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 28 ء جلسه

  به بعد3622دفتر دوم بیت 
 

  اى است معنى اندر وى مثال دانه    اى است چون پیمانهاى برادر قصه 
  لننگرد پیمانه را گر گشت نق      مرد عقلدانهء معنى بگیرد

 گر چه گفتى نیست آن جا آشکار      گوش دارماجراى بلبل و گل
 شان بس سر و پند درج در افسانه     آورند یها م کودکان افسانه

 ها جو در همه ویرانه گنج می  ها                           ها گویند در افسانه هزل
  ظاهر هزلش گروتو مشو بر  هزل تعلیم است آن را جد شنو                   
 ها جد است پیش عاقالن هزل  هر جدي هزل است پیش هازالن                 

 جاهل ار زر برد خاکستر شود  عاقلی گر خاك گیرد زر شود                        
____________________ 

 گفته آید در حدیث دیگران  خوشتر آن باشد که سر دلبران                   
 خود حقیقت نقد حال ماست آن  ید اي دوستان این داستان                 بشنو

 روشن اندر روشن اندر روشنیست  لیک شمع عشق چون آن شمع نیست             
 نماید آتش و جمله خوشیست می  او به عکس شمعهاي آتشیست                      

 
 کش داستان مسجد مهمان

 3922دفتر سوم، بیت 
 جوي الابالی کی درو مهمان شد کش بود و آن عاشق مرگ  آن مسجد کی عاشقصفت

 
 مسجدي بد بر کنار شهر ري            پی          یک حکایت گوش کن اي نیک

 که نه فرزندش شدي آن شب یتیم  هیچ کس در وي نخفتی شب ز بیم                 
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 صبحدم چون اختران در گور رفت   یب عور رفت                   بس که اندر وي غر
 صبح آمد خواب را کوتاه کن   آگاه کن                     خویشتن را نیک ازین

 اندرو مهمان کشان با تیغ کند  هر کسی گفتی که پریانند تند                       
 کین رصد باشد عدو جان و خصم  آن دگر گفتی که سحرست و طلسم                

 بر درش کاي میهمان اینجا مباش  آن دگر گفتی که بر نه نقش فاش                    
 ورنه مرگ اینجا کمین بگشایدت  شب مخسپ اینجا اگر جان بایدت                   

 غافلی کاید شما کم ره دهید  وان یکی گفتی که شب قفلی نهید                
 

 مهمان آمدن در آن مسجد
 

 کو شنیده بود آن صیت عجب  ی مهمان در آمد وقت شب                     تا یک
 زانک بس مردانه و جان سیر بود  آزمود                                 از براي آزمون می

 اي رفته گیر از گنج جان یک حبه  اي                      گفت کم گیرم سر و اشکمبه
 نقش کم ناید چو من باقیستم                          صورت تن گو برو من کیستم 

 نفخ حق باشم ز ناي تن جدا  چون نفخت بودم از لطف خدا                        
 تا رهد آن گوهر از تنگین صدف  تا نیفتد بانگ نفخش این طرف                      
 قم جان را برافشانم برینصاد  چون تمنوا موت گفت اي صادقین                   

 
 مالمت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرورا

 
 تا نکوبد جانستانت همچو کسب  قوم گفتندش که هین اینجا مخسپ               

 کاندرین جا هر که خفت آمد زوال  دانی ز حال                          که غریبی و نمی
 ایم و جمله اصحاب نهی دیده  قی نیست این ما بارها                           اتفا

 شب مرگ هالهل آمدش نیم  هر که آن مسجد شبی مسکن شدش            
 ایم نه به تقلید از کسی بشنیده  ایم                        از یکی ما تابه صد این دیده

 نماییمت مگرد از عقل و داد می                  بی خیانت این نصیحت از وداد        
 

 جواب گفتن عاشق عاذالن را
 

 از جهان زندگی سیر آمدم  گفت او اي ناصحان من بی ندم                      
 عافیت کم جوي از منبل براه  خواه                         ام زخم جو و زخم منبلی

 جو ام الابالی مرگ منبلی                    جو      منبلی نی کو بود خود برگ
 منبلی چستی کزین پل بگذرد  منبلی نی کو به کف پول آورد                        
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 بل جهد از کون و کانی بر زند  آن نه کو بر هر دکانی بر زند                           
 فص هشتن پریدن مرغ راچون ق  مرگ شیرین گشت و نقلم زین سرا                
 بیند گلستان و شجر مرغ می  آن قفص که هست عین باغ در                      

 خوانند ز آزادي قصص خوش همی  جوق مرغان از برون گرد قفص                        
 نه خورش ماندست و نه صبر و قرار  زار                        مرغ را اندر قفص ز آن سبزه
 تا بود کین بند از پا برکند  کند                        سر ز هر سوراخ بیرون می

 آن قفص را در گشایی چون بود  چون دل و جانش چنین بیرون بود                   
 گرد بر گردش به حلقه گربگان  نه چنان مرغ قفص در اندهان                        

 آرزوي از قفص بیرون شدن   حزن                       کی بود او را درین خوف و
 صد قفص باشد بگرد این قفص  خواهد کزین ناخوش حصص                او همی

 
 دیگر باره مالمت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد

 
 وتا نگردد جامه و جانت گر  قوم گفتندش مکن جلدي برو                        
 گذر که به آخر سخت باشد ره  آن ز دور آسان نماید به نگر                           

 آویز جست وقت پیچاپیچ دست  خویشتن آویخت بس مرد و سکست              
 در دل مردم خیال نیک و بد  پیشتر از واقعه آسان بود                              

 آن زمان گردد بر آنکس کار زار                                چون در آید اندرون کارزار 
 

 کان اجل گرگست و جان تست میش  چون نه شیري هین منه تو پاي پیش             
 آمن آ که مرگ تو سرزیر شد  ور ز ابدالی و میشت شیر شد                       
ل شود    کیست ابدال آنک او مبدل شود                      خمرش از تبدیل یزدان خَ
 شیر پنداري تو خود را هین مران  لیک مستی، شیرگیري وز گمان                    

 فنند وقت جوش جنگ چون کف بی  وقت الف غزو مستان کف کنند                      
 ازوقت کر و فر تیغش چون پی  وقت ذکر غزو شمشیرش دراز                       

 پس به یک سوزن تهی شد خیک او  جو                            وقت اندیشه دل او زخم
 کو رمد در وقت صیقل از جفا  من عجب دارم ز جویاي صفا                         
 چون گواهت نیست شد دعوي تباه  عشق چون دعوي جفا دیدن گواه                  

 بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج  ی مرنج               چون گواهت خواهد این قاض
 بلک با وصف بدي اندر تو در  آن جفا با تو نباشد اي پسر                          

 بر نمد آن را نزد بر گرد زد  بر نمد چوبی که آن را مرد زد                        
 آن نزد بر اسپ زد بر سکسکش       گر بزد مر اسپ را آن کینه کش                 

  شود شیره را زندان کنی تا می  پی شود                تا ز سکسک وا رهد خوش
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 چون نترسیدي ز قهر ایزدي  گفت چندان آن یتیمک را زدي                      
 من بر آن دیوي زدم کو اندروست  گفت او را کی زدم اي جان و دوست              

 مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد  در ار گوید ترا مرگ تو باد                          ما
 با چنینها در صف هیجا مرو  ي ژاژخا را کم شنو                        الف و غُره

 کز رفاق سست برگردان ورق  زانک زادوکم خباالً گفت حق                        
 مغز همچون که شوند غازیان بی   شوند                  که گر ایشان با شما همره

 پس گریزند و دل صف بشکنند  صف کنند                   خویشتن را با شما هم
 به ز بسیاري به تلخ آمیخته  هست بادام کم خوش بیخته                       

 افتاد که همدل نیندنقص از آن   اند                 تلخ و شیرین در ژغاژغ یک شی
 با ترددها و دل پرخون رود  چون نداند ره مسافر چون رود                       

 او کند از بیم آنجا وقف و ایست  سو راه نیست                   هرکه گویدهاي این
 کی رود هر هاي و هو در گوش او  ور بداند ره دل با هوش او                             

 زانک وقت ضیق و بیمند آفالن  پس مشو همراه این اشتردالن                     
 گرچه اندر الف سحر بابلند  پس گریزند و ترا تنها هلند                            

.... 
 اند در دو صورت خویش را بنموده  اند             نفس و شیطان هر دو یک تن بوده

 بهر حکمتهاش دو صورت شدند  شان یک بدند            چون فرشته و عقل کای
 مانع عقلست و خصم جان و کیش  دشمنی داري چنین در سر خویش              
 پس بسوراخی گریزد در فرار  یکنفس حمله کند چون سوسمار                

 آرد برون سر ز هر سوراخ می  در دل او سوراخها دارد کنون                        
 

 مکرر کردن عاذالن پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کش
 

 مسجد و ما را مکن زین متهم  هین مکن جلدي برو اي بوالکرم                   
 آتشی در ما زند فردا دنی  که بگوید دشمنی از دشمنی                      

 ي مسجد او بد سالمی بر بهانه      که بتاسانید او را ظالمی                        
 چونک بدنامست مسجد او جهد  ي قتل بر مسجد نهد                        تا بهانه

 ایم آمن ز مکر دشمنان که نه  جان                    تهمتی بر ما منه اي سخت
 گزکه نتان پیمود کیوان را ب  هین برو جلدي مکن سودا مپز                     
 ریش خود بر کنده یک یک لخت لخت  چون تو بسیاران بالفیده ز بخت                    

 خویش و ما را در میفکن در وبال  هین برو کوتاه کن این قیل و قال                   
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جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن بدفع کردن حارس کشت به بانگ دف از کشت شـتري را        
 بر پشت او زدندي موديکی کوس مح

 
 که ز ال حولی ضعیف آید پیم  گفت اي یاران از آن دیوان نیم                      

 زدي طبلکی در دفع مرغان می  کودکی کو حارس کشتی بدي                    
 کشت از مرغان بد بی خوف گشت  تا رمیدي مرغ زان طبلک ز کشت                 

 ي عظیم برگذر زد آن طرف خیمه  ه محمود کریم                 چونک سلطان شا
 گیر انبه و پیروز و صفدر ملک  ي اثیر                    با سپاهی همچو استاره

 رو همچون خروس بختیی بد پیش  اشتري بد کو بدي حمال کوس                    
 دي اندر رجوع و در طلبز می  بانگ کوس و طبل بر وي روز و شب             

 کودك آن طبلک بزد در حفظ بر  اندر آن مزرع در آمد آن شتر                        
 ي طبلست با آنشست خو پخته  عاقلی گفتش مزن طبلک که او                  

 که کشد او طبل سلطان بیست کفل  پیش او چه بود تبوراك تو طفل                   
 جان من نوبتگه طبل بال  ي قربان ال                       کشتهعاشقم من

 پیش آنچ دیده است این دیدها  خود تبوراکست این تهدیدها                       
 کز خیاالتی درین ره بیستم  اي حریفان من از آنها نیستم                     

 بل چو اسمعیل آزادم ز سر  حذر                      من چو اسماعیلیانم بی
 قل تعالوا گفت جانم را بیا  فارغم از طمطراق و از ریا                          
 بالعطیه من تیقن بالخلف  گفت پیغامبر که جاد فی السلف                

 زود دربازد عطا را زین غرض  هر که بیند مر عطا را صد عوض                 
 تا چو سود افتاد مال خود دهند  ر از آن گشتند بند                  جمله در بازا

 سرد گردد عشقش از کاالي خویش  اي در ربح بیش                   چون ببیند کاله
 هاي خویش را ربح و مزید کاله  گرم زان ماندست با آن کو ندید                  

 چون بدید افزون از آنها در شرف       همچنین علم و هنرها و حرف              
 چون به آمد نام جان شد چیز لیز  تا به از جان نیست جان باشد عزیز            

 تا تو طفلی پس بدانت حاجتست  این تصور وین تخیل لعبتست                     
 فارغ از حس است و تصویر و خیال  چون ز طفلی رست جان شد در وصال        

 تن زدم واهللا اعلم بالوفاق  نفاق                   یست محرم تا بگویم بین
 زند اندر تزاید بال و پر می  ي یقینست اي پسر            هر گمان تشنه

 مر یقین را علم او بویا شود  چون رسد در علم پس پر پا شود              
 کمتر از یقین و فوق ظنعلم   زانک هست اندر طریق مفتتن                 
 و آن یقین جویاي دیدست و عیان  علم جویاي یقین باشد بدان                    

 گردد سرم وز مالمت بر نمی  از گمان و از یقین باالترم                         
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 روشن گشتم و بیناي او چشم  چون دهانم خورد از حلواي او                   
 پا نلرزانم نه کورانه روم  اخ چون خانه روم                   پا نهم گست

 با دل من گفت و صد چندانش کرد  آنچ گل را گفت حق خندانش کرد              
 و آنچ از وي نرگس و نسرین بخورد  آنچ زد بر سرو و قدش راست کرد              
 نچ خاکی یافت ازو نقش چگلو آ  آنچ نی را کرد شیرین جان و دل               
 چهره را گلگونه و گلنار ساخت  آنچ ابرو را چنان طرار ساخت                   

 وانک کان را داد زر جعفري  گري                   مر زبان را داد صد افسون
 هاي چشم تیرانداز شد غمزه  چون در زرادخانه باز شد                        

 عاشق شکر و شکرخاییم کرد  یر و سوداییم کرد                   بر دلم زد ت
 عقل و جان جاندار یک مرجان اوست   عاشق آنم که هر آن آن اوست               

 ام اضطراب کشی نیست در آتش  من نالفم ور بالفم همچو آب                   
 رو پشت من اوست تچون نباشم سخ  چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست       
 سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم   هر که از خورشید باشد پشت گرم          

 در سوز و پرده گشت رویش خصم  حذر                        همچو روي آفتاب بی
 

 ذکرخیال بد اندیشیدن قاصر فهمان
 

 ل حسددود و گندي آمد از اه  پیش از آنک این قصه تا مخلص رسد        
 دلی را پی کند خاطر ساده   رنجم ازین لیک این لگد              من نمی

 بهر محجوبان مثال معنوي  خوش بیان کرد آن حکیم غزنوي              
 این عجب نبود ز اصحاب ضالل  که ز قرآن گر نبیند غیر قال                     

 نیابد چشم کور غیر گرمی می       کز شعاع آفتاب پر ز نور                    
 اي سر برون آورد چون طعانه   اي                      خربطی ناگاه از خرخانه

 روي قصه پیغامبرست و پی   کین سخن پستست یعنی مثنوي         
 که دوانند اولیا آن سو سمند   نیست ذکر بحث و اسرار بلند                

 پله پله تا مالقات خدا   نا                           از مقامات تبتل تا ف
 اند گوش فا بانگ سگان کی کرده    اند    آن خداوندان که ره طی کرده

..... 
 

 کش ي ذکر آن مهمان مسجد مهمان بقیه
 

 اندر آن مسجد چه بنمودش چه کرد  باز شیرمرد                      باز گو کان پاك
 مرد غرقه گشته چون خسپد بجو   و را خواب کو         خفت در مسجد خود ا



 ٨

 عاشقان را زیر غرقاب غمی   خواب مرغ و ماهیان باشد همی            
 کایم آیم بر سرت اي مستفید   نیمشب آواز با هولی رسید                  

 لخت شد لخت رسید و دل همی می  پنج کرت این چنین آواز سخت               
 

 ...تفسیر آیت 
 

 دیو بانگت بر زند اندر نهاد   تو چو عزم دل کنی با اجتهاد                 
 که اسیر رنج و درویشی شوي   که مرو زان سو بیندیش اي غوي            

 خوار گردي و پشیمانی خوري   نوا گردي ز یاران وابري                      بی
 وا گریزي در ضاللت از یقین                      تو ز بیم بانگ آن دیو لعین 

 راه دل پویم که مهلت پیش ماست   که هال فردا و پس فردا مراست              
 

 شب مهمان مسجد را رسیدن بانگ طلسمی نیم
 

 که نرفت از جا بدان آن نیکبخت  ي آن بانگ سخت             بشنو اکنون قصه
 تا دهل ترسد که زخم او را رسید  طبل عید   گفت چون ترسم چو هست این 

 قسمتان از عید جان شد زخم چوب  اي دهلهاي تهی بی قلوب                      
 گفت چون ترسد دلم از طبل عید  چونک بشنود آن دهل آن مرد دید              
 یقین مرد جان بددالن بی  گفت با خود هین ملرزان دل کزین              
 ملک گیرم یا بپردازم بدن  وقت آن آمد که حیدروار من                      
 حاضرم اینک اگر مردي بیا  بر جهید و بانگ بر زد کاي کیا                   

 ریزید هر سو قسم قسم زر همی   در زمان بشکست ز آواز آن طلسم           
 تا نگیرد زر ز پري راه در  ریخت چند این زر که ترسید آن پسر         
 کشید تا سحرگه زر به بیرون می  بعد از آن برخاست آن شیر عتید              

 با جوال و توبره بار دگر  کرد و همی آمد بزر                     دفن می
 کوري ترسانی واپس خزان  گنجها بنهاد آن جانباز از آن                     

 در دل هر کور دور زرپرست  ر آمدست                    این زر ظاهر بخاط
 نام زر بنهند و در دامن کنند  کودکان اسفالها را بشکنند                     

 آن کند در خاطر کودك گذر  اندر آن بازي چو گویی نام زر                   
 اسد، آمد سرمديکو نگردد ک  بل زر مضروب ضرب ایزدي                       
 گوهر و تابندگی و آب یافت  آن زري کین زر از آن زر تاب یافت              
 غالب آید بر قمر در روشنی  آن زري که دل ازو گردد غنی                    

 خو خویشتن در باخت آن پروانه  شمع بود آن مسجد و پروانه او                



 ٩

 بس مبارك آمد آن انداختش  تش              پر بسوخت او را ولیکن ساخ
 کاتشی دید او به سوي آن درخت   همچو موسی بود آن مسعودبخت            

 پنداشت و آن خود نور بود نار می  چون عنایتها برو موفور بود                       
 وداین نه همچون شمع آتشها ب  شود            پس بدان چون شمع دل بر می
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 گفته آید در حدیث دیگران  خوشتر آن باشد که سر دلبران                   
 خود حقیقت نقد حال ماست آن  بشنوید اي دوستان این داستان                 

---------------------- 
 روشن اندر روشن اندر روشنیست  لیک شمع عشق چون آن شمع نیست             
 نماید آتش و جمله خوشیست می  او به عکس شمعهاي آتشیست                       

 
 کش داستان مسجد مهمان

 
 :چکیدهء جلسهء قبل

 
 3922دفتر سوم، بیت 

 
 جوي الابالی کی درو مهمان شد کش بود و آن عاشق مرگ صفت آن مسجد کی عاشق

 
 سجدي بد بر کنار شهر ريم  پی                      یک حکایت گوش کن اي نیک

 که نه فرزندش شدي آن شب یتیم  هیچ کس در وي نخفتی شب ز بیم                 
 صبحدم چون اختران در گور رفت  بس که اندر وي غریب عور رفت                      
 صبح آمد خواب را کوتاه کن  خویشتن را نیک ازین آگاه کن                        

 اندرو مهمان کشان با تیغ کند  کسی گفتی که پریانند تند                       هر 
 کین رصد باشد عدو جان و خصم  آن دگر گفتی که سحرست و طلسم                

 بر درش کاي میهمان اینجا مباش  آن دگر گفتی که بر نه نقش فاش                    
 ورنه مرگ اینجا کمین بگشایدت                   شب مخسپ اینجا اگر جان بایدت  

 غافلی کاید شما کم ره دهید  وان یکی گفتی که شب قفلی نهید                
 



 ١٠

 مهمان آمدن در آن مسجد
 

 کو شنیده بود آن صیت عجب  تا یکی مهمان در آمد وقت شب                     
 زانک بس مردانه و جان سیر بود                آزمود                   از براي آزمون می

 اي رفته گیر از گنج جان یک حبه  اي                      گفت کم گیرم سر و اشکمبه
 نقش کم ناید چو من باقیستم  صورت تن گو برو من کیستم                         
  باشم ز ناي تن جدانفخ حق  چون نفخت بودم از لطف خدا                        
 صادقم جان را برافشانم برین  چون تمنوا موت گفت اي صادقین                   

 
 مالمت کردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهدید کردن مرورا

 
 تا نکوبد جانستانت همچو کسب  قوم گفتندش که هین اینجا مخسپ               

 کاندرین جا هر که خفت آمد زوال  انی ز حال                         د که غریبی و نمی
 ایم و جمله اصحاب نهی دیده  اتفاقی نیست این ما بارها                           
 شب مرگ هالهل آمدش نیم  هر که آن مسجد شبی مسکن شدش            

 ایم نه به تقلید از کسی بشنیده      ایم                    از یکی ما تابه صد این دیده
 نماییمت، مگرد از عقل و داد می  بی خیانت این نصیحت از وداد                        

 
 جواب گفتن عاشق عاذالن را

 
 از جهان زندگی سیر آمدم  گفت او اي ناصحان من بی ندم                      

 عافیت کم جوي از منبل براه              خواه             ام زخم جو و زخم منبلی
 جو ام الابالی مرگ منبلی  جو                        منبلی نی کو بود خود برگ

 منبلی چستی کزین پل بگذرد  منبلی نی کو به کف پول آورد                        
 

 دیگر باره مالمت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد
 
 تا نگردد جامه و جانت گرو  وم گفتندش مکن جلدي برو                        ق

 گذر که به آخر سخت باشد ره  آن ز دور آسان نماید به نگر                           
 

 مکرر کردن عاذالن پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کش
 

 مسجد و ما را مکن زین متهم  هین مکن جلدي برو اي بوالکرم                   



 ١١

 ایم آمن ز مکر دشمنان که نه  جان                    تهمتی بر ما منه اي سخت
 که نتان پیمود کیوان را بگز  هین برو جلدي مکن سودا مپز                     
 ریش خود بر کنده یک یک لخت لخت  چون تو بسیاران بالفیده ز بخت                    

 خویش و ما را در میفکن در وبال  هین برو کوتاه کن این قیل و قال                   
 

 ...جواب گفتن مهمان ایشان را و 
 

 که ز ال حولی ضعیف آید پیم  گفت اي یاران از آن دیوان نیم                     
 بالجان من نوبتگه طبل   ي قربان ال                      عاشقم من کشته

 پیش آنچ دیده است این دیدها  خود تبوراکست این تهدیدها                      
 کز خیاالتی درین ره بیستم  اي حریفان من از آنها نیستم                     

 بل چو اسمعیل آزادم ز سر  حذر                      من چو اسماعیلیانم بی
 قل تعالوا گفت جانم را بیا                    فارغم از طمطراق و از ریا        

---- 
 

 ست بند پند کم ده زآنکه بس سخت  گفت اي ناصح خمش کن، چند پند؟            
 عشق را نشناخت دانشمند تو  بند من افزوده شد از پند تو                       

 افعی درسی نکردبوحنیفه و ش  افزود درد                  آن طرف که عشق می
 تشنهء زارم بخون خویشتن  هین مکن تهدیدم از کشتن که من             

 مردن عضاق خود یک نوع نیست   عاشقان را هر زمانی مردنیست                
 کند هر دم فدا و آن دو صد را می  او دو صد جان دارد از جان هدي                  

 از نبی خوان عشرة امثالها  ا                     هر یکی جان را ستاند ده به
 پایکوبان جان برافشانم بر او  رو                     گر بریزد خون من آن دوست

 چون رهم زین زندگی، پایندگیست  آزموردم مرگ من در زندگیست                  
 قتلی حیاتاً فی حیاتان فی   اقتلونی اقتلونی یا ثقات                          

 اجتذب روحی و جد لی باللقاء  یا منیرالخد یا روح البقا                             
 عشق را خود صد زبان دیگرست  پارسی گو گرچه تازي خوشتر است           

 همچو نیلوفر برو زین طرف جو  جو               همچو مستسقی حریص و آب
 خورد واهللا اعلم بالصواب می  ویاي آب                 مرگ او آب است و او ج

 دانم که هم آبم کشد گرچه می   ام آبم کشد                گفت من مستسقی
 ور دو صد بارش کند مات و خراب  هیچ مستسقی بنگریزد ز آب                   
 اومیشعید قربان اوست عاشق گ  گو بران بر جان مستم خشم خویش          

 پرورد بهر ذبح و عید او می  گاو اگر خسبد اگر چیزي خورد                   



 ١٢

 ان اردتم حشر ارواح النظر  یا کرامی اذبحوا هذا البقر                         
 

---- 
 

 گردد سرم وز مالمت بر نمی  از گمان و از یقین باالترم                         
 روشن گشتم و بیناي او چشم  ز حلواي او                   چون دهانم خورد ا

 پا نلرزانم نه کورانه روم  پا نهم گستاخ چون خانه روم                   
 با دل من گفت و صد چندانش کرد  آنچ گل را گفت حق خندانش کرد              
 رگس و نسرین بخوردو آنچ از وي ن  آنچ زد بر سرو و قدش راست کرد              
 و آنچ خاکی یافت ازو نقش چگل  آنچ نی را کرد شیرین جان و دل               
 چهره را گلگونه و گلنار ساخت  آنچ ابرو را چنان طرار ساخت                   
 هاي چشم تیرانداز شد غمزه  چون در زرادخانه باز شد                        

 عاشق شکر و شکرخاییم کرد  وداییم کرد                   بر دلم زد تیر و س
 عقل و جان جاندار یک مرجان اوست   عاشق آنم که هر آن آن اوست               

 ام اضطراب کشی نیست در آتش  من نالفم ور بالفم همچو آب                   
  بیم او را نه شرمسخت رو باشد نه   هر که از خورشید باشد پشت گرم          

 در سوز و پرده گشت رویش خصم  حذر                        همچو روي آفتاب بی
 

 )بخش دوم (---->...                                                      ادامهء داستان
 

 کش ي ذکر آن مهمان مسجد مهمان بقیه
 

 اندر آن مسجد چه بنمودش چه کرد      باز شیرمرد                  باز گو کان پاك
 مرد غرقه گشته چون خسپد بجو   خفت در مسجد خود او را خواب کو         
 عاشقان را زیر غرقاب غمی   خواب مرغ و ماهیان باشد همی            
 کایم آیم بر سرت اي مستفید   نیمشب آواز با هولی رسید                  

 لخت شد لخت رسید و دل همی می  آواز سخت               پنج کرت این چنین 
 

 ...تفسیر آیت 
 

 دیو بانگت بر زند اندر نهاد   تو چو عزم دل کنی با اجتهاد                 
 که اسیر رنج و درویشی شوي   که مرو زان سو بیندیش اي غوي            

 خوار گردي و پشیمانی خوري   نوا گردي ز یاران وابري                      بی



 ١٣

 وا گریزي در ضاللت از یقین  تو ز بیم بانگ آن دیو لعین                     
 راه دل پویم که مهلت پیش ماست   که هال فردا و پس فردا مراست              

 
 شب مهمان مسجد را رسیدن بانگ طلسمی نیم

 
 که نرفت از جا بدان آن نیکبخت  ي آن بانگ سخت             بشنو اکنون قصه

 تا دهل ترسد که زخم او را رسید  گفت چون ترسم چو هست این طبل عید   
 قسمتان از عید جان شد زخم چوب  اي دهلهاي تهی بی قلوب                      

 گفت چون ترسد دلم از طبل عید  چونک بشنود آن دهل آن مرد دید              
 یقین مرد جان بددالن بی  ملرزان دل کزین              گفت با خود هین 

 ملک گیرم یا بپردازم بدن  وقت آن آمد که حیدروار من                      
 حاضرم اینک اگر مردي بیا  بر جهید و بانگ بر زد کاي کیا                   

 سو قسم قسمریزید هر  زر همی   در زمان بشکست ز آواز آن طلسم           
 تا نگیرد زر ز پري راه در  ریخت چند این زر که ترسید آن پسر         
 کشید تا سحرگه زر به بیرون می  بعد از آن برخاست آن شیر عتید              

 با جوال و توبره بار دگر  کرد و همی آمد بزر                     دفن می
 کوري ترسانی واپس خزان               گنجها بنهاد آن جانباز از آن        

 در دل هر کور دور زرپرست  این زر ظاهر بخاطر آمدست                    
 نام زر بنهند و در دامن کنند  کودکان اسفالها را بشکنند                     

 آن کند در خاطر کودك گذر  اندر آن بازي چو گویی نام زر                   
 کو نگردد کاسد، آمد سرمدي  زر مضروب ضرب ایزدي                       بل 

 گوهر و تابندگی و آب یافت  آن زري کین زر از آن زر تاب یافت              
 غالب آید بر قمر در روشنی  آن زري که دل ازو گردد غنی                    

 خو خویشتن در باخت آن پروانه  شمع بود آن مسجد و پروانه او                
 بس مبارك آمد آن انداختش  پر بسوخت او را ولیکن ساختش              
 کاتشی دید او به سوي آن درخت   همچو موسی بود آن مسعودبخت            

 پنداشت و آن خود نور بود نار می  چون عنایتها برو موفور بود                       
 این نه همچون شمع آتشها بود  شود           شمع دل بر میپس بدان چون 
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 ١٤

 خود حقیقت نقد حال ماست آن  بشنوید اي دوستان این داستان                   
 

  به بعد976دفتر سوم، بیت 
 

 حکایت مارگیر که اژدهاى فسرده را مرده پنداشت و در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد
 
  تا برى زین راز سر پوشیده بوى  ک حکایت بشنو از تاریخ گوى                 ی

 تا بگیرد او به افسونهاش مار   مارگیرى رفت سوى کوهسار                  
 آن که جوینده ست یابنده بود  گر گران و گر شتابنده بود                       

  که طلب در راه نیکو رهبر است        در طلب زن دایما تو هر دو دست       
  طلب غیژ و او را مى سوى او مى  ادب             لنگ و لوك و خفته شکل و بى

  بوى کردن گیر هر سو بوى شه   گه بگفت و گه به خاموشى و گه             
  جستن یوسف کنید از حد بیش  گفت آن یعقوب با اوالد خویش                 

 هر طرف رانید شکل مستعد   خود را در این جستن به جد        هر حس
سوا                        یأَ  همچو گم کرده پسر رو سو به سو  گفت از روح خدا ال تَ
 گوش را بر چار راه آن نهید  از ره حس دهان پرسان شوید                 

 وى آن سر کاشناى آن سریدس  هر کجا بوى خوش آید بو برید                  
  سوى اصل لطف ره یابى عسى   هر کجا لطفى ببینى از کسى                

  جزو را بگذار و بر کل دار طرف   این همه جوها ز دریایى است ژرف          
  برگى نشان طوبى است برگ بى   جنگهاى خلق بهر خوبى است                

  راحتى است دام راحت دایما بى                خشمهاى خلق بهر آشتى است
 کند هر گله از شکر آگه مى  هر زدن بهر نوازش را بود                        

  بوى بر از ضد تا ضد اى حکیم  بوى بر از جزو تا کل اى کریم                    
  رى مار جستمارگیر از بهر یا  آشتى آرد درست                     جنگها مى

  غمى غم خورد بهر حریف بى  بهر یارى مار جوید آدمى                         
  گرد کوهستان و در ایام برف   جستى یکى مارى شگرف            او همى

  که دلش از شکل او شد پر ز بیم  اژدهایى مرده دید آن جا عظیم                 
 جست اژدهایى مرده دید مار مى                   مارگیر اندر زمستان شدید     

  مار گیرد اینت نادانى خلق  مارگیر از بهر حیرانى خلق                      
 کوه اندر مار حیران چون شود   آدمى کوهى است چون مفتون شود        
  از فزونى آمد و شد در کمى   خویشتن نشناخت مسکین آدمى           

  بود اطلس خویش بر دلقى بدوخت   را آدمى ارزان فروخت                خویشتن
  او چرا حیران شده ست و مار دوست   صد هزاران مار و که حیران اوست          
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  سوى بغداد آمد از بهر شگفت  مارگیر آن اژدها را بر گرفت                    
  اى کشیدش از پى دانگانه مى   اى                اژدهایى چون ستون خانه

  ام در شکارش من جگرها خورده   ام                      اى آورده کاژدهاى مرده
  زنده بود و او ندیدش نیک نیک   او همى مرده گمان بردش و لیک           

 نمود زنده بود و شکل مرده مى   او ز سرماها و برف افسرده بود             
 جامد افسرده بود اى اوستاد   ده ست و نام او جماد           عالم افسر

  تا ببینى جنبش جسم جهان   باش تا خورشید حشر آید عیان            
 عقل را از ساکنان اخبار شد   چون عصاى موسى اینجا مار شد         

  خاکها را جملگى شاید شناخت   ى خاك ترا چون مرد ساخت             پاره
 اند خامش اینجا و آن طرف گوینده   اند         مرده زین سویند وز آن سو زنده

 آن عصا گردد سوى ما اژدها   چون از آن سوشان فرستد سوى ما      
 جوهر آهن به کف مومى بود   کوهها هم لحن داودى کند                  

 ى سخن دانى شودبحر با موس   باد حمال سلیمانى شود                   
 نار ابراهیم را نسرین شود   ماه با احمد اشارت بین شود              

 استن حنانه آید در رشد   خاك قارون را چو مارى در کشد             
 کند کوه یحیى را پیامى مى   کند             سنگ بر احمد سالمى مى

  ا نامحرمان ما خامشیمبا شم   ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم           
 محرم جان جمادان چون شوید   روید          چون شما سوى جمادى مى

 غلغل اجزاى عالم بشنوید   از جمادى عالم جانها روید                  
  ى تاویلها نربایدت وسوسه   فاش تسبیح جمادات آیدت                 

 بهر بینش کرده اى تاویلها        چون ندارد جان تو قندیلها              
 دعوى دیدن خیال غى بود   که غرض تسبیح ظاهر کى بود            

  کند تسبیح خوان وقت عبرت مى   بلکه مر بیننده را دیدار آن                   
 بود آن داللت همچو گفتن مى   دهد           پس چو از تسبیح یادت مى

  و آن آن کس کاو ندارد نور حال   زال                   این بود تاویل اهل اعت
  باشد از تصویر غیبى اعجمى   چون ز حس بیرون نیامد آدمى            
 کشید آن مار را با صد زحیر مى   این سخن پایان ندارد مارگیر               
 ر چار سواى ب تا نهد هنگامه   تا به بغداد آمد آن هنگامه جو             
 غلغله در شهر بغداد اوفتاد   بر لب شط مرد هنگامه نهاد               
  بو العجب نادر شکارى کرده است   مارگیرى اژدها آورده است                 
  صید او گشته چو او از ابلهیش   جمع آمد صد هزاران خام ریش           
 تا که جمع آیند خلق منتشر    منتظر ایشان و هم او منتظر             

 کدیه و توزیع نیکوتر رود   تر شود                  مردم هنگامه افزون
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 حلقه کرده پشت پا بر پشت پا   جمع آمد صد هزاران ژاژخا                 
  رفته در هم چون قیامت خاص و عام   مرد را از زن خبر نى ز ازدحام             

 کشیدند اهل هنگامه گلو مى    جنبانید او              چون همى حراقه
 زیر صد گونه پالس و پرده بود   و اژدها کز زمهریر افسرده بود             
 احتیاطى کرده بودش آن حفیظ   بسته بودش با رسنهاى غلیظ            

  ید عراقتافت بر آن مار خورش   در درنگ انتظار و اتفاق                      
 رفت از اعضاى او اخالط سرد   آفتاب گرم سیرش گرم کرد                 

  اژدها بر خویش جنبیدن گرفت   مرده بود و زنده گشت او از شگفت      
 گشتشان آن یک تحیر صد هزار   خلق را از جنبش آن مرده مار             

 جملگان از جنبشش بگریختند   ها انگیختند                      با تحیر نعره
 رفت چاقاچاق بند هر طرف مى   گسست او بند وز آن بانگ بلند       مى

 اژدهایى زشت غران همچو شیر   بندها بگسست و بیرون شد ز زیر        
 از فتاده کشتگان صد پشته شد   در هزیمت بس خالیق کشته شد        

  که چه آوردم من از کهسار و دشت   مارگیر از ترس بر جا خشک گشت        
  رفت نادان سوى عزراییل خویش  گرگ را بیدار کرد آن کور میش              
 سهل باشد خون خورى حجاج را  اژدها یک لقمه کرد آن گیج را                

  استخوان خورده را در هم شکست   خویش را بر استنى پیچید و بست        
  آلتى افسرده است از غم بى   ت او کى مرده است     نفست اژدرهاس

 رفت آب جو که به امر او همى   گر بیابد آلت فرعون او                         
 راه صد موسى و صد هارون زند   آن گه او بنیاد فرعونى کند                   
 ه و مال صقرپشه اى گردد ز جا   کرمک است آن اژدها از دست فقر         

  هین مکش او را به خورشید عراق   اژدها را دار در برف فراق                      
  ى اویى چو او یابد نجات لقمه   بود آن اژدهات                 تا فسرده مى

  رحم کم کن نیست او ز اهل صالت   مات کن او را و ایمن شو ز مات              
 ریگت پر زند آن خفاش مرده  ت بر زند               کان تف خورشید شهو

ه یجزیک الوصال   کشانش در جهاد و در قتال                مى   مردوار اللَّ
 در هواى گرم و خوش شد آن مرید  چون که آن مرد اژدها را آورید                 

 ن که ما گفتیم نیزبیست همچندا  ها کرد اى عزیز                  الجرم آن فتنه
 بسته دارى در وقار و در وفا  جفا                   تو طمع دارى که او را بى

 موسیى باید که اژدرها کشد   هر خسى را این تمنا کى رسد             
 در هزیمت کشته شد از راى او   صد هزاران خلق ز اژدرهاى او                

 خواجه را کشته ست او را بنده کن    کن         نفس خود را کش جهان را زنده
 روى شیخ او را زمرد دیده کن   نفس اژدرهاست با صد زور و فن            
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 آن زبان صد گزش کوته شود   چون به نزدیک ولى اهللا شود                 
 زرق و دستانش نیاید در صفت   صد زبان و هر زبانش صد لغت               

 
¯¯¯ 

 31 ء جلسه
 

  به بعد435دفتر ششم، بیت 
 

ى گل و الله را کله وار به سـر فروکشـیده    حکایت آن صیاد که خویشتن در گیاه پیچیده بود و دسته        
تا مرغان او راگیاه پندارند، و آن مرغ زیرك بوى برد اندکى که این آدمى است که بر این شکل گیـاه           

 …ندیدم اما هم تمام بوى نبرد
 

 بود آنجا دام از بهر شکار  در میان مرغزار                     رفت مرغى 
  و آن صیاد آن جا نشسته در کمین  ى چندى نهاده بر زمین                      دانه

  چاره ز راه تا در افتد صید بى  خویشتن پیچیده در برگ و گیاه                
  پس طوافى کرد و پیش مرد تاخت    مرغک آمد سوى او از ناشناخت              
  در بیابان در میان این وحوش  گفت او را کیستى تو سبز پوش               

  با گیاهى گشتم اینجا مقتنع  گفت مرد زاهدم من منقطع                     
  دیدم اجل را پیش خویش ز انکه مى  زهد و تقوى را گزیدم دین و کیش              

  کسب و دکان مرا برهم زده   همسایه مرا واعظ شده                   مرگ
  خو نباید کرد با هر مرد و زن  چون به آخر فرد خواهم ماندن                  

 آن به آید که کنم خو با احد  رو بخواهم کرد آخر در لحد                       
  آن به آید که ز نخ کمتر زنم   چون زنخ را بست خواهند اى صنم           

  ى نادوخته آخر استت جامه  اى به زربفت و کمر آموخته                      
  ایم وفایان بسته دل چرا در بى  ایم                 رو به خاك آریم کز وى رسته

  ما به خویشى عاریت بستیم طمع  مان قدیمى چار طبع           جد و خویشان
  با عناصر داشت جسم آدمى    هم صحبتى و هم دمى                سالها

  روح اصل خویش را کرده نکول  روح او خود از نفوس و از عقول                 
 وفا آید به جان کاى بى نامه مى  از نفوس و از عقول پر صفا                      

  رو ز یاران کهن بر تافتى        یار کان پنج روزه یافتى                     
 کشند شب کشانشان سوى خانه مى  کودکان گر چه که در بازى خوشند            
 دزد از ناگه قبا و کفش برد  شد برهنه وقت بازى طفل خرد                

 کان کاله و پیرهن رفتش ز یاد  آن چنان گرم او به بازى در فتاد                
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 رو ندارد کاو سوى خانه رود   مدد                  بازى او شد بىشد شب و
  باد دادى رخت و گشتى مرتعب  نى شنیدى انما الدنیا لعب                     
 وگو روز را ضایع مکن در گفت  پیش از آن که شب شود جامه بجو           

  ام ا من دزد جامه دیدهخلق ر  ام                   من به صحرا خلوتى بگزیده
  هاى دشمنان نیم عمر از غصه  نیم عمر از آرزوى دلستان                       
 غرق بازى گشته ما چون طفل خرد  جبه را برد آن کله را این ببرد                   
 خل هذا اللعب بسک ال تعد  نک شبانگاه اجل نزدیک شد                    

  ها از دزد بستان باز پس جامه   وبه شو در دزد رس               هین سوار ت
  بر فلک تازد به یک لحظه ز پست  مرکب توبه عجایب مرکب است               

  کاو به دزدید آن قبایت را نهان  دار از آن                   لیک مرکب را نگه مى
  دم به پاس دار این مرکبت را دم       تا ندزدد مرکبت را نیز هم                   

 
هـاش را هـم    حکایت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکردند به حیلـه جامـه   

 دزدیدند
 

 دزد قچ را برد حبلش را برید  کشید             آن یکى قچ داشت از پس مى
  چ برده کجاستتا بیابد کان ق  چون که آگه شد دوان شد چپ و راست       

 کرد کاى وا ویلتا که فغان مى  بر سر چاهى بدید آن دزد را                       
 گفت همیان زرم در چه فتاد  گفت ناالن از چیى اى اوستاد                    
  خمس بدهم مر ترا با دل خوشى  گر توانى در روى بیرون کشى                    

  گفت او خود این بهاى ده قچ است  انى به دست              خمس صد دینار بست
 گر قچى شد حق عوض اشتر بداد  گر درى بر بسته شد ده در گشاد                

  ها را برد هم آن دزد تفت جامه  ها بر کند و اندر چاه رفت                     جامه
 حزم نبود طمع طاعون آورد       حازمى باید که ره تا ده برد                   

  چون خیال او را به هر دم صورتى  او یکى دزد است فتنه سیرتى                   
 در خدا بگریز و وا ره ز آن دغا  کس نداند مکر او اال خدا                            

 
 از آن امـت  م نهـى کـرد  ى مرغ با صیاد در ترهب و در معنى ترهبى که مصطفى علیـه السـال           مناظره

  فى االسالم خود را که ال رهبانیه
 

  دین احمد را ترهب نیک نیست  ایست           مرغ گفتش خواجه در خلوت مه
  بدعتى چون در گرفتى اى فضول  از ترهب نهى کردست آن رسول                  
 ر احترازامر معروف و ز منک  جمعه شرط است و جماعت در نماز             
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 منفعت دادن به خلقان همچو ابر  رنج بد خویان کشیدن زیر صبر                     
 گر نه سنگى چه حریفى با مدر  خیر ناس ان ینفع الناس اى پدر                   
  سنت احمد مهل محکوم باش  در میان امت مرحوم باش                           

  پیش عاقل او چو سنگ است و کلوخ  ود رسوخ                    گفت عقل هر که را نب
  صحبت او عین رهبانیت است  چون حمار است آن که نانش امنیت است     

  کل آت بعد حین فهو آت  ز انکه غیر حق همه گردد رفات                    
 ان چون که مرده جو بوداش خو مرده  ى او بود                      حکم او هم حکم قبله

  که کلوخ و سنگ او را صاحب است  هر که با این قوم باشد راهب است              
 زین کلوخان صد هزار آفت رسد  خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد                  
 کاین چنین ره زن میان ره بود  گفت مرغش پس جهاد آن گه بود                

 بر ره ناامن آید شیر مرد  و یارى و نبرد                          از براى حفظ 
 که مسافر همره اعدا شود  عرق مردى آن گهى پیدا شود                     
  مصلحت در دین عیسى غار و کوه  مصلحت در دین ما جنگ و شکوه                
 تا به قوت بر زند بر شر و شور   گفت آرى گر بود یارى و زور                       
  در فرار ال یطاق آسان بجه  چون نباشد قوتى پرهیز به                        

 ور نه یاران کم نیاید یار را  گفت صدق دل بباید کار را                          
 مدد انى بىیاران بم ز انکه بى  عدد                          یار شو تا یار بینى بى

  دامن یعقوب مگذار اى صفى  دیو گرگ است و تو همچون یوسفى            
 کز رمه شیشک به خود تنها رود  گرگ اغلب آن گهى گیرا بود                       
 در چنین مسبع ز خون خویش خورد  آن که سنت با جماعت ترك کرد                  

  یار افتى در مضیق ره و بى بى             هست سنت ره جماعت چون رفیق 
 ى تو برد فرصتى جوید که جامه  همرهى نه کاو بود خصم خرد                     

  اى که تواند کردت آن جا نهبه  اى                        رود با تو که یابد عقبه مى
   رجوع از راه، درسگویدت بهر  یا بود اشتر دلى چون دید ترس                   
  این چنین همره عدو دان نه ولى  یار را ترسان کند ز اشتر دلى                      

  اى آفتى در دفع هر جان شیشه  اى               بازى است در هر غیشه راه جان
  که نه راه هر مخنث گوهر است  راه دل ز آن رو پر از شور و شر است           

  همچو پرویزن به تمییز سبوس  ن ترس امتحانهاى نفوس                در ره ای
 یار چه بود نردبان رایها  راه چه بود پر نشان پایها                           

 ز جمعیت نیابى آن نشاط بى  گیرم آن گرگت نیابد ز احتیاط                     
 با رفیقان سیر او صد تو شود        آن که تنها در رهى او خوش رود           

 در نشاط آید شود قوت پذیر  با غلیظى خر ز یاران اى فقیر                    
 بر وى آن ره از تعب صد تو شود  هر خرى کز کاروان تنها رود                        
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  بردتا که تنها آن بیابان را  چند سیخ و چند چوب افزون خورد              
 اى خر همچنین تنها مرو گر نه  گوید آن خر خوش شنو                مر ترا مى

 گمان خوشتر رود با رفیقان بى  آن که تنها خوش رود اندر رصد                   
 ها و انبارها کى بر آید خانه  گر نباشد یارى دیوارها                             

 سقف چون باشد معلق در هوا  جدا                       هر یکى دیوار اگر باشد 
  کى فتد بر روى کاغذها رقم  گر نباشد یارى حبر و قلم                          

 گر نه پیوندد به هم بادش برد  گسترد                این حصیرى که کسى مى
 ان شد اندر این معنى درازبحثش  او بگفت و او بگفت از اهتزاز                       

  ماجرا را موجز و کوتاه کن  مثنوى را چابک و دل خواه کن                    
  وصى است گفت امانت از یتیم بى  بعد از آن گفتش که گندم آن کیست           
  ز انکه پندارند ما را موتمن  مال ایتام است امانت پیش من                 

  هست مردار این زمان بر من حالل  م و مجروح حال                  گفت من مضطر
  اى امین و پارسا و محترم  هین به دستورى از این گندم خورم            
  ضرورت گر خورى مجرم شوى بى  گفت مفتى ضرورت هم توى                     
  بارى ضمان آن بدهور خورى   ور ضرورت هست هم پرهیز به                  

  توسنش سر بستد از جذب عنان  مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان              
 چند او یاسین و االنعام خواند  چون بخورد آن گندم اندر فخ بماند              
  پیش از آن بایست این دود سیاه  بعد درماندن چه افسوس و چه آه               

  گو که اى فریادرس آن زمان مى  جنبید و هوس                آن زمان که حرص 
  بو که بصره وارهد هم ز آن شکست  کان زمان پیش از خرابى بصره است           
  قبل هدم البصره و الموصل  ابک لى یا باکیى یا ثاکلى                         
 ال تنح لى بعد موتى و اصطبر  نح على قبل موتى و اعتفر                       

 بعد طوفان النوى خل البکا  ابک لى قبل ثبورى فى النوى                    
  آن زمان بایست یاسین خواندن  شد راه زن                   آن زمان که دیو مى

  آن زمان چوبک بزن اى پاسبان  پیش از آنک اشکسته گردد کاروان              
 

 پاسبان که خاموش ماند تا دزدان رخت تاجران بردند بکلى، بعد از آن هیهاى و پاسـبانى       حکایت آن 
 کرد مى
 

 رختها را زیر هر خاکى فشرد  پاسبانى خفت دزد اسباب برد                 
  دید رفته رخت و سیم و اشتران  روز شد بیدار شد آن کاروان                     

... 
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 32 ء جلسه
 

 خود حقیقت نقد حال ماست آن  بشنوید اي دوستان این داستان                
 

  به بعد2570دفتر سوم، بیت 
 

  خواست ریخت شیر گویى خون او مى   گریخت             عیسى مریم به کوهى مى
ات کس نیست چـه گریـزى چـو           در پی   آن یکى در پى دوید و گفت خیر                 

 طیر؟
  کز شتاب خود جواب او نگفت  تاخت جفت              اب او آنچنان مىبا شت

 پس به جد جد عیسى را بخواند  یک دو میدان در پى عیسى براند               
  که مرا اندر گریزت مشکلى است  کز پى مرضات حق یک لحظه بایست          

  یت شیر و نه خصم و خوف و بیمنه پ  گریزى اى کریم؟               از که این سو مى
 رهانم خویش را بندم مشو مى  گفت از احمق گریزانم برو                        
  که شود کور و کر از تو مستوى؟  گفت آخر آن مسیحا نى توى                   
  که فسون غیب را ماویستى؟  گفت آرى، گفت آن شه نیستى               

  اى بر جهد چون شیر صید آورده  اى              ن فسون بر مردهچون بخوانى آ
 نى ز گل مرغان کنى اى خوبرو؟  گفت آرى آن منم، گفتا که تو                   

  کنى، از کیست باك؟ هر چه خواهى مى  گفت آرى گفت پس اى روح پاك                
  که نباشد مر ترا از بندگان  با چنین برهان که باشد در جهان              
  مبدع تن خالق جان در سبق  گفت عیسى که به ذات پاك حق              

 که بود گردون گریبان چاك او  حرمت ذات و صفات پاك او                       
  بر کر و بر کور خواندم شد حسن   کان فسون و اسم اعظم را که من            

  خرقه را بدرید بر خود تا بناف   واندم شد شکاف            بر که سنگین بخ
  بر سر ال شى بخواندم گشت شى  بر تن مرده بخواندم گشت حى                

 صد هزاران بار و درمانى نشد  خواندم آن را بر دل احمق به ود                
  روید هیچ کشتریگ شد کز وى ن  سنگ خارا گشت و ز آن خو بر نگشت       
  صحبت احمق بسى خونها بریخت  ز احمقان بگریز چون عیسى گریخت         

 عقل را احمق بدزدد از شما  اندك اندك آب را دزدد هوا                        
 ایمن است او آن پى تعلیم بود  آن گریز عیسى نه از بیم بود                    

 چه غم آن خورشید با اشراق را                             زمهریر ار پر کند آفاق را



 ٢٢

 
  ...ى اهل سبا و حماقت ایشان و  قصه

 
 کز دم احمق صباشان شد وبا  ى اهل سبا                         یادم آمد قصه

  در فسانه بشنوى از کودکان   آن سبا ماند به شهر بس کالن                
 شان بس سر و پند درج در افسانه   آورند                      ىها م کودکان افسانه

 ها جو در همه ویرانه گنج مى  ها                         هزلها گویند در افسانه
... 
 

  وز وجود خویش هم خلوت گزین  روى در دیوار کن تنها نشین                   
  ز آن که در خلوت صفاهاى دل است    قعر چه بگزید هر کاو عاقل است            
  سر نبرد آن کس که گیرد پاى خلق   ظلمت چه به که ظلمتهاى خلق             

  شان کم جو امان از سالم علیک   خوارند اغلب مردمان                      آدمى
  کم شنو کان هست چون سم کهن   سخن                  دوستى جاهل شیرین

  جز غم و حسرت از آن نفزویدت   در چشم روشن گویدت              جان ما
  صحبت این خلق را طوفان شناس   هر ولى را نوح و کشتیبان شناس         

 ز آشنایان و ز خویشان کن حذر   کم گریز از شیر و اژدرهاى نر                 
 

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

 843دفتر دوم، بیت 
 

  آن دو غالم کی نو خریده بودامتحان پادشاه به
 

 با یکی زان دو سخن گفت و شنید  پادشاهی دو غالم ارزان خرید                     
 از لب شکر چه زاید شکرآب  دل و شیرین جواب                     یافتش زیرك

 نست بر درگاه جا این زبان پرده  آدمی مخفیست در زیر زبان                        
 سر صحن خانه شد بر ما پدید  چونک بادي پرده را در هم کشید                 
 گنج زر یا جمله مار و کزدمست  کاندر آن خانه گهر یا گندمست                    

 زانک نبود گنج زر بی پاسبان  یا درو گنجست و ماري بر کران                     
 کز پس پانصد تامل دیگران                   بی تامل او سخن گفتی چنان   

 جمله دریا گوهر گویاستی  گفتیی در باطنش دریاستی                       
 حق و باطل را ازو فرقان شدي  نور هر گوهر کزو تابان شدي                       



 ٢٣

 ز ما بديهم سال و هم جواب ا  نور گوهر نور چشم ما شدي                       
 چون سالست این نظر در اشتباه  چشم کژ کردي دو دیدي قرص ماه                
 تا یکی بینی تو مه را نک جواب  راست گردان چشم را در ماهتاب                 

 هست هم نور و شعاع آن گهر  فکرتت که کژ مبین نیکو نگر                         
 چشم گفت از من شنو آن را بهل   بدل                     هر جوابی کان ز گوش آید

 چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال  ست و چشم اهل وصال               گوش دالله
 ها تبدیل ذات در عیان دیده  در شنود گوش تبدیل صفات                        

  یقین منزل مکنپختگی جو در  ز آتش ار علمت یقین شد از سخن              
 این یقین خواهی در آتش در نشین  تا نسوزي نیست آن عین الیقین                 

 ورنه قل در گوش پیچیده شود  گوش چون نافذ بود دیده شود                     
 تا که شه با آن غالمانش چه کرد  این سخن پایان ندارد باز گرد                       

 
 ن شاه یکی را از آن دو غالم و ازین دیگر پرسیدنبراه کرد

 
 آن دگر را کرد اشارت که بیا  آن غالمک را چو دید اهل ذکا                       

 جد گود فرزندکم تحقیر نیست  کاف رحمت گفتمش تصغیر نیست               
 ن دندان سیاهدها بود او گنده  چون بیامد آن دوم در پیش شاه                   
 جست و جویی کرد هم ز اسرار او  گرچه شه ناخوش شد از گفتار او                 
 دور بنشین لیک آن سوتر مران  گفت با این شکل و این گند دهان                
 بقعه بدي نه جلیس و یار و هم  که تو اهل نامه و رقعه بدي                         

 تو حبیب و ما طبیب پر فنیم  ان تو کنیم                            تا عالج آن ده
 تا ببینم صورت عقلت نکو  با همه بنشین دو سه دستان بگو               

 سوي حمامی که رو خود را بخار  آن ذکی را پس فرستاد او به کار                   
 صد غالمی در حقیقت نه یکی      وین دگر را گفت خه تو زیرکی                  

 کرد آن حسود از تو ما را سرد می  تاش تو نمود                     اي که خواجه آن نه
 حیز و نامرد و چنینست و چنین  گفت او دزد و کژست و کژنشین                   

 و اوگویی من ندیدستم چ راست  گو                   گفت پیوسته بدست او راست
 هرچه گوید من نگویم آن تهیست  گویی در نهادش خلقتیست                راست

 متهم دارم وجود خویش را  کژ ندانم آن نکواندیش را                             
 من نبینم در وجود خود شها  باشد او در من ببیند عیبها                         

 کی بدي فارغ وي از اصالح خویش  یش            هر کسی گر عیب خود دیدي ز پ
 الجرم گویند عیب همدگر  اند این خلق از خود اي پدر                    غافل

 من ببینم روي تو تو روي من  من نبینم روي خود را اي شمن                   
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 نست بیشنور او از نور خلقا  آنکسی که او ببیند روي خویش                   
 زانک دیدش دید خالقی بود  گر بیمرد دید او باقی بود                             

 روي خود محسوس بیند پیش رو  نور حسی نبود آن نوري که او                     
 آنچنان که گفت او از عیب تو  گفت اکنون عیبهاي او بگو                          

 کدخداي ملکت و کار منی  مخوار منی                         تا بدانم که تو غ
ــرا خـــوش    گفت اي شه من بگویم عیبهاش                  ــر مـ گرچـــه هســـت او مـ

 تاش خواجه
 عیب او صدق و ذکا و همدمی  عیب او مهر و وفا و مردمی                          
 آن جوامردي که جان را هم بداد    کمترین عیبش جوامردي و داد                   

 چه جوامردي بود کان را ندید  صد هزاران جان خدا کرده پدید                     
 بهر یک جان کی چنین غمگین شدي  ور بدیدي کی بجان بخلش بدي                   

 بودکو ز جوي آب نابینا   بر لب جو بخل آب آن را بود                         
 داند او پاداش خود در یوم دین  گفت پیغامبر که هر که از یقین                    

 هر زمان جودي دگرگون زایدش  آیدش                      که یکی را ده عوض می
 پس عوض دیدن ضد ترسیدنست  جود جمله از عوضها دیدنست                     

 شاد دارد دید در خواض را                       بخل نادیدن بود اعواض را      
 زانک کس چیزي نبازد بی بدیل  پس بعالم هیچ کس نبود بخیل                    

 دید دارد کار جز بینا نرست  پس سخا از چشم آمد نه ز دست               
 جو یبهست او در هستی خود ع  عیب دیگر این که خودبین نیست او              

 با همه نیکو و با خود بد بدست  جوي خود بدست                 گوي و عیب عیب
 مدح خود در ضمن مدح او میار  گفت شه جلدي مکن در مدح یار                 

 شرمساري آیدت در ما ورا  زانک من در امتحان آرم ورا                         
 

 د از طهارت ظن خودقسم غالم در صدق و وفاي یار خو
 

 مالک الملک و به رحمان و رحیم   گفت نه واهللا باهللا العظیم                
 نه بحاجت بل بفضل و کبریا   آن خدایی که فرستاد انبیا              

 آفرید او شهسواران جلیل  آن خداوندي که از خاك ذلیل                       
 بگذرانید از تک افالکیان                           پاکشان کرد از مزاج خاکیان

 ي انوار تاخت وانگه او بر جمله  بر گرفت از نار و نور صاف ساخت                  
 تا که آدم معرفت زان نور یافت  آن سنابرقی که بر ارواح تافت                      

... 
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 کاندر آن بحرند همچون ماهیان           حق آن نور و حق نورانیان                  
 جویمش نیست الیق نام نو می  بحر جان و جان بحر ار گویمش                     
 مغزها نسبت بدو باشند پوست  حق آن آنی که این و آن ازوست                   

  گفتار منهست صد چندان که این  تاش و یار من                      که صفات خواجه
 باورت ناید چه گویم اي کریم  دانم ز وصف آن ندیم                         آنچ می

 چند گویی آن این و آن او  شاه گفت اکنون از آن خود بگو                    
 اي از تک دریا چه در آورده  اي                    تو چه داري و چه حاصل کرده

... 
 

 یا بدید از وي نشانی یا ندید  ن اینجا رسید                    شاه با او در سخ
 لیک ما را ذکر آن دستور نیست  گر بدید آن شاه جویا دور نیست                   
 سوي خویشش خواند آن شاه و همام  چون ز گرمابه بیامد آن غالم                        

 
 رو بس لطیفی و ظریف و خوب                گفت صحا لک نعیم دائم              

 گوید براي تو فالن که همی  اي دریغا گر نبودي در تو آن                         
 دیدنت ملک جهان ارزیدیی  شاد گشتی هر که رویت دیدیی                  

 تباه ینکز براي من بگفت آن د  گفت رمزي زان بگو اي پادشاه                     
 کاشکارا تو دوایی خفیه درد  گفت اول وصف دوروییت کرد                        

 در زمان دریاي خشمش جوش کرد  خبث یارش را چو از شه گوش کرد               
 تا که موج هجو او از حد گذشت  کف برآورد آن غالم و سرخ گشت                  

 خوار بود همچو سگ در قحط بس گه  ود                        کو ز اول دم که با من یار ب
 دست بر لب زد شهنشاهش که بس  چون دمادم کرد هجوش چون جرس              
 ست و از یارت دهان از تو جان گنده  گفت دانستم ترا از وي بدان                        

 تا امیر او باشد و مامور تو   جان از دور تو                 پس نشین اي گنده
 با خصال بد نیرزد یک تسو  پس بدان که صورت خوب و نکو                    
 چون بود خلقش نکو در پاش میر  ور بود صورت حقیر و ناپذیر                         
 عالم معنی بماند جاودان  صورت ظاهر فنا گردد بدان                         

 بگذر از نقش سبو رو آب جو  د بازي عشق با نقش سبو                    چن
 از صدف دري گزین گر عاقلی  صورتش دیدي ز معنی غافلی                     

 اند از بحر جان گرچه جمله زنده  این صدفهاي قوالب در جهان                       
 چشم بگشا در دل هر یک نگر             لیک اندر هر صدف نبود گهر              

 یابست آن در ثمین زانک کم  گزین                کان چه دارد وین چه دارد می
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 33 ء جلسه
 

 خود حقیقت نقد حال ماست آن  بشنوید اي دوستان این داستان                 
 

 . به بعد1522دفتر سوم، بیت 
 

   تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وى و حکایت معلممثال رنجور شدن آدمى به وهم
 

 رنج دیدند از مالل و اجتهاد   کودکان مکتبى از اوستاد                  
 تا معلم در فتد در اضطرار   مشورت کردند در تعویق کار               

  که بگیرد چند روز او دوریى   آید و را رنجوریى؟                چون نمى
 هست او چون سنگ خارا برقرار    رهیم از حبس و تنگى و ز کار          تا

 که بگوید اوستا چونى تو زرد؟   آن یکى زیرکتر این تدبیر کرد               
  این اثر یا از هوا یا از تبى است   خیر باشد رنگ تو بر جاى نیست        

  تو برادر هم مدد کن این چنین   اندکى اندر خیال افتد از این               
 خیر باشد اوستا احوال تو؟   چون در آیى از در مکتب بگو               
 کز خیالى عاقلى مجنون شود   آن خیالش اندکى افزون شود             
  در پى ما غم نمایند و حنین   آن سوم و آن چارم و پنجم چنین        

 متفق گویند یابد مستقر              تا چو سى کودك تواتر این خبر 
  باد بختت بر عنایت متکى   هر یکى گفتش که شاباش اى ذکى    
  که نگرداند سخن را یک رفیق   متفق گشتند در عهد وثیق               

 تا که غمازى نگوید ماجرا   بعد از آن سوگند داد او جمله را           
  رفت از رمه عقل او در پیش مى                راى آن کودك بچربید از همه  

 که میان شاهدان اندر صور   آن تفاوت هست در عقل بشر            
  در زبان پنهان بود حسن رجال   زین قبل فرمود احمد در مقال             

 
 تعقول خلق متفاوتست در اصل فطرت و نزد معتزله متساویست تفاوت عقول از تحصیل علم اس

 
 بر وفاق سنیان باید شنود   اختالف عقلها در اصل بود               

 که عقول از اصل دارند اعتدال   بر خالف قول اهل اعتزال                 
 تا یکی را از یکی اعلم کند   تجربه و تعلیم بیش و کم کند          
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  مسلکیکه ندارد تجربه در   باطلست این زانک راي کودکی        
 پیر با صد تجربه بویی نبرد   اي زان طفل خرد       بر دمید اندیشه

 تا ز افزونی که جهد و فکرتست   خود فزون آن به که آن از فطرتست    
 یاکه لنگی راهوارانه رود؟   تو بگو داده خدا بهتر بود                 

 
 در وهم افگندن کودکان استاد را

 
  بر همین فکرت، ز خانه تا دکان   کودکان              روز گشت و آمدند آن 

 تا در آید اول آن یار مصر   جمله استادند بیرون منتظر                
 سر امام آید همیشه پاى را   ست این راى را          ز انکه منبع او بد

  کاو بود منبع ز نور آسمان   اى مقلد تو مجو پیشى بر آن             
  خیر باشد رنگ رویت زردفام   او در آمد گفت استا را سالم              

 تو برو بنشین مگو یاوه هال   نیست رنجى مر مرا         : گفت استا
 اندکى اندر دلش ناگاه زد   نفى کرد، اما غبار وهم بد                 

  فزون شد بدیناندکى آن وهم ا   اندر آمد دیگرى گفت این چنین           
  ماند اندر حال خود بس در شگفت   همچنین تا وهم او قوت گرفت            

 
  بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان

 
 زد دل فرعون را رنجور کرد   ء خلق از زن و از طفل و مرد        سجده

   منهتکآن چنان کردش ز وهمى   گفتن هر یک خداوند و ملک                 
 شد هیچ سیر اژدها گشت و نمى   که بدعوى الهى شد دلیر                   
  ز انکه در ظلمات شد او را وطن   عقل جزوى آفتش وهم است و ظن      

 رود وهم ایمن مى آدمى بى   بر زمین گر نیم گز راهى بود                
  شوى گر دو گز عرضش بود کج مى   بر سر دیوار عالى گر روى                   

  ترس وهمى را نکو بنگر، بفهم   ء دل به وهم          افتى ز لرزه بلکه مى
 

  رنجور شدن استاد به وهم
 

  کشانید او گلیم برجهید و مى   گشت استا سست از وهم و ز بیم       
  من بدین حالم، نپرسید و نجست   خشمگین با زن که مهر اوست سست  

  قصد دارد تا رهد از ننگ من   د مرا آگه نکرد از رنگ من                 خو
  خبر کز بام افتادم چو طشت بى   ء خود مست گشت   او به حسن و جلوه



 ٢٨

 کودکان اندر پى آن اوستاد   آمد و در را به تندى واگشاد                  
  ت نیکت را بدىکه مبادا ذا   گفت زن خیر است چون زود آمدى؟       
  از غمم بیگانگان اندر حنین   گفت کورى؟ رنگ و حال من ببین          
  نبینى حال من در احتراق؟ مى   تو درون خانه از بغض و نفاق                
  ستت معنى وهم و ظن الش بى   گفت زن اى خواجه عیبى نیستت         

  نبینى این تغیر و ارتجاج مى    اى غر، تو هنوزى در لجاج        : گفتش
  ما در این رنجیم و در اندوه و گرم   گر تو کور و کر شدى ما را چه جرم؟       
 ؟ تا بدانى که ندارم من گنه   گفت اى خواجه بیارم آینه                    

  دایماً در بغض و کینى و عنت   ت               رو نه تو رهى، نه آینه: گفت
  تا بخسبم که سر من شد گران   مهء خواب مرا زو گستران                 جا

 سزد کاى عدو زوتر، ترا این مى   زن توقف کرد، مردش بانگ زد               
 

  در جامه، خواب افتادن استاد و نالیدن او از وهم رنجورى
 

 طن پر ز سوزامکان نى و با: گفت   جامه خواب آورد و گسترد آن عجوز        
 ور نگویم، جد شود این ماجرا   گر بگویم، متهم دارد مرا                      
  آدمى را که نبودستش غمى   فال بد رنجور گرداند همى                   
 کند فعل دارد زن که خلوت مى   گر بگویم، او خیالى بر زند                    

 کند بهر فسقى فعل و افسون مى   ند                 ک مر مرا از خانه بیرون مى
 بزاد آه آه و ناله از وى مى   جامه خوابش کرد و استاد اوفتاد           
  خواندند با صد اندهان درس مى   کودکان آن جا نشستند و نهان             
  انییمبد بنایى بود ما بد ب   کاین همه کردیم و ما زندانییم              

 
 دوم بار در وهم افگندن کودکان استاد را که او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاید

 
 درس خوانید و کنید آوا بلند  گفت آن زیرك که اى قوم پسند              

  بانگ ما استاد را دارد زیان   اى کودکان     : خواندند، گفت چون همى
  ارزد این کاو درد یابد بهر دانگ؟                 درد سر افزاید استا را ز بانگ    

 درد سر افزون شدم، بیرون شوید   گوید روید              راست مى: گفت استا
 

 خالص یافتن کودکان از مکتب، بدین مکر
 

  دور بادا از تو رنجورى و بیم  سجده کردند و بگفتند اى کریم               



 ٢٩

 ها همچو مرغان در هواى دانه   ها              پس برون جستند سوى خانه
  !روز کتاب و شما با لهو جفت؟   مادرانشان خشمگین گشتند و گفت       

  این گناه از ما و از تقصیر نیست  عذر آوردند کاى مادر تو بیست                
 بتالگشت رنجور و سقیم و م   از قضاى آسمان استاد ما                      

  صد دروغ آرید بهر طمع دوغ  مکر است و دروغ              : مادران گفتند
 تا ببینیم اصل این مکر شما   ما صباح آییم پیش اوستا                      

ه روید                : کودکان گفتند  بر دروغ و صدق ما واقف شوید   بسم اللَّ
 

 ادرفتن مادران کودکان به عیادت اوست
 

  خفته استا همچو بیمار گران  بامدادان آمدند آن مادران                       
  سر ببسته رو کشیده در سجاف  هم عرق کرده ز بسیارى لحاف                

 جملگان گشتند هم الحول گو   کند آهسته او                       آه آهى مى
 جان تو ما را نبوده زین خبر           خیر باشد اوستاد این درد سر        

  آگهم مادر غران کردند، هین   خبر بودم از این              من هم بى: گفت
  بود در باطن چنین رنجى ثقیل  من بدم غافل به شغل قال و قیل              
  او ز دید رنج خود باشد عمى   چون به جد مشغول باشد آدمى              
------------------------ 

 
 )1960از دفتر چهارم بیت (دربارهء انواع عقل * 
 

 که در آموزي چو در مکتب صبی  عقل دو عقلست اول مکسبی                    
 از معانی وز علوم خوب و بکر  از کتاب و اوستاد و فکر و ذکر                       

 لیک تو باشی ز حفظ آن گران             عقل تو افزون شود بر دیگران            
 لوح محفوظ اوست کو زین در گرشت  لوح حافظ باشی اندر دور و گشت                

 چشمهء آن در میان جان بود  عقل دیگر بخشش یزدان بود                       
  زردنه شود گنده نه دیرینه نه  چون ز سینه آب دانش جوش کرد                
 جوشد ز خانه دم به دم کو همی  ور ره نبعش بود بسته چه غم                     

 اي از کویها کان رود در خانه  عقل تحصیلی مثال جویها                          
 از درون خویشتن جو چشمه را  نوا                      راه آبش بسته شد شد بی
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 2376م، بیت دفتر شش
 

حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود و آن کی به منزل قوتی یافتند و ترسـا و جهـود سـیر       
 قوت را فردا خوریم مسلمان صایم بود گرسنه ماند از آنک مغلوب بود بودند گفتند این

 
 تا نگردي ممتحن اندر هنر  یک حکایت بشنو اینجا اي پسر                   

 همرهی کردند با هم در سفر  و مومن و ترسا مگر                       آن جهود 
 شان آورد حلوا مقبل هدیه  چون رسیدند این سه همره منزلی              

 محسنی از مطبخ انی قریب  برد حلوا پیش آن هر سه غریب                   
 نک در ثوابش بود املبرد آ  نان گرم و صحن حلواي عسل                     
 الضیافه والقري الهل الوبر  الکیاسه واالدب الهل المدر                         

 بود صایم روز آن مومن مگر  تخمه بودند آن دو بیگانه ز خور                     
 بود مومن مانده در جوع شدید  چون نماز شام آن حلوا رسید                     

 امشبش بنهیم و فردایش خوریم  کس گفتند ما از خور پریم                   آن دو 
 بهر فردا لوت را پنهان کنیم  صبر گیریم امشب از خور تن زنیم                 

 صبر را بنهیم تا فردا بود  گفت مومن امشب این خورده شود              
 قصد تو آن است تا تنها خوري     گري                  پس بدو گفتند زین حکمت

 چون خالف افتاد تا قسمت کنیم  گفت اي یاران نه که ما سه تنیم                  
 هرکه خواهد قسم خود پنهان کند  هرکه خواهد قسم خود بر جان زند               

 برالنار از خ گوش کن قسام فی  آن دو گفتندش ز قسمت در گذر                   
 گفت سمعا طاعۀ اصحابنا  بود مغلوب او به تسلیم و رضا                     
 بامدادان خویش را آراستند  پس بخفتند آن شب و برخاستند                 
 داشت اندر ورد راه و مسلکی  روي شستند و دهان و هر یکی                   

 جو سوي ورد خویش از حق فضل          یک زمانی هر کسی آورد رو                
 جمله را رو سوي آن سلطان الغ  مومن و ترسا جهود و گبر و مغ                     
 هست واگشت نهانی با خدا  بلک سنگ و خاك و کوه و آب را                   
 ارواررو به هم کردند آن دم ی  این سخن پایان ندارد هر سه یار                  
 آنچ دید او دوش گو آور به پیش  آن یکی گفتا که هر یک خواب خویش           
 قسم هر مفضول را افضل برد  هرکه خوابش بهتر این را او خورد                  
 خوردن او خوردن جمله بود  آنک اندر عقل باالتر رود                              

 تا کجا شب روح او گردیده بود  د                        پس جهود آورد آنچ دیده بو



 ٣١

 گربه بیند دنبه اندر خواب خویش  ام آمد به پیش                 گفت در ره موسی
 مان گشتیم ناپیدا ز نور هر سه  در پی موسی شدم تا کوه طور                   
 از آن زان نور شد یک فتح باببعد   هر سه سایه محو شد زان آفتاب                 

 پس ترقی جست آن ثانیش چست  نور دیگر از دل آن نور رست                         
 هر سه گم گشتیم زان اشراق نور  هم من و هم موسی و هم کوه طور             

 چونک نور حق درو نفاخ شد   بعد از آن دیدم که که سه شاخ شد 
 شد سو به سو سکست از هم همی می  برو                     وصف هیبت چون تجلی زد 

 چو س گشت شیرین آب تلخ هم  آن یکی شاخ که آمد سوي یم                     
 ي دارو برون آمد معین چشمه  آن یکی شاخش فرو شد در زمین                

 ر کعبه که عرفات بودتا جوا  آن یکی شاخ دگر پرید زود                           
 طور بر جا بد نه افزون و نه کم  باز از آن صعقه چو با خود آمدم                    

 گدازید او نماندش شاخ و شخ می  چو یخ                     لیک زیر پاي موسی هم
 گشت باالیش از آن هیبت نشیب  با زمین هموار شد که از نهیب                    

  با خود آمدم زان انتشار                                     باز دیدم طور و موسی برقرارباز
 پر خالیق شکل موسی در وجوه  وآن بیابان سر به سر در ذیل کوه                  

 جمله سوي طور خوش دامن کشان  شان                   ي او خرقه چون عصا و خرقه
 صورت هر یک دگرگونم نمود   من رفت زود                 باز آن غشیان چو از

 اتحاد انبیاام فهم شد  انبیا بودند ایشان اهل ود                            
 صورت ایشان بد از اجرام برف  باز امالکی همی دیدم شگرف                     

 ایشان به جمله آتشینصورت   ي دیگر مالیک مستعین                       حلقه
 بس جهودي که آخرش محمود بود  گفت آن شخص جهود             زین نسق می

 که مسلمان مردنش باشد امید  هیچ کافر را به خواري منگرید                      
 باره رو تا بگردانی ازو یک  چه خبر داري ز ختم عمر او                         

 که مسیحم رو نمود اندر منام  در آمد در کالم                      بعد از آن ترسا 
 مرکز و مثواي خورشید جهان  من شدم با او به چارم آسمان                    

 نسبتش نبود به آیات جهان  هاي قالع آسمان                         خود عجب
 که فزون باشد فن چرخ از زمین  هر کسی دانند اي فخر البنین                     

 
 گفت من خورم حکایت اشتر و گاو و قج که در راه بند گیاه یافتند هر یکی می

 
 یافتند اندر روش بندي گیاه  اشتر و گاو و قجی در پیش راه                     

 هیچ کس از ما نگردد سیر ازین                گفت قج بخش ار کنیم این را یقین 
 این علف اوراست اولی گو بخور  لیک عمر هرکه باشد بیشتر                       
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 چون چنین افتاد ما را اتفاق  گفت قج با گاو و اشتر اي رفاق                    
 ولیست باقی تن زنیدپیرتر ا  هر یکی تاریخ عمر ابدا کنید                        
 با قج قربان اسمعیل بود  گفت قج مرج من اندر آن عهود                     

 جفت آن گاوي کش آدم جفت کرد  ام من سالخورد                        گاو گفتا بوده
 کرد فلق در زراعت بر زمین می  جفت آن گاوم که آدم جد خلق                    

 سر فرود آورد و آن را برگرفت   گاو و قج اشتر شگفت            چون شنید از
 قال و قیل اشتر بختی سبک بی  در هوا بر داشت آن بند قصیل                      
 !!کین چنین جسمی و عالی گردنیست  که مرا خود حاجت تاریخ نیست                   

 که نباشم از شما من خردتر       خود همه کس داند اي جان پدر              
 تر از شماست که نهاد من فزون  داند این را هرکه ز اصحاب نهاست                

 
^^^^ 

 3507حکایت از دفتر پنجم بیت 
 

 حکایت مات کردن دلقک سید شاه ترمد را
 

 مات کردش زود خشم شه بتاخت  شاه با دلقک همی شطرنج باخت               
 زد بر سرش یک یک از شطرنج می  شه و آن شه کبرآورش                 گفت شه 

 صبر کرد آن دلقک و گفت االمان  که بگیر اینک شهت اي قلتبان                     
 او چنان لرزان که عور از زمهریر  دست دیگر باختن فرمود میر                       

 وقت شه شه گفتن و میقات شد           باخت دست دیگر و شه مات شد        
 شش نمد بر خود فکند از بیم تفت  بر جهید آن دلقک و در کنج رفت                   

 خفت پنهان تا ز زخم شه رهد  زیر بالشها و زیر شش نمد                         
 گفت شه شه شه شه اي شاه گزین  گفت شه هی هی چه کردي چیست این      

 سجاف آور آتش با تو اي خشم  کی توان حق گفت جز زیر لحاف                  
 

^^^^ 
 

 جواب گفتن مسلمان آنچ دید به یارانش جهود و ترسا و حسرت خوردن ایشان
 

 پیشم آمد مصطفی سلطان من  پس مسلمان گفت اي یاران من                  
 با کلیم حق و نرد عشق باخت     پس مرا گفت آن یکی بر طور تاخت           

 برد بر اوج چهارم آسمان  قران                      وان دگر را عیسی صاحب
 باري آن حلوا و یخنی را بخور  ي دیده ضرر                      خیز اي پس مانده



 ٣٣

 دندي اقبال و منصب خوان نامه  آن هنرمندان پر فن راندند                           
 با مالیک از هنر در بافتند  آن دو فاضل فضل خود در یافتند                    

 ي حلوا نشین بر جه و بر کاسه  اي سلیم گول واپس مانده هین                  
 تو بدیدي وین به از صد خواب ماست  پس بگفتندش که واهللا خواب راست             

 که به بیداري عیانستش اثر                       خواب تو بیداریست اي بو بطر
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 1259دفتر سوم، بیت 
 

 اختالف کردن در چگونگى و شکل پیل
 

 عرضه را آورده بودندش هنود  پیل اندر خانهء تاریک بود                             
  شد هر کسى ن ظلمت همى اندر آ  از براى دیدنش مردم بسى                           
 بسود اش کف مى اندر آن تاریکى  دیدنش با چشم چون ممکن نبود                  
 گفت همچون ناودان است این نهاد  آن یکى را کف به خرطوم اوفتاد                    

 آن بر او چون بادبیزن شد پدید  آن یکى را دست بر گوشش رسید                
 گفت شکل پیل دیدم چون عمود  ى را کف چو بر پایش بسود                  آن یک

گفت خود این پیـل چـون تختـى بـده             آن یکى بر پشت او بنهاد دست                   
  ست

 شنید کرد هر جا مى فهم آن مى  همچنین هر یک به جزوى که رسید               
  آن یکى دالش لقب داد این الف             از نظرگه گفتشان شد مختلف          

  اختالف از گفتشان بیرون شدى  در کف هر کس اگر شمعى بدى                  
  رس نیست کف را بر همهء او دست  چشم حس همچون کف دست است و بس   

 کف بهل وز دیدهء دریا نگر  چشم دریا دیگر است و کف دگر                  
   بینى و دریا نى عجب کف همى  ا ز دریا روز و شب                      جنبش کفه

  تیره چشمیم و در آب روشنیم  زنیم                      ما چو کشتیها بهم بر مى
  آب را دیدى نگر در آب آب  اى تو در کشتى تن رفته به خواب                

 آن سخن که نیست ناقص آن سرست     این سخن هم ناقص است و ابترست          
 ور نگوید هیچ از آن اي واي تو  گر بگوید زان بلغزد پاي تو                           
 بر همان صورت بچفسی اي فتی  ور بگوید در مثال صورتی                           



 ٣٤

  ناپذیرحجب را اي تو نور بی  حرف حکمت خور که شد نور ستیر               
 حجب مستور را تا ببینی بی  تا پذیرا گردي اي جان نور را                         

 چون کنی بلک بی گردون سفر بی  چون ستاره سیر بر گردون کنی                   
 گوش را بر بند وانگه گوش دار  دار                       هوش را بگذار وانگه هوش

 در بهاري تو ندیدستی تموز  می تو هنوز                      نه نگویم زانک خا
 خام هاي نیم ما برو چون میوه  این جهان همچون درختست اي کرام            
 زانک در خامی نشاید کاخ را  سخت گیرد خامها مر شاخ را                      

 شاخها را بعد از آنسست گیرد   گزان              چون بپخت و گشت شیرین لب
 سرد شد بر آدمی ملک جهان  چون از آن اقبال شیرین شد دهان                

 آشامی است تا جنینی کار خون  گیري و تعصب خامی است                 سخت
 با تو روح القدس گوید بی منش  چیز دیگر ماند اما گفتنش                           

 بلک گردونی ودریاي عمیق  ي خوش رفیق               تو یکی تو نیستی ا
 قلزمست وغرقه گاه صد توست  آن تو زفتت که آن نهصدتوست                     

 آنچ نامد در زبان و در بیان  دم مزن تا بشنوي از دم ز نان                     
 مد درکتاب و در خطابآنچ نا  دم مزن تا بشنوي زان آفتاب                       

 آشنا بگذار در کشتی نوح  دم مزن تا دم زند بهر تو روح                        
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  به بعد3799دفتر ششم بیت 

 
دریـغ او محـروم     عـام، بـی  حکایت صدر جهان بخارا کی هر سایلی کی به زبان بخواستی، از صـدقهء            

 و فرط حرص و تعجیل به زبان بخواسـت در موکـب صـدر          دانشمند درویش به فراموشی      شدي و آن  
روز حیلهء نو ساختی و خود را گاه زن کردي زیر چادر و گاه نابینـا             جهان از وي رو بگردانید و او هر       

 بشناختی الی آخره و چشم و روي خود بسته، به فراستشکردي 
 

 ان حسن عملبود با خواهندگ  در بخارا خوي آن خواجیم اجل                     
 تا به شب بودي ز جودش زر نثار  شمار                        داد بسیار و عطاي بی

 افشاند جود تا وجودش بود می  ها پیچیده بود                         زر به کاغرپاره
 آنچ گیرند از ضیا بدهند باز  باز                    چو خورشید و چو ماه پاك هم

 زر ازو در کان و گنج اندر خراب  بخش کی بود آفتاب                      خاك را زر
 تا نماند امتی زو خایبه  هر صباحی یک گره را راتبه                          



 ٣٥

 گان را آن سخا روز دیگر بیوه  مبتالیان را بدي روزي عطا                          
 با فقیهان فقیر مشتغل                       روز دیگر بر علویان مقل         

 روز دیگر بر گرفتاران وام  دستان عام                         روز دیگر بر تهی
 زر نخواهد هیچ نگشاید لبان  شرط او آن بود که کس با زبان                     
  دیواروشایستاده مفلسان  لیک خامش بر حوالی رهش                       
 زو نبردي زین گنه یک حبه مال  هر که کردي ناگهان با لب سؤال                  

 اش خامشان را بود کیسه و کاسه  اش                   من صمت منکم نجا بد یاسه
 ده زکاتم که منم با جوع جفت  نادرا روزي یکی پیري بگفت                        

 مانده خلق از جد پیر اندر شگفت  رش جد گرفت                   منع کرد از پیر و پی
 تر شرم پیر گفت از من توي بی  شرم پیري اي پدر                    گفت بس بی

 کان جهان با این جهان گیري به جمع  کین جهان خوردي و خواهی تو ز طمع          
 پیر تنها برد آن توفیر را       اش آمد مال داد آن پیر را                 خنده

 نیم حبه زر ندید و نه تسو  غیر آن پیر ایچ خواهنده ازو                          
 یک فقیه از حرص آمد در فغان  نوبت روز فقیهان ناگهان                             

 ودش هیچ سودگفت هر نوعی نب  ها بسی چاره نبود                         کرد زاري
 ناکس اندر صف قوم مبتال  روز دیگر با رگو پیچید پا                              

 پاست تا گمان آید که او اشکسته  ها بر ساق بست از چپ و راست           تخته
 روز دیگر رو بپوشید از لباد  دیدش و بشناختش چیزي نداد                    

 از گناه و جرم گفتن هیچ چیز   عزیز                     هم بدانستش ندادش آن
 چون زنان او چادري بر سر کشید  چونک عاجز شد ز صد گونه مکید                  

 سر فرو افکند و پنهان کرد دست  در میان بیوگان رفت و نشست                    
 اي  آمد ز حرمان حرقهدر دلش  اي                  هم شناسیدش ندادش صدقه

 که بپیچم در نمد نه پیش راه  خواهی پگاه                      رفت او پیش کفن
 تا کند صدر جهان اینجا گرر  نگر                    هیچ مگشا لب نشین و می

 زر در اندازد پی وجه کفن  بوك بیند مرده پندار به ظن                          
 جو چنان کرد آن فقیر صله هم  نیم آن بدهم به تو                   هر چه بدهد 

 معبر صدر جهان آنجا فتاد  در نمد پیچید و بر راهش نهاد                      
 دست بیرون کرد از تعجیل خود  زر در اندازید بر روي نمد                             

 دله تا نهان نکند ازو آن ده                  خواه آن صله        تا نگیرد آن کفن
 سر برون آمد پی دستش ز پست  مرده از زیر نمد بر کرد دست                        
 اي ببسته بر من ابواب کرم  گفت با صدر جهان چون بستدم                   
 ردي هیچ جوداز جناب من نب  گفت لیکن تا نمردي اي عنود                      
 ها رسد کز پس مردن غنیمت  سر موتوا قبل موت این بود                         
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 گر در نگیرد با خداي اي حیله  غیر مردن هیچ فرهنگی دگر                        
 جهد را خوف است از صد گون فساد  یک عنایت به ز صد گون اجتهاد                    

 تجربه کردند این ره را ثقات  ت موقوف ممات                  و آن عنایت هس
 ایست بی عنایت هان و هان جاي مه  بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست                

 بی زمرد کی شود افعی ضریر  آن زمرد باشد این افعی پیر                         
-------------------- 

 
 :فلسفه

 
 سیرم از فرهنگى و فرزانگى    دیوانگى               عاشقم من بر فن

  گو بدو کاو راست سوى گنج پشت   فلسفى خود را از اندیشه بکشت      
 شود از مراد دل جداتر مى   دود            گو بدو چندان که افزون مى

  گو برو سر را بر آن دیوار زن   فلسفى منکر شود در فکر و ظن        
  شهسوار عقل عقل آمد صفى   الت آمد فلسفى                 بند معقو

  گو بدو کاو راست سوى گنج پشت   فلسفى خود را از اندیشه بکشت       
 

 :زیرکی و ابلهی
 

  زیرکى ز ابلیس و عشق از آدم است   داند او کاو نیک بخت و محرم است      
 هد غرق است او پایان کارکم ر   زیرکى سباحى آمد در بحار               

  نیست جیحون نیست جو دریاست این   هل سباحت را رها کن کبر و کین        
  در رباید هفت دریا را چو کاه   پناه               و آن گهان دریاى ژرف بى

 زیرکى ظن است و حیرانى نظر   زیرکى بفروش و حیرانى بخر              
  رستگى زین ابلهى یابى و بس    سپس        رو خویش ابله کن تبع مى

 بهر این گفته ست سلطان البشر   اکثر اهل الجنۀ البله اى پدر                
  ابلهى شو تا بماند دل درست   زیرکى چون کبر و باد انگیز تست         

  ابلهى کاو واله و حیران هوست   ابلهى نه کاو به مسخرگى دو توست   
  عقلها بارى از آن سوى است کاوست   قربان کن اندر عشق دوست    عقل را 

 هر سر مویت سر و عقلى شود  زین سر از حیرت گر این عقلت رود            
 رهند تا ز شر فیلسوفى مى   بیشتر اصحاب جنت ابلهند                

   نزولتا کند رحمت به تو هر دم   خویش را عریان کن از فضل و فضول     
 زیرکى بگذار و با گولى بساز   زیرکى ضد شکست است و نیاز         

  چونت آزاریم چون تو ما شدى   روبها چون جملگى ما را شدى            



 ٣٧

  رهاندمان ز صد گون انتقام مى   ما چو روباهیم و پاى ما کرام               
   بازیم با دم چپ و راستعشقها   ى باریک ما چون دم ماست           حیله

 تا که حیران ماند از ما زید و بکر   دم بجنبانیم ز استدالل و مکر               
 دست طمع اندر الوهیت زدیم   طالب حیرانى خلقان شدیم                
  اى در گردن جانت زهى بسته   در هواى آن که گویندت زهى              

  وقف کن دل بر خداوندان دل   بهل                  روبها این دم حیلت را 
  که چو جزوى سوى کل خود روى   تو دال منظور حق آن گه شوى            

  نیست بر صورت که آن آب و گل است   گوید نظرمان بر دل است        حق همى
 

¯¯¯ 
 37 ء جلسه

 
ی به عنـوان اهـداف   م چهار گروه اصلهاي طنز مثنوي بر اساس اهداف مورد تهاج        بندي حکایت   طبقه

 :طبعانه مثنوي عبارتند از آمیز و شوخ هاي طنز حکایتمورد تهاجم در 
 

 مسائل جنسی و قبایح افعال و اسافل اعضا .1
 بینان هاي مذهبی ظاهر باور .2
 روش استدالل و مباحثه اهل فلسفه و منطق .3
 هاي نکوهیده انسان خصلت .4

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

ناوین بـه دلیـل   ها و ع خندانش، هجو، هزل، مطایبه و فکاهه گذشته از اختالف در نام         طنز و خانواده    
ز نظـر ا  صرف. ترین انواع ادبی است    طبعی از عمده    شوخ. اند  طبعی گردهم آمده    شوخ اشتراك در صفت  

توان نوعی از گفتار و نوشتار دانست که شنیدن یـا مطالعـه آن       می طبعی را   شوخ: اللفظی  معناي تحت 
 .ث انبساط خاطر و ایجاد لبخند شودباع
 

. کننـده  و هجو مخـرب و مسـخ  طنز با هزل و هجو فرق کلی دارد، طنز شکننده و سازنده است، هزل     
 هـاي  اندازش عمومی اسـت و قصـد هـزل و هجـو غـرض      سازي محیط زندگی و چشم   پاك هدف طنز 

 قـدر آمیختـه بـا روح انتقـاد     آمیز هـر  تر خود، یک اثر هزل  عمومی نظرانه و در کاربرد     شخصی و کوته  
تواند در تغییـر وضـع موجـود مـوثر        آلود می   زنط  ندارد ولی یک اثر    اي  باشد، جز تاثیر تفریحی نتیجه    

 .باشد



 ٣٨

 
 ایـن   ر نـوع عمـده  تـوان بـه چهـا    اند می طبعی ذکر کرده نظر از تقسیمات وسیعی که براي شوخ        صرف

 .کرد؛ هزل،هجو، فکاهه، طنز شاخه ادبی اشاره
 
 )Facetiae: (هزل. 1-1-1
 

سـت  هزل، به فتح اول و سکون دوم در لغت، به مزاح کردن بیهوده، الغ و سخن بیهوده معنی شـده ا   
هـاي نـاروا دهنـد، یـا      ادب، شعري است که در آن کسی را ذم گویند و بدو نسبت            و در اصطالح اهل   

یان هزل و هجو لحـاظ  اما در این تعریف مرزي م. و ادب آید سخنی که در آن مضامین خالف اخالق    
هـزل سـخنی اسـت کـه در آن، هنجـار      : نویسد دکتر شفیعی کدکنی در تعریف هزل می     .نشده است 

 هـا در زبـان جامعـه و محـیط زنـدگی رسـمی و در حـوزه             ذکـر آن   گفتار به اموري نزدیک شود کـه      
بیشـتر امـور   و در ادبیـات مـا مرکـز آن     ت الفاظ حرام یا تابو داشـته باشـد  دادهاي اجتماعی حال  قرار

 .مرتبط با سکس است
 
 )Lampoon(هجو . 1-1-2
 

م کردن و در اصـطالح  هجوو هجاو تهجا، هر سه مصدر از هجا یهجو است، به معنی عیب کردن و ست  
است از نـوعی شـعر غنـایی کـه بـر پایـه نقـد گزنـده و دردانگیـز اسـت و گـاهی بـه                         ادیبان عبارت 

 .انجامد و آن مقابل مدح است ور نیز میآ درد آمیز و گویی یا ریشخند مسخره نامدش
 
 )Being cheerful( فکاهه. 1-1-3
 

 سهولت نقل و انتشـار آن  طبعی به جهت این شاخه از شوخ  . طبعی، فکاهه است    ترین شاخه شوخ    رایج
ر معنـی آن  اي عربی است و د فکاهه کلمه. هاي دیگر رشد و نمو داشته است    بیش از شاخه   در جامعه 

آور میـان دوسـتان و مـزاح بـراي      گـوي خنـده   و طبعی،گفـت   مزگی،خوش  خوش ، مزاح، شوخ: اند  آورده
 هجـو و  طبعانه، مصادیقی هست که نه هزل هستند و نـه          هاي سخن شوخ    درمیان گونه  .انبساط نفس 

، نـه شـکل تهـاجمی و    )چنـان کـه در هـزل هسـت     ( الفـاظ حـرام دارنـد      نه طنز، یعنی نه داللت به     
کـه در طنـز   ( طلبانـه  مفهوم انتقادي و اصـالح   و نه در  )  که در هجو هست    چنان( رندطلبانه دا   منفعت
 ).هست

 
 طنز. 1-1-4
 



 ٣٩

یسی به کار انگل) Ironical Mockery( و گاه معادل) Scoffing( طنز که در ادبیات غربی معادل
و در اصـطالح ادبـی   . مسخره از فردي یا جمعی سخن گفـتن و اسـتهزا کـردن    برند و به معنی به    می

هـا و رذایـل فـردي یـا جمعـی و آگاهانیـدن مـردم از آن         زشـتی   از آثار ادبی که در بر شمردن وعین
حـالی کـه غالبـا بـا اسـتهزاي بسـیار و         ر  هجو یا هجا در این است که طنـز د         کوشد و فرق آن با        می

و مفـاهیم هجـو را    ا موثرتر است، اما صراحت تعبیـرات   شمار همراه است و اغلب از هج        هاي بی   کنایه
 .کنـد  می گویی ا نقایص کسی یا جمعی را بازارد؛ یعنی اغلب مستقیم و به تعریض و تلویح، عیوب ی          ند

مطالب کوتاه و ابیات پردازد و در این میان از   هاي طنز مثنوي می     مهدي برهانی در تلخند به داستان     
 کـه  شـود  ل میآمیز از میان شش دفتر مثنوي نق  داستان طنز75در این کتاب . گذرد می آمیز در   طنز

اسـت و ایـن از محاسـن کـار نویسـنده       دفتر و شماره ابیات اشاره شده در پایان هر داستان به شماره   
آمیـز مثنـوي در مقـاالت         هـاي طنـز     سرنخی از داستان    چنان که تالش او براي پیدا کردن       هم. است

انی پس از هـر  هاي کوتاهی که بره    تحلیل .تقدم بر مثنوي در خور ستایش است      شمس و سایر آثار م    
بـا نظـام فکـري حـاکم بـر       آشنایی نویسـنده   اند و از نا     سطحیکند، اغلب شتابزده و       داستان ارائه می  
 .دهند مثنوي خبر می

 
 طنز و اهداف عالی آن در مثنوي

 
 ها جو در همه ویرانه گنج می     ها ها گویند در افسانه هزل

 
 دفتر چهارم

 
هاي جدي بود یـا   ز بخشنظیر برخی آثار دیگر بزرگان جدا اطبعی در مثنوي معنوي       اگر طنز و شوخ   

 وجـود  اي پروا و ابیات متضمن مناجات و تفسیر آیـات و احادیـث فاصـله    هاي بی  حکایت آن که میان  
هایی که مضمون شهوانی دارند این مایه رکاکت لفـظ و تصـریح نبـود                 حکایت داشت یا دست کم در    

شـد و   معنوي نیز نظیر سایر آثار صوفیه طبیعـی تلقـی مـی    طبعی در مثنوي    ید وجود طنز و شوخ    شا
سطح ننگ و نام است و از فرازي که او بـه   انگیخت اما موالنا فراتر از  نمیاین همه بحث و کنکاش بر   

اعتبار ندارند که دست و      اب متداول و معروف و مالوف چندان      نگرد مالحظات معمول و آد      هستی می 
هـاي   نقش طنز در آثار صوفیه به طور عام و ویژگـی  .خن او را ببندند الن اندیشه و خیال و س       پاي جو 

نشینی ایـن   رکیک و چگونگی هم آمیز و تند و     هاي هزل   ید بر گونه  نقش طنز در مثنوي معنوي با تاک      
باید توجه داشت که به طور کلی     .طبعی با مباحث کالمی و الهیات و معارف و حقایق دینی            نوع شوخ 

ي از آثـار  ایـن در بسـیار   بنـابر . ح قـرار دارد نه بر سه پایه تعلیم و تهـذیب و تفـری  بنیان ادبیات صوفیا  
تـرین   مهـم  .خـوریم   آمیزي بـر مـی   صوفیان همچون سنایی و مولوي و بیش از همه عطار به آثار طن   

پـرداز صـوفی،    دانه طنزویژگی طنز صوفیانه جنبه ارشادي و تعلیمی آن است و بارزترین جلوه هنرمن      
هـاي   هـا و داسـتان   هاي کامال بکر و بدیع اخالقی و تربیتـی اوسـت از مضـحکه             و برداشت  ها استنتاج
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ها، زمینه ذهنی  از نشان دادن تضادها و زشت تر جلوه دادن زشتی      مبتذل و احیانا مستهجن که پس     
عر در کنار این رویکرد اصلی، گاه بزرگـان شـ     .گرداند  می تر   براي قبول چنان تعلیمی آماده     خواننده را 

دکتـر  . انـد  دنبـال کـرده    هاي معمول دیگـران را      عی همان هدف  طب  هاي مختلف شوخ    صوفیانه از گونه  
 هـا  اي شخصـی سـنایی و انتقـاد از آن   محمد رضا شفیعی کدکنی ضمن بحث دربـاره بعضـی هجوهـ       

اندازش حرص و خشم و     هجوهاي رایج در میان معاصران او که چشم         (در این گونه هجوها   : نویسد  می
تر توانسته است سخن خویش را از حد مصداق فردي و تاریخی فراتـر بـرد و بـه                 کم او) ستشهوت ا 

که مصادیقش در تاریخ همواره تکرار شوند و آن شعر، دسـت             فرینش یک تیپ یا نوع خاص بپردازد      آ
 .باشد و بتوان آن را گاه به گاه به کار گرفت دار ه مصادیق، همیشه زنده و معنیکم در حد همان گون

اگــر چــه . تــوان در زمــره ادبیــات صــوفیانه آورد وشـن اســت کــه ایــن آثــار شــوخ طبعانــه را نمــی ر
اند  زیرا بهره اي که از این گونه آثار خویش داشته      . شعر صوفیانه باشند   ها از بزرگان    پدیدآورندگان آن 

بـر ایـن اسـاس،     .خاستگاهش حرص و خشم و شهوت اسـت    چنان که آمد، بهره اي شخصی است و       
 .بخشد نه صورت و مضامین آن طبعی است که به آن هویت و حیثیت و اعتبار می نز و شوخهدف ط

ف بـودن کـالم را از   برخی عفی. درباره این مرزبندي و میزان اعتبار آن البته پراکندگی آرا وجود دارد           
شـاید  : نویسـد   ابوالفضـل زرویـی نصـرآباد در تعریـف طنـز مـی            . دانند  طنزپردازي می  هاي هنر   بنیان
اي شـیرین، کنـایی    داد این باشد؛ بیان انتقادات تلخ به گونه       ین تعریفی که بتوان از طنز ارائه      تر  ساده
هـا را امتیـاز    نامه، این صـیانت از حـریم   بهاالدین خرمشاهی در حافظ  .آور، اما عفیف و منصفانه      خنده

اکـانی هرگـز بـه    عکس بزرگانی چون سعدي و عبید ز      طنز حافظ بر  : نویسد  می داند و می   طنز حافظ   
عفاف که هر قـدر هـم هنـري باشـد        هاي  زبانی و دریدن پرده     هجو و بد  رسد تا چه رسد به        هزل نمی 

گـویی و   نکتـه  طمانینه و طنز و اعتمـاد بـه نفـس و    تر شاعري با این همه        کم. نهایتا غیر هنري است   
 .رو شده است زبانی با معشوق خود روبه شیرین

 
 افتراق میـان طنـز و   نسوي ضمن تاکید بر عفت قلم طنز، وجه امتیاز و    سارتر نویسنده و فیلسوف فرا    

هـامی از  طنز با نیشخندي عنادي و استهزاآمیز که آمیختـه بـه اب        : کند  چنین بیان می   هزل و هجو را   
نهد و همـین   زندگی است، پاي از جاده شرم و تملک نفس بیرون نمی هاي مضحک و غیرعادي   جنبه

همین روست که در شعر و ادب کالسیک، طنز با هزل و   از. هزل و هجو است   امتیاز طنز از    نکته مرز   
در مقابل این دیدگاه که مرز میان طنز و هزل و هجو را بر اساس تملک              .هجو سر مویی فاصله ندارد    

دهـد و بـه    دیگري هست که انگیزه و هدف را اصل قرار می       دیدگاه. کند  و عفاف قلم ترسیم می    نفس  
هـدفی واال باشـند پـذیرفتنی تلقـی      هـا را وقتـی کـه در خـدمت     پروایی بیها و    ريد  این ترتیب پرده  

 هـدف بـه   هزل و مزاح هرگاه براي این: گوید در این باره می) ق. ه 255وفات  (جاحظ بصري    .کند  می
چنان که بطالت نیز اگر براي همین منظور به کار رود، وقـار و  . جد است کار رود که سبب جد باشد،   

ل بدیع، هزل معتبر نزد اه: اند ابن رشیق قیروانی، ابو الهالل عسکري و تفتازانی نیز گفته     .رزانت است 
جد کنند و آن چنین است که چیزي به حسـب ظـاهر بـر سـبیل لعـب و       هزلی است که از آن اراده 

دکتـر ذبـیح اهللا صـفا داوري     .امر صـحیحی باشـد    از آنمطایبه ذکر شود و به حسب حقیقت، غرض      
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هـزل   اشـعار مطایبـه و  : کنـد  اهی بیان میباره مطایبه و هزل در اشعار عبید با چنین دیدگخود را در 
هاي معاصـران سـروده شـده    ها و کردارها و گفتار گویی از اندیشه جویی و عیب عبید هم به قصد عیب  

 و ها عبیـد را جهنمـی   ها را از جنس هزل و مضحکه پنداشته و به سبب آن         خبران آن   بی لیکن. است
شده،  شود و آن چه هجا پنداشته هجو در آثار عبید به ندرت یافت می      اند و حال آن که      گو نامیده هجا

زمان که با آنان جز با همان زبان تند کـه عبیـد سـخن            هگسیخت  انتقادي است از مردم فاسد و عنان      
 .رو شد بایست روبه است نمی گفته

 
 ) به بعد96ص6←(
 

هـاي او زهرخنـدي تلـخ بـر      هـا و لـودگی   شـوخی : نویسـد  یدکتر زرین کوب درباره همین موضوع مـ   
است و هر چیز زشت و پست و غیر انسـانی را بـا            ها باژگونه شده    همه ارزش  روزگاري است که در آن    

خنـده او خنـده یـک انسـان         . انـد   معقول و انسانی جلـوه داده      ام وارونه، به عنوان امري مقبول،     یک ن 
کند، اما دلش از خون لبالب و  خنده باز می بولی و ناباوري بهرا به نشان ناق  هایش    عاصی است که لب   

 .از خشم و نفرت سرریز است
 
 )48ص 7←(
 

نامـد و   هـاي هـزل را زهـد ریـایی و عفـت دروغـین مـی        دکتر حلبی واکنش منفی در برابر گستاخی      
 ایـن  انـد  کردهاند، یا شرم داشته و تغافل      ها فوت شده و نیاورده      معنی که از فرهنگ     آن اما: نویسد  می

تازي و ترکی، هزل به معنی خالعت عذار یعنی گستاخی در گفتن و        هاي فارسی و    است که در کتاب   
کار یا آنان که حس طبقاتی دارند از یاد  طبقه محافظه  ویژهنوشتن سخنانی است که معموال مردم به        

هـا خوشـوقت    از آناگرچـه در خلـوت       .کشند  برند و روي درهم می      شرم می ها    کردن و یا شنیدن آن    
اسـالمی و ایرانـی کـه     هاي ترین شخصیت ترین و پاکیزه    رگبز... رود  شوند و دامنشان از دست می       می

 سـیاري از انـد، زیـرا ب   دسـت زده ) هـزل (کند به این کار ها شک نمی نهادي آن کس در تقوا و پاك    هیچ
 چـه سـخن جـد و    اند کـه اگـر  فهمیده  اند و این نکته را می      ها زهد ریایی و عفت دروغین نداشته        آن

و دین الزم است ولی گاهی نیز شوخی و ظرافت و هذیان باید به کار بـرد تـا       حکمت و علم و اخالق    
شیراز دماغ را تر سـازد   سخت را بگیرد و به اصطالح خواجه      هاي   و واقعیت  سختی و خشکی جدگویی   

مغـزان اعتنـایی      تقشف سـبک  سختگیري و    اینان مردمانی صریح بودند و به     . و تازگی و نشاط بخشد    
کوشـیدند تنهـا    نمـی ... نپسندد نامیدند، خواه کسی بپسندد یا  میکردند و هر چیزي را به نامش        نمی
پاکی و ناپاکی،  سان ترکیبی ازکوشیدند بیان کنند که ان می. هاي او را نشان بدهند ها و انسانیت    پاکی

انسـان   کوشید و هر کس می.  و نفس استعقلعفتی، انسانیت و حیوانیت، و به یک سخن  عفت و بی 
خبـر   را تنها به صورت موجـودي پـاك و ملکـوتی نشـان بدهـد، ریاکـار یـا متغافـل یـا غافـل و بـی                        

 .شمردند می



 ٤٢

 
 )22-23ص5←(
 

هاي جنسـی را    تابوآور و تعرض به بر این اساس، دکتر حلبی سخن گفتن از کارهاي به اصطالح شرم           
صـد  شمارد اگر چه هم ایشان به اعتدال و نیز به ق بیعی و گاه الزم می  داند بلکه ط    نمی نه تنها ممنوع  

هـاي جنسـی و یـا کارهـاي بـه       یاد کردن نام اندام   : بیان توجه دارد   گوینده و شنونده از این صراحت     
خالف طبیعت است و نه خالف دین، به ویژه اگر        خود عیبی ندارد یعنی نه     آور، در ذات    اصطالح شرم 

منـدي اجتمـاعی و اي بسـا     بهـره  ده یا شنونده خوش کردن وقت خود و     قصد گوین  به اعتدال باشد و   
فرهنگ ایرانـی و   این بخش ازو کسانی که دانسته یا نادانسته با این دست ادبیات و با             . اخالقی باشد 

کنند از دو حال بیرون نیستند یا می خواهند غرایز و طبیعت خود را انکار کنند               اسالمی مخالفت می  
 .اند ورزند و زهد دروغین و غیر انسانی پیشه کرده  که ریا میاین یا
 

 طبعی در مثنوي معنوي روش طبقه بندي طنز و شوخ
 

 پا و سر همچو فکر عاشقان بی     این حکایت گفته شد زیرو زبر
 ست خویش پا ندارد، با ابد بوده    ست پیش سر ندارد، چون ز ازل بوده

 هم سرست و پا و هم بی هر دوان    بلکه چون آب است هر قطره از آن
 نقد حال ما و تست این خوش ببین     حاش هللا این حکایت نیست هین

 
 )دفتر اول(
 

هاسـت و آن کـه ایـن     ناکی سوانح عالم برآمده از دوگانگی و تناقض درونی آن          خنده: اسماعیل امینی 
ادراك ناگهانی  .کند ند طنزآفرینی مینمایا یابد و با بیان هنري آن را به دیگران می      می دوگانگی را در  

کـه منتظـریم و فکـر     ا چنـان  که باید باشد ی     که هست و چنان     تناقض موجود میان وضع چیزها چنان     
آفرین است و از منظر موالنا تنـاقض و دوگـانگی، مـالزم رخـدادها و        باید چنان باشد، خنده    کنیم  می

هاي گوناگونش در سراسـر مثنـوي معنـوي     بر این اساس طنز و جلوه .هاست  هاي جهان صورت    پدیده
اي از طنـز در خـود دارنـد بسـیار       مثنـوي کـه رشـحه      بندي ابیاتی از    و بازیابی و طبقه   گسترده است   

هاي طنزآمیز  در رویارویی با حکایت   .دارتر از متن مثنوي و حتی شروح تفصیلی آن خواهد شد            دامنه
کم در دو الیـه از   دست ناکی طبعی و خنده ه شوخحاظ کرد کمثنوي معنوي همواره باید این نکته را ل       

 هـا  به بیان دیگـري ایـن حکایـت       . شود  صورت حکایت و تاویل و بهره تعلیمی موالنا از آن پدیدار می           
عناصري از طنـز و  بردارنده   خارج از نظام خاص حکم بر مثنوي و در منابع و ماخذ اصلی خود نیز در               

ي، یز به هر حال بدون تعلق به ساختار کلی حـاکم بـر مثنـو             هاي برساخته ن    حکایت اند و   تسخر بوده 
هـاي حاصـل از    افزون بر آن تاویل و تعبیر خاص موالنا و تداعی   طبعی هستند و    متضمن طنز و شوخ   
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امـا بسـیاري از     . کنـد   خواننـده عرضـه مـی       از طنز و تعریض و کنایـه را بـه          اي دیگر   حکایت هم الیه  
موالنـا و بـه سـخن     رند و آن طنزآمیز بودن شیوه بیـان  ي نیز دا  هاي مثنوي امتیاز ویژه دیگر      حکایت
 بـر ایـن  . عانـه مثنـوي  طب هاي شوخ بندي حکایت   تر طنز کالمی شاعر است در بازخوانی و طبقه          دقیق

هر حال اختصاص بـه  ها به  نکته اخیر تاکید بیشتري خواهیم داشت از آن که طنز موجود در حکایت      
هـا بـا تعـالیم و     هـا و حکایـت   و نیز رابطه طنزآمیز میان صورت تمثیل      موالنا ندارد    مثنوي  معنوي و   

هاي ویژه تفکر صوفیانه دارد، در حوزه مباحـث   متن و زمینه  والنا به دلیل پیوند عمیقی که با      تعابیر م 
امـا سـحر کـالم موالنـا و         . قابل طـرح هسـتند     شناسی اندیشه موالنا    بتنی بر باز  هاي م   کالمی و شرح  

تـرین و   آشتی دادن میان پسـت  چنین شود و هم    وه بیانش متجلی می   ه او که در شی    شگردهاي مطایب 
مطالعـه و کنکـاش و    الخاص اوست که  هنر خاصاش، هاي انسان و هستی ترین رفتارها و اندیشه  عالی

وادي  اي در ایـن  صر اگر گشایشی و مقدمـه اي نادر است و این مخت بازشناسایی این هنر اخص، طرفه  
اندازي تشنه در آب از سر دیوار بـه ذوق شـنیدن          به هر حال کاري است در حد کلوخ       محسوب گردد   
 .هاي و چشمداشتی، اما امیدوار و کوشنده هیچ داعی و محبوب، بی صداي مطلوب

 
لی به عنـوان اهـداف   هاي طنز مثنوي بر اساس اهداف مورد تهاجم چهار گروه اص        بندي حکایت   طبقه

 :طبعانه مثنوي عبارتند از آمیز و شوخ هاي طنز حکایت مورد تهاجم در
 مسائل جنسی و قبایح افعال و اسافل اعضا .5
 بینان هاي مذهبی ظاهر باور .6
 روش استدالل و مباحثه اهل فلسفه و منطق .7
 هاي نکوهیده انسان خصلت .8

 
 :ذکر و بررسی چند حکایت طنز از مثنوي همراه با شگردهاي مورد استفاده در آن

 
¯¯¯ 

 
 38 ء جلسه

 
 ان موسی و شبانداست

 
 )گزیده ابیات(تصویر فارسی 

jpg.F0nBO/com.photojerk.img://http 
 

 )کلمن بارکس(تصویر ترجمهء انگلیسی 
jpg.MJk2Dnib/com.photojerk.img://http 

 



 ٤٤

  به بعد1720دفتر دوم، بیت 
 

 انکار کردن موسی علیه السالم بر مناجات شبان
 

 گفت اي گزیننده اله کو همی  دید موسی یک شبانی را براه                     
 چارقت دوزم کنم شانه سرت  تو کجایی تا شوم من چاکرت                      

 شیر پیشت آورم اي محتشم      ات شویم شپشهاات کشم              جامه
 وقت خواب آید بروبم جایکت  دستکت بوسم بمالم پایکت                       

 اي بیادت هیهی و هیهاي من  اي فداي تو همه بزهاي من                        
 گفت موسی با کی است این اي فالن  گفت آن شبان                این نمط بیهوده می

 این زمین و چرخ ازو آمد پدید  با آنکس که ما را آفرید                        گفت 
 خود مسلمان ناشده کافر شدي  گفت موسی هاي بس مدبر شدي              

 اي اندر دهان خود فشار پنبه  این چه ژاژست این چه کفرست و فشار        
 کفر تو دیباي دین را ژنده کرد       گند کفر تو جهان را گنده کرد                  

 آفتابی را چنینها کی رواست  چارق و پاتابه الیق مر تو راست                   
 آتشی آید بسوزد خلق را  گر نبندي زین سخن تو حلق را                    

 !؟جسم و حاجت در صفات ذوالجالل  گویی تو این با عم و خال؟             با کی می
 چارق او پوشد که او محتاج پاست  شیر او نوشد که در نشو و نماست              

 اند مرد و زن همه گرچه یک جنس  گر تو مردي را بخوانی فاطمه                       
 خو و حلیم و ساکنست گرچه خوش  قصد خون تو کند تا ممکنست                     

 مرد را گویی بود زخم سنان                       فاطمه مدحست در حق زنان 
 در حق پاکی حق آالیش است  دست و پا در حق ما استایش است             

 والد و مولود را او خالق است  لم یلد لم یولد او را الیق است                    
  سوختیوز پشیمانی تو جانم  گفت اي موسی دهانم دوختی                   

 سر نهاد اندر بیابانی و رفت  جامه را بدرید و آهی کرد تفت                     
 

 عتاب کردن حق تعالی موسی را علیه السالم از بهر آن شبان
 

 ي ما را ز ما کردي جدا بنده  وحی آمد سوي موسی از خدا                    
 یا براي فصل کردن آمدي       تو براي وصل کردن آمدي                       

 ابغض االشیاء عندي الطالق  تا توانی پا منه اندر فراق                            
 ام هر کسی را اصطالحی داده  ام                       هر کسی را سیرتی بنهاده

  سمدر حق او شهد و در حق تو  در حق او مدح و در حق تو ذم                     



 ٤٥

 از گرانجانی و چاالکی همه  ما بري از پاك و ناپاکی همه                       
 بلک تا بر بندگان جودي کنم  من نکردم امر تا سودي کنم                        
 سندیان را اصطالح سند مدح  هندوان را اصطالح هند مدح                        

 پاك هم ایشان شوند و درفشان                      من نگردم پاك از تسبیحشان 
 ما روان را بنگریم و حال را  ما زبان را ننگریم و قال را                            
 گرچه گفت لفظ ناخاضع رود  ناظر قلبیم اگر خاشع بود                           

 س طفیل آمد عرض، جوهر غرضپ  زانک دل جوهر بود گفتن عرض                    
 سوز خواهم سوز با آن سوز ساز  چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز                    
 سر بسر فکر و عبارت را بسوز  آتشی از عشق در جان بر فروز                    

 ندسوخته جان و روانان دیگر  دانان دیگرند                              موسیا آداب
 بر ده ویران خراج و عشر نیست  عاشقان را هر نفس سوزیدنیست               

 گر بود پر خون شهید او را مشو  گر خطا گوید ورا خاطی مگو                        
 این خطا را صد صواب اولیترست  خون شهیدان را ز آب اولیترست                  

 چه غم ار غواص را پاچیله نیست                   در درون کعبه رسم قبله نیست  
 چاکان را چه فرمایی رفو جامه  تو ز سرمستان قالوزي مجو                        

 عاشقان را ملت و مذهب خداست  ملت عشق از همه دینها جداست               
 

 وحی آمدن موسی را علیه السالم در عذر آن شبان
 

 رازهایی گفت کان ناید به گفت   موسی حق نهفت              بعد از آن در سر
 دیدن و گفتن بهم آمیختند  بر دل موسی سخنها ریختند                      

 چند پرید از ازل سوي ابد  خود گشت و چند آمد بخود               چند بی
  وراي آگهیستزانک شرح این  بعد ازین گر شرح گویم ابلهیست                 

 ور نویسم بس قلمها بشکند  ور بگویم عقلها را بر کند                             
 در بیابان در پی چوپان دوید  چونک موسی این عتاب از حق شنید          

 ي بیابان بر فشاند گرد از پره  بر نشان پاي آن سرگشته راند                    
 هم ز گام دیگران پیدا بود   خود                         گام پاي مردم شوریده

 گفت مژده ده که دستوري رسید  عاقبت دریافت او را و بدید                           
 خواهد دل تنگت بگو هرچه می  هیچ آدابی و ترتیبی مجو                           

 آمنی وز تو جهانی در امان       کفر تو دینست و دینت نور جان               
 محابا رو زبان را بر گشا بی  اي معاف یفعل اهللا ما یشا                          

 ام من کنون در خون دل آغشته  ام                  گفت اي موسی از آن بگذشته
 ام صد هزاران ساله زان سو رفته  ام                  ي منتهی بگذشته من ز سدره



 ٤٦

 گنبدي کرد و ز گردون بر گذشت  تازیانه بر زدي اسپم بگشت                        
 آفرین بر دست و بر بازوت باد  محرم ناسوت ما الهوت باد                         
 گویم نه احوال منست اینچ می  حال من اکنون برون از گفتنست                  

 نقش تست آن نقش آن آیینه نیست  ایست                  هبینی که در آیین نقش می
 درخور نایست نه درخورد مرد  دم که مرد نایی اندر ناي کرد                       
 همچو نافرجام آن چوپان شناس  هان و هان گر حمد گویی گر سپاس             
 نسبت بحق هم ابترستلیک آن   حمد تو نسبت بدان گر بهترست                  
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 فریفتن روستایى شهرى را و به دعوت خواندن به البه و الحاح بسیار

 
 شهریى با روستایى آشنا  اى برادر بود اندر ما مضى                         

  ندر کوى آن شهرى زدىخرگه ا  روستایى چون سوى شهر آمدى               
  بر دکان او و بر خوانش بدى  دو مه و سه ماه مهمانش بدى                  

  راست کردى مرد شهرى رایگان  هر حوایج را که بودیش آن زمان                  
 نایى سوى ده فرجه جو هیچ مى  رو به شهرى کرد و گفت اى خواجه تو          

 کاین زمان گلشن است و نوبهار  ه فرزندان بیار                        اللَّه اللَّه جمل
 تا ببندم خدمتت را من کمر  یا به تابستان بیا وقت ثمر                         

 در ده ما باش سه ماه و چهار  خیل و فرزندان و قومت را بیار                     
 ى دل کش بود کشت زار و الله             ى ده خوش بود        که بهاران خطه

  تا بر آمد بعد وعده هشت سال  وعده دادى شهرى او را دفع حال                
  عزم خواهى کرد کامد ماه دى   گفتى که کى             او به هر سالى همى

  از فالن خطه بیامد میهمان  او بهانه ساختى کامسالمان                     
 از مهمات آن طرف خواهم دوید  سال دیگر گر توانم وارهید                         
 بهر فرزندان تو اى اهل بر  گفت هستند آن عیالم منتظر                    
  تا مقیم قبهء شهرى شدى  باز هر سالى چو لکلک آمدى                     

  خرج او کردى گشادى بال خویش       خواجه هر سالى ز زر و مال خویش       
  خوان نهادش بامدادان و شبان  آخرین کرت سه ماه آن پهلوان                   



 ٤٧

 چند وعده چند بفریبى مرا  از خجالت باز گفت او خواجه را                   
  لیک هر تحویل اندر حکم هوست  جوست        گفت خواجه جسم و جانم وصل

  تا کى آرد باد را آن بادران  ن کشتى است و بادبان               آدمى چو
  گیر فرزندان بیا بنگر نعیم  باز سوگندان بدادش کاى کریم                  

 کاهللا اهللا زو بیا بنماى جهد  دست او بگرفت سه کرت به عهد              
  هاى شکرین ها و وعده البه  بعد ده سال و به هر سالى چنین              

 ماه و ابر و سایه هم دارد سفر  کودکان خواجه گفتند اى پدر                     
  اى رنجها در کار او بس برده  اى                      حقها بر وى تو ثابت کرده

  واگزارد چون شوى تو میهمان  خواهد که بعضى حق آن               او همى
  کنان که کشیدش سوى ده البه  ما را او نهان                     بس وصیت کرد 

  اتق من شر من أحسنت الیه  گفت حق است این ولى اى سیبویه          
 ترسم از وحشت که آن فاسد شود  دوستى تخم دم آخر بود                         
  وستان و در زروعهمچو دى در ب   صحبتى باشد چو شمشیر قطوع              

 شمار زو عمارتها و دخل بى  صحبتى باشد چو فصل نو بهار                  
  تا گریزى و شوى از بد برى  حزم آن باشد که ظن بد برى                    
ــم ران      روى صحرا هست هموار و فراخ                  ــت کـ ــى اسـ ــدم دامـ ــر قـ هـ

 )گستاخ، بی پروا( اوستاخ
 چون بتازد دامش افتد در گلو  کوهى دود که دام کو                      آن بز 

  دیدى کمین دیدى نمى دشت مى  گفتى که کو اینک ببین                آن که مى
 زار دنبه کى باشد میان کشت  کمین و دام و صیاد اى عیار                   بى

  هاشان را ببین استخوان و کله        آن که گستاخ آمدند اندر زمین             
  استخوانشان را بپرس از ما مضى  چون به گورستان روى اى مرتضى              
 چون فرو رفتند در چاه غرور  تا به ظاهر بینى آن مستان کور                 
 ور ندارى چشم دست آور عصا  چشم اگر دارى تو کورانه میا                     
 کن پیشوا چون ندارى دید مى  آن عصاى حزم و استدالل را                     
  ایست عصا کش بر سر هر ره مه بى  ور عصاى حزم و استدالل نیست               

 تا که پا از چاه و از سگ وارهد  گام ز آن سان نه که نابینا نهد                   
مهلکـه  (نهد پا تـا نیفتـد در خبـاط           مى                      لرزلرزان و به ترس و احتیاط  

khobaat( 
 ى مارى شده لقمه جسته لقمه  اى زدودى جسته در نارى شده                 

.... 
 کاى برادر راه خواهى هین بیا  خواند ترا                   هر طرف غولى همى

  من قالووزم در این راه دقیق  رهنمایم همرهت باشم رفیق                   



 ٤٨

 یوسفا کم رو سوى آن گرگ خو  نى قالووز است و نى ره داند او                
 چرب و نوش و دامهاى این سرا  حزم این باشد که نفریبد ترا                     
 دمد در گوش او سحر خواند مى  که نه چربش دارد و نى نوش او                

  خانه آن تست و تو آن منى   مهمان ما اى روشنى                    که بیا
  ام خستهء این دخمه) بیمار(یا سقیمم )         ام بسیار خورده(ام  شد که گویى تخمهحزم آن با

 یا مرا خوانده ست آن خالو پسر  یا سرم درد است درد سر ببر                  
 که بکارد در تو نوشش ریشها                 ز انکه یک نوشت دهد با نیشها 

 ماهیا او گوشت در شستت دهد  زر اگر پنجاه اگر شصتت دهد                   
  جوز پوسیده ست گفتار دغل  گر دهد، خود کى دهد آن پر حیل              
 صد هزاران عقل را یک نشمرد  ژغژغ آن عقل و مغزت را برد                    

  ات گر تو رامینى مجو جز ویسه  ات                یار تو خورجین تست و کیسه
 وین برونیها همه آفات تو   ویسه و معشوق تو هم ذات توست          

 تو نگویى مست و خواهان منند  حزم آن باشد که چون دعوت کنند             
  کند صیاد در مکمن نهانکه   دعوت ایشان صفیر مرغ دان                    
  کند این بانگ و آواز و حنین مى  مرغ مرده پیش بنهاده که این                  
 جمع آید، بردردشان پوست او  مرغ پندارد که جنس اوست او                 
 )چاپلوسی(تا نگردد گیج آن دانه و ملق  جز مگر مرغى که حزمش داد حق            

   بشنو این افسانه را در شرح این   ى پشیمانى یقین             حزم هست بى
.... 
 

  بقیهء داستان رفتن خواجه به دعوت روستایى سوى ده
 

 روستایى، خواجه را بین خانه بر  شد ز حد، هین باز گرد اى یار گرد            
   آمد به دهآن بگو کان خواجه چون  قصهء اهل سبا یک گوشه نه                   
 کرد) گیج(تا که حزم خواجه را کالیوه  روستایى در تملق شیوه کرد                   

 تا زالل حزم خواجه تیره شد  از پیام اندر پیام او خیره شد                    
 زدند نرتع و نلعب به شادى مى  هم از اینجا کودکانش در پسند                 

  نرتع و نلعب ببرد از ظل آب   تقدیر عجب              همچو یوسف کش ز
  حیله و مکر و دغاسازى است آن  بازى است آن             آن نه بازى بلکه جان

  مشنو آن را کان زیان دارد زیان  هر چه از یارت جدا اندازد آن                     
  زر مگسل ز گنجور اى فقیربهر  گر بود آن سود صد در صد مگیر                

 
 دعوت باز بطان را از آب به صحرا



 ٤٩

 
 تا ببینى دشتها را قند ریز  باز گوید بط را کز آب خیز                         
 آب ما را حصن و امن است و سرور  بط عاقل گویدش اى باز دور                     
  هین به بیرون کم روید از حصن آب  دیو چون باز آمد اى بطان شتاب               

 دار اى پاىمرد از سر ما دست  باز را گویند رو رو باز گرد                          
 ات بستان ترا من نخواهم هدیه  حصن ما را قند و قندستان ترا                  
   علمچون که لشکر هست کم ناید  چون که جان باشد نیاید لوت کم              
 بس بهانه کرد با دیو مرید  خواجهء حازم بسى عذر آورید                 
  گر بیایم آن نگردد منتظم  گفت این دم کارها دارم مهم                   
  ز انتظارم شاه شب نغنوده است   شاه کارى ناز کم فرموده است                

 من نتانم شد بر شه روى زرد            من نیازم ترك امر شاه کرد            
  جوید مناص رسد از من همى مى   هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص          

  تا در ابرو افکند سلطان گره  تو روا دارى که آیم سوى ده                    
 

  زنده خود را زین مگر مدفون کنم  بعد از آن درمان خشمش چون کنم          
  ها با حکم حق نفتاد جفت حیله  نمط او صد بهانه باز گفت                 زین 

  با قضاى آسمان هیچند هیچ  گر شود ذرات عالم حیله پیچ                  
  چون کند او خویش را از وى نهان  چون گریزد این زمین از آسمان                

  نى مفر دارد نه چاره نى کمین   هر چه آید ز آسمان سوى زمین             
 روستایى شهریى را مات کرد  چون قضا آهنگ نارنجات کرد                  
 ز آن سفر در معرض آفات شد   با هزاران حزم خواجه مات شد               

 گر چه که بد نیم سیلش در ربود  اعتمادش بر ثبات خویش بود                  
 عاقالن گردند جمله کور و کر   کند از چرخ سر              چون قضا بیرون

... 
  روان شدن خواجه به سوى ده

 
  مرغ عزمش سوى ده اشتاب تاخت  خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت           
 رخت را بر گاو عزم انداختند   اهل و فرزندان سفر را ساختند              

  که برى خوردیم از ده، مژده ده                 شادمانان و شتابان سوى ده   
  یار ما آن جا کریم و دل کش است   مقصد ما را چراگاه خوش است               
  بهر ما غرس کرم بنشانده است   با هزاران آرزومان خوانده است               

 ر آریم بازاز بر او سوى شه  ى ده زمستان دراز                    ما ذخیره
 در میان جان خودمان جا کند  بلکه باغ ایثار راه ما کند                        



 ٥٠

 گفت از درون ال تفرحوا عقل مى   عجلوا أصحابنا کی تربحوا                     
  او بهار است و دگرها ماه دى   شاد از وى شو مشو از غیر وى             

گــر چــه تخــت و ملــک توســت و تــاج     توست         هر چه غیر اوست استدراج
  توست

  اندر این ره سوى پستى ارتقاست   شاد از غم شو که غم دام لقاست         
  لیک کى درگیرد این در کودکان   غم یکى گنج است و رنج تو چو کان        
 دوند مىجمله با خر گور هم تگ    کودکان چون نام بازى بشنوند                
  در کمین این سوى خون آشامهاست   اى خران کور این سو دامهاست             

  رسد صد تیر شیب بر جوانى مى  تیرها پران کمان پنهان ز غیب                
 ز انکه در صحراى گل نبود گشاد  گام در صحراى دل باید نهاد                   

  ها و گلستان در گلستان چشمه               ایمن آباد است دل اى دوستان  
  فیه أشجار و عین جاریه   عج إلى القلب و سر یا ساریه                

 رونق کند نور و بى عقل را بى  ده مرو ده مرد را احمق کند                   
  دست در تقلید و حجت در زده   ده چه باشد شیخ واصل ناشده              

  چون خران چشم بسته در خراس   ش شهر عقل کلى این حواس            پی
  تا خر خواجه بجنباند جرس  بهر حق این را رها کن یک نفس              

 
  رفتن خواجه و قومش به سوى ده

 
 بر ستوران جانب ده تاختند   خواجه و بچگان جهازى ساختند             

 سافروا کى تغنموا برخواندند                  شادمانه سوى صحرا راندند   
 سفرها ماه، کى خسرو شود بى   کز سفرها ماه، کیخسرو شود               

 وز سفر یابید یوسف صد مراد   از سفر بیدق شود فرزین راد                 
 آموختند شب ز اختر راه مى   روز روى از آفتابى سوختند                   

  از نشاط ده شده ره چون بهشت   وب گشته پیش ایشان راه زشت         خ
 شود خار از گلزار دل کش مى   شود           تلخ از شیرین لبان خوش مى

 شود خانه از همخانه صحرا مى   شود             حنظل از معشوق خرما مى
  وش عذار ماه بر امید گل   اى بسا از نازنینان خار کش                   
  از براى دل بر مه روى خویش   اى بسا حمال گشته پشت ریش            

  تا که شب آید ببوسد روى ماه  کرده آهنگر جمال خود سیاه                  
  ز انکه سروى در دلش کردست بیخ   خواجه تا شب بر دکانى چار میخ            

 دود شینى مى آن به مهر خانه             رود        تاجرى دریا و خشکى مى
 بر امید زنده سیمایى بود   هر که را با مرده سودایى بود                



 ٥١

  بر امید خدمت مه روى خوب  آن دروگر روى آورده به چوب                  
 کاو نگردد بعد روزى دو جماد  اى کن اجتهاد                      بر امید زنده

  عاریت باشد در او آن مونسى   ونسى مگزین خسى را از خسى         م
  زینتى است زیر زینت مایه بى   کان خوشى در قلبها عاریتى است         

 رود سوى آن کان رو تو هم کان مى  رود                  زر ز روى قلب در کان مى
 رود تو بدان خور رو که در خور مى  رود                       نور از دیوار تا خور مى

  چون ندیدى تو وفا در ناودان   زین سپس بستان تو آب از آسمان          
  شتابیدند مغروران به ده مى  زر گمان بردند بسته در گره                   

 زدند سوى آن دوالب چرخى مى   شدند          همچنین خندان و رقصان مى
 درید جانب ده صبر جامه مى   پرید              رغى مىدیدند م چون همى
 دادند خوش بر روى او بوسه مى   آمد ز ده از سوى او                هر که مى

  اى پس تو جان را جان و ما را دیده   اى                    که تو روى یار ما را دیده
 

 نواختن مجنون آن سگ را که مقیم کوى لیلى بود
 

  گداخت داد و پیشش مى اش مى بوسه   نواخت      و مجنون کاو سگى را مىهمچ
  داد صاف هم جالب شکرش مى   گشت خاضع در طواف             گرد او مى

  آرى مدام این چه شید است این که مى   بو الفضولى گفت اى مجنون خام            
... 

  گاهت کنم رسم اى رهرو که بىت   گر ز شادى خواجه آگاهت کنم             
 خود نبود آن ده ره دیگر گزید   مختصر کردم، چو آمد ده پدید               

 ز انکه راه ده نکو نشناختند   تاختند             قرب ماهى ده به ده مى
 هر دو روزه راه صد ساله شود   قالووزى رود                 هر که در ره بى

  همچو این سر گشتگان گردد ذلیل   دلیل             کعبه بىهر که تازد سوى 
 خندى شد به شهر و روستا ریش   اوستا                 هر که گیرد پیشهء بى

 
 رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخته آوردن روستایى ایشان را

 
  علف ان بىنوا ایشان ستور بى   بعد ماهى چون رسیدند آن طرف            
  کند بعد اللتیا و التی مى   روستایى بین که از بد نیتى                  

 تا سوى باغش بنگشایند پوز   کند ز ایشان به روز            روى پنهان مى
  از مسلمانان نهان اولیتر است   آن چنان رو که همه زرق و شر است       

 همچو خویشان سوى در بشتافتند          ش یافتند       چون بپرسیدند و خانه



 ٥٢

  وش خواجه شد زین کژ روى دیوانه   اش                   در فرو بستند اهل خانه
 چون در افتادى به چه تیزى چه سود   لیک هنگام درشتى هم نبود                 
 شید سوزشب به سرما روز خود خور   بر درش ماندند ایشان پنج روز               
  خورى بلکه بود از اضطرار و بى   نى ز غفلت بود ماندن نى خرى            

 شیر مردارى خورد از جوع زار   با لئیمان بسته نیکان ز اضطرار              
  که فالنم من مرا این است نام   کردش سالم          دیدش همى او همى

  اى یا پلیدى یا قرین پاکى   اى           گفت باشد من چه دانم تو کى
  تا برادر شد یفر من اخیه   گفت این دم با قیامت شد شبیه           

 لوتها خوردى ز خوان من دو تو   کردش که من آنم که تو           شرح مى
  کل سر جاوز االثنین شاع  آن فالن روزت خریدم آن متاع                

  شرم دارد رو چو نعمت خورد حلق                سر مهر ما شنیدستند خلق   
  نى ترا دانم نه نام تو نه جات   گفتش چه گویى ترهات             او همى

  کاسمان از بارشش دارد شگفت   پنجمین شب ابر و بارانى گرفت            
  نحلقه زد خواجه که مهتر را بخوا   چون رسید آن کارد اندر استخوان          
 گفت آخر چیست اى جان پدر   چون به صد الحاح آمد سوى در             

  پنداشتم ترك کردم آن چه مى   ها بگذاشتم                 گفت من آن حق
 جان مسکینم در این گرما و سوز   پنج ساله رنج دیدم پنج روز                  
 در گرانى هست چون سیصد هزار   یک جفا از خویش و از یار و تبار             
  جانش خوگر بود با لطف و وفاش   ز انکه دل ننهاد بر جور و جفاش            
  این یقین دان کز خالف عادت است   هر چه بر مردم بال و شدت است           

  گر تو خونم ریختى کردم حالل   گفت اى خورشید مهرت در زوال            
  اى تا بیابى در قیامت توشه   اى              ه ما ده گوشهامشب باران ب

  هست اینجا گرگ را او پاسبان   گفت یک گوشه است آن باغبان            
  تا زند گر آید آن گرگ سترگ   در کفش تیر و کمان از بهر گرگ            
  ى جستور نه جاى دیگرى فرما   گر تو آن خدمت کنى جا آن تست          
  آن کمان و تیر در کفم بنه   گفت صد خدمت کنم تو جاى ده            

  گر بر آرد گرگ سر تیرش زنم   من نخسبم حارسى رز کنم                 
  آب باران بر سر و در زیر گل   بهر حق مگذارم امشب اى دو دل          

  مجال  آن جا جاى تنگ و بىرفت   اى خالى شد و او با عیال              گوشه
 از نهیب سیل اندر کنج غار   چون ملخ بر همدگر گشته سوار             
 این سزاى ما سزاى ما سزا   شب همه شب جمله گویان اى خدا        
  یا کسى کرد از براى ناکسان   این سزاى آن که شد یار خسان             

  ترك گوید خدمت خاك کرام            این سزاى آن که اندر طمع خام     



 ٥٣

  بهتر از عام و رز و گلزارشان   خاك پاکان لیسى و دیوارشان                
  به که بر فرق سر شاهان روى  ى یک مرد روشن دل شوى               بنده

 تو نخواهى یافت اى پیک سبل  از ملوك خاك جز بانگ دهل                    
  فتوح روستایى کیست گیج و بى   ود رهزنان نسبت به روح         شهریان خ

  بانگ غولى آمدش بگزید نقل   تدبیر عقل                این سزاى آن که بى
  ز آن سپس سودى ندارد اعتراف   چون پشیمانى ز دل شد تا شغاف          

 یان به شب او سو به سوگرگ را جو  آن کمان و تیر اندر دست او                    
 خبر گرگ جویان و ز گرگ او بى  گرگ بروى خود مسلط چون شرر            
  شان زخمى زده اندر آن ویرانه   هر پشه هر کیک چون گرگى شده          
 از نهیب حملهء گرگ عنود   فرصت آن پشه راندن هم نبود                

 روستایى ریش خواجه بر کند               تا نباید گرگ آسیبى زند          
  آمد به لب جانشان از ناف مى   این چنین دندان کنان تا نیم شب           

  اى سر بر آورد از فراز پشته   اى                  ناگهان تمثال گرگ هشته
  زد بر آن حیوان که تا افتاد پست   تیر را بگشاد آن خواجه ز شست            

  !روستایى هاى کرد و کوفت دست   اندر افتادن ز حیوان باد جست               
  گفت نى این گرگ چون آهرمن است   !           ناجوانمردا که خر کرهء من است

  شکل او از گرگى او مخبر است   اندر او اشکال گرگى ظاهر است            
  شناسم همچنانک آبى ز مى مى   گفت نى بادى که جست از فرج وى        

  که مبادت بسط هرگز ز انقباض  ام را در ریاض                 اى خر کره کشته
  شخصها در شب ز ناظر محجب است   گفت نیکوتر تفحص کن شب است          
  دید صایب شب ندارد هر کسى   شب غلط بنماید و مبدل بسى               

  این سه تاریکى غلط آرد شگرف    باران ژرف           هم شب و هم ابر و هم
  !شناسم، باد خر کرهء من است مى  گفت آن بر من چو روز روشن است          
 !شناسم چون مسافر زاد را مى  در میان بیست باد آن باد را                    
  نش گرفتروستایى را گریبا   خواجه بر جست و بیامد ناشکفت            

  !اى؟ بنگ و افیون هر دو با هم خورده   !                     اى؟ کابله طرار شید آورده
 !سر؟ چون ندانى مر مرا اى خیره   در سه تاریکى شناسى باد خر              

 !چون نداند همره ده ساله را؟   آن که داند نیم شب گوساله را               
  زنى خاك در چشم مروت مى   عارف کنى                 خویشتن را واله و 

  در دلم گنجاى جز اهللا نیست   که مرا از خویش هم آگاه نیست             
  این دل از غیر تحیر شاد نیست  آن چه دى خوردم از آنم یاد نیست          
  معذور دارخویشیم در چنین بى  عاقل و مجنون حقم یاد آر                     
 شرع او را سوى معذوران کشید  آن که مردارى خورد یعنى نبیذ               



 ٥٤

همچو طفـل اسـت او معـاف و معتفـى              مست و بنگى را طالق و بیع نیست       
  است

 صد خم مى در سر و مغز آن نکرد   مستیى کاید ز بوى شاه فرد                
  !هاى و هوى مستیان ایزدى؟            خودى      الف درویشى زنى و بى

  امتحانت کرد غیرت، امتحان   که زمین را من ندانم ز آسمان               
 هستى نفى تو را اثبات کرد  باد خر کره چنین رسوات کرد                 
 مست حق ناید به خود تا نفخ صور   مست حق بیدار گردد از دبور                 

  دوغ خوردى، دوغ خوردى، دوغ، دوغ   هء حق راست باشد نى دروغ            باد
 رو که نشناسم تبر را از کلید  ساختى خود را جنید و بایزید                 
 !چون کنى پنهان به شید اى مکر ساز؟   بد رگى و منبلى و حرص و آز                

  آتشى در پنبهء یاران زنى       خویش را منصور حالجى کنى            
  باد کرهء خود شناسم نیم شب   که بنشناسم عمر از بو لهب                 

 خویش را بهر تو کور و کر کند  اى خرى کاین از تو خر باور کند              
 !تو حریف رهزنانی، گه مخور   خویش را از رهروان کمتر شمر               

 کى پرد بر آسمان پر مجاز   شید سوى عقل تاز                  باز پر از 
 که به عقل آید پشیمانى خورد   خرد           آن چنان مستى مباش اى بى

 برند عقلهاى پخته حسرت مى   خورند   بلک از آن مستان که چون مى مى
 شیر گیرگر از آن مى شیر گیرى،    اى گرفته همچو گربه موش پیر              
  همچو مستان حقایق بر مپیچ   اى بخورده از خیالى جام هیچ                

 اى تو این سو نیستت ز آن سو گذار   وار         فتى این سو و آن سو مست مى
  گه بدین سو گه بدان سو سر فشان   گر بدان سو راه یابى بعد از آن               

  چون ندارى مرگ هرزه جان مکن   زن       جمله این سویى از آن سو گپ م
 این چنین فربه تن عاقل مباد   پس به یک سوزن تهى گردى ز باد          

 کى کند چون آب بیند آن وفا   ها سازى ز برف اندر شتا                 کوزه
 

  افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوى طاوسى کردن میان شغاالن
 

  اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ   رفت اندر خم رنگ                آن شغالى 
  که منم طاوس علیین شده   پس بر آمد پوستش رنگین شده            
  آفتاب آن رنگها بر تافته   پشم رنگین رونق خوش یافته                

 ن عرضه کردخویشتن را بر شغاال  دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد          
  ست که ترا در سر نشاط ملتوي   جمله گفتند اى شغالک حال چیست؟     

  اى؟ این تکبر از کجا آورده   اى                    از نشاط از ما کرانه کرده



 ٥٥

 ؟ دالن شید کردى یا شدى از خوش   یک شغالى پیش او شد کاى فالن          
  تا ز الف این خلق را حسرت دهى           شید کردى تا بمنبر برجهى           

  شرمیى اى بى پس ز شید آورده   بس بکوشیدى ندیدى گرمیى               
 

ان حریفان کـه  چرب کردن مرد الفى لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بیرون آمدن می       
  چنان ام و من چنین خورده

 
  هر صباحى چرب کردى سبلتان   پوست دنبه یافت شخصى مستهان      

  ام در انجمن لوت چربى خورده   در میان منعمان رفتى که من               
 رمز یعنى سوى سبلت بنگرید   دست بر سبلت نهادى در نوید             

… 
 

¯¯¯ 
 

 42 ء جلسه
 

 مرد و عالمت شقی مغرور الشی عاقل و مرد تمام و نیم عالمت عاقل تمام و نیم
 
 ست او دلیل و پیشواي قافله  ست               اقل آن باشد که او با مشعلهع

 رو خویش تابع خویش است آن بی  رو                         پیرو نور خودست آن پیش
 هم بدان نوري که جانش زو چرید  مؤمن خویش است و ایمان آورید                 

 ي خود داند او عاقلی را دیده                     عاقل آمد او         دیگري که نیم
 تا بدو بینا شد و چست و جلیل  دست در وي زد چو کور اندر دلیل                 
 خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت  وآن خري کز عقل جوسنگی نداشت             

  آید آمدن خلف دلیلننگش  ره نداند نه کثیر و نه قلیل                           
 گاه لنگان آیس و گاهی بتاز  رود اندر بیابان دراز                                می

 نیم شمعی نه که نوري کد کند  شمع نه تا پیشواي خود کند                       
 عقلی نه که خود مرده کند نیم  نیست عقلش تا دم زنده زند                      

 تا برآید از نشیب خود به بام  ي آن عاقل آید او تمام                          همرد
 سخن در پناه عاقلی زنده  عقل  کامل نیست، خود را مرده کن             

 
 2202دفتر چهارم، بیت 

 



 ٥٦

 رور و ابلـه مغفـل  ي آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل و آن دگر مغ              قصه
 سه الشی و عاقبت هر

 
 که درو سه ماهی اشگرف بود  ي آن آبگیر است اي عنود                      قصه

 قشر قصه باشد و این مغز جان  در کلیله خوانده باشی لیک آن                    
 برگذشتند و بدیدند آن ضمیر  چند صیادي سوي آن آبگیر                         

 ماهیان واقف شدند و هوشمند  د تا دام آورند                          پس شتابیدن
 عزم راه مشکل ناخواه کرد  آنکه عاقل بود عزم راه کرد                          
 که یقین سستم کنند از مقدرت  گفت با اینها ندارم مشورت                         

 کاهلی و جهلشان بر من زند                   مهر زاد و بوم بر جانشان تند      
 که تو را زنده کند، و آن زنده کو؟  اي باید نکو                          مشورت را زنده

 زانکه پایت لنگ دارد راي زن  اي مسافر با مسافر راي زن                        
وطن آن سوست، جـان ایـن سـوي         که    از دم حب الوطن بگذر مایست                    

 نیست
 این حدیث راست را کم خوان غلط  گر وطن خواهی گذر آن سوي شط               

 
 سر خواندن وضو کننده، اوراد وضو را

 
 آمدست اندر خبر بهر دعا  در وضو هر عضو را وردي جدا                       

 وي جنت خواه از رب غنیب  کنی                   چونک استنشاق بینی می
 بوي گل باشد دلیل گلبنان  تا ترا آن بو کشد سوي جنان                       
 یا رب تو زینم پاك کن: این بود  چونک استنجا کنی، ورد و سخن                 

 دستم اندر شستن جانست سست  دست من اینجا رسید این را بشست           
 دست فضل تست، در جانها رسان  ن ناکسان                 اي ز تو کس گشته جا

 زان سوي حد را نقی کن اي کریم  حد من این بود، کردم من لئیم                    
 از حوادث تو بشو این دوست را  از حدث شستم خدایا پوست را                   

 
م اجعلنی مـن التـوابین       به جاي آنک الله    گفت اللهم ارحنی رائحۀ الجنه      شخصی به وقت استنجا می    

گفـت عزیـزي    المتطهرین کی ورد استنجاست و ورد استنجا را به وقـت استنشـاق مـی          واجعلنی من 
 بشنید و این را طاقت نداشت

 
 که مرا با بوي جنت دار جفت  آن یکی در وقت استنجا بگفت                     

 اي لیک سوراخ دعا گم کرده        اي            خوب ورد آورده: گفت شخصی
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 ورد بینی را تو آوردي به کون  این دعا چون ورد بینی بود، چون                 
 ي جنت کم آید از دبر رایحه  ي جنت ز بینی یافت حر                      رایحه

 هانوي تکبر برده تو پیش ش  اي تواضع برده پیش ابلهان                         
 هین مرو معکوس، عکسش بند تست  آن تکبر بر خسان خوبست و چست             
 ي بینی آمد اي عتل بو وظیفه  از پی سوراخ بینی رست گل                      
 جاي آن بو نیست این سوراخ زیر  بوي گل بهر مشامست اي دلیر                   

 بو ز موضع جو، اگر باید ترا                   کی ازین جا بوي خلد آید ترا       
 تو وطن بشناس اي خواجه نخست  چنین حب الوطن باشد درست                هم

 دل ز راي و مشورتشان بر کنم  ره کنم                      : گفت آن ماهی زیرك
 ه کنچون علی تو آه اندر چا  نیست وقت مشورت هین راه کن                 

 روي کن چون عسس شب رو و پنهان  یابست بس                          محرم آن آه کم
 بحر جو و ترك این گرداب گیر  گیر                      سوي دریا عزم کن زین آب

 از مقام با خطر تا بحر نور  رفت آن حذور              سینه را پا ساخت می
 دود تا در تنش یک رگ بود می                       چو آهو کز پی او سگ بود  هم
 

 خواب، خود در چشم ترسنده کجاست؟  خواب خرگوش و سگ اندر پی خطاست        
 ي پهنا گرفت راه دور و پهنه  رفت آن ماهی ره دریا گرفت                        
 ر سوي امن و عافیترفت آخ  رنجها بسیار دید و عاقبت                           
 که نیابد حد آن را هیچ طرف  خویشتن افکند در دریاي ژرف                      
 کام عاقل را از آن شد تلخ نیم  پس چو صیادان بیاوردند دام                        

 چون نگشتم همره آن رهنما؟  آه، من فوت کردم فرصه را                  : گفت
 ببایستم شدن در پی بتفت می   او ولیکن چونکه رفت                  ناگهان رفت

 باز نآید رفته، یاد آن هباست  بر گذشته حسرت آوردن خطاست                
................. 

 
 عاقل و خود را مرده کردن چاره اندیشیدن آن ماهی نیم

 
 ي عاقل جدا چونک ماند از سایه  گفت ماهی دگر وقت بال                             

 فوت شد از من چنان نیکو رفیق  کو سوي دریا شد و از غم عتیق                  
 خویشتن را این زمان مرده کنم  لیک زان نندیشم و بر خود زنم                    
 برروم بر آب  پشت زیر و می  پس برآرم اشکم خود بر زبر                         

 نی بسباحی چنانکه کس رود  روم بر وي چنانکه خس رود                     می
 مرگ پیش از مرگ امنست از عذاب  مرده گردم خویش بسپارم به آب                  
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 این چنین فرمود ما را مصطفی  مرگ پیش از مرگ امنست اي فتی              
 یاتی الموت تموتوا بالفتن               گفت موتوا کلکم من قبل أن           

 بردش نشیب و گه بلند آب می  چنان مرد و شکم باال فکند                      هم
 که دریغا ماهی بهتر بمرد  هر یکی زان قاصدان بس غصه برد                

  ز تیغپیش رفت این بازیم رستم  شد او کز آن گفت دریغ                    شاد می
 پس برو تف کرد و بر خاکش فکند  پس گرفتش یک صیاد ارجمند                      
 کرد اضطراب ماند آن احمق، همی  غلط غلطان رفت پنهان اندر آب                    

 تا به جهد خویش برهاند گلیم  جست آن سلیم           از چپ و از راست می
 احمقی او را در آن آتش نشاند  د                          دام افکندند و اندر دام مان
 ایی با حماقت گشت او همخوابه  اي                         بر سر آتش به پشت تابه

 گفتش الم یاتک نذیر؟ عقل می  او همی جوشید از تف سعیر                      
 چو جان کافران قالوا بلی هم  گفت از شکنجه وز بال                      او همی
 شکن وا رهم زین محنت گردن  گفت او که گر این بار من                    باز می

 
 آبگیري را نسازم من سکن  من نسازم جز به دریایی وطن                     

 روم تا ابد در امن و صحت می  حد جویم و آمن شوم                        آب بی
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 ...جذب معشوق عاشق را 
 

 گر نبودي جذب آن عاشق نهان  آمدیم اینجا که در صدر جهان                       
 کی دوان باز آمدي سوي وثاق  ناشکیبا کی بدي او از فراق                        
 ل و نفیرمیل عاشق با دو صد طب  میل معشوقان نهانست و ستیر                   

 لیک عاجز شد بخاري ز انتظار  یک حکایت هست اینجا ز اعتبار                  
 تا که پیش از مرگ بیند روي دوست  ترك آن کردیم کو در جست و جوست            
 زانک دید دوستست آب حیات  تا رهد از مرگ، تا یابد نجات                        

 ستش، نه برگ دوست نبود، که نه میوه   مرگ                      هر که دید او نباشد دفع
 کاندر آن کار، ار رسد مرگت، خوشست  کار آن کارست اي مشتاق مست                

 آنکه آید خوش تو را مرگ اندر آن  شد نشان صدق ایمان اي جوان                  
 بسته عشق او را به حبل من مسد  رسد               گوش دار اکنون که عاشق می
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 گوییا پریدش از تن مرغ جان  ي صدر جهان                    چون بدید او چهره
 سرد شد از فرق جان تا ناخنش  همچو چوب خشک افتاد آن تنش                

 نه بجنبید و نه آمد در خطاب  هرچه کردند از بخور و از گالب                      
 پس فرود آمد ز مرکب سوي او  ه چون دید آن مزعفر روي او                    شا

 چونکه معشوق آمد آن عاشق برفت  جوید به تفت          عاشق دوست می: گفت
 چون بیاید، نبود از تو تاي مو  عاشق حقی و حق آنست کو                     
 عاشقی بر نفی خود خواجه مگر؟      صد چو تو فانیست پیش آن نظر               

 شمس آید، سایه ال گردد شتاب  اي و عاشقی بر آفتاب                         سایه
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 داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السالم
 

 واهوز سلیمان گشت پشه دادخ  پشه آمد از حدیقه وز گیاه                          
 زاد و پري بر شیاطین و آدمی  گستري                  کاي سلیمان معدلت می

ــم   مرغ و ماهی در پناه عدل تست                    ــت آن گ ــلت   کیس ــش فض ــته ک گش
 نجست

 نصیب از باغ و گلزاریم ما بی  داد ده ما را که بس زاریم ما                        
 پشه باشد در ضعیفی خود مثل                      مشکالت هر ضعیفی از تو حل
 پروري شهره تو در لطف و مسکین  پري                 شهره ما در ضعف و اشکسته

 رهی منتهی ما در کمی و بی  اي تو در اطباق قدرت منتهی                      
 اي دست تو دست خدادست گیر   داد ده ما را ازین غم کن جدا                       

 داد و انصاف از که میخواهی؟ بگو  جو                   پس سلیمان گفت اي انصاف
 ظلم کردست و خراشیدست روت؟  کیست آن ظالم که از باد و بروت                  
 کو نه اندر حبس و در زنجیر ماست؟  اي عجب در عهد ما ظالم کجاست               

 پس بعهد ما کی ظلمی پیش برد؟  یم ظلم آن روز مرد                    چونک ما زاد
 ظلم را ظلمت بود اصل و عضد  چون بر آمد نور، ظلمت نیست شد              
 کو دو دست ظلم بر ما بر گشاد  گفت پشه داد من از دست باد                    

 خوریم با لب بسته ازو خون می        ما ز ظلم او به تنگی اندریم                  
 

 ي متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم امرکردن سلیمان علیه السالم پشه
 

 امر حق باید که از جان بشنوي  پس سلیمان گفت اي زیبادوي                    
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 مشنو از خصمی تو بی خصمی دگر  حق به من گفتست هان اي دادور                
 حق نیاید پیش حاکم در ظهور  یاید هر دو خصم اندر حضور                      تان

 هان و هان بی خصم قول او مگیر  خصم، تنها گر بر آرد صد نفیر                       
 خصم خود را رو بیاور سوي من  من نیارم رو ز فرمان تافتن                          

 خصم من بادست و او در حکم توست   درست                قول توست برهان و: گفت
 پشه افغان کرد از ظلمت، بیا  اي باد صبا                    : بانگ زد آن شه که

 پاسخ خصم و بکن دفع عدو  هین مقابل شو تو و خصم و بگو                  
  بگرفت آن زمان راه گریزپشه  باد چون بشنید آمد تیز تیز                          

 باش تا بر هر دو رانم من قضا  !              اي پشه کجا؟: پس سلیمان گفت
 خود سیاه این روز من از دود اوست  اي شه مرگ من از بود اوست             : گفت

 کو بر آرد از نهاد من دمار  او چو آمد من کجا یابم قرار؟                        
 چون خدا آمد، شود جوینده ال   جویاي درگاه خدا                          همچنین

 لیک ز اول آن بقا اندر فناست  گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست                   
 نیست گردد چون کند نورش ظهور  هایی که بود جویاي نور                       سایه

 کل شیء هالک اال وجهه               عقل کی ماند چو باشد سرده او ؟  
 ایست هستی اندر نیستی خود طرفه  هالک آید پیش وجهش هست و نیست        

 چون قلم اینجا رسیده شد شکست  اندرین محضر خردها شد ز دست                 
---------------- 

 
 نواختن معشوق عاشق بیهوش را تا به هوش باز آید

 
 اندك اندك از کرم صدر جهان  اش در بیان                  یکشید از بیهش می

 زر نثار آوردمت دامن گشا  بانگ زد در گوش او شه کاي گدا                  
 چونک زنهارش رسیدم چون رمید؟  طپید                        جان تو کاندر فراقم می

 خودي و باز گرد با خود آ از بی   اي بدیده در فراقم گرم و سرد                     
 برد رسم مهمانش به خانه می  مرغ خانه، اشتري را بی خرد                      
 خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد  چون به خانهء مرغ، اشتر پا نهاد                  

 اي خد هوش صالح طالب ناقه  ي مرغست هوش و عقل ما                  خانه
 نه گل آنجا ماند نه جان و دلش  ناقه چون سر کرد در آب و گلش                   

... 
 جان سلطانان جان در حسرتش  سخت پنهانست و پیدا حیرتش                   

 در شکسته عقل را آنجا قدم  پس چه باشد عشق دریاي عدم                 
 ي دیگر برو بستی بدان پرده          هر چه گویی اي دم هستی از آن        
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 خون بخون شستن محالست و محال  آفت ادراك آن قالست و حال                        
 دمم روز و شب اندر قفص در می  من چو با سوداییانش محرمم                     

 اي تهدوش اي جان بر چه پهلو خف  اي               خود و آشفته سخت مست و بی
 اوال بر جه طلب کن محرمی  هان و هان هش دار بر ناري دمی                

 اهللا اهللا اشتري بر ناودان  عاشق و مستی و بگشاده زبان                  
 یا جمیل الستر خواند آسمان  چون ز راز و ناز او گوید زبان                         

  پوشیش، او پیداترست تا همی                   ستر چه در پشم و پنبه آذرست  
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