
  ينرفالعا عرفات  ٣٨٧

  العارفين  عرفات

العارفين مشتمل بر دو جلد در مركز ميكروفيلم نور در خانة فرهنگ   از عرفاتيا نسخه
خط ريز  ه ضخيم و ب بسيارنسخة نامبرده. نو، موجود است جمهوري اسالمي ايران، دهلي

 در زمينة تصوف و معرفت و م کتابت گرديده است و ۱۶۸۹/ه ۱۱۰۰نستعليق در سال 
نسخه، فانه أسمت. رسد ينظر م  بهات مهم و پرارزش سلسلة قادريهتأليفسلوک يکي از 

  .داردبسيار  يافتادگ آخر خورده و از کرم
 مؤلّف ساکن دهلي بوده ن کهيجمله ا  نوشته، ازيدربارة خود مطالبگاهي  گاهمؤلّف 

  .زندگي کرده است يتمدو در بدايون هم 
 بايزيد هندي محمد ابوالفضل الدين شود که مؤلّف جمال  مياز مطالعة متن پيدا

  :طور است اين آداب تي رعاالقاب و  باقادري بوده و نام مرشد وي
, العالم شيخ شيوخ, العالم قطب, العارفينةحج, الکينالسةقدو, الصالحينةزبد”

  .“قادرينتهن  ءالدينبندگي حضرت شيخ بها, نصر  ابيالدينرينص
, خانة پدر او آمد هزيارت کرد و وي روز ديگر بمؤلّف در نه سالگي پير خود را 

 اين ردعالوه  هب. تا سال بيست و يکم در خدمت مرشد خود بوده استپس از آن مؤلّف 
نويسد  ميدربارة شيخ. شناختندمستغرق شده که پدر و پسر يکديگر را ن قدر ت اينمد:  

وجود  ت که بان روز که فقير سرارادت بر آستان سعادت نهاد و مالحظة وق آاز”
  .١“هرگز اظهار گراني نگرد… و هجوم فقر او مساکين… کثرت عيال و اطفال

 تأليف  دريو.  در فصل بهار آغاز کرد و برگشتهمؤلّف اين کتاب را از سفر کابل
  . استفاده نموده استللّغاتا  و فرهنگ جهانگيري و کشفللّغاتا منتخب از
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ف خود مؤلّ  بها آنچه مربوطام. اشدب  ميعرفات پر از قصص و حکايات گوناگون
  :گردد  مياختصاراً درج ذيل, کند  ميتاريخ و فرهنگ اين کشور امثال  بهاست يا

  … را تراچي نام خشت پخت پز در موضعي بودالدين  زمانه مستعال شمس:۶۷ ص
يکي , کعبه روانست يکي به. مناجات اشان يکي تجربات افتاده يکي به ”:۹۹ ص

. يکي جز حرف و کتاب نراند, يکي جز خورد خواب نداند.  استکنشت دوان به
يکي , انجمله يکي دزد في. يکي بر شراک کمربسته, يکي در خير خلق نشسته

  .“يکي شامانست, يکي در ستوده. پاسبانست
  :نويسد  دربارة خود مي:۱۰۶ ص

مذهب وي چنان بود که آدم را در عيب و علّت , فقير که مشتهد تقدير است”
کم . در سفاهت وي نشود, بر کراهت وي نرود. از ذيب و ذلّت نه چنيد, بيند مين

کسي … از گرد, اگرچه بد کشايد, از گفت نه رنجد. دم کس نجويد, کس نگويد
بر جبر کس . اگرچه بدخواه بود, از سرکس فاش نگويد, نسنجد اگرچه بد نمايد

  .“چه زکام دانداگر, بر طعمه گره نزند, اگرچه بدراه بود, تالش نکند
شمار موالف است  العارفين در داشتن اباعيات و مقطّعات بي يکي از مزاهاي عرفات  

بعضي از آنها درج ذيل . گنجانيده شده است» ١الهام قدسي«که تحت عنوان 
  .گردد مي

چنانکه حاصل , حاصل علم عمل بود و حاصل عمل فهم باشد, دانش ”:۱۰۸ ص
ميوه , درخت که ميوه ندارد خار است. ذّت باشددرخت ميوه بود و حاصل ميوه ل

  .“که لذّت ندارد بار است
دويم را سحير نفشان , يکي را نشير نام دارند. دو پرتوامان برآمد…  در شهر:۱۲۶ ص

  …“نهادند
خدمِت حضرت  مرا به… محمد صالح نام جواني در دهلي کهنه وطن داشت ”:۱۲۶ ص

. يک دعاي حضرت شيخ دارد خالصي ما هردو بهکه , شيخ اباعبداهللا عبدالرزاق برد
العالمين حضرت شيخ  خدمت حضرت شاه پدرش محمد صالح را در جنجانه به
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يا شيخ عبدالرزاق فالني مرد عالم را که در : گفت… برد… اباعبداهللا عبدالرزاق
  …“يا شيخ عبدالرزاق آن مرد منم: گفت… داني؟ مي, سرهند داشت

مطلوب وي همه . غم خداوند بردي دام بود, چاشت و شام بودهرکه در غم  ”:۲۰۴ ص
  .“يا نان در کام نهد يا جان را کام دهد. الجرم گردان گروانست, آب و نان است

 گفت … روزي جوان پيش وي آمد. در يکي از بالد هند قدردان مرزباني بود:۲۱۳ ص
نام  مرا دل نور فقير را نقش ۳۷۶نام است و خطّة ناگوار مقام است  مرا دل نور
  .ة ناگوار مقام استاست و خطّ

  :در صفحات گوناگون اين تأليف نقش زير هم داده شده است
  خال   فقر  سالک  شريعت  جهل

  شد    
  محمد    

  سالک مرشد محمد    سالک مرشد محمد
  قهر  فقر    فقر  ترک

 موت تصور, تلقين نمود … مشهي… فقير را نقش نخستين که حضرت شيخ:۳۷۶ ص
  …بود

 صفات ة مجموع…رت قدسي درجات حضرت شيخکه ندالحمدهللا والمنت  :۳۷۲ ص
مالحظه ,  اذان روز که فقير را سرارادت بر آستان سعادت آمد…ي استمحمد

  “…تيشة چرخة او را راست کردي  به,اي را محتاج ديدي است که اگر ضعيفه
وزي شيخ  ر…بود  مينمود که حضرت پيوسته در کسب اخالق  ميفقير را ”:۳۴۴ ص

 گدائي و حلت گروهي که دستفرمايند در حرمت   ميابوالغيث نحوي التماس کرد چه
  .“پيش کنند و بر نام خدا فرياد زنند

  “…تي جويبار اشک بر عرصة چهره مداح رفتيشهرخاني را رخ از مد هب ”:۴۶۰ ص
  “…مردي مبارز بود,  رحمت شدپدرم که محلّ ”:۴۹۱ ص
  “…رفتم  مي در راهدر سفر کابل روزي ”:۶۳۴ ص
 صاحب … بعد از فراع طعام.فقير شبي در مجلس يکي از بزرگان بود ”:۷۲۲ ص

  “… افتاد…فاقدو عزيز ديگر از نشست فقير را نيز اتّ  بامجلس
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  “…جمال  با وزير او را پسري.در هندوستان ملکي نامدار بود ”:۸۳۳ ص
جمعي   باحرار ترک, ت فتح اسالم در دهلي يافمحمد الدين چون شهاب ”:۸۶۷ ص

 حرار … قومي از قطاع راهش گرفتند…وکالت فرستاد هسپاه زبان اجمير ب
 صالح نام جواني محمد …ندهعرض سلطان رس ند هدهلي آورده ب.  افتاد…بزخم

  .“وزارت فرمودمرتبة  ه را بمحمد … سلطان…جمعي باز فرستاده  بارا
زاده  ملک. ام دختري داشتيفه نضع] گجراتي[ ملک محمود گوجراتي :۸۹۹ ص

  …رسائي فرستادسورت 
 در خدمت بندگي حضرت تعلّقترک  هبنتهن  الدين بندگي حضرت شيخ نصير:۹۲۳ ص

زاق التزام يافتشيخ اباعبداهللا عبدالر…ار ديگر را در زاق حضّ حضرت شيخ عبدالر
 … را دو جويه خشک شام گاه فرستاديهن الشيخ نت…م داشتيطعام و آشام معظّ

ةوج هياران بزاق التماس کرد که روزي شيخ ابوالبرکات از حضرت شيخ عبدالر 
  … دارد و مبرزوي شيخ نتحص ندارد…اب ديگرجمبارک از آنچه دربارة اح

ع يض ح… شاعي ني نام زميندار ناگور… مرزبان دهلي بود…شاه عالم نام ”:۹۳۰ ص
  “…کرد

 آن علم چيست که جهل .خدايا آه جهل چيست که علم شمعدان اوست ”:۳۷۶ ص
. چه نور است ظلمش درنگيرد, نور در نميرد  باچه ظلم است که, خانمان اوست

  .“نيش نستيزد  باچه هستي است که, ستي است که از هستي نگريزديچه ن
آن دماغ . روغن و فتيله خانه را نوراني کند آن چراغ کيست که بي, خدايا” :۳۸۰ ص

آن ديده که است که دنيا .  را امتياز دهد مشکديده و شنيده سير و کيست که بي
 مليح کجاست که طعم ناچشيده را ازآن خرقه . قلب و سره بشناسداز  ناديده را

آن دست چيست که کوه ناسنجيده را در بلة فهم بردارد و آن پاي کيست . دريابد
  .“که لوث ناآلوده را از خود بگذارد

صار کدام است؟ ام است؟ و مالک حچه ناين حصار را :  پرسيد…سالک” :۳۸۳ ص
جواني است فرخنده و . عنان نام حصار است و آزاد نام حصار دار است: گفت

شهردار مطبوع . دلرباي, آساي دل ساز مرهم, پرداز مهرآميز غم, انگيز غربت, گو شيرين
  .“آب اين شهر ناشمار است, است نان اين شهر آبدار. و شهر بر مرفوع است
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حجره معتکف . اهل توحل نوازند و هنگامه فضول پردازندنند که اکثرا ”:۴۱۸ ص
از کشف و خوارق , خرقه آرايند  بهخود را . برگزينندةٰنشينند از صوم و صلو

مهمان . گردشان گيرند و قول شان پذيرند, خلق را که روي در احتياج بود, بکشايند
بطون  بر,  شوندآنان نيز غره هجوم. تضرع و خضوع دم زنندب ,خود رجوع کنند

آخرش که پرده . کافي مهمات گويانند, الحاجات خوانند خود را قاضي, خود نروند
, دانسته شود که چون طبل غازي همه پوشند. خراز از پوست شير برآيد, بکشايد

  .“اند جلوة شعال رنگين, اند نغمة خلخالي روئين. ستند از جو چون کاسة هند و
بيند که عبديت روان   نمي شيي…حضرت شيخ خودفقير از ديدة مبارک  ”:۵۹۶ ص

,  معين را که بر روي آدم داردةمعبد, که در بتخانة انانيست ايستاده, کردن نفس را
  .“ت تمرد رجم شيطاني نخوردعلّ هتا ب, کند  نميابروي تواضع خم

آن چه . که غوطه نخورده از تک دريا نشان دهد,  آن چه غواص است,خدايا ”:۵۹۶ ص
صحرابيان دهداح سي ؟است که قدم ننهاده از حد“  

, اوست؟ آن چيست که خاک ازو برآيد  آن باد چيست که باد در دهان,خدايا ”:۸۳۳ ص
  “آن خاک چيست که آن ازو بزايد؟

آن خواجه چيست که , خواجه غالم است آن بنده کيست که بي, خدايا ”:۹۸۷ ص
آن مکين چيست که , اب استمکين خر بنده ناکام است؟ آن مکان چيست که بي بي
آن خراب چيست که , خراب ناشاد است چيست که بي مکان سرابست؟ آن آزاد بي
چيست که آن هست , نمايد  ميهست آباد آباد است؟ آن نيست چيست که بي بي
  “يابد؟  نمينيست بي

عصر در آب  جوانان هم روزي با… فقير را مدتي قسمت در بدادن داشت ”:۱۰۲۲ص
… اين مرد که شوهر من است مار گزيده: گفت… زن… وي ديديم… بازي بود

  …“ من زنده شودةمرد. برم در فالن موضع که افسون گري باشد مي
دست و , فقير را مالحظه رفت که در آنچه زبان صورت حرف برآوردي ”:۱۰۳۲ ص

 چشم و دست برنداشتي, و گاهي هرچند متکلّم شدي… بنگاهش… ديده بحر گست
گويي , شاديگقدم سبکتر نهادي ده آه سرد , مسجد آوردي ه روي بهوقتي از حجر

: فرمود… روزي عزيزي پرسيد… تا صدمه آن بر زمين نزند, تند زمين نمي
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, سرهاي ارجمندان است, همه تنهائي دوستان است, خاک که در پاي من است اين
دمه سخت تا ص, سبک پاي بايد رفت, باد اگر در رفت راه ناگزير است. هم جيانند

گان  امروز که بر خاک خفته. بر زمين نخورد و بر سروپاي آسودگان رنج نبرد
  .“فردا از وي شان منفعل نشويم, گستاخ نرويم

  …“ خاک سپردندةو بداي, در شهر دهلي زني را بچه از کنارش بردند ”:۱۱۱۷ ص
  “…عمل در انتقال رفع داشت… در شهر اهللا محمد نام بادشاهي بود ”:۱۲۰۹ ص
ابوالخير نام … يکي… گجرات رفتند  بهاز دهلي… پنج نفر لشکري ”:۱۲۹۵ ص

  .“دهلي کردند مراجعت به… بود
عبارت ظاهر دم  بي… مجموعة اوصاف محمدي است… حضرت شيخ ”:۱۳۰۹ ص

  .“قدم بر زمين ننهادي, شادينگ
ف آنها را  فراواني آورده شده كه مؤلّرباعياتدر اين تأليف عالوه بر نثر، قطعات و 

گفت بلكه فكرهاي  شود كه مؤلّف غزل و قصيده نمي معلوم مي. قدسي گفته است الهام
  .نمود  خود بيان ميرباعياتصوفيانه و عارفانه را در قطعات و 

  :شود طور نمونه چند قطعه و رباعي نقل مي به
  :٤ص 

  اي معـذور    چرا چو تخم معطـل فتـاده        منم كه نخـل تـو انـدر نهـاد تـو دارم         
  شود معمـور  كه عالم از سر شاخ تو مي       برآ ز خاك خرابي و دست و پا بـر زن          

  :٧ص 
ــو   ــة ت ــه آه و نال ــم ك ــزن ك ــراق م ــام اســتحــريم را ز چــ  دم ف   را اينهمــه در و ب
  اي كه برافتد خـداش ناكـام اسـت          ز خانه   مگو ز وصل كه مسمار گردد اين در و بام        

  :٩ص 
  ز لوح مكتـب مـن جـسته بـر زبـان آيـد               ازيــن كــالم و تكلّــم كــه محرمــان مــرا 

  هـاي درر شـاد و شـايگان آيـد       چو قطـره    آنكه از زبان سحاب    است من لطف بحر ز
  :١٦ص 

  اي چشم نهاده تا بـرويم نگـري        كويم گذري   اي پاي گشاده تا به    
  كلّ مـن سـراغي ببـري        آنگاه به   از جزو خودم نخست آگـاهي ده      
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  :٢٧ص 
  خودي خود در انبـازم مـن        وز تو به    رازم مـن خود برافـ  خواهي كه ترا به  

  تو درسازم و برسازم مـن  چون تو به   خلق من راه ببـر      چون نغمه شود به   
  :٣٧ص 

  اين صوت و سخن را نه مجال گذر است           در حـضرت مــن كــه تنگبـار نظــر اســت  
  اين خطـره ميـان مـن و او راه بـر اسـت               آن را كه بخواهم كه برم سـوي خـودش         

  :٥٢ص 
  جزم هيچ عذرخواهي نيـست      عجز او به    به  بنده راهي نيـست   كه فيض مرا جز به     منم

  هيچ دستگاهي نيست   جهان  جز منش به   كه  دست كـرم بنـده را نگيـرم دسـت           چرا به 
  :٩ص 

ــوه   دان باشـي  اي جسته نشان از آنكه حق   ــستة جل ــي  شاي ــبحان باش ــاه س   گ
ــس   در علم وجـود و رسـم ايمـاي شـهود           ــق انـ ــود حـ ــياول بنمـ   ان باشـ

  :۷۹ ص
  کسي که يافت بعالم بخواند و سلطان شد       ســه حــرف تحفــة آدم بــصورت و معٰنــي
ــه   يکــي دويــد بــصورت بگفــت و آدم شــد  ــيد ب ــر رس ــد  دگ ــد و آدم ش ــي بدي   معٰن

  :١٣٤ص 
  كه ديد مـن ز چـشمت برنيايـد          ام با خويش محـرم  ترا زان كرده 

  و دم پرگـشايد كه آنهـم كافتـد      ست  زبان  مگو با جوجه گرچه بي    
  :١٦٦ص 

  اوصــاف خــود از بهــر تــو تعلــيم كــنم  خلـق تعظـيم كـنم       خواهي كه تـرا بـه     
  تـو تقـسيم كـنم    من نعمت خـود را بـه       خلق من قسمت كـن      تو حاصل خود به   

  :٢١٨ص 
  بر هر كه بـود تـشنه بريـزي در كـام         جـام  كه ترا آب زالل اسـت بـه    اي آن 

  د را مده از دست كه اين آب حرام        خو  دم آب تـو بـود       آن را كه حيـاتش بـه      
  :٢٣٠ص 

  در كون و مكان نقش تـو آبـاد كـنم          ملك خود شاد كـنم   خواهي كه ترا به   
ــز   ــدي برخي ــه دي ــا هم ــذّت دني   تــا دولــت ديــن بخــشم و آزاد كــنم  از ل
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  الهام قدسي
  ازو بخوان كه ز حرف تو بر زمين نرود          مكتب نو عقل پيـر تعلـيم اسـت          ترا به 

  تر است معلّم دران كمـين نـرود         كمين  و آگــه نــشد ز تعبيــرشوگــر زبــان تــ
*  

  چشم تـو نيـست      گوش و زبان به     ترا كه چشم به   
  قطره كـه درياسـت زانكـه قطـرة اوسـت        بگو به 

  اگرچــه بــيخ ز تخــم آورد ولــي تــو ببــين      
  كـه نخــل كليــه هــست و تخــم جــزوه اوســت 

*  
  ي برود راه عوام اسـت مست كان ره كه به    هــشدار دريــن ره قــدم هــوش فــزا زن
  بـود كـدام اسـت       از راه و سرچاه كه مي       مستي كـه رود در ره از آن هـيچ نبينـد           

*  
  روا بود چو ببيني كه چـرخ درنظـر اسـت            مــردم نمايــد از مــردم چــو دور چــرخ بــه

  ور اسـت   ديده  تو خود بگو كه چگونه فلك به        ور گـويي    ديـده   ولي چـو دور فلـك را بـه        

  :٧٢٢ص 
ــرا ز غر ــد  ت ــور بنماين ــو ح ــت چ ــة جنّ ــت     ف ــواني گف ــدار ار ت ــه ز دي ــو چگون   بگ

  اي اول دگـر نــداني گفــت  از آنچـه گفتــه   خود كني تكـرار     چو خود عبادت خود را به     
*  

   نشان و… نماند در تو ازين ننگ و نام و         چو فكر شاد و غم از هستي تو بيرون رفـت          
  خـاك نهـان      بمردي چو زر به    ولي ز خلق    خود تو زنده شدي گر ز خلـق وارسـتي           به

  :٧٣٧ص 
ــان  ــدر ك ــد جــواهر ان ــرا چــو كــوه بباي   چه حاجت است وگرنه چو سنگ بنـشيني       ت

  غبــار تيــره مــشو گــر کــه شــهرها بينــي  ها كه بشكفد گـل گـل        چمن  چو باد رو به   
*  

  بــــود پــــر روي او را روي آدم   مشو مرهون هر صـورت كـه او را        
  بـــود حيـــوان ولـــي در روي آدم  بسا آدم كه با حيـوانش خـو كـرد         



  ينرفالعا عرفات  ٣٩٥

  :٧٢١ص 
  ام  مپسند كه از سهو خود انداخته       ام  اين داد كه با اهل عقل باختـه       

  ام  سـاخته  كز بهـر تجـارب آينـه        آيينة غيرت است بـر اهـل نظـر        
  :٧٢٨ص 

  عشوة دم آدم كـه آب يـك نيـل اسـت             به  ناخن هركس كه پشت من بخراش       به مگو
ــصّة قا  ــام قـ ــر ايـ ــوان ز دفتـ ــلبخـ   است خون هابيل  دم ز  هر كه صبح روي  به  بيـ

  :٧٥١ص 
  كــه لعــل آتــشي از كــان آن بــرون آيــد  طمع چه داري از آن سنگ كان دهد آتـش   
  برون گريز گرت همچو خـون درون آيـد       ز آدمي كه درو جز سـگالش بـد نيـست          

  :٧٩٨ص 
  اسـت شان بنگر گر درون همه كـور        چشم  به  بــرون بــرآي ازيــن زنــدگان مــرده درون
  روح مرده را كور است     نفس زندة شان   هك  ز كورگــاه چنــين زنــدگان ســبك برخيــز

  :٧٨١ص 
  ســوي مــن آرد ره تــرا منــزل كجـا بــه   ترا كه باد تعلّق همي زند چپ و راست        

  شوشـة سـاحل   كجا برد تن خـود را بـه       اي كــه بــرد بــاد بــرخالف زنــد سـفينه 
  :٧٨٦ص 

  ه چشم خلق بـرون تـو محتـرم دانـد          ك  لباس عاريـت از بهـر آن كنـي بـر تـن            
  جمال تو نقش خـود دانـد       كه ديد من به     خـود پوشـي     اوصاف مـن بـه    … چرا نه 

  :٧٨٨ص 
  كام است  خود مرد كه را آن زن با است بس  جهان و كاِر جهان را كه يك نظر ديـدي         
  مريز بر سر دردانـه كـان همـه دام اسـت          ترا كـه مـرغ دل انـدر هـواي مـن پـرزد             

  :٧٩٦ص 
  چشم خويش بر خود باز بيند       به  نه كافر گويمش كو روي مـا را    
  كه مـا را بينـد و نـابين نـشيند       ولـي كـافر بـود امـروز و فــردا    

  :٨٣٠ص 
  نخست تختـة تـن پيـرهن ببايـد كـرد         گرت هواست كه معشوقه در برت گيرد      
  چو شاخ از قلـم اول ز تـن ببايـد كـرد              چو بـاده از لـب لعلـش گـر آرزو داري           
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  :٨١٧ص 
  خواب خوش بنـشان تـا دمـي بياسـايد           به  ترا چو رنجه شود دست و پا ازين حركات        

  از آنچــه در تــو عيــان بــود هــيچ ننمايــد  خواب اندرون ز غـصّه و غـم      كه به اي    نديده
  :٨٢٩ص 

  كفش تو نزنـد تـا بـشويد از خـاكش          به  گل خورد انگـشت  نديم خاص ترا گر به    
  كنـي پـاكش     روي من آري نمي     قدم به   خـالط حيات نيست كه آلوده با چنـين ا   

  .هم گفته است» الهام غيبي«يكجا قطعة خود را 
  : الهام غيبي:٤٠٨ص 

ــود   هر كرا جز منش نباشـد كـس          گــر مــنش ننگــرم روانــه ب
ــود   زور خود نـازد     من به   كه بي   و آن    كــه مــنش بنگــرم ســزا نب

 ذيل از شعراي ديگر نيز نقل رباعياتعالوه بر الهام غيبي يا الهام قدسي، قطعات و 
  .شود ها پيدا نمي شده است كه اسم و تخلّص آنها در تذكره

  : ندامت:۲۷۳ ص
  ياد و شمعي که آفتاب و مـه اسـت           واويـــال کـــه چـــشم تـــاريکم   

  مي نـه بينـد ز آنکـه در تبـه اسـت            زند چـشمک    زان دو چشمي که مي    
  : حال:٤٠٢ص 

  خـطّ و خـال اسـت       بهتر    آراسته  كه وجيه من جمال اسـت       با آن 
  من زوال اسـت  ورنه خط من به   گر بنگردم همـه كمـال اسـت       

  :٥١٧ص 
  دسـت اميـدم     تخت سـلطنت آخـر بـه        به  بدان خداي كه از امـر خـود نـشاند مـرا            

  موي سر نشکوفد ز قـرص خورشـيدم         به  سـنان كـشد دشـمن     هر سر مو بي     اگر به 
  :٥١٨ص 

ــاد   ــيم افت ــة مق ــر دِر او حلق ــه ب ــنم ك    برد كه مرا جز درش پنـاهي نيـست      كجا  ت
  از اميـد عطـايش مـرا گـواهي نيـست            به  هر قدم كه زنم دست، زوست بر دستم        به

  :٥٣٩ص 
  كز پاي من چو مويم از هر بدن برآيد          اي كاش خار صدره در راه من نشانند      
  از پاي تا سر من خـود نـسترن برآيـد       دانم كه صبح آخر در گلشن عطـايش     



  ينرفالعا عرفات  ٣٩٧

  : ضمير:٣٣٠ص 
  باز دادنـد و مـن نـه بـرداريم       اي دريغا كه ملك و مال مـرا     
  گـردآوريم و بگـذاريم      خود به   چون غريبم كه با همـه اميـد    

  :٣٣٢ص 
  گر باز نبيند سوي ما سـخت وبـال اسـت          آن خواجه كه پرواي بدو نيك منش نيـست        
  او را چه غم آيد كه خداونـد خيـال اسـت           ماهي صفت ار در طلـبم ز آتـش جـوعي          

  :٣٢٤ص 
  ز خون من خورد و رنـج تـن ز مـن ببـرد         زندگي سخت از آنكه چـون نـشتر         خوشم به 

  شير قاتل خـود جـان مـن ز تـن ببـرد              به   كـه چـون گفتـار   اي هچرا نترسم از آن داي 
  :٤٦٧ص 

ــانش   نماز و روزه كه در ملك ماست گنج اميد         ــالوت زدم نگهب ــصار و ورد و ت   ح
ــ   ــدة ازل ش ــم از آن ران ــرا نترس   پنهـانش   كه بـا وجـود نگهبـان بـرد بـه            يطانچ

  :٤٧٢ص 
  تا فرشة فردوس بود پـاي بـر سـتم           در صدقه و خيرات از آن دست فرازم      
  ترسم كه رود حسنة ما نيـز ز دسـتم           او حور عوض حـسنه بهـشتم ندهـد        

  :٤٧٤ص 
  سـت   چونش نشوم بنده كه بر من نگـران         ماست بد و نيك همه بيناي كه خواجه آن
  سـت   اين ديدة شوريده كه سـوي دگـران         خون نخورد چون ازو غايب من و ضرحا او
  : طالب:١٣١ص 

  خــود برابـر كــشتيم  از خـار جفــا بـه    اي واي كه تخم بد سراسر كـشتيم       
  دانستم از آن جمع كه تن دركشتيم         تن زمين است اين كاشـتنم       گفتم به 

  : عجز:٩٢٣ص 
  دست دگـرش   بود دست به  آن را كه    پـاي حجـرش   آن را كه بود پاي بـه     

  گـرش  جز عجز كه يارد كه بود چاره      چـشم او نباشـد اثـرش        آن را كه به   
  : مالي:٩٢٠ص 

ــاد صــبايم كــه بــر مــن خــاكي    دامــان دلربــا انــداخت رســيد و بــرد و بــه  فــداي ب
ــايونم    دست ما انـداخت     كه زلف چون تومهي را به       چــه شــكر گويمــت اي طــالع هم
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  :نظير :٨٦٢ص 
ــه   ريش و دستار اسـت      نشئه مردي به  مرا كه    ــو زن ب ــرا چ ــم چ   رداي صــالح در پوش

  مـرگ گـر جوشـم    مرا چه ترس چرا نه بـه       هراس مرگ خورد زن كه تن دهد در صلح
  : نياز:١٦٤ص 

  اگرچه هر سر مويم دو صـد زبـان باشـد            قطره نتـوان گفـت     ز ابر لطف تو يارب به     
  ســايبان باشــد انكــه چتــر ســحابم بــهچن  ايم بر تخـت  ز قعر خاك كشيدي و مانده    

  :٢٦٨ص 
  سوداي قضايت همـه در بـود مـن اسـت            بهبـود مـن اسـت   ] همـه [يارب چو رضايت   
  بر من مدهش كه آتش و دود مـن اسـت           ســوداي مــن آرد نقــصان دســتي كــه بــه

  :٢٧٠ص 
  چون تويي دفتر و خامه همه كمتـر باشـد       تا منم مـوي و تـنم خانـه و دفتـر باشـد             

  همه تو باش كـه دفتـر همـه ابتـر باشـد               سر وهمي و همه ترس حـساب       كيستم جز 
  :٢٧٩ص 

ــدامت دارم    درت روي ســالمت دارم يــارب بــه  ــاكرده نـ ــرده و نـ   از كـ
  بپـــذير از آنچـــه در قيامـــت دارم    غفلــت بــودم بگــذر از مــن آنچــه بــه

  :٤١٢ص 
  اييمهر سنگ سيه ديـده بـس       تا چند به    گرديم چو اعمـي   هر كوچه به    تا چند به  

ــيم    يارب بنمـا سـرمة مطلـوب كـه قـايم           ــصود درآي ــة مق ــشينيم در كعب   بن
نمايم   ميرتشکّنور لم يکروفيپيري رئيس مرکز م مهدي خواجهدکتر  يآقادر آخر از 

  . گذاشتندکه اين نسخه پرارزش را در اختيارم
  


