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 صفرست در معنیت جواین جهان نفیست در اثبات جو                    صورتت 

 جان شور تلخ پیش تیغ بر                          جان چون دریاي شیرین را بخر
 دانی شدن زین آستان                    باري از من گوش کن این داستان ور نمی

 



 2244دفتر اول، بیت 
 

 ي اعرابی درویش و ماجراي زن با او به سبب قلت و درویشی  قصه
 

 ابی زنی مر شوي را                 گفت و از حد برد گفت و گوي رایک شب اعر
 کشیم                جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم کین همه فقر و جفا ما می

 مان از دیده اشک مان نه آب مان درد و رشک           کوزه مان نه نان خورش نان
       شب نهالین و لحاف از ماهتابي ما روز تاب آفتاب                       جامه

... 
 
 ) قیاس(

 ست بهر نیک و بد این زن و مردي که نفسست و خرد               نیک پابسته
 سرا                    روز و شب در جنگ و اندر ماجرا وین دو پابسته درین خاکی

 
 صبر فرمودن اعرابی زن خود را و فضیلت صبر و فقر بیان کردن با زن

 
 تر گذشت شوي گفتش چند جویی دخل و کشت؟        خود چه ماند از عمر؟ افزون

 عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد                     زانک هر دو همچو سیلی بگذرد
 هاست             از بخار و گرد باد و بود ماست این همه غمها که اندر سینه

    این چنین شد و آنچنان وسواس ماستکن چون داس ماست            این غمان بیخ
 

 ...نصحیت کردن زن مر شوي را 
 

 کیش                  من فسون تو نخواهم خورد بیش زن برو زد بانگ کاي ناموس
 ترهات از دعوي و دعوت مگو                       رو سخن از کبر و از نخوت مگو

... 
         خواند بر شوي جوان طومارهازن ازین گونه خشن گفتارها               

 
  



 ...نصیحت کردن مرد مر زن را 
 

 گفت اي زن تو زنی یا بوالحزن                     فقر فخر آمد مرا بر سر مزن
 مال و زر سر را بود همچون کاله                   کل بود او کز کله سازد پناه

      چون کالهش رفت خوشتر آیدشآنک زلف جعد و رعنا باشدش                 
 پوش ي عیب فروش                     بر کند از بنده جامه وقت عرضه کردن آن برده

 پوش خواجه در عیبست غرقه تا به گوش              خواجه را مالست و مالش عیب
... 

 بینی مرا                       زین تحري زنانه برتر آ اي زن ار طماع می
 تحان کن فقر را روزي دو تو                       تا به فقر اندر غنا بینی دوتوام

 صبر کن با فقر و بگذار این مالل                    زانک در فقرست عز ذوالجالل
 سرکه مفروش و هزاران جان ببین                از قناعت غرق بحر انگبین

           همچو گل آغشته اندر گلشکرکش نگر           صد هزاران جان تلخی
 اي دریغا مر ترا گنجا بدي                            تا ز جانم شرح دل پیدا شدي

 گردد روان این سخن شیرست در پستان جان              بی کشنده خوش نمی
... 

 گویی به ترك من بگو زنی اي زن بگو                     ور نمی ترك جنگ و ره
 رمد مر مرا چه جاي جنگ نیک و بد                    کین دلم از صلحها هم می

 گر خمش گردي و گر نه آن کنم                    که همین دم ترك خان و مان کنم
 

 ي خویش مراعات کردن زن شوهر را و استغفار کردن از گفته
 

 یان، گریه خود دام زنستزن چو دید او را که تند و توسنست               گشت گر
 گفت از تو کی چنین پنداشتم                     از تو من اومید دیگر داشتم

 زن در آمد از طریق نیستی                         گفت من خاك شماام نی ستی
 جسم و جان و هرچه هستم آن تست          حکم و فرمان جملگی فرمان تست

 ؟                      هر چه خواهی کن ولیکن این مکنگویی سخن از فراق تلخ می
 اي بر وي فتاد گفت با لطف و گشاد              در میانه گریه زین نسق می

 گریه چون از حد گذشت و هاي هاي             زآنکه بی گریه بد او خود دلرباي



 ل مرد وحیدشد از آن باران یکی برقی پدید                    زد شراري در د
 ي روي خوبش بود مرد                   چون بود چون بندگی آغاز کرد؟ آنک بنده

 !آنک از کبرش دلت لرزان بود                        چون شوي چون پیش تو گریان شود؟
 لیک جان در عقل تاثیري کند                       زین اثر آن عقل تدبیري کند

 
 کی انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهلدر بیان این خبر 

 
 دالن گفت پیغامبر که زن بر عاقالن                      غالب آید سخت، و بر صاحب

 باز بر زن، جاهالن چیره شوند                     زانک ایشان تند و بس خیره روند
 الب بر نهادکم بودشان رقت و لطف و وداد                     زانک حیوانیست غ

 مهر و رقت وصف انسانی بود                      خشم و شهوت وصف حیوانی بود
 پرتو حقست آن معشوق نیست                  خالقست آن گوییا مخلوق نیست

 
 ...تسلیم کردن مرد خود را به آنچه التماس زن بود 

 
 اعت مردن، عوانمرد زان گفتن پیشمان شد چنان                 کز عوانی س

 گفت خصم جان جان چون آمدم                   بر سر جان من لگدها چون زدم
 شوم شوم               گر بدم کافر مسلمان می مرد گفت اي زن پیشمان می

 
 ...اند  در بیان آنک موسی و فرعون هر دو مسخر مشیت

... 
 و خصم را در خویش جستموسی و فرعون در هستی توست              باید این د

 رنگی اسیر رنگ شد                    موسیی با موسیی در جنگ شد چونک بی
 رنگی رسی کان داشتی            موسی و فرعون دارند آشتی چون به بی

 چون عمارت دان تو وهم و رایها                   گنج نبود در عمارت جایها
             نیست را از هستها ننگی بوددر عمارت هستی و جنگی بود       

~~~~ 
 آب اندر ناودان عاریت است                         آب اندر ابر و دریا فطرت است

 آسمان شو ابر شو باران ببار                       ناودان بارش کند، نبود بکار



 سایه در جنگ آوردآب باران باغ صد رنگ آورد                           ناودان هم
 ست مثل ناودان                      وحی و مکشوفست ابر و آسمان فکر و اندیشه

~~~~ 
 گردم به قصهء مرد و زن شرح این فرض است گفتن، لیک من            بازمی

 
 ...ادامهء داستان 

 
  دفتر اول2616بیت 

 
 مخلص ماجراي عرب و جفت او

 
 جوید درون مخلصی                     باز میماجراي مرد و زن را مخلصی   

 دان و عقل ماجراي مرد و زن افتاد نقل                         آن مثال نفس خود می
 ست بهر نیک و بد این زن و مردي که نفسست و خرد               نیک پابسته

  اندر ماجراسرا                    روز و شب در جنگ و وین دو پابسته درین خاکی
 خواهد حویج خانگاه                      یعنی آب رو و نان و خوان و جاه زن همی

 گري                    گاه خاکی گاه جوید سروري نفس همچون زن پی چاره
 عقل خود زین فکرها آگاه نیست                  در دماغش جز غم اهللا نیست

                صورت قصه شنو اکنون تمامست و دام  گرچه سر قصه این دانه
... 

 ...دل نهادن عرب بر التماس دلبر خویش و 
 

 مرد گفت اکنون گذشتم از خالف                  حکم داري تیغ برکش از غالف
 هرچه گویی من ترا فرمان برم                     در بد و نیک آمد آن ننگرم

... 
 

 زي کدخداي خود را و قبول کردن اوتعیین کردن زن طریق طلب رو
 

 یک آفتابی تافتست                     عالمی زو روشنایی یافتست: گفت زن



 ي کردگار                       شهر بغدادست از وي چون بهار نایب رحمان خلیفه
 روي؟ گر بپیوندي بدان شه، شه شوي                 سوي هر ادبیر تا کی می

 ا شهان چون کیمیاست            چون نظرشان کیمیایی خود کجاست؟همنشینی ب
 چشم احمد بر ابوبکري زده                         او ز یک تصدیق صدیق آمده

 گفت من شه را پذیرا چون شوم؟                 بی بهانه سوي او من چون روم؟
 آلتی؟  پیشه راست شد بینسبتی باید مرا یا حیلتی                          هیچ

 همچو مجنونی که بشنید از یکی                که مرض آمد به لیلی اندکی
 آوه بی بهانه چون روم؟                     ور بمانم از عیادت چون شوم؟: گفت

 لیتنی کنت طبیبا حاذقا                             کنت امشی نحو لیلی سابقا
 آلتی آلت شود میدان رود                   عین هر بیچون شاه کرم : گفت

 آلتی و پستی است زانک آلت دعوي است و هستی است          کار در بی
 آلتی پیدا کنم آلتی سودا کنم                       تا نه من بی گفت کی بی

 پس گواهی بایدم بر مفلسی                     تا مرا رحمی کند شاه غنی
 و گواهی غیر گفت و گو و رنگ                    وا نما تا رحم آرد شاه شنگت

 کین گواهی که ز گفت و رنگ بد                  نزد آن قاضی القضاة آن جرح شد
 خواهد گواه حال او                       تا بتابد نور او بی قال او صدق می

 
بادیه سوي بغداد به امیرالمومنین بر پنداشت    هدیه بردن عرب سبوي آب باران از میان         

 آنک آنجا هم قحط آبست
 

 صدق آن بود کز بود خویش            پاك برخیزي تو از مجهود خویش: گفت زن
 آب بارانست ما را در سبو                           ملکت و سرمایه و اسباب تو

     هدیه ساز و پیش شاهنشاه شواین سبوي آب را بردار و رو                      
 گو که ما را غیر این، اسباب نیست              در مفازه هیچ به زین آب نیست

 ش پر متاع فاخرست                      این چنین آبش نباشد، نادرست گر خزینه
 چیست آن کوزه؟ تن محصور ما                   اندرو آب حواس شور ما

 ي مرا                    در پذیر، از فضل اهللا اشتري خم و کوزهاي خداوند این 
 ي پنج حس                    پاك دار این آب را از هر نجس اي با پنج لوله کوزه

 ي من خوي بحر تا شود زین کوزه منفذ سوي بحر                 تا بگیرد کوزه



  بیند باشدش شه مشتريتا چو هدیه پیش سلطانش بري                  پاك
 ي من، صد جهان نهایت گردد آبش بعد از آن                      پر شود از کوزه بی

 ها بر بند و پر دارش ز خم                      گفت غضوا عن هوا ابصارکم لوله
 ریش او پر باد کین هدیه کراست؟                 الیق چون او شهی، اینست راست

 اي همچون شکر انست کانجا برگذر                        هست جاري دجلهد زن نمی
 در میان شهر چون دریا روان                        پر ز کشتیها و شست ماهیان
 رو بر سلطان و کار و بار بین                        حس تجري تحتها االنهار بین

 اي باشد در آن نهر صفا           قطرهاین چنین حسها و ادراکات ما            
 

 در نمد دوختن زن عرب سبوي آب باران را و مهر نهادن بر وي از غایت اعتقاد عرب
 

 ست ما را سودمند آري سبو را سر ببند                    هین که این هدیه:  مرد گفت
  به هدیه روزه رادر نمد در دوز تو این کوزه را                        تا گشاید شه

 ي اذواق نیست کین چنین اندر همه آفاق نیست                 جز رحیق و مایه
 کور اند و نیم زانک ایشان ز آبهاي تلخ و شور                   دایما پر علت

 مرغ کاب شور باشد مسکنش                    او چه داند جاي آب روشنش
              تو چه دانی شط و جیحون و فرات؟ي شورست جات اي که اندر چشمه

 اي تو نارسته ازین فانی رباط                      تو چه دانی محو و سکر و انبساط؟
 ور بدانی نقلت از اب و جدست                    پیش تو این نامها چون ابجدست

  معنی بس بعیدابجد و هوز چه فاش است و پدید                 بر همه طفالن و
 کشیدش روز و شب پس سبو برداشت آن مرد عرب                    در سفر شد می

 بر سبو لرزان بد از آفات دهر                        هم کشیدش از بیابان تا به شهر
 زن مصال باز کرده از نیاز                              رب سلم ورد کرده در نماز

 ب ما را از خسان                        یا رب آن گوهر بدان دریا رساندار آ که نگه
 اي زینست کاصل گوهرست گرچه شویم آگهست و پر فنست                 قطره

 خود چه باشد گوهر؟ آب کوثرست                لیک گوهر را هزاران دشمنست
 باري او  وز غم مرد و گراناز دعاهاي زن و زاري او                             

 درنگ سالم از دزدان و از آسیب سنگ                  برد تا دار الخالفه بی
 دید درگاهی پر از انعامها                            اهل حاجت گستریده دامها



 حاجتی                  یافته زان در عطا و خلعتی دم بدم هر سوي صاحب
  زیبا و زشت                      همچو خورشید و مطر بل چون بهشتبهر گبر و مومن و

 دید قومی درنظر آراسته                             قوم دیگر منتظر بر خاسته
 خاص و عامه از سلیمان تا بمور                   زنده گشته چون جهان از نفخ صور

        اهل معنی بحر معنی یافتهاهل صورت در جواهر بافته                   
 آنک بی همت چه با همت شده                  وانک با همت چه با نعمت شده

 
 ...در بیان آنک چنانک گدا عاشق کرمست و 

 
 آمد که اي طالب بیا                      جود محتاج گدایان چون گدا بانگ می
      همچو خوبان کآینه جویند صافجوید گدایان و ضعاف                  جود می

 روي خوبان ز آینه زیبا شود                         روي احسان از گدا پیدا شود
 بانگ کم زن اي محمد بر گدا:                 پس ازین فرمود حق در والضحی

 ي جودست، هان                   دم بود بر روي آیینه زیان چون گدا آیینه
 ودش گدا آرد پدید                        و آن دگر بخشد گدایان را مزیدآن یکی ج

 پس گدایان آیت جود حقند                          وانک با حقند، جود مطلقند
 ایست ایست        او برین در نیست، نقش پرده وانک جز این دوست، او خود مرده

.... 
 

 ي او را بهر اکرام اعرابی و پذیرفتن هدیهپیش آمدن نقیبان و دربانان خلیفه از 
 

 آن عرابی از بیابان بعید                              بر در دار الخالفه چون رسید
 پس نقیبان پیش او باز آمدند                       بس گالب لطف بر جیبش زدند

 ش از سوالحاجت او فهمشان شد بی مقال                 کار ایشان بد عطا پی
 پس بدو گفتند یا وجه العرب                        از کجایی؟ چونی از راه و تعب

 وجهم گر مرا وجهی دهید                  بی وجوهم چون پس پشتم نهید: گفت
 اي که در روتان نشان مهتري                      فرتان خوشتر ز زر جعفري

                      اي نثار دیدتان دینارهااي که یک دیدارتان دیدارها    
 اي همه ینظر بنور اهللا شده                        بهر بخشش از بر شه آمده



 تا زنید آن کیمیاهاي نظر                            بر سر مسهاي اشخاص بشر
 ن آمدممن غریبم از بیابان آمدم                            بر امید لطف سلطا

 هاي ریگ هم جانها گرفت بوي لطف او بیابانها گرفت                           ذره
 تا بدین جا بهر دینار آمدم                           چون رسیدم مست دیدار آمدم
 بهر نان شخصی سوي نانبا دوید                 داد جان چون حسن نانبا را بدید

 ي او شد جمال باغبان ستان                     فرجهبهر فرجه شد یکی تا گل
 همچو اعرابی که آب از چه کشید                آب حیوان از رخ یوسف چشید
 رفت موسی کآتش آرد او بدست                  آتشی دید او که از آتش برست

 یز آمدممن برین در طالب چیز آمدم                        صدر گشتم چون به دهل
 آب آوردم به تحفه بهر نان                           بوي نانم برد تا صدر جنان

 غرض گردم برین در چون فلک رستم از آب و ز نان همچون ملک                بی
 غرض نبود به گردش در جهان                  غیر جسم و غیر جان عاشقان بی
... 

 م                     روز بیگه شد حکایت کن تماماین سخن پایان ندارد اي غال
 

 سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غالمان خلیفه
 

 آن سبوي آب را در پیش داشت                   تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت
 این هدیه بدان سلطان برید                سایل شه را ز حاجت وا خرید: گفت

 سبز و نو                      ز آب بارانی که جمع آمد به گوآب شیرین و سبوي 
 آمد نقیبان را از آن                        لیک پذرفتند آن را همچو جان خنده می

 زانک لطف شاه خوب با خبر                        کرده بود اندر همه ارکان اثر
  چرخ اخضر خاك را خضرا کندخوي شاهان در رعیت جا کند                    

 ها ها         آب از لوله روان در گوله شه چو حوضی دان حشم چون لوله
 چونک آب جمله از حوضیست پاك               هر یکی آبی دهد خوش ذوقناك

 ور در آن حوض آب شورست و پلید               هر یکی لوله همان آرد پدید
               خوض کن در معنی این حرف خوضزانک پیوستست هر لوله به حوض 

 وطن                     چون اثر کردست اندر کل تن لطف شاهنشاه جان بی
 نسب                 چون همه تن را در آرد در ادب؟ نهاد خوش لطف عقل خوش



 قرار بی سکون                  چون در آرد کل تن را در جنون؟ عشق شنگ بی
 ش جمله در و گوهرست ریزه بحر کو چون کوثرست                    سنگلطف آب 

 زین همه انواع دانش روز مرگ                     دانش فقرست ساز راه و برگ
  

 
 حکایت ماجراي نحوي و کشتیبان

 
 آن یکی نحوي به کشتی در نشست            رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست

 ندي گفت ال                 گفت نیم عمر تو شد در فناگفت هیچ از نحو خوا
 شکسته گشت کشتیبان ز تاب               لیک آن دم کرد خامش از جواب دل

 باد کشتی را به گردابی فکند                      گفت کشتیبان بدان نحوي بلند
 رو جواب خوب شهیچ دانی آشنا کردن بگو                           گفت نی اي خو

 گفت کل عمرت اي نحوي فناست                زانک کشتی غرق این گردابهاست
 خطر در آب ران باید نه نحو اینجا بدان                    گر تو محوي بی محو می

 آب دریا مرده را بر سر نهد                           ور بود زنده ز دریا کی رهد
 اف بشر                       بحر اسرارت نهد بر فرق سرچون بمردي تو ز اوص

 اي اي              این زمان چون خر برین یخ مانده خوانده اي که خلقان را تو خر می
 مرد نحوي را از آن در دوختیم                       تا شما را نحو محو آموختیم

 در کم آمد یابی اي یار شگرففقه فقه و نحو نحو و صرف صرف                   
 ي علم خداست آن سبوي آب دانشهاي ماست                    وان خلیفه دجله

 بریم                     گرنه خر دانیم خود را، ما خریم ما سبوها پر به دجله می
 باري اعرابی بدان معذور بود                        کو ز دجله غافل و بس دور بود

 ز دجله با خبر بودي چو ما                      او نبردي آن سبو را جا بجاگر 
 بلک از دجله چو واقف آمدي                        آن سبو را بر سر سنگی زدي

 
 نیازي از آن هدیه و از آن سبو قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی

 
             آن سبو را پر ز زر کرد و مزیدچون خلیفه دید و احوالش شنید     

 آن عرب را کرد از فاقه خالص                       داد بخششها و خلعتهاي خاص



 ش برید کین سبو پر زر به دست او دهید                  چونک واگردد سوي دجله
 رش بود نزدیکت از ره خشک آمدست و از سفر                    از ره دجله
 خمید کرد از حیا و می چون به کشتی در نشست و دجله دید         سجده می
 تر کو ستد آن آب را کاي عجب لطف این شه وهاب را                 وان عجب

 چون پذیرفت از من آن دریاي جود                 آنچنان نقد دغل را زود زود؟
     کو بود از علم و خوبی تا بسرکل عالم را سبو دان اي پسر                  

 گنجد ز پري زیر پوست ي خوبی اوست                   کان نمی اي از دجله قطره
 تر از افالك کرد گنج مخفی بد ز پري چاك کرد                     خاك را تابان

 پوش کرد گنج مخفی بد ز پري جوش کرد                   خاك را سلطان اطلس
 ي خدا                  آن سبو را او فنا کردي فنا یدي شاخی از دجلهور بد

 خودانه بر سبو سنگی زدند آنک دیدندش همیشه بی خودند                 بی
 اي ز غیرت بر سبو سنگی زده                    وان شکستت خود درستی آمده

 رستی زین شکست انگیختهخم شکسته آب ازو ناریخته                        صد د
 جزو جزو خم برقصست و بحال                     عقل جزوي را نموده این محال
 نه سبو پیدا درین حالت نه آب                     خوش ببین واهللا اعلم بالصواب
 چون در معنی زنی بازت کنند                     پر فکرت زن که شهبازت کنند

 خواري ترا گل شد چو نان آلود و گران                         زانک گل پر فکرت شد گل
 نان گلست و گوشت کمتر خور ازین              تا نمانی همچو گل اندر زمین

 شوي شوي          تند و بد پیوند و بدرگ می شوي سگ می چون گرسنه می
 چو دیواري شديخبر بی پا  چون شدي تو سیر مرداري شدي                بی

 تگی پس دمی مردار و دیگر دم سگی                 چون کنی در راه شیران خوش
 آلت اشکار خود جز سگ مدان                     کمترك انداز سگ را استخوان

 زانک سگ چون سیر شد سرکش شود        کی سوي صید و شکار خوش دود
         تا بدان درگاه و آن دولت رسیدکشید             نوایی می آن عرب را بی

 حاش هللا این حکایت نیست هین                 نقد حال ما و تست این خوش ببین
 هم عرب ما هم سبو ما هم ملک                جمله ما یوفک عنه من افک

 عقل را شو دان و زن این نفس و طمع          این دو ظلمانی و منکر، عقل شمع
 شغول اشکال و جواب                  تشنگان را کی توانم داد آبگر شوم م

 گر تو اشکالی بکلی و حرج                         صبر کن الصبر مفتاح الفرج



 ها ها                       فکر شیر و گور و دلها بیشه احتما کن احتما ز اندیشه
    زانک خاریدن فزونی گرستاحتماها بر دواها سرورست                     

 احتما اصل دوا آمد یقین                             احتما کن قوت جانت ببین
 وار وار                      تا که از زر سازمت من گوش ها شو گوش قابل این گفته

.......... 
 
 

 : دیوان شمس2938غزل 
 

  دیوان کبیر2938غزل شماره 
 

 د او را عجب شناسی؟   آن مه چو در دل آی
 قیاسی        در دل چگونه آید؟ از راه بی                               

 شناسم، الف بزرگ و دعوي          گر گویی می
 ، کفر است و ناسپاسی"من چه دانم" ور گویی                                       

 ست خلقی   گردان شده"ندانم" و "دانم"بر 
        گردان و چشم بسته چون استر خراسی                               

 گرد چون خراسی خواهی و گر نخواهی   می
 گردن مپیچ زیرا دربند احتباسی        

 یوسف خرید کوري با هیجده قلب آري  
 از کوري خرنده وز حاسدي نخاسی          

 تو هم ز یوسفانی در چاه تن فتاده        
  اینک رسن برون آ تا در زمین نتاسی             

 اي نفس مطمئنه اندر صفات حق رو     
 اینک قباي اطلس تا کی در این پالسی            

 گر من غزل نخوانم بشکافد او دهانم      
 گوید طرب بیفزا آخر حریف کاسی          

 گشاید      از بانگ طاس ماه بگرفته می
 ماهت منم گرفته بانگی زن ار تو طاسی              



 آدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بریزد    
  تو سنبل وصالی ایمن ز زخم داسی             

  
 

 :لغات
 

بندنـد و دور آن       آسیابی که بشکل سنگ گـرد اسـت و خـر یـا الغ را بـآن مـی                  : خراس
 )بسته در خراس چون خران چشم: مثال. (چرخد می

 )در بند زمان ذهنی بودن: اینجا(دن، مقید بودن در حبس بو: احتباس
 فروش، دالل برده برده: نخاس

 از سر حسادت، بخاطر حسادت: از حاسدي
 سکهء تقلبی: قلب
 طناب: رسن

 تاب شدن، پوسیدن مضطرب شدن، بی: تاسیدن
در مقابـل قبـاي اطلـس کـه پارچـهء      (لباس پشمی زمخت و نامناسب براي بدن  : پالس

 )رغوب استابریشمی نرم و م
 جام شراب: کاس
 )کنایه از آسمان(کاسهء مسی،  بادیه  ): تاس(=طاس
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 اي بر بحث قیاس تکمله. 1
 

 :از مثنوي معنوي



                     پیش انوار خدا، ابلیس بودها نمود    اول آنکس کاین قیاسک
 شک بهتر است                 من ز نار و او ز خاك اکدر است گفت نار از خاك بی

 شناس                   اندر آن صورت نیاندیشد قیاس مجتهد هرگه که باشد نص
 د در میانآن حقیقت کآن بود عین و عیان                      هیچ تاویلی نگنج

 چونند و چند شناسان از عددها فارغند                        غرقهء دریاي بی جان
 جان شو و از راه جان جان را شناس                یار بینش شو، نه فرزند قیاس

 تا ببینی عالم جان جدید                               عالم بس آشکار ناپدید
 

 کند هر سو نظر البصر                           عقل جزوي میعقل کل را گفت مازاغ 
 عقل مازاغ است نور خاصگان                         عقل زاغ استاد گور مردگان

 ي زاغان پرد                           زاغ او را سوي گورستان برد جان که او دنباله
        کو به گورستان برد نه سوي باغهین مرو اندر پی نفس چو زاغ                 

 گر روي رو در پی عنقاي دل                            سوي قاف و مسجد اقصاي دل
 

                                      --------------- 
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  دیوان کبیر2938غزل شماره 

 
  آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی؟  

 قیاسی        در دل چگونه آید؟ از راه بی                               
 شناسم، الف بزرگ و دعوي          گر گویی می

 ، کفر است و ناسپاسی"من چه دانم" ور گویی                                       
 ست خلقی   گردان شده"ندانم" و "دانم"بر 

        گردان و چشم بسته چون استر خراسی                               
 گرد چون خراسی خواهی و گر نخواهی   می
 گردن مپیچ زیرا دربند احتباسی        

 یوسف خرید کوري با هیجده قلب آري  
 از کوري خرنده وز حاسدي نخاسی          



 تو هم ز یوسفانی در چاه تن فتاده        
 ن برون آ تا در زمین نتاسی اینک رس             

 اي نفس مطمئنه اندر صفات حق رو     
 اینک قباي اطلس تا کی در این پالسی            

 گر من غزل نخوانم بشکافد او دهانم      
 گوید طرب بیفزا آخر حریف کاسی          

 گشاید      از بانگ طاس ماه بگرفته می
  زن ار تو طاسیماهت منم گرفته بانگی              

 آدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بریزد    
  تو سنبل وصالی ایمن ز زخم داسی             

  
 

 :لغات
 

بندنـد و دور آن       آسیابی که بشکل سنگ گـرد اسـت و خـر یـا الغ را بـآن مـی                  : خراس
 )بسته در خراس چون خران چشم: مثال. (چرخد می

 )در بند زمان ذهنی بودن: اینجا(در حبس بودن، مقید بودن : احتباس
 فروش، دالل برده برده: نخاس

 از سر حسادت، بخاطر حسادت: از حاسدي
 سکهء تقلبی: قلب
 طناب: رسن

 تاب شدن، پوسیدن مضطرب شدن، بی: تاسیدن
در مقابـل قبـاي اطلـس کـه پارچـهء      (لباس پشمی زمخت و نامناسب براي بدن  : پالس

 )ابریشمی نرم و مرغوب است
 رابجام ش: کاس
 )کنایه از آسمان(کاسهء مسی،  بادیه  ): تاس(=طاس

 
                                            --------------- 
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 گه بود و ترسیدم     بگفتم عذر با دلبر که بی
   جوابم داد کاي زیرك، بگاهت نیز هم دیدم             

  چو دیدي گیر نادیدهبگفتم اي پسندیده،
 ناپسندت را به لطف خود پسندیدم:   بگفت او             

 ست بگفتم گر چه شد تقصیر، دل هرگز نگردیده
 بگفت آن را هم از من دان که من از دل نگردیدم               

 بگفتم هجر خونم خورد بشنو آه مهجوران
 ر پات پیچیدمبگفت آن دام لطف ماست کاند                     

 چو یوسف کابن یامین را به مکر از دشمنان بستد
 تو را هم متهم کردند و من پیمانه دزدیدم           

 گاه است و بس ره دور گفتا رو روز بی: بگفتم
  به من بنگر به ره منگر که من ره را نوردیدم               

 گه عالم چه باشد پیش این قدرت به گاه و بی
  که من اسرار پنهان را بر این اسباب نبریدم             

 اگر عقل خالیق را همه بر همدگر بندي
 نیابد سر لطف ما مگر آن جان که بگزیدم                        

 
 :لغات

 )سرزدن اشتباه: تقصیر شدن(قصور، اشتباه : تقصیر
 گردان شدن روي: گردیدن

 دوري: هجر
 دورافتاده، جدامانده: مهجور

 نابهنگام، دیروقت: یگهب
 دیر وقت است، زمان نامناسب است: گاه است روز بی
 ها ها، وسیله سبب: اسباب

¯¯¯ 
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             آن شنیدي که خضر تخته کشتی بشکست    

     تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست؟
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 ،"ي بط بچگان کی مرغ خانگی پروردشان قصه"شرح و بررسی . 1 

 3766 دفتر دوم، بیت 
 

 ات                      کرد زیر پر چو دایه تربیت تخم بطی گر چه مرغ خانه
 پرست ات خاکی بد و خشکی مادر تو بط آن دریا بدست                           دایه

                        آن طبیعت جانت را از مادرستمیل دریا که دل تو اندرست  
 میل خشکی مر ترا زین دایه است               دایه را بگذار کو بدرایه است

 دایه را بگذار در خشک و بران                      اندر آ در بحر معنی چون بطان
 رس و سوي دریا ران شتابگر ترا مادر بترساند ز آب                             تو مت

 اي گنده اي                  نی چو مرغ خانه خانه تو بطی بر خشک و بر تر زنده
 تو ز کرمنا بنی آدم شهی                           هم به خشکی هم به دریا پا نهی



 که حملناهم علی البحر بجان                     از حملناهم علی البر پیش ران
 یک را سوي بر راه نیست                   جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیستمر مال

 تو بتن حیوان بجانی از ملک                       تا روي هم بر زمین هم بر فلک
 ور تا بظاهر مثلکم باشد بشر                         با دل یوحی الیه دیده

          روح او گردان برین چرخ برینقالب خاکی فتاده بر زمین                
 داند زبان ما تمام ما همه مرغابیانیم اي غالم                        بحر می

 پس سلیمان بحر آمد ما چو طیر                  در سلیمان تا ابد داریم سیر
 هبا سلیمان پاي در دریا بنه                         تا چو داود آب سازد صد زر

 بند و ساحرست آن سلیمان پیش جمله حاضرست               لیک غیرت چشم
 تا ز جهل و خوابناکی و فضول                      او بپیش ما و ما از وي ملول

 تشنه را درد سر آرد بانگ رعد                     چون نداند کو کشاند ابر سعد
 خبر از ذوق آب آسمان       بیچشم او ماندست در جوي روان             

 مرکب همت سوي اسباب راند                    از مسبب الجرم محجوب ماند
 آنک بیند او مسبب را عیان                         کی نهد دل بر سببهاي جهان

                                     --------------- 
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 هله نومید نباشی که تو را یار براند
                           گرت امروز براند نه که فردات بخواند

 
 در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آن جا

    ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند                        
 

 ها و گذرها و اگر بر تو ببندد همه ره
           ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند                 

 
 نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد

 نهلد کشتهء خود را کشد آن گاه کشاند                   



 
 چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر 

 تو ببینی دم یزدان به کجا هات رساند                    
 

  اوبه مثل گفتم این را و اگر نه کرم
                             نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند

 
 همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد

 بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند                  
 

 دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش
  به کی ماند به کی ماند به کی ماند به کی ماند                    

 
 گفت از این می همگان را                          هله خاموش که بی    

                                      بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند
 

 :لغات
  بمعنی رها کردن، اجازه دادن، گذاشتن"هشتن" یا "هلیدن"از مصدر : نهلد

                          
                                 --------------- 
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 آن شنیدي که خضر تخته کشتی بشکست 
   تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست             

 
 خضر وقت تو عشق است که صوفی ز شکست

  صافیست و مثل درد به پستی بنشست            
 



 ست که پستی جوید لذت فقر چو باده
 ست و تواضع سرمست  که همه عاشق سجده                            

 
 مزگیست تا بدانی که تکبر همه از بی

 ذوق بس است    پس سزاي متکبر سر بی                          
 

 گریه شمع همه شب نه که از درد سرست
   چون ز سر رست همه نور شد از گریه برست                           

 
 سر خم مدمغ برودکف هستی ز 

                              چون بگیرد قدح باده جان بر کف دست
 

 ماهیا هر چه تو را کام دل از بحر بجو 
   طمع خام مکن تا نخلد کام ز شست                            

 
 گوید کاي امت آب غرد و می بحر می

  مایده کس را گله هست راست گویید بر این                             
 

 دم به دم بحر دل و امت او در خوش و نوش
 اند و الست   در خطابات و مجابات بلی                             

 
 نی در آن بزم کس از درد دلی سر بگرفت

   نی در آن باغ و چمن پاي کس از خار بخست                              
 

 ان برهندهله خامش به خموشیت اسیر
   ز خموشانه تو ناطق و خاموش بجست                              

 
 لب فروبند چو دیدي که لب بسته یار

     دست شمشیرزنان را به چه تدبیر ببست                            



 :لغات
 مغرور، پرنخوت، متکبر: مدمغ
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 ،"رفت ر بیشه میى تیر اندازى و ترسیدن او از سوارى که د  قصه"شرح و بررسی . 1 

 3164 دفتر دوم مثنوي معنوي، بیت 
 

  شد اندر بیشه بر اسبى نجیب          یک سوارى با سالح و بس مهیب            می
          تیر اندازى به حکم او را بدید                   پس ز خوف او کمان را در کشید

       من ضعیفم گر چه زفت استم جسد         تا زند تیرى سوارش بانگ زد            
           هان و هان منگر تو در زفتى من              که کمم در وقت جنگ از پیر زن

  انداختم از ترس خویش          گفت رو که نیک گفتى ور نه نیش            بر تو مى
   تیغى به مشت         بس کسان را کالت پیکار کشت               بی رجولیت چنان



           گر بپوشى تو سالح رستمان                  رفت جانت چون نباشى مرد آن
 سر بود از این شه برد سر          جان سپر کن تیغ بگذار اى پسر               هر که بى

           آن سالحت حیله و مکر تو است               هم ز تو زایید و هم جان تو خست
           چون نکردى هیچ سودى زین حیل            ترك حیلت کن که پیش آید دول

  طلب رب المنن          چون که یک لحظه نخوردى بر ز فن            ترك فن گو مى
           چون مبارك نیست بر تو این علوم            خویشتن گولى کن و بگذر ز شوم

م لنا                    یا الهى غیر ما علمتنا         چون مالیک گو که  لْ  ال عِ
 

                                                  --------------- 
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 دیده را داروى صبر                   هم بسوزد هم بسازد شرح صدرهاى            پرده
  ى دل چون شود صافى و پاك            نقشها بینى برون از آب و خاك           آینه

          هم ببینى نقش و هم نقاش را              فرش دولت را و هم فراش را
        طیبات و طیبین بر وى بخوان         خوب خوبى را کند جذب این بدان     

          در جهان هر چیز چیزى جذب کرد            گرم گرمى را کشید و سرد سرد
 کشند             باقیان از باقیان هم سر خوشند          قسم باطل باطالن را می
 اند ن را طالبند                    نوریان مر نوریا          ناریان مر ناریان را جاذب

           گفتم آخر آینه از بهر چیست                 تا بداند هر کسى کاو جنس کیست
  ى سیماى جان سنگین بهاست  ى آهن براى پوستهاست                آینه           آینه
 رى جان نیست اال روى یار               روى آن یارى که باشد ز آن دیا           آینه

 ى کلى بجو                رو به دریا کار برناید به جو           گفتم اى دل آینه
 ى کلى ترا دیدم ابد                      دیدم اندر چشم تو من نقش خود           آینه

           گفتم آخر خویش را من یافتم               در دو چشمش راه روشن یافتم
  م کان خیال تست هان          ذات خود را از خیال خود بدان         گفت وهم

          نقش من از چشم تو آواز داد                که منم تو تو منى در اتحاد



  زوال                از حقایق راه کى یابد خیال           کاندر این چشم منیر بی
   گر ببینى آن خیالى دان و رد         در دو چشم غیر من تو نقش خود        

           یک حکایت بشنو اى گوهر شناس          تا بدانى تو عیان را از قیاس
 

 112دفتر دوم، بیت 
 

  هالل پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر
 

          ماه روزه گشت در عهد عمر                بر سر کوهى دویدند آن نفر
  زه را گیرند فال                     آن یکى گفت اى عمر اینک هالل         تا هالل رو

          چون عمر بر آسمان مه را ندید            گفت کاین مه از خیال تو دمید
 بینم هالل پاك را           ور نه من بیناترم افالك را                    چون نمی

  ال            آن گهان تو بر نگر سوى هالل         گفت تر کن دست و بر ابرو بم
          چون که او تر کرد ابرو مه ندید               گفت اى شه نیست مه شد ناپدید

           گفت آرى موى ابرو شد کمان               سوى تو افکند تیرى از گمان
 ى الف دید ماه زد         چون یکى مو کج شد او را راه زد           تا به دعو

 ى گردون بود            چون همه اجزات کج شد چون بود           موى کج چون پرده
           راست کن اجزات را از راستان              سر مکش اى راست رو ز آن آستان

          هم ترازو را ترازو راست کرد                 هم ترازو را ترازو کاست کرد
      هر که با ناراستان هم سنگ شد        در کمى افتاد و عقلش دنگ شد    

ارِ باش                  خاك بر دل دارى اغیار پاش لَى الْکُفَّ ع اءد            رو أَشِ
           بر سر اغیار چون شمشیر باش           هین مکن روباه بازى شیر باش

 ان نگسلند               ز آنکه آن خاران عدوى این گلند         تا ز غیرت از تو یار
          آتش اندر زن به گرگان چون سپند         ز آن که آن گرگان عدوى یوسفند

           جان بابا گویدت ابلیس هین                 تا به دم بفریبدت دیو لعین
   آدمى را این سیه رخ مات کرد         این چنین تلبیس با بابات کرد             

           بر سر شطرنج چست است این غراب    تو مبین بازى به چشم نیم خواب
           ز آن که فرزین بندها داند بسى            که بگیرد در گلویت چون خسى
          در گلو ماند خس او سالها                   چیست آن خس مهر جاه و مالها



   در گلویت مانع آب حیات   ثبات           مال خس باشد چو هست اى بی  
           گر برد مالت عدوى پر فنى                   ره زنى را برده باشد ره زنى

 
                                           --------------- 
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 شتی بشکستآن شنیدي که خضر تخته ک
  تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست               

 
 خضر وقت تو عشق است که صوفی ز شکست

  صافیست و مثل درد به پستی بنشست            
 

 ست که پستی جوید  لذت فقر چو باده
 ست و تواضع سرمست    که همه عاشق سجده                    

 
 زگیستم تا بدانی که تکبر همه از بی

 ذوق بس است   پس سزاي متکبر سر بی                      
 

 گریه شمع همه شب نه که از درد سرست
    چون ز سر رست همه نور شد از گریه برست               

 
 کف هستی ز سر خم مدمغ برود

                              چون بگیرد قدح باده جان بر کف دست
 

 را کام دل از بحر بجو ماهیا هر چه تو 
    طمع خام مکن تا نخلد کام ز شست                      

 
 گوید کاي امت آب غرد و می بحر می



   راست گویید بر این مایده کس را گله هست                        
 

 دم به دم بحر دل و امت او در خوش و نوش
 د و الستان در خطابات و مجابات بلی                  

 
 نی در آن بزم کس از درد دلی سر بگرفت

  نی در آن باغ و چمن پاي کس از خار بخست               
 

 هله خامش به خموشیت اسیران برهند
   ز خموشانه تو ناطق و خاموش بجست                   

 
 لب فروبند چو دیدي که لب بسته یار

 ان را به چه تدبیر ببست  دست شمشیرزن                        
  

 :لغات
 مغرور، پرنخوت، متکبر: مدمغ
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 دانایی گروهی دوستانآن شنیدي تو که در هندوستان                   دید 

 رسیدند از سفر از راه دور برگ و عور                 می گرسنه مانده شده بی

 مهر داناییش جوشید و بگفت                      خوش سالمیشان و چون گلبن شکفت

 گفت دانم کز تجوع وز خال                           جمع آمد رنجتان زین کربال

  اي قوم جلیل                          تا نباشد خوردتان فرزند پیللیک اهللا اهللا

 زاده مشکنید و بشنوید روید           پیل پیل هست این سو که اکنون می

 بچگانند اندر راهتان                              صید ایشان هست بس دلخواهتان پیل

  مادر هست طالب در کمیناند و لطیف و بس سمین             لیک بس ضعیف

 از پی فرزند صد فرسنگ راه                        او بگردد در حنین و آه آه

 آتش و دود آید از خرطوم او                          الحذر زان کودك مرحوم او

 اند اي پسر                         غایبی و حاضري بس با خبر اولیا اطفال حق

  از نقصانشان                       کو کشد کین از براي جانشانغایبی مندیش



 اند این اولیا                         در غریبی فرد از کار و کیا گفت اطفال من

 از براي امتحان خوار و یتیم                         لیک اندر سر منم یار و ندیم

     گوییا هستند خود اجزاي مندار جمله عصمتهاي من                  پشت

 اند اند                صد هزار اندر هزار و یک تن پوشان من هان و هان این دلق

... 

 این سخن پایان ندارد باز ران                       سوي اهل پیل و بر آغاز ران

 

 بازگشتن به حکایت پیل

 

  دل و جانتان نگردد ممتحنگفت ناصح بشنوید این پند من                    تا

 بچگان کم روید با گیاه و برگها قانع شوید                           در شکار پیل

 من برون کردم ز گردن وام نصح                    جز سعادت کی بود انجام نصح

 من به تبلیغ رسالت آمدم                           تا رهانم مر شما را از ندم

 بادا که طمع رهتان زند                     طمع برگ از بیخهاتان بر کندهین م

 این بگفت و خیربادي کرد و رفت                   گشت قحط و جوعشان در راه زفت

 اي اي                        پور پیلی فربهی نو زاده ناگهان دیدند سوي جاده

          پاك خوردندش فرو شستند دستاندر افتادند چون گرگان مست            

 آن یکی همره نخورد و پند داد                      که حدیث آن فقیرش بود یاد



 از کبابش مانع آمد آن سخن                       بخت نو بخشد ترا عقل کهن

 پس بیفتادند و خفتند آن همه                     وان گرسنه چون شبان اندر رمه

 رسید                    اوال آمد سوي حارس دوید ید پیلی سهمناکی مید

 کرد آن دهانش را سه بار                هیچ بویی زو نیامد ناگوار بوي می

 پیل زفت چند باري گرد او گشت و برفت                     مر ورا نازرد آن شه

 آمد ورا زان خفته مرد    بوي میاي را بوي کرد                    مر لب هر خفته

 زاده خورده بود                          بر درانید و بکشتش پیل زود از کباب پیل

 درانید و نبودش زان شکوه در زمان او یک بیک را زان گروه                     می

 شد شکاف زد بر زمین می بر هوا انداخت هر یک را گزاف                      تا همی

 خوار                     هم بر آرد خصم پیل از تو دمار خوري اي پاره بچه می پیل

 بوي رسوا کرد مکر اندیش را                       پیل داند بوي طفل خویش را

 زند بر آسمان سبزفام خسپی و بوي آن حرام                   می تو همی

                   در سخن گفتن بیاید چون پیازبوي کبر و بوي حرص و بوي آز    

 ام ام                از پیاز و سیر تقوي کرده گر خوري سوگند من کی خورده

 آن دم سوگند غمازي کند                           بر دماغ همنشینان بر زند

 زباننماید در  پس دعاها رد شود از بوي آن                      آن دل کژ می

 اخسئوا آید جواب آن دعا                            چوب رد باشد جزاي هر دغا

 گر حدیثت کژ بود معنیت راست                   آن کژي لفظ مقبول خداست



 با موضوع خواستن و طهایی از مثنوي و دیوان شمس، مرتب  گزیده
 : )مرادي مراد داشتن و بی(نخواستن

 :از مثنوي

 :ی در مثنوياز عنوان
گیست  بیان آنک عمارت در ویرانیست و جمعیت در پراکندگیست و درستی در شکست

 و وجود در عدم است و علی هذا بقیۀ االضداد واالزواجمرادیست  مراد در بیو 

 

 از دفتر اول داستان طوطی و بازرگان

 

  بودمن چه غم دارم که ویرانی بود؟                   زیر ویران گنج سلطانی

 تر                 همچو موج بحر جان زیر و زبر غرق حق خواهد که باشد غرق

 تر آید یا سپر زیر دریا خوشتر آید یا زبر                            تیر او دلکش

 مرادي نه مراد دلبرست؟ بیگر مرادت را مذاق شکرست                        

                         جانب جان باختن بشتافتیمما بها و خونبها را یافتیم     

 بردگی اي حیات عاشقان در مردگی                      دل نیابی جز که در دل

 

 4466از دفتر سوم، بیت 

 

 مرادیهاي خویش                   باخبر گشتند از موالي خویش عاشقان از بی



 حفت الجنه شنو اي خوش سرشت      مرادي شد قالوز بهشت                    بی

 پاست                 پس کسی باشد که کام او رواست؟ که مراداتت همه اشکسته

 اش آن صادقان              لیک کو خود آن شکست عاشقان پس شدند اشکسته

 اش از اضطرار                     عاشقان اشکسته با صد اختیار عاقالن اشکسته

 اند اند                           عاشقانش شکري و قندي گان بنديعاقالنش بند

 دالن ائتیا کرها مهار عاقالن                                ائتیا طوعا بهار بی

 

 :از دیوان شمس

 آن نفسی که باخودي یار چو خار آیدت        وان نفسی که بیخودي یار چه کار آیدت

   وان نفسی که بیخودي پیل شکار آیدت اي  شکار پشهآن نفسی که باخودي خود تو

 اي       وان نفسی که بیخودي مه به کنار آیدت آن نفسی که باخودي بسته ابر غصه

 کند        وان نفسی که بیخودي باده یار آیدت آن نفسی که باخودي یار کناره می

  چو بهار آیدتاي وان نفسی که بیخودي دي آن نفسی که باخودي همچو خزان فسرده

 قرار شو تا که قرار آیدت قراریت از طلب قرار تست             طالب بی جمله بی

 جمله ناگوارشت از طلب گوارش است            ترك گوارش ار کنی زهر گوار آیدت

 مرادیت از طلب مراد تست              ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت جمله بی

 شق مهر یار نی            تا که نگار نازگر عاشق زار آیدتعاشق جور یار شو عا

 تها واهللا عار آید خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد       از مه و از ستاره



  

 گر چه به زیر دلقی شاهی و کیقبادي       ور چه ز چشم دوري در جان و سینه یادي

 انی نه چرخ را عماديگر چه به نقش پستی بر آسمان شدستی       قندیل آسم

 مرادي بستی تو هست ما را بر نیستی مطلق            بستی مراد ما را بر شرط بی

 تا هیچ سست پایی در کوي تو نیاید                 پیش تو شیر آید شیري و شیرزادي

 ديگوش یا عبا سر بر تو آید                   تا بشنود ز گردون بی سر را نهد به بیرون بی

 یک ماهه راه را تو بگذر برو به روزي                 زیرا که چون سلیمان بر بارگیر بادي

 دینار و زر چه باشد انبار جان بیاور                جان ده درم رها کن گر عاشق جوادي

 حاجت نیاید اي جان در راه تو قالوز      چون نور و ماهتاب است این مهتدي و هادي

 تاب خود را از جا به جا کشاند      چون اشتر عرب را از جا به جاي حاديمه نور و 

 از صد هزار توبه بشناخت جان مجنون        چون بوي گور لیلی برداشت در منادي

 چون مه پی فزایش غمگین مشو ز کاهش        زیرا ز بعد کاهش چون مه در ازدیادي

  رسته ز دست رنجت وز خوب اعتقاديهر لحظه دسته دسته ریحان به پیشت آید      

 تشنیع بر سلیمان آري که گم شدم من           گم شو چو هدهد ار تو دربند افتقادي

 یا صاحبی هذا دیباجه الرشاد                        الصبح قد تجلی حولوا عن الرقاد

  اجتهادالشمس قد تالال من غیر احتجاب                و النصر قد توالی من غیر

 الروح فی المطار و الکأس فی الدوار               و الهم فی الفرار و السکر فی امتداد

 



 از اصل چو حورزاد باشیم                شاید که همیشه شاد باشیم

 چون عشق بنا نهاد ما را               دانی که نکونهاد باشیم

 تو باگشاد باشیمدر عشق توام گشاد دیده              چون عشق 

 مرادي است          پس ما همه بر مراد باشیم ما را چو مراد بی

 چون بنده بندگان عشقیم              کیخسرو و کیقباد باشیم

 چون یوسف آن عزیز مصریم            هر چند که در مزاد باشیم

 بر چهره یوسفی حجابی است        اندر پس پرده راد باشیم

 ب را رباید                   ما منتظران باد باشیمخود باد حجا

 ما دل به صالح دین سپردیم            تا در دل او به یاد باشیم

 

 همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد             چو فروشدم به دریا چو تو گوهرم نیامد

  و سرم نیامدها گشادم ز هزار خم چشیدم          چو شراب سرکش تو به لب سر خنب

 چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد که سمن بري لطیفی چو تو در برم نیامد

 ز پیت مراد خود را دو سه روز ترك کردم      چه مراد ماند زان پس که میسرم نیامد

 دو سه روز شاهیت را چو شدم غالم و چاکر  به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد

 افران گردون            چه شکسته پا نشستی که مسافرم نیامدخردم گفت برپر ز مس

 چو پرید سوي بامت ز تنم کبوتر دل        به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد

 چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان         چه هماي ماند و عنقا که برابرم نیامد



 ز هر دو تا نرستم دل دیگرم نیامدبرو اي تن پریشان تو وان دل پشیمان         که 

 

× 

 

دل و جان را ز تو دیدم دل و جان را به       منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم
 تو دادم

 چو شراب تو بنوشم چو شراب تو بجوشم        چو قباي تو بپوشم ملکم شاه قبادم

 ه کرم دست گشادمز میانم چو گزیدي کمر مهر تو بستم          چو بدیدم کرم تو ب

چه کنم نام و نشان را چو ز تو گم نشود کس             چه کنم سیم و درم را چو در 
 این گنج فتادم

چو تویی شادي و عیدم چه نکوبخت و سعیدم       دل خود بر تو نهادم به خدا نیک 
 نهادم

 لک یا عشق وجودي و رکوعی و سجودي     لک بخلی لک جودي و لک الدهر منظم

 نه بدرم نه بدوزم نه بسازم نه بسوزم               نه اسیر شب و روزم نه گرفتار کسادم

     چو فزودي تو بهایم که کند طمع مزادم   چه کساد آید آن را که خریدار تو باشی

 روش زاهد و عابد همگی ترك مراد است    بنما ترك چه گویم چو تویی جمله مرادم؟

 یاد تو بودي                 تو چنانم بربودي که بشد یاد ز یادمچو مرا دیو ربودي طربم 

 به صفت کشتی نوحم که به باد تو روانم      چو مرا باد تو دادي مده اي دوست به بادم

                                     --------------- 
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 من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو

                    پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو         

 

 سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو

   ور از این بی خبري رنج مبر هیچ مگو                          

 

 دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت

    آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو                 

 

  ترسمگفتم اي عشق من از چیز دگر می

     گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو              

 

 من به گوش تو سخن هاي نهان خواهم گفت

    سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو           

 

 قمري جان صفتی در ره دل پیدا شد



    در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو                     

 

 ن؟ دل اشارت می کردگفتم اي دل چه مه ست ای

    که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو      

 

 ست عجب یا بشر است؟ گفتم این روي فرشته

   گفت این غیر فرشته ست و بشر هیچ مگو          

 

 گفتم این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد

  گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو               

 

 ن خانه پرنقش و خیالاي نشسته تو در ای

  خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو                 

 

                              گفتم اي دل پدري کن، نه که این وصف خداست؟   

                                  گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو

 ¯¯¯ 
 

 جلسه شصت و ششم



 
 :متن جلسه شصت و ششم

 
 :موضوعات
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 593 دفتر ششم مثنوي معنوي، بیت 
 "حضور و غیبت"          و داستانها و ابیات دیگر با موضوعیت 
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 "...حکایت آن عاشق که شب بیامد بر امید وعدهء معشوق "شرح و بررسی . 1 

 593 دفتر ششم مثنوي معنوي، بیت 
 "حضور و غیبت"  و داستانها و ابیات دیگر با موضوعیت    
 

 )قبل از داستان مورد بحث این جلسه(از دفتر ششم، 
 

 عاشقم من بر فن دیوانگی                         سیرم از فرهنگی و فرزانگی
 اي رفیقان راهها را بست یار                       آهوي لنگیم و او شیر شکار

 اي خواره  خوناي                    در کف شیر نر جز که تسلیم و رضا کو چاره
 خورد و خواب کند بی او ندارد خواب و خور چون آفتاب                   روحها را می

 خوي من                    تا ببینی در تجلی روي من که بیا من باش یا هم
 سویت ندادست او علف                   چشم جانت چون بماندست آن طرف گر ز بی

  معتکف                    که از آن سوراخ او شد معتلفگربه بر سوراخ زان شد
 گردد به بام                      کز شکار مرغ یابید او طعام ي دیگر همی گربه



 آن یکی را قبله شد جوالهگی                     وآن یکی حارس براي جامگی
  سو دادیش تو قوت جانکار و رو در المکان                     که از آن وان یکی بی

 کار او دارد که حق را شد مرید                     بهر کار او ز هر کاري برید
 کنند دیگران چون کودکان این روز چند                  تا شب ترحال بازي می

 دهد ش می ي وسواس عشوه جهد                     دایه خوابناکی کو ز یقظت می
 که نگذاریم ما                 که کسی از خواب بجهاند ترارو بخسپ اي جان 

 چو تشنه که شنود او بانگ آب هم تو خود را بر بکن از بیخ خواب                 هم
 رسم از آسمان چو باران می بانگ آبم من به گوش تشنگان                    هم
 گ آب و تشنه و آنگاه خواببر جه اي عاشق برآور اضطراب                    بان

 
 593دفتر ششم بیت 

 
ي معشوق بـدان وثـاقی کـی اشـارت      حکایت آن عاشق کی شب بیامد بر امید وعده        

کرده بود و بعضی از شب منتظر ماند و خوابش بربود معشوق آمد بهر انجـاز وعـده او را          
 خفته یافت جیبش پر جوز کرد و او را خفته گذاشت و بازگشت

 
 ودست در ایام پیش                     پاسبان عهد اندر عهد خویشعاشقی ب

 سالها در بند وصل ماه خود                         شاهمات و مات شاهنشاه خود
 عاقبت جوینده یابنده بود                            که فرج از صبر زاینده بود

     که بپختم از پی تو لوبیاگفت روزي یار او که امشب بیا                 
 شب من بی طلب شب                  تا بیایم نیم در فالن حجره نشین تا نیم

 مرد قربان کرد و نانها بخش کرد                    چون پدید آمد مهش از زیر گرد
 ي آن یار غار شب در آن حجره نشست آن گرمدار             بر امید وعده

  آمد یار او                            صادق الوعدانه آن دلدار اوبعد نصف اللیل
 عاشق خود را فتاده خفته دید                     اندکی از آستین او درید

 باز نرد گردگانی چندش اندر جیب کرد                    که تو طفلی گیر این می
 ن و گردگانها را بدیدچون سحر از خواب عاشق بر جهید              آستی

 رسد آن هم ز ماست گفت شاه ما همه صدق و وفاست               آنچ بر ما می
 گردگان ما درین مطحن شکست                  هر چه گوییم از غم خود اندکست



 عاذال چند این صالي ماجرا                          پند کم ده بعد ازین دیوانه را
 ي هجران شنود              آزمودم چند خواهم آزمود من نخواهم عشوه

 هرچه غیر شورش و دیوانگیست                  اندرین ره دوري و بیگانگیست
 ي تدبیر را هین بنه بر پایم آن زنجیر را                         که دریدم سلسله

 د زنجیر آري بگسلمغیر آن زنجیر زلف دلبرم                             گر دو ص
 ایس عشق و ناموس اي برادر راست نیست         بر رد ناموس اي عاشق مه

 وقت آن آمد که من عریان شوم                    نقش بگذارم سراسر جان شوم
 ي شرم و حیا اي عدو شرم و اندیشه بیا                          که دریدم پرده

 دل یارا که در عالم توي                    سختاي ببسته خواب جان از جادوي
 فشار                    تا خنک گردد دل عشق اي سوار هین گلوي صبر گیر و می

 تا نسوزم کی خنگ گردد دلش                    اي دل ما خاندان و منزلش
 زسوزي بسوز                 کیست آن کس کو بگوید الیجو ي خود را همی خانه

 ي عاشق چنین اولیترست خوش بسوز این خانه را اي شیر مست        خانه
 بعد ازین این سوز را قبله کنم                      زانک شمعم من بسوزش روشنم

 خوابان گذر خواب را بگذار امشب اي پدر                       یک شبی بر کوي بی
 اند چو پروانه بوصلت کشته            هماند        بنگر اینها را که مجنون گشته

 بنگر این کشتی خلقان غرق عشق             اژدهایی گشت گویی حلق عشق
 چون کوه را او کهربا اژدهایی ناپدید دلربا                                  عقل هم

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

 
  از دفتر سوم

 
               نامه بیرون کرد و پیش یار خواندآن یکی را یار پیش خود نشاند      

 ها بیتها در نامه و مدح و ثنا                            زاري و مسکینی و بس البه
 گفت معشوق این اگر بهر منست                 گاه وصل این عمر ضایع کردنست

 ان عاشقانمن به پیشت حاضر و تو نامه خوان              نیست این باري نش
        ---------------- 

 



 از دفتر پنجم
  

 آنچنان که بر سرت مرغی بود                      کز فواتش جان تو لرزان شود
 پس نیاري هیچ جنبیدن ز جا                      تا نگیرد مرغ خوب تو هوا

 پرد آن همادم نیاري زد ببندي سرفه را                        تا نباید که ب
 !ور کست شیرین بگوید یا ترش                    بر لب انگشتی نهی یعنی خمش
 حیرت آن مرغست خاموشت کند                 بر نهد سردیگ و پر جوشت کند

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

 از دفتر اول
 

 راه فانی گشته راهی دیگرست                   زانک هشیاري گناهی دیگرست
 ي خدا اري ز یاد ما مضی                   ماضی و مستقبلت پردههست هشی

 آتش اندر زن بهر دو تا به کی                       پر گره باشی ازین هر دو چو نی؟
 تا گره با نی بود همراز نیست                     همنشین آن لب و آواز نیست

 
 از دفتر دوم

 
                   چون ازین دو رست مشکل حل شودفکرت از ماضی و مستقبل بود   

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

 
 از دفتر اول

  
 کنیم کنیم                        گندم جمع آمده گم می ما درین انبار گندم می

 نیندیشیم آخر ما بهوش                        کین خلل در گندمست از مکر موش می
  زدست                      و از فنش انبار ما ویران شدستموش تا انبار ما حفره

 اول اي جان دفع شر موش کن                     وانگهان در جمع گندم جوش کن
  تم اال بالحضورةال صلوبشنو از اخبار آن صدر الصدور                      



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

 
 از دفتر سوم

 
 ر خالص کشتیدعا و شفاعت دقوقی د

 
 کند بر اهل عالم اختیار از سالم حق سالمیها نثار                          می

 رسد هر که را دامن درستست و خوشست          آن نثار دل بر آنکس می
                         هین منه در دامن آن سنگ فجوردامن تو آن نیازست و حضور

                       تا بدانی نقد را از رنگهاتا ندرد دامنت زان سنگها     
 سنگ پر کردي تو دامن از جهان                   هم ز سنگ سیم و زر چون کودکان

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

 از سعدي
 

 ما همه چشمیم و تو نور اي صنم                چشم بد از روي تو دور اي صنم
                 هر که ببیند چو تو حور اي صنمروي مپوشان که بهشتی بود      

 حور خطا گفتم اگر خواندمت                       ترك ادب رفت و قصور اي صنم
 تا به کرم خرده نگیري که من                       غایبم از ذوق حضور اي صنم

 ر اي صنمست و فتو روي تو بر پشت زمین خلق را                     موجب فتنه
 این همه دلبندي و خوبی تو را                     موضع نازست و غرور اي صنم

 سروبنی خاسته چون قامتت                      تا ننشینیم صبور اي صنم
 رود                  از جگري همچو تنور اي صنم این همه طوفان به سرم می

     سیر نگردد به مرور اي صنمسعدي از این چشمه حیوان که خورد       
.... 

 
 

 همه عمر برندارم سر از این خمار مستی      که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی



 تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد     دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
 اجرا ببستیچه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن        تو چو روي باز کردي در م

  که تحیتی نویسی و هدیتی فرستی  نظري به دوستان کن که هزار بار از آن به  
   به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی دل دردمند ما را که اسیر توست یارا         

 نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا  تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی
       تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی  خداي بخش ما را  برو اي فقیه دانا به 

 دل هوشمند باید که به دلبري سپاري    که چو قبله ایت باشد به از آن که خود پرستی
 چو زمام بخت و دولت نه به دست جهد باشد  چه کنند اگر زبونی نکنند و زیردستی

 یق توست سعدي کم خویش گیر و رستیگله از فراق یاران و جفاي روزگاران      نه طر
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 داد جاروبی به دستم آن نگار                      گفت کز دریا برانگیزان غبار
 رآرباز آن جاروب را ز آتش بسوخت                  گفت کز آتش تو جاروبی ب

 ساجد سجودي خوش بیار گفت بیدي پیش او                  کردم از حیرت سجو
 خارخار چون باشد و بی ساجد سجودي چون بود                    گفت بی آه بی

     ساجدي را سر ببر از ذوالفقارپیش کردم گفتمش                گردنک را 
        تا برست از گردنم سر صد هزارتیغ تا او بیش زد سر بیش شد             

 من چراغ و هر سرم همچون فتیل                هر طرف اندر گرفته از شرار
   شرق تا مغرب گرفته از قطار   ورشد از سرهاي من               ها می شمع

 شرق و مغرب چیست اندر المکان                گلخنی تاریک و حمامی به کار
 د کو تاسه دلت                     اندر این گرمابه تا کی این قراراي مزاجت سر

 برشو از گرمابه و گلخن مرو                       جامه کن دربنگر آن نقش و نگار
 هاي الله زار هاي دلربا                            تا ببینی رنگ تا ببینی نقش



    کان نگار از عکس روزن شد نگارچون بدیدي سوي روزن درنگر              
 شش جهت حمام و روزن المکان                بر سر روزن جمال شهریار

 خاك و آب از عکس او رنگین شده             جان بباریده به ترك و زنگبار
 ام کوته نشد                      اي شب و روز از حدیثش شرمسار روز رفت و قصه

 
                شاه شمس الدین تبریزي مرا               

 دارد خمار اندر خمار                               مست می
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اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و الحـول            "شرح و بررسی حکایت     . 1

 156دفتر دوم بیت ، "خادم
 

 اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و الحول خادم
 گشت در دور افق                      تا شبی در خانقاهی شد قنق صوفیی می



 ر ببست                   او به صدر صفه با یاران نشستیک بهیمه داشت در آخ
 پس مراقب گشت با یاران خویش                 دفتري باشد حضور یار بیش

 دفتر صوفی سواد حرف نیست                    جز دل اسپید همچون برف نیست
  آثار قدمزاد دانشمند آثار قلم                                 زاد صوفی چیست

 همچو صیادي سوي اشکار شد                   گام آهو دید و بر آثار شد
 چندگاهش گام آهو در خورست                   بعد از آن خود ناف آهو رهبرست
 چونک شکر گام کرد و ره برید                      الجرم زان گام در کامی رسید

                 بهتر از صد منزل گام و طوافرفتن یک منزلی بر بوي ناف        
.... 

 این زمان بشنو چه مانع شد مگر                 مستمع را رفت دل جاي دگر
 خاطرش شد سوي صوفی قنق                   اندر آن سودا فرو شد تا عنق
  حالالزم آمد باز رفتن زین مقال                         سوي آن افسانه بهر وصف

 صوفی آن صورت مپندار اي عزیز                   همچو طفالن تا کی از جوز و مویز؟
 جسم ما جوز و مویزست اي پسر                گر تو مردي زین دو چیز اندر گذر

 ور تو اندر نگذري اکرام حق                         بگذراند مر ترا از نه طبق
                       لیک هین از که جدا کن دانه رابشنو اکنون صورت افسانه را

........ 
 

 التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخلف نمودن
 

 ي آن صوفیان مستفید                       چونک در وجد و طرب آخر رسید حلقه
 خوان بیاوردند بهر میهمان                          از بهیمه یاد آورد آن زمان

 فت خادم را که در آخر برو                         راست کن بهر بهیمه کاه و جوگ
 گفت ال حول این چه افزون گفتنست             از قدیم این کارها کار منست

 گفت تر کن آن جوش را از نخست                کان خر پیرست و دندانهاش سست
      از من آموزند این ترتیبهاگویی مها           گفت ال حول این چه می

 گفت پاالنش فرو نه پیش پیش                    داروي منبل بنه بر پشت ریش
 گزار                    جنس تو مهمانم آمد صد هزار گفت ال حول آخر اي حکمت

 اند از پیش ما                    هست مهمان جان ما و خویش ما جمله راضی رفته



  ده ولیکن شیر گرم                      گفت ال حول از توم بگرفت شرمگفت آبش
 کن                        گفت ال حول این سخن کوتاه کن گفت اندر جو تو کمتر کاه

 گفت جایش را بروب از سنگ و پشک           ور بود تر ریز بر وي خاك خشک
     با رسول اهل کمتر گو سخنگفت ال حول اي پدر ال حول کن                

 گفت بستان شانه پشت خر بخار                گفت ال حول اي پدر شرمی بدار
 خادم این گفت و میان را بست چست          گفت رفتم کاه و جو آرم نخست

 رفت و از آخر نکرد او هیچ یاد                       خواب خرگوشی بدان صوفی بداد
 خند  اوباش چند                       کرد بر اندرز صوفی ریشرفت خادم جانب

 دید با چشم فراز صوفی از ره مانده بود و شد دراز                  خوابها می
 ربود ها از پشت و رانش می کان خرش در چنگ گرگی مانده بود              پاره

  آن خادم مشفق کجاستگفت ال حول این چه مالیخولیاست               اي عجب
 فتاد و گه بگو رو                       گه به چاهی می دید آن خرش در راه باز می
 خواند او والقارعه دید ناخوش واقعه                     فاتحه می گون می گونه

 اند اند و جمله درها بسته اند               رفته گفت چاره چیست یاران جسته
 نان و نمک  اي عجب آن خادمک                 نه که با ما گشت همگفت باز می

 من نکردم با وي اال لطف و لین                    او چرا با من کند برعکس کین
 هر عداوت را سبب باید سند                       ورنه جنسیت وفا تلقین کند

  کی بر آن ابلیس جوري کرده بودگفت آدم با لطف و جود                     باز می
 خواهد مرورا مرگ و درد آدمی مر مار و کزدم را چه کرد                     کو همی

 گرگ را خود خاصیت بدریدنست                   این حسد در خلق آخر روشنست
 گفت این گمان بد خطاست               بر برادر این چنین ظنم چراست باز می

 در وسوسه وان خر چنان                که چنین بادا جزاي دشمنانصوفی ان
 آن خر مسکین میان خاك و سنگ               کژ شده پاالن دریده پالهنگ

 ي شب بی علف               گاه در جان کندن و گه در تلف کشته از ره جمله
 م از یک مشت کاهکرد اي اله                  جو رها کردم ک خر همه شب ذکر می

 گفت اي شیوخ                    رحمتی که سوختم زین خام شوخ با زبان حال می
 آنچ آن خر دید از رنج و عذاب                       مرغ خاکی بیند اندر سیل آب

 بس به پهلو گشت آن شب تا سحر              آن خر بیچاره از جوع البقر
                           زود پاالن جست بر پشتش نهادروز شد خادم بیامد بامداد



 سزد خر فروشانه دو سه زخمش بزد                    کرد با خر آنچ زان سگ می
 خر جهنده گشت از تیزي نیش                    کو زبان تا خر بگوید حال خویش

 
 ي صوفی رنجورست گمان بردن کاروانیان که بهیمه

 
 ر نشست و شد روان             رو در افتادن گرفت او هر زمانچونک صوفی ب

 پنداشتند داشتند                    جمله رنجورش همی هر زمانش خلق بر می
 پیچید سخت             وان دگر در زیر کامش جست لخت آن یکی گوشش همی
 دید زنگ یجست سنگ               وان دگر در چشم او م وان دگر در نعل او می

 گفتی که شکر این خر قویست گفتند اي شیخ این ز چیست             دي نمی باز می
 گفت آن خر کو بشب ال حول خورد                جز بدین شیوه نداند راه کرد

 چونک قوت خر بشب ال حول بود                  شب مسبح بود و روز اندر سجود
                     از سالم علیکشان کم جو امانآدمی خوارند اغلب مردمان     

 ي دیوست دلهاي همه                        کم پذیر از دیومردم دمدمه خانه
 از دم دیو آنک او ال حول خورد                      همچو آن خر در سر آید در نبرد

 رو تعظیم و ریو هر که در دنیا خورد تلبیس دیو                    وز عدو دوست
 در ره اسالم و بر پول صراط                         در سر آید همچو آن خر از خباط

 هاي یار بد منیوش هین                    دام بین ایمن مرو تو بر زمین عشوه
 صد هزار ابلیس ال حول آر بین                     آدما ابلیس را در مار بین

  اي جان و دوست                تا چو قصابی کشد از دوست پوستدم دهد گوید ترا
 دم دهد تا پوستت بیرون کشد                    واي او کز دشمنان افیون چشد

 وار                          دم دهد تا خونت ریزد زار زار سر نهد بر پاي تو قصاب
 ي اجنبی و خویش کن وههمچو شیري صید خود را خویش کن            ترك عش

 ي ناکسان کسی بهتر ز عشوه همچو خادم دان مراعات خسان                  بی
 در زمین مردمان خانه مکن                         کار خود کن کار بیگانه مکن

 کیست بیگانه؟ تن خاکی تو                        کز براي اوست غمناکی تو
 دهی              جوهر خود را نبینی فربهی رین میتا تو تن را چرب و شی

 گر میان مشک تن را جا شود                      روز مردن گند او پیدا شود
 مشک را بر تن مزن بر دل بمال                    مشک چه بود؟ نام پاك ذوالجالل
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 چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
 )طلب. 1(شمم را کند جیحون                                   دلم را دوزخی سازد دو چ

 
 چه دانستم که سیالبی مرا ناگاه برباید        

 )عشق. 2(                             چو کشتی ام دراندازد میان قلزم پرخون              
 

 زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
 )معرفت. 3( هاي گوناگون                                      که هر تخته فروریزد ز گردش

 
 نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را

 )استغناء. 4(                           چنان دریاي بی پایان شود بی آب چون هامون     
 

 شکافد نیز آن هامون نهنگ بحرفرسا را        
 )توحید. 5(هر چون قارون                                    کشد در قعر ناگاهان به دست ق

  
 

 چو این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا



 )حیرت. 6(چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است در بی چون                   
 

 چه دانم هاي بسیار است لیکن من نمی دانم
 )فنا. 7( افیون              که خوردم از دهان بندي در آن دریا کفی                    
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  دیوان شمس598غزل شماره . ب
 

 یاران سحر خیزان تا صبح کی دریابد             تا ذره صفت ما را کی زیر و زبر یابد
  قمر یابدآن بخت که را باشد کآید به لب جویی           تا آب خورد از جو خود عکس

 یعقوب صفت کی بود کز پیرهن یوسف          او بوي پسر جوید خود نور بصر یابد
 یا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوي           در دلو نگارینی چون تنگ شکر یابد

 یا موسی آتش جو کآرد به درختی رو            آید که برد آتش صد صبح و سحر یابد
 ارهد از دشمن        از خانه سوي گردون ناگاه گذر یابددر خانه جهد عیسی تا و

 یا همچو سلیمانی بشکافد ماهی را            اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد
 شمشیر به کف عمر در قصد رسول آید          در دام خدا افتد وز بخت نظر یابد

  خود صید دگر یابدیا چون پسر ادهم راند به سوي آهو             تا صید کند آهو
 یا چون صدف تشنه بگشاده دهان آید         تا قطره به خود گیرد در خویش گهر یابد

 یا مرد علف کش کو گردد سوي ویران ها        ناگاه به ویرانی از گنج خبر یابد
 ره رو بهل افسانه تا محرم و بیگانه               از نور الم نشرح بی شرح تو دریابد

 
 هر کو سوي شمس الدین از صدق نهد گامی                           

                                گر پاش فروماند از عشق دو پر یابد
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             حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
                                                  و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو
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 :شرح و بررسی حکایت. 1
 

 "...جست از شتاب آن غریبی خانه می"                      مثل 
 

 739دفتر دوم، بیت 
 

 مثل
 

 ي خراب جست از شتاب             دوستی بردش سوي خانه آن غریبی خانه می
 گفت او این را اگر سقفی بدي                     پهلوي من مر ترا مسکن شدي

 ي دگر م عیال تو بیاسودي اگر                           در میانه داشتی حجرهه
 گفت آري پهلوي یاران بهست                     لیک اي جان در اگر نتوان نشست

 کار خوشند                   وز خوش تزویر اندر آتشند این همه عالم طلب
        لیک قلب از زر نداند چشم عامطالب زر گشته جمله پیر و خام            

 گر محک داري گزین کن ور نه رو                   نزد دانا خویشتن را کن گرو
 یا محک باید میان جان خویش                    ور ندانی ره مرو تنها تو پیش



 بانگ غوالن هست بانگ آشنا                     آشنایی که کشد سوي فنا
 دارد که هان اي کاروان                   سوي من آیید نک راه و نشان بانگ می

 برد غول اي فالن                   تا کند آن خواجه را از آفالن نام هر یک می
 چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر                  عمر ضایع راه دور و روز دیر

       مال خواهم جاه خواهم و آب روچون بود آن بانگ غول آخر بگو               
 از درون خویش این آوازها                           منع کن تا کشف گردد رازها

 ذکر حق کن بانگ غوالن را بسوز                 چشم نرگس را ازین کرکس بدوز
 صبح کاذب را ز صادق وا شناس                   رنگ می را باز دان از رنگ کاس

 اي پیدا کند صبر و درنگ ا بود کز دیدگان هفت رنگ                         دیدهت
 رنگها بینی بجز این رنگها                           گوهران بینی به جاي سنگها

 پیمایی شوي گوهر چه بلک دریایی شوي                        آفتاب چرخ
              تو برو در کارگه بینش عیانکارکن در کارگه باشد نهان             

 کارگه چون جاي باش عاملست                   آنک بیرونست از وي غافلست
 پس در آ در کارگه، یعنی عدم                      تا ببینی صنع و صانع را بهم

 دیدگیست                پس برون کارگه پوشیدگیست کارگه چون جاي روشن
  داشت فرعون عنود                    الجرم از کارگاهش کور بودرو بهستی

 کشت طفالن را گزاف اش موسی معاف                     وز برون می اندرون خانه
 برد نفس کو تن پرورد                    بر دگر کس ظن حقدي می همچو صاحب

  دشمن او آن تن استکین عدو و آن حسود و دشمن است             خود حسود و
 !"کو عدو؟": دود که او چو فرعون و تنش موسی او                     او به بیرون می

 !خاید به کین ي تن نازنین                     بر دگر کس دست می نفسش اندر خانه
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 شو    حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه 
                                                   و اندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو

 
 هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن

                                                    وآنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
 

 فت آب شو از کینه ها     رو سینه را چون سینه ها ه
 وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو    

 
 باید که جمله جان شوي تا الیق جانان شوي    

                                              گر سوي مستان می روي مستانه شو مستانه شو
 

 آن گوشوار شاهدان هم صحبت عارض شده
                     آن گوش و عارض بایدت دردانه شو دردانه شو                         

 
 چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما

                                               فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو
 

 تو لیله القبري برو تا لیله القدري شوي        
 اح را کاشانه شو کاشانه شوچون قدر مر ارو        

 
 اندیشه ات جایی رود وآنگه تو را آن جا کشد

                                              ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو
 

 قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دل هاي ما
 ح را دندانه شو دندانه شو                                                مفتاح شو مفتا

 
 بنواخت نور مصطفی آن استن حنانه را

                                                  کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو



 گوید سلیمان مر تو را بشنو لسان الطیر را
 رو النه شو رو النه شو                                                  دامی و مرغ از تو رمد 

 
 گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه

                                                  ور زلف بگشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو
 

 تا کی دوشاخه چون رخی تا کی چو بیذق کم تکی
 ین کژ روي فرزانه شو فرزانه شو                                                 تا کی چو فرز

 
 شکرانه دادي عشق را از تحفه ها و مال ها

                                                  هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو
 

 یک مدتی ارکان بدي یک مدتی حیوان بدي
 ان شدي جانانه شو جانانه شو                                              یک مدتی چون ج

 
 اي ناطقه بر بام و در تا کی روي در خانه پر

                                               نطق زبان را ترك کن بی چانه شو بی چانه شو
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مرد و انبان او پر نان و بر سگ نوحـه          حکایت آن اعرابی کی سگ او از گرسنگی می             
ن اي از انبا آمد لقمه زد و دریغش می گریست و سر و رو می     گفت و می    کرد و شعر می     می

 به سگ دادن
 

 گفت اي کرب بارید و می مرد و گریان آن عرب                اشک می آن سگی می
   نوحه و زاري تو از بهر کیست؟  سایلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟   

 میرد میان راه او خو                   نک همی گفت در ملکم سگی بد نیک
              تیزچشم و صیدگیر و دزدرانروز صیادم بد و شب پاسبان          

 گفت رنجش چیست زخمی خورده است؟     گفت جوع الکلب زارش کرده است
 گفت صبري کن برین رنج و حرض                 صابران را فضل حق بخشد عوض
 بعد از آن گفتش که اي ساالر حر                 چیست اندر دستت این انبان پر؟

 کشانم بهر تقویت بدن د و لوت دوش من                    میگفت نان و زا
 گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد           گفت تا این حد ندارم مهر و داد

 !درم در راه نان                       لیک هست آب دو دیده رایگان دست ناید بی
  پیش تو بهتر ز اشکگفت خاکت بر سر اي پر باد مشک               که لب نان

 من غالم آنک نفروشد وجود                        جز بدان سلطان با افضال و جود
 چون بگرید آسمان گریان شود                     چون بنالد چرخ یا رب خوان شود

 پرست                     کو به غیر کیمیا نارد شکست من غالم آن مس همت
 در دعا                       سوي اشکسته پرد فضل خدادست اشکسته برآور 



 درنگ گر رهایی بایدت زین چاه تنگ                     اي برادر رو بر آذر بی
 مکر حق را بین و مکر خود بهل                    اي ز مکرش مکر مکاران خجل

 نی بوالعجبچونک مکرت شد فناي مکر رب                    برگشایی یک کمی
 ي آن کمین باشد بقا                    تا ابد اندر عروج و ارتقا که کمینه
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 اي عاشقان اي عاشقان پیمانه را گم کرده ام
                                                 زان می که در پیمانه ها اندرنگنجد خورده ام

 
 مستم ز خمر من لدن رو محتسب را غمز کن

 ده ام                                                مر محتسب را و تو را هم چاشنی آور
 

 اي پادشاه صادقان چون من منافق دیده اي  
                                                 با زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام

 
 با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته ام

  ام                                                با منکران دي صفت همچون خزان افسرده



 
 اي نان طلب در من نگر واهللا که مستم بی خبر

                                                 من گرد خنبی گشته ام من شیره افشرده ام
 

 مستم ولی از روي او غرقم ولی در جوي او   
 ورده ام                                                از قند و از گلزار او چون گلشکر پر

 
 روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد

                                                 ماهی شوم رومی رخی گر زنگی نوبرده ام
 

 در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم
                                                 با یار خود آمیختم زیرا درون پرده ام

 
 ختم اندیشه را کاندیشه هشیاري کندآوی

                                                 ز اندیشه بیزاري کنم ز اندیشه ها پژمرده ام
 

 دوران کنون دوران من گردون کنون حیران من 
                                                 در المکان سیران من فرمان ز قان آورده ام

 
  جسم من جانی دگر در جان من قانی دگردر

                                                 با آن من آنی دگر زیرا به آن پی برده ام
 

 گر گویدم بی گاه شد رو رو که وقت راه شد
                                           گویم که این با زنده گو من جان به حق بسپرده ام

 
  که بلبل باز را گفتا چه خامش کرده ايخامش

                                                 گفتا خموشی را مبین در صید شه صدمرده ام
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 مثل

 آنچنان که گفت مادر بچه را                         گر خیالی آیدت در شب فرا

 یا بگورستان و جاي سهمگین                     تو خیالی بینی اسود پر ز کین

        او بگرداند ز تو در حال رودل قوي دار و بکن حمله برو                 

 آن خیال دیووش                       گر بدو این گفته باشد مادرش: گفت کودك

 !ز امر مادر پس من آنگه چون کنم؟!                          حمله آرم افتد اندر گردنم



 !آموزیم که چست ایست                 آن خیال زشت را هم مادریست تو همی

                                    ------------ 
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 دل من راي تو دارد سر سوداي تو دارد 
 ي تو دارد  رخ فرسوده زردم غم صفرا                     

 
 سر من مست جمالت دل من دام خیالت

  گهر دیده نثار کف دریاي تو دارد                    
 

 ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم
   که خیال شکرینت فر و سیماي تو دارد                    

 
 غلطم گر چه خیالت به خیاالت نماند

 بی و مالحت ز عطاهاي تو دارد  همه خو                        
 

 گل صدبرگ به پیش تو فروریخت ز خجلت
 که گمان برد که او هم رخ رعناي تو دارد                     

 
 سر خود پیش فکنده چو گنه کار تو عرعر

  که خطا کرد و گمان برد که باالي تو دارد                     
 

 جگر و جان عزیزان چو رخ زهره فروزان
   همه چون ماه گدازان که تمناي تو دارد                     

 
 دل من تابه حلوا ز بر آتش سودا

   اگر از شعله بسوزد نه که حلواي تو دارد                           
 

 هله چون دوست به دستی همه جا جاي نشستی
 خنک آن بی خبري کو خبر از جاي تو دارد          
 

 یی ز ره بام درآیماگرم در نگشا
   که زهی جان لطیفی که تماشاي تو دارد                               



 به دو صد بام برآیم به دو صد دام درآیم
 چه کنم آهوي جانم سر صحراي تو دارد                           

 
 خمش اي عاشق مجنون بمگو شعر و بخور خون

 غم غوغاي تو دارد که جهان ذره به ذره             
 

 سوي تبریز شو اي دل بر شمس الحق مفضل
 چو خیالش به تو آید که تقاضاي تو دارد                   

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

 
 :  دیوان شمس674شرح غزل شماره . 3 

 
 چنان کز غم دل دانا گریزد                      دو چندان غم ز پیش ما گریزد

 غم چو دزدست           چو ما را دید جا از جا گریزدمگر ما شحنه ایم و 
 بغرد شیر عشق و گله غم                        چو صید از شیر در صحرا گریزد

 ز نابینا برهنه غم ندارد                            ز پیش دیده بینا گریزد
 ین سودا گریزدمرا سوداست تا غم را ببینم                      ولیکن غم از ا

 همه عالم به دست غم زبونند                    چو او بیند مرا تنها گریزد
 اگر باال روم پستی گریزد                          وگر پستی روم باال گریزد

 خمش باشم بود کاین غم درافتد                غلط، خود غم ز ناگویا گریزد
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