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 آرزو
 آرزو می خواه، لیک اندازه خواه *

 ١بر نتابد کوه را یک برگ کاه
برنتابد: تاب نمی آورد، تحمل نمیی   -١

]همانطور که یک برگ کیاه نمیی    کند.
تواند یک کوه را تحمل کند، تو نیز بیه  

خییود   انییدازه ل لیا یید خییود  تحمییل 
 آرزو داشته باش.[

١/١٤٠ 
 آرزو جُستن ، بُوَد بگریختن*

 پیش عَدلَش خون تقول ریختن
 این جهان دام اسد و دانه آرزو
 ١درگریز دام ها، رول آر،  زُو

 ٢چون چنین رفتی، ببینی صد گشاد
 چون شدل در ضِدّ آن ، دیدل فَساد...

 آرزو بگذار تا رحم آیدش
 ٣آزمودل که چنین می بایدش

از دام بگریز و زودتر  زو  به سول ]  -١
 -٢[ حضییرح حییز بییازگرد  رول آر   

همانطور که ] -٣گشاد: گشایش کارها. 
 تا کنون تجربه کیرده ال بایید آرزو هیا   

را رهییا  یعنییی خییواهش هییال ن سییانی  
 .[کنی تا خداوند به تو رحمد کند

٦/٣٧٧  
*** 
 

 آزادی
 ال پسر ١بند بُگَسل، باش آزاد *

 سیم و بند زَر؟ چند باشی بند
و تعلقاح « من»آزادل: رهایی از بند  -١

 دنیول.

١/١٩ 
 آنکه هرگز روز نیکو، خود ندید *

 ١او در این اِدبار، کی خواهد طپید؟
 یا به ط لی در اسیرل اوفتاد

 یا خود از اول ز مادر بنده زاد
 ذوق آزادل ندیده جان او

 هسد صندوق صُوَر میدان او
 صُوَردائماً محبوس عقلش در 

 از   س اندر   س دارد گذر
 من ذش نه از   س سول عُال

 ١در   س ها می رود از جا به جا
آنکه: منظور کسی اسد که سیخد   -١

به این جهان  و یا به ارزش هال پوشالی 
دبییار:  اِاییین جهییان   دل بسییته اسیید.    

خواهیید طپییید: اینجییا یعنییی     بییدبختی.
پریشان و مضطرب خواهید شید. صُیوَر:    

ظواهر. عُال: رفیی،، وا..]آن   صورح ها،
دنیا دارل کیه سیخد دلبسیته  ایین دنییا      
 عاشیییز آرا  و عقایییید و ارزش هیییال  
اخال ییی خییود  بییوده و از لییذح جهییان  
مینول بهره ال نبیرده اسید،  روز نیکیو    
را ندیییده  چگونییه مییی توانیید از اییین    
بدبختی  جهل و نادانی  خود پریشیان و  

د.  او اسیر و زندانی اسی  مضطرب شود؟
کسی که از کودکی اسییرو بنیده بیوده،    
هرگزنمی تواند لذح آزادل را ب همید.  
او زندانی ظواهر زنیدگی  صُیوَر  بیوده.    
از این   س  زندگی اسارح بار نادانی  
بییه آن   ییس گییذر کییرده اسیید.   ییس 
هایی که کیوچکترین من یذل بیه عیالم     

 وا.ل معنوید ندارند. [ 
٦/٤٥٠٨ 

*** 
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 آشتی ضد ها 

 انی آشتی ضد هاسدزندگ *
مییرگ، آن کانییدر میییانش جنیی  

 هاسد 
١/١٢٩٣ 

 جز با ی و آباد نیسد ٢آن جهان *
 زآن که آن ترکیب از اضداد نیسد

 این تَ انی از ضد آید ضدّ را
 ٣چون نباشد ضد، نَبوَد جز بقا

 ن ی ضد کرد از بهشد آن بی نظیر
 ٤که نباشد شمس، و ضدش زمهریر
 هسد بی رنگی اصول رن  ها

 ٥ح ها باشد اصول جن  هاصل
آشتی ضدها: هماهنگی مقولیه هیال    -١

آن جهان: عالم -٢متضاد مادل در عالم. 
: یک دیگر را فنا کیردن.  تَ انی-٣غیب. 

نابود کردن همدگر. ]فیانی شیدن نتیجیه    
ل اضییییداد اسیییید. در نبییییود ضیییید ، 

بی نظییر:   -٤جاودانگی پدید می آید.[  
خییدا. ]پرودگییار، بهشیید را از اضییداد   

اک کرد. و فرمود آنجا خورشیید نماد  پ
گرما  و سرمال سخد  زمهریر  وجیود  

سوره ل  ١٣ندارد. اشاره اسد به آیه ل 
بییی رنگیی نمییاد جهیان عییالم    -٥[ دهیر. 

وحییدح اسیید و رنیی  سییمبل عییالم    
]اصل همه ل رن  هیا  جهیان   کثرح . 

مادل  از بیرنگی  جهان وحدح و عالم 
غیب  اسد و اصیل همیه ل جنی  هیا     

سد. یعنیی عیالم و هرچیه در آن    صلح ا
اسد در اصیل بیی رنی  و واحید و در     
صلح و بیی اضیداد بیوده. امیا در جهیان      

مادل از وحدح به کثرح تبدیل گشیته  
 اسد.[ 

٦/٥٦ 
*** 
 

 آفتاب 
 شد غذال آفتاب از نور عرش *

 ١مر حسود و دیو را از دودِ فرش
 آفتاب: نور حضرح حیز، اولییا ا .   -١

ش: دود زمین، یعنی فرود ددیو: شیطان. 
 تاریکی و ظلمد و جهل. 

٢/١٠٨٧ 

 می بپوشی آفتابی در گِلی *
 ١رخنه می جویی ز بَدر کاملی 

 آفتابی که بتابد در جهان 
 بهر خُ ّاشی کجا گردد نهان؟

میییی بپوشیییی:  یییید دارل و میییی    -١
خییواهی بپوشییانی. رخنییه: عیییب . بَییدر   

  کامل: ماه شب چهارده. 
٢/٣٣٤٩ 

 ب اند اولیاپاسبان آفتا *
 ١در بشر، وا ف ز اَسرار خدا

از جینس  اولیا ا  با آنکه خود ] -١
به اسیرار الهیی و یو     بشر هستند، 

 دارند.[
٣/٣٣٣٣ 

 نور مردان مشرق و مغرب گرفد *
 آسمان ها سجده کردند از شگ د

 آفتاب حز برآمد از حَمَل
 زیر چادر رفد خورشید از خَجَل

٦/٢٠٦٩ 
 البا حضور آفتاب با کم *
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 ١رهنمایی جستن از شم، و ذُبال
 ٢با حضور آفتاب خوش مَساغ

 روشنایی جستن از شم، و چراغ
 بی گمان ترک ادب باشد ز ما
 ٣ک ر نعمد باشد و فعل هوا 

خییوش مَسییاغ:  -٢ذُبییال: فتیلییه هییا.   -١
خوش حرکد. خوش میدار، اصیطالحاً   
یعنی زیبا. فعل هوا: کارل که بر اسیاس  

 هول و هوس اسد.
٦/٣٣٨٩ 

*** 
 

 آفتابِ آفتاب 
 )آفتابِ آفتابِ آفتاب(

 با عَدوّ آفتاب این بُد عِتاب *
 ١ال عَدوّ آفتاب آفتاب

 ال عَدوّ آفتابی کز فَرَش
 ٢می بلرزد آفتاب و، اخترش

 تو عدوّ او نه یی، خیم خودل
چه غم آتش را که تو هیزم شدل؟ 

٣ 
آفتاب آفتاب  آفتاب آفتاب آفتاب   -١

حییز بییه دشییمن : نمییاد خییدا. ]حضییرح 
حقیقد خطاب می کند که: ال دشیمن  

ال ]  -٢آفتاب  دشمن حقیقد و خدا [ 
کسی که دشیمن آفتیابی هسیتی کیه بیا      
ظهییورش همییه ل اختییران مییی لرزنیید و 

درحقیقیید تییو ] -٣[ ناپدییید مییی شییوند.
حز و حقیقد نیستی بلکه دشیمن   خیم

 ازیش آتییهمانگونییه کییه  خییود هسییتی .
ی سیوزاند،  هیزم واهمه  ندارد و او را می 

تییو نیییز در آتییش  هییر حضییرح حییز    
 [خواهی سوخد.

٣/٣٦٢٨ 
*** 
 

 آکِل و مأکول
 جمله عالم آکَل و مأکول دان *

 ١با یان را مُقبِل و مقبول دان
آکل و میأکول: خورنیده و خیورده     -١

شده. منظور انسان نا ص اسد که ماننید  
گوسیی ند مییی چییرد و مییی خییورد و از   

نجام لحاظ جسمی پروار می شود و سیرا 
بدون  دانه و برگ معنول به دسد اجل 

تمیامی اجیزال عیالم    خورده میی شیود ]  
آکل و مأکول هستند بجز کسانی که به 

مورد پیذیرش  یرار   درگاه حضرح حز 
 گرفته اند.  انبیا و اولیا [

٣/٣٠ 
 آکِل و مَأکول آمد جان عام *

 ١همچو آن بَرّه چَرَنده از حُطام
 می چَرَد آن بَرّه و  یاب شاد
 کو برال ما چَرَد برگ مراد

 کار دوزخ می کنی در خوردنی
 بهر او خود را تو فَربه می کنی

 کار خود کن روزل حکمد بِچَر
 ٢تا شود فَربه دل با کَرّ و فَر

 خوردن تن، مان، این خوردن اسد
جییان، چییو بازرگییان و، تیین چییون 

 رَهزَن اسد
حُطام: اینجا یعنی علف. کنایه اسد   -١

دنیییول. ]جییان عمییوم   از مییال و وییروح
مردم مانند آن بره ال که علف می چرد 
  -٢تا خود را بیرال  ییاب فربیه کنید.[     
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ر: شیکوه و  و فَی  رٍّدل: مرکز معنوید. کی 
  .عظمد

٤/٣٦٠٥ 
 مرغکی اندر شکار کرم بود *

 گُربه فرصد یافد، او را در ربود
 آکِل و مأکول بود و بی خبر
 در شکار خود ز صیّادل دگر

٥/٧١٩ 
*** 

 

 آن دَم 
 ٢ال بالل، افراز بان  سَلسَلد *

 کاندر دمیدم در دلد ١زآن دمی
 زآ ن دمی کآدم از آن مدهوش گشد
 هوش اهل آسمان بیهوش گشد

آن دَم: دَم حیییاح بخییش حضییرح    -١
حز، تجلیاح و مظهرید حضرح حیز.  

سَلسَلد: سلسل تو را. سَلسَل به معنی  -٢
آب شیرین و خوش. ] هیر و ید پییامبر    

سته می شد به بالل  مؤذن  میی   ص  خ
فرمود اذان بگو. از آن دَمی که به جاند 
دمیده شده  اسم حضیرح باریتعیالی در   
اذان  بگو. همان دَمی که حضیرح آدم  

 و فرشتگان از آن مدهوش شدند.[
١/١٩٨٧ 

 بیشه ال آمد وجود آدمی  *
 ١وجود ار زآن دمی برحذر شو زین 

که  وجود انسان مانند بیشه ال اسد] -١
جییانوران درنییده  ن ییس  در آن فییراوان 

م حضییرح حییز در تییو اسیید. اگییر از دَ
 برحذر باش.[ تجلی یافته از آن بیشه 

٢/١٤١٦ 
 غیر فهم و جان که درگاو و خر اسد *

 آدمی را عقل و جانی دیگر اسد
 باز غیر جان و عقل آدمی

 ١«ولیّ ِآن دَمی»هسد جانی در 
خدا  : ولی ا  که تجلیمیآن دَ ولیّ -١

    در زمین اسد.
٤/٤٠٩ 

 و پوسیده ل  اَبَد ١کهنه ایشانند *
 کهنه را نو می کُند« آن دَم»ورنه 

 مُردگان کهنه را جان می دهد
 تاج عقل و نور و ایمان می دهد

: مقیود کسانی هستند کیه بیا   ایشان -١
حز و حقیقد همواره در جن  و سیتیز  

 اند.
٥/١١٥٨ 

 آدمی:  می جویم به هر سو  ١گ د  *
 ل «آن دَم»از حیاح  ٢که بُوَد حَی

گ د: مقییود مولیول همیان کیس      -١
دل »اسد که در غزل معیروفش گ تیه:   

شیخ با چراغ همی گشید گیرد شیهر...    
به روایتی دیوژن فیلسو  یونانی  یعنیی  

  .حَی: زنده -٢انسان وارسته و کامل. 
٥/٢٨٩٠ 

 نطز عیسی از فَرِ مریم بُوَد *
 بُوَد« آن دم»نطز آدم پرتو 

٦/٤٥٤٩ 
*** 

 آن سر
 عاشقی گر زین سر و گر زآن سر اسد *

   ١عا بد ما را بدان سر رهبر اسد
آن سییر: منظییور عییالم الهییی اسیید.   -١

ایین  »جهان غیب. عیالم حقیقیی. مقابیل    
 به معنی عالم مادل. عالم وا عی.« سر
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١/١١١ 
 روح وحی از عقل پنهان تر بُوَد *

زآن که او غیبی اسد، او زآن سر 
 ١بُوَد
روح وحییی: ن ییس الهییی کییه منبیی،    -١

وحی و الهام اسید. ]بیه اعتبیار ایین کیه      
روح وحی از عالم غیب اسید، از عقیل   

 پنهان تر اسد.[ 
٢/٣٢٥٨ 

 پس سر این تن حجاب آن سر اسد *
 ١پیش آن سر این سر تن  کافر اسد

]این سیرل کیه بیر فیراز بیدن اسید        -١
ده ال جلول حقیقد حز را می مانند پر

پوشاند. پس به این اعتبار این سیر کیافر   
 اسد.[

٢/٣٣٢٤ 
 ١دانشی باید که اصلش زآن سَر اسد *

 زآن که هر فرعش به اصلش رهبر اسد
 دانشی باید: دانشی .زم اسد. -١
٣/١١٢٤ 

*** 
 

 آینه
  عشز خواهد کین سخن بیرون بود *

 ١آینه غمّاز نبود، چون بود ؟
 انی چرا غم ّاز نیسدآینه، د

  ٢زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیسد
: نماد مردان خدا اسید کیه بیی    آینه -١

خویش شده اند و فقط وا عید تیرا میی   
نمایاننیید. غمّییاز: در اصییل سییخن چییین  
اسیید یعنییی وجییودل کییه همییه چیییز را 
نشان می دهد. عاشز نیز مانند آینه نمیی  

]میی    -٢تواند عشز خود را پنهان کند. 

ی چیرا آینیه ل وجیودح حقیقید را     دان
نشان نمی دهد؟ زییرا کیه دل آینیه وش    

هول و هوس زنگار و گرد و غبار  ازتو 
 پاک نشده اسد.[

١/٣٣ 
 از ص ا گر دَم  زنی  با  آینه   *

 تیره گردد  زود  با  ما  آینه 

١/١٠٤٦ 
 مؤمنان، آیینه ل همدیگر ند  *

 ١این خبر می از پیمبر آورند  
به ایین حیدین نبیول:     اشارح اسد -١
 «  مؤمن، آینه ل مؤمن اسد.»
 ١/١٣٢٨ 

 دید احمد را ابوجهل و بگ د  *
 شگ د   ١زشد نقشی کز بنی هاشم 

 گ د احمد مر وَرا که: راستی 
 ٢راسد گ تی، گر چه کار افزاستی 

 ، بگ د: ال آ فتاب ٣دید صدیقش 
 نی ز شر ی، نی ز غربی، خوش بتاب

 عزیز گ د احمد: راسد گ تی ال 
 ٤ال رهیده تو ز دنیال نه چیز  

 حاضران گ تند: ال شه، هر دو را 
راستگو گ تی دو ضد گو را، چیرا  

 ؟
 گ د من آیینه ام، میقول دسد 
 تُرک و هندو در من آن بیند که هسد 

بنی هاشم: فرزندان و خاندان  هاشیم   -١
بیین منییا  از اشییرا   ییریش و پییدر     
عبدالمطلب نیال حضرح رسیول اکیرم   

 -٣کییارافزا : مایییه  دردسییر     -٢    ص
صییدیز : ابییوبکر صییدیز ، از خل ییال     

نییه چیییز: نییاچیز و بییی     -٤راشییدین .  
 میقول : صیقل زده شده.   -٥ارزش. 
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١/٢٣٦٥ 
 گر به هر زخمی تو پُر کینه شول *

 پس کجا  بی صیقل، آیینه شول 
١/٢٩٨٠ 

 آن که او بی نقش، ساده سینه شد *
 ١ه شدنقش هال  غیب را آیین

]کسی که دلش از زنگار کینیه هیا و    -١
هیول و هییوس پییاک شیید، ماننیید آینییه،  
حقییایز عییالم غیییب در او میینعکس مییی 

 شود.[
١/٣١٤٦ 

 همچو آهن ، زآهنی بیرن  شو *
 ١در ریاضد، آینه ل بی زن  شو 

در گذشته برال ساختن آینه، آهین    -١
را آنقدرمی سایدند و صیقل میی دادنید   

نه می شد. ]می گوید که براق و مانند آی
ریاضد در انسان نیز ماننید صییقل دادن   
اسد که سبب پاک شدن زنگار وجیود  

 انسان می شود.[
١/٣٤٥٩ 

 چینیان گ تند: ما نقّاش تر  *
 رومیان گ تند: ما را کَرّ و فَرّ 

 گ د سلطان: امتحان خواهم در این 
 کز شما ها کیسد در دعول گُزین 

 چینیان و رومیان بحن آمدند 
 رومیان از بحن در مکن آمدند 
 چینیان گ تند: یک خانه به ما 
 خاصه بسپارید و یک آن شما 
 بود دو خانه، مقابل در به در 

 زآن ، یکی چینی سِتَد، رومی دگر 
 چینیان، صد رن  از شَه خواستند 
 شَه خزینه باز  کرد آن تا سِتَند 
 هر صباحی از خزینه، رن  ها 

 د از عطا بو  ١چینیان را راتبه
 رومیان گ تند: نی لون و نه رن  
 در خور آید کار را، جز دف، زن  
 در فرو بستند و صیقل می زدند 

 همچو گردون ساده و صافی شدند ...
 چینیان چون در عمل فارغ شدند 
 از پی شادل، دُهُل ها می زدند 
 شَه درآمد دید آن جا نقش ها 
 می ربُود آن عقل را و د لِقا 

 آن آمد به  سول رومیان بعد از 
 پرده را برداشد رومی از میان 

 عکس آن تیویر و آن کردار ها 
 زد برین صافی شده دیوارها 

 هرچه آن جا دید، این جا بِه نمود 
 دیده را از دیده خانه می ربود 
 رومیان آن صوفیان اند ال پدر 
 بی ز تکرار و کتاب و بی هنر 

 لیک، صیقل کرده اند آن سینه ها
 پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها 
 آن ص ال آینه، .شک دل اسد 
 کو نقوش بی عدد را  ابل اسد
 صورح بی صورح بی حد غیب 
  ز آینه ل دل تافد  بر موسی ز جَیب

 راتبه: مستمرل و وظی ه. -١
١/٣٤٦٧ 

 آینه ل آهن برال پوسد هاسد *
 ١آینه ل سیمال جان، سنگی بهاسد

 رول یارآینه ل جان نیسد ا. 
 رول آن یارل که باشد زآن دیار

 .سنگی بها: سن  پربها -١
٢/٩٥ 

*** 
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 آینه و  ترازو
  آینه ل تو جَسد بیرون از غال  *

 کجا گوید خال ؟ ١آینه و میزان
 ٢آینه و میزان کجا بندد نَ َس

 بهر آزار و حیال هیچ کس؟

 ٣آینه و میزان مَحَک هال سَنی
 گر دوصد سالش تو خدمد می کنی 

 کز برال من بپوشان راستی 
 بر فزون بنما و منما کاستی  

 اوح گوید: ریش و سَبلَد بر مخند 
 و بند؟  ٤آینه و میزان و آنکه ریو

 چون خدا ما را برال آن فراخد 
 که به ما بتوان حقیقد را شناخد
 این نباشد ما چه ارزیم ال جوان؟
 کی شویم آیین رول نیکوان؟ 

و میییزان: نمییاد   میییزان: تییراز. آینییه   -١
نَ َس بسیتن:   -٢تجلی حقیقد و عدالد 
سَنی:  بلنید   -٣خاموش و ساکد شدن  

 ریو : نیرن  و خدعه.     -٤و عالی  
١/٣٥٤٥ 

 گر طم، در آینه برخاستی *
 ١در ن اق ، آن آینه چون ماستی
 گر ترازو را طم، بودل به مال

 راسد کی گ تی ترازو وصف حال؟
اشید ماننید میا    ]اگر آینه نیز طمی، د  -١

انسان ها دو رو می شد و حقایز را نشان 
 نمی داد.[

٢/٥٧٢ 
 تو هم از دشمن چو کینی می کَشی *

 ١ال زبونِِ شش، غلط در هر ششی
 آن عَداوح اندرو عکس حز ا سد
 ٢کز ص اح  هر، آنجا مشتز ا سد
 وآن گُنه در ول ز جنس جُرم توسد

 ٣باید آن خُو را ز طب، خویش شُسد
 ، اندر او روید نمودخُلز زشتد

 ٤که تو را او ص حه ل آیینه بود
 چون که  ُبح خویش دیدل ، ال حَسَن

 ٥اندر آیینه، بر آینه مزن
زبون شش: کسی کیه گرفتیار شیش     -١

جهیید  چییا، راسیید، جلییو، عقییب،    
با.،پایین  اسد. یعنی کسی که عالم را 
بیر اسییاس حیس هییال خیود درک مییی    
کند. که مولیول ایین روش شیناخد را    
کار حیواناح می داند. . کیین کشییدن:   
انتقییام گییرفتن.  ] ال کسییی کییه گرفتییار 
حس هال خود هستی، اگیر بخیواهی از   
دشییمن خییود انتقییام بگیییرل از هییر نظییر 
 -٢اشتباه می کنی. غلط در هر ششیی [  

]عداوح  گرفته شده.برجدا شده،  مشتز:
دشمن تیو، برگرفتیه شیده از  هیر الهیی      

کسی نسبد  دشمنیزیرا که ] -٣اسد.[ 
به تو نتیجه  گناه تو اسد. و چنین خلیز  
و خویی را باید از طبیعد خود بشیویی.  

دشمن تو مانند آیینه ال اسد کیه  ] -٤[ 
وا یی، تییو  مقابییل تییو گییذارده شییده و در

] ال انسیان   - ٥[  خود را در او می بینی.
زیبییا رول، اکنییون کییه آیینییه، صیی اح   
زشد خلز و خیول تیو را میی نمایانید،     

 را نشکن.[آن 
٦/٣١٥٠ 

*** 
 

 ١آینه و زنگی
 سوخد هندو آینه از درد را *

 کین سیه رُو می نماید مرد را
 گناه از من نبود:»]گ د آیینه 
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 ٢جُرم او را نه ، که رول من زُدُود[
 او مرا غَمّازکرد و راسد گو

 تا بگویم زشد کو و خوب کو؟
آینییه و زنگییی: نمییود زیبییایی هییا و    -١

ییید در نسییخه ل  اییین ب -٢زشییتی هییا  
مرحییوم نیکلسییون نیسیید. از نسییخه ل   

 دکتر محمد استعالمی آمده اسد.
٢/٢٦٨٨ 

 پیش تُرک، آیینه را خوش رنگی اسد* 
 ١پیش زنگی ، آینه هم زنگی اسد

تُییرک : اشییاره اسیید بییه انسییان  -١
زیبارول. زنگی: اشاره اسد به آدم 
سیییاه رول زشیید. ]نییزد زیبییارول، 
د آینه خوش رن  اسد و نزد زش

رول، آینه زنگار گرفته  زنگی  بیه  
 نظر می آید.[ 

٣/٣٤٤٠ 
 همچو آن زنگی که در آیینه  دید *

 رول خود را زشد و بر آیینه رید
 که: چه زشتی، .یز اینی و بس
 زشتی ام آنِ  تو اسد ال کورِ خَس
 ١این حَدَث بر رول زشتد می کُنی

   نیسد بر من، زآن که هستم روشنی
 نجاسد. حَدَث: مدفوع ، -١
٤/٢٤٩٠ 

*** 
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