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 حرف : پ

 
 

 ) رجوع شود به واژه ی حجاب (  پرده
*** 
 

 («احتما»)رجوع شود به واژه ی پرهیز 
*** 
 

 )بازتاب عمل(   پژواک
 گر چه دیوار افکند سایه ی دراز * 

 و آن سایه باز بازگردد سوی ا
 این جهان کوه است و فعل ِ ما ندا 

 ۱سوی ما آید ندا ها را صَدا 
پژژاوا= ص صَژژدا  ع انعکژژا) صژژدا )  - ۱

مولژژوی ایژژن واژه را بژژه معنژژ  بازتژژاب   
 اعمال انسان آورده است.(

۱/٢۱٤ 
  ۱هرکه او بنهاد ناخوش سُنّت   *

 سوی او نفرین رَوَد هرساعت  
 بماند نیکوان رفتند و سُنّت ها 

 ظلم و لعنت ها بماند   ٢وز لَئیمان

 تا قیامت هرکه جنس ِ آن بَدان

  ٣در وجود آید ، بُوَد رُویش بدان
سُژنتتع روش، رریهژه. لئیمژانع جمژ       -۱

معنژ   ] -٣لئیم به معن  پست و فرومایه. 
د در عژالم  بیتع تا قیام قیامت هژر چژه بَژ   

، رو بژژه سژژوی همژژان بَژژدان  بیایژژد پدیژژد
 [  خواهد داشت.

۱/٧٤٣ 

   پنج حس باطن
 « (حس») رجوع شود به واژه ی 

*** 
 

 پنج و شش 
 ما به بیداری روان گشتیم و خوش *

 ۱از ورای پنج و شش تا پنج و شش
بژا توجژه بژه ابیژاش پژیش از ایژن       ماع  -۱
پیژامرران   مولژوی از واژه ی مژا،    منظور،

بیداریع روشژندل ، بیژنش جهژان     است.
حس و ششع ماورای جهان مادی.  پنج 

کنایژژژه ای اسژژژت از جهژژژان مژژژادی و   
محسژژو). پژژنج حژژس و شژژش جهژژت   
)چژژ، ، راسژژت ، جلژژو ، عهژژ، ، بژژا  ،  
پژژایین. ( ]پیژژامرران  بژژا آن کژژه از دنیژژای 
مادی  رهژا شژده انژد، در همژین جهژان      

 محسو) زندگ  م  کنند.[
٥/۱۱٢٦ 

 هین حکایت کن از آن احوال خَوش *
 ۱خا= بر احوال و در) پنج و شش

ل خوشع حالژت جببژه ی عارفانژه.    احوا
 پنج و ششع پنج حس و شش جهاش.  

٥/٣٦٣٧ 
 عشق را با پنج و با شش کار نیست *

 ۱مهصد او جز که جبب یار نیست
 یارع منظور خدا است. -۱
٦/٥ 

*** 
 

   پیامبران  )انبیاء(
 انریا در کار ِ دنیا جرری اند  *
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 جرری اند   ۱کافران در کار ِ عُهر 
 ر عُهر  اختیارانریا را کا

 جاهالن را کار دنیا اختیار

 عُهر  )عُهرا(ع آخرش.  -۱ 
۱/٦٣٧ 

 چون خدا اندر نیاید در عِیان  *

 نای، ِ حقّ اند این پیغمرران  
  ۱نه ، غلط گفتم که نای، با مَنوُب 

 آید ، نه خوب  ٢گر دو پنداری ، قریح
 نه ، دو باشد تا توی  صورش پرست 

  ٢رش بِِِرَستپیش او  یک گشت کز صو

مَنوُب ع کس  کژه نایژ، و جانشژین      -۱
، قریحعزشژژژژت -٢بژژژژرای خژژژژود دارد . 

معنژ   ] -٢ ناپسند،اینجا یعنژ  نادرسژت.  
برای تو که گرفتار صورش هسژت   بیتع 

نه ذاش، خدا و پیامرر دو وجژود بژه نظژر    
م  آیند. اما برای کس  کژه صژورش را   
رهژژا کژژرده و بژژه یکتژژای  رسژژیده یژژک  

 وجود هستند.[
۱/٦٧٣ 

 خطره ی شاهان بگَردَد  و آن کیا  *
 ۱جز کیا و خطره های اولیا 

 زآن که بَوش پادشاهان از هواست 
 ٢بارنامه ی انریا از کرریاست 
 از درم ها نام شاهان برکَنَند 

 ٣نام احمد تا ابد بر م  زنند 

 نام احمد ،  نام جمله اولیاست 

   چون که صد آمد ، نود  هم پیش ماست
رددع تغییر م  یابد. کیاع بزرگ  و بگ  -۱

.  هواع قدرش و شوکتبوشع  -٢شکوه. 
هوی و هژو) زنژدگ  مژادی . بارنامژهع     
حشمت و وا ی . درمع واحد پول قدیم. 
]در زمان قدیم بژر یژک روی سژکه نژام     

پیامرر اسالم ) حضرش محمد( نوشته م  
شد و بر روی دیگژر سژکه، نژام پادشژاه     

پادشژاهان در   وقت. اینجا م  گویدع نژام 
روی سکه هژا تغییژر مژ  یافژت امژا نژام       

همواره روی آن هژا  « محمد، رسول اهلل»
 پایدار م  ماند.[ 

۱/۱۱۰٣ 
 روح های  کز  قفس ها رَسته اند *

 انریای رهرر شایسته اند
 از برون ،  آوازشان آید ز دین

 که رَه رَستن ، ترا این است ، این
 ما به دین رَستیم زین تنگین قفس

 که این رَه نیست چاره ی این قفس جز
۱/۱٥٤٢ 

 آمد در جهان  ۱هر پیمرر فرد *
 فرد بود و صد جهانش در نهان 

 عالم کُررا به قدرش سِحر کرد 

  ٢کرد خود را  در کِهین نهش  نَوَرد
 ابلهانش فرد دیدند و ضعیف 

 ک  ضعیف است آن که با شَه شد حریف ؟
 ابلهان گفتند ع مردی بیش نیست 

 ن ، کو عاقرت اندیش نیست وای آ
ع کَهژژژین  -٢ فژژژردع تژژژک و تنهژژژا.    -۱

کژژوچکترین. ]معنژژ  بیژژتع بژژا آن کژژه    
)پیامرر( به عالم غی، )عالم کررا( متصل 

 است، خود را کوچک م  نماید.[
۱/٢٥۰٥ 

*** 
   پیر

 ) انسان کامل ، ولی اهلل ،  شیخ(
 ) عارف ،  مرشد، والیت تکوینی(

 و جواب آن که از حق یابد او وَح   *
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 هرچه فرماید ، بُوَد عین ِ صواب 
 آنکه جان بخشد اگر بکُشد ، رواست 
 نای، است ودست او دست ِ خداست 

۱/٢٢٥ 

 خُفته از احوال ِ دنیا روز و ش، *
 ١چون قلم در پنجه ی تهلی، ِ رب

 آن که او پنجه نریند در رقم  
 فعل پندارد به جنرش از قلم 

نژژژه  تهلیژژژ، ع برگردانژژژدن ، واژگو  -۱
کژژردن. ]عژژاری حهیهژژ ، آنانژژان عژژالم 
ظژژاهر و تعلهژژاش آن را رهژژا کژژرده کژژه  
گوی  چشم فروبسژته و خفتژه اسژت. او    
ماننژژد قلژژم اسژژت در دسژژت نویسژژنده.    
همانگونژژه کژژه قلژژم از خژژود اختیژژاری    
ندارد، عاری نیز تسلیم محض حضژرش  

 حق است.[
۱/٣٩٣ 

 سایه ی یزدان چو باشد دایه اش  *
 ایه اش وارهاند از خیال و س

 سایه ی یزدان بود بنده ی خدا 
 مرده ی  این عالم و زنده ی  خدا 

۱/٤٢٢ 
 خندان ، باغ را خندان کُند   ۱نار ِ  *

 صحرت ِ مردانت ، از مردان کُند 
 گر تو سنگ صَخره و مَرمَر شوی 

 چون به صاحردل رس  ، گوهر شوی 
 مِهر پاکان در میان ِ جان ، نشان 

 ٢ِ دِلخوشان  دل مده  ا   به مهر

دِلخژژوش ع شژژادمان و  -٢نژژارع انژژار.  -۱
 خُرّم 

۱/٧٢۱ 
 او ز قعر بحر گوهر آوَرَد *

 از زیان ها سود بر سر آوَرَد 
 کامل  گر خا= گیرد ،  زَر شود 

 ناقص از  زَر  بُرد خاکستر شود 
 چون قرول  حق بُوَد آن مردِ راست 

 دست او در کارها دست خداست 

 طان است دیو دست ناقص ، دست شی
 ۱زآن که اندر دام تکلیف است و ریو 

 جهل آید پیش او ، دانش شود 
 جهل شد علم  که در ناقص رود 
 هرچه  گیرد علّت  ، علّت شود 
 ٢کفر گیرد کامل   ، ملّت  شود

. علژتع  ع بیمار علت -٢ریو ع نیرنگ.  -۱
بیمژژژژاری. ملژژژژتع دیژژژژن و آیژژژژین. ]   
او علت )بیمار( هر چژه بخژورد، بیمژاری    

افزون م  شود اما انسان کامل اگر کفژر  
هم بگوید، همان کفر او به دین و آیژین  

 تردیل م  گردد. [ 
۱/۱٦۰٨ 

 هین که اسرافیل وقت اند اولیا  *

  مرده را  زیشان حیاش است و حیا
۱/۱٩٣۰ 

 گفته های اولیا نرم و درشت  *
 تن مپوشان ،  زآن که دینت را ست  پشت 

 خوش بگیر گرم گوید، سرد گوید، 

 ۱زآن ز گرم و سرد بجه  وز سَعیر 
 گرم و سردش نوبهار زندگ  است 
 مایه ی صدق و یهین  و بندگ  است

 زآن ، کزو بُستان جان ها زنده است 

 زین جواهر ، بحر دل آکنده است 
سَژژعیرع لهیژژ، آتژژش. یکژژ  از مرترژژه  -۱

 های جهنم.
۱/٢۰٥٥ 
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 عهلِ عهلند اولیا و ، عهل ها  *
 شتران تا انتها بر مثال اُ

]اولیا عهل کژل هسژتند و خالیژق ماننژد     
 کاروان شتر که نیاز به ساربان دارند.[ 

۱/٢٤٩٨ 
 خورشیدی نهان در ذرّه ای  ۱اینت *

 شیر نَر در پوستین بَرّه ای 
 اینت دریای نهان در زیر کاه 
 پا برین کَه هین منه در اشتراه

 اینتع این است. -۱
۱/٢٥۰٢ 

 رد ، نوش  شود گر ول  زهری خو *
  شود ۱ور خورد رال، ، سیه هوش  

سژژیه هژژوشع اینجژژا یعنژژ  تیژژره دل.     -۱
 هوش او زایل م  شود.

۱/٢٦۰٣ 
 برنویس احوال پیر راه دان  *

 پیر را بگُزین و عین راه دان 

 پیر ، تابستان و خلهان تیرماه 
 خلق ، مانند ش، اند  و پیر ، ماه
 کرده ام بخت جوان را نام ، پیر 

 کو ز حق پیر است ، نه از ایّام پیر 
 او چنین پیری است کِش آغاز نیست 

  ۱با چنین دُرّ یتیم  اَنراز نیست
 خود قوی تر م  شود خَمر کَهُن 

  ٢خاصه آن خَمری که باشد مِن لَدُن

 پیر را  بگزین ، که ب  پیر این سفر
 هست بس پُر آفت و خوی و خطر 

 آن ره  که بارها تو رفته ای 
 ، اندر آن آ شفته ای   ٣  قالوُوزب

 پس ره  را که ندیدست  تو هیچ 
 هین مرو تنها ، ز رهرر سَر مپیچ 

 گر نراشد سایه ی او بر تو گُول 
  ٤پس تو را سرگشته دارد بانگ غول

 غولت از ره افکند اندر گَزَند 
   تر درین ره بس بُدند  ٥از تو داه 

ع  کِژژشع کژژه اش. کژژه او را. دُرّ یتژژیم -۱
 -٢مروارید گران قیمت. انرازع شژریک.  

خَمژژرکهن ع شژژراب کهنژژه. مِژژن لَژژدُنع از 
قالوُوز ع راهرر،  -٣جان، حضرش حق.  

گُول ع نادان، احمژق. غژولع    -٤راهنما.   
ع داهژ   -٥اینجا به معنژ  شژیطان آمژده.    

  دانا، آگاه ، زیر=.
۱/٢٩٣٨ 

 اندرآ  در سایه ی آن عاقل   *
 ۱ه ناقل  کِش نداند بُرد از ر

 ظِلّ او اندر زمین ، چون کوه قای 
 روح او ، سیمرغ بس عال  روای

 گر بگویم تا قیامت نَعت او 
  ٣هیچ آن را  مَهطَ  و غایت مجو

کِشع که اش، کژه او را . رَه ع اینجژا    -۱
بژژه معنژژ  راه راسژژت آمژژده. ناقژژل ع نهژژل 
کننده، اینجا یعن  کس  کژه دیگژری را   

ظِژلع سژایه.    -٢به کج راهه م  کشژاند.  
نَعتع وصف نیک  کسژ  را گفژتن.    -٣

 غایتع انتها.
۱/٢٩٦۱ 

 اهل صیهل رسته اند از بو و رنگ  *

  ۱هر دَم  بینند خوب  ب  درنگ
 نهش و قشر علم را بگباشتند 

  ٢رایت عین الیهین افراشتند

 رفت فکر و ، روشنای  یافتند 
 و بحر آشنای  یافتند   ٣نَحر

 و در وحشت اند مرگ ، کین جمله از ا
 م  کنند این قوم بر وَی ریشخند 
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 کس نیابد بر دل ایشان ظَفَر 
 ٤بر صدی آید ضرر ، ن  بر گهر 
 گرچه نحو و فهه را بگباشتند 
  ٥لیک مَحو  و فهررا برداشتند

 تا نهوش هشت جَنّت تافته است 
  ٦لوح دلشان را پبیرا ساخته است

 اَند  از عرش و کرس  و خَال  برتر
 ٧نان مَهعَد صدق خدا ساک
اهل صیهلع کسان  کژه دل خژود را    -۱

صیهل زده اند و مانند آینه صای کژرده  
اند، یعن  اولیاءاهلل. بژو و رنژگع صژفاش    

 علژژمرایژتع پژرچم.    -٢زنژدگ  مژادی.   
ع مرحلژه ای بژا تر از عژین الیهژین     الیهین

اسژژت. )مثژژال سژژاده ع بژژه اعتهژژاد عرفژژا،   
ودع شناخت از سه مرحله تشکیل مژ  شژ  

)وقتژ  دریژا را ندیژده    « علم الیهین»اولع 
ایم و فهط در باره ی آن شنیده ایم و یژا  

)وقتژ   « عژین الیهژین  »خوانده ایژم( دومع  
« حژژق الیهژژین »دریژژا را دیژژدیم(  سژژومع  

)وقتژ  در دریژا رفتژژیم و دریژا را تجربژژه    
کردیم.( در این بیت م  گویدع عارفژان  
 پوسته ی ظاهری عالم را دریده انژد ) از 
مرحله ی علم الیهین گبشته اند( و خود 
شژژاهد جمژژال حضژژرش حژژق شژژده انژژد.  
)عژین الیهژین ( و در نهایژت در حژق فنژژا     

نَحژژرع  -٣خواهنژژد شژژد. )حژژق الیهژژین( [ 
با ] کس   قادر نیست  -٤نزدیک، قُرب. 

آنان ستیز کند زیرا حت  اگر بر جسم او 
) صدی وجود او( چیره شود، مرواریژد  

در آن صژژدی  )گژژوهر( وجژژود او کژژه 
]اولیژاء از   -٥است آسی، نخواهد دید.[ 

گفتگو و قیل و قال رها شده اند و بجای 
آن محو وجود حضرش حق گشته اند و 

بژژه مهژژام وا ی فهژژر رسژژیده انژژد. )فهژژر   
عرارش است از رهای  از ماهیژت مژادی   
و جهژژان  و بژژه دسژژت آوردن ماهیژژت    

]اولیژژاءاهلل علژژوم کالمژژ    -٦ معنژژوی.([
و نحژو را رهژا کژرده انژد، امژا       مانند فهه 

مرترژژه ی وا ی  فهژژر و فنژژا ی در اهلل را  
برگزیژژده انژژد. و همژژین اسژژت کژژه دل   
اولیاءاهلل بازتاب نور بهشت )هشت جنت 

مهعژدع   -٧ شده است.[ ص تمام  بهشت(
جای نشستن، نشستگاه. ]اولیاءاهلل برتر از 
آسژژژمان و عژژژالم و کاسنژژژاش هسژژژتند و 

 ندی است.[ جایگاه آنان، عرش خداو
۱/٣٤٩٢ 

 آناه تو در آینه بین  عیان *
 پیر اندر خشت بیند بیش از آن

٢/۱٦٧ 
 پیشتر از خلهت انگور ها  *

 خورده م  ها و، نموده شور ها
 در تموز گرم، م  بینند دَی
 ۱در شعاع شمس م  بینند فَ 
 در دل انگور، م  رادیده اند

 در فنای محض شَ  را دیده اند
ل تابسژژتان )گرمژژای   تمژژوزع مژژاه او   -۱

سخت(.  دَیع ماه دی ، ماه اول زمستان. 
 ) سرمای راقت سوز(. فَ ع سایه.

٢/۱٨۰ 
 پس به هر دَوری ول ّ ای قایم است *

 ١تا قیامت آزمایش دایم است
دَور ع دوران. ] پژژس در هژژر دوره ی  -١

از ادوار، وجژژود خلیفژژه و جانشژژین خژژدا 
)ول  اهلل(  زم است و نیژز بژرای  مژردم    
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تا روز قیامژت آزمژایش و امتحژان دایژم     
 برقرار است.

٢/٨۱٥ 
 چون شوی دور از حضور اولیا *

 در حهیهت گشته ای دور از خدا
٢/٢٢۱٤ 

 هیچ نکشد نفس را جز ظلّ ِ پیر *
 دامن آن نفس کُش را سخت گیر

٢/٢٥٢٨ 
 شیخ که بوَد ؟ پیر ،  یعن  موسپید *

 معن  این مو بدان ای ب  امید
 ه هَست ّ اوهست آن موی سی

 تا ز هَست ّ اش نماند تار مو
 چون که هست ّ اش نماند ، پیر اوست
 ١گر سیه مو باشد او ، یا خود دو مُوست
 هست آن موی سیه ،  وصف بشر

 نیست آن مو ،  موی ریش و ،  موی سر
 دوموع موی سیاه و سپید، خاکستری.  -١
٣/۱٧٩۰ 

 پاسران آفتاب اند اولیا *
 ۱رار خدادر بشر، واقف ز اَس

بشژر  از جنس اولیاءاهلل با آنکه خود ] -۱
 به اسرار اله  وقوی دارند.[هستند، 

٣/٣٣٣٣ 
 ای بسا ریش سیاه و مرد پیر *

 ای بسا ریش سپید و دل ، چو قیر
 عهل او را آزمودم بارها

 کرد پیری آن جوان در کارها
 پیر ، پیر عهل باشد ای پسر

 نه سپیدی موی اندر ریش و سر 
٤/٢۱٦۱ 

 جهد کن تا پیر عهل و دین شوی *

 تا چوعهل کل تو بارن بین شوی
٤/٢۱٧٨ 

 دست را مسپار جز در دست پیر *
 حق شده ست آن دستِ او را دستگیر

٥/٧٣٦ 
 سیر عاری هر دَم  تا تخت شاه *

 سیر زاهد هر مَه  یک روزه راه
٥/٢۱٨۰ 

 بر لرش قفل است و در دل رازها *
 ال، خموش و ، دل پُر از آواز ه
 عارفان که جام حق نوشیده اند

 رازها دانسته و پوشیده اند
 هر که را اسرار کار آموختند
 مُهر کردند و دهانش دوختند

٥/٢٢٣٨ 
 کان دعای شیخ نه چون هر دعاست *

 فان  است وگفت او گفت خداست
٥/٢٢٤٣ 

 عارفان ، زآغاز گشته هوشمند *
 از غم و احوال آخر فارغ اند

٥/٤۰٦٦  
 و از مُعَرّ ِی فارغ عارفا ! ت *

 ١خود هم  بین  ، که نور بازغ 
 بازغع درخشان، تابان. -١
٦/٢٦٣ 

*** 
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