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  الهام قدسي
  ∗سيد امير حسن عابدي

العارفين مشتمل بر دو جلد ضخيم در مركز ميكروفيلم نور مستقر در خانة  عرفات
نام مؤلّف اين كتاب كه . نو، موجود است فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي

از . الدين ابوالفضل محمد بايزيد هندي قادري است سلسلة قادريه تعلّق دارد، جمال به
السالكين، ةالصّالحين، قدوة تا بيست و يك سالگي در خدمت پير و مرشد خود، زبدنه

نصر بندگي حضرت شيخ  العالم، نصيرالدين ابي العالم، شيخ شيوخ العارفين، قطبحجة
  .بهاءالدين نتهن قادري ماند

كتابت . زيب، وقتي كه از كابل برگشت نوشت مؤلّف اين كتاب را در عهد اورنگ
ممكن است كه در اين زمان . م تمام شد ١٦٨٩/ه ١١٠٠االخر  ه در جمادياين نسخ

كسي كه اين كتاب . زيب است تأليف اين كتاب تمام شده باشد، و اين در عهد اورنگ
شود  برد و اين هم برايش معلوم مي علم و دانش پير و مرشد وي پي مي خواند، به را مي

ي و نيز در علم عرفان و تصوف تسلّط داشته زبان عربي و فارس كه وي تا چه اندازه به
  .است

شماري از   و حديث، در اين تأليف حاالت و واقعات و اقوال بيقرآنعالوه بر 
نثرش بسيار ساده، . مؤلّف در نثر فارسي داراي درجة بلندي بود. صوفيان كرام است
  :ييدبراي نمونه عبارت ذيل را مالحظه بفرما. حد عميق هستند ولي مضامين بي

كعبه روانست، يكي  خرابات افتاده؛ يكي به يكي بر مناجات ايستاده، يكي به”
كنشت دوانست؛ يكي جز خورد و خواب نداند، يكي جز حرف و كتاب  به

                                                   
  .سي دانشگاه دهلي، دهلياستاد ممتاز بازنشستة فار  ∗

 



  ١٠  قند پارسي

  

في الجمله يكي دزد، . نداند؛ يكي در خير خلق نشسته، يكي بر شر آن كمربسته
  .١“يكي پاسبانست؛ يكي در ستوه، يكي شادمانست

هند وجود دارند كه ترجمان  كتاب بسياري حكايات و روايات مربوط بهدر اين 
  :شود جا به چند نمونه اشاره مي فقط در اين. تهذيب و تمدن ما هستند

  ٢…“ملك محمود گجراتي عفيفه نام دختري داشت”
  .٣“شاه عالم نام، مرزبان دهلي بود”
  .٤“حقير را مدتي قسمت در بداون داشت”
  ٥“…ي را بچه از سفارش بردنددر شهر دهلي، زن”
  ٦…“محمد صالح نام جواني در دهلي كهنه وطن داشت”
  ٧…“رفتند ]گجرات[پنج نفر لشكري از دهلي به گوجرات ”

در اين تأليف عالوه بر نثر، قطعات و رباعيات فراواني آورده شده كه مؤلّف آنها را 
گفت بلكه فكرهاي   نميشود كه مؤلّف غزل و قصيده معلوم مي. قدسي گفته است الهام

  .نمود صوفيانه و عارفانه را در قطعات و رباعيات خود بيان مي
  :شود طور نمونه چند قطعه و رباعي نقل مي به

  :٤ص 
  منم كه نخـل تـو انـدر نهـاد تـو دارم         

 ر زنبرآ ز خاك خرابي و دسـت و پا ب
  اي مـعذور   چرا چو تخـم معطل فتـاده    
 شود معمور كه عالم از سر شـاخ تو مي

  :٧ص 
ــو   ــة ت ــه آه و نال ــم ك ــزن ك ــراق م   دم ف
 مگو ز وصل كه مسمار گردد اين در و بام

ــام اســت  ــرا اينهمــه در و ب   حــريم را ز م
 اي كه برافـتد خـداش ناكام اسـت ز خانه
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  :٩ص 
  ان مــرا  ازيـن كالم و تـكلّم كـه محرمــ      

 ز بحر لطف من است آنكه از زبان سحاب
  ز لوح مكتب مـن جـسـته بـر زبـان آيــد         
 چـو قـطرهـاي درر شـاد و شـايگان آيـد

  :١٦ص 
  اي پاي گشاده تا به كويم گذري      
 از جزو خـودم نخسـت آگاهي ده

  اي چشم نهاده تا بـرويم نگـري        
 آنگاه به كلّ مـن سـراغي ببـري

  :٢٧ص 
  افرازم مـن  خواهي كه ترا به خود بر     

 چون نغمه شود به خلق من راه ببر
  وز تو به خودي خود در انبـازم مـن    
 چون تو به تو درسازم و برسازم من

  :٣٧ص 
  در حـضرت مــن كــه تنگبـار نظــر اســت  
 آن را كه بخواهـم كه برم سـوي خودش

  اين صوت و سخن را نه مجال گذر است         
 ايـن خطـره ميـان مـن و او راه بـر است

  :٥٢ص 
  به عجز او به جزم هيچ عذرخواهي نيـست          منم كه فيض مرا جز به بنده راهي نيـست          

  ستهان هيچ دستگاهي نيـ    كه جز منش به ج      ترم دسـ  ده را نگيـ   ت كـرم بنـ    را به دسـ   چ
  :٩ص 

  دان باشـي  اي جسته نشان از آنكه حق  
 در عـلم وجـود و رسـم ايماي شـهود

ــوه  ــستة جل ــي  شاي ــبحان باش ــاه س   گ
 اول بـنـمـود حـق انســـان باشـــي

  :١٣٤ص 
  ام با خويش محـرم      ترا زان كرده  

 زبانسـت مگو با كوچـه گرچه بي
  كه ديـد من ز چشـمت برنيـايد      

 اقـد و دم پرگشـايـدكه آنهـم ك
  :١٦٦ص 

  خـواهي كه ترا به خلـق تعظـيم كنــم    
 تو حاصل خود به خلق من قسمت كن

  اوصــاف خــود از بهــر تــو تعلــيم كــنم
 مـن نعمـت خود را به تو تقسـيم كنـم

  :٢١٨ص 
  كه ترا آب زالل است بـه جـام        اي آن 

 آن را كـه حياتـش به دم آب تو بـود
  بر هر كه بـود تـشنه بريـزي در كـام       

 د را مده از دست كه اين آب حرامخو



  ١٢  قند پارسي

  

  :٢٣٠ص 
  خواهي كه ترا به ملك خود شاد كنم       
 از لـذّت دنـيـا همـه ديـدي برخيـز

  در كون و مكان نقش تـو آبـاد كـنم        
 تا دولـت ديـن بـخشـم و آزاد كـنم

  الهام قدسي
  ترا به مكتب نو عقل پير تعلـيم اسـت         
 وگـر زبـان تو آگـه نشـد ز تعـبيـرش

  كه ز حرف تو بر زمين نرود      ازو بخوان   
 تر اسـت معـلّم دران كمين نرود كمين

*  
  ترا كه چشم به گوش و زبان به چشم تو نيست

  بگو به قطـره كه درياست زانكه قطـرة اوسـت
  اگـرچـه بـيـخ ز تـخـم آورد ولـي تـو بـبـيـن

  كه نخـل كليه هسـت و تـخـم جـزوه اوسـت
*  

ــرازن     ــوش ف ــدم ه ــن ق ــشدار دري   ه
 مسـتي كه رود در ره از آن هيـچ نبيـند

  كان ره كه به مستي برود راه عوام است      
 بـود كدام اسـت از راه و سـرچاه كه مي

*  
  روا بود چو ببيـني كه چرخ درنـظر اسـت          دور چــرخ بـه مــردم نمايـد از مــردم  چـو 

ـ      و دور ف  ولي چ    ور است   تو خود بگو كه چگونه فلك به ديده         يور گـوي    دهلـك را بـه دي
  :٧ص 

  بس كه در باغ و راغ گرديدي      
 بـاش تــا آيــم از ره ديــدار

ــست؟   ــراي بستانـ ــب سـ   لـ
 بـه تمـاشـاي باغ خـنـدانـت

  :٧٢١ص 
  ن و عالم به قول آن دگرانحقيقت م

 مـرو به قـول كسـان نـاقـص صـنـم
  ور است چگونه راست نمايد كه ديده

 ترا در آن چه بگويد محمدم سند است
  :٧٢٢ص 

ــد    ــور بنماين ــو ح ــت چ ــة جنّ ــرا ز غرف   ت
 چو خود عبادت خود را به خود كني تكرار

ــت    ــواني گف ــدار ار ت ــه ز دي ــو چگون   بگ
 اي اول دگر نـداني گفـت از آنـچه گفـته

*  



  الهام قدسي  ١٣

  

  چو فكر شاد و غم از هستي تو بيـرون رفـت         
 به خود تو زنده شـدي گر ز خلق وارسـتي

  نمـاند در تـو ازيـن ننگ و نـام و نـشـان          
 ـردي چو زر به خاك نـهانولي ز خلق بم

  :٧٣٧ص 
  تــرا چــو كــوه ببايــد جــواهر انــدر كــان 

 ها كه بشكفد گل گل چو باد رو به چمن
  ست وگرنه چو سنگ بنـشيني       چه حاجت 

 غبار تيـره مشـو گر همـه شـهرها بيني
*  

  مشـو مرهون هر صـورت كه او را      
 بسـا آدم كه با حيوانـش خـو كرد

   را روي آدمبــــود پــــر روي او 
 بــود حـيــوان ولـي در روي آدم

  :٧٢١ص 
  ام  اين داد كه با اهل عقل باختـه       

 آيينة غيـرت اسـت بر اهل نظـر
  ام  مپسند كه از سهو خود انداخته     

 ام تهـساخ… كز به هر تجارب 
  :٧٢٨ص 

  پشت من بخراشمگو نياخن هر كس كه 
  به عشـوة دم آدم كـه آب يك نيل اسـت

  بـخـوان ز دفـتـر ايـام قـصّــة قـابـيـل
  بروي صبح كه هر دم ز خون هابيل است

  :٧٥١ص 
  طمع چه داري از آن سنگ كان دهـد آتـش          

 بـد نيسـتز آدمـي كه درو جـز سـگالش 
ــد  ــرون آي ــان آن ب ــشي از ك ــل آت ــه لع   ك
 برون گريز گرت همـچو خـون درون آيـد

  :٧٩٨ص 
ــرده درون  ــدگان م ــن زن ــراي ازي ــرون ب   ب
 ز كورگاه چـنيـن زنـدگان سـبك برخـيـز

  شان بنگر گر درون همه كـور اسـت        به چشم 
 ه نفس زندة شان روح مرده را كور استك

  :٧٦١ص 
  ايست   من و تو حيله    دولت دنيا و دين در    

  راه شــد زنــده و جـــاويــــدان… 
  گر نـظر من تـرا در چپ و راست افگند        
  در من و تو جبرئيـل بال نـظر كم زنـد

  :٧٨١ص 
  ترا كه باد تعلّق همي زند چپ و راسـت         

 اي كـه بـرد بـاد برخـالف زنـد سفـينه
  كجـا بــه ســوي مــن آرد ره تــرا منــزل 
 كجا برد تن خـود را به شوشـة سـاحل
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  :٧٨٦ص 
  لبـاس عاريـت از بهـر آن كني بر تــن        

 اوصـاف من به خود پـوشي… چـرا نه
  كه چشم خلق بـرون تـو محتـرم دانـد          

 و نقش خود داندكه ديـد من به جمال ت
  :٧٨٨ص 

  جـهـان و كاِر جـهـان را كه يـك نظـر ديـدي
  بس اسـت با زن آن را كه مرد خود كام اسـت

  تــرا كه مــرغ دل انــدر هــواي مــن پــرزد
  ـتمريـز بـر سـر در دانـه كان هـمـه دام اسـ

  :٧٩٦ص 
  نه كافر گويمش كو روي مـا را       
 ولـي كافـر بـود امـروز و فـردا

  به چشم خويش بر خود باز بيند      
 كه مـا را بينـد و نابيـن نشـيند

  :٨٣٠ص 
  گرت هواست كه معشوقه در برت گيرد      

 ر آرزو داريـش گـلب لعـاده از لـچو ب
  نخسـت تخـتة تن پيرهـن ببايـد كـرد   
 چو شـاخ از قلـم اول ز تـن ببايـد كرد

  :٨١٧ص 
  ترا چو رنجه شود دست و پا ازين حركات

  به خواب خوش بنشـان تا دمي بيـا سـايد
  كه به خواب اندرون ز غصّه و غماي  دهـندي

  از آنچـه در تو عيـان بـود هيـچ ننمـايـد
  :٨٢٩ص 

  خاص ترا گر به گل خورد انگـشت    نديم  
 حيات نيسـت كه آلوده با چنيـن اخالط

  به كفش تو نزنـد تـا بـشويد از خـاكش         
 كني پاكـش قـدم به روي من آري نمي

  .يكجا قطعة خود را الهام غيبي هم گفته است

  )٤٠٨(الهام غيبي 
ــود   هر كرا جز مـنش نباشـد كـس         ــه ب ــنش ننگــرم روان ــر م   گ

ــ  ن به زور خود نـازد     م  كه بي   و آن  ــنك ــگــش بنه م ــرم س   ودزا نب



  الهام قدسي  ١٥

  

قدسي، قطعات و رباعيات ذيل از شعراي ديگر نيز نقل عالوه بر الهام غيبي يا الهام 
  .شود ها پيدا نمي شده است كه اسم و تخلّص آنها در تذكره

  )٣٣٥ (الحاج
ــشينم  ــا رب چــه كــنم كجــا ن   ي
 در حصن پناه خود نشـانم كانجا

  ست  كز هر طرفم هراس و خوف     
 سـت همـه امن و قـرب و طوف

  )٤٠٢ (حال
  كه وجيه من جمال اسـت       با آن 

 گر بنگـردم همـه كمـال است
  تر به خطّ و خـال اسـت         آراسته

 رنه خط من به من زوال استو
  :٥١٧ص 

  بدان خداي كه از امـر خـود نـشاند مـرا            
 سنان كشـد دشـمن اگر به هر سر مو بي

  به تخت سلطنت آخـر بـه دسـت اميـدم         
 به موي سر نكسـوفد ز قرص خورشيدم

  :٥١٨ص 
ــاد    ــيم افت ــة مق ــر دِر او حلق ــه ب ــنم ك   ت
 به هر قدم كه زنم دست، زوست بر دستم

  كجا برد كه مرا جز درش پنـاهي نيـست          
 به از امـيد عطايـش مـرا گواهـي نيسـت

  :٥٣٩ص 
  اي كاش خار صدره در راه من نشانند      
 دانم كه صبح آخر در گلشن عطايش

  كز پاي من چو مويم از هر بدن برآيد        
 از پاي تا سـر من خود نسـترن برآيد

  )٣٣٠ (ضمير
  اي دريغـا كه مـلك و مـال مرا      
 چون غريبـم كـه با همـه امـيد

ــرداريم  ــه ب ــد و مــن ن ــاز دادن   ب
 خود به گـردآوريـم و بگذاريـم

  :٣٣٢ص 
  آن خواجه كه پرواي بدو نيك منش نيـست        

  جوعيماهي صفـت ار در طلبـم ز آتـش
  گر باز نبيند سوي ما سـخت وبـال اسـت        
 او را چه غـم آيد كه خداوند خيـال اسـت

  :٣٢٤ص 
  ز خون من خورد و رنـج تـن ز مـن ببـرد         خوشم به زندگي سخت از آنكه چون نـشتر        

  ن ز تـن ببـرد  ان مـ ل خـود جـ  ر قاتبه شي   تـار  كـه چـون گف  اي هم از آن دايچرا نترس 
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  :٤٦٧ص 
  ماست گنج اميد  نماز و روزه كه در ملك       

 چـرا نـتـرسـم از آن رانـدة ازل شـيطان
ــانش  ــالوت زدم نگهب ــصار و ورد و ت   ح
 كـه بـا وجـود نـگهبان برد به پنـهانش

  :٤٧٢ص 
  در صدقه و خيرات از آن دست فرازم      
 او حور عـوض حسـنه بهشـتم ندهد

  تا فرشة فردوس بود پـاي بـر سـتم         
 ترسـم كه رود حسـنة ما نيز ز دستم

  :٤٧٤ص 
  آن خواجه كه بيناي همه نيك و بد ماست        
 او حاضر و من غايب ازو چون نخورد خون

  چونـش نشـوم بنده كه بر مـن نگرانسـت      
 گرانسـتاين ديـدة شـوريـده كه سـوي د

  )١٣١ (طالب
  اي واي كه تخـم بد سراسر كشتيم      
 گفتم به تن زمين است اين كاشتنم

  از خـار جفـا به خـود برابر كـشـتيم       
 دانستم از آن جمع كه تن دركشتيم

  )٩٢٣ (عجز
  آن را كه بود پاي به پـاي حجـرش         
 آن را كه به چشم او نباشـد اثـرش

  شآن را كه بود دست به دست دگر       
 گرش جز عجز كه يارد كه بود چاره

  )٩٢٠ (مالي
ــاد صــبايم كــه بــر مــن خــاكي    رسيد و بـرد و بـه دامـان دلربـا انـداخت              فــداي ب

ــ ــه شــچ   كه زلف چون تومهي را به دست ما انـداخت      ونمايع همــت اي طــالكر گويم

  )٨٦٢ (نظير
  مرا كه نشئه مردي به ريش و دستار است         
 هراس مرگ خورد زن كه تن دهد در صلح

ــه رداي صــالح در پوشــم چــر   ا چــو زن ب
 مرا چـه ترس چـرا نه به مرگ گر جوشـم

  )١٦٤ (نياز
  اگرچه هر سر مويم دو صـد زبـان باشـد            ز ابر لطف تو يارب به قطره نتوان گفـت         

  دايبان باشـ  م بـه سـ    تـر سـحاب   كه چ چنان  ايم بر تخـت  يدي و مانده عر خاك كش  ز ق 



  الهام قدسي  ١٧

  

  :٢٦٨ص 
   بهبـود مـن اسـت   ]همـه [يارب چو رضايت   

 دسـتي كه بـه سـوداي مـن آرد نقصـان
  سـوداي قضايـت همـه در بود من اسـت       
 بر من مدهـش كه آتـش و دود من است

  :٢٧٠ص 
  تا منـم موي و تنـم خانـه و دفتـر باشـد         
 كيستم جز سر وهمـي و همه ترس حساب

  چون تويي دفتر و خامه همه كمتـر باشـد     
 همـه تو باش كه دفـتر همـه ابتـر باشـد

  :٢٧٩ص 
ـــالمت دارم  ــه درت روي س ــارب ب   ي
 بگـذر از مـن آنچـه به غفـلت بـودم

ــدامت دارم   ــاكرده نـ ــرده و نـ   از كـ
 بپذير به خود زانچه رو به قيامت دارم

  :٤١٢ص 
  تا چند به هر كوچه به گرديم چو اعمي        
 يـارب بنمـا سرقـه مطلـوب كـه قايـم

  تا چند به هر سنگ سيه ديـده بـساييم        
 و در كعـبة مقصـود درآييـمبنـشـينـم 

كنم كه  پيري، مدير مركز نور ميكروفيلم تشكّر مي در پايان از دكتر مهدي خواجه
  .اي فراهم كردند تا اين نسخه را مطالعه كنم براي من زمينه

  


