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 نوشته : دکتور خوش نظر پامیرزاد

 

 

 
 ۱۹۳۱قوس   اول

 

 

ذشت سده ها کتابی که در مابین دیوار از ترس و بیم نابودی اش قیدد شدده بدود بدا گبعد از 

ها رهایی یافت و شخصدی ن  را ادا    گفرو ریختن دیوار اوراق کتاب از محبس سن

را  او را محفدو  داشدت کده سدراناان ایدن گدر دور از انظدار دیگدکده سدال هدای دی ردیدگ

هـ ش به زیور چاپ نراسته شد و با زیبایی تمان در اختیدار خوانندده  ۱۹۳۱کتاب در سال 

  رفت.گا  قرار گ

 

 ۵۴اری ایدددن دیدددوا  در دهندددده ی دددن  در گددداسدددت کددده روز« دیدددوا  قاامیدددا »قصددده از 

کیلددومتری شددمال شددرق بیررنددد ایددرا و در ای دیددوار خاندده یددی قددرار داده شددده و پددس از 

و  گزرد فرسوده شده  ین بازسازی ن  محدت  از میدا  سدن گذشت چندین قر  با رنگ

ر چدو  زندده ردانی چ دره ک وادت را بده خدود گدخاک سر بده در نورده امدا افسدوس کده دی
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ته است. مااک این کتاب مت نخوند مرتضی افسوس مدی خدورد کده از هفدت رلدد ایدن رفگ

 مش ور بوده، رز ینی دو رلد ن  باقی نمانده است. « دیوا  کبیر قاامیا »که به دیوا  

 

بدخشانی است که کتداب را ندزد ادا ب   سینی این قصه از دانشمند فرهیخته سیدرتل 

یرد که سدراناان گمی کند و تصمیم بر چاپ ن  می  می یابد، ارزش و اهمیت او را درک

ر این مأمول را برنورده می سازد که اکنو  کتابی با قطد  و گذشت سال های دیگپس از 

ان پدر ارزشدی بدر گدبدخشدانی اسدتاد احافت زیبا با پوش مقوایی زیور چاپ یافتده اسدت. 

مرکددز پهوهشددی »را  میدددارد کدده زمیندده چدداپ کتدداب را م یددا سدداخته اسددت کدده ایددن کتدداب

هدـ ش  ۱۹۳۱به همناری موسسده مطااعدا  اسدماییلی  اندد و در سدال « میراث منتوب

در ت را  به چاپ رسانیده است. نه تن ا این کار بدخشانی قابل تحسین و ستای  می باشد 

ایدرا  محمدد  گاه ادید  و دانشدمند بدزرگبلنه کار با ارزشتر او ایننه این کتاب را از دید

فراتر از این ها را استاد بدخشانی برداشته دیګری ان گذراند. و گنی می رضا شفیعی کدک

لیسددی مقدمدده گکدده خددود تصددحی  کتدداب را ی ددده دار شددده و بدده زبددا  هددای فارسددی و ان

 ارد. گپهوهشی پرمحتوایی بر کتاب می ن

 

یتوه بر مقدمه استاد بدخشانی مورخ چیدره دسدت تداریس اسدماییلی رنداب فرهداد دفتدری 

لیسددی بددر ایددن دیددوا  گموسسدده مطااعددا  اسددماییلی  انددد و مقدمدده یددی بدده زبددا  انراددیس 

یاامانددده و مدققانددده فتار گرانمایددده شددفیعی کددددکنی پیشدددگاشددته اسدددت. همدندددا  دانشدددمند گن

فتار در معرفدی شدایر و قصدیده سدرای دوره گارزشمندی به ن  افزوده است کده ایدن پیشد

فتار بدا نب و تداب ادبدی و گاهد بود. ارااه پیشان قابل محاسبه خوگاامو  تاریس اسماییلی 

ننته سنای ها از زوایدای ادنعت ادبدی و بددیعی شدایر را در قطدار سخنسدرایا  پیشدتاز 

زبا  فارسی قرار می دهد و او را همطراز  ات خراسدا   ندیم ناارخسدرو مدی یابدد. 

این دیوا  و بذل توره مرد سخن و ادب شفیعی کدکنی به دیوا  قاامیا  نشاندهنده ارزش 

اه شدایر گمقان قصاید او می باشد که مواوف برای ف ما ساختن بیشتر ن  و دریافدت دیدد

در امثال و رموز و کنایا  و اشارا  متحمل ز ما  زیدادی شدده و نیدز در ترتید  وا ه 

این ز ما  را پذیرفته و وا ه باشد،  انی که دارای معانی مترادف و یا معانی مشنلتریگ

انه ای را می سدازند، توضدی  گوا ه ها با پیشوندها و پسوندها که مفاهیم رداها و ترکی  

و تشری  نموده است. این بخ  کار دانشمند ش یر نه تن دا کده معندی وا ه هدای مشدنل را 

یان ف م می سازد بلنه از نقطده نظدر سداختما  زبدانی، از نظدر بنداربرد تداریخی کلمدا  

زمددا  شددایر بددوده و تددا رددایی بددا مصددطلحا  انی کدده در دیددوا  بدده مصددطلحا  گددوا ه 
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انده گامروزی تفاو  یافته، به معانی امروزی زبا  فارسی تدوین نموده و به اور  ردا

 به دیوا  افزوده است.

 

ادفحه  ۶۱بده زبدا  فارسدی و ادفحه  ۲۱۶دارای بده ادور  مامدویی دیوا  قاامیدا  

لیسدی ادفحه نخسدت ن  یندوا  کتداب و گکده در زبدا  انمی باشد لیسی گر به زبا  انگدی

مواف نمده و بعد افحه یی از ناشر کتاب  مرکز پهوهشدی میدراث منتدوبو، مقدمده یدی 

به قلم دکتور فرهاد دفتری دانشمند و مورخ مش ور یتوه شدده و ادفحا  متبداقی شدامل 

مقدمه مصح  سید رتل  سینی بدخشانی می شوند. افحا  بخد  فارسدی دیدوا  شدامل 

ز پهوهشددی میددراث منتددوب در یددک اددفحه، ف رسددت کتدداب، یادداشددتی از مرکددینددوا  

اه ن  در شددعر و ادب فارسددی از محمددد رضددا گددمطاادد  در یددک اددفحه، قاامیددا  و رای

ا  در شصددت و سدده اددفحه، مقدمدده مصددح  در گدددر ندده اددفحه، وا ه  شددفیعی کدددکنی،

دیوا   ردول ف رست های قصاید از ،ینصدو یک افحه، مقدمه مصنف در ش  افحه

اددفحه و در متبدداقی اددفحا  نمایدده یددان  ۹۸۹اددفحه، مددتن قصدداید در  ۱۶قاامیددا  در 

ترتید  و تنظدیم ناانیده شده است که به همت مصح  دیوا  سدیدرتل  سدینی بدخشدانی گ

 شده است .

 

موادف ایددن دیدوا   سددن محمدود کاتدد  ملقد  بدده رددتل ااددین اسددت کده بدده ندان هددایی چددو  

سیداادیا  اتح اادواده وااددین، منشدی ر دا  مبددظ اادنظم و اانثدر  سدن محمدود،  سدن 

اتح منشی و یا  سن بیررندی از او یاد می شود. وی همدنا  مصنف رسااه منثور به 

به دایل تشابه اسدمی او بدا  سدن ادباح بده هفدت  نان هفت باب است که این رسااه به غلط

 و۱ردیده است.  گباب بابا سیدنا مش ور 

 

وینددده ن  مددردی دانشددمند، ادیبددی توانددا و گاز فحددوای کددتن قصدداید دیددوا  نشددنار اسددت کدده 

ی کدتن شدعر، مضدمو  و گدمسلط بر همه فنو  و انایع مستظرفه ادبی بوده است. پخته 

؛ شدعر دیدوا  وی سرنمد شایرا  دورا  خدوی  بدوده اسدتمحتوای قصاید می رساند که 

  ی هایی است که چنین برشمرده می شوند:گی ویهه ادار

 

فتار دیوا  او را در زمدره شدایرانی گدانشمند و ادی  سرشناس شفیعی کدکنی در پیش -*

چو  ناارخسرو و نزاری ق ستانی بشدمار مدی نورد کده در یصدر خدود سدرنمدا  شدعر 

اه تدداریخی خددود شددناخته شددده انددد. در ایددن گدده و هددر کدددان در راینمددد فارسددی بدده  سدداب

فتار نورده شدده کده  سدن محمدود کاتد  از دیدد ارزش شدعری بدی هدیم اغراقدی مدی گپیش
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ویدد کده مدی گردد. او مدی گدا  شدعر نیمده اول قدر  هفدتم محسدوب گدتواند ینی از نماینده 

شعرشدناس اسدت و بدر هندسده زبدا  ویندده مدردی ادید  و گتوا  اطمینا   اال کرد کده 

 و۶فارسی یصر خود که نیمه اول قر  هفتم است، وقوف کامل دارد.  

 

دانشمند مذکور دیوا  قاامیا  را بسدیار بدا ارزش یافتده کده نوشدته اسدت: ارزش ادبدی  -*

اه خددودش بسددیار واا سددت. مددا از طریددن ایددن دیددوا  بددا مامویدده گدددیددوا  قاامیددا  در رای

دا  ترکیبا ، کنایا  و امثال نشنا می شدویم کده بده طدور کلدی بیسدابقه یری از مفرگچشم

هدا را تنمیدل  گاست یا در  دی است که می تواند شواهد نادر و انددکیاب متدو  و فرهند

 و۹نویسی از ن  بی نیاز نیست.   گکند و هیم فرهن

 

امدال یاای شعر فارسی ورود دارد که اشعار ن  مادر شعر دیوا  قاامیا  مختصا   -*

از کنایا ، استعارا ، تشبی ا  و امثال می باشد. برای نشنار شد  ب تدر ن  از نظریدا  

فتار دیوا  استمداد می روییم. او نورده است که شدعرهای دیدوا  بدا ادرف گنویسنده پیش

 یرد.گوینده قرار میگنظر از بعضی استثناها ، در طراز خوب یصر 

 

در اشددعار دیددوا  برخددی  رایددف و ننتدده هددای شددعری دیددده مددی شددود کدده مخددت  بدده  -*

خودش می باشد. کدکنی نورده است که بعضی از  رایف و ننته هدا در خدتل شدعر ایدن 

وینده دیده می شود که از تأمل او در بوطیقای شدعر بدر مدی خیدزد؛ مدثت: در قصدیده ای گ

بایددد از سددخن شددایرا  قاامیددا  یدداری « انددداافددا  تددو مددرده »ویددد کدده گخطدداب بدده خددود می

بخواهی و شعر ایشا ، همدو  دن مسی  که مدرده را زندده میندرد، اافدا  بیدروح و مدرده 

 ی بخشد:گتو را زنده 

 
 دمی مسیح سخن شان به این ُمداوات آر    تو راست از تو در ین راه لفظ ها اموات  

 هـــای اموات آر لفظ  اختــیار در این   به   روح وجود   ریحـان صفات  معانی  وزان 
 

رسددتاخیز »ر گددکلمددا  و از سددوی دی گاهی نسددبت بدده مسددأاه مددرگددکدده خبددر از نددویی ن

 و۵در سنت ادبی فارسی زبانا  خبر می دهد.  «  .  .  .  کلما 

 

اه گدویدد کده گتوانایی هنری را شفیعی کدکنی در شعر شایر تشخی  مدی دهدد و مدی  -*

هنری را دارد که در طیف مغناطیسی موسدیقی زبدا  شدعرش بسدیاری  شایر این توانایی

ردددادوی »ر را در یدددک بافدددت هندددری ترکیددد  کندددد و از ندددویی گاز مفددداهیم دور از ینددددی

 :۶۹۵۴ب ره مند شود؛ نمونه ن  از بیت « مااور 
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 سارگاهل دوزخ میقیر و قطران می ز جوی     ه دارالسقرزندانیان دروی مقیم گبزم

 

مقان شدعر دیدوا  قاامیدا  و مقدان سدراینده ایدن اشدعار کده در تحلیدل دانشدمند و چنین است 

فتار دیوا  بازتاب یافتده اسدت. ایننده چدرا ندان دیدوا  را گادب شناس زبا  فارسی در پیش

ذاشته اند. از توضی  مواف ن  دانسته مدی شدود کده قاامیدا  مامویده قصدایدی گقاامیا  

« قداامی»مو  سروده شده و هر یک این قصاید به نان است که بعد از ایت  قیامت در اا

ویدد کده وقتدی گاشدته؛ مدی گاختصاص یافتده کده ادا   دیدوا  در مقدمده یدی کده بدر ن  ن

در می نورده و در ن  ا  دار یقیدد  اا امی بر او مستوای می شده، ن  را در قاا  شعر 

ترین ضدعیفا  و تصور دیانت خدوی  مدی نمدوده اسدت؛ او یدتوه مدی کندد کده ایدن ضدعیف

مقتلس فواید و متقلد یواید است و فیاضه فنرهای رخشا و مخترظ خاطرهای چو  نفتاب 

درخشا  قاامیا  یلی م اارأفته و اارضوا  بر او تافته اسدت و بده قدو  محبدت ایشدا  هدر 

 وقتی یبودیتی نظم داده است و نان ن  قاامیا  ن اده است.

 

ایددن  گویدا را نمایدا  مددی سدازد کدده در ن  دورهدر قصدداید یدک ننتدده « قداامی»ثقلدت کلمدده 

زین نان اسماییلی شده و شایرا  قصاید خوی  را به این نان تخصی  داده اند گکلمه رای

ار مصدن  گدزندد روزگکه مامویه این قصاید در هفت رلد تنظیم شده که پدن  رلدد ن  از 

هدـ اادی ۲۹۱سدال  نمانده ادرف دو رلدد ایدن دیدوا  تدا ایدن زمدا  رسدیده اندد کده ن  هدا از

کده قصداید دیدوا  قاامیدا  مدی گدردد یرندده اندد. بدر ایدن اسداس اسدتنتا  گهـ را در بر۲۵۴

ممنن از تعدادی از شایرا  بوده باشد که شعر خوی  را به نان قاامی سروده و یا به این 

 نان اهداء کرده باشند.

 

یامده مدی چرخدد. ایدن قصاید دیوا  از نظر محتوا و مضمو  کتً در دایدره دیدو  قداام ااق

قصاید به امان وقت که امان دور قاام بوده، سروده شده اند. قصاید  سدن محمدود کاتد  بده 

محمد ابن  سن یاد شده، سروده شده اندد؛ امان دور نان امان زمان  است که در قصاید نان 

 :نمونه هایی از ابیا 

 
زار توییــــــاهمین هـــــوت پنجـــــکمال دع     اــــــائم قیامت هـــــن حسن قبـــد اــــــمـمح  

(۳۱۴)از صفحه    

ره السالم بس استــــد ابن علی ذکـــــمـمح      ر موالناـــــــداوند عصــــــام وقت و خـــــام  
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وی آرام و التیام بس است دل ــز فضل و ع     روزـــــــناه را امگرـپ رب ـــــان مضطـــــجه  

(۹۹از صفحه )    

ر بیدار ماستــر این نعمت طراز خاطـــشک      سمت دین قائمی در هر زمان هنجار ماست  

المـــــمحمد والس ا ـــــارک نام موالنــــبر مب     تسلیم طبع کار ماست  ان فشانی از سرـــــج  

(۱۰۱)از صفحه    

قیامددت موانددا ار ماقبددل خددوی ، ایددتن کننددده دور گددروزو در برخددی قصددیده هددا نددان امددان 

 :ا سن یلی ذکره ااستن را نورده و قصیده را به ن  مزین ساخته است؛ در این نمونه ه
 

انهاـــــــدر را نهــــــــدا شود قضا و قــــــیـپ    ره السالمـــــی ذکــــــلـوز رأی نوربخش ع  

(۶۶)از صفحه    

د استــــامت محمــــــان قیـــــالم بیـــــاز ع     ره السالمـــــی ذکــــلـده های عـمقصود وع  

(۹۰)از صفحه    

قصاید این دیدوا  مسدایل ارتمدایی، تداریخی، سیاسدی، مدذهبی و امثدال ن  را روایدت مدی 

کنند که بیشترینه ن  ها در مورد قاام ااقیامت توضیحا  می دهند. معلون اسدت کده شدایر 

کده از کسدی متع د است تا قیامت ایتن شده را در مف ون وسیع ن  تعمیم ببخشد و هدر ن  

ه  قانیددت ن  قددانع سددازد. امددان زمددا  را کدده در ن  دور قدداام ن  چیددزی شددنیده اسددت؛ را بدد

 : فته شایر به مستضعفا  شناسا نماید؛ نمونه ای از کتمگااقیامه است، به 
 

کز دو جهان نور معجزات برآمد     نعره شادی ز شش جهات برآمد  

راف کائنات برآمدـــــلرزه بر اط     ائمــــر هیبت و قیامت قــــوز نظ  

(۱۳۹صفحه  )از   

لوح و قلم و انجم و ارکان بنماند        معبود جهان قائم قیوم که بی او  
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 ان بنماندـــردد و پنهــــگرار عیان ــــاس     فته است که بی شبهه دراین دورقیامتگ

 (۹۶۱)از صفحه 

مصح  این دیوا  دانشمند یاای مقان سدید ردتل  سدینی بدخشدانی در رابطده بده محتدوای 

وید که دیدوا  قاامیدا  یدتوه بدر اشدتمال بدر نندا  تداریخی فدراوا ، تصدویر گدیوا  می 

کامتً روشن از دیو  قیامت ترسیم می کند که در رای خود بینظیر و تدا پیددا شدد  سدند 

مدداررا از تداریس دیدو  و دوادت نزاریدا  اسددماییلی در معتبرتدری در بداره ایدن فصدل پر

 و۴اامو  ینی از معتبرترین مرارع مورد ایتماد در این زمینه خواهد بود.  

و اشاراتی به ن  دوره اامو  روشنی می اندازد  ا قصاید دیوا  تا  دی بر شیوه تعلیم

ک و ف م بسازد. می نماید که چطور مف ون مرکزی این تعلیما  را برای رمایت قابل در

 : این اال در قصاید به اور  وسیع انعناس داده شده است؛ نمونه های از ن
 

ی مانا ستـردمــــــاین مـــشده به حق متب        ی در ویــــردمـــــار مــــترتب است که آث  

اسما ستانی رسیده از ـکه نفس او به مع        دومــــــی کند معــــاد را به ترتب کســـتض  

وا ستـکسی که دستخوش دیو و پایمال ه        رومـراد و کمال و شرف بود محـــوزین م  

    (۹۹)از صفحه  

قصاید دیوا  روابط ارتمایی رامعه اسماییلی دوره اامو  را روشن می سازد . در 

یری ادب و اختق انسانی را معین می گبرخی از اشعار ن  بر ادب تاکید شده که شنل 

ردیده  که ادب در مقایسه با نس  قرار داده شده است. ادب از گذاری گبه ادب اررنماید. 

 :میدارندنس  برتر شمرده شده که نمونه های زیرین از ابیا  این ننته را تأیید 
 

سبـــــرد مکتـــــــاد خــــــاز ادبت ب        ل و ادبـــــقـرد است به عـــزینت م  

ادت طلبـــــل بود کوست سعــــــقـع        ایای حقــــــب ز عطــــــر مواهـــخی  

ل و ادبــــقـرد است به عــــرتبت م        از ره انصاف چه خوش مطلعی ست  
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(۹۷)از صفحه   

بلندد بدرد  ر ن  اند که شایر یا شایرا  قاامیا  و یفه یدی بدرای گبرخی از قصاید نمایان

رو یه و روا  رزن و پینار فداایا  اسدماییلی را دارا بدوده اندد. برخدی از ابیدا  قصدیده 

 : ها به تحسین و ستای  فداایا  اختصاص یافته اند؛ نمونه هایی از این ابیا
 

بر سرشمشیر خصم از شوق جان افشان کند    د همایون بنده وارــــرد باید کاندرین عهــم  

رفت خقتان کندــــــفر و از معــــاز محبت مغ    ر یک وقت کارـــمردان موالنا که هرحبا ــم  

ران کندــانه شاهی به یک سکین کین ویــخ      ردان به یاد نام اوـــاده زین جوانمــــیک پی  

ر خاقان کندــــز شما یک مرد دفع لشکـــک        زید کامد وقت آنــان! خیگد پیشــای مجاه  

در تعدادی از ابیا  شایر قاامی یادی از کار و پینار فداایا  نموده و نان ننانی را که در 

ناانیدده اندد؛ بده طدور گمبارزه در مقابل دشمنا  شدا  موفقیدت  صدول داشدته، در اشدعار 

 :این ابیا نمونه 
 

ه سالطین راــــــه او کافــــــگاک درـبه خ        رت استــاودان مفاخــــامام وقت که تا ج  

ر آب داد سکین راــه به زهـــــکه تا زمان        رمودـــر و نفاق و فساد او فـــــبه دفع ش  

ین راـیم تسکـــــاعت نســـــزدند در ره ط        دو شیر دل که بر آن خیر در مشام وجود  

اماشت تلقین رگ انـــل پریشــــــقـزبان ع        ان سخاــــد و منصور کز جهــــــموفق آم  

ی ایدن دوره را روشدن گدونه ابیا  در قصاید زیاد اند که مدی توانندد بخشدی از زندده گاین 

ا  توضی  دهند و بر ایدن مناسدبا  برخدی گبسازند، مناسبا   اکمیت اامو  را با همسای

ردد که  اکمیت گ. از قراین ابیا  معلون می ی ن  دوره را بیا  دارندگزنده واقعیت های 

ویا  را باااوسیله همین فدداایا  میدداده اسدت. قصدیده یدی روایدت از ن  گاامو  پاسس زور

دارد که  اکم خلخال یلدم بغداو  یلیده اامدو  را بلندد مدی کندد کده فدداایا  سرنوشدت  را 

 :نمده استو  رقم می زنند؛ در ابیاتی از یک قصیده گرگد
 

یت را زیر رانـــصـاق آورده است معـنفوز    ون بخت بد بر روی زدـال را چــــخـحاکم خل  
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وانــــخاک را بستند از خونش خضاب ارغ     دــــــقـتـان معگدائی بنده ــــــردان فــــشیر م  

ر آنـطعنه ها می زد که این جا خوب ناید ذک    زافـــــگاکان بر ــــایلیاج شوم کاندر حق نی  

انـــــــبا سپاه شوکت و قوت به مالک داد ج    ردـهم در این حسرت به زخم خنجر مردان م  

کین چنین بستند هر یک جان سپاری را میان    رینـــذاران آفگرـــرین بادا به آن خنجـــــآف  

(۴۴۰) از صفحه    

بدا با نظراندازی کوتاهی بر دیدوا  قاامیدا  چندین نتیاده  اادل شدد کده ایدن دیدوا  م خدذ 

دوره یی می باشد که بدا پدهوه  و تحقیدن بیشدتر  ایتباری در مورد  یا  اسماییلیا  در

در ن  رنبه های مختلف اسماییلیا  دوره اامدو  روشدن مدی شدود. اشدعار ایدن دیدوا  کده 

دارای همه ممیزا  انایع مستظرفه ادبی می باشند، بده یتقمنددا  شدعر و ادب ادذتی از 

ا از میددا  قصدداید خوانددد  را اراادده میدارنددد کدده بدده ایددن منظددور بددرای ن  هددا قصددیده یددی ر

  زیده و در این نوشته به خواننده پیشن  میدارن:گبر

دیوان ۱۹۱از صفحه  ۹۰صیده ق  

رواریدـدف شرمسار مـام صککه شد به          رواریدــــرد یار مــــز لعل جلوه چنان ک  

رواریدــــار مــکه هست از ُدر و دندان ی         ندگوــورم ســبه لعل ُدر شکن یار می خ  

رواریدـــــل آشکار مــــرده لعــــد ز پـکن         ردــز صورت لب و دندان اوست آنکه خ  

رواریدــار مگل آن نــشاد ز لعگو می ـــچ         بستر در افتاد و صورتش میــدلم به فک  

رواریدـــــل شده ست آبدار مـــر ز لعگو         رفته است رونق از لؤلؤگر عقیق ـــگکه   

رواریدـــوس عشق زار مــــزدیده در ه         رو باردــوسم آن است کت فــحسن نه م  

رواریدـــــر ابروار مــــفشاند از سر مه         ق بود کو ز چشم مشتاقانــوای عشـــه  

رواریدـــز آب و اشک روان صدهزار م         اشقـــــاند ز دیده عــر بفشـــبه یک نظ  

رواریدــــــریز چنین برکنار مــر مـــــگد         باش و ز راه بصر به عالم عشقصبور   

رواریدـــــای مناقب در آر مــــــظ هفز ل         اج نشیب را پس ازینـــه تــــنج ناطقگز   
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ر چهار مرواریدـــن آخر آن هــــکنون ک         ل اولــــوهر یاقوت و ُدر و لعگشدی به   

رواریدـــدار مـــان مــــتو در مقابله پنه         وهر یاقوت و ُدر و لعل عیانگشت گچو   

رواریدــزکار مــــلک سبـاک تا فـــــز خ         ردانــــگظم ــاور و منتــــه وار بیــــبدیه  

رواریدـــــان بر قطار مـــــردیف را ز بی         ان بر بندـــــب الزمحوت نظر صاــــبه ق  

رواریدــار مــــمپاش و خرچ مکن زینه         نــای سخـــی او حقه هگبه جز به بنده   

رواریدـــار مگد روزـــــبه حق ذخیره نه         اللــــام جــــز نور حرمت آن نام در مق  

یدروارــــرآر مـــــائم کلی بــــام قــــبه ن         اطر رخشانـبه دست شوق عقیدت ز خ  

ز لطف بر ســــر عالم نثــــار مـــروارید         رشــــام وقت محمد که می کند نظـــــام  

رواریدـــرار مـــــیرد قگر بحر نــــبه قع         انش همیگز شـــوق خاک کف پای بنده   

وار مرواریدگان ز می خوشـام جــبه ج         ف رحمتت بر آوردهــــک به کــــــلـایا ف  

ال خوش بیار مرواریدــفت هگع ــــبه طب         انتــــیف زار که در مدحت مطیعــــضع  

رواریدـــبه چشم اوست چو دندان مار م         شت چنانکگناهان خویش گز ترس و بیم   

رواریدـــــایدار مـــــدت ناپــر مــــــز به         ا ببردــامیدش است که آن روز کش قض  

رون ز یمین و یسار مرواریدــــود بـــش         رم قطره های رأفت توـاب کـــاز آن سح  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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