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  عرفان حزين الهيجي شاعري آزاده بر بلنداي
  ∗جعفري علي احمد

  چكيده
 عرفاني و فكري برجستگان و شعرا و علما از يكي الهيجي حزين علي محمد شيخ
 اثر ٢٦٥ قريب نگارش  باعارف دانشمند اين باشد، مي هجري دوازدهم قرن در ايران
 كه را صفوي عصر ايران تةآشف و بار رقّت اوضاع توانسته …و فرهنگي ادبي، علمي،

 شعر، ديوان چندين سرودن  با.كند معرفي است، نهاده ويراني به روي افغانها حملة با
 كه مهمي خصيصة دو .درآورد نمايش به را خود شاعرانة نبوغ و ذوق است توانسته

 ديگري و اوست آزادمنشي و آزادگي يكي .برشمرد برايش توان مي او آثار مطالعة با
 )ص(اكرم رسول حضرت چون دين بزرگان از منقبت و مدح و نعت در كه اصيخ عرفان

 آزادگي علمي، مقام همه اين  باكه دريغا .است داده نشان خود از …و )ع(علي حضرت و
 درصدد مقاله اين در .است اندك او از ما العاتاطّ هنوز فرزانه، حكيم اين عرفاني و

 از يو عرفان و آزادگي در كه اين نتيجه .ايم مدهبرآ او عرفاني و آزادگي مقام دادن نشان
  .باشد مي هجري دوازدهم قرن لاو ةدرج سرآمدن
  .عرفان .آزادگي .ايران به افغانها حمله .هجري دوازدهم قرن .الهيجي حزين :كليدي واژگان

مهمقد  
 ةعرص تاز هيكّ ايران سرزمين در مالحظه قابل و نامدار شاعر دو هجري دوازدهم قرن در
 شاعر اين .١باشد مي الهيجي حزين علي محمد شيخ آنها از يكي كه اند ادب و شعر

                                                   
  . تهران,عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور  ∗

 .٢٥١ ص ،تاريخ ادبيات ايران ن،براو ادوارد  .1

 



 ٣٦٤  قند پارسي

  

ه  اشارالغرايب مخزنمؤلّف كتاب 
هر شهر و دياري  كند كه حزين به مي

گزيد  رفت و اقامت مي كه مي
ديدن علما و دانشمندان آن شهر  به
رفت و مورد احترام مردم واقع  مي
او  ي غير مسلمانان نيز بهشد و حتّ مي
 .نگريستند ديدة احترام مي  با

 در معتبر و مهم اسناد از كه گذاشته بجا خود از مختلف علوم در ديمتعد آثار بزرگوار
 كدكني شفيعي دكتر آقاي .باشند مي ايران به افغانها حملة بار اسف و پرآشوب ايران
  معتقدند عارف شاعر اين دربارة
 و است ذوقي و فكري استقالل واجد او”

 و رتفكّ تاريخ كه عصري در استقالل اين
 خمود و جمود سراشيب در فرهنگ
 روزي اگر .گرانبهاست بسيار افتاده،
 و اسالم جهان در رتفكّ مبسوط تاريخ
 تحرير و تدوين زبان فارسي اقاليم بويژه
 فصلي گفتگو بي الهيجي حزين گردد،
 خود به هجري دوازده سدة رد را مشبع

 تا حزين احوال و آثار از ما بيگانگي و دوري افسوس …داد خواهد اختصاص
 تشخصي جنبة ترين شناخته گويا كه ـ او شاعرانة سيماي يحتّ كه آنجاست
  .١“است شده مغفول بسيار ـ اوست
 اييآشوبه و افغانها حملة خودش گفته به كه است سروده نيز شعر ديوان چند حزين

 شيخ ادبي هاي تاليفع تيمد براي آمد، وجود به حمله اين اثر در اصفهان شهر در كه
 كشكول شبيه حدودي تا كه را ادبي مجموعة يحتّ و است كرده فمتوقّ را حزين محمد
 حملة زمان در ديگرش آثار همراه داشته نام »العمر رمده« و بوده عاملي الدين بهاء شيخ
 عالوه زودتر كمي يا اماي همين در .٢است گشته ناپديد و رفته غارت به اصفهان به افغانها

 مدت از پس و خود، شعر ديوان ميندو نامه، فرس نام به كتابي و فلسفي تفسير چند بر
 چهارمين خودش گفتة به سرانجام و .٣است كرده تصنيف را ديوانش سومين كوتاهي
  :ساندر مي اتمام به هجري ١١٥٥ سال در را ديوانش
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٦٥

  

  ١سپري چارمين ديوان نسخه گشت كه  بود هجري پنج و پنجاه و يكصد و هزار  
  :كرده اشاره گونه اين برانداز خانمان حملة اين به الهيجي حزين

  .٢“شد عارض صعب بيماري مرا ةمحاصر اماي اواخر در هالقصّ”
 چه تا او عرفان و آزادگي عظمت كه هستيم سؤال اين پاسخ دنبال به مقاله اين در
بيش بايد آزادگي و عرفان پايه اين  باشاعري كه است باور اين بر نگارنده است؟ حد 
 اين خداشناسي و عرفان بزرگان و انديشمندان چگونه كه بدانيم تا شود شناخته پيش از
 خود و داده نشان ديگران به را كمال راه دمتعد آثار خلق و اشعار سرودن  بابوم و مرز

 پرداخت، خواهيم بحث به مقاله اين در چنانكه اند، بوده آن عيني و عملي مصداق
 بعد يحتّ كه داشته اسالمي عرفان از اي پايه آنچنان الهيجي حزين شيخ كه ديد خواهيم

 حيات زمان در و است، بوده جهان رندان احترام مورد آرامگاهش نيز مرگش از
 مالقات سرزمين آن سلوك و سير و عرفان بزرگان  باكرد مي سفر كه هرجا نيز پربركتش

 ساكنان اكثر شهر، يك در اقامت از بعد يحتّ كه بود اي گونه به او عملي سيرة و كرده مي
 خود افتخار را او  بامالقات و نگريستند مي احترام ديدة به او به شهر آن مردمان و
 كردند مي آمد و رفت او خانة به فقهي سؤاالت پاسخ كردن پيدا براي يحتّ و دانستند مي
 .است آمده مي حساب به عارفان تربيت براي خانقاهي مانند او خانة گويي كه جايي تا

 سير عاطفي، و روحي حاالت دربارة »الشعرا مقاالت« كتاب در شيرقانع ميرعلي چنانكه
  :نويسد مي چنين هجري دوازدهم قرن بزرگ عارف اين زندگي و سلوك و

 كار به تمام اهتمام الدوام علي اماي ليالي، قيام و مدوا صيام به الهيجي حزين شيخ
 كافي، تصوف در و وافي علوم ساير در .زيست مي مرتاض و موفق غايت به داشته،
 خرج ماهانه روپيه هزار گويند شده، پيدا كلي ارادت خدمتش در را پادشاه شاه محمد

  .٣يافته رتقر خانقاهش
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 ٣٦٦  قند پارسي

  

 اندكي اصفهان به مهاجرت از پس و بوده النگي اهالي از اصالً الهيجي حزين پدر
 اين عظمت و شهرت از بخشي .گشايد مي جهان به چشم الهيجي حزين شيخ ،بعد

 افغانها آشوب از قبل ايران اوضاع معرفي در هجري دوازدهم قرن وارستة عارف
 بعيدت از بعد سال ٢٠ به آن شنگار تاريخ كه نوشته »االحوالةتذكر« نام به كتابي .باشد مي
 افغانها حملة از قبل ايران، خوب بسيار اسناد از كه .رسد مي هندوستان، به كشورش از
 برهة اين تاريك هاي گوشه از اندكي توانسته و باشد مي هجري دوازدهم قرن در

  .بزدايد را دوره اين هاي تاريكي و دهد نشان را تاريخي

  الهيجي حزين آزادگي
 در افغانها آشوب از قبل اندكي ـ خودش گفته به ـ يالهيج حزين شد گفته كه طور همان

 ١نهد مي انحطاط به روي اش بيماري آنكه از بعد و شود مي دچار صعب بيماري به اصفهان
 آباد مخر چون ايران مختلف شهرهاي از سال ده تمد در و كند مي مسافرت اصفهان از

 ديدن گيالن آذربايجان، ن،كردستا مشهد، كرمانشاه، شوشتر، دزفول، نهاوند، لرستان،
 سيمقد اماكن از نيز تمد همين در و گزيند برمي را تهران در اقامت سرانجام و كند مي
 بازگشت راه از و گيرد مي پيش همكّ سفر كرده، ديدن عراق سةمقد اماكن و بغداد چون
  :گويد مي هافتاد آنجا به گذرش بعد ماه شش كه شيراز مورد در كند، مي بازديد يمن از نيز

 پريشان را آنها منسوبان اوالد از جماعتي نبود، برجا كسي من دوستان همه آن از”
  .٢“يافتم سرانجام بي و حال
 اروپايي كشتي يك  باآنجا از را خود تا شود مي عازم اسبندرعب و الر به شيراز از

 و شود مي كشتي سوار هندوستان عزم به سرانجام و رود مي كرمان به بعد برساند، حجاز به
  .گذراند مي كشور آن در را خود عمر بقية

 مسافرت همه اين پس سنگ، گران شاعر اين آزادگي و جويي آزادي روح نبود اگر
 ايران اديبان و شاعران سفر هجري دوازدهم قرن در كه آنجايي از است؟ بوده چه براي
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٦٧

  

 اين هند به سفر براي اديزي بسيار تفاوت بايد اساساً ولي بوده مرسوم و معمول هند، به
 حكمت يعني ،»المؤمنةلضا ةحلكما« مصداق به كه چرا ،شد قايل ديگران  باآزاده شاعر
 .گشت مي حق معرفت و حكمت و علم كسب دنبال به او ،١است منؤم گمشدة

  :افغانها حملة مقارن خودش اعتراف به
 خانه در آن ةتتم و بودم ساخته قمتفر نيز را كتاب دمجلّ هزار دو قريب”
  .٢“رفت غارت به
 همين او عرفاني سلوك و سير و معنوي معرفت كمال و وارستگي آزادگي، در
  :كه نويسد مي »ديده مردم« ةتذكر كتاب مؤلّف كه بس
  .٣“گذراند مي اميرانه را خود زندگي فقيري، لباس در الهيجي حزين شيخ”

  :گويد مي كه افتد مي الرحمه عليه سعدي شعر اين ياد به انسان كه
  ٤صبور گدايي اندر اميدش به  ورـنف اهيـپادش از گداياني  

 رفت مي كه دياري و شهر هر به حزين كه كند مي اشاره الغرايب مخزن كتاب مؤلّف
 واقع مردم احترام مورد و رفت مي شهر آن دانشمندان و علما ديدن به گزيد مي اقامت و
  :نگريستند مي احترام ديدة  بااو به نيز مسلمانان غير يحتّ و شد مي
 در سرمه جاي به را پايش خاك مسلمان، چه و هنود فرقة از چه بنارس اهل”

 آن به و رفتند مي شيخ زيارت جهت نزديك و دور از مردم و كشيدند، مي چشم
 مباهات جاي الواقع في .ام دريافته را شيخ صحبت شرف من كه كردند  مي مباهات
  .٥“هستند الزيارت قابل كه كسانند همين كه چرا است،
 و رفت حال در بنارس شهر و هند مهم امراء و شاهان كه اند نوشته خينمور يحتّ
 و جاه، جم چون شاهاني يحتّ دانستند، مي مغتنم را او  بامالقات و اند بوده او خانة به آمد
شجاع شاه ابنو ولهالد:  
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 ٣٦٨  قند پارسي

  

گفتة ادوارد براون اگر دو  به
شاعر برجسته در قرن دوازدهم 

شك يكي  اشند بيوجود داشته ب
 .باشد از آنها حزين الهيجي مي

 حاضر خدمتش به شهر آن اعزّة بود، مقيم آنجا در شيخ حضرت كه هنگامي در”
 نيز مرحوم ولهالد شجاع ابنو و ـ ملكه خلداهللا ـ جاه جم پادشاه بودند، مي
 از هشت و هفتاد و يكصد و هزار در ]آنكه تا[ …بودند رفته شيخ مالقات به
  .١“روآورد بقا عالم به فنا دار

 دو در را حزين تيبلندهم و آزادگي نشانة
 در فارسي نويسي تذكره« ةنويسند اعتقاد به كه بيتي
 و شده سروده حزين طتوس »پاكستان و هند
 شده، نوشته قبرش سنگ بر خودش زيباي خط با
 است ذيل قرار به بيت دو آن و دريافت تواند مي
 را عشق بندگي و آزادگي اوج آنها، به هتوج  باكه
  :دريافت توان مي حزين كالم از

  مــدان ميـن رــگـدي ام ودهـب تــبـمح دان انـزب
 اينجا شنيد پيغامي دوست از گوش كه دانم همين

  دمـدي تگيـسرگش يـبس ماـيـپ ره ايـپ از نـحزي
  ٢اـاينج يدـرس شـايـآس االيـب رـب دهـشوري رـس

 اثر ٢٦٥ تعداد به و كند كسب را خود زمان فنون و علوم تمام توانسته حزين اينكه
 گوناگون هاي رشته در او اتتأليف .دهد يم خبر او آزادگي روح عظمت از كند، خلق
 منطق، اخالق، تاريخ، رجال، كالم، فلسفه، مخصوصاً بوده، خودش روزگار علمي
 مشاهده آثارش و او در كه علمي مقام همه اين  با…و اصول فقه، حديث، تفسير،
 خاطر به نيست حاضر هرگز مثالً كه شود مي ديده او در آزادگي روح آنچنان شود، مي
 حقيقت اين چنانكه بپردازد، تزوير، و زيور و زر خداوندان مدح به عمر روزة دو ذرانگ
 و ديوان توان مي كه جايي تا كرد مشاهده توان مي او ديوان اشعار و اتغزلي اكثر از را

 حزين وقتي مثالً چنانكه ،ناميد آزادگي خزانة و آزادمنشي گنجينة الحق، را او اشعار
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٦٩

  

 دردي بي و موجود جهالت درد بيشتر دردش نالد، مي خاكي لمعا هاي ناروايي از
 او و آورده درد به را شاعر دل آن، آتش هاي شعله كه دردي است، بوده روزگار مردم
 دردش اين براي آرامشي و تسكين را آن و برد مي پناه عشق به درد، اين درمان براي
  :داند مي

  است من هم درمان و من درد كه است عشق
  تـاس نـم انــمـاي و نـم رـپي و نـم نـدي

  مـنـك هـچ مـانـشـفـن وـم رـه نـب از ونـخ
  ١است نـم انـج رگ در زهـمـغ رـتـشـن آن

 را روزگار نابسامان و آشفته اوضاع كه زند مي موج درونش در آزادگي آنچنان
  :گيرد مي مسخره به گونه اين

  تـاس تادهـاف انـمي به گرفيـش بازي  تـاس تادهـاف يانـماك به كيان ز نوبت  
  ٢است افتاده زنان دف به زدن شمشير  نشاط ز دـرقص لهـسف سپهر كه شايد  
 عنوان به آنها از و است درنداده تن اش نفساني تمايالت و ها خواسته به هرگز

  :است كرده ياد »غبارآلوده«
  ردـمگ ارآلودهـبه و دي هـب زـرگـه  ردــمگ ودهـارآلـتعـمس به رــده در  
  ٣ردـمگ ودهـبارآلـغ نــاي به ارـزنه  حزين است غبار مشت تو ره در تن  

 نوعي را خود عصر مردم  بازندگي خودش، نفس عزت و آزادگي عظمت دليل به
 چنين شيشة و آيد سنگ بر حيات ميناي كاش كه كرده مي آرزو و دانسته عار و ننگ

  :شود شكسته عمري
  آيد سنگ بر كه به ات،ـحي نايمي  آيد رنگ رخم بر كـاش ز چند تا  
  ٤آيد ننگ مرا آسمان يك زير در  روزـام دگانيـزن هـانـزم قـخل با  

  :است ناليده گونه اين آن نابسامان اوضاع و روزگار نامردي از
  شدند يرـش تـصف سگ ازانـب روبه  شدند چير حق لـاه بر كيشان باطل  
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 ٣٧٠  قند پارسي

  

  ١شدند پير وس،ـبواله طبعان كودك  ردندـك اـمسيح امـن ان،ـش و الـدج  
 فن اهل اعتقاد به كه بدانيم است الزم كرديم ذكر او از كه آزادگي مقام همه اين با
 ٢كرد قلمداد بينشمند دانايي آن از مهمتر و خواند ذوفنون دانشمندي بايد را حزين
  .٣“است فكري و ذوقي استقالل داراي” او معاصرين اعتقاد به

 چه مردم اقبال به توان مي فرزانه دانشمند اين دهمتيبلن و آزادگي داليل ديگر از
 نويسندة اعتقاد به چنانكه كنيم، هتوج مرگش از بعد يحتّ او، به خواص چه و عوام

 شود مي عام و خاص بخش تعزّ و جاذب آرامگاهش نيز او رحلت از بعد العالمةحتف
 بر پنجشنبه و دوشنبه هر و انام زمرة مطاف )بنارس( كفرستان آن در او بارگاه” :چنانكه
  .٤“است انبوهي و ازدحام عجيب ار،زو او مقبرة

  الهيجي حزين عرفاني مقام
 .باشد نداشته عرفان بوي و رنگ كه شود مي ديده بيتي كمتر نامي عارف اين اشعار در

 و شيفته الهي عرفان و اهللا معرفت به آنچنان شاعر اين كه باشد اين دليلش شايد
 اين واالي مقام همين به هتوج  با.كند فكر توانسته نمي آنها به جز كه بوده مند هعالق
 هاي عبادتگاه در يحتّ بگويد كه كند يم مباهات خود به افتخار  باكه است وارسته عارف
 قلم  باكه عرفاني مطالب همه اين از افتاده راه فريادي و غلغله هم، آسماني كرات
  :شود مي بيان من شيواي

  ٥نوا را تو كلك ني بود رسا بس از  لهـغلغ الكـاف عـصوام رد تادهـاف  
 خداپرستي و عرفان و تمعنوي گنج وارسته، عارف اين بخش جان كلك نواي يحتّ

  :دهد نشان را الهيجي حزين عرفاني مقام واالترين تواند مي همين و دارد خود آستين در
  ٦است آستين در اش معني گنج كه  است حزين بخش جان كلك نواي  
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٧١

  

 حضرت يعني جهان انيعالم سرور وصف در بينيم مي او اشعار ديوان به مراجعه با
 مطلع تجديد بار چندين آنها از بعضي در يحتّ و سروده غرا قصايدي )ص(اكرم رسول
  :مطلع  بااي قصيده در مثالً و .است كرده

  ار الم پشت كند شاداب كه گريه كو  را تمـس خار انـج رگ با بود وندـپي  
 پيشواي درگاه و درآورده استغنا دامن در پاي تجريد، مغيالن صحراي در حزين

  .است ساخته خويش جبين محراب را  ـ)ص(اكرم رسول حضرت ـ عجم و عرب
 بزرگوار آن وصف در سرايد مي اشعاري )ع(علي حضرت وصف در كه هنگامي

 رهرويان نظر از او، اعتقاد به كه آورد مي» الوال منهج« نام به زير مطلع به غرا اي قصيده
  !نيست بيگانه عنوان، اين محبوب، كوي سالك آن سالكان و عشق كوي

  الوال منهج نهم دهـقصي اين نام گر  عشق رهروان نظر در نيست بيگانه  
 نهفته ديشب صبا كه گويد مي مطلع، تجديد بار چند از بعد قصيده اين ادامة در

 حضرت ستايش به و فروبرده جيب به سر نچهغ مثل چرا كه است دميده دلش گوش بر
 عارفان عارِف آن از و پردازد نمي باشد، مي سا عرش تاج او زائر پاي نعلين كه )ع(علي
 ،»سرا هردو لواي صاحب« ،»ولي علي« ،»جلي حجت« ،»نبي نفِس« چون عناويني با
  :برد مي نام …و »اوليا شاه«

  گـوش دلـم دميـد      ديشب صبا نهفته بـه    
  ســت ور تـو بهـار شـكفتگي   طبـع سـخن  

  سر كن ره ستايش شاهنشهي كه هست    
 يـلـت جـي، حجـبي، علي ولـس نـنف

  نافة مشكين گـره گـشا      ات ز   كاي خامه 
  اي چـرا  جيب فرو برده چون غنچه سر به  

ــا   ــرش س ــاج ع ــر او ت ــاي زائ ــين پ   نعل
 ١اه اولياـرا شـردو سـواي هـب لـصاح

 خداوند كه گويد مي او به خطاب ،)ع(علي حضرت وصف در قصيده، همين ادامة در
 اي آيه عنوان به را اليك اُنِزلَ ما بلّغ تبليغ و دوخته، »انّما« فاخر لباس تو، كبريايي قد بر
 أتي هل معروف آية خداوند كه بس همين تو كبريايي عظمت در و داده، قرار تو شأن در
 تو آنهم و داشته مرد يك هاتن دين ميدان ـ معروف زمان آن در ـ و زده رقم تو نام به را

 اثبات به ذوالفقار، الّا السيف علي االّ الفتي برهان در قضيه اين كه طوري به اي بوده
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 ٣٧٢  قند پارسي

  

 گشاي برقع و كرده خطاب الغطا كاشف العوارف، عارف را او كه جايي تا است، رسيده
  :است دانسته حق نشينان پرده

  العرش دوخته است   خياط قدرت ملك  
ــغ اســت ز  ــغ بلّ ــي تبلي ــو آيت ــأن ت   ش

  غيـر تـو      مردي بـه   هميدان دين نداشت  
 ق توييـنان حـنشي برقع گشاي پرده

ــا   ــشريف انّم ــو ت ــاي ت ــد كبري ــر ق   ب
  ١توقيع كبرياي تـو تنزيـل هـل اتـي         

   برهـان الفتـي     ه به ثابت شد اين قضي  
 ٢طاـالغ فــوارف يا كاشـالع ارفـيا ع

 ياد او از وقتي نويسان كرهتذ اكثر كه است بوده او عرفاني واالي مقام همين اثر در
 هيچ به او نياوردن سرفرود و كنند مي ذكر را او واالي بسيار نتدي و تقدير كنند مي

 انسان يك زندگي از نشان نيز دوست حضرت و دل كعبة آستان بندگي جز آستاني
  .دارد كامل،
 است »دل« او عشق كعبة زيرا باشد، نمي گل كعبة از دارد شوقي و عشق اگر او مثالً

  :دارد نگه را ادبش بايد كه
  ٣را ادبش نگهدار تـاس قـعش كعبه دل  نيست گل كعبة كشش از حزين تو شوق  
 ناقوس دل كعبه بام بر است، كرده مغان پير در فرساي سجده را جبين كه آنجايي از
  :است فراخوانده افتخاري چنين تماشاي به را همگان و درآورده صدا به را ترسا

  ٤را ترسا وسـناق مـزن مي دل ةكعب امـب به  كردم مغان پير در فرساي جدهس را جبين  
 غزل يك از هايي بيت به آيد نموده بيشتر وارسته عارف اين عرفاني مقام بلنداي تا
 از فراختر ميداني كه ـ را او ديوان عرفاني ديگر ابيات تحليل و سپاريم مي دل گوش او
را خود ذيل غزل در .گذاريم مي وا يگرد فرصتي به ـ طلبد مي مقاله يك حد 
 خم ميكدة كش پيمانه اند، سرشته را خميرش عشق، غم و درد  باكه ناميده »قدس طاير«

  :باشد مي صفدر حيدر و قدر سلطان پير، هادي، )ع(علي حضرت است، غدير
 ٥پيمانه کش ميکـدة خم غديـرم  دنبال خماري مستي مرا نيست به  
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  عرفان بلنداي بر آزاده شاعري الهيجي حزين  ٣٧٣

  

  گيري نتيجه
 .باشد مي هجري دوازدهم قرن بنام آزادگان و عارف شاعران از الهيجي عليمحمد شيخ
 شك بي باشند داشته وجود دوازدهم قرن در برجسته شاعر دو اگر براون ادوارد گفتة به

 نشان دمتعد علوم در دمتعد آثار خلق  باشاعر اين .باشد مي الهيجي حزين آنها از يكي
 اين هم دليلش و داشته استادي و مهارت ويشخ عصر علوم تمام در كه است داده
 سياحت و سير در علمي و عرفاني مقامات كسب جهت را عمرش سراسر كه است
 حساب به عصر آن اركان از هجري دوازدهم قرن انديشة و فكر حركت نظر از .بوده
 مردم خاص و عام احترام مورد رفته مي هركجا .است سروده شعر ديوان چندين .آيد مي
 علما  با.است نداشته )ع(علي حضرت چون عارفي بزرگان از پيروي جز مسلكي و هبود
 پيامبر طهارت و عصمت پاك خاندان به و داشته شد و آمد خويش عصر دانشمندان و

  .است داشته خاصي ارادت ،)ص(اسالم گرامي
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