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 سلوک روحي طاهره قرّه العین 

 زن کامل

بسم الّله المحبوب

 گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو
شرح دهم غم تو را نکته به نکته  مو به  مو

قبول ه در ، انسانهای بزرگ و مستقل و مسئول و عاشق به بار آیند . ببسیار بعید است که بچه های عزیز دردانۀ سدر و ما -4
همین دلیبل زنبان عمومبًا ببه قلمبرو عاشبقی و ایثبار نمبی رسبند چبرا کبهه ی نمی برد . درست بحاف  نازسروردۀ تنّعم راه به جای

بباتر و صباحب حسبن جمبال عمومبًا      همین دلیل زنان زیه غریزتًا محبوب مردان هستند و بی نیازند از دوست داشتن و تیر . ب
مصرف کننده و متکّبر وشقی و احمق به بار می آیند. و ل ا تعّلقات دینی و علمبی و هنبری عمومبًا مرببون ببه زنبانی نبامحبوب

ی خبارق  و نازسرورده و صاحب جمال و زیببای  است که از جمال مطلوبی برخوردار نیستند . به این ترتیب اگر زنی اشراف زاده
به قلمرو دین و معرفت و عاشقی )و نه معشوقیت( و عرفان وارد شود دیگبر امبری غریبزی و واکنشبی و جببری نیسبت       العاده 

مثبل شبنا کبردن     بلکه امری حاصل جهاد و انسانّیت و ارزر حقیقی و الهی است زیرا خیف طبیعت و غریبزه وشبرایط اسبت و   
 در خیف جریان آب می باشد . 
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براى مشاهده پستى در سایت ابن عربى درباره "ترویج انحرافات عجیب تصوف در سایت حوزه علمیه" که به برخى 
مطالب انحرافى على اکبر خانجانى و ترویج آن توسط سایت حوزه مى پردازد ، روى این متن کلیک کنید.

این فایل، شامل بخشى از جلد سوم کتاب دایره المعارف عرفانى نوشته على اکبر خانجانى مى باشد 
که در آن به مدح طاهره قره العین مى پردازد. (صفحات 216 الى 225)
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عر ، عاشق ، عارف ، مجتهبد ، مجاهبد ، فیلسبوف و انقیببی منحصبر بفبرد تباریخ ایبران و جهبان از          طاهره قّرة العین ، شا -2

راسبتی امبامی ببرای همبۀ زمانهبا شبد و       ه این نوع استثنا  بشری است که مکان و زمان و دوران خبود را سشبت سبر نهباد و بب     
متر یافت می شود . زنی که جمال و کمال و جیل اسوۀ یک زن کامل و جام  جمی  همۀ فضائل انسانی که حّتی در مردان هم ک

 هر سه را به تمام و کمال داشت . 
 
طاهره دختر یک روحبانی مجتهبد و دانشبمند و مشبهور قزوینبی در عهبد قاجبار اسبت و سبروردۀ سبدر خبویش. ایبن دختبر در               -8

ل ی خارق العباده گردیبد کبه در هبر محفب     حدود بیست سالگی به درجۀ اجتهاد رسید و در ادبیات و فلسفه و دانش روز نیز استاد
وال و جوابهای خود مات و مبهوت می نمود و عاجز می کرد و دیگر هیچ حریف و رقیبب و  علمی و دینی همۀ مردان را از س

همبراه سبدر ببرای تحقیبق و سبیر و سبلوک       ه استادی برای خود سراغ نداشت . این ببود کبه سبه فرزنبد را ببه شبوهر سبمرد و بب        
عببراق شببد کببه مهببد علببم و دیببن و عرفببان در آن عصببر محسببوب مببی شببد . سببّید کبباظم رشببتی را کببه از نوابببغ و   عرفببانی راهببی 

ه مشاهیر درجه اّول فقه و فلسفه و عرفان بود در مباحثه عاجز و تسلیم ساخت و لقب قّرةالعین را از همو دریافبت نمبود کبه بب    
 است . « نور دیده»معنای 

 
ر نمود که همۀ کیسهای بزرگان دین و علم را ببه تعطیلبی کشباند . او از    باحثه و وع  دایعراق کیس درس و مطاهره در  -4

سس سرده تعلیم مبی داد و اسبرار دینبی و عرفبانی بکبری عرضبه مبی نمبود و اکثبر حاضبرین در کبیس درس او خبود از اسباتید              
زگردانیدند . علمای دینبی در قببال او کبم آورده و    دینی عراق بحرانی شد و الجرم او را به ایران با -بودند . و ل ا فضای علمی 

 دچار بخل آشکار شدند و طردر کردند . 
 
 او اینک فقط دربدر به جستجوی انسان کامل و امام زمان خود بود . در این شعر می توان حال و هوای او را درک نمود :  -2

 گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو 
 ته به نکته مو به موشرح دهم غم تو را نک

 از سی دیدن رخت همچو صبا فتاده ام
 خانه به خانه در بدر کوچه به کوچه کو به کو 

 می رود از فراق تو خون دل از دو دیده ام
 دجله به دجله ، یم به یم ، چشمه به چشمه جو به جو

 مهر تو را دل حزین بافته بر قمار جان
 سو به سورشته به رشته ، نخ به نخ ، تار به تار 

 ساقی باقی از وفا باده بده سبو سبو
 مطرب خور نوای ما تازه به تازه گو بگو
 در دل خویش طاهره گشت و ندید جز تو را

 صفحه به صفحه ال به ال سرده به سرده تو به تو .
 
رتگری بببود و فقببر  قاجببار در دورۀ ناصببرالّدین شبباه کببانون اشببّد فسبباد و نفبباق و حاکمّیببت اسببتعمار و ناجوانمردیهببا و غببا         -6

اقتصادی و سیاسی و فرهنگی غوغا می کرد و اتحاد شاه و شیخ و استعمار کشور را به مهلکۀ نبابودی انداختبه ببود کبه امیبر      
کبیر قربانی این اتحاد شوم شد و به دسیسۀ مادر شاه که همه کارۀ درببار ببود و عامبل سبفارت بریتانیبا و سبرکردۀ حرمسبرای        

 مردانه به قتل رسید و این درحالی بود که وی داماد شاه محسوب می شد . طرزی ناجوانه شاهی ، ب
 
در این غوغای ناجوانمردی و سلیدی که بر کّل کشور حاکم بود طاهره مظهر همۀ مردانگیهای مجّسم ببود : عاشبقی فقیبه ،     -7

ینبه گبردان   ی کبرد . وجبودر آی  نگیها را آشبکار مب  شاعری ظلم ستیز وعارفی مج وب و مجاهدی شجاع که در هر جمعی نامردا
 زمان خود بود و در همه جا جهل و خرافه و دروغ را رسوا می نمود . 

 
طاهره شیعه ای حقیقتًا مؤمن ومج وب حّق امامت بود و می دانست که شیعه ای حقیقی باید دارای امام حّی و حاضر باشد  -3

ین حدیث را مکررًا بازگو می کرد که : مسلمانی که امام نبدارد ببر   و تا امام زمانش را نیافته زندگی بر وی حرام است و حّتی ا
 همسرر حرام است . او این معارف را باور داشت و بر آن اساس زندگی می کرد و یک شیعۀ شعاری و تعارفی نبود . 
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این اعتبراف   برای کسی چون او که خود به لحاظ فقهی وشرعی و معرفتی در رأس همۀ مراج  و علمای عصر خود بود و -9
. او خبود امبام را جسبتجو مبی کبرد و       را در همه جا آشکارا به چشم می دید دیگر سیروی و تقلید از مرجعی دینی بی معنبا ببود  

 به کمتر از او راضی نبود . 
 

همراه سدرر به شیراز آوازۀ سّیدی را شنید کبه همچبون او در عطبش امبام زمبان اسبت و طلببه ای شبیدا و         ه در سفری ب -41
وست همراه و اگر امامش را نیافت ولی یک د ی گمشدۀ خود را یافت . اوور شده است . به دیدارر رفت و گویمشه انقیبی و

ینۀ یعنوان آه ی و دربدری نجات سیدا کرد زیرا برای یک مؤمن مخلص داشتن و یافتن یک مؤمن دیگر بهمدل یافت و از تنهای
ز هر نیازی است . چرا که مؤمن چبون ببه دیبدار مبؤمن رود خداونبد دیبدار مبی        دیدار حق ، یک ضرورت وجودی و واجب تر ا

شود . او یک شیعۀ باورمند به اصول و معارف شیعی بود و هبر شبیعۀ مبؤمنی ببدون تردیبد یبک سبالک عبارف اسبت و شبیعۀ           
 غیر عارف ، شیعه نیست زیرا شیعه اهل باطن و عشق امام است . 

 
ّمد باب ، منجر به یک انفجار عرفانی و روحی شبد و موجبب یبک انقبیب فرهنگبی در جامعبه       دیدار طاهره و سّید علی مح -44

بعدها ببه   سرعت شهر به شهر اشاعه یافت و تبدیل به یک نهضت اجتماعی گردید که موسوم به نهضت باب شد وه گردید و ب
 بابیه معروف گشت و آلت دست استعمار تبدیل به فرقه ای ضّد اسیمی شد . 

 
ایبن حبدیث درببارۀ وجبود طباهره مصبداق       « . راستی که انتظار همبان فبرج اسبت   ه ب»در حدیثی از امام صادق داریم که :  -42

تمام و کمالی یافت . درواق  هر که در عطش دیدار امام زمان است یا او را می یاببد و یبا خبود امبام زمبان خبویش مبی شبود و         
 طاهره چنین شد . 

 
وان عبارف نامیبد و بلکبه هنبوز     نمبی تب  « بیان»با توجه به کتابی که از او برجای مانده است یعنی  سّید علی محّمد باب را -48

ی از خرافبه و قشبری گبری برجبای مانبده از روحانّیبت فسبیل شبدۀ شبیعی در ایبن کتباب آشبکار اسبت . ولبی بباب طلببه ای                 دریای
 یست و در عطش عدالت است . انقیبی و ضّد ستم و ضّد شاه است و خون مزدک و حسن صباح در رگش جار

 
ی اوج خفقان قاجاری ، نوری از رهبای  هرحال رابطۀ عرفانی این دو جرقۀ یک نهضت بکر و مردمی را سبب شد و دره ب -44

سدید آورد و مردمان شهر و روستا و مخصوصًا فقرا  و دهقانان و سیشه وران خرده سا را ببه حرکبت درآورد و جریبانی بسبیار     
وجود آورد و جنه چریکی آغاز شد که در همه جا به کالببد دیکتباتوری قاجبار و وابسبتگان و     ه صباح را ب شبیه نهضت حسن

 مزدورانش ضربه می زد . نهضت جنگل را بایستی ظهور دوبارۀ نهضت باب دانست . 
 

یامبر این نهضبت ببود و   زبان گویای این نهضت نطق های آتشین و عارفانه و عاشقانۀ طاهره بود . درواق  او به مثابۀ س -42
ی ببود و حقبًا   ت . جاذببه و بیغبت کبیم او مسبیحای    راه مبی انبداخ  ه دنببال خبود بب   ه در هر کجا که سخنرانی می کرد گروهبی را بب  

 کرامتی بزرگ محسوب می شد . 
 

ارزات راه افتبباد . و طبباهره در قلعببۀ طبرسببی مازنببدران بببه سبببک مبببه قشببون دولتببی بببرای سببرکوبی و قتببل عببام نهضببت ببب -46
واسبطۀ محاصبرۀ   ه ههمراه سیروانش با قشون حکومتی جنگید و مقاومت کرد که در ایبن مبّدت بب   ه چریکی حسن صباح مّدتها ب

 قلعه هفته ها با روزه گرفتن و ریاضت کشیدن به مبارزه ادامه دادند . 
 

و حبدود بیسبت هبزار نفبر زن و     قتل عام وسیعی از سیروان این نهضت صورت گرفت که از کودکبان هبم دریبغ نمبی کردنبد       -47
مرد و کودک کشته شدند وهر مخالف دیگری به جرم بابیگری کشته می شد و بسیاری زنده قطعبه قطعبه شبدند ببه امبر شباه و       

 شیخ های دربار . 
 

حببدود سببنج هببزار نفببر از  « بدشببت»نببام ه سببید علببی محّمببد ببباب دسببتگیر شببد و طبباهره در منطقببه ای نزدیکببی شبباهرود ببب    -43
ش را جم  آورد و برای اّولبین ببار نقباب )سوشبیه( از صبورت برگرفبت و سبخنرانی کبرد و مبردم را دعبوت ببه وحبدت و             سیروان

 همراه مردان قیام کنند . ه دوستی و حق سرستی نمود و به زنان توصیه نمود که نقاب برگیرند و ب
 

مبّدت  ه راه افتاد و باالخره دستگیر شد و به ره بواقعۀ بدشت دربار را به خشم آورد و گردانی مسّلح برای دستگیری طاه -49
 سر برد و مرتبًا از جانبب ناصبر البّدین شباه ببرایش سیغبام خواسبتگاری مبی آمبد کبه او رد مبی کبرد . او در            ه یکسال در زندان ب
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ایبران و عبراق    هرحال طاهره قبل از دیدار با باب دره واق  بین ملکه شدن و اعدام شدن مخّیر شده بود و مرگ را س یرفت . ب
مراتببب مشببهورتر از ببباب بببود و قببدرت کببیم و معرفببت و فضببیلت و عصببمت او زبببانزد عببام و خبباه شببده بببود . طبباهره         ه ببب

 شخصّیتی مستقل از باب است . 
 

واقعببۀ بدشببت شبباهرود بزرگتببرین حربببه برعلیببه طبباهره گردیببد و در تبباریخ هببم اسببتمرار یافببت و آن واقعببه را دشببمنان و      -21
ی ایشبان در حضبور مبردم سبخنرانی کبرده و      ابل مردم ثبت و شایعه کردند و گویصورت عریان شدن در مقه غرض بموّرخین م

قول امروزیها استریمتیز کرده است . این مسئله غایت خصومت دربار و اتحاد شاه و شیخ و استعمار را برعلیبه ایبن   ه سمس ب
سندی واضح بر استقیل شخصبّیت و راه و رسبم طباهره از    « بدشت» شیرزن نشان می دهد که تا به امروز ادامه دارد . واقعۀ

 باب است . 
 

ی سّید علی محّمد باب در زندان با خبر شنیدن واقعۀ بدشت حکم ارتداد و تکفیر و حّد شرعی را دربارۀ طاهره صبادر  گوی -24
نهضبت اساسبًا ببر روح ببزرگ طباهره بنبا       کرد . و همین امر نشان می دهد که تا چه حّدی بین این دو فاصله بوده است و ایبن  

شده است و تمام قدرت انقیبی و عشق عرفانی این نهضت از وجود طاهره بوده است و باب هنوز اسیر معمای سیش سا افتبادۀ  
شرعی و فقهی خود بوده است وگرنبه نقباب از صبورت برگبرفتن چبه منافباتی ببا شبرع دارد کبه مسبتوجب ارتبداد و حبّد شبرعی              

ینکه اخبار و شایعات دروغین حکومتی جهت قتل عام نهضت به گور باب هم رسیده و باورر هبم شبده باشبد کبه     باشد مگر ا
 در اینصورت دال بر غایت ساده لوحی باب است . حقیقت این امر را خدا بهتر می داند .

 
ت درحالیکه زنبی زاهبد و   در روایت است که خواهر منصور حّیج بعد از مصلوب شدن برادرر در شهر بی نقاب می گش -22

عارفه بود و ل ا مورد سرزنش برخی علمای دینی واق  شد و ایشان در جواب گفت : نقاب من تا قبل از ایبن ببرای مبردان ببود     
 . و اینک دیگر مردی در شهر نمی بینم زیرا برادرم تنها مردی بود که می شناختم که دیگر نیست . 

 
ن شایعه شد که باب دعوی امام زمانی دارد و خود را مهدی موعود می داند . او را به به راست یا دروغ در سراسر ایرا -28

ه این بهانه محاکمه کردند و برای تک یب این ادعا امتحان صبرف و نحبو عرببی از بباب گرفتنبد کبه نمبرۀ خبوب و مطلبوبی را بب          
نامبه ای کبه هبم اکنبون در کتابخانبۀ مجلبس       عنوان مهدی موعود کسب نکرد و ل ا محکوم به اعدام شد علیرغم اینکبه بباب در   

موجود است هر ادعبائی را تکب یب نمبوده ببود و آنبرا شبایعه خوانبده ببود . نهضبت بباب تجّلبی دگرببارۀ نهضبت حسبن صبباح و                
 قرامطه و مزدک بود و مابقی شایعه و دروغ . 

 
و بسوی طناب دار شلیک کبرد کبه موجبب سباره      باب را به میدان اعدام بردند ولی جوخۀ اعدام از تیر باران او سر باز زد -24

شدن طناب و آزادی باب شد . که بار دّوم او را به یبک جوخبۀ ارمنبی و روسبی سبمردند و بدینگونبه او را از میبان برداشبتند .         
 علیرغم انکار باب در مهدوّیت خویش عوامل استعمار او را تبدیل به مهدی موعود کردند . 

 
چندین بارۀ خواستگاری شاه محکوم به اعدام شد و شاه از فرن خشبم و شبهوت خبود دسبتور داد تبا او      واّما طاهره با رّد  -22

ه را زجر کش نمایند . لب ا ببا چبادر نمبازر دهبانش را بسبتند و در چباهی در میبدان توسخانبه تهبران انداختنبد و درواقب  زنبده بب              
 گورر کردند . 

 
ند . بلکه دختر مبی دانسبت   ا یک مادر دارای سه فرزند تصور نمی کردند وواسطۀ رشادت و قهرمانی ار مردمان او ره ب -26

ین و آرایش نکرده بود این تصّور را تقویت می کرد . ولبی قببل از اجبرای حکبم قبتلش خبود را       او که هرگز در تمام عمرر تزی
گبی ببر سیشبانی اتحباد شباه و      همچون عروسی آرایش نمود و آمادۀ دیدار محبوب خود در چاه شبد و ببرای همبۀ دورانهبا داغ نن    

 شیخ زد و رفت . 
 

طور قاچاق در دست عیقه مندان می چرخد نشان مبی دهبد کبه    ه مجموعۀ باقیمانده از گفتار و اشعارر که تا به امروز ب -27
و تا چه حّدی از شور و عشق عرفانی به خداوند و امامان و اولیای الهبی برخبوردار اسبت وچبه دریبای ببی نظیبری از معرفبت         

اسرار و نکات قرآنی و احادیث در وجودر جم  بوده است . به لحاظ قدرت کیم و اعجاز شعر فقط می توان اشعار طباهره را  
عنبوان یبک شباعر ، در نبوک قلبۀ ادبیبات عرفبانی        ه با غزلیات شمس تبریزی مقایسبه نمبود کبه گباه حّتبی برتبری دارد . حّتبی بب        

یک زن در تاریخ جهان وجود ندارد و کسانی چون خّرمه زن مزدک و بانی م هب  عنوانه جهان قرار می گیرد که مشابه او ب
 و ژاندارک فرانسوی را می توان با او مقایسه کرد . « خّرم دینی»
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ی چبون حبّیج و عبین القضباة و مبزدک و مبانی و مبریم مجدلّیبه در         عرفبانی طباهره هبم طبراز شخصبّیت هبای       -هوّیت دینی  -23

مه جایگاه او در کّل تاریخ فکبر و فرهنبه و معرفبت و عبدالت و ایمبان و شبجاعت مخبتص خبود اوسبت و          تاریخ است و با اینه
 رقیب ندارد . 

 
اقبال الهوری با کمال شجاعت طباهره قبّرة العبین را در کنبار منصبور حبّیج قبرار داده اسبت و بدینگونبه در میبان بزرگبان             -29

نبام ببرده   « خباتون عجبم  »نام ه قدرت تمام از او دفاع کرده است و از او ب علم و معرفت و دین و فضیلت تنها کسی است که با
که ماهّیت کائنات را تبدیل نموده و آغازگر عصر جدیدی در جهان است . بدینگونه این مرد هندو بی غیرتی ایرانیبان را انبدکی   

ناخت و معّرفبی مبی کبرد و نبه کمتبر از      راستی هم فقط انسانی چون اقبال می بایست طاهره را می شب ه جبران نموده است . و ب
 این . 

 
طاهره شهید عشق و عرفان و امامت همۀ دورانهاست وقربانی نامردانگی های حاکم بر ایبن مبرز وببوم کبه همبواره تباب        -81

. او  تحّمل مردان را ندارند . طاهره آن گوهرۀ روح حاکم بر همۀ انقیبات این مرز و بوم از مشروطه تا به امبروز ببوده اسبت   
 مجسمۀ هوّیت زن رستگار است . 

 
در روایببات شببیعی آمببده کببه بیشببترین مؤمنببان و مریببدان امببام زمببان در آخرالّزمببان همانببا زنببان مؤمنببه هسببتند . و طبباهره    -84

 مصداق این سخن است. 
 

ن کامل در عصر جدید طاهره اسوه و امام زنان جهان اسیم و بلکه کّل جهان مدرن است . او نمونۀ یک انسان کامل و ز -82
 عارفانه یک زن شیعه است .  -است . فمینیزم اسیمی در عصر ما نمونه ای بهتر از او ندارد . او اسوۀ عصمت عاشقانه 

 
قصد کرده بودم کبه چبون نظبرم افتباد ببه تبو شبرح دهبم غبم تبو را نکتبه ببه نکتبه مبو ببه مبو . ولبی هبر چبه در چهبرۀ تبو                       -88

ل ا غم خود بازگفتم . مخصوصًا ایبن غبم کبه چبرا در کنبار تبو نببودم کبه یاریبت دهبم تبا شباید انبدکی              نگریستم جز شادی ندیدم و 
 مردانگی یابم و از این زن صفتی و درواق  بی صفتی نجات یابم . 

 ی فقط تو را می شایست و بس . یباتر مردی و اینچنین حد از زیبایراستی که چه زیبا زیستی و زه ب
هم  مردانگی آموختی و به زنان هم زنانگی . و به مجتهدین اجتهاد و به عارفان هم انقیب و به عاشقانبراستی که به مردان 

 ی آموختی .نبرد مسّلحانه برعلیه بی وفای
 راستی که معّلمی کامل بودی برای همۀ دورانها ای نور دیدۀ عاشقان وساکان و آزادگان و صدیقین . ه ب

زنببانگی بببود . او براسببتی انسببان محببض بببود و وارث آدم در دورانببی کببه آدمّیببت در حببال    طبباهره انسببانی فراسببوی مردانگببی و
 انقراض بود . با اینکه در کشور ما هنوز هم قاچاق است ولی محرم همۀ عاشقان و مؤمنان در سراسر جهان است . 

 
ن بودنش می نالد ، می باشد . و ثاببت  طاهره قّرة العین حّجتی کبیر بر اختیار انسان ومخصوصًا زن که همواره از جبر ز -84

می کند که حّتی یک زن در سس سردۀ نقابش آنهم در یکی از سیاهترین دوران تاریخ ، مبی توانبد همبانطور زنبدگی کنبد و باشبد       
 که می خواهد . 

 
انسبان  زنی که نبه زن ببودنش ، نبه حجباب و نقبابش و نبه شبوهر و فرزنبدانش و نبه سبدر آخونبدر هیچیبک مبانعی ببرای                -82

 بودنش نبود . 
 

اسبت .  ی دارای استعداد و توانی شگرف و بسا برتبر از مبرد   ه است که در قلمرو معرفت و حق جویزن همواره نشان داد -86
 ین تنه فراتر نمی آید و غایت هنرر بچه بازی و شوهر خواری است . ولی افسوس که عمدتًا از سای

 
بود و حّتی در میدان شهر مبردم را رهببری کبرد . و نشبان داد کبه قبدرت زن        طاهره نشان داد که می توان مظهر عصمت -87

بسیار بیشتر اسبت  بودن از مرد بودن کمتر نیست و بلکه برتر است زیرا زن مظهر باطن آدم است سس قابلّیت نفوذ و بیغتش 
 هم باطل . هم به نّیت حق و 
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د یبک زن سباک و عبارف مبی توانبد شبهری و بلکبه کشبوری را         همانطور که یک زن فاسبد مبی توانبد شبهری را تبباه سباز       -83
 احیا  سازد . و طاهره نمونۀ کامل زن نوع دّوم است که آغازگر ایران دورۀ بیداری است . 

 
سبوی خبدا رهنمبون مبی سبازد . و اگبر شبیطانی        ه ی باشبد جامعبه را بب   بنی آدم است . این مالک اگبر خبدای   زن مالک قلوب -89

ی ترین زنان تاریخ ایران است . وبرای خدائی شدن باید ریشۀ هره یکی از خدایوی شیطان می کشاند . طاسه باشد جامعه را ب
 خود را از نژاد و خاندان برکند . 

 
. و طاهره یک زن صبوفی اسبت کبه در اوج جبوانی ار ببه وصبال حبّق رسبید و در سبی و           عارف واصل را صوفی گویند -41

وضوح تماشا کرد ه و فنای ذات را در این شعر طاهره می توان به لحاظ احساس و معنا بشش سالگی شهید شد . مقام توحید 
 که همطراز نابترین اشعار موالنا در غزلیات شمس است و بلکه برتر :

 
 ای به سر زلف تو سودای من 
 در غم هجران تو غوغای  من 
 لعل  لبت   شهد  مصفای  من
 عشق تو بگرفت سراسای  من

 من  شده  تو  آمده  برجای من                                              
 گرچه بسی رنج غمت برده ام
 جام   سیاسی   ز بی  خورده ام
 سوخته  جانم  اگر  افسرده ام
 زنده  دلم  گرچه زغم مرده ام

 چون لب تو هست مسیحای من                                             
 ی   مخزن   توییگنج  منم   بان

 سیم  منم  حاجب  معدن   تویی
 دانه  منم صاحب  خرمن  تویی
 هیکل من چیست اگر من  تویی

 گر تو منی  چیست هیوالی من                                             
 من شدم از مهر تو چون ذّره سست
 وز  قدح  بادۀ   عشق  تو    مست

 دست  تا  به  سر  زلف  تو  دادیم 
 تا  تو  منی  من شده ام خودسرست

 سجده گه  من  شده  اعضای من                                             
 عشق  بهر  لحظه  ندا می کند

 بر  همه  موجود صدا  می کند 
 هر  که هوای  ره  ما  می کند 
 گر  ح ر  از  موج  بی می کند 

 سا   ننهد   بر   لب  دریای    من                                               
 
 

طبباهره را کسببی درک مببی کنببد کببه الاقببل یکبببار در زنببدگی زهببر بببی و عشببق فنببا بببه جببانش رسببیده باشببد تببا همچببون اقبببال   -44
 ی و در طاهره جنون رّبانی بیابد . الهی ببیند و در موالنا نور خدای الهوری در جنون نیچه ، حکیم

 
اشعار طاهره مثل اشعار موالنا در غزلیاتش ، وصال جبان و فنبای ذات و سبماع اتحباد و رقبص خبون و موسبیقی         در همۀ -42

 اسرافیلی غوغا می کند . 
 

دسبت ببرادر جباهلش ببه قتبل مبی       ه طاهره شباهتی هم به رابعه عدویه ، عارفۀ مشبهور در تب کرۀ عطبار دارد کبه نهایتبًا بب       -48
 در محضرر خاش  و مرید هستند . اشعار رابعه و طاهره بسیار نزدیک است . رسد . زنی که همۀ بزرگان دین 
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ولی برای درک قیاسی وتاریخی طاهره بایستی چند شخصیت را با هم درآمیبزیم تبا طباهره گونبه ای حاصبل آیبد : رابعبه ،         -44

جدید جهان است . ایبن قیاسبها ببه    حّیج ، حسن صباح ، حضرت زینب ، مولوی و خّرمه و ژاندارک . طاهره ابر انسان تاریخ 
 اغراق نیست . هر برگی از زندگی طاهره نمایانگر تمام عیار هوّیت یکی از این انسانهای تاریخ ساز جهان است . 

 
برخورد طاهره با دربار ناصرالّدین شاه عین برخورد زینب )ع( با درببار یزیبد اسبت و اسبارتش و سرسبتاری زخمبی هبا و         -42

 ضت و مقاومت حیرت آورر در قلعۀ طبرسی و ماهها روزه داری از گرسنگی . تدفین شهدای نه
 

واسبطۀ قیبامتی کبه در دیبن و شبریعت برسبا نمبود و همچبون امامبان اجتهباد کبرد و زنبدگی             ه همچون حسبن صبباح اسبت بب     -46
 غایت صاحب جمال . ه چریکی و غار نشینی داشت درحالیکه زنی از خانوادۀ اشرافی بود و ب

 
مچون ژاندارک او را جادوگر نامیدنبد و همچبون رابعبه او را مبتهم ببه فسبق کردنبد . همچبون خّرمبه کبه در دیبن مبزدک             ه -47

 واسطۀ علمای دینی تأئید گردید . ه بدعت نهاد بدعتی که در طول تاریخ جاری شد و ب
 

کسبب نمبوده باشبد در تباریخ فقبط از      زنی که با حف  زنانّیت آنهم در اوجش همۀ هوّیتهای مردان بزرگ را هبم در اوجبش    -43
ی ، احیبا  گبر دیبن ،    مبارز انقیبی مسّلح ، چریک فدای آن طاهره است : فقیه مجتهد ، محّدث ، مفّسر قرآن ، شاعر ، صوفی ،

موسیقی دان ، رهبر مردمی ، همسری باوفا و مادری مهربان و دختبری مطیب  سبدر فاضبل خبویش و عمبری در حبال هجبرت و         
زه و زندان و نهایتًا چون امام زمانش مقیم چاه . و همۀ علمبای دینبی و دانشبمندان و عارفبان زمبان او را تصبدیق       فرار و مبار

ه دلیبل انتسباب فرقبۀ    نمودند و فقط آخوندهای درباری فتوای قتلش را دادند . و افسوس که هنوز هم در انقیب اسیمی ایران ب
قاچاق و مسکوت مانده است و این شرایط فراهم آمده که عّده ای اراذل و اوبار  ی و دفاع آنها از این ابر زن ، مطرود وبهای

از او دفاع کنند . این هم ادامۀ مظلومّیت طاهره است . مشابه چنین وضعی دربارۀ همۀ ابر انسانهای تاریخ کمابیش در کشبور  
و علبل ببی هبوّیتی و تناسبخ فرهنگبی و غبرب       ما رخ داده است : حّیج ، حسن صباح ، مبزدک و امثبالهم . و ایبن امبر یکبی از      

 اسیمی ما هستند .  -گی جامعۀ ماست . زیرا اینان امامان هوّیت ایرانی شرق زد
 

براستی باید گفت که : آنچه را که همۀ خوبان دارند طاهره یکجا دارد . اینست که سیامبر اسیم مؤمنبان آخرالّزمبان را در    -49
 بق می داند . نزد خداوند برتر از انبیای سا

 
اگر زنان عصر جدید جهان محتاج یک اسبوۀ هوّیبت و امبام هبدایت و کمبال زنانّیبت باشبند کسبی برتبر از طباهره قبّرةالعین             -21

 نمی تواند باشد که همۀ فضائل یک زن سّنتی ومدرن را یکجا با خود داراست . 
 

کنبد کبه چبرا خودشبان را تبباه کردنبد و آنهبا در ساسبخ          وال مبی ه خداونبد در روز قیامبت از زنبان سب    در حدیث قدسی آمده ک -24
 خواهند گفت که : زیرا زیبا بودیم . خداوند به آنها می فرماید که آیا از مریم)ع( هم زیباتر بودید ؟ 

طاهره نیز مصبداق همبین امبر اسبت زیبرا درعبین داشبتن کمبال جمبال و حسبن چهبره کبه زببانزد ببوده تببدیل ببه اسبوۀ ایمبان و                   
 عرفت شده است و تیغ عدالت را در قهر ظلمت برکشیده است . عصمت و م

 
بسیاری از زنان انقیبی و اجتماعی فراری از خانه و مطرود اهل خانه اند و درواق  فعالیت اجتماعی شان فقط سمر بیی  -22

ه از جانبب سبدر و   خصبو ه وضعّیت خانوادگی و مفر آن است ولی طاهره در خاندان خود محببوب و بلکبه سرسبتیده مبی شبود بب      
برادر و همسر و سدر شوهرر که جملگی مردانی فاضل و مؤمن و مجتهد بودند . کبدام زنبی اینهمبه محبوبیبت خبانوادگی خبود       
را رهبا مبی کنبد و سبر ببه کبوه و بیابببان مبی نهبد و در غایبت مشبقت زنبدگی مببی گ رانبد . مگبر ببه عشبق و ایمبان و معرفببت و                 

شرایط و جبرهای اجتماعی خود نیست . او در خانبدان خبود در اوج سبعادت و محبوبیبت ببود       اختیاری الهی . ل ا طاهره مولود
ی و جستجوی امام ببود . و در همبه جبا مواجبه ببا بخبل علمبای حقیبر زمانبه          او را راهی عراق نمود عطش حق جوی و آنچه که

ترین توفیق بود که نصبیب هبیچ زنبی در تباریخ     واسطۀ همین بخل محکوم به مرگ شد که البّته برای او بزرگه گردید و نهایتًا ب
 نشده بود . 
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برخی از ابلهان و حسودان طاهره را زنی بسیار جاه طلب نامیده اند و کّل فعالیتهایش را نشان این امر تفسیر مبی کننبد .    -28
وده و بهتبرین لباسبش   کدام زن جاه طلبی بین همسر شاه شدن و مرگ ، دّومی را برمی گزیند و به هنگبام اعبدامش آرایبش نمب    
 را بر تن می نماید و بر سجاده نشسته و آمادۀ اجرای حکم می ماند و با چادر نمازر اعدام می گردد . 

 
طاهره آزادترین زن دوران خود در جهبان و ایبران ببود و بااینحبال نقباب )سوشبیه( خبود را تبا واقعبۀ بدشبت حفب  نمبود ببا               -24

شف نقاب او مطلقًا امر به کشف حجاب نبود بلکه امبر ببه کشبف نفباق در زنبان مسبلمان       اینکه حکم شرعی نبود . ولی واقعۀ ک
آن دوران بببود . زیببرا ایببن نفبباق آنببان را تبببدیل بببه کنیزکببان و زنببان حرمسببراها سبباخته بببود همببانطور کببه همببۀ زنببان دربببار و      

 نشان خفت بود .  حرمسرای شاهی دارای نقاب بودند به امر شاه . نقاب آن عصر نشان عفت نبود بلکه
 

به هنگام اسارت طباهره و بباب ، چنبد تبن از سیروانشبان طبرح ببه قتبل رسبانیدن ناصبرالّدین شباه را ببه اجبرا گ اشبتند کبه                 -22
ناموفق بود . شاه برای انتقام از این سو  قصد ، هزاران تن از سیروان این نهضبت اعبم از زن و مبرد و کبودک را در سراسبر      

دست یکی از سیروان سّید جمال اسد آببادی ببه قتبل رسبید     ه زاند و قطعه قطعه کرد . هرچند که باالخره بکشور در می  عام سو
. و می دانیم که نهضت سّید جمبال از بطبن نهضبت بباب و طباهره قبد کشبید و ببه اوج رسبید و تببدیل ببه نهضبتی جهبانی شبد و               

نی که از سدران نهضت روشنفکری دینی در ایران اسبت نیبز   متفّکر و مصلح و فیلسوف بزرگ ایرانی یعنی میرزا آقا خان کرما
به جرم مشارکت در این نهضت بود که به امر ناصرالّدین شاه سرر بریده شد و خود سّید جمال هم به امر و دسیسۀ این شباه  

سبر  ه در تبعیبد بب   خون آشام عّیار دائم الخمر بود که در ترکیه مسموم و شهید شد و این دو شهید از یاران صمیمی بودنبد کبه  
 می بردند . ولی این خونها ، انقیب مشروطه را آبیاری کرد . 

 
در دورانی که حّتی مردان شجاع و از جان گ شته ای مثل سّید جمال و میرزا آقاخان نمبی توانسبتند در وطبن خبود بماننبد       -26

قانه مرگ را در آغبور گرفبت . طباهره سیبامبر     زنی چون طاهره چنان انقیبی برسا نمود و در وطن خود قیامت برسا کرد و عاش
 ی بیشتر از ایران می شناسند . ران و جهان است . او را در هر جایبیداری زن در عصر جدید ای

 
طاهره در تاریخ جدید جهبان و ایبران یبک آغبازگر ببزرگ و امبام نجبات اسبت خاصبه ببرای زنبان . و همبۀ زنبان آزاده ای               -27

ایبر و زینبب ساشبا در نهضبت مشبروطه و سبروین اعتصبامی و فبروغ فرخبزاد و دیگبران جملگبی از            چون جمیله بوساشبا در الجز 
 سیلۀ ساک طاهره اند و فرزندان روحانی این ابرزن محسوب می شوند . 

 
عجب نیست که حّتی نام طاهره قبّرةالعین را زنبان مبا نشبنیده انبد ببه جبرم ببابیگری . آیبا جبرم زینبب ساشبا چبه ببود کبه در                 -23

ی و ببی سبواد کبه سبیح ببر دور گرفبت و       از او در میان نیست . زنی روستایاریخ مشروطیت و در کتب درسی ما حّتی نامی ت
زنان آذری را به مشارکت در انقیب مشروطه کشانید . زنانی بسیار کمتر از این را در اروسا تبدیل ببه اسبطوره مبی کننبد و مبا      

اه به شرق و غرب فحش می دهیم و در جسبتجوی دشبمنان نبامرئی ببه هب یان افتباده       زنی هستیم و آنگ -دچار مالیخولیای خود 
 ایم . 

 
خبود نسببت مبی دهبد و برایشبان نامهبای غرببی        ه عزت و رشد غرب در این است که حتی نبام آوران غیبر غرببی را هبم بب      -29

و همۀ بزرگان علبم و دیبن خبود را ببه      یمنسوب می کنیم و طرد و لعن می نمایدرست می کند و ما خودی ها را هم به بیگانه م
چوب استعمار تکفیر می کنیم . نهضت باب را روسی می نامیم و نهضت مشبروطه را فرانسبوی ونهضبت جنگبل را کمونیسبتی      
و نهضت دکتر شریعتی را فراماسونی و التقاطی وو ... و اینست که از اسیم هم جز جاهلّیت عرببی نصبیب مبا نمبی شبود و از      

 .  ز لباس وزبانش را به ارث نمی بریممحّمد )ه( ج
 

از لحاظ معرفتی بزرگتبرین مشبکل علمبای دینبی مبا فقبدان درک توحیبد و وحبدت وجبود اسبت کبه مبا را از فهبم بزرگتبرین                -61
دسبت ایبن جهبل و نفباق     ه اولیا  و موّحدین عاجز کرده است و آنها را زندیق و ملحد می نامیم . اینست کبه جملبه امامبان مبا بب     

دسبت آخونبدهای توحیبد نفهبم مبا محاکمبه و       ه دست کفار الم هب . عرفا و صبوفیان مبا هبم بب    ه س مآبانه شهید شدند و نه بمقّد
 تکفیر ومقتول شده اند : حّیج ، عین القضاة ، سهروردی ، مّیصدرا، بایزید وو... . 

 
در مقام فنای ذات زیستند و متهم ببه خبروج از   یم که نخستین صوفیان کامل همانا امامان شیعه بوده اند که بازهم می گوی -64

ایبن   -.« سروردگارا اگر آن گوهره ای که در ما نهاده ای به زبان آوریم به جرم ببت سرسبتی سنگسبار مبی شبویم      »دین شدند . 
 سخن امام سجاد زین العابدین است . 
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و عراقببی و حسببن صببباح و عببین القضبباة و بعببد از امامببان صببدر اسببیم کسببانی چببون بایزیببد وحببّیج و شببمس و باباطبباهر   -62

طاهره و امثالهم ، اسوه های کامل تشّی  و اسیم ناب محّمدی هسبتند چراکبه دیبن اسبیم و امامبت در یبک کلمبه مکتبب اصبالت          
 عشق الهی و فنای ذات وجمال سرستی است ول ا تنها دینی است که بر جمال سیامبرر درود می فرستند . 

 
ۀ غیبت و مظهر امام ناطق به جبران امام غایب هستند و بدون وجود آنها تاکنون دیبن خبدا و اسبیم و    اینان امامان عرص -68

 .  ی های عرصۀ ظلمتِ غیبت و ختم نبّوت در تاریخ اسیم و جهان هستندنقرض شده بود . اینان تنها روشنایتشّی  م
 

و فاطمه تقریبًا چیزی در دست ندارد و آنچه کبه بباقی    بشر مدرن از هوّیت و سیرۀ عملی زنان بزرگی چون هاجر و مریم -64
مانده هم تقریبًا سنخیتی با زندگی امروز زن  در جهان ندارد و ل ا وجود این ابر زنان تاریخ قدیم همچنان بر عرر باقی مانبده  

جسببتجوی هوّیببت و  و در دسببترس نیامببده اسببت همببانطور کببه اکثببر امامببان مببا چنببین شببده انببد . امببروزه بببرای زنببی کببه جببدًا در 
رستگاری و تعالی است اسوه ای عالیتر و در دسترس تر از طاهره قّرة العین نیست که آنهم قاچاق است .  این چه مصبیبت و  

مبی زنبیم و در   بدبختی است که بر فرهنه ما چون اختاسوسی چنه افکنده است که تیشه ببه ریشبه هبای هویبت و شبرف خبود       
 گی جان می کنیم و در این نفاق دیوانه می شویم . التقاطی از عرب زدگی و غرب زد

 
متأسببفانه جامعببۀ مبب هبی و روحببانی مببا هنببوز هببم دربببارۀ طبباهره قببّرة العببین اسببیر شبببهات روسببی و انگلیسببی و فتببوای         -62

 ی اسبت اسی و تفاسیر اسیم شناسان اروسبای آخوندهای قاجاری است همانطور که دربارۀ حسن صباح اسیر مراج  مغولی و عب
 . آیا هرگز قرار نیست خودمان عقل و شعور خودمان را به کار اندازیم و خود را از این بی هوّیتی برهانیم.  

 
دنببال احیبای سزشبکان و شبیمی دانهبا و مهندسبین       ه حاال هم که ادعای تمّدن اسیمی بر سا کرده ایم ببه سیبروی از غبرب بب     -66

که ما هم غربی هستیم و بلکه غربی تریم . آیا مکاشفات این دانشمندان قدیم  قرون و اعصار گ شتۀ خود رفته ایم تا ثابت کنیم
به چه درد ما می خورد . ولی نور عرفان عرفا و متصّوفۀ ما تنها چراغ نجات هوّیت دینی و دنیای ماست که هنوز هم به آنها 

. تا این جهل و جنون و مالیخولیبا را در   فحش می دهیم و اگر هم بزرگداشتی برسا می کنیم به سیروی از غرب و یونسکو است
 خود درمان نکنیم تا ابد اجنبی سرست و مقلد و مفلس اعراب و روس و انگلیس خواهیم ماند . 

 
ی و جمال زن جهل است و خودسرستی . و ل ا آنچه که جمبال را ببه کمبال مبی رسباند معرفبت اسبت و عشبق         ویروس زیبای -67

که طاهره را جاودانه کرده است عشق و عرفان است . و زن فقط در سنباه ایبن دو حبق اسبت     )عاشقیت و نه معشوقیت( . آنچه 
 که مظهر فطرت اهلل می شود و طاهره چنین است . او بزرگترین زن صوفی در تاریخ هزارۀ اخیر جهان است . 

 
و علبم و دیبن را ببر محبور خبود      زن در وادی معرفت نفس خود مهد اّم امامت می شود و موّلد امام است و امامان تقبوی   -63

تغ یه می کند . همانطور که فاطمه )ع( چنین بود . و همۀ زنان عارفه مظهری از فطرت فاطمی هستند و طاهره یکی از جلبوه  
 های تمام و کمال این مظهر است . همانطور که هر مرد عارفی مظهری از فطرت علی می شود و از علیین است . 

 
رفان و عصمت و عدالت در انسانی جم  آید عظمت الهی ذاتش متجّلی مبی گبردد . و ایبن چهبار رکبن      آنگاه که عشق و ع -69

الوهیت در وجود طاهره یکجا به عرصۀ ظهور رسید . و این یک واقعۀ امامیه به معنای کامل کلمه است که در هر هزار سبال  
 گردد .  یکبار از وجود زنی متجّلی می شود و مهد امامت یک دوران تاریخی می

 
ای طاهره سانزده سال سیش به سراغم آمبدی و تبو را نشبناختم و حّقبت را آنگونبه کبه الیبق ببود تصبدیق نکبردم . و اینبک             -71

ی و چهبره ببه چهبره دیبدارت کبنم . هرچنبد کبه دیبرت         ه من با تمام وجبود بنمبای  خدایت را سماسگزارم که الیق شدم که خود را ب
ختمت و نور عظمت خود را به این ظلمتکده ارزانبی داشبتی و مبرا واسبطۀ ایبن عرفبات قبرار        شناختم ولی شکر که باالخره شنا

دادی . اعتراف می کنم که در جستجوی انسانهای کامل و شناخت و معّرفی شان به خلق در این هزارۀ اخیر جهان ، کباملتر از  
تر از تبو و صبادقتر از تبو و شبجاعتر از تبو و جبوانمرد       تو کسی نیافتم و تنهاتر از تو و بی تا تر از تو و زیباتر از تو و عاشبق 

 تر از تو . از اینهمه خوبی اندکی هم مرا ببخش تا الیق وصف تو باشم و باور آیم . 
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آنچه گفتم شّمه ای از کمال تو بود . و اّما از جمالت تو خود در شعرت به نیکی وصف نموده ای و در کشبف نقباب خبویش ببه     
امت این دوران را برسا ساختی . آنگاه که هنگام وصالت رسید نقاب از چهره برگرفتبی تبا ببه تباریخ نشبان      خییق نمایاندی و قی

 دهی که از بی چادری خانه نشین بودن را هنری نیست . 
 

ی مصداق این کیم علی )ع( بودی که : ای مؤمنان بدانیبد کبه هبر چیبزی را غبایتی اسبت و اسبیم را نیبز غبایتی          ای طاهره گوی
 ت . سس با رعایت حقوق اسیم به غایتش برسید و از آنجا برای خدا از اسیم خروج کنید .               اس
 

ای ضعیفه هنگام اجرای حکم اعدامت فرا رسیده سباعتی مجبال داری تبا اگبر وصبّیتی و      » زندانبان به در کوفت و گفت :  -74
 هره بر نماز نشست . زندانبان رفت و طا« . یا کاری داری به انجام برسانی 

 
ساعتی بعد زندانبان مجددًا آمد تا طاهره را برای اجرای حکم ببرد ولی او را همچنان به سجاده دید و ل ا رفبت تبا طباهره     -72

 نمازر را به سایان ببرد . 
 

ه طباهره ببر سبجاده    ساعتی بعد بار سّوم که آمد هنوز او را بر سجاده دید و خشمگین وارد شد و با حیرت مشاهده کرد ک -78
 ینه ای سیش روی دارد . ویش است و آیحدود سه ساعت است که مشغول آرایش خ

 
وسیلۀ چادر نمازر خفه ار کرد و او را کشان کشان به چباه حیبات زنبدان ببرد و در آن چباه انبداخت و درب       ه زندانبان ب -74

 چاه را بستند . 
 

ل از حکبم  ی را نقبش مبی زد و آنهمبه اصبرارر در آرایبش چهبره آن هبم قبب        ینه چه چهبره ا آیا طاهره بر سجاده ار در آی -72
 ی بود ؟ اعدام به چه معنای

 
زنی که  ینه چه می دید و چه می کشید ؟ آیا هیچ نقصی در کار بود که او مشغول رف  و اصیح آن شده بود آنهماو در آی -76

ی خبود را کامبل مبی دیبد و هبیچ کمببود و عیببی        ود و گبوی ز به صورت خود دست نبزده بب  ی ار هرگدر تمام عمر زندگی زناشوی
 مشاهده نمی کرد . 

 
ه ناگباه او را ببه هنگبام    آیا طاهره در آخرین سجده ار برای نخستین ببار چبه چهبره ای دیبده ببود در صبورت خباک کبه بب          -77

 ینه و آرایش واداشته بود . مرگ به آی
 

یش ، در خاک چهره ای دیده بود ببی نهایبت شببیه خبودر یبا شببیه کسبی        بی تردید او در آینۀ خاک در آخرین سجدۀ زندگ -73
ینه برای آخبرین ببار خبود را تماشبا کبرده ببود کبه آیبا ایبن همبان اسبت و ببا             ه او بود و او برای اطمینان در آیکه بی نهایت شبی

یبن تفباوت ببی نهایبت انبدک چبه       کمال حیرت دیده بود که این همان است ولی با تفاوتی بی نهایت اندک کبه او نمبی دانسبت کبه ا    
 تفاوتی است . 

 
آیا مویی ، خطی یا خالی اضافه یا کم داشت ؟ مسبلمًا چنبین نببود . ایبن دقیقبًا همبان ببود . چهبره ای کبه در آئینبه مبی دیبد              -79

ن چهبره ای  ینه بود فقط کمی غببار گرفتبه و خباکی تبر از آ    یده بود ولی این چهره ای که در آیهمان چهره ای بود که در خاک د
 ینه و بر سجاده مشغول غبار روبی از چهرۀ خویش بود . در خاک دیده بود و او اینک در آی بود که

 
آیا او براستی اگر هزار سال دیگر هم مهلت می یافت می توانسبت ایبن غببار را از چهبرۀ خبویش برگیبرد و ایبن سبردۀ ببی           -31

 د . نهایت لطیف را از صورت خود بردارد تا این هم آن شو
 

او بر آستانۀ دیداری چهره به چهره قرار داشت و عروسی بود که به حجله می رفت حجله ای از جنس چباه . آیبا او مبی     -34
ی را از چهبرۀ خبویش در مقاببل یبار برگیبرد تبا ایبن دیبدار چهبره ببه           ه غایت لطیف و کهرببای توانست باالخره این سرده یا نقاب ب

 چهره ممکن گردد ؟
 

 م فقط خود یار بود که می توانست این نقاب از چهره ار برگیرد .              و شاید ه -32
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