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منِ الرَّحبِسمِیمِ اهللاِ الرَّح  
  

  ۀ آرام روانهاینام خوشت ما يا
   یچ نجسته است زذات تو نشانیکس ه

  و سموات وجود تو نگنجد در ارض 
  رغم عشق تو با فالك نشان گشت یت

  شد مظهر انوار تو انسان بهمه دور 
  از وصف ظهور تو و نور تو در انسان 

  دوست یقدم زدبره عشق تو ا) شمس ( تا 
  

  نهاجا يۀ مسروریاد تو سرمای يو  
  هرچند که دادند زذات تو نشانها 

  ت بقلوب و بجنانهایکن شده جایل
  پشت همه خم گشت از آن همچو کمانها 

  چ زمانها یاز او ه یهرگز نبود خال
  انها یل است بیمات است خردها و کل

  انها یده بعیچ ندیجز نور رخت ه
  ) نگارنده (                                               

ژه درونان یدت در دل ویدان شیهمتا فروغ چهرشیو ب یکتائیزدانا مهربانا بود همه از تست و بازگشت همه بتو ی  
ند زنده یتست نگو يخشنود يکه نه برا یند و سخنینجو یند و بجز راه مهر و دوستیتو نپو يجز بخشنود یده که راهیتاب

ند و روان داران روان تو ینها سپاس تو گویوندند رستیت پیهست يایمرده اند که بدر ينند و از خودیت بیاند که بر تو هست
 یکتا شناسیابد بزرگ پرمان تو هماره یبرتابد و جز تو ن یتیبتابد رو از دو گ یبتو سپارند آذرخش آتش مهرت در هر دل

  .ابدیدر ن یچ هستیدر گوهر آدم است که هر که گوهر خود نشناسد گوهر ه یگوهر هست
  مناجات 
ن یوسته از خزایت و امطار موهبت پیاه رحمت و عطیان میننده عالمیآفر يشگر مهربان ایندة بخشایبخشا يا  

 یرابیند جز آب رحمتت سینمایاظهار عطش م یستیقلوب بزبان فطرت با کمال عجز و ن یبخششت در نزو لست اراض
  .ندهد

رحمانا رحمت عامه . میوجود نزن يتو در واد عشق یب یم و قدمیاریاز برنیتوجه و ن یب یق ده که دمیتوفزدانا ی  
د تونرم یسخت را جز نغمات بلبالن چمن توح يدلها. وضاتت منفتح نمایما ابواب فیم و شامل فرما رحیات را عم

ما را  ير دلهایسلطان نص ير و ایربصیخب يا. دیربا یمت نمینرم را جز جلوات و انوار حسن قد یصاف يدلها. دینماینم
 ينوراالنوار و قادر قاهر رب نور ظاهر یسرور گردان توئ يرا سرال د یقیت آرام فرما و بظهور نور حققدرت یبتجل

  .نیمحمد و اله الطاهر یبمحبتک و صل عل یبطاعتک و باطن
ن تر نگارشها و یریست که شیده نیر پوشیر و محققان خبیت مظاهر دانشمندان بصیر نورانیبرخاطر محبت ذخا  

ر شرح احوال و تتبع اقوال بزرگان و نوابغ روزگار است بسا دانشمندان از یبخش ضما یر و روشنمشغول کنندة خاط
ت و زعماء قوم که احوال آنها و تراجمشان یانت و رؤساء روحانیان دیشوایحکما و علما و عرفا و شعرا و فضال و ادبا و پ

خ و یسندگان و نگارندگان تواریاد شده و نوی ز باختصارین ین و روشن و در بطون کتب و اوراق ثبت است و برخیمب
. مجمع الفصحاء. رالملوكیس. خ الوزراءیتار. اءیباختصاص بوده تذکره االول یخاص و مسلک یک را ذوقیتذکره ها هر 
ا یصنف است  کیر از یکث یکه متکفل شرح حال جماعت یسیداست تذکره نویپ. ره پرداخته اندیو غ تذکره الشعراء

 یو تمام یبنگارد و بخوب یل مستوفیکنفر نابغۀ بزرگ را در کتاب بطور تفصیتواند شرح حال ینگارد نمیم یخ عمومیتار
شرح  يه براینعصر و گاه در اعصار ماضینست که در ایا. ز باشدیاد کند که متضمن عمدة از آثار او نیاز او  یشرح حال
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مخصوص در  یب داده شده مانند کتابین و ترتیص تدومخصو يدفتر یا شاعر نامیا عارف بزرگ یکنفر دانشمند یحال 
ا خصوصاً در یران و یه چاپ شده پس از آن در ایف شده و ابتدا در روسیر که تألید ابوالخیشرح حال سلطان ابوسع

 ینها رساله هائیو جز ا يرازیو حافظ ش یول نعمت اهللاو شاه  يمعنو ينا و ابن رشد از حکما و مولویاحواالت ابن س
دهد و هم باعث عبرت و یقت و حق را در درون انسان پرورش میخ و تذکره عشق بحقیتار. افتهیف شده و انتشار یتأل
ن یرا آثار عرفا و متصوف یات فارسیندگان است و مخصوصاً قسمت عمدة ادبینش خوانندگان و آیاد دانش و بیازد
و مصلح  ین رومین عطار و جالل الدیدالدیخ فریو ش يغزنو یو سنائ يل آثار خواجه عبداهللا انصاریل داده از قبیتشک
و  یو هاتف اصفهان یو جام يرازیو حافظ ش یو عرف یو عراق یو مغرب ياوحد نعمت اهللاو شاه  يرازیش ين سعدیالد

 یرا مطابق ترجمه فخر داع ینعمان یانات دانشمند بزرگ شبلیاز ب يرهم و چقدر مناسب است که قدرینشاط و وصال و غ
  :دیران گویات ایخ ادبیا تاریم در کتاب شعرالعجم یاد کنی ینالیگ

قت شعر عبارت یجان چه حق یبود ب یه بود قالبدکه عنصر تصوف در آن شامل نشیتا وقت یفارس يشعر و شاعر  
  .وجود نداشته یش از تصوف اصال جذباتیاست از اظهار جذبات و پ

از عشق  یقیباشد از دولت عشق حقیوش و جذبه ماست که سرتاسر آن ج یقیاساس شالودة تصوف عشق حق  
  .نه ها را گرم ساختیشده و آتش آن تمام س یهم قدردان يمجاز

  :دیز گویو ن  
. ل رضا، فنایاست که باحساسات و جذبات عالقه و ارتباط دارند از قب ياکثر مقامات تصوف و عرفان طور  

ن ها هستند که روح یشود و همیدا میرو و جذبه و اثر پیر کالم ننمقامات قهرًا دیاستغراق و لذا در ذکر ا ،وحدت .تیمحو
  .شوندیشمرده م يشاعر

ش داشته یپ یو ثبت تراجم احوال رجال را از مدت زمان يز و نگارندة قاصر که ذوق تذکره نگارین ناچیلذا ا  
ر علما و حکما و عرفا یاهاشت و در آنکتاب از مشگن) خیشمس التوار( بنام  يقمر 1330در حدود سال  يتذکرة مختصر

  . دیاد کرد و بچاپ رسیرا باختصار  ياریو شعرا بس
از سخنوران  یف نمود و گروهیتأل) نامه سخنوران ( پس از آن چند سال قبل تذکرة از شعرا و ادباء معاصر بنام   

ثبت  يچند يرهایبا تصوباندازة که در دسترس داشت  يخ و ترجمۀ مختصریو تار يان عصر حاضر را با آثار شعریو دانا
که خود گرد آورده ام در  يزیات شمس تبریراً در مقدمه و خاتمه منتخبات کلید پس از آن اخیاوراق نمود و بچاپ رسان
مراحل داشته ام  نیکه در ا يسور و مقدور بوده نگاشته شده و با همه قصوریموالنا آنچه مل ترجمۀ حال و شرح مقا

  .از خواص و عوام افتاد یجمعدة خاطر یفوق پسند ينگارشها
ق و راغب آن شدم که شرح یعرفا و شعرا شا ينک مجدداً از مساعدت سعد اقبال در ضمن مطالعۀ تذکره هایا  

العرفاء و  ةن و قدویریالمولد و المسکن جمال المتاخ یاالصل اصفهان یطبس یرانیر ایگانه عارف کامل و شاعر شهیحال 
م یاز آثار نظم و نثر منتخب او نوشته تقد ير و نوادر روزگار است با ذکریاز مشاه یکیرا که » شاهینورعل«ن یالمرشد

  .طلبمیمتعال م يق از خدایبعالم عرفان وشعر وادب شده باشد و توف یم و خدمتینما یخوانندگان گرام
ست چه یناو باشد در دست  يو فضائل صور يکه بتواند کامال معرف مقامات معنو يادیز یاگرچه آثار قلم  

شتر عمر یعمر که ظاهراً تا حدود چهل ب ینمرد بزرگ بواسطۀ کمیز ایامده و نین رفته و بدست نیاو از ب ينگارشها یبعض
بگذارد و چون در  يرهما نداشته که آثار مهمتریو غ یروم يا مولویخ عطار یمانند ش يننموده و مسموم شده دوران عمر
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نان از خواص و عوام بوده و جور و ستم یذاء ظاهر بیمورد و طعن مخالفت ا ده هدف سهام مالم ویگزیهر جا مسکن م
جنات  يف کمتر داشته چنانکه آنمقدار از مثنویده و فرصت و فراغت خاطر در نگارش و تألیدیار از حکام وقت میبس

بغداد در آنزمان  يانفرمافرم) احمدپاشا( يش نوازیو درو يده همانا در اثر جانب داریالوصال که در بغداد برشتۀ نظم کش
او  ين آثار نثریباز هم یار ستوده ولیچند در جلد اول و دوم جنات الوصال بس یاتیرمزبور را در ضمن ابیبوده و ام

در  ياو صورت اجازه ا يز از آثار نثریمخصوص است و ن یتیاهم يح و دارایح و ملیار فصیمخصوصاً جامع االسرار بس
ده که یشاه مرقوم داشته بچاپ رس یمجذوبعل يکه برا یشاه همدان یف مرحوم مجذوبعلیمقدمه کتاب مرآه الحق تأل

رساند و چاپ رساله اصول و فروع و جامع االسرار و یم یبخوب يار عارفانه و فاضالنه است و مهارت او را در انشاء نثریبس
وان غزل و یاو د یآثار اوست و آثار نظم ل استقبال دانشمندان ازیق رمز دلیگر در اسرار اذکار و اوراد بطریرسالۀ د
در  یسها بوده و حتیجنات الوصال در عالم شعر و عرفان محل توجه و انظار شعرا و تذکره نو يعات و دو جلد مثنویترج

ز یاز شعرا انتخاب نموده اند از اشعار عراف نامبرده ن ينه و مجموعۀ اشعارینگ و سفکه ج یعصر خودمان هم اشخاص
وان اشعارش دو مرتبه بچاپ ینده اش گواه است دیکرده اند و اشعارش بر ذوق و حال و وجد و استغراق گوادداشت ی

  .دهیرس
ار در اجراء مقصد یبس یده و سعیبهرحال نفس گرم و جاذبۀ همت و محبت و علو طبع و اقسام صفات پسند  

او مسلم کل است  یت رحمانیو جمال آ یفۀ نورانایارشاد عباد با آنهمه فضل و کمال و استغراق در وجد و حال و ق یعال
شمار از صنوف فضال و ادبا و یار و دوستداران بیدر نفوس نموده و چه در آنزمان وجه بعد ارادتمندان بس یبیر عجیکه تاث

 ف نوابغ مهم و رجالید نموده اند و در ردیف و تمجیاندازه توص یاو را ب یدا نمود و همگیرهم پیحکما و عرفا و غ
  . قرار گرفته است یخیبزرگ تار

  مقدمه 
ر از ذکر یدر شرح حال عارف نامبرده ناگز یخیع تاریق و وقایل مقاصد و روشن ساختن حقایضاح مطالب و تکمیا يبرا

  .چند است یمطالب
  است  یهاللّ تشاه نعمیقه نورعلیطر

باشند و یم يعشر یاثن يهب جعفرمذ يقه داراینطریاست وعموم اهل ا نعمت اللهیقۀ یقه عارف نامبرده طریطر -1
 . ن بآنها خطاست و قطعاً ناصواب استیجز ا یهرگونه نسبت

  ه السالم یشاه تا حضرت رضا علیذکر سلسله نورعل
 یه السالم منتهید و نفساً بنفس بحضرت رضا علیداً بیل و ارشاد یقه تکمیشان در طریفه سلسلۀ اینطایبادعاء ا یول  

د و یو او مر یرضادکنیفۀ شاه علید و خلیو او مر يشاه هند ید معصومعلیفۀ سید و خلیاه مرشیق نورعلینطریگردد بایم
ثالث و  ینین محمد حسیفه شاه شمس الدید و خلیو او مر یمحمود دکن میرفه ید و خلیو او مر ین دکنیفه شمس الدیخل
فۀ ید و خلیو او مر ینین محمد الحسیشمس الد رشاهیفه مید و خلیو او مر ینیه اهللا حسین عطیرکمال الدیفۀ مید و خلیاومر
و او  یل اهللا ثانین محمد فرزند خلیرشاه شمس الدیفه مید وخلیواو مر یا محب اهللا ثانین ین محب الدیب الدیرشاه حبیم
فه ید و خلیرو او م ینیه اهللا حسین عطیرشاه کمال الدیفۀ مید و خلیو او مر یل اهللا ثانین خلیرشاه برهان الدیفه مید و خلیمر
و  نعمت اهللان یفه شاه نورالدید و خلیل اهللا و او مرین خلیرشاه برهان الدیفه مید و خلین محب اهللا و او مریب الدیرشاه حبیم

ن کمال یخ نجم الدیفه شید و خلیو او مر يخ ابوصالح بربریفه شید و خلیو او مر یافعیخ عبداهللا یفه شید و خلیاو مر
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د یخ ابوسعیفه شید و خلین و او مریخ ابومدیفه شید و خلید و او مرید سعیخ ابوالفتوح شهیفه شید و خلیو او مر یکوف
خ یفۀ شید و خلیو او مر يخ ابوالفضل بغدادیفه شیو خلد یو او مر يح ابوالبرکات بغدادیفۀ شید و خلیو او مر یاندلس

خ یفه شید و خلیو او مر یخ ابوالقاسم گرگانیش فهید و خلیخ ابوبکر نساج و او مریفه شید و خلیو او مر یاحمد غزال
خ یفۀ شید و خلیو او مر يرودبار یخ ابوعلیفۀ شید و خلیکاتب و او مر یخ ابوعلیفه شید وخلیو او مر یابوعثمان مغرب

د و بواب آستان حضرت یو او مر یخ معروف کرخیفه شید و خلیو او مر یسقط يفه سرید و خلیو او مر يد بغدادیجن
  .باشدیه السالم میالرضا عل یبن موس یثامن علامام 

  
  از بزرگان سالک مسلک تصوف بوده اند  ياریدر قرون مختلفه بس

که بآنها استدالل  ياریمۀ اخبار بسیذکر شجرة اهل عرفان در کتب مؤلفۀ خودشان و در تذکره ها شده و با ضم  
کنند و یت خود را اثبات میند حقینمایت در هر عصر مین وصاحبان اسرار والین ممتحنیمان کامل و مؤمنیبروجود اهل ا
ن و ین و متوسطیانبوه در هر عصر از متقدم یار و گروهیبس یم جماعتینگر یکه م یاسالم يعلما يخهایدر تذکره و تار

معتقد  ین راهند ولیرا هم اگرچه نه بر ا یم و گروهیابی یقت و تصوف مین را سالک مسلک طرین و معاصریمتأخر
ست بلکه از نقطۀ یگران نیا دیشاه یقۀ نورعلیو اثبات در طر یست و مقصد ما نفین یم چنانکه بر متتبع مخفیابی یان مشیا

داند که یم یم و هر شخص متتبع و با اطالعینگار یم یمطالب یو عرفان یاز آثار ادب یو روشن نمودن قسمت یخینظر تار
ا یگران در صحت یعرفان و دخ یار از مشایبس یکتبباشند و میر بوده و این مبحث مخالف و مؤالف و مقر و منکر بسیدر ا

قت و تصوف موجود است بلکه فوق حد یحات نظماً و نثراً در طریقه ها نوشته اند وانواع استدالالت و توضینطریسقم ا
  . احصاست هر که خواهد بآنها رجوع کند

  
   مخان زندیخر سلطنت کراواه در یهاللّ تقت نعمیظهور طر
 نعمت اهللادورة خود شاه  يسوا(ران یدر ا يقمر يهزار و صد و نود هجر 1190ه قبل از سال یهاللّ تقۀ نعمیطر  
سته یزیم یگمنام يایدر زوا یه جمعیه و ذهبیر سالسل نوربخشینداشته فقط از سا يطلوع و ظهور) فرزندان او یو بعض

که از اقطاب  1یدکن يرضایاز هندوستان بامر شاه عل يهند یکنشاه د ید معصومعلیمخان زند سیاند تا در اواخر عهد کر
هیه سلسلۀ  د یخ و نهضت و جنبش جدیتار اءنجا مبدیاز وارد شد و اریه شا بیقت از راه دریدعوت بطر يبوده برانعمت اللّ

  .ران استیتصوف و عرفان در ا
شاه است و در همان ینورعل يفاشاه از خل ین رونقعلیدر جلد پنجم جنات الوصال که از گفتار محمد حس  
   :دیسته گویزیاعصار م

                                                
  .دیران نمایند درواقعه از امام ثامن مامور شده که او را روانه ایگو: ن آورده یالعارف اضیدر ر - 1

 یشاه از ارباب ثروت و مال و صاحب جاه و جالل بوده که هر وقت بجائ ید معصومعلیکه از جلد پنجم جنات الوصال مستفاد است سریبطو
دند در دکن یکشیش او میشاپینقره و طال پ يرسوم اهل آنزمان در هندوستان چماقهارفته هشتاد نفر ملتزم رکاب او بودند و بر طبق عادات و یم

د آمد و ماجز یدار ما تنها بایرضا باو فرمود بدید شاه علیرضا با آنجاه و جالل آمد و منجذب او گردیدا شد و خدمت شاه علیپ یاو را حال طلب
د و یرضا رسیاران و محتاجان داده و بحالت فقر خدمت شاه علیدر راه خدا ب شاه هر چه داشت یدمعصومعلیگر سیم روز دینخواه يزیخدا چ

  .ش مامور فرمودیرایقت باید و بنشر طریمقامات سلوك نمود تا آنکه او را خرقه پوشان یبارشاد او ط
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  د و اال جنابیرتبۀ آن س
  سم شرح حال آنهمامیگرنو

  ن یهم یقوت نفسش بود کاف
  ق یمدد کار و رف یفرد و تنها ب

  کند  ياو را پرستار یتاکس
  نباشد که بود  ینزمان جائیو ا

  برند یرنامش میگربذکر خ
  

  باشدافزون زانکه گنجد در کتاب  
  ندفتر نگنجد الکالم یاندر ا

  ن یزم رانیا يکه زهند آمد سو
  قیمعروف آنشاه شف يبد ین

  کند  يدر ره حقش مددکار
  از تذکار آن نور احد  یخال
  ران زنندیا بعدوانش در نی

  
  شده  يشاه هند ید معصومعلیت سران بهمیه در ایهاللّ تنشر سلسله نعم

در  یم مرقوم فرموده ولیرعبدالرحیشاه م یاحه ضمن ترجمه مجذوبعلیسشاه را در بستان ال یدمعصومعلینام س  
م یخ هر چه جستجو کردیتذکره و تار يشاه را در کتابها ید معصومعلیخ تولد سید نوشته تاریرعبدالحمیق میق الحقایطرا

خ ین را تاریذوالقرن د نامبرده لفظیخ تولد سیشد در تاریشاه مطالعه م یرونقعل یوان خطیامد از حسن اتفاق دیبدست ن
شاه گرفته که هر دو پسر  یشاه و نورعل یضعلین را فیکهزار و صد و چهل و هفت باشد و مقصود از قرنی 1147گرفته که 
هزار و  1211خ شهادتش سال ین چون تاریافتند و بنابرایدند و درجۀ خالفت یگردشاه  ید معصومعلیدان سیو پدر از مر

نعمت ه یست که نشر سلسله علین یا چهار سال عمر کرده بهرحال شکید شصت و سه و باشد در حدویازده میست یدو
هیه  شده و  يشاه هند ید معصومعلیر توسط همت سیران در دو قرن اخینسلسله در ایبزرگ از ا یو ظهور عرفا و شعرائاللّ
ن سلسله از یا نموده چه در ابتدا اقرض خود را اد یران متاثر از هندوستان شده و مرهون اوست ولیا ينقسمت تا حدیدر ا
  ستهیزیران میدر ا یول نعمت اهللاده و شاه یران بهندوستان منتشر گردیا

  
  ن باهل فقر شده یسالط یکه از بعض يریعلت مخالفت و سخت گ

دانش اخراج بلد یشاه را بامر ید معصومعلیمخان که سیل کریه از قبین زندیکه سالط يدیعلت مخالفت شد -2
است یو س شاه که حکم باخراج بلد یه فتحعلین پادشاه دوم قاجاریرهم و همچنیخان و غین لطفعلینمودو همچن

با آنکه از جملۀ علما و فقها بودند مغلوال  یشیرا بجرم درو یقت نمود و بعضین طریاز خلفاء و مرشد یجمع
اراند از هر طبقه یشان بسیبا ا عتیدان و اشتهار آنکه اهل بیآنکه ازدحام مر یکیبطهران آوردند از دو جهت بود 

شان بود هنوز مرکوز اذهان بود و یا يدان و فداکاریده خالص مریه که در پرتو عقیۀ سلطنت صفویو قض
داشت و برحسب  یسلطنت از آنها درخاطرها خلجان ينجهت خوف خروج و دعویفراموش نشده بود از ا

 يرید اگر چه با همه سخت گیشاه بآخر رس یت فتحعلدند تا دورة سلطنیدیاز آنها را الزم م يریاست جلوگیس
رزا حاکم ید وشاهزاده محمدرضا مینمایشان ذکر میاو بدرو یدة باطنیعق يبرا یق قرائنیق الحقایاو باز در طرا

د چنانکه در مرات البلدان یشاه گرد ین سلسله شد و باعث رنجش فتحعلیدان اقطاب ایالن رسماً از مریگ
از دارالخالفه  یموکب پادشاه " :سدینویو شش م یست و سیع سال هزار و دوین در وقادر لفظ تهرا يناصر

الن معروض داشتند که شاهزاده یگ يف فرما شد علمایالن است تشریبقصد شکار طارم بلوشان که از منازل گ
 یبحاجار کرده و ارادت یق تصوف اختیر شاهزاده طریوز یخان اصفهانیب علیرزا حکمران بترغیمحمدرضا م
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ورزد و یم یمحمد جعفر کبود رآهنگ ین است و بحاجین الدیخ زیکه از اوالد ش ین اصفهانیمحمد حس
از  یر را معزول و جمعیاحضار و وز دارند شاهزاده را از رشت بلوشان ير او انزجارین از شاهزاده و وزیمتشرع
فه ینطایبا یبیه خانمها ارادت و اخالص غرشاهزاد یعنیاو  يایاز صبا یز جمعیو ن "شانرا مغلول نمودند یخدام ا

 یرش حاجیق مسطور است تا در سلطنت محمدشاه قاجار که خود و وزیق الحقایدر طرا یداشته اند که نام بعض
ل شد و ینخوف زایه بودند بالمره انعمت اللهیقت ین طریبمرشددگان و سرسپردگان یرسماً از گرو یرزا آقاسیم

ه و یه است نه صوریندارد و آنها را نظر بسلطنت معنو يشان موردیان و درویصوف م ازیدند که وحشت و بیفهم
ان دربار یاز رجال مهم و وزراء و مستوف یدند و بسید يو دعوت معنو یهم آنها را مصروف بامور روحان

ان شیان و درویب صوفیلۀ تعقیابها افتاد و غایآب از آس يند تا حدیقت و ذکر و فکر گردیاهل طر یسلطنت
قت ین شاه هم اگرچه مانند پدر رسما باهل طرید بلکه موجب مباهات و افتخار شد و ناصرالدیمرتفع گرد

ن شاه یکرد مخصوصا در دورة ناصرالدیذاء آنها مخالفت مینمود بلکه از ایمخالفت هم ابراز نم یده بود ولینگرو
 يسوء قصد یشد و حت یداخل يو فتنه ها ش آمد که منجر بجنگهایه پیبنام باب يدین جدیقاجار که مذهب و آئ
ع یا و وقایاز آنها نمود و قضا يدیشد يبهاید و تعقیفه گردیت او از آنطایشتر موجب عصبانیهم بشاه نمودند و ب

نستکه حواس یره مسطور است ایو غ يخ و مرآت البلدان ناصریو ناسخ التوار يناصر يآنزمان در روضه الصفا
قت کامال آسوده خاطر ین طریه و مرشدید و از طرف صوفید گردیان مذهب جدرویدولت جمع رفع غائله پ

شه یعالم نماها اند یبعض یار مرغوب و از فتنه جوئین آنزمان از علماء ظاهر بسیبودند دوم آنکه امرا و سالط
 . ت بودندینمودند که در اقلیفه مینطایار بایو آزار بس يریل آنها سخت گیناك بودند و برحسب م

  
  قت و عرفان یعلماء آندوران با اهل طر یلت مخالفت بعضع

متکثره دارد و مخصوصا آنچه در  یه و عرفا در دست است برداشت معانیکه از صوف یۀ اشعار و غزلهائیکل -3
و معشوق و زلف و خط و  یت انسان کامل و استمداد از او ومیاء و مظهریحق در اش قت و ظهوریوحدت حق

هات و یتوج يحه است و اغلب دارایه صحیه و فلسفیعرفان یه به معانیه اشاره و کناره که همیخال و رخ و غ
بمستند اشعار  یق که بعضیر و تفسیبر تجوز و رموز است و تکف یده است و مدار شعر عرفانیالت پسندیتاو
ه در آنعصر نست کید نمود ایح کلمات و مقاالت با مالقات باید اشخاص را فقط از صریکرده نابجا بوده عقایم

و توجه در امر عرفا و  يشود علما و وعاظ از جهت رأیر و تذکره ها استنباط میخ و سیمطابق آنچه از توار
از علما و وعاظ و ادبا و شعرا و حکما که متتبع در آثار  یشاه را بچند قسم بوده اند گروهیمخصوصا امثال نورعل

ل نفس و یا ورود آنرا بجهت تکمیقه را مستحسن شمرده یه آنطریقات کافیو با تحقعرفاء گذشته و حال بوده 
  .از آنها در تذکره ها ثبت است یه الزم دانسته که نام جمعیاز اسرار باطن یآگاه
 یس و امور روحانیار نموده اند و نه دم بلکه مشغول بکار تدرینه مدح بس یگر فقط مستحسن شمرده ولید یو بعض

  .برپا ننموده اند یسدر مورد ک یو هوئ يخود بوده و ها
ا از یر البغض نسبت بآنها بوده اند ید العناد کثیا با اطالع شدیفه ینطایق مطالب ایا بدون اطالع از حقایگر ید یو برخ
ن عوام یت خود را در بیاست و متوجه نمودن عامه را بخود و بسا راه اشتهار و محبوبیا از جهت حب رین یجهت درد د

  .نراه در رؤس منابر هرچه خواسته گفته و در کتاب خود هرچه خواسته نوشته اندیاز اده و یگران فهمیمذمت د
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  قت یاز بزرگان طر یهل ظاهر نسبت بعضااز  یذاء وآزار بعضیا

از همقدمان و محارم اسرار  یکیشاه شد که  یکه سبب قتل محمد مشتاقعل یاز آنجمله است مالعبداهللا واعظ کرمان
گرفتار شدند  که در  يد بزودیان بمکافات شدیخ و تذکره ها او و کرمانیو مطابق توار 1206شاه بود در سال ینورعل

است پس از آن سالها است که  یمحمد خان قاجار را بکرمان نوشته اند کاف يآقا يالیکه است یخینباب رجوع بتواریا
اض یاحه و ریز مطابق آنچه در بستان السین یهانبن آقا باقر بهب یان شده و آقا محمدعلیارتگاه کرمانیشاه ز یمقبره مشتاقعل

 ید معصومعلیفه نموده و نوشته اند که سینطایار بایذاء و آزار بسیق ثبت است ایق الحقایو طرا یروانیاحه مرحوم شیالس
ن یگفته اند پس از قتل در باغ عرش بر یو بعض 1211شاه را بامر او در رود قراسو کرمانشاهان غرق کردند در سال 

رواقع یغ يک و فحش و ناسزا و نسبت هایفه نوشته و کلمات رکینطایه در ذم ایر اتیکرمانشاه مدفون شده و رسالۀ خ
ران یخ ایق مندرج است و الحق خود را در آنرساله قدح نموده در تاریق الحقایفه داده که نمونۀ از آنها در طراینطایبا

 یه از آقا محمد علیمطالب دربارة صوف ياریشاه با آنکه بسیفتحعلس در دربار یر انگلیرکبیسف یسیسرجال ملکم انگل
با  يستۀ مردیشا ینمعنیدارد و ایه سخت صحبت میاز صوف یبالجمله آقا محمد عل " :دیگویه نقل کرده میراتیمؤلف خ

لت یمت و فضو حک يبودند بزهد و تقو یفه مردمانینطایاز بزرگان ا ياریست که بسیرا که شک نیست زیلت نینهمه فضیا
که که در اغلب یز بطورین یمحمد علخالصه آقا  "متصف و بدون آنکه طالب نام و شهرت باشند جالب آن شده اند 

در  یار رحلت نمود و پسران نامور او مخصوصاً آقا محمود کرمانشاهیاز دن یبود بسخت تر وجه يالسنه و افواه جار
شد و ) رت پدر یبرخالف س( ن آنها ین عرفا و مروجید از اعاظم مخلصطهران با آنکه از اعاطم علما و ائمۀ جماعت بو

ق مسطور است و یق الحقاین و مجمع الفصحا و طرایاض العارفیاست و ترجمۀ او در ر یات عرفانیصاحب اشعار و غزل
اصفهان  یسشم 1322بهشت ماه یخ اردیده بتاریفه دینطایکه از پدر خود نسبت با يدادین نبود جز از جهت ظلم و بیا

  .شسبزدگیاسداهللا ا
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  یشاه اصفهانیشرح حال عارف باهللا نورعل
  هیرضوان اهللا عل

ن و یکه مع يزیامد چیآنجناب بدست ن یخ تولد و عمر واقعیر شد تاریخ مربوطه سیآنچه در تذکره ها و توار
ن و مفاد تذکره ها یقراناچار از ) ب یغر( واقع شد موافق کلمۀ  1212خ رحلت اوست که در سال یمشخص است تار

ر از یح مطلب ناگزیتوض يم و برایآن عارف بزرگ استنباط نموده ا يبرا ینیدر تولد او و مده العمر تخم یبیتقر یخیتار
  م یباشیکه در تذکره ها مسطور است م یفقرات یذکر بعض

  
  شاه یضعلیشرح حال ف

  :ن آوردهینشاه چیشاه پدر مرحوم نورعل یضعلیق در حال فیق الحقایدر طرا
ۀ رقه تون یشاه آباء کرامش از اهل قر یضعلیالملقب به ف یطبس ین بن مالمحمد علیرزا عبدالحسین میالسالک ةقدو "

ق یاصفهان بوده و تحق یضعلیند مولد فیگو یار پدرش امام جمعه طبس بوده و بعضیو طبس بوده اند و از علماء آند
ل یل آنها در تحصیان آمد و همانجا متوطن و متاهل شده و پس از تکمم علوم مصطلحه باصفهیتعل يآنست که از برا

احت افتاد بفارس آمده ینموده چون از آنها هم عقدة نکشود در طلب ارباب معرفت بس یفنون اعداد و رمل و جفر سع
بت جناب ر از آمد چون صحیشاه از هندبش ید معصومعلید با فرزند ارجمند خود و در آنروزگار جناب سیمتوقف گرد

د چون جناب یملقب گرد یضعلیض و بلقب فید و از مرتبۀ ارادت بمقام خالفت فایافت بمقصد و مقصود رسید را دریس
او برپا  يض را برایۀ فیمت دانسته تکیمراد خان زند مقدم او را در ابتدا غنید باصفهان آمد حاکم آنجا علیشاه با س یضعلیف

 ينصرت بر اعاد يبرا ياز اشکال عدد یه قرار داد و خواهش نمود که پرده و علمفقراء ساکن آنجا روزمر ينمود و برا
 یانیمرادخان دم از استقالل زد و بان علم نصرت و کاویافت و علیمخان هم وفات ید که کرینکش یباو مرحمت شود طول

نموده و بلهو و لعب  یساه یالهاد یاو را ازد یمخانرا حکمران شده غرور پادشاهیبر اقران غلبه کرد و غالب متصرفات کر
فرمود اصرار و یح مشفقانه منع میشاه او را بنصایضعلیاورد و هر قدر جناب فیش و طرب صبح بشام و شب بروز میو ع

ن حاصل شد بمتار که یبود آخراالمر رنجش خاطر طرفیشتر میدن اقمار بیر و دیدن مزامیادمانش بر شرب مسکرات و شن
دند و در آن اوقات یۀ نقار روز بروز کوشیاد مایافته در ازدین نشسته بودند مجال یفرصت بکم ین که در پید معاندیکش

  .کهزار و صد و نود و نه ارتحال نمودهید و در حدود سال یشاه در رسیضعلیوفات ف
یق دلگشا بنقل صاحب طرایق الحقا ةدر تذکر 1فیض مدفون گردید ۀو در قبرستان تخت پوالد اصفهان در همان تکی

  چنین گویند ؟
  

  نقل اقوال صاحبان تذکره ها در باب نور علیشاه و فیض علی شاه پدرش
اصلش مردم  2نورعلی چون صوفیان صوف پوش بعضی از بزرگان خود را بلقب شاهی خوانند بنورعلیشاه اشتهار یافته "

اه بشیراز آمده پدر و پسر هر دو اصفهان خلدبنیان است در ایام کودکی در دولت کریمخان زند باتفاق پدرش فیضعلی ش
                                                

میباشد و چون  1194و منقور است هجري نوشته اند ولی مطابق آنچه بر سنگ قبر ا 1200در بستان السیاحه رحلت فیضعلی شاه را در حدود  - 1
  .هم طرایق الحقایق و هم بستان السیاحه بتقریب نوشته اند منافاتی ندارد

  .صحیح آنستکه این لقب را بالقب شاهی از مرشد خود سید معصوم علی شاه یافته - 2
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قدوه العارفین و زبده الواصلین فیضعلی شاه اصل  « :کنی و در بستان السیاحه فرمایداز مریدان معصومعلی شاه نام د
اصفهان متولد شد والد جناب نورعلیشاه و مرید سید معصومعلیشاه و مرشد  ۀآنجناب گویند از شهرتون بوده در دارالسلطن

ه جامع علوم ظاهري و باطنی بوده در بدو حال در کشور ایران سیاحت فراوان نموده و بسیاري از مشایخ مشتاقعلی شا
  .»ایران و غیره سره گردید و از یمن انفاس قدسی اساس آنحضرت بمرتبه عالیه رسید از خلفاء آنحضرت گشت 

  
  نقل قول از بستان السیاحه 

اسم شریف آنحضرت محمد علی بود چون بطریقت مشرف شد  "ور علیشاه و نیز در بستان السیاحه فرماید در حاالت ن
نمود باعتقاد راقم نظیر شیخ احمد غزالی و اوحدالدین مراغه بود از ریعان جوانی و عنفوان مرشدش بنورعلی ملقب 

ب برابري زندگانی طالب منهج قویم و صراط مستقیم بود در جمال صوري و معنوي و کمال ظاهري و باطنی کسی بآنجنا
نمینمود اصل آنجناب از خراسان بود حداعالي آنحضرت باصفهان آمد پدر بزرگوار و خلق عالیمقدار که آنحضرت 

علما و فضال بود الجرم به موجب وارث  ۀیافتند چون بزرگوارش از جملباشد هر دو در اصفهان متولد شدند و تربیت 
از امثال واقران درگذشتند چون علوم ظاهري باب علوم باطنی ادبیه در فنون عربیه و  .بتحصیل علوم مشغول گشتندبودن 

نمیگشود لهذا قدم دروادي طلب گذاشتند و لواي همت باوج طلب افراشتند آخراالمر بخدمت الواصل باهللا السید 
قریبا فیضعلی شاه ت ۀو در ریاض السیاحه در ترجم» معصومعلی شاه دکنی رسیدند و مرید شدند و کامل و مکمل شدند

نورعلیشاه مطابق است تقریبا با آنچه در  ۀعین آنچه در بستان السیاحه است ذکر شده و نیز در ریاض السیاحه در ترجم
  .بستان السیاحه است

  
  نقل قول از ریاض العارفین و مجمع الفصجاء

رحمه اهللا علیه بوده و  نور علیشاه اصفهانی خلف الصدق فیضعلی شاه طبسی« در ریاض العارفین باینعبارت مسطور است 
اصل ایشان از رقه طبس است و سلسله ایشان از نجباء ارباب کمال و علماي آنوالیت بوده اند و میرزا عبدالحسین والد 
ایشان که بفیضعلی شاه مشهور است با فرزند خود باصفهان و شیراز آمدند و طالب سلوك شدند باالخره پدر و پسر هر 

  »اه هندي بودند و سید مذکور باذن جناب شاه علیرضاي دکنی بایران آمده بود دو مرید سید معصومعلی ش
تونی االصل اصفهانی المسکن فیضعلی شاه نورعلیشاه اصفهانی فرزند « و در مجمع الفصحا باینعبارت یاد شده   

  »هر دو دست ارادت بسید معصوم علی شاه دکنی که بشیر از آمده بودند دادند 
سابقاً مذکور شد که جناب میرزا عبدالحسین ملقب « ق در حال نورعلیشاه چنین آورده در طرایق الحقای  

رقه تون و طبس بوده توطن باصفهان گزیده و متاهل گردید فرزندي سعادتمند ایرد فیاض بوي  ۀبفیضعلی شاه که از قری
طبس بوده بر وي نهاد نام شریفش  تون و ۀعنایت فرمود تا نام ناهی والد ما جد خود را که مالمحمد علی و امام جمع

میرزا محمدعلی فرموده و بعد از فیض یابی بسعادت ارادت سید معصوم علیشاه فرزند ارجمند را پس از سن بلوغ و 
  .»اکمال علوم و فنون بشرف حضور رسید مشرف ساخت و در مقام طریقت والد و ولد برادر و همقدم یکدیگر شدند

  
  رباره نورعلیشاه نقل از تاریخ سرجان ملکم د

فیضعلی « و در تاریخ ایران سرجان ملکم انگلیسی سفیر کبیر انگلیس در دربار فتحعلیشاه در باب نورعلیشاه چنین گوید 
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چندي طول نکشید که فوت شد و منصب او به پسرش نورعلیشاه رسید اگر چه او در آن وقت بحسب سن جوان لکن در 
  » امور دین پیري بوده 

م جنات الوصال که از گفتار میرزا محمد حسین رونقعلی شاه میباشد شرحی بنظم در باب فیضعلی در جلد پنج  
تذکره ها تفصیلش نیست و شاه و ابتداء امر او و طلب او تا وصول بخدمت سید معصومعلی شاه آورده چون در سایر 

  : آنرا نقل میکنیم کتاب نامبرده سند و مدرك مهمی است در تاریخ اینمطالب لذا ما بطور نثر عین
  

  شرح حاالت فیضعلی شاه نقل از جنات الوصال
کماالت بوده و اهل حال و قال را مرجع و پیشواي متشرعین منور چون  ۀفیضعلی شاه والدش نیز مانند خودش جامع جمل

بعد از آن  رخت از اپندار فنا بر بست پسرش فیضعلی شاه جانشین پدر گردید و باعث زیب و زینت محراب و منبر گشت
دید بر پشت کتابی بخط پدرش وصیتی نوشته که اي پسر این پند پدر خود بدقت کامل مینگریست  ۀچندي در کتابخان

که خذوالعلم من افواه  ةمرا بنیوش در امر مذهب و دیانت محقق باش و بتقلید آباء واجداد اکتفا مکن در کتابها خواند
علوم احکام و سیاسات بیشتر براي انتظام دنیا میباشد و از علم اصول فقه جز است و الرجال و علم نه فقط علوم ظاهره 

ظنونی بدست نیاید و سایر علوم از طب و نجوم و غیره هیچکدام موجب کمال نفس و راحت روح نیست و مقصود از 
ن ذکراهللا هر کجا از رجال رجال اهللا است که راسخون در علم اند و آنکه در حق ایشان است التلهیهم تجاره و البیع ع

این رجال خبري یابی خود را بایشان برسان و امر دین خود را از آنها اخذ کن از خواندن اینوصیت نامه شوري در سرش 
افتاد و با خود گفت اگر من با این حسب و نسب و اسم و رسمی که دارم بخواهم در وادي طلب مردان گامزن گردم 

بجنون و شوریدگی شهره سازم تا موجب کمی حسن ظن مریدان گردد و دست از  ممکن نیست بهتر آنست که خودم را
من بدارند پس روزي تغییر لباس داده و بدون هیچ پیرایه و خادم و مالزم در مسجد نشست بخرقه دوزي خود مشغول شد 

ي گفت تا هم فرشم چون مریدانش چنین دیدند متحیر شدند یکی از آنها گفت ایکامل دوران براي چه خرقه بهم میدوز
هم  باشد و هم لباس گفت ایشیخ شما را فرش و لباس بسیار است گفت اینها هم بآنها قایس کن یکی دیگر گفت مریدان

جمعند برخیز و به پیشوائی مشغول باش گفت من خودم مریدم و دنبال پیشوائی میگردم دیگري گفت فالن ادعاي من 
  .خلق صلح کل گردیدم مرا بگذار تا کهنه دلق خود را بدوزم ۀت من با همهنوز قطع نشده بفیصل او اقدام فرما گف

  
  دوره طلب فیض علیشاه

جمعیت خود با یکنفر از مریدان از شهر بیرون شد و روز و شب در بیداي طلب میگشت مریدش گفته که  ۀپس از تفرق
ه بود و او را هیچ خبر نبود بالجمله پس از من در قفاي او گامزن بودن نعلینش را دیدم پاره پاره و خون از پایش روان

زنجیر شو تا حقیقت بر  ۀرا در خواب دید که باو فرمودند در قلعجستجوي بسیار شبی جمال حضرت مصطفی رسول اهللا 
علیه  ۀتو پرتو افکند تعبیر اینخواب بر او آشکار نبود تا هنگامیکه خدمت سید معصومعلی شاه مشرف شد و او را در سلسل

والیت علی است که در آن  ۀن حصین سلسلصزنجیر ح ۀنمود آنگاه تعبیر خوابش عیان گردید که قلع شاداروداخل فقر 
  .مسکن گزیده تا اینجا از جنات الوصال نثر نمودیم

از اینقسمت همچو معلوم میشود که زمان توقف فیضعلی شاه در طبس بوده و در آنجا امام جماعت بوده و   
و هرگاه ده و بهمین خیال سالها سفر کرده و باصفهان آمده و پس از باور علی شاه بشیر از شتافته بطلب اهل اهللا برآم
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از حرکت میفرمود منافات دارد با آنکه در سفر شیراز نورعلیشاه با او بوده از   بشیر اینواقعه در اصفهان رخ داده بود و
و در آنجا پیشوا و مقتدا بوده ولی تولد نورعلیشاه در اینجا مستنبط میشود که تولد خود فیضعلی شاه در طبس بوده 

  .اصفهان اتفاق افتاده است
و اوایل حال او تا خالفت ارشاد سروده نقل نورعلیشاه  ةو نیز ابیاتی چند از جمله پنجم جنات الوصال که دربار  

  میشود که از مدارك تاریخی است 
  مجمال فیضعلی شه را چو داد 

  ستگیرشاه جان نور علی را د
  همت واالي آن کامل صفت 
  از طفولیت نمودش تربیت 
  گرچه بدطفل آنگل باغ وجود 
  اندر آن طفلی بحقش ملتجا

  بیرضاي شیخ راهش یکقدم 
  آري از فیضعلی شه این پسر
  گرچه بد فیاض فیض او را پدر

  هم او را هم پسر که برادر شد 
  تربیت چون یافت حاال بعد حال 

  ابمنصب شیخی رسیدش زانجن
  مجمال شد سید معصوم را 
  قطب دور آمد از آن قطب زمان 
  هر زمان کان نور روحانی صفت 
  صید دلها می نمود از یک نگاه 
  موسی آسا آمد از طور لقا 
  او اگر معراج بودش کوه طور 
  مجمال شد فیض بخش خاص و عام 
  هر سو از بحر معارف نهرها
  اندر آندور از ظهور اولیا 

  

  ود النفاد فیاضی زججام   
  گشت و کردش از کرم گردون مسیر 
  شد ممهد از براي تربیت 
  تا مقام شیخیش شد موهبت 

  لیش لیک این هستی و بود فبد ط
  یکنفس غافل نبودي از خدا 
  می نزد اندر جهان از بیش و کم 
  دور نبود گر بود آتش مگر 
  نسبتش گردید آخر معتبر
  نسبت شاهی فرخنده نگر 

  ر حد کمالتا رسید آنشه بس
  که شود هم جامع و کامل نصاب 
  جانشین از حکم شاه ذوالعطا
  عاشقانرا شد بسویش روي جان 
  خواست صیادي بدشت معرفت 
  بیدالنش بسمل و نخجیر شاه 
  باید بیضاي معجز انتما

  این بدش معراج جان اهللا نور 
  حجت حق بالغ آمد بر انام 
  کرد جاري در قري و شهرها

  ر نور خدا شد جهان سر تا بس
  

آنچه محقق است پدر وجد  :نگاشته میشود اءاکنون آنچه از مفاد تذکره ها و مدارك مذکوره بر میآید ملخص  
بعداً  یشاه اصال از تون و طبس ولیضعلیت و امام جماعت بوده اند و فین مقام روحانیو علما و مسندنشنور علیشاه از فضال 

ا در طبس محل اختالف تذکره هاست گفتار یشاه که در اصفهان واقع شده یضعلیساکن اصفهان بوده امام در تولد ف
ق یق الحقایکند و تذکرة طراید مییشاه در جنات الوصال چنانکه ذکر شد تولدش را درطبس تایضعلیشاه درباره فیرونقعل

ز در یشاه ن یضعلینموده که فح یاحه تصریدر بستان الس یشود ولین استنباط میز همین نیاض العارفین رفته و از ریز بر این
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  . دیافته چنانکه مذکور گردیاصفهان تولد 
  
  بایشاه و مدت عمر او تقرینورعل یبیخ تولد تقریتار

ن استنباط یز همیاحه اتفاق دارند و از جنات الوصال نیق و بستان السیق الحقایشاه در اصفهان طرایاما در تولد نورعل
شاه هم در طبس متولد شده اگرچه ممکن است  یگردد که نورعلین مفهوم میچن نیاض العارفیاز عبارت ر یگردد ولیم

 5خ سرجان ملکم و اشعار جلد یق و تاریق الحقایاض مسامحۀ واقع شده باشد چون مفاد تذکرة دلگشا و طرایدر عبارت ر
 یده آغاز جوانیاه رسش ید معصومعلیراز بخدمت سیکه در ش یخیشود در تاریجنات الوصال در نظر گرفته شود معلوم م

 بوده و شش يهجر 1190راز در حدود یشاه به ش ید معصومعلیل علوم و ورود سیشاه بوده و پس از بلوغ و تحصینورعل
راز اخراج کردند وفوت یشاه از شیضعلیشاه و فیشاه را با نور علید معصوم علیمخان مانده بوده که سیماه بفوت کر

ک ین از هزار و صدو نود یبوده بنابرا 1212شاه در موصل سال یفتاده و رحلت نورعلاتفاق ا 1192ا ی 1193مخان در یکر
ل دورة شباب و بنص یراز که اوایخ رفتن بشیم و در تاریدانیشاه را مین عمر نورعلیکسال ازسنیست و یب 1212تا سال 

شتر از یده پس بیف حضور رسق پس از سن بلوغ و اکمال علوم بشریق الحقایبوده و بنص طرا یتذکرة دلگشا در کودک
ده یش از چهل نرسیبا دانست و دورة عمرش بیتقر 1171فش را در حدود یشود که تولد شرینصورت میست نداشته در ایب

            ر در آنزمان که یتصو یار جوان بوده و چنانکه از نقاشیو محققاً در آغاز دعوت و گردش بالد و خالفت ارشاد بس
بوده در حدود  ید که جوانیایبرم) ار بوده یامده بوده بسیران نیر او در آنزمان که هنوز عکس بایتصو بر نقش و یدواع( 
  .سال و العلم عنداهللا یس
  

  شاه یشاه و خانواده و داماد او سرخعلینورعل
شاه ینورعلشاه در حبالۀ نکاح  یرة رونقعلیت نقل نموده همشیق از اصول الفصول مرحوم هدایق الحقایکه در طرایبطور

 یاتیاز ح یخط یوانین کتاب دیر نگارنده این فقینموده و ایتخلص م یاتیموزون بوده ح یبوده و آنمخدره را طبع
  .1خوب داشت يده که اشعاریها دیمشارال

ار نموده و اوالدش منحصر یل خالفت ارشاد تاهل اختیو اوا یت جوانیشود در همان بدایبهرحال معلوم م  
سید ابوالمعالی سرخعلیشاه بوده و او از مریدان و خلفاي نور علیشاه است در  ۀخانم که زوج یش طوطکدختر بوده نامیب

راي مصلحت ملکی همراهی با جمعی اهل ظاهر مینمود و باذیت بطرایق الحقایق مسطور است که وقتی خاقان مغفور 

                                                
  :از شعراء معاصر است  یکینۀ پژمان که یمطابق آنچه در سف یاتیاز اشعار ح - 1

  محمل  پیاز ناله مکن در منع دلم 
  ترا چهره خوب و قامت خوب  يا

  د لباس آنسرو قامت یچو آرا
  شیۀ عیده شد آنمایگرم از د

  کند  يکه دلدار يست دلدارین
  اران هر طرف یاراند یگرچه بس

  

  منع نکرده است جرس را  یکزناله کس  
  از قدم تا بسر تمامت خوب 

  امت یبرهنه گردد آشوب ق
  دارد اقامت  نه امیغمش در س

  کند  يکه غمخوار يست غمخوراین
  کند  ياریتا مرا  ياریست ین
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ور علیشاه را تا از کج بحث مردمان در امان باشی و فرمود که لعن نما نو نفی آنان مجبور بود بسید ابوالمعالی 1خلفاء شاه 
ما را زحمت ندهند آن جناب گفت نورعلیشاه مرکب از سه کلمه است کدام یک را میفرمائید باالخره وي را نزد محقق 

جناب از فضل و دانش و نیکی اطوار واخالق آن سید مطلع گردید قمی صاحب قوانین االصول فرستاد تا چه فرماید آن 
  2شرحی بخاقان نوشت و مزار سرخعلی شاه در همدان قبلی ابوعلی سیناست و 
  

دایرة سیاحت نور علیشاه قدس سره و سیرت او و چگونگی زندگانی او در دوره ارشاد و ذکر بعضی 
  . بیداد و ستمی که بر او وارده شده است

ه دیده و از علماء زمان و حکام مصر بسی بسی مکرودر بستان السیاحه مسطور است که جناب ارشادمآب در کشور ایران 
جور کشیده و در ملک عراق و فارس و کرمان و خراسان از ترك و تاجیک و عرب ظلم فراوان بآن حضرت رسیده و 

  .در احل تاخیر بود الجرم کارگر نگشتبعضی دو مرتبه زهر چشید چون  ةدر کربالي معلی باشار
  بیت

   قتل این خسته بشمشیر تو تقدیر نبود
  

  ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود   
  

و نیز جمعی کثیر و جمعی غفیر از فحول علما و اکابر فضال و اعاظم حکما و مشاهیر نجبا ومعارف امرا و افاخم   
ژوه از اکثر بالد ایران    عقال بواسطه و بیواسطه بآنحضرت گرویدند گروهی انبوه و قومی باشکوه و مردمان دانش پ

  .ارادت ورزیدند بآنجناب
  

  حاالت صوري و معنوي نورعلیشاه 
همواره در مقام « و نیز در بستان السیاحه در اواخر شرح حال نورعلیشاه سیرت و اوصاف حمیده او را چنین یاد کرده 

بسط و جمال و هرگز از غم و اندوه روزگار اندوهگین نبود و از مالمت اعدا و طعن آن غمناك نشدي و از کثرت 
ب دنیوي شاد و خرم نگشتی و پیوسته با فقر و فنا اوقات گذرانیدي و آنچه مال و اسباب فراهم آمدي بفقر او ضعفا اسبا

بذل نمودي چنانکه در کرمان جمعی از مریدان برسم هدیه مال و اسباب فراوان آوردند همگی را در راه باریتعالی بذل و 
آنجناب دو زانو بودي و بکلمات شیرین  ۀن طریق عمل نمود و همیشه جلسار فرموده و چندین مرتبه در بالد دیگر بهمییثا

و اشخاصی که بدانجناب عداوت و اذیت میگردند چون بخدمتش میرسیدند نسبت بایشان نیز دل مستمعان را میربود 
تري آنجناب بیحد و حساب بود که اگر همگی نوشته شود دف ةلطف و احسان میفرمود اوصاف حمیده و اخالق گزید

  .»علیحده گردد
خالصه ظاهراً و باطناً قلباً و قالباً حضوراً و غیاباًً آنی و  :در طرایق الحقایق در احوال نورعلیشاه چنین آورده  

ن فرمود و یو المرشدفه الخلفاء یده و او را خلیل رسینبوده و بدرجۀ کمال و مقام تکم زمانی از حضور جناب سید غایب
  .ودشاه ملقب نمیبلقب نورعل

                                                
 .شاه مطلق آن اوقات بزبان فقرا نورعلیشاه مقصود بوده و در بستان السیاحه نیز بعضی جاها بلفظ شاه تنها ازو یاد کرده - 1
یکـی دو متـر خـاکریزي کردنـد و فعـال روي آن باغچـه و       براي تسطیح و گلکاري جلو عمارت شهرداري روي مزار سرخعلیشـاه را بقـدر    - 2

  .گلکاري است و درخت توتی که باالي مزار بوده هنوز محل قبر را نشان میدهد
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  شاه یاحت بالد نور علیروزگار ارشاد و س

احت کابلستان و هندوستان داشتند یال سید خیراز باصفهان و خراسان و هرات باتفاق بودند وجناب سیو چون از ش
مشتاق  هبکرمان رفتند و بعد از واقع یوجمع یبود و با مشتاقعل یاصفهان مدت درران فرستادند با اصحاب ویشاه را باینورعل

شاه از یات مجاور شده حاصل آنکه جناب نورعلیدند واز آن جا بعتبات عالیمات دیخان زند نامالیراز آمدند واز لطفعلیشب
ارباب غرض  یافت جمعیاو در بالد انتشار و اشتهار  يت بزرگواریاظهار ارشاد و دعوت عباد مسامحه نکردند و چون ص

عت متهم کردند و در نزد علماو یدان و ارباب بیۀ سلطنت و جمع مریعن او را بدایاز در انکار درآمدند ودر نزد سالط
مشک در  يد و بوینگرد ینورمهر در ابر مخف طفئو نوراهللا بافواهمیدون ان یریعت بدنام ساختند یصلحا بعدم حفظ شر

  شد  یم د هنگامهیرسیم که میپردة نافه پنهان نماند و اهللا متم نوره و ثو کره المشرکون در هر شهر و اقل
  حسن تو هر جا که طبل عشق فرو کوفت 

  
  ن است یبانک برآمد که غارت دل و د  

  
ده یار از اوقات بنحو قصیرفتند بسیدند و میگردیار بدورش و بر اثرش میاخت یرفت مردم بیو بهرطرف که م  

  .شدیخواند از ازدحام مردم راه عبور مسدود میزد و میقدم م یسرائ
  

  شاه یورعلر نیسبب انکار و تکف
  :نستینغزل خود که مطلعش ایدر حال استغراق ا یچنانچه وقت

  ضا کنم ید بیصفت ظاهر  یبا زآمدم موس
  

  ا کنم یفرعون و قومش سربسر مستغرق در  
  

  .خواند مخالف و مؤالف محو او شدند
از  یوجد بعضدر آمدند و چون در حال غلبۀ و  ياریمدت پنجسال در عراق عرب مجاور و در حلقۀ ارادتش بس  

ن بعلم از عرب و عجم افتاد یان متشبهیل و قال و همهمه و دمدمه در مید قیفرمود و گوش زد مخالفان گردیات میغزل
  :نستینغزل که دو فردش ایمانند ا

  من در تاج خسروان آن لؤلؤ الالستم 
  ست و مخمور آمدم مگه ناروگه نورامدم که 

  :غزل نیو مانند ا
  قم قم  یجبل یه یم هیما ابرگهربار

   یپوئیهوده چه میب یگرنور خداجوئ
  :عین ترجیو مانند ا

  میدر کعبه و سومنات مائ
  

  کتا ستم یکران آن گوهر یدر قعر بحر ب  
  بردار منصور آمدم هم الو هم االستم 

  
  قم قم  یجبل یه یم هیما قلزم زخار
  قم قم  یجبل یه یم هیما مشرق انوار

  
  م یعالم صفتند و ذات مائ

  
ر که برهان یق بل تکفیدند و از در انکار و تفسیار که مقدس بودند متوحش گردین آندیساکن یمخصوصاً بعض

دادند و  يدست ارادت بو ین بودند در نهانیقین که ارباب یاز علماء محقق یالجمله جمع یخردانست درآمدند علیب



 

١٩ 
 

ملقب بحرالعلوم  یطباطبائ يدمهدیم آقا سدر طعن و ردش نوشته و خدمت جناب حجه االسال يآشکارا محضر ياریبس
  .لش در کتب رجال مسطور و اقوالش در فقه مستشهد و مذکور است فرستادندیطاب ثراه که شرح فضا

  
   یشاه به پنهانینورعل د بحرالعلوم بایل مالقات سیتفص

ه مقلد ینیه اگر مرا در مسائل دد بحرالعلوم در جواب فرمود کیند سیک خود نماینکارو انکار شریکه آن بزرگوار را در ا
نتوانم نمود  یمعلوم نشود حکم يزید تا بر من چیدانید و اگر مرا مجتهد میطلبیحکم خود م يد از من چه امضایدانسته ا

مانش ندارم عما یبکفر و ا یشناسم و معرفت یده ام و نمید ندیبریکه نام م ین شخصیمن در نجفم و شما در کربال و ا
ن ید منکرینجواب صواب بکربال رسیق امرا و خواهم کرد چون ایرت مخصوصه بکربال خواهم آمد و تحقایب بعزم زیقر

ام توقف بفکر ید وارد شدند ودر اید و حسب الوعده جناب سیارت مخصوصه رسیساکت و منتظر بودند تا هنگام ز
داشت و ظاهراً مرحوم  ن که بهر دو طرف راهیام یق امر افتادند آخراالمر جناب بحرالعلوم بعالمیتحق

ک یکنند و مستعد هالکت او هستند در یر میتکف ینمرد را که جمعیخواهم ایباشد فرمود که م یهمداندمالعبدالصم
ق اختفا و من یبطر یدر خانۀ خود شب یا شوم و خواهش دارم که او را دعوت نمائید او را جوینم و از او عقایمجلس به ب

شاه یخدمت نورعل یقت حال را براستین حقیم آنمرد عالم امیانجا آمده او را مالقات نماب یل به تنهائیز در ظلمت لین
 یاط فرموده دستورالعملیت احتیدبحرالعلوم رعاین کردند و جناب سیرا مع یقه ندارم و شبیعرض کرد فرمودند مضا

د را یان سیحده و اگر غلیان جداگانه و غذا در مجموعه و ظرف علیگر نباشد غلیکدیب بیف که جلوس قریبشخص مض
ن چه همهمه یش اید خطاب فرمودند که آقا درویند دادالحاصل بعد از مالقات جناب سیر نمایرون برده تطهیبکشد ب

 ید فرمود شاهیشاه است سیستم نام من نورعلیش نین مسلمانان انداختۀ در جواب گفت که من آقا دروایست که در میا
ر نفوس از ید فرمود بر سایر نفوس سیجهت سلطنت و غلبه و قدرت بر نفس خود وسا ده جواب گفت ازیشما از کجا رس

د که از وصف آن قاصر است و جناب یحاصل گرد يریدا و تحیپ يرییده و تغیبظهور رس ید تصرفیف گویکجا مض
ان یخواندند و غل که مرا یرون خانه رفته بنشستم تا وقتیاست ب ید که مرا سخنیرون باشیدر ب يد بمن فرمودند قدریس
د ین گذشت و جناب سیکطرف غذا خوردند و آنشب چنیشان دادند و در ید بزرگوار بدست خود بایگر که آوردند سید
ند لهذا یایک بیاست نزد يشانراکاریست و اگر این يشاه گفتم فرمود ما را کاریگر خواهش مالقات کرد بنورعلید یشب
کربال بتوقف  یچون اهال یم ولیرفتیده بمنزل شاه مید و من عبا بر سرکشیشد جناب سیشب که کوچه ها خلوت م یبعض
ارت مکه معظمه یشاه بقصد زیاض نورعلیصاحب ر ید علیرسیدبحرالعلوم و آقا میجناب س ینبودند بسع یشاه راضینورعل
پنجسال که ب ینوشته اند که قر یه بجانب موصل مهاجرت و مسافرت جسته بدانملک وارد شدند و بعضیمانیاز سل
موافق  1212ت موصل سنه یده بود و آخراالمر در والیشاه توقف در عتبات نمود دوبار او را سم داند و قضا نرسینورعل

  .دیونس مدفون گردیجوار مرقد حضرت د و در یب بجنت عدن منزل گزیکلمه غر
  

  شاه یوفات نورعل
ز یکرد بدان نیت میدر عتبات عرش درجات سفا یاه مدتشینورعل« د یگو یشاه اصفهانین در حال نورعلیاض العارفیدر ر
جنات الوصال  ينشدند و نگذاشتند الجرم ببغداد رفت احمد پاشا حاکم بغداد او را اکرام و احترام نمود مثنو یراض

 یونس نبیافت در جوار مرقد حضرت یدرموصل وفات  1212درآنجا منظوم فرمود و از بغداد بموصل رفت و در سنه 
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دان چندان یداده اند و مر ير از علما و حکمادست ارادت بویکث ین عرفاست و جمعیاز متاخر يد بهر صورت ومدفونش
 یاز علما و فقها و کهف الحاج حاج ینا عبدالصمد همدانیسخن راندند که حد ندارد العلم عنداهللا مول يدر جاللت قدرو

 يد ویگر از علما و حکما و فقها مرید یو جمع یم تونید ابراهیو س یرزا محمد رونق کرمانیو م ین اصفهانیمحمدحس
  »ن از اهل اخالص و ارادت آنجنابندیاز معاصر ياریز بسیبودند اکنون ن

در فارس و عراق و خراسان بازار ارشاد  يروزگار« د یگو یشاه اصفهانیدر مجمع الفصحا در شرح حال نورعل  
 یدند علیز بهالکت رسین یخالفت حاصل گردند و جمع قت رتبۀیبزرگ در آن طر يکامل داشت و علما یرواج

در موصل اتفاق افتاده در جوار  1212صاحب کمال و جمال بوده و رساالت در علوم دارد و وفاتش در  يالجمله و
شاه یاز نورعل ینام یمان تنکابنیبن سل یرزا محمد تنکابنیف میدر کتاب قصص العلماء تال» دیونس مدفون گردیحضرت 
دانست یکه خود را مرشد م یشیشاه درویدر آنزمان نورعل« د یگو یبن محمدباقر بهبهان یر احواالت آقا محمدعلبرده د

شاه با ید نورعلیزد تا آنجا که گویچادرش قبه طال م يد داشت و برباالیش مریا پانصد درویباً چهارصد یبروز کرد تقر
قله کوه واقع است از  يم بآقا نوشته چون کرمانشاهان در باالدان بجانب کرمانشاه آمد و مراسلۀ بنظیت از مرینجمعیا

د جواب بنظم یرس یچون آنمراسله بآقا محمدعل» قم قم  یجبل یه یم هیما شاه جواهر ناسوت« ن بود که یجملۀ اشعارش ا
و او را  شاه کردهیحکم بقتل نور عل یک از قول آقا آورده و گفته پس آقا محمدعلیرک یبهمان و زن نوشت و عبارت

  .کشتند
  

  اشتباه صاحب قصص العلماء 
شاه اشتباه نموده چون یشاه را با نور عل ید معصومعلین مرحله باشتباه رفته و سید صاحب قصص العلما در اینگارنده گو« 

نست ما ابرگهر یحش ایشاه داده صحیکه نسبت بنورعل يشاه را و شعرید نمودند نه نورعلیشه یاو را بامر آقا محمدعل
ار مطالب یست در کتاب قصص العلما بسیشاه نیچوجه گفتار نورعلیقم قم و مصراع که ذکر کرده به یجبل یه یم هیبار

اعتماد (د در کتاب رجال آورد آورده در کتاب مآثر و االثار مرحوم محمد حسن خان یکه نبا یزهائیچ یاشتباه و بعض
م الصدر ساده لوح بود و یه مقدس صادق سلیفق یزا محمد تنکابنریم« ن آورد یدر ترجمه مؤلف قصص العلما چن) السلطنه

  » ن انفعال نمودیف کتاب قصص العلما علم تراجم رجال را قریبتال
  

  شاه ینقل از تذکره دلگشا درباره نورعل
پدر بسط  بعد از وفات« ان نموده ین بیشاه چنیق نقل نموده در حاالت نورعلیق الحقایدر تذکره دلگشا مطابق آنچه در طرا

ن ییدانش در هر مقام صاحب اسم ونام شدند و خلفا باطراف تعید مرید که شهرة آفاق گردیاد و بمرتبۀ رسیبساط ارشاد بن
مسکن و حصار ارشاد را مامن ساخته مردم آن مرز و بوم بر  يبشهر ين شده هر چندیزم ينکه مشهور روینموده خالصه ا

رون یاز آنجا بد یگردیحکم باخراجش صادر م یشه فساد در امورملکیباندد که از حکام یرسیم يگردش هجوم و بحد
اعظان بر منا بر گشت زهادرا طعن و لعنش ورد زبان ویان میع ز همان داستانیبست و در آنجا نیان میگر آشیرفته بکشور د

اشتهار گشته تخم  ینل مردم و باعث افزویاد میزداشان موجب یرش رطب اللسان و همانا لعن و طعن ایخ و تکفیبتوب
ران و انتشار اسم و رسمش یات ایاکثر وال يما منع بعد از استقرا یص علیشد االنسان حریمحبتش در مزرع قلوب کشته م

  در عراق عرب بار اقامت افکند   يدر بلدان آنسامان قرار بر آن داد که چند
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  بشعر خود حافظ یعراق و فارس گرفت
  

  ز است یا که نوبت بغداد و وقت تبریب  
  

ل ساخت و در یاز خواص را بخود ما یاز عوام و جمع ياریز بسیات بست و در آنجا نیبار سفر بجانب عتبات عال  
از خلفا او که در ممالک  یعظام بعض يعلماء اعالم و فقها يست و بر حسب استعدعایز يفه روزگاریآن اماکن شر

عراق فرمان مطاع  ید و بوالیشان از بلدان صادر گردیست و اخراج اایشاه بس یران بودند فرمان خاقان صاحبقران فتحعلیا
ست که یز يافت پس از آنجا بموصل و کرکوك رفت در آنجا چندیفه شرف صدور یه از آن اماکن شریباخراج مشارال

نکه در مرحله ید خالصه ایست کشیکه از اقامت بان چاره ن ید رخت بسرائیاتش در نوردیدست فراش اجل بساط ح
 يار خوبرویبود بس يشاه گشتند مردیبنور عل یمقصود چندان بذل جهد نمود که خود مؤسس اساس آمد و متابعانش مسم

با  یاز علوم رسم يک مجلس دلش از کف ربودیکه ب يچنان رفتار نمود یبا هر کس يکخویو دانشمند و ن ين مویمشگ
که از کرمان اخراج و در دولت مرحوم  یو در زمان یافک یبیه با نصیبطرز صوف يو از قواعد شعر و شاعر یبهره واف
ر را بسن صبا درك مالقاتش درخدمت والد ماجد مکرر اتفاق افتاد و طباع مردم نه چندان یراز آمد فقیخان زند بشیلطفعل

از آن گفته  عتیآورد بقدر دوهزار ب ید را بنظم میر کالم اهللا مجیل بود که شرح توان نمود در آن اوان تفسیبمالقاتش ما
د رن داام تهمت تصوف پنهیداشته باشد از ب یده و اگر کسیوان اشعارش بنظر نرسیاز آن مسموع شد د یبود که بعض

   :ندو شعر از او نوشته شدیا
  فم که گرافتم در دام یآنچنان صد ضع
  زم و افتم براهش یزبس برخ

  

  اد چکد یعرق شرم من از جبهۀ ص  
   1اریتوان گفتن نه هشینه مستم م

  
  شاه و مسموم شدن اویدان نور علیو کثرت مر ينقل قول سرجان ملکم راجع بجمال صور

دلربا و  یشاه چنان حسن و جمالینورعل :دیشاه گویس در دربار فتحعلیر انگلیرکبیران سرجان ملکم سفیخ ایدر کتاب تار
کشته  یعنی( ر معصوم رفته بود ی او هم بامدن واالیغ کشیت يدن بر او نبود چه جایرا قدرت تند دیرنده داشت که احدیگ

ض ین اوقات عرایر اداقامت کردند  يرمعصوم قبل از ورود بکربال در کرمانشاه چندیشاه و مید نورعلیو گو) شده بود 
شان در کرمانشاه عرق حسد یل ساخت رجوع مردم بایابدا نصوب ما شانراید ایرس) کربال  یعنی( ار یآند یاز اهال یدرپ یپ
رة یم آنکه مبادا نایه از بیتمام داشت بحرکت آورد مجتهد مشارال یشهرت يلت و تقویرت مجتهد آنجا را که بفضیغ و

شاه را محبوس یلهذا نورعلشان شود ینۀ ایریان دیشه کن بنینه ریشۀ کیکدفعه از تیکه ر قصد کرد یزندقه و الحاد باالگ
اد بودند تا آنکه حکم شد او را با متابعان او اخراج یازد بروز درز اه روشیدان نورعلینهمه مرید با ایساخت تا آنجا که گو
 یزند ولیزند و خون مجتهد مزبور را بریخواستند فتنه انگ يدان ویند که مریباز مراجعت کرد گو يبلد کنند بعد از چند

باسم و  يدان ویمراوقات ن یدر ا نکه باز از کرمانشاه بکربال و از آنجا بموصل رفتینشد تا ا یراض ینمعنیشاه باینورعل

                                                
ق مسطور یارن و مجمع الصفحا و طیاض العارفیاکبر ملقب بنواب و متخلص به بسمل بوده ترجمه اش در ر یعل یف حاجین تذکره تالیا - 1

  :فرموده  ت را خودین بیاست ا
  راز بمنیاصفهان فخر باو دارد و ش    بسمل امروز منم در همه آفاق و نشاط 

ست و شصت و یگر است والدتش در سال هزار و صد و هشتاد و هفت و رحلتش در سال هزار و دویفات متعدده دیو صاحب تال  
  .سه اتفاق افتاده



 

٢٢ 
 

ران یاز مردم ا يبودند از آنجمله اکثر يار مردم معتقد ویه بسین بود که در خفیرسم شصت هزار نفر بودند و گمان مردم ا
 یکرمانشاه که عل ید که در روز فوت او دو نفر از اهالیگو يخ ویمورخ تار 1کردندیدت میاظهار عق یدر نهان يبو

باو عارض گشته  یدند در همانروز دفعه تشنجیرا چ ياز داشتند اسباب ناهار ویدان امتیان مریرادت در مالظاهر بحسن ا
نصورت سبب آن شد که گمان کردند یافتند اید چون تفحص کردند آندو نفر را نین کشیبعد از چند ساعت نفس آخر

سه ساعت از طلوع آفتاب برآمده  يهجر 1215که او را زهر داده اند فوت او بنابر قول مؤلف مزبور در روز عاشورا 
نگونه واقع شد نسبت مسموم ساختن او را یموصول اتفاق افتاد بالجمله چون فوت او ا یک فرسخیونس در یب بمقبرة یقر

  .مجتهد دادند یباقا محمدعل
  

  شاه یخ وفات نورعلیاشتباه سرجان ملکم درباره تار
خ فوت در یت و تارینقسمت مسمومیبوده و ظاهراً ا 1212شاه در ینور علند مطابق همه تذکره ها رحلت ینگارنده گو

مسموم شده و  1215بوده و در سال  یدر کرمانشاه در منزل آقا محمدعل یشاه بوده که مدتیراجع بمرحوم مظفر عل 1215
شود یطرف روشن میب افته بهرحال پس از مطالعه همه تذکره ها از دشمن و دوست ویط یران سرجان ملکم تخلیخ ایدر تار

 يویاعتنا بزخارف دن ینده نفوس و بیو ربا یمتعال یو همت یاخالق عال يو دارا یافه جذاب نورانیق يشاه دارایکه نورعل
و شهرت  یبیت عجین منبسط بوده و محبوبین النهریران و افغانستان و بیت او در ایو دائره ارشاد او و بساط دعوت و هدا

د و بهمان اندازه که مرد بزرگ است البته دشمنان یایران و عراق عرب داشته که بوصف در نمیان مردم ایدر م یبیغر
ن ین معاصریین بزرگ مرد هم از امراء و پادشاهان و هم از روحانین است که ایشمار خواهد داشت این بیار و مخالفیبس

بوده اند  یت بزرگیت و اهمیشخص ياکه دار یاشخاص یده بطور کلیار کشیده و صدمات بسیجور و آزار د یخود بس
  . ده اندیگذران یو سخت یاغلب عمر را بناکام

  
  شاه وارد شده یکه بنورعل ینمونه از صدمات

 یکوچه گرد جالل نشایدرو یکرد بعضیمراد خان از اصفهان فرار میکه علیوقت« ق مندرج است یق الحقایدر طرا  
 وشانرا در دل نهفت و چون دوباره در اصفهان کرّینۀ عموم درویادخان کمریکردند عل ير نواختند و اظهار شادیبوق و نف

ه در بدو یز مانند سلسله سادات صفویفه نینطایادآور شدند و خاطر نشانکردند که ایت بنابر عادت یافت اهل سعای يرّف
م است برسم خواهد شد که اکنون اس یدان نام شاهیادت و قانون ارادت حرکت کرده و بعد از اجتماع مریکار باظهار س

د نمود و او را بر آن داشتند که یرات جهالء در صورت متلبس بلباس علما را مزیتقر یامرا در حالت سرمست یو بعض
ر آخور که هر دو ید رستم خان داروغه اصفهان و اصالنخان امید مظلوم معصوم و احباب او نمایذاء و آزار سیقصد ا

شانرا یرون کرده اصحاب و احباب ایب یضیه فیشانرا از تکید خان بودند مامور شدند که امرایبرادر و از منسوبان مقرب عل
خته طاس و کاس و لباس و پالس را غارت کردند یض اساس ریه فیه ناس بان تکیشب یت و آزار رسانند بالجمله جمعیاذ

ه است دست بسته بخانۀ یاهللا علن رحمه ین الدین که معروف و منسوب بزیمحمدحس یشاه و حاجید و نور علیو جتات س
گر با هزار مشقت ین دیمخلص ین را که از اجله علما بود رها کردند و آندو تن را با بعضیمحمدحس یداروغه برده و حاج

                                                
م و یندار یچوجه از آن اطالعیبه یمخصوص در آن اوقات نوشته شده ول یخیشاه تارینعبارت مفهوم مشود که در شرح حال نورعلیاز ا -  1
  .میدا نکرده ایز اطالع پینمطلب نوشته شده و بآن نیگران ایخ دید در ضمن تواریشا
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  . رفتندیش گرفته بعزم خراسان میشان راه کاشان را پیرون کردند و ایو آزار از شهر اصفهان ب
  

  ه خورت بانان وارد آمد که از داروغۀ اصفهان در مورچ يآزار
ه یبکنار نهر و سا یو شکستگ یرفع خستگ يدند برایاصفهان است رس یکه نه فرسخ) مورچه خورت ( چون بمنزل 

ب تفکر فرو رفت چون یبج ید را مراقبۀ دست داد و ساعتیقرار گرفتند هنوز رنج و گرد راه نرفته و نگرفته س یدرخت
ما را  ياعضا یافته و بعضین نیرآخور تسکیشرارت داروغه و امر یدادند که هنوز دا برادران مرا خبر يسربرآورد فرمود ا

گردد  ين باغات متواریو صابرم هر که خواهد تا زود است در ا یحضرت دوست راض يقطع خواهند کرد من بقضا
زگاهم ین گریزم من از ایگر بکجا دگر(از گفت یشاه بزبان عجز و نیختند و نورعلین استعداد نبود گریش از ایآنان را که ب

 يگریرستم و اصالن برد و د يده براید و نور را بریوش سیق نیگوش حقا یکید که ین اثنا دو فراش غضب رسیدر ا) 
الجمله آقا محمد خان قاجار در اوقات  ین نمودند علید چنید و مراجعت نمایده بتهران رسانیآنان را از کاشان گذران

ن یداشت و با يد سرو سریباس يمالمحمدجعفر شوشتر یمخان بتوسط حاجیدن بامر کرراز و حبس نظربویتوقف ش
را مورد اکرام و انعام ساخته مخارج راه را تا مشهد ید و همگید مظلوم و همراهانش باخبر گردیاز حال س یفه حسن ظنیطا

  . ت فرمودیمقدس عنا
  اساس را در بحر  يمتساو یدو کشت

  

  فان داد رساند بساحل دگر بطو یکی  
  

و  ین سفر جناب نورعلیدند و در ایشاه گفته بمشهد رس يرخوانده و دعایفاتحۀ خد و همراهان یجناب س  
روانه هرات  یات و فوز باستان بوسیدر خدمت بودند پس از ز یو شوقعل یو صفا عل یو نظرعل یو مشتاقعل ینعلیحس

اکابر در سلسلۀ ارادت  یو جمع يموریاحمد خان ت ن افغان و محمدکاظم خان شاملو ویروزالدیشدند شاهزاده ف
  . درآمدند

  
  مسافرت کابل و زابل و هندوستان 

ن عراق و فارس را ید مخلصیت رسانیم والیکه طالبان و مستعدان آنملک را براه راست و صراط مستق يو بعد از چند
و خود عزم سفرکابل و زابل و  یعل دمظهریو س یرونقعل یمشتاقعل ینعلیحس یرخصت داده از آنجمله بودند نورعل

احت آن بالد یدر خدمت بودند و بعد از س یدرعلیو ح ینعلیش حسیو درو یهرات ین سفر رضاعلیهندوستان کرد در ا
بن  ید آقا محمدعلید بکرمانشاه رسیکه س یات ساکن گشتند و پس از مراجعت از عتبات موقعیران آمده در عتبات عالیبا

قراسو غرق ار او را در رود یخان زنگنه حاکم آندیقل یو امداد مصطف يرازیم خان شیابراه یحاج يرویآقا باقر به ن
  .ن بودیخان همیقل یم خان و اوالد و اخوان او و عزل مصطفیابراه یند سبب هالك حاجینمودند گو
رون آمد ین بنموده با چهل هزار کس از اصفها يکر و فر يمراد خان و رستم خان و اصالن چند روزیاما عل  
 يش نمود بمازندران آمد اعاظم آنجا بویس ولد خود را سردار و مقدمه الجیخ ویر مازندران و استرآباد و شیبعزم تسخ

قت اقبال یخ نوشته اند و در حقیکه در توار یرا در استرآباد محصور داشتند بواسطۀ اسباب جزئ وستند و آقا محمد خانیپ
مرادخان قصد یزنده بدر رفتند و عل یده و شکسته و مجروح بعضیگر پاشیکدیاسترآباد از  بوده سپاه زند در ید الهییو تا

افت بقصد یمرادخان خبر یسپاه عل یرجعت باصفهان کرد و جعفرخان زند که از جانب او حکومت خمسه داشت از تمام
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و باقرخان  1ورچه خورت بمردض شد و در منزل میمرادخان از کثرت ادمان بخمر در راه مریر اصفهان برخاست علیتسخ
ه یتک یر حکمرانینان و بدون مانع باصفهان رفته بر سریت اطمیسپاه شکسته او را راه نداد و جعفرخان در نها یخراسکان

ر همان ید که از آنجمله رستم خان و اصالن بود در زیاز خواص او را سربر یمراد خانرا تصاحب و جمعیکرد اموال عل
   .ساخت يۀ بصرعاریمرادخان را از حلیس خان پسرعلیو و 2رچه خورتدرخت و کنار نهر مو

  
   یخراسان يرزا مهدیم يه بفتواشیوان نورعلسیدن گیتراش

احه در ذکر یاض السیشاه آورده و در ر یدمعصومعلیق در شرح حال سیق الحقایطرا یز چنانکه در حواشیو ن  
ن خراسان و مرجع خاص و عام در یکه از مجتهد ینیاهللا حست یرزا هدایبن م يرزا مهدیمملکت خراسان مسطور است م

داد و بعد از  يشاه فتویسوان نورعلیدن گیتراشه خواص غفلت و جهالت شعار ب یک عوام و بعضیآنسامان بود بتحر
 رانیکه پادشاه ایامیر از شست رفته و دل مرد خدا را خسته تا ایت ینموده ولین امر همواره اظهار ندامت میصدور ا
ست و پانزده یهزار و دو 1215رزا را وجهۀ همت ساخت در غره رمضان یر نادرمیو تدم يصال بقعه نادریشاه استیفتحعل
د بوده بروضۀ یرزا چنان دانست که تصرف دادن شهر با اطالع سیمقدسه معتکف بود نادر م روضۀد مزبور در یکه س

  .دید زده مقتول گردید بسچن ين در را شکسته و زخم کاریمبارکه در آمد بضرب تبرز
  

  احه مسطور است یکه در بستان السیشاه بطوریکرامات نورعل یذکر بعض
از و چون منقولست چنانکه  ادهیزق تواتر یاحه است از آنحضرت کرامات و خارق عادات بطریدر بستان الس  
ر گفتند یحق يت و مؤالف برااز مخالف یک و تردد مسدود است منجمله جمعیق را راه تشکیق و اصحاب طریارباب تحق

شانرا و یم ایدیمه گاه را بمانمود و ما دیبود اهل قبور خ یت روشنائیکه ماه در غا یشب یمعل يکه انجناب در کربال
تمام داشت اموات قتلگاه را بما نمود و ما  یکه ماه روشنائ ینمودند که در مشهد مقدس شبت یز حکایگر نید یجمع

  .مت را اهل انکار حمل بسحر کردندن کرایم و ایمشاهده کرد
دم که یر نقل نمودکه در دارالملک اصفهان از آنجناب شنیفق يه برایعل... رحمه ا يش صفایدروگرآنکه ید  
شان بزمرة یشوند و در زمان ا یران مستولیه ظهور خواهد نمود و براکثر بالد بل اکثر اهل ایب دولت قاجاریفرمود عنقر

ور یرانرا بزید و ایعت خروج نمایعادل و مجاهد و مروج شر یار برسد و بعد پادشاهیت بسیو اذ ذاءیشان ایه و درویصوف
    . دیارایب یصدق و صفا و عدل و راست

 یف آورد جمعیان نمود که چون آنجناب بقصبه زهاب تشریر بیفق يبرا 3خ ما قدس سرهیجناب شگر آنکه ید
فه خود نمود آنگاه حضار را مخاطب یو خل یشاه طاب ثراه را وص یعلنیکان خود را احضار کرد و حسین و نزدیاز مخلص

نا الحاج مالمحمدرضا ین مضمونرا مولینعالم انتقال خواهم کرد و همیب بشهر موصل رفته از ایرساخته فرمود که عنق
  شمار یات بینگونه روایا ار است و ازیات از آن مظهر کرامات بسینحکایر نمود امثال ایر تقریفق يه برایرحمه اهللا عل یهمدان

  
                                                

 . االبصار یا اولیبمرد فاعتبرو ا يشاه صدمه زدند بزودید و نورعلیکه بامر او بس یدر همان منزل - 1
 .رستم و اصالن بردند يده براید و نور را بریوش سیق نیت که گوش حقااس یدر همان محل - 2
 .باشدیشاه میمجذوبعل یمالمحمد جعفر همدان یمقصود مرحوم حاج - 3
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  شاه قدس سره باختصاریاز خواص ارادتمندان نورعل یذکر جمع
  
  شاه  ین رونقعلیرزا محمدحسیم
ده که امثال ور بیبص یر و عالمیخب يشاه است که دانشمند ین رونقعلیرزا محمدحسیاز خواص اردتمندان او م یکی

سئواالت  یمانده مشمل بر بعضیت او برخاسته اند رسالۀ از او باقیتربشاه از دامان  یشاه و احمد نظامعلیمظفرعل یمحمدتق
د یات و قصایعات و غزلیده مشتمل بر ترجیبنظر رس یوان اشعار او خطیمذکور است و د هاحیطان که در بستان السیاو از ش
تمام آن است و نگارنده خ ایتارلفظ  نیب که همیبغرا یشاه مسم یز رسالۀ در احوال مشتاقعلیره است و نیو غ یو مراث

 یم خان حاکم کرمان بسیاوست از ابراه يشاه و خلفایب شدگان نورعلیشاه از ترت یتماماً مالحظه نموده ام جناب رونقعل
  .م ارتحال نمودینجهان پررنج بدار نعیاز ا یست و سید و در سال هزار و دویجفا و آزار د

  
   یرضا عل

  .است يشاه بود و صاحب اشعارید نورعلیشاه مر یبواسطه رونقعل که یملقب برضاعل یرضا کرمانیگر علید
  
  شاه یملقب بمظفر عل یکرمان یرزا محمدتقیم
ن و یشاه ارادت داشته و تلقیشاه بوده و بخدمت نورعل یشاه که ربودة مشتاقعلیملقب بمظفرعل یکرمان یرزا محمدتقیم

 يریافته و مجاز در ارشاد و دستگی يقت درجه قصویسلوك طردر  یت و صحبت مشتاقعلیافته و از تربی یتوبه از رونقعل
 يدانند و او را مولویم ین رومیو جالل الد ينوین قویر صدرالدیزمان او را در حکمت و معرفت نظ يعباد بوده عرفا

 يزین تبریفتۀ شمس الدیش ینا رومیاتفاق افتاده همانطور که مول ین رومیناجالل الدیه بمولیند و حاالتش شبیگویم یثان
فته و ربوده او گشته یشاه ش ینا مظفر علیبود و مول یشاه هم بصورت ام یگفته اند مشتاق علیم یشد که بصورت او را ام

را بنام ه یوان مشتاقیز دین یکرمان يان بنام او نموده مولویوان غزلین دیپس از شهادت شمس الد یروم يو چنانچه مولو
اگار است و هر دو در یر فاتحه الکتاب از او بیالبحار نثراً و بحراالسرار نظماً در تفسشاه نموده رساله مجمع  یقعلامشت

ا یمیت احمر مشتمل بر او راد و اذکار بطور رمز و رسالۀ مفصل منظوم در علم کیق است و رسالۀ کبریق و تدقیکمال تحق
مسموم شده  یکرمانشاه یدرمنزل آقا محمدعل 1215م االحجار که نگارنده مطالعه نموده در سال عل ینوراالنوار ف بنام

  .ن عرفا بودهین حکما و متبحریاز محقق یشاه کرمانیالحق مظفرعل
  

   یشاه کرمانیمعطرعل
رزا یاز دانشمندان بوده و در فن حکمت شاگرد م يشبستر یع کرمانیبن خواجه شف يآقا محمدمهد یشاه کرمانیمعطرعل
  .افتهیوفات  1217داشته و در  يریواجازة دستگ یعطرعلشاه لقب میو از نورعل یمظفرعل یمحمدتق

  
  شاه یمظهرعل

مصاحب  يده غالب اوقات با ویشاه رسینموده و بخدمت نورعلیل علوم میشاه در اصفهان تحصیمظهرعل یم تونید ابراهیس
ده که جناب ات مراقب و مواظب حضور بوده در کتاب اصول الفصول نوشته شیبوده و اوقات توقف شاه در عتبات عال
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  .ستین یاو اطالع يرا از بقا و فنا ین است که کسیاض العارفیب شد و در ریه و قهوه خانه از انظار غایان تکید در میس
  

   ینظرعل
د و یل علوم متداوله باصفهان آمده و ذوفنون گردیتحص يدر آغاز شباب برا یملقب بنظرعل ینیم نائیرزا محمد رحیم

  . وفات نموده يهجر 1240د و در سال یده در سلوك راه حق بکمال رسیشاه رسیعاقبت بحضور نورعل
  

   یمال عبدالصمد همدان
ل علوم نموده و در فقه و یات مجاور بوده و تحصیب چهل سال در عتبات عالیکه قر ین مالعبدالصمد همدانیفخرالد

شاه  ید و بداللت مجدوبعلین گردیاست و باالخره از فحول علما و مجتهد ید علیرسیم یاصول شاگرد عالمۀ طباطبائ
و فکر مشرف شده و در سال  یافت ذکر خفیبشرف در یشاه اصفهان ینعلیشان از حسیده و باشارة ایشاه رسیخدمت نورعل

س است از اوست بچاپ یار نفیبس يد کتاب بحرالمعارف که از کتابهایان بدرجۀ شهادت رسیغ جور و هابیاز ت 1216
  .ن او بودهیاز مخلص یرزا آقاسیم یده حاجیل دیده نگارنده بتفصیرس
  

  یردارابیمحمدنص
داشته و  تبعلماء و عرفاء زمان صح ياریبا بسل مراتب علم و حکمت نموده و یدر اصفهان تحص یردارابیمحمد نص

وفات  1226ده و در سال یز گردین فایده و بدرجۀ واصلیخ آن بزرگوار رسیر مشایشاه و سایآخراالمر بخدمت نورعل
  .افتهی

   ینیعبدالوهاب نائ یحاج
رزا ابوالقاسم سکوت یو م يزیمحمدحسن تبر یرحلت نموده و مرشد حاج 1212که در سال  ینیعبدالوهاب نائ یحاج

  .شاه مشرف شده استیات خدمت نورعلیروا یبوده مطابق بعض
  

  شاه  یمجذوبعل یمحمد جعفر همدان یحاج
 یرزا ابوالقاسم قمین و مرآت الحق که شاگرد میکتاب مراحل السالکشاه صاحب  یمجذوبعل یمحمدجعفر همدان یحاج

او را سلمان  يهاء بزرگ بوده و در زهد و تقوقآنفبوده و صاحب اجازه از  ینراق ين االصول و محمدمهدیصاحب قوان
است و در  یانشاه اصفه ینعلیفۀ حسیده و اجازة ارشاد از او داشته اگرچه خلیشاه رسیدانسته اند خدمت نورعلیعصر م

  .رحلت نموده 1238سال 
  
   یشاه اصفهان ینعلین حسین الدیخ زیش
که هم ازخانوادة علما و فضال بود و هم خود او جامع معقول و منقول و مسجد  یشاه اصفهان ینعلین حسین الدیخ زیش

و  هشاه سپرد یمعصومعلد یشاه بوده و سر بسیس داشته و در اواخر همدم و همقدم نورعلیامامت و جماعت و حوزة تدر
ه را احضار و یاز اکابر سلسلۀ عل یشاه در قصبۀ زهاب از مضافات کردستان جمعیعارف باهللا نورعل 1212در سال 

د در اصول یشاه گردیفه نورعلین و خلیض فرمود و جانشیشانرا باو تفویفه الخلفا نمود و زمام امر درویشاه را خل ینعلیحس
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بشرف صحبتش مشرف  ياریق از آن نقل نموده در سفر مکۀ معظمه در حجاز و مصر بسیلحقاق ایالفصول چنانکه در طرا
 ینصران يدر رد پادر یدر کربال اتفاق افتاده کتاب 1234مصر بوده رحلتش در سال  یپاشا وال یشدند از جمله محمدعل

  .ار مطلوب استیمرقوم فرموده بس
  

  شاه  یمستعل یروانین شین العابدیز یحاج
احه در یکه در بستان السیاحه بطوریاحه و حدائق السیاض السیاحه و ریصاحب بستان الس یروانین شین العابدیز یحاج

فه و یده اگرچه خود خلیمشرف گرد یافت ذکر خفیشاه بشرف دریسد در بغداد خدمت نورعلینویشاه میاحوال نورعل
نموده و ین تخلص میشاه بوده و در شعر تمک یقت مستعلیدر طر یروانیباشد لقب مرحوم شیشاه م ین مجذوبعلیجانش
در مراجعت از مکه در  1253ن و مجمع الفصحا از او ثبت شده است و در سال یاض العارفیهم در تذکرة ر ياشعار

  .عرض راه رحلت نمود
  

   یکوثر عل
از  یافته ولین ذکر یشاه تلق ینعلیجامع المعقول و المنقول بوده اگرچه از حس یکوثر عل یهمدان يمالرضا یگر حاجید

ار خوب در رد یز رسالۀ بسیت خوب نوشته و نیم را بغایر دارالنظیارادتمندان جناب شاه و اجازه داللت از شاه داشته تفس
رزا و یب السلطنه عباس میز داشته نایات نیو غزل يغمبر آخرالزمان نوشته و مثنویو اثبات نبوت پ ین نصرانیشبهات مارت

 1247ده و در سال یار کشیت و آزار بسیعلماء زمان اذ یاز بعض یشمرده اند ولیصحبت او را مغتنم م یقائم مقام فراهان
  .دهیه مدفون گردیافته در مزار مشتاقیدر کرمان وفات  يهجر

  
   یرجانیس یش عباسعلیدرو
وفات  يت و اندسیست و بیچند زخم خورده و در هزار و دو یکه در واقعه شهادت مشتاقعل یرجانیس یش عباسعلیدرو
  ننموده یشمرده و در اخالص و ارادت باو کوتاهیکردستان صحبت او را مغتنم م یافته امان اهللا خان والی

  
   یشاه هرات یرضا عل
شاه سالها مالزم بوده و در سال هزار و  ید معصومعلیافته و در حضور سیشاه ین از نورعلیتوبه و تلق یشاه هرات یرضا عل

  .عارفانه با وجد است يوسته و در رواق مطهر دفنش نموده اند صاحب اشعاریپ يزدین برحمت ایظمازده در کایست یدو
  
   يشاه هروین علیع
شاه ین ذکر از نورعلیرت بوده تلقیصاحب بصر و بص يو معنو يدر کماالت صور ینامش محمدعل يشاه هروین علیع
   رحلت نموده 1222ده در سال ین رسیافته و بدرجۀ ارشاد ناقصی

  
   یش ناصر علیدرو
ن یحال از مالزم يبوده در ابتدا یکرامات ين و دارایکه از مجذوب یرزا محمد گلکار اصفهانیم یش ناصرعلیدرو
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د و اغلب در حال جذبه یشاه بشرف فقر مشرف گردیمخان زند بوده ناگاه جذبه الحق او را ربوده و خدمت نورعلیکر
مباهله نموده  يبرده با افضل شاه هندیرون شهرستان بسر میننموده و اغلب در ب قبول يند در تمام عمر جز شلواریبوده گو

شاه بر او نماز  ینعلیاحه مسطور است بعد از فوتش حسیکراماتش در بستان الس یافت بعضیوفات  يو افضل شاه بزود
  .دیض مدفون گردیک مقبره فیخواند و در تخت پوالد اصفهان نزد
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  ز نظم و نثرشاه ایآثار مرحوم نورعل
نرساله انتخاب خواهد شد و آنها یده از آنها در ایاد کرده اند و راقم دیشاه یف نورعلیآنچه در کتب تذکره از آثار و تصان

  نقرار است یاز ا
 .دینکتاب بچاپ خواهد رسیمه ایدر منطق منظوماً بضم يکبر -1

ا که یمیکنون ندارم چند شعر از اشعار او در کا منظوم فرموده نگارنده نسخۀ از آنرا داشتم و ایمیرسالۀ در علم ک -٢
 .ست بلکه از جنات الوصال استیاد شده از آنرساله نیاحه یدر بستان الس

  
  جوهر گرفت او از علم  یکیکه 

  ار کرده برفراریپس دو جوهر 
  غ یق بلیرات و تسحیبعد تدب

  

  کلس القمر بنمود ضم یکیبا   
  وز عقاب ثابتش افزود چار

  غیدریند هر سو بم و زر افشایس
  

ران یۀ ایه دولت علین شاه در روزنامه علمیر علوم در دوره ناصر الدیرزا وزیم یقل یو مرحوم اعتصاد السلطنه عل  
ن باب صاحب کتابند یرا که در ا یا اشخاصیمیشده در باب کیو فرانسه نوشته م یعرب ،یکه بسه زبان فارس 1283سال 

ن فن یدر ا یت شرح مبسوطیات الوصال در ضمن حکایشاه در کتاب حیم نورعلد و مرحویذکر فرموده و در آخر گو
خ وفات او را یل دولت خاقان مغفور در موصل درگذشت و تارید بوده و در اوایشاه معاصر شاه شهینوشته است و نورعل

  اد کرده ی ین قسم بعربیهمان روز نامه بهم یب گفته اند و در شمارة عربیغر
الذلک العلم و هو کان یه کالمه و افیضمن حکا یکتاب جنات الوصال ف یف شاهیو ذکر نورعل  

ل دوله الخاقان المغفور و جعلوا یاوا یالموصل ف ینحبه ف ید آقا محمدخان و قضیعصر الشاه الشه یف
  . بیخ وفاته کلمه غریتار

 .رز گلستانترسالۀ جامع االسرار ب -3

 .عرسالۀ اصول و فرو -4

ت آنرا یاد کرده شد تا دو هزار بیده در تذکرة دلگشا چنانکه سابقا یرنده تا کنون ندر سورة بقره بنظم نگایتفس -5
مۀ جنات الوصال یضم 178ت کرده بعد از تفحص تمام معلوم شد در کتابخانه سپهساالر به نمره یرو يادعا

 ینظامسوره حمد بوزن مخزن االسرار  یر سوره بقره ولیر سورة حمد است و بعد تفسیضبط است اول تفس
گر نوشته و یکدینجزوه موجوده دنبال یست هرچند در ایگر نیکدیگر و دنبال یمنظوم شده و سوره بقره ببحر د

  :ن استیر فاتحه ایو ذبح بقره است اول تفس یه قوم موسیر سوره بقره تا آخر آیتفس

  م یبسم اله رحمن رح
  نه جانها بود یقل آئیص

  نه عشاق راست یزنک زدا آئ
  دل ارباب حال يپرده گشا

  

  م یعظ یسرعلم حمد عل  
  ر زبانها بود یجوهر شمش
  دة مشتاق راست ینور فزاد
  زال یصمد ال يچهره نما

  

راً یکه اخ یشود که مرحوم عمان سامانیمعلوم م یده ولینقسم را هم نگارنده ندیبروضه الشهدا ا یمنظومات مسم -6
ن منظوم نموده اند در ر قرآیشاه که تفس یعل یصفو مرحوم نه االسرار در اسرار شهادت منظوم نموده یگنج
 نکار تقدم داشته یشاه در اینکار مبتکر نبوده اند و نورعلیا
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ا قسمت دوم ینور و گو يگریتخلص فرموده و در د یک قسمت نور علیات که دو قسمت است در یوان غزلید -7
 ن تخلص نموده یه چنین بوده بطور تقیار مخالفیچون در د

لوصال که مرکوز خاطر معرفت کنوزش آن بوده که هشت جلد باشد عدد ابواب جنت چون جنات ا يمثنو -8
 یف و منظوم نموده که بعالم اعلیلاز جلد ثالث را تأ يم نموده و قدراتمام آن مقدر نبوده لهذا دو جلد آنرا تما

د و یپنج جلد گردان گر بر آن افزوده ویجلد ثالث را تمام کرده و دو جلد د یشاه کرمان یشتافته و رونقعل
د از مطالعه دو جلد اول یگر بر آن افزوده شش جلد گردانیکجلد دیز یشاه ن یمجذوبعل يشاه از خلفا ینظامعل

ق عرفان و تصوف بررموز یق و دقایه از حقایشاه رضوان اهللا علیجنات الوصال قدرت طمع و اطالع کامل نورعل
شاه است و از کجا گفتار رونق یکجا از جلد سوم گفتار نورعلنکه تا یگردد در ایمشاهده م یالت بخوبیو تاو
 نشعر ین تا ایاض العارفیمشاهده شد ر یاحه اختالفین و بستان السیاض العارفیشاه از مطالعۀ ریعل

   یرخ فرو شو از غبار بندگ
  

   ین آشفتگیرون کن ایوز سرت ب  
  

اض یقبل از آن شعر که از ر یلیاحه از خیر بستان السد یشاه دانسته و بعد از آنرا ساکت است ولیاز گفتار نورعل
  ن شده یالعارف

  در محبت بربکار يچارواد
  

  دچار وحروفش هست زانکه القاب  
شود از یکه از مطالعه جلد سوم آن کتاب ظاهر میشاه ثبت کرده و بطور یرونقعل يو بعد از آنرا از گفته ها

  نامه  یساق
  ر قلب یا زان باده اکسیساق

  

  ر قلب یه تا گرددم اکسجرع  
  

  شاه است و العلم عنداهللا یباشد و قبل از آن ظاهراً گفتار خود نورعلیشاه م یببعد قطعاً گفتار رونقعل
احه و یان در بستان السیت است ذکر منظومه خطبه البیکصد و پنجاه و هفت بیان که یر خطبه البیمنظومۀ تفس -9

ق در عداد یق الحقاین و مجمع الفصحا و طرایاض العارفیدر ر یشاه نشده ولیاحه از آثار نور علیاض السیر
شود نسخۀ ینجا ذکر مینزد نگارنده است تماماً در ا یشاه ذکر شده چون نسخه از آن خطیل و آثار نورعلیرسا
که قطعاً از ین نظم با جستجو هنوز مالحظه نشد و در جلد سوم جنات الوصال آنجائیان مطابق ایخطبه الب یعرب
شاه بر وزن تقارب یکه هست گفتار نورعل يزین نسخه منظوم فرموده چیناً مطابق ایباشد عیشاه میار رونقعلگفت

با جنات الوصال  يو ما اغالط نسخه خود را با مطابقه معنو يمولو يشاه بر وزن مثنو یاست و گفتار رونقعل
 . میح نمودیتصح
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  شاه قدس سرهینورعل یان از آثار نظمیشرح خطبه الب
  بنام خداوند عزوجل 

  زار جان خامۀ یرم زنیبگ
  کنم  یمعان يان بحرهایب

  ان یکشم دامن از دست جسمان
  ار یشوم در مقام مناجات 

  ق را یبچنگ آورم جام توف
  کجرعه مست یم بیچنان شان نما

  ل همه رو باعال کنندفزاس
  ین جسته و جسته از هر شکیقی

  هست نور  یکیمت است وظل یدوئ
  ان یر رفت از میو غ ار آمدیچو 

  بلند  یسخن هر چه کوتاه و معن
   ینسخن شد جلیمرا در خفا ا

  انین چون بخطب البیا و به بیب
  حد کند یب ین معانیمب

  ن شد از خطبۀ روشنم ینخست
  نشانه منم شان جبار را 
  منم آنکه گردد زمن هر بهار 

  ام آنچنان  یمن اسماء حسنائ
  منم نور کز آن نمود اقتباس 

  وم النشور یم صاحب صور و من
  آن  یمنم صاحب نوح و منج

  بود آسمانها همه برقرار 
  ک من یمنم آنکه هرگز بنزد
  ق تمام یکنم من حساب خال

  م بمن ساعت است یمنم آنکه قا
  نده ام یکه پا یمنم الاموت

  منم آنکه محزون سراللهم 
  ام ین را صلوه و صیمنم مؤمن

  شه نشر اول و آخر منم 
  منم صاحب اختران بگردون 

  زل یزال است و هم لم یکه هم ال  
  سم بر اوراق دل نامۀ ینو
  کنم  ینهان يان راز هایع

  ان یل روحانیزنم دست بر ذ
  ابم بدرگان حاجات بار یب

  ق را یارباب تحق یساق شوم
  ش دست یکباره از خویند یکه شو
  بباال کنند  یعروج یزپست

   یکیان جزیدر م ینماند دوئ
  بود الجرم ظلمت از نور دور 

  ان یار سازد بیلب  یمعان
  براهل دانش بود سودمند  

   یول یت علیزشاه وال
  ان یباندك ب یب سلونیخط
  ن شئونات سرمد کند یمع

  ح اول منم که گفت آدم و نو
  قت منم جمله اسرار را یحق

  ن باغ پربرگ و بار یدرختان ا
  که گفته مرا حق برآنها بخوان 

  قاس یم خدا بیرا کل يهد
  برآرم همه مردگانرا زگور

  آن  یوب و شافیار ایمنم 
  بامر من از امر پروردگار  

  نخواهد شدن  یچ قولیبدل ه
  ام یامت قیبامر من آرد ق

  طاعت است ز واجب زحق یبمن ن
  ن زنده ام یقیرم یرم چه مینم

  بهرچه که بوده است و بود آگهم 
  ن و امام یمؤمن یمنم مول

  مه برج نعمت مفاخر منم 
  عذاب اهللا و رحمتم در جهان 
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  منم مهلک جابران اول 
  و هم زلزله  1منم صاحب رجف 

  منم صاحب آفتاب و کسوف 
  م بپا یدر اشخاص دارد خدا

  که ظاهر شدم جمله منکر شدند 
  منم نور انوار فاش و نهان 

  که رفت  یمنم صاحب هر کتاب
  ن ید هرگز در انکار ایندار

  مرادر شب و روز پنهان و فاش 
  م دهر یان اقالن عابدیقی

  که مذکور شد يمنم طور نور
  ت معمور اندر جهان یمنم ب
  د نار یح خلد و مقالیمفات

  ن یمنم با رسول خدا بر زم
  نبود  یو نفس یدر آندم که روح

  اول  يمنم صاحب قرنها
  محمد بود ناطق و من خموش 

  ق یببحر عم یار موسیمنم 
  ند در همهمهیم چو آیبها

  اللسان  ست رطبیبهرجا که مرغ
  کنظر یمنم آنکه در گردش 

  بمهد  یسیمنم نطاق از لعل ع
  منم آنم کز امر خدا در صور 

  است  يمن آنم که مصباح بزم هد
  منم  یز اولیمنم آخرت ن

  منم خازن ارض و هفت آسمان
  منم آنکه قائم بقسطست آن  

  حب من  یمنم آنکه اعمال ب
  بدور آگهم چرخ دوار را 

  ل الدول یمن آنم که هستم مز
  زر جف افکنم در جهان و لوله 
  منم صاحب ماهتاب و خسوف 

  ند اطاعت مرا یشان نمایکه ا
  ندانسته کافر شدند مرا خود 

  کوان یمنم حامل عرش با ن
  که رفت  یمنم باب اهللا چو باب

  ن ید ذوق بهشت برینمائ
  بودازدحام ملک بر فراش 

  م جمله بهر یبرند از شناسائ
  که مسطور شد  یمنم آن کتاب
  م و جنان یم جحیمنم آن قس

  بود بر کف من همه برقرار 
  ن یاندر سما همنش يمنم با و

  ل بودم وجود یتهلح و یبتسب
  زسنگ آورم بهر صالح جمل 

  دقت بکوش  يه از روتن نکیدر ا
  ق یلش غریزمن گشته فرعون و خ
  شان همه یمنم آگه از حال ا
  د آن یگویمن آنم که دانم چه م
  ن گذر یکنم از سموات و ارض

  کند اقتدا در نمازم بجهد 
  بهرنوع خواهم شوم جلوه گر

  من آنم که مفتاح باب لقاست 
  نا منم یبر اعمال هر بنده ب

  ن و زمانیزم يبامر خدا
   ن است هانیان دیمنم آنکه د

  نگردد قبول و نباشد حسن 
  ل قطرات امطار را یکنم ک

                                                
 . دیم و زلزلۀ شدیعظ يادیفر - 1
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   1فارل رمل قیمنم صاحب ک
  ا دو بار یز مقتول و احیشوم ن

  ق بمن روشن است یشمار خال
  ا یهزارم کتب هست از انب

  نمودند و گشتند مسخ آنهمه 
  بود من محمد محمد منم 

  بران واقعست  یکه نه اسم و شبه
  ابد مرا یت هر که یبنوران
  نه اش یک ید خدا قلب بیگشا
  کند  ینمعرفت هر که سستیدر ا

  ب یشک و ر دلش هست در ظلمت
  ت ینورانه من ب یشناسائ
  ن خالص بنزد خدا یبود د

  م مایکه سراهللا فاش مائ
  خدا تا بود نور او روشن است 

  م ما یهمه نعمت اهللا مائ
  ن یزما اول و اوسط و آخر

  گانه شناخت یهر آنکس که ما را 
  ایبود هم ز ما بعثت انب

  توان ید ارباب تا میمخوان
   زما یهالك آمده هر هالک

  ان یت آنهمه ها دیمن واهل ب
  مقرب همه  يایبحق اول

  ک یز یم و سر نیک امریهمه ما 
  ظهور  یم در هر زمانینمائ

  لش وطن یبرجان و و يبود وا
  است اهل انکار کم کرده راه  یک

   3و منم حاقه 2منم طامه

  بامر خداوند آموزگار 
  بهرگونه خواهم شوم آشکار 

  ز نزد من است یحساب همه ن
  هزار امت انکار من در وال 

  ران همه یفتادند در قعر ن
  روشنم  ین معنبباطن من آ

  ن هر برقعست یان گرچه در عیع
  مان کامل ورا ین و ایبود د

  نه اش یشود مخزن اسالمرا س
  کند  یزباال همه رو به پست

  ب یچ انوار غینتابد بر او ه
  ن صفت یحق بود ا یشناسائ

  کدم از ما جدا یاو مشو یب
  م ما ین دان که نور خدائیقی
  کشتن است  ین نور کیسزاوار ا 

  که ندارد جزا  ین نعمتمر آ
  ن یا و دیمحمد بود شاه دن

  ن بر فراخت یات دیق رایبتحق
  زما  ییافته هر نبیشرف 

  ان ید اوصاف ما را بینمائ
  نجا  ییافته هر نجیزما 

  م و مکنون بدان یهمه سرحق
  و هزار است مطلب همه  یکی 

  هلک  يمکن تفرقه ورنه گرد
  زبهر هر آنچه بخواهد غفور 

  انکار گفتار من  کند هر که
  اه یکه هم کور و کر باشد و دل س

   9و منم صاخه 8منم قارعه

                                                
 . یخال يابانهایب - 1
 . ز سخت تر باشدیرستخ يا هولتر که از همه بالهایه بزرگتر یبل - 2
 .حق است وقوع آن یامت است و بمعنیق از اسماء یکی - 3
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  2هیو منم غاش 1منم آزفه
  ات وجه اللهم یدالالت آ

  نوشتند نام مرا در ازل 
  و بنور  3و ببرق و بودق بباد

  ل و نهار یبابر و برعد و بل
  ان یق بود آن عیمرا از خال
  ق همه واقفم یبسر خال

  ان یمرا باشد اسرار آنکس ع
   ین علم کردم دمیزحق کشف ا

  شۀ بر شما ینبودم گر اند
  نه من سربسرییشما را هر آ

  د بود ید و خواهید و هستیکه بود
  ز است در نزد من یآن عز یول

  ا ینهان علم آنست بر انب
  کدگر یم بر یم تعلیکه کرد

  ن یمنم عارف از فوق عرش بر
  بدانم هر آنچه در افالك هست 

  نعلوم یزعلم احاطه بود ا
  م یقسم باد بر رب عرش عظ

  که گرخود هم اکنون شما را خبر 
  جمله بودند از که بدند  یکه ک
  ه یار کس از شما کزاخیچه بس

  ان و زار یگروسته یو حال آنکه پ
شود کشف اگر بر شما از وجود  

  ز در آخر آنچه مرا یبود ن
  مات مستعظمات یاز عظ یبس

  نهان  يع نبودیشما را صنا 

  منم در جهان حجت نازله 
  منم هم حجب و زهمه آگهم 
  بعرش و سموات و ارض و جبل 

  ور یبجن و بانس و بوحش و ط
  خود تا قرار  يگرفتند برجا

  که جز خالق از خلق باشد نهان 
  در آنچه شده است و شود عارفم 

  ه در عالم ذر اول بد آن ک
   یکه آندم نه دم بود و نه آدم

  د و مرتد مرا یوانه خوانیکه د
  دادم اکنون خبر یز میبدانچ

  ب و شهود یامت بغیدر آن تا ق
  چرا سازمش فاش در انجمن 

  ن شما یبجز صاحب شرع د
  من و او همه علم خود سربسر
  ن یمنم واقف از تحت هفتم زم

  ك هست ان باشدم آنچه در خایع
  نه از علم اخبار و علم رسوم 

  م یکتا رؤف و رحیخداوند 
  دهم از همه رفتگان و پدر 

  ند اکنون و در چه شدند یکجا
  ه یخورد لحم و نوشد ز رأس اب
  دوار یبر آنهاست مشتاق و ام

  م اول آنچه بود یزمن در قد
  بر شما  ينه ظاهر شدییهر آ

  از امورات مستعجبات  یبس
  ان یع یگشتاحاطت بر جمله 

                                                                                                                                                  
 از اسامی قیامت است یعنی کوبنده و شکننده : قارعه  - 5
  .کر کننده از آوازش یعنی - 6
  .امت استیک شونده مقصود قینزد یعنی - 1
 . امت استیده مقصود قیخبر پوش - 2
 .باران - 3
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  در عدم  يهمان نوح اول بد
  زمن گشت طوفان اول  بجوش 

  ز یموج خ 1ل عرمیزمن گشته س
  منم صاحب و مهلکم بر ثمود 

  شان سراسر مدبر منم یبر ا
   یجملگ یداجو  یمنم بان

  ز آخر منم یمنم اول و ن
  و بودم بکور  يچ کورینبد ه

  همان بود لوح و قلم در عدم 
  ه ازل یمنم صاحب اول

  زمن هست جابلق و جابلس هم 
  ن یبند آنزمان آسمان و زم

  ع نمود یبدا يان رازهایع
  ار گفت ینده و رفته بسیزآ
  کند  یحمل احوال من ک یکس
   یدم چو در خورد آن آدمیند
  تفاق  يده صفایکوند یکس
  ت ید و باشدش در نین کویقی

  د ین قول شاهد شویهمه اندر ا
  م ینور مخلوق ید علیکه گو

  ن یر اید مرا غیکو بگو یکس
  ق هدا یا طالبان طریا

  د راه طلب ین بپوئینخست
   یدمیق نوشیتوف ينایزم

  د یتر کن یغش لبیاز آنجام ب
  خانه مدهوش و مست یچه مستان م

   ياز محبت گشوده در بدل
  نۀ وجه هوست یر که آئیچه دل

  کند هر زمان در جهان جلوة 

  که من صاحب خلق اول بدم 
  زمن کرد طوفان دوم خروش 
  ز یمنم صاحب عاد و جنات ن

  ات وارد نمود یزمن جمله آ
  مزلزل مرجف مدمر منم 
   یدهم جمله را مرگ و هم زندگ

  ز ظاهر منم یمنم باطن و ن
  و بودم بدور  يچ دورینبد ه
  قلم  يمرا لوح و بود يکه بود

  م اول منم هم ازل را ابد ه
  4ن صاحب رفرف و بهرممیقی

  ن یکه کردم بنا عالم اول
  ع نمود یبقا يان نکته هایب

  ن در اسرار سفت یپس آنگه چن
  کند  یدرك اقوال من ک یکس

   یار ترك عجب کردمیچه بس
  نه زنک نفاق یگرفته در آئ
  ت یبست ربان یکه برخود عل

  د یبهنگام حاجت شهادت ده
  م یم من خدا عبد مرز و قین

  ن یبر او باد لعن حق و العن
  راه خدا  ياید جویکه هست

  درگاه رب  يد رو سوینمائ
   ید پیق آریتحق يبصهبا

  دیقت بساغر کنیشراب حق
  د دست یبشوئ یزهر زرد و سرخ

   يد دل بر رخ دلبریبه بند
  نه بلکه خود وجه اوست یمگو آ

  د تابان بهر ذرةیچه خورش
                                                

 . از بند محکم یلین و کسر راء سیعرم بفتح ع - 1
 يد مخفف بهرام باشد برایان بود و باین شعر در شرح خطبته البیقرء بود و بهرم در نسخه جنات الوصال مطابق ایمه در نسخه الن کلیا - 4

 .خ استیضرورت شعر که ستاره مر
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  دار اوست یدل عاشقان طور د
  د ین غافلیچن ین تجلیچرا ز

  د یمن کنیا يواد يسو یرخ
  چو او ظاهر اندر مظاهر بود 

  انور است  یکان زنور عل یدل
  است فاش و نهان  یچون اسماءحسن
   یقلید دل صیبذکرش نمائ

  ران بوجه یبود محو ح یبوجه
  نماند اثر  ین وجه فانیکز

  ان الشود یاز م يحجاب خود
  ط یب گردد بسیمرکب زترک
  ان ید فاش و عیشود سرتوح

  
  

  انوار اوست  یمحل تجل
  د ین دلیمراه و سنگمگر کور و گ

  د یده روشن کنید یبنور عل
  مظاهر از او جمله ظاهر بود 

  ن مظهر است یقیظهورات حق را 
  د جز نام او بر زبان یاریم

   یشودتان در او نورحق منجل
  د چندان بوجه یتوجه نمائ
  شود جلوه گر  یهمه وجه باق

  خود اثبات االشود  یبنف
  ط یگردد آندم محاط و مح یکی

  ان یر او در میغ یکس نماند
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  هیشاه رضوان اهللا علیر و سلوك نور علین و سیاز رساله اصول و فروع د
رت یدة بصیفکرت غوطه ور سازد و بد يانتها یب يایواجب است که سباح نظر را در در یبدانکه بر هر مکلف  
ق یمدارج و معارج توف يمایپ مرحلهق یتحق ياح فکرت را از رویدر صدف صفات پردازد و س یشناسائ یبعقد لئال

ق که مقام اهل حالت است رساند و لمحۀ با نظر تامل و تعقل در یق بسرمنزل تحقیگرداند و محققانه خود را با قدم توف
ست و یعبارت از آنست چ یست و سبب آمدنش از دارالملک عدم بشهر بند وجود که هستید که کینفس خود غور نما

عبادت بمزرعۀ روزگار بپاشد و با ادب تمام در  ياریاد او نباشد و تخم سعادت بدستی یقۀ بیعهد ازلرا بخاطر آورده دق
نسپارد و  یق بندگیرون نگذارد و عاشقانه سر در طوق اطاعت نهاده جز طریعت بیحلقه اسالم در امده پا از جادة شر

چه یرون آمده قول بزرگانرا بازیردة پندار بمان است محکم دارد و از پین را باصول و فروع که عبارت از ایارکان خانۀ د
  .نه نپدارد

  
  د یدر باب نبوت فرما

 ياسر يالذ سبحان يشکرخا یفروزندة اختر برج فتوت و درخشنده گوهر درج نبوت طوط یعنیم نبوت یس  
جود و الطاف  يتهاان یب يایغمبران با صفا دریتابندة مهر سپهر اصطفا سرحلقۀ عارفان وپ ينطق عن الهویبلبل دستان و ما 

ست بخلقان براه یغمبر بر حق و فرستادة خدایه و الثنا پیه التحیعل ینامۀ عنبر شما مه سر بمهر عبد مناف محمد مصطف
  .غمبران استیراست و ختم پ

  

  د یرساله فرما ز در آنیو ن
ست یمان نیا چ بهتر ازیدر جهان ه يو بارکان خانۀ کفر شکست آر يمان بدست آریاز ا یجهد کن تا رکن  

است  يقت از آنست مهریمان است شکفتن گلشن حقیست سرچشمۀ زالل معرفت ایان نیرا ز ياست که هرگز و يسود
قت یست بحقیمان نیمنتهاست هر که را در دل ا یضاست و قطرة از آن قطره بیضۀ بیزال ذرة از آن بیاست ال يزوال بحریب

  .ستیدر جسم جان ن
جمع  یشانیاکنون دلرا از پر یو باداء آن کمر همت بست یان فروع را دانستیب اصول و یچون معان ایدرویش  

ه ینقدر مخند گریگوش سرباز کن ا .گوش سر به بند. دست حاجت بدار. حجت بگذار يک شمع پایجانرا پروانۀ .کن
ق من یناکرده تصد تصور. چکد صدف باشیسان میاز ابر ن یمتالل یلئال. جهد هدف باشیاز کمان م یر معانیت. آغاز کن

. باز باصول و فروع باطن بکوش. ت خاطر بودیجمع یشانیحاصل از آن پر. که گذشت ظاهر بودیمکن اصول و فروع
  .قت بخر مجاز بفروشیحق

  

  ت مرموزه با اختصار یحکا
ك را ده خایگذشتم و بآب دیاز بکوچۀ میعجز و ن يراز از رویبا دل پردرد و جان غم پرورد در دارالعلم ش يروز
ادت تابان و از       جبهه اش یه اش نور سیبر سر از ناص ینشان یدر برو کاله ب یانیدم جامۀ عریرا د یسرشتم ژنده پوشیم

شان حال برگرد او یاز اطفال پر یب رضا برده جمعیم در جیر سپرده سرتسلیر در کف تقدیان رشته تدبینجم سعادت نما
 ینادان يانداختند و نرد جهالت از رویم بتارك مبارکش یمع از هر طرف سنگجمع نه از حال پروانه آگاه و نه از ش

لب گلبرگ چون غنچه به تبسم گشوده بلبل آسا  یکتائیو درخشنده گوهر درج  یباختند و آن فروزنده اختر برج دانائیم
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  :ت مترنم بودین بیبا
  سرم ازسنگ طفالن الله زاراست

  

  ام بهار است یجنون گل کرد و ا  
  

ارم سرمست یار از دست شد و عقل هشیبر هزار شد دردم زمام اخت یکینحالرا از آن مشاهده کردم یون اچ  
در  يداریو ب يقراریخانه و جزبه بستر ب يرت بسویت حال پرسم جرأت ناکرده با قدم حیفیخواستم خدمتش برسم و ک

ان بسته از خانه برآمدم و از در طلب یر مآنشب نخفتم تا که صبح طالع شد و شعشعۀ مهرجهانتاب ساطع و کمر همت ب
افتم رو بجانب صحرا شتافتم ناگاه از یاز او در شهر ن يدم اثریدم و خانه بخانه پرسیدر آمدم کوچه بکوچه دو يبجستجو

بگو که مطلب  يبر سردار يار دانم که دل آشفتۀ و شوریمست هش يوانۀ سرشار وایدید بگوشم که ایرس يگوشۀ آواز
ش رفتم و بهر دو دست دامن پاکش گرفتم عرض کردم که تو از مطلب من یده پین ادب بوسیزم يچه کار ست و دریچ

و در سلک  یائیق بر نیق و عوایشمار فرمود تا از عالیلعل گوهر بار بگشود و با لطف ب یاز حال تو خواهم آگاه یآگاه
احت کن یه چگونه صاحبدل توانم شد فرمود سعرض کردم ک ينحالرا قابل نشویا يو صاحب دل نشو یائیمجردان در ن

  .باش راهبرم یخبرم تو آگاهیدر عالم خود بازگفتم از آنعالم ب
د دستم را گرفته جامۀ حوبت را از برم ید و ناوك عرضم بهدف اجابت رسیق من گردیق رفیتوف شیدرویا  

نمود راست و فرمود در  یمت دست چپ راهم و بسیتسل یم و لوحیتعل یکند و سه مرتبه بآب توبه ام در افکند بعد اسم
شمار رخ یب بیار و غرایب بسین اسما خوانده داخل شو در آنجا عجایا يدیکه رس ين راه شهرهاست بدر هر شهریا

 يریدر آنجا پ يدیو بدر دروازة دل رس يدین لوح نظر کن و از آنشهر گذر کن چون همه شهرها دیخواهد نمود بر ا
مبارکش را بوسه دادم و برخاسته روبراه نهادم  ير بخاك افتاده پایاز او بگ یکه خواه یسراغر هر که یاست روشن ضم

ه بود یشب یص صورت او دهم نتوانستم بهر صورتینشسته هر چند خواستم تشخ یدم در بسته و دربانیدم دیرس يابتدا بشهر
رود مگر بقوه اسم اعظم و یرون نمین شهر بیاز ا یشود و کسیندر باز نمیرآدم گفتم در باز کن تا داخل شوم گفت ایغ

وان همه سرگرم یدم با ثار انسان و بکردار حیار دیبس یلوح مکرم اسم را خوانده لوح را نظر نموده داخل شهر شدم خلق
از  ياوه گویهوده پرداز و یب یقت معرا گروهیقشان از حقیقشان از تصور مبرا و تحقیخبر از وجد و حال تصدیل و قال بیق

  :نظم يده بویسخن حق بمشامشان نرس
  معصا و مردا و معمم

  عتیو سک طب همه مردارخوار
   یشان خواسم پرسم سؤالیازا

  

  بقتل اهل دل گشته مصمم  
  ت یده راه و رسم آدمیند
   یآنجا ندادندم مجال یدم

  

  .ن دوریقیاز ک و یدم همه کر و کور با گمان نزدیرا دیشتر شتافتم گروهیپ یافتم قدمیچونمجال سؤال ن  
  شتنرا فرض کرده اهل حال یخو

  نه خبرشان از عروج و از نزول
   یشان صحبتیخواستم دارم با

  

  ال یشان همه وهم و خیحق پرست  
  جمله در رد و قبول  یاز فضول

   یفرصت یخود ندادندم زمان
  

انه برداشته و یاز م دم از جرعۀ مدهوش با شاهد فسق و فجور هم آغوش پردة عصمترایرا د یدم جمعیشر دویپ  
. ختمیگر آمیختم و بقوم دیفه گریه چون از آنطاتو هوس خف يت شهوترا در هر کرانه برافراخته همه در بستر هویرا

 ین ازدم هاتفیگزد ایرت کژدم آن از دندان میبس یکیبصورت مار یکیبکردار خرگوش  یباطوار موش و برخ یبعض
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ست یار کیست و شهرینشهر چیست گفتم نام ایختن تدبر چیست و بهر بگریچ رینهمه تحیبگوشم ندا  در داد که ترا ا
شمار اگر اسم اعظم و لوح یب يار و سپاههایبس ين او راست شهر هایمروت و همچنیار جهل بیعت و شهریگفت شهر طب

در گذشتم  جهل يع شهر هایاسم را خوانده و لوح را نظر کرده از جم ياز چنگ او گذر توان کردن بار يمکرم دار
دم باو هم دل نه یدم و عقل با حکمت را که در آنجا حاکمست دیلت رسیه در نوشتم تا بشهر فضیه بناحیه و ناحیه ببادیباد

ک آن در یدم از دور و نزدیبردم ناگه د یکردم تا بدروازه شهر دل پ یهشتاد و چهار هزار شهر ط ینیبسته بطرفه الع
ک تن بر دورش حلقه بسته و یصد و شصت و یه آن تخت راگرفته و سیو هفته چهار پااز نور و چهار تن چون ماه د یتخت
  .ر بر آن تخت نشستهیروشن ضم يریپ

   ینۀ وجه الهییرایچه پ
  گاه نور حق جمالش  یتجل

  ادت یفروزان از رخش نور س
  ق یده از خالیجر يالف قد

   یانش موشکاف اندر معانیب
   یانرا گشته ساقیلبش روحان

  تفکر  يسر بزانونهاده 
   یمن نگاه يفکند از دور سو

  ک و برخاك او فتادم یشدم نزد
   یرم سراغیخواستم گیاز او م

  بلب بنهاده کردم از ادب نوش 
  

   یگرفته حسنش از مه تابماه  
  ده زاللشیاه خضر بخشیح
  ان از جبهه اش نجم سعادت یع

  قیجسته از قوس عوا يریچو ت
   یزبانش کاشف سرنهان

   یانرا جام باقیب رخش کر و
  در تذکر یباسماء اله

   یخود مرا بنمود راه يبسو
  ۀ تختش نهادم یبرپا يسر

  یاغیلبالب داد در دستم ا
  دم فتادم مست و مدهوشیچون نوش

  

چند  یار و با ملکیسالها س یبر فلک یدا در هر تجلیهو یدر پ یپ یرون واشد و نه تجلیروزنۀ ب یهوشیدر آن ب  
در نوشتم چهار واقعه رخ نمود در هر  کیک بیات درگذشتم و افالك عالم دل را ین تجلیدم چون از اار بویدر عبادت 
ند بانکار یارد و اگر بشنود و به بیدن نیتاب شن ید و کسیبا ينه عمریم هر آیبود که اگر خواهم شرح نما یواقعه عالم

از  يقت هر جزویدم و بحقیل مبدء و معاد خود را دوستم در حال اویگر پید چون از آن واقعات رستم بچهار حال دیبرآ
 یهستم ب یدم جانیمجسم و خود را جان آن آدم و در حال سوم د یدم آدمیدم و در حال دوم عالم را دیرس یآن بکل

. رید نه در تحریر آینه در تقر یندان ين وجدان نشویتا خود ع یاست وجدان یاسم حال چهارم حال یب یجسم و مسمائ
  .ناطقه جمله انکسار آمد. د و سربشکستینجا رسیقلم ا

ر عالم یر فرمود سیر روشن ضمیۀ آن تخت نهاده و آن پیبهوش آمدم بخاك افتادم و سربپا یوقت ایدرویش  
را چه تو  یستین باده شان جرعۀ چشان عرض کردم که تو کیام مرا بخلق برسان و از این بود اکنون پیا یخواستیدلرا که م

ض خاصم عام است و مدام یف ینۀ الف نام که بهر الفیآ منم مودة از چه مدام است فرمودین جام که بر من پنام است و آ
قت جرعۀ یرا بخلق برسانم و از آن شراب حقیام ویخواهم پیخ تا حال هر چند میقتم مدام بجام است و از آن تاریحق

آن امده و بکنه یرون نیدست برده که هنوز سخن از لب ب ار ازیا چنانشان مست کرده و زمام اختیبکامشان بچکانم سکر دن
ارم یاز د ید و گاهیکنیام تارج م خانه یزنند گاهیام سنگ مالمت م شهیده بشین جام ناچشیکنند و جرعۀ از ایده رد مینرس

  .اخراج



 

٤٠ 
 

  ر و سلوك فرمودهیاز رساله جامع االسرار که بطرز گلستان در س
  تیحکا

دندان طمع  يان نهان زهر آلود ماریدر آش یپرو بال یان داشت و جوجۀ بیآش ینج نهالدر شک یمرغ خوش خط و خال
نه یغنود مار س یدر منقار گرفته بکنج یستیام نمافت و خار تیو فراست در یرکیکرده مرغ از ز يگشاده قصد جوجۀ و
خود را چاالك ساخت و  یچابک د کردن آغاز مرغ ازید دهان باز کرده و صیان رسید تا بلب آشیمال خود را بنهال کش

ض و بال یر و زبر از اوج نهال بحضیش را زیاد هستیخار را در دهان مار انداخت جراحت خار از دهان مار سر کرد و بن
  .افتاد و چندان سربر سنگ زد که جان بهالکت داد

  
  :نظم

  مرغ باشد سالک راه هدا 
  جوجۀ آن در بحر معرفت 
  نفس اماره مر او را بود مار 

  ق در منقار داشت یکان گل توف
  ک بهر مار بود یخار بود آن ل
  سالک درگاه حق  یگر تو هست

  

  انش منزل فقر و فنا یآش  
  ر صفت یر پرطایخوش گرفته ز

  ق در منقار خار یناوك توف
  در دهان آن خار داشت  یتانگوئ
  رك را گل و گلزار بود یمرغ ز
  سبق یابیرك باش تا یمرغ ز

  

چه سوداست  .است که افروختن شبنم اوست ین چه باغیاست که سوختن مرهم اوست و ا یداغن چه یا یآله  
  .ان است چه ماجراست که دردش همه درمان استیکه سودش همه ز

  
   1تیحکا

نرا دام نامسلما يو خوش اندام طرة مشگفامش دلها يت خوبروینام بغا چندر بدندرهند بود  يرا جا يدختر  
وانه ساز هر فرزانه لعل گهربارش رونق یدغمازش مان و غمزه یفتانش راه زن ا سانۀ سحر نرگو خال عنبر افشانش د

ش یو خد روح افزا یش نخل چمن رعنائیشکن بازار مرجان و از گونۀ رخسار بر همزن هنگامۀ مهر درخشان قد دالرا
  . یبائیگل گلشن ز

  ابان حسن یسر و سرافراز از خ
  که تاز یآمده در عرصۀ جان 

  بناز  2غ مهندیکج ت يبروزا
  غمزه زمژگان سنان کرده راست 

  سوش دو صد مرد راه یدرخم گ
  زلف يخالش زشکنها يهندو

  

  او باخته  يجان بهوا دار  
  کتنه بر قلب روان تاخته ی

  از آخته یبررخ ارباب ن
  نۀ عشاق سپر ساخته یس

  بسته و انداخته  یهر قدم
  چتر تجمل بسر افراخته 

  

                                                
 . ان فرمودهیآن ب یقیحق یاز معن يز در جلد چهارم جنات الوصال بنظم آورده و رمزیشاه ن یت را مرحوم رونقعلینحکایا - 1
  .ر منسوب بهندیشمش -  ٢



 

٤١ 
 

و بعزم پرستش صنم از  يدار صال در دادیحرمانرا برخوان د يکبار پژمردگان صحرای یاربسالچون سلطان به  
مان بهرجانب که از یو هزار مسلمانرا تاراج ا يهزاران جانانرا غارت جان کرد یبهرگام يت الصنم نهادیحرم قدم عزم بب

  .يهزاران بند يدیزنار برگردن د يگوشه چشم نظرافکند
  قطعه

  از سرفرازان  چون سرو آزاد
  از کفر زلفش بس مرد ره را 

  شیخود بت پرست ودربت پرست
  

  در بند فرمان  يهرسود نشاند  
  بر گردن جان  یزنار بست
  ن مسلمان یچند يبرهر کنار

  
حد و شمار اتفاقا در روز یآن ذره وارب يد آثارالمع االنوار و عشاق در هواداریخورش یبرفلک حسن و معشوق  

ش یچون ماه شب چهارده در حسن تمام و مهر جهان افروز بر در دربار دالرا یسپهر جان نوجوان دیطلوع آن خورش
بر لب بام در جهان  یش خشتیوان دلبرید تابان در ایکش جام خورش يد زمان در بزم حسنش دردینه غالم جمشیکم
ستاده و چشم یا ينارکعشاق در  لیان خیار و در میش مهیار اسم با مسمایمه ش یش مهر همراه و در جان افروزیسوز

  .یو آن بت بت پرست بتخانۀ دل آرائ یمانۀ دلربائیف پیتماشا گشاده بود که آن سرمست حر
  :نظم

  که باشد دلبران را  ینیبآئ
  خرامان گشت چون سرو خرامان 
  بهر سو گشته سرگرم نظاره 

  ار ناگاه ید آنمهر را مهیچود د
  نش رفت از دست یعنان عقل و د

  شد فرو چون شخص تمثال رتیبح
  خت یبخنده قند را با گل در آم

  ار یگفتا بمه يو دلبر ززنا
  

  با یکه جانرانست زیبانداز  
  بان تا بدامان یگل افشان از گر

  هزاران مهر و ماهش را ستاره 
  بگرد ماه زد از آه خر گاه 

  ک جام نظاره گشت سرمست یب
  ک آمدش آن بت درآنحالیبنزد
  خت یوان راقوت لبان قوت ریز

  اریمرد هشیا يوانه شدیتو د
  

  . ورد زبان وذکر جان گشت يوانه شدیار را تو دین بگفت و روان در گذشت مهیا  
  :نظم

  نهاده رو بصحرا و در و دشت 
  يما هر کناریقدم زن راه پ

  ت یوال د شاه آنیبعزم ص
  ارید نظاره شخص مهیشدش ص

  شیاسب طلب انداخت سو یکی
   یزکجائ و یبدو گفتا چه نام

  ر خطابش یشد ترکش از ت یته

  گشت یگفت و میم يوانه شدیتود  
   ياریقضا آورد او را در د
  ت یبصحرا بود برپا کرده را

  زهمراهان خود گشتش طلبکار
  شیشتابان تاخت تا شد روبرو

  یران چرائین حیدا چنین بیدر ا
  آمد جوابش  يانه شدویتو د



 

٤٢ 
 

  دین سخن زو حرف نشنیر از ایبغ
  ان سفت یزالماس زبان در ب

  

  د یچیشاه پ يعنان عزم سو
  ده را گفت یبخدام ملک بشن

  
نشنود بخدمت ملک عرض نمود  یوانه حرفیاز د»  يوانه شدیتو د« ز جز یر را باحضار امر فرمود او نیملک وز  

افت یجواب »  يوانه شدیتو د« وانه تافت هر چه سؤال کرد ید يمت سویرت بر رخ گشود خود عنان عزیشاهرا باب ح
از آنجا که پادشاهانرا فتوت شعار است و مروت  ین موئیاست و بستۀ سلسلۀ زلف عنبر یروئیپر وانۀ مهریمعلوم شد که د

ابان هالکت گذارم و از فتوت دستور ین بیار در ایار و دیرا دور از  یرانیدثار گفت از مروت دور است که سرگشته ح
را بشهر درآوردند و در خانۀ خاص و عام  یصحرائ کار را در کنارش آرم فرمود تا آنن دلفیار ایرم تا یاست که قرار نگ

  .بتماشا روان کردند
  نظم

  درخساران در آنشهریخورش یبس
  باو چندانکه عرض حسن دادند 
  زجام عشق آن مدهوش سرمست 

  م شاه آمد ین تا در حریچن
   یارجانیچو شد معلوم کاو را 

  همان ساعت بحکم شاه عادل 
  ش یوانه از پیبرون آمد شه و د

  دند یابان ره بریابان تا بیب
  د یسواد شهر را د یچه سودائ

  روانش جان و دل در رقص آمد 
  

  بهر یکه بردند از جمالش جملگ  
  گشادند  یش باب معشوقیبرو
  وست یگفت پیم يوانه شدیتو د
  همراه آمد  يوانه شدیتو د
   یباشد مکانینملکت نمیدر ا

  کردند کامل  سران ساز سفر
  ش یش از پیعساکر از تعاقب ب

  دند یسواد خطۀ از دور د
  د یار شد خوشوقت گردی يبشاد

  جانان خرامد يچو عاشق کانسو
  

نهمه یوانه را ایدارش دینشهر است چون از دیتاب است در ایوانه از تاب مهرش بیکه د یشاه دانست که ماه  
د و از یش و تجسس پرداخت قصۀ چندربدن را سربسرشنیساخت و در تفتآن شهرخرگاه برپا  یبهره است بحوال یشادمان
برق امال در  يون چترید نامه نوشتن بپدر چندربدن آغاز کرد و برك مواصلت ساز همایه حسب الواقع مخبر گردیقض

در ت مدعا پرتو انداخت خالصه مدعا وخاصه انشا آنکه حاز مشرق انشا در سا يعرصۀ انشاء افراخت درخشان مهر
دان حسن و جمال و فضل و کمال یکتنه در میاست  يادگار دودمان ما را از صلب خود سواریعرصۀ جاللت و سلطنت 

وان خاندان شماست یکه شمسۀ ا یبر گوشۀ بام دل افراخته و کمند مهرماهروئ یاست که علم عاشق یگرم روجوالن مدت
ۀ احسان که یوة امتنان و رویاز شین یب یخورد وخواب بکلزنارگردن جان ساخته مست شراب ناز آن بت طناز شده و از 

هجران را بملک وصل جانان رسانند و لب  يپادشاهانرا سزاوار است و خسروانرا در خور رفتار آنست که سرکشتگان واد
شما ش یه اساس است تا فرماید بکام جان چکانند خواهش و التماس ما مواصلت را تهیحرمان را زالل ام يتشنگان بواد

د و نامه یم بر فرق بریم و تکریر نامه را نزد پدر چندربدن رساند گوهر تعظیع السید سریاس است چون بریبر چه قانون و ق
ن مقوله قائل شد یسرنامه باز کرد و خواندن آغاز برمضمون چون شاه را اطالع حاصل شد در جواب بد یافشاند منش یبس



 

٤٣ 
 

و طواف  یگانه است ما را صنم پرستیش ما بیکن افسوس افسوس که از کیملوکانه است ل یکه شاه را کالم آشنائ
  . سومنات کار است و او را سجدة صمد و وقوف عرفات رفتار

  
  نظم

  د وصلت ما نزد عقل و فرهنگ استیبع
   

  ر تا بحرم صدهزار فرسنگ استیزد  
   

د یمراجعت کرد و ماجرا را بعرض رساند ین تمنا هر چه خواهد گو بخواه من بندة فرمانبردار و او شاه بریاجز   
ن صبح پرستش صنم از افق زمان ین بیا شدن امر فرمود درید مصالحه نگشود مقاتله را مهیزود و چون قفل تمنا را بکل

د چون نگاه یا ذره وار خود را در پرتو نور آن رسانید مهید جمال چندربدن از مشرق جهان ساطع گردیطالع و خورش
  . ک کرانه شدید جسم بیه شد از قچندربدن را نشان

  موافق یبدو گفت آن بمعشوق
   ینارجاینسخن را ید ایچون بشن

  زپا افتاد همچون سرو آزاد 
  ترا کرده بدرود یات عاریح

   یات جاودانیح یاگرخواه
  ستیکه گلزار جمالش را خزان ن

  

  مرد عاشق یتو هنوز ا ينمرد  
   ید گرم جانفشانیروان گرد

  وجانداد  ار سربنهادی يبپا
  1ات جاودان زان گشته بدرودیح
   یکن جان فشان يدلبر يبپا

  ستیات جاودان نیوصالش جزح
  

د و خلعت نجات ازو یات بنوشید و جرعۀ ممات چون زالل حیار رسیار بوصال ید که مهیندار رسیخبر بشاه د  
ده خاك ین گشتند و بآب دیل و تکفمشغول غسخاك بان در ماتم او چاك زد و بر سردر عزا ید شاه گریبال زوال بپوش

د تابوت یقصر معشوق موافق شد چون بر در قصر چندربدن رس يسرشتند چون تابوت تخت عاشق شد روان بسو یرا بس
 یبائیشک ید و کشتیموج زن گرد يوفادار يایفتاد چندربدن را درید نیدر بردن آن گردند مف یستاد چندان که سعیا
رشتۀ  یزد شاه فرستاد شاه نزد او مرد راه فرستاد جامۀ کفر بر تن چاك نموده و از بت پرستن شکن در طلب مرد راه نیقر

  .وستیار پیکرده بمه یبربام افالك زد قالب تهمان یزناز گسست علم ا
ار همراه یمان غسل داده کفن کردند و از قصرش در آوردند تابوت آن با تابوت مهین اهل ایچندربدن را بآئ  

ار یتابوت مه يده تعجب نمودند بسویتا قبر را برکنار آمدند تابوت چندربدن را گشودند قالب او را ند برفتار آمدند
کقبرشان نهاده و صورت یگرشان جدا کنند نتوانستند در یکدیافتند هر چند خواستند از یشتافتند هر دو را در آغوش هم 

  .قبر بستند
 یو پروانۀ جان محبانرا در زبانۀ آن بال و پر سوخت یافروختن چه حسن است که از پرتو آن شمع محبت یا یاله  

نکه هر جا شمع افروخت پر پروانۀ جانها همه سوخت محب را مدام نقد جان در بوتۀ محبت بگداز است یچه حسن است ا

                                                
ده شده از یرود و فرزند و زائ یات جاودانیح یعنیه باختن است و ظاهراً بدرود ینقافیو ا) بد دور(نکلمه را بغلط نوشته یا یدر نسخۀ چاپ - 1
  .مراعات شده یسیکنوع تجنیاست و  یتیات عاریح



 

٤٤ 
 

است و  یتیب حکایام وصال محبوب بازنظر نکند جز بجلوة جمال و خبر نشنود جز مژدة وصال غریو گوش دل به پ
آن جان  يکه هر کسرا تابش جمال بر افروزند بآتش جالل بسوزند و هر که را مژدة وصال رسانند بجزا یتیب روایجع

  . بستانند
  

  تیحکا
بدر دربار  ينوا ساز خسرو خاور ينوا را با نغمۀ داودیع الجمال و خوش آواز عشاق بیبود بد یرا غالم یپادشاه  
شاه نشسته بود و  يبر در دولت سرا ياتفاقاً روز يصوتش مشتر ینواسنج در مقام یو زهرة چنگ ينه چاکریحسنش کم

  :سرودین میغزل عاشقانه بصوت حز
  ناله سرکرد مطرب مستان 

  ت صوتش گرفته ملک و ملکیص
  جفت  يشد از نغمه اش بشاد یدل

  ن بخروش یست اینغمۀ داود
  

  بلبالن با نواش همدستان   
  زهره در رقص بر بساط فلک 

  مد و زبهجت گفت در نشاط آ
  ا رسد مژدة وصال بگوشی

  
ق آزادة بر او بگذشت از جلوه حسن و از نغمۀ صوتش مدهوش گشت پس از یق و عوایناگاه دلدادة از بند عال  

غالم از  يبجز مشت خاکستر يادش نماند اثریش سراپاسوخت از بنیلمحۀ آتش در نهادش برافروخت و نخلۀ هست
ان خاکسترش نظرش بر یراز آن سوخته جان نشود در م يواست خاکتسرش بباد دهد تا افشار شده خینجال متحیمشاهدة ا

صد چومن خانه سوز یدش بگوش جان که ایرس يب نهاد ناگاه آوازیافتاد باعزاز تمام برداشت و در ج یاقوتیدانۀ 
  .خانمانیب

  یچون بجانم شمع وصل افروخت
  از ترحم برسرم  يپا نهاد

  شد  اقوت دل آن تویدانۀ 
  

   یهمچو پروانه روانم سوخت  
  اندر باد خوش خاکسترم  يداد

  بان تو شد یتکمۀ چاك گر
  

مت یان بفروخت و از قیضرور گشت آندانه را در بازار جوهر یبر آن واقعه بگذشت غالم را وجه یچون مدت  
 یبر مسند کامران یده بسرنهاد شبش نمویعاقبه االمر اندانه بدست شاه افتاد در تاج خووافر اندوخت  یۀ آن مالیگرانما
آغاز  يساز کرد و نغمۀ داود يو سروده زده لعل گوهر بار را گشود و غالم را طلبکرده بترنم امر فرمود غالم زمزمه یتک

 یدن آن مدهوش شد و از نغمۀ غزلسرائید غالم از دیشده برخسار شاه چک ید و قطرة خونیبدانه رس یناگاه تزلزل
نقطرة یترسم از اید گفت اگر ساکت نکردم مید و سبب سکوت غالم پرسیب متعجب گردیواقعۀ غرنیخاموش شاه از ا

اقوت جوهرچکان است که یندانۀ ینمجلس است بسوزد گفتند مگر ایکه در ا يافروزد و هر خشک و تر یخون آتش
ح حال آنسوخته جانرا ان ساخت و شریکه در پرده دل داشت ع یآتش سوزنده و گاه خون روانست غالم سرنهان یگاه
 يچرا بار يو نغمه پرداز يالدوام زمزمه ساز یشاه از سخن غالم متفکر شده فرمود تو هر صبح و شام بلکه عل .انیب یبکل

فکرت برشته  ینگونه لئالید و بدیدر بحر مراقبت غوطه ور گرد یزند غالم ساعتیدر تن ما نم يکند و شرریدر دل ما اثر نم
  :دیان کشیب
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  نۀ دلرا ز زنگار ییآبر آر 
  انت یع ینمعنیشود تا سر ا

   یرسد از حق ترا هر دم ندائ
  بدل شمع وصالت بر فروزد 

  

  در آن بنگر فروغ عکس دلدار   
  راز گردد طور جانت  یتجل

   یبگوش جان بهر صورت صدائ
  چو پروانه پر و بالت بسوزد 

  
  تیحکا

با هزاران رنج بافته  یگر تافته بود و دام پرشکنجیکدیچند بر  يدر گوشۀ بام از مشقت تمام تار یعنکبوت  
که نهاده  یافزود عاقبت از دام يکرد بر گرفتار يدرآزاد ید در آمد چندانکه سعید خود بقید نمایص یخواست تا مگس

  .نبرد و خود بدام افتاد ناگاه بمرد یبود کام
  را بدام  يجانور يجانور

  د شد یحلقۀ دامش بقدم ق
  د یپا بق یهد منه تا ننیق

  

  د بصد اهتمام یخواست کند ص  
  د شد ید بکف نامده خود صیص
  دیش صیخو يد مکن تا نشویص
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  از رسالۀ کنز االسرار
شاه که در یت احمر مظفرعلیق رمز مرقوم داشته اند و آن با رساله کبریه در اوراد و اذکار بطریز رسالۀ کنزاالسرار نوریو ن
  . دیاز آن نگاشته نگرد يزیگر است و بواسطۀ مرموز بودن چیه بهمدیاحه مندرج است شبیاض السیر

  شود یعات بطور انتخاب نگاشته میات و ترجیوان اشعار غزلیاز د
  ن ماراید کفر و دیش رباینه تنها خال هندو
  ن ما را یش بود حبل المتیسویبکف زناز گ

  
  
  یدل مارا ازآن ترسم که ناگاه يسوزیتو م

  ن ما را یه آتشزآ يجهد برق جهانسوز
  
  

  تا گل وصلت بدامان دست رس باشد مرا 
  هوس باشد مرا یدست رس بر دامن گل ک

  
  

  وصلت در جهان  يکو يدلبرا از جستجو
  ک نفس فارغ نباشم تا نفس باشد مرا ی

  
  

  م خوانده آله یعال یدر ازل نور عل
  اد رس باشد مرا یروز محشر نام من فر

  
  اال  يکردم چو از الرخ سو

  من بساحل یا ینیتو نشتا 
  

    
  

  خلدمان زاهد يخانه سویمخوان از کنج م
  ن مارایکه خاك درگهش باشد به ازخلدبر

  
  

  ن منزل ینچنیکرد ایدر دل نم یاگر نورعل
  ن مارایقید ییل بتاینقش شک زا يکه کرد

  
  
  ر گلزارقدسم من گلستان جهان یطا

  تنگ تر از حلقۀ دام و قفس باشد مرا 
  
  

  ک یندارم قوة پشه و لگر  یفیاز ضع
  خصم اگرشهباز گرددچون مگس باشد مرا

  
  
  
  خود را در اسما یدم مسمید
   ایزدر يدر يدر کف آر یک
  

  تابان  چو  دل  در   شد  یعل نور
  مصفا  شد   دل   تن   ظلمت  از 

  ت ما را یز دور یو کشت یاگرچه رفت
  ارا یم خون بها یا که جز تو نخواهیب

  
  

    
  

  د ید یاز زرعنا قدان نخواهیبجز ن
  جلوه قد رعنا را  یاگر بناز ده
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  ر یسف زغصه کردش پویاگرچه فرقت 
  خا را یدوباره ساخت جوان وصل او زل

  
  

  ش یدة خالد هم او کند برخوینظر زد
  را  یش سلمیخو ينۀ رویکه ساخت آ

  
  

  ارا یر مده زلف پر شکن یبدست غ
  رت شکسته دل ما را یمکن زپنجۀ غ

  
  
  شمت چان برد ین نه دل زکف شهریهم

  که رام کرده زرم آهوان صحرا را 
  
  

  نشود نور بهردانه و دام شکار کس 
  انه عنقا را یاز آنکه هست بلند آش

  

  
  

  دل ین زوامق بیدل و د دهمان ربو
  که داد حسن و مالحت عذار عذرا را 

  
  

  د که بوسم او را دست یایگرم زدست ن
  ا چو نور به که زنم بوسه آنکف پا ر

  
  
  تو زند لجه چشمۀ چشمم ین که بیچن

  ا را ینه نجوشد زچشم دریعجل که س
  
  

  ت یشکسته خاطر از آنرو شدم که بر رو
  پا را یشکست دست صبا طرة چل

  

  م ما یسالها در خود سفر کرد
  م بار یشتن بستیار خویاز د

   یم در هر منزلیبار افکند
  حد و شمار یم بیدیشهرها د

  عشق يایدرم در یغوطه ها خورد
  

  م ما یبسر کرد يدر سفر عمر  
  م ما یشتن را در بدر کردیخو

  م ما یپس سبک زانجا گذر کرد
  م ما یر و زبر کردیز یعالم
   م مایرا پرگهر کرد یعالم

  
   یعل  نور چون   اری  با  عاقبت
  م مایکرد  سفر را   جان  کشور

  
  رخت مهر سپهر انما یا

  ل آمده یتو و الل ياز مو یشرح
  ت تا ابد یاز ازل بهر ثنا

  در وجود اثبات اال کس نکرد 

   یاض هل اتیقامتت سرو ر  
   یت والضحیاز وصف رو یتیآ

   یح ملک شد الفتیذکر تسب
  غ ال یشرك از ت ینف يتا نکرد
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  عاشقان هستند در فرمان تو 
  هر که شد مفتون زلف دلکشت 

  

  م پرکار رضا ینقطه تسل
   يود ما سویمطلق آمد از ق

  
   یک نظر نور علیاز توخواهد 

  ا یمیتا شود خاك وجودش ک
  

  جمال دلبر ما یب ینفس
  روزوشب خوش درآتش عشقش
   یذوق مستان ما اگر خواه
  م یپادشاه ممالک عشق

  آنچه از چشم خلق پنهانست 
  

  رد قرار دل بر ما یخود نگ  
  نه مجمر ما یدل بود عود و س

  نوش کن جرعۀ زساغر ما 
  ت بر درما عقل چون چاکر اس
  انور ما  يهست روشن برأ

  
  در دل  یتافت نور خوش از عل

  نه منور ما ییدل شد آ
  

  طلب  یتن رها کن همچو ما جان
  ا یب یاگر خواه یخاطر جمع
  بنوش  يا دردیب يدرد اگر دار

  

  طلب  یجان و تن در باز و جا نان  
  طلب  یشانیحلقۀ زلف پر

  طلب  یب درد درمانیاز طب
  

   یخانه چون نور علیبر در م
  طلب  یمانیکفر را بگذار و ا

  
  
  خانه طلب یاز در م یوان طلبیآبح

  مانه طلب یاز لب پ یجوهر جان طلب
  
  

  کدانه و تن همچو صدف یدل بودگوهر
  کدانه طلب یصدف تن بشکن گوهر 

  
  
  ش یخو یمجراب يارجلوه دهد ابرو یساق

    
  

  شه مکن یزاهد آزار دل سوختگان پ
  ش نگر و منصب پروانه طلب یشمع رو

  
  

  خراب  يبهر جا يجا یچند چون جغدکن
  رانه طلب یدل و یطالب گنج بقائ
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  سجدة شکر کن و ساغر شکرانه طلب 
  
  

  ار من نقاب امشب یرخ مکر فکنده ز
  که روشن است جهان همچو آفتاب امشب

  
  

  ال تو ام از جهان نظر بنددیمگر خ
   ده خواب امشبیتو ندارم بدیوگرنه ب

  
  
  ل فنا خانه ماست یران شده از سینکه ویا

  رانۀ ماست یمخزن گنج بقا در دل و
  
  

  م یک جهان دم نزنیگرچه هرگز زبد و ن
  نۀ ماست از کران تا بکران قصۀ افسا

  
  

  تو چون بلبل مست  يدر گلستان سرکو
  همه شب تا بسحر نعرة مستانۀ ماست 

  
  

  م افتاده در خرابات یما عاشقان مست
  د و طامات ید از زرق و شیبا ما سخن مگوئ

  
  
   یال تا کیزن صفت زغفلت خواب و خیا

  االتین خین خواب و زیمردانه واربگذر ز
  
  
  ش زاهد فسرده دم در دهان فرو کیا

  
  ن هوست هست دالیهان بگر بکف جام ج
  د مستانه طلب یاز س یهمچور نور عل

  
  
  کرده بودمش معمور  يتوبه که د يسرا
  ن خراب امشب یبه ب یک کرشمۀ ساقیب

  
  
  
  
  
  
  دا و نهان ید بجهان آنچه زپینمایم

  ماست ک پرتو حسن رخ جانانۀیهمه 
  
  
  ن چه شود یا گر نبود جام بلوریساق

  ماست  مانۀیگردش چشم تو هم ساغر و پ
  
  

  جرعه کش محفل دل  یتا شده نور عل
  د رندانۀ ماست یدلش س يمحفل آرا

  
  

  م سرمست از جام عشق جانان یچندان شد
  ات یح از تحیم تسبیشناس یکز خود نم

  
  

   یهوده چند الفیاز کشف و از کرامات ب
  ن کرامات ین کشف وایض الرجال آمدایح
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  مقامات  یناکرده ط ینشان چگوئ یاز ب
  
  

  است سرمست  ین بزم نورعلیتنها نه اندر ا
  از جام وحدت حق مستند جمله ذرات

  

  
   ینیدار حق نه بیتو هرگز د يتا با خود

  مالقات  یبا حق کن ییخود آیآندم که ب و
  
   

  
  ست یارش نیهر که درد فراق 

  ب باده نوشان کرد یع زاهد ار
  

  ست یم وصال بارش نیدر حر  
   ستیکردگارش ن خبر از سر

  
  منال       ریزغ    دت یبا     اگر   اری
  ستیکه خارش ن یست هرگز گلین

  
  ست یآنکه ترا بمن نظر ن يا
  در لب تست  که ین چاشنئیا
  د یکه گو یگش بدهن کسیر

   یاز حال دلم خبر چه پرس
   ياست محبتت که از و ینخل

  

  ست یمنظور بجز تو در نظر ن  
  ست یکمتر زحالوت شکر ن
  ست یدندان تو خوشتر از گهر ن

  ست یش تو و ترا خبر نیدل پ
  ست یجز محنت و غم مرا ثمر ن

  
  تو تا نهاده ام سر  يبرپا

  ست یو سر نهرگز خبرم زپا 
  

  ست ین يزیچیتو ب يم قد دلجویراست گو
  ست ین يزیچیتو ب يم خم ابرویکج نگو

  
  

  تو قبله گهش  یمحراب يدل که هست ابرو
  ستین يزیچیتو ب يف اندر حرم کویطا
  
  
   یده مرا مهر صفت نور علیدل و د در

  ست ین يزیچیتو ب يگشته تابان زمه رو
  

    
  

  گفتم یفتنه در خواب عدم بود که من م
  ستین يزیچیتو ب يسحر آن نرگس جادو

  
  
  بگردن بنهد طوق بال  نم کهیش ایپ

  ست ین يزیچیتو ب يسویگفتم آنحلقه گ
  
  

  دوش از غمکدة هجر نجاتم دادند 
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   د بجام از خم عدلم کردندیتوح یم

  صفاتم دادند  ينشاة ذات زصهبا
  
  

  آباد که از دولت آن  یستیخانۀ ن
  بزکوتم دادند  ینۀ هستینقد گنج

  
  

  زد یلب گلبرگ تو کش جان زتکلم ر
  زد یغنچه را خون بدل از رشک تبسم ر

  
  
  شۀ آن یست که اندیچه رفع ،ارب آن کوی

  زد یبال فکرت همه از مرغ تو هم ر
  
  
  نگام کالم آنکه به یجز نور علست یک

  زدیگهر از درج تکلم ر يبحرها
  
  
  داد چکد یش چو زبیاز گل رو یعرق

  اد چکد یشود و از لب فر دل من خون
  
  
  ست بقتل من اگر خنجر عشق ین یعجب

  قطرة خون شود از کف جالد چکد 
  
  

   یبجهان ذرة از نور علد یتا نما
   جاد چکدیچشمۀ خور زدم خامۀ ا

  

  اتم دادند یمرده بودم بوصال تو ح
  
  

  ش بر بر همنان بر دم دوش یحاجت خو
  منصب سلطنت الت و مناتم دادند 

  
  

  در ره عشق  یشکرهللا که چون نورعل
  ا و محن صبر و ثباتم دادند یببال

  
  

  آرامگرآنمه شده امشب که زرشک  محفل
  زد یده انجم ریاشک حسرت برخ از د

  
  
  که در آن  یخرد آنراه شود ط يبپا یک

  زد یتوسن عشق بهرگام دو صد سم ر
  
  
  
  
  
  

  فم که گرافتم در دام ید ضعیآنچنان ص
  اد چکد یعرق شرم من از جبهه ص

  
  

  ن تو در دامن کوه یریلب ش یخسرواب
  رهاد چکد شۀ فیخون زدم ت یتا بک
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  ظر آمد که آنماه رخش در نزانروز 

   ده بر آمدیگام دلم از رهگذر د
  
  
   یخبر از ما خبر از عشق چه پرسیب يا

  خر آمد یآنرا که خبر شد زخبر ب
  
  

  ضا ید بیفرعون کش و گه  یگه موس
  بارقه و گه شجر آمد  یگه طور و گه

  

  
  
  

  د جمالش چو زد از مشرق جان سریخورش
  شد صبح وصال و شب هجران بسر آمد 

  
  

  خود گشت که ناگاه  یلیمجنون خود و ل
  جلوه گر آمد يهر دوم بلباس دگر

  
  

  تخت یدو گه سرور و گه تاج و گهیگه س
  ن کمر آمد یآنشه زر یگه نورعل

  
  گنجد ینشان در نشان نم یب
  عشقش  یان از معانیکبی

   یانست و در کنار ولیدر م
  جان حرمگاه خاص جانانست 

  

  گنجد ینشان نم یدر نشان ب  
  گنجد یان نمیب یدر معان

  گنجد یان نمیدر کنار و م
  گنجد یرجانان بجان نمیغ
  

   یذرة ز آفتاب نور عل
  گنجد ین و زمان نمیدر زم

  
  کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 

  هللا نور آت یان برفراشت رایقد زم
  
  

  اق یان قاصر است در صفت اشتیشرح و ب
  الصدور  یر تعلم ما فیانک انت الخب

  
  
  ذات  يز تقاضا يبشئون صفات و يا

  وسته دور یکتر وزهمه پیبا همه نزد

    
  

  شتافت در طلب جذوة  یم يجا یموس
  ب بارقۀ نخل طور یزغ یکرد تجل

  
  
  ز تو عشاقرا  يز تو مشتاق را و يا
  سرور  ينه سرایده بساط نشاط سید
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   یستینره شتافت با قدم نیهر که در ا
  افت از تو ببزم حضور ید یجاو یهست
  
  

  راهبر تا نشود در نظر  ینور عل
  د عبور یوف و خطر کس ننمانره خیز
  
  ن جلوة دلدار یدل بگشا چشم و به بیا

   واریهمه جا بر در و د یکرده است تجل
  
  

  خون  یفان بگشادند بسیاز حلق حر
  از بادة اسرار  یتا لب نکند تر کس

  
  

  کن یانست ولید رخ دوست عیخورش
  نۀ تار ییکسب کند نور از آن آ یک
  
  

  مکان باهللا که نماند اثر از ظلمت ا
  سرزند از مطلع انوار  یگر نورعل

  
  

  ست در افتاده بچاه ذقنش یدل که عمر
  ن رسنش یست در دست جز آن طرة مشگین

  
  

  گلستان رخ آنشوخ که رشگ ارم است 
  سنبلستان شود از طرة عنبر شکنش 

  

  گر کند یان جلوة دحسن تو در هر زم
  افکند اندر جهان فتنه و غوغا و شور 

  
  

  د ید جام وصالت چشیآنکه جمال تو د
   باده جنت بخواست از کف غلمان و حور

  
  
  
  
  
  ست نهان در دل مردان ره عشق یسر

  ان جز بسردار یکانرا نتوان کرد و ع
  
  
   یقت تو چه دانیخ زاسرار طریشیا

  جبه و دستار  یعمرت همه بگذشت پ
  
  
  فان یکه نهان بود پس پرده حر يراز

  بر سربازار  یان بادف و نیکردند ع
  
  
  
  
  
  

  رد یاللۀ دل چو گل از شوق شکفتن گ
  شود چون زتبسم دهنش غنچه سان باز 

  
  

  تو گلزار بود  يمرغ جانرا که سر کو
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  است  يات ابدیغ غمت را که حیکشتۀ ت

  ن کفنش یست در بر بجز از جامۀ خونین
  
  

  چمنش  يتو هوا يگل رو یبود ب یک
  
  

  و هللا قدورخ تست  یهر که چون نور عل
  بخاطر رسد از جلوة سرو و سمنش  یک
  

  
  ل یا کو بادة چون سلسبیساق

  من غالمت همت آنم که او
  ان یست با کم زآتش نمرودین

  هدا زا یچه کوب یطبل فرعون
  رخاك یجز کفن با خود نبرده ز

  ست اندر خانقاه و مدرسه ین
  

  ل یتا شوم مست و کنم جانرا سب  
  ل یجبرئ یغمبر کند بیکار پ

  ل یخل نن چویگر بسوزانندم از ک
  ل یغافل تو از بانک رح یغافل

  ل یبر پشت پ یآنکه زد تخت شه
  ل یحاصل جز آه آه و قال و ق

  
   یتا نتابد در دلت نورعل

  ل یجمال آن جم ینیبدل ب یک
  
  و طوفان منم  یموج و بحر و کشت

  ز یعز يدر تن جانان منم جان ا
  عاشقانرا روزو شب از هجر وصل 

  ار جان و دل یصاحب االمر د
  سر و سامان شدم یتا بعشقش ب

  

  ان منم یپا یب يایگوهر در  
   منم که جان جانوجان چه  تن چه

  ران منم ینور و نار و جنت و ن
  ن دوران منم یم اندر ایش گوفا

  عاشقانرا خوش سر و سامان منم 
  

   یچون نور عل  رندانه دمبدم 
  ض بخش جملۀ رندان منمیف

  
  

  م یاله یما محو تجل
   یان زلباس خود پرستیعر

  همواره بمسند قناعت 
   یسباح ببحر همچو ماه

  ان بسحر چو شمع و خندان یگر

  م یب مال و جاهآسوده زح  
  م یوارسته زجبه و کاله
  م یدر کشور فقر پادشاه

  م یاح برآسمان چو ماهیس
  م یم صبحگاهیچون گل زنس
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  د عفو هر چند یام یدارم
  

  م یمستغرق لجۀ گناه
  

  مسافرانرا  یچون نورعل
  م یبر درگه دوست خضر راه

  
  

  وقت آنشد که دگر سرحق اظهار کنم 
  خرقه و سبحه بدل با بت و زناز کنم 

  
  

   یصاف چشانم قدح یان را زمیصوف
  از سر و دستار کنم  یخبرشان بدمیب

  
  
  سرخوش و مست  یخوش آنروزکه چون نورعلیا
   ار کنمیو جان به نثار قدم  زمیخ
  

    
  

  راز عشقش که پس پردة دل هست نهان 
  ان بر سربازار کنم یبادف و چنگ ع

  
  

  را  يوه منصوریتا کنم تازه دگر ش
  نم فاش انا الحق زنم و جا بسر دار ک

 
  
  

  
  

  ل از معجزات دمبدم یباز آمدم همچون خل
  دا کنم یو نمرود را معدوم و ناپ ينمرود

  
  

  دوش در آسمان یگه ماه راتابان کنم خورش
  جاکنم  یم دربطن ماه ییونس سویچو یگاه

  
  

  رو دم مزن یبم یبرو کنج یالفیزاهد چه م
  کارت واکنم يورنه سراسر پرده ها از رو

  
  

  د مطلق آمدم یم القمن مظهر حق آمد

  ضا کنم ید بیصفت ظاهر  یباز آمدم موس  
  ا کنمیفرعون و قومش سربسر مستغرق در

  
  

  صفت گردن زنم دجالرا  یسیبا زآمدم ع
  ا کنم یکنفس احیاز  یعالم يوز امر مهد

  
  
  تاسرگشته ام دربحروحدت غوطه ور  يازپا
  ون صدف پرلؤلؤالال کنم ب ودامان چیتاج

  
  

  ستم ین یهستم و ن یستم نیچ یآخر نگفت
  ا کنم یستم تا سرحق گویستم من کیمن ک
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  باچۀ انشا کنم یوان دل دیهر لحظه در د
  

  
   یشد در دلم چون منجل ینور عل ینور عل

  م یا کنیزانعاشقانه در جهان سرنهان گو
  

  
  م یما هزاران گلشن اوئ

  شده آزاد  ياز کمند خود
  ط بقا ین که در محین عجب بیا

  م یصدف گرد یگه گاه درو
  م با چوگان یزن یگاه گوئ

  

  م یبوئ یجز گل وصل او نم  
  م یروئیبستۀ زلف آن پر

  م یجوئیم و آب مین آبیع
  م یم و گه جوئیا شویگاه در

  م یگه بچوگان عشق چون گوئ
  

  قدر یعال    یعل   بنور    جز
  میگوئ يگریبد یراز دل ک

  
  افت نرگس فتان تو یدست در آفاق 

  دم شکافت خنجر بران تو نۀ مریس
  
  

  من  یقدر گهر کرد پست عقد لئال
  شان تو یسلسله بر ماه بست زلف پر

  
  دست اجل گر کشد رشتۀ جانم زتن 

  د از خط فرمان تو یسرنتوانم کش
  
  
  خانه یبگشا  در م یا ساقیز و بیبرخ
  ن و بدور افکن آنساغر شاهانه یبنش
  
  

  از ذوق مدام ما زاهد چه خبر دارد 
  م او سبحۀ صد دانه یام بگردانما ج

  
  

    
  

  ان من یدة گریا زند دیخنده بدر
  پردة گل بر درد غنچۀ خندان تو 

  
  

  ش رخت آفتاب یبشست پ یدفتر خوب
  حان تو یاقوت نسخ از خط ریشد خط 

  
  جلوه گر  یشد زرخت در دلم نور عل

  ران تو یدة جانم بماند و اله و حید
  
  

  خود ما را  یست از هستیکسر مو باقیتا 
  مانه یر در گردش پیزنهار مکن تاخ

  
  
   یباق یم میخورد یم رخ ساقیدید

  م بجان محرم با حضرت جانانه یگشت
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   یزن صفت از عشقش تا چند سخن گوئیا
  همت مردانه  یب ین راه نگردد طیا

  
  

  خود یب يتا خود از خود نشو یچون نور عل
  خانه یو م یمعلوم را زم یهرگز نکن

  
   یساق یا و ساغر کامم لبالب کن زمیب

  یو زراق یکه بر لب آمده جانم زسالوس
  
  

   یاور میب یپرسیچه م یئو مشا یزاشراق
  یچه اشراق یش سرمستان چه مشائیکه اندرک

  
  

  
  

  شهر صه فضل و هنر دارد  يگرزانکه گدا
  هرگز ندهندش راه در محفل شاهانه 

  
  
  
  
  
  اور راح روح افزا و چندان ده مرا ساغر یب

   یاطالق ید هستیابم زقیخود گردم و یکه ب
  
  

   یبرون ننهادة گام یهنوز از عالم فان
   یتو سر عالم باق یدانیبرو زاهد چه م

  
   ینیار نازنیچنان مستم ز

  دم دست از جان یمن آنساعت بر
  خوشا آنکهنه رند عور سرمست 

  ده نبود ورنه دلدار یترا آن د
  ززلفش  يدارم که هر تار یبت

   یائیزهد رن یا مگر زاهد از
  

   ینیندانم کفر و د یکه از مست  
   ینیبستم بمهر مه جبکه دل 

   ینیباشدش نه آست تبکه نه 
   ینیکرده از هرماء و ط یتجل

   ینیبود عشاق را حبل المت
  ینیچه حاصل شد ترا جزکبرو ک

  

  ست یک ینمزرع بجز نور علیدر ا
  ینیبر خوشه چ  یکه بخشد خرمن

   یتو باش داینه چون پییبهر آ
  اب یمنم در هر صدف آن در نا
  انه یچو بودم من حجاب اندر م

   ینا و تو چون میبصورت ما چو م
  در نظرها  یاگرچه تو نهان

  یچون فارغ ازهراسم و معن يشد

   ینا تو باشیزچشم ما بخود ب  
   یا تو باشیدو عالم قطره و در

   یان من تا تو باشیبرفتم از م
   یباشنا تو یو م یهم م یبمعن
   یدا تو باشیدر هر نظر پ یول

  یهمه اسما تو باش يمسما
  

   ینیه بیرا گر یان نورعلیع
   یهمتا   تو    باشیب    يکتاین   یقی



 

٥٨ 
 

  عات اوستیاز ترج
  خدا را  یآنکه طلب کن يا

  رندانه در آتو در خرابات 
   يش تا نگردیگانه زخویب

  بگنج اهللا  یهرگز نرس
  وصلش  يخوش آنکه براه کو

  ت یواحد يخ ز رویشیا
  

  نۀ حق شناس ما را ییآ  
  ن صفا را یبکش و به ب یجام
  آشنا را  ینیدار نه بید

  نطلسم ال را یا یتا نشگن
  گم کرده زشوق دست و پا را 
  نشناختۀ اگر تو ما را 

  

  م یدر کعبه و سمنات مائ
  م یمائ   ذات    عالم   صفتند      و 

  م یزهد را شکست يما زانو
  م یح بخاك ره فکندیتسب
  م یدیان جان کشیزم یهوئ
  وسته فتاده در خرابات یپ

  ست یباق يتا جام جهان نما
  م یریدر ظاهر اگر چه بس فق

  

  م یکده سالها نشستیدر م  
  م یار بستیز ناز زلف 

  م یبند دل زاهدان گسست
  م یار مستیاز گردش چشم 

  م یکش بادة الست يدرد
     میدر باطن خود هر آنچه هست

  م یدر کعبه و سمنات مائ
  م یعالم   صفتند      و    ذات    مائ

  

  
  يگریع دیترج

   یم یصورت ما چو جام و معن
  از وجودش وجود ما موجود 

  کن یمطلب خود زخود طلب م
  درره عاشقان خرد لنک است 

  د بادة عشقش یهر که نوش
  وانکه شد گشته در ره جانان 
  گوش جان برگشا و شو خاموش 

   یاست و ظاهر ن یاً نائباطن  
   یوجودش وجود ماالشیب

  یه یه يزانکه مطلوب خودخود
   ینره طیزعقل تو گردد ا یک

   یپ یبرده بر آب زندگان
   یش عشقبازان حیگشته در ک

  یان     شنو      از    نیع     یسر   نائ
  ار ی یند و باقیکه همه فان

  اریره     دیالدار     غ    یس    فیل
  

  دا کن یده پیش بدیونور ر
  نما بدست آور  یتیجام گ
  وند یبگسل و باو پ ياز خود

  رون یزدل ب یرحق گر کنیغ

  نا کن یده زان نور پاك بید  
  در آن تماشا کن  یعکس ساق

  رو وصال خدا تمنا کن 
  با مکن  يد که رویبگوحق 
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  ش ین رویچشم جان بر گشا به ب
  ا یندریقطره وش اندرآ در ا

  يوان     دل     فرو نگریگر     بد

  با کن یار زیده بر حسن ید
  ا کن یق دریشتن را غریخو
  ر      انشا    کنین      بلوح     ضمیا

  ار ی یند و باقیکه همه فان
  اریره     دیالدار     غ    یس    فیل

  

  
  نم یب یال مینقش او در خ

  وان و چشمۀ کوثر یآبح
  ال کنم یاگر خ يرینقش غ

  عاشقان سرمست بزم عشقست و 
  ا و عشرت مردم یش دنیع

  مجلس عاشقان بوجد آمد 
  دون  ییدن يزاهدانرا برا

  در لکد کوب نفس هر ساعت 
  دل     فرو    رفتم    يایتا      بدر

  نم یب یال آنجمال میدر خ  
  نم یب یجرعۀ زا نزالل م

  نم یب یال محال میآنخ
  نمیب یهمه در وجد و حال م

  نم یب یل و قال میسربسر ق
  نم یب یذوق اهل کمال م
  نم یب یروز و شب در جدال م

  نم یب یمال میسرشان پا
  نمیب   ینمقال      میدر     زبان       ا

  ار ی یند و باقیکه همه فان
  اریره     دیالدار     غ    یس    فیل

  

  
  گریع دیترج

  ار ی يرو وصال خدا طلب ا
  ن در دل یچشم جان بر گشابه ب

  است در ره جانان ن حجاب جا
  ف سرمستان یحر يرو بپا

  است یکیموج و بحروحباب هرسه 
  یک     له خواهیوحده    ال   شر

  ار یش و بگسل از اغیبگذر از خو  
  است جلوة دلدار  یمتجل
  ن حجاب برآر یشتنرا از ایخو

  ن سر و دستار ینداز از ایخوش ب
  ار یست اندك و بسین یکیجز 

  ن گفتاریخوش  بشو گوش و بشنو ا
  او  یکه همه صورتند و معن

  وحده    ال    اله    اال     هو 
  نم یب یشاه دلدل سوار م

  ات ظهور یدمبدم در تجل
  ست در نظر ما را یجز خدا ن

  مذهب عاشقان قرار گرفت 
  ط یان محیدوستان غرقه در م

  

  نم یب یصاحب ذوالفقار م
  نم یب یمار ی يجلوة رو

  نم یب یدر هزار م یکیگر 
  نم یب ین حق برقرار مید

  نم یب یدشمنان بر کنار م
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  نم یب     یهر       نفس      آشکار   م  جان  شدم  پنهان   يایچون   بدر
  او یکه همه صورتند و معن

  وحده    ال    اله    اال     هو
  

  گریع دیترج
   یائیمظهر ذات کبریا

  عالم است بهتر  یاز شاه
  د برخ نقاب بندد یخورش

  ش منه چوالله داغم ین بیز
  چشم مردم  ينور فزا يا
   یکبار          ببزمم          ارخرامی

   یخدائ یبد بتو گر کنیز  
   یبر درگاه تو مرا گدائ

   یبرگشائ يگر پرده زرو
   ینه زآتش جدائیبر س
   یدة من نهان چرائیاز د

  یاز         راه            وفا    و   آشنائ
  ت یهم  بپازم   و  سرنیبرخ
  ت ینم و جان کنم فدایبنش

   يده چو اشگم ارفکندیاز د
  فکنده زلفت  یدر هر شکن

  نخال بمنظرت نشسته یا
  دل بکنم زنخل قدت  یک

  دم یدم و ندیبس چشم بد
  م یسوزد دل من از آنکه دا
  ار یخواهم   که    نهان   زچشم اغ

  

   يدست آر دلم بنوشخند
   يبرگردن جان من کمند

   يجمر بود سپندا بر می
   يم بکندیشۀ هستیگر ر

  يچون چشم خوش تو چشم بند
   يۀ چشم من بخندیبرگر

   ينگار    چند     يش   رخت    ایپ
  ت یزم  و   سرنهم  بپایبرخ
  تینم و جان کنم فدایبنش

  قد خوش تو سرو نازم یا
   يچه شود زلطف ساز يبار
  تو از سرشک غماز يوریب

  گذارم  یدر کعبه نمازک
  ر یابم اکسیز وصل تو گر نا
  یآنکه   زنور      رخ     نهفت   يا

  

  ازم یدامن مکش از کف ن
  ش سرونازم یۀ خویدر سا
  ان زپرده رازم یده عیگر د

  ت بسازم یتا قبله زابرو
  گدازم یدر بوتۀ هجر م

  اگر رخ تو بازم  یبنمائ
  

  ت یزم  و   سرنهم  بپایبرخ
  تینم و جان کنم فدایبنش

  



 

٦١ 
 

  ه یشاه رضوان اهللا علیجنات الوصال نورعل يب از مثنوانتخا
  اله  یبازگو از نام نام

  همه  یبنامت نامها نام يا
  زتو  ین نامه شد نامینامۀ ا
  بود  ینام تو بد نامینامه ب
  بد نم زنامت خامه ها یایتا ن

  افت اول خامه ام ینم زنامت 
  خامه ام از نام تو تانم گرفت 

  دل است  نام تو مصباح و مشکوه
   یدل مرا مشکوه مصباحش توئ

  تو مشکوه مرا مصباح کو یب
  و هم مشکوه من  یهم تو مصباح
  ن جناترا مفتاح شد یدل چو ا

  نام فتاح تو مفتاح دل است 
  ن مفتاح چون مفتوح شد یدل از ا

  ن شرحه شرحه از فراق ینه ها بیس
  کز تو دارم در درون  یاقیاشت
   ران هجرانم مسوزیا رب از نی

  از جنات وصلم باز کن  یبا ب
  رم گوشۀ یتا در آن جنات گ

  گل بدست ازوجدوحال يدسته ها
  وا کنم  یهر دم از جنات باب

  آورم گلها بدامان سخن 
   يمعنو يوه چه گلها الله ها

  آورد دست  ین گلها گلیهر که ز
  ن  گلها  نگهدار   از خزان یا رب  ای

  راه  يجنات وصالش جو يسو  
   1همه یت نامیمنا ينامها

  زتو  ینامۀ هر نامۀ نام
  بود  ینام تو خود خامیخامه ب

  بنامت نامه ها  یشود نام یک
  نامه ام  یپس بنامت کرد نام

  شد و عالم گرفت  ینامه ام نام
  نام تو مفتاح جنات دل است 
   یدل مرا جنات و مفتاحش توئ

  تو جنات مرا مفتاح کو یب
  و هم جنات من  یهم تو مفتاح

  فتاح تو اش مفتاح شد  نام
  فاتح جنات و فتاح دل است 

  نۀ مجروح شد یمرهم هر س
  اق یشرحۀ شارح بشرح اشت

  د برون یکه بشرح شرحه ام آ
  رانم مسوزیزآتش هجران به ن
  ساز کن  یاز وصالم ساز و برگ

  نم از هر خرمن گل خوشۀیچ
  گل فشان گردم بجنات وصال 

  مأوا کنم  یاض جنتیدر ر
  در هر انجمن ۀ اصحاب یهد

   يمنطو یبهشت يدرو یکیهر 
  نشست  يجاودان در جنت المأو

  ستان    وصلش    کن    نهان ردر بها
  بگو   یدات  سبحانینعت  تحم
  بگو  یدات سلطانیوصف تمج

  د ما یمبرا حمدت از تحم يا
  د تست یستۀ تحمیحمد تو شا

  
  د ما یمعرا مجدت از تمج يو

  د تست یمجد تو وابستۀ تمج
                                                

افزون  یبمعن یاست و نام یمعروف و نام آور فارس یبمعن یالزم شود نام) طاء یا( ه و یست و اال تکرار قافین یک معنیندو شعر بیدر ا ینام - 1
  .است یاد و تصاعد بودن عربیشونده و در ازد



 

٦٢ 
 

  دت فزونست از مقال یذکر تحم
  ست ید نیدر مقالم گرچه جز تحم

  د تو کردن مشکل است یذکر تحم
  حمدومجدت گرچه ذکرو فکرماست

  زحمدت شمۀ اذکار ما  يا
  د یذکر ما وصاف فرقان حم

  است  يآنچه در قرآن و فرقان منطو
  ن جلوه گاه یچو در ا یروح انسان

  د ین امرش زقرآن مجیاول
  ن    نشان       خلقت    اول    بودیا 

  ال یدت برون است از خیفکر تمج
  ست ید نیالم گرچه جز تمجیدر خ

  د تو کردن مشکل است یفکر تمج
  زفکر و ذکر ماست  یهر دو مستغن

  زمجدت رشحۀ افکار ما يو
  د یفکر ما کشاف قرآن مج

  است يحمد و  مجدت جمله بر آن محتو
  جلو گر گردد بفرمان آله 

  د یداوند حمد خیهست تحم
  بود    فروشان      صورت      اجمل

  
  الت  آن ین   اجمال   است  تفصیع

   انیع  زاجمالش ل است یبابت تفص
  جوهر اول که روح اعظم است 
  منشأ ربط حدوث است و قدم 

  ان نور و ظلمت رابطه یدر م
  کو بود ینۀ نییاو آ يرو

  کند یرو استفاده م یکیاز 
  آت او کرده در مر یخوش تجل

  ت از اوست یمنبسط بسط الوه
  مثال یاوست تمثال جمال ب

  روح اعظم اول آخر آدم است 
  ن اول است یندور عیآخر ا

  نشان است ارچه دارد صدنشان یب
  آمده   یگاه صورت گاه معن

  آنکه با نور حضور  یست مولیک
  آنکه از جام فنا  یست مولیک
  آنکه گردد در صور  یست مولیک
  لع انوار حق مط یست مولیک
  ن یرحمه     للعالم      یست   مولیک

  

  ب حق پادشاه عالم است ینا
  نسبتش هم با وجود و هم عدم 

  ان خلق و خالق واسطه یدر م
  وسته او را رو بود یاز دو رو پ

  کند یش افاده میوز دگر رو
  جمله افعال و صفات ذات هو 

  ت از اوست یمنتشر نشر ربوب
  اللمظهر ذات و صفات ذوالج

  نجا روح اسم اعظم است یآدم ا
  ندکه چشمش احول استیب یدوکس

   المکان است ارچه دارد صد مکان
  آمده  یگاه عبد و گاه مول

  زدت از هم چو طور یر یکوه هست
  بقا  يزدت در کام صهبایر

  جلوه گر  یتیبگ یهر زمان نوع
  منبع اسرار حق  یست مولیک

   نیالمذنب ع    یمرسل      شف  احمد   
  ف   نظم  نامه ام یباعث   تال

  خامه ام  یتیسد چند بینویم



 

٦٣ 
 

  داشتم  یالیسالها با خود خ
  کز قناعت در کف آرم توشۀ 

  شوم  یمعتکف در کنج تنهائ
  حاصل کنم  یخلوت ینیاربع

  ار من است یدل که خلوتخانۀ 
   یشیسازمش پاك از همه آال

  تفرقه بگذارم و جمعش کنم 
  دلم  زآنچه گشته در گلستان

  هر دم ببازار آورم  یدامن
  گل  يند رویدل چو بیعاشق ب

  شتن یگل برهاندش از خو يبو
  مژدة وصل آرد و شادش کند 

  د پرو بال یخودانه برگشایب
  جاودان اندر سرابستان وصل 

  ر یال دلپذینخیا يگرچه عمر
  نبود  ین جائیچن یتیک در گیل

  نمود  ياریعاقبت فضل خدا 
  ور مرا ایمکرمت  يشد ز رو

  شد  يم چون مقام و جایکربال
  بود  يگلزار يزانکه در هرجا

  ختند یخارها در دامنم آو
  ن کربال یدر زم يآر يآر
  ک آخر عرصه را کردند تنگیل

  ک کافر ازم علم یشد بآن نزد
  اح گردم مهروار یدر جهان س

  شوم  یعارج معراج مرتاض
  بم بگوش یناگهان از عالم غ

  امان رسد خط ینک مینک ایا
  که در فرمان آن  ياز اولواالمر

  آنکه باشد زو جهان دارالسالم 
  مان زمان یآصف ملک سل

  د ینمژده و فرمان رسید ایچون رس

  کاشتم یبدل م ینمعنیتخم ا  
  رم اندر ملک عزلت گوشۀ یگ

  شوم  یکتائی ير کویگوشه گ
  حاصل ببزم دل کنم  یخلوت

  دلدار من است  يجلوه گاه رو
   یشیبدهمش از نور حق آرا

  شرا پروانۀ شمعش کنم یخو
  از گل باغ معارف حاصلم 
  طالبانرا بر سرکار آورم 

  گل  يند در مغز جانش بوجا ک
  د ما و من یمطلقش سازد زق

  از کمند هجر آزادش کند 
  ان سازد بجنات وصال  یآش
  سازد در بهارستان وصل  يجا

  ر یبستم بمرآت ضم ینقش م
  نبود  یار مأوائیاز اغ یخال

  نمود  يضم مددکاریدر ره ف
  ن کربال رهبر مرا یدر زم
  شد  يبرپا یشورش يهر کنار

  بود  يخار یانبالجرم هر ج
  ختند یزهرها در کام جانم ر

  ست چاره جز بال یمرد حق را ن
  ل آرام و درنک یرفت از کف ذ

  ان بر هم زنم ید و مکر موذیک
  ار ینورافشانم بهر شهر و د

  شوم  یاضیناهج منهاج ف
  هوش  يدارا ين آواز کایآمد ا

  ان یخط بطالن خداع موذ
  کامران  یهست هرجا هست شاه

  نام ) احمد پاشاش(د آنکه باش
  ملک و ملت هر دو زوامن و امان 

  د یجنت بر مشام جان رس يبو



 

٦٤ 
 

  ع یدان شد وسیان جستند و میموذ
  ض یه مطلع انوار فیوه چه تک

  د یدر جوار روضۀ شاه شه
  ات سربازان عشق یعارف آ

  دان سرور و شاه و امام یبر شه
  ضم اندر جام کرد یف پس زالل

  از سقاهم ربهم دادم شراب 
  جا بسقاخانۀ خاصم نمود 

  راب کرد یاز من س اتشنه کامانر
  ات اندوختم یزآب ح یمنبع

  سبز کردم در سرابستان فکر 
  د آنها بسرحد کمال یچون رس

  ش شد یبرك سبزش تحفۀ درو
  ش کرد یتحفۀ بزم جهانبان
  ن یبه ب یشیبرك سبز نخل درو

  نیالمرسل  ریخ   فخر       آمد   فقر 

  ع یۀ برپا شد از امرش رفیتک
  ض یه منبع اسرار فیوه چه تک

  د یعب یکش بود از ماه تا ماه
  دان عشق یات در میرافع را
  دان مهتر و صدر و همام یبر سع

  م انعام کرد یمنصب سقائ
  اب ی کرد از جام طهورم نشأه

  جرعه بخش جام اخالصم نمود 
  ابر را از رشک دستم آب کرد 

  ض آموختم یف يخلق را مجرا
  چند از نهال و تخم ذکر  یجنت

  د جنات الوصال ینامشان گرد
  ش شد یش صفوت کیتحفۀ درو

  ش کرد یمانیتحفۀ باب سل
  ن یگلشن فقر است از آن گلها بچ

  ن یاجمع         همیعل       اهللا      سلم
  ن ید  جادیاست از ا یمقصد کل

   نیکنت  کنزا   باشدش  اسناد  ا
  جاد جهان یزا یمقصد کل
  زال یم الیآنقد یگنج مخف
  نۀ ارواح ما ییآ یگرچه ب

  ش داشت یم پینه از علم دایآ
  ن اوال یخواست در جام جهان ب
  جهان  يایپس مفصل در مرا

  دا کرد او ینه پییالجرم آ
   یتفگنجها در علم بودش مخ

  ان ینعالم    عیکرد    ا    یحب    ذات

  

  آن گنج نهان  يباشد استجال
  اهان جمال ل و بود خویخود جم

  ظهور کثرت اشباح ما  یب
  ش داشت یش ازحدبیجلوه ها برخو

  جلوه گر گردد جمالش مجمال 
  ان ین آرد عیبع یت علمیرؤ

  دا کرد او یهو یراز پنهان
   ین آورد آن گنج خفیخوش بع

  ان ینها  بیکنزا     خود   کند ا  کنت 
  است بس   یاول  و  آخر  تماشائ

  است پس  یرو تماشائیان سیدر م
  است  یکیرا مبدء و مرجع  یآدم

  د در وجود یذرة کان ظاهر آ
  است  یکیخود معاد و مبدء آدم 

  
  است  یکید و مجمع حیآمد و شد ب

  دان کز آن مطلع نمود  یآفتاب
  است  یشکیخودحضرت حق ب یکیوان 



 

٦٥ 
 

  مرا شد رهنمود  ینمعنیدل در ا
  است   مطلق   دیفر  ور   دیمق   گر 

   ه راجعونیانا الۀ یزا
  حق است  يسو  یبازگشت  جملگ

  ان   الفت  روح  است   و  جسم ین   بیا
   گر طلسمین دیگنج است و ا یکیکان 

  بود  یملک تن را روح سلطان
  عالم اجسام آمد مختصر 

   بیهست خود مرآت غ چون شهادت
  کنند  يند و پروازیبال بگشا

  ان جاودان یجلوة اسما در اع
  مثال یخود زآنجمال بیمحو و ب
  است  یآنکه خود انسان یروح جزئ

  ر یوسته مرآت ضمیباشدش پ
  ر یچ از برنا و پیده هیکس ند
  فرض آنرا انقسام  یگر نمائ

  مثال یپس حلول گنج روح ب
  ر یذزانکه گر باشد محل قسمت پ

  از کجا و روح پاك  یجسم خاک
  ن بدن یروح حساس ا ياز برا

  وان بود از بهر نفس ناطقه 
  ش یق مهر کین تعلق چون عشیب

  روح را زآنسان تعلق با تن است 
  روح  هم  بر  ملک  تن  سلطان  بود

  

  بود  یمش در ملک سلطانیدا
  حد و مر یعالم ارواح شد ب

  ب یسالکانرا آمده مرقات غ
  کنند  يهر دم زحق رازمنکشف 

  ان یدة کشف و عیبنگرند از د
  باده ها نوشند از جام وصال 

  است  یروحان یجوهر نوران
  ر یجمله معقوالت را صورت پذ
  ر یصورت معقوله را قسمت پذ

  ل شد بنام یست معقول آن تخین
  شد محال  یدر طلسم جسم خاک

  ز یست از قسمت گریحالرا هم ن
  ه خاك ریط آن تین بود نوربسیا

  ده شد زرب ذوالمنن یآفر
  قه یبس ال یدر ضرورت آلت

  ش یباتعشق دارد از معشوق خو
  چوملک روشن استنیآن چوشاه و
  ان  بودیش   را   همه جریامر  و   نه

  س دان یرهزن معراج جان ابل
   دان  سیپرتلب طان یاورش شی

  ر ینفس اماره در انسان کب
  زا جزاء جهان  یو آن بود جزئ

  س از ازل یانکه گشت ابلهمچن
  ات او یوسته ذریتا ابد پ

  را دشمن خونخواره اند یآدم
  باعث آشوب خلق عالمند 

  دش یکه مادر زا یهر کجا طفل
  ا یزاول یس بعضیخوانده اند ابل

  

  ر یس و نباشد زان گزیباشد ابل
  اش و نهان مظهر اسم مضل ف

  ل یرهزن آدم بصد مکر و ح
  ات او یات و جزئیجمله ذر

  کافر اماره اند  ينفسها
  ش نسل آدمند یمنشأ تشو
  دش یبهمراه آ يویجفت او د
  ه را یۀ کلیقوة وهم



 

٦٦ 
 

  طان بود یشک خلق را شیو هم ب
  خالص یابیرو  مجرد   شو  کز   او

  گرچه اندر صورت انسان بود 
  دربزم خاص   یوساوس  جا کن  یب

  جنت و دوزخ زهم ممتاز کن 
  زان و صراط آغاز کن یرمز م

  ان عالم را ثبوت یجاودان اع
  نشان  یکز او جوئ يجنت و نار

  که با تو همسر است  یوانینفس ح
  ب لذات تست یو آن بهشت ط

  زاهد آنرا جنت موعوده است 
  محسوس آن بود  يجنت صرر

   يروح آن باشد بهشت معنو
  افتن یتخلق  یپس بهر اسم

  باشد صفات جاودان  یجنت
  لستن جنت که ما را در دیخود چن

  است  ينجنابان کاندر دل ما منطویا
  الله ها  يهر طرف بشکفته درو

   ياد آمد مرا از مثنویخوش ب
  حاسد درون دوستان  يکور

  ا بود یکاندر درون بو یهر گل
  هفت جنت از صفات سبعه خواست 

  مه کان بود یذم يو ان صفتها
    يگر   یو   نمام    يا ورزیپس   ر

  

  ت مویال یباشد اندر علم ح
  ک در جهان یدارند هر  يمظهر

  ه آنرا در خور است یجنت صور
  جنت افعال با برکات تست 
  عارفانرا جنت مشهوده است 

  وان بودیکاندر آن بس قصر و بس ا
   يکامده بر قلب عارف منطو

  زامهات هفت اسم ذوالمنن 
  جلوه گاه آندل صاحبدالن 

  حاصلست یرا درجهان ک یهر کس
  است  يوم معنیپر از نع یجنت

  ا یکبر يرازها يالله ها
   يمولو يت از گفته هایک دو بی

  د باغ و بوستان یانیحق برو
  ا بود یآن گل از اسرار گل گو

  ن خود جنت ذات خداست یهشتم
  نه و بخل و حسدیحرص و آز و ک

   يهفت  دوزخ  باشدت  چون  بنگر
  ت  مستترین والیدر نبوت ب
   مشتهر ن نبوت یوز رسالت ب

   یکیباشد یرا و جه م یلخود و
  واسطه او را مدام یرسد بیم
   یک از وجه نبوت هر نبیل

  ل یواسطه چبود ظهور جبرئ
  ض اله یواسطه فین بیهمچن

  ن هر دو وجه معتبر یخود رسول ا
  ضیوان بود وجه رسالت بس مف

  ختم رسل فخرامم  یمصطف

  

   یشکیت بیوجه وال یکیو آن 
  بجام  یض ربانیف يباده ها

   یابد همیض حق با واسطه یف
  ل یخداوند جل یکاورد وح

  ت گاه گاه یابد از وجه والی
  باشدش و جه دگر یدارد و م

  ض یمستف یکرد از ارسال خلق
  آنرسول محتشم  یباسط وح
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  جامع هر سه مراتب آمده 
  ت هم نبوت باشدش یهم وال

  از نبوت برتر است ت ین والیا
  بر حق است  یخود بن یهر رسول
  بود  یرا نبوت ک یییهر ول

  جز رسول اهللا که بد باب بتول 
  از نبوت منتظم دار فناست 

  ن وصف حقستیآن بشررا نعمت ا
  معد  یآن باستعداد هر قوم

  ر  کهنین    دیآن   موقت   اندر   ا

  در مراتب جمله را تب آمده 
  هم رسالت با فتوت باشدش 

  ن نبوت بر رسالت افسراست یو
  است مطلق  یخود ول ییهر نب
  سزد  یرا رسالت ک ییهر نب
  و هم رسول  یو هم ول یهم نب
  ت محترم دار بقاست یاز وال
  ن مطلقست ید باشد و ایآن مق

  ممد  ين باستمداد هر دوریو
  ر   موقت     فهم   کن ین   بود   غیا

  عصر دان  ین اشاره از ولیا
  د  آخر  زمان یما  س  يهاد

  کامل آن باشد که او  یخود ول
   يمله افعال و صفات ذات وج

  بود  یشتن فانیاز وجود خو
   یو هم جل یذکر او باشد خف

  است  یعال یاسم عل یالول
  بود      یدر   بزم    ما     ساق   یالول

  

  باشد اخالقش همه اخالق هو 
   یباشد افعال و صفات ذات ح

  بود  یاندر ذات ربان یباق
  یو الول یو الول یالول

  است  یوال تیات والیدر وال
  بود   یو  هم   باق   یهم   بحق   فان

  ام  ساعت  و اقسام آن یاز  ق
  ان یخوش ب ینمعانید اینمایم
   یو ساعت یگرچه خود در هر دم

  ک آنرا عارفان نکته سنج یل
  قسم اول زان بود اندر نظر 

  زال یب اندر شهادت الیوان زغ
  قسم دوم فرقت روح از بدن 

  ز اضطرار  یعیوان بود موت طب
  قسم سوم از هوا ها مردن است 

  ار یباخت يآن بود موت اراد
  قسم چارم خاستن از گورهاست 

  بود  يقسم پنجم ساعت کبر
  جمال ذوالمنن جلوه گر گردد 

  چکس ینماند ه یرحق باقیغ

  

   یب آشکارا ساعتیگردد از غ
  در مراتب قسمتش کردند پنج 

  در صور  یآمد و رفت معان
  ال ما جمال ید در خینمایم

  ذوالمنن  يباشد از حکم خدا
  ار یباشد اختکه در آن کس را ن

  من و ما کردن است  یشتن را بیخو
  زندگان کشور جانرا شعار 
  روز رسوا گشتن مستورهاست 

  ا بود یوان هالك جملۀ اش
  شتن یمحو سازد جمله را در خو

  و بس  یحق بماند خود بخود باق
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  شرع احمد را بجان مجذوب باش 
   در دل مجذوب باش یتخم جذب

  
  
  
  تو  ینمرغ الهوتیرهد ا یک

  جذبۀ جاذب ورا  تا نگردد
  تو  یمرغ الهوت یست دانیک

  بود  یمرغ تو آنروح انسان
  چون کند مرغ تو آهنگ وصال 
  ظاهر او را دوبال محکم است 

  ن یسارش بال قرآن مبیدر 
  ن یباشد مب یهم دو بال باطن

  اد حق در جان و دل یذکر چبود 
  ن یقیجان و دل مرآت انوار 

  ان یباشد عیآنچه در آفاق م
  است يدرآفاق وانفس محتو وانچه

  کامل ارچه باهمه ملحق بود 
  تا سربسکه باشد با صفا  يپا

  سربسر   عالم      یعنم   و    صورت

  
  

  شنو  یشرح حال دام ناسوت
   شنو یشرح بال مرغ الهوت

  
  تو  یاز شکنج دام ناسوت

   یمصطف يرویپق یدر طر
  تو  یدام ناسوت یست دانیچ

  بود  یوانیدام تو خود نفس ح
  ش بال یاصل خو يد سویبرگشا

  نش همدم است یمیسار و در یدر 
  ن یمیغمبرش بال یسنت پ

  ن یمیسار و در یذکر و فکرش در 
  ر اندر آب و گل یفکر چبود س

  ن یآب و گل خلق سموات و زم
  جمله در انفس بود فاش و نهان 

  است  يله در انسان کامل منطوجم
  د همه مطلق بود یک از قیل

  نما  یتینۀ گییگشته است آ
  نه    باشد   جلوه گر یین    آیاندر   ا
  ن یهشت  جنت را تماشا گاه  ب

  ن یک اندر راه بیهفت دوزخ ل
  موج زن  یباز آمد بحر معن

  کز بهشت و دوزخ و تعداد آن 
  که موعود تو است  يجنت و نار

  شت بود یچه فردا از کم و بان
  از بهشت نقد اکنون گوش کن 
  آن موافق بودن اخالق تست 

  قت گوش کن یباز از دوزخ حق
  آن مخالف بودن اخالق تست 

  با خلق حق  یکیگر نه خلقت شد 
  قت واقفند یکز حق یسالکان

  

  سخن  يگوهر افشان شد بصحرا
  ان یقت رمز ها سازد بیدر حق
  جمله مشهود تو است  یگر بدان

  شت بود یش و کم امروز در پیب
  نوش کن  یش جامیبر مراد خو

  اخالق تو با خالق تست  خلف
  نوش کن  ياز نامراد يساغر

  وفق اخالق تو با خالق تست 
  ت سازد محترق ینار ناکام

  از بهشت و دوزخ خود عارفند 
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  دوزخ و باب بهشت  يبابها
  ال یپنج حس ظاهر و وهم و خ

  ت بابن هفینه در فرمان عقل اگر
  الجرم خود هفت باب دوزخند 
  ور همه باشند در فرمان عقل 

   یکیهفت با بند از بهشت هر 
  ن مراتب آگه است یکز ا یسالک

  ن یش بیخو يباز اندر خلق و خور
  م جانفزاست یوسعت خلقت نع

  کجا      یجسمان    شهوات     لذت

  گفتندهشت یکیهفت آن  یکیآن 
  با کمال هفت و هشتم باب عقل 
  د اکتساب یقبض و بسط خود نما

  شانرا ندارد خود پسند یعقل ا
  بندة فرمان بر سلطان عقل 

   یشکیباب هشتم عقل باشد ب
  مش درره استیجمله جنات و جح

  ن یش بیعجب در پ يجنت و نار
  م جانگز است یت جحیخو یتنگ

  کجا     یلذت      ادراك      روحان
  رو نما  هشت فردوست چو آمد

  در  نهم  فردوس  اکنون  رو نما 
  کو واقف از منزل نشد  یسالک

  یرو بدست آور زصاحبدل دل
  تمام یغمبر چو دانستیشرع پ

  عت باصفا یدل چوگشت است ازشر
  نه ات یذکر حق را جا دهد در س

  ذکروفکرت روز و شب همدم شود
  تو گام  يقت چونکه بنهادیدر طر

  چون مقامت منزل دوم شود 
  در مقام معرفت  بازت آرد

  چون زالل معرفت شد ساغرت 
  دلبرت در دل نشسته روبرو 

  ست انوار شهود یش چیرنگ و بو
  چون مقامت منزل سوم شود 
  دل زنور حق چو گشتت باصفا 

  دت یبنما یقت منزلیاز حق
  در دلت طالع شود  یآفتاب

  قت چون دلت پرنور شد یاز حق
  منزل چهارم مقام جان تست 

  تت یوحدا نباز آرد دل ب
  تت چون رو کند ینور وحدان

  

  ق صاحبدل نشد یدر ره تحق
   یآگاه از هر منزل يتا شو
  اندر منزل اول مقام  يکرد

  قت رهنما ید در طریباز آ
  نه ات یینه گردد صاف چون آیس

  دلت محرم شود م جان یدر حر
  منزل دوم ترا گردد مقام 

  گم شود  یدل ترا در بحر معن
  زدت در کام جام معرفت یر

  داز در دل دلبرت یخوش در آ
  همچو گل بشکفته با صدرنک و بو 
  جلوه گر زانوار اسرار وجود 

  ش چشمت گم شود یرحق از پیغ
  قت رهنما یبازت آرد در حق

  دت یر از لوح دل بزداینقش غ
  ا زآن المع شود  ينور هر نفس

  رت دور شد یظلمت شرکت از ضم
  م حضرت جانان تست یجان حر

  تت یمنفرد سازد بفردا ن
  کسو کند یدر  يت از هر سویرو
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   ینت دور ساز هر شکیقیاز 
  تت یسازد بفردا ن یکیوان 

  نمنزل دلت آگه شود یچون از ا
  نمنزل گشودت چونکه بار یدر درا

  خ راه تو یست شینجا کیار ای
  کند یش چون فانیخت اندر خویش

  منزل هفتم براندازد نقاب
  د داخلت یم حق نمایدر حر

  حضور  ین با تجلنور حق چو
  خ برهاند ترا یش ياز فنا

  تمام  یاهللا چون گشت یباق
  برتر است  ینمقام از هر مقامیا
  است یا و اولین مقام انبیا
  اران اوست ید و ینمقام سیا

   ید کاملیدم همچو سیمن ند
  با وجد و حال یکاملوه چه کامل 

   یافتی یوصف کامل چون بکل
   یدر لفظش را صدف بشکافت

  
   
  لب آن باشد که جز جانان او طا

  در درونش عشق چون شور آورد 
  شود  یچون سرش از عشق سودائ

  عالمش دنبال و او دنبال عشق 
  گر همه عالم برش آرد سجود 

  ش یزد ز پیعشق آمد عقل برخ
   يگریار دیست یرعشقش نیغ
  شۀ یر عشق او را نباشد پیغ

  شه اش عشقست و بس یدائماً اند
  د چاکچاك نه گردیگربعشقش س

  گر زعشقش بر سردار آورند 
  دار او را نخلۀ باغ دل است 

   یکیجز  ینیخود نه ب یجسم و جان
  تتیمنزل پنجم بوحدان

  در ششم منزل ترا همره شود 
  ار یریغ ینینه ب ياریدار و د

  جلوه گاه او دل آگاه تو 
  کند  یرم اسرار ربانمح

  د فتح باب یبر رخت هر سو نما
  رد فرو جان و دلت ینور حق گ

  د آهنگ ظهور یدر دلت فرما
  اهللا گرداند ترا  یف یفان

  خود نهم منزل ترا گردد مقام 
  نمقام از نور وحدت انور است یا

  است یبارگاه جلوه گاه کبر
  منزل خاص وفاداران اوست 
   یآن مکمل از کمال کامل

  در هر کمال  یکمل از هر کاملا
  
  

  باز وصف طالب اکنون گوش کن 
   زلفظش نوش کن یساغر معن

  م جان او یابد در حریره ن
  ت و سور آورد جشور عشقش به

  شود  یساکن بازار رسوائ
  عالمش پامال و او پامال عشق 

  ارد فرود یجز بعشقش سرنم
  ش یزد زپیر بگریارش آمد غی
   يگریست کار دیرعشقش نیغ
  شۀ یچ اندیست هیر عشقش نیغ

  شد زکس یچ نندیجز زعشقش ه
  چ باك ینه هیش از چاك سیمست

  ار آورند یبا سنانش زخم بس
  ش مرهم داغ دل است یزخمها
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  جذبۀ عشقش چو دلرا جاذب است 
  بهرجانان طلب  ینیهر که را ب

  ک ید راه نینه بهر جا هر که پو
  است  ينه بهر جا هر که او بازار

  مرد عاشق گرچه بازرگان بود 
   یشکیک را کند صد بی یکیآن 

  در درب یوان بود از بهر قلب
  وسته بند نام و ننگ یوان بود پ
  کند از آب و گل یآنعمارت م

  نازد مدام یش میوان بعقل خو
  د درست ینا ینهردو میالفت ا

  ت را بگوش جان شنو ینحکایا
   يزمان سودا گر يبود زابنا

  مهر گردون گردة برخوان او 
  جنسش هر طرف  يداریدر خر
  ابان هر طرف افکنده بار یدر ب
   یدة حق دوستیژول یکیبا 

  شش که من درهرحسابیگفت درو
  ست یچ نیه يخود ترا با من شمار
  تو  يایجو یگفت بودم مدت

  نزمانم صحبتت چون داده دست یا
   یتیشش نبد جنسیچون بدرو

  هر دوراگفت ارچه سودا برسراست
  وسته رخت یدر چارسو پ یتو کش

  کدگر یکار ما افتاده عکس 
  روبکار خود سرخود را بخار 

  ق گوهر بود یال یصدف ک هر
  توان هر مرد را کاوس گفت  یک

  ریر و طیان طیفرق کن اندر م
   ازیرا زهم کن امت یزاغ و طوط
  بگفت  یواجیغل يبا هما روز

  ن با تو بجثه همسرم یدر زم

  عاشقانه دل بعشقش طالب است 
  نسبتش نبود بهرجانان طلب 

  ک ید راه نیک با آنکه پویهست 
  است  يتوان گفتن که او باز آریم

  و با کان بود کاروانه با زر 
   یکین سازد یقیصد را  یکین یو
  دارد نظر یش مین بقلب خویو
  شۀ ناموس سنگ ین زند بر شیو
  کند از جان و دل ینعمارت میو
  زد بجام یرین شراب عشق میو

  ن از لوح شستیکانچه او بنوشت ا
  مشو یجز براه دوست سودائ

   يکاوز سودا داشت سودا و سر
  و خلق عالم روز و شب مهمان ا

  بگرفته نقد جان بکف  يمشتر
  ار یش اختیوان پاسبانیکرده ک
   یان افکند طرح دوستیدر م

  م در حساب یذرة باشم که نا
  ست یت بگو از بهر چین خصوصیا

  تو  يزد در سرم سودایجوش م
  خود زدامانت نخواهم داد دست 

   یتیثیخواست سازد دفعش از ح
  گر است یمن و تو د يک سودایل

  ن رخت و بخت یکنم اکسو افیمن ب
  ب من است و نفع ضرر یع تو عیب

  خ خار ین گل از هر بید ایکه نرو
  در خور بود  یمشک را هر نافه ک

  توان هر مرغ را طاوس گفت  یک
  ر یر و سیواج و هما در طیاز غل

   ران بلبل دستان مسازیجغد و
  ه ات اقبال جفت یشده با سا یک

  پرم  یز از تو بهتر میدر هوا ن
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  شه ام ین اندیسالها شد کاندر ا
  م یض خاریکز چه رو من در حض

  تو باوج عزتت مأوا بود 
  ن یبر جبشد مرا داغ نحوست 
  نراز کن یبر من آسان مشکل ا

  هما آغاز کرد  یدر سخن ران
  تو راست  ینهمه گفتیا يگفت بار

   يبم چه باشد باز گویگفت آن ع
  ن هنر یم ایآنکه دا يگفت دار
  ر یشه گیپ یارنگ و بوئیچون زنان 
  بلبالن برطرف باغ  ياز نوا

  شود  يتواند صعوه شهباز یک
  ست یت نن بلبله سرمسیهر که از ا

  نه بود یبچۀ بط گرهمه د
  ک است و خرد یبچۀ بط گرچه بار

  غافال تا چند بر خود غرة 
  ذرة از مهر تابان دم مزن 

  ن کرامات منست یکا يچند ناز
  حال را از واقعه نشناخته 

  نم هست حال یکه ا يضعف وعشق آر
  ت ناکرده فرق یتفرقه از جمع
  که مملو از حقم  يوجد و رقص آر

  در ذکر حق نگشوده لب مرغ دل 
   یا من هو زنیا هو گاه یگاه 

  ادب برخود مناز  یب ينقدر ایا
   یدر بندگ يتا قبول حق شو

  وستنت یچبود بحق پ یبندگ
  برهاندت از ما و من  یبندگ
  ند ت کیبا حق شناسا یبندگ

   یندگیدت پایطالبا گر با
   یه طالب را نشان بشناختچونک

  ان زن فوطۀ یاز طهارت بر م

  شه ام یشه بر پا تیند اندزیم
  م یزانند خلق از زاریبس گر

  ا بود یصد هزاران خسروت جو
  ن یبن تو سعادت شد مبیو زجب

  رحمت باز کن  يبر رخم در ها
  مان باز کرد یباب حکمت چون حک

  که تراست  یبیک پنهان ماند عیل
   ينقش اندوهم زلوح دل بشو

  و گاه نر  يماده شو یکه گه
  ر یشه گیرا در ب ریا چو مردان شی

  ابد بوم و زاغ ین یهرگز آگاه
  شود  يبا شکار باز انباز

  ست یبلبالن همدست ن يبا نوا
  نه بود یآب بحرش تا بر س

  اش بود یتواند آب در در یک
  د آخر ذرة یخورش یستین

  قطرة از بحر عمان دم مزن 
  ن مقامات منست یکا يچند ناز
  ب واهمه افراخته یسر زج
  نم کمال یهست ا که یدر طپش آئ

  ق گشته غرق یتا سر در عال يپا
  که از خود مطلقم  یدست و پا کوب

  و هو را فرض کرده ذکر رب  يها
   یگاه همچون فاخته کوکو زن

  از یشه کن عجز و نیرو چو مردان پ
   یندگیبخشد ترا پا یبندگ
  زخود وارستنت  يست آزادیچ

  شتن یبستاندت از خو یبندگ
  کند ت یدر مقام قرب مأوا

   یکن بندگ یکن بندگ یبندگ
   یت تو برافراختیاز طلب را

  ا فروخور غوطۀ ین دریاندر ا
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   یبرونت قطرة ماء من يا
  شد در لباس یهر که را داغ من

  دامن از ما و منت  یتا نشوئ
  تن را نکرده شستشو یاز من

  د حضور یبا یز میدر نمازت ن
   ازحضورت دردل است  يگرنه نور
  ست نور یحضورت نیدرنماز ب
   ین حاصل کنینچنیا يگرنماز

  ن آغاز کن ینچنیا يرو نماز
  نهان در نمازت گنجها باشد 

  تا نگردد جسم و جان طاهر ترا 
  رو بدست آر از تجرد فوطۀ 

  د شست و شو یت باز بایدر وضو
  دست و رو یازدوعالم چونکه شست

   یدرونت لجۀ ما و من يو
  ست طاهر نزد مرد حق شناس ین

  پاك گردد دامنت  یک یاز من
  توانکردن وضو  یطهارت ک یب

  تا شود مقبول در گاه غفور 
  حاصل است یب یکان کن يهر نماز

   لحضورالصلوه تم اال با
   یشتن را بندة مقبل کنیخو

  ساز کن  ين را عمودیخانۀ د
  بهتر زصد ملک جهان  یکیهر 

  شود ظاهر ترا  یک یگنج مخف
  فنا خور غوطۀ  يایخوش بدر

  شستنت از هر دو عالم دست و رو 
  وضو    يتقو    چشمۀ     از    یافتی
  د یم و امیخوش درآدر خلوت ب

  م یاطاعت  شو   مق   يبر  مصال
  م کن یقبلۀ تعظ يرو بسو

  رکن مقام  یافتیقبله را چون 
  جزحضورازجمله چشم دل بپوش

  برآر  یر خدا دستیخوش بتکب
  جامۀ احرام در بر ساز کن 

  رت در دل باز شد یچون ز تکب
  ن نعمت کجاست یبهتر از ا ینعمت

  دت کردن بجان یشکر نعمت با
  اهللا را اندر نماز  یچون ول

  سجود  آمدش جراح هنگام
  کان غزا آرد برون یتا که پ

  حق بود چون او را بسر  یمست
   یاستیتا تو مست بادة دن

  ار شو یهش یا تا بکیمست دن
  رخ نمود یدت خضوعیچون زتحم

  خم کند یچون رکوعت پشت هست

  م کن یدل بمحراب رضا تسل  
  امیبا حضور اندر اقامت کن ق

  ر کوش یت و تکبیام و نیدر ق
  رحق را واگذار یاز کف غ یعنی

  باب دل زاهللا اکبر باز کن 
  ساز شد  یاز حضورت ساز و برگ

  ندولت کراست یخوشترازا یدولت
  حمد حق را ساختن ورد زبان 

  د ساز یگرد يخودیساز و برگ ب
  نمود  یبرکف پا هرطرف چاک

  چون برآورد او نزد آه از درون 
  خبر  يبودیز زخم پاش م یک
   یموالست یخبر از مستیب

  دار شویب یخواب غفلت تا بک
  و سجود  یدت کردن رکوعیبا

  م حقت محرم کند یدل بتعظ
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  شدت  یم سبحانیدل چو در تعظ
   یستیا یهست يتوان برپا یک

  سجود  يآر یستیچون بخاك ن
  مقصودت تمام د  چو یبنما  يرو

  شدت  یمورد اجالل ربان
   یستیبخاك ن یدر سجود افت

  د در شهود یاالعالت آ یرب
  سالم    یو   گوئ   یشهد   افتدر   ت

  اب یم  یاسالم  در  تسل  یمعن
  اب یم یخ ره تعلیمن سلم از ش

  نشان  یاز ره اسالم اگر جوئ
  خ اسالم آنکه باشد رهبرت یش

  مت کند یتعل اهللا یجاهدوا ف
  شه ات یم سازد پیوة تسلیش

  تا مسلمانانت از دست و زبان 
   یافتیقت  یچون    زاسالمت   حق

  

  نهان  يباشد اندر ویرطها مش
  چون کند اظهار شرط ره برت 

  مت کند یدر ره اسالم تسل
  شه ات یکند اند یعجز و مسکن

  دا و نهان یدر امان باشند پ
   یاز   کفر  و    ضاللت   تافت   يرو

  دت یمان  بایو ا یتو مسلمان
  دتیطان بایاز مکر ش یمنیا

  مان تو یطان رهزن ایست شیک
  راه باشد همرهت دائماً در 

  از صفت  يروبرونش کن بخوار
  ست اعمال نکو یمان چینقد ا

  بر اله  ینقد هست يچون فشاند
  جمله اعمال تو با ارکان شود 

  من شود یابد و ایمان یدل چو ا
  از جمال  ید تجلیپرده بگشا

  نور حق گردد همه ازهار او 
  م یسل ياز نهال دل دمادم ا

  وا کند   مان  چو    برقع یشاهد   ا

  جان تو  ينفس اماره عدو  
  گهت یتا کند گمراه گاه و ب

  مان از کفت یتا ندزدد نقد ا
  باختن در راه هو  ینقد هست

  براه  يآورد يعاشقانه رو
  مان شود یخانۀ ا يرکنها

  من شود یا ينونهال واد
  جلوه گر گردد جمال ذوالجالل 

  بار او  انااهللا یانوة یم
  م یچون کل ینطق اله يبشنو

   جا    کند    آمنت    باهللادر   دلت   
  مسلما شرح شهادت  گوش  کن 
  شهد اسالم از شهادت نوش کن

  از شهادت ساز کن  یساز و برگ
   یدر شهادت چون علم افراخت

  کن در ال اله  ینف ینیهر چه ب
  رمعبود آنچه مقصودت بود یغ

  و معبودت هزار  یباش یکیتو 

  

  اشهد ان ال اله آغاز کن 
   یدان تاختیبم یمرکب معن

  تا باثبات حقت آرد گواه 
  جمله معبودت بود  یگر بدان

  و مقصودت هزار  یباش یکیتو 
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  تو  نهمه معبودیبا ا یچون کن
   یغ الکشینجمله تیگرنه بر ا

  معبودات کن  یو نف يالبگو
  ست یآنچه اال گفتنش معبود ن

  رون بود یزانکه او از گفت تو ب
  ش از حدنرویحد خود بشناس و ب

  حق مقدس از عبارات تو است 
  افت یتوان معبود  یاز عبارت ک

  ست یش نیب یالواال حرف و صوت
  حرف وصوت ازتختۀدل برتراش

  دت چو بر دل باز شد یرباب تج
    یکیجز      ینینه   ب     یال  واالئ

  نهمه مقصود تو یبا ا یچون کن
   یرخت نتوان جانب اال کش

  ت کن ار اال ترك مقصودیغ
  ستیگرچه جز معبود از او مقصود ن

  چون بود یدرخور ب یگفت تو ک
  از لب احمد شنو  ماعرفناك

  بس منزه از اشارات تو است 
  افت یتوان مقصود  یاز اشارات ک

  ست یش نیروصف خویحرف و صوتت غ
  ن آهسته باش یوحدت صرفست ا

  د حقت دمساز شد یدل بتوج
   یکیجز    ینینه    ب   یپس    وباالئ
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  شاه قدس سره یانتخاب از جلد دوم جنات الوصال نورعل

  باز کردم گوهر افشان خامه را 
  نخست انشا کنم  یگوهر نعت
  کنم  یان جنت ثانیپس ب

  زبانها را بکام از نام تو یا
  ن نعمت زانعام تو بود یگرنه ا

  نده است یآنکه او نام ترا گو
  م از تواش کام و زبان یباد دا

  ا بود یام و زبان گوتا مرا ک
  نعمت و نام تو در کام و زبان 
  وه چه شکرشکر شکر و سپاس 
  وه چه گوهر گوهر نعت و ثنا 

  احمدت ثناء  یالاحصگفت 
  ت هست از احصا برون یچون ثنا

  شکرش مدام  یخواستم کاندرپ
  ناگهان افشانم از درج مقال 

  نخست  یچون زنظم جنت اول
  کرد شکر نعمتم نعمت فزون 

  کنم  یان جنت ثانیب تا
  گردم اندربحر نظمش غوطه ور 
  وه چه گوهردربحارکشف وحال
  وه چه گوهر در تاج خسروان 
  وه چه گوهر تحفۀ مردان راه 

  رسل که هست ماحمد  یآن سم
  بحر و بر تنها نه درفرمان اوست 

  ش سها یابد از روی یائیگرض
  جاگربکوبد طبل جنگ یروزه

   ریرش افرازد صفیچون عقاب ت
  فتح ونصرت چون هالل و آفتاب

  دوستان  ياعدا بر و يکور

  

  م درج گوهر نامه را یتا نما
  کتا کنم ینعت و حمد حضرت 
  کنم  یدر دوم دفتر سخندان

  ان انعام تو ینعمت نطق و ب
  ندة نام تو بود یزبان گو یک

  نده است یخوان انعام ترا جو
  ن بگوهر کامران یان بشکر و ا
  ا بود یترا جو نعمت و نام

  نگوهر فشان یان شکر بارآمد ا
  اس ید در قیایکان ن یآن سپاس
  د در حصا یایکان ن یآن ثنائ
  سرمدت  ين ما را ثنایپس هم

  فزون  یهم بود شکر تو از احص
  شکر شکرانه افشانم زکام 

  م جنات الوصال یگوهر تنظ
  م درست یافت تنظیلداول ج
  م شد رهنمون جلد دو يسو

  کنم  یمش درافشانیخوش بتنظ
  خوشه خوشه آورم عقد گهر 
  کامالنرا در و مرجان کمال 
  سرورانرا به زصد ملک جهان 

  ش نزد پادشاه یتحفۀ درو
  ردست یهر زبردست جهانش ز

  گردون درخم چوگان اوست يگو
  برتر از مهر و مهش گردد بها 

  د چنگ یبشکند اندر کف ناه
  ر یکرکس چرخش پرافشاند بز

  ببوسد آنرکاب  ن عنانش رایا
  د چو باغ و بوستان یآرا یبزم
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  وه چه بستان روضۀ دارالسالم 
  جهان معدلت را پادشاه یا

  ن گشته استیتاجهانرا عدلت آئ
  آشکار  یتیگشته عدلت تا بگ

  رت بوقت بازخواست یآب شمش
  بجز ابر بهار  یتا توخندان

  اض عدلت از باد خزان یدر ر
  الل ر کشور جاه و جیام يا
  را ماه و مهر یسپهر سرور يا

  د است و برت بهر نثار یروز ع
  ف یبس ضع يۀ مورارچه بودیهد

  د یدویبصحرا م یمرد اعراب
  ده بودیچون بجزشوراب او ناد

  ا و رود و چشمه سار یغافل ازدر
  ات کوثر است ین آبحیگفت ا

  فه آب را یبرد در نزد خل
  فه جرعۀ زان کردنوش یچون خل

  نوش و دم نزد  کرد آن جالب
  گشود  یو زکرم در کام اعراب

  فه آن کرم یدند از خلیچون بد
  ن یقی یجمله گفتند آب اعراب

  بد چرا  یگرنه آب زندگان
  کنون   یفه  من  چو  اعرابیتو  خل

  ب پوشیع يگرتواش از لطف گرد
  وان شود یبه زآب کوثر و ح

  بها گردد هنر یاز قبولت ع
   ين مثنویاز قبولت شد مرا ا

  د اگر یگرد يمولو يمثنو
    يمن     بگوهر      پرور    يمثنو

  عباداهللا مقام  يکرده اندر و
  گرفته تا بماه  یعدلت از ماه

  ن گشته استیبازکبک وصعوه شاه
  ان در کام مار یشآکرده عصفور 

  موجه بر گردون زندازچپ وراست
  دة در روزگار یان دیست گرین

  ست اال زعفران ین يبرك زرد
  کمال ر مسند فضل و یصد يو

  ماه ومهرت هر دو چاکر چون سپهر
  ش وار یۀ آودره ام درویهد

  ف یمان لطینزد سل يشد قو
  د یبد یآب باران يریدر غد

  ده بود یاشامیآب خوش هرگز ن
  خوشگوار  يخبر از آبهایب

  فه نوشدش خوش درخوراستیگرخل
  تا کند در کامش آنجالب را

  ش پرده پوش یگشت از احسان برو
  ن بر هم نزد طبعرا از طعم آ

  جود  يایض از دریف يچشمه ها
  اصحاب و خدم  یدر حق اعراب

  ن یا ماء معیوان بود یآبح
  افت احسان و عطا ینهمه دریا

  ه بر کف باشدم آب زنون یهد
  ش از جام احسان جرعه نوش یساز
  ل روضۀ رضوان شود یسلسب

  شکر ید نیاز قبولت حنظل آ
   يمولو يهمعنان مثنو
  نامور  یتیگن بیاز حسام الد

   ياز   تو   شد   سر  دفتر  هر    دفتر
  ن یاست ا یجلد دوم دفتر ثان
  ن یاست ا یعبدرا مرآت ربان
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  باز بگرفتم سرتار سخن 
  مهر بشکستم لب گفتار را 

  کنم  یان دفتر ثانیتا ب
  نجا دفترو شرحش گل استیجنت ا
  کند یم ین زبانیریم شیطوط

   يگریان دیهردم آرد با ب
  کند  یان چون شکر افشانیاز ب

   يچون بنفس خود شناسا آمد
  رب  یبر شناسائ یعارف آئ

  اض معرفت کارض دل است یدر ر
  بکار   تیز و خوش تخم عبودیخ

  

  پرده بگشادم زرخسار سخن 
  در گشودم مخزن اسرار را 

  کنم  یدر دوم جنت گل افشان
  نطاق نطقش بلبل است  یطوط

  کند یم یکشف اسرار نهان
   يتان بالغت شکرسیاز ن

  کند  یدا راز پنهانیبس هو
   يکتا آمدیاز من و ما رسته 

  رب  یکتائی يسو یابیراه 
  قت حاصل است ین حقیا حیزان ر

  ت    دهد     نخل   تو   بار یتا    ربوب
  ت نگر یطالبا شرح عبود

  ت نگر یت ربوبیدر عبود
  ت ترا ین عبودیا یست دانیچ

  ن ت نهایوانچه باشد از ربوب
   يدر يت چو بگشادیاز ربوب

  وه چه جوهرجوهر کان وجود 
  وه چه جوهرکان اسماء وصفات 

  مقام یعالیا يچون بچنگ آور
  نور ذاتش در مقام انکشاف 

   يت شوید در عبودیباز با
  ت بود یت ربوبین عبودیا
  دت تمام یت چوگردین عبودیا
   یگر اربرتر زنیک دو گام دی

   افتید یت چون ترا گردیواحد
  ام ید ترا کردن قیبایباز م

  برتر است  ینمقام از هر مقامیا
   يدر حروف لفظ عبدار بنگر

  حرف اول از علوش رونماست 
  است يت رادریحرف اوسط برزخ

  نمراتب را چو او جامع بود یا
  نسان   بدان یعبدرا  نام  و نشان   ز

  

  ت ترا یش ربوبهنک يجوهر
  ان یت شود فاش و عیدر عبود
   يجوهر یابیکانش ب هر دم از

  ضش هزاران بحر جود یاز ف يجار
  تا سر مظهر انوار ذات  يپا

  ت تمام یجوهرکان ربوب
  ش دادت اتصاف یبا صفات خو

   يت شویسالک سلک ربوب
  ت بود یت عبودین ربوبیو
  ت بجام یزدت شهد الوهیر

   یبر در زن یت را کفیواحد
  ت شتافت یاحد يدت سویبا

  چ نام یکان ندارد ه یدر مقام
  با ظهور ذات مطلق انور است 

   يد زهر حرفش دریبرتو بکشا
  حرف آخر از دنوش درگشاست 

  است  يبا علو و با دنو آنرا سر
  المع بود  یالجرم در هر دل

  رونست  از  نام   و   نشان یگر چه   ب



 

٧٩ 
 

  باز  شهد  معرفت  در   جام    کن 
  ن کام کن یرین شهد شیشرا زیخو
  غ راه تو معرفت چبود چرا

  کتر یک و دل تاریره ترا ترا
  نور چراغ یبا چنان ظلمت تو ب

  ز یر تیکست چون شمشیراه بار
  چون چراغ معرفت تابان شود 

  برفروز  یز و اندر ره چراغیخ
  نره بوده اند یکاندر ا یرهروان

  را ادراك کن  رن نویرو نخست
  پس قدم مردانه اندر راه زن 

  شرح حال معرفت  یگربدان
  ت  از ادراك چون ادراك شدعجز

  

  بخش دل آگاه تو  یروشن
  کتر یبود بار یهر دو از موئ

  سراغ  یابیکجا  ین موئیاز چن
  ز یتم یگام نتوانش سپردن ب

  ترا آسان شود  ينوادیقطع ا
  ره روز یشتن را تیخو يچنددار

  موده اند یره بنور معرفت پ
  از رهت خاشاك ظلمت پاك کن 
  ن برفراز نه فلک خرگاه ز

  باشد کمال معرفت  يعاجز
  جانت  از  ادراك  بر   افالك   شد 

  مرد راه یباز بشنو چند شد ا
  اله    يسو  طالبان   يراهها

  است يحق در يگرچه از هر ذره سو
  ک اقرب راه مشتاقان ماست یل

  در خور است یرا چون کمال یهرکس
  ن اختالف از راه خواستین سبب ایز

  نظر د در یکو نما یاختالف
  ن بطوع یمختلف را ب يراهها

  ک ره استیبرسه نوع آمدره اما 
  

  
  اد کن ین ینوع اول را نخست
   تعداد کن اصل و فصلش را همه 

  
  

  

  است  يگریو رسم د یهر نفس راه
  است یق اولیوانره جامع طر

  در خور است  یقدر استعداد حال
  از کجاست  یورنه ره را اختالف

  ند از صور یش بیدة معنید
  واحد سه نوع  یمنحصر با معن

  کان    اگه است   یدل  ینمعنیداند  ا
  

  
  

  زاعمال ظاهر بهره ور  يتا شو
  خبر   با   يگرد  اریاخ  ره  از

  ار دان ین ره را ره اخیاول
  وان تورا شد مشتمل بر چهاراصل

  ا مطلق بود یاصل اول کز ر
  نقاب  ياز فصولش گربرانداز

   ض کردن استین ضبط فرایاول
  ن حفظ حدود اهللا بود یدوم

  

  راه ارباب معامالت خوان 
  بر هفت فصل  يزان محتو یکیهر 

  وان عمل کردن ترا با حق بود 
  فتحباب  یمقاماتش نمائ در

  حق بجا آوردن است  یامر و نه
  ره بود  یحفظ حد و امر و نه



 

٨٠ 
 

  حق است  ين شکر عطاهایسوم
  ن باشد رضا اندر قضا یمچار
  ن از جان و دل صابر شدن یپنجم
  ن حرمت ز حق انباشتن یششم
  ن مهرش بدل اندوختن یهفتم

  اصل دوم کانعمل با نفس تست
  اول از طاعات رب ذوالمنن 

  بر دوام  یدوم از خوف اله
  ا سوم از خلق ار رسد آزاره
  چارم ازکم خوردن و کم گفتنمت

  طلب  یصدق و اخالص يپنجم ازو
  ش ید از محبوب خویششم اورابا

  د اندر صبح و شام یهفتم او را با
  اصل سوم کانعمل کردن ترا 
  از فصولش گرترا نبود خبر 

  وعفواست وتواضع پس سخام حل
  ار یهوشین اطوار را ایا یعنی

  اصل چارم آنکه در راه خدا 
   يش بنگریفصلها يگر بسو

  د بهر نو و کهن ین بایاول
  ثار موجودت بود ین ایدوم
  ن زان بغض کثرت باشدت یچارم
  شمار  ینت از متاع بیپنجم
  ن زان علم آفاتت بود یششم
  ن  زان  ترك  شهواتت بودیهفتم

  

  حق است  يشکر بذل وجود و نعما
  سربفرمانش نهادن با رضا 

  و محن  یدر نزول هر بالئ
  احترامش را معظم داشتن 
  شعلۀ شوقش بدل افروختن 

  ش را زمن بشنودرست یفصلها
  دش انداختن یدر مشقت با

  د کردن صبح و شام یهددش تیبا
  ل کردن بارها یدش تحمیبا

   دش آوردنتیاضت بایدر ر
  رب  يدت کردن بطاعتهایبا

  ش یکردنش اخراج باصد نوش و ن
  بادة فقر و فنا کردن بجام 
  هست در آفاق با خلق خدا 

  مختصر  یتیجمله را سازم به ب
  شفقت و نصح است و عدل آنها ترا

  دت بردن بکار یق بایبا خال
  ا عمل کردن ترا یت با دنهس
   يبر یقت پیک را در حقیک بی

  شدن  یزان ترا راض یلیبا قل
  ن زان ترك مقصودت بود یسوم

  دولت باشدت  ياریبغض بس
  ار ید نمودن اختیبایزهد م

  انت بود یعلم آفات و بل
  ا  ساتت  بودیترك  شهوات   و    ر

  تمام  ینوع اول را چو دانست
  ام یق ن باز  اندر  نوع دوم ک

  شه ات یر باطن پیتا شود تعم
  ن ره را ره ابرار خوان یدوم
  ه آموزدت یه با تصفیتزک

  ل اخالقت کند یشاغل تبد
  از یروز و شب بردرگه عجز ون

  

  شه ات یشۀ ابرار حق اندیپ
  راه اصحاب مجاهدات دان

  ه افروزدت یزانچراغ تجل
  ند قابل اخالق خالقت ک

  سرنهاده با هزاران سوز و ساز 



 

٨١ 
 

  اقت خون کند یدل زدرد اشت
  اند  یکز صور مستغن یطالبان

  ر باطن بسته اند یدل چو در تعم
  ر باطن کارشان یست جز تعمین

  نمقام یبوده ام در ا يمن که چند
  با همه ابرار همدم بوده ام 

  ق ینطریسالکان وواصالن ا
  شانرا حصول یک نادر باشد ایل

  بود کانمنصور خاص یزانسبب م
  تو واقف از مقامات بلند  يکا

  که در آنجا روز و شب  یاز مقام
  گفت در کنج تو کل با رضا 

  دهم یاضت میر یهر نفس نوع
  ز یعزار ی يگفت منصورش که ا

  شرا یفوت عمر خو يک کردیل
  آگه    مگر   تو   از    فنا    یستین

  ازنوع دوم باخبر  يچون شد
   کن گذرسوم  بازاندرنوع

  
  

  قت روشنت یگردد از نور حق
  ان ید در میموت قبل الموت آ

   ینوع سوم يایکه تو جویا
  فنا  يآب از جو یتا ننوش

  کن  يرونخست آن آب اندر جو
  ن ره رهروند یراکاند یرهروان

  پسر  ينره آزادگانست ایا
  موهوم تا پابند تست  یهست
  جاودان  یحق است ح یهست

  نمقام یبگذشت چون بر ا یمصطف
  کردنت  یموت چبود ترك هست

  ر شد ین موت دامن گیچون ترا ا

  کند حون یاز خوناب دل جده ید
  اند  ینمعنیدر معارف طالب ا

  بشکسته اند  يظاهر يدهایق
  هست باطن منظر دلدار شان 

  را تمام  يان برده ام ویره بپا
  در همه اطوار محرم بوده ام 

  ق یده ام باشند اکثر زانفرید
  از اصول عاشقان با وصول 

  م خواص یاز براهگشت سائل 
  چون و چند یب یمخبرم گردان دم

  ست را تعب ینفس نف یدهیم
  سال شد که نفس را  یمدت س

  نهم  یرش میزغ یداغ ناکاه
  ز یکردة برخود تم یخوش مقام

  در عمارت کردن باطن چرا 
  بقا  یابیرو فنا شو که در او 

  
  

  است یق اولینوع سوم کانطر
   است یمصطف يرویشاهراه پ
  م قرب سازد مسکنت در مقا

  د جسم و جان سازد آزادت زبن
   یمآن گ يدر بحار جستجو

  شود از جستجو حاصل ترا  یک
  کن  يشرا زان آب شستشویخو

  ره روند  یک یستین يجز بپا
  توان بردن بسر  یق کیبا عال
  اهللا جمله برپا بند تست  يماسو
  نشان  یابیاز آن  یک يریتا نم

  ام یگفت من مات فقد قامت ق
  کردنت  یترك شرك و خود پرست

  ر شد یوان ترا حاصل بظل پ



 

٨٢ 
 

  ه گستر بر سرت ید سایر آیپ
  ر هم دارد بکف قالبها یپ

  در شمار  ير آریگر بنان پ
  زیقالب است ت بهوح کیباب ها هر

  ل جست یگر توان از چنگ عزرائ
  زودرمردن کنون چاالك باشیخ

  ن شود یموت قبل الموتت ار آئ
  موت قبل الموت را چون بابهاست 

  نزمان   آن    بابها    مفتوح  کن یا

  ث کافرت یتا کشد نفس خب
  بسته و بگشوده زانها بابها 
  بر توده قالب گردد آشکار 
  ز یموت چون آمد از او نبود گر

  ن قالب رست یش ایهم توان از پ
  خاك باش  يش از آنکه خاك گردیپ

  ن شود یریجان کندنت ش یتلخ
  ن قالبهاست بهر قتل نفست آ

  شرح   آن    قالبها    مشروح     کن 
  اد کن ین یباب اول را نخست

  کن  ارشاد   شتنیتوبۀ بر خو
   یباب اول يایکه تو جویا

  در جهان هر فرقۀ را از عباد 
  ا را گرچه نبود چوبۀ یانب
  ا را توبۀ کانشامل است یاول
  گر بود یا را توبۀ دیاصف

  توبۀ خاصان درگاه اله 
  ر کهن ین دیه عام اندر اتوب

  دت یتوبه چون آمد ندامت با
  از هر جرم باشد دسترس  یعنی
  انه توبه است ین ندامت عامیو

  دار را یهست واجب طالب د
  رمطلوب از همه تائب شدن یغ

  درگاه    اله     يزانکه   نبود   سو

  

   یقلیدت از توبه جستن صیبا
  گر نهاد یتوبۀ د يحق بنا

  د توبۀ یایزاضطراب سرب
  ن و خطرات دل است یتوبه از تلو

  توبه از نفس دغا گستر بود 
  رحق باشد براه یزاشتغال غ

  شتن یباشد از جرم و گناه خو
  دت یدر ندامت استامت با

  ست هوس دت شستن از آن دیبا
  وبه است توبه ات از هر گناه و ح

  ار را یدار وصل یطالب د
  شتن یگرهمه باشد وجود خو

  شتن    بدتر     گناه یخواز   وجود    
  باز قالب  تزهد  ساز  کن 

  باز کن   باب دوم از تزهد
  دگر  یآمدم تا باز قالب
  زم غبار یآمدم کز زهد انگ

  ت یآمدم کز لذت جسمان
  کسر متاع یآمدم تا سوزمت 

  کنم  یآمدم کز شهوتت فان
  آمدم کز انقطاع مال و جاه 

  

  دگر  یمت بابیآرم و بگشا
  زکار یبا تزهد سازمت پره

  ت یافکنم در لذت روحان
  انقطاع  یا و عقبیبخشم از دن

  کنم  یقلع استمتاع نفسان
  سازمت مقبول درگاه اله 



 

٨٣ 
 

  نفس را ده در کف زهدت عنان 
  بگسالند بند و دام  شهوتش را

  ق کردنش یبندد از ترك عال
  ا باشدش ینفس را تا حب دن

  خاص  ین زهد نفسانین بود ایا
  دتیش آیزهد خاص الخاص چون پ

  سربسر  یا و عقبیمرگت از دن
  حرام  يا را کند بر ویهر دو دن

  گر ترا مقبول نبود قول من 
  حرام  یا را بود عقبیکاهل دن 

  بالتمام  یو عقب یین دنیهمچن
  دگر    يزیچ را  اهللا    اهل  زانکه

  زارت زجان یکباره بیتا کند 
  سازد آزادش ز شهوتها تمام 

  در گردنش د انیرشتۀ تجر
  ا باشدش یزان مه یهر خطائ
  کردت خالص  یدن يایکان زدن

  دت یش آیصفوت روح صفا ک
  خبر یب يرسازد اندر جان سپا

  سازدش در صف اهل اهللا مقام 
  ذوالمنن  یبشنو از قول نب

  ا حرام یرا بود دن یاهل عقب
  باشد بر اهل اهللا حرام یهر دو م

  نظر    در   نباشد  حق    يرضا   جز 
  کن   توکل ساز  قالب  باز

  از توکل باب سوم باز کن 
  دگر  یآمدم تا بر رخت باب

  ت کنم یحق رو يآمدم تا سو
   یا از غم فرسودگآمدم ت
   ياز ما سو یکبارکیآمدم 

  چون توکل بر خدا امر خداست 
  يت نفس راکن شست وشویهمچوم

  ات یپس ز اسباب و امانات ح
   اهللا حسبه یتوکل علیمن 
  با خداست  یآنانرا که قرب يار

  شۀ بهتر مدان یاز توکل پ
  شه کن یظاهر و باطن توکل پ

  سابست ترك اکتین گسستن نیا
  د یمرید با توکل ایبلکه با

  زانکه حکمتهاست در عالم نهان 
  بخوان ب اهللایالکاسب حبشرح

   يخ معنوین چه خوش فرموده شیب
   در  کار   کن  یکنیگر  توکل  م

  

  دگر  یقالبم ز یگشابباز 
  ت کنم یکسوی ياز هر سو يرو

   یبخشمت در هر دو کون آسودگ
  توکل بر خدا  يآرمت رو

  مانرا سزاست یاهل ا یتیوان بگ
   ير گویپنج نوبت آنگهش تکب

  ع ممات یهمچو تو د یکن وداع
  بگو  يبس بود ما را بره زاد

  گر کجاست یجز توکل توشۀ د
  اهللا را بخوان  یرو توکلت عل

  شه کن یترك هر اندجز توکل 
  واگرفتن دست از کار صواب 

  د یش را ناکاره دیکار کرد و خو
  ان یوان زاسباب و سبب گردد ع

  از توکل زاکتساب خود ممان 
   يسالک سلک توکل مولو

  ه  بر  جبارکن یکسب  کن  پس  تک



 

٨٤ 
 

  باز  قالب  قناعت  ساز   کن 
  وز قناعت باب چارم باز کن 

   يم دریآمدم تا باز بگشا
  ل طمع ذآمدم تا گردن 

  گنجها آمدم تا بخشمت بس 
  آمدم تا دولتت سرمد کنم 

  اگر سازمت یمیمدم تا کآ
  را رو بخوان  حت المسرفنیال

  از جهان  یگوشۀ و سترو قوت
  نفد بود یچون قناعت کنز ال

  قانعا چون از قناعت در دلت 
   یاز     قناعت      ساخت   یائیمیک

  

   يوهرزم از درج قناعت گیر
   عزمن قنعغ یبرمت با ت

  رنجها  یاز تو بردارم بکل
  نفد کنم یدولتت را کنز ال

  ر نظر زر سازمت یخاك زاکس
  موجب مران یتوسن اسراف ب

  شگان یبس ترا همچون قناعت پ
  ن را دولت سرمد بود یقانع

  گنج استغنا همه شد حاصلت 
   یان      پرداختیکوره     از     اکسر

  زعزلت  ساز  کن    یباز  قالب
   ت باب پنجم باز کنیزان برو

  وا کنم  یآمدم تا باز باب
  آمدم تا خوش بکنج خلوتت 
  آمدم تا خلوتت مسکن کنم 

  ان ید و دام خاکیآمدم کز ق
  ان یآمدم کت از صف جسمان

  آمدم کز کارگاه کثرتت 
  کنم  یمعن يت سویآمدم رو

   یکه خلوت ساز گنج خلوتیا
  منزل شود نخلوت ترا یگر در ا

  است ينخلوت بهرجانب دریک ازایل
  تو زهر جانب درش يتا نبند

  يحق در يهست عزلت خود بسو
  رو نخست آن بابها مسدود کن

    یکسو کنیدر       يتازهر  سورو

  

  م عزلتت مأوا کنم یدر حر
  در سپارم باز گنج عزلتت 
  دل زنور عزلتت روشن کنم 

  ان یکسازمت آزاد چون افال
  ان یصف روحان برکشانم در

  رم اندر بارگاه وحدتت آ
  کنم  یکباره مستغنیاز صور 

   یبه زکنج دل نباشد خلوت
  عزلتت حاصل شود  يگنجها
  است يکشور يبسو یباب يهر در

  د در آنعزلت سرش یفرود آ یک
   يبهر در او فرود آرد سر یک

  رخ زعزلت جانب معبود کن 
   یکرو    کنیکدل  و  یشتن  را  یخو

  قالب   تذکر  ساز   کن باز   
   زان برخ باب ششم را باز کن

  آمدم تا باز با قالب ذکر 
  ب یخ و طبیآمدم تا با شمت ش

  
  ت باب ذکر یم خوش برویبرگشا

  ب یصحت نص يبخشمت از دارو



 

٨٥ 
 

  رمت نبض روان یآمدم تا گ
  آمدم تا دردها درمان کنم 

  دورت کنم  يآمدم کز ما سو
   یقل ذکر جلیآمدم کز ص

   یآمدم کز مخزن ذکر خف
  غ دو سر از ال اله یآمدم ت

  ها کنم یهست یفآمدم کت ن
  م آنچه هست یت نمایآمدم نف

  آمدم تا بخشم اسم اعظمت 
  آمدم کز اسم اعظم گنجها 
  دل شود چون نغمه ساز ذکر ذات 

  شود  يکباره چون عاریاز جهت 
   یقلینه سازد صینور ذکرت س

  باده ات در خم زند گر یجوش د
  مذکور تو  يدش يبود يذاکر

  باز از ذاکر شنو  یشرح حال
  حق را بندة فرمان براست آنکه 

  عیست آن نبود مطیوان که ذاکرن
  دل که با ذکرش نباشد اشتغال 

   یقلیدل که ا زذکر خدا شد ص
  جه بالمأل یذکر و غفلت را نت

  رد ساز از هر ساز و برگ جدل م
  دت یبا يگز بذکر حق بلند

  یشدمصطفیش میهرچه ذکرش ب
  چون داد داد  یمعرفت را مصطف

  ذکرش باده استشه یدل مراچون ش
  ر یسرزند بر من مگ یگرخطائ
  غمبر که ذکر ال اله یگفت پ

  گوش کن  راًیواذکرو اهللا کث
  بود  یباق ین میا یست فانین

  طلب  یباق یم یگر بقاجوئ
  دهد یم یو باق یم باقیساق

  امراض جان ک سنجم ترا یک بی
  ب جان کنم یصحتت بخشم طب

  گاه ذاکر گاه مذکورت کنم 
   یقلینه دل صییسازمت آ

   یگنجها سازم بجانت مختق
  در کفت بسپارم اندر رزمگاه 

  ها کنم یا و ما فیدن یناف
  سازمت از ساغر اثبات مست 

  م همدمت یش نمایبا مسما
  بخشم و برهانمت از رنجها 

  هات ش و نه جینه جهت ماند به پ
  شود  يجهت جاریذکر ذاتش ب

   یزان رخ مذکور گردد منجل
  زند  سرزاذکر کم یفاذکرون
  مشکور تو  يشو يبود يشاکر

  مشو یعان ذکر کن عاصیچون مط
  دل بذکر حق مدامش انور است 
  ع یعاص است ورد درگاه رف

  بجز رنگ ضالل  يستش نورین
   یت منجلیگرددش نور هدا

  ل ک ضالین یت باشد و ایآن هدا
  دت در وقت مرگ یهمچنانکه با

  دت یبا يترك عجب و خودپسند
  ثنا  یگفت الاحصیهمچنان م

  ستادیمقام ما عرفناك ا در
  ن باده مست افتاده است یجان من ز

  ر یزانکه عفو از مست باشد ناگز
  اشتباه  یهست مفتاح جنان ب

  جرعۀ از ذکر هر دم نوش کن 
  بود  یش در بزم جان ساقیباق
  طلب  یو طلعت ساقبنوش  یم

  دهد یم یکه ساق یچون ننوشم م



 

٨٦ 
 

  دگر  یم هر دم زانعامیساق
  کرده است  یتا لبالب جام از م

  م راشدچوجوش از حدبرون یمست
  افتم یاسم اعظم  يوره چوس

  چ از اسما پردة یچون نماندم ه
  تا از ان پرده بقانون صفات 

  م برتراست یذکرذات ازهرچه گو
  را بجز اسم اله  یچ اسمیه
   يب آورده خلخال هدیب غیج

  ان یه  کردم   بیذکر  ذات  از  تعم

  دگر یزد اندر کام جان جامیر
  کرده است  یورد جانم ذکر الح

  اسم اعظمم شد رهنمون  يسو
  پردة اسما زهم بشکافتم 

  پردة  یساز کردم از مسم
  ها کنم در ذکر ذات ینغمه ساز

  در صفت تاج علوش بر سراست 
  قلب او از قلب راه  يست سوین

  آنرا بپا  ینهد مانند وحتا 
  باشد   نهان  یگرچه  درصد   پرده   م

  باز   قالب   توجه   ساز   کن 
   ت باب هفتم باز کنیزان برو

  گرت یآمدم تا از توجه د
  ت ملحق کنم یآمدم با معن
  د صورتها همه یآمدم کز ق

  آمدم کز نشاه اهللا نور 
  آمدم تا بندم از عبرت بصر 

  همدمت ار سازم یآمدم با 
  آمدم تا از توجه در دلت 

  پردة پندار شق  یتا نمائ
  وقت مردنت  يهمچنانکه رو

   یشکیز هنگام توجه بین
  دل از همه برداشتن  یکیجز 

  ر تختۀ دل بر تراش ینقش غ
  رش مساز یکعبه اهللا است دل د

  رسد یاز توجه جان بجانان م
  ل شود یاز توجه تفرقه زا

  ا یاء و اولیاز توجه انب
  م بزاد یتوجه بود کز مر از
  گل    گردند    خارها     توجه  از

  

  آورم قالب و بگشام درت 
  مطلق کنم  یصورتت را معن

  همه  یوارهانم سازمت معن
  ب و حضور یاز غ یسازمت مستغن

  صورت جانانت آرم در نظر 
  ده بر بندم زهر نامحرمت ید

  م حاصلت یوجه وجه اهللا نما
  رحق یغ ینیظاهر و باطن نه ب

  کسو کردنت ید از هر سو بیبا
   یکی يد کردنت سویبا يرو
  بدل نگذاشتن  يچ مقصودیه

  بت تراش  ین چند باشینقش حق ب
  رش مساز ین بتخانۀ غیش از ایب

  رسد یدرمان بدرمان میدرد ب
  ت بدل حاصل شود ینور جمع

  منزلت جستند در نزد خدا 
  نژاد  یپدر روح اهللا قدس یب

  زءها    گردند   کل از    توجه      ج
  ش یپ    به آور    زصبر   یقالب   باز

   شیک هشتم باب خویبرگشازان ن



 

٨٧ 
 

  دگر  یآمدم کز صبر قالب
  آمدم کز صبر مفتاح فرج 

  اریآمدم تا بر جفا و جور 
  وبت کنم یآمدم کز صبر ا

  نه صبر اندوزمت یآمدم در س
  ار یار و یآمدم کز شکوة اغ

  کن  شهیپ يرصبو یقرب حق خواه
  باش صابر غافل از صبرت مشو

  برو پروانه باش  یعاشق شمع
  يچ ازجان مگویتن رهانا کرده ه

  دل زکف ناهشته از دلبرمپرس 
  کن  يو بدلبر رو يترك دل گو

  د بر توزان جور و جفا یهر چه آ
  ا و محن یباش صابر در بال

  ب یخارش ارنبود شک يبرجفا
  د برت یگرنهال صبر تلخ آ

  ب یچه شدتار از شکعقوب اریچشم 
  وبرا بگداخت جان یصبرگر ا

  د     استوار ید    بایگر   ترا    توح

  

  دگر  یسازم و بازت کنم باب
  م ابواب درج یآرمت بگشا
  قرار یبجان ب يبخشمت صبر

  عقوبت کنم یچو  یبائیدر شک
  ه افروزمت یتا چراغ تصف

  لب فرو بندم ز صبرت استوار 
  شه کن یپ يوز عجال نفس دور

  شنو  اهللا مع الصابررمز 
  رانه باش یبرو و یق گنجیشا

   يجان فدا نا گشته از جانان مگو
  ن صدف نشکسته از دلبر مپرس یا

  کن  يآنستمگر خو يبرجفا
  ش بصد مهر و وفایمرحبا گو

  غ بارد دم مزن یگر هزارت ت 
  ب یند عندلینش یدر برگل ک

  عاقبت آن بار آرد شکرت 
  ب یدار حبیکن روشن شد بدیل
  ات جاودان یافت آخر زان حی

  ار یارت   مکن  جز نزد یشکوه   از  
  م    قالب    نهم یباز   از   تسل
   زان باب نهم يساز کن بگشا

  مت یآمدم باب نهم بگشا
  شتن بستانمت یآمدم کز خو

  آمدم نفس ترا مسلم کنم 
   من سلمث یآمدم تا از حد

  آمدم تا نو مسلمان سازمت 
  همام یم ایسلآمدم کز آب ت
  مت کنم یآمدم کاگه زتسل

   يض جویم از تفویوة تسلیش
  ضت نخست آگاه کنیدل زتفو

  کن مفوض کار خود با کار ساز
   یت مرتضیم والیشاه اقل

  

  مت یم ره بنمایجانب تسل
  م و مسلم سازمت یسازمت تسل

  کنم وز شرور آن ترا سالم 
  زنم  یبر زبان و دست تو قفل

  م قربان سازمت یدر ره تسل
  آتش خشمت کنم برد و سالم 

  مت کنمیض تعلیوة تفویش
   يض گویم در تفویتسل یمعن

  م آنگه راه کن یجانب تسل
  ن کار ساز یچارة درکارت از ا
  م شد از خدا یگفت آنچه روز



 

٨٨ 
 

  شتن یو کار خو یزان شدم راض
  زابتدا  یزانکه چون کرداو نکوئ

  د از اویک آیک  است نیهرکه او ن
  ض اندرجام کن یتفو یروم
  ش شبان یا زدروت رینحکایا

  برك و نوا  یش بیداشت آندرو
  نمود یم یش آنها را شبانیخو

  مشغول در کار نماز  يچون شد
  ب دان یغ ياز امر خدا یگرگ
   یاز آنحال واقف شد کس يروز

  نچرخ کبود یر ایا رب زیگفت 
  بش بگوش یاز عالم غناگهان 

  مالک انگوسفندان چون بما 
  م در دارجهان یزانسبب کرد

  ش واریض کن درویهم تفوروتو
  روح و نفست گوسفند وگرگ تست

  طوق و بند  يض آریگرنه از تفو
  ض را از کف مده یدامن تفو
  کند  ياریترا  یتا بهرجائ

  غ یدرد و دریم آنکه بیست تسلیچ
  ض خاص یست جز تفوین  يارپسرس

  کباره من یبا خدا بگذاشتم 
  ا کند در انته یک یجز نکوئ
  د از او یزایبد نم یجز نکوئ

  در پناه حق درا آرام کن 
  ض آن ین حالت تفویبشنو و ب
  چند با گرگ آشنا  يگوسفند

  نمود یم یصحرا پاسبان يسو
  از ین یباب بب يآورد يرو
  بر گوسفندانش شبان  يشدیم

   یرت بسیاز تعجب رفت در ح
  صلح بود یگوسفند و گرگ را ک

  غافل خموش یکه ا يآمد آواز
  صلح کرد و کرد کارخود رها 
  گرگ را برگوسفند او شبان 
  تا نگهدار تو گردد کرد کار 

  درست  يت صحراین تن خاکیو
  د گوسفند یگرگت از صحرا ربا

  کباره بر داور بنه یکار خود 
  کند  يگوسفندت را نگه دار

  غ یر تیز يدر ره حق سرسپار
  تو  اختصاص   یمش  دهیوان  بتسل

  کن  ساز   گرید از رضا قالب 
   زان برخ باب دهم را باز کن

  آمدم تا باز قالب دهم 
  نفس دون  يآمدم تا از رضا

  کنم  یآمدم کز حق ترا راض
  فنا  يکباره در کویآمدم 

  آمدم تا از درون و از برون 
  پرده از تار مجاز  یآمدم ب

  آمدم کز بادة جام الست 
  شادت کنم  یآمدم زآزادگ

  هم آمدم تا خاطر شادت د

  

  مت باب دهم یآرم و بگشا
  حق ترا آرم برون  يبا رضا

  کنم  یفازغ از مستقبل و ماض
  م در گاه رضا یسازمت تسل

  د چند و چون یسازمت مطلب زق
  قت سازمت قانون نواز یدر حق

  ت تا ابد سازم ترا سرشار و مس
  از غم و اندوه آزادت کنم 

  ادت دهم یوة آزادگان یش



 

٨٩ 
 

  نه مسرورت کنم یآمدم تا س
  ن قالب را یرو بچنگ دل تو ا

  بدوز  یده از مستقبل و ماضید
  ل و قال یق يرون برزکویرخت ب

  ش یر خویدست گوته ساز از تدب
  رضا  يد آن مست صهبایزیبا
  من بود  ينزمان او در رضایا

  ن فرموده آنسلمان پاك یهمچن
  شش جهت باچارارکان سربسر

   يه باشد بپامن هم يدر رضا
  بمرد  ينوادیکاو در ا يرمردیش

  چون  تمام  آن  بابها   مفتوح  شد 

  از غم و اندوه دل دورت کنم 
  آخر باب را  يبا رضا بگشا

  شه را خود پربسوز یر اندیطا
  وجد و حال  يباش ساکن درسرا

  ش یر خویچ از رشتۀ تقدیسرمپ
  ش سالها یگفت بودم در رضا
  من بود  يوانچه دارد از برا

  ب و خاك ن و اسمان و آین زمیک
  دا در نظر یآنچه پنهان است و پ

   يم از خدایباشد رضایزانکه م
  سپرد  يزنده گشت و جان بآزاد

  شرح    آن    قالبها    مشروح    شد 
  د یفریگوش جان بگشا و بشنو ا

  دیمر   آداب   رویپ  حال  شرح
  ش یعهد خو یر کبود آنولیپ
  ر کبود جامع کل کمال یپ
  ن یقیر رکبود انکه از نویپ
  رکبود مست جام معرفت یپ
  از مجاز  يازین یرکبود بیپ
  شد او  یر کبود انکه چون فانیپ
  رکبود آنقلندر دستگاه یپ
  رکبودآنکه اندر مغز و پوست یپ
  کبود از هواها رستۀ .ریپ

  غ جهاد یش با تیکشته نفس خو
  د درست یبایت میک آدابیل

  د که در آغاز کار یآن ترا با
  در راه آله  ستیطالبانرا ن

  ش اول برفکن یسد راه خو
  ار یدر دلت بنشان نهال وصل 

  ر یر دست پیپس درآ مردانه ز
   یچ از رشتۀ امرش دمیسرمپ

  دانش و علم و عمل آنچت که هست 

  

  ش یعصر پ يایت زاولیدروال
  علوم کشف و حال  يمجتمع در و

  ن یروشن در برش احکام د گشته
  خود از شرب مدام معرفت یب

  قت نغمه ساز یدر مقامات حق
  شد او  یربان یجاودان باق

  پادشاه  یکامد اندر ملک معن
  اد دوست یاز  یش نبود رگیخال

  وستۀ یدر دو عالم با خدا  پ
  کنفس فارغ نباشد زاجتهاد ی

  تو دامانش درست  يرتا بچنک آ
  کنار  یاز اغراض نفسان یجوئ
  ا سد راه یچگه چون حب دنیه
  نزقوم را از دل بکن یخ ایب

  ره مده بر دل بجز مهر نگار 
  ر یشتن را مرده گیردستش خویز

   ید بجا آور همیهر چه فرما
  بردار دست  یکبارگیاز همه 



 

٩٠ 
 

   یناستیو بوس یگر فالطون
  باش همچون طفل مکتب در برش

  مکن  یحد خود بشناس و گستاخ
  ش او خاموش باشیلب مجنبان پ

  امرش نفس  یچ بیر هاویبر م
  خدمتش ازصدق وازاخالص کن 

  یکن یخاص شوتادرددلش راه
  آگاه زانوار دلش   يچون شد

  تمام  یمحرم اسرار چون گشت
  از شراب عشق چون مستت کند 
  بر کفت بسپارد آنقالبها 

  ت کار چون گردد تمامیدر  رضا

   یضاستید بیبا یگرچه موس
  مت دهد کن از برش یو آنچه تعل
  شش در سخن یباش پیبا ادب م

  تا سرگوش باش  يپا دین چه گویب
  ش کس یازش پردم مزن زاسرار 

  ش را در خدمت او خاص کن یخو
   یکن یشرا از نورش آگاهیخو

  محرمت سازد باسرار دلش 
  بجام  یعشق یزدت هر دم میر
  ست و هستت کند یخود از هر نیب

  جمله مفتوحت کند آن بابها 
  والسالم    يد   و  هم   مرادیهم  مر



 

٩١ 
 

 

شاه یکه نورعل یلیقسمت قل آن سوم جنات الوصال ازانتخاب از جلد 
   منظوم فرموده

  ن سپهر عشق را انجم بود یا
  باز شهباز سخن پرواز کرد 

  د اوست یص یران دشت معنیطا
   یمطلق نبودش صورت یمعن

  د یهزاران دام و ق یپس زهر لفظ
  مرحبا شهباز خوش پرواز من 

  شاهباز دست شاه ین ایآفر
  کجاست  يادیص و يچون تو شهباز

  د تو است یکه آن ص یر معنیطا
  ش یچون مجردآمداندر اصل خو

  ترا بال تجرد داده اند  چون
  کند  یم ید معانیمن ص جان
  شگرف ید او چبود معانیص

  غافلند  یاهل صورت چون زمعن
  ان ید صورت تا نباشد در میق

  اندرکار بود  یگرنه حرف و صوت
  ژرف ياین دریرادبد یگرنه حرف

  کران یب یاست و معن ف بس تنکحر
  آفتاب  یحرف باشد ذره معن
  قلزم است  یحرف باشد قطره معن

   گر بگنجد بحر ژرف یدر سبوئ
  ادم آمد بر زبان ینسخن از یا
  د نه من یگویار مینخسن خود یا

  را خواندة  الحول وال گرتو
  فضول ین نه اسناد حلولست ایا

  ستم ین یارم من حلولیمحو 
  ار من است یکه او  ارم هریگفت 

  ک از جفاشیمن هم اوراعاشقم ل
  من چوجان در باختم درراه دوست

  

  جلد ثالث جنت سوم بود
  دشت آغاز کرد  يد کردن سویص

  د اوست یرشتۀ الفاظ دام و ق
   یداد ونمودش صورت یجنبش
  د یکرد ص ید و مرغ معنیگستر

  د انداز من یاد صیحبذا ص
  دگاه یص یکامدت دشت معان

  کجاست  يو آزاد يدیچون تو الق
  د تو است یبست حلقۀ ق يپا

  ش یاد پیدش صیهم مجرد آ
  د تو بنهاده اند یاز مجرد ص

  کند  یم یکشف اسرار نهان
  را در لباس صوت و حرف یجلوه پ

  لند یدل بصورت بسته از جان ما
  ان یمطلق نگردد شان ع یمعن

  و اسرار بود  یصد هزارم معن
  صوت و حرف یب یدادم یداد معن

  توان  یداد آن از حرف دادن ک
  ست تاب یش آفتابش نیذره پ

  ش قلزم کم است یدایقطره با پ
  هم تواند گشت حرف  یظرف معن

  نسخن کردم دگر رطب اللسانیا
  م سخن یمن که باشم تا که خود گو

  چرا در ماندة  ین معنیاندر ا
  وحدت حرفست بگذر از حلول 

  ستم ین یلچون تو مملو از فضو
  عاشق زار دلفکار من است 

  ش باشم خونبهاشیزم خویخون چور
  ستم جز دوست اندر مغز و پوست ین



 

٩٢ 
 

  د نه من یگویم دوست میهرچه گو
  ن از من بدان ینظم جلد سوم
  ن جنت بودیجلد سوم سوم

  ن یزانکه باشد جنت عشاق ا
  ن بهشت وصل دلدار من است یا
  نگار  يتا سر چون گل رو يپا

  شش دوراست ازبریعقل دوراند
  برسراست يهرکه راازعشق شور

  نو است ین زبور عاشقان بیا
   رو است ینغمۀ داودش ارخوان

  
  

  که دهد از حس روز افزا نشان 
  ا شده یمحبت را بجان جو يا

   یخودنا کرده پ یتو سن هست
  اندر راه نه  يفکن پایسرب

  کز ره آگاه آمدند  یرهروان
  نره کار سربازان بود یقطع ا

  د یقصد در رسکاروان رفت و بم
  دار شویب یخفته دمیآخر ا

  ک اجلیگرگ چبو در رهت پ
  مطلوب کن   يز  و  قصد  وادیخ

  د سخنین دوست چونگویدوست شوب
  ار است شرح و نظم آن یزآنکه از

  ن جنت بود یاندر ا یهر چه خواه
   نیگر طاق ایهست از جنات د 

  بخش دل زار من است  یخرم
   اریهست خرم از بهار وصل 

  ز خفته بر درش یعشق شورانگ
  ان حلقه کوبش بر در استیارجوی

  
  

  کند یان عشق و مودت میکه ب
   کندیشرح القاب محبت م

  ات جاودان یمرده را بخشد ح
  ده ا شیدر ره محبوب جان پو

   یچ طین ره نگردد هیت امستر
  ن درگاه نه یسر و پا سر در ایب
  ن راه آمدند یسر و پا اندر ایپ

  کرد سرباز آن بود  هر که قطعش
  د یتو چنان درخواب و مقصد ناپد

  ار شوینگر هش یگرگت اندر پ
  رسد باصد عجل یکان بقصدت م

  ش  را  خاك  ره  محبوب کن  یخو
  است  يواد  نیحب نخست  انین بیا

   است يهر قدم صد ماتمست و شاد
  بسر  يه عمریکه با بخت س يا

  ره چون شب کردةیروز خود را ت
  ست یت نیداریل نور بچ در دیه

  خو بظلمت کردة چون موش کور
  دار شویدمد بیصبح صادق م

  ن ناز یخفته بر بال یچند باش
   یرخ فرو شو از غبار خفتگ

  ده از خوناب دل نمناك کن ید

  

   شام و سحر یرگیبردة در ت
  تب کردة  یاز سقام خفتگ

  ست یت نیاریچ در سر شور هشیه
  نور  ينظر بر رو یچ نگشائیه

  ار شو یرسد هشینور جاذب م
  از یبان نیسربراور از گر

   ین آشفتگیرون کن ایاز سرت ب
  ن گرد کسالت پاك کن یاز جب



 

٩٣ 
 

  ين ظلمت سرایرون نه از ایب يپا
  چنگ بردامان اشک آه زن 

  ر ین سهلش مگیحب است ا يواد
  نصحرا مگو کوه بالستیک ایر

  موده اند ینراه را پیپختگان کا
   يجز با سرمپو نره حب استیا

  جاد کرد ینجهان ایموجد کل کا
  ش خواست یدائینهان بود پگنج پ

  نۀ رخسار حسن ییحب بود آ
  ار را از دل کند یحب برون اغ
  نه کردن چاك چاك یحب چه باشد س

  حب چه باشد واله و مجنون شدن 
  حب چه باشدرستن ازناموس وننگ

  چه باشدآتش اندرجان زدن حب 
  حب چه باشد سوز و ساز عاشقان 

   گرفتار محبت شادباشیا
  ق دم مزن یبند بگسل از عال

  شۀ اغراض را یخ برکن ریب
  بود  یضش زنگرانه تا عیآ

  ابد صفا یزد و یچون عرض برخ
   یافتیشمۀ از وصف حب چون 

  دو خطوه جلوه گر يدرآن واد ن یب

   يوسف زچاه آخر برآی یوسفی
  ر و قدم در راه زن یتوشۀ گ

  ر یرخ پمانده سرگردان براهش چ
  هزاران مبتالست  یکش بهرگام

  کرده اند  يهر قدم سردر سجود
   يسر و پاروز پا و سر مگویب

  اد کرد یزحب بن یخلقت هر شئ
  ش خواست یخلقت از بهر شناسائ

  نۀ اسرار حسن یحب بود گنج
  د در آنمنزل کند یارآیتا که 

  دن بخاك یده باریخون دل از د
  و شان مفتون شدن یلیبر رخ ل

   ۀ سالوس بشکستن بسنگشیش
  دست جان بر دامن جانان زدن 

  از عاشقان یۀ عجز و نیما
  رمحبوب از همه آزاد باش یغ

  ق دم مزن یلب فرو بند از عوا
  شاخ بشکن نخلۀ اعراض را 

  بود  یزنور عارضش رنگ یک
  رد انوار لقا یالجرم بپذ

   یت بشتافتین و ادیدر نخست
   نظر گر       یخطوة  اول    خبر     د

  ن خبر کز حسن اول جلوه  است یا
   است  ن خطوهیحب را نخست يواد

  خبر از گوش هوش یفتاده ب يا
  بدل  یت نور الهامینه زوح

  و الهام سروش  یخر از وحیب
  الزم است  یرا درك و هوشیآدم

  که بار آودره است  یوانیورنه ح
  مده آغام یگوش دل بگشا که پ

  است یانب يل از برایجبر یوح
   خبریب يچون ترا گوش است کرا

  

  چ بر راه خبر نکشاده گوش یه
  بدل  یغامیارت شور پینه ز

  ت پنبۀ غفلت بگوش کرده جهل
  الزم است  یام دوست گوشیبر پ

  صد درج از مردم نادان به است 
  ب الهام آمده یاز سروش غ

  است یهاتف و الهام بهر اول
  خبر  یابی ینخبر زانرو نمیز



 

٩٤ 
 

  نصوت و صداستیورنه عالم پراز ا
  ستیکه درگوش توچ یدان ين کریا

  ب یعندل يچهچه کبک و نوا
  ن آواز گوش تو کر استیگراز ا

   يان فرموده اندر مثنوین بیز
  گوش خر  گرید گوش خربفروش و

  ب هر دم در نداست یهاتف و جبر
  ست یپنبۀ غفلت که سد محرم

  ب یست جز اخبار حسن دلفرین
  تست آن گوش خراسیگوش آدم ن

   يسامع آواز هاتف مولو
  خر   گوش   ابد ین    در    ینمعانیکا

  باز  اندر   خطوة   دوم    نگر 
   نظر يده بگشا کن نظر سوید

  د نظر ییبتأ يهم مگر بار
  او تابنده چون طور آمده  يکو
  اشک و هم آه آورد  من نظر هیا
  ن نظر هم درد بخشد هم دوا یا
   یدل رابحین نظر مجنون بیا
  ستون ین نظر فرهاد را در بیا
   ین نظر حالل مشکلها ستیا

  ن نظر یزد ایگاه از محبوب خ
  قرار یزد از محب بیگاه خ

  کدگر یجذب  محبوب  و  محب با 

  

  ش گذر یچون نور در کو يآور
  تا سرلمعۀ نور آمده  يپا

  آب و آتش هر دو همراه آورد 
  مار و هم بدهد شفا یهم کند ب
   یرده پزهجران ک یناقۀ هست

  داد خون یشۀ بیخته ازتیر
   ینۀ دلها ستییقل آیص

  ش را آرد ببر یتا محب خو
  تا کشد محبوب خود را در کنار 

  ست   جز   کار   نظر یدر   محبت   ن
  

رجب  28مقارن با  یشمس 1322مرداد ماه  9خ یافتم بتاریق یف توفیف شرین تالیزدان پاك را که با تمام ایسپاس و منت 
  .يقمر يهجر 1362 المرجب

  زد گشسب یاسداهللا ا –اصفهان               
  



 

٩٥ 
 

  ل گواه استیزدان پاك بر صدق سخنان ذی
ف پس از یعن ضیشاه است ایم نورعلاز مرحو ید که ضمناً متضن کرامتیب در اعجاز قرآن مجیاز جملۀ غرا  

انتخاب کنم  يزیجلد سوم هم چدا نمودم از آنکه از یشاه فراغت پیآنکه از انتخاب جلد دوم جنات الوصال نورعل
باز مردد در انتخاب  يمروزیپس از گذشتن ن یست ولیشاه نیشتر از نور علیاز جلد سوم ب یلیدم چون قلیمنصرف گرد

د مشورت ید بطور استخاره و تفأل از قرآن مجیر و تردیف و رفع تحین تکلییتع يباالخره برااز جلد سوم شدم  يقدر
د چون یظهور نما یبید و امر غریایۀ نور بیشاه آیشود از کرامت نورعلیا میالم افتاد که آیبخ جستم و قبل از گشودن قرآن

فضل و  یادتیکه دال واشاره بز د هم من فضلهیزدیه نور سرصفحه آمد و سرصفحه یقرآن را باز کردم قضا را تتمه آ
هم در آنست و قبل از  نور ینور علست و ا اهللا نور یش از آن باقیاد کردن انتخاب ازجلد سوم بود و پیمناسب با ز

ن نموده یه نور تضمیاز آ یشاه سروده و جزئیدر وصف نورعل یشاه  غزلینحال بودم که مظفرعلیگشودن قرآن هم در ا
  :نستیمطلعش ا

  اعتبار یگر گرفت عالم بیرونق د    ت اهللا نور گشت دگر آشکار یرا
نواقعه یشاه سخن     رانده اند اینورعل يت در بزرگوارینهایشاه بیفر علشاه و مظ یداشتم ا زآنکه امثال رونقعل یو شگفت

  .دید اخالص شد و ثبت آنرا الزم دیموجب مز
  



 

٩٦ 
 

  مِیبِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّح
  در علم منطق يمنظومۀ کبر

  هیرضوان اهللا عل یشاه اصفهانیاز کالم نور عل
  

  را نخست  یحد مرخدائیحمد ب
  روشن است آنکه از فضلش دوعالم

  غ زبان یکه بر ت ین توانائیا
  بیشک و ریکزکرم ب یمین کرآ

  آنکه در شکرش فزون نعمت بود
  که در هر زخمۀ  يآن نواساز

  انکه چون فرمود الست ربکم 
  م با او عهد ها یدر ازل بست

  وجود  يم دانایما چسان گرد
  ا درماعبدناك آمدند یکانب

  شیر خویپس همان بهتر که از تقص
  باشد سزا یاو را آنچه م ور نه

  عدد  یبعد حمد حق درود ب
  ر انور نطق آوران یبر ضم

  کنم یکه در او درج گهر وا م
  شوم در بحر فکرت غوطه ور یم

  کند  یقیتا که خواهد هر که تحق
  د او رجوع ین نسخه نمایاندرا

  صادق شود يو يخوش به نسبت ها
  دهد  یبیحکمها را جمله ترت

  شود علومش م  مجهول تا که هر 
  

  

  که بنامش نامها گردد درست 
  لشن است کضش یزف یکل خاکیه

  ان یداده آب ازجوهر نطق و ب
   بیدهد از خوان غیرزق هر کس م

  طاعت او موجب قربت بود 
  نغمۀ  یزند هر دم بنوعیم

  م گم یگشت یجمله در قول بل
  درمذاق ما فشاند او شهدها 

  م شرط آن عهود یچون بجا آر
  عرفناك آمدند  در مقام ما

   شیم پیما بدان درگاه عذر آر
  تواند بوالبشر آرد بجا  یک
  اران تا ابد یو آل و   یبرنب

  ان یو ب ین معانیباد روشن ا
  کنم ینسخۀ در منطق انشا م

  عقد گهر  یکیرون یاورم بک
  کند  یقیکه تصد ا تصوری

  تا کند درك اصول و هم فروع 
   پس به سلب و موجبه ناطق شود

  دهد  یبیدر نظر ز یهیداز ب
  سر   نا     معلوم     مفهومش     شود 

  فصل اول 

   یراهست با خود قوت یآدم
  ان ینه گردد عیصورت اندر آ

  ست صورت هست محسوسات تو یچ
  انیگرددعیست محسوس آنکه میچ
  ددرحواسیست معقول انکه نایچ

  

   یکه در آن حاصل شود هر صورت
  ر آن یابد غیرا ن یک معنیل
  هست معقوالت تو  یست معنیچ

  از حواس پنجگانه در جهان 
  لباس  لباس است و نگنجد در یب



 

٩٧ 
 

  ت یک اند رقوت انسانیل
  ن قوت که در انسان بود ست آیچ

  ان یکان شد بد را که ع یصورت
  پسر يتا صاحب علم ا يهان شو
  کنم یدر دل تصور م یصورت

  ق دان یتصد یبش یئینسبت ش
  نسبت است يآنکه ادراکش و را

  

  ت ید صورت و هم معنیحاصل آ
  آن بود  یهر چه را مدرك بخوان

  ق است آن یا که تصدیا تصور ی
  نه گوش سر  یگوش سربگشادم

  کنم یم رق و تصویشرح تصد
  فالن  يجابست ور سلب ایگربا

  آن    تصور    نزد     اهل  فکرتست 

  فصل دوم 

  دارد سه حال  یئیبش یئینسبت ش
  ستیباتو چ میبگو یملحنسبت 
  صاحب کتاب  يست ایچ یاتصال
  ن عدد یا یآنکه گوئ یانفصال

  ان یچونکه شد بر تو ع ین معانیا
  دت اول به قلب یسه تصور با

  ه یک تصور هست منسبوب الی
  دوست منسوب به است ين ایدوم
  ه دانیحکم  نسبت     را    نیمیس
   

  

  است و اتصال و انفصال  یحمل
  ستیست وند کاتب هیز ینکه گوئیا

  د آفتاب  یروز باشد گر برآ
  معتمد  يا که فردایزوج باشد  

  گر شنو از گوش جان ینکتۀ د
  جاب و سلب یق در ایتصد یوانگه

  ه یز بتوان گفت محکوم علین
  به است یگر تو محکوم بهش خوان

  ه دان ین  سه  را شرطیق  ایبهر  تصد

  فصل سوم 

  پسر  يبر دو وجه آمد تصور ا
  ست فکر یاجت نیاحت یهیدر بد
  اسین قیق هم بر این تصدیهمچن

  ش یخوان یهیحکم بر ظاهر بد
  ب   تصورها   و  حکم یهم   زترت

  

  گر نظر یباشد و د یهیک بدی
  د نمودن فکر بکر یدر نظر با

  حق شناس  يونظر ا یهیشد بد
  ش یدانیحکم در باطن نظر م

  در   نظر  کردند  حکم    یهیدر   بد

  فصل چهارم 

   یافتیو نظر در یهیچون بد
  بدان    وان یح   از    انس    ازیامت

  در نظر انسان زمعلومات خویش 
  لیک حیوان راکجا آن درك وهوش

  

   یرا صدف بشکافت یدر معن
  بدان   انسان   تا   وانیح    زا    فرق

  میتواند یافت مجهوالت خویش 
  گرچه دارددست وپاو چشم و گوش



 

٩٨ 
 

  پس بباید گشت آگه اي فالن 
  تا بدان ترتیت مجهوالت خویش 
  لیک آنانی که مردان حق اند 
  فارغ از مستقبل و ماضی و حال 
   علم پنهانی به ایشان روشن است
  نیست آن رتبت چه حد هر کسی

  از نظر در صحت و افساد آن 
  جمله دریابی زمعلومات خویش 
  در نفوس قدسیه مستغرقند 
  احتیاجی نیست ایشانرا بقال 

  از فیض ایشان گلشن است عالمی
  بسی    را    منطق خواند   بباید پس 

  

  ل پنجمفص

  هان شوي تا صاحب نطق و بیان 
  تصورها که موصل میشوند آن

  هست نزد عالمان این طریق 
  هم دلیل و حجت است این حکمها
  تو معرف را و حجت را بدان 
  فی الحقیقه این دوحرف معنی اند

  نیستصاحب این فن به لفظش کار
  لیک چون از بهر تفهیم عوام 
  گشت واجب برتور گرداري نظر
   تا   داللت   سوي   معنایت  کنند 

  

  این معانی را شنو از گوش جان 
  از بدیهی در نظر اي هوشمند 
  قول شارح یا معرف اي رفیق 
  که شود حکمی دگر زایشان ادا 
  تا شود مقصودت از این فن عیان 

  ی اند تا نه پنداري که حرف لفظ
  بند زرق و جبه و دستار نیست 
  معنی از الفاظ می یابد نظام 
  باعتباري سوي الفاظ اي پسر
  در   حریم   خاص    مأوایت   کنند 

  فصل ششم 

  از داللت گویمت کیفیتی 
  که زعلم آن ترا اي پرهنر 
  شئی اول هست دال و دومین 
  وضع را تخصیص شیئی دان بشیئی
  ظر کرکنی در حکم استقرا ن

  قسم اول را تو وضعیه بگو 
  وان در الفاظ است ایفرخنده پی 
  هم تواند خالی از الفاظ بود 
  دومین عقلیه باشد اي عزیز 
  هست همچون لفظ مسموع اي نگار 
  هم بود در غیرالفاظ اي پسر 

  

  بودن شیئی است با حیثیتی 
  حاصل آید علم بر شئی دگر 
  هست مدلول اي بخوبی بی قرین 
  همچو لفظ زید بر معناي وي 
  هم داللت بر سه قسم است اي پسر

  زانکه باشد وضع را مدخل در او 
  همچو اسم آدمی بر ذات وي 
  چون دالالت اشارات و عقود 
  زاقتضاي عقل در الفاظ نیز 

  پشت جدار  بروجود الفظ از
  چون داللت بر مؤثر از اثر 



 

٩٩ 
 

  سیمین از اقتضاي طبع هاست 
  وان بود در لفظ اي صاحب هنر 

  یافتن   لفظش  غیر  در توان   هم 

  گرنهی طبعیه نامش را رواست 
  همچو آه و ناله بر سوز جگر 
  چون  فساد  نبض    بر   افساد     تن 

  

  فصل هفتم 

  چونکه دانستی داللت برسه است 
  زانکه در معتاد باشد زین طریق

  وین داللت منحصر باشد مدام 
  لفظ اگر دالست بر معنی تمام 

  بجزء معنی خود هست دال  ور
  ور  بود   بر   خارج   الزم    مدل 

  

  معتبر لفظیه وضعیه است 
  استفاده و افاده اي رفیق 
  در مطابق در تضمن و التزام 

  مطابق تو ورا بگذار نام  ور
  آن تضمن باشد اي صاحب کمال 
  التزامست   آن   به    نزد   اهل    دل 

  فصل هشتم 

  وداي خوش مقال روشن است اینکه ش
  هم بجزء معنی موضوع نیز 
  زانکه باشد فهم کل مشکل ترا 
  لیک خارج هست محتاج لزوم 
  ور چنین نبود داللت اي کیا 
  وین داللت نزد اهل این طریق 
  لیک   باشد     نزد    ارباب    اصول

  

  لفظ محض وضع بر موضوع دال 
  میکند بیشک داللت اي عزیز 

  ترا  تا نگردد جزء مر حاصل
  تا شود این نیز حاصل در فهوم 
  نیست کلی دائمی این لفظ را 
  معتبر باشد همیشه اي رفیق 
  بی لزوم   عقل      فی الجمله   قبول

  

  فصل نهم 

  ار حاصل شود برتوگهی  دمفر
  هست پیش عاشقان اي نیکنام 
  لیک زان وایکه هستی حق پرست 
  زانکه او اصل است و این دو فرع او 

  ر دارد لزومی اي پسر مفرد ا
  گر مرکب بی لزوم است اي   همام 

  

  بی لزوم و جزء موضوع لهی 
  آن مطابق بی لزوم و التزام 
  بیمطابق صورتی هرگز نه بست 
  فرع را بی اصل کی دیدي بگو 
  التزامش نی تضمن میشمر 
  تو   تضمن       خوانیش   نی  التزام 

  فصل دهم 



 

١٠٠ 
 

   لفظ اگر در موضع استعمال شد
  لیک اگر در غیر   موضع   خوانیش 

  
   شدان حقیقت نزد اهل حال 

  ان  مجاز  است   از   قرینه     دانیش  
  

  فصل یازدهم 

  لفظ اگرموضوع له دارد یکی 
  ور زیاده باشد اي صاحب نظر
  و آن قرینه باشدش در لفظ عین 
  گر دو لفظ است ویکی معنی از آن 
  ور بود در هر یکی معنی دگر 

  ترادف  چون در ایست و جرس دو 

  

  مفردش خوانند بی ریب و شکی 
  مشترك خوانندش ارباب هنر 
  تا گشاید در دل از معنیت عین 
  دو ترادف خوان ورا اي راز دان 
  دو تباین خوانیش اي معتبر 
  دو  تباین   هم   چو   انسان  و فرس 

  فصل دوازدهم 

  لفظ دال بر مطابق ایعزیز 
  فرد دگریک مرکب باشد و م

  گرنمیدانی مرکب راکه چیست 
  آنکه گردد جزء لفظ اي خوشمقال
  وان داللت هم بود مقصود نیز 
  چیست مفرد آنکه نبود اینچنین 
  قسم اول آنکه جزئی اندران
  قسم دوم آنکه دارد جزء لیک 
  قسم سیم آنکه جزء با دالل 
  جزء مقصود ترا اي محتشم 
  قسم چهارم آنکه دارد جزء دال 

  مرترا       داللت     آن    نبود   لیک

  

  بر دو وجه آمد بر اهل تمیز 
  با تو گویم شرح هر دو سربسر
  گوش جان بگشا بگویم تا که چیست

  خود بجزء معنی مقصود دال 
  همچو رامی الحجاره اي عزیز 
  وان بود برچهار قسم اي نازنین 

  ازید فی المکان  نیست چون همزة
  یک بی داللت همچو زید اي مردن

  دارد و لیکن نگردد هیچ دال 
  همچو عبداهللا چو شد بر تو علم 
  می شود برجزء معنی با کمال 

  ذکا   ایصاحب   مقصود  از   جزئی
  

  فصل سیزدهم 

  لفظ مفرد هم بود اندر سه قسم 
  از ادات اول شنو اي نیک نام 
  یعنی ار نبود صالحیت ورا 
  گو اداتش در فن منطق عیان 

  

  و یک اسم  ک اداتستییک کلمه 
  معنی مفرد نباشد گر تمام 
  که نمایندش خبر یا مبتدا 
  لیک حرفش خوان بنزد نحویان 



 

١٠١ 
 

  از آن نیست گو گرتمامت خالی 
  گرنگردد کلمه اش میکن ادا 

  اسم   هست  شد    مبتدا    تواند  ور 

  مبتدا گردد و یا نه اي عمو 
  لیک فعلش خوان بنحو اي خوش ادا

  و  شرح هر سه قسم ختم  کردم  بر ت

  فصل چهاردهم 

  هم بود لفظ مرکب بر دو حال 
  تام میباشد صحیح اندر کالم 
  یعنی آن بندد چو لب از گفتگو 
  تام اگر فی نفسه اي پاکیزه دل 
  تو قضیه یا خبر آنرا بخوان 
  ور ندارد صدق و کذبی احتمال
  خواه باشد بر طلب دال ایعزیز
  خواه نبود هم داللت خود ورا 
  دان که انشا هست نزد نحویان 
  لیک غیرتام را نبود صحیح 
  وین بود تقسیم و ترکیبش دگر 
  چیست تقییدایکه هستی سینه صاف
  ثانی او قید اول میشود 
  غیر تقییدي   هم     ایصاحب    نظر 

  

  تام و غیرتام اي نیکو مقال 
  متکلم را سکوت اي نیکنام 
  منتظر نبود مخاطب بهر او 

  صدق و کذبی محتمل باشد اندر 
  عمده اش در باب تصدیقات دان 
  هست آنشا نزد ارباب کمال 
  هم چو امر ونهی و استفهام نیز 
  چون تمنی و ترجی و ندا 
  معتبر دائم بتقریر و بیان 
  اندر آن ترك سخن گفتم فصیح 
  غیرتقیید و تقید اي پسر 
  خواه اندروصف خواه اند رمضاف 

  د و مردم معتمد یچون غالم ز
  هست  چون  فی الدار  یا  اثنی عشر 

  

  فصل پانزدهم 

  زین معانی چونکه گشتی کامیاب 
  درك معنی هاي جمله مفردات 
  هم معانی مرکب ها تمام 
  شد تصور لیک ادراك خبر 
  مبحث الفاظ این باشد مدام 
  چونکه هر تصدیق اي معنی پرست 

  راز دان     اي    کنیم  اول   زانسبب

  

  گویم خوش بیاب نکته دیگر ب
  خواه اسم و خواه کلمه خواه ادات 
  تامه انشائیه و غیرتام 
  با قضیه هست تصدیق اي پسر 
  که مناسب آمد اندر اینمقام 
  بی تصور ها یک صورت نیست 
  شرح    احوال       تصورها        بیان 

  
  فصل شانزدهم 



 

١٠٢ 
 

  هر چه اندر ذهن متصور شود 
  مانع ایخوش صورت روشن ضمیر

  ن بود جزئی حقیقی همچو زید آ
  ورنشد فی نفسه مانع از وقوع 

  کی هم زان کثیرین بیگزاف یهر 
  گه اضافی هم بر اهل هنر 

  بود     کلی      نفسه  فی    هم   گاه 

  

  خود ورا نفس تصور گر شود 
  از وقوع شرکت بین کثیر 
  واندر اینمعنی نباشد هیچ قید 
  کلیش خوان همچو انسان و فروع 

  د کلی باشد و جزئی اضاف فر
  میشود جزئی حقیقی اي پسر 
  لیک    فرد   کلی     دیگر      شود 

  

  فصل هفدهم
 

  درحقیقت ایحکیم حق شناس 
  یا حقیقت هست خود کلی تمام 
  یا که خارج یا که جزو ماهیت 

  شد تمام افراد را گرحقیقت 
  همچو انسان که تمام ایحق پرست 

  د وي پس چنین نوعی تمام افرا
  ال سؤگربما هوشد زافرادش 
  خطاب  نوع کلی گر بما هوشد

  مثل ما عمر و وزید ایفضول 
  وانکه شد افراد جزء ماهیت 
  وین همیشه نزد ارباب هنر 
  زانکه آنجزء حقیقت گر تمام 
  در میان ذات خویش و ذات غیر 
  مقصدازاین مشترك دانی که چیست
  در میان آندوذات ایخوش کالم 

  ندلیب خوش نفس مشترك اي ع
  زانکه انسان و فرس با یکدگر 
  مثل جوهر را که هر دو قائلند 
  همچنین هستند نامی و حساس 
  زاینهمه حیوان اراده آمده 
  جنس چون شد مشترك در ماهیات 
  پس بما هو مختلف را در سوال 

  

  چون کنی افراد کلی را قیاس 
  فردهاي خویشرا اي نیکنام 
  باشد از افراد خوداي خوش نیت 
  خوانیش نوع حقیقی بر مال 
  زید و عمرو و بکرها ماهیت است 
  در حقیقت متفق باشند هی 
  وي برآمد در جواب اندر مقال 

  متفق اندر جواب  ربر امو
  ول که بود انسان جوابش در مق

  ذاتیش گویند اي نیکو نیت 
  منحصردرجنس وفصل است اي پسر

  مشترك گردیده ایفرخنده نام 
  جنس میباشد بنزد اهل سیر 
  آنکه خارج جزئی ازوي هیچ نیست 
  همچو آن حیوان که میباشد تمام 
  در میان ذات انسان و فرس 
   مشترك در ذاتیاتند اي پسر

  طول و عرض و عمق راهم شاملند 
  الراده زینقیاس متحرك با

  هم زحیوان جنس افاده آمده 
  بر امور مختلف اي نیک ذات 
  جنس میگردد جواب اندر مقال 



 

١٠٣ 
 

  مثل ما انس و فرس را در جواب 
  هم تواند یک حقیقت را بود 
  نم گر سراسر جنسها را سرک

  پس همان بهتر که سازم مختصر 
  هست حیوان جنس کلی قریب 
  پس هرآنجنسی که پاسخ اندر او 
  آن باول مرتبه باشد بعید 
  ورسه پاسخ راست ایخوس منقبت 
  همچو جسم مطلق ایمعنی شناس 
  ابعد اجناس عالی را بدان 
  و آنچه بین عالی و سافل بود 
  ذکر جزء ماهیت زافرادها 

  ش اندر بیان بد همین کاوردم
  گربود جزء حقیقت زاشتراك 
  فصل کلیش تمام عارفان 
  زانکه بدهد ایمه فرخنده سیر 

  شرکتی اصال در آن خواه نبود 
  فرد انسانرا بود مخصوص و بس 
  کر  شراکت   دارد      اما      ناتمام

  وان ممیز چون حساس اي نیکذات 
  پس بود از ماهیات اي جوهري 

   بدهد در   بیان   وین  بود  کلی   که

  که شود حیوان مقول ایکامیاب 
  بعض فوق بعض جنس بیعدد 
  بایدم انشاء صد دفتر کنم 
  کاختصار اولی زتطویل اي پسر 
  مابقی جنس بعید انداي حبیب 
  از جمیع مشترکها هست دو 

  سم نامی اي نخل امید همچو ج
  خوان بعیدش تو بدوم مرتبت 
  قس علیهذا علیهذ القیاس 
  واقرب اجناس سافلرا بخوان 
  آن توسط نزد اهل دل بود 
  کاشتراکش بد تمام اي باذکا 
  نکته دیگر بود نیکش بدان 

  یمستمند سینه چاك ناتمام ا
  کرده اند اندر فن منطق بیان 
  آن تمیز جوهري از ذات غیر 

  و ناطق کاي حکیم راز دان همچ
  وین بود فصل قریب اي بوالهوس 

  نام    هست     بعیدش     کلی فصل 
  میتواند شد به بعضی ماهیات 
  فصل بالجمله تمیز جوهري 
  اي  شئی   هو    فی   الجوهر    نشان 

  فصل هیجدهم 

  نوعرا هم هست معنی دگر 
  وان بود ماهیتی کاندر سوال 

  ایمفترسجنس میگردد جواب 
  گاه هم شاید بر اهل تمیز 
  گاه هم مانند حیوان بیگزاف 
  هم چنین نامی هم ایمعنی پرست 
  جسم مطلق نیز نوع جوهر است 

  

  کان بود نوع اضافی اي پسر 
  بروي و ذات دگر هم در مقال 
  همچو حیوان که بر انسان وفرس 
  وي شود نوع حقیقی ایعزیز 
  جسم نامی را بود نوع اضاف 

  هست  جسم مطلق را اضافی نوع
  میکند فهم آنکه هوشش برسر است 



 

١٠٤ 
 

  لیک آن کلی که باشد ایکیا 
  گربود مخصوص یکذات اي پسر
  وان بود ماهیتی که بیغرض 
  پس چنین کلی دهد اي نکته دان 
  همچوضاحک که بان شش نسبت است

  ت باشدش ایمهر کیش ور شراک
  وي عرض باشد ولیکن هست عام 
  مشترك انسان و حیواناترا 
  نوع وجنس و فصل وخاصه عرض عام 

  خارج از ماهیت افرادها 
  خاصه میخوانندش ارباب هنر 
  غیر را گردد ممیز از عرض 
  زاي شئی هو فی عرضه نشان 
  وین کسی باید که اهل فکرت است 
  در میان دو حقیقت یا که بیش 
  همچو ما شی که بود ایدوست کام 
  قسم شد پس پنج کلیات را 

  م  شرح   هر  یک والسالم با تو گفت
  

  فصل نوزدهم 

  چون ترا احکام خمسه شد عیان 
  وان بود برچار قسم اینازنین 
  وانمرکب باشد اي یار نجیب 
  مثل آن حیوان ناطق اي فالن 
  دومین را حد ناقص گفته اند 
  وانمرکب باشد از جنس بعید 
  همچو جسم نامی ناطق که نیز 
  سیمین را نام باشد رسم تام 
  باشد از جنس قریب و خاصه آن
  کامده در رسم انسان سربسر
  چارمین شد رسم ناقص ایعزیز

  آمده از خاصه و جنس بعید 
  که هم اندر رسم انسان آمده 
  گاه هم زاعراض و عام و خاصه نیز
  همچو آن موجود ضاحک کان بود 

  این فصول   اقسام  لیک با این جمله

  

  باز احکام معرف را بدان 
  ام قسم اولین هست حد ت

  هم زجنس اقرب و فصل قریب 
  هست در تعریف انسان خوش بدان 
  گوهر این راز نیکو سفته اند 
  هم ز فصل اقرب اي نخل امید 
  هست در تعریف انسان ایعزیز 
  هم مرکب ایمه فرخنده نام 
  همچو آنحیوان ضاحک ایفالن 
  درك اینمعنی کند اهل بصر 
  وانمرکب نزد ارباب تمیز 

  سم ضاحک اي باهوش و دیدهمچو ج
  تا نگوئی رسم حیوان آمده 
  میتواند شد مرکب ایعزیز 
  رسم انسان نزد ارباب خرد 
  شد  معرف   بر   همه  اهل     اصول 

  فصل بیستم 

  خود بتعریفات جایز ایملک 
  در میان     قرینه   آید     اگر   لیک 

  
  نیست الفاظ مجاز مشترك 

  بیان    کردن    لفظها     این   میتوان



 

١٠٥ 
 

  

  فصل بیست و یکم 

  درك موجودات از روي صفات 
  در حقیقت یافتن بس مشکل است 
  در ته دریا نشیند گرخسی 
  لیک   آسانست    ایصاحب       هنر 

  

  هم خواص و امتیاز کلیات 
  گرچه خرمنها زعلمت حاصل است

  درك اینمعنی نماید هر کسی 
  بسر   امتیاز       اصطالحی       سر   

  فصل بیست و دوم 

  زینمباحث چون فراغی یافتیم 
  روبسوي مبحث دیگر کنیم 
  چون تصورهاي مجهول ایعزیز 
  یک بیان موصل احکام وي 
  هم بیان کلیاتی بد کز آن 
  همچنین تحصیل تصدیقات نیز 
  یک بیان موصلی کان حجت است 
  واندگر ذکر قضایائی کز آن 
  پس اول شرح قضایا میکنم 

  این مبحث زمانی گوش باشاندر
  از قضیه نکته اي نکته سنج 
  آن بود قولی که میباشد صحیح 
  گربحسب معنیش بدهی تمیز 
  هست محکوم علیه اول بدان 
  سومین را نسبتی دان حکمیه 
  فرق حکم و نسبت حکمیه نیز 
  زانکه  آنجا   نسبت  حکمیه   هست 

  

  بر تصورها سراغی یافتیم 
  نیم شرح تصدیقات کسبی سرک

  بود در تحصیل محتاج دو چیز 
  کان معرف بود ایفرخنده پی 
  شد مرکب قول شارح ایفالن 
  در مباحث هست محتاج دو چیز 
  با همه اقسامش ایمعنی پرست 
  شد مرکب حجت اي بسیار دان 

  عقد تصدیقاترا وا میکنم 
  لب به بند از گفتگو خاموش باش 
  گویمت بشنو بجان و دل بسنج 

  ئلش گفتم صریح صدق و کذب قا
  آنمرکب آمده از چار چیز 
  دومین محکوم به ایراز دادن 
  چارمین حکمی بسلب و موجبه 
  ظاهر است از صورت شک ایعزیز 
  لیک  اندر  وي ندارد  حکم  دست 

  

  فصل بیست و سوم 

  هم قضیه باز احکامش سه است 
  دومین شرطیه باشد متصل 
  گر بود طرفین وي مفرد و یا 

  
  قسم اول اي پسر حملیه است 
  سیمین شرطیه باشد منفصل 
  باشد اندر حکم مفرد اي کیا 



 

١٠٦ 
 

  حملیه ت اینجا آنقضیه هس
  ور نباشد اینچنین شرطیه است 
  آنقضیه شرطیه شد متصل 
  ور بود ایدوست حکم بانفصال 
     شرطیه باشد ولیکن منفصل

  خواه اندر سلب و خواهی موجبه 
  پس اگر با اتصالش حکم هست 

  ب و موجبه اي اهل دل هم بسل
  آنقضیه نزد ارباب کمال 
  هم بسلب و موجبه ایصافدل 

  

  فصل بیست و چهارم 

  وین قضایا سربسر بر موجبات 
  هم مناسب واسطه بر سالبات 

  

  
  ظاهر است اطالقشان اي نیکذات 
  آمده اطراف را با موجبات 

  

  فصل بیست و پنجم 

باز محکوم علیه ایخوش پیام هم 
  حکوم     به     محمول    نیز بود    م

  و آنچه برربط ایمه فرخنده فال 
  رابطه خوانندش ارباب هنر 
  لیک اندر شرطیه موضوع را 
  هم بود محمول تالی اي پسر 

  

  

  باشدش در حملیه موضوع نام 
  در      قضیه     حملیه    اي    با تمیز 
  بین هر موضوع و محمولست دال 
  ر کن تمیز ارباشدت هوشی بس

  شد مقدم نام ایصاحب ذکا 
  هان شنو بیفاصله رمزي دگر 

  

  فصل بیست و ششم 

  در قضیه حملیه موضوع اگر 
  آنقضیه شخصیه آمد بنام 
  وربود کلی پس از افراد را 
  آنقضیه نزد ارباب هنر 
  گر بیان کمیت افراد را 
  وین بود بر چار قسم اینازنین 
  دومین را سالبه کلیه دان 

  زد ارباب کمال چارمین هم ن
  

  

  هست جزئی حقیقی سربسر 
  نزد ارباب دل ایشیرین کالم 
  ذکر کمیت نکردي اي کیا 
  مهمله میباشد ایصاحبنظر 
  کرده محصوره است اي با ذکا 
  موجبه کلیه قسم اولین 
  سیمین را موجبه جزئیه خوان 
  سالبه جزئی است اي نیکو خصال 

  

  

  فصل بیست و هفتم 

  یهوشیار شخصیه اندر علوم ا
  جزئیه را مهمله محصورة

  
  معتبر هرگز نیاید یاد دار 
  آید اندر قوه ایصاحب ذکا 



 

١٠٧ 
 

  پسر    يهست  محصورات   اربع   ا  که    آمد     معتبر   یائیپس    قضا

  فصل بیست و هشتم 

  در قضیه حمیله کر حرف سلب 
  تو و را معدوله المحمول خوان 
  جزء موضوع اربود اي با تمیز 

  و آن گردید وي    این    جزء  ه ورن

  

  جزء محمولست اي پاکیزه قلب 
  زید الکاتب دهد از وي نشان 
  باشد آن معدوله الموضوع نیز 
  شد   محصل    نامش   ایفرخنده پی

  

  فصل بیست و نهم 

  نسبت محمول با موضوع اگر 
  آنقضیه شد ضروریه بیان 
  وربود سلب ضرورت از دو سو

  ي نکته سنج ور بیکسو سلب شد ا
  بی ضرورت نیستت محمول اگر 
  آنقضیه دائمیه مطلقه است 

  ایشیرین کالم  فی الجمله     بود ور 

  

  مستحیل االنفکاك است اي پسر 
  خواه سلب و خواه ایجاب ایفالن 
  ممکنه خاصله بود اي نیکخو 
  ممکنه عامه بود نیکش بسنج 
  هست یا موضوع دایم اي پسر

  وجبه است کربسلب است و اگر در م
  مطلقه    عامه    ورا    گردید     نام 

  فصل سی ام 

  طوطی طبعم دگر شکر شکن 
  تا کند اي نکته سنج را زدان 
  و آنچه باشد ایعزیز با صفا 
  همچنیثن محمولرا موضوع نیز 
  صدق وکذب وسلب و ایجاب اینچهار 
  پس بگردد موجبات کلیات 

  حیوان صادقست   کل االنس    مثل 
  باتی هم که از جزئی بود موج

  سالبه کلی هم ایشیرین سخن 
  نیست او انسان اگر گوئی حجر 
  سالبه کو دارد از جزئی نشان 
  بعض حیوان لیس انسان گر رواست 

  

  شد پس آیینه دل در سخن 
  از قضیه حملیه عکس بیان 
  آنکه موضوعش کنی محمولرا 
  سازي اما هست شرطش چارچیز 

  برقراراندر آن باید که باشد 
  منعکس با موجبات جزئیات 
  بعض از حیوان هم انسان صادقست 
  منعکس با موجبه جزئی شود 
  منعکس گردد بنفس خویشتن 
  عکس وي هست بیشک معتبر 
  دان که الزم نیست هرگز عکس آن 

  لیس بعض االنس حیوان خطاست 



 

١٠٨ 
 

  فصل سی و یکم 

  باز بشنو از قضایاي نقیض 
  چنان وان بود در سلب و ایجاب آن

  که شود بالذات صدق هر یکی 
  همچنین هم کذب هر یک اي پسر
  بعض حیوان لیس انسان بیگمان 
  پس نقیض موجبات کلیات 
  خود نقیض سالبه کلیه هم 

  اي پسر    باشد    آنچه    مثال  خود 

  

  نکته نیکو که گردي مستفیض 
  خود مخالف با هم ایروشن روان 
  الزم کذب دگر خود بیشکی 

  د مستلزم صدق دگر خود شو
  سازد از اینمعنیت رمزي عیان 
  آید ایجان سالبات جزئیات 
  موجبه جزئیه باشد ایصنم 

  حجر     انسان   بعض  گوئی    آنکه

  فصل سی و دوم 

  از قضیه شرطیه ایهوشمند
  گر ضروري باشد آنرا اتصال 
  متصل باشد لزومیه بدان 
  آنکه گوئی گر بر آمد آفتاب 

  ال او سلب وي ور نباشد اتص
  شد مثال آن گر انسان ناطقست 
  منفصل را دان حقیقی نیز هم 
  خود مثال این چه شد اي نیکمرد 
  یعنی ایصاحبدل نیکو خصال 
  انفصال ار در عدم شد ایعزیز 
  هم مثال زید در بحراست یا 
  یعنی آنرا رفع میباشد محال 
  در وجود ار انفصالش هست او 
   مثل آنکه گوئی ایصاحب هنر

  اجتماع     نباشد ممکن   را   کایندو

  

  باز بشنو نکته خوش دلپسند 
  یا که سلب اتصال ایخوشمقال 
  خود مثال آن چه شد ایرازدان 
  روز موجود است ایعالیجناب 
  الزم آنرا اتفاقی هست هی 
  پس حمار اندر پی آن ناهق است 
  کانفصال اندر وجود است و عدم 
  رد این عدد یا زوح باشد یا که ف

  جمع و رفع هر دو میباشد محال 
  هست مانعه الخلوش نام نیز 
  می نگردد غرق ایصاحب ذکا 
  لیک اندر جمع هستش احتمال

  مانع الجمع است اي پاکیزه خو 
  یاشجر میباشد این شئی یا حجر 
  لیک   ممکن  میشود    شان  ارتفاع 

  

  فصل سی و سوم 

  اي  دل  عیان بر حملیات شد  قیاس     پس نقیض و عکس را در شرطیات 



 

١٠٩ 
 

  فصل سی و چهارم 

  حجت آمد بر سه قسم ایحق شناس 
  یعنی استدالل اي معنی پرست 
  مثل انسان جمله حیوانست هم 
  همچنین جسم است انسان سربسر
  قسم دوم هست استقراش نام 
  حال  کلی  را   زحال   جزئی  است 
  جمله را در حال مضغ اي پر هنر 

  ان که آن پس زحال جزئی حیو
  حال کلی را که حیوانست او 
  قسم سوم را از آن تمثیل دان 
  کانهم استدالل حالی اي پسر 
  خود مثال وي نبیذ آمد حرام 
  اهل  منطق  که    گهرها     سفته اند 

  

  هست قسم اولین از وي قیاس 
  حال جزئی را زحال کلی است 
  جمله حیوان جسم اي عالی همم 

  بسر  فهم کن گر باشدت هوشی
  وانهم استدالل ایشیرین کالم 
  مثل   انسان  و  بهائم  هر  چه  هست 
  فک اسفل می بجنبد سربسر 
  هست انسان و بهایم ایفالن 
  کردي استدالل اي پاکیزه خو 

  ویل دان وینچنین تمثیل را تأ
  جزء را از حال جزئی دگر 
  همچنانکه خمر میباشد حرام 

  اندهر  دو   را   جزئی  مسکر  گفته 
  

  فصل سی و پنجم 

  باز استقراء و تمثیل اي پسر 
  هم یقینی را مفید آمد قیاس 
  وانعبارت نزد ارباب تمیز 
  گر نظر بنمائیش در فائده 
  که شود الزم زوي قول دگر
  مختل باشدجهان و هرچه هست 
  پس  نتیجه    زینمثالت    شد   عیان 

  

  شد مفید ظن بر اهل هنر 
  شناس  پس بهر تصدیقیش عمده

  لف ایعزیز ؤهست از قول م
  وي مرکب از قضایا آمده 
  مثل آنکه گوئی ایصاحب هنر 
  مختلف فی نفسه خود حادث است 
  که   بود   حادث   سراسر   اینجهان 

  فصل سی و ششم 

  باز بشنو شرح اقسام قیاس 
  بر دو قسمت کرده اند آنرا دگر 
  اقترانی باز استثنائی است 

  ش گوش کن اقترانی چیست شرح
  آنکه اصال نیست بالفعل اندر آن 

  

  تا بهر صورت شوي معنی شناس 
  کاهل منطق را بود آن معتبر 
  آن زقسم اول و این ثانی است 
  جرعه از جام معنی نوش کن 
  خود نتیجه یا نقیض آن بدان 



 

١١٠ 
 

  چونکه شرح اقتران کردیم ذکر 
  آنکه  بالفعل   اندر  آن  باشد  عیان 

  آن بنماي فکر  چیست استثناء در
  خود   نتیجه  یا    نقیض   آن    بدان 

  

  فصل سی و هفتم 

  اقترانی هم بر اهل تمیز 
  چونکه ظاهرترازاین دوحملی است
  چیست حملی بشنو آن اي بوالهوس 
  وین بود بر چارنوع ایهوشمند 
  بین هر موضوع و محمولی اگر 
  احتیاج افتد بحد اوسطی 
  ه تا شود معلومت از آن واسط

  یافتی از حد اوسط چون خبر 
  دان که هرموضوع مطلوب اصغراست

  اوسط ارمحمول صغري آمده 
  شکل اول گوهران سفته اند 
  هر دوراگر آنوسط محمول شد 
  وربود در هر دو موضوع آنوسط

  چار شکل منطقی چون یافتی 
  را  یاد    کن    نور  علیدر   دلت   

  

  حملی است و غیرحملی ایعزیز 
  سازم ترا کان اولی است مختصر 

  هست ترکیبش زحملیات و بس 
  بشنو از هر یک تو شرحی دلپسند 
  هست نسبت بر تو مجهول اي پسر 
  که بطریق باشد او را نسبتی 
  نسبت مجهول اندر رابطه 
  از یم معنی بر آوردي گهر 
  همچنین محمول حد اکبر است 
  وانگهی موضوع کبري آمده 
  ند عکس آنرا شکل رابع گفته ا

  شکل ثانی هم از آن محصول شد 
  شکل ثالث خوان تو او را بیغلط 
  معنی آن مو بمو بشکافتی 

  وز   دعائی    روح   او   را  شاد کن 
فقیر در ضـمن چهـار    چون در این اشعار بشرایط اشکال اربعه اشاره نفرموده اند این

  . بیت اشاره مینماید
  شرط شکل اول ایصاحب هنر 

  اي باعقل و هوش شرط شکل دوم 
  است  1شرط شکل سومین مغکاین

  شرط   شکل     چارمین  ایفخرناس 

  

  آمد رمز آن اندر نظر  2مغکب
  آمد بمن میدار گوش 3خین کب

  کز غلطها در نتیجه صاین است 
  یا  خین  کاین  کن  قیاس   4مین   کغ 

  
  اسداهللا ایزد گشسب             

                                                
  .صغري و کلیه یکی از مقدمتین یعنی موجبۀ - 1
  .یعنی موجبه صغري و کلیه کبري - 2
  .یعنی اختالف مقدمتین و کلیه کبري - 3
  .کلیه صغري یا اختالف یکی از مقدمتین و کلیه یکی از مقدمتین یکی از مقدمتین و موجبۀ - 4



 

١١١ 
 

  کتاب نوراالبصار در شرح حال مرحوم  عمده کتابهائی که مأخذ در نگارش
  نورعلیشاه رضوان اهللا علیه بوده 

  
  نویسنده   نام کتاب   
  تالیف شبلی نعمانی ترجمه فخر داعی گیالنی   شعر العجم   1
اصول و فروع و جـامع   رسالۀ( نظم مرحوم نورعلیشاه و مرحوم رونقعلیشاه و   جنات الوصال   2

و رسـالۀ  )  ت نورعلیشـاه و تفسـیر نورعلیشـاه   االسرار و کبري منطـق از تالیفـا  
ر یشـاه و تفسـ  یفـات نورعل یمنطق از تال ياصول و فروع و جامع االسرار و کبر

   شاه ینورعل
    دیوان نورعلیشاه   3
    دیوان خطی رونقعلیشاه   4
  مرحوم هدایت طبرستانی   ریاض العارفین   5
  مرحوم هدایت طبرستانی   ءمجمع الفصحا  6
  مرحوم حاجی زین العابدین شیروانی   سیاحه بستان ال  7
  مرحوم حاجی زین العابدین شیروانی   ریاض السیاحه   8
  معصوم شیرازي   طرایق الحقایق   9
  رت یسرجان ملکم انگلیسی ترجمه میرزا اسماعیل ح  تاریخ ایران   1

  میرزا محمد تنکابنی   قصص العلماء  11
  حاجی علی اکبر نواب   دلگشا  تذکرة  12
  محمد حسنخان اعتماد السلطنه   مرات البلدان ناصري   13
  محمد حسنخان اعتماد السلطنه   مآثر و االثار   14
  علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه   روزنامه علمیه دولت ایران   15

  



 

١١٢ 
 

  لف ؤلیفات و تصنیفات مأفهرست ت
 .حبه خضر و موسی بنظم بطبع رسیدهو تفسیر آیات مصا اًنثر ۀیوسف بنظم با مقدم اسرار العشق تفسیر سورة .1

 .لف است و بمناسبت بعضی امور تاریخیه و ادبیه ذکر شدهؤبدایع االثار که در حقیقت سوانح عمري م .2

 .ایست در عشق لۀبساط العشق و المحبه رسا .3

 .1329لف است تا سال ؤایست تقریبا سفرنامه م ۀتحفه السفر رسال .4

 .یه اهللا خراسانی تا مبحث فور و تراخی عربی استآتعلیقات بر کتاب کفایه االصول مرحوم  .5

 .تعریب کتاب الخط و الخطاطین که در مصر است .6

 .جنه النفوس در احکام صوم و اسرار آن عربی .7

 .جذبات الهیه یا منتخبات کلیات شمس الدین تبریزي با مقدمه و خاتمه و حواشی مفیده بچاپ رسیده .8

 .حیوه االنسان فی تسبیح االعیان .9

 .وید منتخب معراج السعاده نراقی در اخالق چاپ رسیدهحیات جا .10

 .دیوان النبویه فی االسرار السلوکیه عربی .11

 .در ذکر خفی و جلی رسالۀ .12

 .رشحات االسرار شرح چند حدیث عربی .13

 .سعادات النجفیه فی شرح اعلدیله عربی .14

 .سیدهشمس التواریخ تذکره تاریخ مختصر علما و حکما و عرفا و شعرا فارسی است بچاپ ر .15

 .طرایف الحکم در حکمت الهی و طبیعی بعربی .16

 .فلسفه شرعیات رساله ایست فارسی چاپ شده .17

 .قبسات االسرار فارسی است در عرفان و تصوف .18

 .گلزار اسرار در عرفان فارسی است .19

 .گلهاي همه رنگ کشکول مانند است داراي مطالب متنوعه فارسی است .20

 .صوف با شرح آنلوامع االنوار منظومه ایست در عرفان و ت .21

 .مصابیح العقول در مطالب حکمیه و اصول عقاید و نظري در علم اصول فقه و اخالق .22

 .مظاهراالنوار در اصول عقاید و در حقیقت الهیات بمعنی احض فارسی .23

 .شماره چاپ شده 12مجله عنقا  .24

 .معرقه الروح فارسی چاپ شده .25

 .ستمجمع الفیوضات شرح صلوات محیی الدین ابن عربی عربی ا .26

 .نامه سخنوران شرح حال شعراء معاصر و مقداري آثار آنها بچاپ رسیده .27

 .نوراالبصار که همین کتاب است در شرح حال نورعلیشاه و آثار نظم و نثراو .28

و انجیل فعلی و اشارات و بشارات آن کتب بنبوت  تاالمم اثبات نبوت حضرت محمد ص و حال تورا تهدای .29
 .آنحضرت چاپ شده

  


