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تحفه  و رارلجه االب ،رارسه االلج ديسه قصايمقا

 االفکار

 

ن که هم يللساناوگ ذشاعربزر ييرنوايشيرعليام

 يشعرها يبه زبان در مه و ييچغتا يتورک به زبان

به حضرت  يدوران جوان دارد، از يانه و ناباستاد

ن شاعر و متصوف يگترزرب يموالناعبدالرحمن جام

ارادت و  يوخاتم الشاعران در ينهم ودهم هجر سدة

ض آن استاد يپرف محضر ت داشت و ازينها يب ياخالص

گمرد فاضل و دانشمند و بزر يسخن و آن صوف

مجالس مباحثة استاد  در آموخت ومي زهايوارسته چ

نمود. يم ييطبع آزما وا تور، به دسشرکت نموده

و  ريتحر يعاتداس يجام از يينگونه نوايبه هم

ز به يکرد و موالنا نيم را يآثار ف و ترجمةيتصن

ن يگذاشت و در انجام ايرج ماها ان تقاضيا

ات و زبان يد که ادبيورزياهتمام م خواسته ها

موالناعبدالرحمن  دةياز آثار برگز يمين  يدر

ن ين ايمابيفت يميقه و صمعال نيون ايمد را يجام

 داند.يهنر م برزگمرد دانش و دو

ات خود را ياز غزل ياريبس ييرنوايشيرعليام

سروده و  ياز موالناعبدالرحمن جام يرويبه پ

ا به ي خود را به نام او يز کتابهاين موالنا

کتابها ازآن جمله  نيخواهش اوخلق کرده است که ا

  اند:
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، اشعه اللمعات ،وهبشواهدا لن ، نفحات االنس

به همينگونه  .ياسکندر و خرد نامة خايزل وسف وي

موالناجامي ديوان غزليات خود را به خواهش 

جلد مرتب ماميرعليشيرنوايي تدوين نموده و درسه 

 ساخته و به اسمهايي مسمي نموده است.

 ک دريگ و تاجيبرزگ اوزب شاعر ون ديچون ا

ند، بود و همفکر نظرگر هميموارد با همد يبس

شه ياند  و ينظرمحتو از ييدرآثار آنان شباهتها

را  يشياندو هم ين همفکريرسد که ايبه مشاهده م

 يآنان به نام ها ياجتماع-فلسفی دةيقص در دو

 يتوان به خوبيم« تحفه االفکار» و« االسرار لجه»

 افت.يرد

 شباهتها و ن مقالت يا آغاز در ،نک مايا  

و شکل تاحد ممکن  يمحتو نظر آنها را از يفرقها

 ،ميآريان ميبه ب ،ميافته ايکه در ييآنجا و تا

 يد برايبنما يخدمت مختصر يسةن مقايباشد ا تا

 با ييد و آشناين قصايپنهان در يشکافتن معما

 ک ويبرزگ تاج شاعر دو ينيجهانبشه و ياند

ملت بودند،  وگان برجستة دندهيک که نماياوزب

 ييايغرافج ک ساحةي در و ک عصري رد يول

 ستند:يزيم

                                           

 ييرنوايشيرعليام ده تحفه اال فکا ريل قصيتحل

 «يفان»
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 ،رخ، مؤبيشاعر، اد ييرنوايشيعل ريرکبيام 

ک که يهنرپرور برزگ اوزب استمدار ويدانشمند، س

ادب  و هنر ياو در انکشاف و شگوفان نقش برازندة

 844است، درسال ) ريکارناپذرات انان هيموريعصر ت

( .يقمر يهجر 906ا آمد و در يبه دن يقمر يهجر

زمان  در ييرنوايشيرعليام .تسبچشم ازجهان فرو

نوشت  يخيتار و  يادب ،ياثر علم و دو ياتش سيح

ل يک را تشکيخلق اوزب يش بهايب نةيکه گنج

 از: عبارت اند آثار نيدهد. ايم

 يليل-3 ن يشر و فرهاد-2  البراره احير -1خمسمه:

 ر.ايعه سسب-5 يرسد سکند-4 مجنون و

ع يبدا-8  نوادرالشباب-7 الصغرب يغرا-6 :وانهايد

 ،يفانن اويد-10د الکبر يفوا -9  الوسط

راج س -12 س يلنفامجا لس ا-11آثار: گريد

 ظمن -14«  وممنظ»ن يا ربع -13  نيالمسلم

جم  عک خ ملويتار -16القلوب   محبوب-15  الجواهر

خ يارت -18  المحبه فی شمائم الفتوه مينسا -17

خمسه  - 20  ضعرو رسالة-19  حکما و اءيانب

 تآمنش -22 نياللغتمحاکمه  –21   نيريالمتح

فن  در»ردات مف- 24 خ صنعان  يش قصة -23  يتورک

 -27  زان االوزا نيم-26مناجات نامه   -20  «معما

 ديابوسع محمد لوانــاالت پهـح–28  ريلسان الط

رجمه نفحات االنس  ت-30ر يشد حسن ارديسحاالت -29

  ع اللغهيبدا-32 يالراللئثجمه نتر-31
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 يدر  دةيگانه قصي تحفه االفکار دةيقص

 دةيقص از يروياست که به پ ييرنوايشيرعليما

 :بامطلع دهلوی-يبلخ ر خسرويام يتيسه ب کصد وي

 بانگ غلغلش درد سر است  و يکوس شه خال 

 است و بر ربحشه  ،تر قانع شد به خشک وهرکه  

عبدالرحمن  موالنا يتيب صد دةياستقبال از قص و

 :مطلع با يجام

 تــوان برتر اسيکاخ ک وان شه کزيا گنگر 

  است  ن دريد حصار واريده دان کش ب رخنه ها 

 .ت سروده شده استيب دو و هفتاد در

گونه خوشحال ختک شاعر نامدار پشتون يبه هم

 ل را:يذ دةيقص

 مردم چشم سر است  ن مردم،يچشم ظاهر ب 

 است  گريچشم د ،عاقالن را در درون چشم 

 و يرخسرو، نظاميد اميداشتن به قصا با نظر

 .سروده است يينوا

شاعران زبان  گريم و ديکل ،يولضفد افزود که يبا

ه يقا ف ن وزن ويهم در ييده هايز قصين يرد

 .داشته اند

ر و لجه االسرا يتالف هاشباهتها واخ         

 ه االفکار:تحف

 يغن يو انسان ياجتماع ز بارده  ايقص ود هر .1

 .دارد سودمند يزهاح و اندرياست و نصا

آغاز  يشوکت شاه جبروت و يده با نفيقص دو هر .2

بلند کاخ  ه االسرار کنگرةدر لج ابد. ييم
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لعل  ،تحفه االفکار در و نيد حصار رخنة خسروان،

 ،ختنپال خام يخ يبرا ياخگر ،تاج خسروان تشينآ

 .شوديپنداشته م

 يول ،ت استيکصد بي يه االسرار دارالج دةيقص .3

 ت دارد.يب ود ه االفکار هفتاد وده تحفيقص

د ين قصايف اسل ش شاعريده ستايقص دو هر در .4

 يجود دارد. جامودهلوی -يعنی امير خسرو بلخی

 ييدايپ و کندياد مي ييکويبه ن رخسرويام از

 و دانديم او فکربکر د را زادةيقصان نوع يا

شها يستا و ييکويبه ن يازجام ييرنوايشيرعليم

 شود.يم ورادآي

)  خره وجود داردمفا ه االسرارلج دةيقص در .5

 ه االفکارده تحفيقص در ي( ول ۹۹-۹۳ يتهايب

 و يفروتن ، بلکه تواضع وستيتنها مفاخره ن

 ( ۶۹و  ۶۸ ،۵۶بيتهای شود.)يده ميد يخاکسار

ه آورده يل تسميدل ه ويده وجه تسميقص دو هر در .6

 ينکه جاميک تفاوت کوچک و آن اي با  شده است،

لجه   را خود دةيکبار قصي ۹۸و  ۹۷ات ياب در

ان کرده است و يبل آن را يدل ،دهينام االسرار

باز  رار را با آن ضم کرده وه االحجگرليد بار

 يي، اما نوات مناسب آورده استحج ل ويهم دل

 ه االفکار خوانده و درخود را صرف تحفدة يقص

 را آورده است. ين نامگذاريل ايدم دلهفتات يب
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خ يتار مادة  ،باشديه ميتعم يده دارايقص دو هر .7

ه االفکار خ تحفيتار مادة و« فرخ»  ه االسرارلج

 .است« شهر رجب  )يا جامع؟( وم عاشري» 

 ابد وييان ميه پايعايه االفکار با دده تحفيقص .8

 .خيتار سرار با مادةه االلج

، رويز :ستنهايمشترک ا يکره قوافد متذيدر قصا .9

 ،آور ،ر، گستر، منبرهتر، در، مظ کشور، سر،

مرمر، خنجر،  ر، اختر، گر، الغر،معش محضر، خر،

اخگر،  ،لنگرمر، اسکندر، سنجر، اصغر، مض

 چادر، مغفر، ،ساغر، بستر، باور شوهر، خاکستر،

کوثر، انور،  رهبر،غمبر، ير، پنشتر، داور، چنب

جر، لشکر، ،مسطر ،رصيپرور، صرصر، ق ،اعور

 گوهر.

ه درتحفآمده و  ه االسرارلج ل دريذ يقواف .10

بوذر،  مر، منکر، :االفکار به کارنرفته است

ر، ک، سعتر، زر، مادر ،نر ،خور ،آزر  ر،است

ر مجمر، ر، ابحسنگ دختر، ،پر، دانشور ،مصدر

قنبر،  ،دريلوفر، حيشکر، مستحقر، نيحنجر، ن

اذفر،  ،راوخر، چاکر، اخض ،ابتر، کافر، غر

شر، خواهر،  ،مستقدر ،نوبر، دفتر، اکثر، محشر

 و مشعر. فر، اکبر

ه لج ه االفکار آمده و درل در تحفيذ يقوا ف .11

 ،مظهر، اندر :االسرار به کارگرفته نشده است

اژدر،  معجر، ،بر، خاوريافسر، احمر، خ، اصغر

 و منظر. زنبر، شکر گر،يتکبر، برزساحقر، م
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پر،  کر، تر، در،»  يه هايقاف ه االسرارلج در .12

ه درتحف شده و تکرار بار  سه تا جر، بر، دو

« مظهر، بر، در، اندر، سر» يه هايقا ف اراالفک

 .آمده است به تکرار ه بارس تا د و

به « و مثل دعام» صنعت  زده ايقص دو در هر .13

که  توان گفتيفراوان سود برده شده است و م

 ين صنعت ا دبيهم ده بريقص دو تمام قامت هر

 .ستاده استيبرپا ا

 زند ويم رامون مطالب همگون دوريده پيدو قص هر .14

 از:  عبارتند هاآن

 از خبريب ملک و از خبريالف: نکوهش شاهان ب

ن واعظا  ،ييايوخ ري، شاهان تجمل پرست، شمرگ

 ،کذاب و گرهيان حليمکار، قاضهان يفق ،طامع

چرخ  ،يپرگو و نادان ،علمبی فزن وم اليحک

، يگسفله دار، سفله ويپاو نا زيانگفتنه

  عدالت،يب ، حاکمان ظالم ويزباندب ،يپرستپول

  .رهيسودان و غح ،پرستانشهوت گر،همان حيلآ د

 ،يزحمتکش و کار ،داد، قناعت عدل و زش ايب: ستا

 طلب علم  ،يکردارستو را ييستگورا ،همت بلند

 ،ييحقگو ،يتواضع و خاکسار ،، عشقشدان و

 ،هللاءايولا و غمبريپ از يروي، پيپرستخدا

ن ياز يگريموضوعات د و يررسانيخ و ييکوين

 ل.يبق

بر  ه االسرارلج در ي، جامافزون برموضوعات باال .15

 ، نجوم وانيمنطق و منطق ان ويفلسف فلسفه و
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 ياتيمت آنان ابمذ در تازد وياخترشناسان م

 د دريکند که بايت مينگونه نصحيهمبه  د؛يسرايم

به  دانش پرداخته شود؛ ل علم ويبه تحص يجوان

داده  فرا اهل دل گوشو ن و عالمان رايصحبت پ

موضوعات  گرفته شود وآنان نکته ها فرا ازشده، 

 ل.ين قبياز يگريد

 ت بوده،بصال و يوارت استينها ده دريقص دو هر .16

 .است پرداخته شده يهنرمند و يکمال استاد به

با  يباز» ا زد با استفاده ين قصايشاعران ا

آوردن  ،يمعنو و يلفظ يصنعتها«  کلمات و روفح

ره سخن يغ امثال و ،اشارات ،ساتيتجن ،فاترادت

به  يقدرت خود را در سخنور خود را آراسته و

 نشان داده اند. يخوب

 و ي، مستغنرپرودوست، انسانمردم شاعر دو هر .17

جانب همواره  ن رويزاا د وسرشت بوده انزهيپاک

خود راه  زي، باسخنان پندآمه داشتهمردم را نگ

 زمان خود يبه شاهان و امرا را يداررسم مردم و

آنان را  يقت و مشين طرياند، که اهداديم ن نشا

ه االفکار تحف ه االسرار ود لجيدر سطرسطر قصا

 م.ينگريما شکارآ دا ويهو

ب ياالفکار به ترت هده تحفيدرقص يادب يصنعتها      

 :اتيبا

 پختن تناسب دارد. و اخگر : آتش بااولت يب در  

 .غ مقلوبيه بليتشب ،ن لعليشتآ

 .د انديس زايخسر تجن خسرو و :دومت يب در  
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 تناسب دارد.  ريزنج د بايق :سومت يب در  

تضاد  بر و بحر و تر خشک و :پنجمت يب در  

 وطباق اند.

 چشم تناسب دارند. و سر ،ششم: دلت يب در  

صنعت تناسب و  سرما و خيتا، ش :هفتمت يب در  

 .ريالنظمراعات

 و نشر يق، لف و، تفرجمع صنعت :نهم  تيب در  

 .تضاد آمده است

باهم  محضر گواه و سجل، ،يقاض :12 در بيت     

النظير که صنعت تناسب و مراعات تناسب دارند

                               را ميسازد.

 شود.يده ميتضاد د صنعت  :14 در بيت 

 شود.يده ميد دي:  تجنس زا16  در بيت             

 شود ويده ميمثل دهم مدعاو: 20 در بيت             

 وند فاعل سازسکه پ «گر»وندسپ استفاده از هم با

 .ساخته شده است« شمگريابر»مرکب  کلمة ،است

 .شوديده ميتضاد د صنعت :21 در بيت   

وجود  و تناسب ريلنظ: صنعت مراعات ا23 در بيت   

 .دارد

  دارد. يگستهح برجي: صنعت تلم25 در بيت   

 .ريلنظمراعات ا :  صنعت تناسب و26 در بيت   

ده يس ديه و تجنيتشب ،: صنعت تضاد27 در بيت   

 شود.يم

 و جمع وجود دارد. : صنعت تضاد28 در بيت   
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، بوده است، تضاد ست ويکلمات ن :30در بيت   

 بحر و ،يکشت دارد وگرداب تناسب  با يسرگردان

اين  را در تناسب بوده، مراعات النظير در لنگر

                                بيت ساخته اند.

ز صنعت تضاد، تناسب و مراعات ين : 31ت يدر ب    

 شود.يده ميد ريالنظ

 شود.يده ميناقص د تجنيس  :36ت يدر ب    

 خورد.يا طباق به چشم ميتضاد   :37 در بيت     

 تناسب است. و ريالنظمراعات  : 39تيدر ب    

 شود.يده مين صنعت ديز همين  :41تيدر ب    

 د است.ـــــيس زايــنــتج  :42ت يدر ب    

 س وجود دارد.يح و تجنيتلم   :43تيدر ب         

  شود.يده ميد ديس زايز تجنين  :46ت يدر ب  

 صنعت تضاد و لف و نشر موجود است.  :48ت يدر ب  

 ز صنعت تضاد موجود است.ين  :49ت يدر ب  

د يمطرف و زا يعنيس يدو نوع تجن  :52ت يدر ب 

 وجود دارد.

 صنعت تضاد وجود دارد. : 55ت يدر ب 

 شود.يده مير ديمراعات النظ تناسب و : 56ت يدر ب 

 تجنيس زايد. : 57ت يدر ب 

         تضاد و تجنيس ديده ميشود. :58ت در بي       

 

 امير خسرو: يا بحراالبرار  قصيده دريای ابرار

 کوس شه خالی و بانک غلغلش درد سر است
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 است وبر بحر ٔ  هر که قانع شد به خشک و ترشه

 تا ز هر بادی به جنبی ، پا به دامن کش چو کوه

 کادمی مشتی غبار و عمر باد صرصر است

 فست را کشد ، زيرا خليلشکرگو ، ار فقر ن

 چون تبر برداشت منت بر بتان آذر است

 دولت آن نبود که سلطان را پرستی چون سگان

 خدمت درويش کن کاين مايه فراذ فرتر است

 مرد بينا در گليم و پادشاه عالم است

 تيغ خفته در نيام و پاسبان کشور است

 پير ار از نامردای رگ چو پيدا شد ز پوست

 ريدان، راستی را مسطر استبهر تعليم م

 هست بينايی بشر آنجا که عين عزت است

 هست مرغابی ملک جايی که به حر اخضر است

 فرهمت سالکان را ، راه عرش و کرسی است

 پر بلبل ، نردبان شاخ سرو صرصر است

 جعفر آن باشد که طيار ازفلک بيرون پرد

 نی کسی کاو بال را طيار سازد جعفر است

 ر گه نور بر تو تافتستنفس خاک تست ه

 سايه زير پابود هر گه که برتارک خور است

 در تصوف ، رسم جستن، خنده کردن بر خود است

 در تيمم مسح کردن خاک کردن برسر است

 دل زسوداهای گوناگون بشوی و جمع باش

 زانکه اوراق سفيد ايمن ز بيم ابتر است

 کار بيداران نباشد خوابگاه آراستن

 آلوده جايی لنگر است همت درويش خواب

 رخش همت را فگن بر گستوان از دلق فقر

 نقش محراب بکن کاينجا جهاد اکبر است

 دلت صاحب مذهب ٔ  خستن نفس گزنده

 است گر افسون قوت ٔ  کشتن مار گزنده

 از جراحت زنده گردد دل که فاسد شد چو خون

 بر زبان نشتر است« الشافی هوهللا»ورد 
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 ت در محشر بسیکاراين جا کن که تشويش اس

آب از اين جا بر، که در دريا، بسی شور و شر 

 است

 احتراق مفلسی مصباح راه ظلمت است

 ذوالفقار حيدری مفتاح به آب خيبر است

 هر که پا بسته به زر باشد به زنجيرست اسير

 بيش از اين نبود که او بسته به زنجير زر است

 رسم مردم نيست خود بينی ببين مردم به چشم

 بينايی و در خود ننگرد، زان سرور استعين 

 حجابنمايد بیچشم حاصل کن که آنگه می

 است در صافی ٔ  آنچه پنهان در پس اين شيشه

 هر که خواند علم شرع آنهم نه از بهر خداست

 از پی تعظيم ميرد اعتقاد داور است

 گويد بگيرهر کرا خاموش بينی ، پند می

 ستکالت دشنام گفتن جا هالن را منبر ا

 معنی خسرو موثر نايد اندر مردگان

 هيچگه ديدی که مستی در سبو و ساغر است

 ياربم تو فيق ده کارم به جانا وقت مرگ

 آنچه فرمان خدا و سنت پيغمبر است
 

 جامی:لجه االسرار قصيده 

 کنگر ايوان شه کز کاخ کيوان برتر است
 رخنه ها دان کش به ديوار حصار دين دراست

 از تاراج نقد اين حصارچون سالمت ماند 
 پاسبان در خواب و بر هر رخنه دزدي ديگر است

 گر ندارد سيم و زر دانا منه نامش گدا
 در برش دل بحر دان و او شه بحر و بر است

 کيسه خالي باش بهر رفعت يوم الحساب
 صفر چون خالي است، ز ارقام عدد باالتراست

 زر نه و مردي کن و دست درم بگشا که زر
 بهر کرم، زن را براي زيور است مرد را



 13 

 نيست سرخ از اصل گوهر تنگه ي زرگوئيا
 بهر داغ بخل کيشان گشته سرخ از آذر است

 هر که را خر ساخت شهوت نيم خردل گوبه عقل
 خود به فهم خردبينان نيم خردل هم خر است

 دست ده با راستان در قطع پستي هاي طبع
 است بي عصا مگذر که در راه تو بس جوي و جر
 چون کنند اهل حسد طوفان، طريق حلم گير

 گاه موج آرام کشتي را زثقل لنگر است
 با حسودان لطف خوش باشد ولي نتوان به آب

 کشتن آتش که اندر سنگ آتش مضمر است
 هست مرد تيره دل در صورت اهل صفا

 چون زن هندو که از جنس سفيدش چادر است
 گر ندارد سيم و زر دانا منه نامش گدا

 ان که اندر بحر دانش او شه بحر و بر استز
 چيست زر ناب؟ روشن گشته خاکي زآفتاب

 هر که کرد افسر ز زرناب خاکش بر سر است
 عاشق هميان شدي الغر ميانش کن ز بذل

 خوبي محبوب زيبا در ميان الغر است
 معني دز ترک آمد، مقبلي کو برد بو

 زامتثال امر ذر در ترک دنيا بوذر است
 يند اهل همت از خوان خسانلب نياال

 هر که قانع شد به خشک وتر شه بحر و بر است
 طامعان از بهر طعمه پيش هر خس سر نهند

 قانعان را خنده بر شاه و امير کشور است
 ماکيان از بهر دانه مي برد سر زير کاه
 قهقهه بر کوه و دره شيوه ي کبک نر است

 هر چه سفله پير شد، حرصش فزونتر تا به گور
 زان که سگ چون پير گردد علت مرگش گر است

 مرد کاسب کز مشقت مي کند کف را درشت
 بهر ناهمواري نفس دغل سوهانگر است

 سفله را منظور نتوان داشتن کان خوبروست
 ميخ را در ديده نتوان کوفتن کان از زر است
 نيکي آموز از همه، از کم زخود آخر چه عيب

 ر استراستي در جدول زرگر زچوبين مسط
 حکمت اندر رنج تن تهذيب عقل و جان توست
 قصد واعظ زجر اصحاب و لگد بر منبر است
 هر خلل کاندر عمل بيني زنقصان دل است

 رخنه کاندر قصر بيني از قصور قيصر است
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 نقش پهلو نسخه ي تفصيل رنج شب بس است
 جامه چاکي را که تا صبح از حصيرش بستر است

 شيرين گو بود طعنه از کس خوش نباشد گرچه
 زخم ني برديده سخت است ار همه نيشکر است

 گر عروج نفس خواهي بال همت برگشا
 کانچه در پرواز دارد اعتبار اول پر است

 حکمت يونانيان پيغام نفس است و هوي
 حکمت ايمانيان فرموده ي پيغمبر است

 نامه کش عنوان نه قال هللا يا قال الرسول
 حشر استحاصل مضمون آن خسران روز م

 نيست از مردي عجوز دهر را گشتن زبون
 زن که فايق گشت بر شوهر به معني شوهر است

 نکته هاي پست کامل هست طالب را بلند
 نقطه هاي پاي حيدر تاج فرق قنبر است

 چاره در دفع خواطر صحبت پير است و بس
 رخنه بر يأجوج بستن خاصه ي اسکندر است

 ي عملدر جواني سعي کن گر بي خلل خواه
 ميوه بي نقصان بود گر از درخت نوبر است

 عالم عالي مقام ار بهر جر خواند علوم
 چون علي کش معني استعال و کار او جر است

جامي احسنت اين نه شعر از باغ رضوان روضه اي 

 است
 کاندر او هر حرف طرفي از شراب کوثر است

 لجه االسرار اگر سازم لقب او را سزاست
 دين بحر لباب گوهر استزانکه از اسرار 

 سال تاريخش اگر فرخ نويسم هم سزاست
 زان که سال از دولت تاريخ اين فرخ فراست

  

 
 قصيده تحفه االفکار نوايی: 

 است زيور را نخسروا تاج هک لعلی شينآ

 است رسرد پختن خام يالخ بهر اخگری

 ملک ويرانی زوست رد،نا مرگ ادي که شه

 است شورک و بالد سرخ عاقبت بی خسرو

 است خسروی کوهش و فر سِقطم   زينت قيد

 است تر ولتص کم بيشه شيرز زنجيری شير

 ریس درد از خالی باشدن شاهی الزم

 است سر درد غلغلش بانگ و الیخ شه کوس
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 آنک از نک قناعت تر مچش و شکخ دهان با

 است بر و بحر ۀش وتر خشک هب شد انعق که هر

 نيست ورد اطلس و اکسون پی دمير گر سفله

 است ابريشمگر که یکرم کفن هرب از هست

 کمل رتعميرد يکسانند نه ادلع و ظالم

 است يگرد دهقان و لکم شيار رد ديگر خوک

 شام فقرروان بارکش را سهل دان آ ره

 در دهان ناقه خار خشک خرمای تر است

 اندرين ره هر که دارد گام بر گام رسول

 است عرش پروازيست کاو هم راهرو هم رهبر

 حامیِ دين نبی، جامی که جام فقر را

 داشته بر کف لبالب از شراب کوثر است

 ش ز لطفی رای منيرش گلشنی دان کروضه

 ی هر برگ مهر انور استای رخسارهقطره

 تحفته االفکار اگر سازم لقب او را سزاست

 تحفه چون نزدت ز بحر فکرتم اين گوهر است

 


