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 حرف : چ

 

 

 چشم آخُور بین  -چشم آخِر بین 
 «(بصیرت »  )رجوع شود به واژه ی 

*** 

 

 چشم دل

 چشم چون بستی ، تو را تاسه گرفت *

 ١نور چشم از نور روزن کَی شِکفت؟

 تو ، جذب نور چشم بودتاسه ی 

 تا بپیوندد به نور روز زود

 چشم باز،  اَر تاسه گیرد مر تو را 

 ٢دان که چشم دل ببستی برگشا

 آن تقاضای دو چشم دل شناس

 ٣کو همی جوید ضیای بی قیاس

شکفت: صببر   تاسه: اندوه، پریشانی. -١

و آرام. ]وقتی چشمت را مبی بنبدی، از   

ا ندیببدن جنببان پریشببان مببی شببوی.  ببذ 

چشم کجا می تواند از نور جنبان، آرام  

] اگر با باز بودن  -٢و قرار داشته باشد.[ 

چشم، باز هم احساس انبدوه و پریشبانی   

 کردی، بدان که چشم د ت بسته است.[

 بی قیاس: نور بی مانند. یضیا -٣

٢/٨٤ 

 قبض و بسط چشم دل از ذُوا جَالل *

 ١دَم به دَم چون می کند سِحرِ حالل

فرحنبباکی  گرفتگببی و بسببطقبببض:  -١

 ذُوا جَالل: خداوند. حال است.
 

٦/٣٥١٢ 

 آن که او را چشم دل شد دیدبان *

 ١دید خواهد چشم او عَینُ ا عِیان

عَینُ ا عِیان: دیدن آشکار. ]کسی که  -١

چشم د ش بباز باشبد، )بصبیرت داشبته     

باشببد( حقیقببت عببا م را آشببکارا و بببه   

 روشنی می بیند.[

٦/٤٤٠٥ 

*** 

 

 سیما (  چهره )

حق چبو سبیما  را مَعَبرف ِو خوانبده      *

 است 

 ١چشم عارو سوی سیما مانده است  
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 رنگ  و بو،  غَمّاز آمد چون جَرَس 

  ٢از فَرَس  آگه کند بانگ  فَرَس

سیما : عالیمبی در چنبره و رخسبار     -١

که عارفان با آن بر احوال درونی آدمبی  

غَمّاز :  سخن چین.  -٢واقف می شوند. 

بببه معنببی مببنعکه کننببده آمببده  اینجببا 

جَببرَس :  زنببگ بببر گببردن   - ٤اسببت. 

چنارپایببان.   فَببرَس : اسببف . ]رفتببار و   

عالیم ظباهری انسبان ماننبد زنگو به ای     

است که حال و احوال درونی او را بیان 

می کند، همانگونه که با شینه ی اسبف  

 می فنمیم که اسبی حضور دارد.[

١/١٢٦٧ 

 د نشان رنگ و رَو از حال دل دار *

 رحمتم کن ، مِنر خود در دل نشان 

 رنگ ِ روی سرخ دارد ، بانگ شُکر 

 ١بانگ روی زرد باشد ، صبر و نُکر 

 نُکر : ناخوش و ناشایسته   -١

١/١٢٧١ 

 

 

 
 

 

 حرف : ح

 

 

 حال و قال

 قال و حا ی از ورای حال و قال  *

 ١غرقه گشته در جمالِِ ذُوا جَالل

، حببال و قببال: در اصببفالن عرفببانی  -١

حال ، کیفیتی روحانی اسبت کبه ببدون    

جد و جند سا ک و از جانف حق ببر او  

وارد مببی شببود و ببباز بببا ظنببور صببفات 

نفسانی زایل مبی گبردد.  قبال ببه معنبی      

گفتگو است که وجبود آن باعبز زوال   

حببال مببی شببود. ذُوا جَببالل: یکببی از     

 صفات خدا.

١/٢٢١٢ 

 هر عبارت خود نشان حا تی است *

 بارت آ تی استحال چون دست و ع

٢/٣٠٢ 

 گوش دال ه است و، چشم اهل وصال*
چشم ، صاحف حال و ، گوش اصحاب 

 قال

http://www.sayahzadeh.com/


 « (ح » و « چ » ) حرف   ۹فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

4 

 

٢/٨٥٨ 

 ما زبان راننگریم و قال را *

 ما درون  را بنگریم و حال را

٢/١٧٥٩ 

*** 

 

 حال و مُقام 

 حال،  چون جلوه ست زآن زیبا عروس * 

 ١وین مقام ، آن خلوت آمد با عروس 

 یرِ شاه  نیز جلوه بیند شاه و غ

 وقت خلوت ، نیست جز شاه ِ عزیز 

 جلوه کرده عام و خاصان را عروس 

 خلوت اندر شاه باشد با عروس

 هست  بسیار اهل حال از صوفیان 

 نادر است اهل مقام اندر میان 

حال و مقبام:  در اصبفالن عرفبانی      -١

بفبور  « حال»در مرحله ی مقام ، کیفیت 

اسبت. و  مداوم در سا ک اقامبت کبرده   

آن منز ت و مرتبتبی اسبت کبه بنبده ببه      

واسفه ی آداب خاص و تحمل سبختی  

و مشقت ببدان نالبل مبی گبردد. جلبوه:      

تابش انوار ا نی بر دل عارو اسبت کبه   

 او را وا ه و شیدا می کند. 

١/١٤٣٥ 

*** 

 

 حامل و محمول

 حاملی ، محمول گرداند تو را * 

 ١قابلی مقبول گرداند تو را

که بار اطاعبت از دیبن   حامل: کسی  -١

را بر دوش می کشد و ببه راه حبق روان   

است. محمول: کسی که خبود موضبوع   

حمل مبی شبود و عشبق او را ببه سبوی      

: قبببول قابببل  معشببوح حمببل مببی کنببد. 

کننببده. )اوامببر ا نببی( مقبببول: قبببول      

 شده.)به درگاه حضرت  حق(

١/٩٣٦ 

 حامل دین بود او محمول شد* 

 ل شدقابل فرمان بد او ، مقبو

١/١٠٧٤ 

 حاملی تو مر حواست را کنون * 

 کُند و مانده می شوی و سرنگون
 چون که محمو ی ، نه حامل ، وقت خواب

 ١ماندگی رفت و شدی بی رنج و تاب
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در بیداری تو حواس خود را حمل  ] -١

 )اسیر حه های خود هسبتی(  کنی. می

اسبت کبه مبدام گرفتبار و خسبته و      این 

ایببن گونببه  درمانببده ای. امببا در خببواب

نیست. تو درخبواب حامبل حبه هبای     

خود نیستی، این است که خستگی تو از 

 بین می رود و رنج نمی بری.[

١/٣١٨٤ 

 حامل اند و، خود ز جنل  افراشته* 

 ١راکف و محمول رَه پنداشته

ببا آنکبه حمبال جنبل و      دنیا داران ] -١

نادانی هسبتند، خبود را سبوار ببر اسبف      

  دانایی می پندارند. [ 

١/٣٤٣٨ 

*** 

 

 ) به واژه ی قفه رجوع شود. (  حبس

*** 

 

 حج 

 کعبه نادیده مکن، رو زو متاب* 

 ١از قیاس، اهللُ اَعلَم بِا صَّوراب

اهللُ اَعلَببم بِا صَّببوراب: خببدا دانببا تببر    -١

 است.

١/٣٤٠٦ 

 تا بکَرد آن کعبه را در وی نرفت* 

 ١واندرین خانه بجز حَیّ آن نرفت

 ٢یده ایچون مرا دیدی خدا راد

 گِرد کعبه ی صدح برگردیده ای

 خدمت من طاعت و حمد خداست

 تا نپنداری که حق از من جداست

این خانه : اینجا ببه معنبی دل آمبده.     -١

از زمببانی کببه  حَببیّ: زنببده ی جاویببد. ] 

کعبه ساخته شد، خبدا در آن نرفبت امبا    

آن زنبببده ی  آدمبببی، همبببواره در دل

ایببن  -٢جاویببد همببواره حضببور دارد.[ 

ابیات موقعی در مثنوی آمده اسبت کبه   

بایزیببد بسببفامی عببارو نامببدار، در راه  

حج با یکی از او یاء مالقات داشت و او 

ببه بایزیبد همبین سبخن را گفتبه اسببت:      

 ....«چون مرا دیدی خدا رادیده ای »

٢/٢٢٤٦ 

 حج زیارت کردن خانه بَوَد* 

 ١حجّ رَبُّ ا بَیت مردانه بود
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همبان زیبارت   ]رفتن به حج در واقع  -١

کببردن خانببه ای اسببت کببه منتسببف بببه  

خداست. امبا حبج واقعبی کبه شبناخت      

خدای آن خانبه )حضبرت حبق( اسبت     

 کاری است بسیار دشوار )کار مردانه([

٤/١٥ 

*** 

 

 حجاب

 جان ها در اصل ، خود عیسى دَم است  * 

 یک دَمَش زخم است و ،  دیگر مَرهَم است 

 از جان ها برخاستى   ١گر حجاب

 هر جانی ، مسیح آساستی  گفت ِ

پببرده ای مجببازی کببه بببین خببا ق و  -١

 مخلوح پدید آمده باشد.  

١/١٥٩٨ 

 آفتاب ١عَدّو نیست خفاشک * 

 خویش آمد درحجاب عَدّواو 

 عَدّو: دشمن. -١

٢/٧٩١ 

 این فنا ها پرده ی آن وجه گشت* 

 ١چون چراغ خُفیه اندر طشت گشت

 په سَرِ این تن حجاب آن سَر است

 ٢ن سَر ، این سَرِ تن کافر استپیش آ

ایببن جنببان خُفیببه: مخفببی ، پننببان. ] -١

پرده ای مقاببل انسبان ببا    ، )این فنا( فانی

خدا است. مانند چراغ )خدا( کبه پشبت   

 ] -٢طشت)حجاب( پننان مانده باشبد.[  

 ذا، دنیا )این سر( پبرده ی جنبان غیبف    

)آن سر( اسبت. در مقایسبه ببا آن عبا م     

ماننببد کببافر بببی  پرشببکوه، ایببن جنببان 

 ارزش است.[

٢/٣٣٢٣ 

 انبیا گفتند کاین زآن علفت است* 

 مایه ی کوری ، حجاب رؤیت است

٣/٢٧١٥ 

 دور می بینی سراب و می دَوی *

 عاشق آن بینش خود می شوی

 می زنی در خواب با یاران تو الو

 ١که مَنَم بینادل و پَرده شکاو

 ، بدان سو آب دیدم ، هین شتاب٢نَک 

 آنجا و ، آن باشد سرابتا رویم 

 هر قدم زین آب تازی دورتر

 ٣دو دوان سوی سراب با غَرَر

 عین آن عزمت ، حجاب این شده 
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 که به تو پیوسته است و آمده 

 ]زین سبف این مردمان کف پرست

 ٤زآب صافی اوفتاده دور دست[ 

پرده شکاو: شکافنده ی پرده های  -١

 غَبرَر:  -٣نَک: اینک .  -٢راز. رازدان. 

این بیبت در کتباب    -٤مَنلک، کشنده. 

مثنببوی بببه تصببحیح مرحببوم نیکلسببون   

 نیست.

٤/٣٢٢٩ 

 ١یک فرن آن کز په ششصد حجاب *

 گوش او بشنید از حضرت جواب
 ٢از حَجَف چون حهّ سمعش در گذشت

 شد سرافراز و ز گردون برگذشت

 که بَوَد کآن حهّ چشمش ز اعتبار

 ٣ز آن حجاب غیف هم یابد گذار

 اره شد حواسش از حجابچون گُذ

 په پیاپی گرددش دید و خفاب

این ابیات در داستان مبردی کبه از   )  -١

خدا ببه اصبرار درخواسبت گبنج ببدون      

، آمبده اسبت.( ششصبد :    کبرد  رنج می

اینجببا بببرای نمببایش کثببرت اسببت نببه   

همببان بببه معنببی  حَجَببف:  -٢کمیببت. 

تا کنبون  ] -٣آمده. حجاب محسوسات 

نببدای او از حجبباب گببوش رهببا شببده )

حضرت حق را می شنیده( وقتی از ایبن  

، از حجبباب چشببم نیببز   حببد گذشببت  

 رهایی خواهد یافت.[ 

٦/١٩١٩ 

*** 

 

  ١قِدَم   -حُدوث 

 چنان معمور و باقی داشتت آن *

 ٢تا که دَهری از ازل پنداشتت

 شُکر، دانستیم آغاز تو را 

 انبیا گفتند آن راز تو را

حببدو : آن ببه کببه آفریببده شببده،   -١

یک تاریخ ظنور در  جنان هستی  یعنی

ند همبه ی پدیبده هبای مبادی.      دارد. مان

:  از ببی و جبباودان.  یعنببی بببوده،    قِببدَم

 -٢هسببت و خواهببد بببود. ماننببد خببدا.  

دهببر: بببه معنببی دنیببا و گیتببی و کالنببات 

است،  اما در اصل به معنی روزگبار ببی   

 )دهخبدا( پایان است که اول و آخر نبدارد 

اطالح می شبود  اغلف به کسانی دهری: 

که وابسبته ببه امبور دنیبوی هسبتند. امبا       

چون در زمان های گذشته مبردم عبامی   
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فقط جنان مادی را مشاهده می کردنبد  

اعتقاد داشتند که دنیا )دهبر( جباودان و   

پایدار )قبدیم ( اسبت. اینجبا دهبری ببه      

جاودانگی زمان معنی کسی آمده که به 

اعتقاد دارد و همه پدیده های هسبتی را  

مبی  شی از دهر )گیتی، فلک و غیبره(  نا

داند. ]خدا چنان تو )کالنات ( را پایبدار  

نگاه داشت که انسان دهری مبذهف تبو   

را جاودان پنداشت. اما خدا را شکر کبه  

پیامبران ، راز آغازآفرینش تبو را ببر مبا    

 آشکار ساختند.[  

٢/٢٣١٨ 

 چون تجلفی کرد اوصاو قدیم *

 به بسوزد وصف حاد  را گلیم 

٣/١٣٩١ 

 چون قدیم آید حَدَ  گردد عَبَز *

 ١په کجا داند قدیمی از حَدَ  ؟

 بر حَدَ  چون زد قَدَم،  دَنگش کند
 ٢چون که کردش نیست، همرنگش کند

 ]ز: بینبببوده.بَبببعَحَبببدَ : حبببدو .   -١

که قدیم )ذات احدیت( بیایبد،  هنگامی 

حَدَ  )تجلیات مادی( نابود می شبود. [  

، احمبق  و ادانندر اصل یعنی دنگ:  -٢

امببا اینجبببا ببببه معنببی بیخبببودی و ببببی   

] هنگامی که قَدَم . خویشتنی آمده است

)قببدیم(  بببر حَببدَ  ظبباهر شببد، او را     

بیخببویش مببی کنببد )همببه ی صببفات    

دنیوی را در او مبی زدایبد(  و همرنبگ    

 خود می سازد. 

٥/١٣١٣ 

*** 

 

 حرص 

 بند بَگسَل باش آزاد ای پسر *

 چند باشی بند سیم وبند زر؟

 گر بریزی بحر را در کوزه ای 

 چندگنجد؟  قسمت یک روزه ای

 کوزه ی چشم حریصان پَر نشد

 ١تا صدو قانع نشد پر در نشد

١/١٩ 

 دهرکه را جامه ز عشقی چاک ش *

 او ز حرص و جمله عیبی پاک شد

١/٢٢ 

 بدگمانی کردن و حرص آوری *

 ١کفر باشد پیش خوان منتری
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  رور..  منتر: بزرگ و سخوان: سفره -١

١/٨٦ 

 آخِر آدم زاده ای ، ای ناخَلَف  *

 چند پنداری تو پستی را شَرَو 

 چند گویی من بگیرم عا َمی 

 این جنان را پَر کنم از خود همی ؟ 

١/٥٤١ 

 ز درویشی گُریزانند خلق  ١نک  *

 ز آنند خلق   ٢ قمه ی حرص و اَمَل 

 اَمَل : آرزو  -٢نک: اینک ، اکنون    -١

١/٩٦١ 

 ری آفتاب و، حرص، یخهوشیا *

 ١هوشیاری آب، وین عا َم وَسَخ

 وَسَخ: چرک  -١

١/٢٠٦٨ 

 هوش حرصمدصد حکایت بشنود  *

 در نیابد نکته ای در گوش حرص

] اسیر حرص و آز  اگر صدحکایت  -١

پنبدآموز هببم بشببنود. در گببوش او فببرو  

 نمی رود. [

٢/٥٨٤ 

 هر که دور از رحمت رحمان بَوَد *

 ر سلفان بَوَداو گدا چشم است اگ

٢/٥٨٨ 

 حرص، نابینا ست، بیند مو به مو *

 عیف خلقان و،  بگوید کو به کو

 عیف خود یک ذرّه چشم کور او

 می نبیند، گرچه هست او عیف جو

٣/٢٦٢٩ 

 بارها در دام حرص افتاده ای *

 حلق خود را در بریدن داده ای

  فف ، آزاد کرد ١بازت آن تَوّاب

 اد کردتوبه پذرفت  و ، شما را ش

 تَوّاب: توبه پذیر )خدا( -١

٣/٢٨٧٠ 

 حرص تو چون آتش است اندر جنان *
 باز کرده هر زبانه صد دهان

٤/٢٤٩ 

 بِسکُل این حَبلی که حرص است و حسد *

 ١یاد کن:  فی جیدِ ها حَبلُ مَسَد

بسببکُل: بگسببل، پبباره کببن. حبببل:    -١

فببی جیببدِ هببا »ریسببمان، طنبباب. )بنببد( . 

وره س ٥و  ٤از آیه ی بخشی «: حَبلُ مَسَد

» ) نف( است که می فرمایبد:  « مَسَد»ی 
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وَ امرَاَتَببهَ حَمّا َببهَ ا حَفَببفّ فببی جیببدّها    

و زنش)ام جمیله »یعنی: « حَبل ُمِن مَسَد.

، خواهر ابوسفیان، همسر ابو نف کبه ببا   

رسول خدا همواره عنباد داشبت( هیبزم    

( در حا یکبه  ٤آتش افروز دوزخ باشبد) 

یف خرمبا   طنابی از  )با ذ ت و خواری(

 (٥به گردن دارد.)

٥/٧٦٤ 

 حرص کورَت کرد و محرومت کند *

 ١دیو هم ون خویش مَرجَومت کند

دیو: منظبور شبیفان اسبت. مَرجَبوم:      -١

 ملعون و مفرود و سنگسار شده.

٥/١٤٦٨ 

 حرص ،کور و احمق و نادان کند *

 مرگ را بر احمقان آسان کند

 نیست آسان مرگ بر جان خران

 ارند آب جان جاودانکه ند

 ست ١چون ندارد جان جاوید او شقی

 جرأت او بر اجل از احمقی ست

 شقی: بدبخت. -١

٥/٢٨٢٣ 

 ریخت دندان های سگ ، چون پیر شد *

 گیر شد ١تَرک مردم کرد و سرگین

 این سگان شصت سا ه را نگر

 ٢هر دمی دندان سگشان تیز تر

 پیر سگ را ریخت پشم از پوستین

 اطله پوش بین این سگان پیرِ

 و زر ٣عشق شان و حرص شان در فَرج

 دم به دم چون نسل سگ، بین بیشتر

 این چنین عمری که مایه ی دوزخ است

 ٤مر قَصابان غضف را مَسلَخ است

]معنی دو بیت:  -٢سرگین:  مدفوع.  -١

وقتی سگ پیر می شود و دندان هبایش  

می ریزد، از آزار مردم دست می شبوید  

شود. اما ایبن سبگان    و مدفوع خوار می

پیببر )انسببان هببای حببری ( بببا آن کببه   

شصت سا ه شبده انبد، ) نمباد پیبری در     

آن زمان( تازه دندان سگسارانه شان تیبز  

 ت تناسبلی  ب فَبرج: آ  -٣تر مبی گبردد.[   

قصّبابان: قصبابان خوانبده مبی      -٤. زنان

شود. قصابان غضف: میرغضببان جنبنم.   

مَسببلَخ: در اصببل کشببتارگاه اسببت. امببا  

وجودی که باید سالخی »ا به معنی  اینج

 آمده است.« شود

٦/١٢٢٩ 

 ، دوزخ بَوَد١اژدهای هَفت سَر *
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 بَوَد ٢حرص تو دانه ست و، دوزخ فَخ

 دام را بِدران، بسوزان دانه را

 باز کن درهای نو ، این خانه را

اژدهای هفت سر: منظور نفه اماره   -١

 فَخ: دام. -٢است. 

٦/٤٦٥٧ 

*** 

 

 ) حواس (  حس

 ١پنبه اندر گوش ِ حِهّ ِ دون کنید  *

 بند ِ حِهّ از چشم ِ خود بیرون کنید 

 پنبه ی آن گوش ِ سِر،گوش ِ سَر است 

 تا نگردد این کَر، آن باطن ، کَر است

 بی حه و بی گوش و بی فکرت شوید  

 را بشنوید ٢تا خفاب ِ اِرجِعی 

پنبه درگوش کردن : کنایه اسبت از   -١

اِرجِعی  -٢نیدن . بستن گوش و ترک ش

 ٢٨و  ٢٧: بازگرد ،  برگرفتبه از آیبه ی   

ای نفبه آرام یافتبه ،   » سوره ی فجبر :  

باز گرد به سوی پروردگبارت درحبا ی   

 «  که راضی به حق و مرضی حق هستی.

١/٥٦٦   

 علم های اهل حهّ ، شد پوزه بند *

 تا نگیرد شیر، زآن علم بلند

علم کسانی که از طریق حه های ]  -١

مانند پوزبندی  ،ود به آن نایل شده اندخ

آنان بسته شده کبه نتواننبد    جانبر دهان 

 [ از پستان علم حقیقی شیر بنوشند.

١/١٠١٦  

 انبیا را در درون هم نغمه هاست  *

 طا بان را زآن  حیاتِ ِ  بی بناست 

 نشنود آن نغمه ها را گوش حه 

 ١کز ستم ها گوش حه باشد نجه

و گناهببانی کببه ] ببه سبببف سببتم هبا    -١

انسان مرتکف می شود، گوشش نجبه  

شده ، قادر ببه شبنیدن نغمبه هبای ا نبی      

 نیست.[ 

١/١٩١٩ 

 کوزه ای با پنج  و ه ی پنج حه  *

 پاک دار این آب را ازهر نجه 

 تا شوی زین کوزه مَنفَذ سوی بحر 

 ١تا بگیرد کوزه ی من ، خوی بحر

] ایببن ابیببات در واقببع نببوعی نیببایش  -١

درگباه پروردگبار اسبت کبه     مو وی ببه  
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حببه هببای انسببان را از هببر پلیببدی و    

 ناپاکی ، پاک بدار.[

١/٢٧١٠ 

 ١هم نین هر پنج حه ، چون نایزه  *

 ٢بر مَراد و امر دل شد جایزه 

 هر طرو که دل اشارت کردشان 

 می رود هر پنج حه دامن کشان 

نایزه : نایژه :  و به ،  و به ی آفتاببه .     -١

نده ، درگذرنببده . جببایزه : روان شببو -٢

]حه های ما مفیع فرمان دل ما هسبتند.  

هر جا کبه فرمبان دهبد، حبواس مبا  در      

 همان جنت  فعال می شوند .[ 

١/٣٥٦٦ 

 حِهّ خُففاشَت سوی مغرب دوان *

 ١حِهّ دَر پاشَت سوی مشرح روان

 ٢راه حه راه خران است ای سوار

 ای خران را تو مزاحم شرم دار

ظاهری تو کبه  حِهّ خُففاشَت: حه  -١

ماننببد خفبباش کببور اسببت.  حِببهّ دَر    

پاشَت: حه باطنی تو کبه مبدام نکبات    

بببدیع را در مببی یابببد. .) گببویی دَرّ و    

مروارید بر سر تو می افشباند.(  مغبرب:   

اینجا نماد امبور دنیبوی و مشبرح مظنبر     

 ای سوار : مقصود -٢امور معنوی است. 

 ای انسان. ،

٢/٤٧ 

 زالچشم حه را هست مذهف اِعت *

 ١دیده ی عقل است سَنفی در وصال

 سَخره ی حه اند اهل اعتزال

 ٢خویش را سَنفی نمایند از ضالل

 هر که در حه ماند، او معتز ی است

 گرچه گوید: سَنفی ام، از جاهلی است
 هر که بیرون شد ز حه، سَنفی وَی است

 اهل بینش چشم عقل خوش پَی است

 گر بدیدی حِهّ حیوان شاه را

 ٣گاو و خر اهلل راپه بدیدی 

 گر نبودی حِهّ دیگر مر تو را

 جَز حه حیوان، ز بیرون هوا

 په بنی آدم مَکَرَفم کی بَدی

 ٤کی به حه مشترک، مَحرَم شدی؟

مبذهبی کبه فرقبه ی معتز به     اعتزال:  -١

بدان پایبند بودند. معتز ه به خردگرایبان  

اسالمی معروو شده اند. زیبرا ببه عقبل    

و اعتقباد داشبتند    بنایی بسیار می دادنبد 

که حواس ابزار عقل است و با عقل می 

توان خدا را درک کرد. سنی مذهف ها 
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اکثریت مسلمانان بودند که به شبدت ببا   

عقاید معتز یان مخا فبت مبی ورزیدنبد.    

مو وی چون اعتقاد دارد کبه ببا عقبل و    

اسببتدالل نمببی تببوان وجببود خبببدا را     

دریافت و فقط از طریبق عشبق و شبنود    

ایبد ببه وصبال خبدا رسبید، بببا      مسبتقیم ب 

معتز ببه مخببا ف بببود. او در ایببن ابیببات  

 سَخره: مسبخره ،  -٢همین را می گوید. 

الل : ضبب اسببیر و گرفتببار.  اینجببا یعنببی  

]چون حیوان فقط از طریق  -٣ گمراهی

حه های خود جنان را می فنمد، په 

اگر می خواسبت خبدایی داشبته باشبد،     

باید آن خبدا ببه شبکل گباو و خبر مبی       

اینجبا ببه معنبی    حه مشترک:  -٤د.[ بو

حه های ظاهری آمده که میبان انسبان   

و حیببوان مشببترک اسببت.) امببا مو ببوی  

معتقد است بجز حه های ظاهری ، مبا  

پنج حه باطنی داریبم کبه حبه هبای     

ظاهری ما مبانع ظنبور و فعا یبت آن هبا     

پنج حسّی هست جبز ایبن پبنج    هستند: 

حِه / آن چو زَرّ سرخ و، این حه ها 

ایببن ابیببات در ادامببه  -٢/٤٩مِببهچببو 

 خواهد آمد.(

٢/٦١ 

 آن چراغ شش فَتیله ی این حواس *

 ١ جملگی بر خواب و خور دارد اساس

چراغ شش فتیله: در گذشبته بعضبی    -١

برای روشنایی بیشتر از شش را چراغ ها 

. مو وی اینجا برای پنج می ساختندفتیله 

حه ما نماد شش فتیله را به کار گرفتبه  

حبببه »را؟ ظببباهراو مو بببوی اسبببت. چببب

را ببه سببف قاببل فنبم ببودن      « مشترک 

بیشتر انسان ها، جزو حه های پنجگانه 

]اسباس کبار    ما به حساب آورده اسبت. 

حه های ما بر خواب و خور و شنوت 

 بنا شده است[

٤/٤٢٧ 

*** 

 

 ) حس ظاهر و حس باطن(  حس 

 حه دنیا ، نردبان این جنان *

 ١حه دینی ، نردبان آسمان

 ت این حِهّ ، بجویید از طبیفصحّ

 صحّت آن حِهّ ، بخواهید از حبیف 

 صحّت این حِهّ ، ز معموریّ تن
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 صحّت آن حِهّ ، ز ویرانی بدن

 راه جان ، مر جسم را ویران کند

 بعد از آن ویرانی ، آبادان کند

حببه دینببی: حببه ببباطن . موالنببا    -١

مانند بسیاری از عرفا عالوه بر پنج حه 

، شببنیدن ، بوییبببدن ،   دیبببدن »ظبباهری  

قالل ببه وجبود   «  چشیدن و  مه کردن

پببنج حببه ببباطنی در انسببان بببود کببه    

عبارتنببد از :  حببه مشببترک ، خیببال ،  

] بقببای ایببن  -٢و عقببل.  وهببم ، ذاکببر 

حه های ظاهری )صحت این حه( از 

پروار کردن )معموری = آببادانی( بباور   

هببای کننببه )تببن( ممکببن مببی شببود. و  

ما زمانی ممکبن   ظنور حه های باطنی

می گردد که از باور های و ارزش های 

پوسیده ای که در مبا ننادینبه شبده رهبا     

]ببرای سباختن    -٣شویم. )ویرانی بدن( 

بنایی نو بایبد سباختمان کننبه را ویبران     

کرد. بنا براین راه عرفبان )راه طریقبت=   

راه جببان( موجببف ویرانببی ارزش هببای  

ارتجاعی )ویرانی تن( مبی شبود و فقبط    

د از این ویرانی است کبه در مبا بنبای    بع

باشکوه معنویت پدیبد مبی آید.)بعبد از    

 آن ویرانی، آیادان کند(

١/٣٠٣ 

 گوش جان وچشم جان جزاین حه است *

 گوش و عقل وگوش ظن زین مَفلِه است

١/١٤٦٢ 

 یافته است ؟  ١دل مگر مَنر سلیمان  *

 ٢که منار پنج حه برتافته است 

 او   ٣ور پنج حسّی از برون ، میس

 پنج حسّی از درون ، مأمور او 

 و دگر   ٤ده حَه است و هفت اندام

 آن ه اندر گفت نآید می شُمر  

مَنرسلیمان : همان خاتم )انگشبتری(   -١

حضرت سلیمان اسبت کبه مبی گوینبد     

اسم اعظم خدا بر آن نقش شده بود و به 

همبین  اعتبببار حضببرت سببلیمان )ع( بببر  

بببات و همببه ی آفریببدگان )جمبباد و ن  

حیوان و انسان ( فرمبانروا ببوده اسبت  .    

یعنی آن « : منار پنج حه برتافته »    -٢

میسببور:در  -٣هببا را در اختیببار دارد .   

 . هفت اندام : تمامی بدن -٤ اختیار.

١/٣٥٧٥   

 پنج حسّی هست جز این پنج حِه *
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 ١آن چو زَرّ سرخ و، این حه ها چو مِه

 اندر آن بازار کایشان ماهرند
 ٢حهّ ِ مِه را چو حه زر ، کی خرند؟

 حهّ اَبدان قُوت ظلمت خَورد

 حهّ ِ جان از آفتابی می چَرَد

ما انسان ها پبنج حبه دیگبر جبز     ]   -١

در مقایسبه   .این پنج حه ظاهری داریم

ارزشی، آن حه های باطنی ماننبد طبال   

است و این حه های ظاهری مثل  مه 

در ببببازار معنویبببت کبببه ]  -٢اسبببت. [ 

ضبور دارنبد،   حان هوشیار و کامبل  عارف

ظباهری( را  حه این حه های مسین )

ای هرگز بجای زر نخواهند خریبد. ) ببر  

ابدان: بدن ها  -٣ [ (آنان بی ارزش است

. ] منبع حبواس ظباهری ) حبه اببدان(     

جنل و تاریکی است )قبوت ظلمبت( و   

بببدین اعتبببار  مقو ببه هببای نادرسببت بببه 

 انسان منتقل می کند،  و بی حبه هبای   

بباطنی پیوسببته بببه جنببان معنببی اسببت و  

روشببنایی و دانببایی )نببور آفتبباب( را بببه 

 انسان هدیه می دهد.[

٢/٤٩ 

 در دیده ی حه بین خویش ١خاک زن *

 دیده ی حه ، دشمن عقل است و کیش

 دیده ی حه را خدا اَعماش خواند 

  ٢بَت پَرَستش گفت و ضدّ ِ ماش خواند

 ز آن که اوکف دید و، دریا را ندید

 ٣زآن که حا ی دید و،  فردا را ندید

اَعمببا:  -٢ ک زن: خبباک بپبباش.اخبب -١

نابینایش. ضد ماش  کور و نابینا. اعماش:

حببال:   -٣کببرد: او را دشببمن مببا کببرد. 

بازتاب زمان کنونی. فردا: کنایه است به 

 معنوی اعمال ناپسند امروز.

٢/١٦٠٧ 

 چون ز حه بیرون نیامد آدمی  *

 ١عجمیباشد از تصویر غیبی ا

] انسببانی کببه از قیببد   اعجببم: نببادان. -١

حه های خود خارج نشده، قادر نیست 

تصاویر عا م غیف را مشاهده کند و  در 

 این مورد نادان است.[

٣/١٠٢٨ 

 دیده ی حسّی زبون آفتاب *

 ١دیده ی رَبّانیی جَو و بیاب

 تا زبون گردد به پیش آن نظر

 ٢شَعشَعات آفتاب با شَرَر

 و این ناری بَوَدکآن نظر نوریّ 
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 نار، پیش نور به تاری بَوَد

سببر، چشببم ی: چشببم دیببده ی حسّبب -١

ی رَبّببببانی: چشببببم  یببببدهد ظبببباهری. 

]اگببر چشببم ا نببی   -٢ا نی.)بصببیرت( 

داشببته باشببی، تمببامی درخشببندگی و    

شراره ی آفتاب نزد تبو بسبیار حقیبر ببه     

 نببار: آتببش. تببار:  -٣نظببر مببی آیببد. [  

 تاریک.

٤/٥٩٥ 

 م در دَرج سَرپنج گوهر دادی ا *

 ١پنج حهّ دیگری هم مَستَتَر

مَسبتَتَر:  دَرج سَر: صبندوق ه ی سبر.    -١

 پوشیده شده، پننان.

٦/١٨٣٧ 

 حسد 

 ور حسدگیرد ترا در رَه گُلُو  *

 ١در حسد ابلیه را باشد غُلُو

 کو ز آدم ننگ دارد از حسد 

 با سعادت جنگ دارد از حسد 

 عَقبه ای زین صَعف تر در راه  نیست 

  ٢ی خُنُک آن کِش حسد همراه نیستا

 ، خانه ی حسد آمد ، بدان  ٣این جسد

 کز حسد آ وده باشد خاندان 

 گر جسد خانه ی حسد باشد ، و یک 

 آن جسد را پاک کرد اهلل ، نیک ... 

 مَکر و حسد   ٤چون کنی بر بی حسد

 زآن حسد ، دل را سیاهی ها رسد

 خاک شو مردان حق را زیر ِ پا 

 سر کُن حسد را هم و ماخاک ، بر 

حسببد : آرزو بببردن بببر زوال نعمببت  -١

 -٢غیر.  غَلو : )غُلُوّ( افراط و زیاده روی 

عَقبببه : راه ِسببخت و دشببوار، گردنببه.    

صَعف : سخت و دشوار. خُنُک : خوشا،  

جسد  - ٣خوب و خوش. کِش : که او. 

ببی حسبد:    -٤ : اینجا یعنی کا بد انسان.

 کسی که حسد ندارد.

١/٤٢٩ 

 هرکسی کو از حسد بینی کَند *

 ١خویشتن بی گوش و بی بینی کُند

بینی کند: از حرص و حسد بینی خود را 

 بکند.

١/٤٣٩ 

 خود حسد نقصان و عیبی دیگر است *
 ١بلکه از جمله کمی ها بتفر ست

 آن بلیه از ننگ و عار کمتری 
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 ٢خویشتن افکند در صد ابتفری

 از حسد می خواست تا باال بَوَد

 بود ٣چه باال ؟ بلکه خون پاال خود

 آن ابوجنل از محمد ننگ داشت

 ٤وز حسد خود را به باال می فراشت

 ٥بوا حِکم نامش بَد و بوجنل شد

 ای بسا اهل حسد نااهل شد

از ننگ و عار کمتری:  -٢ بتفر: بدتر. -١

از خجا ت عقده ی حقارت. اَبتفر: عقبیم  

ببه بباال مبی     -٤ پاال: خون ریز. خون -٣

 -٥شببببت: ببببباالتر مببببی دانسببببت.  فرا

: یکبببی از بزرگبببان )بوجنبببل( ابوجنل

قریش که همواره با حضرت رسبول در  

از ظنببور عنبباد و دشببمنی بببود. پببیش    

اسالم، او را ابوا حِکَم )پدر دانایی( مبی  

نامیدند، اما به سبف همبین دشبمنی ببود    

)پبدر  « ابوجنبل »که مسلمانان به او  قف 

 نادانی( دادند. 

٢/٨٠٥ 

 وران را دوا کن، جز حسودجمله ک *

 ١کز حسودی بر تو می آرد جَحود

 هر حسودت را ، اگر چه آن منم

 ٢جان مده، تا هم نین جان می کنم

 آن که او باشد حسود آفتاب

 و آن که می رنجد ز بود آفتاب

 اینت درد بی دوا کو راست آه

 ٣اینت افتاده ابد در قعر چاه

 نفی خورشید ازل ، بایست او

 ٤ین مراد او؟ بگوکی برآید ا

: کسی کبه  جودحَ کوران: جاهالن . -١

حقیقت آشکار را از سر  جاجبت منکبر   

]) ایبن   -٢می شود. پبی ورز، متعصبف.   

ای  (خفاب به حسام ا بدین اسبت  ابیات 

، حتبی اگبر    را حسودانت حسام ا دین، 

من باشم، جان معرفت نببخش تبا ببا آن    

 -٣ نادانی )هم نین( جان بکنم )بمیرم([

: ایبن تبرا. اینجبا ببه معنبی تعجبف       اینت

آمده. کو راسبت: کبه او را اسبت. ] آه    

کببه او درد بببی درمببان دارد و درچبباه    

بایست او: او ببر   -٤مذ ت افتاده است.[ 

قصبد دارد  او خود واجبف مبی دانبد.  ]    

که در وجبودت تاببان   خورشید از ی را 

اسببت نببابود کنببد )نفببی کنببد( امببا ایببن  

خواهببد خواسببته او هی گبباه واقعیببت ن  

 یافت.[

٢/١١٢٦  
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 یوسفان از مَکر اخوان در چَه اند *

 کز حسد، یوسف به گُرگان می دهند

 از حسد بر یوسف مصری چه رَفت؟
 ١این حسد اندر کمین، گرگی ا ست زَفت

 الجرم زین گرگ یعقوب حلیم

 داشت بر یوسف، همیشه خوو و بیم

 گرگ ظاهر، گِرد یوسف خود نگشت

 گان گذشتاین حسد  در فعل از گُر

 زَفت: بزرگ، ستبر. -١

٢/١٤٠٦ 

 هان و هان ترک حسد کُن با شَنان *

 ورنه، ابلیسی شوی اندر جنان

٢/٣٤٢٩ 

 کافران همجنه شیفان آمده  *

 جانشان شاگرد شیفانان شده

 صدهزاران خُوی بَد آموخته

 دیدهای عقل و دل بر دوخته

 به زشتی آن حسد ١کمترین خُوشان

 زد آن حسد که گردن ابلیه

 زآن سگان آموخته حِقد و حَسَد

 که نخواهد خلق را مَلک اَبَد ...

 زآن که هر بَدبخَت خرمن سوخته

 می نخواهد شمع که افروخته

 خوشان: خوی شان. -١

٤/٢٦٧٤ 

 بِسکُل این حَبلی که حرص است و حسد *

 ١یاد کن:  فی جیدِ ها حَبلُ مَسَد

بسببکُل: بگسببل، پبباره کببن. حبببل:    -١

فببی جیببدِ هببا ». )بنببد( . ریسببمان، طنبباب

وره س ٥و  ٤بخشی از آیه ی «: حَبلُ مَسَد

» ) نف( است که می فرمایبد:  « مَسَد»ی 

وَ امرَاَتَببهَ حَمّا َببهَ ا حَفَببفّ فببی جیببدّها    

و زنش)ام جمیله »یعنی: « حَبل ُمِن مَسَد.

، خواهر ابوسفیان، همسر ابو نف کبه ببا   

رسول خدا همواره عنباد داشبت( هیبزم    

( در حا یکبه  ٤ز دوزخ باشبد) آتش افرو

یف خرمبا   )با ذ ت و خواری( طنابی از 

 (٥به گردن دارد.)

٥/٧٦٤ 

 ١در نعیم فانی مال و جسد *

 چون همی سوزند عامه از حسد

 پادشاهان بین که  شکر می کَشَند

 از حسد خویشان خود را می کُشند

نعیم فانی مال و جسبد: نعمبت هبای     -١

 ظاهری. فانی مال وثروت و نیز زیبایی

٥/١٢٠١ 
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*** 

 

 رستاخیز ( -) روز قیامت   حشر

 ما بمَردیم و بکلفی کاستیم  *

 بانگ حق آمد، همه برخاستیم

 ١بانگ حق، اندر حجاب و بی حجیف

 آن دهد ،کو داد مریم را ز جیف

 ای فنا پوسیدگان زیر پوست 

 باز گردید از عدم زآواز دوست

 حجیت: همان حجاب است. -١

١/١٩٣٣ 

 مت ، روز عَرض اکبر است په قیا *

  ١عرض ، او خواهد که با  کَرف و فرست

 هر که چون هندوی بَد سودایی است 

 روز عرضش ، نوبت رسوایی است 

 چون ندارد روی هم ون آفتاب 

  او نخواهد جز شبی هم ون نقاب

عَببرض: در اصببفالن نظامیببان یعنببی  -١

رژه رفتن. کرف و فرف: آراسته و شکوهمند. 

آراسته است طا ف رژه رفتن ] کسی که 

 است که خود را بنمایاند.[

١/٢٩١٧ 

 آن جَلود و آن عِظامِ  ریخته  *

   ١فارِسان گشته غُبار انگیخته

 حمله آرند از عدم ، سوی وجود

 ٢در قیامت هم شَکور و هم کَنود 

جَلُود : جمع جلد یعنی پوست. عِظام  -١

: جمع عَظم به معنی استخوان. فارِسبان :  

ان،  جمع فارِس. ] در روز قیامبت،  سوار

استخوان ها و پوست هبا کبه زنبده مبی     

گردنببد ماننببد سببواران بسببیار بببه سببوی  

شَبکور  :   -٢حضرت حق مبی شبتابند.[   

بسیار شکرگزار. کَنود : بسبیار ناسبپاس.   

]از این مردگان زنبده شبده، کسبانی     -٢

هستند که بسیار شاکرند و کسانی دیگر 

 بسیار ناسپاس.[

١/٣٦٧٦ 

 حشر تو گوید که سِرف مرگ چیست *

 میوه ها گویند سِرف برگ چیست

٢/١٨٢٥ 

 در حدیز آمد که روز رستخیز *

 امر آید هر یکی تن را که خیز

 نفخ صور امر است از یزدان پاک

 ١که برآرید ای ذَرایر سَر ز خاک

 باز آید جان هر یک در بدن
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 هم و وقت صبح هوش آید به تن

 قت روزجان، تن خود را شناسد و

 ٢در خراب خود در آید در کُنوذ

 جسم خود بشناسد و در وَی رَوَد

 کی رود؟ ٣جان زرگر سوی دَرزی

 جان عا ِم سوی عا ِم می رود

 رون ظا م سوی ظا م می رود

 که شناسا کردشان عِلم ا ه

 چون که برفه و میش وقت صبحگاه

 پای، کفش خود شناسد در ظُلَم 

 ٤چون نداند جان، تنِ خود؟ ای صَنَم

 صبح، حَشر کوچک است ای مَستجیر

 ٥حَشر اکبر را قیاس وَی بگیر

 حشر اصغر، حشر اکبر را نمود

  ٦مرگ اصغر ، مرگ اکبر را زدود

نفخ: دمیدن.  صور: نوعی شاخ گباو   -١

میان تنبی و یبا شبیپور. در کتباب هبای      

آسمانی آمده است که اسبرافیل در روز  

شاخ گباو مبی دمبد و مردگبان      حشر بر

زنده می شوند. ذَرایبر: نسبل آدم، بشبر،    

کُنببوز: جمببع کَنببز بببه   -٢آدمیزادگببان. 

ظُلَبم:   -٤دَرزی: خیباط.   -٣معنی گنج. 

تباریکی. صبنم: در اصبل ببه معنبی بَبت       

است ، اینجبا ببه معنبی زیبباروی و زیببا      

مَستجیر: پناهنده.  -٥خصال آمده است. 

بیبدار شبدن    بیدار شدن صبح ماننبد  -٦

در روز قیامت اسبت کبه او بی را حشبر     

 اصغرو دومی را حشر اکبرمی نامند.

٥/١٧٧٢   

 فعل تو که زاید از جان و تنت *

 هم و فرزندی بگیرد دامنت

٦/٤١٩ 

  یک یکرنگی که اندر مَحشَر است *

 بر بَد و بر نیک کشف ظاهر است

 که معانی، آن جنان، صورت شود

 ودنفش هامان در خور خصلت ش

 گردد آنگه فکر ، نقش نامه ها

 ،  روی کار جامه ها ١این بِفا ه

 بِفا ه: آستر  باس.  -١

٦/١٨٦٥ 

*** 

 

 حق 

 )حضرت حق( 

 گر هزاران دام باشد در قَدم  *
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 چون تو با مایی ، نباشد هیچ غم 

١/٣٨٧ 

 هرکجا گوشی بَد  از وَی چشم گشت  *

  ١هرکجا سنگی بَد از وَی یَشم گشت

 ت ؟ چه بوَد کیمیا ؟کیمیا سازس

 ؟ ٢معجزه بخش است؟ چه بوَد سیمیا 

 این ثنا گفتن ز من ،  تَرک ِ ثناست 

 کین د یل ِ هستی و، هستی خفاست 

 پیش ِ هست ِ او بباید نیست بود 

 ٣چیست هستی پیش او ؟ کور وکبود 

 گر نبودی کور ، ازو بگداختی 

 گرمی ِ خورشید را بشناختی 

اسببت. یشببم: خببدا « وی»مقصببود از  -١

سنگی گرانقیمت.  سیمیا: علمی کبه ببه   

آن اعمال خارح ا عاده مثل معجبزه مبی   

]همین ستایش خدا را گفتن  -٣کردند. 

نیز شرک است یعنی کسبی خبود را در   

مقابل او می بینبد. در حبا ی کبه هسبتی     

پبببیش او نببباق  و زشبببت و در واقبببع  

 است. « نیست»

١/٥١٥ 

 ما ناخوشِ او ، خوش بَوَد در جان   *

 جان فدای یار دل رنجان ما 

 عاشقم بر رنج خویش  و درد خویش 

 بنر خشنودی ِف شاه فرد خویش 

١/١٧٧٧ 

 ای خدا ، ای فضل تو حاجت روا *

 با تویاد هی که نبود روا

١/١٨٨٠ 

 حق تعا ی عادل است و عادالن * 

 ؟ ١کی کند استمگری بر بی دالن 

 بی دل :  بی صبر ، بیقرار . -١

١/٢٣٥٤ 

 صد هزاران می چشاند هوش را *

 که خبر نَبوَد دو چشم و گوش را

١/٣٧٤٩ 

حببق هببزاران صببنعت و فببن سبباخته  *

 است

 تا که مادر بر تو منر انداخته است

 په حقِ حق، سابق از مادر بَوَد

 هرکه آن حق را نداند، خَر بَوَد

٣/٣٢٨ 

 از پی این گفت حق خود را بصیر *

 ١رکه بَوَد دید وی اَت هر دَم نذی

 از پی این گفت حق خود را سمیع
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 ١تا ببندی  ف ز گفتار شنیع

  ٣ازپی این گفت حق خود را علیم

 تا نیندیشی فسادی تو ز بیم

دید وَی اَت: دیبدن او تبو   بصیر:بینا.  -١

بیم ، ترس. سمیع: شنوا. شبنیع:   نذیر:را . 

 عَلیم:دانا، آگاه. -٣بد و زشت، قبیح. 

٤/٢١٥ 

 حال خویش چون شکسته دل شدی از *

 جابِر اشکستگان دیدی به پیش

جابر: در اصل به معنی شکسته بند ،   -١

)یعنی کسی که اسبتخوان هبا را ببه هبم     

پیوند مبی دهبد( ، اسبت . امبا اینجبا ببه       

معنی مجازی آن یعنی پیونبد دهنبده دل   

اگبر  های شکسته )خدا( آمبده اسبت. ]   

ناهکببار، از حببال و احببوال خببود   گآن 

آن پیونبد   مبی شبد،  د شکسته و پشیمان 

را نببزد )خببدا(  شکسببتگی هببادهنببده ی 

 خود می دید.[

٤/١٦٨٥ 

 زین وصیت کرد ما را مصففی* 

 بحز کم جویید در ذات خدا

 آن که در ذاتش تفکر کردنی است

 در حقیقت آن نظر در ذات نیست

٤/٣٧٠٠ 

 گر چپی ، با حضرت او راست باش *

 ١تاببینی دستبرد  فف هاش

ق و حقیقببت گببر چپببی: اگببر بببا حبب  -١

  : اینجا یعنی قدرت.دستبردناسازگاری. 

٥/٢١٦٠ 

 خلق را چون آب دان، صاو و زالل* 
 اندر آن تابان صفات ذُوا جَالل

 عِلمشان و عد شان و  ففشان

 چون ستاره ی چرخ در آب روان

 پادشاهان مظنر شاهیّ حق

 آگاهیّ حق ١فاضالن مرآت

 قرن ها بگذشت و این قرن نویی است

 اه است، آب، آن آب نیست ماه، آن م
 عدل،آن عدل است و فضل، آن فضل هم

 ٢ یک مَستبدَل شد آن قرن و اُمَم

 ٣قرن ها بر قرن ها رفت ای هَمام

 وین معانی برقرار و بر دوام

 شد در این جو چند بار ٤آب مَبدَفل

 عکه ماه و عکه اختر برقرار...

 جمله تصویرات عکهِ آب جَوست

ود جملبه  چون بمبا ی چشبمِ خبود، خب    

 اوست

http://www.sayahzadeh.com/


 « (ح » و « چ » ) حرف   ۹فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

23 

 

مَستبدَل: دگرگون  -٢مرآت: آینه.  -١

شده، تغییر یافته. اُمَم: امت هبا، مردمبان.   

هَمبببام: ببببزرگ. اینجبببا ببببه معنبببی   -٣

مَبببدَفل: بببدل شببده،   -٤بزرگوارآمببده. 

 تغییر یافته.

٦/٣١٧٢ 

*** 

 

 حق 

 (  ) اراده ی حق
 )رجوع شود به مشیت حق(

*** 

 

 حق 

 ) الهام حق (

 ١ت مَر زنبور را  آن ه حق آموخ *

 را  ٢آن نباشد شیر را و گور 

 خانه ها سازد پَر از حلوای ِ تَر

 حق ، بر او  آن علم را بگشاد در 

 آن ه حق آموخت کرم ِ پیله را 

 هیچ  پیلی داند آن گون حیله را ؟

 ٦٨و  ٦٧اشببارت اسببت بببه آیببه ی    -١

و خداوند به زنبور عسبل  » سوره نحل :  

 گور : گورخر . -٢« وحی کرد که ..... 

١/١٠٠٩ 

*** 

 

 حق 

 ) امر حق  (

 ١امر حق را بازجو از واصلی  *

 امر حق را درنیابد هر د ی 

از خود رها شبده  واصلی : کسی که  -١

 و به حق پیوسته است.

١/٢٢٢٩ 

*** 

 

 حق 

 )پناه حق  (

 در پناه  فف حق باید گریخت  *

 کو هزاران  فف  ، بر اروان ریخت 

 ، آن گه چون پناه تا پناهی یابی 

 آب و آتش ، مر تو را گردد سپاه 

 نون و موسی را نه دریا یار شد ؟
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 نه بر اعداشان به کین قنار شد ؟

 آتش ابراهیم را نَی قلعه بود ؟

 نا برآورد از دل نَمرود دود  ؟

 کوه یحیی را نه سوی خویش خواند ؟

 قاصدانش را به زخم سنگ راند ؟

١/١٨٣٩ 

 حق  

 )توفیق  حق (

 از برِ حق  می رسد تفصیل ها  *

 باز هم از حق رسد تبدیل ها 

 حق  ،  به دَور و  نُوبت این تأیید را 

  ١می نماید اهل ظن  و دید  را

اهل ظن  : آنان که اهل یقین نیسبتند   -١

و همواره ظن و گمان را اساس استدالل 

 -خببود قببرار مببی دهنببد. )اسببتدال یان   

ه یقبین و  فالسفه(. اهل دید: کسانی که ب

 بصیرت حقیقی رسیده اند. )عارفان( 

١/١٣٦٧ 

 *** 

 

 حق 

 ) جود حق (

 نان دهی از بنر حق، نانت دهند  *

 جان دهی از بنر حق ، جانت دهند 

 گر بریزد  برگ های  این چنار 

 ١برگ بی برگیش  بخشد کردگار 

 گر نماند از جَود ، در دست تو مال 

 کی کند فضل ا نت پای مال ؟

بی برگی : بی   -٢: سرمایه  .    برگ -١

یعنبی   -٣سروسامانی ، فقر و درویشبی .  

مجددا و به آن درخت بی ببرگ ، ببرگ   

 عفا می کند . 

١/٢٢٣٦ 

 بانگ می آمد که ای طا ف بیا  *

 ،  محتاج گدایان ، چون گدا ١جَود

 ٢جَود می جوید گدایان و ضِعاو 

 هم و خوبان ، کآینه جویند صاو 

 ینه زیبا شود روی خوبان ، زآ

 روی احسان ، ازگدا پیدا شود

 په از این فرمود حقف در وا ضَّحی :

  ٣بانگ ، کم زن ای محمد برگدا

 چون گدا آیینه ی جَود است ، هان 

 دَم بَوَد بر روی آیینه زیان 

 آن یکی جَودش گدا آرد پدید 

 ٤وآن دگر بخشد گدایان را مَزید 
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 په گدایان آینه ی جَود حق اند 

 که با حقف اند ، جَود مَفلَق اند  وآن

  -٢جببود : عفببا، کببرم ، بخشببش      -١

 -٣ضِعاو : جمع ضعیف به معنی بینوا . 

، سببوره ی  ١٠اشبباره اسببت بببه آیببه ی  

ضُبببحی کبببه میفرمایبببد: وَ اَمَّبببا ا سببباللَ 

نَر. یعنی: و ی بینوایبان را از خبوی   فَالتَن

مَزیبد   -٤« مران و ببه آنبان بانبگ مبزن.    

 ن بخشیدن .بخشیدن: فراوا

١/٢٧٤٤ 

*** 

 

 حق  

 )حِلم حق  (

 صد پدر، صد مادر اندر حِلم ما  *

 هر نَفَه زاید در افتد در فنا 

 حِلم ایشان کفّ ِ بحر حِلم ماست 

 کف رود ، آید ،  و ی دریا بجاست 

 خود چه گویم ؟ پیش آن دَرّ این صدو 

  ١نیست اال کفّ ِ کفّ ِ کفّ ِ کف

بردببباری.  حلببم: شببکیبایی، مببدارا،  -١

]خداوند می فرمایبد: بردبباری پبدران و    

مببادران، ناشببی از حلببم مببا اسببت. در    

حقیقت صبر و شکیبایی پدران و مادران 

مانند کفی است در دریای بردبباری مبا.   

مو وی به خود می گبویم: مبن چبه مبی     

گویم، چه سخن نادرستی گفته ام، صبر 

و شببکیبایی پببدران و مببادران در مقببام   

یببای بردبباری ا نببی حتببی  مقایسبه بببا در 

کببببف نیسببببت بلکببببه کببببفِ کببببف 

 است.)کف، کف،کف ، کف.[

١/٢٦٧٥ 

*** 

 

 حق  

 )غیرت  حق (

  حق  بود و با حق چاره نیست ١غیرت  *
 کو د ی کز عشق حق ، صدپاره نیست ؟

 غیرت آن باشد که او غیر همه ست 

 آن که افزون از بیان و دَمدَمه ست

 غیرت: عدم پذیرش ادعای دیگری  -١

بر حق خود است. و این در باب غیبرت  

خا ق )خدا( و مخلوح )انسان( ببه اعتببار   

، از سبوره ی مالبده   ٥٤آیه ی شریفه ی 

، بببر دو نببوع اسببت: « یَحِبببَفنَم وَ یَحِبَفونَببه»

نخست غیرت مخلوح به خبا ق و دیگبر   
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اطالح غیبرت  » غیرت خا ق به مخلوح.  

در مورد حق تعبا ی ببدان جنبت اسبت     

د صوفیان او عاشق و معشوح که به اعتقا

 -)شبببرن مثنبببوی  « با بببذفات اسبببت... 

 (٢/٦٨١فروزانفر 

١/١٧١٢ 

 جمله عا َم زان غیور آمد،  که حق  *

 ١بَرد در غیرت برین عا َم سَبَق 

تمامی خالیق بدین سبف با غیبرت   ] -١

شده اند که حضبرت حبق در غیبرت از    

به عببارت سباده    همه پیشی گرفته است.

غیرت بر روی زمبین مبی    تر آن ه به نام

 شناسیم ، منبعز از غیرت خدا است.[

١/١٧٦٣ 

 شاه را غیرت بَوَد برهرکه او  *

  ١بَو گُزیند بعد زآن که دید رو

 غیرت حق ، بر مَثَل ، گندم بَوَد 

 کاه خرمن ، غیرت مردم بَوَد 

 اصل غیرت ها بدانید از اِ ه 

 آنِ خلقان ، فرع حق بی اشتباه 

تدالل به آثار خبدا. ]هبر   بو گزید: اس -١

که خدا را به عنوان معشوح برگزید و 

سپه در پی استدالل وجود او بر آمد ، 

 اسباب غیرت خدا را فراهم می سازد.[

١/١٧٧٠ 

 بر بَدی های بَدان رحمت کنید *

 بر مَنفی و خویش بین  عنت کنید

 آید از کمین ١هین مبادا غیرت

 سرنگون افتید در قعر زمین

 یرت ا نی. غیرت: غ -١

١/٣٤١٦ 

 چشم آدم بر بلیسی کو شقی ست *
 بنگریست ١از حقارت و از زیافَت

 ٢خویش بینی کرد و آمد خود گُزین

 خنده زد بر کار ابلیه  َعین

 ٣بانگ بر زد غیرت حق کای صفی

 تو نمی دانی ز اسرار خفی

 گر کُند ٤پوستین را باژگونه

 کوه را از بیخ و از بَن برکَنَد

 دم آن دَم بردَرَدپرده ی صد آ

 صدبلیه نومسلمان آورد

 گفت آدم: توبه کردم زین نظر

 این چنین گستاخ نندیشم دگر

خودگزیببدن:  -٢زیافببت: بببی ادبببی.  -١

خود را برگزیده دانسبتن، خبود را برتبر    
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 -٤صببببفی: برگزیببببده.  -٣شببببمردن. 

 باژگونه: وارونه. برعکه. 

١/٣٨٩٣ 

 بر سر اغیار چون شمشیر باش *

 وباه بازی ، شیر باشهین مکُن ر

 ١تا ز غیرت از تو یاران نَسکُلند

 زآن که آن خاران ، عدوّ این گُلند

 نَسکُلند: پاره نکنند. -١

٢/١٢٥ 

 راه های چاره را غیرت ببست *

 شکست ١ شکر اندیشه را ، رایَت

 رایَت: پرچم.  -١

٣/٤٧٥٦ 

 دل همی گوید : خموش و هوش دار *

 رورنه دَرّانید غیرت پَود و تا

 غیرتش را هست صد حِلم ننان

  ورنه سوزیدی به یک دَم صد جنان

٤/٢٦٥٠ 

 غیرت حق پَرده ای انگیخته ست *

 ١سِفلی و عِلوی به هم آمیخته ست

 سِفلی: پایینی. عِلوی: باالیی. -١

٦/٢٦١٥ 

*** 

 حق  

 )فضل حق (

 ای خدا ، از فضل تو حاجت روا *

 با تو یاد هیچ که نَبوَد روا

١/١٨٨٠ 

 ده ی شنوت ندارد خود خِالصبن *

 جز به فضل ایزد و اِنعام خاص

١/٣٨١٧ 

 آن خدایی که فرستاد انبیا *

 نه به حاجت ، بل به فضل و  کبریا

٢/٩٠٦ 

 این چنین قفل گران را ای وَدود *

 کی تواند جز که فضل تو گشود؟

٢/٢٤٤٧ 

*** 

 

 حق  

 حق ( )قدرت

 با چنان قادر خدایی کز عَدَم  *

 هست گرداند به دَم  صد چو عا َم

 صد چو عا َم در نظر پیدا کند 
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 چون که چشمت را به خود بینا کند 

 است  ١گر جنان پیشت بزرگ و بی بَنی

 پیشِ قدرت ذرّه ای می دان که نیست 

ببی  ، اینجبا یعنبی   بی بَبن: ببی ریشبه     -١

 انتنا.

١/٥٢٢   

 گرجنان پَر برو گردد سَر به سَر *

 یک نظر  بگدازَدَش با ١تاب ِ خور 

 وِرزِ  او و صد وزیر و صدهزار 

  ٢نیست گردانَد خدا از  یک شَرار

 عین آن تخییل را حِکمت کند 

 ٣عین ِآن زهرآب را شربت کند 

 آن گُمان انگیز را سازد یقین 

  ٤مِنرها رویانَد از اسبابِ کین

 پَروَرَد در آتش ، ابراهیم را 

 ایمنیّ ِ رون سازد بیم را 

نمبباد شببکوه و جببالل  بببرو: اینجببا  -١

اسببت. تببابِ خببور : تببابش خورشببید. )  

وِرز : ببار   -٢اینجا قبدرت پروردگبار(    

 -٣نکبببت وگنبباه. شَببرار : آتببش پبباره . 

تخییببل : خیببال پببروری. زهببرآب : آب 

گُمان انگیز : کسی کبه    -٤زهر آ وده  

 مدام خیال پروری می کند. کین: کینه. 

١/٥٤٣  

  نقش باشد پیش ِ نقفاش و قلم *

 عاجز و بسته چو کودک در شکم 

 پیش ِ قدرت ، خلق جمله بارگه 

  ١عاجزان ، چون پیش ِ سوزن کارگه 

 گاه نقشش ، دیو و گَََه آدم کُند 

 گاه نقشش ، شادی و گَه غم کُند 

 دست ، نَی تا دست جنبانَد به دفع 

 و نفع  ٢نفق نَی تا دَم زند از ضَرف 

 ت تو ز ِ قرآن باز خوان تفسیر ِ بی

 ٤گفت ایزد : ما رَمَیتَ اِذ رَمَیت 

 گر بپرانیم تیر آن نی ز ماست 

 ما کمان و تیر اندازش خداست

بارگَه : بارگاه. اینجا نماد عا َم خَلبق   -١

و آفرینش. کارگه:کارگاه. ] در بارگباه  

خداوندگار همه ی خالیق مانند سوزنی 

هسببتند بببه دسببت حضببرت حببق کببه     

ارچببه درکارگبباه هسببتی نقببش و نگببار پ

ضَببرف :  -٣)عببا م(را پدیببد مببی آورنببد.[ 

مبا رَمَیبتَ اِذ رَمَیبت :      -٤ضرر و زیان.  

 رجوع شود به همین واژه. 

١/٦١١ 

  ١موسیی ، فرعون را با رود نیل  *
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 می کُشد با  شکر و جمع ثقیل 

 پشه ای  نمرود را با نیم ِ پَر  

 ٢می  شکافد بی مَحابا دَر زِ سَر 

تان حضببرت اشبباره اسببت بببه داسبب   -١

موسبببی )ع( کبببه  آب نیبببل  شبببکریان 

فرعون را در خود گرفت و غرح کبرد .  

اشبباره اسببت بببه داسببتان نمببرود ،      -٢

پادشباه بابببل ، کببه دسببتور داد حضببرت  

ابراهیم  را ببه آتبش افکننبد. امبا آتبش      

بببرای ابببراهیم گلسببتان شببد. پببه از آن 

نمرود ادعای خدایی کرد. اما ببه فرمبان   

یکببباره بببه بابببل  خببدا، میلیببون هببا پشببه

هجوم بردند. به دسبتور نمبرود خانبه ای    

مسی برای او سباختند و فقبط سبوراخی    

کوچک ببر در آن پدیبد آوردنبد تبا از     

آن  نفببه بکشببد. پشببه ای بببه اراده ی   

خداوند از آن سوراخ وارد بینی او شبد.  

با آن که یک پرش شکست، موفق شبد  

بببه مغببز او بببرود. از آن زمببان نمببرود      

آزاد دهنببده در گببوش  صببدایی سببخت

خود می شنید. و ی هر زمان که  بر سبر  

خود می زد، صدای پشه قفبع مبی شبد.    

ایببن بببود کببه مببدام سببرخود را مقابببل   

نوکران خود می گرفت که ببر او بزننبد   

تا کمی آسوده شود. سرانجام ایبن کبار   

هم بی ثمر شد. په دستور داد ببا گبرز   

بببر سببر او بزننببد و در اثببر یکببی از ایببن  

ه ها مرد. این ببود کبه ببه طنزگفتبه     ضرب

اند: کسی که ادعای خدایی می کرد ببا  

 توسری نوکران خود درگذشت.

١/١١٨٨ 

 ای مَبَدَفل کرده خاکی را به زَر *

 خاک دیگر را بکرده بواَ بَشَر...

 ای که خاک شوره را تو نان کنی

 وی که نان مرده را تو جان کنی

٥/٧٨٠ 

 حق 

 قهر حق ( -)لطف حق 

 ١مگو ما را بدان شَه بار نیست تو  *

 با کریمان کارها دشوار نیست 

شَببه: شبباه منظببور خببدا اسببت. بببار :  - ١

 اجازه ی ورود.

١/٢٢١ 

 رحمت حق سابق است از قنر او *

 ١سابقی خواهی،  برو سابق بجو
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سابقی: پیشی ، سبقت. ]منر حضرت  -١

حق از قنرش بیشتر است.)سابق اسبت =  

اری ببیش از  پیشی گرفتبه( اگبر قصبد د   

همه از رحمت حضرت حبق برخبوردار   

شوی، )سابقی خواهی = از همه سببقت  

بگیببری( جویببای او یبباء حببق )سببابق =  

 سبقت گرفتگان( باش.[  

٤/٣٢٠٥ 

 آتش از قنر خدا خود ذرّه ای ست *

 ١بنر تندید  ئیمان دِرّه ای ست

 با چنین قنری که که زَفت و فایق است

 ٢ق استبَرد  ففش بین که بر وَی ساب

زَفببببت:  -٢دِرّه: شببببالح، تازیانببببه.  -١

بزرک، عظیم. فایق: پیروز مسبلط. بِبرد:   

 سرما.

٤/٣٧٤٢  

*** 

 

 حق 

 ) مدد حق (

 دست حق باید مر آن را  ای فالن  *

 کو بَوَد بر هر مَحا ی کُن فَکان 

 هر مَحال از دست او ممکن شود 

  ١هر حَرُون  از بیم او ساکن  شود

 چه باشد ؟ مَرده نیز  ٣و اَبرَص  ٢اَکمَه

 زنده گردد از فسون آن عزیز 

اَکمَببه : کببور  -٢حَببرُون : سببرکش.  -١

اَبرَص : کسی کبه پوسبت    -٣مادر زاد.  

بدنش دارای  که های سفید اسبت. نبام   

 است. « پیسی»دیگر این بیماری 

١/٣٠٦٧ 

*** 

 

 حق

 -مشیت الهی  -) مشیت حق 

 ( قحاراده 
 

  ی کَه دَرَدچون خدا خواهدکه پَرده  *
 میلش اندر طعنه ی پاکان بَرَد 

 چون خدا خواهد که پوشد عیف ِ کَه 

 کم زند در عیف ِ معیوبان ، نَفَه 

 چون خدا خواهد که مان یاری کند 

  میل ِ ما  را جانف ِ زاری کند

١/٨١٥   
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 آتش ِ طبعت اگر غمگین کند  *

 کند  ١سوزش از امر ِ مَلیک ِ دین

 دهد  آتش ِ طبعت اگر شادی

 اندرو شادی ، مَلیک ِ دین نند 

 چون که غم بینی ، تو استغفار کن 

 غم به امر ِ خا ق آمد ، کار کن 

 چون بخواهد ، عین ِ غم ، شادی شود 

 عین ِ بند ِ پای ، آزادی شود  

 باد و خاک و آب و آتش بنده اند

 با من و تو مرده ، با حق زنده اند

 پیش حق ، آتش همیشه در قیام

 و عاشق ، روز و شف ، پی ان مدام هم 

 مَلیک : پادشاه ، مَلیک ِ دین: خدا.  -١

١/٨٣٤ 

 سنگ بر آهن زنی ، بیرون جند  *

 هم به امر ِ حق ، قدم بیرون نند 

 آهن و سنگ ِ ستم بر هم مزن 

 کین دو می زایند هم ون مرد و زن 

 سنگ و آهن، خود سبف آمد، و  یک 

  تو به باالتر نگر ای مرد نیک

 کین سبف را آن سبف آورد پیش 
 بی سبف کی شد سبف هرگز ز خویش ؟

 و آن سبف ها کانبیا را رهبر است 

 آن سبف ها ، زین سبف ها برتر است 

 این سبف را ، آن سبف عامل کند 

 باز گاهی بی بَر و عاطل کند 

 این سبف را مَحرَم آمد عقل ها 

 وآن سبف ها راست مَحرَم انبیا

 د  ؟ به تازی گو :  رَسَن این سبف چه بوَ

 اندرین چَه ، این رَسَن آمد به فن 

 گردش ِ چرخه ، رَسَن را علفت است 

 چرخه گردان را ندیدن زَ َّت است 

 این رَسَن های ِ سبف ها در جنان 

  هان و هان زین چرخ ِ سرگردان مدان

 «  سبف » رجوع شود  به توضیح واژه ی  

١/٨٤٠  

 آن زندان اوست  گر به  جنل آییم ،  *

 ور به علم آییم ، آن ایوان اوست 

 ور  به خواب آییم ، مَستان  وی ایم  

 ور به بیداری ، به دستان   وی ایم  

 ور بگرییم  ،  ابر پَر زَرح   وی ایم 

  ١ور بخندیم ، آن زمان برح  وی ایم 
 ور  به خشم و جنگ ، عکه قنر اوست 

 ت ور به صلح و عَذر  ،  عکه منر اوس

 ما کی ایم اندر جنان پیچ   پیچ 

http://www.sayahzadeh.com/


 « (ح » و « چ » ) حرف   ۹فرهنگ مختصر مبانی مثنوی 
www.sayahzadeh.com وب سایت مهدی سیاح زاده    

 

32 

 

چون ا ف، او خود چه دارد؟ هیچ  هیچ 

٢  

ببببرح:  ٢زَرح :  جلبببوه ی زیببببایی.  -١

 ٤٣درخشندگی. اشاره است ببه آیبه ی   

و اوسببت کببه مببی  »  از سببوره نَجببم  :  

]  -٣« خنداند و  اوست  که می گریاند. 

ما در این جنان پرمعما )پیچ پیچ( ماننبد  

کببه از خببود هببیچ  حببرو ا ببف هسببتیم

ندارد )نقفه نبدارد(. امبا خبدا چیسبت؟     

هیچ. ) یعنی ذات او پننان است. گبویی  

هیچ است. اما مظاهر تجلی او همه جا را 

 فرا گرفته است.(

١/١٥١٠ 

 هر روز آن بَوَد ١کمترین کاریش *

 کو سه  شکر را روانه می کند

 ٢ شکری ز اَصالب، سوی اُمّنات

 باتبنرآن تا در رَحِم روید ن

  شکری ز ارحام، سوی خاکدان

 تا ز نرف و ماده پَر گردد جنان

  شکری از خاک ز ان سوی اجل

 تا ببیند هر کسی حَسن عَمَل

کمتببرین کبباریش: کمتببرین کببار او  -١

جمبع   صبالب: اَ -٢)کمترین کار خبدا(  

صَلف به معنی تیره پشت )کمر(  مردان. 

 اُمّنات: جمع اُمّ به معنی مادر.

١/٣٠٧٢ 

 زمین و آسمان   ١ه اَطباحجمل *

 هم و خاشاکی در آن بحر روان 

 حمله ها و رق  خاشاک اندر آب 

 هم ز آب آمد به وقت اضفراب 

 ٢چون که ساکن  خواهدش کرد از مِرا 

 سوی ساحل افکند خاشاک را 

 چون کَشَد از ساحلش در موجگاه 

 با گیاه  ٣آن کند با او که صَرصَر 

  -٢ه معنی الیبه. اطباح : جمع طَبَق ، ب -١

نبد  تر : رصَب صَ -٣مِرا :  جنگ و جدال.  

. ]همه ی الیه هبای زمبین و آسبمان     باد

مانند خاشاکی است در دریبای بیکبران   

خداوند. حرکت این خاشاک )زمبین و  

کالنات( نیز ناشی از حرکت آب )خدا( 

است. اگر اراده کند کبه بخشبی از ایبن    

کالنات را ساکن و بی حرکت کند، آن 

نابود می کند )به ساحل می افکند( و را 

اگر اراده ی خدا بر این قرار بگیبرد کبه   

دوباره ببه آن بخبش از جنبان جامبه ی     
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حیات بپوشباند، او را بباردیگر ببه مبوج     

 دریا )حرکت عا م( باز می گرداند . [

١/٣٣٣٩ 

*** 

 

 حق

 ) ندای حق (

 

هببر بانببگ و   ١آن نببدایی کاصببل  *

 نواست 

 باقی صداست خود ندا آن است و این 

 تُرک و کُرد  و  پارسی گو و عرب 

 فنم کرده آن ندا  بی گوش و  ف 

خود چه  جای تُرک و تاجیک است و 
  فنم کرد ست آن ندا را چوب وسنگ ٢ زَنگ؟

 هر دمی از وی همی آید اَ َست 

  ٣جوهر و اَعراض می گردند هَست

زنگ  : سبیاه    -٢کاصل : که اصل   -١

اَ َسببت : عببا م  -٣پوسببت اهببل زنگبببار. 

 غیف. 

  ١/٢١٠٧ 

*** 

 

 حق

 ) نفحات حق (

 

 گفت پیغمبر که : نَفحَت های  حق  *

 ١اندرین ایّام می آرد سَبَق 

 گوش و هَش دارید این اوقات را  

 در ربایید این چنین نَفحات را 

 نَفحه آمد مَر شما را دید و رفت 
  هرکه را می خواست جان بخشید و رفت

 د ، آگاه باش نَفحه ی دیگر رس

  ٢تا ازین هم وانمانی ، خواجه تاش

 جان آتش یافت زو آتش کُشی 

 جان مَرده  یافت درخود جَنبشی  

نَفحبببت : ببببوی خبببوش. )جمبببع=    -١

نفحات(.  اینجبا یعنبی دم هسبتی بخبش     

حضرت باریتعا ی که مردگان خفتبه در  

گور جنبل را  زنبده مبی سبازد. سَببَق :      

اینجبا  خواجبه تباش:    -٢پیشی گرفتن.  

 یعنی  بنده ی خدا.

١/١٩٥١ 

*** 
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 حق

 نور حق ( )

 ١نور ِ غا ف ، ایمن از نق  و غَسَق   *

 نور ِ حق  ٢در میان ِ ا ِصبَعَین ِ 

 حق ، فشاند آن نور را بر جان ها 

 ٣برداشته دامان ها  ٣مَقبِالن 

 و آن نثارِ نور را او یافته 

  ٤روی ، از غیر خدا برتافته

 عشقی نا بَده هرکه را دامان ِ 

  زآن نثار ِ نور ،  بی بنره شده

اِصببَعَین :   -٢غَسَق : تباریکیِ غلبی     -١

مَقبِببل : نیببک   -٣دوانگشببت دسببت.   

]نور خدا )نبور غا بف( از هبر     -٤بخت. 

نقصببی مبببری اسببت و چنببان اسببت کببه 

گویی از میان دو انگشت خدا پرتو مبی  

افکند. حضرت حق آن نور را به ما مبی  

مان نیکبخبت )او یباءاهلل( از   افشاند . مرد

آن بنره هبا مبی گیرنبد ، و از غیبر خبد      

روی می گردانند . آنان که از عشبق ببه   

حببق بببی بنببره اسببت، از آن نببور هببم    

 محروم می مانند.[

١/٧٥٩ 

*** 

 

 حق الیقین 

 )رجوع شود به واژه یقین (

 

*** 

 

 حکمت 

 حرو حکمت بر زبان ناحکیم *

 های عاریت دان ای سلیم ١حَلفه

 گرچه دزدی حَلفه ای پوشیده است

 ٢دست تو چون گیرد آن ببریده است؟

ببه حکبم شبرع     -٢ حَلفه:  باس فاخر. -١

 ند.رفدست دزد را می بَ

٢/٦٧٠ 

 حکمت قرآن چو ضا فه ی مؤمن است *

 ١هر کسی در ضا فه ی خود مَوقِن است

 : یقین دارنده.نوقِا فه: گم شده. مَض -١

٢/٢٩١٠ 

 قاوت کم شودگر تو خواهی کَی ش *

 ١جند کن تا از تو حکمت کم شود

 حکمتی کز طبع زاید وز خیال

 ٢حکمتی نی فیض نور ذُوا جَالل
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 حکمت دنیا فزاید ظنف و شک

 حکمت دینی پَرَد فوح مَلَک

اسبببت. « کبببه»کَبببی: اینجبببا همبببان  -١

شببقاوت: بببدبختی. حکمببت کببم شببود: 

یعنی حکمت ظباهری از تبو کبم شبود.     

د دور کببن( آن حکمتببی )را از خببو] -٢

انسانی تو  بیعت و توهماتطکه متأثر از 

باشد. نه آن حکمتبی کبه ناشبی از نبور     

  پروردگار است.[

٢/٣٢٠١ 

 رَو  ز حکمت خور علف، کآن را خدا *

 ١بی غرض داده ست از محض عفا

 فنم نان کردی،  نه حکمت ای رَهی

 ٢زآن ه حق گفتت: کُلُوا مِن رِزقِهِ 

 بترزح حق، حکمت بَوَد در مرت

 ٣کآن گلوگیرت نباشد عاقبت

تبببار نفبببه  فای کسبببی کبببه گر  ] -١

اینببک بببرو از  شببکمباره خببود هسببتی   

حکمببت ا نببی بخببور)از منببابع معرفببت  

ا نی تغذیه ی روانی کن( که ببرخالو  

مردمببان ایببن دنیببا، همببه ی آن غببذای   

حکمت را بدون چشمداشتی به تو عفبا  

کُلُبوا مِبن    : بنبده.  هیرَ -٢کرده است.[ 

از رزح او بخورید. )بخشی از آیه  رِزقِهِ:

اسبت( ] ای  بنبده    لکسوره ی مَ ١٥ی 

ی خببدا، ایببن کببالم در قببرآن کببه مببی  

)کُلُبوا  « از رزح او )خدا( بخورید»فرماید

مِن رِزقِبهِ ( فقبط غبذای ظباهری نیسبت      

بلکه مقصبود او بیشبتر غبذای روحبی و     

افببراط در ] -٣حکمببت ا نببی اسببت. [  

اسبت   و ممکنرزح مادی، مذموم است 

راو در غبذای  سب امبا ا گلوگیر تو شود، 

نه فقط چنین زیانی ندارد، حکمت ا نی 

 حتی بیشتر از معمول نیز سودمند است.[

٣/٣٧٤٤ 

 علم و حکمت بنر راه و بی رهی است *

 ١چون همه ره باشد، آن حکمت تنی است

 هعلببم و حکمببت بببرای تعیببین را   ] -١

ی راه  راست از بیراهه است. وقتی همبه 

باشببد، علببم و حکمببت بببی  هببا صببحیح

 [فایده است.

٦/١٧٥٣ 

 حکمت چون که خوش آواز شد ١چنگ *
 شد ٢تا چه در از رَوضِ جَنَّت باز

چنگ : نوعی آ ت موسبیقی اسبت.    -١

 ت: باغ بنشت.نَّروض جَ
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٦/٣٤٨٤ 

*** 

 

 حالل و حرام )حِلیّت و حُرمَت (

 

  قمه ای کآن نور افزود و کمال  *

 ... آن بود آورده از کسف حالل

 علم و حکمت ، زاید از  قمه ی حالل 

 عشق و رقفت آید از  قمه ی حالل 

 چون ز  قمه تو حسد  بینیّ  و دام 

 جنل و غفلت زاید  ، آن را  دان حرام 

 هیچ گندم کاری و، جو  بَر  دهد ؟

 دیده ای اسبی که کُرفه ی  خر دهد ؟

  قمه ، تخم است و بَرَش ، اندیشه ها 

 ش اندیشه ها  قمه بحر و گوهر

 زاید از  قمه ی  حالل اندر دهان 

 میل خدمت ، عزم رفتن آن جنان 

١/١٦٤٢ 

*** 

 

 حوا

 

 آفرید  ١چون پی یَسکُن اِ َیناش  *

 کی تواند آدم از حوّا بَرید 

یَسکُن اِ َینا  : اشاره است ببه آیبه ی    -١

مِننبببا » ..... از سبببوره ی اعبببراو :  ١٨٩

اوسببت »،  ... « زَوجَنببا  ِیَسببکُنَ اِ َینببا .  

خدایی که همبه ی شبما را از یبک تبن     

بیافرید و از او نیز همسرش را بنا نناد تبا  

 «به او آرام گیرد.

١/٢٤٢٦ 

*** 

 

 حواس 
 )و واژه  حه مراجعه شود(

 

*** 

 

 تحیر ( -حیرت ) حیرانی 

 گه چنین بنماید و گه ضدّ این *

 ١جز که حیرانی نباشد کار دین

 سوی اوستنه چنان حیران که پشتش 

 ٢بل چنان حیران و غرح و مست دوست
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گه چنین بنماید: مقصود خدا اسبت    -١

که گاهی چنین و گباهی ضبد آن را ببه    

نمایش می گذارد و کبه سببف حیرانبی    

ا بتبه نبه آن گونبه     -٢آدمبی مبی شبود.    

خبدا پشبت کنبد و     حیرانی که انسان ببه 

نبوع حیرانبی کبه     دوری گزیند بلکه آن

غبرح شبدن در    مسبتی و همراه است ببا  

 دریای علم او.

١/٣١٢ 

 حیرتی آمد درونش آن زمان *

 که برون شد از زمین و آسمان

 جَست و جویی از ورای جَست و جو

 من نمی دانم ، تو می دانی بگو

 حال و قا ی از ورای حال و قال

 ١غرقه کشته در جمال ذوا جالل

داستان پیر چنگی آمده  دراین ابیات  -١

ن بببه اسببراری از از دسببت یببافتکببه پیببر 

 دچار حیرت گردید. عظمت خدا، 

١/٢٢١٠ 

 هرهوا و ذرّه ای خود مَنظَری است  *

   ١ناگشاده کی گُوَد آنجا دری است؟

 تا بنَگشاید دری را دیده بان

 ٢در درون هرگز نجَنید این گُمان  

 چون گشاده شد دری ، حیران شود 

 ٣پَر بروید بر گُمان ، پَرفان شود .

ویببد. ]هببر ذره ایببن عببا م،  گُببوَد: گ -١

تجلی جمال حق و دری است ببه سبوی   

او. اما کسی که محروم از ایبن شبناخت   

معنوی است، چگونه می تواند آن در را 

تا نگنبان حبق ، ایبن در را   ]  -٢ببیند؟[  

کند، هرگبز حتبی در   نبر چشم د ش باز 

 ٣ نمی گنجبد.[ گمانش چنین موضوعی 

روی ]اما اگر آن در معرفت ا نبی ببر    -

او گشوده شد، از آن حقایق حیران مبی  

شود و مرغ جانش به سوی حق پران می 

 گردد.[

١/٣٧٦٦ 

 حیرتی باید که روبَد فکر را *

 ١خورده حیرت فکر را و ذکر را

]چنان حیرتی بایبد ببر انسبان چیبره       -١

شود که همه ی فکر و ذکر دنیوی را از 

 خود بزدارید. )بخورد.([

٣/١١١٦ 

 یرگی هم خیره گشت،خ١خیره گشتم *

 موج حیرت عقل را از سر گذشت

 خیره : اینجا یعنی حیران . -١
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٣/١٩٨٧ 

 زیرکی بفروش و حیرانی بخر *

  ١زیرکی ظن است و حیرانی نظر

. نظبر :  زرنگبی  یعنبی زیرکی: اینجبا   -١

   اینجا یعنی شنود مستقیم.

٤/١٤٠٧ 

 زین سَر از حیرت اگر عقلت رود *

 ی شودهر سَر مویت ، سَر و عقل

٤/١٤٢٦ 

 آن که کف را دید ، سِرگویان بَوَد *

 ١وآن که دریا دید او حیران بَوَد

کف : کف آب دریا: نماد صبورت   -١

. دریببا: نمبباد عببا م معنببا. و ظببواهر عببا م

آنکببه کببه صببورت حقیقببت را دیببد،  

اسببرار را فبباش مببی کنببد )گویببان مببی  

شببود.( امببا آن کببه کببه حقیقببت حببق 

ماند و زببانش  )دریا( را دید ، حیران می 

 بسته می شود.

٥/٢٩٠٨ 

 ١خُرفم آن کین عجر و حیرت قُوت *

 اوست

 ٢در دو عا م خفته اندر ظِلف دوست

ظِبلف:   -٢غبذا، رزح و روزی.  قُوت:  -١

ظِبببلف دوسبببت: سبببایه ی خبببدا،  سبببایه.

 مرشد،پیر.

٦/٤٨٢٧ 

*** 
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