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 حرف : ض

 

 

 ضدّ    )اضداد(

 شب نَبُد نوری ، ندیدی رنگ را *

 پس به ضدّ نور ، پیدا شد تو را 

 دیدن نور است ، آنگه دید رنگ 

 وین به ضدّ  نور دانی بی درنگ

 حق پی آن آفرید  رنج و غم را

 تا بدین ضد ، خوش دلی  آید پدید 

 پس نهانی ها به ضد پیدا شود 

 چون که حق را نیست ضد پنهان بود  

 که نظر بر نور بود  ، آنگه به رنگ 

 ۱ضد به ضد پیدا بُوَد چون رُوم و زنگ 

 پس به ضدّ نور دانستی تو نور 

 ضدّ ضد را  می نماید در صُدور 

 دّی در وجود نور حق را نیست ض

 تا به ضد او را توان پیدا نمود   

رُوم و زنگ : مقصود سفید و سیاه و  -۱

یا روشن و تیرره اسرت همران هونره کره      

مردمرررران روم سفیدپوسررررت و اهررررالی  

 زنگبار )درافریقا( سیاه پوست اند. 

۱/۱۱٢٨ 

 زندهانی ، آشتی ضد ها ست *
 مرگ ، آن کاندر میانشان جنگ خاست

۱/۱٢٩٣ 

 ه بی رنگی اسیر رنگ شد چون ک *

 موسئی با موسئی در جنگ شد 

 چون به بی رنگی رسی کآن داشتی 

 موسی و فرعون دارد آشتی 

 هر تو را آید  بدین نکته  سئوال 

 رنگ ، کی خالی بُوَد از قیل قال ؟ 

 این عجب ، کین رنگ از بیرنگ خاست 

 رنگ با بیرنگ چون در جنگ خاست ؟

 سرشته اند چون که روغن را ز آب ، ا

 آب با روغن ، چرا ضد هشته اند ؟

 چون هُل از خارست و خار از هُل، چرا 

 هر دو در جنگند و اندر ماجرا
 یا نه جنگ است  این، برای حکمت است 

 همچو جنگ  خر فروشان صنعت  است

 یا نه این است و نه آن حیرانی است 

 هنج باید جُست ، این ویرانی است  

 می کنی  آنچه تو هنجش توهّم
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 زآن توهّم ، هنج را هُم می کنی 

 چون عمارت دان تو وَهم و رای ها 

 هنج نَبوَد در عمارت جای ها  

 در عمارت ، هستی و جنگی بود 

 نیست را از هست ها ننگی بود 

۱/٢٤٦٧ 

 آینه هستی چه باشد ؟ نیستی  *

 نیستی بَر ، هر تو ابله نیستی

 هستی اندر نیستی بتوان نمود

 ان بر فقیر آرند جودمال دار

 آینه ی صافیّ نان، خود هُرسِنه است

 سوخته هم آینه ی آتش زَنه است ...

 نقص ها آیینه ی وصف کمال 

 وآن حقارت ، آینه ی عِزّ و جالل 

 زآن که ضد را ضد کند ظاهر ، یقین

 زآن که با سرکه پدید است انگبین 

۱/٣٢٠۱ 

 که ز ضدّها ، ضدّ ها آید پدید  *

 ١ا  نورِ دایم آفریددر سُوَید

سُوَیدا : نقطره ی سریاه دل . صروفیان     -۱

اعتقاد دارند که نقطه ای در دل است به 

که همه ی انوار الهی در آن « سُوَیدا»نام 

 جمع شده است. 

۱/٣٨٦٥ 

 آن  که هر چیزی به ضد پیدا شود *

 بر سپیدی آن سیه رسوا شود

٢/٣٣٧٣ 

 بد ندانی تا ندانی نیک را *

 ١ضد توان دید ای فتی ضدّ را  از

 فتی )فتا(: جوانمرد.  -۱

٤/۱٣٤٥ 

 جز به ضد ، ضد را همی نتوان شناخت *

 چون ببیند زخم ، بشناسد نواخت

٥/٥٩٩ 

 نفی ، ضدّ هست باشد بی شکی *

 تا ز ضد ّ ، ضد را بدانی اندکی

 این زمان جز نفی ضد ، اعالم نیست

 اندر این نشأت دَمی بی دام نیست

٦/٧٣٦ 

 ١ا در غیرررب ، خرررود اشرررکنجهروح ر *

 هاست

 لیک تا نَجهی ، شکنجه در خفاست

 چون رهیدی ، بینی اشکنجه و دمار

 زآن که ضدّ از ضدّ هردد آشکار

 اشکنجه: شکنجه. -۱
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٦/٣٤٩٨ 

 ١ضد اندر ضد، پنهان مُندَرَج *

 آتش اندر آب سوزان مُندَرَج

 مندَرَج: پنهان کردن، نهفتن. -۱

٦/٣٥٧٠ 

*** 

 

 

 

 حرف : ط

 

 

 لب ط

 این طلب ،  در ما هم از ایجاد توست  *

 رَستن از بیداد ، یا رَب ، داد توست 

 بی طلب ، تو این طلب مان داده ای 

 بی شمار و حَدّ  ،  عطا ها داده ای

۱/۱٣٣٧ 

 دوست دارد یار این آشفتگی* 

 کوشش بیهوده به از خفتگی ...

 اندرین ره می تراش و می خراش

 شتا دم آخر دمی فارغ مبا

۱/۱٨۱٩ 

 زین طلب بنده به کوی تو رسید* 

 کشید ١درد، مریم را به خُرما بُن

خرما بُن: درخت خرما. اشاره اسرت   -۱

پرس آنگراه   » سوره ی مرریم:   ٢٣به آیه 

که او را درد زاییدن فرا رسید ، زیر تنره  

ی درخررت خرمررایی رفررت  و از شرردت 

درد و انرردوه بررا خررود مرری هفت:کرراش 

و از صرفهه ی   پیش از ایرن مررده برودم   

 « عالم نامم بکلی فراموش شده بود.

٢/٩٨ 

 در طلب زن دایماً تو هر دو دست * 

 که طلب در راه نیکو رهبر است

٣/٩٧٩ 

 منگر اندر نقش زشت و خوب خویش* 

 بنگر اندر عشق و در مطلوب خویش

 منگر آن که تو حقیری یا ضعیف

 بنگر اندر همت خود ای شریف

 ی طلبتو به هر حالی که باشی م

 آب می جُو دایماً ای خشک لب

 کان لب خشکت هواهی می دهد

 کو به آخر بر سر مَنبَع رسد

 خشکی لب هست پیغامی ز آب
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 که به مات آرد یقین این اضطراب

 کین  طلب کاری مبارک جنبشی

 این طلب در راه حق مانع کُشی است

 ١این طلب مفتاح مطلوبات توست

 توست ٢این سپاه و نصرت رایات

 ٣طلب همچون خروسی در صِیاح این

 ٤می زند نعره که می آید صَباح

رایات :  -٢مطلوبات: حمع مطلوب.  -۱

صریاح :   -٣جمع رایه بره معنری پررچم.    

 صباح صبح ، بامداد. -٤سهر. 

٣/۱٤٣٧ 

 هرچه رویید از پی مهتاج رُست* 

 تا بیابد طالبی، چیزی که جُست

٣/٣٢٠٨ 

 آب کم جو تشنگی آور به دست* 

 وشد آب از باال و پستتا بج

٣/٣٢۱٢ 

 مغز نغزی دارد آخر آدمی * 

 یک دَمی آن را طلب ،هر زآن دَمی

٣/٣٤۱٨  

 تشنه می نالد که ای آب هوار* 

 آب هم نالد که کو آن آب خوار

٣/٤٣٩٨ 

 سایه ی حق بر سر بنده بُوَد* 

 عاقبت جوینده یابنده بُوَد

 هفت پیغمبر که چون کوبی دَری

 ون آید سَریعاقبت زآن دَر بر

 چون نشینی بر سرکوی کسی

 عاقبت بینی تو هم روی کسی

٣/٤٧٨۱ 

 ای که تو طالب نه ای ، تو هم بیا* 

 تا طلب  یابی از این یار وفا

٤/٧٢٥ 

 مؤمنی، آخر درآ در صفّ رزم* 

 که تو را بر آسمان بودَست بزم

 اشک می بار و همی سوز از طلب

 همچو شمع سَربُریده ، جمله شب

 لب فرو بند از طعام و از شراب

 سوی خوان آسمانی کن شتاب 

 هر تو را آنجا بَرَد ، نَبوَد عجب

 منگر اندر عجز و ، بنگر در طَلَب 

 کاین طلب در تو هروهان خداست

 زآن که هر طالب به مطلوبی سزاست

 دجهد کن تا این طلب افزون شو

 تا دلت زین چاه تن بیرون شود
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٥/۱٧٢٧ 

*** 

 طمع 

 جه درعیب است غرقه ، تا به هوشخوا* 

 خواجه را مال است و مالش عیب پوش

  ١کز طمع عیبش نبیند طامِعی

 هشت دل ها را طمع ها جامعی

 ور هدا هوید سخن چو زرّ کان

 او در دکان ٢ره نیابد کاله ی 

کالره: اارا     -٢طامع: طمرع کننرده.    -۱

 خانه ، متاع.

۱/٢٣٤٩ 

 صاف خواهی چشم و عقل و سمع را* 

 بردَران تو پرده های طَمع را ...

 هر طمع در آینه برخاستی

 در نفاق، آن آینه چون ماستی

 هر ترازو را طمع بودی به مال

 راست کی هفتی ترازو وصف حال

٢/٥٦٩ 

 هر که را باشد طمع اَلکَن شود* 

 با طمع کی چشم دل روشن شود؟

 پیش چشم او خیال جاه و  زر

 همچنان باشد که موی، اندر بصر

٢/٥٧٩ 

*** 

 

 طوطی 

 طوطیی  کآید ز وَحی ، آواز او * 

 پیش از آغاز وجود ، آغاز او 

 اندرون تُست آن طوطی نهان 

 عکس او را دیده تو بر این و آن 

۱/۱٧۱٧ 

*** 
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 حرف : ظ

 

 

 ظاهر و باطن
 ودشرجوع « صورت و معنی»به واژه ی 

*** 
 

 ظلم  

 هشت ظلم ظالمان  ۱چاه ِ مُظلِم *

 این چنین هفتند جمله عالمان 

 هر که ظالم تر ، چَهَش با هول تر 

 عدل فرموده ست : بَتَّر را  بتر 

 ای که  تو از ظلم  ، چاهی می کَنی 

 از برای خویش ، دامی می کُنی 

 هِرد خود ، چون  کرم پیله بر مَتَن 

 بهر خود چَه می کَنی ، اندازه کَن

 مُظلِم : تاریک. -۱

۱/۱٣٠٩ 

 که از پنجه بسی سَرها بکوفتآن  *
 همچوخس، جاروب مرهش هم بروفت

۱/۱٣٥٦ 

 خصم ظلم و مکر تو، اهلل باد *

 مکر عقل تو ، ز ما کوتاه باد

۱/٢٣٣٠ 

*** 

 

 ظن   ) گمان ، وهم  (

 هرکسی از ظَنّ ِ خود شد یار من *

   ازدرون ِ من نجست اسرار من

۱/٦ 

 وهم مخلوق است مولود آمده است *

 ۱ه است او لَم یُولَد است حق نزایید

 عاشق تصویر و وهم خویشتن 

 ٢کی بُوَد از عاشقان ذُوالمِنَن 

 عاشق آن وَهم ، اهر صادق بُوَد

  آن مَجازش تا حقیقت می کَشَد 

از   ٣لَررم یُولَررد : بخشرری از آیرره ی     -۱

لَم یَلِد وَ لَم یُولَد » ... سوره ی اخالص : 

ذُوالِمنَن -٢نه زاد و نه زاده شد ( ..... « ) 

 : واجد نعمت و احسان، خدا.

۱/٢٧٥٨ 

 سال ها هر ظن دَوَد با پای خویش  *
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 نگذرد ز اشکاف بینی های خویش

 تا به بینی نایدت از غیب بُو 

  غیرِ بینی هیچ می بینی ؟ بگو

۱/٣٧٧۱  

 علم را دو پَر ، هُمان را یک پَر است *

 ناقص آمد ظَن به پرواز اَبتَر است

 ، زود افتد سرنگون مرغِ یک پَر

 باز بَر پَرَّّد دو هامی با فزون

 اُفت و خیران می رود مرغ هُمان

 با یکی پَر بر امید آشیان

 چون ز ظَن وارَست ، علمش رُو نمود

 شد دو پَر آن مرغ یک پَر ، پَر هُشود

٣/۱٥۱٠ 

 هر کجا سایه ست و ، شب یا سایگَه *

 از زمین باشد نه از افالک و مَه

 سته هم از هیزم بُوَددود ، پیو

 بُوَد ١نه ز آتش های مُستَنجِم

 وهم افتد در خطا و در غلط

 عقل باشد در اصابت ها فقط

 مُستَنجِم : روشن، افروخته. -۱

٣/٣٥٦٨ 

 عقل ، ضد شهوت است ای پهلوان *

 آن که شهوت می تند ، عقلش مخوان 

 وَهم خوانَش آن که شهوت را هداست

 استوَهم ، قلب نقد زرّ عقل ه

 بی مهک پیدا نگردد وَهم و عقل

 هر دو را سوی مهک کن زود ، نقل

٤/٢٣٠۱ 

 وهم را مژده ست و ، پیش عقل  نقد *

 ١زآن که چشم وَهم شد مهجوب فقد

 فَقد: اینجا یعنی مفقود -۱

٤/٣٢٧٨ 

 راه کردی ، لیک در ظنّ چو برق *

 ١عُشر آن رَه کُن ، پی وحی چو شرق

 ، خوانده ای  ٢ظَنّ الیُغنی مِن اَلهَق 

 وز چنان برقی ز شرقی مانده ای

 ٣هَی ، درآ در کشتی ما از نژند

 یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند

عُشر : یک دهم. شررق: اینجرا یعنری     -۱

ظَررنّ الیُغنرری مِررن اَلهَررق:   -٢خورشررید. 

سوره ی یونس کره   ٣٦بخشی از آیه ی 

اِنَّ اَلظَّّررنَّ الیُغنرری مِررنَ  »... مرری فرمایررد:  

همانا همان ، کسی » یعنی :« هَقَّ شَیئاً...ال

نژنررد :  -٣« را ز حررق برری نیرراز نگردانررد.

 افسرده.

٦/٤۱٠٤ 
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