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 زیب النساء بیگم و مفهوم عشق

 در اشعار او

 

پیش از اینکه معنی و مفهوم عشق را در گفتار مخفی بدست        

ه در قفس طالیی سپری شده ات اورا کحی ـ الزم می افتدبیاوریم 

زندگانی  فقو مو زیرا اگر به متن: مطالعه قرار دهیم مورد زیر

تا  را مخفی وارد شویم بی گمان از اشعار او معنی و کیفیت عشق

 .حدی پی خواهیم برد

، بهتر است نام و ی گذشته استزیاد یدر تاریخ مخفی ها چون   

 م و بعداً به معرفیز بنویسیورت مؤجنشان هر یک را بص

پرداخته و در ختم زندگینامه دخت پرده نشین زیب النساء بیگم شاه

نی ها و یک بی، بارالوتش را باپر ح اشعار زیبا، پرکیفاش 

 قراتی در معرض خوانند گان رانازک خیالی های او ردیف و

 :بگذاریم 

 :مخفی هاــ : اول

 میران از اجزفی بنت میر محمود شاه عسید النسب شاه بیگم مخ 

 .بدخشان 

 .نوشته شده است  یبدخشان پرده نشین چندین رساله درباره این

 دمحم قاسم واحد مدیر مطبوعات بدخشان  -1

و تحشیه عنایت هللا شهرانی غالم حبیب نوایی ، که با تعلیق  -2

 .بطع رسیده استمیالدی در دهلی هندوستان  2001در سال 

ره مخفی شاه بیگم شهرانی رساله مستقل درباعنایت هللا  -3

 .نوشت و بزیر چاپ قرار دارد



  و مفهوم عشق در اشعار او بیگم زیب النساء

 
6  

و مجالت مضامین زیاد در باره این  جرایداخبار،  ادر بس -4

 .شده استپرده نشین و صوفیه بدخشان نوشته 

حبیب نوایی را درباره  ،وزیر اخی کرخی نوشتهاستاد دمحم  -5

 .مخفی خطاطی و در کانادا بچاپ رسانیده است

چنین " شاهی " ص او بنام ای خاوفات شاه بیگم مخفی را میرز

 :می آورد

  یام ــص  اهـوم مـروز ســم بـالـت از عـرف

ش یا رب باد اندر روضه جا                                              

 دار االسالم 

 لتش ـدر هزارو سیصدو هشتادو سه رح

ین ـر همـآخ ودـانی را بـدار ف                                              

 اصیتش ـخ

 نمونه کالم                         

 ـاـان مــبت زـفاتـر آزاد ای صـاصـای ق

د ـاشـو بـای تـثنودـی در خـک                                               

 اـم   انـبی

 خویش چو تصویر میرسیم بذات  که ما

 گردد ـن کار ـو آشــا از تــت                                               

 اـم   انـهـن

 درقفس هستیم ورنه بود از حرص دانه

رخ ـچ ت ـفــه اوج  از                                                

 ما یان ـد آشـلنـب

 جیمـور حـه در خـتیم ونـهشـق بـه الیـن
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تا چه بود  ایم   ا خود چهـم                                                

 این و آن ما

 دـش  ودای خامـر سز در سـزیـر عـعم

  اسـی اع ـتـم دارد                                                

 اـم دکان   رـراسـس

 ملــاعـب هـرمت ورنـرکـید بــم امــداری

ود آن ـب ه ـا چـم تـاینجا چی ای                                              

 اـهان مـج

 یچاره ات دریغخفی بـکن زمـمان مـای

ری از ـی بـی که مـیارب دم                                            

 اـن روان مـت

سال شاه بیگم مخفی بدخشی در وقت وفات از هشتاد تجاوز کرده 

 .خدایش بیامرزد. بود 

 

 

 

 :ملکه نور جهان بیگم ــ: دوم

ملکه نور جهان بیگم که اورا ملکه حسن و سخن هم گفته اند    

گذاشته بود ملکه همسر نور " مخفی "  در اول تخلص خویش را

الدین جهانگیر تیموری از کواسه های بابر شاه و از نسل امیر 

م به این عقیده اند که یک تعداد مرد. احبقران میباشدتیمور ص

ر جهان بیگم سروده ولی دیوان مخفی زیب النساء را اصالً نو

ً به او نسب میدهند عقیده بر  راقم را اما این. محققین آنرا اشتباها
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آنست که مخفی زیب النساء صاحب اصلی دیوان میباشد زیرا او 

شاعری و تصوف مصروف بوده و ودر طول حیات با شعر

. وقت کافی برای سرودن اشعار داشت ازدواج هم نکرده بود و

، وی خانم نامه نور جهان بیگم نظر اندازیماگر به زندگیاما 

مداخالت ا جهانگیر در چرخش امپرا توری و ب هسیاستمداری بود

" سخن بهارستان "          میر عبدالرزاق خوافی در. داشته است

 .بیگم نسبت میدهد این اشعار را به نور جهان

 دارد  اک گریبان گلهچ که  پنجه من   از

 دارد  لهگ وز گریه من گوشه دامان

 ن مشک به تا تارسنبل به چمن نافه به چی

 ددار ت آن زلف پریشان گله از نگه

 آتش  زنم  مسجد  به  گاه  شکنم بت  گه 

 مسلمان گله دارداز مذهب من گبرو 

 هنگام تماشا تو به  بزم و صال   در

 دارد  گله مژگان  جنبیدن  ز  نظاره

یباا باه تصاویر بساته در این رباعی احسااس لطیاف زناناه را چاه ز

 . است

برهنم،  دیرم، صنم،  گلزار                    ام حدیقه  نورم، نارم، 

 زنارم

نی نی غلطم هر آنچه گفتم نیم                    بوی گلم و طبعیت 

 گلزارم

 :ویا در رباعی دیگر

چین برجبین فگنده در          ای آبشارنوحه گر  از بهر  چستی؟

 اندوه کیستی
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سر را به سنگ میزدی   چه درد بود چون تمام شب          دردت

 میگریستی

 :موال نا سنجارا مخفی ــ: سوم    

رتذکره مرآه که د :اء مخفی می آورد سنر کتاب دیوان زیب الد   

مظهر اسرار جلی و خفی موالنا سنجارا " الخیال آمده است که 

و اصلش رود رباعی می س". مخفی ، محقق و صاحب جمال بود 

 :از خاک نجف است

 :نمونه کالم 

 نندآنانکه شراب عاشقی نوش ک

 هر چه به جز اوست فراموش کننداز 

 آن را که زبان دهند دندان ندهند

 وش کنندـامـده خـند دیـده هـک راـو آن

 :            (از کتاب دیوان مخفی ) مخفی رشتی یا ال هیجی  ــ: چهارم

به سبب مداومت یازده میزیسته و  دهاین مخفی د راواخر س   

هرت داشته است کوکنار به عبارت مردم کوکنار به کوکنار ش

شاید مخفی رشتی یا کوکناری  تریاک را گویند  و گویابدخشان 

. تریاکی بوده است که از ندیمان امام قلی خان حاکم فارس بوده 

 نمونه کالم 

 هیز آه نیم شب و ناله سحر گا

 غنچه د رچمن می سوختستاره بر فلک و 

 زسوزسینه مخفی شد اینقدر معلوم

 س مژه اش د رگریستن می سوختحکه همچو 

درباره دونفر مخفی  ها  "زیب النساء مخفی دیوان "از کتاب 

بمقاله سیمگر ل گردید و برا ی مقابله و مقایسه صمعلومات حا
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ن معلوماتی دارند متفاوت از اباختری رجوع نمودم ایش

 .ان به این شکلصدیقیداکتر

 

 

 

 :مخفی کوکناری ــ: پنجم

شاعر دیگر را نیز در عهد تیموریان هند سراغ داریم که    

وی اهل . باتخلص مخفی شعر میگفته و دیوانش در دست است

معروف ( شاید تریاکی بوده ) یجان بودهو به مخفی کوکناری هال

 .است ، دیوانش در هند به چاپ رسیده است

 :تی می آورد در قسمت مخفی رش

 :این مخفی مرد است و ظرافت طبع دارد 

 شمخفیاد دختران خطه خود

 چون غزا الن مست میگردند

 وز پی مشتری به هر بازار

 بند تنبان بدست مگیردند

و اما در باره مخفی رشتی گفتاه اناد کاه ر مجلاس ماا مقلای خاان    

حاااکم فااارس فرضاای قلیااان ناازد کساای را در مجلااس ماای آورنااد بااا 

 کتخادایدر خاناه باه : ن آن مخفی رشتی به آواز بلناد مای گویاددید

ماند همه چیز چون اما مقلی خان هم آدم بزرگ جثه بوده این بیات 

را بخاود مای گیاارد و از مخفای رشااتی میرنجاد و مخفاای کاه افیااون 

دود ماای کاارده از زهاار آن چااون چااوب خشااک و الغاار شااده بااود 

تشاه اناد او ماای ازوی مای پرساند کاه چارا مخفاای بخاود تخلاص گذا
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از بسیکه منشیان کابتان د رنامه های شان می نویسند مخفی : گوید

 .مباد من به این حال رسیده ام
 

 :ساءا شاهدخت پرده نشین مخفی زیب النو ام

زیب النساء بیگم ذختر محی الدین ابو ظفر دمحم اورنگ زیب    

هانگیر ج دمحم الدینشاه جهان بن نوردمحم  دینعالم گیر بن شهاب ال

 همایون بن ظهیر الدین دمحم اکبر بن نصیر الدین دمحم بن جالل الدین

( موسس امپراتوری تیموری یا بابری در هند )        بابر شاه دمحم

بن عمر شیخ بن ابو سعید بن دمحم بن میران شاه بن قطب الدین 

ی در موسس امپراتوری تیمور )امیر تیمور صاحبقران جهانکشا 

س بانو که نسبت او به گلبدن بیگم زیب النساء دلر ، مادر(شرق 

د متذکر شد که شاه بیگم هم چنان بای. دختر بابر شاه غازی میرسد

فه بدخشی از نگاه تبار به شاهدت صوفیه و عاز( رح) مخفی 

تان و تورک سد هردو اصالً از تورکیرارتباط میگزیب النساء 

 .تبار میباشد

که ابوآالبای او از سمر قند و بنام مخفی شاه بیگم گذشته گان     

ام در بدخشان منحیث تم میر یار بیک خان ولی میباشد، پنجاه سال

حکومت نموده بود تا اینکه سلسلتاً حکومت آن والیت بدخشان  میر

به پدر شاه بیگم مخفی رسید، هم چنانکه اجداد زیب النساء بیگم 

" ر سبزشه" ن آن شهر را بنام که اکنواز شهر کش سمرقند 

گویا هردوی در حقیقت از سمرقند . مسمی کرده اند می باشد 

تورکستان بوده و هردو تورکان پارسی گوی و شاهکاری های را 

 .بیاد گار گذاشته اند خداوند هردو را غریق رحمت کنند

 1048زاد گاه زیب النساء دهلی میباشد وی در ماه شعبان سال    

عدم به عالم هستی پا  کتم میالدی از 1639روری بهـ مطابق ف
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در کتاب دیوان زیب النساء تولد اورا دهم شوال ) گذاشته است 

 ( .آورده اند 

پدر او که اورنگزیب عالمگیر بوده و اورا در قسمت دینداری و 

ار امامان می شمارند، ایت دین اسالم که بعضی حتی در قطحم

م هم از شخص متدین اسالم دوست بوده از آن سبب زیب النسا بیگ

اگر چه بعضی ها را عقیده . طفولیت به دینداری شهرت یافته بود

 .به ستوه آمده بودبر این است که از بسیار دینداری پدرش 

زیب النسا دارای پنج برادر و چهار خواهر بود برادرانش دمحم    

حضرت عبدالقادر )، اعظم شاه  سلطان، معظم شاه یا بهادر شاه، 

ملک پناهان ز که شغل سپاهگری داشت در بیدل همه دل در آغا

و دست می کشد  وی خدمت میکرد و لی بعد ها از سپاهگری

نش و خواهرادمحم امین، و کام بخش بودند  (اختیار می کند غزلت

عبارت اند از بدرالنسا بیگم، زبده نسا بیگم، مهر النسا بیگم، و 

د در که از بزرگترین خواهران بو ءاا بیگم، زیب النسزینت نس

 .ین بشمار می آمدترمیان همه از محترم

حفیظه بیگم بانو که از زنان دانشمند و دانا بود، وی زیب النسا    

ریه و استعداد از قچون پدرش اورنگزیب : را بدر بار تعلیم داد 

ت مهای لذا مال دمحم اشرف اصفحانی. ذاتی زیب النسا واقف گردید

ازآنست که زیب . نمودمنحیث معلم زیب النساء مقرر خان را 

بان های زالنساء در هنر موسیقی و خطاطی مهارت پیدا مینماید، 

فارسی و عربی خوب می آموزد و در علوم صرف، نحو، علم 

 .دمنطق، فلسفه و تاریخ وارد میگرد فقه،

زیب النساء بیگم بمانند ابو آال بای خود امیر تیمود صاحبقران    

مبارک را ذدر سینه می سپارد  جهانکشا و پدرش اورنگزیب قران
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چون در خط نستعلیق زیبا می نوشت وبا . ن میشودافظ قرآو ح

خطوط نسخ و شکست آشنا و هنر مندان خطوط بشمار میرفت، 

 .لذا چند باری کالم هللا مجید را بادست خود تحریر و تزئین بخشید

باآنکه زیب النساء بیگم پرده نشین وزیر شرائیط بسیار ضیق پدر 

بار ات بسر می برد ولی علما دانشمندان و شعرا را زا داخل درحی

ه علت شهرت یافتن زیب گویند کامپراتوری حمایت مینمود، و

 .مایت او از فرهنگیان دورانش میباشدالنساء هم ح

المعانی میرزا عبدالقادر بیدل خوانده بودیم ما درتاریخ حیات ابو  

الق که در طفولیت یک طفل داشت بنام عبدالخ فقد که آنحضرت

 :مثلیکه حضرت بیدل خود میفرماید. وفات نموده است

دیر آمد وزود کرد بال     به دیر فانی                عبدالخالق آمد 

 افشانی

که های تیموری آورده اند که زیب النساء شاگردان لماما در کتاب 

زیادی را در علم و معرفت ادب و غزل سرایی تربیه و به کمال 

یدل بمیرزا عبدالقادر در عر مشهور نیده است و در جمله شارسا

و آن . به نزد زیب النساء سپرده استدخترش را جهت تحصیل 

منتخب "  را در کتابدختر شاعره خوب شده و بیت های از او 

ورده اند، چنانچه این بیت را به او نسبت و آثار دیگر آ"  التواریخ

 :میدهد

 

 و رفت دیارم مرا بخانه تنها نشان

 گفتم که من غبارم، دامن فشاند و رفت

حضرت بیدل هم کلمات غبار ـــ ودامن فشان و غیره را می    

 .پسندید
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و کتابی در زیب النسا ء بیگم دارای یک دیوان شعر  یوایتر بربنا

 " زیب التفسیر" و تفسیر به اسم " مونس االرواح" تصوف بنام 

" زیب النشأت" او بنام  صفه نوشته است و اثر دیگر( 769)در 

 .نموده است ءهداادر باره الهیات دار که به یکی از استادانش آنرا 

 (.شماره دهم مجله کابل) 

ً بزبان اردو و تالیف و " فتاوای عالم گیری" کتاب     که غالبا

بنابر بعضی منابع به امر زیب النساء بیگم تدوین گردیده بود 

 .بزبان دری ترجمه شده است

: ین روایت می نمایدثر عالمگیری دکتر صدیقیان چنکتاب مآ از   

به علم و هنر به مرتنهمت آن قدرشناس  از بسکه همت قدس" 

تالیف معروف بوده و عنان توجه به ترفیه  جمع کتب و تصنیف

حال ارباب فضل و کمال معطوف، در سرکار علیه کتابخانه ار 

بسیاری از علما . شدگرد آمده بود که به نظر هیچ یک درنیامده با

و فضال و شعرا و منشیان بالغت آثار و خوشنویسان سحر نگار 

، کامیاب افضال آن صدر آرای مشکوی عزیت به این ذریعه 

 "جالل بودند

ازنوشته باال و مآخذ دیگر بر می آید که زیب النساء یک    

شاعران، علماء، کتابخانه جامع ترتیب داده ئ مورد استعمال 

 .بوده است رفا  وهنر مندانصوفیان، ع

خفی زیب النساء با یک تعداد استادان خود درباره و هم چنین م

شعر و شاعری و ادبیات گفتگو های داشته ـــ چناچه دکتر 

 سعید اشرف د روصف مخفی صدیقیان شعری را از زبان مال دمحم

 :چنین می آورد
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گار زیب زینت روز          تیموری              دور مان پر تو 

 النساء

عینک دیده هاست قبله                      اقبالش  حریم سوی  آنکه 

 نما

  قرینه  صفرا هست  خدیجه بود                     عصمتش ثانی 

 کبرا

  بندگان  چو  بندگانت  ر پرستاری                    د  نادیه  یرو

 خدا

عالقه به جمع کتب و  و به سبب: " دکتر صدیقیان عالوه میدارد  

از آن جمله است،  تصنیف، کتب و رسایلی به نام او نوشته شده

کبیر  ترجمه تفسیر "انیس الحجاج" و " زیب النفایس: " است

 (.8ص )  "است و مؤلف آن مال صفی الدین ارد بیلی است 

 بیشتراگرچه داکتر صدیقیان مال صفی الدین ارد بیلی را    

می شوند شاید اواز احفاد  جائیکه تصورمعرفی ننموده ولی تا 

 .سر سلسله صفویان باشد شیخ صفی الدین ولی یا

 رهنگی، خاص کتابخانه مجهز،حیط فزیب النساء با داشتن م   

ند علمی را بخود لت بسیار بشخصی استادان ورزیده و دانشمند

متعصب ترین  چون آواز فامیل مذهبی و پدرشمیگیرد، و 

یان و وفدر کنار آن کتب عرفا و ص و شاهان هند استپاد

بجارسیدگان را مطالعه نموده است ازآن سبب عقاید او از کتب 

ً دیوان اشعار اومی تواند درک شود که بعداً : تالیفی و مخصوصا

م او بمعنی عشق به مثالهای از گفتارش را رساله از فهدر این 

 .خواهیم آورد

 یتوان یافت؟و اما مشکالت زندگی زیب النساء را چگونه م
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در هدخت و این صوفیه عارفه د رحقیقت ااین پرده نشین ش   

مجالس استراک را در  اجازه یقفس طالیی حیات بسر می برد، و

مردانیمه در حریم شاه راه داشتند و برای زیب  مردان نداشت،

، جوانانی نبودند که زیب النساء به آنها دل ندالنساء تدریس مینمود

ه با محارم خود ا عموماً شیخ های فانی بودند کمی بست، بلکه انه

و . قفس زرین زیب النساء میر گردیدند و زنان داخل دربار و

زیب، گماشته های داشت که موی را  پادشاه زیرکی چون اورنگ

و در آنصورت و آن قید و قیود ، زیب . از خمیر جدا میکردند

 .دو هیجان چی میتوانست بکنالنساء پر از عشق و عاطفه 

، جوان بیست و یا لسناء به شعر گوی آغاز کردزمانیکه زیب ا  

باالتر از آن بود، هم چنان در ایام جوانی و شیابت حافظ قرآن 

و یعنی حفظ نابر کار خارق العاده مبارک گردیده بود که پدرش ب

که زیاد بخشید، ولی دیری نشده بود  کتاب آسمانی برایش صله

ش از زیب النساء به پدرش غیبت ینیبشمول برادر اعیامعانین 

و غضب پادشاه بر او واردآمد و معاش ساالنه اش را قطع کردند 

زیر نوازش اشتابه خود پی برد و دوباره  به نمود مگر بعداًپدرش

 .پدری قرار داد

دلیل این اغوای اورنگزیب ازآن بود که زیب النساء در 

ق یافته جودوسخا، دانش و علمیت، خدمات اجتماعی شهرت آفا

بود، از آنست که بمقابل اویک تعداد حسودان برخاستند و 

 .سازند از محبت پدر و حمایتش وی را بی بهرهخواستند تا 

عاقل خان رازی " زیب النساء، در عنفوان جوانی با جوانی بنام 

و . عاشقانه رد و بدل میکردندو هردواشعار . دلدادگی نشان داد" 
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د که از وظیفه جنرالی و یا وزارت عاقل خان رازی را گفتنقتی 

 :لذا مخفی چنین بیت را سراید . استعفی داد بعداً پشیمان شد

 بشنیدم ترک ملک کرد را عاقل خان بنادانی

 چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی

و این بیت به شکل وقفه دیگر هم آمده است وی گویند به اورنگ 

عاقل خان به نزد زیب  خبردادند جاسوسان دربار که امشبزیب 

النساء می شتابد و در بین ایشان وعده از قبلی گذاشته شده است 

اورنگ زیب بهر طرف جاسوسان فرستاد و از موضوع عاقل 

رقعه بدست خان و مخفی هم خبر بودند صبح آنروز زیب النساء 

شنیدم : کنیزانش عنوان عنوان عاقل فرستاد و در آن نوشته بود

قل خان به نادانی و عاقل خان به خوایش آن ترک منزل کرد عا

 .چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی: در زیر رقعه نوشت 

ز عشق این دود لباخته، اورنگ زیب خبر میشود و گویندکه با ا

دو روایت مختلف عاقل خان را اورنگ زیب به قتل رسانیده 

ر بانحی بودند و اورنگ زیب از ست، یکی اینکی هردو دا

هردو بالی سربر ،ضوع باخبر شده و داخل باغ میگرددوم

به یکی از دیک های  یعظیمی می آید، عاقل خان از ترس پنهان

بزرگ داخل و خودرا پنهان می نماید و اورنگ زیب بر آشپزها 

قل خان بدون آواز بر و عاامر میدهد که بزیر دیک آتش کنند 

. کشیده میشود میسوزد و زیب النساء از باغ قهراً  آوردن در آن

را یک یک در ( کبری) دوم اینکه در دو قفس آهنین دو مار کپچه 

آن قفس ها می گذرارد و عاقل خان را در قفس اول می اندازد تا 

مار بر او زهرش را بریزد وبعداً به قفس دیگری میبرند تا نیش 

 .مار دیگر برا او اثر قوی نماید تا بمیرد
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ر و صاحب جمال کمال  بود، لذا چون زیب  النساء دختر شهی   

 .داستان های زیادی بر او ساخته اند ، و شاید همه درست نباشد

در خصوص عاقل خان رازی در عموم تذکره ها داستان عشق    

ــــ از اینکه عاقل خان کشته میشود و اورنگ .هر دو آمده است

زیب وی را در دامادی الزم نمی بیند ، بعد از مرگ عاقل خان 

 :النساء چنین میگوید  زیب

 اد کنمبعد مردن زجفای تو اگر ی

 م و فریاد کنماز کفن دست برون آر

، در غم ز اینکه عاشق خودرا کشته می یابدزیب النساء بعد ا

افتد و حیات تجرد را در ترجیح میدهد و  محبوب دیگر نمی

 :د یومیگ

 هر متاعی را خریدار است در بازار حسن

 اورا خریداری نشد  النساء زیب    پیر شد

 :ویا در جای دیگر می گوید

 شد و هر گل بفرقی جاگرفت آخرهر بهار

 غنچه باغ دلی ما زیب دستاری نشد

ء داستانم های زیادی را م که بنا م عاقل خان و زیب النساگفت

ساخته اند و صورت های قتل اورا هم طوریکه ارائه داشتیم شاید 

ر میرساند که عاقل خان یک روایت دیگ. بی اساس بوده باشد

رازی یکی از اعضایی من کابینه اورنگ زیب بود، چون 

جاسوسان از عشق او به زیب النساء را بگوش اورنگ زیب 

که هر شب به نوبت یک میرساند اورنگ زیب فکر پیدا می نماید 

ره میسازد و چون روز ییک وزیر را در اطراف خانه اش په

خودرا مریض می اندازد و  نوبت عاقل خان میرسد، عاقل خان
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این کار را بخاطری مینماید که او میدانست که اگر به داخل ارگ 

خودرا ظاهر میسازد و جاسوسان  موضوع  پهره بدهد، زیب النسا

که در آن صورت خطر جدی بر سر  رابه اورنگ زیب میرسانند

اگر چه نیامدن و بهانه عاقل خان ره زیب . او وارد خواهد شد

خ و مشکل تمام میشود، ولی این راهی هوشیاری و النساء تل

 .تدبیرخوب عاقل خان بشکار میرفت

بیگم استاد زیب النساء  تهرانی روایت شده است که مال سعید   

. آهنگ وطنش را مینماید. بعد از سالها تدریس به زیب النساء

 :تقدیم میدارد که مطلعش اینست ءگر شاگردش زیب النسام

 وان بر گرفت دلیکباره از وطن نت

 در غربتم اگر جه فزون است اعتبار

بیت باال بر . و بدقایق سخن میرسدچون زیب النسا ء ادیب است   

 .واورا اجازه رفتن به وطنش میدهدسرش تأثیر مینماید 

 به تأید تورغن" عالم اسالم " یکی از شهزادگان بروایت 

 ینشقش میشود و اافیضیوف در غیاب شاهدخت زیب النساء ع

 :بیت را بر او میفرستد

 ترا ای گلبدن بی پرده دیدن آرزو دارم

 به لطافت های حسنت را رسیدن آرزودارم

 :اینطور جواب مینویسد. چون بیت باال به زیب النساء میرسد   

 در چمن بیند مرا گر بلبل از گل بگذرد

 بت پرستی کی کند گر بر همن بیند مرا

 گ گلم مانند بو در برشد در سخن مخفی

 د مرانمیل دیدن هرکه دارد، در سخن بی
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بیگم مردانیکه باوی مشاعره مینمود ویا زیب النساء گاردر روز   

ً تدریس میکردند در عقب پرده قرار حتی میگرفتند، و بعضا

 از پس پرده ها را ادبیمشاعره ها و شوخیهای و ظرافت های 

پرده بیتی ب عقیکی از وقت ها کلیم کاشانی از براه می انداختند، 

 :به مخفی چنین خواندرا 

 زشرم آب شدم ، آب را شکستن نیست

 به حیرتم که مرا روزگار چون بشکست

به  ".یخ بست و شکست" : البداهه چنین جواب میدهدمخفی فی 

گمان اغلب این مشاعره بین نورجهان بیگم و کلیم صورت گرفته 

بیگم بود و است نه مخفی می گویند شعر کلیم همیشه طرف انتقاد 

طبع می ستور کلیم رای اینکه شعرش مورد توجه  برودت اورا به

وی قرار گیرد بیت مذکور سرود به حضرتش می فرستد و در 

جواب می گوید از بسکه طبع کلیم برودت دانش یخ بست و 

در این هم از شعر کلیم نور جهان بیگم سخت انتقاد می . بشکست

 . نماید

النساء بیگم تا کنون و رد زبان یات زیب داستان ذیل از دوره ح   

که روزی عوام می باشد و آن چنین است  و حتی خواص و "بااد"

بحضور شاهخدت زیب خدمه زیب النساء ائینه را میخواست 

ست خادم بزمین افتاد و شکست، تصادفاً آئینه از د. بیاوردالنساء 

گ پریده زد زیب النسا می آید رنحالیکه خدمه بدون آئینه ن دراین

و زیب النساء بزودی پریشانی اورا می  و پریشان معلوم میشود

از قضا آئینه چینی : " پرسد خدمه با صدای لرزان میگوید

 "شکست

 :زیب النساء فوراً بخاطر تسکین دل خدمه چنین میگوید
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و این بیت به شکل  "خوب شد اسباب خود بینی شکست "    

 :دیگری هم آمده و آن اینست

 آئینه را چینی شکستاز قضا 

 خوب شد اسباب خود بینی شکست

 .و چینی نام یکی کنیزان مخفی بوده است

هفته نامیه جناب استاد یوسف باختری چنین می ( 615)درشماره 

 :آورد

آورده اند که یک بار مخفی بالباس سرخ بر با می ظاهر شد، " 

سرخ پوش سربامی به " عاقل خان بادیدن او این مصرع را سرود

 "نظر می آید

 :مخفی در جواب میگوید

 "نه به زاری نه به زور و نه به زر می آید"       

 :سرهندی میگویندخفی به ناصر علی م

 "از هم نمیشود ز حالوت جدا لبم"      

 :سرهندی به مخفی چنین جواب میدهد 

 "گوی  رسیده بر لب زیب النساء لبم"      

وب سرهندی مخفی بر آشفه درین جا از سخن ناهنجار و غیر مطل

ی یکتا و نزاکتمیگردد زیرا مخفی که شاهدخت است و در آداب 

 :زمانه می باشد، بجواب سرهندی این بیت را میفرستد

 ناصر علی بنام علی برده ای پناه

 ورنه به ذوالفقار علی سر بریدمت

بدل این ابیاات رابیشاتر باه ماال ساعید تهرانای و مخفای نسابت  دور

اصر علی سرهندی و آنچه که میان مخفی و ناصرعلی میدهند نه ن
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صارف نظار  آنگذشته اسات شاکل دیگاری دارد در اینجاا از ذکار 

 .شد

جوابی مخفی داستان دیگری  داکتر صدیقیان در قسمت حاضر   

سعید نام ، استاد زیب النسا بیگم بنت  :"باین ترتیب را می   آورد 

ل دختر زاده مال مازندرانی االصاورنگزیب مردی متاز بود، 

مکرراً آمد، رفیق : آمده باز رفت  دمحم باقر مجلسی که از والیت

اجازت رو شان گردید و به مقتضای علم شرافت الشاهزاده عظیم 

 .به رو نشتن یافت

در مزاح وی ظرافتی بود، روزی بیگم را گفته فرستاد که 

 میخواهم زیب النساء جواب فرستاد که" سن"        سنبوسه بی 

" سن" بنمظور از سنبوسه بی ( 10ص ) از مطبخ مادر گیر 

 .بوسه میباشد

که در سمبوسه یا سنبوسه نوعی از خوراکی است که    

تورکستان مروج است و در افغانستان هم درین اواخر پخته 

درین مقطع مقاله الزم باید َآورسیت که چون نام از  .میشود

ً اکبر جان آبایی زیب النسا. بمیان آمدسمبوسه تورکستان  ء غالبا

واجدادی اش تورکی اوزبیکی میداشته ، اردو و زبان های 

دیگری هندی را آشنا ــــ و بزبان های فارسی و عربی خصوصاً 

 .فارسی تسلط داشته است 

در این مورد چنین می گویند روزی ناصر علی سرهندی عناوانی 

 :بیگم رقعه فرستاده می گوید

لم، بیگم وقتی آن را می خواند در زیر آن سمبوسه قند می خواهد د

مطاانج هااا سمبوسااه قنااد نااوعی از سمبوسااه بااوده کااه بااا :ماای نویسااد
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عالوه کردن شکر و گوشت پخته مای شاود در گذشاته در بدخشاان 

 . بسیار معروف بوده است

شاهدخت نامدار و ادیب و فرزانه زیب النساء مخفی یاآن    

آنجا همه زندگانی و هم درگ امپراتوری پدر تولد شد رمیان ارد

 .یدانخویش با صد عیش و نساط و باهزار رنج و عذاب بپایان رس

اری وانست بر او جهت ازدواج خواستگنتاز ترس پدرش کسی 

درش وی را دوست داشت از پدر حذر پنماید و خودش با آنکه 

داشت، در یکی از جرایت تحریر شده بود که روزی زیب النساء 

، از کرد می سیقی میدانست زیر لب زمزمهبرای اینکه در مو

قضا پدرش آنرا شنید ، گفت چه میگفتی و یا میخواندی زیب 

النساء که به خاصیت پدر آشنا بودگفت قرآن میخواندم ، و از آن 

 .جواب اورنگ زیب خاموش میماند

 :می گویند

روزی مخفی در باغستان ارگ شاهی به تماشای گلگشت بر آمده 

از آن نوت می برد در  دیده لهای رنگارنگ رابود به هر سو گ

این میان ناگهان به چمنی از نرگس نو شگفته بر میخورد ناگهان 

به چمنی از نرگس نو شگفته بر میخورد و از آن دسته چیده بر 

ً پدرش در برابرش ظاهر  تاج خوی شمی نهد در این وقت اتفاقا

ید، در می شود و با دیدن وی اسم خانواده گیش بیادش می آ

خانواده امپراطوری تیموری هند دسته گل نرگس را بر تاج نهادن 

اورنگزیب با دیدن دختران داللت به بلوغ شدن ایشان می کرد، 

این حال لب خند می کند و زیب النساء برای اینکه اشتباه پدرش 

 :را رفع کرده باشد قی البدیهه می گوید

 نیست نرگس بسرم کرده سر از  اسر من
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 شای تو بیرون شده چشم از سر منبه تما

 .اورنگزیب باز هم می خندد و از برابرش رد می شود

اورنگزیاااب امپراطاااور مرتااااص هناااد در مساااایل دیااان و ماااذهب 

و قتی در دهلی جمعی غرض کساد شدن . متعصب و سختگیر بود

باااازار موسااایقی ساااامان و آالت موسااایقی را بااادوش گرفتاااه برسااام 

بااا اورنگزیااب . ی ماای گذشااتنداعتااراض از بااراء قصاار امپراطااور

تماشای آن از ندیمانش می باشد اینها چه می کنند او در جواب می 

گوید می خواهند جنازه موسیقی را بخاک بسپارند اورنگزیاب مای 

 .گوید بگو زودتر ببرند

  :وفات مخفی زیب النساء بیگم   

زیب النساء را شصت و سه  عمرملکه های تیموری " در کتاب  

به عمر شصت و سه ( م1702)و میگویند که د رسال  گفته اند

زر "محله  مقبره زیب النساء را در. سالگی و فات می یا بد

در کتاب مذکور از روی . واقع دهلی وا نموده کرده اند" ریز

 سال وفات اورا به ابجد چنین سروده اند " عالم اسالم " نوشته 

 گهان از نگاه مخفی شدآن زیب النساء به حکم قضا                نا 

همچو یوسف به چاه           منبع علم و فضل و حسن و جمال     

 مخفی شد

گفت خاطب که ماه مخفی سال تاریخ از خرد جستم                   

 شد

تاریخ وفات وی بود که به " زیب النسا ء به حکم قضا  "غزلدر"

نزده  "زیب" می شود در آن حروف کلمه ( 1132) ابجد حساب 

باقی می  (1113)نزده را کم نمائیم  (1132)            بود که از
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ماند که این رقم بحساب هجری سال وفات زیب النساء بیگم 

 . "(م  1702مطابق . هـ  1132) یباشد،م

مخفی عمر زیب النساء در  دیوان زیب النساء" مگر در کتاب 

اند و عالوه وقت و فات شصت و پنج سال سه بار و سه ماه آورده 

به سفر طویل دکن رفت، زیب  ند که وقت اورنگ زیبمیدار

" هجری برابر با شش ژوئن ( 1114)بدهلی محروم سال النساء 

سالگی در شاه جهان آباد دیده از جهان  65در " م  1702

" ادخلی جنتی " و تاریخ و فاتش را به حساب ابجد . فروبست

 .ته اندگف

" دیوان زیب النساء" رمقدمه کتاب دداکتر میهیندخت صدیقیان  

هجری اشتباه ( 1113)می آورد که وفات زیب السنا ء در سال 

ااست زیرا در کتاب مآثر عالمگیری وفات مخفی را سال چهل و 

اورنگ زیب آورده است که از روی آن سال وفات ششم سلطنت 

 .می شود( 1114)مخفی در 

قید قیود  رت، باهمهخالصه شاهدخت خوش سیر ت و خوب صو

دیوان خویش را جاویدان گردانید نه تنها زندگی در جهان نام 

بلکه طوریکه در پیش گفته آمد نوشته  ،زیبای از او بیاد گار ماند

و آثار دیگری هم دارد و از اینکه گفته اند دیوان زیب النساء از 

خودش نیست بلکه از نور جهان بیگم خانم جهانگیر بود، باور 

ملکه حسن و سخن را  زیرا که نور جهان بیگم یا: کس نمی آید 

م که وی در سیاست و خیل بود و در طول سلطنت جهانگیر یگفت

نور " بنگرید کتاب  وی به سیاست و سیاست بازی دخیل بود و

حتی خود نورجهان عوض  را که" حسن و سخن کهجهان بیگم مل

 .شوهر بمقام حکمروایی تکیه زد
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وی ع و صاحب قریحه شعری بود، ت طبنور جهان بیگم ظراف  

مانه بشمار میرفت ولی وقت تدوین وترتیب هم بدوره خودیکتای ز

 دیوانی بدین ضخامت را نداشت دلیل دیگر اینست که زیب النساء

 .در این اثر خودش اظهار میدارد که نام من زیب النساء است

ت ولی داغ بزرگی را بر جگر پدر قسی یاف زیب النساء وفات 

نداد وز جانب ش گذاشت ، زیرا از یک طرف اورا به شوهر القلب

منظم توسط جاسوسان از داشت و نش نگهدیگر در قفس طالیی

احوال آگاهی حاصل میکرد و باالخره نزد دختر نازدانه اش نبود 

 .بی وفا به ابدیت پیوست که آ ن دختر یا جگر پاره اش از دنیای

در عذاب بود و خود زیب النساء از حکم پدر سخت گیرش دایم  

 :میگفت

 

 راب اسم عمل گشته ام ولی چه کنمخ

 که هیچ چاره ندارم ز حکم سلطانی

 برید دست قضا و بدوخت طالع من

 به رغم جوهر ذاتم ، لباس دیوانی

مخفی النسا ء در افغانستان از قدیم االیام ، گویا بعد از وفاتش 

نیا چشم را از روزیکه من نگارنده درین د. شهره خوبی را دارد

پدر دانشمندم . در بدخشان باز کردم به دیوان مخفی آشنایی داشتم

. یک جلد دیوان مخفی چاپ هند را بخانه داشت و گاه بیگاه

هنوز بیاد داریم . غزلیات پرسوز اورا برای ما فرزندانش میخواند

تا از دستبرد زمانه در امان که پشتی آن دیوان سیاه و چرمی بود 

اغذ آن سبز گونه جلوه میکرد، نا گفته نماند که نگ کبماندو ر

باآنکه دیوان مخفی با دیوان حضرات بیدل و حافظ غیر قابل 
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است دیوان مخفی را بعد از  صورتیکهولی به هر . مقایسه است

پا به مدرسه یا مکتب  ومن نگارنده که هنوز. ندقدیر میکنآنها ت

 :میگفتمشهور اورا یاد داشتم که  ننهاده بودم که بیت

 لیکن رو بفقر آورده امدختر شاهم و 

 زیب و زینت بس همینم نام من زیب النساءست

 : معنی عشق از نظر زیب النساء بیگم 

که  از نگاه روانشناسی تا هنوز بصورت دقیق نتوانسته است

دریابد چه کسانی عاشق می شوند و در عالم عشق می سوزند و 

یت خواهد نلنفس و یا روحااما یک موضوع را علم ا. جان میدهند

اعمال انسانی از عشق سرچشمه میگیرد بعضی  پذیرفت که منشاء

 .آنرا توصل میدهندکسان در عشق و برخی دیگر بمقامات باال 

 عاشق شدن مربوط به فقیر و غربت و توانگری و شهزادگی   

ارتباط ندارد، بلکه عشق از را ه چشم کوش بدل راه می یابد و 

عشق آتشین باشد، بجوش می آید و بر وجود تأثیرات دلیکه منتظر 

های و رازل می پرورند می اندازد و بعداً یک عده عشق را بد 

درونی شان را نمیتوانند افشا نمایند اما تعدادی دیگر چنان عاشق 

که از حالت عادی می بر آیند و عشق آتشین و جانکاه می شوند 

 .شان را به عالمیان میرساند

و در عالم عشق پخته شدند و  کسانیکه بسر می برند از جمله   

سر انجام سوختند ، تعدادی انگشت شماری را می شناسیم که 

، مسلمان و غیر ام و خاصوعو رد زبان  شان ونامهای گرامی 

مسلمان، همزمان و غیر همزمان و وطندار و غیر وطندار می 

دی از آنها این باشند که از آنها استقبال و انتباهات بگیرند و تعدا

 :ها  میباشند
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 ،نوی، حضرت شنایی غزم رومیدمحم بلخی ث الین مولوی جالل

ابو المعانی میرزا عبدالقادر بیدل، خواجه شمس الدین دمحم حافظ، 

اه مشرب ، شطامی، ابراهیم ادهمسشیخ فریدالدین عطار، با یزید ب

خواجه  خر الدین عراقی، شیخ چشتی،، شیخ فولی، شیخ خرقانی

جویری، امیر خسرو بلخی ثم دهلوی، ظام الدین اولیا، علی هن

خواجه بهاوالدین نقشبندی، خواجه دمحم پارسا، شیخ احمد شیوی یا 

امیر پیر تورکستان خواجه عبید هللا احرار شا ه صفی الدین ولی، 

 ، شیخالج، ابن عربی، منصور ححسین سادات، شیخ جنید

ی ، میر سید علبدخشیشاه  ، مالیا پیر پیرانگیالنی  عبدالقادر

مجدد الف ثانی شیخ احمد ، همدان، موالنا عبدالرحمن جامی

سرهندی و یک تعداد دیگر که رحمت حق بر روان همه شان باد 

 شخصیت های نامور باال کسانی میباشد که در عالم وحدت

که بس از الوجودی قرار داشتند و چنانچه همگان خواهند دانست 

ً موالنا جالل جهان غرب ب آنان از نام شان آشنایی دارد ، خاصتا

بلخ را بخوبی می شناسد و الدین بلخی ثم رومی یا خداوندگار 

بکرامت ارواح پاکش صد ها غیر مسلمان به اسالم رو آوردند که 

اسالمی اش معین الدین ز آن ها بحضور این نویسنده بنام ایکی 

 .مسلمان شد 

میگردد، یک تعداد عشاق ه گفتیم عشق به اشکال مختلف مشاهد   

، عاشق می شوند و بجای عشق بخداوندآدمی بر آدم های دیگر 

 رقه و گلشاه،نس مقابل میگردند، لیلی و مجنون، وجعاشق 

قابل امق و عذرا و غیره بروی شخص م، وشیرین و فرهاد

در راه رسیدن به آنها هزاران رنج  چیزهای را مشاهده مینماید که

 .نددگرمحنت را مستقبل می
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ً عشق های    آنها و یک تعداد دیگر عشق های مجازی عموما

خوانده می شوند و عشق های رسید ن بذات حضرت خداوند بنام 

بهر صورتیکه عشق را هرکس تعبیر . عشق پاک مسمی شده است

، در حقیقت عشق و رسیدن به آن از کارهای دشوار است و نماید

 "هفت شهر عشق " بگفته حضرت موالنا 

 ؟میرسند یانی" او" را باید طی نمود که آیا با نهم به  

 :شیخ اجل مصلح الدین سعدی میفرماید  

 بر نیاید زکشتاگان آواز                 عاشقان کشتگان معشوقند

عشق ما در بفرازند، عشق دختر به پدر، عشق پسر به مادر و 

صد های دیگر هر کدام بذات خود مراتب و مقامهای مختلف 

شته و هر عشق علت ها و خاصیت های خاص خود را دارد، دا

 :حضرت خداوند گار بلخ میفرماید

 ستداجعلت عاشق ز علت ها 

 عشق استعالم اسرار خداست

 هرچه گویم عشق را شرح و بیان

 ردم از آنچون به عشق آیم خجل گ

 گرچه تفسیر زبان روشنگر است

 زبان رو شنتر استلیک عشق بی 

عشق را در ابیات باال شرح داده گاهی  یحضرت موالنا معن

د که از عشقیکه ما داریم از آن شرم داریم و دیگرمی یامیفرم

که شرح عشق بزبان نمی آید و عشق دل را روشنتر از فرماید 

 .همه میداند

هم چنان حضرت موالنا خط اسیر و ممراحل عشق را چنین می   

 :فرماید
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 حاصل عمرم دو سخن بیش نیست

 پخته شدم ، سو ختمخام بدم ، 

حضرت حافظ که اورا انسان الغیب لقب داده اند درباره عشق 

 :گفتنی ها دارند 

 نه پوش تند خوکز عشق نشنیده استپشمی

 ی کندش رمزی بگو تا ترک هشیارز مستییا

 :باز حافظ گوید 

 بعد از این روی من آئینه و صف جمال

 که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند

 :موالنا عبدالرحمن جامی می فرمایدلشعرا حضرت خاتم ا

 منم که دعوی عشق تو رسم و راه مسنت

 گواه صدق درین دعوی اشک و آه منست

 چو از صفای ارادت زنم به عشق تو دم

 ضمیر پاک و دل روشنت گواه من است

خسرو دهلوی فدا کردن سر خودرا حضرت سلطان الشعرا امیر

 :در راه عشق چنین افاده می نماید

 مه آهوان صحرا سر خود نهاده بر سنگه

 به امید آنکه روزی به شکار خواهی آمد

حضرت ابو المجد مجدد بن آدم سنایی در خصوص عشق گفته ها 

 :زیاد دارد

 آرزوی تاج داری روز حشرزد گر چه بو 

 دار چون منصور حالج انتظار تاج دار

 از حدیث عشق جانبازان مزن بر خیره الف

 رشق خویش باشی استواع تا توان در بند
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 جانا به جز از عشق تو دیگرهوسم نیست

 م من که به جای تو کسم نیستسوگند خور

 در عشق نمیدانم در مان دل خویش

 خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست

 عاشق مشوید اگر توانید

 تا در غم عاشقی نمانید

 اینست نصیحت سنایی

 عاشق مشوید اگر توانید سنایی

معانی میرزا عبدالقادر بیدل سختی راه عشق را حضرت ابو ال

 :چنین میداند

 حریفیهای عشق از هر کس و ناکس نمی آید

 شنای قلزم آتش زخار و خس نمی آید

 عاشقی چیست داغ محرومی

 گل خود روی باغ محرومی

 عاشقی چیست خون دل خوردن 

 زیر دیوار آرزو مردن

 :ی عشق را چنین میداندمخفی زیب النساء مخف

 ای دل تورا قانون صفتسان نباشد عاشقی آ

 باید زهر تاررگی آهنگ و آواز دگر

 :با با طاهر عریان چنین آواز ها می کشد

 دهر آنکس عاشق است از جان نترس

 کنده و زندان نترسد  از  عشق  که

 گرگ  گرسنه    مثال    عاشق   دل 

 ان نترسدکه گرگ از هی هی چوپ
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 :عشق خداوند به این شکل ادا میکندعجز خودرا در طاهر باز بابا

 موکه اشترم قانع بخارم

 خوراکم خار و خرواری ببارم

 به این خرج قلیل و بار سنگین

 هنوز از روی مالک شرمسارم

ان ارد، عشق بیابان بی سروپاست و پایعشق و مقام او آسانی ند   

ندارد، هر کسی به هر شکل عاشق است، حیوانات، طیور و 

ا کنون نتوانسته از ان خود عشق ها دارند که کس تنذر میوحوش ا

یگانه کتاب هندوستان است عشق آنها آگاهی بیابد و کلیله و دمنه 

 .که از حیوانات و مکالمات آنها حکایه میکند

. هر مذهب و آئینی که هستند راه عشق خودرا دارندانسانهادر    

و  فالسفه بزرگ جهان بشریت در خصوص عشق گفته ها دارند،

اکثراً متفق می باشند که منشاء اعمال آدمی عشق است یکی از 

و بی وسیله گی انسان علت های عشق بیچارگی و درماندگی 

مرگ به هر چیزی  انسان ها مجبور می شوند که از ترسهاست، 

 .متوسل شوند

آنچه را که عرفا و صوفی ها عشق میخوانند، اکثراً اسرار    

به بیرون بکشانند د راز های درونی را ی است، آنها نمیخواهنننها

چنانچه یکی از بزرگترین صوفیان جهان اسالم خداوند گار بلخ 

 :می فرماید

 هر کرا اسرار حق آموختند

 مهر کردند و دهانش دوختند

 عارفان که جام حق نوشیده اند

 و پوشیده اند هرازها دانست
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 بر لبش قفل است و بر دل رازها

 ازهالب خموش و دل پر از آو

الفات فردی و جود دارد و چون ترمیان بشر اخبدون شک د

آفریدگار یک و واحد است از آن رو بعضی خواص مشترک اندر 

شدن های یک  ، در قسمت فنافی هللادمیان آدمیزاد سراغ میگرد

های مشابه را سراغ وحدت الوجود سخن  تعداد خدا پرستان

آهو راکه شعرا به  داریم، مثالً حیوان بی گناه زیبا صورت یعنی

عمده را به ترک دنیا نمودن بعضی  نقشمعشوق تشبیه می نمایند 

 .بازی کرده است ها 

در سوانح امیر حسینی سادات غوری و زندگینامه ابراهیم ادهم    

 ارهردو در می یابیم که آهوان بر سر سخن می آیند و آنها را واد

. حقیقی پا نهند می سازند که از جهان مجازی بگذرند و به دنیای

بیدل از شاه کابلی، موالنا از هم چنان سنای از پیر النحیوار، 

شمس تبریزی و غیره راه رسیدن بسوی او تعاال را می یابند و در 

، دودآن راه، راه پیمایی می نمایند، تا که به گفته خود شان مح

 .باالآخره می سوزند

فیه زیب ار عارفه صودرین مبحث که روی گفتار ما بگفت   

خفی میباشد، وی در میان عرفای بزرگ جای ندارد النساء بیگم م

 .ذکر نگردیده است چندانو در کتب عرفا و اتقیا و اصفیاء نامش 

های مختلف متذکر شدیم عشق زینه ها و تناسب  مگر طوریکه   

با آنکه وی هم  .دارد، هر کس بقدر توان خود جرعه می نوشد

ده نشین بوده اما در اطرافش شهزاده دختر و شاهدخت پر

روحانیونی چون مال شاه بدخشی، حضرت ابوالمعانی و غیره در 
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آن زمان تشریف داشتند و خواه مخواه محیط بر او اثر افگنده 

 .است

ی که در همه کلمه عشق ذکر این گرد آوری من از اشعار مخف   

ا میشود که خواننده می چنان افکار او در عشق هوید .تشده اس

 .ن انکار و اتباهات بدست آوردواند از آت

نگارنده زیب النساء از جانب دیگر دلیل دیگریکه درین مقاله    

او اشعارش از  بیگم را انتخاب نمودم که  به حیات و ممات

از حافظه حتی می توانستم زندگینامه اورا  داشتمطفولیت آشنای 

ره اش که از بزرگانی که درباود بنبنویسم و لی شرط انصاف 

و از . تحقیق نموده بودند تحقیقات شانرا نخوانم و استفاده ننمایم

آنست که خواندن من مراجعه ام به آن مآخذ مراجعت بخشید تا به 

موثقیت نوشته خویش معتقد باشم، باآنکه همه چیز مکمل نیست 

 .نوشته خالی از اشتباهات نمی باشد مخصوصاً این

 :زیب النساء و فقر   

ها را ما بنام صوفی می  قرین هم اند، و درویش یشیفقر و درو

دانسته ایم که هر شناسم و معنی و تعریف صوفی را هم چنین 

انسان بتواند خصایل بد را از خود دور داشته و خصلت های نیک 

شود و را دارا شود و شیطان را از خود دور و بر نفس خود حاکم 

اب نماید اورا راه اصلی که عشق بخداوند میباشد بخود انتخ

 .صوفی میگویم

ا وروحانیون علمروزه میگرفت،  دزیب النساء بیگم، نماز میخوان

حمایت از فرهنگیان را می ج می نهاد، خیراتها میکرد، را در

نمود و خوبتر از همه اینکه قرآن مبارک و کالم هللا مجید را حفظ 
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درین بیت از آن اظهار نموده و ترک دنیا کرده بود، مثلیکه 

 :میدارد

 دل جدا می نالد از غم، دیده می گرید جدا

 مردمان خانه را با مردم بیرون چکار

 و عشق را با کوه و با هامون چکار درهنور

 عاشق سرگشته را با گردش گردون چکار

مردمان خانه زن و مردم بیرون مرد  از منظور زیب النساء

 .تن در دهد و از آن دانسته میشود که نمیخواسته به ازدواجمیباشد 

 :زیب النساء درویشی خویش را چنین اظهار میدارد 

 گرچه من لیلی اساسم دل چو مجنون در نواست

 یر پاستبه صرها در میزدم لیکن حیا زنج سر

 بلبل از شاگردیم شد هم نشین گل باغ

 در محبت کاملم پروانه هم شاگرد ماست

 دختر شاهم و لیکن رو بفقر آورده ام

 مینم نام من زیب النساء ستزیب و زینت بس ه

 :مخفی گاهی خودرا بمثل هوشیاران می شناسد و میگوید

 چشم معنی بر کشا ای دل که مثل آفتاب

 درته خرقه ای صد مر شد کامل گم است

ارتصور کردن خودش الفی ولی چون متوجه می شود که هوشی

 :س چنین می گویدبیش نیست پ

 مخفی که در وادی عشقالف دانایی مزن 

 یر هر سنگی چو افالطون بسی عاقل گم استز

 :هم پذیر میداندمرزیب النساء عشق را زخم غیر 

 زخمی است زخم عشق که مرهم پذیر نیست
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 زخم محبت است ، بلی زخم تیر نیست

 :عبارت و تقوا را نیک میداندمخفی به نیکی تاکید میکند ونتیجه 

 هر چه کاری بدروی مخفی، به هنگام درو

 گین ، تریاک هر گز بر نداشتباغبان ازان

ً گفتار ز  .زا را داردسبیب النساء نزد این نگارنده ارزش واقعا

ی بای اوی یعنی تاریخ نیا کان او نشان میدهد که از ابو اآل

تیموری صاحبقران تا خودش، تعداد زیاد نوابع و علما تیر شده 

 :است مثالً 

فقیه و به امیر تیمود مرد متعصب در دین، حافظ قرآن مجید و 

علوم عربی وارد و با پیران طریفت ارتباط حسنه داشت پیر کالل 

 و مر شد او به حضرت بهاو الدین باله گردان و یا شاه نقشبند

 .ارادت کامل داشت 

زمان و موسس  سنقر از نوابعرزا باییشاهرخ میرزا، م دفرزن

ادمی هنر در تاریخ افغانستان است خودش خطاط مشهور بود اک

را با  شبهافردوسی رابار اول اوراج نهاد و تکثیر نمود،  دیوان

فانی واندن کتب ادبی و تصوفی و عربرادرش اولوغ بیک با خ

 :سحر میکرد

افغانستان صاحبدل میگویند و  مسلطان حسین بایقراء را مرد

و وزیر اعظم امیرعلی شیر حضرت موالنا عبدالرحمن جامی 

 .را به یاد گار گذاشتندشرق بار او با هنر مندان ربدنوایی 

تب و تألیفات زیاد ظهیر الدین دمحم بابر شاه غازی ک شهنشاه کبیر

باری در وقت غذاهمه اسباب فساد آو را بشکست و غریبا  دارد،

 .صدقات رسانید
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همایون فرزند بابر شاه شاعر پیشه و نیک سیرت بود، جالل    

ت ارتباط داشت و طریق اکبر در عالم کم سوادی با پیران دمحمالدین 

 یی بود که باربه آنها احترام مینمود، عقیده اوبه روحانیون تا جای

رفت و از او دعا خواست تا بحضور پیر بزرگوارش سلیم چشتی 

دعای سلیم چشتی بدربار حضرت باری صاحب فرزندی شود 

 .و یا شهزاده سلیم تولد گردید رو جهانگیتعالی اجابت یافت 

و عالم بود، مطالعات او در  بیمند، ادجهانگیر مرد دانش   

ها و صدخصوص روحانیون زیاد بود بوقت او چهار صد شاعر 

میزیستند و به هر یک ش عالم در اطراف قصر امپراتوریی

 .مستمیر میرسانید

فرزند جهانگیر، شهزاده خرم یا شاه جهان یعنی پدر کالن زیب    

تم ثانی بشمار پیشه بود و در وقت جسمانی رسالنساء مرد عاشق 

شاه جهان مرید مال شاه بدخشی و به او ارادت خاص  .میرفت

 .داشت

به غوث دار اشکوه عم زیب النساء که اورا به نسبت ارادتش    

 "داراشکوه قادری"  گیالنی القادرپیر پیران شیخ عبدالعظم 

خود با اسالمی مقایسه کرد و در وقت  را میگویند، او فلسفه هندی

بود، هم چنان به مانند پدرش به مال شاه وز گار از نوابعه ر

 .ار میرفتویکی از مریدان او بشمداشت بدخشی ارادت خاص 

وقت راء بیگم عمه زیب النساء بیگم، نیز از صوفیان جهان آ   

جهان آراء و مرید شدن او به مال شاه بدخشی  داستانخودبود، 

برادر زاده یا باید در سوانح زیب النساء  که خیلی دلچسپ است

 :آورده شوداش 
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مرید حضرت جهان آراء با وساطت برادرش داراشکوه، " 

می نگارد، من نامه " صاحبیه " شده بود، او در اثرش مالشاه 

باری هم دست های سراسر اخالص و عقیدت به او می نگاشتم 

نان و سبزی پختم و به او فرستادم، مال شاه تا یک ماه خویش 

مرا با دنیا داران و یا پادشاهان چه : فتاعتنایی نکرد و می گ

رنامه ام درج ی من جسارت کردم و این شعرا را دکار؟ بار

 :نمودم

 گر میسر شود آن روی چو خورشید مرا

 دعوای خدای بکنم که پادشاهی چه

سر انجام او به اساس این احساس راستین به پاسخ نوشتن آغاز 

دید و مرا مرید از دور مرا کرد، باری به منزلش رفتم، او 

من خیال کردم که مرید سلسله چشتیه ) ... ( ش پذیرفت حقیقی

درآن شب . ) ... (   هستم و حاال د رمشرب قادری شریک شده ام

به خواب دیدم که مرشدم سرش را در حضرت رسول اکرم را 

تو چراغ : نحضرت نهاده است و آن حضرت فرمودپای مبارک آ

دل من از شنیدن این فرموده ای،  خانواده تیموری را روشن کرده

در زبانم این رباعی و قتیکه من به حالت خودآمدم باغ شد،  باغ

 :بود که 

 شاها تو یی آنکه میرساند زصفا

 فیض نظر تو طالبان را به خدا

 کنی بمقصود رسدکه نظر  بر هر

 نور نظر توشد مگر نور ز خدا

تین رو آورد به من ایمان راس. از فیض پیر دستگیر و مرشد کامل

و رزد، او انسان و هر کس را که بذات مطلق عشق و محبت 
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مال شاه بدخشی ترجمه ) باشد "  زن"     کامل است اگر چه او 

  .(16 -15فضل الرحمن فاضل ص 

ه جهان آراء عمه زیب النساء هم ک شود از تحریر با ال  فهمیده می

 .صاحب تألیفات است

ه تنها حافظ قرآن مبارک بود، از جانب دیگر پدر زیب النساء ن

و . بلکه شب هار و روز ها را به عبادت و تالوت قرآن میگذرانید

پراتور مقتدر و بله دست خود نان میخورد، با آنکه اماو به آ

بود، ولی فقر و درویش را ترجیح  "عالمگیر"  صاحب لقب

با دست خود بوریامی بافت و  وی بعد از کارهای رسمیمیداد، 

و از پول آن ی ها آنرا به بازار عرضه و میفروخت توسط بعض

غذا و نان میخورد در دین اسالم چنان فرورفته بود که در تاریخ 

شمار باسالم یکی از متعصب ترین شخص از جمع مسلمانها 

تهجد میخواند و بار ــ بار  گرفت،میرود، صدها روز را روزه می

ن صدقات میکرد و به غربا و روحانیوقرآن مبارک را ختم 

 .دیمیرسان

استنباط گردد که زیب النساء بیگم پس با گفتار با ال باید چنین    

نابغه زاد و از آن اهل علم و دانش، ازآن جمله از آن نسل 

ر، چگونه مسلمانان متعهد، از آن مردم صوفی و عارف پرو

  .شخصیتی بایست بارمی آمد

ت و این سرا میدان زیب النسا همه این تورایخ اجداد و نیا کانش   

صبیه بابر شاه بزرگش که  را هم میدانست که گلبدن بیگم جده

دان وقت بحساب میرفت و کتابی از او را اکنون بود، از دانشمن

که درین روزها این " همایون نامه "ست داریم بنام          بد

 .نگارنده بر آن تجدید نظر نموده و آماده چاپ کرده است 
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جد بزرگش ظهیر الدین دمحم بابر شاه  مانیهایزیب النساء قهر  

در غازی را بخوبی میدانست و او بود که امپراتوری تیموری را 

در ادبیات و او مرد قلم و شمشیر بود،   تهندوستان اساس گذاش

چناچه اول امیر علی شیر نوایی می باشد، ی بابر شاه رقیب کتور

 : صف او گفتهدر وجمالی دهلوی 

 هیر الدین دمحم بابر آنکشاه جم سیرت ظ

 کبار شاهان   مسجود  بود  در گاهش  خاک

 تا به هندوستان شدی آمد   ترا از خراسان

 بخت و دولت در یمین و فتح و نصرت در یسار

 ن رونق گرفتچنا تملک هندوستان ز انصاف

 بهار   تا  کابل   ز  شد    اردو   بازار   رسته

بمانند اسالفش شخصیت لنساء که زیب ا دحقیقت نخواهد بواز دور

قلمی و علمی بوده و در اخالق،  و صاحب قدرتب عالی النس

 .، شخص بحساب میرفته استو عرفان و تصوفانیت سنا

م به 2004تعالی، زمانیکه به سال اینک به فضل هللا سبحانه و   

سفر فعالیت های سیاسی وادی به شهر های مزار شریف و 

رازا یک دوکان د دیوان زیب النساء رفته بودم و یک جلشبرغان 

 خلیفه چهارم اسد هللا موال علی کرم هللا و جهه هدیهکنار آرامگاه 

 .روضه شریف میگویندکه مردم مزارشریف آن آرامگاه را  کردم

و به این دیوان کوچک  کردم دیوان را از الف تا یا مطالعه   

کراراً به را زیب النساء صدها بار ت" عشق"متوجه شدم که کلمه 

از آن دانستم که وی بمعنی عشق پی . غزل های خود در آورده

در دیوان او سپس در همه ابیاتیکه و خودش عاشق بوده، برده 

آمده بود، آنها را بیرون نویس کردم و دیدم که تعداد  "عشق"کلمه 
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این تعداد فقط آن ابیات به چهار صدو پنجاه و چهار بالغ میگردد، 

" عشق" ای میباشد که اقالیکبار درآن ابیات کلمه شما بیت ه دتعدا

ذکرشده و در بعضی ابیات زیاده تر از یک بار آمده است که بدان 

 .با ذکریافته است 454حساب تعداد کلمه عشق بیش از 

عشق "ء بیگم عالوه از  کلمه هم چنان درین دیوان زیب  النسا   

ر بزبان مگ رده استرا آو به صدها جای معهنی و مفهوم عشق" 

 .و کلمات دیگر

می باشد که به تناسب  یبیگم یگانه شاعرشاید زیب النساء   

را بدیوان مربوطه اش آورده " عشق"کلمهابیاتش زیادترین تعداد 

 .باشد

زیب النساء بیگم به تماشاه " عشق"پیش از اینکه در صحن باغ    

 الزم دانستیم تا یک حمدیه اورا درین مجموعه پیشکشبرویم 

 .نمائیم

 خرم گل بستان ما تای زابر رحمت

 دیوان ما مطلع گفت و گوی حرف عشقت

 گوز شوق دارشدمو به موی ما انا الحق 

 نهان ماتشنه خون محبت ظاهر و پ

 العطش گویان کشتی فنا هر گوشه ای

 صد هزاران نوح غرق موجه توفان ما

 در بندگی یک جو نیازگر قبول افتد زما 

 چد دیو از فرمان ماچون سلیمان سر نپی

 در شکیبای چونی ای دل به آه  و  ناله ساز

 نیست چون در مان پذیراین درد بی درمان ما

 در شکیبای چون درمان پذیر این درد بی درمان ما
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 قطره اشکی نیابد ره به روی ما دیگر

 بس که خون دل گره شد بر سد مژگان ما

 گر زظلمات هوس بیرون نهی مخفی قدم

 ضر سوی چشمه حیوان ماره نیابد خ

 :یکم غزل دیگر مخفی چنین است

 بازم از سوی حرم راهبری می آید

 رهبری از بر صاحب نظری می آید

 مرغ دل درقفس سینه ندارم آرام

 از زلف پریشان خبری می آید مگر

 ام بنده همت پروانه پر سوخته

 که به امید نگاهی شرری می آید

 شغنچه از کار فروبسته دل آزرده مبا

 گلزار، نسیم سحری می آید تا به

 خانه صبر مرا کرد به یک بار خراب

 اینقدرآب هم از چشم تری می آید

 چه عجب( ؟ )گرنهان شد به پس پرده مرادت 

 از پس پرده بیدون پرده دری می آید

 خانه زاران حرم، کعبه مقصود کجاست

 که پی عفو گنه در به دری میاید

 از پس پرده دری می آید

 ول هللا زاعجاز مسلمانش کنیا رس

 کزره دور خدا بی خبری آید

 ه توجه بکشاخواجه یثرب و بطحاب

 ی پاو سری می آیددر مفتوح که ب
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 ای مقیمان حرم بهر خدا یک نظری

 خانه تاالن شده ای از سفری می آید

 مفلس و عاجزم و از تو بضاعت خواهم

 عاصی و منفعلم از تو شفاعت خواهم

 

 

 

 

 

سروده " عشق" دیوان مخفی زیب النساء و با کلمه ابیاتیکه در 

 شده است

 اکوی عشق است به ناموس سالم است اینج -1

 صد چومحمود به هر گوشه غالم است اینجا     

 رای  روی  یار باده بنوشد کسی چب -2

 راو  ریا به عشق فروشد کسی چـ  روی     

 ز بس مستغرق عشقم نمی جنبد نمی جنبد زجاد ستم -3

 ه خـودزنجیر کنم  در  پـادل  دیوانه  ک     

 اشقند عی کر کراببـه  صد الحان داوودی ب -4

 ه خـود رافغان دلخراش و گریه مستان     

 غم هجران  چی  پاکدل که گرد شد  به عشق از  -5

 دار  راوعده  قیامت  بود  طاـب  دی     

 یکم زیـر همن مشو در روش عاشق -6

 رامیکند  رشته  نار  جان   رگکز       

 قون  دل  مرد طلبگار عشخهر نفس از  -7

 را گلستان کند  معرکه خـار کرش      

 قرشته به گردن  کشـان از پی  جالد  عش -8

 را باعث افـزونی است  رونق بازار      

 دنالزمـه عاشقی  است  بر  سردار   آم -9

 ار  راشاد  ز  خود  ساختن  خاطر  اغی      
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 نهان  در سینه  عشق  پاک  راتا  بکی  دارم  -10

 اک  راچند دارم در جگر  این آه آتش ن      

 بسکه شد از شور عشقت  آه گرمم  شعله  زیر -11

 تیره  سازد  دود آهم انجم   و  افالک  را      

 مرد عاشق پیشه را دیوانگی تهمت بود -12

 نور می بخشد محبت دیده ادراک را      

 شهوار عشق مخفی هردم از تیغ نگاه -13

 سرخ می سازد به خون عاشقان فتراک را      

 بر نشان پای محمل در ره وادی عشق -14

 ناله های زار مخفی چون جرس باشد مرا      

 عشق کوکز خویشتن بینی برون آرد مرا -15

 با خرد همره به وادی جنون آرد مرا      

 نی برون آرد مراجذبه عشقی کوکز خویشتن بی -16

 با خرد همره به وادی جنون آرد مرا      

 گرچه بی هوشم ز درد عشق بهر امتحان -17

 در تحرک ناله های ار غنون آرد مرا      

 کجاست از جذبه عشقی که از دیار خرد -18

 کند برون به یک اینا هزار مبل مرا      

 عالج تشنگی ام کی شود ز آتش عشق  -19

 رابر یک قطره رود نیل مرابود ب      

 پوشیده جذبه عشق درمن پالس محنت  -20

 سلطان لباس فاخر بخشد مالزمان را       

 در راه عشق مجنون باید گذشت از جان -21

 نبود کنار دریا، دریای بیکران را      

 آتش عشق تو در دل بلبل و پروانه را -22

 باده شوق تور بر لب ساغر و پیمانه را      

 نیست عجب اگر شود بنده عشق کامران -23

 سایه جم نشان بود بال و پرهمای را      

 مخفی اگر نه کاذبی در ره عشق هان بیا -24

 از سر صدق سجده کن این بت و دلر بای را       

 عشق تا زد به دلم آتش رسوای را  -25
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 بر گزیدم به جهان گوشه تنهای را        

 زدن و خواهش جان بو الهوس الف محبت -26

 وای اگر عشق نمیداشت شناسای را      

 ما گرفتاریم داغ عشق ما گلزار ما -27

 از غم گل عشق دارد این زینت سرد ستار ما      

 در راه وفا ما سگ عشقیم کز اول -28

 کردند ز زنجیر معبت مرس ما       

 ما را بکو دشت و بیابان قرار نیست -29

 ده پریشان دماغ ماسودای عشق کر      

 پرورده غمیم و به غم خو گرفته ایم -30

 باشد محال عشق تو محنت فراغ ما      

 ای زابر رحمنت خرم گل بستان ما -31

 گفت و گوی حرف عشقت مطلع دیوان ما      

 کرد جا تاغم عشقت به رگ و ریشه ما -32

 برق عشقت بجهد از شرر تیشه ما      

 ز سودای عشق اینست واینآنچه حاصل کردم ا -33

 جان کباب وسینه چاک و دل حزین، چشم پرآب      

 خو گرفتم باغم عشق تو باید بعد ازین -34

 گریه بی حد، ناله بی عدسیه بریان دل کباب      

 بس جذبه عشق تو باید بعد ازین -35

 از شوق صد مرحله میکنم طی میکنم امشب     

 سوزی فگنده آتش عشقت به سینه ها -36

 که کام تشنه لبانت ز آب زمزم سوخت      

 به سینه آتش عشق است کز حرارت او -37

 به روی داغ مرا پنبه های مرهم سوخت      

 ز سوز عشق تو زانگونه دوش تن می سوخت -38

 که هر نفس زتف سینه پیرهن می سوخت      

 شهید عشق تو را شب به خواب می دیدم  -39

 ه فانوس در کفن می سوختکه همچو شعل      

 حدیث عشق تورا در نامه ثبت میر کردم -40

 سپندار نقط بر سر سخن می سوخت      
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 ز تاب آتش عشقت شبم بدن می سوخت -41

  ز سوز شعله آهم دل سخن می سوخت      

 اگر ز آب دم تیغ غمزه ات خوردی -42

                        شهید عشق تو تا حشر در کفن می سوخت      

 نه شمع بود و نه مجلس ز عشق و پروانه -43

  که شمع اهل محبت در انجمن می سوخت        

 کجاست آتش عشقی که از حرارت آن -44

  نسیم بادیه اندیشه و طن می سخوت      

 سحاب دیده نمی زد اگر بر آتش آب -45

  ز سوز عشق دل و جان مرد و زن می سوخت      

 ن خاک جنون بر سر ما ریختبس عشق تبا -46

  دل قطره خون گشت و زچشم تر ما ریخت                  

 ما بلبل عشقیم که در عالم پرواز -47

  نگرفته هوای همه بال و پر ماریخت                                

 زان پیش که روشن شود این شمع محبت -48

                از عشق تو روغن به چراغ دل ما ریخت        

 ناله را تأثیر دیگر بود باز امشب مگر -49

  قطره ای از باده عشق تو بر آهنگ ریخت                         

 شد بسی سر گشته وادی بی پایان عشق -50

  رهنوردی همچو مجنون زین بیابان بر نخاست                        

 قتیشه بر سنگی نزد فرهاد در کهسارعش -51

  کز میان سنگ آه مبتالی بر نخاست                     

 ما درد کشان ره عشقیم درین راه -52

  آن ناله که جانسوز بود در جرس ماست                              

 هان هم نفسان ما سگ عشقیم که دایم -53

  زنجیر جنون زینت طوق مرس ماست                           

 امشب آتش شوق تو داغم کرده استباز  -54

  باده عشق تو از نو درایاغم کرده است                       

 در محبت شربت راحت مرا بر لب چی سود -55

  عاشق آن باشد که با زهر بالخو کرده است                  

 کشته عشق تو ام از خاک و خونم کن کفن -56
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  ن بیگانه است               کاندرین محرم سرا با من کف      

 هر دل که نه بر سینه عشق تو کباب است -57

  چون آبله بر کف یا دان که برآب است                      

 در سینه دلی هر آنکه دارد -58

  از آتش عشق تو کباب است                                       

 ماست شراب جام عشقیم -59

  ا نه از شراب است                                     بدمستی م      

 تادم زده ای جذبه عشق -60

  مخفی سخن تو ال جواب است                                          

 زاد رهی به کار نیاید به راه عشق -61

  عاشق همیشه بر سر سامان مصاحب است                               

 ز سوز آتش عشق تو سالهاست مخفی -62

  با من همین رو دیده گریان مصاحب است                          

 ترک نازت بس سر عشاق برفتراک بست -63

  نقش گل از خون مردم بر جبین خاک بست                     

 صد گره از رشته بخت دل پر خون گشاد -64

  ست               خدمتت را تا کمر مخفی زعشق پاک ب      

 مخفی مکش از دامن غم  دست طلب را -65

  در عشق جفای غم جانان شرف توست                       

 چرا نه شعله آهم شود جهان افروز -66

  به سینه آتش عشقم مقابل افتاده ست                              

 پیر شد عمر من و عشق تو گردید جوان -67

  زان کس به چمن نشنو ونما نشنیده است                 در خ      

 رو به وادی چون نهادم عشق پاکم بهتر است -68

  ناله های زار واه درد ناکم بهتر است                  

 بر رخ ماه محبت خط و خالی دیگر است -69

  آفتاب عشق را روشن جمالی دیگر است                     

 محبت زان نیارد رو به هم زخم ناسور -70

  کز جفا معشوق را هردم خیالی دیگر است                       

 چشم هر کوته نظر را در نیاید در نظر -71

  ابروان عشق را نازک هاللی دیگر است                        
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 گشت سامان زلیخا صرف یک سودای عشق -72

  ست         تاجرن عشق را سود و زیان دیگر ا      

 بوی خون میآمد از گلهای باغ عاشقی -73

  بلبل این باغ را آه و فغان دیگر است                         

 درس عشقت را بیان دیگر است -74

  این مدرس را زبان دیگر است                                

 از شراب عشق می سوزد جگر -75

  ر است                          نقل این می از دکان دیگ      

 در نیابد هر کسی اسرار عشق -76

  این معلم را زبانی دیگراست                                   

 نیست آئین شهادت فانی مطلق شدن -77

  کشتگان عشق را هر دم بقای دیگر است                           

 قچون عشق عنان گیر شود در ره معشو -78

  محمود غالمی ز غالمان ایاز است                   

 ناله های کوهکن بیتون از بیت بس است -79

  درد مند عشق را اندازفریادی بس است                    

 گر تهیه ستم ز اسباب جهان مخفی چه غم -80

  حاصل کون و مکان، عشق پریزاری بس است                  

 برو پراونه و خواهی درآب خواه در آتش -81

  از ثری مر عاشقان را تاثر یاآتش  است                   

 گر سمندر طینت است و گر بود ماهی مزاج    -82

  در سر اهل هوس از عشق سودا آتش است             

 میزند بس شعله در دل آتش سودای عشق -83

            بلبالن را در نظر تصویر گلها آتش است          

 دل کباب ازسوزعشق و دیده لب ریزسرشک  -84

  معجز عشق اینکه یک جا آتش است                    

 شعله می خیزد زخاک وادی ایمن هنوز -85

  بس که آنرا درجگرازعشق موسی آتش است               

 آفتاب عشق شمع پافشرده آتش است -86

  ش است                           سرخی رخساره گل ز آنجورد آت      

 پر تو نور تجلی وادی ایمن بسوخت -87
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  عشق هر جا جلوه گیرد آنجورد آتش است                                

 عاشقم اما دمی با یار نتوانم نشست -88

  مست جام عشقم و هشیار نتوانم نشست                                 

 یک نفس از پا ننشینمدر راه طلب  -89

  تا زمزمه عشق مرا حلقه به گوش است                                 

 ره به سر منزل مقصود بر دهر که زعشق -90

  در پس قافله پیدا و نهان در پیش است                       

 جستجو کرد بسی لیک به جای نرسید -91

  یش است                       در ره عشق تو مخفی که زجان در پ      

 چون تیغ کشد عشق به خون ریزی عشاق -92

  هر کس که نهد سر بکف دست شجاع است                        

 نقدآر زلیخابه کف شوق که بسیار -93

  در قافیه عشق از ین گونه متاع است                                 

 ر عشقنازم به سرهمت پروانه که د -94

  جان داده و پرسوخته و گرم سماع است                             

 زدانش نام بردن ننگ عشق است -95

  جنون زینت ده اورنگ عشق است                                

 زبی رنگی مزن دم در محبت -96

   که عالم گونه ای از رنگ عشق است                                     

 مزن فرهاد تیشه بر دل کوه -97

  که آتش ها نهان در سنگ عشق است                                       

 چو حاصل شد مرا کام دل از عشق -98

  سر ملعم کجا با جنگ عشق است                             

 قدم فهمیده نه مخفی درین راه -99

  ست                               جهان یک میل از فرسنگ عشق ا      

 مرغ دل من صید حرمخانه عشق است -100

  زنهار مپندار که بیگانه عشق است                       

 خوبان نگشایند بجز گریه سر زلف -101

  دست طلب شوق مگر شانه عشق است                             

 چندین سخن عشق که گفتند و گذشتند -102

  درمذهب عشاق یک افسانه عشق است                         
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 ای وای بر آن کس که لبا لب نه زدرد است -103

  ای وای برآن دل که نه پروانه عشق است                   

 مخفی من و این گوشه ویرانه که، در دهر -104

  معمور همین گوشه و یرانه عشق است                     

 مجنون تورا خانه به ویرانه عشق است -105

  هرجا که وطن ساخت جنون، خانه عشق است                        

 گر زهر هالهل خورد آن آب حیات است -106

  آن را که به دل نشه پیمانه عشق است                     

 هر کس که به تکلم لب رازی بگشاید -107

  ه عشق است                     گر محرم راز است که بیگان      

 تسکین ندهد آب مرارت کش می  را -108

  این شعله جانسوز زخمخانه عشق است                           

 د رانجمن شوق نیابد ره مقصود -109

  دیوانه صفت هر که به ویرانه عشق است                                 

 وجود استهرذره موجود که در ملک  -110

  د رپرده نهان بلبل و پروانه عشق است                      

 از سینه برون آور و بر خاک ره افگن -111

  مخفی دل افسرده که بیگانه عشق است                          

 گر بهار اینست آخر تو به ها خواهد شکست -112

         عشق سودای جنون زنجیر ها خواهند شکست            

 در طریق عشق رو کردن به وادی کار نیست  -113

  رو بروغمزه دلدار بودن مشکل است                 

 جستجو کم کن که راه عشق از منزل گم است  -114

  لب ببند از گفتگو کانجا جرس را دل گم است                

 محمل لیلی نه تنها برسر مجنون شتافت -115

  اینست درهر گام صد منزل گم است                   راه عشق       

 الف دانای مزن مخفی که در وادی عشق -116

  زیر هر سنگی چوافالطون بسی عاقل گم است                      

 تنها براه عشق نه فرهاد سرنهاد -117

  راهی ست راهی عشق که سرها دراواگم است                                  

 همچون جرس به سینه عشاق میروند -118
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  همواره ناله ای که اثر ها در او گم است                           

 جای هر مو بردن صد داغ بنماید زعشق -119

  زانکه داغ عاشقی برجان و برتن گلشن است                       

 بعد مرگم به لحد خجلت عریانی نیست -120

  ورا جامعه خونین کفن است                    کشته عشق ت     

 بس ریخته خون دل عشاق زبیدار  -121

  هر کا رود تا به رکابش هه خون است                               

 هر کس شنید ناله زارم زهوش رفت -122

  فرهاد عشق و باده گلگون دل من است                             

 عشقم ولی مرا بر سرشه والیت  -123

  به جای تاج همین سایه کال ه من است                                 

 خوش فریبنده نگاه است که در کشور عشق    -124

  هر که را می نگرم کوهکن و مجنون است                

 نگسلد یاد تورا سلسله ناز ونیاز -125

  ت                            آتش عشق من وحسن تو روز افزون اس      

 بلبل زعافیت به گلستان نشان مخواه  -126

  باغی ست باغ عشق که محنت گیاه اوست                            

 نازم به حکم عشق که هر سوز افتخار -127

  بر ترک نهاده شهان را کاله اوست                            

 زه داغم آرزوستزآتش عشق تو بر دل تا -128

  دود سودای تو از نو درد ماغم آرزوست                       

 بس که در دل شعله عشق تو دارم شمع وار -129

  از بن هر موی روشن یک چراغم آرزوست                     

 عیب مجنون مکن ای دوست که از عشق جنون -130

     عاشق دل شده را گرمی بازاری هست            

 نیست گر هیچ دگر حاصل رسوایی عشق -131

  گرمی معر که و مجمع بازاری هست                      

 گر شربت وصلت به لب تشنه ندادند -132

  بیمار غم عشق تو را چشم تری هست                            

 باز در سینه من ناله و آوازی هست -133

  گررازی هست                        عشق را با دل من خفیه م      
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 دل عشاق بجز ساز و نوایی نزند -134

  تا به قانون جرس زمزمه سازی هست                                 

 رهنوردان ره عشق و جنون را مخفی -135

  نیست گر هیچ دگر دیده غمازی است                           

 چون مجنون شدیمخفی رسوایی عشق گرنه  -136

  دل همه تن غرق خون دیده پر ازآب چیست                

 عاشق و معشوق با هم در محبت همسرند -137

  نیست گرگل را غم بلبل، گریبان چاک هست                      

 می رباید جذ به عشق تو دل را از کفم -138

            در جنون رسوا شدم جرم من بیچاره چیست               

 گر نباشد ذوق معشوقی و عاشق پروری -139

  خو برویان را ره بسوی عاشقان نظاره چیست                       

 در طریق عشق آیین من و و مجنون یکیست  -140

  از جنون درد دلم را نشه وافیون یکیست                 

 در سلسله عشق چو قانون وفا نیست -141

  جهان را به جز آئین جفانیست                         خوبان      

 عاشق که نشد کشته تیغ نگه دوست  -142

  در مذهب عشاق برآن گریه روانیست                             

 حسن را زیبنده ای چون طره پرتاب نیست -143

  عشق را سرمایه ای چون دیده پر آب نیست                     

 ی که در عهد جمالت عشق بی بنیاد نیستا -144

  د رجهان یک دل زقید زلف تو آزار نیست                    

 لب ز گفتگو ببند ای  دل که در گلزار عشق -145

  بلبالن را حاصلی جز ناله و فریاد نیست                   

 تهمت عشقت که بر فرهاد و مجنون بسته اند    -146

  بود عشقی کا مادر زادینست           دام تزویری     

 ای دل اندر عشق حال ناله و فریاد نیست -147

  پادشاه حسن را آیین رسم و داد نیست                     

 چند ترک غمزه را تعلیم خو نریزی کنی -148

  سحنه عشق است اورا حاجت استاد نیست                      

 دل نهد بر طورعشق موسی ای باید که پای -149



  و مفهوم عشق در اشعار او بیگم زیب النساء

 
53  

  بو الهوس بنشین که راه کوچه و بازار نیست                  

 بسته حرفی که  مجنون جانب لیلی ندید -150

  باورم ناید که عاشق طالب دیدار نیست                         

 گفتم ازعشق بتان ای دل چه حاصل کرده ای -151

  ر نیست           گفت ما را حاصلی جز ناله ها زا      

 خون آربرون از جگر و بر لب دل ریز -152

  ای دیده، در عشق به جز خون جگر نیست                     

 تاشمع نگردیده پر پروانه نسوزد -153

  در عشق دلیلی به جز از دیده تر نیست                                 

 ت   زخمی است زخم عشق که مرهم پذیر نیس -154

  زخم محبت است بلی زخم تیر نیست               

 ای کوهکن میابه بیابان که نزد عشق -155

  خوناب دل زدیده روان کم اسیر نیست                          

 سیم خالص را خریدارند در بازار عشق -156

  سیم ما قلب است مقبول  دل صراف نیست                      

 سنگ مالمت شدم از عشق هنوز در ته -157

  نیست سنگی که در این راه طلبگارم نیست                        

 به نزد رهنوردان ره عشق -158

  رهی آسانتر از راه عدم نیست                                      

 معشوق ومی و گلشن و جمعیت خاطر -159

  نسیت                   خوش باش که اسباب فراغی به از این      

 سوز جگرم شعله به فانوس بدن زد -160

  بر سینه عاشق گل داغی به ازین نسیت                            

 میروم راهی که مستی را که درآن ره راه نسیت   -161

      راه عشق است این دال گنجایش همراه نسیت      

 که نیستبه سینه ز آتش عشقت چه داغهاست  -162

  به دل ز ناوک جورت چه زخمها که نیست                

 سوختم پروانه وار از آتش  عشق و هنوز -163

  از تب گرم محبت بر لبم تبخاله نیست                     

 من بو الهوس عشقم و با من هنری نیست       -164

  گم گشته این را هم و از من خبری نیست                
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 گاهی به جرس حمله و گاهی به فغانم -165

  در قافله عشق زمن پیشتری نیست                          

 ای دیده سر شکی که به هنگامه عشاق -166

  سامان نشاطی به جز از چشم تری نیست                       

 افسرده و پژمرده چو گلهای خزان باد -167

  دل شرری نیست                   از آتش عشقت که به هر       

  صبا به بلبل شوریده گو که در ره عشق -168

  مجال دم و زدن و جای خود نمایی نیست                        

 معجز عشق است با منصور بر باالی دار -169

  هز مان از راز پنهان ما جرای تازه ای ست                 

 نه شود در راه عشقاز تعلقها به کل بیگا -170

  به سر هر گام این راه اشنای تازای ست                     

 کودکان سنگ مالمت به کف آرند که باز -171

  عشق زنجیر گرفتاری ام از پا بر داشت                      

 سر گرانم زخمار می عشقی که اجل -172

               از گرانی نتواند سرم از جا برداشت               

 تهمت عشق نه پیراهن یوسف بدرید -173

  پرده از عصمت ناموس زلیخا برداشت                              

 تا زعشق مرهمی بر ریش از نشتر گذاشت  -174

  در جنون تاج شهنشاهی مرا بر سر گذاشت                   

 کی برون آید به افیون از سرم سودای عشق -175

  و رفت          رچو مجنون درسر این کارخواهم کردس      

 بر سینه هرکس زغم عشق تو داغ است  -176

  سرد است بر آن آتش گرمای قیامت                     

 رواج سکه عشقم که بر سر بازار -177

  مس وجود مرا نیست کیمیا باعث                              

 ل نمی بوداگر بابند عشقت د -178

  ز اقلیم بدن میکردم اخراج                                    

 از ما نستاند غم عشق تو اگر جان -179

  رسوایی ما و سر بازار و دگر هیچ                             

 شگفته بلبل عشقم که در هوای چمن -180
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      گل نسیم سحر چینم از رمیدن هیچ                      

 ادب مجوز اسیران که از نهایت حسن -181

  به درد عشق تو شد دیده حیا گستاخ                         

 به غیر قوت بازوی عشق قدرت نیست      -182

  که مرغ روح نشیند برآشیان گستاخ                  

 توآن گلی که بستان عشق روز ازل -183

  گربیان سرخ                     زرشک داغ تو شد الله را       

 نباشد بو العجب گرمن زعشقت مضطرب گردم -184

  حرارت آب را در دل زعکس آفتاب افتد             

 من آن سمندر عشقم که گر برآرم آه -185

  ز سوز سینه من شعله در سحر افتد                             

 و می ترسم قتار آخر به رسوایی زعشقم ز کار -186

  که آخر راز پنهان در زبان مردمان افتد                   

 خیال عشق از چشمم نمی آید ازآن بیرون -187

  که عالم در مکنون به هر دریا نمی افتد                          

 تو و آن جان استغنا که در کوثر نمی گنجد -188

  گنجد             من و آن باده عشقی که در ساغر نمی       

 به پیش آن قد مو زون نه من تنها شدم مجنون -189

  زعشقت شعله در سینه آذر نمی گنجد                 

 مکن بیهوده آزارم نصیحت گوچه میدانی  -190

  که آب دیده عاشق به بحر بر نمی گجند                     

 به هر دیار که فریاد عشق بر خیزد -191

  دگر نشتن فریاد رس نمی گجند                            

 شراب عشق کشد بر مال از آن مخفی    -192

  که در بال محبت عس نمی گجند                     

 بر آرد دود آهم سر اگر از سر مکن عیبم -193

              که بر خورد عشق پیچان در بهاران بی خبر پیچید      

 (.چان نوعی از نبات گل عشق پی: نوت) 

 ز دستت گر بیرون شد دل مکن، اندیشه ای بلبل -194

              بجای دل اسیر عشق افغان در بغل دارد       

  فلک را در فلک پنهان به دام عشق اندازد -195
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  اداهای که از آن زلف پریشان در بغل دارد                        

 ر گنه یاررنجیدن معشوق به غی -196

  تقدیر الهی است که تدبیر ندارد                                  

 در مذهب عشاق دم از عشق حرام است  -197

  مرغیکه هوای گل کشمیر ندارد                       

 هر کجا فوج غم عشق شبیخون دارد     -198

       پای خود عقل ازآن سلسله بیرون دارد                    

 گشت تکرار بسی نامه عشق تو ولی -199

  کس ندانست که این نامه چه مضمون دارد                          

 میرسد دم زدن از عشق کسی را که مدام -200

  دیده از گریه مستانه چو جیحون  دارد                     

 باز عشق آمد و آرام و قرار از ما  -201

  ل غمدید ما از جا بردبه نگاهی د      

 بر محبت می فزاید بر سر بازار عشق -202

  بر سر عاشق در رسوایی چو غوغا بگذرد                      

 بیم رسوایی عشق این غایت از دون همتی است -203

  هر که صدی عشق شد باید که از جان بگذرد             

 عاشقان را همه دم عشق جنون باید کرد -204

  از دل اندیشه بیهوده برون باید کرد                      

 معشوق ز خوبی اندازه گم نمی کرد -205

  صحاف عشق هرگز شیرازه گم نمیکرد                          

 تو گر از روی معشوقی می اندر جام خواهی کرد -206

        جهانی را به عاشق پیشگی بدنام خواهد کرد      

 یض عشقم و ترسم طبیب از نبض من گیردمر -207

  زگر می تنم آتش به دست خویشتن گیرد                

 بگوش از تربت مجنون رسد تا حشر با لیلی  -208

  شهید عشق کی آرام در گور کفن گیرد                  

 من و عشقی کزان آتش به شمع جان من گیرد -209

  امان من گیرد         من و دستی که خار محنتش د       

 تا به گلزار جهان آن گل رعنا سرزد  -210

  رونق فزون گشت و تمنا سرزد                           
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 من آن پروانه عشقم که در بزم طرب مخفی -211

  به فانوس بجای شمع مغز استخوان سوزد                   

 گر سحر بوی از آن زلف دو تا بر خیزد -212

  دل عشاق چو بلبل به نوا بر خیزد                       

 کسیکه عاشق و خود بین خود نما باشد -213

  همیشه بر در معشوق چون گدا باشد                         

 ز زلف عشق به گردون طناب اگر باشد       -214

  چه باک بر رخ دلبر نقاب اگر باشد                  

 شقت ای شوخ جهانسوزبه درد ع -215

  کسی را عقل پا بر جا نباشد                                 

 باید نهاد اول داغ غالمی  عشق     -216

  بر ناحیه که آنجا اصل و نسب نباشد                               

 خورشید عشق هر جا یک بار جلوه گرشد    -217

  باشد            تا روز حشر آنجا تاثیر شب ن      

 در راه عشق مخفی مجنون صفت قدم نه   -218

  کا نجا مقام عشق است جای ادب نباشد                     

 باز از سودای عشقم کار از تدبیر شد -219

  رشته فرزانگی در پای دل زنجیر است                           

 یعشق را نازم که هر جا سنگ زد بر شیشه ا -220

  خون دل در سینه سنگ از حرارت شیر شد                

 نی مرا آرام در شهر و نه در وادی قرار -221

  همچو من در عشق ، مجنونی دگر پیدا نشد                       

 شد سینه عاشقان نشانه -222

  تیر نگهت چو در کمان شد                                              

 جان گشت اسیر پنجه عشق -223

  دل بند کمند مهو شان شد                                       

 نیست مجنونی که باید رونق بازار عشق -224

  طره شبگون و حسن ملغداران را چه شد                        

 حرف عشقت بر زبان در فکر هر کس بگذرد -225

  ندر می مکد          از زبان شعله لذت چون سم      

 در ره کوی محبت از مالمت خارهاست -226
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  رهنورد عشق نوش از نیش نشتر می مکد                       

 زقانون طرب امشب مرا صوتی بگوش آمد -227

  که از تاثیر آن مرغ دل من در خروش آمد                   

 فگنده بود آن سرکه از سودا بود خالی  -228

  سر بی عشق نزد ما سراسر باردوش آمد                         

 گرنه افزون است عشق من زفرهاد از چه رو -229

  صد هزاران کوه غم چون بیستونم داده اند                

 باز جمعند به گرد تو پریشاتی چند -230

  الف عشق تو زنند بی سروسامانی چند                           

 زخون دل جگر را وام کردند -231

  شراب عشق آن را نام کردند                                    

 دل و جان میگذارد آتش عشق -232

  هوسنا کان خیال خام کردند                                   

 خمار آلودگان باده عشق -233

                        به جای باده خون در جام کردند                    

 حالوت دیدگان شربت عشق -234

  ز زهرناب شیرین کام کردند                                     

 دوش آبی بر رخ زردم زچشم تر زدند -235

  از گل گلزار عشقم دسته ای بر سر زدند                         

 تا بخوانم خطبه عشق تو را پنهان ز خلق -236

  در درون کعبه دل بهر من منبر زدند                     

 در عشق تو آتش به جگر در دل مخفی -237

  عشاق تو با شعله چو پروانه نسازند                        

 وه چه خوش باشد که برق تبشه فرهاد عشق -238

  آتشی در خان و مان کفر و ایمانم زند                 

 قم که هر گه پا گذارد بر رکاببنده عش -239

  بی محا با خویش را بر قلب ایمان میزند                       

 هر که دم در عاشقی از نام و ننگی میزند -240

  هر نفس با نفس کافر کیش چنگی میزدند                   

 گر نیم تیر محبت را هدف مخفی چرا -241

  نگی میزند              عشق پنهان بر دلم هر دم خد      
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 سودای عشق گر زدماغم برون کشند -242

  یارب چه سان ز گلشن و باغم برون کشند                        

 کسیکه آتش عشق تو اختیار کند- 243

  سزد که خانه دل سینه چنار کند                             

 تاز جان هست رمق در ره جانان مخفی -244

  بنده بنده عشق از دل و جان خواهد بود                    

 از محبت دور باشد در طریق عاشقی -245

  این ستم های که یوسف به زلیخا کرده بود                      

 از سالمت شهره آفاق شد مجنون عشق -246

  سنگ طفالن رونق بازار آن دیوانه بود                    

 م که حرف عشق مجنون را که گفتحیرتی دار -247

  در حریم خاص لیلی کاشنا بیگانه بود            

 عشق هر جا شمع اسرار محبت بر فروخت    -248

  قصه لیلی و مجنون پیش آن افسانه بود              

 نشه باده عشقم ز دل آسان نرود -249

              بلکه این نشه به دل تا بودم جان نرود                   

 از پریشانی دل جمع نگردد هر  -250

  هر که در سلسله عشق پریشانی نرود      

 در نمی گیرد فسون دیوانه عشق تورا -251

  از پی مجنون عبث میر قبایل میرود                          

 ببند از ناله مخفی رانکه بی بانگ جرس لب -252

  منزل میرود           کاروان عشق از هر سو به       

 یست اوبی درد زخم عشق را لذت شناسن -253

  کز پی عیسی مریم بهر مرهم میرود                     

 ترک خودرا می نما ای دل در درگاه عشق   -254

  هر که می آید زخود بیگانه محرم میرود              

 غصه پیشا پیش و محنت از قضا مجنون عشق -255

  سوی وادی محبت خوش به سامان میرود             

 جذب عشق است آنکه محمل از میان کاروان -256

  بر سر مجنون مجرد در بیابان میرود               

 ریختم خون جگر چندانکه در وادی عشق -257
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  هرطرف بینی چو جیحون دجله خون می رود                     

 خواه داغم نه بر سرخواه افسون کن تو مخفی  -25

  کی بی اینها از سر من عشق بیرون می رود               

 عاشقان را خواهشی بی خواهش معشوق نیست -259

  تا گلستان نشکفد بلبل غزل غز لخوان کی شود              

 چناچه شاعری دراین باره می گوید ـ: تذکر و یاد داشت

 با رقیبان ترک صحبت کن که در گلزارعشق -260

  از هجوم عند لیبان گل پریشان می شود              

 حق به مجنون است ترک کوی لیلی گر کند -261

  عشق چون غالب بود مسکن بیابان میشود                 

 نم سر تسلیم را بلبل نهد بر پای افغا -262

  ز درد عشق اگر مرغ دلم منقار بکشاید                          

 ز لوح دل فرو شوید حدیث عشق را مخفی -263

  کسی گرنامه درد مرا یک بار بکشاید                   

  نخواهد هر که از عشقت سبق در مکتب معنی -264

  شاید          امام عصر اگر باشد امامت را نمی      

 بخون آغشته گر نبود کفن در خاک عاشق را -265

  شهید اکبر اگر باشد زیارت را نمی شاید                

 ره عشق است ای مخفی مجرد بایدت رفتن -266

  که گر عیسی بود همره رفاقت را نمی شاید                  

 مشو آذرده دل مجنون زسنگ کودکان هر گز -267

  کزین  سان بر سر عاشق بال بسیار می آید                

 زبس فرهاد زد تیشه به کوه بیتون عشق -268

  هنوز از بیتون آن ناله های زار می آید                     

 فتنه عشق به هر خانه درون می آید -269

  تیغ بیداد به کف از پی خون می آید                           

 که عشق تو ز من برد یقین دانستمدل  -270

  کر سر زلف بتان بوی جنون می آید                        

 هر که از عشق راز می گوید -271

  حرف و سوزو گداز می گوید                                

 "تا نسوزد شمع کی پروانه شیدا می شود              عشق اول در دل معشوق پیدا میشود   " 
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 جذبه عشق با دل محمود -272

     شرح زلف ایاز می گوید                                    

 مخفیا را زعاشقان باشد  -273

  هر چه بانگ نماز می گوید                                      

 رهنورد عشق را با کوه وبا هامون چکار -274

  عاشق سر گشته را با گردش گردون چکار                

 عاشق دیوانه ام بی فایده افسون و پند -275

  ه و افسون چه کار                  سامر دیوانه را با نش      

 چون جرس در کاروان عشق می نالیم زار -276

  بلبل باغ طرب را بادل پرخون چه کار                  

 آسان نباشد عاشقی ای دل تورا قانون صفت -277

  باید زهر تار رگی آهنگ و آواز دگر                  

 د عاشقی       ناصح مکن آزار من پنهان نباش -278

  آمد برون در هر نفس از دیده غماز دیگر                

 عاشقم عاشق به سان سایه از دنبال خویش -279

  آمد برون در هر نفس کوی دامان دگر                     

 ای زعشقت هردم بر دل تمنای دگر -280

       وی ز شورت در سرم هر لحظه سودای دگر                     

 من اگر دیوانه گشتم حاجت زنجیر نیست -281

  هر زمان عشقم نهد بر پای من بندی دگر                       

 ای مه حسن تورا طره شامی دگر -282

  وی می عشق تورا ساغر و جامی دگر                                  

 نیست اگر بی خبر از خود و ازغیر چیست      -283

  شیفته عشق را طرز کالمی دگر                

 مخفی اگر نیستی بو الهوس راه عشق     -284

  از سر خامی مرو در پی خامی دگر                         

 نا خدا گرنوح و گرخضراست در دریای عشق  -285

  پیچش هر موج باشد موج طوفانی دگر                  

 و سحر گیر دیوانه عشقی سفر شام  -286

  از دایره عقل برون راه دگر گیر                             

 پابوس ره وادی عشق آبله پانیست -287
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  فهمیده قدم در ره این مرحله بر گیر                               

 تاکه در عشق تو دل از ملک تن بر داشتم -288

  ساز               هر که را خواهی درین اقلیم خود سرهنگ       

 مجتهدی در لغت از روی انصاف ای خرد  -289

  ابجد عشق بتان سر دفتر فرهنگ ساز                   

 رهنورد وادی عشق مجرد از دو کون -290

  ناله را مثل جرس در راه پیشاهنگ ساز                         

 گشادی تا ز مژگان ناوک  -291

  ناوک انداد نگه بر عاشقان      

 اگر مخفی زمن پرسد غم یار -292

  میان عاشقان گردم سر افراز                                     

  ازآن گویم سخن من کمتر امروز -293

  که دارم  عشق دیگر در سر امروز                                

 سوختم چون شمع عشقم خام میگیرد هنوز     -294

  تن بی جان دلم آرام می گیرد هنوز          در      

 سوختم در عشق چون پروانه مخفی مرا  -295

  شمع فانوس محبت نام می گیرد هنوز                    

 عشق افروزد چراغ حسن را در شام زلف  -296

  روشنی کفر را از نور اسالم است و بس                

 یان است و بس زاد راه عشق مجنون چشم گر -297

  عاشقان را مسکن و ما وا بیابان است و بس             

 عاشقم عاشق مرا گر جان نباشد گو مباش   -298

  دود عاشق را گر در مان نباشد گو مباش                  

 اگر عاشق شدی دیوانه می باش  -299

  گهی بلبل گهی پروانه می باش                              

 به وادی محبت ز آتش عشق -300

 گهی عاقل گهی دیوانه می باش                                    

 به نقد جان نفر و شم محبت را  -301

  به عالمی ندهم آه عاشقانه خویش                                  

 چو مجنون در وفا از جذبه عشق -302

  می رقص                       به هر ویرانه چون دیوانه          
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 مده مخفی ز کف جام محبت -303

  میان عاشقان مستانه می رقص                                     

 هر کرا در فتاد اندیشه سودای عشق -304

  نیست آنرا جز به آهوی بیابان اختالط                          

 کی است رهنورد عشق را دوری و نزدیکی ی -305

  نیست مجنون رابه وادی جز به جانان اختالط             

 ای در خم زلف تو پریشانی دل عشاق -306

  وی پیش گل روی تو حیران دل عاشق                       

 آبی که بصد خون جگر یافت لب خضر -307

  دیده ست درآن چاه زنخدان دل عاشق                     

 تو سر رشته زنار بتان استتا زلف  -308

  هر گز نشود مایل ایمان دل عاشق                      

 خواهی به سر دار بود خواه بیاویز -309

  از کرده خود نیست پشیمان دل عاشق                          

 تا گشت لب لعل توهمراز تکلم -310

               خون دل خود کرده به دامان دل عاشق                  

 آمد بهار و دادبه گلشن ندای عشق -311

  بلبل هزار ناله و ساز و نوای عشق                          

 بیهوده کاوش تو به نبضم طبیب چیست       -312

  در مان درد ما نکند جز دوای عشق              

 نشو ونما چو سبزه ام از خاک بر دمد -313

  ترشح آب و هوای عشق             یابد اگر         

 محمود و بخت نازو نیاز تو خود ایاز -314

  مائیم و توشه ای و همین بوریای عشق                    

 خواهی به شیر خو کن و خواهی به آب چشم -315

  جز خون دیده هیچ نباشد غذای عشق             

 در بیتون زحسرت دیدار جان سپرد -316

  فرهاد نا مراد تو از ناله های عشق                        

 مجنون ازآن زدیدن لیلی زهوش رفت -317

  کامد صدای درد زبانگ در ای عشق                   

 کشتی اگر شکست نداریم بیم و غم -318
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  بر سر سالمت است مرا نا خدای عشق                        

 ام عافیت یاران و بزم باده و هنگ -319

  مخفی و درد محنت بی اتهای عشق                         

 به قتل عاشقان کردی چو آهنگ  -320

  جهان از ذوق شد بر عاشقان تنگ                        

 جانان به بزم باده و هنگامه با رقیب  -321

  مخفی و درد عشق و همان گفتگوی دل                   

 ه چشم عاشقی کز گریه در زندان عشق   تازه ب -322

  دارد ز اشک الله گون اشک گلستان در بغل            

 در ره عشقم محبت رهبر و کج می روم -323

  حیرتی دارم که این ره را چه سان گم کرده ام                  

 از دیار عشق می آیم دیار من غم است  -324

  ن دیار آورده ام            درد دل چندانکه خواهی زی       

 اعتماد عشق را نازم که بر درگاه او -325

  برده ام بی اعتباری اعتبار آورده ام                        

 از توآتشکده عشق بر افروخته ام  -326

  آتش عشق بتان در سرو سامان زده ام                           

 ز دماغشعله میزد آتش سودای عشقم ا -327

  خانه ای درآتش دل چو سمندر داشتم                      

 نیست گر پروانه امشب قدرت پرواز عشق     -328

  دل برآتش نه که من هم پیش از این بر داشتم           

 صد قافله شوقم چوبه بانگ جرس رفتم  -329

  صد مرحله عشقم چو به راه هوس رفتم                     

 مخفی اگرم خواهش سودای جنون نیست -330

  در مجلس عشاق چرا چون مگس رفتم                   

 به مژ گان کنده ام جوی به کوه بیتون غم  -331

  به عاشق پیشگی نرد طلب از کوهکن بردم                  

 جذبه عشق رساندی به سرم محمل دوست  -332

  بان کردم         من ز بی صبری خود رو به بیا        

 گفتگوی سخن عشق من امروزی نیست -333

  عشق سودای جنون و قت جنین می کردم                   
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 من آن پروانه عشقم که بر گرد شرر گردم -334

  مرا گر بال و پرسوزد به غیر بال و پر گردم                 

 به هرجا حسن را بینم زعشقش آتش افروزم  -335

  سپند آسا جهم از جاو بر گرد شرر گردم                

 من آ ن پروانه عشقم که درآتش وطن دارم  -336

  چو فانوس آتش دل را به زیر پیراهن دارم                 

 دلم بلبل صفت از عشق تا گفت و شنو دارد  -337

  نهان در زیر هر حرفی گلستان سخن دارم                

 گر بپر سندم چه آوردی همین گویم    به محشر -338

  شهید خنجر عشقم کواه اندر کفن دارم            

 اگر در گلشن عشرت ندارم راه ای عشق       -339

  به حمد هللا که باری گوشه بیت الحزن دارم              

 در قید کمند عشق افتادم و آزادم  -340

  م                      در سایه سروی ام گرپشت خمی دار        

 هر نفس صدره اگر آتش عشقم سوزد -341

  باز پروانه صفت از پی قاتل باشم                              

 من آن پروانه عشقم که گر سوزد مرا شمعم -342

  ز استیالی عشق او خروشیدن نمی دانم                     

 عجاز عشق   رو به وادی می نهم باشد که از ا -343

  همچو خود مجنون رسوای دگر پیدا کنم               

 تا زنم سر پنجه در زلف پرزادان عشق -344

  از سر انگشت محبت شانه ای پیدا کنم                          

 من که سودا زده عشق جنونم چه عجب  -345

  بر سر داغ اگر داغ دگر تازه کنم                        

 بسکه چون مجنون جنون عشق برمن غالب است -346

        در حریم کعبه لیلی را زیارت میکنم        

 بسکه سودای پریشانی زعشقم در سر است  -347

  میروم مستانه هر جا نام مجنون بشنوم                   

 میکنم در دفتر دیوان خود توحید وار -348

  و مضمون بشنوم                    از زبان هر که از عشق ت        

 آتش عشق تو تا درسینه من بر فروخت -349
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  شعله میروید به جای سبزه هر جا پا نهم                        

 ما به عاشق پیشگی تا نام بیرون کرده ایم -350

  رونقی در کار و بار نام مجنون کرده ایم                     

 عشقیم از جهان آسوده ایمما گرفتاران  -351

  پای تا سر لذت در دیم ازآن آسوده ایم                         

 ما اگر مقیم و گر هوشیار و گر دیوانه ایم  -352

  هر کجا غوغای عشق است بلبل و پروانه ایم                    

 خود به درد غم کن ای دل زانکه درآئین عشق  -353

  رم به بزم عافیت کم دیده ام      خویش را مح        

 ما طریق عاشقی از حسن یار آموختیم -354

  این پریشانی ززلف آن نگار آموختیم                       

 در عشق تو بیقرار گشتیم  -355

  رفتیم و به هر دیار گشتیم                                       

 تا پای طلب در ره عشاق نهادیم -356

  سر گشته در این بادیه چون باد نگشتیم                                

 ما بلبل عشقیم که بی واسطه مخفی -357

  صید قفس و حیله صیاد نگشتیم                            

 مجنون جنونیم ولی از ادب عشق -358

  گستاخ قدم در ره صحرا ننهادیم                               

 با جرعه کشان می عشقیم که مخمور     -359

  مردیم ولبی برلب مینا ننهادیم                      

 ازآتش عشق چون سمندر -360

  سر تا به قدم شرار بردیم                                        

 ما بلبل عشقیم ولی لب نکشاییم -361

                          سوزیم چو پروانه و بی تاب نگردیم         

 ما گرم روان ره عشقیم چو منصور -362

 از دار نترسیم وز احباب نگردیم                           

 از عشق تو درسینه چه غمها که ندیدیم -363

  در راه نو از گریه چه گلها که نچیدیم                           

  اریم                اندیم و عشق بازیم پروای کس ند -364

 مستقیم و ال بالی بیم عس نداریم          
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 کار معشوقان نمک بر زخم پنهان ریختن    -365

 کار عاشق همچو گل در پایشان جان ریختن         

 گر نهادم داغ عشقت بر جگر معذور دار     -366

 باغبان را میرسد گل در گریبان ریختن      

 س در عاشقی نردی نباخت     همچو مخفی هیچک -367

 باخت اندر داو اول خانمان خویشتن   

 نه راز عشق تو بتوان نهفتن اندر دل           -368

 نه غیر خویش کسی را خبر توان کردن         

 چو درد عشق غالب شد زبهر نغمه پردازی    -369

 به وادی تار قانون از رگ و پی می توان کردن       
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