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  :کمیجلسٔه صد و چھل و 
 

 503دفتر دوم، بیت 
 

  خاريدن روستايى در تاريكى شیر را به گمان آن كه گاو اوست
 

  ايى گاو در آخر ببست              شیر گاوش خورد و بر جايش نشست         روست
 جست شب آن كنج كاو           روستايى شد در آخر سوى گاو         گاو را مى

 مالید بر اعضاى شیر          پشت و پھلو گاه باال گاه زير          دست مى
  بدريدى و دل خون شدىاش           گفت شیر ار روشنى افزون شدى      زھره

  پنداردم خاردم         كاو درين شب گاو مى           اين چنین گستاخ ز آن مى
 گويد كه اى مغرور كور         نه ز نامم پاره پاره گشت طور           حق ھمى

           كه لو انزلنا كتابا للجبل                     النصدع ثم انقطع ثم ارتحل
     از من ار كوه احد واقف بدى               پاره گشتى و دلش پر خون شدى      

  اى اى              الجرم غافل در اين پیچیده          از پدر وز مادر اين بشنیده
  نشان از لطف چون ھاتف شوى تقلید از اين واقف شوى        بى          گر تو بى

 د را                تا بدانى آفت تقلید را         بشنو اين قصه پى تھدي
 

 .)در جلسٔه دوم گفته شده است ( ى مسافر را جھت سماع فروختن صوفیان بھیمه
 

          صوفیى در خانقاه از ره رسید            مركب خود برد و در آخر كشید
 
 

--------- 
 
 
 



 : شمسوانی از د806 شماره غزل
 
 دی آی جھان می کز آن سوستیمی نسای                   دی آیه جان م خوش از روضی بونی رب اای
 دی آی نور صفات از چه مکان منی رب اای     جوشد             ی از چه وطن ماتی آب حنی رب اای 

 دی آی قھقھه از حور جنان منی عجب ا                   زدی خی غلغله از جوق ملک منی عجب ا
 دی آی که دل بال زنان مرستی گردد              چه صفین رقص کنان م چه سماعست که جا

 دی آی طبق زر به نشان منی         ماه با استی که فلک چون تتقنی چه کابستی چه عروس
 دی آی چرا بانگ کمان مستی ننی  ور چن    قضا پرانست                  ری تنی چه شکارست که ا

 دی آی دو دست                    کانک از دست بشد دست زنان مدیب مژده مژده ھمه عشاق بکو
 دی آی موج گمان منی بحر چنی   وز سو                        زدی خی بانگ امان می از حصار فلک

 دی آی مانی جان بمی را چه کنانی خود ب  نکنم                  انشی بس کنم گر چه که رمزست ب
 

--------- 
 : شمسوانی از د771 شماره لغز  
   

  که چو جسم و جان نماند          دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نمانددی عاشقان بکوشھله
  خاکدان نماندی                    ھله تا دو چشم حسرت سودیی دل و جان به آب حکمت ز غبارھا بشو

  ھمه جاودان نماندینیعشق ھر چه ب نه که ھر چه در جھانست نه که عشق جان آنست       جز 
  که به آسمان نماندگری آسمان دی عدم تو ھمچو مشرق اجل تو ھمچو مغرب                  سو

  شد غم نردبان نماندی ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان                       پر عشق چون قو
  ز جھان جھان نماندی را ببستدهی    چو دو د ست       دهی که جھان درون درونی جھان ز بنی تو مب

  خور چه که ناودان نماندی دل تو مثال بامست و حواس ناودان ھا                        تو ز بام آب م
  غزل را                   منگر تو در زبانم که لب و زبان نماندنی ای تو ز لوح دل فروخوان به تمام

  و ترکش عمل کمان نماندری                   چو برفت ترشیخن چو ت کمان و نفس و سی تن آدم
 

 
--------- 

 
 

 :جلسٔه صد و چھل و دوم
 

 3843 تیدفتر ششم، ب
 
  

 اى خفتند، شبى اتفاقًا امرد خشتھا بر پشت خود   حكايت آن دو برادر يكى كوسه و يك امرد، در عزب خانه
ھا را به حیله و نرمى از پس او برداشت، كودك بیدار شد به جنگ انبار كرد، عاقبت دباب دب آورد و آن خشت

  كه اين خشتھا كو كجا بردى و چرا بردى، او گفت تو اين خشتھا را چرا نھادى الى آخره
 

  اى در انجمن                 آمدند و مجمعى بد در وطن             امردى و كوسه
 

              روز رفت و شد زمانه ثلث شب          مشتغل ماندند قوم محتجب     
 

  خانه نرفتند آن دو كس            ھم بخفتند آن سو از بیم عسس           ز آن عزب
 

           كوسه را بد بر زنخدان چار مو                لیك ھمچون ماه بدرش بود رو
 

   اندر پس كون بیست خشت          كودك امرد به صورت بود زشت              ھم نھاد
 

            لوطیى دب برد شب در انبھى              خشتھا را نقل كرد آن مشتھى
 

            دست چون بر وى زد او از جا بجست      گفت ھى تو كیستى اى سگ پرست
 



            گفت اين سى خشت چون انباشتى      گفت تو سى خشت چون بر داشتى
 

 كودك بیمارم و از ضعف خود                  كردم اينجا احتیاط و مرتقد          
 

           گفت اگر دارى ز رنجورى تفى               چون نرفتى جانب دار الشفا
 

  ى يك طبیبى مشفقى           كه گشادى از سقامت مغلقى           يا به خانه
 

  روم من ممتحن             كه به ھر جا مى          گفت آخر من كجا دانم شدن    
 

  برآرد سر به پیشم چون ددى           چون تو زنديقى پلیدى ملحدى             مى
 

            خانقاھى كه بود بھتر مكان                  من نديدم يك دمى در وى امان
 

  ون بود خر گله و ديوان خام          خانقه چون اين بود بازار عام                 چ
 

            بعد از آن كودك به كوسه بنگريست        گفت او با آن دو مو از غم برى است
 

            فارغ است از خشیت و از پیكار خشت     و ز چو تو مادر فروش كنگ زشت
 

  داگرد كون          بر زنخ سه چار مو بھر نمون                 بھتر از سى خشت گر
 

  ى عنايت بھتر است            از ھزاران كوشش طاعت پرست اى سايه           ذره
 

           ز انكه شیطان خشت طاعت بر كند        گرد و صد خشت است خود را ره كند
 

  ى تو است       آن دو سه مو از عطاى آن سو است           خشت اگر پر است بنھاده
 

  ى شاھنشھى است ى صله در حقیقت ھر يكى مو ز آن كھى است    كان امان نامه          
 

            تو اگر صد قفل بنھى بر درى                 بر كند آن جمله را خیره سرى
 

 اى از موم اگر مھرى نھد              پھلوانان را از آن دل بشكھد           شحنه
 

  ايت ھمچو كوه             سد شده چون فر سیما در وجوه          آن دو سه تار عن
 

            خشت را مگذار اى نیكو سرشت            لیك ھم ايمن مخسب از ديو زشت
 

           رو دو تا مو ز آن كرم با دست آر              و آن گھان ايمن بخسب و غم مدار
 

                 آن چنان علمى كه مستنبه بود          نوم عالم از عبادت به بود      
 

           آن سكون سابح اندر آشنا                    به ز جھد اعجمى با دست و پا
 

 رود سباح ساكن چون عمد           اعجمى زد دست و پا و غرق شد           مى
 

  است غواص بحارحد و كنار              طالب علم           علم دريايى است بى
 

           گر ھزاران سال باشد عمر او                  او نگردد سیر خود از جستجو
 

            كان رسول حق بگفت اندر بیان               اينكه منھومان ھما ال يشبعان
 
  



یا و طالب العلم كه اين  تفسیر اين خبر كه مصطفى صلوات اللَّه علیه فرمود منھومان ال يشبعان طالب الدندر
علم غیر علم دنیا بايد تا دو قسم باشد اما علم دنیا ھم دنیا باشد الى آخره و اگر ھمچنین شود كه طالب 

  الدنیا و طالب الدنیا تكرار بود نه تقسیم، مع تقريره
 

  طالب العلم و تدبیراتھا              طالب الدنیا و توفیراتھا           
 

 قسمت چو بگمارى نظر         غیر دنیا باشد اين علم اى پدرپس در اين 
 

  غیر دنیا پس چه باشد آخرت                  كت كند ز ينجا و باشد رھبرت
 
  

 ی ال49 قلعٔه ذات الصور در جلسات ایربا  داستان دژ ھوش (  بحث كردن آن سه شه زاده در تدبیر آن واقعه
 .) گفته شده است52
 
  
   

 : شمسوانی از د806ماره  شغزل
   
 دی آی جھان می کز آن سوستیمی نسای             دی آی خوش از روضه جان می بونی رب اای
 دی آی نور صفات از چه مکان منی رب اای جوشد               ی از چه وطن ماتی آب حنی رب اای 

 دی آیھقھه از حور جنان م قنی                  عجب ازدی خی غلغله از جوق ملک منی عجب ا
 دی آی که دل بال زنان مرستی گردد              چه صفی چه سماعست که جان رقص کنان م

 دی آی طبق زر به نشان منی          ماه با استی که فلک چون تتقنی چه کابستی چه عروس
 دی آینگ کمان م چرا باستی ننی قضا پرانست                    ور چنری تنی چه شکارست که ا

 دی آی دو دست                    کانک از دست بشد دست زنان مدی مژده مژده ھمه عشاق بکوب
 دی آی موج گمان منی بحر چنی                       وز سوزدی خی بانگ امان می از حصار فلک

 دی آی مانی جان بمی را چه کنانی نکنم                   خود بانشی بس کنم گر چه که رمزست ب
 
   

--------- 
     

 : شمسوانی از د771 شماره غزل
    
  که چو جسم و جان نماند          دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نمانددی عاشقان بکوشھله

  خاکدان نماندی                    ھله تا دو چشم حسرت سودیی دل و جان به آب حکمت ز غبارھا بشو
  ھمه جاودان نماندینیه در جھانست نه که عشق جان آنست       جز عشق ھر چه ب نه که ھر چ

  که به آسمان نماندگری آسمان دی عدم تو ھمچو مشرق اجل تو ھمچو مغرب                  سو
  شد غم نردبان نماندی ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان                       پر عشق چون قو

  ز جھان جھان نماندی را ببستدهی ست           چو دو ددهی که جھان درون درونیجھان ز ب نی تو مب
  خور چه که ناودان نماندی دل تو مثال بامست و حواس ناودان ھا                        تو ز بام آب م

  لب و زبان نماند غزل را                   منگر تو در زبانم کهنی ای تو ز لوح دل فروخوان به تمام
  و ترکش عمل کمان نماندری                   چو برفت ترشی کمان و نفس و سخن چو تی تن آدم

 
---------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :جلسٔه صد و چھل و سوم
 

 :  جلسهنیبرنامٔه ا
 

 را شیھا جامه لهی و بر آن قناعت نکردند، به حدندی آن شخص که دزدان، قوچ او را بدزدتیحکا"شرح . ١   
 )467 تی بی معنویاز دفتر ششم مثنو" (دندیھم دزد

  دوستاناتیبحث آزاد دربارٔه تجرب.  ٢    
  شمسوانی از د٨٠۶شرح غزل شماره . ٣    

 
 

 ھاش را ھم دزديدند  حكايت آن شخص كه دزدان قوچ او را بدزديدند و بر آن قناعت نكردند به حیله جامه
 

 كشید         دزد قچ را برد حبلش را بريد  مى آن يكى قچ داشت از پس 
   چون كه آگه شد دوان شد چپ و راست    تا بیابد كان قچ برده كجاست

 كرد كاى وا ويلتا   بر سر چاھى بديد آن دزد را                   كه فغان مى
 يى اى اوستاد               گفت ھمیان زرم در چه فتاد  گفت ناالن از چه

  وانى در روى بیرون كشى                 خمس بدھم مر ترا با دل خوشى گر ت
  ! خمس صد دينار بستانى به دست            گفت او خود اين بھاى ده قچ است
  گر درى بر بسته شد ده در گشاد             گر قچى شد حق عوض اشتر بداد

  ھا را برد ھم آن دزد تفت  امهھا بر كند و اندر چاه رفت                  ج   جامه
  حازمى بايد كه ره تا ده برد                     حزم نبود طمع طاعون آورد

   او يكى دزد است فتنه سیرتى                چون خیال او را به ھر دم صورتى
  كس نداند مكر او اال خدا                        در خدا بگريز و وا ره ز آن دغا

   
   

 541 تیدفتر ششم، ب
 

   از آنك اشكسته گردد كاروان            آن زمان چوبك بزن اى پاسبانپیش
 

 كرد  حكايت آن پاسبان كه خاموش ماند تا دزدان رخت تاجران بردند بكلى، بعد از آن ھیھاى و پاسبانى مى
 

 ى فشرد           پاسبانى خفت دزد اسباب برد            رختھا را زير ھر خاك
 

            روز شد بیدار شد آن كاروان                 ديد رفته رخت و سیم و اشتران
 

           پس بدو گفتند اى حارس بگو               كه چه شد اين رخت و اين اسباب كو
 

            گفت دزدان آمدند اندر نقاب                 رختھا بردند از پیشم شتاب
 

  ريگ  كردى كیى اى مرده      قوم گفتندش كه اى چون تل ريگ         پس چه مى     
 

            گفت من يك كس بدم ايشان گروه        با سالح و با شجاعت باشكوه
 

 اى زن كاى كريمان بر جھید           گفت اگر در جنگ كم بودت امید            نعره
 

  دريغ  دند و تیغ              كه خمش ور نه كشیمت بى          گفت آن دم كارد بنمو
 

            آن زمان از ترس بستم من دھان          اين زمان ھیھاى و فرياد و فغان
 

            آن زمان بست آن دمم كه دم زنم         اين زمان چندان كه خواھى ھى كنم
 

  نمك باشد اعوذ و فاتحه      بى           چون كه عمرت برد ديو فاضحه         



 
  نمكتر ز آن يقین  نمك اكنون حنین          ھست غفلت بى            گر چه باشد بى

 
 نال نیز            كه ذلیالن را نظر كن اى عزيز  نمك مى            ھمچنین ھم بى

 
  یزى فوت كى شد اى الهگاه باشد يا بگاه                    از تو چ            قادرى بى

 
            شاه ال تاسوا َعلى ما فاتكم                 كى شود از قدرتش مطلوب گم

   
  حواله كردن مرغ گرفتارى خود را در دام به فعل و مكر و زرق زاھد و جواب زاھد مرغ را

 
------------- 

 
   

 : شمسوانی از د806 شماره غزل
   
 دی آی جھان می کز آن سوستیمی نسای             دی آی روضه جان م خوش ازی بونی رب اای
 دی آی نور صفات از چه مکان منی رب اای جوشد               ی از چه وطن ماتی آب حنی رب اای 

 دی آی قھقھه از حور جنان منی                  عجب ازدی خی غلغله از جوق ملک منی عجب ا
 دی آی که دل بال زنان مرستی گردد              چه صفیکنان م چه سماعست که جان رقص 

 دی آی طبق زر به نشان منی          ماه با استی که فلک چون تتقنی چه کابستی چه عروس
 دی آی چرا بانگ کمان مستی ننی قضا پرانست                    ور چنری تنی چه شکارست که ا

 دی آیست                    کانک از دست بشد دست زنان م دو ددی مژده مژده ھمه عشاق بکوب
 دی آی موج گمان منی بحر چنی                       وز سوزدی خی بانگ امان می از حصار فلک

 دی آی مانی جان بمی را چه کنانی نکنم                   خود بانشی بس کنم گر چه که رمزست ب
   

-------------- 
   

 : شمسوانی از د771ره  شماغزل
    
  که چو جسم و جان نماند          دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نمانددی عاشقان بکوشھله

  خاکدان نماندی                    ھله تا دو چشم حسرت سودیی دل و جان به آب حکمت ز غبارھا بشو
  ھمه جاودان نماندینیھر چه ب نه که ھر چه در جھانست نه که عشق جان آنست       جز عشق 

  که به آسمان نماندگری آسمان دی عدم تو ھمچو مشرق اجل تو ھمچو مغرب                  سو
  شد غم نردبان نماندی ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان                       پر عشق چون قو

  ز جھان جھان نماندی را ببستدهیچو دو د ست           دهی که جھان درون درونی جھان ز بنی تو مب
  خور چه که ناودان نماندی دل تو مثال بامست و حواس ناودان ھا                        تو ز بام آب م

  غزل را                   منگر تو در زبانم که لب و زبان نماندنی ای تو ز لوح دل فروخوان به تمام
  و ترکش عمل کمان نماندری                   چو برفت ترشیو ت کمان و نفس و سخن چی تن آدم

 
---------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :جلسٔه صد و چھل و چھارم
 

 :  جلسهنیبرنامٔه ا
 

 یاز دفتر پنجم مثنو" ( از شوھرتی کردن پدر، دختر را که خود نگھدار تا حامله نشوتیوص"شرح . ١   
 )3716 تی بیمعنو
  شمسوانی از د٧٧١زل شماره شرح غ.  ٢    

 
 

 به ھنگام ست،ی برخوردار نیفیچون داماد از حسب و نسب شر«: دیگو ی به دختر نوعروس خود می  پدر
 نی دختر نتوانست بدکنیل. کرد ی را ھر روز به دختر گوشزد محتی نصنیو ا» . با او حامله مشویکینزد
 را سرزنش کرد که تر امر آگاه شد، دخنی پدر از ایوقت.  جامٔه عمل پوشد و باالخره حامله شدھا هیتوص

: پدر گفت» .دانم یآخر من وقت انزال را نم«: دختر گفت» !مگر نگفتم به ھنگام انزال مرد از او جدا شو؟«
 قبل از آنکه چشم ده،یپدر آمرز«: دختر گفت» . چشمان ھمسرت خمار شده، وقت انزال استیدی دیوقت«

پس خمار شدن چشم او را چگونه . استاز غلبٔه شھوت و لذت کور شده شوھرم خمار شود، چشم من 
 »!نم؟یبب

 ی زمانمی کرفی تأل،یشرح جامع مثنو:  منبع
   
 

 3716 تی دفتر پنجم، ب
   
  از شوھرت ی کردن پدر، دختر را که خود نگھدار تا حامله نشوتیوص  
 

  ھره خدى مه رخى سیمین برىست او را دخترى            ز  اى بوده             خواجه
 

           گشت بالغ داد دختر را به شو               شو نبود اندر كفايت كفو او
 

            خربزه چون در رسد شد آبناك               گر بنشكافى تلف گشت و ھالك
 

 فساد          چون ضرورت بود دختر را بداد                او به ناكفوى ز تخويف 
 

           گفت دختر را كز اين داماد نو                 خويشتن پرھیز كن حامل مشو
 

           كه ضرورت بود عقد اين گدا                  اين غريب اشمار را نبود وفا
 

            ناگھان بجھد كند ترك ھمه                   بر تو طفل او بماند مظلمه
 

  فت دختر كاى پدر خدمت كنم            ھست پندت دل پذير و مغتنم          گ
 

           ھر دو روزى ھر سه روزى آن پدر          دختر خود را بفرمودى حذر
 

           حامله شد ناگھان دختر از او               چون بود ھر دو جوان خاتون و شو
 

             پنج ماھه گشت كودك يا كه ششداشتش              از پدر او را خفى مى
 

            گشت پیدا گفت بابا چیست اين          من نگفتم كه از او دورى گزين
 

           اين وصیتھاى من خود باد بود              كه نكردت پند و وعظم ھیچ سود
 

  شك مرد و زن است بى          گفت بابا چون كنم پرھیز من               آتش و پنبه 
 



            پنبه را پرھیز از آتش كجاست              يا در آتش كى حفاظ است و تقاست
 

           گفت من گفتم كه سوى او مرو            تو پذيراى منى او مشو
 

            در زمان حال و انزال و خوشى             خويشتن بايد كه از وى در كشى
 

       گفت كى دانم كه انزالش كى است     اين نھان است و به غايت دور دست     
 

           گفت چشمش چون كالپیسه شود       فھم كن كان وقت انزالش بود
 

            گفت تا چشمش كالپیسه شدن          كور گشته است اين دو چشم كور من
 

        وقت حرص و وقت خشم و كارزار          نیست ھر عقلى حقیرى پايدار      
 

ى درد و داغ عشق ناچشیده به سجده و      وصف ضعیف دلى و سستى صوفى سايه پرورد مجاھده ناكرده
دست بوس عام و به حرمت نظر كردن و به انگشت نمودن ايشان كه امروز در زمانه صوفى اوست غره شده 

 مرا در اين جاھدمفتند كه رنجورى و با اين وھم كه من مو به وھم بیمار شده ھمچو آن معلم كه كودكان گ
دانند با غازيان به غزا رفته كه به ظاھر نیز ھنر بنمايم در جھاد اكبر مستثناام جھاد اصغر خود  ره پھلوان مى

پیش من چه محل دارد خیال شیر ديده و دلیريھا كرده و مست اين دلیرى شده و روى به بیشه نھاده به 
  َتْعَلُموَن ُثمَّ َكلَّا َسْوَف َتْعَلُموَن َفشیر به زبان حال گفته كه َكلَّا َسْوقصد شیر و 

 
            رفت يك صوفى به لشكر در غزا            ناگھان آمد قطاريق و وغا

 
------------ 

 
 : شمسوانی از د771 شماره غزل  
    
 لتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند که چو جسم و جان نماند          ددی عاشقان بکوشھله

  خاکدان نماندی                    ھله تا دو چشم حسرت سودیی دل و جان به آب حکمت ز غبارھا بشو
  ھمه جاودان نماندینی نه که ھر چه در جھانست نه که عشق جان آنست       جز عشق ھر چه ب

  که به آسمان نماندگری آسمان دی     سو عدم تو ھمچو مشرق اجل تو ھمچو مغرب             
  شد غم نردبان نماندی ره آسمان درونست پر عشق را بجنبان                       پر عشق چون قو

  ز جھان جھان نماندی را ببستدهی ست           چو دو ددهی که جھان درون درونی جھان ز بنی تو مب
  خور چه که ناودان نماندی                     تو ز بام آب م دل تو مثال بامست و حواس ناودان ھا   

  غزل را                   منگر تو در زبانم که لب و زبان نماندنی ای تو ز لوح دل فروخوان به تمام
  و ترکش عمل کمان نماندری                   چو برفت ترشی کمان و نفس و سخن چو تی تن آدم

 
--------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :جلسٔه صد و چھل و پنجم
 

از دفتر سوم " (ديدن زرگر عاقبت كار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعیر ترازو "تیشرح حکا. ١   
 توسط ھومن)  1624 تی بی معنویمثنو
  شمسوانی از د734شرح غزل شماره .  ٢    
    
: دیگو یزرگر م. خواھد ی و از او ترازو مرود ی مینزد زرگر. د خود را وزن کنیطالھا  خردهخواھد ی میرمردی  پ
و . طلبد ی و باز ترازو مکند ی میی را مورد تمسخر قرار داده، ترشروی ونکهی به تصور ارمردیپ» !غربال ندارم«

و نه کر و  که نه قصد استھزاء دارم دھد ی محی او توضیبرا زرگر تًایو نھا. »!جارو ندارم«: دیگو ی بار منیزرگر ا
 خود را وزن یطالھا  خردهی و لرزش دست، ھرگاه بخواھی کالنسالنی تو با ادانم یبلکه م. ناشنوا ھستم

 ی دارازی کردن آن، ھم به جارو ندای پی و برازدی رنی طال را بر زمیھا  آن رود که دستان لرزانت خردهمی ب،یکن
 .ی را به دست آرتیھا  و خرده طالیزی را ببنی غربال که خاک زمهو ھم ب

 
 1624 تی دفتر سوم، ب،ی معنوی مثنو

 
   ديدن زرگر عاقبت كار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعیر ترازو

   
            آن يكى آمد به پیش زرگرى             كه ترازو ده كه برسنجم زرى

 
  ايست  تسخر مهمیزان ده بدين : رو مرا غربال نیست      گفت:           گفت خواجه

 
  بس بس اين مضاحك را بمان: جاروبى ندارم در دكان            گفت:           گفت

 
  خواھم بده         خويشتن را كر مكن ھر سو مجه            من ترازويى كه مى

 
  معنیستم  بشنیدم سخن كر نیستم       تا نپندارى كه بى:           گفت

 
  م لیك پیرى مرتعش          دست لرزان جسم تو نامنتعش          اين شنید

 
 ى خرد و مرد      دست لرزد پس بريزد زر خرد            و آن زر تو ھم قراضه

 
           پس بگويى خواجه جاروبى بیار         تا بجويم زر خود را در غبار

 
  خواھم اى جرى         چون بروبى خاك را جمع آورى          گويیم غلبیر 

 
            من ز اول ديدم آخر را تمام              جاى ديگر رو از اينجا و السالم

 
 

 : شمسوانی از د734 شماره غزل
    

  بر باد دادنی چننیزن که ما را ا  رهنی و داد                          خاصه اادیزنان فر  پرده زن کز رهنی امطربا
  اوستادی ھاوهی شدی                            زانک از شاگرد آیزنان آموخت  زان ره ره زدننی مطربا ا

  شادستی نفی خاچی و ھفستی خای رھزن است               زانک ھستی مطربا رو بر عدم زن زانک ھست
 د وز عدم ھرگز نزاامدی نی ھستنی ره ھستان که جان انگاشتست          کاندر ای ھستی زن ای م
  گشادنی جمله بند و در عدم چندنی                                  در وجود اهی ھم در بادمیری عدم گابانی ما ب
  شناسد ھر که در دام اوفتادی کای ھمچو دام                 ذوق دری و ھستی و ما ماھای عدم درنی ا

  نھادی کس مکی ھزاران لعب نی کادمی      تا بد سان شد مرا             کی شطرنج برد و ماند نی اندر ا
 

                                 در نجاتش مات ھست و ھست در ماتش نجات
  شه آن نظر بر مات بادی امی                                     زان نظر مات



   
 

--------- 
   
 

 : شمسوانی از د509 شماره غزل
    
  گرفتدنی جان قند چری گرفت                          طوطدنی دلم باز پرمرغ

  گرفتدنی سرمست من                       سلسله عقل دروانهی اشتر د
  گرفتدنی دودهی                          بر سر و بر دنھاری زی جرعه آن باده ب

  گرفتدنی روان گشت آب                 بر لب جو سبزه دمی جونی باز در ا
  گرفتدنی باد صبا باز وزان شد به باغ                      بر گل و گلزار وز

  گرفتدنی خواند      دل ز ھمه خلق رمشی خوی عشق چو دل را به سو
         

  که حجاب سخنرای                             بس کن ز
 گرفت دنی                              پرده به گرد تو تن

 
--------- 

 
 : شمسوانی از د510 شماره غزل

 
  باز به بط گفت که صحرا خوشست             گفت شبت خوش که مرا جا خوشست

  که سرت ناخوشستمای سر بنھم من که مرا سر خوشست            راه تو پ
  خوشستبای زوسفی بود مسکنم                     در نظر کی گر چه که تار

 چو در چاه بود چه خوشست          دوست چو باالست به باال خوشست دوست 
  خوشستکتای چونک خدا روفت دلت را ز حرص                رو به دل آور دل 

  از تو چو انداخت خدا رنج کار                     رو به تماشا که تماشا خوشست
  که با ما خوشست جھان عکس ماست            ھم بر ما باشی گفت تماشا

 
  ست که ذرات رایی                                   نور خدا
   پا خوشستی سر و بی                             رقص کنان ب

  
 

 :جلسٔه صد و چھل و ششم
 
  اومیآورد ی ترونده را که میھا وهی آن میتاشان مر لقمان را ک متھم کردن غالمان و خواجه "تیشرح حکا. ١

 ) 3584 تی بی معنویاز دفتر اول مثنو" (خورده است
 یزی شمس تبروانی از د33شرح غزل شماره .  ٢    

 
 3584 تیدفتر اول، ب

 
  او خورده استمیآورد ی ترونده را که میھا وهی آن میتاشان مر لقمان را ک  متھم کردن غالمان و خواجه

   
 

  بندگانش خوارتن انیدر م              شتنی خوی  خواجهشی بود لقمان پ
 
  بھر فراغ دشی آوهی او غالمان را به باغ                     تا که مفرستاد یم
 
  لی ھمچو لصورت رهی تی                  پر معانلی لقمان در غالمان چون طفبود

 
  طمع را بی جمع را                        خوش بخوردند از نھیھا وهی غالمان مآن
 



  را گفتند لقمان خورد آن                    خواجه بر لقمان ترش گشت و گران خواجه
 

 اش بگشاد لب   تفحص کرد لقمان از سبب                   در عتاب خواجهچون
 

  ی نباشد مرتضنی خای  خدا                        بندهشی پدای لقمان سگفت
 

  می در ده تو از آب حمرمانی               س   می کریمان را ا  کن جملهامتحان
 
  دوان ی مادهی کالن                   تو سواره ما پیی از آن ما را به صحرابعد

 
  کاشف االسرار را ی بنگر تو بدکردار را                             صنعھاآنگھان

 
  می خوردند آن ز ب                 مر غالمان را ومی خواجه از آب حمی ساقگشت

 
  آن نفر تحت و عال دندیدو ی در دشتھا                  مراندشان ی از آن مبعد

 
  ھا وهی مشانی زآورد ی از عنا                         آب مشانی در افتادند ایق
 

  بر آمد از درونش آب صاف ی ز ناف               می که لقمان را در آمد قچون
 

  نمود                   پس چه باشد حکمت رب الوجود نین چو داند ا لقماحکمت
 
  یشتھی السرائر کلھا                               بان منکم کامن الی تبلومی
 

 شکل و صفات او بشو  برو             محو و ھمیخواھ ی که می تو ھر جفتپس
 
  و دور شونیب شی خوی دور خواھ مستعد نور شو                       ی خواھنور
 
  سجن خرب                سر مکش از دوست و اسجد واقتربنی ازی خواھی رھور
 
 
 
  و رسولدی از داستان زیاتی ابدهیگز

 3500 تی دفتر اول ب
 

 و جواب گفتن او که ی و چون برخاستی را که امروز چوندی و سلم مر زهی اهللا علی صلغمبری پدنیپرس
  رسول اهللاایا اصبحت ممن

 
  با صفاقی رفی اصبحت افی را               کدی زی صباحغامبری گفت پ

  گر شکفتمانی گفت عبدا مومنا باز اوش گفت           کو نشان از باغ ا
 

  آن سو ز افتقادستی ھست ازل را و ابد را اتحاد                 عقل را ره ن
 اری دنی         در خور فھم و عقول ا     اری بیآورد  ره کو رهنی گفت از

 انی عرش را با عرشنمی آسمان          من ببنندی گفت خلقان چون بب
  شمنشی ھمچو بت پدای من       ھست پشی ھشت جنت ھفت دوزخ پ

 ای خلق را          ھمچو گندم من ز جو در آسشناسم ی وا مکی بکی 
 ستی چو مار و ماھدای پ منشی     پستی کگانهی و بستی کی که بھشت

 
  از مرد و زنانی عنمیب ی من            فاش مزی جمله را چون روز رستاخ

  که بسیعنی ی مصطفدشی فرو بندم نفس              لب گزای می بگونی ھ
 

  بتاببانشی گرغامبری سرمست و خراب    داد پگفت ی منی ھمچن
  زد شرم شدیستحی در کش که اسبت گرم شد  عکس حق ال نی گفت ھ



  خالفدی کجا گوزانی و منهی از غالف            آرونی تو جست بی نهی آ
 کس چی ھاءی کجا بندد نفس                بھر آزار و حزانی و منهی آ
 ی               گر دو صد سالش تو خدمتھا کنی سنی محکھازانی و منهی آ

 یفزون بنما و منما کاست               بر ی من بپوشان راستی کز برا
  و پندوی و آنگه رزانی و منهی و سبلت بر مخند         آشی ردی اوت گو

 
  رانهی سنای کرد سی را                کز تجلنهیی در کش در نمد آکی ل

  ازلدی گنجد در بغل                آفتاب حق و خورشچی گفت آخر ھ
  نه خردششی      نه جنون ماند به پ ھم دغل را ھم بغل را بر درد         

 
  ی جان بری کنهی                از ترازو و آی مکر خود را گر تو انکار آور

 
   

--------- 
 
   

 : شمسوانی از د33 شماره غزل
    
  را ما از کجا او از کجاشهی تا کم شود خوف و رجا           گردن بزن اندای ده گزافه ساقیم
 
  برگشای روپوش را از بند ھستی بشی برکن ھوش را             آن عخیوش را از ب آر نوشانشیپ
 
 شای اهللا ما فعلی ی ای مجلس ما سرخوش آ برقع ز چھره برگشا         زان سان که اول آمددر
 
  دل بود دام بالنی کانی دل بسته بی دلی       در بنی رسته بی از بند ھستنی جسته بوانگانید
 

 ای گفتن زوتر بنی شد      مستش کن و بازش رھان زری ستی والنی شد دل زری دنی ھای بزودتر
 

  بوالحسن         پر ده قدح را تا که من سر را بنشناسم ز پای رسن بربند پانی ز دستم ابگشا
 
  و بوالعالی کند با بوالعلی می که او در ماجرا و گفت و گو         ھر لحظه گرمی ذوق آن جانیب
 

  عشق تو صد ھمچو ما را خونبھای تشنگی و خوابم مده                 اشی مده آبم مده آسانانم
 

  است الصالشی خبر کامروز عنی توام                پر شد ھمه شھر اشانی مھمان توام مست و پرامروز
 
  چرادیجو گولخن ھمچون خران نی       در سبزه ای نباشد جز خردی جوی کو بجز حق مشترھر
 
 ای                  ماننده ماه از افق ماننده گل از گی برکرد ناگاھان سری دلبرالی دل خاز
 

  او دوان                 مانند آھن پاره ھا در جذبه آھن رباالی خشی جھان پاالتی خجمله
 
  ھا ذرهششی پدی سپر خورشششی پرھای گورخر   شمشششی به پرانی حجر شششی لعل ھا پبد
 

  ھوش از لقای روح ھم افتاد بی چو کوه طور شد ھر ذره اش پرنور شد          مانند موسعالم
 
 

  در وصل خود در وصل اصل اصل خودییی                             ھر ھست
  دستک زنان اندر نمایستی                                  خنبک زنان بر ن

 
--------- 

  
 



 
 : شمسوانی از د509ه  شمارغزل

   
  گرفتدنی جان قند چری گرفت                          طوطدنی دلم باز پرمرغ
  گرفتدنی سرمست من                       سلسله عقل دروانهی داشتر
  گرفتدنی دودهی                          بر سر و بر دنھاری زی آن باده بجرعه
  گرفتدنیت آب                 بر لب جو سبزه دم روان گشی جونی در اباز
  گرفتدنی صبا باز وزان شد به باغ                      بر گل و گلزار وزباد

  گرفتدنی خواند      دل ز ھمه خلق رمشی خوی چو دل را به سوعشق
        

  که حجاب سخنرای                            بس کن ز
  گرفتدنی           پرده به گرد تو تن                  

 
--------- 

   
 : شمسوانی از د510 شماره غزل

   
  به بط گفت که صحرا خوشست             گفت شبت خوش که مرا جا خوشستباز
  که سرت ناخوشستمای بنھم من که مرا سر خوشست            راه تو پسر
  خوشستبای زوسفی   در نظر  بود مسکنم                  کی چه که تارگر

  چو در چاه بود چه خوشست          دوست چو باالست به باال خوشستدوست
  خوشستکتای خدا روفت دلت را ز حرص                رو به دل آور دل چونک
  تو چو انداخت خدا رنج کار                     رو به تماشا که تماشا خوشستاز

 ماست            ھم بر ما باش که با ما خوشست جھان عکس ی تماشاگفت
 

  ست که ذرات رایی                                  نور خدا
  پا خوشستی سر و بی                            رقص کنان ب

 
 
   
 

 :جلسٔه صد و چھل و ھفتم
 

 :  جلسهنیبرنامٔه ا
 

 یاز دفتر دوم مثنو" (تر گردد بزرگ را تا حال او معلوم آن لی سادنیدوم بار در سخن کش "تیشرح حکا. ١   
 توسط ھومن)    به بعد2400 تی بیمعنو
 یزی شمس تبروانی از د510 و 509 یھا شرح دو غزل بشماره.  ٢    
  شدهافتی دریھا لیمیپاسخ به ا. ٣    

 
 

 2400 تیدفتر دوم، ب
 
 تر گردد م آن بزرگ را تا حال او معلولی سادنی بار در سخن کشدوم

   
 

  سو ران فرسنی ای سواره بر نی نفس                   اکی آن طالب که آخر گفت
 
  زوتر بگو                      کاسپ من بس توسنست و تندخونی او که ھی سوراند

 
  کن تو فاشانشی بیپرس ی لگد بر تو نکوبد زود باش                         از چه متا
 



 دی                           زو برون شو کرد و در الغش کشدیاز دل گفتن ند مجال راو
 

 ی چون منی از براقی الستی                 کی کوچه زننی درخواھم ی مگفت
 

  گنج روانیکی نیاند اندر جھان                   آن دو رنج و ا  سه گونه زنگفت
 
  جداستیمی ترا نیمی      وآن دگر ن کل تراست       ی را چون بخواھیکی آن
 
  دور شو رفتم روانی شنودنی او ترا نبود بدان                     اچی ھمی سوآن

 
  تا ابدیزی بر نخیفتی ترا اسپم نپراند لگد                                که بتا
 
  او را جوان کودکان                        بانگ زد بار دگرانی راند اندر مخیش
 
 نی بر گزی زنان سه نوع گفتنی                           انی اری آخر بگو تفسای بکه
 
  خالصیابی او و گفتش بکر خاص                   کل ترا باشد ز غم ی سوراند

 
  با ولدالی آن عچستی بود                           وانک ھوهی آن تو بیمی نوانک

 
 ولش کودک بود                      مھر و کل خاطرش آن سو رود ای ز شوچون

 
  شو تا اسپ نندازد لگد                         سم اسپ توسنم بر تو رسددور

 
  خواندشی خوی باز راند                      کودکان را باز سوخی کرد شیی ھویھا
 
 ای شاه کی سالم ماند اکی                         ای بلی بانگش کرد آن ساباز
 
  ربودمی آن بچه گودانی سو بگو زوتر چه بود                   که ز منی راند اباز
 

  عجبی چه فعلست انی ادستی چه شنی عقل و ادب                 انی شه با چنی اگفت
 
 ان نھی در جنون چونی                         آفتابانی در بی عقل کلی وراتو
 
 

--------- 
 

 : شمسوانی از د509 غزل شماره 
   
  گرفتدنی جان قند چری گرفت                          طوطدنی دلم باز پرمرغ
  گرفتدنی سرمست من                       سلسله عقل دروانهی داشتر
 فت گردنی دودهی                          بر سر و بر دنھاری زی آن باده بجرعه
  گرفتدنی روان گشت آب                 بر لب جو سبزه دمی جونی در اباز
  گرفتدنی صبا باز وزان شد به باغ                      بر گل و گلزار وزباد

  گرفتدنی خواند      دل ز ھمه خلق رمشی خوی چو دل را به سوعشق
        

 اب سخن که حجرای                            بس کن ز
  گرفتدنی                             پرده به گرد تو تن

 
--------- 

 
 
 



 : شمسوانی از د510 شماره غزل
   
  به بط گفت که صحرا خوشست             گفت شبت خوش که مرا جا خوشستباز
  که سرت ناخوشستمای بنھم من که مرا سر خوشست            راه تو پسر
  خوشستبای زوسفیود مسکنم                     در نظر  بکی چه که تارگر

  چو در چاه بود چه خوشست          دوست چو باالست به باال خوشستدوست
  خوشستکتای خدا روفت دلت را ز حرص                رو به دل آور دل چونک
 خوشست تو چو انداخت خدا رنج کار                     رو به تماشا که تماشا از

  جھان عکس ماست            ھم بر ما باش که با ما خوشستی تماشاگفت
 

  ست که ذرات رایی                                  نور خدا
  پا خوشستی سر و بی                            رقص کنان ب

 
 
 
 

 :جلسٔه صد و چھل و ھشتم
 
 تی بی معنویاز دفتر سوم مثنو" ( مانع بحث و فکرت استرتی آنکه حانیمثل در ب "تیمرور کوتاه حکا. ١

 . آمده است23 قبًال در جلسه تی حکانیا) 1376
 شدن دی شھدی برھنه بر امنهی ھفتاد غزو کرده بود سیاهللا ک  رحمهیاضی عتیحکا "ریشرح و تفس. ٢    

  به بعد 3780 تیدفتر پنجم، ب..."  شددیچون از آن نوم
 یزی شمس تبروانی از د509 ی هشرح غزل شمار. ٣    

 
 .) آمده است23 قبًال در جلسه تی حکانیا   (1376فتر سوم، بیت 

 
  مانع بحث و فکرت استرتی آنکه حانی در بمثل

 
  آن يكي مرد دومو آمد شتاب               پیش يك آيینه دار مستطاب 
 ي  گفت از ريشم سپیدي كن جدا            که عروس نو گزيدم اي فت

  ريش او ببريد و كل پیشش نھاد           گفت تو بگزين مرا كاري فتاد 
  اين سؤال وآن جوابست آن گزين          كه سر اينھا ندارد درد دين 

  آن يكي زد سیلیي مر زيد را               حمله كرد او ھم براي كید را 
 زنم  گه ميكنم           پس جوابم گوي وان زن سؤالت مي  گفت سیلي

  بر قفاي تو زدم آمد طراق                    يك سؤالي دارم اينجا در وفاق 
  اين طراق از دست من بودست يا         از قفاگاه تو اي فخر كیا 

  گفت از درد اين فراغت نیستم             كه درين فكر و تفكر بیستم 
 درد را اين فكر ھین  احبدردي ھمي انديش اين          نیست ص  تو كه بي

 
   
 

 3780 تی پنجم، بدفتر
 
 شد از دی شدن چون از آن نومدی شھدی برھنه بر امنهی ھفتاد غزو کرده بود سیاهللا ک  رحمهیاضی عتیحکا

 ی سودیدران ی مری نفس از اندرون زنجدی شنانی ناگھان طبل غازدیجھاد اصغر رو به جھاد اکبر آورد و خلوت گز
  رغبتنیاشتن او نفس خود را درغزا و متھم د

 
  
 

  دمی آی نود بار آمدم                     تن برھنه بوک زخمیاضی عگفت
 
  ریگ ی خورم من جایری تیکی               تا ری تشی در پشدم ی برھنه متن



 
  ی مقبلیدی جز شھابدی                     در نی مقتلای خوردن بر گلو ریت
 
  ستی نزی چون پروری تنم از تنی              استی نزخم ی بگهی جاکی تنم بر
 
  و دھا ی نه جلدنی                        کار بخت است ارھای تامدی بر مقتل نکیل
 

  جانم نبود                 رفتم اندر خلوت و در چله زود ی روزیدی شھچون
 
  کردن و الغر شدن اضتی در ر جھاد اکبر افکندم بدن                      در
 

  غزوکوش شی جدندی آمد به گوش                 که خرامانی طبل غازبانگ
 

  بامداد دمی از باطن مرا آواز داد                       که به گوش حس شننفس
 
  را در غزو کردن کن گرو شی ھنگام غزا آمد برو                         خوزیخ
 

  غزا تو از کجا لی                   از کجا موفا ی بثیس خب نفی اگفتم
 

  ستی     ورنه نفس شھوت از طاعت برستیگر لتی حنی نفس کی ای گوراست
 
 تر افشارمت   سختاضتی راست حمله آرمت                  در ریی نگوگر
 

  فسون  اندردھان ی بانگ آورد آن دم از درون                 با فصاحت بنفس
 
  یکش ی                 جان من چون جان گبران میکش ی منجای مرا ھر روز اکه
 
  و خور خواب ی بیکش ی از حالم خبر               که مرا تو مستی کس را نچیھ
 
  من ثاری و ای مردندی زخم از بدن               خلق بکی غزا بجھم به در
 

  یستی تو چیمر ی       ھم منافق م       یستی نفسک منافق زی اگفتم
 
  یا ھودهی بنی                   در دو عالم تو چنیا  بودهیی دو عالم تو مرادر
 
  بدننیست ا  من                 سر برون نارم چو زندهچی کردم که ز خلوت ھنذر
 

 د  مرد و زن کنی روی در خلوت ھر آنچ تن کند                  نه از برازانک
 

  تشی حق نباشد نی و آرامش اندر خلوتش                  جز براجنبش
 
  درستی جھاد اکبرست آن اصغرست              ھر دو کار رستمست و حنیا

 
  کو را عقل و ھوش       پرد از تن چون بجنبد دنب موشستی آن کس نکار
   
 



  
 
 
 ی ثابت و مرده ھستند اما متحرک و زنده بنظر مین ذھریتصاو. ی ذھنری شده است از تصاولیتشک" خود "

 .رسند
  فوق  ری  مانند تصو

 
 

--------- 
 

 : شمسوانی از د509 غزل شماره 
   
  گرفتدنی جان قند چری گرفت                          طوطدنی دلم باز پرمرغ
  گرفتدنی سرمست من                       سلسله عقل دروانهی داشتر
  گرفتدنی دودهی                          بر سر و بر دنھاری زی آن باده بهجرع
  گرفتدنی روان گشت آب                 بر لب جو سبزه دمی جونی در اباز
  گرفتدنی صبا باز وزان شد به باغ                      بر گل و گلزار وزباد

  گرفتدنیه خلق رم خواند      دل ز ھمشی خوی چو دل را به سوعشق
        

  که حجاب سخنرای                            بس کن ز
  گرفتدنی                             پرده به گرد تو تن

  
--------- 

  
 : شمسوانی از د510 شماره غزل

   
  به بط گفت که صحرا خوشست             گفت شبت خوش که مرا جا خوشستباز
  که سرت ناخوشستمای مرا سر خوشست            راه تو پ بنھم من کهسر
  خوشستبای زوسفی بود مسکنم                     در نظر کی چه که تارگر

  چو در چاه بود چه خوشست          دوست چو باالست به باال خوشستدوست
  خوشستکتای خدا روفت دلت را ز حرص                رو به دل آور دل چونک



  تو چو انداخت خدا رنج کار                     رو به تماشا که تماشا خوشستزا
  جھان عکس ماست            ھم بر ما باش که با ما خوشستی تماشاگفت

 
  ست که ذرات رایی                                  نور خدا
  پا خوشستی سر و بی                            رقص کنان ب

 
 
 
 

  :جلسٔه صد و چھل و نھم
 
از ..." دادن شاه گوھر را میان ديوان و مجمع به دست وزير كه اين چند ارزد و  "تی حکاریشرح و تفس. ١

 4035 تیدفتر پنجم، ب
  دوستان یھا  پرسشیبررس. ٢    
 . شمسوانی از د510 ی شرح غزل شماره. ٣    

 
  خواند الغ بگلر بگش  ق ھمى  نرى خر گو مباش اندر رگش                  ح

 
 اى باشم به من حق بنگرد            به از آن زنده كه باشد دور و رد           مرده

 
           مغز مردى اين شناس و پوست آن         آن برد دوزخ برد اين در جنان

 
  دى ھش         اى اياز شیر نر ديو كش                        مردى خر كم فزون مر

 
          آن چه چندين صدر ادراكش نكرد            لعب كودك بود پیشت اينت مرد

 
          اى بديده لذت امر مرا                          جان سپرده بھر امرم در وفا

 
           داستان ذوق امر و چاشنیش                بشنو اكنون در بیان معنويش

 
  
 

 4035بیت دفتر پنجم، 
 

دادن شاه گوھر را میان ديوان و مجمع به دست وزير كه اين چند ارزد و مبالغه كردن وزير در قیمت او و 
  فرمودن شاه او را كه اكنون اين را بشكن و گفتن وزير كه اين را چون بشكنم الى آخر القصه

 
   ديوان بیافت         شاه روزى جانب ديوان شتافت            جمله اركان را در آن

 
          گوھرى بیرون كشید او مستنیر            پس نھادش زود در كف وزير

 
          گفت چون است و چه ارزد اين گھر        گفت به ارزد ز صد خروار زر

 
           گفت بشكن گفت چونش بشكنم         نیك خواه مخزن و مالت منم

 
  اين گھر                كه نیايد در بھا گردد ھدر         چون روا دارم كه مثل

 
           گفت شاباش و بدادش خلعتى            گوھر از وى بستد آن شاه و فتى

 
          كرد ايثار وزير آن شاه جود                    ھر لباس و حله كاو پوشیده بود

 
  ى تازه و راز كھن  یه         ساعتیشان كرد مشغول سخن           از قض



           بعد از آن دادش به دست حاجبى        كه چه ارزد اين به پیش طالبى
 

  ى مملكت          كش نگه دارد خدا از مھلكت           گفت ارزد اين به نیمه
 

           گفت بشكن گفت اى خورشید تیغ       بس دريغ است اين شكستن را دريغ
 

  ست اين نور روز او را تبع متش بگذار بین تاب و لمع               كه شده         قی
 

 ى شاه را باشم عدو           دست كى جنبد مرا در كسر او            كى خزينه
 

          شاه خلعت داد و ادرارش فزود              پس دھان در مدح عقل او گشود
 

 داد          در را آن امتحان كن باز داد         بعد يك ساعت به دست میر 
 

           او ھمین گفت و ھمه میران ھمین       ھر يكى را خلعتى داد او ثمین
 

  افزود شاه        آن خسیسان را به برد از ره به چاه   ھاشان ھمى گي          جامه
 

  تقلید وزير         اين چنین گفتند پنجه شصت امیر       جمله يك يك ھم به
 

           گر چه تقلید است استون جھان         ھست رسوا ھر مقلد ز امتحان
 
  
 

رسیدن گوھر از دست به دست آخر دور به اياز و كیاست اياز و مقلد ناشدن ايشان را و مغرور ناشدن او به 
كه نشايد مقلد را مسلمان كال و مال دادن شاه و خلعتھا و جامگیھا افزون كردن و مدح عقل مخطئان كردن، 

داشتن، مسلمان باشد اما نادر باشد كه مقلد ثبات كند بر آن اعتقاد و مقلد از اين امتحانھا به سالمت بیرون 
آيد كه ثبات بینايان ندارد اال من عصمه اللَّه زيرا حق يكى است و آن را ضد بسیار غلط افكن و مشابه حق، 

و حق را نشناخته باشد اما حق با آن ناشناخت او چو او را به عنايت مقلد چون آن ضد را نشناسد از آن ر
 نگاه دارد آن ناشناخت او را زيان ندارد

 
  
 

 ارزد بدين تاب و ھنر           اى اياز اكنون نگويى كاين گھر                 چند مى
 

  دش در شكن         گفت افزون ز آنچ تانم گفت من                گفت اكنون زود خر
 

           سنگھا در آستین بودش شتاب              خرد كردش پیش او بود آن صواب
 

          يا بخواب اين ديده بود آن پر صفا              كرده بود اندر بغل دو سنگ را
 

           ھمچو يوسف كه درون قعر چاه                كشف شد پايان كارش از اله
 

 مراد   ھر كه را فتح و ظفر پیغام داد                  پیش او يك شد مراد و بى        
 

          ھر كه پايندان وى شد وصل يار               او چه ترسد از شكست و كارزار
 

           چون يقین گشتش كه خواھد كرد مات    فوت اسب و پیل ھستش ترھات
 

  ه اسب جوست    اسب گور و نه كه پیش آھنگ اوست         گر برد اسبش ھر آن ك
 

          مرد را با اسب كى خويشى بود            عشق اسبش از پى پیشى بود
 



 صداع صورتى معنى بگیر           بھر صورتھا مكش چندين زحیر               بى
 

  انگ و فغان         چون شكست او گوھر خاص آن زمان     ز آن امیران خاست صد ب
 

  باكیست و اهللا كافر است    ھر كه اين پر نور گوھر را شكست           كاين چه بى
 

          و آن جماعت جمله از جھل و عما          در شكسته در امر شاه را
 

 ى مھر و ود               بر چنان خاطر چرا پوشیده شد           قیمتى گوھر نتیجه
 
  
 

 امرا بر اياز كه چرا شكستش و جواب دادن اياز ايشان راتشنیع زدن 
 

           گفت اياز اى مھتران نامور                  امر شه بھتر به قیمت يا گھر
 

          امر سلطان به بود پیش شما             يا كه اين نیكو گھر بھر خدا
 

  ى راه نه  قبله تان غول است و جاده         اى نظرتان بر گھر بر شاه نه              
 

 نگردانم نظر              من چو مشرك روى نارم با حجر          من ز شه بر مى
 

 گھر جانى كه رنگین سنگ را       بر گزيند پس نھد شاه مرا           بى
 

           پشت سوى لعبت گل رنگ كن         عقل در رنگ آورنده دنگ كن
 

   اندر آ در جو سبو بر سنگ زن            آتش اندر بو و اندر رنگ زن        
 

  اى در راه دين از ره زنان            رنگ و بو مپرست مانند زنان          گر نه
 

           سر فرو انداختند آن مھتران               عذر جويان گشته ز آن نسیان به جان
 

  شدى تا آسمان   آه آن زمان          ھمچو دودى مى         از دل ھر يك دو صد
 

           كرد اشارت شه به جالد كھن            كه ز صدرم اين خسان را دور كن
 

 اند        كز پى سنگ امر ما را بشكنند          اين خسان چه اليق صدر من
 

  شد خوار و كساد         امر ما پیش چنین اھل فساد            بھر رنگین سنگ
 
  
 

  قصد شاه به كشتن امرا و شفاعت كردن اياز پیش تخت سلطان كه العفو اولى
 
 

          پس اياز مھرافزا بر جھید                  پیش تخت آن الغ سلطان دويد
 

  اى كرد و گلوى خود گرفت      كاى قبادى كز تو چرخ آرد شگفت           سجده
 

  يى كه ھمايان فرخى            از تو دارند و سخاوت ھر سخى         اى ھما
 

           اى كريمى كه كرمھاى جھان            محو گردد پیش ايثارت نھان
 



          اى لطیفى كه گل سرخت بديد         از خجالت پیرھن را بر دريد
 

 : شمسوانی از د510غزل شماره 
   
              گفت شبت خوش که مرا جا خوشست به بط گفت که صحرا خوشستباز
  که سرت ناخوشستمای بنھم من که مرا سر خوشست            راه تو پسر
  خوشستبای زوسفی بود مسکنم                     در نظر کی چه که تارگر

  چو در چاه بود چه خوشست          دوست چو باالست به باال خوشستدوست
  خوشستکتایت را ز حرص                رو به دل آور دل  خدا روفت دلچونک
  تو چو انداخت خدا رنج کار                     رو به تماشا که تماشا خوشستاز

  جھان عکس ماست            ھم بر ما باش که با ما خوشستی تماشاگفت
 

  که ذرات راست یی                                  نور خدا
  پا خوشستی سر و بی                       رقص کنان ب     

 

 
 :جلسٔه صد و پنجاھم

 
  شمس وانی از د510 ی شرح غزل شماره. ١  

  دوستانیھا  پرسشیبررس. ٢    
 

 2600دفتر سوم  بیت 
  

           ز احمقان بگريز چون عیسى گريخت            صحبت احمق بسى خونھا بريخت
 
 

   و حماقت ايشان و اثر ناكردن نصیحت انبیا در احمقانى اھل سبا قصه
 
 

 ى اھل سبا                      كز دم احمق صباشان شد وبا           يادم آمد قصه
 

           آن سبا ماند به شھر بس كالن              در فسانه بشنوى از كودكان
 

 شان بس سر و پند         درج در افسانهآورند             ھا مى           كودكان افسانه
 

 ھا  جو در ھمه ويرانه  ھا                      گنج مى           ھزلھا گويند در افسانه
 

           بود شھرى بس عظیم و مه ولى           قدر او قدر سكره بیش نى
 

 و ھمچون پیاز         بس عظیم و بس فراخ و بس دراز          سخت زفت و تو بت
 

          مردم ده شھر مجموع اندر او                 لیك جمله سه تن ناشسته رو
 

 شمار              لیك آن جمله سه خام پخته خوار           اندر او خلق و خاليق بى
 

           جان ناكرده به جانان تاختن                  گر ھزاران است باشد نیم تن
 

      آن يكى بس دور بین و ديده كور            از سلیمان كور و ديده پاى مور    
 

          و آن دگر بس تیز گوش و سخت كر        گنج در وى نیست يك جو سنگ زر
 



 ى او دراز ى الشه باز           لیك دامنھاى جامه           و آن دگر عور و برھنه
 

 بینم كه چه قومند و چند  رسند         من ھمى  مى         گفت كور اينك سپاھى
 

  گويند پیدا و نھان           گفت كر آرى شنودم بانگشان               كه چه مى
 

           آن برھنه گفت ترسان زين منم            كه ببرند از درازى دامنم
 

 گريزيم پیش از زخم و بند         كور گفت اينك به نزديك آمدند               خیز ب
 

  شود نزديكتر ياران ھله  گويد كه آرى مشغله               مى           كر ھمى
 

           آن برھنه گفت آوه دامنم                     از طمع برند و من ناايمنم
 

          شھر را ھشتند و بیرون آمدند              در ھزيمت در دھى اندر شدند
 

 ى گوشت بر وى نه نژند           اندر آن ده مرغ فربه يافتند                   لیك ذره
 

  ى خشك و ز زخم كالغ           استخوانھا زار گشته چون بناغ           مرغ مرده
 

 خوردند چون از صید شیر      ھر يكى از خوردنش چون پیل سیر           ز آن ھمى
 

  آن خوردند و بس فربه شدند  چون سه پیل بس بزرگ و مه شدند         ھر سه ز
 

           آن چنان كز فربھى ھر يك جوان           در نگنجیدى ز زفتى در جھان
 

           با چنین گبزى و ھفت اندام زفت          از شكاف در برون جستند و رفت
 

  جا رھى است ر نظر نايد كه آن بى         راه مرگ خلق ناپیدا رھى است           د
 

           نك پیاپى كاروانھا مقتفى                    زين شكاف در كه ھست آن مختفى
 

           بر در ار جويى نیابى آن شكاف            سخت ناپیدا و ز او چندين زفاف
 
  
 

 در گروه آفتاب اتی ابنی ادنی و شندنی دیبرا  ( ى دراز دامن  شرح آن كور دور بین و آن كر تیز شنو و آن برھنه
 .)دی کنکی کلنجـایا

 
  

          كر امل را دان كه مرگ ما شنید           مرگ خود نشنید و نقل خود نديد
 

          حرص نابیناست بیند مو به مو            عیب خلقان و بگويد كو به كو
 

 نبیند گر چه ھست او عیب جو           مى         عیب خود يك ذره چشم كور او  
 

 ترسد كه دامانش برند            دامن مرد برھنه كى درند           عور مى
 

  ناك         ھیچ او را نیست وز دزدانش باك          مرد دنیا مفلس است و ترس
 

 شود  خون مى         او برھنه آمد و عريان رود                    وز غم دزدش جگر 
 

           وقت مرگش كه بود صد نوحه پیش      خنده آيد جانش را زين ترس خويش



 
 ھنر           آن زمان داند غنى كش نیست زر       ھم ذكى داند كه بود او بى

 
           چون كنار كودكى پر از سفال              كاو بر آن لرزان بود چون رب مال

 
 اى گريان شود            پاره گر بازش دھى خندان شود انى پاره         گر ست

 
 ش ندارد اعتبار          چون نباشد طفل را دانش دثار           گريه و خنده

 
 طپید           محتشم چون عاريت را ملك ديد         پس بر آن مال دروغین مى

 
  سد از دزدى كه بربايد جوالبیند كه او را ھست مال       تر          خواب مى

 
           چون ز خوابش بر جھاند گوش كش      پس ز ترس خويش تسخر آيدش

 
           ھمچنان لرزانى اين عالمان                كه بودشان عقل و علم اين جھان

 
           از پى اين عاقالن ذو فنون                   گفت ايزد در نبى ال يعلمون

 
           ھر يكى ترسان ز دزدى كسى           خويشتن را علم پندارد بسى

 
 برند                 خود ندارد روزگار سودمند           گويد او كه روزگارم مى

 
  كارى است جانش تا به حلق           گويد از كارم بر آوردند خلق                 غرق بى

 
  منم دامن كشان         چون رھانم دامن از چنگالشان         عور ترسان كه 

 
  نداند آن ظلوم           صد ھزاران فصل داند از علوم              جان خود را مى

 
           داند او خاصیت ھر جوھرى                 در بیان جوھر خود چون خرى

 
  خود ندانى تو يجوزى يا عجوزدانم يجوز و ال يجوز                         كه ھمى

 
           اين روا و آن ناروا دانى و لیك               تو روا يا ناروايى بین تو نیك

 
  دانى كه چیست     قیمت خود را ندانى احمقى است           قیمت ھر كاله مى

 
  اى  اى               ننگرى تو سعد يا ناشسته           سعدھا و نحسھا دانسته

 
  ام در يوم دين           جان جمله علمھا اين است اين           كه بدانى من كى

 
           آن اصول دين بدانستى تو لیك           بنگر اندر اصل خود گر ھست نیك

 
           از اصولینت اصول خويش به                كه بدانى اصل خود اى مرد مه

 
--------- 

  
 : شمسوانی از د510ماره غزل ش

   
  به بط گفت که صحرا خوشست             گفت شبت خوش که مرا جا خوشستباز
  که سرت ناخوشستمای بنھم من که مرا سر خوشست            راه تو پسر
  خوشستبای زوسفی بود مسکنم                     در نظر کی چه که تارگر

         دوست چو باالست به باال خوشست چو در چاه بود چه خوشست  دوست



  خوشستکتای خدا روفت دلت را ز حرص                رو به دل آور دل چونک
  تو چو انداخت خدا رنج کار                     رو به تماشا که تماشا خوشستاز

  جھان عکس ماست            ھم بر ما باش که با ما خوشستی تماشاگفت
 

  که ذرات راست یی                        نور خدا          
  پا خوشستی سر و بی                            رقص کنان ب
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