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  …الغربا و سهم عارفان چشتيه انيس  ٩

  سهم عارفان چشتيه الغربا و انيس
  در گسترش زبان فارسي

 هند انکارناپذيرة قار ارزش صوفيان و عارفان در گسترش اسالم در شبه
ها و اديان مختلف  سرزمين در طول قرون سرزمين عرفاناين . است

بوده است و بخشي از تاريخ هند نيز خواه و ناخواه با فرهنگ و 
تمدالمي گره خورده است و در روزگاراني ف اسن و عرفان و تصو

اين فرهنگ و عرفان فرهنگ غالب اين سرزمين نيز بوده است و از 
نوعي  بهاين رو حذف کردن يا کمرنگ نشان دادن اين فرهنگ 

. ن و فرهنگ اين سرزمين خواهد بودتمد ي نفياعتنايي و حتّ بي
بخصوص آن که بخش اعظم اين فرهنگ و فرمانروايي با زبان 

يرين فارسي نيز گره خورده بود و در روزگاراني مديد در اين ش
 ،سرزمين زبان شيواي فارسي نه تنها زبان درباريان و اهل حکومت

انگيز آنان نيز  بل زبان عارفان و ملفوظات و گفتارها و پندهاي دل
ي سالطين بوده است و بسياري از اين عارفان و بزرگان و حتّ

اند و نثرهايي سرشار از سجع و  سرودهزبان شکرين پارسي شعر  به
اند و در اين ميان  ذخاير ادبي ما افزوده بهقافيه و صناعت ادبي را 

 نجيب عارفان ةالغربا که کالم عارفي دلباخته از سلسل کتاب انيس
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ط و عنايت و  هند است خود دليل خوبي بر اين تسلّةچشتي
 نقاط اين  که در روزگاران دور و دير در دورترينست دلدادگي

ي زبان فارسي زبان ارشاد و وعظ و پند و نيايش و سرزمين حتّ
دلدادگي با حضرت معبود بوده است و اينک اين کتاب که از پس 

ست در  بيند دليل محکم ديگري  ميخود بهها روي چاپ را  قرن
اثبات اين مدعا که عارفان و عاشقان و صوفيان صافي دل تا چه 

اند و  ظم و نثر بزرگان ادب پارسي آشنا بوده و پايه با شعر و نحد
خود در اين ميدان چه سواران قابلي بودند و با چه شيوايي و 
 شيريني اين قند پارسي را تا بنگاله و تا آنسوي کاشغر و کشمير

رنقش و نگار نقش خاطره زدند و بردند و تا چه حد بر اين ديباي پ
  .کاري کردند کارستان

الغربا را  اظي انيسو دوري از تعقيدات و لفّنثر پاکيزه و روان 
کتابي دلنشين و خواندني کرده است و اين همه شکوه و زيبايي از 

دهد و بوي طراوت   ميزيبايي نشان بهپس چندين قرن هنوز خود را 
رسد، که حکايت   ميمشام جان بهو تازگي از سطر سطر اين کتاب 

شق و شوريده حال است هاي انساني عا الغربا حکايت دلنوشته انيس
 خلوت حضرت ربوبي ،که تنها پناهگاهش را در اين غريبستان دنيا

قرار داده و چهار تکبير بر هرچه هست زده و دل از زخارف اين 
  . در سماوات دوست زده استگامدنياي دون برکنده و 

 الغربا از شاعراني عارف و شوريدگاني ابيات انتخاب شده در انيس
پيداست ي پختگي و طعم بالندگي از واژه واژه آن واصل است که بو
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و ذوقي   طبعي بلندراو اين بيانگر آن است که صاحب اين دفتر 
 سرودن داشته است و اي از بهره ترديد خود نيز  و بيبودهدلپسند 

  . دل اوستةبرخي از ابيات اين دفتر نيز نقل منظوم
ات  ادبي صوفيان صافي دل در سرزمين باستاني هند کهةاز زمر

هاي شعبده و جادو قدم در  دور از بازي بهمعجزه را پي گرفتند و 
جاده يکتايي و توحيد گذاشتند يکي نيز عارف عاشق و زاهد 

الغرباي او خود  واصل حضرت نورقطب عالم پندوي است که انيس
حضرت ختمي مرتبت و گم  بهدليل شوريدگي حال و اتّصال وي 

. ضرت حق استحروت بودگي وي در ساحت جالل و جب
الغربا را بايد با حال مناجات نجوا کرد که انگار اين کتاب  انيس
زبان پارسي و پارسايي و شرح حديث است و گره  بهست  اي ادعيه

خوردگي آن با شعر پارسي و دليل محکمي بر اين ادعا که شعر 
نوعي شرح و بسط  بهعرفاني ما همانا شرح احاديث نبوي است و 

مردي است که اشرف مخلوقات است و سرور کالم بزرگ
موجودات و آن که قدم بر رفرف کائنات نهاد و معراجش از فهم 

  .فرشتگان مقرب نيز باالتر بود
غنيمت فرصت  بهمناسبت نيست اگر در اين آغازينه کالم و  بي

 هند ة ِچشتيه بخصوص عارفان چشتيةو در نگاهي گذرا با سلسل
ين تر معيتجر و پ ينتر معروف ا بايد ازچشتيه ر. بيشتر آشنا شويم

 ،حساب آورد بهه قار  شبه  و عارفان مسلمان صوفيان هاي سلسله
م و قرون سو بهبيرون از هند و  بهگيري اين سلسله  اگرچه شکل
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،   سلسله اَدهميهة ادام  سلسله اين. گردد  ميچهارم هجري قمري باز
 که   شامي  ابواسحاق در زمان و   است  ادهم بن  ابراهيم به  منسوب

 ة سد  و اوايل م سوة در اواخر سد  صوفيه  بزرگ خود از مشايخ
  ، شجره اين بنا بر روايتي.  شد  معروف نام چشتيه به بود  چهارم
   اين سلسله اگرچه حنفي پيروان. رسد  ميع  علي حضرت به  سلسله
 بخصوص حضرت  ه شيعةائم  به تام و تمامي ارادت اند، اما مذهب

شايد اين رباعي معروف از . الم دارندالس امام حسين عليه
 ةي چشتيگذار جد  چشتي بزرگ عارف اين سلسله و پايهالدين معين

  :هند دليل خوبي بر اين ارادت باشد که گفت
   بادشاه است حـسين    ،عشاه است حسين  

  

  دين است حسين دين پناه است حسين      
  

   يزيـد  سر داد و نداد دسـت در دسـت        
  

ــه اســت حــسين  ــاي الال   حقّــا کــه بن
  

 داشت  ممشاد علو دينوري  خواجهنام بهي پير   شامي ابواسحاق
اي در خراسان  ناحيه (  چشت جهت ارشاد مردم به  ويةکه با اجاز

 و  آنجا رفت بهاز بغداد ) قديم و نزديک شهر هرات و رود هريررود
،   چشتةدر قصب.  شد عروف م چشتي به   سلسله  اين  پس ظاهراً از آن

   از مرگ  و پس  همراه شد  با وي چشتي  ابواحمد ابداِل خواجه
،   ابواحمد ابدال بعد از خواجه.  او گرديد ، جانشين ابواسحاق

  ابويوسف ، خواجه)٤١١  يمتوفّ (  ابومحمد چشتي  خواجه ترتيب به
  ، حاجي شتي مودود چ لدينا  قطب ، خواجه)٤٥٩  يمتوفّ (  سمعان بن 
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) ٥٧٧  يمتوفّ( مودود   احمدبن ، خواجه)٦١٢  يمتوفّ (  زندني شريف
   و ديگر نواحي در چشت) ٦١٧  يمتوفّ (  هاروني  عثمان و خواجه
   اين گيري ، شكل ترتيب  بدين.  بر مسند ارشاد نشستند  بزرگ خراسان
 و   يافت مه ادا  هفتم  و تا قرن  آغاز  چهارم  از قرن  در چشت سلسله
سمت  به   بزرگ  و خراسان  هراتة از ناحي تدريج  به  ششم از قرن

  . پيدا كرد  گسترش هقار  شبه
 ضعف به رو   در چشت ف مودود، تصو  خواجه  مريدانمرگ با 

 جنگ و ستيز و   غوري ، با ظهور تركان  از مريدان اي نهاد و عده
 هند   راجستان ر اَجمير در ايالتشه به   از جمله، ديگر مناطق به،  آنان

   سجزي لدينا  معين  از ورود خواجه  شهر پس اين. هجرت کردند
.  شد  چشتيه ، پايگاه  هاروني  عثمان  خواجهة، مريد و خليف چشتي
 و   نهاد و اصول  را در هند بنيان  چشتيهة سلسل لدينا  معين خواجه
  ، نخستين نقل از جامي بهگرچه ا.  كرد  را در اجمير، تدوين  آن مباني

 ابواحمد  بن د محم هند سفر كرد، خواجه به   كه  سلسله فرد از اين
   سومنات  در جنگ  محمود غزنوي  سلطان همراه به   بود كه چشتي
 در   دهد وي  نشان  كه  نيست  در دست معتبر  كرد، اما سندي شركت

 ة اصلي سلسل  و مروج سس، مؤ ؛ بنابراين  است  يافته هند پيرواني
الزم .  چشتي دانست لدينا  معين  در هند، را بايد خواجه چشتيه

هاي بزرگ و مهمي   سلسله،ست که در کنار اين سلسله يادآوري به
ه طرفداران قار چون قادريه و نقشبنديه و سهرورديه نيز در شبه

گيالني ادر س آن عبدالقمؤس ست که اي ه سلسلهقادري .فراواني دارند
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 الدين خواجه بهاء به نقشبنديه نيز منسوب ةفرق .است ) هجري٦قرن (
توان  است ولي وي را نمي) ق ٧٩١-٧١٨(محمد نقشبند بخارايي 

مؤسطس اين طريقت شمرد زيرا سنگ بناي اين طريقت توس 

و خواجه عبدالخالق )  ق٥٣٥-٤٤٠(خواجه يوسف همداني 
سهرورديه نيز  فرقه . شده استنهاده )ق ٥٥٠ي متوفّ(غجدواني 

و شيخ ) ٥٣٩ي متوفّ( سهروردي الدين شيخ ضياء بهمنسوب است 
پيروان اين طريقه اغلب در ). ٦٣٢ي متوفّ( سهروردي الدين شهاب

دي هاي متعد كنند و شاخه زندگي مي پاكستان، هند و افغانستان
لمانان هند  عرفاني مسةترين سلسل رسد که جدي  مينظر بهاما . دارند

  .حساب آورد به چشتيه ةبخصوص تا قرن هشتم هجري را بايد سلسل
اند  گفته. دنيا آمد به هجري ٥٣٧در  ،  سجزي  حسن لدينا معين

 بسيار خود او در  احتمال به بودند و   سيستان  از سادات  وي  نسل كه
  ي سجز  حسيني لدينا  را معين رو، وي دنيا آمد؛ از اين بهقصبه سجز 

  لدينا  معين  و وفات  سكونت دليل به  همچنين .خوانند نيز مي)  سيستاني(
  .اند جميري نيز گفتهاو ا به  در اجمير
 داد  ، را از دست لدينا  پدر خود، غياث  در نوجواني لدينا معين
،   صوفيان سلك به ورود او را  تعلّ.  برد ارث به   و آسيابي و از او باغ

   شده گفته. اند  دانسته  قُندوزي  ابراهيم نام به  ا مجذوبي ب اش مواجهه
 در  ل و تأم مراقبه به غُز او را   تركان دست به   سيستان  غارت است

  . كشاند عرفان به   سرانجاماداشت وخود و
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   خود را بين  اموال لدينا ، معين  روحي ل تحو  از اين پس
 و در   رفت عراق به   ديني  علوم ل تحصي  كرد و براي  تقسيم مستمندان

از   در يكي وي.  گرديد  محسوب  دين  از علماي  كوتاهي تمد 
   هاروني  عثمان  نيشابور، با خواجه ، از توابع هارون به  سفرهايش

  .  پيوست  مريدانشةحلق به، ديدار كرد و   چشتيه ، از خلفاي)٦١٧  يمتوفّ(
   عثمان  خواجه سفر و حضر، مالزم، در   سال  بيست لدينا معين
  وي بهكرد و   مي  او مباهات مريدي به   عثمان خواجه.  بود هاروني

  . خود كردة را خليف لدينا  معين  داد و همچنين هللا  محبوب لقب
  لدينا  نجم  چون  بزرگي  خود با مشايخ  در سفرهاي لدينا معين

 و ابوسعيد   عبدالقاهر سهروردي بجي ابوالنّ، ، عبدالقادر گيالني كبري
   ابوالحسن  چون  مشايخي  آرامگاه او همچنين. دار كرددي  تبريزي

 و احمد   در هرات  انصاريهللا عبدا ، خواجه  در خرقان انيخرق
 در  تيهند، مد به كرد و در مسير خود   زيارت  را در بلخ خضْرويه

 گزيد  اقامت) ٤٥٦ ح  يمتوفّ (  هجويريةشهر الهور و در جوار مقبر
   ساكن  در دهلي تي، مد  از آن پس.  شد  مشغول ر و عبادتتفكّ بهو 
  . كرد  از هندوها را مسلمان  و بسياري اجمير رفت بهو از آنجا  شد

 هجري ٥٦١سال  شهر اجمير هند در به  لدينا ورود خواجه معين
اجمير آمد و  به  ، سرانجام  طوالني  از سفرهاي پس قمري بود و وي

 خود،  هاي  فعاليت  براي  كه  چشتيهة سلسل گذاران  پايه طبق سنّت
،   مركزي  و آسياي  در ايران  سياسي  قدرتّ  مراكز مهم جاي به

كردند وي نيز اجمير را براي   مي  را انتخاب افتاده  دور شهرهاي
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اين سلسله  بهکم تعداد بسياري  مرکز تبليغ خود برگزيد و کم
اين سلسله  بهکم  ، مراکز ديگري نيز کم  هفتم در قرن. يدندوگر

با حضور )  هند در راجستان(ناگور  بهتوان   ميپيوستند که از جمله
 دورصاحب ملفوظات سرورالصّ(   ناگوري  سعيدي  صوفي لدينحميدا

 و   ناگوري  حسين  خواجه نام به از مريدانش   و يكي)و نورالبدور
از   اشاره کرد که  بختيار كاكي لدينا  قطب با حضور شهر دهلي
  . شدند  چشتي ف تصو مراكز مهم

   و شيخ لدينبدرا   بختيار، بزرگاني چون شيخ لدينا بعد از قطب
، )  پاكستان  شريف  پتن در پاك ( شكر در اجودهن  گنجلدينفريدا

 و  لدينا  سراج شيخ (  اولياء در دهلي و دو خليفه ويلديِنا نظام خواجه 
ترش عرفان و زبان س، بر گ  و دكن در بنگال)   غريب لدينا برهان

  . فارسي و تعاليم نبوي و اسالم پاک بسيار کوشيدند
 محمود،  لديننصيرا  بعدها با ظهور عارفان بزرگي چون شيخ

  د گيسودراز و اخالف محمسيد، و   در دهلي  دهلي چراغ به  معروف
  اوج معنوي خود رسيد تا سهم به اين سلسله ،  دكن  در نواحي وي

   اصالحگران عنوان به،  هقار   در شبه  اسالم  در ترويج  چشتيه مشايخ
 و  ه، بسيار درخور توج  اسالمي هاي  ارزش  و مبلّغان اجتماعي

ا با مرگ.  باشد تاهميو  انحطاط به اعتال رو   چراغ دهلي، اين ام 
 شيخ ةتا دور.  بزرگي ظهور نکرد نهاد و ديگر عارف زوال
امور ة  هم  متمركز بود كه  نظامي  داراي  سلسله اين لديننصيرا
 و   مريدان  و تربيت  و معنوي  روحاني هاي اليت فع ، شامل سلسله
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   مركز، خواه  از همين  مركز بود كه  يك ه آنان متوج امور معيشت
 هند  ديگر نواحي به  د مردم ارشا  براي  اجمير، خلفايي  و خواه دهلي

   عدم دليل  به،  دهلي   چراغ لدين نصيرا بعد از شيخ. شد  مي فرستاده
 از   دهلي نشيني اده، سج مريدان به   خرقه  در سپردن  وي تمايل
افتاد و هر خليفه تمركزي  كرد و   عمل طور مستقل  بهنشين اده و سج 

 قابل ةنکت. ين سلسله شدبرنامگي سبب ضعف ا همين تشتّت و بي
   تا بعد از مرگ  چشتي لدينا  معين  خواجه توجه ديگر آن که از زمان

  جانشيني به فرزند خود را   قطبي  هيچ، چراغ دهلي لديننصيرا  شيخ
 شد و همين امر   موروثي نشيني اده سج  از آن ا پسكرد، ام  نمي تعيين

ذکر است که  به الزم .شداين سلسله  بهسبب کاهش اعتقاد مردم 
ازدواج  بهي تن  چراغ دهلي حتّلدينبزرگاني چون نظام اولياء و نصيرا

هايشان  ط خواهرزادهشان توس شان خانقاه نداده بودند پس از فوت
  .شد مي اداره

ين ديگر آن که تا زمان نصيرانکته بسيار تا بسيار مهمچراغ لد 
 داشتند و كمتر  نفوذ معنوي   مردم  در ميان  بزرگ ، اقطاب دهلي

 غالباً فقير بودند،  كردند و گرچه  اعتنا مي  و سالطين امحكّ به
   ارادت ، حتّي دست  دوره در اين.  بود  مردم  مأواي شان خانقاه

 امرا و   غالب  از افتخارات  شدن صحبت  هم  و با پيران  دادن شيخي به
  روش  دهلي   چراغ لدينصيران  بعد ازة بود؛ اما از دور  زمان حكّام

 معتقد بود  كه ـ   صوفيانه چشتيه  امر با طبيعت تغيير كرد و اين
ـ تعارض   باشد  سياسي  بايد دور از مراكز قدرت  سلسله اليتفع  
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هاي فرعي ايجاد شده بعد از   کرد که سلسلهقبولبايد ه  البتّ. داشت
تأثير نبودند  له بي نيز در کاهش قدرت اين سلسالدين خواجه معين

 ةهاي فرعي بخشي از اين رودخان هر حال هر يک از شاخه بهکه 
کردند و سبب شاخه شاخه   ميه خودبزرگ و خروشان را متوج

عنوان مثال  به. شدند  ميهاي فرعي شدن اين سلسله و ايجاد سلسله
 دو   وي  از مريدان  دو تن  چشتي لدينا  معين  خواجه بعد از فوت

 ةسلسل) ٦٥٨  يمتوفّ (  كرماني  عبداللّه شاه:  كردند  تأسيس سلسله
  سلسله كريميه) ٦٦٣  يمتوفّ (  سيلوني  و پيركريم  را در بنگال كرمانيه

،  مي سوةشكر نيز شاخ  گنج لدينفريدا.  گذاشتند  بنيان را در سيلون
  پس.  داشت   بيشتري ت دو اهمي  از آن  نهاد كه ، را بنيان  فريديه نام به

 اولياء  لدينا ، نظام  وي  از خلفاي دو تنپيروان ،  لدين فريدا از مرگ
 احمد صابر در  بن  علي لدين و عالءا  در دهلي  الهي محبوب به  ملقّب

.  كردند  تقسيم  و صابريه  نظاميهةدو شعب به را   شاخه كلير، اين
  نام به آنها را  ا مردمم دارند، ا هايي  نيز انشعاب  دو شعبه هرچند اين

  ترين  از معروف برخي. شناسند ، مي  و صابريه نظاميه ، دو شاخه اصلي
  :اند از  نيز عبارت  چشتيه  فرعي هاي شاخه

  .)٧٦٥  يمتوفّ ( پتي  كبير پاني لدينا  جالل شيخ به  ، منسوب مخدوميه
  .)٨٨٢  يمتوفّ (  مانيكپوري لدينا حسام به  ، منسوب حساميه
  . حمزه شيخ به  ، منسوب  شاهيه حمزه
  ؛ )١١٩٩  يمتوفّ (  دهلوي فخر جهان به  ، منسوب فخريه
، از )١٢٥٠  يمتوفّ (  نياز احمد بريلوي شاه به  ، منسوب نيازيه
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  .شاخه فخريه نظاميه
   در مكّه ، كه)١٣١٧  يمتوفّ ( اهللا امداد حاجي به  ، منسوب امداديه
  .مجاور بود

 چشتيه در اجمير و  هاي ترين خانقاه تم هجري عمدهتا قرن هش
 ديگر هند نيز  هاي  قرار داشتند و در ايالت  و اجودهن دهلي

 ها را  آنها اين خانقاه ترين  مهم  شد كه  تأسيس هايي  خانقاه تدريج  به
  : توان نام برد مي
  معروف) ٧٥٨  يمتوفّ ( لدينا  سراج شيخط توس  ، كه  بنگال خانقاه .١

 اخي .شد  تأسيس ظام اولياء ن  شيخ ، از مريدان سراج اخي به
دهلي آمده بود و در  به از نوجواني از بنگاله لدينا سراج

اي  خدمت خانقاه نظام اولياء بود ولي از دانش چندان بهره
 زرادي لديناصرار و سفارش موالنا فخرا بهنبرده بود و بنا 

همراه لقب  بهنظام اولياء گرفت و در روزگار پيري درس را فرا
عنوان يکي از  بهاخي که در عرفان جايگاهي واال دارد و 

  اينبا آمدن شيخ سراج . شود  مي بنگالةهاي او روان خليفه
 درآمد و   از مراكز عمده سلسله چشتيه  يكي صورت  به خانقاه
كرد  خود جلب به و امرا را نيز   و مردم  از مريدان  بسياري هتوج 
هايي ديگر نيز در اين ايالت شد و  عدها سبب ايجاد خانقاهو ب

 . دادند لدينا سراج  شيخ به   ارادت دست بسياري از اميران نيز
الحق پدر نورقطب عالم پندوي بزرگ خلفاي شيخ  شيخ عالء

 .آمد  ميحساب بهسراج اخي 



  ٢٠  الغربا انيس

محمد  سيد و   غريب لدينا  که توسط برهان  دكن خانقاه .٢
مردم معرفي  به و در جنوب هند  در دكن ن سلسلهاي گيسودراز

 . هند شد  ديگر نيز در جنوب هايي  خانقاه و سبب تأسيس شد

  لدينا  قطب  خواجه  از مريدان ط دو تن توس  گجرات خانقاه .٣
 احمد نهرواله  لدين حامدا محمود و شيخ   شيخ هاي نام بهبختيار، 

   اولياء بسياري لدينا ظامن   شيخ ضمن آن که در زمان. ايجاد شد
  کوشش علّامه به  ويژه رفتند و به  مي گجرات به   وي از مريدان

 ،  قزويني لدينا كمال سيد و   ناگوري لدينكبيرا   و شيخ لدينا كمال
  و مراكز  يافت  گسترش  از پيش  بيش  منطقه  در اين سلسله چشتيه

  . شد در آنجا تأسيس  مريدان   جذب  براي هايي و خانقاه

 اولياء،  لدينا  نظام  شيخ  از خلفاي  تن  نيز توسط سه  مالْوه خانقاه .٤
 و موالنا  لدينا كمال  ، شيخ  يوسف لدينا  وجيه  شيخ هاي نام به

  هايي  خانقاه ساخت به چشتيه رواج يافت و ة، سلسل لدينا مغيث
  .در آنجا منجر شد

حضور  بههت قابل اعتناست که ذکر اين نکات بيشتر از آن ج
هاي فرعي آن در سرزمين بنگال نيز اشاره شده  اين سلسله و شاخه

 کرمانيه در ةبخصوص حضور شاه عبداهللا کرماني و سلسل. است
 عثمان در آن که منجر الدين شيخ سراج در قرن بعد حضور بنگال و

اه چرا که خانق .تأسيس خانقاه بنگال نيز شد از آن جمله است به
شد و   ميهايي بود که زير نظر خانقاه بنگال اداره پندوه نيز از خانقاه
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 نيز در اين خانقاه مردم را ـ الغربا ب انيسحصا  ـاين عارف پارسا 
  .فرمود  ميارشاد

ن ين سرزميد گفت که ايان و عارفان پندوه بايدر مورد صوف
نيز , الحق و پسرش نور قطب عالم خ عالءيش از روزگار شيپ

خ يباً چند دهه قبل از شيان بوده و تقرين عرفا و صوفيزمسر
ان يز از صوفي نير دل حق صاحب که وياخوان شپندوي عالءالحق 

 در يو. پرداخت يارشاد مردم م  بود در آن شهر بهي نظاميچشت
خ عالءالحق يعالوه بر ش. دار حق شتافتيد  ق به٧٦٣ صفر ٩خ يتار

و پسرش نور قطب عالم )  ق٨٠٠کم رجب ي يمتوفّ (ي چشتيپندو
ز ي نيگريان ديعارفان و صوف)   ق٨١٨ يالثان عي رب١٨ يمتوفّ (يپندو

 يمتوفّ (ين الهوريخ عالءالديستند که حضرت شيز يدر پندوه م
 ١٤ يمتوفّ (يخ عبدالحق چشتيو حضرت ش)  ق٧٩٧ رجب ٢٧

 رجب ٢٦ يمتوفّ (يخ عالءالحق پندويو حضرت ش)  ق٨٤٦شوال 
ن يان ايضمن آن که نسل عارفان و صوف. اند ن جملهاز آ)  ق٨٨٨

 ي نظاميان چشتيو از جمله صوف ست يز باقير نين اخوار تا قريد
ب شاکر يحضرت موالنا غر توان به ي ميزدهم هجريپندوه در قرن س

  .١اشاره کرد)  ق١٢٦٧ محرم ١١ يمتوفّ(آزاد 
در  چشتيه بايد گفت که اين سلسله   و تعليمات  آدابةدربار

پذيرد و در اين مسير   ميآساني مريد بهست که  اي مجموع سلسله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطبع ،  نظامينين حسيالد  نظامياهتمام مولو لحاء بهالصُّةکتاب تذکر به: رک  .1

  .ي قمري هجر۱۳۳۰ون، ي، بدا)يچاپ سنگ (ينظام
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کند و همين يکي از داليل  ميمريدان تحميل ن بهدشواري و رنج را 
   بعضي اگرچه. اين سلسله در هند بوده است بهتمايل فراوان مردم 

اند،   را مردود دانسته  غيابي شكر، روش ، مانند بابافريد گنج از اقطاب
   الزم د گيسودراز، معتقد بودند كهمحم سيد ديگر، مانند  ضياما بع
   هم  غيابي  كنند، بلكه ، مرشد و پير را زيارت  مريد و طالب نيست
   آداب  سلسله اين به ورود   براي در گذشته.  كرد  بيعت  با وي توان مي

ها در  ت مد بايست  مريد مي ، از جمله  نيز وجود داشت ديگري
   رياضتة جنب  كه  هم بود و اعمالي  مي  شيخ  در خدمت خانقاه
.  شد  دگرگون  آداب  قبيل  اين مرور زمان بها داد، ام  مي ، انجام داشت
گذارد، ابتدا   مي سلوك و  در سير  قدم  سالك  وقتي  سلسله در اين

 را   آن كند تا شايستگي»  تخليه «  و خود را از معاصي بايد توبه
  . سازد  آراسته  عبادتةحلي به را   نفس اشد كه ب داشته

، مريد  مريد سالك:  دارد  مريد سه درجه  چشتيه  آداب طبق
   طي  وقفه  را بدون  معرفت  راه مريد سالك.   و مريد راجع واقف
خوانند   مي  را واقف  ايجاد شود، وي  راه  در اين اي كند، اگر وقفه مي

 استمرار ورزد،   نسازد و بر آن  همراه  توبه را با  وقفه  اين و چنانچه
 خود   كمتر فرزندان  چشتيه  مشايخ در گذشته. گويند  مي او راجع به

 بعدها   با خضر، كه  و بيعت  با مرده نشاندند و بيعت  مي خالفت بهرا 
   ارادت  دست  كه  هم درويشاني به.  شد، مردود بود  معمول و بيش كم 
. »  است  ننشسته  كسيةدر پلّ « گفتند كه بودند، مي   نداده شيخي به

كرد، معتبر نبود، زيرا مريد   مي  با دو پير بيعت  كه  مريدي م دو بيعت
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  . باشد  متّصل  حلقه يك به  بايست مي
 بسيار  پوشي  خرقه  آداب دهلي  چراغ لدين نصيرا  شيخ تا زمان

س  ميراث  را، كه شد خرقه  مي  بود و سعي مهمخواجگان  مقد   
   جلوگيري شدت  به بازي  ندهند و از خرقه جوانان به بود،  چشت

  شب به را   بودند و منشأ آن  قائل  الهي ، اصلي  خرقه براي. شد مي
 ة خرق وسلّم وآله عليه هللا ا  صلي  پيامبر اكرم رساندند كه  مي معراج

   و سر الهي امانت   را، كه  آن  كرد و سپس فقر را از خدا دريافت
   طريقتية شجر  هيچ از نظر آنان.  پوشاند المالس  عليه علي بهبود، 
   دو نوع  علي  حضرت براي.  نپيوندد المالس  عليه علي به   كه نيست

   سلسله در اين.  يا كبري  يا صغري و باطني ظاهري: اند  قائل خالفت
شد، مگر   نمي  داده  مريديهر به،   تبركة خرق ، بر خالف خرقه ارادت

  اي  بودند و از دستور مراد خود ذره  اراده شيخ  تابع  كه مريداني
 پير   خدا بر دل  از جانب ، كه  خرقه  نوع اين به. كردند  نمي سرپيچي

. گفتند  مي  رحماني  معتبرتر بود، خرقه خالفت شد و از همه  مي ملهم
داد،   مي  او، خرقه  نيك هاد و عملمريد، بر اثر اجت به پير   هم گاهي
 نيز   تبرك عنوان به و  بر اثر توصيه. ناميدند  را خرقه اجتهاد مي  آن كه
  . نداشت  اعتباري  چندان شد، كه  مي  داده  خرقه فردي به

 تنها   و نه  است  بر طريقت  مقدم ، شريعت در سلسله چشتيه
  ي و حتّ  ديني  و فرايض ات واجب  بايد تمام  مرشد هم  بلكه مريدان
مريد بايد   بر اين افزون. جا آورد به   را با دقّت  شرعي اتمستحب ،
،   خاص  را در اوقات اي  دستور مرشد اذكار و اوراد ويژه طبق
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   اوراد از شيخي اين.  سازد  جاري ، بر زبان  يا جلي  خفي صورت به
،   چشتيه مشايخ.   است اوتمريد ديگر متف به   ديگر و از مريدي شيخ به

دهند و   مي  نسبتص اكرم رسول به اذكار را  ، غالباً اين  سنّتي طبق
.   است  داده  تعليم المالس  عليه علي به آنها را   حضرت  آن معتقدند كه

  آن به، اما   از ديگر ذكرهاست  و اولي افضل»  هللاالا  الاله« ذكر  گرچه
 را هر روز   مريد بايد ذكر خاصي ر پير، گاهيدستو به. شود اكتفا نمي

. شود  مي  توصيه  نيز ذكر معيني  هر وقت هفتاد بار تكرار كند و براي
. شود  مي كند شروع  مي  بيعت  طالب  كه  زماني  ذكر از همان تعليم

   طبق گيرد و سپس  مي  انجام  و در خلوت  تلقين ابتدا ذكر از راه
در . خواند  مي  اورادي  خاص ماز يا در ساعاتيدستور، مريد بعد از ن

، در   دكن ، خصوصاً در حوالي  فارسي زبان به  ، اذكار منظومي گذشته
  .شد  مي  خوانده  و خصوصي  عمومي مجالس

دانند،   بر ذكر مي  را مقدم  مراقبه  چشتيه  از بزرگان  بعضي گرچه
   گوناگون ر و دعاهاياذكا مريد را با   نخست  كه  است  آن  اصل ولي

  حال به او را   درآورند، سپس  و خروش جوش به  يو اوراد خاصّ
، خود   است  بعد از مجاهده ، كه مراقبه.  و تفكّر وا دارند مراقبه
   نوع٣٦   مراقبه براي.   است  و مكاشفه  مشاهده  براي اي مقدمه

.   قربتة مراقب و  قلبية مراقبه حضور، مراقب اند، از جمله برشمرده
   از اعمال برخي به  شباهت  بي  سلسله  در اين  مراقبه  از انواع بعضي

،   مراقبه  مختلف هاي  در حالت  كه ، چنان  نيست  هندي مرتاضان
   صورت و حتّي»  هللا « يا اسم»  هللاالا  الاله« مريد صورِت نوشته  گاهي
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  كند تا حال  مي  توجه آن به   و پيوسته  خود مجسم  را در خيال شيخ
 و   سكون  در حالت ، سالك در حاِل مراقبه.  دهد او دست به  غيبت

از نظر . كند  نظر مي باطن به  نشيند و فقط  مي  بسته تفكّر با چشمان
، زيرا ذكر، كار  تر است   از ذكر مهم ، مراقبه  سلسله  اين  پيران بعضي
  .  و درون است  عمِل دل ، اما مراقبه  است زبان

  ، سماع  چشتيه  پيران  و سنّت  سلسله  اين  بسيار متداول از آداب
 پيدا كرد   مساعد آنجا، رشد بيشتري  شرايط سبب به در هند   كه است

ابواحمد .  شد  سلسله  اين  و آداب  تعليماتّ  مهم  از اصول و يكي
  لدينا قطب  شيخ،   زندني شريف ، خواجه  چشتي ، ابويوسف  چشتي ابدال

 احمد صابر و  علي  اولياء، شيخ لدينا  نظام ، شيخ بختيار كاكي
   را يكي  اعتقاد داشتند و آن سماع به   چشتيه  ديگر از مشايخ بسياري
  لدينا نظام  شيخ ، از جمله  از آنان برخي. دانستند  مي  طريقت از اصول

  لدينا ، برهان  شاگرد وي.اند  شده  قائل  شروطي  سماع اولياء، براي
   برهاني روش به   كرد كه  ابداع  در سماع ي خاصّ ، نيز روش غريب
،   چشتيه هاي  از مراكز و خانقاه  در بسياري امروزه.  شد معروف

سالگرد  (  در اعياد و اياِم عرس ويژه ، به  يا عمومي طور خصوصي به
 در حضور  و قواالنشود   برپا مي  سماع ، مجالس)  مشايخ وفات
  المالس  عليهم بيت  اهل  در مدح  يا ابياتي ، غالباً اشعار عرفاني مشايخ

 با   همراه  و قوالي  سماع اكثر مجالس. زنند خوانند و ساز مي مي
  .  است وليمه

  ، سلسله چشتيه هقار  در شبه  فارسي  زبان  گسترش  از عوامل يكي
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  ملفوظات: شوند  مي  تقسيم چند بخش به آثار  ناي.   است و آثار متعدد آن
  آداب در باره  ، تأليفات)  مشايخ هاي نامه ( ، مكتوبات)  مشايخ سخنان(

  . ، و آثار منظوم  مشايخ  احوال ها و شرح ، تذكره  عرفاني و اعمال

   ملفوظات
در شبه  چشتيه  آثار ادبي ترين  از مهم  طبق. روند شمار مي  به هقار  
يافتند و   خود حضور مي  پيران  در مجالس  برجسته ، مريدان سنّتي

 ة بر جنب ، عالوه  ملفوظات اين. كردند  مي  را يادداشت  آنان سخنان
 و بيانگر افكار و   نيز حائز اهميت ، از نظر تاريخي  و عرفاني ادبي
  حاالروا انيس:   است  ملفوظات از جمله اين. اند  چشتيه  مشايخ اعمال

   ملفوظات ترين  از قديم كه ، عثمان  خواجه ، كلمات  دولت يا انيس
  لدينا  معين  و خواجه  است  هاروني عثمان خواجه به  موجود و منسوب

  ، سخنان العارفين ؛ دليل  است  را گردآورده ، آن ، خليفه وي چشتي
ها را  بختيار آن لدينا قطب  خواجه ، كه  چشتي لدينا  معين خواجه

  خواجه ، سخنان الكين؛ فوائدالس  است  كرده  تدوين  كتابي صورت به
  شكر آنها را گردآورده  گنج  لدينفريدا  بابا  بختيار، كه لدينا قطب
   وي  از مريدان  يكي  بابافريد، كه ؛ اسراراالولياء، ملفوظات است

   يكي اد، كهوالف؛ فوائد  است  كرده  آنها را گردآوري اسحاق  بدر نام به
شاعر معروف  موجود از اميرحسِن دهلوي  ملفوظات ترين  از مهم ،  
   سخنان  كه  اولياء، است لدينا نظام  هند و مريد خواجه  گوي پارسي

   كه، لدينا نظام  خواجه الفوايد، سخنان ؛ افضل ست ا پير خود را گردآورده
 دور و نورالبدورسرورالصّ؛   است  كرده  آنها را جمع اميرخسرو دهلوي
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 آن را لديناش شيخ فريدا  ناگوري که نوهلدينسخنان صوفي حميدا
   محمود چراغ لديننصيرا ، از شيخ خيرالمجالسآورده است، گرد

؛   است  كرده  حميد قلندر آنها را گردآوري نام به   شاعري ، كه دهلي
 را فرزند و   آن  كهد گيسودراز،محم سيد  ، از ملفوظات الكلم جوامع
طور  به.   است  كرده آوري ، جمع  محمد اكبر حسينيسيد،  مريدش

   از پايان  بود، پس فارسي به بيشتر  ، كه  ملفوظات ، گردآوري كلي
  تدريج  بود، اما به  معمول  اواخر، روشي  و تا اين  چشتيه دوره اعتالي

 اگر  در قرون اخير افتاد و  از رونق  فارسي زبان  به  ملفوظات گردآوري
  .  اردوست زبان بهبيشتر  باشد   ملفوظاتي هم

   مكتوبات
  ، رقعات لوكالس صحائف: اند از  عبارت  مكتوبات  از اين برخي

 د محم هاي ، نامه دهلي؛ بحرالمعاني  چراغ لديننصيرا شيخ  به  منسوب
  هاي في، نامه اشر ؛ مكتوبات  مرادآبادي  جعفر مكّيلدين نصيرا بن

 و   گَنگوهي  عبدالقدوس ؛ مكتوبات  جهانگير سمناني  اشرفسيد
  .آبادي  جهان هللا كليم ، از شيخ  كليمي توباتمك

  دي متعد هاي ها و رساله  نيز كتاب  عرفاني  و اعمال  آدابةباردر
  لدينا  از معين  در تصوف اي رساله:   است  جمله  از آن ، كه  شده تأليف
  المعاني اميرحسن ، مخّ  هانسوي لدينا جمال  شيخ  ، ملهمات چشتي
  . سماع  مجالس  در شرح  زرادي لدين فخرا ماعالس ، و اصول دهلوي
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  ها تذكره
   چشتيه  متقدم  مشايخة تذكر ترين سيراالولياء، نوشته ميرخورد، قديم

و در  شد   در الهور چاپ ش ١٣٥٧ در   كه  است  هشتم در قرن
   تكمله  بر آن  محمد احمدپوري گل  خواجه  سيزدهم اواخر قرن

  در دهليق  ١٣١١ در  ، كه  دهلوي ، از جمالي ؛ سيرالعارفين نوشت
راجا؛  به  ، از بها معروف  چشت  پيران  رسيد؛ رساله احوال چاپ به

 در  ، كه  عثماني  چشتي  عبدالرحيم ، اثر هديه بن سيراالقطاب
؛ و   از محمد بوالق االقطاب ةض لكهنو منتشر شد؛ رو درق ١٣٣١
  . اند  نظام از اين جمله لدينا  از ميرشهاب فخريه مناقب

  :  چشتيه  مشايخ آثار منظوم
  بختيار لدينا  قطب  و خواجه  چشتي لدينا  معين خواجه به  هايي ديوان
يد وجود  آنها ترد  انتساب ه در صحت البتّ اند كه  داده  نسبتکاکي

   عارفي  اثر منظوم ترين  قديم ، كه  هانسوي لدينا  جمال دارد؛ ديوان
  النصائح، از يوسف ةحتف؛   مسعود بك ؛ ديوان  در هند است چشتي

توان از آثار منظوم مشايخ   مي نياز احمد را  نياز از شاه گدا؛ و ديوان
  .شمار آورد بهچشتيه هند 

 عارفي از آثارالغربا را در شمار  سبا اين شرح و مقدمه بايد اني
حساب آورد و همين تسلّط خوب وي در ادب و  به چشتيه ةسلسل

ست که اين سلسله و طايفه چه فراوان  ايحکمشعر پارسي دليل م
زبان فارسي و عرفان اسالمي کردند که جا دارد در  بههايي  خدمت

رزمين همين جا از استاد ارجمند زبان و ادب فارسي در کلکته و س
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شان در معرفي  خاطر سعي و اهتمام بهبنگال غربي دکتر غالم سرور 
اين اثر ارزشمند از طرف خود و رايزن محترم فرهنگي آقاي دکتر 
کريم نجفي که همواره در چاپ اين آثار تالش و سعي وافر دارند، 

شان  شان مشکور و پاداش اجرشان مأجور و سعي .سپاس و تشکر کنم
  .اهللا انشاء.  در بهشت جاودانيبا حضرت رحماني

  :الغربا قول صاحب انيس بهو حرف آخر آن که 
  :خوش گفت آن که گفت

 ، گويي در ميدان عشق همين سر است،ست پرخطر عشق کاري
د شدن از غير فرد و مجر. ر است محقّةدر بزم عاشقان جان تحف
  .الموالس... دوست راهي مختصر است

  
  رضا قزوه علي

  نو قيقات فارسي دهليمدير مرکز تح
  ١٣٨٩ماه  فروردين
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   منابع
،   پاكستان  فارسي  خطي هاي  نسخه  مشترك ، فهرست احمد منزوي .١

   .  ش١٣٧٠-١٣٦٢آباد  اسالم
الدين حسين نظامي، مطبع نظامي  اهتمام مولوي نظام الصُّلحاء بهةتذکر .٢

 . هجري قمري١٣٣٠، بدايون، )چاپ سنگي(

  .١٣١١   دهلي  سنگي ، سيرالعارفين، چاپ  دهلوي جمالي اللّه  فضل حامدبن .٣
الدين   نظام  خواجه ملفوظات: ، فوائدالفؤاد  دهلوي  حسن  علي بن حسن .٤

 ،  كياني  محسن ، چاپ  ملك د لطيف محم ، تصحيح اولياء بدايوني
   . ش١٣٧٧  تهران

  .١٩٨٠  ، دهلي١  ، ج  چشت  مشايخ ، تاريخ  احمد نظامي خليق .٥
  .١٣١٨االوليا، كانپور ةسفين،  بابري  داراشكوه .٦
   تا پايان  فارسي  و در زبان  و نثر در ايران  نظم ، تاريخ سعيد نفيسي .٧

  .  ش١٣٤٤  تهران ،  هجري  دهم قرن
عطا   سيد چاپ  العقايد، ، كتاب محمد سيدبري  سيد بن سيد اكبر .٨

  .١٣٦٦   حيدرآباد، دكن  سنگي چاپ ، حسين
 ، االقطاب  تاريخ: ١  ، ج واريخالتّ  ، شريف نوشاهي   احمد شرافت شريف .٩

  .١٣٩٩/١٩٧٩  گجرات
  صاحب  مسعود علي ، چاپ صوفيه ، بزم حمان عبدالر الدين صباح .١٠

  .١٣٦٩/١٩٤٩   گره ، اعظم ندوي
 .  ش١٣٦٩   آريا، تهران  غالمعلي ، چاپ لوكالس  ، ِسلك  نخشبي ضياءالدين .١١

   و كمياب  سنگي  چاپ  فارسي هاي  كتاب ، فهرست  نوشاهي عارف .١٢
  . ش١٣٦٥آباد  ، اسالم بخش كتابخانه گنج
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 ، خان  اشرف  عليم  اسراراالبرار، چاپ ، اخباراالخيار في  دهلوي عبدالحق  .١٣
  .  ش١٣٨٣  تهران

١٤. محمود عابدي چاپ ، االنس ، نفحات  احمد جامي بن  حمانعبدالر   ،
  .  ش١٣٧٠  تهران

  .١٣٣٢/١٩١٤االصفيا، كانپور  ةينز، خ  سرور الهوري غالم .١٥
 .  ش١٣٦٥  ، تهران  در هند و پاكستان  آريا، طريقه چشتيه غالمعلي .١٦

  ، راولپندي د اقبال محم  ملك  كليمي، چاپ ، كشكول آبادي  جهان اللّه كليم .١٧
١٣٩٨/١٩٧٨.  

   من القدس ، ثمرات  بدخشي  لعلي  سلطان  قلي  شاه بن   بيگ لعل .١٨
  .  ش١٣٧٦  ، تهران جوادي  سيد  حاج كمال،  االنس  شجرات

١٩. مشايخ  و ملفوظات  ميرخورد، سيراالولياء در احوال  مبارك بن دمحم   
  .  ش١٣٥٧، الهور  چشت

٢٠. د ، چاپ  گيسودراز، مكتوبات  يوسف بن دمحمحيدرآباد، عطا حسين  سي ، 
  .١٣٦٢  دكن

٢١. لكهنو [،)  ابراهيمي گلشن( فرشته  ، تاريخ  فرشته  غالمعلي بن  قاسم دمحم :[
  .]تا بي[ نولكشور،   منشي مطبع

٢٢. المعارف بزرگ اسالمية، مقاله داير آبادي  نوش د مشهديمحم.  
  الدين  قطب  خواجه  و تبويب العارفين، ترتيب ، دليل  چشتي الدين معين .٢٣

  , سنگي د عبداالحد، چاپ محم  حافظ ، چاپ  اوشي بختيار كاكي
  .١٣١١  دهلي

  .١٣٣١/١٩١٣، لكهنو  ، سيراالقطاب  عثماني  چشتي حيم عبدالر بن  هديه .٢٤
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  مقدمه  ٣٣

هممقد  
  نفـري بنام خداونـد جـان آ     

  

  نفري سخن در زبان آ    ميحک
  

 . داردي فراوانتيمه اي عرفان اسالمخيند در تاره در ه بنگالالتيا
 مسلمانان، تاجران و عارفان آمدن قبل از هق است ک امر محقّنيا
 غي تبله منطقياله اانيم  حق را درني ده وارد شده بنگالاريد به
عارفان   ونين بزرگان دآ هلي جميبب مساعس ه بودند و بهنمود
 يلي خهي کوتامدت و در افتي رواج ه بنگالدر اسالم ني دياسالم
 .دشروز  هب

 سالسل نيتروره و مشنيترر از موقّيکي ه کيه چشتةسللس 
 سراج عثمان يدست حضرت اخ ه بهود در بنگالند بهعارفان در 

 و در افتي رواج اي اولنيالد  ارشد حضرت نظامهفي و خلديمر
 و يالحق پندوعالء حضرت . نمودفاي ايمه حق نقش مِني دغيتبل

 احداث ه را در پندويه چشته خانقايحضرت نور قطب عالم پندو
رت و هش بهند ه در سراسر يزود ه خود بماتي تعلسبب بهنمودند و 
 نيتر ه از برجستيکيقطب عالم   حضرت نور.مدندآ لي ناتيمقبول

 فقط در ه را نتيداه شمع رشد و هفاضالن وقت بودند کعارفان و 
 . داشتندهند فروزان نگه در سراسر ه بلکهپندو
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  احوال حضرت نور قطب عالم
 ة صاحبزاد قطب عالمخيش به معروف نيالد الحق و نورخيش

 ه بنگالياي صوفنيتر از ممتازيکي يالحق پندوعالءبزرگ حضرت 
 ،يهفعالً ضلع نود( ه در پندويداليم مه نصف پانزداول در هبود ک
ف لّؤ ممي سلنيس غالم حةگفت بهبنا  .١مدآ ايدن هب) نده ،ي غربةبنگال
 اعظم نيالد اثيدرس غ مه نور قطب عالم رت حضن،يالطالس اضير
 هي بر تخت شاه سکندر شا,گذشت پدرشدر  بعد ازه بود کهشا
 هدو پنه در خانقاالتيبعد از تحص .٢ افروز شده جلوهبنگال
حکم  ه پرداخت و بزمهي يورآ  و جمعيکش خدمت جاروب به

زنان رساند تا  ه بهب بر سر برداشتآ ةار سال کوزهپدرش حدوداً چ
، ه و خدمات ارزنديسب اطاعت و فرمانبردار هب .٣ نکشنديزحمت
 محبوب نظر و مقبول خاطر پدرش و تمام يري و دستگهيخواريخ
 حضرت نور قطب عالم  خوارق و عادات. گشته خانقانيساکن
 چون برادرش ه بود کهنگ شدآه مهنقدر آ ه خانقاي عرفانيفضا با

 مياو تقد به ي استخدام دربارد،ي وزارت رسةدهع ه بهاعظم خان ک
  .٤د نشان ندايدولت سمت ي براي رغبتچهي يکرد، و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احمد و نورالحق نام و لقب اوست پور و ين نور قطب عالم نورالديخش  .1

 ي،محمد غوث:  رک. سراج استي اخيخ شيفة که خلالحق  عالءيخ شيفةخل
  . کلکتهيايسآ، انجمن )الف (۳۴، برگ ۲۵۹گلزار ابرار، شمارة نسخه 

  .۱۱۱ کلکته، صيائيسآ انجمن يريز، سيئآ ي بين،الطالس ياضر  .2
  .)الف (۳۴، برگ ۲۵۹ گلزار ابرار، شمارة نسخه ي،محمد غوث  .3
السرار، اة مراي،حمن چشتر؛ عبدال۱۴۸ ص يار،الخرا اخباي،عبدالحق محدث دهلو  .4

  .)الف (۵۴۵ ، برگ۳۶۴ کلکته، شمارة نسخه يائي، انجمن آسيون، کلکسيتيسوسا



  مقدمه  ٣٥

،حضرت نور قطب يالحق پندوعالءبعد از وفات حضرت 
باع پدرش ن شد و در اتّتمکّ متيداه رشد و ةاد بر سجعالم
 .م داشت را مقدهيخواري و خدمات خفي حنني و اشاعت دجيترو
 قرار گرفت و ي عرفانقاني و ايش مرکز علوم اسالمه خانقايزود هب

 جمع ي واگردتمندان گردد و ارادانيالن و شاگردان و مرمحصّ
 سلوک و ياه  و مرشد منزلري دراز در خدمت پيمدتشدند و 
 با  حضرت نور قطب عالمه کستي ني شکّ. نمودنديمعرفت ط
اوج  ه به را در ارض بنگالي نظاميه چشتة خود سلسلهلي جميمساع
 ةفي خل اجلّهک) م ۱۴۷۷ :م( ي مانکپورنيالد  حسامخي ش.رساند

برد سر ه بخي دراز در خدمت شيمدت  بودحضرت نور قطب عالم
  کاکوخيش  ، از اوه گذشت. نمودضيو از محضرش اکتساب ف

و ) م ۱۴۷۶: م( يري اجمنيالد و شمس) م ۱۴۱۶ :م( يورهال
 هذ ت تلمي زانوي وشيور و معروف زمان په مشي عرفاشتريب

اش  هري و نب انورخي و شنيلدا ةرفق خيصاحبزادگان او ش. ١کردند
 و يره علوم ظاياه درس) نيالد ةفق رخيش پسر( ده زاخيش
گذشتن حضرت نور قطب فتند و بعد از در گرادي او کي نزديباطن

 ي شاگردان وشتري ب. دادنده و ارشاد را ادامتيداه ةفيعالم وظ
 ي جونپور و ردولهار و چه و به بنگالهند چهنقاط مختلف  به

 اسالم مشغول نيغ دي تبلياهند و در کارادترش دسگمعارف وي را 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. M.A. Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Vol. I, Karachi 1963, 

p. 119. 



  ٣٦  الغربا انيس

 :م(  احمد عبدالحقخي شه مذکور است کهدر تذکر. ١گشتند
 هپندو به دارشي دي براي ردوله گذاران خانقااني بننياول)  م۱۴۳۴
 ارشد ةفي خلي سمنانريانگه اشرف جخيش. ٢ بودهوردآ فيتشر

 با  با نور قطب عالمهشيمه يالحق پندوعالءحضرت 
 را قطب عالم يکرد و و مي تام رفتار فت قلب و مالطصميميت

  . ٣دد خود قرار داهع
 ماند ه اعظم شاالدين اثيدولت در دست غ زمام هک يتا وقت

 . انجام داديراحت ه را بغي ارشاد و تبلةفيحضرت نور قطب عالم وظ
 و خوش خصال در مي عادل و کرهن پادشاآگذشتن  بعد از دريول

 از ه کدي رسشي گنه راجدست به اري اختمم زما  ۱۴۲۱/ ه۸۱۴سال 
 بغض ةجيود، در نت بمتنفّر ترسان و يلي خه پندوهاثر و رسوخ خانقا

 بالخصوص در ه پندوه مسلمانان بالعموم و خانقايه عليو عداوت و
 .٤دنديقتل رس ه عظام بيل عرفان و علماه از اياري بسهسراسر بنگال

 حضرت نور هشد کي گفت و نانقدر بدآ ي و معاشرتياسي ستيوضع
 ي شرقمهي ابرادي بنام سيا ه گشت و نامقرار يم به قطب عالم

م حاکم  جونپور ارسال داشت تا مسلمانان را از جور و تظلّيوال
 اشرف ديخدمت حضرت س به گري دي تقاضا. بکنديدارهنگ جابر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۲۰۳، ص ۱۹۵۲ يل، دهل چشت، جلد اويخ مشايخ تاري، احمد نظاميقخل  .1

2. Syed Athar Abbas Rizvi, A History of Sufism in India, Vol. I, Delhi 1968, 

p. 270. 

  .)ب (۵۴۵االسرار، برگ ة مراي،حمن چشترعبدال  .3
  .، شماره مکتوب نهماپتن بخش، خدا، نسخة نور قطب عالممکتوبات  .4



  مقدمه  ٣٧

جانب  به سلطان را هم فرستاد تا توجه ي سمنانريانگهج
 ي شرقمهي سلطان ابراهک ي وقت.١ديبفرما لتفت مه بنگالهاي شورش

شين گه تاخت، راجه بنگاليار سوبا لشکر جرش شد و  متوح
  از حضرت نور قطب عالمه حاضر شده پندوهعجالتاً در خانقا

ورد آ خي ششي اسمش جادو بود په پسر خود ک. طلب کرديپوزش
آ حضرت نور قطب عالم .ندياسالم بفرما بهف تا او را مشررا هن بچ 

 مهي از ابراي سپس و. نام کردندالدين  جاللهوردآ اسالم در نيد به
 هداد استدعا نمودند ک مي را دستک ه درب مرز بنگاله کيق شرهشا

 ه راجه نشد کري د. برگردانده با دل ناخواستي سلطان شرق.٢بر گردد
 و داني انداخت و مرراه به ه خود را دوباري طاغوتياه کارشيگن
 ه شورش صاحبزادني درا.غاز کردآ کردن غي تهخ را تيمدردان شه

 القلب ي شقهحکم بادشا هم بهنور  اخي ، شحضرت نور قطب عالم
 شي گنه راجه بود کي روزنيمه و ديقتل رس ه بنؤدر سنارگا
 کسري هنگامه شورش و ش،ي گنه بعد از فوت راجي ول.٣درگذشت

 شرفتيپ ةني زمرد خود ده در عالدين  و پسرش جاللدياتمام رس به
 داد نمود و استمفاي ايمه نقش مي اسالمماتيو گسترش اسالم و تعل

 .٤ نمودمي تقدها ه و مدرسها ه خانقادي تجدي برايمال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۶۶، برگ۴۵ شمارة نامه يون، بوهار کلکسي، سمنانيرمکتوبات اشرف جهانگ  .1

  .۱۶۸تا 
  .۱۱۳ ص ين،الطالس ياضر  .2

3. A. Salam, Tr. Riyaz us-Salateen, Asiatic Society, Calcutta 1902, p. 116-117. 
4. Abid Ali Khan, Memoirs of Gaur and Pandua, Calcutta 1930, p.28. 



  ٣٨  الغربا انيس

 يه ژانو۱۱/ه ۸۱۸ هقعد يذ ۱۰ در حضرت نور قطب عالم
 تبار در ين عارف عالآ مزار .١ واصل حق شدهم در پندو ۱۴۱۶
 .رديگ مي قرار قينوز مرجع خاله ي غربة، بنگاله، مالدهپندو

 ه بلکه بودهجست بري فقط عارفه نحضرت نور قطب عالم
 بزرگ زبان يا هسندي دست و نوهري چي و شاعرهحي با قريدانشمند
 ي بر زبان عربن،ي از اه گذشت.رفت ميشمار  هم به ي فارساتيو ادب
حضرت نور قطب عالم  ثارآ .ط کامل داشت تسلّي محلّةجهو ل

 :عبارتند از

  مکتوباتةمجموع .۱

 الغربا سيان .۲

 الفقرا مونس .۳

  چشتةخانواد .۴

 مکتوب با هزدي بر سيور قطب عالم محتومکتوبات حضرت ن
 . استقانيدار حکمت و موعظت و رموز عرفان و ا هنييآارزش 

فان و  متصواني در مي و عرفاني علممهي مفاسبب به يمکتوبات و
 . استهرت گرفته شيليند خهعالمان و دانشوران در سراسر 

و في و لطنيري شتيغا هب” مکتوباتش را يلوهث دعبدالحق محد 
ف لّؤ ميحمن چشت عبدالر.٢ه قرار داد“تل درد و محبه ازبان به
د و هد مي قرار »ف تصوقي حقاةنشان«االسرار مکتوبات را ةمرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  ب (۵۴۵االسرار، برگ ة مراي،حمن چشتعبدالر(.  
  .۱۴۹ ص يار، اخباراالخي،عبدالحق محدث دهلو  .2



  مقدمه  ٣٩

 و معارف قياو را مکتوبات پر درد مشتمل بر حقا” ه کديگو مي
 يلي در گلزار ابرار مکتوبات را خيد غوث محم.١“ استاريبس
 سلوک هست ک ااو را مکتوب”: ديگو مي هود نمني و تحسفيتوص
 يازمندي و اسرار درد و نهاردز عبارت گصورت به را قتيو طر
 .٢“ه کردافزا انشا ناک و شوقالفاظ اثر با

 ي عرفانماتي تعلةني را گنجخي مکتوبات شيالحسن ندو ابوديس
 از يکي ي احمد نظامقي خل.٣ استهر قرار داد و موثّه سادزبان به

ند مکتوبات نور قطب عالم را با ه معروف شگرانهدانشوران و پژو
 ي مکتوبات قدس،ي مکتوبات اشرف،يلوک، بحرالمعانالس صحائف

 مکتوبات حضرت نور قطب هنکي اتصر مخ.٤دهد مي قرار هم رتبه
 مورد همواره ه کهفان است از موضوعات متصويهعالم گنج گرانما

أ تيجا.  استهل عرفان و دانشوران بوده اهتوجه کف استس 
م ه کار را ني اي تعالهللاءاانشا.  استه نشدهراستآ طبع وريز بهنوز ه
  .م رسانده خواانيپا ه بيزود هب

 از مفيد و ه ارزنديلي خي است مختصر وليا ه رسالالغربا سيان
 شرح ليتفص ه غنا و فقر را بةن فلسفآف در لّؤ م.ينظر مطالب عرفان

 . استهداد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)ب (۵۴۶ االسرار، برگة مراي،عبدالرحمن چشت  .1
  .)ب (۳۴ گلزار ابرار، برگ ي،محمد غوث  .2
  .۱۷۲، ص ۱۹۴۸ يم، دهل جلد سوت،يم دعوت و عزيخ تاري،ابوالحسن ندو  .3
  .۴۵، ص ۱۹۳۵ يل، دهل چشت، جلد اويخ مشايخ تاري، احمد نظاميقخل  .4



  ٤٠  الغربا انيس

ن اوراد و آ در مؤلّف هست ک اي عرفانةم رساله الفقرا مونس
 ه رسالني اتوان ي است و مه نموداني را بيه چشتة سلسلروانياذکار پ
 . کردزي تجويه چشته خانقاداني مري براتيداهعنوان کتاب  هرا ب

 فقط در ستي نداي پي ول, استيمه مةم رساله چشت ةخانواد
 اتاطّالع ميود به کردافتي را دره رسالنياگر ا .اند هداد ر تذکّها هتذکر
  .ديرس ميمان  دست به ه در بنگاليه چشتةاحوال سلسل به راجع يمهم

 ة مجموعي ولهم بوده هجست شاعر برحضرت نور قطب عالم
 يعنوان شاعر فارس ه را بينگاران و ه تذکرشتري ب.ستي ندايکالم او پ
اند هدکر يفمعر.صبح گلشن اشعارش ة حسن خان در تذکرقي صد 
  : استهر نقل کرد طونيرا بد

  يمي و س  دي سپ ي بس ميکرد
  ه سازي جلو به ي بس ميشست

  

ـ ي گل يه سـ  نيا نشد ا  ام   يم
  ١ي مـا نـشد نمـاز      هنرايپ

  

 هستي خود اشعار شافاتيلأ در تمام ته شود کهر داد تذکّديبا
 و جالب فير و لط خود را موثّني است و مضامهجا نقل کرد هبجا
 . استهساخت

 از يکي در هطب عالم ک معروف از حضرت نور قيشعر
 . شاعر استالي و لطافت خانيت ب نشانگر قوداستيمکتوباتش پ

  يي صبا نداد بو   ه شد ک  ميزار ه شب ب  همه
 

ـ  ن ه گن ه صبح بختم چ   ديندم   ٢م صـبا را   ه
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  ۵۵۸ ص ,  ه ۱۲۹۳ حسن خان، صبح گلشن، بهوپال يقصد.  
  .۱۴۹ ص يار، اخباراالخي،عبدالحق محدث دهلو  .2



  مقدمه  ٤١

 ةتسشک ردرد و سوزش جگر په کيا ه مکتوب قطعنيمهدر 
 . استلي ذقرار به کند يحضرت نور قطب عالم را ابراز م

  سامان شـود نـشد     ه کار ب  هر ک گفتم مگ 
 

   شود نشد  ماني پش شي خو ي از جفا  اري
 

ـ    ـ  عنا هگفتم مگر زمان    کنـد نکـرد    تي
 

  ١فرمـان شـود نـشد    ه کار ب  هزيبخت ست 
 

 اشعار . استهم سروده هختي رحضرت نور قطب عالم
شود  ميح  مترشّهي و مگي بنگال،ي فارسزشيمآن آ در ه کهختير
 : استي جالب و عاليليخ

  ںلـو هي امت پاگل ب   دمي تو د  يم رو  کرد ه چ هآ
 

  ںلـو هي بکـل ي بتياه نيلير له مجنون ب مچونه
 

ـ  بل ي جانم برد  ي کشاد يمو ـ  پت اي   ي مـور  ياله
 

  ٢ي مورس مور  تکي نخفتم روز نخوردم ک    شب
 

 فقط شمع فروزان ه ن حضرت نور قطب عالمهنکيمختصر ا
 ه و شاعر برجستهسندي نوه بلک, بوده در پندويه نظاميه چشتهخانقا

 چراغ علم و دانش را ه در ارض بنگالي و.م بوده يزبان فارس
 يجا ه بمها و مهثار گرانبآت ملّ  اخالِفيفروزان کرد و برا

م ه در قرن نه کميکن ميات همبا و  افتخارشانيا به ما .گذاشت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۱۴۹ ص يار، اخباراالخي،عبدالحق محدث دهلو  .1
2.  ۶۳۷، ص ۱۹۶۴، الهور                        احمد،ينظهورالد.  



  ٤٢  الغربا انيس

 نمودند و مکتوبات پر ارزش يبره کاروان علم و دانش را ريجره
  .وردندآگارش در  نةرشت به يه گرانمايها هو رسال

  رانيند و اه در يسي نوهرسال
 قيد بها ه ا و ملفوظه  و مکتوبها هباز رسالري کرام از ديايصوف
 را درک ي عرفانماتيشان تعل داني و مرروانيپ  تااند هوردآ درريتحر

 ي اخالق و کردارشان را اصالح کنند و رضارند،ي بگتيداهکنند، 
 حسن يالمحجوب از عل  کشفياه کتاب .ورندآ دست به هيال
المعارف از  ، عوارف يال از امام غزّسعادت يايمي ک، يريجوه
 در هاست ک يفيتصاناز مشهورترين  , يوردره سالدين ابهش
 تام تيمقبول بهان ه و در سراسر جه شده نوشتي علم عرفانةنيزم
  . استهمدآ لينا

ار شم ي بهاي ه حق رساله عارفان و سالکان رانيبر ا هعالو
ن آ در .دان ه را روشن ساختقتي چراغ معرفت و حقه نمودتأليف
 ة، رسال ي چشتالدين ني معرفت کسب نفس از معة رسالها هرسال
 ني از سعدالدقيالحقا  کشفة، رسال ي از موالنا جامنيالتائب سيان
، سلک  ينيادات حس فخرالسرياالرواح از م ةه، نز يموهال

 الدين شرف  ازنيالکالس، ارشاد يخشب نالدين ءايسلوک از ض
نواز  ه بنده از خواجني، اثماراالسرار و وجودالعاشق يرين مييحي
 ، يالمکّ جعفرالدين ريد بن نص از محمي، بحرالمعان سودرازيگ

 ذکر ن قابلآ هري وغي چشتالدين  بن جمالني از بدرالدةايبحرالح



  مقدمه  ٤٣

 ه کاند ه دادبي ترتهسالا رهزاره عظام ياي صوفلي قبني از.است
 خوانندگان دادم تا يف را معرها ه رسالط فق.ن ندارمآمقدور ذکر 

ارزش ر پياه کاره چهني زمني کرام درااي اولهکرام درک کنند ک
  .اند هانجام داد
 از ه بود و گذشتهدي در اوج رسي جنبش عرفانهطد متوسهدر ع

 ماتيرفان تعلل عهند اه ةقار به در سراسر شهاني و خاورمرانيا
 اثمار قتي در حقاتتأليف نوع ني ا.ند بوده را گسترش داديعرفان

 ه خود قرار دادةدهع به هکرام بود ک يايخدمات گرانقدر صوف
 .بودند

 الغربا سيان
 پسر  حضرت نور قطب عالمه است کيا ه عنوان رسالالغربا سيان

 هنگالب در هي شااسين الاه شاة در دوريالحق پندوعالءحضرت 
 .وردآ درري تحرهرشت به يله تغلق در دةمقارن با حکومت خانواد

 زبان هحضرت نور قطب عالم قطب زمان بود و عالم برجست
 نينش هادعنوان سج ه در زمان خود ب.رفت ميشمار  ه بي و عربيفارس
 ه و حلقداني مرهک  چراهرت گرفتهند شه در سراسر يه چشتهخانقا
 ش رخ نمودند و درهخانقا بهر و دراز  از نقاط دويگوشان و هب
بعد در مناطق  به نياز ا  نمودند وي سلوک طه او رايپرستسر

 ني اتي مقبول. را روشن ساختندتيداهند چراغ رشد و همختلف 
نوز بعد ه هشود ک مي رو واضح ني مختلف از اياه ه در خانقاهرسال



  ٤٤  الغربا انيس

 ني اي خطّةان نسخه مختلف جيها هخان صد سال درکتباز پنج
باد آدري تا حيله تا پنجاب و از دهگال از بن.شود مي يدار ه نگهرسال
 ي خطّةشکل نسخ هذا به ةن رسالآ در هست که هخان  کتباريبس

 الع اطّه کالغربا سي انة رسالي خطّيها هنسخ به راجع .وجود دارد
 . استلي ذقرار بهدارم 

 . استنساخ نداردخي، تار۱۸۸۰ هلندن، شمار فس،آ اي اندةخان کتب .۱

 خي، تار۱۲۱۲ه  شمارکولکاتا، ،يتي سوسائاتکيش ايةخان کتب .۲
 .بي جلوس اورنگز۳۷ب المرج  رجب۲۹: کتابت

 خي، تار۱۲۱۳ ه کولکاتا، شمار،يتي سوسائاتکيشي اةخان کتب .۳
  ه ۱۰۱۷ خيتار هب بالمرج  رجبهشنبارهروز چ هکتابت ب

 ون،يکلکس کرزن کولکاتا، ،يتي سوسائاتکيشي اةخان کتب .۴
 . کتابت نداردخي، تار۴۲۴ هشمار

 ه ۱۰۴۸ ري تحرخي، تار۲۴۶۱ ه، شمارا خدابخش، پتنةخان کتب .۵

 ه ۱۰۴۸ قبل از ري تحرخي، تار۴۸۱ همار ناشنل، کولکاتا، شةخان کتب .۶

 خي، تار۳۲۵۶ هباد، شمارآدري ، حمي ساالر جنگ موزةخان کتب .۷
  ه  ۱۰۱۰استنساخ 

 خي تار۸۸۴  و۸۸۳ همار، رامپور، ش رامپور رضاةخان کتب .۸
  .يري جلوس عالمگ۳۵ ريتحر

  .۲۳۳۹ هور، شماره پنجاب، اله دانشگاةخان کتب .۹

م دست به ه رسالني اهفاق افتاد ک خود اتّيشگرهوژ پاميدر ا
 ي اگر موقعهم کدرکد هن وقت عآ .ب کردل را جه بنده و توجديرس



  مقدمه  ٤٥

 ي دکتراةال رسليبعد از تکم .م کرده خواني را تدوه رسالني اابميب
 د ترک و افغانه در عه در بنگالي فارساتيادب«عنوان  ه بهخود ک

نظر  ه را بالغربا سي انة بودم، رسالهان رسانديپا ه ب»)يسي انگلزبان به(
 ه نسخه سييايسآ در انجمن ه خوشبختان. کردمه مطالعقيعم
خر آل تا  اوه از صفح۱۲۱۳ ه شمارالغربا سي انةنسخ . کردمافتيدر
 متن هاي  تفاوت. کردمهسيمقا ۱۲۱۲ ه شماره کردم بعداً با نسخنقل

را ) ونيکرزن کلکس( ۴۲۴ ه شمارهبعد نسخ به ني از.را نقل کردم
 .ص کردم و مشخّها را مالحظه  کردم و تفاوتهمطالع

 ني اهم کافتي در.ديم رسدست بهجنگ  ساالرة نسخهک يوقت
 است هستنساخ شد اه ۱۰۱۰ در سال ه چرا ک, استه نسخنيتر ميقد
 کاتب ه کدمي رسهجي نتنيا به هسي و مقاه در ضمن مطالعيول

 را از قلم ها ه واژشتري به را استنساخ نموده نسخنيا هعجوالن
 . قرار ندادمي اساسة را نسخه نسخني سبب اني بد. استهانداخت
 بودم در هوردآ دست بهبخش  خداةخان  از کتبه کگري دة نسخکي

 يکي را ها هن تمام نسخآ حاال . بردمه استفاديليخن آ از نيکار تدو
 . استهمند ثابت شد سوده رسالني اني در تدوهم ککن مي يف معريکي

  ۲۱۲۱ همار کولکاتا، ش،ييايسآ انجمن ةنسخ
ر ه و تر ميسانت ۱۲ .۵ در ۳۲ .۵ ةانداز به ورق ۴۶ ي داراه نسخنيا

 مثل شعر، ها ه مخصوصاً واژي قرمزبهي سطر با تذ۱۶ شامل هصفح
 :شود ميغاز آ نطوري اه رسال. استه شده ، نوشته قطع،ياعنظم، رب



  ٤٦  الغربا انيس

اجران را بر ه فضل داد مه را کيل مر مفضّحمد و ثنا”
 .“ه مرتبسمو و ه درجعلو هقاعدان ب

 “ نورهچاريسگ عقور ب” :ه طور نوشتنيا ه نام خود را بهسندينو
 هي گاهخود را گا نام ه کيهفان چشت متصوانيم  بود دريا هويو ش
 حضرت نور قطب عالم .کردند مي  صرف نظرکسري اينوشتند  مي

 جا از نام و چهي يمثال بود ول يخودش عالم با کمال و فاضل ب
  . استه نور نوشتهچاري برا  و خوده خود تکرار نکردةسلسل

 است و در ه شدري و محکم تحرقي نستعليبايخط ز به هنسخ
 : استلي ذقرار به ري تحر نام کاتب و سالهخر رسالآ

 در الفقرا قيرفالفضال   مونسالغربا سيالکتاب انا ذهتمام شد ”
 ۳۷ب المرج  رجب۲۹ خيتار ه بهروز مبارک پنجشنب هبوقت عصر 
دار   منصبگي وصال بري حقري کاتب فقه ۱۰۱۲ بيجلوس اورنگز

 .“١ي مارجانهمک

 داستيپ) الف (۶۷تا ) ب( ۱۲ از ورق ۱۲۱۲ ه شماره نسخنيا
 ة نسخنيتر مي قدني ا. ثبت استميلير فورت وه مهغاز رسالآو در 
 .شود مي يداره کولکاتا نگ،ييايسآ در انجمن ه است کالغربا سيان

 الفقرا قيالفضال رف  مونسالغربا سي کاتب انه رسالة در تتمهگرچ
 ه ک است چراالغربا سي فقط انه رسالني اي نام اصلي است ولهنوشت

 :سدينو مي همخود در مقد هصاحب رسال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)الف (۶۷، ص ۱۲۱۲ کولکاتا، شماره يايي،سآنسخة انجمن   .1



  مقدمه  ٤٧

 ه نافتميدل کباب خود  ه بثي احادني دره کيچند معان”
 در دمي استادان شنه از السنه و ندميان دحدر کتاب شار

 .١“دارم الغربا سي انه رسالنيوردم و نام اآقلم 

 است الغربا سي انة نسخنيتر مي، قده نسخني اه کستي نيشکّ
 نيف اسأ تي جايد دارد ول کولکاتا وجو،ييايسآ در انجمن هک

 است و ه را نقل کرده نسخني و با شتاب اه کاتب عجوالنهاست ک
ت ه جني بد. استهجا نمود هب ا را جاه  ورقه کردهم اشتباهاف صح
 در ه نسخني عالمت ا.مد قرار ندايمتن اساس را ه نسخني اهبند
 .ام ه قرار داد»ب« يني متن تدوةيحاش

 ۳۱۲۱ هکاتا، شمار کول،ييايسآ انجمن ةنسخ

 روشن يلي است و خه شده نوشتقي نستعلخطّ به ۱۲۱۳ ه شمارةنسخ
 مثل ها ه و واژه را با اعراب نوشتي کاتب عبارات عرب.و روان است

 . استه نشان داديخط قرمز بهن را آ هري وغي، مثنوه قطع،ي رباعت،يب

 و تر مي سانت۲۲  در۱۳ .۵ ةانداز ه ورق ب۵۰ ي داراه نسخنيا
 کاتب از ثبت نامش ه رسالة در تتم. سطر است۱۵ ورق شامل ره

 انيپا بهذا را ه ه نسخه کخي و فقط وقت و تاره نموديخوددار
 : استه کرداني طور بنيا  بههرساند

ب المرج ر رجبه ش۱۹ هارشنبهروز چ هوقت زوال ب هب”
  .٢ه“ ۱۰۱۷ خيتار هب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)ب (۵۹، ص ۱۲۱۲ کولکاتا، شماره يايي،سآنسخة انجمن   .1
  .)الف (۵۰، ص ۱۲۱۳، شماره ايضاً  .2



  ٤٨  الغربا انيس

 قتي حقني اه ثبت شدامير فورت وله مه در جلد نسخهچنانک
 ييايسآانجمن  به امي از فورت وله نسخني اهرساند ک مياثبات  هرا ب
 نيتر  و واضحنيتر  کامله نسخني اهنظر بند ه ب. استه شدليتحو
 ها ه واژه کاتب در تمام رسال. استهدي رسمدست به ه است کيا هنسخ
 يحسن و خوب ه کتابت را بةفي و وظهطور کامل نوشت ه برا ها هو جمل
 قرار ي اساسة نسخهت استحقاق دارد که جني بد. استه دادانجام
 . است»الف« يه در حاشه نسخني عالمت ا. شودهداد

 ۴۲۴ ه، شمار)ونيزن کلکسکر( کولکاتا،،ييايسآ انجمن ةنسخ

 و ه شدهخط نسخ نوشت ه به است کيا ه نسخنيتر  روشنه نسخنيا
 ي داراهصفحر ه و تر مي سانت۲۵ .۵  در۱۶ .۵قطع  بهبر ورق  مشتمل

جا  ه کاتب جابه حس کردم که در خالل مطالع. سطر است۱۵
 است تا مطالب ه از طرف خود الحاق کردها ها و جملها، شعرهواژ

 يلي را از اصل خهنسخ کوشش کاتب متن ني در ا.ده دحيرا توض
 و اني مبتدي را براه نسخني کاتب اهنطر بند ه ب. استهدردور ک

ا را در قرائت هنآ بود تا ها استنساخ نمود ره رسالنيشاگردان خود ا
 کاتب از ثبت نام خود ه عجب است کني ا. نرسدي زحمتچهي
 ه اشار»ک« از حرف ني در تدوه نسخني عالمت ا. استه کرديدار
  .دشو مي

  



  مقدمه  ٤٩

 ۶۵۲۳ هشمار) بادآدريح ( ساالر جنگةنسخ

 .هدي رسه بنددست به ه است کيا ه نسخنيتر مي قدي خطة نسخنيا
 ي صوفکيط  توسه که شده داده  ۱۰۱۰ذا ه ةستنساخ نسخسال ا
 از ارادتمندان حضرت نور قطب عالم بود يکي هک کالو نام ابن هب

 کاتب هح شد ک مترشّقتي حقني اه در خالل مطالعيول . شدهنوشت
 ها هجمل ا وه واژشتري و به نموده عجليلي کتابت خني حه نسخنيا
 ة را نسخه نسخني سبب اني بد. استهاشعار را صرف نظر کرد و

 ني از اه و موازنهسي در ضمن مقاي ول. قرار نتوانستم دادياساس
ستم ه جنگ  ساالره موزسيام و ممنون رئ ه کرده استفاديلي خهنسخ
 يمهمن فرستاد و کمک م براي  ه کردهمادآ ه نسخني از ايد ي سکي هک
 .است »س« حرف اين کتاب ني در تدوه نسخني عالمت ا. نمودفايا

 ۱۶۴۲ هشمار) اپتن (بخش  خداةنسخ

نگار،  رسته ف. استمه ميليخ) اپتن( خدابخش ةخان  کتبةنسخ
 ممنون از يلي خ. استه نوشته ۱۰۴۸ را ه رسالني استنساخ اخيتار
 راکسي را زه نسخني اهستم که احمد ازي امتيقاآ هخان  کتبسيرئ
اف ح و شفّ واضيلي خه نسخني ا. ارسال داشتهدرس بندآ  به هکرد
 با ذاه ة متن نسخه کدمي رسهجي نتنيا به کردم هسي چون مقا.بود

 در ه نسخني سبب از اني بد. استتر کي نزديلي خ»الف« ةمتن نسخ
 در ه نسخني اعالمت . کردمه استفاداري بسالغربا سي انة رسالنيتدو
  .شود مي ه اشار»خ« از حرف نيتدو



  ٥٠  الغربا انيس

 ه رسالني امضمون
 حضرت هف است ک تصولي رسانيتر معروف از يکي الغربا سيان

 نيدف نوشتن اه . استهوردآ نگارش درةرشت ه بنور قطب عالم
 : استلي ذقرار به ديگو يف خودش ملّؤ مه چنانکهرسال

کام  ه باي هت جرع شراب محبة خمخانني ازهخواستم ک”
تش طلب بر آ ة و شعلزميرجان دوستان و معتقدان خود 

 بدل کباب ثي احادني دره کيمعان افروزم چند شانيدل ا
 استادان ه از السنه ندمي در کتاب شارحان دافتميخود 
 دوارميام .ادمه نالغربا سيانوردم و نامش آ در قلم دميشن
و  ديفزايتش فراق بآ اوراق ني اةمطالع ه را بي کسدي شاهک
 و ديآش دست به قي سعادت توفدي و کلديش بربا حقّةجذب

رد و آحق  ه بي رو.ديشاگ دلش بقفل شقاوت غفلت از
 در ي عشق چون گوداني کند و سر در مايدن هپشت ب
 ده ربند ماسواهللا د و ازه نه طلب مردانه در رايپا اندازد و
١“ باهللاا الّيقيتوفد و ما ه نفس خود جو از شر. 

 و قي و تشوتيداه ي را براه رسالني اهسندي نوهنکي اهخالص
دف ه است و ه نمودفيلأ خود تداني مرمعتقدان و  دوستان وميتعل
من فروزان ؤ درقلب مهتش فراق است کآن آ نود افزه رسالنيا

 است از هاده قدم ناي دنني دره بندهک ي وقتهسندي بر طبق نو.است
 ي دورني در. استه خود جدا شدي و از وطن اصليقيخداوند حق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۴, ۳، ورق ۱۲۱۳ ، شماره ياييسآ، انجمن ينسخة خطّ  .1



  مقدمه  ٥١

 قتي حقنيشود و از ميغافل  از خداوند متعال ه بنديجورهو م
 ي مسافرثي از حاي دنني درهمد کهف ميماند و ن مي خبر ي بکسري
 مسافرت است و در امي اقتي در حقه چند روزاتي ح. استهمدآ
 وطن ه خدا غافل ماند چرا کادي از ه کدي را نباه مسافرت بندانيجر
 داري و از دديد رسهخوا نجاآ به ي حتماً وهخرت است کآ  اوياصل
 و تا همدآ بي مثل غراي دنني در.د گشتهف خوا مشري تعاليبار
 اتي ح.ماند مي بيکند غر ميسر  به ي زندگاي دنني درهک يوقت
ا مقصود و منظور ه تنهي معرفت اله بلکستي نيزي چچهي هامروز
خداوند    باي روزه باشد کهمادآ و ب مواظهشيمه ه بند.اوست
محبوب ي نقش روهک دي باه سبب بندني بد. شوديوس مالققد 
 . دارده تازرشيلوح ضم ود را درخ

 . بودهحيقر  و باهجست بريا هسندي نوحضرت نور قطب عالم
 و ه ابراز نمودحي و ترشحيتمام توض بهت مطالب خود را ه جنيبد
.  استهکثرت نقل کرد ه بي نبوثي و احادمين کرآ قرة مبارکةآياز 
 دينال فخر از هجستبر  اشعاري نبوثي و احادي قرانةآي از هگذشت
 ه کردرادي ايسعد خي و شي رومالدين اللار، ج عطّنيدالدي فر،يعراق

دل  ه بياتمام محکم و استوار ه را بي اسالمة عارفانماتياست تا تعل
  . بنشانديقار

 ي و روشن و روان است و قاره ساديلي نگارش خةويش
  .شود مي هوج مته رسالنيمطالب ا به يراحت هب



  ٥٢  الغربا انيس

هرسالاين  دوارميام را هيف تشنگان عشق الدر موضوع تصو 
  .دنک و معرفت عطا قتي از جام حقيا هجرع

اين رساله  نيتدو در کار هشگران که از دوستان و پژوانيدر پا
 ير علهد طا حافظ محمسورپروفاز  هژيو ه باند هديزحمت کش
هاي رايزني  دانم تا از تالش  همچنين وظيفة خود مي.سپاسگذارم

حقيقات فارسي بخصوص از مديران آن آقايان دکتر فرهنگي و مرکز ت
رضا قزوه به سهم خود تشکّر کنم که  کريم نجفی و آقاي دکتر علي

اين رساله را با دقّت خاص و با شکلي پيراسته و به دور از اغالط 
  .حق يار و ياور همگي شان بادا. اند آماده چاپ کرده

  
  سرور دکتر غالم

   کلکته,نا آزاددانشکدة موال, دانشيار فارسی
 ۱۳۸۸پاييز 



  االغرب انيس  ٥٣

  محين الرحٰم الر اهللابسم

علو  هاجران را بر قاعدان به فضل داد مه را کيلمر مفضّ احمد و ثن
اجابت  ه ب٢انيره را بر شباني غر١ديو اکرام گردان هو سمو مرتب هدرج

 دعوت وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .ادتهش ٣ةدرج د عوت و
 انيپا ي باتيتح  و صلوات فراوان و٤ٍتادهش ة و درجة مستجاببيالْغِر

 محمد احسن سبل ياده ٥ و رسلايبر رسول مقبول مفخر انب
 و باني غر٧ترهاجران و مهسرور م ه ک٦وسلّم يه عل صل اهللايمصطف

 و .باًي غَِرأ بدنيِانَّاالدِ ٩فرمود  بود٨نبان مذعي و شفانيرحمت عالم
سيدوعدٰيب أ کَما با ِللفطُوبرلَ اهللااي لَيِق ١٠غوسررِن الْغثََ با  مدقَالَ ِاذَا اَح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .کرد: الف و س  .1
 .يارانشهر: س  .2
  .شرف: خ  .3
  . کلمه نداردينا: ب و خ  .4
  .والرسل: ک  .5
  .م باد وسلّيهعل: ب و خ  .6
  .سرور: الف و س  .7
 . کل مذنبانيعشف: خ  .8
  .بود و فرمود: ب و خ  .9

  .ندارديبا غر: ب و س .10



  ٥٤  الغربا انيس

  خودغُربت ه اشارت فرمود بثيحد ني بد١ونَ ِبسنِتيخذُأيم ه الناس و
مبعث حضرت  و  مولده است و مکّه از مکّماني اتي بداه چرايز

 ٣ است وهامه از تمکّهو  وسلّم يه عل اهللا است صل٢ّهرسالت پنا
 و ماني منبع ا و,يةاِنمي ة الْکَعبقَالُيذا ٰهلِ واست  مني ني از زمهامهت

 اشارت ٥نيبر مه وسلّم يه عل اهللا صل٤ّ حضرت رسالت استةحکم
 اي در دن٦يو و ,يةاِنمي ة والِْحکْم,انُمي انُمياَلِْا الم السيه عليبقال الن .فرمود

 ٨ن و قرب حضرت المکا٧انيشآروحش از  بازه بود و شبيغر
 ه ناگا١٠نمود ميدر گلستان وصال نشاط   و٩کرد ميرحمان پرواز 

 تيلَاي وردآ برادي و فر١٣ديطپ مي دلش ١٢ دامِِِ اجسام شدديق ١١ديص
 وجود صمحمدگار  پروردهک  کاشي ا. محمدلُقخيْ لَمرب محمٍد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ون نداردياخذ…  يا يلق: س  .1
  .رسالت: ب  .2
  . ندارد»است و«: س  .3
  .است ندارد: ب  .4
  .ينهم بد: خ  .5
  .او: ب  .6
  .يانآش: آستان؛ ب: الف  .7
  .حضرت ندارد :الف و ب  .8
  . ندارد»کرد يپرواز م«: س  .9

  . ندارد»ر گلستان وصالد«: الف .10
  . ندارديدص: ب و س .11
  .شده: الف و ب .12
  . دلشيدطپ يم: ؛ خيدآرام ينم: الف .13



  االغرب انيس  ٥٥

 اي دن١ةخان  و در حبسي را موجود نکردصمحمد وجود صمحمد
 فرمان . و حرقِت فرقت ندارم٢غُربت طاقت کُربِت ه کينفرستاد

≈�tΒuρ š$! ٤ تعايلهقول ٣ديدر رس ه شانت جلّحضرت عزّ oΨù=y™ ö‘ r& �ω Î) Zπ tΗôqy‘ 

š Ïϑn=≈ yè ù=Ïj9٥ y7̄ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκtJs9 4’n< Î) :Þ≡u�ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Βد ي اه ک٦٧ دل راصمحم 
 ه ک٩ مدارهشياند ه خود را ب٨زي و خاطر عزن مکي و شکستگيماندگ

 ما .يجور مانه از ما دور و مه ک١٠ميا ه نفرستاديي جدايبرا ترا ما
 هللاقَالَ ا .تو از تو ه بنيتر کيرگ گردن تو و نزد تو از ه بميتر کينزد
ßøt :ٰتعايل wΥuρ Ü>t� ø% r& Ïµ ø‹ s9Î) ôÏΒ È≅ö7 ym Ï‰ƒÍ‘uθ ø9$#١١ وسلّم يه علصل اهللا يبقَالَ الن 
 کند از تي حکا ِمنککي اَنا اَقْرب ِالَي عبِداي ي تعال١٢َهللا عن اايحاک

رحمت   تراهبلک ١٣ تويترم سو کي من نزده بندي ايحق تعال
 با غري تا مشتمي فرستادانيانه جتيداه ي و براميدي گردان١٤انيعالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .خانه ندارد: ب  .1
  .غربت ندارد: ب  .2
  .يدرس: الف  .3
  . ندارديقوله تعا ل: س و ب  .4
  .۱۰۷ ية آيا؛سوره االنب: القرآن  .5
  .۵۲ ية، آيسوره شور: القرآن  .6
  .را ندارد: س  .7
  . ندارديزعز: س  .8
  .مپندار: س  .9

  .يمنفرستاد: ب و س و خ .10
  .۱۶ يةآ :سوره ق .11
  .ي کند از حق تعاليتحکا: ؛ خداهللا ندار: س .12
  . تو ندارديسو…  کنديتحکا: الف .13
  .عالم: الف .14



  ٥٦  الغربا انيس

 .اند هخود دور افتاد از وطن  و١جوره و مدور از ما ه کاضعف و
 از حرقت شاني اياه و جگرهختتش فرقت سوآاز  شاني اياه دل

 ه گشته ما دوختِري از غشاني اياهديو د ٢ه پختغُربتفرقت و کُربت 
سرگشتگان  و ٣ييگو و از ما نشان بازيينماه رشاني ايوطن اصل هب

 ي کنيري را دستگرتي رفتگان منزل حه از ت٥يو پا ٤را غُربت يکو
 و انيلم تو عافيوجود شراما  ندارد انيروز ترا ز  چنديدور
 .ل عظام او بادآ بر اصحاب کرام و ٦و درود  را سود داردانيانهج

  بره ناوک اندويسته ظلمت ه نور کهچاري سگ عقور بديگو يم
 غُربتتش آ و ورساند يبر دلش م ٧ غمخدنگ و زند يجگرش م

دانند و  ٨باني غره کستي درديبيغر .افگند مي ماتم بر جانش هشعل
  :تيب . دانند٩سوختگان افتادگان و  دوره کستيا ه شعلييجدا

  دانـد گفت هجران که باز شب تيکاـح
  ها بشمارد ه ستاره چو سعدي کمگر کسي

  :تيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دور و ندارد: الف و س  .1
  .دکُربت غربت پخته ندار: س  .2
  . بازياز ما نشان گوئ: س  .3
  .نداردرا : س  .4
  .پا از ندارد: س  .5
  .درود ندارد: ک و خ و س  .6
  .غم بودن: خ  .7
  . و سوختگانيبانغر:  و کخ  .8
  .سوختگان ندارد: خ و س  .9



  االغرب انيس  ٥٧

 ست اچند  تا سحره داند کهشِب فراق ک

 ١ست ازنداِن عشق دربند هب ه کيمگر کس

 :يرباع

   غُربت اگر مملکِت جـم باشـد       در
  

   پـرغم باشـد    بي شام شودغر  چون
  

   کس غُربت غم   چهي  ه ب هيرب مد اي
  

  ٢ شادمان کم باشـد    به غري  چ رايز
  

مکان و قرب  الير صحرا د, از قفس تنشيپ ,مرِغ روح
 :تيب .نمود مي ٣يو در گلستان وصال نشاط کرد ميپرواز  رحمان

 ورمآ ادي اـه شـيع نآ و ودـخ هب نميب اهارـب

 ٤درب کاندران گلزار بواي ست يمان مرغه نيکا

 و قفس تن دني پريا گشت در تمنّ دام اجسامدي قدي صهناگا
 دني بسمل در طپميچون مرغ ن ٥وستنيدوست پ هب رزوآشکستن و 

  :تيب .شد
 يادـتـاف نـدل م در جاـک ز انـّتم يا

 ٦ياده در مغز سرم بنه سوداست که چنيا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ندارديت بينا: س  .1
 .المتن ي ندارد؛ کذا في رباعينا: س و خ  .2
 .نمود ينشاط م: س و خ  .3
 . ندارديت بينا: سالف و   .4
 . ندارديوستنپ… ناگاه:  بنهاد؛ خيوستنپ: ب  .5
 . ندارديت بينا: س و خ  .6



  ٥٨  الغربا انيس

 :تيب

  بلبل جان مشتاقي اه خود انصاف بدتو

 ١يسـقف  درديند طپـگلستان رخت چ يب

 غُربت اني در به ک٢يو قول اعظم مصطفو ي نبوثيتش احادآ
 و ٣زد يم ري بر دل فقهعل شه و وحشت حبس محبوسان فرمودبانيغر
اب ه گشت و التقي خال ربي سوتوجه و قين سبب قطع عالآ

 دلي بني دل اي حق از صحراريخاشاک غ ٤ثي احادني ايمعان
  :مصراع .ماند نيدر دل نقش هللا تا جز نقش ٥هسوخت

  عاشقان را بس استاهللا

  :تيب
 ري بنشست در ضم٦تي نقش روه کما را

 ريذـ دلپتادـفين شـ نقچـيـهو ـ از تدـبع

  و از شوق حق و٨ ذکر حقو از حق ادي از هک ٧يدل!  منزيعز
رام آ قرار و هچ ه سپارم و بهک ه ب٩اه مننعوذ باهللابردارم  ت حقاز محب  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي در قفصيدگلستان رخت چند طپ ي المتن؛ بيکذا ف:  ندارد؛ بيت بينا: س  .1
 و ي نبويثآتش حد:  خي؛ مصطفويم قول عظي نبويث و احاديههر آ: ب  .2

 .يقول اعظم مصطفو
 .زند يم: ؛ خيزدخ :بالف و   .3
 .آن احاديث: يث؛ الف و بحد: س  .4
 .سوخت: خالف و   .5
  . توينقش رو:  و کخ  .6
  .دل: س  .7
  .ذکر حق ندارد: ب و خ  .8
  . کلمه نداردينا: س  .9



  االغرب انيس  ٥٩

 :بيت .٢رمي و اسهچاري من به ک١رميگ

  در دلم شتذـنگ سـک ٣يمن طرخا هب تو تا
 ر بگسلمهم تو ان تا زه در ج٤ستيمثل توچ

 :تيب

 وصالت نيبال هب ماند تا  دوهـ کيتـدس

  دارمه کيلوهپ ه، ب٥ باز کشم از توگر

بردارد و  ٧ دل از خالق خوده کي کستي تقوهچ ه و ب٦تکدام قو هب
 :تيب .ي و از سنگ سخت دلينيقيسست  هيز . مخلوق بگذاردشيپ

   برداردشي خواري دل از ه کند کني اکس
 تر دارد ه دل از سنگ سـخت کي کسمگر

 ي مولادي از ه کيغم ي و بي و شاديم و خر٨ير نشاطه و
 و ين شادآ و ١٠ ماتم شماريخرمن آ  و٩هن نشاط اندوآنبود، 

 :تيب .١١ باز داراز او خود را و  غم پنداريغم يب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . و آراميرمقرار گ: س  .1
  .من بيچارة اسيرم: ؛ الف ندارديچارهکه من ب: س  .2
  .يخاطر هب: س  .3
  .يستک: خ  .4
  .تا ز تو: ؛ الفتو ندارد: ب  .5
  .وقت: ب  .6
  .خود ندارد: س  .7
  .نشاط: سب و   .8
  .اندوه دان: ب  .9

  .شمر: ب .10
  .غم پندار و خود را باز دار: خ .11



  ٦٠  الغربا انيس

  خرم ستي ني مولاديز ـ کيدل
  

   از غمهرگز آن دل خالي مبادا
  

کام جان  ه بيا هت جرع شراب محب٢ةخمخانن ي از١هخواستم ک
 شاني طلب بر دل ا٣تشآ ة و شعلزميدوستان و معتقدان خود ر

 در ه نافتميدل کباب خود  ه بثياحاد ٤نيدر ه کيافروزم چند معان
و  ٦وردمآ در قلم دمي شن٥ استادانه از السنه و ندميکتاب شارحان د

 را ي کسدي شا٩ه دارم کيدي و ام٨ادمهن باالغر سيان ٧ةمش رسالنا
 و ديش بربا حقّة و جذبديفزاي بتش فراقآ ١٠ اوراقني اةمطالع هب

غفلت از دلش   و قفل شقاوت وديآدستش  ه بقي سعادت توفديکل
 عشق داني کند و سر در مايدن هرد و پشت بآحق  ه بي و روديشاگب

 د و از بند ماه نه طلب حق مردانهدر را ي دراندازد و پاييچون گو
 .١١هللا ِالَّا بِِِايِقيوما توِف ده نفس خود جد و از شره راهللا يسو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .که ندارد: س  .1
  .يخانةم: خ  .2
  . طلبةشعل: خ  .3
  .در آن: س  .4
  . اساتذه:؛ خيداسات: س  .5
  .که در قلم آرم: که قلم آرم؛ خ: ب  .6
  . رسالهيننام ا: ب و س  .7
  .دارم: س و خ  .8
  .ارم که ندارد ديديو ام: ب و خ  .9

  . کتابينمطالعة ا هب: ب .10
  . اال باهللا ندارديقيوما توف: ؛ س۸۸ يهآ:  هودةسور .11



  االغرب انيس  ٦١

 :ما گفته عن اهللاي ابن عمر رض از عبداهللاند ه کردتيروا
 يکُن ِف :دو کتف من و فرمود وسلّم يه عل اهللاصلّيبگرفت رسول 

الدغَِراين کبي کَاَن اِب اَوعِب ١رٍليسرواِب الْقُبحِمن اَص کفْسن دعيعني  و 
 و بشمار هر راگذه رمچوه اي يبي تو غره کي چنانستايباش در دن

 گرانير ده در شبي غريعني ل قبورهنفس خود را از اصحاب ا
و  ٢ بودتيعار هب بي مسکن غره نکند بلکيد و عمارتهن نياديبن

 و از يسته بي غراي در دنزيتو ن ضرورت بود ه درو بيمکث و
 مکن يو عمارت همن يادي بناين در د٣يا هافتاد  خود جدايوطن اصل

 ي وبالُ علَأبِن  کُلِّاَال وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .البديمگر مقدار 
 ي و راستيرستد ه بديباش هگاآ و دي بدانيعني هِمن  مالَابد٤ا ِالّهصاِحِب

 است بر صاحب او هبز کند اي دن دره کي عمارت ويادير بنه ٥هک
 وصول وطن د و مستعد مترصّهشيمه بي و غرالبديمگر مقدار 

و   دل نبندد٦گرانير ده و زخارف شنتيز ه خود باشد و بياصل
د و منتظر  مترصّيبي غراي در دنزي و تو نرديرام و قرار نگآ ٧بدان

مبند و   دلاي و زخارف دننتيز ه خود باش و بيوصول وطن اصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عابر: کعابر؛ الف: ب  .1
  .باشد: خ وک  .2
  .افتاده: س  .3
  .اال ان: ب  .4
  . نداردي و راستيبدرست: س  .5
  .يگرد: س  .6
  .برآن: الف  .7



  ٦٢  الغربا انيس

  :مصراع .١ريرام مگآبدان قرار و 
  هيمال ه بهيد سر الهعاقل ند

 متعطّش و متعلّق همواره وصول وطن خود ي برابيدل غر ٢و
 دل زي تو ن.ابدي نجات ٤غُربت کُربت بود تا از ٣رحلت و مسافرت

قال  . مرگ دارمتعطّشو  متعلّق کردگار داري دي خود را برا٥بيغر
 هللا ء لقا مراد از.هؤقَالِ هللا اَحب اهللا ءِ لقَاحبمن اَ :وسلّم يه علاهللا صلّي النيب

 بي احلَِبوِصلُي ,اَلْموت جسر وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيبو  .ست امرگ
دوست و  هب دوست را رساند مي ه کست ي مرگ پليعني ِبي الْحِبيِالَ

 ٦دينما مي درتو مبا در حصول غرض و رنج خود مسارعت بيغر
 در معرفت زي تو ن.وندديدست نپ هي و تنوا يل خود بها هتا ب

 ي تا فردايمسارعت و مبادرت نما ه و اعمال صالحتيوحدان
 و خاسر بيدست و خا هيت و نوا يحضرت معبود، ب ه بامتيق
 :هقطع. ٧يوندينپ

  ست يره از عمر گورود ي مه نفس ک  کير  ه
  

ــود ملــک دو عــالم خــراج را کــان   اهــب ب
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يرنگ: ب  .1
  .و ندارد: ب  .2
  .حلت مسافرتر:برحلت؛ خ: ب  .3
  .غربت و کُربت: ب  .4
  . دليبيغر: خ  .5
  .يدمبادرت نما :س  .6
  .يوندي و خاسر نپيده بريني بينو خا: ب  .7



  االغرب انيس  ٦٣

  بـاد  هب گاني راهيد ٢ خراجني ک١ است فيح
  

ـ  و دسـت  هـي خاک ت  هب يرو وانک   ٣نـوا  يب
  

 فرقت احباب و وطن خود حرقت  وغُربت کُربت از بيو غر
  وغُربت کُربت از زي تو نرام بودآ يقرار و ب ي بهام در ماتم و اندومد

و قرار  ي و بهدر ماتم و اندو  و وطن خود٤ فرقت احبابحرقت
 :تيب . نظم بخراش٦ني و دل بد٥باش رامآ يب

  ي جز غم نداريةرماـو تو سـچ
  ٧هر لحظه صد ماتم نداريچرا 

  :يرباع
   ما راي بوداري دولت و بخت گر

   ما راي مسکن خود قرار بوددر
  ه بر ما نزدي زمان٨نيگر چشم بد ا

   ما راهر کسان چه کار بودي شدر
تو   بودنيتسک ي ب١٠ني و مسکني دل و حزه شکست٩مي دابيو غر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هک مپسند: خ وب  .1
  .خزانه: خ و ب  .2
  . قطعه نداردينا: س  .3
  .محبوب: ب و خ و س  .4
  .آرام باش ندارد يقرار و ب يب: ب و خ و س  .5
  .يناز: ب  .6
  .ندارد يت بينا: س  .7
  . نداردبدين: ي؛ خبد: ب  .8
  .دائماً: الف  .9

  .ينو مسک: س .10



  ٦٤  الغربا انيس

 باش و نيتسک ي ب٢ني و مسکني دل و حزه شکستاي در دن١زيتو ن
 :تي ب. مشو٣ مسرور و مغروري فانيايسرور و غرور دن هب

  دي با٤تر  ه شکستي عشق دلدر
  

  ديا ن٥ برچهي طاعت خشک کز
  

 وقت صبح غُربت کُربتتش فرقت و سوز آ ة را شعلبيو غر
 ٧ل و وطنه ا٦اقينار اشت هش بزار چند افروزد و جگرهو شام 

 و در دلش زدي ر٩ي در کام جان و٨يبيغر رهسوزد و شربت ز
 :يرباع .١٠زديزاران درد جانگداز انگه

 بيجام غر در هباد يجا ه بست يرهز

  بي غرايام  تلخ باشده کي رو١١زان
 ]١٢رسیـپ يـر مـگ ا درد دلـةگامـهن[

 بي شام غراي است امتي قصبح اي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هم: الف  .1
  . نداردينمسک: س  .2
  .مغرورو مسرور: س  .3
  .تر ندارد: س  .4
  .بهره: برندارد ب: س خ و  .5
  .ياقجگرش را نار اشت: خ  .6
  . و وطنياهل: س  .7
  .يبيزهر شربت غر: ب  .8
  . ندارديو: س  .9

  .يزدگدرد جان ان: س .10
  .زانکه: ب .11
  .وفا و ساعت درد دل يهنگام ب:  ب؛ و ساعات درد دلييوفا ي بهنگام: نسخة اساس .12



  االغرب انيس  ٦٥

 هربِت حضرت ک ق٢ُ از سوز فرقت و١گداز يو م سوز ي مزيتو ن
 ربزار سال روح در جوار قُه چند . است٣در کتاب مسطور

 ي بزرگهربود چنانک مي از فضل حق ضيار بود و فحضرت غفّ
 :٥تيب . اشارت فرمود٤نيبد

   از صحبت خاک   شي پ ه ک ين نور آ تو
 

ــوال ــت تي ــر يداش ــام ب ــالک اب   ف
 

 :تيب .ديافرم ي موالنا روم مي معننيمدرهو 

ـ  ميا هفلک بود  ه ب ما ـ ا ه ملـک بـود    اري   مي
 

  اسـت يمـا کبر   منـزل  ميرو مانجاه  باز
 

  ميتـر  ملـک افـزون    وزمي برتر فلک ز ما
 

  ٦ماست رهن ش آ ه ک ه جمل مي رو مانجاه باز
 

 تي بنيدار و بد  وقت صبح و شام ماتمه خاصايام عي جم٧در
 :تيب .رآ بر٨يه و گرهنوح

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . نداردگداز ي و مسوز يم: س و خ  .1
  .و قربت ندارد: و ندارد؛ خ: س  .2
  .مستور: س  .3
  .بدان: ؛ الفينبر: ب  .4
  .شعر: الف  .5
  .ماست ندارد شهر… ما ز فلک: س  .6
  .در ندارد: ب  .7
  .ي؛ ب و گريه نداردنوحه گر: س و خ  .8



  ٦٦  الغربا انيس

ـ  ١رنجـور  يبيغر ر از آ ادي ـ يطب يب   يب
 

  يبينص ي وز وصل ب   يدلفگار جره از
 

زار و از  مي ٢اه  شبيياه و تنيبي غره و اندوييو از درد جدا
 هديد بار و آ مي از سوز جگر بر نيتشآ ياه هآبار و  ميا ه  اشکهديد
ن مست شراب آ ه تکرار ککن ي نظم مني ا٣ب و دل کبابآ رپ

 :يرباع .٤ديگو يم ي عراقني فخرالدخي شيحضرت باق

ييسـودا  ة غمـزد  ٥منم هک  شد يتمد  
 

ـ تن سـتم  و بـار فـراق    کشم يم   ٦يياه
 

  نوشـم  مي شکر  چو يبيغر ره ز ةجرع
 

ــاي فلــک م٧ دوريســاق کــف از   يين
 

 ديآ دريره چون در شبي غريعني ١٠™Î6y›≅@ �ωÎ) “Ì�Î/$tã٩ ٨ تعايلهقول
 و ١٣ي الفت,ره ش١٢نآل هر و اهن شآ ه ب١١يضرور  ويحکم البد هب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . و رنجوريبيغر: س  .1
  .يها شب: س  .2
  .پر کباب: ب  .3
  . نداردگويد ي م…آن مست: الف و خ و س  .4
  .من: ک  .5
  .يفراق تو بصد سودائ: ب  .6
  .يدور: س  .7
  . ندارديتعال: س  .8
  .کعابر: س و خ  .9

  .۴۳آيه , سورة نساء, قرآن کريم .10
  .يو البد يضرور: س .11
  .آن ندارد: س .12
  .الفت: الف .13



  االغرب انيس  ٦٧

ل و وطن خود دل ه ااقياشت هد به نهچون قدم در را و شود ييشناآ
 ٣زي تو ن. نسپارديکس هب ٢يزيچ ر بردارد وهن شآل هر و اه ش١نآاز 
 .ه مديکس ه و دل بهخرت نآ ها قدم در راير دنه شغُربتاز 

ـ      همـد  اري چهي هب ـ د چهـي  ه خـاطر و ب   ٤اري
 

ـ آ و سـت  ا فراخ  و بحر   بر هک   اريبـس  يدم
 

  نينـش   درخت ٥ل بدان  درخت چو بلب   نياز
 

  مـار يبوت چـو  اي  هفرومانـد  هچـ  گـل  بدام
 

ـ  در هب اني ماک چو ـ يب چنـد  هخان   ٦جـور  ين
 

ــ چــرا ــوتر چــون يســفر نکن ــط کب ٧اري  
 

 ٨ ِاذَا وقَف نتنأفَِانَّ الْم  ساِفرواوسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب
از   باز نماند ورياز س د وز خود نسايواأ مسکن و مه را٩يگذرهرا

 زين  تو.د گرداند بود خود را فرد و مجرري مانع سهاثقال و احمال ک
  ودـ خيواأم  را مسکن واي دن١٠سـپ .يگذرـهرا  وبيرـ غاي دندر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .آن ندارد: س  .1
  . ندارديزيچ: س و ب  .2
  . ندارديزن: ب  .3
  .يار: الف  .4
  .بران: الف و خ  .5
  .ي خو گيري:س  .6
  .طرار: خ  .7
  . نداردي کلمة عربينا: ب  .8
  .يرهگذر: خ  .9

  .پس ندار: الف و ب .10



  ٦٨  الغربا انيس

 :]قعطه[. ١مساز

  ٢خـرت آ ه بـر گـذر را     ست يپل ايدن
 

ـ  تم لها ـ  زي ـ   نکردنـد بـر    ه خان   يپل
 

  اي  ه ماند ه چ راني دل ح  يا ه نشست پل بر
 

ـ   نماننـد بـر  ه خفت ه شو ک  داريب   ٣يپل
 

 قال النيب  ـد شو، فرد و مجر اهللاياز اثقال و احمال ماسو و
 مِن اْملُفَردون هللارسولَ ااي لَي ِقسبق الْمفَردونَأ اوري ِسوسلّم يه عل اهللاصلّي
 سابق شدند ه کري در سدي بشتابيعني ٤هللا ايا ِسوم الْمجردونَ عمهقَالَ 
  : مصراع.دن شدمجرد  فرد وق حري از غهک يکسان

  انتظار استي جا٥هچ تر رو سبک

 مشقّت سفر و شدت ٧ل و وطن خوده ااقيشتا ه ب٦ياگذرهار و
 ه راهلکهاز ت  ووندديل وطن خود پها بازودتر  ر کند تاايختاخطر 
ِت مخالفت نفس  و مشق٨ّدتهِت مجا شدي توانزي تو ن. گرددمنيا
يه عل اهللاصلّي ي مصطفو٩ و قول اعظمي نبوثياشارت حد با هارام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نساز: خ  .1
  .بر گذرد از آخرت: ب  .2
  . ندارديبر پل… بر پل: س  .3
  .اهللا ندارد ي سو…يلق :س  .4
  .باران سبک: سبک بر چه؛ ب: خ و س  .5
  .رهگذر راه: خ وک  .6
  .خود ندارد :خ  .7
  .ه شد مجاهديتوان: س  .8
  .اعظم ندارد: ک  .9



  االغرب انيس  ٦٩

 ارياخت داِت والْمخاِلفَاِته الْمجاوِفي اَنفُسکُم ِبساقْتلُواُ : فرموده کوسلّم
 ني ا٢الهعجز و ابت ه مکن و ب١رام و قرارآ ريکن و شب و روز از س

 :تيب. يدگو ي متيب

  ه قرار مـا را     تومد اربي
  

  رخ تو قـرار دارم     ي ب کز
 

 :يرباع

ـ جايـن     در مي شد عاشق ـ ن ال اه   يفوي
 

  ي صوفي ن,ما يصافه  عشق خودم ن  در
 

  مـن کـار مکـن      فعل بـد   ه تو ب  اربي
 

ـ  بداهمان کن ک  همن تو    با   ٣ين معروف
 

   حازمهمواره ه دزدان راه ک٥قياع طر از خوف قط٤ّيگذرهو را
راسان و هخود کند و شب و روز  ٦ متاعي و پاسبانبود اريوشهو 

 باش و اريوشه حازم و زين  تو. ساعت غافل نبودکيترسان باشد و 
 ٨ تا وسواس٧عبادت پاس انفاس کوش  دل خود بکن و دريپاسبان
 در عبادت هک بدان و ديبا و معرفت نرمانيتاع ا و م٩دياي در نطانيش
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و آرام قرار: س  .1
  .يابتهال و زار: خ  .2
  .يداست فقط در نسخة س پي رباعينا  .3
  .يگذرره: خب و   .4
  .يقالطر اعقطّ: ب  .5
  .اسباب: س  .6
  .بکوش: ب  .7
  .وسواس ندارد: س  .8
  .يابددر تو راه ن: الف  .9



  ٧٠  الغربا انيس

 :تيب. ١فتديپاس انفاس خلل ن

ــارف    ــرد ع ــر م ــاس دار اگ ــاس پ   ٢يانف
 

  ٣نفس کي هب گردد ر دو کون ملک تو    هکان  
 

 کند ي شب روهفات راآ و قياع طر از خوف قط٤ّيگذرهار و
تو  .منزل رسد هزود ب  وابدي نجات هفات راآخر شب براند تا از آو 
 و ي گردمني اهخر شب بران تا از خوف راآو   کنيشب رو زين
من خاف اَولَج ومن  :وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النّبي .٥يمقصود برس هب

 يرو  شبهرکه و کند يرو  بترسد شبهرکه يعني  الْمنِزلْاَولَجَ بلَغَ
 وعد السالم يه عله قولو ِليلَّل اامي قَاکُمي و اَهللاوفّقَنا ا ٦منزل رسد هکند ب

قَبلَ  توا موالسالم يه علهقول ي معن٧ درنيا ونفْسک ِمن اَصحاِب الْقُبوِر 
ومااَنْ توباش در  وسلّم يه عل اهللاصلّي رسول فرمود .٨ مناسبت داردت
از  ١٠ و انگار نفس خود رايگذرهامچو ره و ٩بي مانند غرايدن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يفگندن: س خ و  .1
  .يعاقل: ک  .2
  .يک نفس: الف  .3
  .رهگذر: الف  .4
  .يمقصد رس هب: الف و س  .5
  .منزل هبرسد ب: خ و ک  .6
  در ندارد: س  .7
  .است: س  .8
  .يبيغر: ب  .9

  .شمار نفس خود را هو ب: ب .10



  االغرب انيس  ٧١

 ي و طمعي و حرصيغرض  ويلي مچهي را همرد يعني ان مردگ١انيم
 زي نباشد تو ني و حقدي حسدکس چهي با نبود و ايدن ه بيعو توقّ

ع و  و حرص و طمع و توق٢ّايدن ه بليخود را از مردگان شمار و از م
 :يمثنو  بندتي بني پاک دار و دل در٣قد دل خود رااز حسد و ِح

ــ ــ يب   اي ه ســازندهمــه از ميطمع
 

ــز ــدار ج ــو ن ــدمي ت   اي ه نوازن
 

  شي از طمع خام خو    مي خجل چون
 

  ٤شيانعـام خـو    ه ب ي تو ببخشا  مه
 

   سـاخت مهي نخـوا  ه در تو قبل   جز
 

  ٥د نواخته خوا ه تو ک  ي ننواز گر
 

 خود زي نبود تو ني و افتقارياجي احت٦ مخلوقچهي ه را به مردو
 چهي ٧اي را در دنه و مرداري مي روهديفرآ چهي هانگار و ب هرا مرد
 ٩ خود را٨ف و تصراري اختزي نبود تو نيف و تصري کار ويارياخت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديانم: س  .1
  .يا دنيلاز م: خ و س  .2
  .را ندارد: س  .3
  . ندارديت بينا: س  .4
  .ستيدا فقظ در نسخة س پيت بينا  .5
  .يمخلوق: س  .6
  .يابدن: الف و خ  .7
  .و تصرف ندارد: الف و س  .8
  .را ندارد: س  .9



  ٧٢  الغربا انيس

 :مصراع .١خالق بسپار ه خود بياه بردار و کارانياز م

  و خوش باش٣ بدو بگذار٢ کار خودتو

  موت٦اضاتي غمرات و سکرات و ردني چش٥ بعد از٤ه مردو
دات و سکرات ه غمرات مجازي تو ن.رسد ي م٧باتيمکاشفات مغا هب
 را چون ه و مردي برس٨باتيمکاشفات مغا هب  بچش تااضاتير

 ١٠ي بر وبي عالم غ٩از  شود درهل و بست معطّيرهحواس ظا
 بر تو بي اسرار غات ١١بربند اضتير ه بيره حواس ظازيتو ن .ديشاگ
 :تيب .١٢ديکشا

  بنـد  شبنـد و گـو    ببند و چشم   لب
 

   بــر مــا بخنــداهري ســينــيب نگــر
 

  تـو چنـد    بـا  برادر   ي ا مي گو چند
 

  ١٣ پند ست ا ني ا ,نه ه خوا  بشنو هخوا
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .کارها بمخلوق مسپار: سپار؛ خ: س  .1
  .خود ندارد: س  .2
  .برو گذار: خ  .3
  .و مرده ندارد: س  .4
  .از ندارد: س  .5
  .ياضاتسکرات ر:  ندارد؛ خياضاتر و: الف و س  .6
  .يباتبمکاشفات و مغا: خ الف و  .7
  .يباتبمکاشفات و مغا: خ  .8
  .در از ندارد: ب س  .9

  .برو: بدو؛ خ: س .10
  .بند  بهياضاتبر: بند؛ خ: ب .11
  .يدبکشا: الف .12
  .دارد نيت بينا: س .13



  االغرب انيس  ٧٣

 و دي را بامؤمن هک  بدان. استبيو ترغ ١ حثّثي حدنيا
 ي و از ابنا٤ بودتهيوحشت و کرا با ٣همواره اي در دنهک ٢ديشا
 و نتيز ه و ب٦ترسان و لرزان باشد ٥بشي و از مکر و فرزانيگرايدن

 و مغرور و مسرور نشود و هفتي فراي و منزلت دنهزخارف و جا
صرف نکند مگر   در طلب اوراست عمةي سرماه کزيزاوقات ع
 :تيب. بندد ب دل برو٧يالبد  ويضرور مقدار

ــردل ــ پني ب ــشوري ــر د هزن ع ــگ ــده   ر مبن
 

   داماد استي در عقد بس ه ک ست ي عروس نو
 

 رسد و مير عظهش ه بود چون بيه از قره اگرچبيغر!  منزيعز
ل و وطن ه فرقت اةواسط هب ٩کني ول٨ر بخوردهن شآانواع نعمت 

ر را زندان خود هن شآ و رديرام نگآر قرار و ه دل او بدان ش١٠خود
 ١٣ةفيکن ةفي در ج١٢مي حضرت کر١١ تو از جوار قربة خاص.انگارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حس: الف  .1
   ندارديدو شا: ب و ک  .2
  .يشههم: ب  .3
  .بود و: س  .4
  . اويبفر: ک  .5
  .بود: خ ب و  .6
  .ي و ضروريالبد: س  .7
  .بچشد: ک  .8
  . ندارديکنو ل: ب و س  .9

  .خود ندارد: ب و خ .10
  .قرب ندارد: ب .11
  . و غفاريمکر: س .12
  .يفه و کنيفهج: س .13



  ٧٤  الغربا انيس

 را زندان خود ايچرا دن يا هافتاد جوره م١ ور و دوبي غراي دنميلئ
و مخبر  ٣يي نجويعجز و زار ه باز او خود ٢ و خالصيپندارن

 اين ديعني ِمنؤ ِسجن الْماياَلدن :دهد يخبر مق ذ حابيصادق و طب
 ٥ محبوب و حاجزةده مانع مشاهک ٤هنچآ از  استمؤمنزندان 

 يه است و تنباري بسدي فواثي حدني در. استه گشت٦وصول مطلوب
 زندان اي دنه کوسلّم يه عل اهللاصلّي ٧غامبري کرد پيه تنب. استشمار يب

 ٩ خوشان واي در دناينعمت دن ه به کيمؤمنر ه ٨ پس. استمؤمن
 دردر و پشانيپر جران دلهجت بود و از ماتم هفرحت و ب با

 .دوست ندارد  او رايحق تعال ١٠نباشد

Ÿω ÷y:  تعايلقال اهللا t� øÿs? ( ¨β Î) ©!$# Ÿω �=Ïtä† tÏmÌ�xÿø9$#١٢ه ناي دنيعني ١١ 
 ه کري فرحت مکن و راحت مگايدر دن . راحت و فرحت استيجا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . دور ندارد:الف و ب  .1
  .ياخالص از دن: س  .2
  .جويي ينم: خواهي؛ ب ينم: خ  .3
  .از آنجا: الف  .4
  .مشاهدت مانع محبوب حاجز: س  .5
  .وصول بمطلوب: ک  .6
  .رسول: ب  .7
  .پس ندارد: ب و خ  .8
  .و ندارد: س  .9

  .ندارد: خ و ب .10
  .۷۶ يةآ:  قصصةسور: القرآن .11
  چه: خ و ک .12



  االغرب انيس  ٧٥

 مي اگر فضل کن.ه افتادمي و در خطر عظ١جوره دور و ماز قرب ما
 هندو در ا٣ وي فروماني دوزخ و فراق ابديةاوها در الّ  و٢يما برس هب
ما  قرب يادرد تمنّ هو غم وصال ما باش و دل خود را ب جرانه

 ه ک٦ينيريشر ه و ٥ صَبر پندار٤يما بخور ي به کير شکره .بخراش
 بر خود غرامت و يما زن ي به کير دمهانگار و ره زيما چش يب

 :تيب .ندامت شمار

  سـت  ا  طالب محبوب ترا خواب حرام     يا
 

  ست ا ر تمام ه ز يدوست خور  ي ب ه ک زي چ ره
 

  ست ا ر قاتل ه ز دست دوست اگر ز     نوشم
 

ـ الهر  ه تو ز  ري ز دست غ   رشکّ   ٧سـت  ا له
 

 :تيب

  دمي را درو د   التي، خ ه خوردم از کوز   يبآ گر
 

  ٨جـان تـو    ه ب نممايپش تو ي دم زنم ب   کي گر   و
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يمهجور مان: الف  .1
  .يم بما رساگر فضل کن: ب  .2
  .و ندارد: س  .3
  .ي خور:ب  .4
  .زهر انگار: ب  .5
  .شکری: ي؛ الفشربت: ک  .6
  . دوم ندارديتب:  ندارد؛ الفيات ابينا: س  .7
  . بجان تويمانمپش: خک و   .8



  ٧٦  الغربا انيس

 ١مؤمن زندان اي دنه کوسلّم يه عل اهللاصلّي کرد رسول يهو تنب
د و ه ن٢يادي و بني و عمارتيان قصر در زندي اگر زندان.است
 ديآ و خشم رتي غ٣ان را مالک زندردي گشي را پي و عشرتيشيع
 ي براه ن٥ در زندان کردند٤ و عبرت و اعتباريه تنبيبرا ني اهک

 . عشرت وشي و ع٦اقامت

خرت آست و  ا عبرتي جااي دنه کدي فرماي انصاراهللا عبدخيش
 ي جاه چ٨ عبرت و حسرتاني مه کشياندي بکوي ن. حسرت٧مقام
 اي دنه کوسلّم يه عل اهللاصلّي غامبري کرد پيهو تنب ١٠ و عشرت٩شيع

و محبوس و زن و فرزند و اقارب و ا  درمؤمن است و مؤمنزندان 
 ١١يالبد  ويضرور حکم ه را ببوس محه چنانچ. چون حباسريعشا
 زي را نمؤمنانست بود ؤحباس الفت و م با ١٢ياري و اختي مقصودهن
 ياري و اختي مقصوده ني و ضروريحکم البد ه ب١٣ حقريغ با
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مؤمنان: الف  .1
  .دبنيا: س  .2
  .از: را ندارد؛ خ: س  .3
  .عبرت ندارد: س و خ  .4
  .کردم: ؛ ساند  کرده:خ  .5
  امت ندارداق: خ  .6
  .يجا: س و خ  .7
  . حسرت ندارد…يکون: س  .8
  . ندارديشع: الف  .9

  .عشرت تست: خ .10
  .ي و ضروريالبد: ب و ک .11
  . نداردياري و اختينه مقصود: س و خ .12
  .يجز حق تعال: س .13



  االغرب انيس  ٧٧

 و مقصود يقي حق٢ محبوبهانست بود کؤالفت و م ١حباس با
 فرمود رسول ٥هاست ک ي معن٤نيمدره .است ي حق تعال٣ينيقي

تخذْت اَبابکٍْر  لَاهللاِمن دوِن ا لْاًيلَو کُنت متِخذاً خِل :وسلّم يه علاهللا صلّي
اگر :  فرمودوسلّم يه عل اهللاصلّي غامبري پ.هللا اَيِليخِل ٦ و لَِکنالًيخِل
 ي گرفتمهنييآر ه پس .يخدا ريغ ٧ ازي دوستي گرفتمه من کيبودم

تيب . دوست من است٨يتعال حق کني را دوست ولقيابابکر صد: 

ــا ــ انــس گهرکــه ب   ي شــوه ســوخت٩ زويري
 

   است١٠تشآمصحف ز  که   ستي انس چ  ه ک بنگر
 

 مؤمن زندان اي دنه کوسلّم يه عل اهللاصلّي  کرد رسول اهللايهو تنب
 و اتي حي رجا١١انيد است موام در تردالد ي علياست و زندان

 را مؤمن ١٢س پ.الکه ايست   ا عاقبت زندان نجاتهک الکهخوف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حباس ندارد با: س و خ  .1
  .محبوس: س  .2
  .يقيمقصود حق: خ  .3
  .يندر: ب  .4
  .است که ندارد: س و خ  .5
  .يکنو ل: الف  .6
  .از ندارد: س  .7
  ي تعالي خدا:خ  .8
  .زان: ب  .9

  .مصحف بآتش: ب .10
  . ندارديانم: ب .11
  .پس ندارد: س و ک .12



  ٧٨  الغربا انيس

 نجات و خوف ي رجا١وام درالد ي علاي در زندان دنه کدي بازين
 وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .نجامد ا٢ري بخهالک باشد تا خاتمه

 ه کيخدا ه بيعني النار  اَِوه ِالَّا الْجنتاي بعد الدنسي لَهِدي بي نفِْسيوالَِّذ
 ايشت همگر ب ٣اي بعد از دنستين قدرت اوست، ةجان من در قبض

 شان،ي اياه هدي، خون و د خوفني عارفان ازياه جگر.دوزخ
 :تيب .٥ه نون گشتشان،ي اياهو قد ٤حونيج

ــان ــه ج ــاني زهم ــالم ررک ــ ع ــتشي    اس
  

ـ   کي زان ـ  ٦ه منزل ک ـ   را دره جمل    اسـت شيپ
  

  و٨مي ربود٧ معرفتداني سعادت از مي گومي رفتمانيا بااگر 
 ه افتاديهاوه خوار در قعر هفي جي مستعمل و سگي چون کلوخها نالّ
 :يرباع .٩اه ِمنهللا ِبااذُيوالْع .ميماند

   مـا  ياک از پ  هفرشت ١٠دبر رشک   هگ
 

ـ  د١١ زند ه خند هگ    مـا ي ز ناپـاک وي
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وام در ندارد الديعل… يرجا:  خين؛درا: الف  .1
  .بچه: الف  .2
  .ياپس از دن: ک  .3
  .يحونچون ج: ک  .4
  .گشته چون نون: س و خ  .5
  . منزليکنکه زا:  ندارد؛ خيک: س  .6
  .معرفت ندارد: س و خ وک  .7
  .يم برد:خ  .8
  .منها ندارد: الف  .9

  .که شرم کند: خ و س .10
  .خنده کند: ب و خ .11



  االغرب انيس  ٧٩

  ميلب گور بـر    ه چو سالمت ب   مانيا
 

   ما ي و چاالک  ١ي چست هي ز احسنت
 

 و در اَلنوم اَخ الْموت ثي حدانيب ةلُک حسن الْخاِتمئَ اَسيمَّ ِانهاَللَّ
وعد  هنکآر ه مناسبت دارد بنيدر وعد نفِْسک ِمن اَصحاِب الْقُبور انيب

ِمن فِْسکِر نواِب الْقُبحوا ٣يدر معن ٢اَصتوملَ اَنْ تا قَبوتوقال  . استم
 ه چنانچندي را گوري نظاخ لْموتاَلنوم اَخ ا وسلّم يه عل اهللاصلّي النيب
 وسلّم يه عل اهللاصلّي غامبري فرمود پ.٥اهري نظَاياَ اهکَانَ اَخوات ٤نديگو

 اتي بر حالت حي مبنگ حال مر٦ چونيعني مرگ است ريخواب نظ
  اهللاصلّي قال النيب .٨ بر حالت موت است٧ي و حالت حشر مبنستا
 کَما تموتونَ تبعثُونَ و کَما تبعثُونَ وتونَ و تمشونَي کَما تِعوسلّم يهعل

 ديري بمه و چنانچديريبم مچنانه ديي بزه چنانچيعني ٩تحشرون
مچنان حشر ه دي شو١٠هختي برانگه و چنانچدي شوهختيانگمچنان بره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . رفتنيزه: س  .1
  .اصحاب القبور ندارد… يندر: س  .2
  . آنکهيدر معن: س  .3
  .يدگو يم: ک  .4
  .يرهاکان اخواتها نظا: ب  .5
  .چنانچه: س و خ  .6
  .يمبتن: س  .7
  .است ندارد: س  .8
  . تحشرون ندارد…کما: س  .9

  .يختهانگ: الف .10



  ٨٠  الغربا انيس

 دي باشيداري در به مرگ است چنانچريخواب نظ .١دي شوهکرد
مچنان از ه دي در خواب باشه و چنانکديمچنان در خواب باشه

 ٣ مستغرق و مشغول دراتي اگر در حالت ح.٢دي شوداريخواب ب
مبران استغراق و ه .دي باشيو عبادت حق تعال ت و شوقمحب ذکر و
 :تيب .دي شوهختي برانگ٤يمبران استغراق و مشغوله  وديري بميمشغول

  رگزهرت از دل عاشق رود     ه م ه ک يمپندار
 

ـ  مبـتال خ  زدي چو خ  رديتال م  مب ردي م چو   زدي
 

الْعه ِباللَّاذُيوغافل از حق و شاغل اتي در حالت ح اگراه ِمن 
  ورديجور بمهم غافل دور و مچنانهمردن  ٥ حق باشد وقتريغ هب
 در رحعطّار نيالددي فرخي ش٧ حضرته چنانچ.زدي حال برخ٦مبرانه

 ٨و در دي اجل در رسکيپ  راه خربنده است کهکتاب خود نبشت
 ادياد و فرد ي م٩وازآخود را   نزع، خرلت در حاديبستر مرگ کش

 و ١٠مبران حال جان داده  وافتي ه من کة خر گمشده ککرد مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديد حشر کرده شو…و چنانچه: س  .1
  .يدباش: ب و ک  .2
  .در ندارد: الف و خ  .3
  . ندارديمشغول…  ويريدبم: س  .4
  .در وقت: ب  .5
  .ينهم در: الف  .6
  .حضرت ندارد: الف  .7
  .و سر در بستر مرگ: خ  .8
  .يآواز: س  .9

  .بداد:  و خک .10



  االغرب انيس  ٨١

 معتبر يريوز  وقت سلطان سکندره است کهتسامع ثابت شد هب
 يکانس ه فرستاد چون بهکراهيته مال در ليتحص ه سلطان او را ب.١بود
در  ٣ و در سکرات موت افگنددي رس در٢ اجلشکيپ دي رسهچور

 حال بود نيم بره .٤ه ناي دي رساهيته  ماِل:کرد مي اديحالت نزع فر
 .٥دي انجامهچ ه ب عاقبت اوه داند کي خدا. جان از تنش جدا شدهک
 :٦بيت

ــي ــت از خيک ــ بودس ــرداطي   ي م
 

ـ  مـرگ سـوزن      وقـت  هب   ي کـرد  ادي
 

ـ  دم مني اه ک يزين چ آ ره   ي دار٧لي
 

ـ    يرآ اديــجــان  ي مــرگ اوقــت هب
 

 .٨ام هدي شنزانيو از عز هدي در کتاب داري بستي حکانيامثال ا
  اهللاصلّيحضرت رسالت  . بس است٩ي کس است حرفهنجا کآ
در   مردم١٠ه چنانچيعني .دي مرگ گردانري خواب را نظوسلّم يهعل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . بوده معتبريريوز: ب  .1
  . اجليکناگاه پ: خ  .2
  .يددر بستر مرگ کش: الف وب  .3
  .نه ندارد: الف و ب  .4
  . او چه باشدعاقبت: خ  .5
  . نداردبيت ينا: س  .6
  .شغل: ک  .7
  . شده استيدهشن: الف  .8
  . حرفيک: ب  .9

  . تايعني: الف .10



  ٨٢  الغربا انيس

ت و عبادت  مستغرق و مشغول ذکر و شوق و محباتيحالت ح
 ياستغراق و مشغول رانمبهخواب  هب  باشديداري در بيحق تعال
 در ذکر هشيمه ه کدي را باني پس ا١زديخمبران از خواب برهرود و 

 ذکر دست يالياست او را  خواطر باشد تاي نفتپاس انفاس و عباد
 ري عبادت فق٤ فرمودزي العزهس سر قد٣ي بسطامديزي باخي ش.٢دهد

 آن را ٦رود ي و فرومديآ مي برهک ٥ير نفسه يعنيپاس انفاس است 
 ي حق تعالمحبت يذکر و ب يشوق و ب ي و بادي يپاس دارد تا ب

 عبادت يعني  الْخواِطري نِفري الْفَِقةِعباد ه کاند ه گفتخي و مشا.دياينبر
 ٨ي در دل وي حق تعالري غه ک٧يزير چه . خواطر استي نفريفق

 يتعال حق يو شوق و مشغول اديو   کند جز ذکري نفآن رابگذرد 
 خي شهبت ندارد چنانچد و ثاه نديجا ٩ راگري ديزي چلد در

 :١٠هقطع .دي فرمارحي عراقني فخرالدمحمد

ـ چـه بي  رهجز نقش نگـار         پـاک بتـراش    رياز لوح ضـم     ين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يزدبخ: الف  .1
  . خواطر او را دست دهديفاس و عبادت نفتا عبادت پاس ان: الف  .2
  . ندارديبسطام: الف و ب  .3
  .يندفرما: س  .4
  .هر گاه که: ب  .5
  . نداردرود يفرو م: الف و ب و س  .6
  .يزچ: س  .7
  .دل او: س  .8
  . را ندارديگرد: س  .9

  .نظم: ؛ الف وکيرباع: ب .10



  االغرب انيس  ٨٣

  ي عراقــي اينــبي بهباشــد کــ
  

  اش نقّ شيدر نقش وجود خو   
  

 :تيب .ديفرما ي ميمعن ١نيمدره گري ديبزرگ

  ديشاگـ  ب هنگـا آن نقـاب    آ قر ةره چ عروس
 

   از غوغـا  ابدي مجرد را ماني دارالملک ا  هک
 

ر ه در يداريب  به مردمهک ٢ استيد وحشته ممي اصلنيا و
 ي و مشغولياليمبران خه باشد در خواب ه ک٣ي و مشغولياليخ
  چونرستاني دب٥ کودکان دره چنانچ.زديخ براليمبران خهو  ٤بود
 شانيدل ا، خواندن در ٦خوانند و کتاب خوانندن آ قريداريب به
 و از ٧ديآادي آية هد  با يةآ ج پنزي است در خواب نهن گشتمتمکّ

 در يداريب ٩هب ق چون و عالم مدقّخوانند ي م٨ ورقدو کيکتاب 
 کند و اني بقي نکات دقازي مشکالت بود در خواب ن علم و حلّانيب
 اني بتي وحدان١٠قي معرفت و حقاقي دقايداريب  به چونيان ربريفق

 و شوق و در عالم دي و حق را جودي از حق گوزيب نکند در خوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ينهمبر: الف  .1
  .ست ي قويوحشت: س  .2
  .يشغل: الف  .3
  . بودي مشغوليالخ:  خس و  .4
  .در ندارد: ب و س  .5
  .قرآن خواندن و کتاب خواندن: الف و س  .6
  . ندارديد آياد: س  .7
  . دو ورقيا ورق يک: ب  .8
  .به ندارد: س  .9

  . ندارديقحقا: ب .10



  ٨٤  الغربا انيس

ا اعلم باواهللا .ديجد پوو١وابلص. 

نوم  :فرمود ي موسلّم يه عل اهللاصلّي ٢ حضرت رسالتنجاياز ا
اداِلم ِعبري خواب را نظوسلّم يه عل اهللاصلّيحضرت رسالت  .ةالْع 
 ٣تيحبس بشر از ردي چون بممؤمن هنکآ يمعن هب تِملْحي .مرگ فرمود

ورات مل شود و از کدهل و م او معطّيره و حواس ظاابديخالص 
 و باتيعالم مغا ه و بگردد يا م و مصفّٰي مزکّي ودل اهللا يسوما

 هني را معاه و مالئکانيوب و کرانيانح تا رورسد يمکاشفات م
 مرگ ريمچنان خواب نظه و شود يم م متکلّشانيا با و ٤کند يم

 نجات اهللا يماسو ٥ و از بندتي بشردياز ق زيخواب ن هاست ب
 ه و مالئکاني و روحانرسد ي و مکاشفات مباتيعالم مغا ه و بابدي مي
  جسدردي چون بممؤمن و ٦شود يمم  متکلّشانيا با و کند ي مهنيرا معا

از  مؤمن و ماني و صفت اي مجازهن  بوديقي حقمؤمنن آو روح 
 .هالحال ازو موجود ن ياقرار ف و قي تصده، اگرچ٨گردد ي نملي زا٧او
 .ي مجازه بود نيقي حقمؤمنخواب شود  ه چون بمؤمن ٩نيمچنه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الصواب ندارد با: الف  .1
  .رسالت پناه: س  .2
  .يتحس بشر: الف  .3
  .کند: ب  .4
  .يدق: ب  .5
  .گردد يم: ب و ک  .6
  .مؤمن که از او: ب  .7
  .شود ينم: ب و ک  .8
  .همچنان: س  .9



  االغرب انيس  ٨٥

 را مؤمن ه کرد کبي ترغوسلّم يه عل اهللاصلّيحضرت رسالت 
 باشد تا ي مستغرق و مشغول حق تعال١اتي در حال حه کديبا
 در ه کدي را بامؤمن .٣زديمبران حال برخه و ٢رديمبران حال بمه

 ٤مبران حاله باشد تا ي مستغرق و مشغول حق تعاليارديحالت ب
 در مؤمنن حال آ اگر .ود شداريمبران حال از خواب بهبخسپد و 
 و ٥ عبادتيو خود را در مشغول بدارد گو ماتم خود را ابديخود ن
مچون ه ٧هن الن بخسپد ومچون غافه هن ،ردآ در٦طاعت استغراق
 حق ريغ ه و پشت بهوردايحق ن ه دل بيرگز روه ه کرديغافالن بم

 بعد از .٨ه حق برنخاستري و از غهشناختو حق را نا هکردناتا  دو
رد و آگور در هرد، او را بآ هسمت قبل شي روديآ غسال ٩مردن
 ١٠ وقتني بود درهگانيب چون دلش از حق . سپاردريمنکر و نک هب
 نيالددي فرخي شي معن١١نيمدره . سودهچ هقبل ه بدني گردانيرو
 :يمثنو.  فرمودعطّار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يداريحالت ب:  کيقي؛درحالت حق: ب  .1
  .بخسپد: الف  .2
  .يزدبرخ: س و ک  .3
  .تا همبران حال ندارد… يداريدر حالت ب: خ  .4
  .عبادت ندارد: س  .5
  .طاعت ندارد: س  .6
  .نه ندارد: س  .7
  .بر نخواسته: ب  .8
  .ردنوقت م: الف  .9

  .حال: س .10
  .درين: ب .11



  ٨٦  الغربا انيس

  ي جـو هلي حي گفت مست  ينيپاک د 
 

ــرد ــدهم ــزع گردانن   يرو ١ را در ن
 

   بـر دوام   را خبـر  يباين   ني از شيپ
 

  ٢ مــداميستيــبا هديــ گردانيرو
 

   سـود  ه چ ي شاخ بنشان  زاني ر برگ
 

   سـود  ه چـ  ي او اکنون بگردان   يرو
 

ـ  کرا ا  ره   ي گرداننـد رو  ه لحظـ  ني
 

  ٣ مجـو  ي پـاک  از او  هب مـرد  نُ ج او
 

   ٥ شمارمتي فرصت را غنست ي باق٤اتي حه چند روز ک!عزيز من
 فارغ دار و ٧ حقرير و دل خود را از غآ يخود رو ٦خداوند هو ب

 ه کير نفسه مگذار ٨عي عمر است ضاية سرماه کزياوقات عز
 :تيب .١٠رآ و شوق دوست بر٩اديدر  ديآ ميبر

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يدگردان: ب  .1
  .تمام :الف  .2
   ازو مجويپاک: الف  .3
  .عمر: خ  .4
  .دان: ب  .5
  .يخدا: س  .6
  .حق ندارد: س  .7
  . ندارديعضا: ب  .8
  .يار ياددر : الف  .9

  .بدار: خ .10



  االغرب انيس  ٨٧

  غفلت مگذار  ه است ب  زي عمر عز  ايسعد
 

ـ      وقت   ١ادان را  فرصت نشود فوت مگر ن
 

 :ديفرما مي گري دي بزرگو

   شب و روز و روز و شب  ه ک ٢نکسانآ وقت خوش
 

  دوست دوست دوسـت    ٣ينمهوردشانست   حيتسب
  

 مسپار يچيز به و يکس هدار و به حق نگاري غةشيو دل را از اند
 از ي باشي نامدار و مستغنعالم هب ي مقبول کردگار و شويتا گرد
 هريره ي عن اب. افتقار٥ مخلوقچهي ه ب٤ روزگار و نباشد ترايابنا
  تعاٰيلهللا قَالَ ِانَّ ا:وسلّم يه عل اهللاصلّي ي عن النبه عني تعال اهللايرض
رک واَنْ و اَشد فَقْء ِغنا صدرکأ  اَملَي ِلِعبادِت٦دم تفَرغْ قَلْبکآ ِابِن اي قُولُي
 ي حق تعالي قدسثي در حد.شد فَقْرک شغالً و لَم اَدکيأتفْعلْ اَملَلَا
 عبادت من تا پر يدم فارغ دار دل خود را براآ فرزند يا: ديفرما يم

 گردانم از خلق و ببرم فقر تو و ازين ي ترا بيعني ٧غنااز کنم دل تو 
 عبادت من پر گردانم دست تو ي دل خود را براي نگردانغاگر فار

تفْرغُوا  وسلّم يه عل اهللاصلّي ال النّبيق و .٨کار و نبرم از تو فقر تو هب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ندارديت بينا: س  .1
  .يآنکس: ب  .2
  .ههم: الف  .3
  .ترا ندارد:  خي؛نباش: الف  .4
  .يمخلوق: الف  .5
  .قلبک ندارد: س و خ  .6
  .غنا به تو ينةس: الف  .7
  .تو ندارد: الف  .8



  ٨٨  الغربا انيس

 مهُِمننِم الْدايومتطَعتا اسخود را از دي دار١ و فراغديي فراغ جويعني  م 
 ه کديبا .يمرد ري و شي نرري ش٢دي بتوانه مادام کايموم و غموم دنه

 و دل خود را ديآ ٣رونيب ه دون مردانيايموم و غموم دنهچست از 
ر ه .دي سعادت برباداني دولت از مي و گودياالي نايخبث دن هب

 :يرباع .دي را نشاه راني ايمي و لئيمي و سقي و نادرستيسست

   ٤اي  هراني و ةنه ک ي خاکدان اي دن ستيچ
 

  اي ه مالمت خانيبادآ محنت ي جاغصّه
 

  ٥کنـد  مي اي ترک دن  يي ناسزا يمي لئ ره
 

ـ  ي دل اي را رسد در   يسرفراز   ٦اي  ه مردان
 

  :٧ديفرما مي گري ديبزرگ
  اي ه مــن از فرزانــدمي پرســبــاز ايــ دنحــال

 

ـ  ستي باد اي ستي خواب اي گفت   اي  ه افـسان  اي
 

  ٨بـست  ب  دل ي در و  هنکس گوک آ حال   گفتم باز
 

ـ ي د اي است   وي د ايست   ا  غول اي گفت   اي  هوان
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .فارغ: ک  .1
  .يدتوان: ب  .2
  .برون: الف  .3
  .يرانةب: خ  .4
  . کنديک: خ  .5
  . نداردي رباعينا: س  .6
  . نداردبياتين اا: س  .7
  .بست  بهيدل در و: خ  .8



  االغرب انيس  ٨٩

 ه خفته کيدرست ه به عن اهللاياز ابن مسعود رض ١اند ه کردتيروا
ن آو اثر  ٣ درشتياي بور٢ برلّموس يه عل اهللاصلّيبود رسول خدا 

  پس گفت ابن مسعود.٤ بوده شدداي در وجود مبارک پايبور
 شما ي برامي و راست کن٦مي ما بگسترانيي اگر فرما٥اهللا رسولاي
 يه عل اهللاصلّي  پس رسول. خفتن شماي جا٧نيتره و بنيترکوين

 ةتحت شجر ِاستظَلَّا کَراِکِب لَّ ِاايدنل وما اَنا وِلايدنل وِليماِل : فرمودوسلّم
 و اَنا ه اللَّ مايلمايل و مع است يبمعن ايللدن  و الم در.ا و راحهثُم ترکَ

ا ِفأمت و ي الفتايدن با مرا ستي نيعني است يهنتا رغبت کنم يمحب 
 کدام الفت و يعني بود يهامهاستف  ماهک  و روا باشدايمن در دن
 مثل من و ٨ستي تا رغبت کنم من بدان و نايدن با ااست مر محبت
 پس ي درختري را زيهکند سا  طلبه کيمچون سواره مگر ايمثل دن
 ٩ رايه و برود و ترک کند درخت را و ساردي استراحت گيقدر
 يمحبت و ي الفت١٠ دونيايدن با ما و سرور ما يمانجا چون مقتداه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .کرد: ب  .1
  .در :ب  .2
  .رددرشت ندا: الف و س  .3
  .شد: س  .4
  . رسول اهللا ندارديا: الف و ب و خ  .5
  .يم راست کنيمارا تا بستر: اگر فرمان شود؛ خ: ک  .6
  .ي از فرشينبهتر: س  .7
  .يزن: الف  .8
  . رايهترک درخت را کند و سا: س  .9

  . دونيايبدن :ب .10



  ٩٠  الغربا انيس

 خود ٢ و محبوبمونسلوف و أ را ماي دنه ک١دي نشاما رانکرد و 
 حضرت امتي قي فردا.مي نپردازصمتابعت رسول خدا هو ب ميساز

 ه مخالفت را چني و انماييم ي روه چ٤ راوسلّم يه عل اهللاصلّي ٣رسالت
ö≅è% β :ست انيا  ما بري تعالي فرمان خداه کمييجواب گو Î) óΟçFΖä. 

tβθ™7 Åsè? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝä3ö7 Î6ósãƒ ª!$#جسارت در مخالفت حضرت  .٥
 .٦خرت استآ يخوار خجالت و  موجبوسلّم يه عل اهللاصلّيرسالت 

 يصلَّ هللا رسولَ ايا قَالَت قَالَ ِلها اَنه عن تعايل اهللاي رضهعن عائش
  کَزاِدايالدن ِمن کيکِْفي فَِلي اَنْ اَردِت الََّحوق ِلة عائشاي وسلّم يه علَهاللَّ

 تيروا .يه ترقِِّعيحتٰ با ثَويتستخِلفِْنوالَء ايغِْن الْاَة مجاِلساکيب و ِاالراِک
 گفت مرا رسول ها که عني تعال اهللاي رضهش از عائ٧است ه شدهکرد

 يوندي بپه تو کهي اگر خواه عائشي ا:وسلّم يه عل اهللاصلّيخدا 
   راکبةمثل توش اي کند ترا از دنه پس گو بسند.من به امتي قيفردا
 وندي پ١١ را تاهنه کة جام١٠ و پس مگذاراي اغن٩ينيمنشهاز  ٨زهيو بپر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يدشا: س  .1
  .مونس ندارد: محبوب ندارد؛ خ: الف  .2
  .سالت رة و حضرةحضرت عز: خ  .3
  .را ندارد: ب و س  .4
  . اهللا ندارديحببکم: س؛ ۳۱ يةآ:  آل عمرانةسور  .5
  .آخرت ندارد: خسارت و خجالت آخر تست؛ س: خ  .6
  . کرده شد: و سب  .7
  .يزپره: الف  .8
  .ينهمنش: ک و س  .9

  .مشمار: س .10
  .جامه را کهنه تا:  و سخ .11



  االغرب انيس  ٩١

 ثي حدني بدوسلّم يه عل اهللاصلّي  خواست رسول اهللا.آن را ينکن
 و ١اي بر ترک دناه عني تعال اهللاي رضه عائشصي و تحربيترغ
 زدادي والة ِاقْترب الساع:وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب . قناعتارياخت
 است ه شدکي نزديعني م ِالَّا بعده ِمنزداديلَا ِالَّا ِحرصاً واي الدنيعلَ
 و ايحرص بر دن ٢يرزوآکنند مردمان مگر  مي نادتي و زامتيق
 ي از حق تعالي را مگر دورشاني ااين حرص دنآ کند مي نادتيز
 . تا چند٤ي تعالحقز  اي در دوريضرور ي بيصبور ٣اه من باهللااذيالع

 :تيب .ي تا کيپرست و خود٥يوا پردازه و يزارآحق 

ــودکثيحــد ــت و خودي ک   يپرس
 

  ي بود و مست   ي کن کان خمار   اهر
 

 و از تو حق ٦ اجل در رسد و در بستر مرگ در کشدکي پهناگا
رت هلْ طه ني ِسِنقيرت منظَر الْخلَاه طَي عبِداي  بپرسدهواسط ي بيتعال
نيظَِرم اعاي ِفةسمي اَفَنتکرمر ه ظاي من پاک داشتة بند٧ي ايعني  ع

 ي پاک داشتهست که اآي .ن منظر خلق استآ ها که خود را سال
موم و ه ٩ از اقذارساعت کين منظر من است؟ آ ه خود را ک٨باطن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديادن: س  .1
  .آرزو ندارد: س  .2
  . نداردمنها: س  .3
  .ي تعاليخدا: الف  .4
  .يپرور: ب و ک  .5
  .در بستر موت در افگند: خ  .6
  . ندارديا: الف و س  .7
  .دل: ب  .8
  .قرار: رار؛ خفا: س  .9



  ٩٢  الغربا انيس

 ه پس در چ. مارياز لوث غ  وهفي جياي دنمحبتغموم و حرص و 
 ري از پ. جوابيي گوه خطاب چني در ا.ود عمر خيصرف کرد
 :يرباع .ست ا سماعي رباعنيخود ا ريدستگ

  ي بـاز  ي ببـاز  ١ه کـرد  ه عمر تب  يا
 

  ي بـاز  ي بباز ٢ه کرد ه گن ه گون صد
 

  انسـ آسان  آ ي کرد دي سپ ي مو مه
 

  ي بـاز  ي ببـاز  ه کـرد  يه س ه نام مه
 

 .ست اخود سماع ري دستگري از پزي نتي دو بنيو ا

  يي از نکــو٣فــردا بپرســند اگــر
 

  ٤يي گـو  ه چ يا دار ه چ يوردآ هچ
 

  ي روزگـار  يگـذار  مـي  غفلت هب
 

ـ  کردهي در گور خوا  مگر   يار ک
 

 ه دل خود را که بود ک٥مي جسغي و درمي عظفي ح!عزيز من
 و هي و معدن اسرار نامنتا٦هيبط انوار اله و مچون ي جمال بةنآي

 ةفيکن ةفي جياي و حرص دنزنگار حب ه است بيعرش حق تعال
 :تيب .ي گردانهصفا و مزبل ير و ب و بکر مکددي زةشياند هب و يفان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يکرد: نسخة ديگر  .1
  .همان  .2
  .بپرسند فردا: خ  .3
  .چه گوئی چهاداري: س  .4
  . ندارديمجس: ب  .5
  . ندارديانوار اله: س  .6



  االغرب انيس  ٩٣

  ١ رب شد تا درو عـرش خـدا باشـد         اني بن تنت
 

  انين بنآ گردد ٢ مبرزه کين دارآ دل بر   ميتو دا 
 

موم و غموم همال ي را چون فرش پا٣ين عرش حق تعالآو 
 صلّيقول حضرت رسالت  ه و بيساز يعنيال ٤ و اشتغالي دنيايدن
ِمن ؤ قَلْب الْم:وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .ي نپردازوسلّم يه علاهللا

  :مصراع .ه اللَّري غَيه ِفِلجي اَنْ هللا حرمَ اي و حرام عٰلهللاحرم ا
  ٦ استي کسي جاني اه ک٥را کن و بگذي خالهخان

 هديفا ي و ب٧زلهگزاف و  ه بدي گوه کيسخن صاحب شرع
 يه عل اهللاصلّي فرمود .٨ امر استنيدترموکّ و اخبار از شارع دينگو
 محل اسرار و يعني است ي تعالي حرم خدامؤمن دل ه کوسلّم

است و حرام است بر  ٩ي و شوق حق تعالمحبتانوار معرفت و 
  : مصراع.يعال تي خداري درو غدآي دره کي تعاليحرم خدا

  ١٠ کنمروني باهديد با يگريگر جز تو باشد د
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ينيب: س  .1
  .مرض: ک  .2
  . ندارديحق تعال:  ندارد؛ خيتعال: الف و س  .3
  .شغال: س  .4
  .بگذر: نسخة ديگر  .5
  . مصراع ندارينا: س  .6
  .هرزه: ک  .7
  .اخبار از اشارع امر است: چنان است که؛ خ: ب  .8
  .ي تعاليخدا: س  .9

  . مصراع نداردينا: س .10



  ٩٤  الغربا انيس

 دي را شامؤمن هست ک انآ اخبار نيازو مقصود صاحب شرع 
 دل ِي و در پاسباندياالين ي تعالي خداريغ ه ب١ خود را دله کديو با
 و نقد وقت او دياي درن٢دلش ه حق بري تا غدي نماهمبالغ ما امکنهم
 :يرباع. دينربا

ـ  ز غوغـا نر هرکـه  يا    بــرويد واه
 

ـ  خلـق ج   بر ـ ان دل بن  ه    بـرو يد وا ه
 

   ز وقـت  جـ  ي نقد ستي ن ري دست فق  بر
 

ـ  گر از دست د    زي ن نآ   ٣ بـرو  يد وا ه
 

 :تيب

   از غوغـا و شـور      افـت ي ي خال هخان
 

ـ نجا ن آ و غوغا کرد و رخت       شور   ٤اده
 

 .دي حق را نشاحق، ريغ ه از حق و شاغل ب٥ غافله کيدل
 :تيب.  گفتهنکآخوش گفت 

   از من حالل استي صد جان بر   اگر
 

  تـو حـرام اسـت      ي زنم ب  دم کي وگر
 

 مخلوق ه و ب٦ي حق تا کريغ هل از حق و شاغل ب غافاتهيه اتهيه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .خود را ندارد: س  .1
  .بر دلش: س  .2
  .ارد ندي رباعينا: س  .3
  . ندارديت بينا: خ و س  .4
  .دل غافل: خ و س  .5
  . ندارديتاک: ب  .6



  االغرب انيس  ٩٥

 و در ١گانگي بي و يجورهم  وي و از خالق دوريگانگي و يکينزد
  : مصراع.٢ تا چندي و سرگردانياضطراب  غفلت،يهت

   جفا رانيخر اآ ست ي حديول
 خي شيعني غفّارن مست شراب شوق حضرت آ ديگو يخوش م

 :٣يمثنو. عطّار نيدالديفر

ـ  فـرق نعمـت    قدم تا    از    اوسـت  ياه
 

   دوست ياه  نعمت شيخو با ه د هعرض
 

   و نـاز   صـد عـزّ    بـا  ٤ ترا پـرورد   حق
 

ـ ينـادان   زتـو  ـ غ ه ب    بـاز ه مانـد ٥رشي
 

ـ   ازي بـــدانتــا    اي ه دور افتـــادهکـ
 

ــدادر ــاد يي ج ــبور افت ــس ص   اي  ه ب
 

  و اتخذُوافاًي اَضاين الدي کُونوا ِفوسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب
الْماِجدسقَوتاًي بکُم اَلرا قُلُوبوودع ة و کَا ووا لبوفَکَّرالت وا واَکْثَر  
  خطابوسلّم يه عل اهللاصلّي فرمود ٦غامبري پ.واءه الْتخلَفْونَ ِبکُمال
 و  را مقراي دنيعنيمان ه ماي در دندي باشيعنيت ام٧ه باي هصحاب به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ي و مهجوريدور: الف  .1
  .يگردانسردر غفلت تا چند : ب  .2
  .ياتاب: ک  .3
  .پرورده: س  .4
  .يريبغ: کس و   .5
  .رسول: الف  .6
  .بر: خ وک و س  .7



  ٩٦  الغربا انيس

 ي اصراف و فضولايدن ه و بدي مبندايدن ه و دل ب١دي خود نسازمأواي
 اکتفا البدي و ٥ي ضروره بلک٤دي نبا٣ي فضول٢مان راه مه کديمکن
 ديري مساجد را مالزم گيعني ٦اه مساجد را خانديري و بگدينما
 اري و بس٧ي خود را نرمهاي دل دي و عادت کنهمچون مالزمت خانه
 ١٠ و بکجا٩ديي از کجاه کدي کناري بسهشي انديعني ٨تفکّر ديکن
 مشغول ١١هچ ه و بهک ه و بديا هجور مانده دور و مه و از کديا هافتاد
 ١٢ه عمر در چية و سرماديا ه شدهديفرآ ه چي و براديا هگشت
 ه و از مطلوب چدآي ه حاصل کرده و از مقصود چديا هديگذران
 خوش گفت ه چ.دي کنيه گر١٣اري ماتم بسنيا  پس درديآ هافتينشان 
 :١٤تيب.  گفتهنکآ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يدمساز: س  .1
  .را ندارد: س  .2
  .فضول: الف و خ  .3
  .نباشد: ب  .4
  .يبضرور: س  .5
  .خانه: ب و س  .6
  .يبنرم: ب و خ  .7
  .فکر: ک  .8
  .يدا از کجا آمده: ب  .9

  .کجا با: س .10
  .بچه و بکه: ب .11
  بچه: ب .12
  . نداردياربس: ک .13
  .نظم: الف .14



  االغرب انيس  ٩٧

  يثيم حـد  ه مقصود نشد ف   ة نکت از
 

  ١مي بمانـد  کـار  ي ب ايدنال  و نيالد
 

 ياهرزوآند و سرگردان نگرداند شما را ک افهر اختالف ند
 :هقطع .شما

  بـانم ي در خلوت چـرا سـر در گر        ه ک يخبردار
 

ـ  را در  قتي طر يامعم ـ  ني ـ ه ه تخت    خـوانم  ٢يم
  

ـ    هشي اند نيدر    موجـودم هرچـ ه از به فرسـودم ک
 

  ٣جـانم   دل وني است ازي چهودم چ  چونم کجا ب   ما  يک
 

 از خمار  ويگردان سر٤وتهوا و شه داني در ماتهيه اتهيه
از کدورت   وي فانيايموم و غموم دنهاز   و٥يرانيشراب غفلت ح

 رتي حيهت  و دريشاني پريعنياز کردار و گفتار ال  و٦ينفسان
 و احوال خود  بد٧اقوال افعال و از  ويدوست زندگان ي و بيرانيح
 .راعطّ نيالددي فرخي ش٩الوقت خي شديگو ي خوش م٨چند  تايمانيپش
 :يمثنو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يم بماندينکارا: س  .1
  .ينهم: خ  .2
  . قطعه نداردينا: س  .3
  .شهوات: خ و س  .4
  . نداردنييرااز خمار شراب غفلت ح: س  .5
  . نداردياز کدورت نفسان: الف و ب و خ  .6
  .اقوال و افعال: ب  .7
  .يمانيتا چندم پش: الف  .8
  .الوقت ندارد يخش: الف  .9



  ٩٨  الغربا انيس

ـ    يا ـ  در در  ه ز غفلت غرق   زآ ياي
 

   تـو بـاز    يمان مي ١ه از ک  يندان مي
 

ــ دو عــالم در لبــاس تعزرهــ   تي
 

  تيدر معـص   بارند و تـو    مي اشک
 

 هللاوِانَّ ا ةر خضة حلْواي ِانَّ الدن:وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب
 و نيري شاي دنيدرست ه بيعني . تعلَمونَفي ک٢َِظر ناايهمستخِلفَکُم ِف

  رايکي يعني مستخلف شماست يتعال ي و خدا٣و دلرباست بايز
 ايدر دن ٥ديجاو  راي و کس٤ردآ مي  رايگري دي ويجا هبرد و ب مي
 ه و بد ککي از ن٦ظر عمل شماست ناي تعالي پس خدا.گذارد ينم

 دي را شامؤمن هک  بدان. است٧ حثّثي حدني ا.دي عمل کنهچگون
 ه دون کياي دنيي و دلرباييبايوات و زهات و شلذّ ه به ک٨ديبا و

 وجود او بود وخر ناآ بود او .٩منظر او سراب و مسکن او خراب
  ر او چونهخر چون حنظل تلخ و ظاآ او ينيريخر معدوم و شآ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .کز که: س  .1
  فناظر: ک و خ  .2
  دلبر است: خ  .3
  .دهد ي ميگري او ديجا: ب  .4
  . ندارديدجاو: الف  .5
  .ناظر شما ست: س  .6
  .حس: س  .7
  .يدشا و يدبا: الف  .8
  .خراب است: خ  .9



  االغرب انيس  ٩٩

 عاقل چ هي.١ حنظل زشتباطن او چون باطنو  باظاهر حنظل زي
 و مکر او نرست دياز ق ٢هرگز غافل چهي و ستي ندر ويدل  هرگز

  و مسکن خودمأواي  وآن را٤دومغرور نش  وهفتي فر٣او  به داناجهيو 
 :تي ب.٥ نپردازدي وييبا و دلرييبايز هنسازد و ب

   نتوان نشست  ي زندان بس  ني در چون
 

   هـست هرچه را باز کش از      نشتيخو
 

 :ديمافر ي مگري ديبزرگ

  ٦يگـذر ه ر  آن تـو در    چو ربـاط   ايدن
 

ــزن ــر اره ــج ف   ٧يوان نبــرا درو رن
 

ـ  و دن ي مـرد مـسافر    تو   ربـاط   چـو اي
 

  ٨ي سـفر  ين تو مرد  باط چو  ز ر  بگذر
 

  کَزاِداي بلَاغَ اَحِدکُم ِمن الدنکُنيِل: وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب
 از يکي ٩تي فرمود کو باشد کفاوسلّم يه عل اهللاصلّي غامبري پ.ِکبالرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يرباطل حنظله گلوگ: خ  .1
  .هرگز ندارد: الف و س  .2
  .او ندارد  دانا بهيچه: س  .3
  .نشد: خ  .4
  . نپردازد، نداردي وي و دلربائيبائيبز: س  .5
  .يما درو رهگذر: خ  .6
  .يمبر: خ و ک  .7
  .يمرد سفر: خ وک  .8
  . کو که بسنده کنديعني:  خيت؛کو که باشد کفا: ک  .9



  ١٠٠  الغربا انيس

 تي مقدار کفايگذره سوار ر٢يعني سوار ة توش١مچوه ايشما از دن
 وشما زدهيپر البدي ريغ  وياز فضول  وزديوآ در فتراک البدي و
 و دي در سفره چنانچدي اکتفا کنالبدي و ي ضرورمقدار به اي در دنزين
 احتراز البدي ري و غي از فضوله کدي باي گذرهو را ٣دي گذرهرا
 يه عل اهللاصلّي قال النيب .ديگرانبار مساز را  خودزيو شما ن .٤دينما

 ِلک الْمثْقَلُونَاٰهَ و الْمخفَّفُونَ يدم نجِنآ اِابني  تعايل عن اهللااي حاکوسلّم
 گران ٥ گشتندالکهفتند سبکباران و اينجات  !دمآ فرزند ي ايعني

دم آ ِابِن ايٰ ٦ تعايلهللا عِن ااًي حاِکوسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .باران
 وسلّم يه عل اهللاي صلّول رس.کيطِْغي و اَنت تطْلُب ماکيکِْفيِعندک ما 

  ترا٧ کندتي کفاه کست ي تو مقدارکينزد! دمآ فرزندان ي ا:فرمود
قال  .رد تراآ اني و عصيفرمان ي در ب٨ه کيار مقديکن يو تو طلب م

 .ه ِبما اَتاهَ اللَّهقْنعي  ِلمن رِزق ِکفَافَاً ويطُوب: ٩الم والسةلوالص يه علالنيب
 رزق ه را کي خنک باد مر کس: فرمودوسلّم يه عل اهللاصلّيرسول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .همچون: خ و ک  .1
  . چنانچهيعني: خ چنانچه؛: س  .2
  .يد ايلدر صدد رح:ب و خ  .3
  .يداحتراز کن: ب  .4
  .شدند: خ و س  .5
  .ي اهللا تعالي صليبقا النّ: س  .6
  . استيتمقدار کفا: س  .7
  . که ازوياديمقدار ز: ب  .8
  .م وسلّيه اهللا عليصل: الف  .9



  االغرب انيس  ١٠١

 ي خدا٢ و قناعت کناند.تي و کفاالبديرا مقدار   او١دو شهداد
 .را  است اوه داده کيچيز به او را يعالت

 يخدا ه بي و بدانيت قناعت بچش و عزّلذّتاگر  !من زيعز
 را اي و حاصل دنياري فرو ن٤نيطسال  بطمع سر بههرگز ه ک٣خدا

 :تيب ٥ييجون

  يبچش اي  ه نوال اني ز خوان گدا   اگر
 

  را ر سـلطان  زاه ي نشمار اي  هحب هب
 

 :ديمافر ي مگري ديبزرگ

  ست ي و کنج قناعت ملک    يزادگآ نجگ
 

  ٦را  نـشود سـلطان    رسي م ريشمش ه ب هک
 

 :تيب .شاني درويتمه يعال با قناعت است اني از خوان گدامراد

ـ مد درو آ قبول   ه ک نجاآ   را  مـسلمان  شي
 

  ٧را مانيرزد صد ملک سل   ا مي ن ه حب کي
 

   اي ه بلنگوتاي بستر عورت اي هنان پار ه به کستين نآقناعت 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .داده شد: ک  .1
  .دهد: خ ب و  .2
  .خدا ندارد: س  .3
  .بسلطان: الف  .4
  .جوي نشماريب: ب و ک  .5
  . ندارديت بينا: ب  .6
  .يمانيسل: ک  .7



  ١٠٢  الغربا انيس

 و محبت و ٢ بذکرهست ک انآ قناعت ه بلکيتفا کن اک١بآ ةزکو هب
 و قدم ي نکن٤ التفاتنيکون ه و بياکتفا کن ٣حق ه و بيشوق حق تعال

  اهللاصلّي قال النيب .ي زنوسلّم يه عل اهللاصلّيع حضرت رسالت بااتّ بر
 وهکُم و ِلبعضعيني ي ِل لَکُم والْموٰيلي لَکُم والْعقْٰباي اَلدن.٥وسلّم يهعل

 .٦ي و ِلتاِبِعي ِلِمنونَ و موٰيلؤ الْممه ِلبعضکُم عيني لَکُم يالْکَاِفرونَ و الْعقْٰب
 :هقطع

ـ  او مگو  ثي خلق حـد   يا   ديي
  بر  برو ي رشک و حسد بر    گر

  

  همـه شـاهدان شـما را       يباق
ـ  رشـک بدسـت انب     ٧نيا   راا  ي

  

.Ì�ä :يل تعاقال اهللا øŒ $#uρ zΝó™$# y7În/u‘ ö≅ −Gu;s? uρ Ïµø‹s9Î) Wξ‹ÏFö;s?فرمود ي حق تعال.٨ 
 خدا ري و انقطاع کن از غ٩خود نام پروردگار !صمحمد يد کن ااي

 ليو نظر م ١٠ي نکنايدن هب  التفاتهرگز ه کيانقطاع . خدايسو
ÎoΤ’:  خبر داد١١وسلّم يه عل اهللاصلّي رسول خدا .يفگني ننيکون هب Î) 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بکوزة آب ندارد: خ و س  .1
  .بذکر دوست: ب  .2
  .بحق ندارد: س  .3
  .التفات و اکتفا:  خي؛اکتف: س  .4
  . السالميهقال رسول عل: س  .5
  . ندارديلتابع…  بعضکميعني: س و خ  .6
  .ينک: ک  .7
  .۸ يةآ: ل سوره المزم:القرآن  .8
  .تو: ب  .9

  . خداي خدا سويراز غ: الف .10
  .گفت: ب .11



  االغرب انيس  ١٠٣

àMôγ§_uρ }‘Îγô_uρ “ Ï%©#Ï9 t�sÜ sù ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# š⇓ö‘F{$#uρ $ Zÿ‹ÏΖ ym ( !$ tΒuρ O$ tΡ r& š∅ÏΒ 

šÏ.Î�ô³ßϑ ø9$#سمان و آخالق  ه و ب٢دمي گردانري از غي من رويعني .١
 ي در بندگ٣هک کسان نآ  من ازستميوردم، مسلمان شدم و نآ نيزم

 حضرت رسالت .اند هدي گردانکي را شر٤ري غي خدامحبتطلب و 
 مرن اآاو بود   بره کيامر .ان استمؤمن ي مقتداموسلّ يه عل اهللاصلّي
‘  تعايلهلقول اوافعال و اقوال  باعن است و اتّامؤمن ٥عيبر جم ÏΡθãèÎ7 ¨?$$sù 

 ٰي عله کدي و شادي را بامؤمن ٦پس .ان الزم استمؤمنبر  باعشاتّ
يةقَضاعاکتفا  و٨ودش نٰيعقب ه بي نکند و راضايدن ه التفات ب٧الِْاتِّب  

 ي و درد مول٩ي مولق و شوي مولمحبت و ي بذکر موليمول همگر ب نکند
 :تيب .ي مو ليو لقا

   را نداري د نيرا و د    کافر کفر
  

ــار دردت دل ةذر    راعطّـــ
  

 :تيب

ــراةذر ــدا در دل تـ    درد خـ
  

  ١٠هان حاصل تـرا    دو ج  هتر از هر  ب
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۷۹ يةسورة انعام، آ  .1
  .يمبگردان: الف  .2
  که يکسان آن: ب  .3
  .يريغ: س  .4
  . ندارديعجم: الف و ب  .5
  . لزومير خصوص و غيلمگر بدل: خ  .6
  .االتباع ندارد يةقض: س  .7
  .ودبن: س  .8
  .ي ومحبت و شوق موليذکرمول: س  .9

  . ندارديت بينا: ک و س .10



  ١٠٤  الغربا انيس

 ِمن ي کَفَّاِناهلی اندک کردار ارگفتار،ي خاکسار بسنيت امناجا
 کي ِلقَاة االِخرمي ِمن نِعيک و کَفَّاِنِقو محبِتک و شو ١ ِذکِْرکاي الدنمِِينِع
اويِرضاَلْفَِق ؛اند ه گفتخيمشا .٢کي لَاريِفتي ِالَلْتنلَاي الدٰضيا وقْٰيبيرِبالْع  
 ا،ي دنه چاري زايدن ه التفات نکند بشي درويعني  ِبالْموٰيلا ِالَّيکْتِفياَولَ
 ٤ه چراي زٰيعقب ه نبود بيضرااست و  ٣هفي وکنهفي وجسي و خسيدن
 . است٥ مطلوبريغ  ومقصود ريغ

  اهللاصلّي يبنقال ال .ثي حدني اي را از معني شبلخي شدنديپرس
 هشند کبا نه چرا ابلهک  جواب داد.اه اَلْبلَةلُ الَجنهاَ  اَکْثَر:٦وسلّم يهعل

 .٧معبود اکتفا کنند يعطا نعمت و ه بهگذاشت خود را يمنعم و معط
 مطلوب و  او مقصود و٩هچ راي زيلمو هب  نکند مگره بسند٨عاقل
 :يرباع.  گفتهنکآ خوش گفت . است١٠معبود

  ارنـد خـرت بي   و آ  ١١يين د گر
  ميفروشـ    خود نمي  وسفي ما

  

   دوست بگذاررهر دو بگي نيک
  هـدار  خـود نگ   هاي سـ  مي س تو

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وذکرک: س  .1
  .رضاوکلقاوک و : خ و س  .2
  . ندارديفه کنيفةج:ب  .3
  .يراکهز: ب  .4
  . معبوديرغ: خ  .5
  .المالس يهعل: س  .6
  .اکتفا و پسنده کند: الف  .7
  .يصوف:  سير؛فق: ب  .8
  .يراکهز: ب  .9

  .مقصود و معبود: ک .10
  .ايدن: ک و خ .11



  االغرب انيس  ١٠٥

 و ١هللاا ِبا ِالَّةاقُوحولَ ولَ الةبقو شي دلرشيودر  خدايخدا هب
ت مه ٣ نظرهش اگر گوٰي حق تعالمحبت و ٢ و شوقتيتقو هب
 :تيب.  بوديع کاذب و مد٤لبانطا ة اندازد در زمرنيکون هب

  خرند مين جو کي هر دو کون ب   ه ه ک يقوم
 

ــا ــ دنمحبــت دم از شاني ــد٥ کجــااي    زنن
 

 را يزيچره .ستي ک٨ن قومآ و مرد ستيچ ٧ن قومآ نشان ٦ه کيدان
، ١٠ن نبوداهن نشان و برآر کرا ه . است٩ره بايانهبر و ره ظاينشان

د ه بود کيعکاذب و مدمقبول و محمود ل،يدل ي بي دعومجر 
 :يمثنو .ستين

ـ  ي کـرد  يدعو ـ  با لـت يمـا دل   ه ب   دي
 

ـ  با ١١لـت يق خل  شـو  ,ي موس رهم   دي
 

ـ ن  آ صـحبت    گر ـ  با لـت ي جل اري   دي
 

ـ  بالتي سبه و تن و جان جمل مال   ١٢دي
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يم العظيهللا العل با: خ  .1
  .شوق ندارد: س  .2
  .گوشه چشم نظر: خ  .3
  .صادقان: خ  .4
  .چرا: ب  .5
  .که ندارد: س  .6
  . از آن قومينشان: س  .7
  .قوم ندارد: س  .8
  .هر  باي ظاهر و برهانيشان بر ايزيهر چ: هر؛ خ نشان ظاهر و برهان با: ب  .9

  .نباشد: خ .10
  .يلتجل: الف .11
  . المتنيکذا ف .12



  ١٠٦  الغربا انيس

اي در دنهمواره ١ اوهنست کآل نشان اوو متح مضطر ةديد با ري 
 ه و چارهليزار حه ه باي بود و از دن٢و دل خراب در اضطراب بآپر

  :تيب .دي گوتي بنيسوز جگر ا و از ٣دجوي خالص خود
  ي بنـد  ي پا ٤ريجز تح   دل را  هن

  

  ييشاگـ ا دل جز تمنّ   جان را  هن
  

 :تيب . تکرار٥م کنده تي بنيم روزگار امات هدرد دل و ب هب و

   خاک بگـذرم   ة از کر  هنکآ ي پا ين
 

   افالک بـردرم   ة پرد هنکآ دست   ين
 

  ٦رام و قرارآ دوست ريغ ه بنين از کوزي چچهي ه بهنکآ گرينشان د
 ومال و ٧ننگرد و جان و دل  چشمةان را بگوشهر دو جه و ردينگ
 حق دل ريغ هو ب در بازد ٩ي طلب موله در راهت و جا و عز٨ّتن
 :تيب .سازد ١٠خود زبان حال ورد ه بتي بنيازد و اد نپريچيز به

  مــا رانــد هان دهــر دو جهــ گــر
 

  ميري ما فق  ستي ن ١١ وصل تو  چون
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .او ندارد: ب و خ  .1
  .در اضطراب حال: حال ندارد؛ خ: س  .2
  .خواهد: الف  .3
  .يزيجز تو چ: ب و ک  .4
  .کن تکرار يهم: ب  .5
  .قرار و آرام: س  .6
  .ودل ندارد: س  .7
  .تن ندارد: الف و خ  .8
  .دوست: خ و س و ک  .9

  .خود ندارد: ب .10
  .وصلت تو: الف .11



  االغرب انيس  ١٠٧

  و بنده جست٢ه مراد ن١نيکون ه بلياز م  وه خود رستياز خود و
 ٥تياز صفات بشر  وه دلش تافت٤ برهي و انوار ال٣ه گسستاهللا يسوما

 ٨بکر ي ابنيمؤمنالريصفت ام هف بصو و مو٧ه و فنا شد٦هتفايخالص 
در حق او صل مقبول رسوه که گشته عنٰي تعال اهللاي رضقيصد 

 ي ِالَنظُري الْارِض فَلَهج وي علَيِشمي ِتي مي ِالَوارظُنْ تنمن اَراد اَ :فرمود
 بر گردد ي مه را کهد بنگرد مرهد که خواهرکه يعني هفَ قَحايِابن اَِب
 .ه عن اهللاي رضقيبکر صد ي ابي پس گو، بنگرد سوني زميرو

 را ايواثق دن غبلّمحکم خبر مخبر صادق و  ه بهنکآ گرينشان د
 و مسکن را مقر و او  خود پنداردشي عشدت سال و زندان و قحط
لوف أنس و م و زخارف او التفات نکند و مونتيز هخود نداند و ب
 غرور سرور و همنکر بود و ب  ومتنفّر از او هارموهخود نسازد و 

سبب نجات از زندان و  اي دنمفارقتمغرور نشود و   مسرور و٩يو
 يه علقال النيب . خود شماردشي عشدت و ١٠سال ص از قحطخال

 هنالسجِنَ و الس  فَاِرقاي فَِاذَا فَاِرق الدنةِمن و ِسنؤ ِسجن الْماياَلدن :السالم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ين کونيدانم:  خين؛ کونيلم: ب  .1
  .مردانه ندارد: س  .2
  .شکسته: س  .3
  .به: الف  .4
  .يتصفت بشر: س  .5
  . ندارديافتهالص خ: س  .6
  . شديفان: فنا شد؛ ک: س  .7
  .بکر ابا: الف  .8
  .او: ب  .9

  .سال خالص قحط: الف .10



  ١٠٨  الغربا انيس

 پس . اوستشي عشدتسال و  و قحط ١ استمؤمن زندان ايدن
سال  قحط  زندان را و٢ را، مفارقت کنداي کند دنمفارقت مؤمنچون 

 :ثي حدني بدالسالم يه کرد رسول عليه تنب.٣ راشي عشدتو را 
 و اياز دن  و وحشت وتهياکر  با اي در دنهمواره ه کدي را بامؤمن
 :تيب .باشد ٥حترزو م متنفّر ٤اي دنيابنا

  رشـک برنـد     برو هن قدر ندارد ک   آ ٦ييدن
 

ـ عدمش راغم ب    و وجود ا  ب    خورنـد  هوديه
 

   خـاک  ي مـشت  ني نکردند بـد   هک نناآ نظر
 

   صاحب نظرنـد هان داد ک  انصاف تو  الحق
 

   خلــقي انفــاس بدانــستمــتي قيشــککا
 

  ٨ شـمرند  مـت يغن ٧ ماننـد  ه چند ک  يدم تا
 

  دد شـ  ه خلل خوا  ه البتّ ه ک تس يي سرا نيا
 

   دگرنـد  ي در بنـد سـرا     هن قوم ک  آ خنک
 

 دور و ه افتاد٩از وطن و محبوب خود جوره و مبي غرمؤمن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .است ندارد: س  .1
  . را، مفارقت کند ندارديادن: س  .2
  .را ندارد: خ؛  را ندارديشوشدت ع: س  .3
  . نداريا دنيابنا: س  .4
  .متحذر: ؛ برمتحز: الف  .5
  .يادن: ک  .6
  .ارندد:  کيند؛آ: ب  .7
  . ندارديت بينا: ک و س  .8
  .خود ندارد: ب  .9



  االغرب انيس  ١٠٩

 هچاري ب.ه نيدشمن مشغول شدن راض ه دوست را بور،ي غيحق تعال
 و دياي راست نايند ي باي کار دناند ه گفتهک ,ه نهر چااي را از دنبيغر

 :ي تعاله قول:دي فرمارتي از کمال غيحق تعال ¨Β tβ%x. ß‰ƒÌ�ãƒ s's# Å_$ yèø9$# 

$ uΖù=¤ftã …çµs9 $yγŠÏù $ tΒ â!$ t±nΣ yϑÏ9 ß‰ƒÌ�œΡ ¢Ο èO $ oΨù=yèy_ …çµs9 tΛ © yγy_ $ yγ8n=óÁtƒ $ YΒθãΒ õ‹tΒ 

#Y‘θãmô‰̈Βيب .١ِض:  تعايل عن اهللااي حاکوسلّم يه عل اهللاصلّي قال النن ريم 
نا ِبدنا لَهايعلْنجاه عن٢ه م صاَو ا ِالَواه يهلْنِلهوي وا ةالْفُرقَ کُنوهقَص 
 شود از ما ي راضهرکه ه کديفرما ي مٰي حق تعال.هوا ماميوالْجِح

از غم   ما وياز طلب و جستجو اکتفا کند و ايدن ه بيعني ايدن هب
 ،ي ويوزرآرا   اومهي دليجران ما بازماند تعجهتم صال و ماو

  او و دوزختياه ما بود نييجدا کني ولي و٣وته بدو شميبرسان
 هي و زيمد قساوت سرهي و زي شقاوت ابدهي ز. اويبود جا
 هين و زايپا ي ب٤ حسرتهيجران و زه ماتم هيدرمان و ز يدرد ب

 يايدن ه و بيجور مانه دور و مٰيز حق تعال اهوان کا فر٥خسارت
 امکان گذاشتن ه ن،ي وا٨انزاره يوا .٧ي شو٦ مسرور و مغروريفان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مدحوراً ندارد: ؛ س۱۸ يةآ: ء االسراةسور: القرآن  .1
  .يتمناه: ب  .2
  .شهوات: برو لذات و شهوات او؛ خ: س  .3
  .يحسرت: ب  .4
  . ونقصانةخسار: خسران؛ خ: ب  .5
  .مغرور و مسرور: س  .6
  . ندارديشو: خ  .7
  .هزار: خ  .8



  ١١٠  الغربا انيس

 :تيب .ٰيمول هب وستني پلي سبه نايند

   بودن ي رو ي شدن ن  ي را ين
  

   و مـا گرفتـار     وري غ معشوق
  

 شي عشدتوطن و محبوب خود نرسد، در  ه ببي غر١همادام ک
 و ٢ و جگر پالودندنيشامآا درخون هگون بود و روزو عذاب گونا

 :تي ب.٣ باشددنياز درد دل نال  ودنيطپ ا دره شب

   دردمنــد فــراقه کــه دانــه چــه خفتــبنــاز
 

ـ الخصوص غر  ي شب گذراند عل   هچگون   بي
 

دم در رحم مادر آ ي چون جان بنهکتاب مسطور است ک در
 ي سزاهک نا اشارات بد.گردد ي او مي غذاضي، خون ح٤ديآ يمدر
 خون خوردن و جگر پالودن است تا از وطن خود ٥جران محبوبه

 و ديشدا انواع هب  ماندهيجور خواهدور و از محبوب خود م
 جگر خون ه لحظره و ٦دمان هي و رنج گرفتار خوامشقّتگوناگون 

 :تيب .د شده خواحوني جهديو د

   صد بار٧روزي هه ب را کي دلابيدر
  

ـ ٨گرز ج و با  شود ي م خون   دبنـد  ي م
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .تن الميکذا ف  .1
  .جگر ها بآه پالودن: س  .2
  .باشد ندارد: الف  .3
  .يددر آ: الف: يد درآيم: س  .4
  .هجران و فراق: الف  .5
  .دبر يخواه: الف  .6
  .يکدمب: خ  .7
  .بار دگر: الف  .8



  االغرب انيس  ١١١

 چون قدر وصال و قرب ندانست محبوب در فراقش يرآ
 تاب داد و بيانواع مصا ه و ب٢جران گداختهتش آ هو ب ١انداخت

 :تيب .٣وردآبر اديتا فر ديتاب گردان يب

  ميان نـشناخت ه جان ج  ٤ چو قدر وصل تو    ما
 

ــال ــداخت ه ةجــرم در بوت ــو بگ ــران ت   ميج
 

 همه شکر او ه کاي زندان دنشدت در يتجور مده و مبيغر
 برباد، ٥همه او ادي و بندادي بهمهر و داد او ه قهمهر و لطف او هز

 مطلوب ه سبب قطع وصول ب,ن بوددرما ي و درد او بانيپا ي او بهاندو
 در ي و خداع واز مکر  عاقل. محبوبيو وجود او موجب مانع لقا

 و ٦ کبابهشد از اوا هجگر زبون، ه شداز اوطشت خون و غافل 
و مست و ادرو اضطراب و غافل در را   عاقل.بآ پر از اوا ه هديد

 کلمات بر زبان ني و اهخراب و عاقل درو محبوس و مضطر ماند
 .نيرا مضطَه و خرجناَ ِمننيِري متِحايه و کُنا ِفهني کَاِراي و دخلْنا الدن:هاندر
 از گلستان وصال و از يعني تهيکرا ه باي در دنميمدآ در يعني

 و ٨هاکرا ه باي در قفس تن و زندان دن٧ قرب ذوالجالليصحرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .در فراق انداخت: ک  .1
  .بآتش هجرانش گداخت: خ  .2
  . از نهاد برآورديادفر: خ و ک  .3
  .وصلت: خ و س  .4
  .ه نداردهم: س خ و  .5
  .از او کباب شده: ب  .6
  .ذوالجالل ندارد: ب و خ و س  .7
  .قفس زندان باکراه: س  .8



  ١١٢  الغربا انيس

 ه نه ک١مي مانداي زندان دن دررتيزاران حه ه و بميمدآ درآهزاران ه هب
 لي سبه جستن از خود و نة چاره و ن٢اي رستن از زندان دنةليح
 جان .ارياخت يضطرار با هب ٤اي از دنميمدآ روني، و ب٣يمول ه بوستنيپ

 ي وقت.همدآ تن دري و در رگ و پ٥ه شديانستؤ و ميتن، الفت بارا 
 يان تلخرن مضطآ و ٨ کشندشدت و ٧عنف ه فرشتگان جان را ب٦هک

 مدن جان مضطرآ روني، چرا وقت ب١٠جان کندن چشند ٩ديو شدا
 ِلم لَيِعندالْموِت فَِق ١١يبِکي ه ِانه عن اهللايرض هريره  عن ايبيرو .نباشد
 قَالَ وسلّم يه علَ اهللاي صلَّهللا و قَد سِمعت عن رسولَ اي فَقَالَ ِلم لَااُبِکيتبِک

 وتِانَّ الْمدِخ ِف اَشالطَّب ريِمنوالْقَطِْع  ١٢ الْقُد ِمن داَش باو دعب اِر وشنلْم
 ه کردتيروا .ة درجنيوٍل اَشد ِمن الْموِت ِبسبِعهوال کُلَّ هالْموِت سبعونَ 

 کيکرد نزد ي ميهاو گر هک يدرست ه به عن اهللاي رضهريره يشد از اب
 نکنم يه چرا گر: گفت.١٣يکن ي ميه چرا گر.شد هدي پس پرس.مرگ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يما مانده: ب  .1
  . ندارديادن: خ و س  .2
  .بدوست: ب و خ  .3
  .يا آمدن بدنيرونب: ب  .4
  .شد: س  .5
  . ندارديکهوقت: الف و خ و س  .6
  .بعشق: س  .7
  .کشنده: س  .8
  . ندارديدشدا: س  .9

  .شدچ: س .10
  .يبک: الف و س .11
  .ي قدوريف: س .12
  .يريبگ: س .13



  االغرب انيس  ١١٣

تر است  مرگ سخت هک يدرست هام ب هدي شنيتعال ي از رسول خداهک
 ٢هرا ه بهنکآتر است از   و بپزند و سخت١رندآدر گي در دهنکآاز 

تر است از مرگ   سختيولهر ه .اند ولهفتاد هببرند و بعد از مرگ 
 :يباعر .هفتاد درجه هب

   خرگـوش شـود  ريش مرگ  بتهي از
 

ـ  يوش ب ه ز    جانِ ايگو   وش شـود  ه
 

ـ  هن بند  آ  بر ي وا يا    دردادن جـان  ه ک
 

ــار ــگفت ــوده ش ــوش ش   ادتش فرام
 

ند ها نه ه مرگ بر کودي از شداه ذرکيام اگر  هديو در کتاب د
 ه کيدمآ هچاري و بارد،ي طاقت نه شوند و کوزي ناچ٣اه ه کوهمه

 ي براه است ن٥ و رنج و محنتمشقّت و شدت ي برا٤يخلقت و
$ ô‰s)s9 :٧ تعايلقال اهللا .٦ي و راحتيسانآتن  uΖø)n=yz z≈|¡ΣM}$# ’ Îû >‰t6x.حق ٨ 
 ٩ ماهک يدرست ه ب. الم و قدديکأسوگند و ت با ديفرما ي ميتعال
 . و راحتيسانآ تن ي براه نمشقّت رنج و ي را براانيدمآ ميا هديفرآ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . غله درآرنديگدر د: اندازند؛ خ: س  .1
  .پاره پاره ببرند: بآره ندارد؛ خ: س  .2
  .ها ندارد کوه: س  .3
  . ندارديو: س  .4
  .ت محنت و شديبرا: خ و س  .5
  . و راحتيشآسا: ک  .6
  .يالنب قال: س  .7
  .۴ يةسورة بلد؛ آ  .8
  .داردما ن: س  .9



  ١١٤  الغربا انيس

 .٢ستي نهن چار خون خوردن و جگر پالود١ را جزيدمآ هچار يب
  :تيب

ـ  هر بي  ب دميآ ـ  را ن  يغم   ستي
  

  ستي را ن  دمي در گل جز آ    يپا
  

 از زندان ٤سکرات و غمرات موت  ودي شدادنيچش ٣چون بعد
 در قفس تنگ و ديآ روني بتهيزار وحشت و کراهصد   با ايدن
 هن و ماران بود،٥نن مسکن کرمان و کژدماآ ه کديآ گور درکيتار
 نمودار يي روشناهافروزد و ن  چراغهن ،تابهما هفتاب تابد و نآنجا آ

 در ري قبر مبتال شود و متحة و ضغطريال منکر و نکؤشود و در س
 اَو ة الْجناِضي من ِرةاَلْقَبر روض: الم السيه علقال النيب .٦عذاب ماند

فْرةحفْرح ة ِمنالن ايشت ه بياه ه از روضيا ه قبر روضيعني اِنري 
 ٩ قَالَهِان ٨مانْي عن مقَاِتلْ ِبن سلَيرو .٧ دوزخياه  از روزنيوزنر

بوکْتري ِفموا ةا التم ٍمي ِمنِالّو  رالْقَباِديا وينا بي اَنتدو١٠ الد، ا بياَنت 
ةالظُّلْم،ا بي اَنتر١١ة الْحس، ا بياَنتشحا اَ،ة الْوني بتلَ ِف التخد نم ،ابيهر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بجز: ب  .1
  .نه: س  .2
  .بعد ندارد: س  .3
  .مرگ: س  .4
  .گزندگان: خ  .5
  . قبر مبتال شوديدر دشوار: خ  .6
  . بهشتيها  از باغيچه باغيا دوزخ يها  از روزنيقبر روزن: الف  .7
  .مقاتل بن سلمان: س  .8
  .انه قال ندارد: الف و س  .9

  . الدودهيتب: س .10
  . الحسرتيتب: خ .11



  االغرب انيس  ١١٥

 تي روا.اقَمر ولَ الشمسيه ما طَلَعت ِفتي اَنا ب.ةمٰي الْقَوِمي ي ِالَرجخيْلَا
 ه شده نبشت: او گفتهک يدرست ه به کماني شد از مقاتل بن سلهکرد

 من هک ٢کند ي قبر ندا مهنکآ مگر ي روزستي نه ک١تياست در تور
 ة و من خانکمي تارة و من خان٣کرمانم ة وحشتم و من خانةخان

 ٤ در من بازدآي درهرکهام  ه خاکم و من خانةحسرتم و من خان
من نتابد در   برهام ک ه و من خانامتي از من تا روز قدياي نرونيب
 هما ِانه عن اهللاي بن عمر رض عن عبداهللايرو و ٥يتابه ماه و نيفتابآ

 االنفَراِد فَِانْ ة والْوحدة الظُّلْمتي اَنا بةحفْر ٧ت ناداِالَّ ٦ٍتي ِمن مسيقَالَ لَ
 کي فَاَنا علَاًيِانْ کُنت عاِصو ة الرحمکي فَاَناَ علَوِتکٰي حي ِفعاًيکُنت مِط
قْمُ٨ةالن.ا بي اَنلَِني الَِّذتخد نِطي ماًي معجر٩ خ يِمنِمن راً وورسلَِن مخي د 
 ي بن عمر رضعبداهللاز  ١١اند ه کردتي روا.١٠ مثْبوراًي خرجا ِمناًيعاصِْ
را قبر   اوکند يم  نداهنکآ مگر ردي بمه که از مردستي ن,ماه عناهللا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .توريه: ٰيت؛ الف و سرتو: خ  .1
  .ندا کند: س  .2
  .گرمم  .3
  .باز ندارد: الف و ب  .4
  .ي و ماهتابي است بمن آفتابيامدبر ن: س  .5
  .يتما من م: ب  .6
  .يةناد: س  .7
  .ةالتقم: س  .8
  .يخرج: الف  .9

  .منشورا: ب .10
  .کرده شده است: ک .11



  ١١٦  الغربا انيس

 . انفرادمة خانمن ،ام يياه تنة، و من خان٢کمي تارة من خانه ک١او
حمتم و اگر ر  من بر توپس ات،ي در حي بودعيپس اگر تو مط

 هرکهام  ه من خان. من بر تو عذابم٤ پساتيدر ح ٣ي بوديعاص
 هرکه و خوشان و ٥ از من شادانديآ روني بع،ي در من مط دآيدر
  اهللاصلّي يبقال الن .ي از من دوزخديآ روني ب،ي در من عاصدآيدر
 همهن صور دمد  و چو٦ةِخراالاَلْقَبر اَولَ منزٍل ِمن الْمناِزِل : وسلّم يهعل
 محمد مگر ندي گوي نفسيشت نفسه و دبتهي معصوم از غامبرانيپ

 غامبراني په کيي جا.٧دي گويت اميت اموسلّم يه عل اهللاصلّي يمصطف
 و مفلسان چارگانيگاران، بهشت خورند، ما گناه و دبتهيمعصوم 

 .٨شياندي بکوين. د بوده حال خواه و چهره زه را چيهرايپ ي و بيهما يب

   از فعل پرسند و قـول      ه ک ندمآ در
 

  ولهــالعزم را تــن بلــرزد ز اولــو
 

 :تيب
ـ  ده ک ييجا هب ـ شت خورنـد انب ه   اي

 

ـ    تو ـ  ب ي دار ه چـ  ٩ را ه عـذر گن   اي
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . نداردي کهبدرست: س و خ  .1
  .ام يکيتار: خ  .2
  .ةبود: خ  .3
  . پس نداردياتدر ح: س  .4
  .شادمان: ب  .5
  . ندارديث حدينا: س  .6
  .يدفرما: خ  .7
  . ندارديشاند ه بيکون: س  .8
  .گناهان: خ  .9



  االغرب انيس  ١١٧

 در کتاب مسطور ه کي گرمدي حشر و شدابتهي و شدتباز 
 غرق باشند و ١ خود تا شتالنگي در خوي حشر بعضياست از گرم

 مؤمناز لب  ٣ا ام٢ تا زنخيو بعض هني تا سي تا ناف و بعضيبعض
 از گري دبي و مصااند ه گفته کهبي طة کلم٤باال نگذرد از برکت

 ي ندابتهي کتاب و تئال اعمال و قراؤو س ٥صراط حساب و پل
×,ƒÌ� sù ’Îû Ïπ̈Ψ pg ø:$# ×,ƒÌ�sùuρ ’Îû Î��Ïè¡¡9$#بر جان ٨ه کبي و مصادي شدا٧همه ني ا.٦ 

 ي فانيايسرور و غرور دن هفلت ب شقاوت و غتيماست و ما از غا
 و خبر ي ببي مصاني حق شاغل و از ماتم اريغ ه ب,مغرور و مسرور

 :٩ گفتهنکآ خوش گفت .غافل

   صــاحب مــاتمه کــ١١ نبــود١٠شــرط
 

ــماز  ــوغ ــشي خ ــر ي ب ــدخب    باش
 

 يي جداي و سزايبي غرةجي نت١٢بي و نوابيمصا همه نيا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بشتالنگ: الف  .1
  .زنخ: آرنج؛ خ: الف  .2
  .ا نداردام: س  .3
  .ببرکت: الف  .4
  . و حسابيزانصراط و م پل و پل: صراط و حساب؛ خ پل: س  .5
  .۷آيه , ریسوره الشو  .6
  .همه ندارد: س  .7
  .که ندارد: س  .8
  .خوش گفت آنکه گفت ندارد: الف و ب  .9

  …شرط انصاف نبود: الف .10
  .نبود: نباشد؛ خ: الف .11
  .يب و مصايبنوا: الف .12



  ١١٨  الغربا انيس

 ميافتاد يجور نمهخود دور و م ٢ از وطن و محبوب١ اگر.است
 خوش گفت ميشد ي نم٤ مبتال و سزاواربي و مصاديشدا ٣نيبد
 :تيب .٥ گفتهنکآ

  ان در سفرم  ه جان ج  ي تو ا  ي از کو  ه ک تا
 

ــارغ ــال نــ  ف ــ تميالب ــپرم ري ــال را س    ب
 

 .٧ استه شده باال نبشته کتي دو ب٦نر آ بميمدآباز

 :يرباع

  مـا را  ي بوداري دولت و بخت    گر
 

  رامـا   ي مسکن خود قرار بـود   در
 

  ي بر مـا نـزد     ه زمان يگر چشم بد  
 

  ما را  ي کار بود  هر کسان چ  ه ش در
 

 فضل ضيف ه ب٨غُربت کُربت فرقت و حرقت نيچون از ا
 و ميونديوطن خود پ ه ب٩ه و عم نواله جاللت جلّحضرت عزّ

ن آکرم خالق  ه ببي و نوابي و از مصامي محبوب برسيلقا هب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .که اگر: س و خ  .1
  .از محبوب و از وطن خود: خ  .2
  .ينبر: بران؛ س: الف  .3
  .سزاوار ندارد: ب  .4
  .نداردآنکه گفت : س  .5
  .بدان: س و خ  .6
  .نبشته شده: س  .7
  .کُربت حرقت و عزت با  فرقت بايناز: خ  .8
  . نواله نداردجل جالله و عم :س  .9



  االغرب انيس  ١١٩

‰ß :ميي بگوهنگاآ ميابينجات  ١بي و غرابيعجا ôϑptø: $# ¬! ü“Ï%©!$# |= yδøŒ r& 

$ ¨Ψtã tβt“pt ø: $#٢.  
 نجات ه است که ثابت شدلينصوص دال هر چند به!  منزيعز

  اهللاصلّي ٤قال النيب .٣ي حق تعالتيفضل و عنا ه مگر بستيعمل ن هب
 تفَضلَين ا اَاَنت قَالَ وما اَنا ِالَّا  وملَي ِقهکُم عملُ اَحدينِجيا لَ:وسلّم يهعل
بتيب .روشندعمل نف ه را بتي عناهک اند ه گفتير: 

  ٦ چو من اندر طلبش رقص کناننـد    ٥يخلق
 

  کدامست ه ب لشيد و م  ه دوست کرا خوا   تا
 

ـ  عمـل اعتمـاد ن      حـسنِ  باني سـا  رب   ستي
 

ـ  يسعد ـ ز ه ب   ٧ لطـف خـدا رود     يه سـا  ري
 

لوامع ٩نهينصوص قواطع و برا ه به بلکستي ن٨عيا عمل ضاام 
yϑsù tβ%x. (#θ : تعايلقال اهللا .فرض استعمل  ã_ö� tƒ u!$s)Ï9  ÏµÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ ù=sù WξuΚtã 

$ [sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Î�ô³ç„ ÍοyŠ$ t7ÏèÎ/ ÿ ÏµÎn/u‘ #J‰ tnr&تعايلوقال اهللا ١٠ : ¨βÎ) tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديبوغرا:  الفيب؛ و عجايبغرا: ک  .1
  .۳۴آيه , سورة فاطر  .2
  .جل و عال: س  .3
  .اهللا قال رسول: س و خ  .4
  .خلق: ب  .5
  .دوست کسانند: ب  .6
  . ندارديت بينا: س  .7
  .ممتهد: مهمل؛ خ: س  .8
  .ها ت حجين و براهينقواطع تعن: خ  .9

  .۱۱۰ ية آ, الکهفةسور .10



  ١٢٠  الغربا انيس

(#θ è=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ôM tΡ%x. öΝçλ m; àM≈̈Ζ y_ Ä ÷̈ρyŠ ö�Ïÿø9$# »ωâ“ çΡ١.   
 وقَد کُِتب ا اَحٍد ِالَّما ِمنکُم ِمن: وسلّم يه عل اهللاصلّي ٢و قال رسول

دقْعهمدقْعم اِر والن ه ِمننالْج ا  ة ِمنلَ اايقَالُووسلَهللارع ِمدتا ي اَفَلَا ِنعاِبنِکت 
 يه عل اهللاصلّي ٣ فرمود.ه لَِلقخ ِبما سري قَالَ ِاعملُوا فَکُلُّ م.و ندع الْعملَ

 اي از دوزخ ي وي جا٤ استهمگر نبشت  از شماستين: وسلّم
پس ! ي رسول خداي ا:٦ه پس گفتند صحاب.٥شته از بي ويجا

 اگر يعني ٧ عملمياري و ترک نهن نبشتآ برميچرا اعتماد نکن
 هدي فاما را است، پس عمل صالح و حسنات ٨ ما دوزخيجا

 ما را حي و قبايشت است، پس معاصه ما بيجاندارد و اگر 
 .ديمدار  و دست از عمل بازدي عمل بکن١٠ فرمود.٩رد نداانيز

 ه را کيزي چي شود براه کردرسيسان و مآ را يکير ه ١١پس
شت ه بيبرا ١٣ه را کي کسيعني .١٢ است او راه شدهديفرآ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۱۰۷ ية آ, الکهفةسور  .1
  .قال الرسول: قال الرسول؛ خ و: س  .2
  .يغامبرفرمود پ: خ  .3
  .شده است: ب و س  .4
  . دوزخيادر بهشت : خ  .5
  .اصحاب: ب  .6
  .عمل ندارد: س  .7
  .وزخدر د: س  .8
  . ندهديانز: س  .9

  .بعده فرمود: خ .10
  .پس ندارد: ب .11
  .مر او را: خ .12
  . کهيکس: س .13



  االغرب انيس  ١٢١

 گرداند و رسيسان مآشت هل به است او را عمل اه شدهديفرآ
 له است او را عمل اه شدهديفرآ دوزخ ي براه را کيکس

 .١دشو رسيسان مآدوزخ 

Ü=|¡øt : تعايلقال اهللا s†r& ß≈|¡ΡM}$# βr& x8u�øIãƒ “ ´‰ß™پندارند ه چيعني .٢ 
 هل گذاشتمل و معطّه را مشانيا . شوندهوردآ ترک همردمان ک

 ٤د شونعيامر مط ه اگر ب.مي مبتال کنهيو ن امر ه برا شاني اه بلک٣شوند
 .مي سپار٦يهاوه  بها و الَّميرآ در٥شته در بندي اجتناب نماهيو از ن
 . کرددي عمل باهد معلوم شد که و قواعد ممدي اصول مشنيپس بد

ک را تمس . مبطَّن استيامر و قبول رد  وديايعمل کار راست ن ٧يب
ر ه ٩ عمرية سرما.٨ شمارمتي را فرصت و غنزي و اوقات عزد،ينشا
 ١١هک يدان زود متيغن .در شرف زوال است ١٠ه لمحره و هلحظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دگردان ريسم: ب  .1
  .۳۶ ية آ,هيام قةسور  .2
  .بگذارند: خ  .3
  .بامر مامور شوند:  شوند؛ خيبامرآت: الف  .4
  .بهشت به: ب  .5
  . جهنميةهاو به:  دوزخ؛ جيةهاو به: ب  .6
  .يربغ: خ  .7
  .شمار ندارد: شمر؛ خ: ک  .8
  .يزعمر عز: ب  .9

  .هر لحظه و لمحه: خ .10
  . نداردي کهدان زود يمتغن: خ و س .11



  ١٢٢  الغربا انيس

 رسد و کار از دست رود و امکان تدارک ة بغته اجل ناگاکيپ
  :تيب .١نبود
   بکن ي کار رسد ي دستت م  ه ک يا

 

  ٢ کـار  چهي دياين کز تو ن    آ  از شيپ
 

 يه عل اهللاصلّي حضرت رسالت ه مسطور است کحيدر مصاب
 دي او را د.ما گذشته عن اهللاي ابن عمر رض بر عبداهللاي روزوسلّم

 يه عل اهللاصلّي قال رسول اهللا .٣کرد مي را گل مال واريمادر خود د با
: وسلّم يه علَهللا ايفَقَالَ صلَّ .نيفَقَاَل نِط ،٤هللا عبداايذَا ٰهما تصنع : وسلّم
ِگل مال :  گفت ابن عمر.يکن ي مه چيعني مر اَسرع ِمن ٰذِلکاَلْاَ
 ني کار ازوسلّم يه عل اهللاصلّيرسول  گفت . راواري دکنم يم

 اجل کي په ناگا٦ي باشه خاني در گل کار٥ تويعنيتر است  کينزد
  ازه ناساختار ک.٧گور کشد در بستر مرگ در کشد و در ,در رسد

  اهللاي ابن عمر رضقال عبداهللا .ي و حسرت و ندامت خوري روايدن
ء و خذْ تنتِظر الْمسا اَصبحت فَلَااباح و ِاذِظر الصتنتافَلَ تي اَمساِاذ :ماهعن

رِلم ِتکِصح ِمنِضکح ِمن ٰي وواِتکوِتکعمر  ابن گفت عبداهللا. ِلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ندارد امکان تدارک نبود و: س  .1
  . ندارديت بينا: س  .2
  .کرد يخ گل مال م مال ندارد؛: س  .3
  .عبد اهللا ندارديا هذا : خ  .4
  .تو ندارد: س  .5
  .يمشغول باش: خ  که؛يباش: س  .6
  .برسد و در کمند کشد: در گور کشد ندارد؛ ک: الف  .7



  االغرب انيس  ١٢٣

 را و چون ١ انتظار مکن صباحيچون شام کن: ماه عن اهللايرض
 مرض يت خود برا از صحريو بگ  انتظار مکن شام راي کن٢صبح

 ،ي کن٤ چون شاميعني مرگ خود ي خود برااتي از ح٣ريود و بگخ
  چون. صبح مکن انتظاريخرت بردار و براآ ة دار و توشمتيغن

 ي از برا٦دارخرت برآ ةع مگذار و توشين وقت را ضاآ ي کن٥صبح
 اجل در رسد و کي په ناگاهست ک ان احتمالآ هشام مکن انتظار ک

 مرض خود يت خود براز صح اري و بگ،يابي ناي يابي  ن وقتآ
 يله پندار و در عبادت و طاعت کامتي غند رات خو صحيعني
 خود اتي و حي و عبادت کردن نتواني درمان٧ مرضدر ه کاريم
 بعد موت هک ٩ مگذارعي ضا٨ خود رازي دان و اوقات عزمتيغن

صد  با يشاني و پررتي و در حي بر١٠اه  و حسرتيا خوره ندامت
’4 يي گوي عجز و زار١١زاره tAu�ô£ys≈tƒ 4’ n?tã $ tΒ àMÛ§� sù ’Îû É= /Ζy_ «!$#ي وا.١٢ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بامداد: ب و خ  .1
  .همان  .2
  .بگذار: خ  .3
  .يصباح کن: الف  .4
  .بامداد: خ و ب  .5
  .گرد آر: ک  .6
  .بمرض: الف  .7
  .خود را ندارد: خ و س  .8
  .دانمگر: ب  .9

  .حسرت: الف .10
  .هزاران: س .11
  .۵۶آية , سورة زمر .12



  ١٢٤  الغربا انيس

 کردم در طاعت و عبادت ري تقص٢چرا ه کياه ندامت و ١اه حسرت
 ٣ين حسرت و ندامت سود ندارد و فرمان حق تعالآ و ي تعاليخدا

 يخور ي اکنون حسرت و ندامت م.٤%z≈t↔ø9!#u ô‰s%uρ |MøŠ|Átã ã≅ö6s .در رسد
 ري و در طاعت و عبادت ما تقصيدي ورزاني عص٥او در امر م

 ني ا٦ معذرتنيست و زشتر ا ندامتني ندامت انيبدتر .يکرد
 و شر ةمٰي الْقَومي ةشر الندام: وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .معذرت
ِذرعِحةالْم ني حيرضتوتيب . الْم: 

  ٧ است جان بـرادر    نيمه حتينص
 

  ٨ي مکن تـا تـوان     عيات ضا  اوق هک
 

 زيخرت جاآ ة و توشنيمال در کار ده اغفال و ا!عزيز من
فات و آو موانعات در عبادات و طاعات،  ٩ حوادث روزگارهمدار ک

ر و دست از آ در تأمل باني سر در گر. استرالوقوعيمعترضات کث
 هاز ت يپا قْنَا ٰامنَّا و صَدامتي قيدامن عمل امروز باز مدار تا فردا

  : مصراع. و ندامت حاصل نشودجالتنرود و خ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .حسرتا: خ  .1
  .برآنچه: ب  .2
  .ي حق تعاليحضرت بجا: خ  .3
  ۹۱آية , سورة يونس  .4
  .مر ما با: ب  .5
  . معذرت استينمعذرت ا: خ  .6
  .پدر: ب  .7
  .توان: ب  .8
  .حوادث روزگار ندارد: روزگار ندارد؛ خ: الف  .9



  االغرب انيس  ١٢٥

  ١ برادر کار رايکار را باش ا
 اَو عاًيا مِط ِالَّاين اَحدکُم ِمن الدنتِظري ما :وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب

 غامبريت پ گف.رماً مقَنداً اَو موتاً مقِْنداًهمفِْسداً اَو  اَو مرضاً ٢اًي منِساًريفَِق
 مرض مگر اي از شما در دنيکي ديمکن  انتظاروسلّم يه عل اهللاصلّي
 ٤طاعت عبادت و ن درآ  و اززديفساد انگا  در اعضه ک٣يمفسد

رد و در عبادت سست آ يضبط ي به کيري پاي زدي و خلل خيلهکا
 .ست ا خود سماعري دستگري از زبان پي مثنوني ا.و ناتوان گرداند

 :تيب

  ٥ي کـار  چهـي  ير جوان  د ينکرد
 

  ي کـرد کـار    ي تـوان  ي ک يريپ به
 

  يري از اسـ   ي خالص هي خوا اگر
 

ـ  کـار پ   يدر جوان  ٦مه بکن   يري
 

ـ  پ ٨ بود بر طـرز    ٧ گر يجوان   راني
 

ــ وسي گــردد دل ابلــاز او   ٩راني
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . مصراع نداردينا: س  .1
  . ندارديا منسير او فقيعامط: خ  .2
  .ي مفسديمرض: ک  .3
  .ات و عباداتدر طاع: س  .4
  .يکاروبار: خ  .5
  بکن تو: ب خ  .6
  .کو: الف و خ  .7
  .طرف: خ  .8
  . نداردينم سويتب: س  .9



  ١٢٦  الغربا انيس

 کيپ ٢ه ناگاه ک. را١ مسرعي از شما مرگيکيکند  ي انتطار ماي
  خود عمرية سرما.ديا برباي از دنه و ترا کار ناساختدآي هاجل بغت
دت فرو نشان و ه و مجااضتيب رآ هوت را بهتش شآ .هبرباد مد

 متيغن ار ٤ت و فراغت نعمت صح.٣ نفس افشانيواهخاک بر سر 
 .ي نگردشاني و پري نشوماني تا پشمگردان ه زداني خود را ز.دان

 ة ِمن الناِس الِصحري کَِثايه ِفنعمتاِن مغبونُ: وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب
 ٥ي حق تعالهدو نعمت است ک: وسلّم يه عل اهللاصلّي فرمود .والْفَراغُ

 از ٧شتري نعمت ب٦ن دوآ در خورند ي ماني است و زهبر بندگان داد
 شو و در داري از خواب غفلت ب.٨ت و فراغت در صحيعني .مردمان
  :تي ب.٩ست ا خود استماعري دستگري از پ.کار شو

ـ ١٠کاراين  سر   رب   اي هچرا خفت
  

ـ ه پذي  چنان کن ک   کار   اي  هرفت
  

 

خار کس را گل دست  يو ب ١١دو نشرسيرنج کس را گنج م يب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مسروع: ب  .1
  .آگاه يناگاه ب: س  .2
  .فشان: الف و س  .3
  .فراغ: خ و س و ک  .4
  .ي تعاليخدا: س  .5
  .دو ندارد: س  .6
  .يشتريب: ک  .7
  .فراغ: خ  .8
  .سماع دارم: س  .9

  .تواي کار  ربر س: س .10
  .نشد: ب .11



  االغرب انيس  ١٢٧

 .٢ابدي کس راحت نمشقّت ي ب١دهند

ـ  رنـج گـنج م     هبردنا ـ  رسي   شـود  ي نم
 

   کار کردهن گرفت جان برادر کآ مزد
 

 وحفَّت النار همکار ِبالْةحفَّت الْجن: وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب
اِتهِبالشاست هگرد گرفت: وسلّم يه عل اهللاصلّي رسول فرمود .و 

 است دوزخ ه و گرد گرفتاضتي و رمشقّت و ٣يشت را دشوارهب
 و مشقّت و اضتير ه ب٥شتهب  بهيعني ٤اه ت و راحتوت و لذّهرا ش
در  .يوندي و راحت بپلذّتوت و هش هدوزخ ب ه و بي کندن برسنجا
  :تيب. ست ا خود سماعري دستگري از پي معننيا

ـ  خاک   ني کف ا  از   يفـسونگر ا هب
 

  ٦ي جان چون بر   هن ساز ک  آ ةچار
  

ـ  مرغ ـ  بر  پـر نتـواني    اي  ه ن   دي
  

  دي رسـ  ي جـان نتـوان    ين نکَ تا
  

 و خيش ه و ارادت به توبحيتصح  بعدهن است کآجان کندن 
ت طعام  قلّ و٨لي لاميار و قه نامي و صاضتي رشدت ه ب٧مرشد کامل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ندارد: ک  .1
  .يافتن: الف  .2
  .مکاد: ؛ سها دشواری: الف  .3
  .شهوات و لذات و راحت: س و ک  .4
  .در بهشت: الف  .5
  .يتا جان بر: ک  .6
  .مرشد کامل ندارد: س  .7
  .يل اليام النهارو قيامص: الف و خ  .8



  ١٢٨  الغربا انيس

 ي و ط٢ و صوِم وصال١و منام و کالم وکثرت نوافل و نماز معکوس
دت ه و مجامشقّت با و اهللاا الَّهالال ٤ تالوت و مداومت ذکر٣اريبس
 ٥همهي و اوصاف بهدي حماوصاف هب همي اوصاف ذملي و تبديهتزک

 و يهتصف ه ب٦نآ بعد از . گرداندٰي را مزکّهار نفس ام,ياوصاف ملک هب
از  ٨ دل راةنييآ هنست کآ يه تصف. دل مشغول شودةي و تجل٧يهلتخ

 و ١٠ بدو از حرص و حسدليو م٩ي دنيايموم و غموم دنهزنگار 
هنست کآ يه تخل.دارد ١٢اا و منقّ مصفّيعني الةشياند  و از١١ اوحب 

 پلک چشم ه اگرچاهللاي  ماسوةشي حق و از اندري غيدل از غوغا
 راچيزي  حق ري غيعنيل خود کند  دي دارد و پاسباني خال١٣باشد

 ين را منفآدل بگذرد از خواطر   دريزي اگر چ.١٤ده ندهدل را هب
  :تيب .کند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .معکوس ندارد: ب  .1
  .دوام: ک  .2
  .ياريبس: س  .3
  .بتالوت و مالزمت بذکر: کر؛ خبذ: ک  .4
  .يميبه: الف و خ  .5
  .بعد آن: س و ک  .6
  . ندارديهتخل: س  .7
  .را ندارد: الف و س  .8
  . ندارديدن: س  .9

  .حسد ندارد: س .10
  .ياحب دن: س .11
  .مصقل: الف .12
  .حسنه بود: ؛ کحسنه باشد: ب .13
  . را بدل راه ندهديزي حق چيشه انديرغ: الف .14



  االغرب انيس  ١٢٩

  و اهللا هقل   چون   ي مونس ي دار چو
 

ـ  ه در کش ب يخطّ   اهللا يرد ماسـو گ
 

 ١و انوار  و اسرارمحبتانوار ذکر و شوق و  ه بهنست کآ يهتجل
واعبد ربک  :وسلّم يه عل اهللاصلّي فرمود غامبري په پروردگار کةدهمشا

  . گرداندمنور و يمتجلّ  دل را.راکي ه فَِانهتکُن ترا  فَِانْ لَمهکَاَنک ترا
 و موم و غموم و حبه از ٢دل خود را پاک دار!  منزيعز

 و در ٤ حق بشوري غنقوش ري و از لوح ضم٣ي دنيايحرص دن
نظر  ه دل بةديد ه و ب٦نگار  الحجري کالنقش فدل نقش اهللا٥ةصفح

 يايموم و غموم دنه از ه کديشا .٨کننظر اهللا  نقش ٧نآ  دراليخ
 ه و از تفرقيابي  نجاتيان ربري و خطرات غيعني الةشي و انديفان

  :مصراع .يابي عبادت پاس انفاس دست ه و ب٩يجمع برس ه و بيبگذر
  را  بس است عاشقاناهللا

 ي بزرگ.١٠ اهللاري نقوش غ محوي بس است برا نقش اهللايعني
  :ي رباع.ديفرما ي مگريد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نداردانوار : س  .1
  .دل پاک دار: خ  .2
  . ناپاک نگرداني دنيايدن: خ  .3
  .يداز نقوش حق بشو: س  .4
  . دليفهدر صح: سب و   .5
  . نگارد:س  .6
  .چنان: الف  .7
  .کن مي: الف و س  .8
  .يبجمع رس: خ  .9

  . اهللا نداردير غ…نقش: الف .10



  ١٣٠  الغربا انيس

ـ  مـن نکـنم      ي شـو  اري مرا   ١گر    دگـر  اري
 

  ٢ ترک کنم من بکـنم کـار دگـر         راجمله  
 

ــاي زنقــش ــر در تــوآ تــو يب   ورد مــرا ب
 

   دگــرواريــد و  کــرد ز نقــش درفــارغم
 

 ي حق تعالةث بود سجدو انجاس ملو٣قذار و ادناسا هب ه کيتن
موم ه و اي دنقذار و ادناس حرص و حبا هب ه کي پس دل.ديرا نشا

وق  و شمحبت هث بود چگونملو ٤هفي کنةفي و جي دنيايو غموم دن
 شوق و لذّت و دي را شاي اسرار حق تعالةدهو معرفت و انوار مشا

 هن دل چگونآ در يحق تعالمشاهده  وار و معرفت و انمحبت و ٥لقا
 و رموز هي ال و اسراردي گشاي ک٦ دل بر اوهچي و دردآيفرود
  :تيب. ديفرما ي روم م٨ي موالنا.دي نماي روياو ک  بر٧هينامتنا

ـ  دل بس گوش جان ن     ةچي بر در  من   ادمه
 

ـ ا دو لـب ند     ام دمي سخن شن  چندان   دمي
 

 يعني و اشتغال الي فانياي و حرص دنحب هن دل بآ ٩هچ رايز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  …مرا يار شويتو گر : نسخة اصل  .1
  .ه نهم کار دگروش و در گرمي گيا هگوش :الف و س  .2
  ادناس ندارد: ب و س  .3
  .يفه و کنيفهج: خ  .4
  .اشوق لق: ب؛ ۸۹, ۸۸آية , سورة شعراء  .5
  .براو ندارد: س  .6
  .يانوار المتناه: الف  .7
  .موالنا: الف  .8
  .يراکهز: ب  .9



  االغرب انيس  ١٣١

خيقوال مشاا هب .١ةث گشتملويان رب : قِن الْحع لَکغا شکهفَممنص ٢و 
 :تيب .٣ديفرما ي مي بزرگي ول.است ه گشتهبتخان

   از بتان  يکن خال ب است   معظا عرش   دل
 

  نآ  در يگـر  س است مکن بت   المقد تيب
 :تيب 

  ه دل خواني را چوي دةخان  يان ربست ي منظريکي دل

tΠ : تعايلقال اهللا öθ tƒ Ÿω ßìxÿΖ tƒ ×Α$tΒ Ÿωuρ tβθãΖ t/ ∩∇∇∪ �ωÎ) ôtΒ ’tA r& ©!$# 5=ù=s)Î/ 

5ΟŠÎ=y™ ∩∇∪ه کي نفع نکند مال و فرزند مگر کسامتي روز قيعني ٤ 
شک و ر از  سالميمعن هبسليم  .ميدل سل با ي تعاليخدا ه بديايب

ايدنو هواي  حرص و حب.  
حق  ه بهنگآ کن و ميدل را سل: دي گورحي انصار عبداهللاخيش
 ي فانيايدن  و حرص و حبهه و شباز شک ٥ دل رايعني  کنميتسل

حق  ه بهينگآ دار و ي خدا سالم و خالري و از غيعنيو اشتغال ال
 تا نازل گردد اسرار و انوار ٧ مگذاريزي حق چري و در دل غ٦سپار

 ي فانياي دن٩ و حرص و حبيعني ال٨اشتغال با هر دل کهکردگار و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ملوث گشته ندارد: ب و س  .1
  . صنم توستيز چآنپس   حق،ياد باز دارد از که يزيچ: ترجمه  .2
  .فرمايد ندارد ي مي بزرگيول: س  .3
  .۸۹ و ۸۸: ية؛ آء الشعراةسور  .4
  .را ندارد: ب  .5
  .بسپار: ؛ الفبسازد: ب  .6
  .مگذار ندارد: ب  .7
  .اشغال: الف و س  .8
  .يحرص و هوا: الف  .9



  ١٣٢  الغربا انيس

 ٢ اسقام نجاتني از اهر دل کهو   بودمي و لئمين دل سقآ ١مملو بود
دم آ ِابِن  جسِدياَال اَنَّ ِف: السالم يهقال عل بود و مي و کرمي سلافتي

غضکُلُّ ِاذةم دسالْج لُحص تلُح٣ها ص الْج دفَس تدِاذا فَس ودا  اَلَه کُلُّس
هيوهر دل که . الْقَلْبو اشتغال ي فانياي دن٤ و حرص از حب 
و  نآ قرة جملحتير وعظ و نص باشد اگه و فاسد شده مرد٥يعنيال

 ٦ نگرددداري سود ندارد و بچهي يبرو خوان خي و اقوال مشاثياحاد
  حب٩تي از غا٨هچ راي زد،ي نتواند شن٧ديآ دي او را وحشت پدهبلک

 قال اهللا . استهن دل مردآ هاوصاف مذمومو  ١٠ي فانيايو حرص دن
y7 :يتعال ¯ΡÎ*sù Ÿω ßìÏϑ ó¡è@ 4’ tAöθ yϑø9$# Ÿωuρ ßìÏϑó¡ è@ ¢Ο�Á9$# u!%tæ‘$!$#يعني ١١ 

 قابل ه مردگان را کدني شنواني تو نتوانصمحمد ي اهک يدرست هب
 بر يعني التي و حکااي دنيابنا  واي دنتي اگر حکا.ندي ن١٢ييشنوا

  و خوش و شادان  شنوند١٣و راحت وشه بگوش و يي بگوشانيا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بوده است: ب  .1
  .پناه: س  .2
  . الجسديرصلح بها سا: خ  .3
  .حرص و حب: الف  .4
  .دارد نيعنياشتغال ال : ب  .5
  .يردپند نگ: ب  .6
  .يد آيداپ: س  .7
  .يرا کهز: ب  .8
  . ندارديتغا: س  .9

  . ندارديفان: الف .10
Ÿω: خ ب و س و .11 uρ ßìÏϑó¡è@ ¢Ο�Á9$# u!% tæ ‘$!   .۵۲ يةالقران سوره الروم آ؛ #$
  .يدنشنوان: ب وک .12
  .راحت ندارد: الف .13



  االغرب انيس  ١٣٣

 .٣کند هالک گل و گالب ي را بو٢عل ج آري.رندي گلذّت و ١شنوند
 خ شي.٥ باشدي و نشاط واتي موجب ح٤کريهه ه و عذربوي
 در اسيکنّ. نظم آورده است ه در اسرار نامه برحعطّار نيدالديفر

 يهوش بدي رس٧ در دماغشاتي عطريگذشت بو يان معطّار ٦ةمحلّ
 او ي در رواتي و عطرب گالانعطّار . در جان کندن شد٨افتاد و

 بر سر وقِت او يم حکي.شد يتر م ضبط ي و ب٩تر بيهوش. زدند يم
ه عذر ي قدر١٠ حسب حالش باز نمودندست؟ي چد پرسي.ديرس
 . و در نشاط شد١١هوش آمد هالحال ب  في. او داشتيني بکنزدي
  بود درهواندي. ورده استنظم آ ه بريالطّ  مذکور در منطقخشي
 ينيچرا ب:  گفتند.ه ماندي گرفتين بي.دي رسهريش ه بهاناگ .١٢هرانيو

  .١٣يمان ي مهگرفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .خوش و شادان ندارد: خوشان و شادان شنوند ندارد؛ خ: س  .1
  .جغد: ب  .2
  .دبو يهالکسبب : الف  .3
  .يهعذره کر: س  .4
  .بود: الف  .5
  .محلت: ب و س  .6
  .دماغ او: الف  .7
  . گشتيهوشب:  شده؛ خيهوشب: الف  .8
  .تر ندارد: س  .9

  . حسب حالش باز نمودند ندارديست؟ چيدپرس: س .10
  .در هوش آمد: بهوش باز آمد؛ خ: الف و ب .11
  .يرانهب: ب و ک .12
  .يفته ماندگر: س .13



  ١٣٤  الغربا انيس

   .١اي دني گندگياز بو: يگفت
 مرغ ه ک٢دي رسيبازه در دماغ شاي دني گندگي بونيا!  منزيعز

 و از گلزار شوق و . باشدهافتي يجانش از گلستان وصال دوست بو
عرفت چون د مه شلذّت و ٣دي رسمشمشا ه بيمي نسي حق تعالمحبت

  :تيب .٤ه چون غبار رفتاري بتان اغي و صحن دل از غوغاهديزنبور چش
   از بتاني عرش اعظمست بکن خال    دل

 

  ٥ي بتگر يس است مکن جا   المقد تيب
 

 هديچي پاي دنةفيج ه خود را ب٧لعمچو جه ه کي دماغ کس٦ درهن
 و چون هديدماغش نرس ه بيي بوي حق تعالمحبتو از گلزار شوق و 

 ه پر شداي دنةيه کري و دماغش از بوه خو کرداي دنةس در مزبلاکنّ
 ةفي کني و دود دماغش از بوهمقصد و مقصود خود کرد ٨ راايو دن
 اني از منيو غم د ه گماشتاي دنبر متهت و نمه و ٩ه ساختايدن

 ١٠هدادغفلت  هر ب و عمه فراموش کردامتي و مرگ و احوال قهبرداشت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يا دني بوياز گندگ: س وک  .1
  . رسديشاهباز: س  .2
  .يدهرس: س  .3
  .غبار برفت: س  .4
  .بتکده: خ  .5
  .در ندارد: س  .6
  .چون جغد: ب  .7
  .يا دنيدلجوئ: س  .8
  .ساخته ندارد …و دود دماغش: ب و خ و س  .9

  .برباد داده: ؛ سبباد داده: ب .10



  االغرب انيس  ١٣٥

خاک  و هختي راي خود در طلب دنيبروآ و ١هوت برافروختهتش شآ
ن آ و قتي طردانيسوار مهش نآ ديگو يم  خوش.هافگندت بر سرلّمذ
حضرت ٢ معرفتن مست شراب شوقآو  قتيحق ساالر جنود هسپ 

 :اتياب .رحعطّار نيدالدي فرخي شغفّار

ــم دندر ــ غ ــار اي ــدآ گرفت   يم
 

  يمـد آ مردار   ه بر فرقت ک   خاک
 

ـ  مــردار دن ةتــشن    ٣يمــد آ ايـ
 

  يمــدآ ٤يجــور عقبــه مجــرمال
 

  مشغولت کند از کردگـار     ٥هکره
 

ـ ني بود در خاک افکن ز     ٦بت   اره
 

ــ دنستهــ ــشآ اي ــ٧يت   ه افروخت
 

  ٨ه دگر را سـوخت    ي زمان خلق  ره
 

ـ ه يکـار  ي ب ستي چ اي دن کار   هم
 

ـ ه ي گرفتـار  يکار ي ب ستيچ   هم
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شهوت افروخته: ک  .1
  .داردمعرفت ن: س  .2
  .ي دنيا دناتشنة حرص وهو: خ وک  .3
  .يکارب:  کي؛معن: خ  .4
  .زر که: از که؛ خ: ب  .5
  .بتر: خ  .6
  .آتش: س  .7
  . را دگر سوختهيخلق: س  .8



  ١٣٦  الغربا انيس

جام  ه و شراب او بري گهکام دل خورد ه باي دنهجمل!  منزيعز
 ريگ هدي بدو رسانه نفس امارياهرزوآو  ريگ  هآشاميد و عشرت شيع

 ٢ت و دولت و عز١ّ انواع نعملذّت و ري گه او بدو دادياه وتهو ش
 و ريگ هوردآف خود  در قبض و تصراي دن٣همهو  ريگ هدي چشايدن

 ري اس٧خاک ه ب٦يخر شوآ .ريگ هوردآ بر٥وقيع ه ب٤اه ها و بارگاهقصر
 و ٨ريزاران نفه يرآ گور برتشد از ري کرمان حقه طعميو گرد
 مگر ٩ري نگردد ترا دستگزي چچهيو  ريال منکر و نکؤس ه بيدرمان

 يه عل اهللاةمحر ١١ي کوفهفيحن ابو١٠نيالمسلم  امام.ريفضل خداوند قد
  :شعر .ديفرما يم

ـ فس قـد بلغـت منا    ان النّ  به   اه
 

ــم ــن الـ ــ تکـ ــاه منت١٢ةاملنـ   اهـ
 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . و نعمتيمنع: خ  .1
  .عشرت: ب  .2
  .همه ندارد: س  .3
  .بارگها: س  .4
  .يوقبرع: ب  .5
  . ندارديشو: س  .6
  .در خاک: خ  .7
  .ير نفانيزشدت گور عز: س  .8
  .يرترا نگردد دستگ: س  .9

  .امام المسلمون: س .10
  . ندارديکوف: س .11
  .ةالمن:  خيته؛المن: س .12



  االغرب انيس  ١٣٧

ــکيرف ــارا ق ــاعتبر اعتب ــاراً ف    س
 

ــ عمــرک طــار و   ١اهــ انتباهفانتب
 

ـ    صرفنا ـ  لعـب و ل  ي العمـر ف   وه
 

ــمهـــآف ــ ا ثـ ــمآهـ ــ ا ثـ   اآهـ
 

ــا عــصهــيال ــادتکي م ــن عن    م
 

ــت ي شــقوتولکــن ــ بال٢بلغ   اه
 

ـ   خبرت ان الـشّ    يمت و   يمس انث
 

ــ ــ عفّيمنعن ــن ان اراين ــ م   اه
 

ـ    نيالح الصّ احب   ٣ميه ولـست ف
 

ــل ــي  اهللالعـ ــايرزقنـ   ٤ فالحـ
  

 عمر ه ک شوداري از خواب غفلت بساعت کي اتهيه اتهيه
 خام و د،يآ در٥هگاآ ي و به اجل ناگاکي پ.ه نني معيت و مديلتهرا م

 و عمر را دياي دست نگري دايام .دي را برباهمه ه و پخته پختمين
 يعني  تمر مر السحابةاَلْفُرص ه کدياي ناري بس٧ فرصت.دي نشا٦اعتبار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ها انتبا: خ و ک  .1
  . بلغتيشقوت: خ  .2
  .منهم: خ و ک  .3
  . صالحايرزقني:خ وک  .4
  . نداردگاهآ يب: س  .5
  .عمر را اعتماد: الف و س  .6
  .فرصت را: ب  .7



  ١٣٨  الغربا انيس

 .شياندي بکوي ن. ابر٢مچو گذشتنه گذرد ي و زودتر م١تر فرصت سبک
  :تيب

  يمرد عـاقل  يکي   ٣ تو  مباش ار  غافل
 

ـ  اگر صـاحب   ٤ تو ي فرصت ابيدر   يدل
 

 ٦ راايام ني چنگري دافتني نتوان ه باشد ک.٥ شمارمتيفرصت غن
 انيگو هلي حني برديآ ي برمهوز کر ره ه است کهمدآ ٧ثارآدر 
 اَفَاِرقُک الَاَعوذُ ي فَمتيحظَّک ِمن  و خذْيدم ِاغْتِنِمآ ِابِن اي .ديآ يمبر
 خود از بي نصري دار مرا و بگمتي غندمآ فرزند ي ايعني .ا اَبدکيِالَ

 جدا شوم من از تو ه ک٨نگامهن آ پس .راتي حسنات و خيعنيمن 
 :تيب.  گفتهنکآ خوش گفت ٩رگزهتو  هباز نگردم ب

   روز عمـر برجاسـت     ه ک امروز
 

   کرد کار خـود راسـت      ديبا يم
 

ــان بگدافــر ــ چــو اجــل عن   ردي
 

  ردي مــن و تــو کجــا پــذعـذر 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . کهيردستگ: س  .1
  .چنانچه گذشتن: گذاشتن؛ خ: ب  .2
  .تو ندارد: خ و س  .3
  . ندارديفرصت: خ و س  .4
  . شمار ندارديمتفرصت غن: الف و خ  .5
  . رايام دگر اينچن: ب  .6
  .اثر: س  .7
  .وقت: ب  .8
  . تويباز نگردم من بسو:  بتو هرگز؛ سيايمباز ن: خ  .9



  االغرب انيس  ١٣٩

 بند تو ي فردا پاتوست ١ دلبندي حق تعالري امروز غهرچه
 سبب نجات تو ه نجات تو بود نه تو شود و بند راري دستگهگردد ن
 و توستالک جان ه ٣ فردا سببتوست امروز جانان ٢هرکه .شود
حشت  فردا سبب وتوست مونس ي تعالي خداري امروز غهرچه
و شربت موتوا  ٥دي بردي باهمه از ٤ از مرگ دل راشي پس پ.توست

 ٨تمه و پر٧دي درديت با غفله و پرد٦دي چشدي باقَبلَ اَنْ تموتوا
 :شعر .٩دي پردي باي حق تعاليسو

   اسـت  وندي ترا پ  هرچه دل ببر از     يا
 

   بر جان تو فـردا بنـد اسـت         همه رايز
 

  مر ع ية سرما ه طلب از عمر ک    يسود
 

   چند است و کس نداند چند است  يروز
 

 گرفتار و وصول ١١غُربت شدت کُربت در بي غرهچاري ب١٠يرآ
محصور و  ناهفات راآ خطرناک و هوطن محبوب سخت دشوار، را هب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مونس: ک  .1
  . خدايرهر چه بغ: خ  .2
  .سبب ندارد: الف  .3
  .را ندارد: خ و س  .4
  .نيد بريدبا: الف  .5
  .يدن چشيدبا: الف  .6
  .دريدن يدبا: الف  .7
  .همت به: س  .8
  .يدن پريدبا: الف  .9

  .يا: س .10
  .در شدت غربت؛ خ در کُربت ندارد: ک .11



  ١٤٠  الغربا انيس

 امکان بودن ه نور،ي و غازين يمرکب لنگ و منزل دور و محبوب ب
 :تيب . بدوستدني مقدور رسهدوست ون يب

   منزل دور   و ست ا مني نا ا  هرا
 

  وري غاري و ١ لنگ سختمرکبت
 

 ٢نيِقي واَنِذِر الصد غَفُوري ِبِاننيد بشِر الْمذِْنِبؤ داي ِالَتعاٰيل هللا اياُوِح
ي غُيِباَنرالم يهد علوو داي سو٣ي کرد حق تعالي وح.وي اه ک٤الس 
 يارکه گناياري من غفورم از بسهگاران را که گنا٥ه بشارت د!دوودا

 مغفرت ما دي و دست بر فتراک امدي مشو٦دي، نومي کردارهو تبا
 را اني طغي کو٧ رفتگانه و پا از تانيگشتگان منزل عص سره کديزن
 صدق ياري از بس.ورمي من غهک را قانيام منم و بترسان صد هزندمرآ

 أ و بدان عجب و اتکدي مشوهفتيحسنات مغرور و فر  وراتيو خ
 شماست و از جاديا ه به نست، و خلقت ماقيتوف هن بآ ه کديمکن
 عدل کنم ٨ر اگ وديابي اگر فضل کنم نجات .ديما بترس عدل
 :يرباع .ديدرمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مرکبت لنگ: الف  .1
  .يقينالصاد: س  .2
   کردي وحيحق تعال: الف  .3
  .م وسلّيه اهللا علي صليغامبرپ: س  .4
  .بده: الف  .5
  .يدينوم: س  .6
  . ته رفتگانيپا: ؛ خ از پا رفتگان: س  .7
  .رو: ک  .8



  االغرب انيس  ١٤١

ـ    گفتم ـ ه ه نکـنم گن    شـود  ه کـرد  ١يم
 

   شـود  هخورد٢يمه گمان ي ب ه ک ست يرهز
 

ــگــر ــروآ تــو ي عــدل کن ــرميب   ٣ي بب
 

   شـود ه نـاکرد  ه کـرد   تو ي فضل کن  ور
 

 فرقت حرقت و غُربت کُربت و از ٤ني از درد دنيمردان د
 مخالفت بر تارک نفس ياه و خنجر اضتي رياه غيمحبوب، چو ت

 همواره و اند هدي نرسان٥مراد خود ه او را بي وقت,اند ه خود زدةامار
 :تيب .٦اند هبود  خون خودةخود در جنگ و تشن با

ـ  وصل  يدر په   ک عاشقانش   دان
  

  ٧اند  تشنگان خون خود    گيهم
  

 و چند سال ي س:٨ فرمودزيالعز هس سر قدي بغدادديجن خيش
 مگر در دي ندي کسهوردآ نيلو بر زمه را پي سقطي سر عبداهللاخيش

 سال در يس: ٩ گفته است کي محکدي جنَّخيمرض موت و از ش
 حق ري غيعني دل کردم ي پاسباني سقطي سرهللا عبدخي شزيلهد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ينهم: ب و ک  .1
  .ينهم: ب و ک  .2
  .يزيبر: الف  .3
  . ندارديند: س  .4
  .ياو را بمراد: س  .5
  .بودند: الف  .6
  . ندارديت بين و صد اند؛ س ايکيعاشقانش اگر : الف  .7
  .يفرمود: س  .8
  .گفته: س  .9



  ١٤٢  الغربا انيس

 ٣ سال نماز عشا و فجري و سدمي نگذران٢ در دل خود١يزي چيتعال
 .دمي رسيمقام ه من ب٥هک ٤ در دل من گذشت. وضو گذاردمکي هب
تو باز  هار بزنّ ٧ة گوشهنست کآوقت ! دي جني اهواز داد کآ ٦ياتفه

ا ه ِبقَاسي لَا ذَنب٨وجودکمد آ جواب ست؟ي من چه گفتم گنا.مينما
 ري دستگري پ.يد نشي و درما فانينيب ي خود ميسته زنوه يعنيذَنب 

 :تيب . ارشاد فرمودري فقنيا

  انه در اسم او کن جسم پن      چنان
 

ـ گردد الف در بسم پن     ي م هک   انه
 

 درخواست کرد از رحديزيبا خي شنيالعارف  از سلطان٩يمرد
 .١١دييگو ما باز ه بيزي چيدي دي حق تعاله در راه ک١٠ياه اضتير

 ه کي زخم.له و س١٢ا اندک امدين ندارآ دنيشما طاقت شن: گفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديزيچ: الف و ب  .1
  .خود ندارد: س  .2
  .انماز فجر و عش: س  .3
  .بگذشت: گذشته شد؛ س: الف  .4
  . کهيدشا: الف  .5
  .هاتف: الف و ب  .6
  .رشتةة گوش: الف  .7
  .يوتکح: س  .8
  .يومرد: س  .9

  .ياضتهار: الف .10
  .يباز گوئ: ب .11
  .ياندک: الف .12



  االغرب انيس  ١٤٣

 نماز شام نفسک ,دار بودم ه روزي روز.مي بگو١ام هبر نفس خود زد
ب آارم تا ترا زحضور دل بگ ه بهدوگان کي گفتم . شده تشن٢هارام
م دلپسند ه ه دوگاننياردم باز گفتم از گگري دةدوگان کي .مهد
واز بانگ نماز آ گزاردم تا صبح ه دوگانکانيخر شب آ تا ستين

ب آ هب ٤ نفسک. کردمه روزتي ن.وم الصتي نويم انهاللّ : گفتم.٣دميشن
 داري عاشق دنآ و ين مست شراب مشتاقآ ديگو ي خوش م.دينرس
دي فرخي شي باقسنحنظم .رحي عراقنيالد: 

ـ  عـشق ز م    ي گـو  هنانکآ ـ  ه ربـود  داني   دان
 

  انـد   ه جوالن نمـود   ه وقت کار چ   ه ک بنگر
 

  اند ه در خم چوگان فکندي را چو گو   خود
 

  انـد   ه مـراد از خـم چوگـان ربـود         ييگو
 

ـ  ام کشت   انـد   هب داد آ را ز دو چـشم       دي
 

ـ بنگـر    انــد ه درود٥ فــراوانه بــرش چگون
 

ــود يدمــآ وســع در ــد ه کــردهنچــآ نب   ان
 

ـ ا   انــد ه انــسان نبــودنــتي مگــر ز طشاني
 

 سعادت در بر ي و قباشاني اقبال بر سر اه توان کرد کاله چيرآ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .زدم: الف  .1
  .ارهنفس ام: ب  .2
  .ودمشن: س  .3
  .ينفس: ب  .4
  . چه فراوانيزيچ: س  .5



  ١٤٤  الغربا انيس

 شانيدست ا ه بقيو عنان توف شاني و کمربند دولت در کمر اشانيا
 بخت ما مي و گله ما در چاقي توف١وسفي .مدآسان آ هدرست و چست ب

ف گفت و گو و تکلّ ه کار بهمد کآ ٢ه از راي ما دوربي و نصهايس
 کردن و خاک هدي د٤ب درآ در جگر افگندن و شتآ جز .٣ديايراست ن

 :تيب .دي ما را نشامودنيو باد پ ٥بر سر افشاندن

  ٦ نتوان کرد  ديزمزم و کوثر سف    بآ هب
 

  ٧هاي بافتند سـ   ه را ک  ي بخت کس  ميگل
 

 ي و برادان هديفرآ يجوره و مي دوري براه را کيشوربخت
 زديانگ ه و چارهليزار حه صد ٨، اگراند هوردآشقاوت و خجالت و ندامت 

 سنگ شقاوت از ١٠ جزدي جوهانه و بهزار ترانه ه بد،ي پوهي را٩ره هب
  :يرباع .زديوآ قي دست بر فتراک توفه نتواند ک وزدينخو برا هرا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديوسف: ب  .1
  .آن راه: ب  .2
  .يدآ ينم: س  .3
  .از: بر؛ س: ب  .4
  .يدنافشان: خ و س  .5
 يد سف بتکلفياًجمال: نتوان کرد؛ سيد و دانش و کوشش تنقي بسع:ب  .6

  .نتوان کرد
  . از محاالتستي کردن آن نوعيدسف: خ  .7
  .گر: اگر؛ س و: الف  .8
  .بهوا: س  .9

  .جز ندارد: الف .10



  االغرب انيس  ١٤٥

ـ چون ز بخـت   ١چاره کنم ه چ بگو ـ  نياري   ستي
 

ـ    ه ه ن وگر ـ  يجر تـو دان ـ  اخت ه ک ـ  ن ياري   ستي
 

ــارزارهـــ ــره چـ ــالختميانگ بـ ــرا٢ وصـ    تـ
 

ـ  ه سود ک  ه چ يول ـ  نيزور و زار ه دولـت ب   ستي
  

  :تيب . گفتهنکآ گفت خوش
ـ  ي بخت کـس   ميگل   هاي بافتنـد سـ    ه راک

 

  ست ا  از محاالت  ينوعن  آ کردن   ديسف
 

  : مصراع. گفتهنکآ گفت خوش
   نتوان کردديف سفکلّت به را هايس

 هنييآر ه . رفتند٣ه کعبه جدهرا ه کردند و بهمردان قصد کعب
 مي داره ما قصد کعب.دندي مطلوب دةره و چدندي مقصود رسةکعب هب

 ي چون گورتي حدانيجرم در م الميرو ي م٤ه حبشهرا هو ب
 خجل و خاسر هندک و چون چوگان سرافمي شدرانيگردان و حسر
 ٰي النصارو نيمسلمال ي و سکارياريصفت ح ه و موصوف ب٥ميماند
 و مي چرا ماتم حجران ندارمي و وصل محرومي چون از شاد.ميگشت

 .مي نکني طرب و نشاط پي و پا٦مي نزنتي بر سر معصبتيدست مص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دگر چه کار کنم: ؛ ساگر چه چاره: ک  .1
  .وصل: س  .2
  .جاده کعبه: ؛ الفکعبه ندارد: س  .3
  .حبش: ب و س وک  .4
  .يمخاک بر سر ماند: ب  .5
  . ندارديمنزن …يبتدست مص: ؛ سيم نزنيشتبر سر مع: الف  .6



  ١٤٦  الغربا انيس

 :تيب .ديافرم ي م١زيالعز هس سر قدعطّار نيدالدي فرخيش

 اري از وصل يي ي شادي ندارچون

 دارـجران بهـود ماتم ـ بر خزيـخ

 در کاروبار يعني جمع سکران ي و سکارراني جمع حياريح
 اي و حرص دن و از شراب حبراني ح٢اي دنلي و در تحصايدن

 نيمسلم ال. از دسته داد٤ از خودني دي و مستراني و ح٣سرگردان
 ايپرستان و دن حال خودني اًةقيحق يعني ينصارال  و کامالًيعني

 ة مکارياي از زندان دنات نج٥ره براني حيعني ياري ح.ست ادوستان
 دي خالص از قي بدکردار و براةار نفس ام٦ و مکر و از شرهغدار
 از بند ه حضرت اله و مشتاقان درگاه سالکان راةمه ه کتيبشر

 ني فخرالدخي شه چنانچ.اند ه بودرانيح وجود خود در ماتم و
 :تيب .ديفرما ي مرحيعراق

ــصّ ــه هالق ــان ب ــ٧ي امج   ي عراق
 

  ثـــارآ کـــزو بمانـــد مگـــذار
 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يهرحمته اهللا عل: الف  .1
  ناي يلتحص: الف  .2
  .سکران ندارد: لفا  .3
  .از خود ندارد: س  .4
  .يبرا: س  .5
  .مکر ندارد: الف  .6
  .پشيمانم اي: نسخة اصلی  .7



  االغرب انيس  ١٤٧

  يي و تـو گـو     ي تو باشـ   ه جمل تا
 

ــد از ماو ــم کن ــي گ ــار١هان    گفت
 

  شرکعتي دو معبود در شره چنانچيعني ٰينصار و النيمسلمال
 :تيب .ست ا شرکقتي دو موجود در حق٢مچنانه .ستا

   من اي ي باش  تو ه ک اي ر بگو ه ش در
 

  تـن  بـدو  تي بود کار وال   هشفتآک
 

 خوداند، در شرک و ٥در وجود و بودتا  ٤ه سالکان را٣هنکآتا 
 حال ني ا. شوند مسلم و کامل گردندي چون از خود فان.اند حجاب

 ٦ در عالِمراني حياري ح.است هبان حضرت ال و مقرهسالکان را
 .٧ مست از شرابي سکار,وحدت

$ ‘öΝßγ9s)y™uρ öΝåκ›5u : تعايلهلو قو \/#t�x© #·‘θßγsÛراي زينصار و النيمسلم ال٨  
 اسالم .١٠اند همدآ روني و از صفت خود باند هاز خود محو گشت ٩هچ

   شود صفت کجايچون ذات فان .کفر صفت مسلم و کافر استو 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يانم: همان  .1
  .همچنان ندارد: ب و س  .2
  .تا آنکه ندارد: س  .3
  . قومينا: الف  .4
  .بود و وجود: ب ۔۷  .5
  .عالم ندارد: س  .6
  .شربت: س  .7
  .۲۱ ية آ,سوره الدهر  .8
  .يراکز: ب  .9

  .آمدند: الف .10



  ١٤٨  الغربا انيس

 :تيب .ديفرما ي مي معنني در ارحيپت ي پاننيالد  شرفخي ش١هچنانچ .ماند

ـ پر ه بدميرا د   مستان هکدي م در   يشاني
 

  ي مـسلمان  ي بو ي ن داي کفر درو پ   ين
 

 رسد ي در مذاق جان کسهکدي و مين مآت لذّ!  منزي عز٢يا
 و حرص  شراب حبي از مسته داند کين مستان کسآ قدر و
 و از اصنام دار،ي ب٣ و از خواب غفلت شودار،يشه گردد ي دنيايدن

دد گرفتار، و باشد درد عشق حق گر ه و بزار،ي بود ب٤ حقاريو اغ
 :شعر . عاردارد انهر دو جه کردگار و از داريمست د

ـ  برو ترک ج   ،ياگر مرد  ـ گ انه   ري
 

ـ گ انه ج ي بگذار تا گرد   انهج   ٥ري
 

 : را ارشاد فرمودري فقني خود اري دستگريپ

  ٦خدا باش   با ي باش ه ک ير حال هب
 

  يباشـ مرگـز   هدر جهـان     هگرنو
 

  محمودنيالدري نصخي شنياالسالم والمسلم خي خدمت شهچنانچ
 : فرمود٧زي العزهس سر قدنيرع والدالحق والشّ  نظامخي شةفيخل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .چنانچه ندارد: الف و س  .1
  . ندارديا: الف و ک  .2
  .گردد: الف  .3
  .حق ندارد: الف و س  .4
  .ير جهانگياگر مرد: ک  .5
  .باشی با خدا باش اگر می: س و ک  .6
  . ندارديزقدس سره العز: الف  .7



  االغرب انيس  ١٤٩

 و محبت ي بيعني ١نديز ي مهخدا چگون ي بهعجب دارم از خلق ک
 ه پروردگار چگونةدهانوار مشا ياستغراق در ذکر و ب يشوق و ب يب
 و مونس ستي چشاني روح ا٢احت ري پس غذا.ستي زتوانند يم

 :تيب .ستي کنشايدل ا

  يتو حرام زنـدگان    ي ب يا
  

  يتو کدام زندگان   ي ب خود
  

 از ه ند،يآ ي از حال مديآ ي در قلم مهنچآت، العزّ  ربيخدا هب
 :نظم .مالي گردد پا٣ني اليحال فردا بود وبال، وقا ي قال بهقال ک

ــا ــ م ــان نم ــ ي ذوق زب   ميفروش
 

ـ ه د دل خـو   حال   ٤ميخروشـ  يم
 

 دوست ريغ ه و دل بمي ندار٥ري غيت، پرواالعزّ  ربيخدا هب
 حق ري و دل از غميدوست عار دار يان بهر دو جه و از مينساز
 و مي نفروشنيکون ه درد دوست بةم ذري تا جان در تن دارمي دارهنگا
 عشق دوست ياي و در درمي در جوشهمواره و شوِق دوست اديدر 

 هنکآ خوش گفت .مينوش ي ممحبت شراب هر لحظه ميدر خروش
 :نظم .گفت

  جوشند ن چو در خلوت ز موج عشق در    اسرانداز
 

ـ  ه  ه ب اين در آ ر از ه گو يکي    نفروشـند  ميفت اقل
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . دارنديچگونه زندگان: ب  .1
  .راحت ندارد: س  .2
  . نداردينا: الف  .3
  .يم نمائينحال دل خود هم: ؛ خيم بنمائيشحال دل خو: س  .4
  .يريغ: س  .5



  ١٥٠  الغربا انيس

  ١ بـر اندازنـد    ه نعر کي ه را ب   اهللا ي ماسو حجاب
 

   نوشـند يخود ي وحدت شراب ب  ةخاني در م  چو
 

ــ ــ دنةچــي در بازهن ــ٢اي ــ در انده ن ــةشي   ي عقب
 

ـ  ٣ امروزند ي در سودا  هن    دوشـند ة در افـسان  ه ن
 

  اني عر ٤ حق ري حق خود را کنند از غ      ياستغنا هب
 

   در صِف طاعت لبـاس فقـر در پوشـند      کنيلو
 

 دگان،ي قدر شوردگانيمستان قدر مستان، شور! ٥ برادريا
 :شعر . قدر سوختگان و عاشقان قدر عاشقان دانندسوختگان

  ه معذوري  ک خبر ي ب ي ا برو
  

  نـد ن قدر عاشقان دا   عاشقان
  

 :تيب .ديفرما ي مرحعطّار نيالددي فرخيش

   است ٧مندرد عشق جانان د   ٦ کز يدل
 

  عشق چند اسـت     قدر ه داند ک  موه
 

َ و ه اَلْي معاِلبِحي هللاِانَّ ا :وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب ميمضغب 
 يتعال ي خداه کيدرست ه ب:٨السالم يه رسول فرمود عل.اهسفْسافَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بر اندازد: ب  .1
  .يانه دل در رنجة دن: ب  .2
  .امروزم: الف  .3
  .او: خ و س  .4
  . برادر ندارديا: خ  .5
  .که از: الف  .6
  .در بند است: الف  .7
  .م وسلّيه اهللا عليصل  .8



  االغرب انيس  ١٥١

 سيرا وخس تانمه ١کمرا، و دشمن دارد  تانمه يدوست دارد عال
 و رازق را ٢ خالق را بر مخلوقهست ک انآت مه يرا و عال تانمه

 ه نند،ي گز٤ را بر عاجزي و قادر را بر مقدور و قو٣بر مرزوق
مانجا ه .ن رساندمکو ه پراند و بنيت را از کونمهبرعکس، و مرغ 

د و  خود را فرني عالم افشاند و از کون٥ر دوه ماند و دست از ميمق
ا هنألِ ةبي غَِرةمهاَلْ : تعايلم اهللاه رمحخيقال املشا . گرداندبي و غرمجرد

ت مه يعني ةبي غَِرةمهَّ يةِبالْمخلُوِق فَبِق  الْخاِلق و تسکُنيِالَ ٦الَ تتِصلُ
 رديقرار گ رام وآو  خالق هب وستي پد نتوانهچ رايز ست ابيغر
 . گفتهنکآ خوش گفت .بي غرهمواره تمه پس باشد .مخلوق هب
 :تيب

ـ   ةدر مقام خان   ـ ه ا رندان ب يآ در ٧تم  
 

   بـاختن  ماني از گدا ملک سـل     ينيتا بب 
 

 سر ٩نيمه عشق داني در ميي گو٨ پر خطرستيعشق کار
 شدن از مجرد فرد و .ر است محقّة در بزم عاشقان جان تحف.است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دون: س  .1
  .مخلوقات: س  .2
  . بر مرزوق نداردرازق را: س  .3
  .يفضع: ب و خ  .4
  .هژده هزار: ب  .5
  .تصل: س  .6
  .تهم  هب: نسخة اصل  .7
  . پر خطر استيکار: خ و س  .8
  . نداردينهم: الف  .9



  ١٥٢  الغربا انيس

 .است گري باختن نشان دني مختصر است، کونهي دوست راريغ
 . گفتهنکآ خوش گفت . خر استو و گاي، زندگان١دوست بودن يب

 :٢هقطع

  م باخـت  هد خطـر خـوا    ر ن ٣نيمهتو   با من
 

ـ ه چند   ره ـ  يم   م باخـت ه دگـر خـوا   ٤يزن
 

ـ  ي ظن نبر  تا   م باخـت  ه مختـصر خـوا    ه ک
 

  م باخت هست در خوا  ه هرچه عشق تو    جز
 

 بکن تفکّرل و مأ و ت٦سص و تجس و تفح٥مه فکوي ن!عزيز من
 و خي و اقوال مشاثين و احادآ در قري جاچهي .و منصف باش

 ذکر لطافت و ظرافت و , و صلحا و فصحا و حکما و شعرااعلم
 است و جز قباحت و وقاحت هرجفا رفت پياي دنيذکر صفا و وفا

 . استه نشان داداز او ي کسييجدا و درد ييوفا ي و بي دنيايدن
 رفت هرکه ماند و رانياند ح مهرکهمد و آ انيمد گرآ ايدن ه بهرکه

 و ٨رتيتش حآ و هديد ب ندامت برآ ٧ راهمهسرگردان رفت و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يستنز: بودن ندارد؛ خ: س  .1
  .يتب:  خي؛رباع: س  .2
  .همه: سالف و   .3
  .يبر يگر م:  خي؛بر يهم: س  .4
  .فهم ندارد: ب و س  .5
  .س نداردتجس: ب  .6
  .را ندارد: س  .7
  .آتش حسرت: الف  .8



  االغرب انيس  ١٥٣

 .١ در دستيصلحا يحسرت بر دل و خاک خجالت بر سر و باد ب
 اي شادان و خوشان نبود و شادان و خوشان از دناي در دنکس چهي
 و هالودي ن٢دو و دست بهاده ناي بر سر دني پاه کيبازه مگر شتنرف

 در زندان ي چون زندانهمواره و هاسودي نيد طلب دوست دماز در
  . بوددني در طپايدن

ل مأ و ت٤ستمي درو نگرنيقي ةديد ه بهر چند که ٣ خداييخدا هب
 نشد هني جز قباحت و وقاحت او در نظر معا٥ درو کردمتفکّرو 
 شدتزار ه او لذّت کي او صد غم منضم و در ي شادکي در ٦مگر

زار ه نوش او کي، در ٨حت او صد جراحت راکي، در ٧مدغم
 . و برو نخندد١١دي دل درو بندد و از ماتم او نگر١٠ کدام عاقل.٩شين

 کن و بنگر يتفکّر دل ةدي و دنيقينظر  ه بي باراتهيه اتهيه
 هشيخود اند با ي و خساست افعال و١٢خسارت  احوال وريدر تغ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بر دست: س  .1
  .يابدن: س  .2
  .خود: الف  .3
  .يستيمدر نگر:  خيستيم؛نگر: س و ب  .4
  .يمکرد: ب  .5
  .مگر ندارد: ب و س  .6
  .غم و اندوه: ب  .7
  .صد هزارجراحت: ب  .8
  . کژدميشهزار ن: خ  .9

  .غافل: الف .10
  .يزدگرن: ب .11
  .دخسارت ندار: خ .12



  ١٥٤  الغربا انيس

 ة من ِعبادري خةر ساعتفَکُّ : فرمودوسلّم يه عل اهللاصلّي غامبري پهبکن ک
ناعلم  واهللاهسال کيتر از عبادت ه بساعت کي ةشي انديعني ةس 
  احوال و خساست افعال وري در تغه کساعت کي ةشي اند.حتملي
تر از عبادت ه بيريگ هن اعتبار و انتباآ و از ي کن١ي دنياي دنوبيع
 من ري خةتفَکُّر ساع :موسلّ يه عل اهللاصلّي قال النيبو  ٢ استه سالکي

ادةِعبِست نينشصت تر است از عبادته بساعت کي هشي انديعني ة س 
 نجات از ٣رهن بآ ه کساعت کي ةشي اند.حتملي اعلم  واهللاهسال

 ي کنايدن ه بلي و م و حرص و حبدي و رستن از مکر و قايزندان دن
 وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيبو  .ه از عبادت شصت سال٤تر استهب

اعس فَکُّرةتخ ريادِعب نتر از ه بساعت  کي ةشي انديعني ِني الثَّقَلَة م
پاک داشتن دل از ةشياند.حتملي اعلم  و انس بود واهللاعبادت جن 

 دشمن هچ راي و انس باشد، زتر از عبادت جنهب ٥لوث خطرات
 :تيب .ود دوسِت دوست، دوست بهدوست، دشمن بود چنانچ

   رواسـت يدوستان دوست تـرا دوسـت      با
 

  ٦ خطاسـت  يدشمنان دوست ترا دوست    با
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دون: الف  .1
  . عبادتيکسالهبهتر است از : خ  .2
  .بهتر از: س  .3
  .است ندارد: س  .4
  .ياخطرات دن: س  .5
  . ندارديت بينا: ب و س  .6



  االغرب انيس  ١٥٥

 و ٢ استي حق تعالي عالمت دوستاي دن١يپس دشمنانگ
 اعلم  واهللا. و انس بودتر از عبادت جنه ب٣يتعال ي خدايدوست

 کي تفکّر يعني ة سنة من ِعبادريخ ةتفَکُّر ساع ٤ دومه وج.حتملي
سمان آ و ني در خلقت زمهشي و انديتعال يخدا  نعما والآ در ساعت

ر ه ه کو وجود مصنوعات  احوالريات و در تغ و ذرر موجوداتهو 
 .٦مانع ي بر اثبات وجود صانع ب٥ت المع اند قاطع و حجلي دلکي

 از يزي چدمي نديعني يه ِفهللا اتيأ و را ِالَّئاًي شتيأرما: السالم يهلقال ع
 :تيب .اند ه خوش گفت.دميصنوعات مگر صانع را درو دم

  نيقه ي کمال مرد در راست انيا
  

  ٧ندهرچه نظر کند خدارا بي در
  

 ني د٩ بنابر استحکامهسال کي از عبادت ٨تر استه بتفکّر نيا
 ري خةالم تفَکُّر ساع السيهقال عل .ره بانهير و براه ظاليدال ه بتفکّرم

ِست نمنيس در عالم باطن از ساعت کي ةشياند .تملحي اعلم واهللا ةن 
 صفات و احداث انواع صفات در ريخلقت نفس و روح و دل و تغ

 .ناتي کاعي جمةشي و اندالياز خ  پاک کردن دلةشي ذات و اندکي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يدشمن: خ  .1
  .باشد: بود؛ خ: س  .2
  .يحق تعال: خدا؛ ک: س  .3
  .يمدو: س  .4
  .اند ندارد: س  .5
  .مانع يالمع ب: ک  .6
  . يني خدا را بيدر هر چه نظر کن:  بيند؛دا را بدر هر چه نگه کندمرد خ: س  .7
  .است ندارد: س  .8
  .اهتمام: ب  .9



  ١٥٦  الغربا انيس

 يه عل اهللاصلّي قال النيب .١ استهتر از عبادت شصت ساله بتفکّر نيا
 کي تفکّر .تملحي اعلم  واهللاِني الثَّقَلَة من ِعبادريخ ةتفَکُّر ساع :وسلّم

 دل از ةنييآ زدودن تفکّر در معرفت نفس و روح و دل و ساعت
ور هو ظ اهللاال  هال الة خواطر و کلمِي نفهمصقل ِب اهللايسوما ٢زنگار

قال  . و انس استتر از عبادت جنهر ب تفکّني ا.اسرار و انوار اهللا
 ٣هچ راي زه فَقَد عرف ربهمن عرف نفْس: وسلّم يه عل اهللاصلّي النيب

حکم  ه ب.است ي و انس معرفت حق تعال جنجاديمقصود از ا
 ٤تفکّر در خود وسلّم يه عل اهللاصلّي ي و قول مصطفوي نبوثيحد

 و مطلوب تو ستي تو چ٥دنيفرآ مقصود از ه کشيانديکن و ب
 ي برا،يرو يکجا م ه و بيي، از کجا٦يا همدآ اي در دنهچ ه و بستيک
 ه مصقلي لکل شئ تعايل اهللاعن اي حاکي قدسثيحد .يا ه شدهديفرآ هچ

 و انس تر از عبادت جنه بتفکّر ني ا.هللا اا الَّهالال  القلب ذکرهو مصقل
 اًي کُنت کَنزاً مخِف تعايل عن اهللااي حاک:وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .است
 بودم ديفرما ي مي حق تعال.٧ببت اَنْ اُعِرف فَخلَقْت الْخلْق ِلاُعِرففَاَح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شست سال: س  .1
  .زنگ: س  .2
  .يراکهز: ب  .3
  .يتفکر: ب و س  .4
  .ينشآفر: س  .5
  .يآمد: الف و ب  .6
  .العرف ندارد: س  .7



  االغرب انيس  ١٥٧

 پس . شومه شناخته پس دوست داشتم من ک٢انه پني گنج١من
 ي خلق، شناخت حق تعالدنيفرآ خلق را، چون مقصود دميفرآ

مل و هم ٣را ي شناخت حق تعاله کاست مي عظفيپس ح .است
 و بکر و عمر، دي و زاي دني و ابنااي دن و در شناختنيل بگذارمعطّ

 يعنياشغال ال ه عمر بهمه وي و مقصود مفقود گردانيعمر صرف کن
 :تيب .يگرفتار مان

   کند ملک وجـود هر عشق نبازد چ ا يسعد
 

ـ    همه ه باشد ک  فيح   باطـل بـرود    ه عمـر ب
 

 :يرباع

ـ  ز غوغـا نر هرکـه  يا   و بــريد واه
 

ـ  خلـق ج   بر ـ ان دل بن  ه    بـرو يد وا ه
 

  جز وقت چيزی   ستي ن ريق دست ف  بر
 

   بـرو  ي گـر از دسـت رود وا       زي ن نآ
 

 . ِاذَا وقَف نتناءنَّ الْم ساِفروا فَِا:وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب و
 ٥ در طلب حق.٤شود ي مه گندايدن در مغاک هب بستآ!  منزيعز

 دل از ةديتش شوق جگر بسوز و دآ هرو و بزي ت،باش چون باد روان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من ندارد: س  .1
  .گنج پنهان:  کي؛مخف: س  .2
  .را روا نباشد که آن: ب  .3
  .شود: الف  .4
  .در راه طلب حق: س خ و  .5



  ١٥٨  الغربا انيس

 ٢فاقآ همه فشان و دست از ١ حق بدوز و خاک بر سر عالمريغ
 باش و دل هگاني باش و از خود و از خلق بهگاني در عشق .افشانبر

 :تيب .٤ گفتهنکآ خوش گفت . بخراش٣از درد عشق دوست

   باکه باش و از خلق چ  هگاني عشق   در
 

  ٥خـاک  ست بر سر عـالم ارو  ت معشوق
 

 :تيب .٦اند ه رقص کردتي بنيا  دره چند گاري فقني اري دستگريپ

ـ رقـص    مت گــردد مـسلّ ي وقت
  

  ي بـر دو عـالم افـشان       نيکاست
  

 رحعطّار نيالددي فرخي شتي بني در, گفتاراري خاکسار بسنيا
 :تيب .است گرفتاره سال

  ام ه درد خود درمانـد    ٧ چنان از  من
 

  ام هفـاق دسـت افـشاند     آ همه کز
 

 حق ريتش بر خاشاک غآ و يفشاني بر ننيتا دست از کون
 خود ياه و کاري خود بر نکن٨ و دل از خود و خانمانيفکنين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عالم ندارد: س  .1
  . از همه آفاقينآست: خ  .2
  .درد دوست: س  .3
  .اند ندارد خوش گفته: س  .4
  .خاکهمه بر سر عالم : نسخة اصلي  .5
  .کردند يرقص م: تکرار کرده است؛ خ: ب  .6
  .در: خ و س  .7
  .خان و مان: س  .8



  االغرب انيس  ١٥٩

ر قاتل بر خود ه چون زاي دنلذّت و شکر ينزن ١مهم و برهدر
ا ه کُلُّاياَلدن ه کي دنياي دن٣مومهغموم و   خدا، از٢يخدا ه ب،ينگردان
موو از شراب وصال دوست يابي راحت ني نجات و از زندگانغَم 
ن آ هک ٤ي را بر خود تلخ نگرداناي دنلذّت و اي و دني ننوشاي هجرع

 ي حق تعالي قدسثي در حد. استي حق تعاليعالمت دوست
 اي دني ايعني مهم فَتفْتِنه ل٥َي والَ تحلِّيئاي اَوِلي علَي مرايدناي :فرمود

 ينگ افه در فتن٦هک شانيمشو بر ا نيري من و شانتلخ شو بر دوست
 :يعربا .ايشان را

ــذّت ــ دنل   رت شــودهــ اگــر زاي
 

ـ  خاصان درگا  شربت   ٧ت شـود  ه
 

  ر دوکـون  هنشان از    ي ب ي نگرد تا
 

ـ ن حرمگا آ نشان   يک   ٨ت شـود  ه
  

  شراب٩ستي و محبوب ساقستي باقاتي حه چند کيروز
  بجوش و از درد عشق بخروش و١٠تش شوقآ بنوش و از محبت

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ردبرهم ندا: الف؛ برهم و درهم: ب  .1
  . ندارديبخدائ: س  .2
  .هموم و غموم: خ و س  .3
  .ي نتوانيدنگردان: س  .4
  .يوال تحلو: وال تحلوا؛ خ: س  .5
  .پس: الف  .6
  .دهند: الف  .7
  . دهند: الف و س  .8
  .يساق: س  .9

  . ياقاشت: س .10



  ١٦٠  الغربا انيس

 :تيب .زاران جان بفروشه ه درد ب١ني اةشکران

  دلت ز جانان پر درد  بوده کيروز
 

ـ زار جان فـدا با    ه هشکران    کـرد  دي
 

 نامرد هرکه پردرد است و ٢نيت دل او از غم د مرد اسهرکه
خوش گفت . خود استيواه و در بند ٣اي دنيخوش هاست گرفتار ب

 :تيب . گفتهنکآ

ـ  مردان د  دل ـ  پـر درد با    ني   دي
 

  دي محنت فرق شان پر گرد با      ز
 

 وٍمي کُلِّ ي ِفيناِدي مِلکاً ٤ تعاٰيلهللاِانَّ ا: لّموس يه عل اهللاصلّي قال النيب
 ابنا اي حق الْحذْر ه و احذَروا ِمن اللِّنيِري مع الْمتغواري الَ تغنيربِعاال  ابنااي

 اي الِْحساِب يلُموا ِالَه نيالست ابنا اي ٥صادکُمعکُم فَدنا ِح کَملَ ذَرنيالْخمِس
 تيلَاي ٧ اَاللي اَلرِحلي اَلرِحلي اَلرِحنيالثَماِن  ابناايعذْر لَکُم  ال٦َنيالسبِع ابنا

لْق٨الْخ اخيْ لَمالَقُووذْکُرت ايِف ٩ ومي بهنماَت ِلقَتخ ي ِلمکُمتاعة السذَراَلْح  
  .ة ثَٰلثَ مراقَالَ اَلْحذَر اَلْحذَر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .آن: س و ک  .1
  .يا و دنيند: س  .2
  .ي دنيادن: س  .3
  . نداردياهللا تعال: س  .4
  .ةصادفدنا ح: س  .5
  .ينابنا الخمس: س  .6
  .اال ندارد: س  .7
  . الخلقيتما ل: س  .8
  .تزدادوا: س  .9



  االغرب انيس  ١٦١

 ١ي و راستيدرست هب: وسلّم يه عل اهللاصلّي فرمود غامبريپ
مغرور ! ل سالگانه چي اکند ي ندا مه است که فرشترا يخدامر

 و دني حق ترس٣يتعال ي از خدا٢ديمغرور شدگان و بترس با ديمشو
 کي نزدقيتحق بهپس  زراعت شما کامل گشت!  سالگانه پنجايا

 ي ا. حسابيد سويبشتاب!  شصت سالگانيشد درودِن شما و ا
 ي ا.ديرا باش رفتار! شتاد سالگانه ي ا.دييفتاد سالگان عذر ننماه

 ره به خود کاني م٥ي کردندتفکّر خلق تا ي نشدهديفرآ ٤هک کاش
 از ديزهيپرب ,٧امتيمد شما را قآ کي نزد.٦ديا ه شدهديفرآچرا 

 يه عل اهللاصلّي فرمود بار ه سغامبري پهاسباب خشم و عذاب، چرا ک
 و ٨دي خود فکر کنانيم  دريعني ديزهي پرديزهي پرديزهي پروسلّم

 د،يا ه شدهديفرآ ي حق تعالير شناخت و بندگه شما به کديشيانديب
وا و ه دني و پرستايل دنه و ااي دني و بندگاي دن٩ شناختي براهن

 ي و چاپلوسديياالي خود را نير جنسه ه و بير کسه هخود، و ب ١٠نفس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديراست: ب و ک  .1
  .يدترس: س  .2
  .يخدا: س  .3
  .يکاشک: س  .4
  .ينکردند: ب  .5
  .يدا يدهآفر: الف  .6
  . شما رايامتق: س  .7
  .يدتفکر کن: يد؛ خ کنيفکر: ب  .8
  .شناختن: ب  .9

  .د نفس خويهوا: س .10



  ١٦٢  الغربا انيس

 ي از بندگان خداي بعضهست ک ا خود سماعريدستگ ري از پ.دييننما
(x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ ه فاتحة چون در سور١يتعال uρ ÚÏètGó¡nΣ 

 ي ايدروغ گفت ٤يکَذَّبت عبِد ٣ديآ ي ندا مي از حق تعال٢خوانند يم
 و هي از مخلوق خواياري و ي مخلوق کني تو بندگ, منةبند
 ٦ ترا از.مه خواياري و خاص از تو ٥پرستم  تراة خاصه کييگو يم

 ٨ام هدينا گردزتري مخلوقات عزهمه و از ٧ام هدي برگزگريمخلوقات د
uθèδ “Ï%©!$# šYn=y{ Νä3 : تعايلقال اهللا .ام هديفرآ اي اشهمه نفع تو يو برا s9 

$ ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_  تعايلاهللا(و قال ( óΟs9r& (#÷ρt� s? ¨βr& ©!$# t� ¤‚y™ Νä3 s9 $̈Β ’Îû 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $ tΒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# x÷t7 ó™r& uρ öΝä3 ø‹n=tæ …çµyϑyèÏΡ Zοt� Îγ≈sß ZπuΖ ÏÛ$ t/uρقدر خود  .٩
 :تيب . مگردانري و حقليبشناس و خود را ذل

  شيخورنگ   هبزني   يي که رنگ سيه مي    تو
 

  يي بنمــاهکــ نچنــانآ نــدا ه ســاختهگرنــو
 

ِرف قَدرک الْقَدر ِاع  مختاراي :ديآ ي ندا مين تو از حق تعالأدر ش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عز وجل:  کي؛خدا: خ و س  .1
  .بخوانند: س ب و  .2
  .يد آيندا از حق تعال: س  .3
  . ندارديکذبت عبد: س  .4
  .خاص:  ندارد؛ خيمکه خاصة ترا پرست: الف  .5
  .بر: س  .6
  .يدمبرگز: ب  .7
  .يدمگردان: ب  .8
  .۲۰ ية آ:؛ سوره لقٰمن۲۹ ه، آيةسوره البقر  .9



  االغرب انيس  ١٦٣

لَقْتا خمانَ ِلاَ ِانلَالْاَکْواَقِْبلْ ع لکفَِايج لَيني عکتقِْبلُ مِني متي طَلَب 
 ِانما الْمراد کيعاص مي ِفلْحقْناي ريذَا الَضِره اي .ذَاٰه ِعندک يفَاطْلُبِن
يصکتفْانوالَن َِد روقْصا الْممِان ِتکطَاع ا ِمنلَن عحيککراَم ربيعني ١ فَد 
 است مکونات ه نشدهديفرآ .قدر خود بشناس! ٢ منةدي برگذيا

 بر تو ٤رمآ توجه من ه کيدرست هب ٣من بهر آ ي رو. نفع تويمگر برا
 ه ک٦ستي ن.٥نزد خودمرا بطلب پس  . مراي طلب کنهنگام کهن آ

 داشت تو ه مراد ما مگر نگاستي تو و نتيما در معص هر رسد بضر
مقصود ما از طاعت تو سود   از طاعت تو،٧يو نرسد مرا نفع

 و ٩ديابي و قدر خود در٨دي در کار خود کنتفکّرر و  پس تدب.توست
: ي تعال قال اهللا.ديزيرا گم ه مخلوقات بهمهو از  ١٠ديبشتاب ما هب

ûÉëÅ_ö‘ $# 4’n< Î) Å7În/u‘ ZπuŠÅÊ#u‘ Zπ̈ŠÅÊó� £∆ ∩⊄∇∪ ’Í?ä{÷Š$$ sù ’Îû “Ï‰≈t6Ïã ∩⊄∪ ’ Í?ä{÷Š $#uρ 

ÉL ¨Ζ y_١١.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . منکيراقد: س  .1
  .اردمن ند: الف  .2
  .بر من: ب و س  .3
  .کردم: خ و س  .4
  . خوديکبطلب نزد: الف  .5
  .ينستا: س  .6
  .لما نفع: س  .7
  .کن: الف  .8
  .يابدر: الف  .9

  .شتاب: الف .10
  .۳۰-۲۸ ية آ, الفجرةسور .11



  ١٦٤  الغربا انيس

  :تيب
ـ  ترا ـ    ه ـ  ميگـو  ير چنـد م    بـشتاب  ه ک

 

  ١ بـاب  ني در ي شک دار  هتر چ   پس يرو
 

 :يرباع

   گـدا  ي ا ينـدان  يقدر خود را م   
 

  تـو بادشـا   بـا  دارد کـار  ه چـ  تا
 

  از اوتو مشغول و تو غافـل   ه ب او
 

ـ  چهي نباشد   هو ـ ب ا هذ م   ٢ رواني
 

 يبروآ ير دره باني گدا٣ و چونزيوآما  ه مخلوقات بهمهو از 
�”ÿρ#): ي تعال قال اهللا.زيخود نر Ïÿsù ’n< Î) «!$#خدا از ي سوديزي بگريعني ٤ 

 خود را ديزيگرن بآ شماست از ةلکه خدا مريپس غ . خداريغ
 تمحب معرفت و ي ما شما را برا.ديزيوآ ٥ و شوق مامحبتفتراک  هب

 و ديتش شوق ما بسوزآ ه دل ب.٦ميا هديفرآو شوق و خدمت خود 
 ديزيا بره  از چشم٧ مااقيا در اشته  و اشکدي ما بدوزري از غهديد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديت بينا: خ چو جا کرد رسن تاب؛: الف  .1
  . ندارديت بينا: ب و س  .2
  .چو: خ  .3
  .۵۰ ية آ,يات الذارةسور  .4
  .معرفت ما: س  .5
  .يديمآفر: س  .6
  . ما نداردياقدر اشت: ب  .7



  االغرب انيس  ١٦٥

 جفا بر قفاد ري ت١ير کسه و ير خسها از  الَّد ويتا از ما برخورد
 :تيب .ديجگر خور

  يين مـا آ  تـو خـاص از     ه ک يير گدا ه ب منگر
 

  يياهو بس گران ب    ت ه ارزان ک  شي خو مفروش
 

 ملْتِفتا عنا ايتعوضت و  ٢ معِرضا عمااي :ديآ ي ندا مياز حق تعال
ما  تو ي عوض دادهک ه از ما به رو گردانندي ايعني .٣ من اَعرضتيِالَ
 از ٤ تويعني يوردآ ي روه کيسو ه ب, از ماهالتفات کرد ي بيا  و.را

 .يوردآ يرو  بدوهما اعراض کرد از ه کيافتيتر هما کرا ب

 از هرچه و هرکه ه خدا کييخدا ها ب حاشا و کلّاتهيه اتهيه
 ٦ را عوضيتعال ي خدا٥يا لقا اميابي  عوضآن راتو فوت شود 

 همه او ريغ هسود و بآ او نتواند ريغ هب هدي و دل و د٧رگز نتواند بوده
 :شعر . سوده نست اانيز

  ه ِعـوض   ِانْ فَارقَت  ٍٔي ش ِلکُلِّ
  

ي لَ واهللا س    ضه ِعوقَتِانْ فَار   
  

  :٨دي گوگري دليدل هب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يناکس: الف  .1
  . منيعنا ال: س  .2
  .اقبلت: ب  .3
  . ندارديعني: تو ندارد؛ الف: س  .4
  .لقا ندارد: س  .5
  .عوض ندارد: س  .6
  .يابين: الف  .7
  . ندارديد گويگر ديلبدل: الف و ب  .8



  ١٦٦  الغربا انيس

ــد ــدي دوســتان گليب ــ رن   اراني
  

   اسـت  ١ليبد يد ما ب  ه شا کنيول
  

 کُلَّ کي عل٣َهللاما اَثَّر ا : مسطور است٢نيدر کتاب طرازالواعظ
لَئشع ثَّروت تاَن يه وئ کُلَّ شر کَّسأ فَنامدالن فَ ةس ابلَ الِْعتهقَب الَک

 نذَاٰهعابوو يزي بر تو از مخلوقات چدي برنگزي حق تعاليعني  لْج 
فکن سر ندامت ا فرو  پس.٤يا هديگزبر زي چهمه ي تعاليتو بر خدا

  . سوال، جوابني ترا ازستي نه از عتاب کشيپ

 اي  و٦ مطْلَّقًا وصالَنا راِجعاي :٥در کتاب مذکور مسطور است
 با لَک فَوا عجسجدي لَم ه ِلاَنسي ِانما اَبعدنا ِابِلهجِرنا کَفِّره يمحلِّفًا علَ

 ةلَي لَهعِرفي لَم  مادِر لَک ِعندنا ِمن الْقَکحيتنا و رجره و ه صاِلحتفيکَ
 سوگند يا  و.نما را رجوع ک!  وصالةنده طالق دي ايعني .٧الْقَدِر

  ماه کيدرست ه ب٨هارت بدما سوگند بشکن و کفّ جرانه بر !هخورند
 ه عجب چگونيپس ا .٩ نکرده ترا سجدهنکآر ه را بسي ابلميراند

 ي و عاصي او شدعي مطيعني از ما ياو و جدا شد  با يصلح کرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يلدل: س  .1
  .عظطراز الوا: الف  .2
  .اهللا ندارد: س  .3
  .يديبر گز: س  .4
  .است ندارد: س  .5
  .ارجع: س  .6
  .ندارد  القدريلةل …عندنا: س  .7
  .ده: س  .8
  .هنکرد: س  .9



  االغرب انيس  ١٦٧

 قدر هت و قدر است کنقدر عزّآنزد ما   بر تو، ترايوا .يامر ما گشت
 پس چرا قدر خود . نتوانددنيت رس عز١ّدر ندارد و بدانن شب قآ

 و در ي گردانسي و خسلي و خود را ذليت خود ندان و عزّينشناس
 و ي فرومانهديچي خود را پ٣لع چون جي دنياي دن٢هفي کنةفيج
 يمحروم مان ٤الوص گلشن ي و از بوي نتواندنيگلستان وصال پر هب

 و ستي تو چ٥و مقصود و مطلوب ستي طالب تو که کيو ندان
 ي دشمن خداهفي کنةفي ج٦اي و در طلب دنهمطلوب خود غلط ساخت

 را مقصود و معبود اي دني و ابنااي دن.يا ه عمر خود برباد داديتعال
خرت آ ه پشت ب.يا ه نپرداختودمطلوب و مقصود خ هو ب يا هساخت

 ةو از توش ٧هافتي نهره از عمر خود به کردايدن ه بي و روهوردآ
 و دل دنيشامآ و ٩ و بخوردن٨ه مرگ غافل گشتةشيخرت و اندآ
 در شان ي حق تعال.ه گرفتن مشغول شدايع دن دادن و تمتّريغ هب
öΝèδ:  استه فرمودشانيا ö‘ sŒ (#θ è=à2ù'tƒ (#θ ãè−GyϑtGtƒuρ ãΛÏιÎγù=ãƒuρ ã≅ tΒF{$# ( t∃öθ |¡sù 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بران: الف  .1
  .يفه و کنيفهج: الف  .2
  .جعد: س  .3
  .الجم: الف  .4
  .ومقصود ندارد: س  .5
  . ندارديادن: ب  .6
  .نگرفته: ک  .7
  .نشسته: الف  .8
  .خوردنرد: ب  .9



  ١٦٨  الغربا انيس

tβθçΗs>ôètƒ ∩⊂∪د ي بگذار ا٢پس .١ع  تمتّ و بخورند٣ تاايشان را صمحم
 مشغول يعني ٥شاني ادي امايشان را افگند يو در باز ٤رندي بگايدن

 ي و از مشغولي از ذکر خداي تعالي را از عبادت خداشانيدارد ا
 پس .شاني ادي ام, مرگةشيخرت و اندآ ة و از توشيخدا هب

ا چشند و ه ا و عذابهشدت هما رسند، چ ه چون بهسرانجام بدانند ک
θè=ä. (#θãè−Gyϑ#) :ي تعال قال اهللا.ا کشنده جنا و ره مشقّت s?uρ ¸ξ‹Î=s% /ä3 ¯ΡÎ) 

tβθãΒ Ì�øg ’Χي اندکديري بگايع دن و تمتّدي بخوريعني ٦هک يدرست ه ب.ت مد 
 وقال اهللا .٧ديدگان ما دور مانياه  و از رحمتديارانکهشما گنا

öΝßγãèÏnFyϑ :يتعال çΡ Wξ‹Î=s% §ΝèO öΝèδ”� sÜôÒtΡ 4’n< Î) >U#x‹tã 7áŠÎ=xîايع دن تمتّيعني ٨ 
 .عذاب سخت ه بايشان را مي پس مضطر گردان.ي اندکايشان را مهيد

 ه سعادت نبشتيايمي فرمود در ک.ست ا خود سماعري دستگرياز پ
ر ه ب٩ستي ني فرقچهي و گااني تو و مانيم!  منزي عزيا .است

ب آ شود ه شود علف خورد و چون تشنه چون گرسنوگا ١٠هنکآ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .۳ ية آ, الحجرةسور  .1
  .يعني: خ و س  .2
  .تا ندارد: س  .3
  .يرندبر گ: س  .4
  . ندارديشانا… يدرباز: الف  .5
  .۴۶ ية آ,سوره المرسالت  .6
  .يداز رحمت ما و مهر ما دور مان: س  .7
  .۲۴ ية آ,سوره لقٰمن  .8
  . نهيفرقؤ  گايان تو و درمياندرم: س  .9

  .از بهر آنکه: س .10



  االغرب انيس  ١٦٩

 ري پاز زي و ن. کند بر جفت خود رودهوت غلبهشخورد و چون 
 :تيب .ست ا خود سماعريدستگ

ــه شــديا ــارگي ه خوشــنود ب   يکب
 

  يخوارگ علف ه ب يو گاو  چون خر 
 

 يعني ِل ِللْاُکُشناي و ِانَّ الْعِشيکُلُونَ ِللْعأي نيِانَّ الْمتقَدِم ١اند ه فرمودخيمشا
ي ما برااتي و حخورند ي م٢عات و عبادات و طااتي حيبرا مانمتقد  

  

 :يرباع.  گفتهنکآ خوش گفت . است٣دني ورزانيخوردن و عص

   ماسـت ةديپـسند   حال ناه ک هگون نيز
 

ـ  ال ٤ه رخ تو ن   حسن ـ  دقي    ماسـت ةدي
 

   نرسـد  ٥ي و کسر  قباديک ه ب ه ک وصلت
 

   ماسـت  ةدي در دماغ شور   ه ک ٦سوداست
 

  و سوختن و جگريجوره و مي دوري را برايبخت شوريرآ
 و ماتم دني کشيياه و رنج تندني چشييو درد جدا ٧خون شدن

کدام  ه ب.اند هوردآ داي پدنيشامآرفراق ه زياه روزگار داشتن و قدح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اند گفته: س  .1
  .طاعت ندارد: عبادات و طاعت؛ الف: س  .2
  .کردن: س  .3
  .چه: الف  .4
  .يصرق: الف  .5
  .يداپ: الف  .6
  .خون جگر خوردن: کردن؛ ب: س و ک  .7



  ١٧٠  الغربا انيس

 در ١ راکدام سعادت محبوب ه شربت وصال چشد و بيبخت کين
 :تيب .ندي جمال دوست ب٢ةديکدام دولت د هو ب برکشد

ـ  ميجـران هر سوز   ه ز ب  ما ـ  ي ک    وصـل  ميابي
 

  ٣ شربت کوثر خورنـد    هشامان چگون آ دوزخ
 

 :تيب.  گفتهنکآخوش گفت 

   درد و رنجم   ي من ز برا   چون
  

  ٤ سـنجم  يکـدام رو   ه ب راحت
  

گرفتار  ٥ اوي مردار و ابنايايدن داري ناپاداري دي براه را کهديد
 ةده و مشا, چون کژدم و ماراتي و موذ٦اري خار اغدني ديو دل برا

  از گلزار وصال محبوب٨ي گله کاند هديفرآ چون زاغ و کالغ ٧بکارنا
 ةني از سزيانگ دردآهزاران ه چرا .ندي و گلشن قرب مطلوب بنديچ
 ١١زارانه و١٠اردي نهدي از د٩ خونياه  و اشکارديبرن تشآپر

  :يرباع .ندارد بر١٣اتي اب١٢ني بدشيروزگار خو ه بيگر هنوح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دنداررا : الف  .1
  . دولتيدةد: خ  ندارد؛يدهد: س  .2
  .چشند: الف  .3
  .عشوه سنجم: ک  .4
  .او ندارد: ب  .5
  .يار خار اغيبرا: س  .6
  .يکارنا پ: الف  .7
  .ياندک: گل؛ خ: س  .8
  .خون:  س و خين؛خون: الف  .9

  .نبارند: خ .10
  .هزاران و هزاران: س .11
  .ينبر: الف .12
  .يتب: خ و س .13



  االغرب انيس  ١٧١

  و باغ بود   د کش سر بستان   ن دل نما  نآ
 

  داغ بـود  و    در ة سـوخت  هشهمي ييگو
 

  س بنگـرد ووه جلوة طـا   نشد ک  يروز
 

   زاغ و کالغ بوده روزي را کهدي دنيا
 

 شرمسار , اندک کردار, گفتاراري خاکسار بسني ا١نچهالغرض آ
    همچو خودحاله  از احوال و اقوال مردان نوردهرآي در تحر٢خيمشا

 :مصراع .و ننگ زناننامردان 

 ه کني مردان چثي ننگ زنان حديا

 مردان ٤ي و جلدي و شجاعت مردتيرا حکا ٣ ننگ زنانريآ
 :يرباع . نبود٦ي و جلدي مردشانه در اي اگرچ٥ديگفتن خوش آ

ـ نزد تـو ن    به هک ٧رميگ ـ  ٨رزمي   اي  هحب
 

ـ  ام ي کو در ـ  دي ـ بد د نـم ز  هن   ٩اي  هب
 

  ارندي شراب شوق تـو بـس      ١٠مستان
 

ـ ما ن  ه ب ه ک باشد   اي ه رسـد مـشرب  زي
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الغرض آنچه ندارد: ب و خ و س  .1
  . ندارديخمشا: س  .2
  .ننگ زنان ندارد: الف  .3
  .يجاد: س  .4
  . سخنيدخوش آ: ب  .5
  .يجاد: س  .6
  .يريگ: س  .7
  .نزد تو نبرم: ب  .8
  .دةيد: س  .9

  .مشتاق: ب .10



  ١٧٢  الغربا انيس

 اريوشه و دل داري بةدي را ده من بند, صمدا, احدا,خداوندا
فتاب آ هرم کآ بر جان خود برهبخش تا ماتم روزگار دارم و نوح

 شکست، دي و کارم از دست رفت، کمر اموستيغروب پ هعمر ب
 امان نشد، مزاج نفسک سگ هارنفسک ام و از ١ديسامان نرس هحالم ب

 و هلي حه نشد و راماني پشود و از کردار خ٢رفتياصالح نپذ هوانيد
 در يگردان و پا سري چون گورتي حداني سر در م, نماندريتدب

 :تيب . بمانده چون چوگان سر افگند٣خالب خجلت و حسرت

   خسرو ه بت و بتکد   ٥ز امدي ن ٤ باز چون
 

   کوشـم  ه چـ  هواني د ٦دل مزاج   اصالح
 

نشد   وداري، نگشت به چار وهلي ح٧زاره ه نابکار بهبخت خفت
 ة شرمسار و از گردش زمانهکردار و گفتار خود ماند و از برسرکار

تيب . عارامدشي ناري نگرفت اعتبار و از اصنام اغداري ناپا٨ارار مکّغد: 

  دماي بر ن  مي کار هرگز ه بخت خفت  نيز
 

  زمـودم آ ٩ه چندانک مداي ن از او  يکار
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .سامان نشده: الف  .1
  .يردنپذ:  رفت؛ الفيباصالح مند: س  .2
  .حسرت و خجالت:  خيرت؛خجالت و ح: ب  .3
  .يار: س  .4
  .به: س  .5
  .سگ: الف  .6
  .بصد: الف  .7
  .مکار ندارد: س  .8
  . کشينچند: س  .9



  االغرب انيس  ١٧٣

ر ه و شدتت ذکر دوس ي بلذّت ١ره را شي دل رشيدرو
 دوست ٢قربت ير سرور بهاحت و خدمت دوست جر يراحت ب

 هر شغل که و هست دوست اندو امجال ير فرح به و ٣غرور و فتور
 قراري ب٤زار اضطرارهصد  با الجرم ردي گه دوست مشغلهمعامل يب
م ه اَللَّ.٦ري باخلممتّ و ميمحن الرحر البسم اهللا :تکرار ٥ استغفار کندنياز
تکُلِّ لَذَّاس ِمن کِفرةغِري ِبغاحکُلِّ ر ِمن و ة ِذکِْرککُلِّ ِري ِبغ و ِمن َِتکمِخد 

ٍر ِبغورِريسحٍٍٍٍ ِبغکُلِّ فَر ِمن و بکِري قُرلٍٍ ِبغغکُلِّ ش ِمن و ِتکالَسجِري م 
لَِتکامعلَّمص لَهللا اي وي علِْقِري خه خمحم  هِلآٍد وعماَج تيب .ني: 

   نمانـد کـس  چهـي  با ه معامل ٧ دگر ما را 
 

  سـت  ا حضور تو کردم اقالت    ي ب ه ک يعيب
 

 ٨يل دري و شي نرري مگر ش,ديايم ن مسلّيشوخ ي بيخيش!  منزيعز
 ١١بازد و دل را١٠ جانان دره جان در را٩ه کدي را باي مردريو ش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بهر: الف  .1
  .قرابت: قرب؛ الف: خ و س  .2
  .نفور: ب  .3
  .اضطراب: الف  .4
  .  استغفارين اکند يآرام و قرار م يب: کند ندارد؛ خ: س  .5
  . ندارديرلخ وتمم با: س  .6
  .کنون: الف  .7
  . نداردلي ديرش: س  .8
  .را که: س  .9

  .در ندارد: س .10
  .را ندارد: س .11



  ١٧٤  الغربا انيس

 و ندازدي ننيکون ه ب٢ و نظر١ دوست سازدهدف ناوک درد و اندوه
 و اهريبخود نپردازد و تد با محبوب بگذارد و ٣اقيتش اشتآ هتن ب
 ي قال النب. ندانداي دنة و چارهلي و ابتر گرداند و حهوارآرا  ٤ايدن ياهکار

 ياهکار هب دي شما داناتريعني اکُمياَنتم اَعلَم ِباَموِر دن: وسلّم يه عل اهللاصلّي
 يگري دزي و جز حق چدييمان خود شوخان  دست از. خوديايدن

  :تيب .دي فرماعطّار نيدالدي فرخي شنيالعارف  سلطانه چنانچ,ديينجو
   دل از خانمان خـود بـر کـن         اي

  

ــ ــاي ــن يا تمنّ ــر ک ــشق کمت    ع
  

ـ     ز ي مـراد  گر ـ  يوصـل م   يطلب
  

   ابتــر کــنشي خــوري تــدبهمــه
  

  ٥ چنـد  اي مرد عـشق بـازي       ه ن تو
  

   کـن  گـر ه کـار دي    خواجـ  ي ا برو
  

 بند ه حق افکندريتش در خاشاک غآ و ٦همدآ ريخود سو از 
 و از خواست و ه خود گذاشتري و تدبهلي و از حه گسستاهللا يسوما
 و جگر خون هخالق سپرد ه خود بياه و کار٧ه خود برخاستارياخت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بسازد: الف  .1
  .يدهد: س  .2
  .شوق: س  .3
  .يا دني و کارهايرتدب: الف  .4
  .ما: س  .5
  . آمدميرس: س  .6
  . بر خاسته ندارد… ازخواست: ؛ خ بر خاسته ام: س  .7



  االغرب انيس  ١٧٥

 :تيب .ست اسماع رخودي دستگري از پ.١دي باهکرد

ــر ــاا طگ ــب م ــب ييل ــي مطل ــرادچه   ي م
 

ــ زجــ ــا کــافتني ــرا عــه م    مرادســتني ت
 

   ترک وصل ما مکن    هي خوا شي مراد خو  گر
 

ـ ا کن اخت  ه ر هي مرا خوا  ور   ٢ را شي خـو  اري
 

 :يرباع

  ديبا ي و تن م   شيز خو ا ای همدآ ريس
 

ـ    ای هبرخاست ـ با ي ز جـان و تـن م   دي
 

  سـت  ا زار بند افـزون   ه ير قدم ه در
 

ـ     يي گرم رو  نيز ـ با ي بند شـکن م   دي
 

 ي و شادنيريد و شه شکر و شني چون شه اگرچيخي شنيش
ت  حرف علّاني درماي و ديافزا  ي و خورمياو خوش ی و خدينما يم
 تيقبول رجوع و .ديآ شي پ٣اها و باله فتآ و دي زااز اوا ه تعلّ

 گردد و ه گسستي حق تعال٤تيکرم و عنا ه است بنينهآار خلق زنّ
 ورد خود تي بني و ا٥ بدان نپردازده بود کي و صادقي نرريش

 :تيب .سازد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ندارديدبا: س  .1
  . ندارديات ابينا:  و سب و خ  .2
  .بالها ندارد: الف  .3
  .يتمگر بعنا: س  .4
  . نپردازديدبا: ب  .5



  ١٧٦  الغربا انيس

   تفـاوت  ه چ ١گرانشد و قبول د    ر از
 

   کز در تو گردد مردود     ي کس هچاريب
 

 و ٢قين غرآ در شدتزاران ه صد قي عمست هي جايخي شهچا
 را برباد ي بسيخي شيواه ،قيشتند حرگ ارانيجب بستش عآدر 
 .ه و بر خاک زده بردشاني ايبروآ و ٣ه نامراد داده و از راهکرد
 از مخلوق ه ن،يازين ي و بياز و پاکبي از خالق جوي و بزرگيپاک
>öΝs9r& t�s? ’n :تعايل قال اهللا .ي سازري و تدبهليح هب Î) tÏ%©!$# tβθ’. t“ ãƒ Νåκ |¦àÿΡr& 4 È≅t/ 

ª!$# ’Éj1 t“ãƒ tΒ â!$ t±o„يب .٤اَال:وسلّم يه عل اهللاصلّي قال الن ٍم ِبخکَرم بِري ر 
 ي و کسدي گو٦قطاباال  قطبي کس.اه لَّهنيم ٥وه و هِلنفِْس
 و انث هب . عاقبت کار خود نداندهاج خو. خواند٧االصحاب ةقدو

ظَن  :در دل گذراند  بماند وهفتي گفتن مردمان مغرور و فرينام کين
الَؤالْم ه ک٨ن در دل نگذراندآ و يِطخيِْمن �χÎ) uÙ÷èt/ Çd©à9$# ÒΟøOÎ)و ٩ 

 . استطر مضهشي اندني عقل در.م و در خطر استهخاتمت مب
 شيستا ه بدي مغرور مشويعني ةمه مبة فَِانَّ الْعاِقبالناِس ِءتغتروا ِبثَناالَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يگرانمد: س  .1
  .يقدر آن چاه شد غر: س  .2
  .و برباد داده: س  .3
  .۴۹ ية آ,ء النساةسور  .4
  . وهوينفس: س  .5
  .قطب اقطاب: الف  .6
  . اصحابةقدو: الف  .7
  . نگذراندينو ا: س  .8
  .۱۲ ية آ,تحجرا الةسور  .9



  االغرب انيس  ١٧٧

 و ديآ روني به چبي غة تا از پرد.م استه عاقبت کار مبهمردمان ک
 نشري ِانَّ الْعبد لَ:وسلّم يه عل اهللاصلّي قال النيب .دي زاه چجورياز شب د

 يعني ة جناح ِبعوضهللا ِعنداِزنَي والَ الْمغِرِب الْمشِرِق ونيما ب ِء ِمن الثَّناهلَ
 ي وينام کي، ن١ بوده گشتعي منتشر و شاه کدي باه بسا بنديدرست هب

   ي قدر٣همقدار پر پش به ي تعاليخدا ٢رزدي مشرق و مغرب نانيدرم
  

 .دده نيمتيو ق

ورتر ه از تو مشسيل اب,ست ارته اگر مقصود شاتهيه اتهيه
م ه سنگ ياه خلق است صورت  رجوع٤است و اگر مطلوب تو

 ست اني دي معتبر سالمت!٥ مغرور خلقي ا.ست امرجع و معبد خلق
 . اَعوذُِبک ِمنکيم ِانلله اَ. و از مکر خلق امان٦ست امانيا  با يمنيو ا

 ٧ دور دارد و معذور گردانداثن  و سروررحضرت غفور ما را از غرو
 ٨ فضلضيکمال کرم و ف هو بدان مسرور و مغرور نگرداند ب

 و نيالناِس مغروِر ِءتجعلْنا ِبثَنام الَللهاَ: ميالرمحن الرح  بسم اهللا.شيخو
م ِتکمِخد نِرهالَعويجالَِبِننو ِتکمِرِجعدتسم النيالَِّذ  و يِمننَ أي نکُلُو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شده باشد: س و خ  .1
  .ندارد: س  .2
  . مقدار پر پشه ندارديعني: س  .3
  .تو ندارد: س  .4
  . مغرور خلق ندارديا: س  .5
  .و خاتمت با ايمان: س  .6
  .غرور و سرور ثنای ابنای روزگار ما را مغفور و معذور گرداند: س  .7
  . فضلهيضکمال کره و ف هب: س  .8



  ١٧٨  الغربا انيس

نالَ الدواياَم١ِني ِبالد  ِتکمحاِحِمايِبرالر محاَلر لَّنيص لَهللا اي وي عِري خ 
 .ني اَجمِعهِل آ وهخلِْق

 و ماتم ٢رمآ بريهگر  و  هاگر فرصت وفا کند و اجل نخندد نوح
اء ش ان .ت گردانم جفّاالفقر و مونس باالغر سي بدارم و ان٣بر روزگار

 را از طلب مي دست و پاماي و رحمايکر . بااهللاا الّيقيما توف  واهللا
 خون جگر البي س،ي و جانم را سوختي دلم را خست،يديبر
جران ه ة در بوتزيرد نآ تنم را چون يختير ٤هرمژهناودان  هب

 چون رتي حداني در م.ي ربودغماي  به و دل و جانم رايبگداخت
 قرار و چهي و يدي گردانهرافگندس ٥ سرگردان و چون چوگانيگو
 :يرباع . گفتهنکآ خوش گفت .يرام ندادآ

ـ  ا دي دل را نـشا    ٦اي  ه بـرد  غماي به   ي سـرافراز  ني
 

ـ ل بنما ه خود س  ترا ـ  دي   ي عاشـقان بـاز    ٧جـان  ه ب
 

   چوگانـت  ٨ي گردد گو  ه مشتاقان ک  ياه سر يبس
 

ـ  يگو اهمچو چوگانت ز سر   ه جعد هب   يبـاز  ي م
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شدگان و نه از خدمت خود يفته مردمان فرين مارا بثنا نگرداياله) ترجمه(  .1

 يفراق زدگان و نگردان ما را بنعمت خود مستدرجان و نگردان ما را از کسان
  . نداردينبالد: بين؛  را بديا مال دندخوردن يکه م

  .گريه برآرم نوحه به: ؛ س بآرميهنوحه و گر: الف  .2
  .ماتم روزگار: س  .3
  .هرمزه: ب و س  .4
  .چوگان ندارد: لفا  .5
  .يبر يم: س  .6
  . بخونيدبا يم: س  .7
  .گرد: س  .8



  االغرب انيس  ١٧٩

 کارم گذشت از ه کريگ از و دستمکارم بس! کارسازا! رايردستگيپ
جرانم هشب  ١يکيبخش، تار ييناي بختم را بةديد  کور.ري و تدبهليح

مشام جانم رسان، روز  ه بيي، از گلشن وصال بوه دييرا روشنا
  :تيب . گردانروزي ف٢سعادتم را بر شب نحوست

ــدا ــردانخداون ــبم را روز گ    ش
 

   گردان روزي روزم بخت من ف    چو
 

  راخي و مشاراني خود، نام پعي و افعال شنحيبزبان ق ه بهيال
 ه کني و مسکفي و موران ضعنيسکان گرگ ه ب.وردآ نتوانم عيشف
 ني ا.يدي خالص بخش٣ ابددي از دوزخ نجات و از شدارا شانيا

 مرا . خودم کشي بخش و سوشاني و بد٤ بکناهني را در کار ازيناچ
باش درمان و از مکر  دلم را ردکرم خود د هان و به من باز ر٥از شر

 يغفّارخرت آ در ي کرديار ستّايدن ه چون ب. امانهنفسم د  وطانيش
 يتفْضحِنالَ .٦خرت رسوا مکنآ ه بيدي ما پوشبي عاي چون در دن.کن
لَيِديسي علَاؤ ريِف قيِس الْخناي الداال وةِخراصِمي يِف ة خِدووعوالْم . 
 من کردم هرچه و ارديلم تو طاقت ن جز حيدي از من دهنچآ هيال

 :يرباع .و کرم تو عفو نتوان کرد جز فضل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يکتار: ب  .1
  .نحوسم: بخت؛ خ: نحوست خواب؛ الف: س  .2
  .ابد ندارد: س  .3
  . کنيشانا: خ  .4
  .شر ندارد: س  .5
  .مگردان: س  .6



  ١٨٠  الغربا انيس

ـ من   ي ز من خدا   ه ک اهنآ   ١نـد يب يم
 

  نديصــحبتم ننــش  بــهنــدي مــن بگــر
 

  ٢ بر خوانم  ي سگ شي خود پ  ة قص گر
 

  ٣نـد ي ز مـن برچ    ني دامن پوست  سگ
 

 و در کردار ي در گفتار قوه نور کةچاري ب,منم سگ عقور
 و در ميرست و در عمل سست و در ذات سقد ناده و در عفيضع

 .ميکرم و عفو کر ه ب٤ي ملتجم،يان عظه مرتکب گنام،يصفات لئ

ـ ا درسـت ن   زمان چهي در    کـارم  دي
 

ـ ه يغلط کـس  ه را ب خود   پنـدارم  يم
 

  ٥نگرم  مي تنشيکار خو  ه ب کي ن چون
 

ــواهللا ــازارم  ه ک ــگ ب ــر ز س    کمت
 

 ي و کُن ِليِنس وحشِتأ و يبِتِحم غُرم اَرهللّ اَ:مي الرمحن الرحبسم اهللا
 ة و کُربة کُلِّ ِشديِنساً ِفؤ و مة کُلِّ وحدي ِفساًي و جِلة کُلِّ وحشي ِفساًياَِن

 ِتکمحاِحِمايِبرالر محاَرلَّنيص لَهللا اي وي علِْقِري خه خ ٍد ومحِعآِله مماَج ني 
 ِتکمحايِبراِحِماَرالر محني.  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .يند من ببيخدا: الف  .1
  . بازيمسگ گو: خ  .2
  .ينددر چ: س  .3
  .يدوارام: س  .4
  .نگرم ي ميکو نيشکار خو اندر سر: نگرم؛ الف ي سر خود نکو مدر: س  .5
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