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 حرف : ذ

 

 

 ذات و عَرَض

 زآن که دل جوهر بُوَد ، گفتن عَرَض  *

 ١پس طُفیل آمد عَرَض، جوهر غَرَض

ذات: عیییین و جیییوهرو ، وجیییود،   -١

حقیقت چیز،. عَرَض: چیز، کیه ایم     

ر بمشد. آن چیز، که فمنی اسیت و  به غی

دل آدمی ذات است و سخن ]  بقم ندارد.

. پس عرض از ذات متمبعیت میی   ضرَعَ

 ام   به ذات و جوهر است. [ کند و 

٢/١٧٦١ 

 در گذر از نمم و بنگر در صفمت* 

 تم صفمتت رو نمم د سو، ذات

٢/٣٦٧٩ 

 جوهر آن بمشد که ام   بم خود است *

 و شدو ستآن عَرَض بمشد که فرع ا

٤/٨٠٨ 

*** 

 

 ذِکر 

 ١از هوا هم کی رهی بی جمم هُو؟ *

 ا، ز هُو امنع شدو بم نمم هُو

 از صفت وز نمم چه زا د؟ خََیمل

 وآن خیملش هست دَالل وصمل

 خدا. و:هوا: هو، و هوس. هُ -١

١/٣٤٥٣ 

 اُذکُر اهلل شمو مم دستور داد* 

 ... ١اندر آتش د د مم را ، نور داد

 یمل نماص استذکر جسممنه، خ

 ٢وصف شمهمنه، از آن هم خملص است

اُذکُییرُ اهلل: خییدا را  ییمد کنییید. اشییمرو  -١

است به آ ه هم ی از ارآن مجیید. بویور   

 مهَی  ُّ یم اَ »سورو احیزا::   ٤١نمونه آ ه ، 

» ، « .ثیییراًًًکَکراًًًًًًًًًذِ اهللَاورُاذکُیی انییوُآمَ  نَلییذَاَ

ا، کسمنی که به خدا ا ممن آوردو ا ید،  

« ]  ییمد خییدا بسیییمر کنییید.  ذکییر حیی  و

خداوند فرممن دادو است که هموارو  مد 

او بمشی . ز را او مم را در آتش مصییب   

د د و بیه چمیممن میم نیور معرفیت عویم       

  سیی ییمد خییدا اگییر از ج  ] -٢ فرمییود.[

)برا، خدا صورت و جس  ام ل برخیزد،
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اسییت. حییمل آن کییه  نمدرسییت  شییوند 

خدا بم د بیرا اسیمس توصییف     مدآور، 

معنییو، )شییمهمنه و غیییر جسییممنی   هییم،

  جسممنی بمشد.[

٢/١٧١٥ 

 ذکر و تسبیحمت اجزا، نهمن* 

 غُلغُلی افکند اندر آسممن

٣/٤٦٥ 

 اُذکُرُ اهلل کمر هر اوبمش نیست *

 ١اِزجِعی بر پم، هر اَالش نیست

اوبییمش: مردمییمن پسییت و فرومم ییه.    -١

اِرجِعییی : بییمزگرد. )بییه سییو، خییدا  .    

، حیله گر، کالو اَالش: کَالش، ز رک 

 بردار.

٤/٣٠٧٢ 

 ا ن اَدَر گفتی  ، بمای فکر کن* 

 فکر اگر جممد بود ، رَو ذکر کن

 ذکر آرد فکر را در اهتزاز

 ١ذکر را خورشید ا ن افسردو سمز

اهتزاز: ا نجم  عنی فعمل. ا ن افسیردو:   -١

 منظور ا ن اند مه ، منجمد است.

٦/١٤٧٥ 

*** 

 

 ذوق

 د، بیم:که شنمس١جزکه صمح  ذوق* 

 او شنمسد آ: خوش از شورو آ:

ذوق: در اصل به معنی اوو ، ذائقیه   -١

و چمش است کیه انسیمن بیم آن میزو ،      

غذا هم را حس میی کنید. در عرفیمن بیه     

معنییی چمیییدن  مقولییه هییم، عییمطفی و  

 روحی است.

١/٢٧٦ 

 چم  هر اومی به سو ی ممندو است*  

 ١کآن طرف  ک روز، ذوای راندو است

 جنس خود بمشد  قین ذوق جنس از

 ذوق جزو از کُلّ خود بمشد ببین 

]مردم هموارو به سیو ی نظیر دارنید      -١

که از آن طرف ذوق و شیوای بیه آنیمن    

 رسیدو بمشد.[

١/٨٨٨ 

 ذوق دارد هر کسی در طمعتی* 

 از و، سمعتی ١الجرم نمکیبد

http://www.sayahzadeh.com/


 « ر »  -« ذ » حرف  -  ۱۲فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

4 

 

الجَییرَم: نییمگز ر، نمچییمر. نمییکیبد:     -١

 شکیبم ی ندارد، صبر ندارد. 

٢/٢٧٦٩ 

  ک نممنِ آن که می گیرم وَرا*  

 و دعم ١آن که : طمعت دارد و صَوم

 وز نممز و از زَکمت و غیر آن

 لیک  ک ذَرّو ندارد ذوق جمن

 می کند طمعمت و افعمل سَنی

 ٢لیک  ک ذَرّو ندارد چمشنی

 طمعتش نعز است و معنی نغز نَی 

 ٣جَوز هم بسیمر و، در و، مغز نَی 

 ، بَر ذوق بم د تم دهد طمعمت

 ٤مغز بم د، تم دهد دانه شَجَر 

طمعیییمت: جمیییع   -٢ صیییوم: روزو. -١

شییر ف، بلنیید مرتبییه.    نی:طمعییت. سَیی 

چمشنی : ا نجم  عنی ذوق. نغیز: خیو: ،   

بَر: محصیول.   -٤ جوز: گردو. -٣نیکو. 

 درخت. شجر:

٢/٣٣٩٢ 

 گر گمم   بحث ا ن را من بسمز*  

 تم سؤال و تم جوا: آ د بسمز

 از من می رودذوق نکته ، عم  

 نقش خدمت ، نقش د گر می شود.

٣/١٣٧٤ 

 ذوق پنهمن ، نقش نمن چون سفرو ا، ست*  

 نمن بی سفرو ولی را بهرو ا، ست

٣/٢٥٤٣ 

 ذوق طمعت گمت جو، انگبین* 

 مستی و شوق تو چو، خَمر بین

 ٣/٣٤٦٢ 

 ذوق خندو د دو ا، ا، خیرو خند *
 ذوق گر ه بین ، که هست آن کمن اند...

 ١ر غ  همست ، پی گ  کردو اندذوق د

 آ: حیوان را به ظلمت بردو اند

 پی گ  کردن: گمراو شدن. -١

٦/١٥٨٤ 

 که هرگز روز نیکو ، خود ند د آن* 

 ١او در ا ن اِدبمر ، کی خواهد طپید؟

  م به طفلی در اسیر، اوفتمد

  م خود از اول ز ممدر بندو زاد

 ذوق آزاد، ند دو جمن او

 ٢دان اوهست صندوق صُوَر می

آنکه : منظور کسی است که سخت  -١

به ا ن جهمن ) و م به ارزش هم، پوشملی 

دبییمر:  اِا یین جهییمن   دل بسییته اسییت.    
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خواهیید طپییید: ا نجییم  عنییی     بییدبختی.

 -٢پر مییمن و مرییور: خواهیید شیید.   

]آن دنیم دار،  صُوَر: صورت هم، ظواهر.

که سخت دلبسیته ، ا ین دنییم ) عمشی      

هیییم، اخالایییی آراء و عقم ییید و ارزش 

خود  بودو و از لذت جهمن مینو، بهیرو  

ا، نبییردو اسییت، )روز نیکییو را ند ییدو   

چگونه می تواند از ا ن بیدبختی )جهیل   

 و نمدانی  خود پر ممن و مرور: شود؟

او اسیییر و زنییدانی اسییت.  کسییی کییه از 

کودکی اسیرو بنیدو بیودو، هرگیز نمیی     

توانیید لییذت آزاد، )رهییم ی از زنییدان   

مد ز یرا او زنیدانی ظیواهر    درون  را بچ

 زندگی )صُوَر  است . 

٦/٤٥٠٨ 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرف : ر

 

 

  رابطه ی عِلّّّّی 

 « سب  » رجوع شود به واژو ، 

*** 

 

 رازداری   -راز 

 کتمان سِرّّ( -)سِرّّ 

 بم ل  دمسمز خود گر جُفتمی  *

 همچو نَی من گفتنی همگفتمی

 هرکه او از همزبمنی شد جُدا

 د، گرچه دارد صد نوابی زبمن ش

١/٢٧ 

 گفتمش: پوشیدو خوشتر سِّر ِ  مر  *

 خود، تو در ضمن ِ حکم ت گوش دار 

 خوشتر آن بمشد که سِرّ ِ دلبران 

 گفته آ د در حد ث ِ د گران 

 گفت: مَکموف و برهنه و بی غُلول

 ١بمزگو ، دفع  مَدو ، ا، بوالفرول

 پردو بردار و برهنه گو که من
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 بم پیرهن ٢ می نخسب  بم صن

 گفت : ار عر من شود او در عیمن

 نی تو ممنی ، نی کنمرت ، نی میمن

 آرزو می خواو، لیک اندازو خواو

 ٣بر نتمبد کوو را  ک برگ کمو

 آفتمبی کز و، ا ن عمل  فروخت

 اندکی گر پیش آ د ، جمله سوخت

 فتنه و آشو: و خونر ز، مجو

 بیش از ا ن شمس تبر ز، مگو

در اصیل:   . غُلیول: مکموف: آشکمر -١

خیمنت کیردن، و نمدرسیتی اسیت، ولیی     

ا نجم به معنی  راست و بی ک  وکمسیت  

آمدو. دفع  مدو: مرا از سر خود وا نکن. 

بوالفرول: در اصل به معنی  یموو گیو و   

بیهییودو گییو اسییت امییم ا نجییم بییه معنییی   

صَین :   - ٢شخص فمضیل و دانیم آمیدو.    

برنتمبد: تحمل و تیوان   -٣ ت ، معموق.بُ

هممنگونییه  ]معنییی مصییراع دوم: نییدارد. 

 ک برگ کمو توانم ی نگهدار، کوو را 

نییدارد، تییو نیییز اییمدر بییه درک حقیقییت 

نیسییتی. پییس بییه انییدازو ، فهیی  خییود    

 پرسش کن. )آرزو کن [

١/١٣٥ 

 ١چون که اسرارت نهمن در دل شود *

 آن  مرادت زودتر حمصل شود 

 گفت پیغمبر که هر که سِرّ ِ نهفت 

 بم مراد ِ خو ش جفت زود گردد 

 دانه هم چون در زمین پنهمن شود 

 سِرّ ِِ آن سرسبز، ِ بُستمن شود 

 زرّ و نقرو گر نبودند، نهمن 

 ٢پرورش کی  مفتند، ز رِ کمن ؟

ا ن مصراع در بعصی از نسخ مثنو،   -١

ا ن گونه آمدو است: )گور خمنه ، راز ِ 

ابر،  ه معنی  گورخمنهتو چون دل شود  

 کمن: معدن. -٢ مقبرو.

١/١٧٥ 

 در بیمنِ ا ن سه ، ک  جُنبمن لَبَت  *

 وز مذهبت  ٢و از ذَهَ    ١از ذَهم: 

 کین سه را خص  است بسیمر و عدو 

 در کمین ات ا ستد چون داند او ...

 ١ممورت کرد، پیمبر بسته سَر   

 گفته ا ممنش جوا: و بی خبر 

 درمثملی ، بسته گفتی رأ، را 

 ز سَر ، پم، را  نم نداند خص  ، ا

 او جوا: خو ش بگرفتی ازو

 وز سؤالش می نبرد، غیر ،  بو 
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ذَهَ   : طال  ، زر  -٢ذَهم: : رفتن   -١

 بسته سَر  : سربسته ،  پوشیدو   -٣. 

١/١٠٤٧ 

 گر گُمم د دل، سَرِ انبمن راز *

 ١جمن به سو، عرش آرَد تُرکتمز

کیسه ، بزرگ. سَر انبیمن راز:  انبمن:  -١

سیرار الهیی. ترکتیمز: کسیی کیه      مخزن ا

 ممنند ترکمن بسیمر سر ع اس  می راند.

١/١٤٧٩ 

 من تممم ا ن ، نیمرم گفت از آن   *

  ١منع می آ د ز صمح   مرکزان 

 صمح  مرکزان : اولیم اهلل .   -١

١/١٦٨٠ 

 مُجمَلش گفت ، نگفت  زآن بیمن *

 ١ورنه ه  افهمم سوزد ، ه  زبمن

 ودمن چو ل  گو  ، ل  در م ب

 ٢من چو الگو  ، مراد اِال بود

 من ز شیر نی نمست  رُو تُرُش

 من ز پُرّ، سُخَن ، بمش  خَمُش

 تم که شیر نیّ ِ  مم از دو جهمن 

 در حجم: رُوتُرُش بمشد نهمن 

 تم که در هر گوش نآ د ا ن سَخُن 

  ٣ ک همی گو   ز صد سِرِ لَدُن

مُجمَل: کوتمو، سربسته. افهمم: جمیع    -١

ل  در م: لی  در یم، معرفیت.     -٢فه . 

ال: حرف نفی، نه، نفی عیمل  ظیمهر. اال:   

جز . )مفهوم ال اله اال اهلل. نیست خیدا ی  

جز اهلل.  ]هنگممی که میی گیو  : لی ،    

بی خبران آن را ل  انسیمن میی فهمنید،    

امییم سییملکمن حقیقییی در مییی  مبنیید کییه  

منظورم ل : ل  در م، معرفیت اسیت.[   

لهی  که در دل آدمیی  ن: راز ادُلَ رّسِ -٣

ا ن بیت هممن است کیه در   .استنهفته 

 جم ی د گر می گو د:

 هر که را اسرار ح  آموختند

 مُهر کردند و دهمنش دوختند.

 ٥/٢٢٤٠مثنو،: 

١/١٧٥٨ 

 چون که نممحرم در آ د از دَرَم  *

 ١پردو در پنهمن شوند اهل حَرَم 

 ور درآ د مَحرَمی دور از گزند 

 رو، بند  ٢ران برگمم ند شمن ستی

پردو در پنهمن شوند اهل حرم: زنیمن   -١

سییتیران:  -٢حرمسیرا پنهییمن مییی شییوند.  

 پوشیدو شدو در حجم: . )بمنوان حرم 
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١/٢٣٨١ 

 اصوالحمتی است مر ابَدال را  *

 را ١که نبمشد زآن خبر ، ااوال 

ابدال: به واژو ، ابدال مراجعه شیود.   -١

 ااوال: گفتگو هم. 

١/٣٤٠٩ 

 اَلفمظ حکی  پردو ا، بمنو   *

 ١سِر هممن جم  نِه که بمدو خوردو ا، 

از حکی  پردو ا، ) حکی  سنم ی   ]   -١

هییم و اسییرار حقییم   را کییه   راز : بمیینو 

کس  کردو ا، ، هممن جم که ا ن بیمدو  

را نوشیدو ا، حفی  کین ) عنیی  رازدار    

 بمش. [ 

١/٣٤٢٦ 

 نمطقه ، چون فمضِح  آمد عی  را   *

 ١پردو هم، غی  را  می دَرانَد

 غی  ، مولو: ح  آمد چندگمو 

   ٢ا ن دُهُل زن را بران بربند راو

فمضح : آشکمر کنندو. ] اوو ، بیمن   -١

اغل  عی  هم را آشکمر می کند و پردو 

هم ی که اسرار غی  را می پوشمند، میی  

دهُل زن : کنم ه است از زبمن.  - ٢دَرَد. [

 ]اسرار غی  مولو: حررت ح  اسیت 

و برمال کردن آن جم ز نیست. ا ن است 

کیییه راو زبیییمن )دُهُیییل زن  را ببنییید و   

 خمموش بمش.[ 

١/٣٦٠٩ 

 راز را اندر میمن آور شَهم *

 رُو مَکُن در ابر پنهمنی مَهم

٢/١٤٥٣ 

 بعد از آن در سِرّ موسی ح  نهفت  *

 راز هم ی کآن نمی آ د به گفت

 بر دل موسی سخن هم ر ختند

   آمیختند ...د دن و گفتن به ه

 بعد از ا ن گر شرح گو  ، ابلهی است

 زآن که شرح ا ن، ورا، آگهی است 

٢/١٧٧٢ 

 بر لبش افل است و، در دل رازهم *

 ل  خموش و، دل پُر از آواز هم

 عمرفمن که جمم ح  نوشیدو اند

 رازهم دانسته و پوشیدو اند

 هر که را اسرار کمر آموختند

 مُهر کردند و دهمنش دوختند

٥/٢٢٣٨ 

*** 
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 )صدق ( راستی  

 درکممن ننهند اال  تیر  راست  *

 ١ا ن کَممن را ، بمز گون کژ تیر همست 

 راست شو چون تیر و ، وادو از کَممن 

کز کَمیمن ،   هیر  راسیت  بجهید  بیی      

 ٢گممن 

تیم بیه    تیر راست می نهند ،در کممن] -١

هدف برسد. )تیر کج هرگیز بیه هیدف    

ن تیو )درون  اصمبت نمی کند  امیم کمیم  

تییو  پُییر اسییت از تیرهییم، کییژ )امیییمل    

برا، رسیدن به وصمل ح  ] -٢نفسمنی [ 

نیییز بم یید تیییر هییم، کییژ )نفسییمنیمت و     

شییهوات  را از خییود دور کنییی و اگییر   

راستی پیمه کنی، اوعمًًً به هدف معنیو،  

 [خود خواهی رسید.

١/١٣٨٤ 

 صدق می خواهد گواو حمل او *

 تم بتمبد نور او، بی امل او

١/٢٧٠٢ 

 دل نیمرامد به گفتمر دروغ *

 آ: و روغن هیچ نفروزد فروغ

 در حد ث راست، آرام دل است

 راستی هم دانه ، دام دل است

٢/٢٧٣٥ 

 جوهر صدات خَفی شد در دروغ *

 همچو طع  روغن اندر طع  دوغ

 آن دروغت ا ن تن فمنی بُوَد

 راستت آن جمن ربّمنی بُوَد 

 سمل هم ا ن دوغ تَن پیدا و فمش

 ١روغن جمن اندرو  فمنی و الش

 الش: معدوم، نمبود. -١

٤/٣٠٣٠ 

 صدق، جمن دادن بود، هین سمبِقُوا *

 ١از نُبی بر خوان رِجملُ صَدَاُوا

سیبقت بگیر ید. برگرفتیه از    : ا سمبقو -١

.  نُبی: ارآن سورو ، حد د ،  ٢١آ ه ، 

مجییید. رِجییملُ صَییدَاُوا : کسییمنی کییه در 

انیید راسییت و پیمییمنی کییه بییم خییدا بسییته 

 ٢٣صد   ممندو اند. برگرفتیه از آ یه ،   

ن مِی » . در ارآن مجید  احزا:،سورو ، 

از مییمن  » ، « رِجملُ صَیدَاُوا ....   نینَؤمِلمُاَ

مؤمنمن ، مردمیی هسیتند کیه در پیمیمنی     

که بم خداوند بسته اند، راست و درست 

رفتمر می کنند، و از ا ممن کسی هسیت  

یمت  به سیر  که عهد خو ش )تم پم من ح
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بردو است ، و کسی هست که )شیهمدت  

را  انتظمر می کمد و هیچگونیه تغیییر و   

 « تبد لی در کمر نیموردو اند.

٥/٣٨٢٠ 

 ا ن زممن که تو صحیح و  فَربِهی *

 ١صدق را بهر خیملی می دهی

 می فروشی هر زممنی دُرّ ِکمن

 ٢همچو طفلی می ستمنی گِردگمن

. ندرستصحیح: ا نجم  عنی سمل  و ت -١

 عنیی  « : خیملی میی دهیی   هر صدق را ب»

صداات و راستی را بیر اسیمس خییمالت    

] ممننیید  -٢بمطییل خییود فییدا مییی کنییی.  

کودکمن ، راستی پربهیمء ) دُرّ ِ کیمن  را   

 می دهی و گردو )گردگمن  می ستمنی[

٦/٣٤٦٥ 

 رنگ صدق و رنگ تقو، و  قین *

 تم ابد بمای بُوَد بر عمبد ن

 ان و نفمقرنگ شک و رنگ کفر

 ١تم ابد بمای بود بر جمن عمق

در اصل آزار دهندو ، پیدر و  عمق:  -١

میمدر اسیت، ا نجیم بیه معنیی سیرکش و       

 ٦/٤٧١٢نمفرممن آمدو .

*** 

 اهلل( -ربّ  )خدا 
 «ح   » رجوع شود به واژو ، 

*** 

 

 رَبَّّنا  ظَلَمنا اَنَفُسَنا

 رَبَّنم اِنَّم ظَلمنم گفت و آو  *

  و گُ  گمت راو  عنی آمد ظُلمت 

١/١٢٥٤ 

  ١گفت :  شیومن که بِمم اَ غوَ تَنی   *

 کرد فعل خود نهمن ،  د وِ دَنی 

 ٢گفت آدم که ظَلَمنم نَفسنم 

 او زفعل ح  نَبُد غمفل چو مم

 د رگُنه ، او از اد:  پنهمنش کرد 

 ٣ز آن گُنه برخود زدن ، او بَربخَورد

ا بِمم اَ غوَ تنی  :  به سیب  آن کیه میر    -١

 ١٦گمییراو کییرد،. اسییمتی از  آ ییه ،  

املَ فَبمم اَغوَ تَنی الَ اعُدَنَّ لَهُ  » اعراف : 

شیییومن گفییت: »، «صِییراطَکَ اَلمُسییتَقی .

]خدا م[ چون تو مرا گمیراو کیرد، مین    

نیییز بنییدگمنت را از راو راسییت گمییراو   

گییردان . د ییو دنییی: شیییومن پسییت و     

مم پروردگمرا، »ظَلَمنم نَفسنم :  -٢فرومم ه. 
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اشمرو است به آ ه «. به خود ست  کرد  .

که: ابلیس آدم و سورو ، اعراف  ٢٣، 

حوا را فر فت و از فرممن خدا سیرپیچی  

کردنیید. سییپس، آن هییم بییه خییدا رو،   

امال رَبَنّم ظَلَمنیم اَنفُسَینم   » کردند و گفتند : 

وَ اِن لَیی  تَغفِرلَنییم وَ تَرحَمنییم لَنَکُییونَنَّ مِیین 

ند خدا م مم در پییرو،  گفت»، « اَلخمسِر ن

شیومن بر خود ست  کرد   و اگر تیو میم   

را نبخمییم ی و بییه مییم رحمییت و رأفییت  

نفرمم ی سخت ز منکمران عمل  شدو ا  . 

امم شیومن سرکمی کرد و ملعون شید.  « 

برخوردار شد، ثمرو اش از ربخورد: بَ -٣

 کممیم: گرد د.

١/١٤٨٨ 

*** 

 

   شفقت ( -)  رحم  رَحمَت 

 اَّت وصف انسمنی بُوَدمهر و رِ *

 خم  و شهوت وصف حیوانی بُوَد

١/٢٤٣٦ 

 بر بد، هم، بدان رحمت کنید *

 ١بر منی و خو ش بینی ک  تنید

 هین مبمدا غیرت آ د از کمین

 سرنگون افتید در اعر زمین

 .: ا نجم  عنی به کمر بردننتنید -١

١/٣٤١٦ 

 بر همه کُفّمر مم را رحمت است *

 نعمت استگرچه جمن جمله کمفر 

 بر سگمن  رحمت و بخمم ش است

 که چرا از سنگ همشمن مملش است؟

 آن سگی که می گزد گو   دعم

 که از ا ن خُو، وارهمنش ا، خدا

 ا ن سگمن را ه  درآن اند مه دار

 که نبمشد از خال   سنگسمر

 زآن بیمورد اولیم را برزمین

 ١تم کندشمن رَحمهُ لِلعملَمین

رحمییت جهمنیییمن.  رَحمییهُ لِلعییملَمین:  -١

سییورو ، انبیییمء  ١٠٨برگرفتییه از آ ییه ، 

که خدا بیه حریرت رسیول اکیرم میی      

 .«مینلعملَه لِحمَال رَاِ لنمکَرسَمماَ»فرمم د: 

مییم تییرا نفرسییتمد   مگییر بییرا،    »  عنییی

 «جهمنیمن.به رحمت 

٣/١٨٠٠ 

 ١آن که سر هم بمکند او از عُلُو *

 رح  ح ّ و خل  نآ د سو، او
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عُلوّ به معنی بزرگی است عُلُو: هممن  -١

 امم ا نجم به معنی تکبر آمدو است. 

٤/١٨٥٨ 

 خیر کن بم خل  بهر ا زدت *

  م برا، راحت جمن خودت

٤/١٩٧٩ 

 گفت پیغمبر که بم ا ن سه گروو *

 رح  آر د ار ز سنگ ا د و ز کوو

 آن که او بعد از رئیسی خوار شد

 وآن توانگر ه  که بی د نمر شد

 ی کمندر جهمن وآن سوُم آن عملم

 مُبتلی گردد میمن ابلهمن 

 زآن که از عزَّت به خوار، آمدن

 همچو اوع عرو بمشد از بدن

٥/٨٢٥ 

 ١سَب ِ رحمت بر غر  هست ا، فتم *

 لوف، غمل  بود  در وصف خدا

 فتم: )فتی نیز می نو سند  جوانمرد -١

٥/١٥٩١ 

 هیچ کمفر را به خوار، منگر د *

 میدکه مسلممن مُردَنَش بمشد ا

 چه خبر دار، ز خت  عُمر او؟

 که بگردانی از او  کبمرو رُو

٦/٢٤٥١ 

*** 

 

 « امید و نمامید،»)رجوع شود به   رجاء

*** 

 

 ) روز ایممت    رستاخیز 

 « حمر » )رجوع شود به واژو ، 

*** 

 

 « تسلی »رجوع شود به واژو ،  )رضا    

*** 

 

  رنج

 رنج و غ  را ح  پی آن آفر د *

 د خوش دلی آ د پد دتم بد ن ض

١/١١٣٠ 

 چون که کلّیمت را  رنج است و درد *

 جزو ا ممن چون نبمشد رو، زرد؟

١/١٢٩٠ 
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 وصل پیدا گمت از عین بال  *

 ١زآن حالوت شد عبمرت مماَال

حییالوت : شیییر نی، ا نجییم بییه معنییی  -١

اَیال  : )  الشیر نی وصمل آمدو است. مماَ

 دشیمن  عنی  )اَلی  دشمن داشتن. مماَلی

]وصمل پیممبر )ص  به حریرت   نداشت.

ح  از نهم ت بال م ی که به آن حررت 

وارد آمد، ممکن شید و از شییر نی آن،   

در بییمرو ، « دشییمن نداشییت »عبییمرت 

 حررت رسول مصولح شد.[ . 

٢/٣٠١ 

 دوستمن بین، کو نممن دوستمن؟  *

 دوستمن را رنج بمشد همچو جمن

 ؟کی کِران گیرد ز رنج دوست، دوست

 مغز و دوستی آن را چو پوسترنج، 

٢/١٤٥٨ 

 هم اسمس راحت است ١چون گرانی* 

 تلخ هم ه  پیموا، نعمت است

  .گرانی: رنج و زحمت -١

٢/١٨٣٦ 

 رنج،گنج آمدکه رحمت هم در اوست *
 مغز، تمزو شد چون بخراشید پوست

٢/٢٢٦١ 

 هر کجم شمع بال افروختند  *

 صد هزاران جمن عمش  سوختند

٢/٢٥٧٤ 

 لخی چون که دل پُرخون شو،تو ز ت *

 ١پس ز تلخی هم همه بیرون شو،

]اگر بم تلخیی هیم، ر مضیت دل تیو      -١

پرخون شود، همه ، تلخی هیم، د گیر   

 زندگی از جمن تو بیرون خواهد رفت.[

٣/٤١٩٥ 

 لیک چون رنجی دهد بدبخت را *

 او گُر زاند به کُفرا ن رخت را 

 نیکبختی را چو ح  رنجی دهد

 ر وا می نهدرخت را نزد ک ت

٤/٢٩١٥ 

*** 

 

 رنگ  و بی رنگی 

 او ز  کرنگی عیسی ،  بُو نداشت  *

  ١وز مزاج خُ ّ عیسی ، خو نداشت

 جممه ، صد رنگ از آن خُ ّ صفم 

  ٢سمدو و  کرنگ گمتی چون ضیم
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 نیست  کرنگی  کزو خیزد مَالل 

  ٣بَل مثمل ِ ممهی و آ: ِ زالل 

 گرچه در خمکی هزاران رنگهمست 

 ٤ن را بم  ُبوسَت جنگهمست ممهیم

بو داشتن: آگمهی داشتن. مزاج خی    -١

عیسیییی: منظیییور طبیعیییت  کتمپرسیییت  

حرییرت عیسییی )ع . خییو: ا نجییم  عنییی 

صفم: مخزن صفم،   ّخُ -٢انس و الفت. 

ضیم: روشنی ، روشینم ی.  درونی و البی. 

ا نجم  عنی بی رنگی ممنند نیور. ]صیدهم   

خلقیمت زشت )رنگین آدمی در مخیزن  

صفم و  ک رنگی حررت عیسی ممننید  

بی ]  -٣نور بی رنگ و بم صفم می شود.[

 کرنگیی اسیت، و همیین اغلی       ،رنگی

 موج  مالل خمطر آدمی می شیود. امیم  

 کرنگی حررت عیسی )عم  و مهیر و  

مالل پد د نمیی آورد، بلکیه   محبت او  

هممن بی رنگی آ: را دارد کیه ممهییمن   

)مردان حی   هیچگیمو از آن سییر نمیی     

  بوست: خمکی.  -٤شوند.[ 

١/٥٠٠  

 گمو را رنگ از برون و ، مرد را  *

 ١از درون جُو رنگ سُرخ و زرد را 

 رنگ هم، ِ نیک از خُّ  صفمست 

 ٢رنگ ِ زشتمن ، از سیمهآبه ، جفمست 

 ة ُاهلل ،  نمم ِ آن رنگ ِ لویف صِبغَ

 ٣لَعنَة ُاهلل ،ُ بو، ِ آن رنگ ِ کثیف 

رنگ : رنگ کنم ه ا، است از عمل    -١

کثرت ممد، و بی رنگی کنم ه ا، است 

از عمل  وحدت الهی .  ]انسمن بیم حییوان   

فرق دارد.  کی از موارد شنمخت حیوان 

رنگ ظمهر، آن است.  عنی می توان بم 

و، ظییمهر، )رنییگ  د ییدن رنییگ و ر 

برون  او پی به بیمیمر، و  یم سیالمت او    

برد، امم انسمن ا ن گونه نیست. انسمن می 

توانیید ظییمهر خییود را چنییمن بیمرا یید کییه 

میینعکس کننییدو  درونییش نبمشیید، ا یین  

است که برا، شینمخت حیمالت درونیی    

او بم د رنیگ درون ) حیمالت درون  او   

سیمهآبه : آ: ِ آمیخته بم  -٢توجه شود.[ 

صِیییبغَة ُاهلل : رنیییگ ِ خیییدا ،   -٣لَجَییین. 

،  سیورو ، بقیرو    ١٣٨برگرفته از آ ه ، 

 رنگ آمیز، خداست»که می فرمم د :  

که به مم رنیگ فویرت ا میمن و سییرت     

توحید بخمیدو  ،  هیچ رنگی خوش تیر  

« . از ا مییمن بییه خییدا،  کتییم نیسییت  .... 
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لَعنَةاهلل : لعنت خیدا. ]رنیگ هیم، نیکیو     

دمییی  رنییگ خییدا ی )احییوال خییوش آ

دارد. و رنییگ هییم، کثیییف و زشییت،   

)اعممل نمپسیند و زشیت  ، رنیگ لعنیت     

 خدا )اهر خدا  دارد.

١/٧٦٤ 

 چون که بی رنگی اسیر رنگ شد  *

  ١موسئی بم موسئی در جنگ شد

 چون به بی رنگی رسی کآن داشتی 

 موسی و فرعون دارد آشتی 

موسیییئی: موسیییو، ، پیروحریییرت   -١

 ،  هود،.موسی

١/٢٤٦٧ 

  از دو صد رنگی به بیرنگی رهی است *
  ١رنگ ، چون ابر است و بیرنگی مَهی است

از رنگ هیم، زمینیی )مقولیه هیم،       -١

ممد،  نیز می توان بیه بیی رنگیی عیمل      

معنم رسید. رنگ ممننید ابیر، )حجیمبی     

در مقمبل ممو)عمل  حقیقیت  اسیت و آن   

را پوشیدو نگمو می دارد. امم ممو عین بیی  

 ت. رنگی اس

١/٣٤٧٦  

*** 

 روح 

 تن ز جمن و جمن، ز تن مستور نیست *

 لیک کس را د د جمن دستور نیست

١/٨ 

 روح می بُردَت سو، چرخ بَر ن  *

  ١سو، آ: و گل شد، در اَسفَلین

 خو متن را مسخ کرد، ز ن سُفول

زآن وجییود، کییه  بُیید آن ، رَشییک    

 ٢عُقول

بر ن: بلندتر ن. چرخ بر ن: بمالتر ن  -١

ن، عییمل  غییی . آ: و گییل: دنیییم. آسییمم

مسخ: دگرگون  -٢پم ین تر ن. اسفلین: 

شدن جس ، نیزول بیه مرحلیه  حییوانی.     

سُفول: پم ین آمدن، فرومم گی . عُقیول:  

جمع عقل. دارندگمن عقل )ا نجم منظور 

حررت آدم است که عقیل او موجی    

حسیییرت فرشیییتگمن و مال یییک شیییدو  

 بود)داستمن آفر نش   

١/٥٣٧ 

  وار مثل آدم استنقش بر د *

 بنگر از صورت چه چیز او ک  است

 جمن ک  است آن صورت بم تم: را
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 رَو بجُو آن گوهر کَ   م: را

١/١٠٢٠ 

 آ: صمفی ، درگِلی پنهمن شدو *

 ١جمن صمفی، بسته ، ابدان شدو

 ابدان: بدن هم. -١

١/١٥١٦ 

 مرغ کو اندر  افس زندانی است *

 می نجو د رستن ، از نمدانی است

 هم ی کز افس هم رَسته اند روح

 انبیم، رهبر شم سته اند

١/١٥٤١ 

 طوطیی  کآ د ز وَحی، آواز او  *

 پیش از آغمز وجود ، آغمز او 

 اندرون تُست آن طوطی نهمن 

 عکس او را د دو تو بر ا ن و آن 

١/١٧١٧ 

 پس بزرگمن ا ن نگفتند از گزاف: *

 جس  پمکمن عین جمن افتمد صمف

 و نقمممنگفتممن و نَفسممن 

 جمله جمن مول  آمد بی نممن

١/٢٠٠٠ 

 تن همی نمزد  به خوبیّ و جممل  *

 روح ، پنهمن کردو فَرّ و پَرّ و بمل 

 تو کیستی؟  ١گو دش کم، مَزبَلَه 

  ک دو روز از پَرتو من ز ستی 

 و نمزت می نگنجد در جَهمن  ٢غَنج 

  ٣بمش تم که من شوم از تو جِهمن 

 ور، کُننَد تو را گ ٤گرم دارانت 

 طعمه ، موران و ممرانت کُننَد 

 بینی از گَند تو گیرد آن کسی 

 کو به پیش تو همی مُرد، بسی 

 پرتو روح است نو  و چم  و گوش 

 پرتو آتش بُوَد در آ: ، جوش 

 آن چنمن که پرتو جمن ، بر تن است 

 ، بر جمن من است  ٥پرتو اَبدال 

 جمن جمن ، چون واکَمد پم را ز جمن 

 من چنمن گردد که بی جمن تن ، بدان ج

مَزبله : محیل ر خیتن آشیغمل ا نجیم      - ١

غَیینج : نییمز و  -٢ عنییی آشییغمل ، زبملییه.  

 -٤جِهیمن : از فعیل جهییدن .      -٣غمزو 

اَبییدال :  -٥گیرم دارنییت : دوسیتدارانت   

جمع بید ل. عیدو ا، معلیوم از خمصیمن     

خیدا کیه میی گو نید هیچگیمو زمییین از      

 آنمن خملی نیست. 

١/٣٢٦٧ 
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 تو نه ا ن بمشی، نه آن در ذات خو ش *

 ا، فزون از وَه  هم، وز بیش بیش

 روح بم عل  است و بمعقل است  مر

 روح را بم تمز، و ترکی چه کمر؟

٢/٥٥ 

 تفراه در روح حیوانی بُوَد *

 روح واحد، روح انسمنی بُوَد

٢/١٨٨ 

 غ  مخور از د دو، کمن عیسی تو راست *
 چم  راستچپ مرو، تم بخمدت دو 

 عیسی روح تو بم تو حمضر است
 ١نصرت ازو، خواو،کوخوش نمصر است

نمصر: کمک کننیدو،  یمر، دهنیدو.     -١

 نمصر:  مر، دهندو ، خو:. خوش 

٢/٤٤٩ 

 هر گیم را کِش بود میل عُال *

 ١در مَز د است و حیمت و در نَمم

 چون که گردانید سر سو، زمین 

 ٢در کمی و خمکی و نقص و غَبین

 وحت چو سو، بمال بُوَدمیل ر

 ٣در تزا د مرجعت آنجم بُوَد

عیمل    کِش: که اش، کیه او را. عُیال:   -١

علو،، عمل  بمال. مز د: ز مد شدن، رشد 

غَبین: ضیرر،   -٢کردن. نمم: رشد و نمو. 

تزا د: در واال ش و کمیمل  در  -٣ ز من.

است. مرجعت آنجم بیود: بمزگمیت تیو    

سو، به هممنجم است. )بمزگمت همه به 

 خداست. 

٢/١٨١٢ 

 جس ، ظمهر، روح مخفی آمدو است *
 جس ، همچون آستین، جمن همچو دست

 بمز عقل از روح، مخفی تر  بُوَد

 ... ١حس سو، روح، زوتر رَو بَرَد

 روح وحی از عقل، پنهمن تر بُوَد

 زآن که او غی  است، او زآن سَر بُوَد

 عقل احمد از کسی پنهمن نمد

 رجمن نمدروح وَحیَش مُدرَک ه

 روح وحیی را منمس  همست نیز 

 در نیمبد عقل، کآن آمد عز ز

 گه جنون بیند، گهی حیران شود

 ٢زآن که مواوف است، تم او آن شود

عقل می بیند کیه  ]  -٢ زوتر: زودتر. -١

روح وحیییی گییمو د وانییه اسییت و گییمو   

 خیود او )عقیل   حیران . تم هنگممی کیه  
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وحی نمیود، ا ین دگرگیونی    روح ممنند 

 [را نخواهد فهمید.

٢/٣٢٥٣ 

 تو به تن حیوان، به جمنی از مَلَک *

 تم رَو، ه  بر زمین، ه  بر فَلَک

٢/٣٧٧٦ 

 ا، تو در کمتیّ تن ، رفته به خوا: *

 آ: را د د، ، نگر در آ:ِ آ:

 آ: را آبی است کو می رانَدَش

 روح را روحی است کو می خوانَدَش

٣/١٢٧٣ 

 تم بدانی که تن آمد چون لبمس *

 ١رو بجو البِس، لبمسی را مَلیس

 روح را توحید اهلل خوشتر است

 ٢غیر ظمهر، دست و پم ی د گر است

 دست و پم در خوا: بینی و ائتالف

 آن حقیقت دان، مدانش از گزاف

 آن تو ی که بی بدن دار، بدن

 پس مترس از جس ، جمن بیرون شدن

البِیس: کسییی کیه لبییمس را پوشیییدو    -١

لیسیدن  عنی نَلیس. است. ملیس: از فعل 

 -٢ا نجم  عنی شیفته و شییدا، آن نمیو.   

)کیه   ]روح جز ا ن دست و پم، جسی ، 

دسییت و پییم،  نگهدارنییدو ، آن اسییت 

] دسیت و پیم ی را    ٣[ ییز دارد. ند گر، 

که تو در رو م می بینیی ،  یک حقیقیت    

است، نه مجمز . )ا ن دست و پیم، همیمن   

 دست و پم، روح است. [

٣/١٦١٠ 

 ١ی روح ادسی دان  قیننص ، وح *

 وآن ایمسِ عقلِ جزو، ، تحت ا ن

ا نجیم  نصّ : کالم صر ح و آشیکمر.   -١

 به معنی کالم الهی در ارآن آمدو.  

٣/٣٥٨٣ 

 میل تن ، در سبزو و آ: روان *

 زآن بُوَد که اصل او آمد از آن

 میل جمن اندر حیمت و در حَی است

 زآن که جمن المکمن، اصل وَ، است...

 ن، اندر تَراّی و شرفمیل جم

 ١میل تن، در کس  و اسبم: عَلَف

 میل و عم  آن شرف ه  سو، جمن

 ٢ز ن،  ُحِ  را و  ُحِبُّون را بدان

علف: نمیمد حیوا ج زنیدگی میمد،.      -١

 ُحیبّهُ  و  » ُحِ  و  حبیون: در اصیل   -٢

است که اشمرو است بیه بخمیی   «  ُحِبُّونَه

 فَسَوفَ»...سورو ، ممئدو:  ٥٤از آ ه ، 
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 عنیی  ...«  متیِ اهلل  ِقَوم  ُحِبُّه  وَ  ُحِبُّونَهُ 

هرآ نییه بیییمورد مردمییی کییه )خییدا   :»...

دوستممن دارد و آنیمن نییز او را دوسیت    

کنم یه اسیت از   « : آن شیرف «   »دارند...

حرییرت حیی  )آن عمیی  و میییل خییدا. ]

شرف  ه  به سو، جمن آدمیی اسیت و   

 معنی  ُحِ  و  ُحِبُّون همین است.[ 

٣/٤٤٣٦ 

 جمن حیوانی ندارد اتّحمد *

  ١تو مَجُو ا ن اتّحمد از روح بمد

 تفراه در روح حیوانی بود

 نفس واحد روح انسمنی بود ...

 جمن گرگمن و سگمن هر  ک جداست

 ٢مُتّحِد جمن هم، شیران خداست

روح بییییمد: کنم ییییه اسییییت از روح   -١

 خدا: اولیمء اهلل.شیران  -٢ حیوانی.

٤/٤١١ 

 ز لقم، بس در عذا:روح محجو: ا *

 روحِ واصل در بقم، پمک از حجم: ...

 روح خود را مُتَّصل کن ا، فالن

 زود بم ارواح اُدس سملکمن 

٤/٤٤٦ 

 جس  را نَبوَد از آن عِزّ بهرو ا،  *

 جس  پیش بحر جمن،  چون اورو ا، 

٤/١٨٨٠ 

 جمن ز ر ش و سبلت تن فمرغ است *

 لیک تن بی جمن بُوَد مُردار و پست

 ١ممهِ روحِ حیوانی است ا نبمرن

 پیش تر رو، روح انسمنی ببین

بمرنممه : آنچه موج  تکبر و تفیمخر   -١

 می شود. 

٤/١٨٨٦ 

 روح،  بمز است و طبم ع،  زاغ هم *

 دارد از زاغمن و جغدان داغ هم

٥/٨٤٣ 

 جهد کن تم جمن مُخَلَّد گرددت *

 تم به روز مرگ ، برگی بمشدت

 ان.مُخَلَّد: پم دار، جمود -١

٥/٢٨٢٦ 

 روح بی امل  نداند کمر کرد *

 امل  بی جمن فسردو بود و سرد

 املبت پیدا و آن جمنت نهمن

  راست شد ز ن هردو اسبم: جهمن

٥/٣٤٢٣ 

 اِهبِوُوا افکند جمن را در بدن *
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 ١تم به گِل پنهمن بُوَد دُرّ عدن 

فیرود آ یید. اشیمرو اسیت بیه      : واِهبِو -١

نمفرمیمنی  داستمن خلقت که آدم و حیوا   

کردند و از میوو  ممنوعه خوردند، خیدا  

به آنمن فرمود از بهمت، نیزول کنیید بیه    

پییم ین تییر ن مرتبییه ،  عنییی زمییین . دُرّ:   

مروار یید. دُرّ عییدن: مراور یید، کییه در  

عدن صید شدو اسیت. )کیه از مرغیو:    

تییر ن مروار یید هییم اسییت.  نمییمد روح   

 انسمن.

٦/٢٩٣٦ 

 نادر جمن زآن می ندانی ا، فال *

 که بدادت ح  به بخمش را گمن

٦/٤٢٠٩ 

*** 

 

 روزه  ) صَوم (  

 ا ن دهمن بربند، تم بینی عیمن  *

 چم  بند آن جهمن ، حل  و دهمن

٢/١١ 

 ز ن خورش هم اندک اندک بمز بُر *

 کم ن غذا، خر بُوَد نه آنِ حُر

٤/١٩٥٦ 

 کمر دوزخ می کنی در خوردنی  *

 بهر او خود را تو فَربِه می کنی 

 ر خود کن ، روز، حکمت بچَرکم

 تم شود فَربِه دل و بم کَرّ و فَر

 خوردن تن، ممنع آن خوردن است 
 جمن، چو بمزرگمن و تن چون رَهزن است

 شمع تمجر آنگه است افروخته

 که بُوَد رَهزن چون هیزم سوخته

٤/٣٦٠٧ 

 ارض دو، کَ  کُن از ا ن لقمه ، تَنَت *

 ١تم نمم د وَجهِ العَینُ رأَت

 ز سرگین، خو ش چون خملی کندتن 

 ٢پُر ز مُمک و دُرِّ اِجاللی کند

وَجهِ العَین رَأت : بم چم  د دو نمی  -١

ح  »شود. اشمرو است به حد ث ادسی: 

فرمود: فراه  آوردم برا، بندگمن نیکیو  

کردارم ، نعمت هم ی را که نیه چمیمی   

آن را د دو و نه گوشیی شینیدو و نیه بیر     

 -٢« اسییت.الیی  انسییمنی خوییور کییردو 

 گرانقدر.اِجالل: 

٥/١٤٧ 

 ل  فرو بند از طعمم و از شرا: * 
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 سو، خوان آسممنی کن شتم:

٥/١٧٣٠ 

 ١نفس تو تم مست نُقل است و نَبید* 

 دان که روحت خوشه ، غیبی نچید

 نَبید: شرا: . -١

٥/٢٤٤٦ 

 معدو ، تن ، سو، کَهدان می کمد* 

 معدو ، دل ، سو، رَ حمن می کمد

 جو خورد، اربمن شودهر که کمو و 

 هر که نور ح  خورد، ارآن شود

٥/٢٤٧٧ 

 جوع، خود سلومن دارو همست، هین* 

 جوع در جمن نِه، چنین خوارش مَبین

٥/٢٨٣٢ 

 گر جِهمد و صَوم سخت است و خمن* 
 ١لیک ا ن بهتر ز بُعد مُمتَحِن

 ٢رنج کی ممنَد دَمی که ذُوالمِنَن

 گو دت: چونی؟ تو ا، رنجور من

مُمییتَحِن: دور، از : دور،. بُعیید بُعیید -١

 ذُوالمِنَن: خدا.  -٢خدا. 

٦/١٧٦٩ 

*** 

 رهایی  

 فه  و خمطر تیز کردن ،  نیست راو *  

 ١جُز شکسته می نگیرد فرل ِ شمو 

]ز رکی و تکبیر راو رهیم ی نیسیت.      -١

فقییین انسیییمن هیییم، فیییروتن و میییؤمن   

)شکسته نزد حررت ح   از فرل الهی 

 برخوردار می شوند.[ 

١/٥٣٢ 

 ١پنبه اندر گوش ِ حِسّ ِ دون کنید *

 بند ِ حِسّ از چم  ِ خود بیرون کنید 

 پنبه ، آن گوش ِ سِر،گوش ِ سَر است 

 تم نگردد ا ن کَر، آن بمطن ، کَر است
 بی حس و بی گوش و بی فکرت شو د  

 ٢تم خوم: ِ اِرجِعی را بمنو د

پنبه درگوش کردن : گوش خیود را   -١

اِرجِعییی : بییمزگرد.    -٢بسییتن، نمیینیدن.  

سییورو ،  ٢٨و  ٢٧برگرفتییه از آ ییه ،  

 م اَ ّهُم اَلنَفسُ اَلمُوئَنه. اِرجِعی اِلی »فجر : 

ا، نفیس  » عنیی  « رَبّکِ راضِییَه مَرضِییَه.  

ادسییی مومییئن و دل آرام. بییمزآ، نییزد  

پروردگمرت، در حملی که راضی به ح  

خیییود را از « ] و مرضیییی حییی  هسیییتی.
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« بمزآ،»ید، تم ندا، حواس و فکر وارهمن

 حررت ح  را بمنو د و رهم ی  مبید.[

١/٥٦٦ 

 جمن هم، بسته اندر آ: و گل * 

 چون رَهند از آ: و گل هم ، شمد دل 

 در هوا، عم   ح  راصمن شوند 

 همچو ارص بَدر ، بی نُقصمن شوند 
 جسمممن ، راصمن و جمن هم خود مَپُرس 

  وآن که گِرد جمن ، از آن هم خود مپرس

١/١٣٤٦ 

  آن مرد کز خود رَسته شد١ا، خُُنک  * 

 در  وجود  زندو ى پم ندو شد 

 واى آن زندو که بم مُردو نمست

 مُردو گمت و زندگی از و، بجَست

 ک : خوشم به حمل ...نُا، خُُ -١

١/١٥٣٥ 

 مرغ کمو اندر افص زندانی است * 

  ١می نجو د رَستن ، از نمدانی است

، است که اسییر  انسمن ممنند پرندو ا] -١

افیس و زنییدان تیین اسییت .  اگییر چنییین  

پرندو ا، برا،  رهم ی خود از ا ن افس 

و زندان تالش نکند ، نممن از نیمدانی او  

 دارد . [

١/١٥٤١ 

 مم به د ن رَستی  و ن تنگین افس** 

جُییز کییه ا یین رو نیسییت چییمرو ،  ا یین 

  ١افس

پیممبران می گو ند : تنهم راو رهیم ی  ] -١

و زنیدان دنییم ، پنیمو جیو ی     از ا ن افس 

 به د ن است . و جز ا ن راو نیست. [

١/١٥٤٤ 

 نور خواهی ، مُستعدّ ِ نور شو * 

 دور خواهی ، خو ش بین و دور شو 

 ور رَهی خواهی از ا ن سِِجن خَرِ: 

 ١سر مکش از دوست  وَ اسجُد وَااتَرِ: 

سِِجن خَرِ: : زندان و ران . مقصیود   -١

سییت.  وَ اسییجُد جسیی  فنمپییذ ر انسییمن ا 

سورو ،  ١٩وَااتَرِ: : برگرفته از آ ه ، 

کَالال تُوِعهُ »است که می فرمم د:  «عل »

هرگییز از او » عنییی « وَ اسییجُد وَ ااتَییرِ:.

اطمعت مکن و به نممز و سجدو پیرداز و  

 «به ح  نزد ک شو.

١/٣٦٠٦ 

 آزمودم مرگ من در زندگی ست* 

 چون رَهَ  ز ن زندگی، پم ندگی ست
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٣/٣٨٣٨ 

*** 

 ریاضت 

 بهر آن است ا ن ر مضت و ن جفم * 

 ١تم برآرد کورو از نُقرو ، جُفم 

ر مضت : رنج کمیدن برا، تهذ    - ١

نفس. جُفم: خس و خمشمک، ا نجم  عنی 

نمخملصی. ]رنج کمییدن هیم در طر قیت    

برا، ا ن است که در کورو ، ر مضیت  

 نمخملصی هم از نقرو جدا شود.[

١/٢٣٢ 

  ١منو از صمح  بیمنا ن حکم ت ب* 

 در طر   و عمدت ازو نیمن 

 هم بی گزند  ٢برتن و دست و کَتِف

  ٣از سرسوزن کبود، هم زنند

 بمد ازو نی ا،  ٤سو، دَالکی

 که کبودم زن ، بکن شیر نی ا، 

 گفت : چه صورت زن  ا، پهلوان ؟

  ٥گفت : بر زن صورت شیر ژ من

 طملع  شیر است ، نقش شیر زن 

 کبود، سیر زن  جهد کن ، رنگ

 گفت : بر چه موضعت صورت زن  ؟

 گفت : بر شمنه زن آن رَا  صَنَ  

 چونکه او سوزن فرو بردن گرفت 

 درد آن در شمنگه ، مَسکن گرفت 

  ٦پهلوان در نمله آمد کم، سَنی

 مَر مَرا کُمتی ، چه  صورت می زنی ؟

 گفت : آخر شیر فرمود، مرا 

 گفت : از چه اندام کرد، ابتدا ؟

 گفت : از دُمگمو آغمز دو ام 

 گفت : دُم بگذار ا، دو د دو ام 

  ٧از دُم و دُمگمو شیرم دَم گرفت

 دُمگه او دَمگه  ، مُحک  گرفت 

 شیر بی دُم بمش ، گو ا، شیر سمز 

 که دل  سُستی گرفت از زخ  گمز

  جمن  د گر گرفت آن شخص ، زخ 

 ، بی ز رح   ٩، بی مُواسم ٨بی مُحمبم

 او کین چه اندام است ازو بمنگ کرد

 گفت : ا ن گوش است ، ا، مرد نکو 

 گفت : تم گوشش نبمشد ا، حکی  

 ١٠گوش را بگذار و کوته کن گلی  

 آغمز کرد  ١١جمن  د گر خَلِش

 بمز ازو نی فغمن را سمز کرد 

 کین سوم جمن  چه اندام است نیز ؟

 گفت : ا ن است اِشک  شیر ، ا، عز ز 
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 مشد شیر را گفت : تم اشک  نب

 چه شک  بم د نگمر سیر را 

 خیرو شد دالک و بس حیران بممند 

 تم به د ر انگمت در دندان بممند 

 برزمین زد سوزن آن دَم اوستمد 

 گفت : در عمل  کسی را ا ن فتمد ؟

 شیر بی دُمّ و سر و اشک  که د د ؟

 ا ن چنین شیر، خدا خود نمفر د 

 ا، برادر ، صبر کن بر درد نیش 

 م رهی از نیش نفس گبر خو شت

کَتِیف :   -٢صمح  بیمن : اصیه گیو    -١

همیییمن کَتیییف بیییه معنیییی شیییمنه گیییمو، 

کبییود، زدن : خییملکوبی   -٣سییردوش.

دالک : کیسه کش حممم .  -٤کردن .  

در اد   دالک حمیمم عیالوو بیر کیسیه     

شییر   -٥کمی خملکوبی هی  میی کیرد.    

سَییینی :   -٦ژ یییمن : شییییر خمیییمگین    

گیرفتن : نفیس تنگییی.     دَم -٧بزرگیوار   

 -٩مُحمبم : مالحظه و مدارا کیردن.     -٨

کوتییه کییردن  -١٠مُواسییم: غمخییوار،.  

  -١١گلی  : ا نجم  عنیی خالصیه کیردن.   

خَلِش : فروبردن چیز، بمر ک و نیوک  

 تیز در جم ی.

١/٢٩٨١ 

 همچو آهن زآهنی بی رنگ شو* 

 در ر مضت آ نه ، بی زنگ شو

١/٣٤٥٩ 

 مد،  می کندا، خُنُک آن کو جه* 

 بر بدن زَجر، و ، داد، می کند

 تم ز رنج آن جهمنی وارَهَد

 بر خود ا ن رنج عبمدت می نَهَد

٢/٢٤٧٣ 

 ا ن ر مضت هم، درو ممن چراست؟* 

 کآن بال بر تن، بقم، جمن همست

٣/٣٣٤٩ 

 مُردن تن در ر مضت ، زندگی ست* 

 رنج ا ن تن، روح را پم ندگی ست

٣/٣٣٦٥ 

 جمن شو ممتر،پس ر مضت را به * 

 چون سپرد، تن به خدمت جمن بَر،

 ور ر مضت آ دت بی اختیمر

 سر بنه، شکرانه دو، ا، کممیمر

 چون حَقَت داد آن ر مضت، شکر کن

 تو نکرد، ، او کمیدت ز امر کُن

٣/٣٣٩٦ 
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