


       نویسنده: زهرا سـینایی )راحیل(
با مقدمه ی دکتر حسین  الهی  قمشه ای

طربنامه
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زد دم  تجــلی  ز  حســنت  پرتــو  ازل  در 
عشـق پیـدا شـد و آتش به همــه عالم زد 
جلـوه ای کرد ُرخت دیـد ملک عشق نداشت
عـین آتش شـد از این غیـرت و بر آدم زد
عقـل می خواست کـزان شعله چـراغ افروزد
برق غـیرت بدرخشـید و جهـان بر هـم زد
جان ُعلـوی هـوس چاه زنَخـدان تو داشت
دسـت در حلقه ی آن زلف خـم اندر خـم زد
حافـظ آن روز طـربنامه ی   عشـق تو نوشت
که قلــم بـر ســر اسـباب دل خــرم زد

حافظ شیرازی



 

عطار

نظامي
در پشت پرده ی عالم پادشاهي است که نیاز به تخت و دیهیم 

و قصر و آستان ندارد، از آن رو که فراخناي هستي دیهیم شهریاري اوست 
و جمله ی آفرینش قصر و بارگاه اوست و در پس هر ذره

درگاه و آستان اوست.

در پس هر ذره درگاهی دگر  
   پس ز هر ذره بدو راهی دگر                                  عطار 
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بـي خالف پادشــاهي  را  ما  هست 
او سیـمرغ بس عالــي َمطاف نام 
است مطلـق  پادشــاه  او  دائمًا 
در کمـال ِعّز خـود مستغرق است

هست پـرده  این  پس  لُعبت بازي 
ورنه بر او این همه لُعبت که بست
دیده ی دل محــرم  این پـرده ساز
تا چـه بــرون آید از این پـرده راز



او حضور مطلق است و جمال مطلق، و چون جمال بي پایانش 
مقابل رویش نشسته است، از دیدار خویش، غرق در شادي مطلق 

و از تمناي خویش، غرق در عشق مطلق است. 
عشق است و عاشق و معشوق و دیگر هیچ! 

و هر دم خویشتن را به هزاران هزار اطوار و اوصاف کمال و جمال مي نگرد 
و از هر نگاه صد هزار عالم زیبایي و خوبي پدید مي آید 

که همه چون آیینه اي شفاف، نور جمال او را باز مي تابند 
و عطر و رایحه ی عشق او را در ِمجَمر وجود خویش مي گردانند.

ای آفتـاب آیینــه دار جمــال تو
مشک سیاه مجمره گردان خال تو                             حافظ   

و زمین ها و خورشید ها و کهكشان هاي بي شمار، به شوق جمال او 
که در هر ذره ی وجودشان هویداست، پیوسته در چرخش و گردشند.

گر دل خاك است پر از شوق اوست        
ور سـر چرخ است پر از طوق اوست                        نظامي   

و خیل عظیم فرشتگان، حاجبان لطف و رحمت و ساقیان شهد و شراب
آن پادشاهند که در شب هایي روشن تر از هزار روز از آسمان نازل مي شوند 

و جمله ی ذرات عالم را هدیه  هایي گران سنگ از زیبایي، دانایي، نیكویي 
و شور و عشق و مستي به ارمغان مي آورند. 

رو تو جّباري رها کن مست شو تا بنگري
ذره ذره ی خاك را از باده ی جـّبار مست                  موالنا   
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