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121
حکمتهای من قند و عسل است

همه حرفهای درون آنها یببدل است
حکمتهای من انعام اهلل

اگر سحراگهان بگوید استغفراهلل

122
حکمتهای مرا به شخص یبدرد مگویید

گوهرهای ارزشمندم را به شخص نادان مفروشید
قدر حکمِت یسوی را بدان

قطرهای یِم از خِم عشق چبش

123
رضای پری رضای حق است، دوستان!

از رمحت حق تعایل بهرهمند یمشود، دوستان!
در ریاضت از ارسار آاگه یمشود، دوستان!
چننی بنداگین به حق نزدیک خواهند بود
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121
میين حکمت الریم قند و عسل دور

همه سوزالر اچينده يب بدل دور
میين حکمت الریم انعام اهلل

سحر وقتده دیسه استغفر اهلل

122
میين حکمت الریم دردسزیاک ایتمنک

بهاسزی گوهریم نادانغه ساتمنک
یسوي حکمتنی قدریغه یاتقیل

خم عشقدین ميي بر قطره تاتقیل

123
پری رضايس حق رضايس بولور دوستالر

حق تعايل رمحتیندین آلور دوستالر
ریاضت ده رس سوزیدین بیلور دوستالر
آنداغ قول الر حّقه یاوق بولور ایرمیش
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117
اگر آرزومنِد دانسنِت رشیعت و طریقت هسیت

اگر آرزومنِد پیوند دادن طریقت به حقیقت هسیت
اگر آرزومنِد برداشت دّر و گوهر از این دریا هسیت

خوایّص که از جان خود بگذرند، بدانها دست خواهند یافت

118
بنداگِن اعشق، شب و روز هرگز آرام نیمنشینند

ساعیت از یاِد حق اغفل نیمشوند
چننی بندهای را خداونِد سبحان ضایع نیمسازد

]چننی شخیص[ اگر داع کند، داعیش برآورده خواهد شد

119
واه دریغا عمرم به غفلت سرپی شد

تو بیامرز گناهانم را با رمحتت
قول )بنده( خواجه امحد به سوی تو بازگشت با حست

خود به خود شعلهور شد و در آتش سوخت

120
حکمِت یسوی را دانایان بشنوند
شنونداگن همه به مقصود برسند
از اکِن جواهر نکتهای برگریند

آنان که نشنیدهاند باری در حست بمانند
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117
رشیعتين طریقتين بیالي دیسنک
طریقتين حقیقتاک اوالي دیسنک

بو دریادین دّر و گوهر آالي دیسنک
جاندین کیچان خاصالري آلور ایرمیش

118
اعشق قول الر کیچه کوندوز هرکز تینماس

بر ساعيت حق یادیدین اغفل بوملاس
انداغ قول ين سبحان ایکام ضایع قویماس

داع قیلسه اجابت یلغ بولور ایرمیش

119
وآه دریغا کیچيت عمروم غفلت بیالن

سنی کیچورکیل کناهالریم رمحت بیالن
قول خواجه امحد سناک یاندي حست بیالن

اوز اوزیغه اوزي یانیب کویار ایرمیش

120
یسوي حکمتنی دانا ایشتسون

ایشیتاکنالر همه مقصودغه یتسون
جواهر اکنیدین بری نکته آلسون

ایشیتمااکن باري حستده قالسون
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113
از برای طریقت، مرشِد باسیاست الزم است
از برای آن مرشد، مریِد بااعتقاد الزم است

باید خدمت کرد و رضای پری را به دست آورد
چننی اعشیق بهره خود را از حق یمبرد

114
اعملان از تریکای که شما بدان سخن یمگویید، خوششان نیمآید

اگر از اعرفان بشنوید، ]سخنانشان[ ُملکِ دل را یمگشاید
چه خوب اگر معیِن آیه و حدیث به تریک باشد

آنان که معین اش را یافتهاند، کاله بر زمنی یمگُذارند

115
ای برادر! یبپری اگم در این را َمنه

حلظهای از یاد حق اغفل شده و ره مسپار
اگر اعقیل دل به ماسوا َمده

شیطاِن لعنی تو را به راه خویش خواهد کشاند

116
ای دوستان! من راهم را هیچ نشناختم

من کمِر سعادت را نبستم
من همیشه درباره ماسوا سخن گفتم

ناداینام مرا رسوا خواهد کرد
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113
طریقت اک سیاست یلغ مرشد کریاک
اول مرشداک اعتقادیلغ مرید کریاک

خذمت قیلیب پری رضاسنی تاپماق کریاک
مونداغ اعشق حق دین اولوش آالر ایرمیش

114
خوشالمایدور اعلم الر زسين ایغان تورکیين

اعرف الردین ایشتسنک آچار کونکل مليک ين
آیت حدیث معين يس توريک بولسه موافق

معين يس اک یتاکنالر یریاک قویار بوريک ين

115
اوشبو یولغه اي برادر پریسزی کریمه

حق یادیدین حلظه اغفل بولوب یورمه
ماسوااک اعقل ایرسنک کونکل بریمه 
شیطان لعنی اوز یویلغه سالور ایرمیش

116
ایا دوستالر هیچ بیلمادیم منی یولوم ين

سعادت غه باغالمدیم منی بیلیم ين
ماسوادین هیچ ییغمادیم منی تیلیم ين
نادان یلقیم میين رسوا قیلور ایرمیش
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109
امحدا! اگر صویف شوی، صویف بودن آسان نیست

رسوِل حق صویف بود و دوستداِر ماِل دنیا نبود
دوستداِر دنیا، بدانید، یبشک انسان نیست

صویفنقش شدی، اّما هرگز مسلمان نشدی

110
یان، دراگهِ رشیعت را

ّ
قاضیان و مفتیان و مال

اعرفان و اعشقان، ارگِ طریقت را در اختیار گرفتهاند
اعملاِن عملگرا چراِغ دینمان هستند

آنان در حمرش سوار بر براق یمشوند و کاله کج یمنهند )بر خود یمبانلد(

111
خواجه امحد رهنماست و لگستاِن معرفت

حقیقت را یمگوید و ُملکِ دل را یمگشاید
بر هفت پشِت خواجه امحِد مسکنی و ضعیف رمحت باد

با آنکه زبان فاریس را یمداند، تریک را خوب بیان یمکند

112
آنان که یبرشیعت وارد طریقت یمشوند

شیطان ایمانشان را خواهد برد
آنان که یبپری قدم در این راه یمنهند

رسسام گرفته و در میانه راه باز خواهند ماند
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109
امحدا سنی صويف بولسنک صويف یلغ آسان ایماس

حق رسول صويف بولوب دنیا مالنی سویکان ایماس
دنیاين سویکان کیيش يب شک بیلینک انسان ایماس

صويف نقش بودلونک ويل هرکز مسلمان بوملادینک

110
قايض مفيت مالالر رشیعت دراکهين

اعرف اعشق آیلب دور طریقت ين اريک ين
عمل قیلغان اعلم الر دینمزیين چرايغ

براق مینار حمرشده ایگري قویار بوريک ين

111
رهنمادور خواجه امحد لکستان معرفت

سوزالر سوزي حقیقت آجار کونکل مليک ين
مسکنی ضعیف خواجه امحد یيت پشتینک اک رمحت

فاريس تیل ين بیلیبان خوب ایتادور ترکیين

112
طریقت اک رشیعت سزی کریاکنالرين

شیطان کیلیب ایماين ين آلور ایرمیش
اوشبو یول ين پریسزی دعوي قیلاکنالرين
رسسان بولوب ارا یودله قالور ایرمیش
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105
اگر کوچک و بزرگ جنازه تو را بردارند

اگر تو را به سوی گورستان بربند
اگر در هفتاد جا فرشتاگن سؤال کنند

الزم است به تک تک سؤاالت پاسخ دیه

106
عمرت رساجنام روزی به پایان خواهد رسید

اگر با این اکِر ]نیک[ به آجنا بریس جایاگه تو دارالسالم خواهد بود
اگر حالل را فروگذاری و دائماً حرامخواری کین
الزم است به آجنا که رسیدی عذابش را بکیش

107
ای دوستان! آخر زمان شد، بنگرید

اعلَم پُر از یبدین و اکفر شد، بنگرید
بندیگِ حق را گذاشتند و همیگ فاسق شدند

از برای آن، قّهار غضب کرد، بنگرید

108
ای صویف! دانه تسبیح برگرفته و یبغم راه یمروی

مغروِر دنیا گشته و اکِر دین فرو یمگذاری
برتس اینک، برتس اینک، به دراگهِ خداوند البه کن

صویفنقش شدی، اّما هرگز مسلمان نشدی
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105
جنازنکين اولوغ کیچیک کوتارسه الر

کورستانغه قراب سیين یوروتسه الر
ییتمیش یریده سؤال سورسه فرشته الر

بر بر آين جوابیين بریماق کریاک

106
عمرینک آخر بولغويس دور بر کون تمام
بو ایش برالن بارسنک اکر دار السالم

حالل قویب یکان بولسنک دایم حرام
عذايب ين باریب آنده تارتماق کریاک

107
ایا دوستالر آخر زمان بودلي کورونک
يب دین اکفر بو اعملغه تودلي کورونک

حق قوللوغنی قویوب بارجه فاسق بودلي
انینک اوچون قهار غضب قیدلي کورونک

108
صوفیا يب غم یورارسنی دانة تسبیح آیلب

دنیاغه مغرور بولوب دین ایشیين آرقه سایلب
قورققیل ایمدي قورققیل ایمدي خداغه یلباریب

صويف نقش بودلینک ويل هرکز مسلمان بوملادینک
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101
یان و مفتیاین که به ناحق حکم دادهاند

ّ
مال

آنان که سفید را سیاه کردهاند، آنان وارد آن جهنم گشتهاند
آنان که خوب خوردهاند و بلاسهای متنوع پوشیدهاند

 نشستهاند، آنان در زیر خاک ماندهاند
ّ

آنان که بر ختِت مطال

102
بنداگن مؤمن، انسانهای صادق، آنان که با صدق ایستادهاند

ماِل دنیا را رصف کردهاند، حوران بهشت را به آغوش کشیدهاند
قول )بنده( خواجه امحد! آاگه گشتهای، وارِد راهِ حق شدهای

آنان که وارد راه حق گشتند، به دیدار حق نائل شدهاند

103
رّس عشق را اگر بیان کنم در این اعلم

یبخربان یمشنوند، اما گوش فرادهندهای نیست
یاِد حق را به که گویم، همه اغفل

یمگوید »مؤمنم«، اّما از این دنیا درنیمگذرد

104
 همه در یپِ دنیا هستند

ّ
ایشان، شیخ، خواجه، مال

بدین سبب به پادشاهان دروغ یمگویند
سخن از آیه و حدیث یمگویند، اما چشم بر ماِل دنیا دارند

آنان هرگز در راهِ حق حمنیت نکشیدهاند
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101
مال مفيت بولغانالر ناحق دعوي قیلغانالر

آق ين قرا قیلغانالر اول تموغغه کریمیشالر
تاتلیغ تاتلیغ یکانالر تورلوک تورلوک کیاکنالر

آتلون ختت اوتلوراکنالر تفراق آستنی قاملیشالر

102
مؤمن قولالر صادقالر صديق برهل توراکنالر

دنیالغنی رصف ایتیب اومچاخ حورین قومچیشالر
قول خواجه امحد بیلمیش سنی حق یویلغه کریمیشسنی

حق یویلغه کریاکنالر حق دیدارین کورمیشالر

103
عشق رسیين بیان قیلسام بو اعملده

يب خربالر ایشیتیب قوالق توتقاين یوق
حق یادیين کیماک ایتاي همه اغفل

مؤمن من دیب بو دنیادین اوتکاين یوق

104
ایشان شیخ خواجه مال دنیا ایزالر

اول سببدین پادشاه الرغه یالغان توزالر
آیت حدیث سوزین قویوب مال ين کوزالر

حق یویلده هرکز حمنت تارتقاين یوق
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97
اعملاِن مفیت را، صادرکننداگن فتوای ناحق را

جای چنان مفیتای را در پِل رصاط دیدم
آنان را که به ]نماِز[ مجاعت نیمرفتند و ترکِ نماز یمکردند 

به همراهِ شیطان در َدَرکِ اسفل دیدم

98
ظاملان ستمگر را، آزاردهنداگِن مؤمنان را

در حمرش، سیهچهره و دست بر پشت بسته دیدم
قول )بنده( خواجه امحد اکن را گشود و دّر و گوهر پراکند

آنان را که به این سخنان گوش فرا ندادند، در غفلت دیدم

99
درویشان که بنداگِن حّقاند، حقیقت را دریافتهاند

اعشقان حق، بر راهِ حق اگم نهادهاند
آنان که بر راهِ حق اگم نهادهاند، آنان که »اهلل« گفته و حرکت کردهاند 

رّد واصالن را یپ گرفته و از مملکت )دنیای فاین( گذشتهاند

100
دل به دنیا نسرپدهاند و رشوع به حرامخواری نکردهاند

اعشقاین که دوستدار حّقاند، آنان از خالیق گذشتهاند
آنان که یمگویند »دنیا از آِن من است« و ماِل دنیا را تصاحب یمکنند

بسان کرکس بر آن حرام فرود آمدهاند
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97
مفيت بولغان اعلم الر ناحق فتوي بریاکنالر

انداغ مفيت جايي ين رصاط کوفروکده کوردوم
مجاعت اک بارماینی ترک نماز قیلغانالر

شیطان برهل بر یریده درک اسفل ده کوردوم

98
ظالم بولوب ظلم ایتاکن مؤمنالرين آغریتاکن

قرا یوزلوک حمرشده قولنی آرقهده کوردوم
قول خواجه امحد اکن آجيت در کوهرين ساجيت

تینکالماکن بو سوزين غفلت اچينده کوردوم

99
حق قول الري درویش الر حقیقت ين بیلمیش الر

حقه اعشق بولغانالر حق یویلغه کریمیشالر
حق یویلغه کراکنالر اهلل تیو یوراکنالر

ایرانالر ایزین ایزالب مملکتدین کیچمیشالر

100
کونکل بریماي دنیاغه رشوع قیلماي حرام غه

حقين سویکان اعشق الر خالیقدین کیچمیشالر
دنیا منینک دیکانالر جهان مالنی آلغانالر

کرکس قوش دیک بولوبان اول حرامغه باتمیشالر
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93
نّیِت کعبه کردیم، رایض باشید ای دوستانم!

یا یممرییم یا بریمگردیم، رایض باشید ای دوستانم!
نّیِت کعبه و روضه مصطیِف برحق کردیم

نصیب همه بگرداند، رایض باشید ای دوستانم!

94
رهسپاِر کعبه شویم، از ظاملان فرار کنیم

از دخرت و پس درگذریم، رایض باشید ای دوستانم!
اگر از زبانم خبواهم، آرام نیمگرید؛ غریب اگر بمرید کیس رساغش را نیمگرید

طعاِم حالل وجود ندارد، رایض باشید ای دوستانم!

95
بندهای که »اهلل« یمگفت جایش را در بهشت دیدم

حوران و غلمان همه را در برابر و در حضورش دیدم
آنان را که شب و روز نیمخوابند و ذکر »هو« بر زبان یمآورند

به همراهِ مالئک بر باالی عرش دیدم

96
نیکواکران و سخاوتمندان را، به دست آورنداگن دِل یتیمان را

به همراهِ چهار یار بر لِب کوثر دیدم
اعملاِن قایض را، خورنداگن پول و رشوت را

جای چنان اعلیم را در آتِش دوزخ دیدم



98

93
نیت قیدلوق کعبه اک رضا بولونک دوستالریم

یا اولاکیمزی کیلاکیمزی رضا بولونک دوستالریم
نیت قیدلوق کعبه اک حق مصطيف روضه اک

نصیب قیلغاي بارجه اک رضا بولونک دوستالریم

94
کعبه ساري کوجالوک ظالم الردین قاجالوک

اوغل قزیدین کیچالوک رضا بولونک دوستالریم
تیلیم سورسام قرار یوق غریب اولسه سورار یوق
ییمیشالرده حالل یوق رضا بولونک دوستالریم

95
اهلل دیکان بنده ين جاین جنتده کوردوم

حور غلمان مجله سنی قارشو آدلیده کوردوم
توين کوين اوخالماي هو ذکریين ایتقانالر

مالئک الر همرايه عرشين اوستیده کوردوم

96
خری سخا قیلغانالر یتیم کونکلنی آلغانالر

چهار یارالر همرايه کوثر بلنده کوردوم
قايض بولغان اعملالر پاره رشوت ییاکنالر

انداغ اعلم جايي ين نار سقرده کوردوم
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89
از قهِر آن قّهار نام، یمترسد و یمگرید خواجه امحد

از رمحِت آن رمحان نام، امید یمگرید خواجه امحد
گناهم بسیار است الیه، تو از گناهانم درگذر

در میان همه بنداگن، خواجه امحد بنده اعیص است

90
بیدار باش ای مؤمن، سحراگهان

خود را از آتش برهان، سحراگهان
سحراگهان لگها و بلبالن ثنا یمگویند

که او یاگنه و هسیِت ]مطلق[ است، سحراگهان

91
واصالن مجال یمبینند در صحبِت درویشان

در جملِس واصالن نور یمبارد، در صحبتشان
هر چه آرزو کند آن یمشود، در صحبِت درویشان

هر رّسی ظاهر یمشود در صحبِت درویشان

92
بر رس مزار خالیق برو و یک یک تماشا کن
از مرداگن عربت بگری و سینه را کباب کن

همیشه نییک کن، روزی از این دنیا خوایه رفت
از برای آبروی روز قیامت باید جگر خون کین
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89
قهار آتلیغ قهرینکدین قورقوب ییغالر خواجه امحد

رمحن آتلیغ رمحینکدین امید توتار خواجه امحد
گناهیم کوب اهلیم کیچوراکي سن گناهیم

برجه قول الر اچيیده اعيص قول دور خواجه امحد

90
بیدار بولغیل اي مؤمن سحر وقيت اچينده

قوتقار اوزونکين اوتدین سحر وقيت اچينده
سحرالردا اول لک الر ثنا ایتور بلبل الر

کیم ایتور کیم بری و بار سحر وقيت اچينده

91
ایرانالر مجال کورار درویشالر صحبتنده

ایرانالر جملسینده نور یااغر صحبتنده
نه تیلسه اول بولور درویشالر صحبتنده

هر رسالر ظاهر بولور درویشالر صحبتنده

92
خالیقنینک مزاریغه باریب بر بر تماشا قیل

اولوکالردین آلوب عربت کریاک بغرنک کباب قیلسانک
همیشه خیشیلیق قیلغیل کیرتسن اوشبو دنیادن

قیامت آب رويي غه کریاک خون جگر قیلسانک
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85
آن ساعت که باِر سفر از دنیا یمبندی، روز سیاهِ توست

آن هناگم که زن و فرزند و مال و ملک را گذاشته و گذر یمکین
اجل هرگز دست از تو برنیمکشد، حیت اگر ُحکمت در همه جا روان باشد

و حیت اگر حکومت و اعلَم را زیر و زبر کین

86
ارّه »هو« را بردارید و رِس نفس برُبید

ای طابلان! شب و روز جان را قربان کنید
درون حلقه »هو« بگویید و به آتِش عشق بسوزید
ای طابلان! با جان و تن تکبری آاغزید و بگویید

87
هرکس به حکمتهای من سخت چنگ بزند

خداوند ابلته او را یبدرد و غم یمگرداند
شاد و خندان وارد جّنت یمشود

خدایم او را مسور و شادان یمگرداند

88
آن که چراغ شد و خاموش نگشت؛ آن که از راه دین برنگشت

آن که اکِر ناحق اجنام نداد، عمِر باعدالت )اعدل( است
ای امحِد مسکنی! یاد کن، عجزت را بنیاد کن

شاید روحش شاد شود؛ او عمِر باعدالت )اعدل( است
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85
قراکوندور اوشال ساعت که دنیادین سفر قیلسانک

زن فرزند مال ملکنک بار سندین کذر قیلسانک
سين قویماس اجل هرگز نیچه حکمنک روان بولسه

حکومت برهل اعملين اکر زیر و زبر قیلسانک

86
هو ارّه سنی آیلبان نفس باشیغه سایلبان

توين کوين طالب الر جان ين قربان قیلینک الر
حلقه اچيره هو دینکزی عشق اوتیغه یانینکزی

تن جان برالن طالب الر تکبری باشالب ایتینک الر

87
میين حکمت الریم کیم توتسه حمکم

خدا قیلغاي آين ابلته يب غم
کرار جنت اچيیاک شاد و خندان
خدایم ایالاکي مسور و شادان

88
چراغ بولوب اومجااکن دین یویلدین یانمااکن

ناحق ایش ين ایتمااکن عدالت یلغ عمردور
مسکنی امحد قیلکیل یاد قیلکیل عجزینکين بنیاد

شاید رويح شاد قیلاکي عدالت یلغ عمردور
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81
اگر اعشیق، شب و روز عشق طلب

طاعت به جای آر، شب بیدار شو و هیچ خمواب
اگر اعقیل، رّس به نادانان مگو

درویشان واقیع طااعتشان را پنهاین به جا یمآورند

82
یمگوید »من درویشم« و در میان خلق طاعت به جا یمآورد

ریا یمکند و یمگردد و راه یمرود اینجا و آجنا
کجاست دروییش که از برای خدا طاعت به جا آورد

درویشان واقیع در کوه و دشت مسکن یمگزینند

83
زاهِد خشک، نظر به عشِق حق نیمافکند

او در یپ جّنت است و دیدار او را طلب نیمکند
به ناهل اعشقان گوش فرانیمدهد

پشِت پا به این دنیا نیمزند و آن را ترک نیمکند

84
بیایید و گرد آیید ای بنداگن ذاکر، تا ذکر گوییم
خداوند یبشک ذکرکننداگنش را دوست یمدارد

حمروماِن از عشق ایمان ندارند، ای یاران!
در دروِن دوزخ یبوقفه و دائم در حال سوخنتاند
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81
اعشق بولسنک کیچه کوندوز عشق استاکیل

طاعت قیلکیل کیچه قوپوب هیچ یاتماکیل
اعقل بولسنک نادانالراک رس ایتماکیل

چنی درویشالر طاعت الرین پنهان قیلور

82
درویش منی دیب طاعت قیلور خلق اچينده

ریا قیلیب یوکوروب یورار انده مونده
اهلل اوچون طاعت قیلاکن درویش قنده
چنی دوریش الر تاغ چول ين ماکن قیلور

83
قروق زاهد حق عشیق ین کوزاک ایلماس
جنت ایزالب دیداریین طلب قیلماس

اعشق الرین ناهل سیغه قوالق ساملاس
بو دنیاین ارقه تاشالب اتقاین یوق

84
کیلینک ییغلینک ذاکر قول الر ذکر ایتالوک

ذاکرالرين خدا بیشک سویار ایرمیش
عشق سزیالرين ایماين یوق اي یارانالر

دوزخ اچيره تینماي دایم کویار ایرمیش
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77
تا زماین که برای رسیدن به دیدار، جان را قرباین نکردهاید

بسان اسماعیل آرزوی دیدار نداشته باشید، دوستان!
تا زماین که از جان نگذشته و وارد طریقت نشدهاید

با گفنت»من اعشقم«اداعی دروغنی مطرح نکنید، دوستان!

78
قول )بنده( خواجه امحد! تا از خود گذر نکردهای مدیع مباش

در میان خلق »من اعشقم« مگو و بر زبان میاور
اعشیق اکر بزریگ است، اغفل مباش

اگر اغفل باشید به دیدار حق نائل نیمشوید، دوستان!

79
اگر اعشق شدی بسان بایزید خود را بفروش

واهلل باهلل دنیا حرام است، ترکش کن
از چشمانت خون جاری کن و آن را با شبها درآمزی

ُملکِ شیطان در یک حلظه خراب یمشود

80
آنان که در این دنیا فقر را اعدِت خود کردهاند

آنان که خواریها را حتمل کرده و مشقتها را راحت دانستهاند
ای قول )بنده( خواجه امحد! آنان که خدمِت نیاکن کردهاند

چننی افرادی در روز قیامت سلطان خواهند شد
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77
دیدار اوچون جان ين قربان قیلماکوچنه

اسماعیل دیک دیدار آرزو قیلمنک دوستالر
جاندین کیچیب طریقت اک کریماکوچنه

اعشق من دیب یالغان دعوي قیلمنک دوستالر

78
قول خواجه امحد اوزدین کیچماي دعوي قیلمه

خلق اچيیده اعشق من دیب تیلاک آمله
اعشق یليغ اولوغ ایشدور اغفل بومله

اغفل بولوب حق دیدارین کورمنک دوستالر

79
اعشق بولسنک بایزیددیک اوزونک ساتقیل

واهلل باهلل دنیا حرام تاشالب آتقیل
قانالر توکوب کوزالرینکدین تونالر قاتقیل

بری حلظه ده شیطان مليک ویران بولور

80
بو دنیاده فقرییلق ين اعدت قیلاکن

خواریلق تارتیب مشقت ين راحت بیلاکن
قول خواجه امحد خیيش الراک خذمت قیلاکن

قیامت کون انداغ کيش سلطان بولور
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73
یاراِن قبل از تو کجا رفتند؟

ِمییل به این دنیا نشان ندادند و گریستند و گذشتند
عمرت به آخر رسید، نوبِت تو شد
از گناهت توبه کن ای بدکردار!

74
اگر عشقش اصابت کند، جان و تن را یمسوزاند

اگر عشقش اصابت کند، ما و من را ویران یمکند
اگر عشق نباشد، نیمتوان تو را یافت موالیم!

هر چه خوایه کن، مرا اعشق ساز ای پرورداگر!

75
بازاِر عشق بازاری بزرگ است، در آجنا سودا حرام است

از برای اعشقان غواغیی غری از تو حرام است
از برای کساین که وارد راه عشق گشتهاند، دنیا حرام است

هرچه خوایه کن، مرا اعشق ساز ای پرورداگر

76
اگر رّس عشق را برای اعشقان بیان کنم 

طاقت نیاورده، رس به بیابان یمگذارند، دوستان!
رس بر کوه و سنگ یمکوبند و از خود بیخود یمشوند

اهل و عیال و خانمان را ترک یمگویند، دوستان!
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73
سندین بورون یارانالرینک قیان کیيت

بو دنیاغه میل قیلماي ییغالب اويت
عمرینک آخر بودلي نوبت سناک یيت

کناهنک اک توبه قیلکیل اي بد کردار

74
عشيق تیکسه کویدور کويس جان و تن ين

عشيق تیکسه ویران قیلور ما و من ين
عشق بوملسه تاپیب بوملس مویلم )موالم( سين

هرنه قیلسنک اعشق قیلغیل پرورداکر

75
عشق بازاري اولوغ بازار سودا حرام
اعشق الراک سندین اوزاک غواغ حرام
عشق یویلغه کریاکنالراک دنیا حرام

هر نه قیلسنک اعشق قیلغیل پرورداکر

76
عشق رّسیين بیان قیلسام اعشق الراک

طاقت قیلماي باشنی آیلب کیتار دوستالر
تاغ و تاشقه باشنی اوروب بیخود بولوب

اهل و عیال خانماندین اوتار دوستالر
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69
از برای اعشقاین که توبه کنند و به سوی حق بازگردند

در بهشت رشبیت در نهرهای چهاراگنه مهّیاست
اغفالین که توبه نکنند و به سوی حق بازنگردند

در قرِب تاریک برایشان عذایب ایلم و حست مهّیاست

70
بنداگین که آرزومند ُملکِ بهشتند، توبه کنند

توبه کنند و نزدیک حرضتش باشند
تا حوران و غلمان و ودلان و اکخها خادِم آنان باشند

بلاسها و خلعتها و ترشیفهای رناگرنگ آجنا مهّیاست

71
بر اعشقاین که توبه کنند، نوِر خدا یمتابد

اگر شب و روز روزه گرید، دلش پرنور یمشود
هراگه بمرید و وارِد گور شود، قربش وسیع یمگردد

خداونِد توانا و رحیم و رمحان رمحتش مهّیاست

72
از برای کساین که با نماز و روزه و توبه به وصال او نائل یمشوند

از برای کساین که قدم بر راه حق یمگذارند
از برای کساین که با توبه بدان جا یمرسند

از برای بنداگن خبشوده شده صحبیت مهّیاست



86

69
توبه قیلیب حقه یانغان اعشق الراغ

اومچاخ اچيره تورت اریغ ده رشبيت بار
توبه قیلماي حقه یانمااکن اغفل الرغه

تار حلدده قاتیغ عذاب حسيت بار

70
اومچاخ ملکنی اومان قول الر توبه قیلسون

توبه قیلیب حرضيت غه یاوق بولسون
حور قصور غلمان ودلان خادم بولسون

الوان الوان کیار ترشیف خلعيت بار 

71
توبه قیلغان اعشق الرغه نوري ایرور

توين کوين صایم بولسه کونکيل یارور
قچان اولوب کوراک کریسه کوري کینکرور

اواغن ایذیم رحیم رمحن رمحيت بار

72
نماز روزه توبه اوزره باراغنالرغه

حق یویلغه کرییب قدم قویغانالرغه
اوشبو توبه برهل آنده باراغنالرغه

یارلقانمیش قول الر برالن صحبيت بار
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65
یمگویند »من طابلم«، اما در دهلاشان ذرهای نور وجود ندارد

اگر از طالب واقیع برپسید، ظاهر و باطنش گوهر است
رّسهاشان بر حق عیان است و خوراکشان صفا و نور است

  سخنان ارسالن بابایم را گوش فرادهید به عنوان ترّبک

66
صورتهاشان صویفنقش، اما از قیامت نیمترسند

از فسق و فجور و گناهان رم نیمکنند
تسبیِح ریا بر دست دارند، اما گریه نیمکنند و اشک نیمریزند

سخنان ارسالن بابایم را گوش فرادهید به عنوان ترّبک

67
اگر اکرهای واصالن را اجنام ندیه

اگر بدوِن پری بایش و ِورد و اوراد نداین
اگر استعانت نطلیب و داعی او را به دست نیاوری

بزراگِن خاص از چه سبب در حق تو داع کنند؟

68
داِم تزویر چیدی و خلق را از راه به درکردی

تشّیخ کردی و داّکِن ریا به راه انداخیت
خوشگذراین کردی و با شیطان روزاگر گذرانیدی

خداوند از چه سبب تو را الیق دیدارش بداند؟
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65 
طالب منی دیب ایتورالر کونکلیده یوق ذره نور

چنی طالب ين سورسنکزی اچيي تايش کوهردور
حقه عیان رسالري ییمیش الري صفا نور
ارسالن بابام سوزالرین ایشیتینکزی ترّبک

66
صورتالري صويف نقش قیامت دین قورقماس الر

فسق فجور حاصيل کناه الردین هورکماس الر
ریا تسبیح ایلکینده ییغالب یاشنی توکماس الر

ارسالن بابام سوزالرین ایشیتینکزی ترّبک

67
ایرانالرين قیلغان الرين قیالملسنک

پریسزی یوروب ورد اوراد بیالملاسنک
استعانت تیالب داع آالملسنک

خاص بزرک الر سیين نه دیب داع قیلسون

68
دام تزویر قویوب خلقين یودلین اوردونک

شیخ یلغ قیلیب ریا برهل دواکن قوردونک
عرشت قیلیب شیطان برهل دوران سوردونک

دیداریغه سیين نه دیب روا قیلسون
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61
ارسالن بابایم گفتند در طابلان )صوفیان( اخالیص وجود ندارد

چون پریت حارض باشد، دیگر چه نیازی به خرض و ایلاس داری؟
چون به سوی پری اگم بریمداری، »غوث الغیاث« را یاد مکن

سخنان ارسالن بابایم را گوش فرادهید به عنوان ترّبک

62
یم گویند: »طابلم«، واهلل باهلل ناانصافند

به ناحمرم ناگه یمکنند و در چشمانشان انصاف نیست
ماِل مردم یمخورند، چون دهلاشان صاف نیست

سخنان ارسالن بابایم را گوش فرادهید به عنوان ترّبک

63
یمگویند »خدمِت پری کردیم« و »طابلیم« و میدانداری یمکنند

حرام یمخورند و بایق را در کوهل بارِشان یمبرند
در چشمانشان نیَم وجود ندارد، اما وارد حلقه ]ذکر[ یمشوند

سخنان ارسالن بابایم را گوش فرادهید به عنوان ترّبک

64
یمگوید »ذاکرم«، زور یمزند، اما اشیک از چشمانش جاری نیمشود

در دهلاشان غیم نیست تا ناگه رسدرد بگریند
مکر و حیله یمکنند، خدا از اکرشان آاگه است

سخنان ارسالن بابایم را گوش فرادهید به عنوان ترّبک
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61
ارسالن بابام ایدیالر طالب الرده یوق اخالص

پریینک حارض بولغانده نه حاجت خرض و ایلاس
پریغه قدم قویغانده یاد ایتمه غوث الغیاث
ارسالن بابام سوزالرین ایشیتینکزی ترّبک

62
طالب منی دیب ایتورالر واهلل باهلل نا انصاف

ناحمرم غه باقارالر کوزالریده یوق انصاف
کیيش مالنی ییورالر چون دل الري ایماس صاف

ارسالن بابام سوزالرین ایشیتینکزی ترّبک

63
پری خدمتنی قیدلوق دیب طالب منی دیب یورارالر

یییب حرام حریش ين کوبلاریغه اورارالر
کوزالریده نيم یوق حلقه اچيره کریارالر

ارسالن بابام سوزالرین ایشیتینکزی ترّبک

64
ذاکر منی دیب زور اورار چیقماس کوزیدین یايش

دل الریده غيم یوق ناگه آغریغاي بايش
مکر و حیله قیلورالر معلوم خداغه ایيش
ارسالن بابام سوزالرین ایشیتینکزی ترّبک 
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57
اکِر جان دادن دشوار است، آسانش گردان ای جّبار!
غری از تو غمخواری نیست، چه باید بکنم خدایا؟
چون جانم از تن جدا شد و تنم در این جهان ماند

چون نعشم را بر روی ختت غّساخلانه قرار دادند، چه باید بکنم خدایا؟

58
چون اعجزانه در قرب فروُخفتم و فرشتاگن آمدند

چون »من رّبک« پرسیدند، چه باید بکنم خدایا؟
چون مرا در قرب فروگذاشتند و هفت قدم دور شدند

چون پرسشگران آمدند، چه باید بکنم خدایا؟

59
چون »من رّبک« گفتند و ایستادند، آن دم، روِز سیاه من است

چون گفتند پرورداگرت کیست، چه باید بکنم خدایا؟
ای قول )بنده( خواجه امحد، تو بندهای، ]ویلک[ در دسِت نفس رشمندهای

چون روز حمرش فرارسد، چه باید بکنم خدایا؟

60
چه خوش! سخناِن نیکویم از غیب رسید به عنوان ترّبک

ای طالب )سالک( اگر خوایه اعشق شوی، کمرت را در ریاضت دوتا کن
شبها خمواب و به جای اشک، خون گریه کن

سخنان ارسالن بابایم را گوش فرادهید به عنوان ترّبک
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57
جان بریمک ایيش دشوار آسان قیلغیل یا جّبار
سندین اوزاک یوق غمخوار نه قیلغایمن خدایا

جانیم جدا بولغانده تنیم مونده قالغانده
ختته اوزره آلغانده نه قیلغایمن خدایا

58
اعجز بولوب یاتقانده فرشته الر کریاکنده

من ربک دیب سوراکنده نه قیلغایمن خدایا
ایلتیب کوراک قویغانده یيت قدم یانغانده

سورغوچي الر کریاکنده نه قیلغایمن خدایا

59
من رّبک دیب توراغنده قرا کوندور اوشنده

ربینک کمدور دیکانده نه قیلغایمن خدایا
قول خواجه امحد سن بنده نفس ایلکیده رشمنده

حمرش کوين بولغانده نه قیلغایمن خدایا

60
خوش اغیب دین یتوشيت خیيش سوزوم ترّبک

اعشق بولسنک اي طالب ریاضت ده بیلینک بوک
تون کیچه الر اوخالماي یاش اورين غه قانینک توک

ارسالن بابام سوزالرین ایشیتینکزی ترّبک
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53
دوزخ گوید: من فراترم، افراِد یبنماز در من هستند

بر گردِن افراِد یبنماز مار و عقرب قرار دارد
بهشت گوید: من فراترم، مشاهده دیدار در من اماکنپذیر است

رمحاین رحیم نام وجود دارد برای نشان دادن رُخسارش
آناگه دوزخ در دم ایستاد، از بهشت عذر خواست

قول )بنده( خواجه امحد از کجا بداند؟ یزداین آاگهکننده وجود دارد

54
از برای دنیا غم خمور، غری از حق چزیی مگو

مال دیگران خمور، بر رِس ]پُِل[ رصاط گرفتارت یمسازد، ها!
اهل و عیال و برادر هیچ کس همراهت خنواهد بود

مردانه باش، غریبوَش، عمرت چون باد یمگذرد، ها!

55
دل به دنیا نسرپدهاند و به حرام نیااغزیدهاند

اعشقاِن حق از خالیق گذر کردهاند
حاکمان حراخموار، آناین که رشوت گرفته و خوردهاند

انگشِت خود را اگز گرفته و ترسیده و مات و مبهوت ماندهاند

56
چون عمرم به رس رسد، چه باید بکنم خدایا؟

چون فرشته مرگ به رساغم آید، چه باید بکنم خدایا؟
از ترِس جان دادن و از زخِم عزرائیل

اگر شفقت و مهرباین تو نباشد، چه باید بکنم خدایا؟
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53
دوزخ ایتور من ارتوق يب نمازالر منده بار
يب نمازالر بویين ده ییالن بیالن چیان بار

بهشت ایتور من آرتوق دیدار کؤرمک منده بار
دیداریين کورساتورغه رحیم آتلیغ رمحن بار

دوزخ انده تیک توردي بهشت عذریين ایدي
قول خواجه امحد نه بیدلي بیدلور کوچي یزدان بار

54
دنیا اوچون غم یمه حقدین اوزاکين دیمه

کيش مايل ين ییمه رصاط اوزره توتارا
اهل عیال قرینداش هیچکیم بوملایدور یودلاش
مردانه بول غریب باش عمرینک یدلیک اوتارا

55
کونکل بریماي دنیاغه رشوع قیلماي حرام غه

حقين سویکان اعشق الر خالیقدین کیچمیشالر
حرام یکان حاکم الر رشوت آیلب یکانالر

اوز بارماقنی تیشالبان قورقوب توروب قاملیشالر

56
عمریم آخر بولغانده نه قیلغایمن خدایا

جان آلغوچي کیلاکندا نه قیلغایمن خدایا
جان بریمک ين وهمدین عزرائیل ین زخيم دین

شفقت بوملسه سندین نه قیلغایمن خدایا
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49
دوزخ گوید: من فراترم، بنداگِن خبیل در من هستند

بر گردِن خبیالن زجنریی از آتش قرار دارد
بهشت گوید: من فراترم، پیامربان در من هستند

پیِش روی پیامربان نزی کوثر و حوران و غلمان قرار دارد

50
دوزخ گوید: من فراترم، ترسا و یهود در من هستند

پیِش روی یهود و ترسا نزی انواع عذابهای سوزان قرار دارد
بهشت گوید: من فراترم، بنداگِن مؤمن در من هستند

پیِش روی مؤمنان نزی انواع نعمتهای رناگرنگ قرار دارد

51
دوزخ گوید: من فراترم، بنداگِن ظالم در من هستند

زهر و زّقوم برای دادن به ظاملان در من دوچندان است
بهشت گوید: من فراترم، بنداگِن اعلم در من هستند

در دِل اعملان آیت و حدیث و قرآن وجود دارد

52
دوزخ گوید: من فراترم، منافقان در من هستند

بر گردن منافقان حلقهای از آتش قرار دارد
بهشت گوید: من فراترم، بنداگِن ذاکر در من هستند

در دِل ذاکران ذکر خداونِد سبحان وجود دارد
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49
دوزخ ایتور من آرتوق خبیل قول الر منده بار
خبیل الرين بویين ده اوتلوغ زجنری کشان بار

بهشت ایتور من آرتوق پیغمربالر منده بار
پیغمربالر آدلیده کوثر حور و غلمان بار

50
دوزخ ایتور من آرتوق ترسا جهود منده بار

جهود ترسا آدلیده تورلوک عذاب سوزان بار
بهشت ایتور من آرتوق مؤمن قول الر منده بار

مؤمن الرين آدلیده تورلوک نعمت الوان بار

51
دوزخ ایتور من آرتوق ظالم قول الر منده بار

ظالم الراک بریوراک زهر زقوم چندان بار
بهشت ایتور من آرتوق اعلم قول الر منده بار
اعلم الرين کونکيل ده آیت حدیث قرآن بار

52
دوزخ ایتور من آرتوق منافقالر منده بار
منافق الربویين ده اوتدین اشلک کشان بار

بهشت ایتور من آرتوق ذاکر قول الر منده بار
ذاکرالرين کونکيل ده ذکر الليه سبحان بار
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45
اعشقاِن متحرّی در عوالِم هجدههزاراگنه

اعشقاین که چراغ معشوق را نیافتند و دچار رسسام شدند
هر دم رسشان را یمگردانند و چشم بر مردم یمدوزند

اعشقاین که »هو هو«گویان به وجد یمآیند و گریان یمشوند

46
سوختهاند و خاکسرت شدهاند، بلبِل ]باِغ[ عشق شدهاند

هر که را دیدهاند بندهاش گشتهاند، مرداِن اعشق
خاکِ ره شدهاند، سینههاشان چاک گشته

ذکرشان را گفته و پاک شدهاند، اعشقاِن ناالن

47
اگر عّزت و اکرام قرآن را به جا نیاوردم

اگر یبادیب و یبپروایی از من رَسزد عفو کن
خطای بندهای چون من در پیشاگهِ تو بسیار است

اگر خطاهایی که مایه روسیایه است از من رس زد عفو کن

48
میان بهشت و دوزخ چننی مباحثهای دریمگرید:

دوزخ گوید: من از تو فراترم، فرعون و هامان در من هستند
بهشت گوید: چه یمگویی؟ ندانسته سخن یمگویی

اگر فرعون در تو باشد، یوسِف کنعان نزی در من است
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45
اون سیکز مینک اعملده حریان بولغان اعشقالر

تابماي معشوق چراغنی رسسان بولغان اعشقالر
هردم بايش اورگولوب کوزي خلقه تیلمروب

هو هو تیو جورکولوب کریان بولغان اعشقالر 

46
کویوب یانوب لک بولغان عشقیده بلبل بولغان

کیمين کورسه قول بولغان مردان بولغان اعشقالر
یول اوستیده خاک بولغان سینه الري چاک بولغان

ذکرین ایتیب پاک بولغان ناالن بولغان اعشقالر

47
عزت اکرام قرآن ين جبا کیلتورمسام

يب ادب یلک يب ابایلغ میندین اوتسه عفو قیل
حرضتینکده من کيب قولين خطايس کوب ایرور
رو سیاه یلک هر خطاالر میندین اوتسه عفو قیل

48
بهشت دوزخ تالشور تالشمقده بیان بار

دوزخ ایتور من آرتوق منده فرعون هامان بار
بهشت ایتور نه دیرسنی سؤزين بیلماي ایتورسنی

سینده فرعون بولسه منده یوسف کنعان بار
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41
اغفالن در یپِ دنیا هستند و اعقالن در یپِ ُعقیب

واعظان در یپِ منرب هستند و من خواهان تو هستم
نامم خواجه امحد است و روز و شب آتشم سوزان است

ای امیدم در دو جهان! من خواهان تو هستم

42
تعایل اهلل! عشقش را به اعشقان ارزاین داشت
شاکر شدم و آتش به جانم افتاد و سوختم من
دو جهان در نظرم ]به اندازه[ دانه خشخاش

نریزید، تنها به حق مهر ورزیدم

43
»قل هو اهلل، سبحان اهلل« تازیانه دین

روزه، نماز، تسبیح و تهلیل، فرستاده حق
پرِی مغان رهرب و راهنمای طابلان

دستم بگری و به راه آور، »انت اهلادی«

44
اگر پرِی مغان نظری کند، چارهساز یمشود

هوا و هوس و خودپسندی از میان بریمخزید
بعد از آن شیطاِن لعنی از تو جدا یمشود

]چننی فردی[ در قرِب تنگ در حایل که رسشار از ایمان است خواهد خوابید
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41
اغفل الراک دنیا کریاک اعقل الرغه عقيب کریاک
واعظ الرغه منرب کریاک میناک سینوق کرکسن

خواجه امحد منم آتم توين کوين ینار اوتم
ایکي جهانده امیدیم میناک سینوق کرکسن

 
42

تعايل اهلل اعشق الراک بریدي عشقنی
شاکر بولوب اورتاب یانیب کویدوم منا
ایکي اعلم کوزالریمغه خشخاش دانه

کورونمدي یالغوز حقين سویدوم منا 

43
قل هو اهلل سبحان اهلل دین قمچي يس
روزه نماز تسبیح تهلیل حق ایلچي يس

پری مغان طالب الرين یول باشچي يس
قولوم توتوب یولغه سالکیل انت اهلادي 

44
پری مغان نظر قیلسه بریاکي دوا

هاي هوس ما و من یلک بولغاي ادا
آندین سونکره شیطان لعنی سیندین جدا

تار حلدده ایمان برالن یايت بولغاي 
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37
در این راهها خواری و زاری به اکر یمآید
تسبیح و تهلیل و نماز و روزه یبتأثری است

خدا و رسول از فرِد دروغگو بزیار است
چه یمشود اگر نمازهای دروغنی و ریااکرانه را ترک کنم

38
از تِه دل نماز خبوان تا خدا بداند

در میان خلق رسوا شو تا اعلم خبندد
بسان خاک خوار شو تا نَفست بمرید

چه یمشد اگر هّمیت دیه تا بر نفسم اغلب آیم و گریه کنم

39
روزه بگری و نماز خبوان و توبه کن
سحراگهان برخزی و بندیگ اهلل کن

خدمِت مشایخ را تمام کن
چننی بنداگین رُخسار حق را خواهند دید

40
آاگه باشید که »الکذاب ال اُّمیت« گفت حمّمد

قوِم دروغگویان را از اّمت خود برنیمشمرد حمّمد
بندهای را که بر رصاط مستقیم اگم بریمدارد و در یپ راهِ حق است
بندهای را که بر راه راست اگم بریمدارد »اّمت« خود یمنامید حمّمد
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37
بو یول الرده خواریلق زاریلق دراکر ایرمیش

تسبیح تهلیل روزه نماز بیاکر ایرمیش
یالغاچنیدین خدا رسول بزیار ایرمیش

یالغان نماز ریاالرين تاشالسام منی

38
چنی کونکل ده نماز قیلغیل خدا بیلسون

خلق اچينده رسوا بولغیل اعلم کولسون
تفراق صفت خاریلق تارتقیل نفسنک اولسون

همت بریسنک نفسیم ییغیب یغالسام منی

39
روزه توتوب نماز اوقوب توبه قیلغان

سحر توروب اهلل تیو قولوق قیلغان
مشایخ الر خدميت ين تمام قیلغان

آنداغ قول الر حق دیدارین کورار ایرمیش

40
الکذاب ال اميت دیدي بیلینک حمّمد

یالغاچني الر قويم ين اّمت دیمس حمّمد
توغري یوراکن قویلين حقين ایزالب یويل ين

راست یوراکن قویلين امت دیکاي حمّمد
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33
آنان را که شب و روز نیمخوابند و ذکِر »هو« یمگویند

به همراه مالیک بر باالی عرش دیدم
نیکواکران و سخاوتمندان و به دستآورنداگن دِل یتیمان را

به همراه چهار یار بر لِب کوثر دیدم

34
در میان مردِم دنیاپرستمان سخاویت وجود ندارد

در میان پادشاهان و وزیران عدالیت وجود ندارد
در داعی درویشان اجابیت وجود ندارد

انواع بال بر رس مردم بارید، ای دوستان!

35
رسول گفت: ای اصحاب سکوت اختیار کنید

رهسپار آخرتیم، آاگه باشید
روزه بگریید، نماز خبوانید، زاکت دهید

برای رهانیدن خویشنت از جهنم

36
فرِد جاهل قدر و ارزش نماز را از کجا بداند؟

در هر نماز، ایمان از نو تازه یمشود
چون ندای »الصلوه« برخزید، اغفل رسش را بریمگرداند و یمخوابد

از روی غفلت عمِر خود را به باد یمفروشد
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33 
توين کوين اوخالماي هو ذکریين ایتقانالر

مالئک الر همرايه عرشين اوستیده کوردوم
خری سخا قیلغانالر یتیم کونکلنی آلغانالر

چهار یارالر همرايه کوثر بلنده کوردوم

34
اهل دنیا خلقمزیده سخاوت یوق

پادشاه الرده وزیرالرده عدالت یوق
درویشالرين داعسیده اجابت یوق

تورلوک بال خلق اوستیغه یاغدي دوستالر

35
رسول ایدي صحابه الر حبیل بولونک
آخرت قه اوالندوق سزیانوق بیلینک

روزه توتونک نماز اوقونک زکوة بریینک
جهنمدین اوزين آزاد قیلماق اوچون

36
جاهل کیيش نماز قدرین قاچان بیلور

هر نمازده ایمان باشدین تازه بولور
صلوة دیسه اغفل باشنی بوراکب اویور

اغفل یلق دین عمرین ییل اک ساتار بولغاي
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29
اگر اعقیل دل ِغریبان به دست آور

همچون مصطیف در میان مردم بگرد و یتیمان را جبو
از بدجنساِن دنیاپرست رویگردان شو

رویگردان شدم، دریا شدم، لربیز شدم من

30
هر که جویای حال ُغربا و فقرا و یتیمان شود

پرورداگر از آن بنده رایض یمشود
ای یبخرب تو یک سبب هسیت، او خود بنداگنش را  نگه یمدارد

پنِد حق تعایل و مصطیف را شنیدم و گفتم من

31
حمّمد گفت: هرکیس که یتیم است

بدانید که او از خواّص اّمِت من است
اگر یتییم دیدید او را اذیت نکنید

اگر غرییب دیدید او را اندوهگنی مسازید

32
شبزندهدار و بسیار تالوتکننده است حمّمد

نسبت به غریبان و یتیمان بامرّوت است حمّمد
هدایتگِر گمراهاِن راه گمکرده است حمّمد

برآورنده نیازهای حمتاجان است حمّمد
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29
اعقل ایرسنک غریب الرين کونکلنی آوهل

مصطيف دیک ایل ين کزییب یتیم اکوهل
دنیا پرست ناجنس الردین بویون تاوهل
بویون تاوالب دریا بولوب تاشتیم منا

30
غریب فقری یتیم الرين هر کیم سورار

رايض بولور اول بنده دین پرورداکر
اي يب خرب سن بری سبب اوزي ارسار

حق مصطيف پندین ایشتیب ایدیم منا

31
حمّمد ایدیالر هر کیم یتیم دور

بیلینک الر اول میين خاص امتیم دور
یتیم ين کورسنکزی آغریتمنکزیالر

غریب ين کورسنکزی داغ ایتمنکزیالر

32
تونالر یاتیب ایومس تالوت یلغ حمّمد

غریب بریهل یتیم غه مرّوت یلغ حمّمد
یودلین آزاغن گمراه غه هدایت یلغ حمّمد
مهم توشسه هر کیماک کفایت یلغ حمّمد
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25
درِد عشق را بر یبدردها نیمتوان اظهار کرد

این راهها گردنه بسیار دارند، نیمتوان از آنها گذر کرد
گوهِر عشق را به هر نامردی نیمتوان فروخت

یبخربان قدِر عشق را نیمدانند

26
مبتالی عشق شدی، به آتش افتادی، سوخیت و ُمردی

پروانهوش از جان گذشیت و اَخگر گشیت
پُر از درد شدی، از غم پژمرده گشیت و دیوانه شدی

اگر از درد عشق پریس، هرگز درمان ندارد

27
زاهد مشو، اعبد مشو، اعشق شو

حمنت کش و در راه عشق صادق باش
نَفست را رسکوب کن و الیق دراگهش شو
حمرومان از عشق نه جاین دارند و نه ایماین

28
ادب از یاران کوچک و بزرگ رخت بربَست

حیا از جوانان و دخرتان و زنان رخت بربَست
»احلیاء من االیمان« گفت رسول

این قوم یبحیا مایه شگفیت شد، ای دوستان!
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25
عشق دردیين يب دردالراک ایتیب بوملاس

بو یول الرين عقبه يس کوب اوتوب بوملاس
عشق کوهرین هر نامرداک ساتیب بوملاس

يب خربالر عشق قدریين بیلاکين یوق

26
عشقه توشتونک اوتقه توشتونک کویوب اودلونک

پروانه دیک جاندین کیچیب اخکر بودلونک
درداک تودلونک غم اک تودلونک تیلبه بودلونک

عشق دردیين سورسنک هرکز درماين یوق

27
زاهد بومله اعبد بومله اعشق بولکیل

حمنت تارتیب عشق یویلده صادق بولکیل
نفسين تیفیب دراکيه غه الیق بولکیل

عشق سزیالرين هم جاين یوق ایماين یوق

28
اولوغ کیچیک یارانالردین ادب کیيت

قزی و ضعیف جوانالردین حیا کیيت
احلیاء من االیمان دیب رسول ایيت

حیاسزی قوم عجایب الر بودلي دوستالر
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21
پرورداگِر بسیار توانا، یاگنه من و هسیِت من

دستم بگری و به راه آور، »انت اهلادی«
خداونِد بزرگ و رمحان و جّباِر من

دستم بگری و به راه آور، »انت اهلادی«

22
ذکِر »انت اهلادی« و »انت احلق« در دل ]باید باشد[

نادان نیمداند، فقط ذکر را در ظاهر به زبان یمآورد
شیِخ زمان که »من من« یمگفت، در آب و لگ ]است[

دستم بگری و به راه آور، »انت اهلادی«

23
ذکِر »انت اهلادی« و »انت احلق« ذکری بزرگ است

کیس که ذکر حق را ورد خود سازد دلشکسته است
کیس که ورد نگوید و گوید »شیخم«، جایش جهنم است

دستم بگری و به راه آور، »انت اهلادی«

24
آناین که راحت خود را ترک گفته و از رنج بردِن جانشان ذلت یمبرند

آناین که سحراگهان بر خود سخت یمگریند و تالش یمکنند
آناین که هواهای نفساین و خودپسندی را سنگسار یمکنند

اعشقان واقیع آنهایند و هرگز دروغ نیمگویند
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21
خوش قدرتلیغ پرورداکر بری و باریم

قولوم توتوب یولغه سالکیل انت اهلادي
ذايت اولوغ رمحن ایکام هم جباریم

قولوم توتوب یولغه سالکیل انت اهلادي

22
انت اهلادي انت احلق ين ذکري ددله

بیلماس نادان ذکرین ایتیب ظاهر تیدله
منی منی دیکان شیخ زمان آب و گیدله
قولوم توتوب یولغه سالکیل انت اهلادي

23
انت اهلادي انت احلق ين ذکري اولوغ

حق ذکریين ورد ایالاکن کونکیل سنوغ
ورد ایالمای شیخ منی دیسه جايي تموغ

قولوم توتوب یولغه سالکیل انت اهلادي

24
راحت تاشالب جان حمنتنی خوشالاکنالر

سحرالرده جاننی قیناب اشالاکنالر
هاي هوس ما و منی ين تاشالاکنالر

چنی اعشق دور هرکز آين یالغاين یوق
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17
حلقه هو تشکیل شد، ای درویشان بیایید
سفره حق گشوده شد، از آن بهره برگریید

با خواندِن علِم قال، با دست یافنت بر علِم حال
با فرو رفنت در نیسیت، از هسیتها برگریید

18
چه شریین است یاِد حق، سحراگهان

اسِم»هو« از عسل شریینتر است، سحراگهان
آنان که به هناگم سحر بریمخزیند و جان خود را فدا یمکنند

در آتش عشق یمسوزند، سحراگهان

19
بنده اعیص و جفاپیشهات به دراگهت آمد

دستم بگری و به راه آور، »انت اهلادی«
ای قادر توانا! گریستم و به باراگهت آمدم

دستم بگری و به راه آور، »انت اهلادی«

20
گناهم بسیار و از حّد گذشت
روز قیامت مرا رشمنده مساز

چون رس بر بالنی بگذارم و جان از بدنم خارج شود
چون تنم در قرب گذاشته شود و آجنا قرار گرید

به هناگم عبور از گذراگیه به نام رصاط 
روز قیامت مرا رشمنده مساز
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17
هو حلقه يس قورودلي اي درویشالر کیلینک الر

حق سفره يس یایدلي آندین اولوش آیلنک الر
قال علمين اوقوبان حال عليم اک ییتیبان

یوقلوق اچيره یاتیبان باریلق الردین آیلنک الر

18
نه خوش تاتلیق حق یادي سحر وقيت بولغانده

بادلین سچوک هو آيت سحر وقيت بولغانده
سحر وقيت توراغنالر جاننی فدا قیلغانالر

عشق اوتیده کویکانالر سحر وقيت بولغانده

19
اعيص جايف قلونک کیدلي دراکهنک اک

قولوم توتوب یولغه سالکیل انت اهلادي
ایرک یلک قادر ییغالب کیدلیم باراکهنک اک

قولوم توتوب یولغه سالکیل انت اهلادي

20
کناهم باره باره حدین آشيت

قیامت کون میين رشمنده قیلمه
باشیم یاستوقده و جانیم کیرتده

تنیم باریب حلد اچيره یتارده
رصاط اتلیق کذاراکه دین اوتارده
قیامت کون میين رشمنده قیلمه
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13
یم گوید »اعمِلم«، کتاب یمخواند، اّما معنایش را نیمخواند

معنای بسیاری از آیات را هرگز نیمداند
تکرب و خودپسندیاش هیچ تناسیب با دین ندارد

او اعلم نیست، جاهل است، ای دوستان!

14
مرشِد بدون ارادت و اجازت وجود ندارد
اینان راههای طریقت را هرگز نیمدانند

مبتدع هستند و الیق ارادت ورزیدن نیستند
باید از چننی افرادی بسیار دوری گُزید

15
بدانید که یبشک این دنیا همه مردمان را رایه یمکند، ها!

به مال و ثروتت اعتمادی نداشته باش، روزی از دستت یمرود، ها!
پدر و مادر و برادرت کجا رفتند؟ اندیشه کن

اسِب چوبنِی چهارپا روزی نصیِب تو نزی یمشود، ها!

16
ای دوستانم! اگر بمریم نیمدانم بر رسم چه خواهد آمد

اگر وارِد گور شوم و خبوابم، نیمدانم بر رسم چه خواهد آمد
اگر مرا در قرب بگذارند و یب آنکه به پشِت رِس خود ناگه کنند برگردند

از من سؤال و پرسش کنند، نیمدانم بر رسم چه خواهد آمد
ای قول )بنده( امحد! تو امروز شبانه روز عبادت کن

نگو که عمرم دراز است، نیمدانم بر رسم چه خواهد آمد
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13
اعلم منی دیب کتاب اوقور معين اوقماس
کوب آیت نینک معین سیین هرکز بیلماس

تکرب من من یلک ین دیین توتماس
اعلم ایرماس جاهل تورور دوستالریما

14
ارادت سزی اجازت سزی مرشد بوملاس

طریقتنینک یول الریين هرکز بیلماس
مبتدع دور ارادت اک الیق ایرماس

آنداغ الردین یراغ یراغ قامچاق کریاک

15
بیشک بیلنک بو دنیا برچه خلقدین اوتارا

اینانمکیل مایلناک بر کون قودلین کیتارا
آتا آنا قرینداش قیان کیيت فکر قیل

تورت آیاغلیغ چوبنی آط بر کون سناک یتارا

16
اي دوستالریم اولسام منی بیلمام که حایلم نه بولور

کورکه کرییب یاتسام منی بیلمام که حالم نه بولور
ایلتیب حلداک قویسه الر ارقه غه باقماي یانسه الر

سوروغ سؤایلم سورسه الر بلمام که حایلم نه بولور

اي قول امحد سنی بوکون قیلغیل عبادت تون کون
دیما کیل عمروم دور اوزون بیلمام که حایلم نه بولور
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9
رسول جویای احوال غریبان و فقریان و یتیمان شد

آن شب به معراج رفت و دیداِر حق مشاهده کرد
چون برگشت جویای احوال غریبان و فقریان شد

من در جستجوی نشاِن غریبان در این راه قدم برداشتم

10
سّنت این است حیت اکفر را هم آزار مده

خداوند از سنگدِل دلآزار بزیار است
خدا شاهد است که »سّجنی« جایاگه چننی بندهای است

این سخن از دانایان شنیندم و گفتم من

11
ای دل! گناه کردی و هرگز پشیمان نشدی

صویفام گفیت و الف زدی، اّما طالِب جانان نشدی
حیف! عمرت سرپی شد اما یک حلظه گریان نشدی

صویفنقش شدی، اّما هرگز مسلمان نشدی

12
ها معین انا احلق را ندانستند

ّ
مال

حق )خداوند( علِم حال را برای اهِل قال مناسب ندید
روایتها نوشته شدند، اما حاِل او را ندانستند

ولّی چون منصور را به دار آوخیتند



56

9
غریب فقری یتیم الرين رسول سوردي

اوشال توين معراج چیقیب دیدار کوردي
قایتیب توشوب غریب فقری حالنی سوردي

غریب الرين ایزین ایزالب توشتوم منا

10
سنت ایرمیش اکفر بولسه بریمه آزار
کونکيل قاتیغ دل آزاردین خدا بزیار

اهلل حيق آنداغ قل غه سّجنی طیار
داناالردین ایشتیب بو سوز ایدیم منا

11
اي کونکل قیدلینک کناه هرکز پشیمان بوملادینک

صويف منی دیب الف اوروب طالب جانان بوملادینک
حیف عمرونک اويت بری حلظه کریان بوملادینک

صويف نقش بودلونک ويل هرکز مسلمان بوملادینک

12
بیلمادیالر مالالر انا احلق ين معين سنی

قال اهيل اک حال علمنی حق کورمدي مناسب
روایت الر بیتیدلي حالنی آين بیلمادي

منصور دیک اویلاين قویدیالر دارغه آسیب
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5
دروِد بسیار از ما یا مصطیف حمّمد!

حتّیات یبشمار یا مصطیف حمّمد!
آنان که از اّمِت اویند و شفاعتش را دریافت کردهاند

آنان اهل بهشتند، یا مصطیف حمّمد!

6
آن که به حمض دیدن ایمان آورد ابابکر صدیق است

آن که فرادست بود و پایداری کرد، ابابکر صدیق است
یار دوم عمِر باعدالت )اعدل( است

آنکه در ایمان یار و همراه بود عمِر باعدالت است

7
یار سّوم عثماِن باحیا است 

آن که در هر َنَفیس یار و همراه بود عثماِن باحیا است
یار چهارم شرِی خدا یلع است

آن که در معراج هم یار و همراه بود شرِی خدا یلع است

8
هر کجا دلشکستهای دیدی مرهم او شو

هراگه مظلویم در راه ماند همدم او شو
روز حمرش به دراگهش حَمَرم شو

از مردمان خودخواه و خودپسند دوری گزیدم من
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5 
بزیدن درود بسیار یا مصطيف حمّمد

حتیات يب شمار یا مصطيف حمّمد
امتیدین بولغانالر شفاعتنی قولغانالر
اهل بهشت بولغانالر یا مصطيف حمّمد

6
کوراکن زمان اینانکان ابابکر صدیق دور
اوستون یولوب تیانکان ابابکر صدیق دور
ایکنچي يس یار بولغان عدالت یلغ عمردور

مؤمن یلغ ده یار بولغان عدالت یلغ عمردور

7
اوچونيج دوسيت یار بولغان عثمان با حیادور

هر نفس ده یار بولغان عثمان با حیادور
تورتوچني يس یار بولغان شری خدا يلع دور
هم معراجده یار بولغان شری خدا يلع دور

8
قیده کورسنک کونکيل سنوق مرهم بولغیل

انداغ مظلوم یودله قالسه همدم بولغیل
روز حمرش دراکيه اک حمرم بولغیل

ما و من یلک خالیقدن قاچتیم منا
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1
عشق تو مرا شیدا و رسوای مجله اعلم کرد

شب و روز اندیشهام تو هسیت، من خواهان تو هستم
نه یمخواهم وارد بهشت شوم و آجنا جوالن دهم ، نه به حوریان نظر افکنم

این و آن به چه اکرم آید، من خواهان تو هستم

2
قول )بنده( خواجه امحد! زاهد مشو، اعشق شو

در این راهها یبباک و تنها مرو، صادق باش
یلیل و جمنون، فرهاد و شریین، وامق شو

تا اعشق نشوی رخسار حق را خنوایه دید

3
حمّمد! رسور هجدههزار اعلم
حمّمد! رهرب یسهزار صحابه

حمّمد! قانع در برابر برهنیگ و گرسنیگ
حمّمد! شافِع اّمِت اعیص و جفاپیشه

4
هر کیس »اّمتم« گوید و اکر رسول را فرو نگذارد

روز شفاعت که فرارسد، حمّمد او را حمروم نگذارد
اّمیت را که به سخن خدای تعایل و سّنت رسول هلل
ایمان نداشته باشد، »اّمت« خطاب نیمکند حمّمد
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1
عشقنک قیدلي شیدا میين مجله اعلم بیدلي میين

قایغوم سینسنی توين کوين میناک سینوق کرکسن
اومچاخ کرم جوالن قیالم نه حورالرغه نظر قیالم

آين موين منی نه قیالم میناک سینوق کرکسن

2
قول خواجه امحد زاهد بومله اعشق بولکیل

بو یول الرده يب باک یورمه صادق بولکیل
یليل جمنون فرهاد شریین وامق بولکیل

اعشق بوملاي حق دیدارین کورسه بوملاس

3
اون سیکزی مینک اعملغه رسور بولغان حمّمد

اوتوزاوچ مینک اصحاب غه رهرب بولغان حمّمد
یالنکاچ آچلیق غه قناعت یلغ حمّمد
اعيص جايف امت غه شفاعت یلغ حمّمد

4
هر کیم اّمت من دیسه رسول ایشنی قویمسه

شفاعت کوين بولسه حمروم قویمس حمّمد
تنکري تعايل سوزین رسول اهلل سنتنی

اینانمااکن امتنی امت دیمس حمّمد



حکمتها
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نام  با  از تریک جغتایی به تریک عثماین ترمجه و  متأخر عثماین، بریخ حکمتها را 
ترمجه دیوان امحد یسوی )استانبول 1327( منترش کرده است. این نزی نشان یمدهد 
که امحد یسوی حیت در رسزمیین با فاصله چند هزار کیلومرتی از آسیای میانه هم 

فراموش نشده و از افاکر و اندیشههایش سود برده شده است. 

اشعار یسوی که به سبک حکمت رسوده شدهاند، همانطور که در طول اعصار در 
دشتهای قزاق بازتاب یافته، در روستاهای ازبک و چادرهای قرقزی نزی خوانده 
شدهاند. ازبکها به کساین که در »چاخیانه«ها حکمتهای یسوی را یمخواندند 
»یسویخوان« یمگفتند. این حکمتها به ویژه در وادِی فراغنه در میان زنان نزی 
دیوان  )شامل  باقراغن  کتاب  قرقزیها  که  یمدانیم  همچننی  است.  یمشده  خوانده 
باور  این  یمکردهاند.  قرائت  خود  فرزندان  برای  را  آتا(  حکیم  اشعار  و  حکمت 
اعمیانه که در روز قیامت و در پل رصاط، امحد یسوی به قرقزیها کمک خواهد 
کرد، نشاندهنده تاثری طریقت یسویه بر مردم قرقزی است. اینکه امروزه عروس و 
دامادهای در رشف ازدواج در شهر ترکستان )نام جدیِد شهر ییس( به مقربه امحد 
یسوی یمآیند و داع یمخوانند، نشاندهنده مزیان تاثریگذاری این انسان صاحبدل 

در طول سده هاست. 



45

خلیفه نزی انتظار یمرفت به تربیت معنوی افراد برپدازد و مراقب افتادن آنها در 
دام نفس باشد. به مریدی که مراتب تربیت صوفیانه را به پایان نیمبُرد، خالفت 
داده نیمشد. بعد از سرپی کردن این مراحل نزی برای آزمودن اینکه در درونش 
خربی از کرب مانده است و یا نه، اگیه سبدی به گردنش آوخیته یمشد و خواسته 
یمشد تا مدیت به گدایی برپدازد. خلیفهای که عصا دریافت یمکرد الزم بود صاحب 
باشد و داع بر خواجه امحد یسوی، پری طریقت یسویه، را  فضایل متعایل اخالیق 

فراموش نکند.

خدمت

فصل سوم حدائق العارفنی تأیلف خواجه اسحاق بن اسماعیل آتا درباره شیخ و 
شیخوخت است. در فصل مذکور عبارایت همچون »شیخوخت، دعوت خلق به حق 
آتا  اسماعیل  از  به چشم یمخورد.  انسانهاست«  همه  با  دلسوزانه  »رفتار  و  است« 
پرسیدهاند: تعداد راههایی که خلق را به حق تعایل یمرساند چند است؟ اینگونه 
اما رایه  تمام ذرات موجود در هسیت راه وجود دارد.  تعداد  »به  پاسخ داده است: 
نزدیکتر و بهرت از آسوده خاطر ساخنت مسلماین و مفید بودن برای او وجود ندارد«. 

خملص سخن آنکه خواجه امحد یسوی یکی از دوستان خداست که با اشعار، 
اندیشهها و آثارش در گسرتش اسالم، اخالق و معنویات در آسیای میانه نقیش 
بزسا داشته است. اشعاری که به سبک حکمت رسوده در کوتاه مدت به آناطویل 
نزی رسیده، زیرا شعری از یونس امره  با برگردان »بانا َسین گرک َسین« از نظر معنا 
اوق کرکسن« )من  »میناک سن  این شعر یسوی است:  مانند تکرار  به  و صورت 
خواهان تو هستم(. یمدانیم که در جغرافیای عثماین و به ویژه خانقاههای ازبکی 
متعلق به نقشبندیها، بریخ اشعار دیوان حکمت به صورت »الیه« خوانده یمشد. 
حایج حسن شکری افندی )متویف 1327 هجری(، از مشایخ نقشبندی ـ خادلی 
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روز،  چهل  پایان  در  یمکند.  پیدا  ادامه  شلک  بدین  و  روز  چهل  مدت  به  خلوت 
به  را  حیوانایت  و  یمشوند  خارج  خلوتخانه  از  بقیه  از  زودتر  آشزپخانه  متویلان 

عنوان قرباین ذبح یمکنند.

این حیوانات را مدفون یم سازند. گردن  این است که خون و استخوان  بر  رسم 
حیوانات قرباین شده کباب یمشود و به همراه آب و یا دوغ خنک به اهل خلوت 
داده یمشود. صوفیان آن شب را در خانه خود به اسرتاحت یمپردازند و روز بعد به 

هناگم نماِز صبح با خواندن داع و گفنت ذکر، پایان خلوت اعالم یمشود.

صحبت

اینچننی  اخالیق  و  صوفیانه  صحبت  اهمیت  بر  تأکید  برای  یسوی  مشایخ  بریخ 
گفتهاند: »یمشود قضای نماز را ادا کرد، اما قضای صحبت را نه«. آنان باور داشتند 
معنوی  آرامش  انسانها  قبیل  این  به  متعلق  اشیای  حیت  و  اغفل  انسانهای  که 
صوفیان را از بنی یمبرد. بنا بر رواییت خواجه امحد یسوی چون در صحبتش آن 
فیض و آرامش مورد نظر دست نداد به مریدان گفت تا خانقاه را برریس کنند؛ 
است.  کرده  فراموش  خانقاه  در  را  مردی اغفل عصایش  که  دیدند  چون گشتند 

چون عصا را به بریون منتقل کردند، اجنام صحبیت پرفیض اماکنپذیر شد.

خالفت

ارشاد خلق )خالفت(  اجازِت  برده،  پایان  به  را  تربیت صوفیانه خود  مریدی که 
دریافت یمکرد و خلیفه یمشد. در طریقت یسویه عصایی به عنوان نماد اجازت و 
خالفت از سوی شیخ به فرد هدیه داده یمشد. همانطور که چوپان با عصای خود 
از  یمدارد،  نگه  مصون  گرگها  خطر  از  را  آنها  و  یمکند  مراقبت  گوسفندان  از 
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به ذکر یمپردازند. 6. چهار  با گفنت »هو )چاک(، هو )چاک(«  افراد  و  بریمخزید 
رضب: گفنت ذکر »یح، آه آه آه، یح، هو؛ یح، آه آه، آه، یح، هو« است. عالوه بر این 

انواع ششاگنه ذکر، »ذکر کبوتر« هم وجود دارد که با گفنت »هو، هو« اجرا یمشود.

خلوت

خلوت به گوشهنشیین درویشان برای عبادت و تفکر گفته یمشود. خلوت یکی 
این طریقت، خلوت  از عنارص مهم تربیت صوفیانه در طریقت یسویه است. در 
دارای آداب و مراسم سنیّت خود است. بنابر اطالاعیت که حزیین در جواهر االبرار 
ذکر کرده، برخالف اعدت عمویم، خلوت در طریقت یسویه به شلک مجیع اجنام 
یمشود. مریداین که قرار است به خلوت بروند، با موافقت مرشد از یک روز قبل 
روزه یمگریند. یک روز قبل از خلوت و بعد از نماز صبح، مریدان ذکر و تکبریشان 
را بیشرت یمکنند. همان روز بعد از نماِز عرص تمام در و پنجره و تمام سوراخهای 
خلوتخانه بسته یمشود و مریدان تا غروِب آفتاب به ذکر و توبه مشغول یمشوند. 
بعد از نماِز مغرب برای افطار آِب گرم آورده یمشود و مریدان با آن روزههایشان را 
باز یمکنند و بعد از آن دیگر آیب داده نیمشود. در ادامه آِش خلوت که از ارزن سیاه 
خپته شده داده یمشود. بعد از آنکه تمام اهل خلوت از این آش خوردند، برای کم 
کردن حرارت ممکن است هندوانهای کوچک و یا دوغ نزی داده شود. بعد از غذا، 
آییت و یا آیایت از قرآن کریم خوانده یمشود. سپس اهل خلوت به صف یمایستند 
و سه بار تکبری یمگویند و بعد از آن یمنشینند و تا نیمههای شب به ذکر خداوند 
یمپردازند. در این میان اشعار دیین به نام »حکمت« خوانده یمشود و به دنبال آن 
رسها تراشیده یمشود و به سوی هر چهار سوی خلوتخانه تکبری فرستاده یمشود. 
بعد از این، مریدان به ذکر مشغول یمشوند و چون قندیل خاموش شد چند ساعیت 

اسرتاحت یمکنند و تعبری خوابهایی را که دیدهاند، از شیخ یمپرسند.
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ذکر

در طریقت یسویه به ذکری که به شلک مجیع و با صدای بلند اجنام یمشد »ذکر 
ارّه« یمگفتند. علت این نامگذاری هم آن بود که بعد از مراحل ابتدایی ذکر، دیگر 
بریون یمآمد.  ارّه  از حنجرهها صداهایی شبیه صدای  و  نامفهوم یمشدند  لکمات 
نقل است که اسماعیل آتا از مشایخ یسوی در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم 
درباره ذکر اینچننی گفته است: »همانطور که آهنگر آهن را در کوره یمگدازد و با 
پتک بر آن یمکوبد، مرید نزی باید قلبش را با پتکِ ذکِر هو کوبیده و تمزی کند«. 
برادر  درویش!  »ای  اینگونه یمگفت:  مریدش  به  ذکر  تلقنی  از  بعد  آتا  اسماعیل 
سزبرنگ  گنبدی  دنیا  این  کن  فرض  کن:  قبول  من  از  نصحییت  شدیم.  طریق 
است، فرض کن که در اعلم تنها تو هسیت و یکی نزی خدای تعایل. آن قدر ذکر 
بگو که بر اثر غلبه توحید، تنها خداوند بماند، تو از میان برخزی«. خواجه اسحاق 
بن اسماعیل آتا یمگوید که هر شیخ و مرشدی برای ذکر یکی از نامهای خداوند 
را ترجیح یمدهد، خواجه امحد یسوی دو اسم »اهلل« و »هو« را به مریدانش تلقنی 

یمکرد و اسماعیل آتا نزی ذکر »هو« را ترجیح یمداد.

از  تریک جغتایی،  زبان  به  و  رساهل ذکر حرضت سلطانالعارفنی، جمهولاملؤلف  در 
انواع ششاگنه ذکر یسوی سخن به میان یمآید: 1. ذکر اسم ذات: گفنت ذکر »اهلل« 
است. این ذکر به شلک »اهلل هو، اهلل هو، یا هو، اهلل هو« نزی اجرا یمگردد. 2. ذکر 
اسم صفت: گفنت ذکر »یح آه، یح آه« است. این ذکر بعد از نماز ظهر به شلک قیایم 
)ایستاده( اجرا یمشود و به هناگم گفنت »یح« و »آه« پنج انگشت مشت یمگردد. 
3. ذکر دو رسه: گفنت ذکر »یح، آه، اهلل، یح، هو« و »یح، یٍح، هو اهلل؛ یح، یٍح، هو 
اهلل« است. 4. ذکر هو: گفنت ذکر »هو، هو، هو اهلل؛ هو، هو، هو اهلل« است. 5. ذکر 
چایُکن: ذاکر برای آنکه در اثنای ذکر،  حراکت و آهنگ و موسییق هماهنگ با 
هم ادامه پیدا کنند، آلیت زنگوهل مانند را تکان یمدهد و از آن صدای چاک چاک 
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ورود به طریقت )انتساب(

انتساب به معنای ورود به راه تصوف و ارادت ورزیدن است. تربیت صوفیانه در 
طریقت یسویه با انتساب آاغز یمشود. بنابر آچنه که خواجه اسحاق بن اسماعیل در 
قرن هشتم هجری در حدیقه العارفنی، به زبان تریک جغتایی، آورده، مراسم انتساب 
در طریقت یسویه بدین شلک اجنام یمشد: شیخ دست فردی را که به قصد مرید 
شدن آمده بود یمگرفت و سفارش به توبه و روی آوردن به خداوند یمکرد و این 
ذکر توبه را سه بار یمخواند: »استغفراهلل اذلی ال اهل اال هو الیح القیوم و اسئله 
اللِّهتَْوَبًهنص

َ
اتلوبه«. سپس قییچای به دست یمگرفت وآیه »یااَیَهااذلینَآَمنُواتُوَبواِایل

وحاً« )سوره حتریم، آیه 8( را یمخواند و به ترتیب دو سه تار موی از سمت راست 
و چپ و پشِت رس مرید یمبرید. بریدن موی به معنای رضورت دل کندِن مرید از 
دنیا و مافیها و روی آوردن به معنویات بود. در مرحله بعدی شیخ به مرید سفارش 
یمکرد که نماز نافله خبواند و مدام ذکر بگوید و بدون اذِن شیخ اکری اجنام ندهد.

تربیت صوفیانه در طریقت یسویه
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است. حمتمل است که پس از آنکه عصیان بابائیان از سوی دولت رسکوب شد، 
بسیاری از صوفیان منسوب به وفائیه و به ویژه مرتبط با بابائیان برای دور ماندن 
از اتهام شورش، نام طریقت خود را پنهان ساخته و یا خود را منسوب به طریقت 
امحد یسوی قلمداد کرده باشند. در سدههای بعد این سخنان به آثاری چون والیت 
یافته شدن منابع موثق و  تا زمان  این رو  از  یافته است.  نامه راه  نامه و سیاحت 
سلسلهنامههای معترب، به سخیت یمتوان مدیع حضور یسویه در آناطویل و بالاکن 
شد. ارتباط الیچها و ایشانهای گیسودراز، که در اواخر قرن سزیدهم هجری در 
وادی فراغنه و مناطق قرقزینشنی حضور داشتند، با یسویه هنوز به اثبات نرسیده 

است. به احتمال قوی اینان آخرین بقایای طریقت قلندری آسیای میانهاند.
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هجری( که در ترکستان رشیق زندیگ یمکرد و در یارکند درگذشت، از مجله این 
افراد هستند. رسگذشت و مناقب سید امحد بشریی در اثر فاریس نارص بن قاسم 
ترکستاین به نام هشت حدیقه و یا حدائق اجلنان گردآوری شده است. مناقب حممد 
رشیف بزرگوار نزی در دو اثر زیر گردآوری شده است: تذکره حممد رشیف بزرگوار 
اثری  بزرگوار  تذکره حممد رشیف  از حممد صدیق ذیلیل؛  تریک  به  و  اثری منظوم 

منثور و به تریک از نویسندهای جمهولاهلویه.

در بریخ منابع اداع شده که این افراد نزی از مشایخ و یا دراویش یسوی هستند: 
بریاش بن آبراش صویف در منطقه تاتار و بلغار؛ حسنی بیگ که قربش در نزدیکی 
اوفا قرار دارد؛ افشار بابا که مقربهاش در شهر نیازآباد آذرباجیان است؛ و گوزیل 

آتا در ترکمنستان.

اگرچه در والیتنامه )تأیلف در اواخر قرن نهم هجری(، حایج بکتاش ویل از 
و یا به شلک غریمستقیم به عنوان خلیفه امحد یسوی  صوفیان آناطویل مستقیماً 
قلمداد شده، اما در مناقب العارفنی افالیک )تأیلف در قرن هشتم هجری( و تاریخ 
اعشق پاشازاده )تأیلف در قرن نهم هجری( به صوریت آشاکر ذکر شده که حایج 
بکتاش ویل خلیفه بابا ایلاس خراساین معروف به بابا رسول، شیخ طریقت وفائیه، 
بوده است. همچننی گیلکوبابا )Geyikli Baba( و امرییج سلطان )امرِی چنی عثمان( 
که در سیاحتنامه اویلا چلیب )تایلف در قرن یازدهم هجری( به عنوان دراویش 
مناقبالقدسیه  یعین  موثق  و  قدییمتر  منبع  دو  اساس  بر  شدهاند،  مطرح  یسوی 
مشایخ  از  ایلاس  بابا  برجسته  خلفای  از  پاشازاده  اعشق  تاریخ  و  چلیب  علوان 
وفائیه بودهاند. این موضوع که بریخ منسوبان طریقت وفائیه در آناطویل در منابع 
نسبت  یسویه  به  نامه  و سیاحت  نامه  و کماعتبارتری همچون والیت  مؤخرتر 
داده شدهاند، به احتمال زیاد با آن جّو رواین اجتمایع ارتباط دارد که شورش بابا 
ایلاس خراساین علیه دولت سلجوقیان روم در قرن هفتم هجری پدید آورده بوده 
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بیان کرده و هم اطالاعیت درباره مشایخ پیشنی یسوی ارائه کرده است. این شخص 
در عنی حال از طریقت نقشبندی نزی دارای اجازت بود. گمان یمرود قول رشیف 
که اشعاری تریک به سبک حکمت دارد نزی همنی شخص باشد. بعد از او سلسله از 
طریق فتحاهلل عزیزان و لطفاهلل عزیزان ادامه یافته و به شیخ خدایداد بن تاش 
حممد خباری )متویف 1216 هجری( یمرسد. شیخ خدایداد که دارای آثار بسیاری 
که  تریک  به  و  املحبنی  بوستان  نام  به  است  اثری  مؤلف  است،  تصوف  زمینه  در 
جهری  ذکر  اهمیت  نزی  و  یسویه  طریقت  آداب  درباره  مهم  اطالاعیت  دربردارنده 
است. خلیفه او عمر ایشان، عالوه بر طریقت یسویه، به شاخه جمددیه نقشبندیه 
نزی منسوب بود. رّد پای سلسله یسویه را یمتوان تا اوایل قرن سزیدهم یپ گرفت؛ 
هرچند تضعیف گشته و در میان نقشبندیه حتلیل رفته باشد. اما بعد از این تاریخ 
در منابع مکتوب دیگر اثری از این طریقت دیده نیمشود. یسویه در اواخر قرن 

سزیدهم و به دنبال حاکمیت روسها بر آسیای میانه از بنی رفت. 

عالوه بر مشایخ یسوی که در سطور باال ذکری از آنها به میان آمد، بریخ منسوبان 
دیگر این طریقت نزی وجود دارند که در منابع درباره زندیگ و یا سلسله طریقیت 
آنها اطالاعت اکیف یافت نیمشود. بابا ماچنی و یاشلیغ یونس آتا از خلفای امحد 
یسوی؛ اوتلوغ یونس آتا از مریدان اسماعیل آتا؛ کوَسم شیخ، خلیل آتا و پهلوان 
آتا که بهاءادلین نقشبند با آنها دیدار کرده؛ کوک آتا که با فرزند امری کالل دیدار 
کرده؛ تنغوز شیخ ترکستاین؛ و شییخ یسوی از اهایل تاشکند که به خاطر آنکه تنها 

به تریک سخن یمگفت به تُرکیچ آتا معروف بود. 

بریخ نزی بودند که نزد شییخ زنده به کسب تعایلم عرفاین و تصویف نرپداختند، 
اما مدیع بودند که از طریق اوییس از امحد یسوی و یا از مشایخ بعد از او کسب 
خالفت کردهاند. سید امحد بشریی معروف به حرضت بشری )متویف 868 هجری(
)متویف 963  بزرگوار  نزی حممد رشیف  زندیگ یمکردو  نزدیکی شهر سزب  در  که 
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ایمن و یا آملنی(، شیخ یلع شیخ و مودود شیخ به ارشاد مردم پرداختند. بعد از مودود 
شیخ، سلسله یسوی به دو شاخه تقسیم شد: یکی از طریق کمال شیخ ایقاین و 
دیگری از طریق خادم شیخ. بعد از کمال شیخ، این شاخه از طریقت بدین شلک 
تدام یافت: شیخ یلع آبادی )سید امحد(، شمسادلین اوزگندی، ابدال شیخ )شیخ 
اویس(، شیخ عبدالواسع و شیخ عبداملهیمن. شخص اخری در قرن دهم در تاشکند 
زندیگ یمکرد. شمسادلین اوزگندی نزی با ختلص »شمس اعیص« اشعاری به سبک 

حکمت رسوده است.

به دو شاخه تقسیم شده و  با خادم شیخ آاغز یمشود، نزی  شاخه دیگر یسویه که 
از  خباری،  اکشغری  مجالادلین  شیخ  طریق  از  خنست  شاخه  است.  یافته  تداوم 
خلفای خادم شیخ، سلیمان غزنوی و سید منصور بلیخ )متویف 965( تداوم یافته 
و به امحد بن حممود حزیین، شیخ نقشبندی و یسوی، یمرسد که در دوره عثماین 
امواج  من  جواهراالبرار  از:  عبارتند  حزیین  آثار  است.  کرده  دیدار  استانبول  از 
ابلحار، منبع االحبار یف ریاض االبرار، حجه االبرار، تسالء القلوب، جامع املرشدین 
و دیوان. زیرشاخهای از این شاخه نزی بعد از مجالادلین اکشغری خباری از طریق 
شیخ خدایداد خباری اغزیَریگ )متویف 939 هجری(، موالنا ویل کوهِ زری، قاسم شیخ 
عزیزان کرمینَیگ )متویف 986 هجری( و پریم شیخ ادامه پیدا یمکند و به حممداعلم 
در کتاب  این شخص  )متویف 1043 هجری( یمرسد.  به اعلم شیخ  صّدییق ملقب 
فاریس خود با نام ملحات من نفحات القدس )تاریخ اتمام 1033 هجری(، اطالاعت 
مهیم درباره تعداد بسیاری از شیوخ یسوی، از امحد یسوی تا دوره خود، ارائه داده 
است. موالنا حممدی امال )متویف 1162 هجری( که مرید و خلیفه موالنا عثمان، 

خلیفه اعلم شیخ، بود، در عنی حال دارای اجازت طریقت نقشبندی نزی بود. 

حممد رشیف خباری )متویف 1109 هجری(، از خلفای اعلم شیخ، در اثر فاریساش 
با نام حجه اذلاکرین لرد املنکرین هم دالییل برای اثبات مرشوعیت ذکر جهری 
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منطقه  در  قونغرات  شهر  در  مزارش  قدر(.  را  شبها  همه  و  بدان  خرض  دیدی  را 
خودخمتار قاراقالپاقستاِن مجهوری ازبکستان قرار دارد.

برجستهترین خلیفه حکیم آتا، زنیگ آتا )متویف 656 هجری( است. نقل است که 
زنیگ آتا در تاشکند زندیگ و با چوباین امرار معاش یمکرد و بعد از وفات پریش 
حکیم آتا نزی با همس او، عنرب آنا ازدواج کرده بود. چهار خلیفه مشهور زنیگ آتا 
نزی عبارتند از: اوزون حسن آتا، سّید آتا، صدر آتا و بدر آتا. روایت است که سّید 
ازبک خان، حکمران آتلون  و  رفتند  قپچاق  به رساجیق در دشت  آتا  آتا و صدر 
اردو را به اسالم دعوت کردند و در نتیجه کرامت صدر آتا، ازبک خان به همراه 

هفتادهزار تن مسلمان شد.

صویف حممد دانشمند، دیگر خلیفه امحد یسوی، در اُترار خانقایه ساخت و به ارشاد 
مردم پرداخت. معروفترین شاگرد دانشمند، شیخ مصطیف معروف به سوزوک آتا 
)در بریخ منابع سوکچوک و یا سوکسوک( بود. جانشنی شیخ مصطیف نزی ابراهیم 
آتا بود و فرزند او اسماعیل آتا نام داشت. اسماعیل که به هناگم مرگ پدر ده سال 
داشت، حتصیالت دیین و تصویف خود را در خوارزم، خبارا و سمرقند یپ گرفت و بعد 
از آن به خجند رفت و از شیخ مصلحت خجندی اجازت گرفت و در موطن خود 
قازیغورت رشوع به فعایلت کرد. فرزند و خلیفهاش خواجه اسحاق در اثر تریک 
خود با نام حدیقه العارفنی که آن را در اواسط قرن هشتم تایلف کرده، دیداگههای 
پدرش اسماعیل آتا و بریخ صوفیان دیگر و آداب یسویه را ذکر کرده است. مزار 
اسماعیل آتا و پسش خواجه اسحاق در توربات در نزدیکی قازیغورت قرار دارد. 
از منابع اینگونه بریمآید که سوزوک آتا به فردی از حکمرانان طراز که ملقب به 
»ملک الزهاد« بود، خالفت داده و این سلسله از طریق ابوانلور سلیمان اعشق بن 

داوود و مجالادلین حممد اکشغری تداوم یافته است.

بعد از صدر آتا، از مریدان و خلفای زنیگ آتا، به ترتیب امَلنَی بابا )در بریخ منابع 



35

گوناگون  مناطق  در  را  او  اندیشههای  و  طریقت  مریدانش  یسوی،  امحد  از  بعد 
آسیای میانه رواج دادند. این طریقت که یسویه نامیده یمشود، به سبب اجنام ذکر 
جهری، جهریه و به سبب تُرک بودن اکرث منسوبان آن »سلسله مشایخ ترک« نزی 
نامیده یمشود. معروفترین خلفای امحد یسوی عبارتند از منصور آتا، سعید آتا، 
صویف حممد دانشمند و حکیم آتا. یسویه بیشرت از طریق حکیم آتا و شاگردانش 

تداوم یافته است.

از  بعد  است،  باقراغین  سلیمان  اصیلاش  نام  که  هجری(   582 )متویف  آتا  حکیم 
به پایان بردن تربیت صوفیانه، ییس را ترک و به منطقه خوارزم رفت و به ارشاد 
مردم آجنا مشغول گشت. بریخ اشعار حکیم آتا، که به مانند استادش امحد یسوی 
به  باقراغن  نام کتاب  به  به سبک حکمت یم رسود، در جمموعهای  تریک  اشعاری 
نامهای کتاب آخر زمان، کتاب  به  آثار دیگری  آتا  دستمان رسیده است. حکیم 
حرضت مریم و معراجنامه نزی دارد. رسگذشت و مناقب حکیم آتا در اثری تریک، 
منثور و جمهولاملؤلف به نام کتاب حکیم آتا گردآوری شده است. این سخنان او 
شهرت دارند: »بارچا یاخیش بزی یامان، بارچا بوغدای بزی سامان« )همه خوب و 
ما بد، همه گندم و ما اکه(؛ »هر گؤردویونو خرض بیل، هر گئجهین قدر« )هر کس 

یسویه
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از داربسیت که در زمان عبداهلل خان  خان، امری خبارا، اکمل شده است. خبیش 
زده شده بوده، در حال حارض موجود است.

قسمت فوقاین سه جبهه دیگر بنا را اکیشهای مزّین به آیات قرآن )آیات 59 ـ 
63 سوره انعام( فراگرفتهاند. همچننی جبهه بریوین بنا با اکیشهایی به خط کویف 
و با عبارایت چون اهلل، حممد، احلمدهلل، اهلل اکرب و الاهل االاهلل تزینی یافته است. 
ربیعه سلطان،  مدفن  دارد  قرار  مقربه  ورودی  مقابل درب  در  که  مقربه کوچیک 

دخرت اولوغ بیگ و همس ابواخلریخان، است.
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این بنای مستطیلشلک دارای دو گنبد است و در میانه قسمت مرکزی آن دیگ 
بزریگ قرار دارد. در اطراف این دیگ، که از ترکیب هفت فلز ساخته شده، بریخ 
این در  از  داعها و اطالاعیت درباره سازنده آن وجود دارد. گفته یمشود که قبل 
داخل دیگ آیب کیم شریین یمرخیتند و بعد از نمازهای مجعه به زائران یمدادند 

و اعتقاد داشتند که شفاخبش است.

به  نمایشاگیه  در  حضور  بهانه  به  استالنی  دستور  به  و   1313 سال  در  دیگ  این 
مقامات  تالش  با  و   1368 سال  در  اما  شد،  منتقل  سنپرتزبورگ  هرمیتاژ  موزه 
قزاقستاین دوباره به جای خود در مقربه بازگشت. بر باالی این قسمت مرکزی 
آشزپخانه  مانند  زیادی  قسمتهای  آن  اطراف  در  و  دارد  قرار  بزرگ  گنبدی 
اتاق چاه  )حلیمخانه(، نمازخانه، کتاخبانه، حجرههای دراویش )خلوتخانه( و 

آب )قودوقخانه( وجود دارند و دارای اکربریهای خمتلیف هستند.

ُدم  از  در جوار قسمت مرکزی، یک توغ )علم و برییق که بر رس آن منگوهلای 
و یک  میانه  آسیای  فرهنگ  در  اویلا  مقابر  نماد  به عنوان  آوخیته یمشود(،  اسب 
در  یسوی  امحد  مزار  که  اتایق  به  شده  منّبتاکری  درب  این  دارد.  وجود  درب 
خبش  فلزی  حلقههای  از  یکی  روی  بر  یمشود.  باز  )گورخانه(  دارد  قرار  آن 
داخیل در، تاریخ ساخت آن قید شده است: 797 هجری. بر باالی این اتاق، گنبد 
کوچک قرار دارد. صندوق مزار یسوی از سنیگ به رنگ سزب روشن ساخته شده 
است. در اتاقهای کنار قسمت مرکزی قربهای دیگری نزی وجود دارند. از قرن 
دهم بدین سوی بریخ دتلمردان و صاحب منصبان تراکن قزاق در این ماکن به 

خاک سرپده شدهاند.

قرار  آن  در  ورودی  اما جبههای که درب  تزینی شدهاند،  با اکیشها  بنا  اطراف 
دارد اعری از اکیشاکری است. گفته یمشود که به دنبال مرگ تیمور اکر ساخت 
جمموعه و اکیشاکری آن ناتمام مانده است. حیت قید شده که طاق قسمت ورودی 
نزی با مرگ تیمور نیمهتمام مانده و در سال 1000 هجری با دستور و کمک عبداهلل 
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خواجه امحد یسوی هناگیم که در سال 562 درگذشت، در فاصله تقریباً یکصد 
و  مزار  و  شد  دفن  داشت،  قرار  آن  داخل  نزی  چلّهخانه  که  خانقاهش،  مرتی 
تبدیل  مدت  کوتاه  در  اویله  مقربه  این  شد.  ساخته  آن  روی  بر  ساده  مقربهای 
اوایل قرن هفتم  نپایید که در  اما دیری  به زیارتاگه مسلمانان آن جوار گشت، 
هجری محله مغول و آثار خمّرب این محله منطقه را حتت تأثری قرار داد. بعد از 
اردو  آتلون  دولت  برداشنت  میان  از  با  هشتم  قرن  اواخر  در  که  تیمور  امری  آن 
دخرت  خانم«  »تُکل  که  هناگم  آن  بود،  گشته  حاکم  منطقه  بر  زرین(  )اردوی 
خان مغولستان را برای همسی برگزیده و به استقبال قافله عروس روانه شده 
را زیارت  از شهر ییس کرد و مزار خواجه امحد یسوی  راه دیداری هم  بود، در 
را  یسوی  امحد  در خواب  تیمور  از ییس،  دیدار  اثنای  در  است که  روایت  کرد. 
یمبیند و یسوی به او مژده پریوزی یمدهد. امری نزی به شکرانه این اتفاق دستور 
یمدهد تا به جای مزار کوچک او جمموعهای بزرگ ساخته شود. ساخت جمموعه 
سرپده  ترکستان  منطقه  معماران  معروفترین  از  شریازی  حسنی  خواجه  به  نزی 

یمشود.

مزار
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* *  

روزی در خانقاه امحد یسوی مریدان بسیاری گرد هم آمده بودند. اما از آن رو که 
آجنا ماکین تنگ بود مریدان بسیار عرق کرده بودند و عرق همه جا را فراگرفته بود. 
ظریف در خبش زیرین خانقاه گذاشتند و دربش را باز گذاشتند. عرق رسوخ کرده 
در آن ظرف مجع یمشد و تبدیل به رشبیت گوارا یمگشت. صوفیان نزی از این رشبت 

یمنوشیدند. بعدها این ظرف با نام »خم عشق« مشهور شد.
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این صحنه به آن کودک چننی گفت: »پسم! از استادت و از پدر و مادرت اجازه 
بگری تا تربیت دیین تو را من بر عهده بگریم«. کودک اجازههای الزم را گرفت و 
به خانقاه یسوی آمد. ساهلای طوالین آثار دیین خواند و حتصیل علم کرد، بعد از 
آن مرید شد و در مراتب معنوی پیرشفت کرد. نام این کودک سلیمان بود. روزی 
امحد یسوی، سلیمان و چند رفیق او را برای مجع کردن هزیم به صحرا فرستاد. با 
هزیمهای مجعآوری شده قرار بود غذا خپته شود و به دراویش و طالب و مسافران 
جبهاش  سلیمان  کرد.  باریدن  به  رشوع  باران  راه  در  بازگشت  هناگم  شود.  داده 
آمدند، هزیمهای خییس  به خانقاه  پیچاند. چون  دور هزیمها  و  درآورد  تن  از  را 
آتش  اما هزیمهای خشک سلیمان  نگرفتند،  آتش  بودند  آورده  دیگر کوداکن  که 
گرفتند. یسوی با دیدن این منظره به سلیمان گفت: »تو اکری باریکبینانه یعین 
حکیمانه اجنام دادی. بعد از این نام تو حکیم سلیمان باشد«. این شخص که در 
ساهلای بعد، از استادش امحد یسوی کسب اجازت کرد و به سبب اقامت در منطقه 
باقراغن به سلیمان باقراغین نزی شهرت یافت، بیشرت با نام حکیم آتا شناخته یمشود.

* *  

امحد یسوی با در نظر گرفنت ارحتال حرضت پیامرب در سن 63 سالیگ، هناگیم که 
خود به این سن رسید، دیگر خنواست بر روی زمنی زندیگ کند. بیشرت اوقاتش را 
در چلّهخانهای که به شلک اتایق زیرزمیین در خانقاهش ترتیب داده بود یمگذراند. 
سیدمنصور آتا، از مریدان برجسته خواجه، وقیت برای خنستنی بار به این چلّهخانه 
رفت، از دیدن آن منظره ناراحت شد و با این گمان که »شیخم در این جای تنگ 
دچار رنج و مشقت است« رشوع به گریسنت کرد. در آن هناگم پردهها از جلوی 
چشمانش به کنار رفت و آن ماکن تنگ را سویی در مرشق و سویی در مغرب دید و 

دانست که در اشتباه بوده است.
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خواستند تا افرتایی به امحد یسوی ببندند. در ماکین گرد هم آمدند و اگو نر متعلق 
به یکی از خود را آوردند و در کشتاراگه کشتند و تنها پاهایش را فروگذاشتند. 
فردا روز نزی نزد قایض رفتند و شاکیت کردند. گفتند که اگوشان را رسبریدهاند و 
چون با عجله آن را بردهاند، رّد خون حیوان بر جای مانده است و آنها با تعقیب آن 
رّد متوجه شدهاند که حیوان را به خانقاه امحد یسوی بردهاند. چون قایض حکم 
داد که یمتوانند وارد خانقاه امحد یسوی شوند، وارد خانقاه شدند و یک راست نزد 
اگوی که دیشب پنهان کرده بودند رفتند. گمان یمبردند که به هدف خود رسیدهاند 
که کرامت یسوی متجیل شد و همه مفرتیان در یک آن تبدیل به سگ شدند و به 
سوی گوشت اگو محله بردند و در اندک مدیت آن را خوردند. بدین ترتیب همه چزی 
بر مال شد. آنان که در بریون بودند و این منظره دهشتآور را تماشا یمکردند در 
میان بُهت، دهشت و ترس دست به دامان امحد یسوی شدند. ابراز پشیماین و طلب 
عفو کردند. حرضت یسوی مرمحت نمود و داع کرد. بدین ترتیب به حالت اویله 
ابراهیم، پس خواجه  اهایل ساوران  اساس منقبیت دیگر همنی  بر  برگشتند.  خود 
امحد یسوی را کشته و رسش را بریده و در حوهلای پیچیده و به عنوان خربزه نزد 

یسوی آورده بودند.

* *  

بر اساس منقبیت دیگر خواجه امحد یسوی روزی در جلوی خانقاهش نشسته بود. 
مجیع از کوداکن را دید که از راه یمگذشتند. این کوداکن که برای آموزش قرآن 
به مسجد و یا مدرسه یمرفتند، مصحفها را درون کییف گذاشته و از گردنشان 
بود،  قائل  قرآن  برای  که  احرتایم  سبب  به  کودیک  بینشان  در  اما  بودند.  آوخیته 
مصحف را بر باالی رس محل یمکرد. همچننی به هناگم بازگشت از مدرسه به خانه 
برای آنکه پشت به استادش نکند، عقب عقب راه یمرفت. امحد یسوی با دیدن 
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شاگردش صویف حممد دانشمند فرمود: »ناگه کن ببنی چه کساین برای دیدارمان 
در  مسئله  هزار  سه  همراه  به  همراهانش  و  مروزی  آمدن  از  دانشمند  یمآیند؟«. 
از آن سه هزار مسئله  دانشمند هزار عدد  امر یسوی، حممد  به  داد.  حافظه خرب 
از  به یکی  به همان شلک  پاک کرد. سپس حرضت یسوی  از حافظه مروزی  را 
شاگردانش، سلیمان حکیم آتا، امر کرد. او نزی چنان کرد. مروزی با هزار مسئله 
باقیمانده در حافظهاش به ییس آمد. نزد خواجه امحد یسوی آمد و گفت: »آنکه 
بنداگن خداوند را از راه به در یمکند تو هسیت؟«. یسوی هیچ خشمگنی نشد. پاسیخ 
هم نداد. فرمود: »فعاًل سه روز مهمانمان باشید، بعد از آن با هم سخن یمگوییم«. 
سه روز بعد کریسای نهاده شد. مروزی برای سخن گفنت بر کریس نشست. امحد 
یسوی به حکیم آتا گفت که آن هزار مسئله باقیمانده را هم پاک کند. حکیم آتا 
به دراگه خداوند متعال داع کرد. هزار مسئله موجود در ذهن مروزی نزی پاک شد. 
مروزی بر باالی کریس خواست چزیهایی بگوید، اما دانست که در حافظهاش هیچ 
مسئلهای نمانده است. کتاب و دفرتهایش را باز کرد و خواست که از روی آنها 
تماماً  اما مشاهده کرد که نوشتههای دفاترش هم پاک شده است. برگها  خبواند، 
خایل بودند. مروزی با دیدن این احوال متوجه خطای خود شد، توبه کرد و مرید 

امحد یسوی شد و نزد او به مراتب اعیل دست یافت.

* *  

نام ساوران وجود  با  نزدیکی شهر ییس قصبهای  در  منقبیت دیگر  اساس  بر  باز 
داشت. بسیاری از مردم این قصبه غریمسلمان بودند و با مردم مسلمان ییس و به 
ویژه با حرضت امحد یسوی بسیار دشمین یمورزیدند. با انتشار بزریگ و کرامات 
امحد یسوی در اطراف و اکناف و افزایش تعداد مریدانش، اهایل ساوران بسیار 
روزی  یمگشت.  بیشرت  نزی  خواجه  حرضت  با  دشمینشان  و  یمشدند  ناراحت 
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 در بریخ شجرهنامهها دیده یمشود که ارسالن باب از خویشان ابراهیم شیخ، پدر 
امحد یسوی، است. احتمااًل این واقعه خرما که ارسالن باب آن را در اعلم معین 
)رؤیا( دیده، در روایات شفایه تغیری یافته و باعث پدید آمدن این منقبت گشته 

است.

حرضت امحد یسوی اوقات خود را به سه خبش قسمت یمکرد. خبش بزریگ از روز را 
به عبادت و ذکر مشغول یمشد. در خبش دوم به شاگردانش علوم ظاهری و باطین 
را آموزش یمداد. در خبش سوم نزی برای تامنی هزینه زندیگ با دسرتنج خود، قاشق 
و کفگری چویب یمساخت و یمفروخت. بنا به رواییت اگو نر اعقیل داشت. خورجیین 
بر پشت حیوان یمگذاشت و قاشقهای ساخِت خود را درون آن یمگذاشت و او 
را  بهایش  بریمداشت  کفگریها  و  قاشقها  از  هرکس  یمکرد.  ییس  بازار  روانه  را 
در خورجنی یمگذاشت. اگر کیس جنیس یمخرید و بهایش را نیمپرداخت، اگو 
آن شخص را ول نیمکرد و دنبالش راه یمافتاد و تا زماین که شخص بهای جنس 
خریداری کرده را در خورجنی نیمگذاشت از او جدا نیمشد. اگو شب هناگم نزی 

به خانه بریمگشت. 

* *  

یا  و  امام مروزی )در بریخ منابع مراغزی  نام  به  اورگنج خوارزم اعلیم  در شهر 
مرایغ( زندیگ یمکرد. سخنان ناشایسیت که درباره امحد یسوی گفته یمشد به گوش 
او نزی رسیده بود. او این سخنان را باور کرد و برای آزمودن وی و برطرف ساخنت 
شک و شبههاش با تین چند از دوستان روانه گردید. او از این موضوع آاگه شده بود 
که یسوی در هر جانیب شاگرداین دارد و همیشه در صحبتش هزاران تن حضور 
را  آنها  و  یمپرسم  را  همه  کردم،  ازبر  مسئله  هزار  سه  »من  گفت:  با خود  دارند. 
امتحان یمکنم«. در این بنی حرضت امحد یسوی در خانقاهش حضور داشت. به 
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آاگیههای موجود در منابع قدییم و درباره زنداگین امحد یسوی بسیار حمدود است. 
منقبتها  این  از  بریخ  است.  شده  شناخته  مناقبش  با  بیشرت  ترک  دنیای  در  او 
اطالاعیت درباره زندیگ و اندیشههای او ارائه یمکنند و بریخ دیگر حمصول ختّیل 

مردمان هستند. بریخ از مناقب مرتبط با او عبارتند از:

بر اساس منقبت، ارسالن باب یکی از اصحاب گزین بود. )باب یعین شیخ؛ این 
لکمه بعدها در بریخ آثار به شلک بابا قید شده است(. در یکی از غزوات پیامرب، 
اصحاب کرام به سبب گرسنیگ به حضورش آمدند و اندیک غذا خواستند. با داعی 
پیامرب، جربائیل )ع( طبیق خرما از جّنت آورد. اما یکی از آن خرماها بر زمنی 
افتاد. جربائیل )ع( گفت: »این خرما قسمِت یکی از افراد اّمت شما به نام امحد 
پیامرب  حرضت  شود،  داده  صاحبش  به  باید  امانیت  هر  که  آجنا  از  است«.  یسوی 
خواست تا یکی از اصحابش را موظف به اجنام این اکر کند. در نتیجه خرما را 
در دهان ارسالن باب گذاشت و از او خواست تا به تربیت امحد یسوی برپدازد. 
ارسالن باب که چهارصد و اندی سال زندیگ کرده بود، به سایرام و یا ییس آمد و به 

ایفای وظیفه حموهل پرداخت.

مناقب
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2. فقرنامه
فقرنامه که منسوب به یسوی است و به تریک جغتایی نوشته شده، در چاپ تاشکند 
و بریخ چاپهای قازان دیوان حکمت به چشمیم خورد. فقرنامه را که بیشرت از 
باشد، کمال  به نظر یمرسد مقدمه دیوان حکمت  باشد،  آنکه رساهلای مستقل 
ادبیات تریک  و  با حروف جدید درشماره 22 جمله زبان  و  اَرآسالن در سال 1977 
دانشکده ادبیات دانشاگه استانبول )ص 45 ـ 120( به شلک مقاهلای به چاپ رسانده 
است. هیئت امنای دانشاگه امحد یسوی این مقاهل را به شلک کتایب مستقل منترش 

کرده است )آنکارا، آوریل 2016(.   

3. رساهل در آداب طریقت
این اثر فاریس که نسخ خطی آن در تاشکند قرار دارد، درباره موضواعیت چون آداب 
و مراتب طریقت، رابطه میان مرید و مرشد، دروییش، شناخت خداوند و عشق 
اکنااگتویل آن را به تریک قزایق ترمجه و چاپ کرده است )آملایت 

ّ
الیه است. س.مال

2012(. ترمجه تریک جندت طوسون از این اثر را هیئت امنای دانشاگه امحد یسوی به 
همراه فقرنامه منترش کرده است )آنکارا 2016(.

4. رساهل در مقامات اربعنی
اثری کمحجم و به فاریس است که به یسوی نسبت داده یمشود. اثر دارای چهل 
مقام(  ده  کدام  )هر  حقیقت  و  معرفت  طریقت،  رشیعت،  درباره  قاعده  و  مقام 
است. تنها نسخه شناخته شده آن در کتاخبانه عمویم زیتوناوغلو در شهر طوشانیل 
113ر( قرار دارد. ترمجه تریک جندت طوسون  استان کوتاهیه )شمار 1056، برگ 112رـ 
از این اثر را هیئت امنای دانشاگه امحد یسوی به همراه فقرنامه و رساهل در آداب 

طریقت منترش کرده است )آنکارا 2016(.
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1. دیوان حکمت
نام جمموعهای که حاوی اشعار تریک یسوی است. نسخههای دیوان حکمت، هم 
آن  نشانگر  نزی  این  تفاوتهای مهیم هستند.  دارای  زبان  هم  و  از حلاظ حمتوی 
یا ثبت کردهاند. در گذر زمان  است که حکمتها را اشخاص متفاویت نوشته و 
بریخ از حکمتها از بنی رفته و یا دچار تغیری شدهاند و به هناگم گردآوری نزی 
حکمتهای تازهای بر آنها افزوده شده و بدین ترتیب منت اصیل تا حدودی دچار 
اندیشههای  و  باورها  همه حکمتها  مایه  بن  در  همه  این  با  است.  حتریف شده 
یسوی و مباین طریقت او وجود دارد. حکمتها از منظر اجیاد یک احتاد فکری در 
میان تراکن دارای اهمیت فراواین هستند. دیوان حکمت با حروف قدییم و جدید 
دانشاگه امحد  امنای  را هیئت  بار دیوان حکمت  بارها منترش شده است. آخرین 
یسوی را به چاپ رسانده که شامل منت اصیل و ترمجه حیایت بیجه به تریک استانبویل 

است )آنکارا 2016(.

آثار
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صویف حممد دانشمند است که به زبان تریک جغتایی نوشته شده است. قدییمترین 
حسامادلین  به  منتسب  فاریس  رساهلای  دربردارد  را  یسوی  مناقب  که  نزی  اثری 
این آثار منترش شدهاند. امحد یسوی  سغنایق )متویف 711 هجری( است. هر دوی 
بزرگترین  از  یکی  مناقبش  از  پر  زندیگ  ویژه  به  و  هایش  حکمت  سبب  به 

شخصیتهای صوفیانه آسیای میانه گشته است.
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قرار  او  خانه  در حمل چلّه  او  اصیل  و  اویله  که خانقاه  متبادر یمکند  ذهن  به  را 
بر رس مزارش جمموعهای  به مرور  و  از مرگش  بعد  نظر یمرسد  به  داشته است. 
بزرگ ساخته شده و بدین ترتیب خانقایه جدید و بزرگرت شامل کتاخبانه، آشخانه، 

نمازخانه و حجرههای دراویش پدید آمده است.

به هناگم آاغز فعایلتهای ارشادی امحد یسوی در ییس، در کنار موج اسالمگرایی، 
این دوره یسوی در میان تراکن  جریان های تصویف بزریگ هم حضور داشتند. در 
دارای  زندیگ یمکردند،  و سریدریا  تاشکند  آن سوی  در دشتهای  کوچروی که 
به زباین  او مباین اسالم، اخالق نیکو و آداب و اراکن تصوف را  تاثری بزریگ بود. 
ساده و یبپریایه یمآموخت. برای این منظور اشعاری با وزن هجایی و بهرهمند از 
تکنیکهای بیاِن برگرفته از ادبیات مردم یمرسود و این منظومهها را که حکمت 
نامیده یمشدند، به واسطه مریدانش به دوردستترین قبایل ترک یمرساند. در سایه 

این اکر یسویه در مدت کوتایه در میان تراکن آسیای میانه رواج یافت.

سخناین از امحد یسوی که در مرآه القلوب، تایلف صویف حممد دانشمند، از مریدان 
وی، نقل شده: »در آخرالزمان بعد از ما چنان شیویخ ظهور کنند که شیطان از آنها 
درس خواهد گرفت و آنها اکر شیطان را اجنام خواهند داد ... اهل سنت و اجلماعت 
را دشمن خواهند دید و اهل بدعت و ضاللت را دوست خواهند داشت«؛ و نزی 

ابیایت که در بریخ نسخ دیوان حکمت وجود دارند:

»اداعی مرشد بودن یمکنند، اما رشطش را نیمدانند

فرق میان حالل و حرام، سّنت و بدعت را نیمدانند

هرگز بر مذهب بوحنیفه حرکت نیمکنند

بر اساس دیگر مذاهِب مبتدع حرکت یمکنند« )ترمجه(؛ 

نشان یمدهند که امحد یسوی نزی به مانند تراکن آسیای میانه سیّن و حنیفمذهب 
بوده است.

یکی از قدییمترین آثاری که سخنان امحد یسوی را دربردارد، مراه القلوب تایلف 
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»دیوان  جمموعههای  ترتیب  بدین  و  شدهاند  گردآوری  زمان  مرور  به  هستند، 
با  یسوی  امحد  که  شده  گفته  مناقب  بریخ  در  اگرچه  آمدهاند.  پدید  حکمت« 
ساخت قاشقهای چویب به گذران زندیگ یمپرداخته است، اما اینگونه بریمآید که 
از خانوادهای ثروتمند بوده است. آن گونه که از مناقبش بریمآید یسوی به سبب 
اصول ذکر در خانقاهش از سوی بریخ اعملان عرص مورد انتقاد قرار گرفته است. 
او نزی در بعیض اشعارش اعملان ریااکر و صوفیان غریواقیع را نقد کرده است. عشق 
به خداوند و پیامرب، حمافظت از فقرا و یتیمان، راعیت قواننی رشیع، اخالق نیکو، 
ذکر، مبارزه با نفس، رسزنش خود )مالمت(، اندیشیدن به مرگ، مراتب معنوی 
بیشرتین  از مجله  به مراتب معنوی  یافنت  بدون دست  اداعی شیخوخت  و زشیِت 

موضواعیت هستند که در سخنان و اشعارش بدانها پرداخته است.

بنا به روایت، هناگیم که امحد یسوی به سن شصت و سه سالیگ رسید چلّهخانهای 
به شلک اتایق کوچک در خانقاهش و در زیِر زمنی ساخت و بیشرت باقیمانده عمر 
خود را در آجنا به عبادت و تفّکر گذراند. اگرچه در بریخ منابع متأخر ذکر شده که 
امحد یسوی در سال 562 هجری درگذشته است، اما بریخ حمققان بر این عقیدهاند 

که این رقم باید اندیک بیشرت شود. 

حیات  زمان  در  او  اما  داشته،  ابراهیم  نام  به  ذکوری  فرزند  یسوی  امحد  اگرچه 
است.  یافته  تداوم  گوهر  دخرتش  واسطه  به  یسوی  نسل  است.  درگذشته  پدر 
آناطویل  شخصیتهای مشهور بسیاری در ترکستان، ماوراءانلهر، آسیای میانه و 
ذکریاء  شیخ  به  یمتوان  مثال  عنوان  به  برشمردهاند.  یسوی  امحد  نسل  از  را  خود 

سمرقندی، شاعر عطا اسکویب و اویلاء چلیب اشاره کرد.

امری تیمور در اواخر قرن هشتم هجری مزار امحد یسوی را که شهرت و نفوذش به 
خویب دشتهای ترکستان را فراگرفته بود، زیارت کرد و فرمان داد تا بر روی مزار 
مقربهای ساخته شود. در یط چند سال جمموعهای مرکب از مقربه، مسجد و خانقاه 
است.  میانه  آسیای  زیارتاگههای  مهمترین  از  یکی  مقربه  این  امروزه  آمد.  پدید 
این موضوع  و مقربه  یسوی  امحد  میان چلّهخانه  فاصلهای یک صد مرتی  وجود 
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امحد یسوی در قصبه سایرام در نزدیکی شهر چیمکند در قزاقستان امروزی به 
دنیا آمد. بعد از به پایان بردن تربیت دیین و صوفیانه خود به شهر »ییس« )امروزه 
ترکستان( در همان منطقه رفت و بعد از ساهلا ارشاد معنوی مردم در هماجنا وفات 
یافت. پدرش ابراهیم شیخ صویفای شناخته شده در سایرام و مناطق همجوار بود و 
مریداین داشت. امحد یسوی که پدر و مادرش را در سننی کودیک از دست داده بود، 
مدیت در اُترار و نزد شییخ به نام ارسالن باب به حتصیل دین و تصوف پرداخت. 

بعد از وفات او نزی حتصیالت خود را در شهرهای دیگر ادامه داد. 

امحد یسوی به خبارا، که یکی از مراکز مهم علیم عرص بود، رفت و دست ارادت 
یسوی مرید  منابع گفته شده که  او شد. در بریخ  و مرید  داد  به یوسف همداین 
شهابادلین سهروردی )متویف 632 هجری( و یا ابوانلجیب سهروردی )متویف 563 
هجری( بوده و اجازت گرفته است. در میان خویشان امحد یسوی شیوخ دیگری 
نزی وجود داشتهاند و او با مویس خواجه، خلیفه پدرش در ییس، انس و الفیت داشته 
است؛ از این رو حمتمل است که یسوی از خویشان خود نزی تربیت صوفیانه کسب 

کرده باشد. 

خواجه امحد یسوی که بعد از اتمام حتصیالت، در ییس خانقایه برپا کرده و به 
به تریک و  انسانها پرداخته بود، تفکرات صوفیانه خود را  تربیت دیین و اخالیق 
در قالب اشعاری ساده بیان کرده است. این اشعار ساده که به »حکمت« معروف 

زندیگ
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یوسف همداین، که در مدرسه نظامیه بغداد حتصیل کرده و به مقام استادی دست 
یافته و بعد از آن صویفای در مکتب تصویف خراسان شده بود، آن هناگم که به چند 
مرید خود در ماوراءانلهر اجازه ارشاد داد و آنان را به عنوان خلیفه خود تعینی 

کرد، در واقع بنیان دو مکتب تصویف مهم آسیای میانه را نزی بنا نهاد.

دو تن از مریدان برجسته یوسف همداین )متویف 535 هجری( یعین خواجه امحد 
)بعدها  خواجاگن  و  یسویه  طریقت  دو  مؤسسان  غجدواین  عبداخلالق  و  یسوی 
نقشبندیه( هستند که بعدها رایجترین طریقتهای آسیای میانه شدند. بریخ از 
اثری  احلیات  رتبه  آنها  است. مشهورترین  به دستمان رسیده  یوسف همداین  آثار 
در  تصویف  و  دیین  تعایلم  کسب  از  بعد  که  یسوی  امحد  خواجه  است.  فاریس  به 
نزد یوسف همداین به مودل خود ییس بازگشته و به ارشاد مردم مشغول شد، صویف 
برجستهای است که تأثریات ژریف در حیات معنوی آسیای میانه بر جای گذارده 

است.
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به تفسری عرفاین بریخ احادیث پرداخت.

ابوسعید ابواخلری )متویف 440 هجری(، که آداب خانقایه را قوام خبشیده و تثبیت 
کرده و با اشعار اعشقانهای که در مراسم سماع یمخوانده شناخته یمشود، در میهنه 
)واقع در ترکمنستان امروزی( زندیگ کرده و در هماجنا نزی درگذشته است. او در 
میان مردم ترکمن با لقب »منه بابا« شناخته یمشود. رسگذشت، مناقب و سخنانش 
شیخ  سخنان  و  حاالت  است:  رسیده  ما  روزاگر  به  زیر  فاریس  اثر  دو  طریق  از 
ابوسعید، نوشته حممد بن ابوروح لطف اهلل )متویف 541 هجری( و ارسار اتلوحید 
یف مقامات الشیخ ابوسعید، نوشته حممد بن منّور. ربایع مشهور »باز آ باز آ هر آچنه 
هسیت باز آ« نزی در واقع متعلق به ابوسعید ابواخلری است که دو قرن قبل از موالنا 

زندیگ یمکرد.

هجویری )متویف 465 هجری(، مؤلف کشف املحجوب نقل کرده که در منطقه 
فراغنه به بریخ صوفیان بر خورده است و مردم در آجنا شیوخ را »باب« یمگویند. در 
اصل این وضعیت در دیگر مناطق آسیای میانه نزی رواج داشته است. ارسالن باب 
اُتراری، که امحد یسوی مدیت نزد او به آموزش پرداخته، و نزی قارغه باب و الچنی 
باب، که قبورشان در مقربه ارسالن باب قرار دارد، هر سه دارای لقب باب بودهاند. 
این که در نسبنامهها پدر، جد و بریخ خویشان امحد یسوی با لقب »شیخ« ذکر 
شدهاند نشانگر این موضوع است که جریانهای صوفیانه تا حد زیادی در این 
منطقه تاثریگذار بودهاند. چننی پیداست که این شیوخ و دراویش در میان تراکن 
کوچرو و مستقر و به ویژه در کنارههای سریدریا )سیحون( و دشتها با زبان تریک 

ساده، اسالم و اخالق صوفیانه را در میان مردم ترویج یمکردهاند. 

آسیای میانه به طور یلک حتت تاثری فرهنگ تصویف خراسان بود که با ویژیگ فتوّت 
این، چننی حمیطی که دارای مدارس و اعملان  و مالمت شناخته یمشد. در کنار 
توانا در شهرهایی چون سمرقند و خبارا بود، میدان مناسیب برای فعایلت صوفیان 
قلندری مرشب خراسان نبود. در آجنا فقط آن تلیِق صوفیانه یمتوانست اجازه رشد 
و گسرتش یابد که پیوند استواری با قواننی دیین داشته باشد. ابلته چننی نزی شد. 
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خواجه احمد یسوی

همزمان با انتشار اسالم در آسیای میانه و از قرن دوم هجری زاهدان و صوفیان 
نزی در منطقه ظهور یافتند. عبداهلل بن مبارک )متویف 181 هجری( که متودل شهر 
مرو در ترکمنستان امروزی است، هم حدیثشناس و هم زاهد و صویف بود. روایت 
است که در شهر دو رباط تاسیس کرده و در آنها به ارشاد مردم یمپرداخته است. 
َشب )نام امروزی: قریش( و ترمذ در ازبکستان نزی مناطیق هستند که 

َ
دو شهر خن

اعملان و صوفیان بسیاری در آنها نشو و نما یافتهاند. ابوتراب خنشیب )متویف 245 
هجری( که گفته است: »صویف را هیچ چزی تریه نکند و همه ترییگ ها به وی صایف 
شود« و حکیم ترمذی )متویف 320 هجری(، که با نظریاتش درباره والیت شناخته 
یمشود و آثار عرفاین بسیاری به عریب دارد، از مشهورترین این صوفیان به شمار 

یمروند. مزار حکیم ترمذی در حال حارض هم از زیارتاگههای پراهمیت است. 

خبارا و سمرقند نزی به سبب وجود اعملان و صوفیان، مهمترین مراکز فرهنیگ آسیای 
میانه بودند. ابوبکر حممد بن اسحاق کالباذی )متویف380 هجری( که در حمله 
کالباذ )کالباد( خبارا یمزیست، آموزههای تصوف را در کتاب عریب خود با نام 
اتلعرف ملذهب اهل اتلصوف گرد آورده و همچننی در اثر دیگرش با نام حبرالفوائد 
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استفاده از چاپهای قدییمتِر دیوان حکمت )قازان،  1893، استانبول 1897(، متین به 
نسبت مطلوبتر تهیه کردهاند، در منتخب حارض از آن بیشرت سود بردهایم.

ترمجه/برگردان حکمتهای منتخب به تریِک ترکیه را مویس اوزونقایا اجنام داده و در این 
راه از چاپهای دکرت کمال ارآسالن و دکرت حیایت بیجه استفاده شده است. از طرف تیم 
آماده کننده این اثر علیم و هرنی، مراتب تشکر و قدرداین خود را از دانشاگه امحد یسوی 

به خاطر چاپ آن ابراز یم دارم.

دکرت جندت طوسون
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گوناگون ثبت گردیده و حیت اشعار شاعران دیگر نزی وارد جمموعه گشته است. با 
این همه، تمایم اشعار موجود در دیوان حکمت بازتاِب دیداگههای دیین، اخالیق 

و صوفیانه خواجه امحد یسوی هستند.

تریک  به  یمسازند،  آشنا  یسوی  دروین  تأثرات  با  را  ما  که  اشعار،  این  که  آجنا  از 
جغتایی و در چهارچوب سّنِت زبان نوشتاری تریِک رشیق، بیان شدهاند، از این رو 
امروزه به راحیت قابل فهم نیستند. ترمجه و نرش این اشعار هم به هلجههای خمتلف 
معارص تریک و هم زبانهای رایج دنیا، از قبیل فاریس و عریب، امری بسیار رضوری 
است. برای آنکه اگیم در این خصوص برداشته شود، منتخیب از دیوان حکمت، 
هستند،  بیشرتی  اهمیت  دارای  یمپنداشتیم  که  حکمتها  بریخ  از  استفاده  با 
آماده و برای استفاده فاریس زبانان به فاریس نزی ترمجه شد. به همراه ترمجه فاریس، 
باشد  یادکردی  تا  شده  آورده  نزی  عریب  حروف  با  منتخب  اشعار  اصل  همچننی 
خوانده  و  نوشته  حروف  و  خط  این  با  اشعار  این  که  ساهل  صد  چند  دوراین  از 
یمشدند. زندیگنامه و مناقب خواجه امحد یسوی، و نزی آداب طریقت یسویه به 
همراه مینیاتورها و تابلوهای خوشنوییس بریخ اشعار یسوی که رصفاً برای چاپ 

در این اثر آماده شدهاند، خبشهای دیگر کتاب را تشکیل یمدهند.

در گزینش اشعار برای این منتخب از دو چاپ دیوان حکمت با حروف عریب 
Dayra� کوشش  به   )2001( آملایت  چاپ  حکمت،  دیوان   )1 است: شده  برده   سود 
 )1904( قازان  چاپِ  بازنرش  واقع  در  که   S. Rafiddinov و   bay Serıkbayulı

به کوشش رسول  تهران )1379(  دیوان حکمت، چاپ  دیوان حکمت است؛ 2( 
اسماعیلزاده، قوآنشبیک قاری و اغیله قمرببکاوا، که به همراه اشعار با حروف 
عریب، برگردان قّزایق آنها را نزی دربردارد. از آجنا که آمادهکننداگن چاپ اخری با 



11

هم  میانه،  آسیای  قرن ششم  برجسته  و شاعِر  یسوی، اعلم، اعرف  امحد  خواجه 
در ترویج دین اسالم و هم در تعمیق اخالق و معنویات دارای نقش بزسایی بوده 
است؛ او همچننی با رسایش اشعاری به شلک »حکمت«، خدمت بزریگ به زبان 
به سینه  او سینه  در مورد  مناقیب که  از  است. جدای  داده  اجنام  تریک  ادبیات  و 
دنیای  و  با دیداگهها  را  ما  آثاری که  او،  به  نزی چند رساهل منسوب  و  نقل شده 
احساسات او آشنا یمسازد عبارت است از جمموعه اشعار امحد یسوی با نام دیوان 
مریدانش  از  دانشمند  حممد  صویف  که  مراهالقلوب،  نام  به  کتایب  نزی  و  حکمت 

تایلف کرده است. 

به سبب تفاوت تعداد اشعار موجود در نسخههای دیوان حکمت و نزی کم بودن 
تعداد نسخههایی با قدمت زیاد، گمان یمرود که این اثر، خنست سینه به سینه نقل 
شده و بعدها به صورت مکتوب در آمده باشد؛ که در این مرحله نزی به اشاکل 

مقدمه

11

 دکرت جندت طوسون
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پری که در این سپهِر نیلگون آوازی خوش از خود به یاداگر گذاشته

با سخنان حکمتآمزیش یک به یک بیان کرده

او زبان ویح را به تریک یمگوید

یمگوید: راه احتاِد ترکستان این است

متفّرق نشوید، راه آسایش و حیات این است

دشت با فریادهای تکبری سریاب یمشود

بازتاب »هو« با باد دریمآمزید

یسوی از مزارش نورافشاین یمکند

یمگوید: ای برادر ترک! راه احتاد این است

از قران جدا نشوید، راه آسایش و حیات این است

)مصطیف تاتیچ(

امروز ناگزیریم تا دنیایی را که یسوی بنا کرده را، با رشارههایی که از آتِش برافروخته او 
برگرفتهایم، به دنیای خودمان منتقل سازیم. کتایب نزی که در دست دارید نشاین از این 

هدف و ماموریت ماست.

از دکرت جندت طوسون، به خاطر زمحاتش در آماده ساخنت این اثر، از مویس اوزونقایا به 
خاطر ترمجه منظوم اثر به تریِک ترکیه، از ذوالفقار گونگور به سبب بازنگری و کنرتل 
منت منثور، از علریضا مقدم به پاس ترمجه فاریس و نزی بقیه دوستاین که در آماده سازی 

اثر نقش داشتند، به نمایندیگ از دانشاگه امحد یسوی سپاسگزاری یمکنم.

دکرت مویس ییدلیز، رئیس هیئت امنای دانشاگه امحد یسوی
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آن چنانکه وقیت نام امحد یسوی به میان یمآید ما این سه چزی را به خاطر یمآوریم: 
اسالِم حرضت پیامرب را؛ خنستنی صویِف ترک را که این اسالم را به زبان مادریاش و به 
زبان تریکای قابل فهم برای هماگن تبلیغ یمکرد؛ و واصالِن جنگجو و فدااکری که آن 

صویف پرورده بود تا نور توحید و عدالِت اسالم را در رستارس جهان منترش سازند.

حرضِت پرِی ترکستان، نه تنها برای ملّت ما، بلکه به سبب پیامهایش رسمایهای جهاین 
است. طریقیت که به نسبِت نام او یسویه نامیده یمشود، در واقع چزیی جز تفسری تریک 
اسالم نیست. این شخصیت مانداگر که حمبت خدا و پیامرب و هسیت را در دل گرد هم 
آورده، نماِد عشق و عرفان، صمیمیت، رواداری، و تعمیق و گسرتِش عشق و احرتام به 

انسان است.

در منظومهای قلِب ترکستان اینگونه توصیف یمشود:

قلِب ترکستان، امحد یسوی

همه دهلا را مملّو از عشق کرده 

واصالِن جوانمرد را در کناِر خودگرد آورده 

راه جوانمردی را به آنان نشان داده 

راه حقییق یاری و دوسیت را به آنها نموده

رّس مالمت را از ارسالن بابا

گرفته و پوشیده از دسِت او خرقه فقر را 

یوسف همداین بدو اجازت داده

یمگوید: این است راه توانا شدن

و این است راه آزادِی کیس که بر نفسش مسلط باشد
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از  یکی  و  معرفت  و  عشق  و  اخالق  مرد  یسوی،  امحد  حرضِت  ترکستان،  پرِی 
دوستان خداست. او یکی از مهمرتین شخصیتهای تاریِخ فرهنیگ ترک است. 
او نه تنها اخگرهای عشق و معرفت اسالیم را که ارسالن باب و یوسف همداین 
در دلش افروختند، به سالاکن بعد از خود منتقل کرد، بلکه با فرستادن واصالِن 
جوانمردی که در مکتبش پرورده بود، به جغرافیایی که از آن سوی آسیا تا درون 
انسانها  به  را  آسایش  و  احتاد  تواضع،  عدالت،  اندیشه  بریمگرفت،  در  را  اروپا 

آموخت. 

حرضت یسوی به جای استفاده از زبانهای عریب و فاریس، به عنوان زبان دیین و 
فرهنیگ عرص، از زبان تریک سود برد و آن را به زبان علم و عشق و معرفت تبدیل 
کرد. او در صحبتها و نزی حکمتهایی که بیان کرده، زبان مادریاش تریک را 
به اکر برده و بدین ترتیب با حتت تاثری قرار دادن تودههایی وسیع، عنواِن خنستنی 
صویف ترک را کسب کرده است. امروزه اگر از یک زبان ادیب تریک سخن به میان 
یمآید؛ زباین که در جغرافیایی گسرتده بدان سخن گفته و نوشته یمشود، مسّبب 

آن پرِی بزرگ امحد یسوی است.

از سوی دیگر، حرضت امحد یسوی فردی است که در عرص خود پرچم قرآن و 
از دایره اسالم، چون  سّنت را در برابر جریانها و طریقتهای غریسیّنِ خارج 
به مردم یمآموخت؛  را  او اسالم صحیح  برافراشت.  احلاد  و  زندقه  رافضیگری، 
اسالیم که قرآن آن را تعریف کرده و حرضت پیامرب اجرا و القاءش کرده است. 

او مفّسِ بُعِد اعشقانه و اعرفانه قرآن است. 

پیشگفتار

دکرت مویس ییدلیز
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