم٘ي،  -117

َ    2، ٞب٢ فب٣ٍٕفَٟٕشٛا٠ٍ وشبةډىِيْ، اكمي،  -118 َىڂآ، يُاٍر  ػچي، اوؼماه آطابٍ ي ډٶابهَ ٵ

 ٗ. 1374ٵََىڀ ي اٍٙبى إالډٓ، سَُان، 

 ٗ. 1350سَُان،  ،اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، ٭بِٓ آٍا٢ ٭جب٣ٕ ډىٚٓ، إپىيٍ ثٕټ، -119

ػچي، سَػمٍ ي  3، َٙف ٭جياڅجبٹٓ ځًڅذٕىبٍڅٓ، ٔظ٢ٛٙ ٔٮ٢ٛٙډًڅًْ، ػالڃ اڅي٘ٔه ډلم٘ي ثچوٓ،  -120

اوشٚابٍار يُاٍر ٵََىاڀ ي اٍٙابى إاالډٓ، سُاَان،      س١ًٕق ىٽشَ سًٵٕٸ َا . ٕجلبوٓ، ٕبُډبن ؿابح ي  

1374 .ٗ 

، ثاي٬ٔ اڅِډابن ٵَيُاوٶاَ، ٙاَٽز اوشٚابٍار ٭چمآ ي       َٙف ٔظ٢ٛٙ ٤َٙف، ___________ -121

 ٗ. 1373ٵََىڂٓ، سَُان، 

، ٙاَف ي سٞالٕق ىٽشاَ ډلم٘اي إاشٮالډٓ، اوشٚابٍار ُ٘ياٍ، سُاَان،        ٔظ٢ٛٙ، ___________ -122

1375 .ٗ 

، ثب سٞالٕق ي كًاٙآ ثاي٬ٔ    و٥ّّبر ى٤ٛاٖ ٕٙٔ سج٢ِ٤َ )ى٤ٛاٖ وج٥َ(، ___________ -123

 ٗ.1379إشبى ػالڃ اڅي٘ٔه َمبٔٓ، اوشٚبٍار ػبئيان، سَُان، ّډاڅِډبن ٵَيُاوٶَ، ډٺي٘

، ثٍ اَشمبڇ ي سٞلٕق ٍٔىًڅي وٕپچٖاًن، ٭چمآ ي وٚاَ ٭چاڈ،     ٔظ٢ٛٙ ٔٮ٢ٛٙ، ___________ -124

 ٗ. 1374ؿبح َٶشڈ، سَُان، 

ٍ  ٓوٚف ا َٕاٍ ٚ ٭ياهلل، جيْ، ٍٕٙياڅي٘ٔه ٵ٢ڄډٕ -125 ػچاي، ثاٍ اَشمابڇ ٭چآ اٝاٲَ       10، ا ثـَا

 ٗ. 1338كپمز، اثه ٕٕىب، سَُان، 

 ٗ. 1376، اوشٚبٍار ٭چمٓ، ؿبح ًٕڇ، سَُان، اىث٥بر ىإشب٣٘ډَٕٝبىٹٓ، ػمبڃ،  -126

 ٗ. 1373ډُىبُ، سَُان، ، اوشٚبٍار ٘بٔٝ َٞٙ ىإشبٖ ٣ٖ٤ٛ٘ٚاّٜډَٕٝبىٹٓ )ًياڅٺيٍ(، ډٕمىز،  -127

اِشّبع اِؼـب٬ٙٔٔ ِٙصٝـَٛ فـ٣ اكبى٤ـض     وبٝٴ، اڅٕٚن ډىًٍٞ ٭چٓ )ډه ٭چمبء االََُ اڅَٚٔٴ(،  -128

 ٗ. 1363آٵشبة،  ّػچي، وبَٙ وًٍډلم٘ي آهًوي ثبُ ٔبٍ، ځىجي ٹبثًٓ، ؿبدوبو 5، إََِٛ )ٛ(

اٹجبڃ، اوشٚابٍار ُثابن ي   ، سٞلٕق ٭جبٓ سؼبٍة اِّٖفووؼًاوٓ، َىييٙبٌ ثه ٭جياهلل ٝبكجٓ،  -129

 ٗ. 1357ٵََىڀ أَان، سَُان، 

، دٕٚڂٶشبٍ اُ َابوَْ ٽاَثه، سٞالٕق ډابٍْٔان ډًڅاٍ،      وشبة ا ٖ٘بٖ اِىبُٔوٖٶٓ، ٭ِِٔاڅي٘ٔه،  -130

 ٗ. 1377ىٽشَ ٕٕ٘ي ١ٕبءاڅي٘ٔه ىََْٕٚ، ٥ًٍُْ  اوؼمه أَان ٙىبٕٓ ٵَاوٍٖ ىٍ سَُان،  ّسَػم

ٽشبثٶَيٙآ ٵَيٱآ،   ػچاي،   2، َ ىٍ ا٤َاٖ ٚ ىٍ ُثـبٖ فبٍٕـ٣  سب٤ٍن ٘٪ٓ ٚ ٘ظوٶٕٖٓ، ٕٮٕي،  -131

 ٗ.1344سَُان، 

 ٗ. 1355)وب٩ڈ اال٥جبء(، هٕ٘بڇ، سَُان،  فًَٞٙ ٘ف٣ٖ٥وٶٕٖٓ، ٭چٓ اٽجَ،  -132
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، ثٍ اَشمابڇ ٭چآ اٝاٲَ كپماز، ٽشبثٶَيٙآ ډىاًؿَُْ،       ٔؼبِٔ اِٙفبئٔوًأٓ، اډَٕ٭چَٕٕٚ،  -133

1363.ٗ 

، ثٍ اَشمبڇ ٭جياڅلٖٕه وًأٓ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان، سَُان، َ ٍك٣ٕ٥ٔأطوُبيويْ، ٭جياڅجبٹٓ،  -134

1381 .ٗ 

، ثاٍ اَشمابڇ كجٕات    لٜٞ ا ٘ج٥بوٕٖبثًٍْ، اثًإلبٷ اثَإَڈ ثه ډىًٍٞ ثه هچٴ اڅىٕٖبثًٍْ،  -135

 ٗ. 1340ٔٲمبئٓ، ثىڂبٌ سَػمٍ ي وَٚ ٽشبة، سَُان، 

، اوشٚابٍار  ٍثبٕشبٖ لّٮ١ ًار اٍِٞٛ، ىّ ٞٛٗ: ىأظ٢ٛٙ ٔٮ٢ٛٙسف٥َٖ اڅي٘ٔه، ػالڃ، َمبٔٓ -136

 ٗ. 1356آځبٌ، سَُان، 

)ىٍ ساًأٍن   سؼبٍة اِّٖفَىييٙبٌ ووؼًاوٓ، َىييٙبٌ ثه ٕىؼَ ثه ٭جياهلل ٝبكجٓ ووؼًاوٓ،  -137

هچٶب ي يٍُاْ أٚبن(، ثٍ سٞلٕق ي اَشمبڇ ٭جبٓ اٹجبڃ، ثٍ اَشمبڇ ىٽشَ سًٵٕٸ َاا . ٕاجلبوٓ، ٥ُاًٍْ،    

 ٗ. 1357سَُان، 

٘ ٥بََ آىٔىٍ ّ، سَػمٚاثٖش٣ٍ ٔشٖٛ، سٮبُٔ ٔشٖٛئچپٓ، ٽَٖٔشٕه،  -138 وبډاّ اىثٕابر   دًٍ، داْيَ

 .28ٽًىٻ ي وًػًان، ٙمبٍِ 

 ٗ. 1349، اوشٚبٍار ٥ًٍُْ، سَُان، لبٔٛٓ وشبة ٔميَٓبٽٔ، ػٕمِ،  -139

ډَٕٽجٕاَ،  ثاٍ اَشمابڇ ډ٪ابََ ډٞاٶب، اوشٚابٍار ا     ػچي،  2، ٔؼ٬ٕ اِفٞلبءهبن، ٹچَٓيأز، ١ٍب  -140

 ٗ. 1382سَُان، 

 ٗ. 1354، ىاوٚڂبٌ ٕذبَٕبن اوٺالة، سَُان، فٖٙٛ ثالغز ٚ ٝٙب٭بر اىث٣اڅي٘ٔه، َمبٔٓ، ػالڃ -141

 ٗ. 1341، اوشٚبٍار اډَٕٽجَٕ، سَُان، َٞٙ ىإشبٖ ٣ٖ٤ًٛ٘ٔوٖٓ، اثَإَڈ،  -142

 

 ٔؤِف ٘بٔٮّْٛ:ٚ  ٔؤِف ؿٙي  ٞب٢ وشبة

لم٘ي١ٍب وَْٕٞ، اوؼمه آطبٍ يډٶبهَ ٵََىڂآ، اوشٚابٍار ىاوٚاڂبٌ    َُٔ و٪َ ىٽشَ ډ اطَ آف٤َٙبٖ، -143

 ٗ. 1384سَُان، سَُان، 

ٔ ثٖشبٖ اِٮبٍف٥ٗ ٚ  -144 ٗ  تحفة ٔ )ډىشوات ٍيواٸ اڅمؼابڅٔ ي ثٖاشبن اڅٮابٍٵٕه ي       ا٤َِٕـي٤  تحفة

 ٗ. 1354ق اكمي٭چٓ ٍػبٔٓ، اوشٚبٍار ىاوٚڂبٌ سَُان، ه(، ډٞل٘ٔاڅمَٔي

 ٗ.1362ثَإَڈ آٔشٓ، اوشٚبٍار ٭چمٓ ي ٵََىڂٓ، سَُان، ډلم٘ي ا ّ، سَػمسب٤ٍن ٤ٮمٛث٣ -145

 ٗ. 1323، ثٍ ٽًٙ٘ ٭چٓ اٝٲَ كپمز، ثٓ وب، سَػ١ٕ ٔؼبِٔ اِٙفبئٔ -146

َا . ٷ( ثٍ سٞالٕق اكماي٭چٓ    713)ثَ إبٓ وٖوّ ډىلَٞ ثٍ ٵَى ډًٍم  هال١ٝ َٙف سٮَّف -147

 ٗ. 1349ٍػبٔٓ، ثىٕبى ٵََىڀ أَان، سَُان، دبِٕٔ 

َ    ، َُِٕٔٮبٍف ثٍِي إال٣ٔا ٓىا٤َ -148 اڅمٮابٍٳ   ٓو٪َ ډلم٘ي ٽب٩ڈ ډًًْٕ ثؼىاًٍىْ، ډَٽاِ ىأا

 ثٍِٿ إالډٓ.
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١ٍب كؼبُْ، ىٵشَ ډ٦بڅٮبر سابٍٔن ي ډٮابٍٳ   ، سَػمّ ٕٕ٘ي ډُيْ كؼبُْ، ٕٕ٘ي ٭چٍٍٓ ا هجبٍىٔ -149

 ٷ. 1419إالډٓ، ٹڈ، 

 ، اهًان اڅٞٶب، ىاٍ ٝبٍ، ثَٕير، ثٓ سب.ٍٕبئُ اهٛاٖ اِٞ٘فب -150

َب ي آطبٍ كپٕڈ ٕىبٔٓ( ثٍ ٽًٙا٘: ډلماًى ٵشاًكٓ، ٭چآ اٝاٲَ      )اوئٍٚ ا٢ ىٍ غ٤ٍِٛٙٝ٘يٜ -151

 ٗ. 1385ډلم٘يهبوٓ، اوشٚبٍار ٕوه، سَُان، 

 اْ وبٙىبهشٍ ىٍ ٭ُي ٝٶًْ()اُ ؤًٖىيٌ ٭بِٓ آٍا٢ ٝف٢ٛ -152

 ٗ. 1382، ثٍ َٕدَٕشٓ كٖه اوًٍْ، اوشٚبٍار ٕوه، سَُان، فًَٞٙ ثٍِي ٕوٗ -153

 ٗ. 1383، سٞلٕق ډچټ اڅٚٮَاء ثُبٍ، ىوٕبْ ٽشبة، سَُان، ٔؼُٕ اِشٛا٤ٍن ٚ اِمٜٞ -154

اثًاڅٺبٕاڈ دبٔىايٌ،    ّ)ٛ( (، سَػما اٽاَڇ  ٹٞبٍ ك٢َر ٍٕاًڃ  ٽچمبر )ډؼمً٭ٍ  ٟ٘غ اِفٞبكٝ  -155

 .1352اوشٚبٍار ػبئيان، ؿبح ايڃ، سَُان، 

 

 ٔمب ر:

 .28 اىثٕبر ٽًىٻ ي وًػًان، سَُان، ٙمبٌٍ ّوبډدْيَ٘ -1

 .4، ػچي 8 ِ، ډؼچّّ ٔٲمب، ٙمبٍاُ ٕٞياٖ سب و٥َٕٚكپمز، ٭چٓ اٝٲَ،  -2

دْيَٚآ، اوؼماه ُثابن ي اىثٕابر ٵبٍٕآ ثاب        –٭چمآ   ّوبډا )ٵٞڄ ٞب٢ اىث٣فُٞ ٘ب١ٔ دْٚٞ٘ -3

، ، سُاَان 16َمپبٍْ ډَٽِ سلٺٕٺبر ُثبن ي اىثٕبر ٵبٍٕٓ ىاوٚڂبٌ سَثٕز ډيٍٓ(، ٕبڃ ؿُبٍڇ، ٙامبٌٍ  

1386. 

شمبڇ ٭چٓ اٝٲَ ډلم٘اي هابوٓ، ٥اَف واً،     َوبډّ ىٽشَ ٕٕ٘ي ػٮٶَ ُٕٙيْ(، ثٍ ا)ػٚه٥ٟي٢ ٘ب١ٔ ٙ -4

 ٗ. 1374هبوّ يُاٍر ٵََىڀ ي اٍٙبى إالډٓ، سَُان،  ؿبح
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